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سياسة
على الغالف

«باريس  »2يحشر جنبالط في الزاوية

وجه ّ
يشعر النائب السابق وليد جنبالط بأن الحكومة الجديدة هي نهاية اتفاق الطائف .خالل األيام الماضيةّ ،
عدة رسائل
للحريري ّ
عبر فيها عن غضبه من اتفاق األخير مع الوزير جبران باسيل في باريس على جملة قضايا
فراس الشوفي
ّ
يصب النائب السابق وليد جنبالط
منذ أيام ،غضبه على الرئيس سعد
ً
ال ـح ــري ــري ،م ـحـ ّـمــا ّإي ـ ــاه مـســؤولـيــة
الضعف الــذي أصــاب تأثير زعامته،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ت ـش ـك ـي ـل ــة ال ـح ـك ــوم ــة
الجديدة.
وم ـ ــع أن أزم ـ ـ ــة ج ـن ـب ــاط ا ّمل ـت ـفــاق ـمــة
ّ
مـنــذ س ـنــوات مــركـبــة وم ـعــقــدة بفعل
رهـ ــانـ ــات رئـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب ال ـت ـقــدمــي
ً
االشتراكي الخاسرة َّأوال ،وسياسة
ال ـت ـق ـ ّـلــب ون ـق ــل ال ـب ـنــدق ـيــة امل ـس ـت ـمــرّ،
وأزمة توريث النائب تيمور جنبالط
ّ
ثــانـيــا ،إل أن أك ـثــر مــا يـقـلــق الــزعـيــم
ال ــدرزي الـيــوم هــو التحالف العميق
ّ
املتجدد ،بني الحريري ورئيس التيار
الوطني الـحـ ّـر جـبــران باسيل .وذلــك
التحالف ،الذي ّ
ّ
للمرة الثالثة،
تعمد
ب ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـب ــاريـ ـس ــي األول بــن

يشعر جنبالط بالحصار
من تحالف وهاب ّوأرسالن
متهمًا سوريا بشن حرب عليه
الرجلني في ّ ،2014
ثم قبل استحقاق
رئاسة الجمهورية في  ،2016وأخيرًا
ق ـبــل ن ـحــو أس ـبــوعــن ف ــي الـعــاصـمــة
الفرنسية (سـ ّـمــاه جنبالط «باريس
ُ ،)»2يـشـعــر جـنـبــاط بــالــوحــدة ،في
مواجهة ما يراه اندفاعة من الرئيس
ميشال عــون لتقييده ومحاصرته.
ف ـح ـتــى ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ـ ـ ّـري ،ال ــذي
ّ
شـ ــكـ ــل دائـ ـ ـم ـ ــا ط ـ ـ ــوق حـ ـم ــاي ــة أخ ـي ــر
ّ
لـجـنـبــاط ،م ــع ح ــزب ال ـل ــه ،ال سيما
فــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة األخ ـيــرة،
صار ّ
مقيد الحركة في توفير الغطاء
لرئيس االشتراكي ،مع استمراره في
الــوقــوف رأس حــربــة فــي التحريض

على رفض عودة العالقات اللبنانية
ـ ـ السورية إلى طبيعتها.
ي ـش ـعــر ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط بــال ـح ـصــار.
فالتحالف القائم اليوم بني النائب
طـ ـ ــال أرس ـ ـ ـ ــان والـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـس ــاب ــق
ّ
وئ ـ ــام وه ـ ـ ــاب ،م ــع شــري ـحــة واس ـعــة
م ـ ــن امل ـ ـشـ ــايـ ــخ (ب ـ ــات ـ ــت تـ ـشـ ـع ــر ب ــأن
ّ
س ـي ــاس ــات املـ ـخـ ـت ــارة ت ـش ــك ــل خ ـط ـرًا
ّ
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــا ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدروز) ،ي ـه ــدد
جـنـبــاط ،لـيــس بـقــاعــدتــه الشعبية،
بــل بتوفير خـيــارات أخــرى لـلــدروز،
ً
ت ـس ـم ــح م ـس ـت ـق ـب ــا ب ــالـ ـتـ ـم ـ ّـرد عـلــى
الــزعــامــة الـتــي مــا ع ــادت ق ــادرة على
ت ـل ـب ـي ــة ح ـ ــاج ـ ــات «رعـ ـ ــايـ ـ ــاهـ ـ ــا» ،مــع
الـتـغـ ّـيــر الــدي ـمــوغــرافــي والـتـعـلـيـمــي
الــذي أصــاب القرى الدرزية .وخوف
جـ ـنـ ـب ــاط الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي م ـ ــن ت ـح ــال ــف
وه ـ ــاب ـ ـ ـ ـ أرس ـ ـ ــان ،ه ــو اع ـت ـب ــاره أن
الثنائي يحظى بالرعاية السورية،
ً
مـ ـح ـ ّـم ــا ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي م ـج ــال ـس ــه ال ـخ ــاص ــة
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـل ـ ــواء م ــاه ــر األس ـ ـ ــد م ـســؤول ـيــة
خـ ــوض «حـ ـ ــرب» ضـ ـ ـ ّـده ،وك ـ ــأن أحــد
أب ـ ـ ــرز ضـ ـب ــاط الـ ـف ــرق ــة ال ــرابـ ـع ــة فــي
الـجـيــش ال ـس ــوري ت ــرك ه ـمــوم إدلــب
وشـ ــرق الـ ـف ــرات ل ـي ـت ـفـ ّـرغ لـجـنـبــاط،
متناسيًا أن السبب الرئيسي لقيام
الـتـحــالــف بــن أرسـ ــان ووهـ ــاب هو
س ـع ـيــه إل ــى االس ـت ـف ــراد بـخـصــومــه،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه امل ــؤس ـس ــة
ّ
الدينية الــدرزيــة ،ال سيما مشيخة
العقل وقضاتها ،أداة سياسية ضد
مـنــافـسـيــه ،وض ــد ســوريــا ،كـمــا فعل
قبل أشـهــر ،يــوم ّ
زج بقضاة املذهب
أمر بالغ الخطورة ،بالتنقل ّبني
في ٍ
السفارات الغربية واملطالبة بتدخل
دولي في سوريا.
ً
روسـ ـي ــا مـ ـث ــا ،ال ـت ــي ك ـســر جـنـبــاط
ّ
ّ
الجرة يوم تهجم على الرئيس
معها
فالديمير بوتني ،ويوم وقف وشاهد
حـ ـ ــرق الـ ـعـ ـل ــم ال ـ ــروس ـ ــي فـ ــي س ــاح ــة
ّ
عشية الــدخــول
الـشـهــداء فــي بـيــروت

الــروســي إلــى املـيــدان الـســوري نهاية
ّ ،2015
مدت يدها النتشاله من مأزقه
الـ ـ ـس ـ ــوري ،م ــن دون ج ـ ـ ــدوى .فـحــن
حاول نائب وزير الخارجية الروسي

ّ
ميخائيل بــوغــدانــوف تــأمــن «خــط»
األخير
رجعة لتيمور مع سوريا ،بدا ّ
أك ـثــر تـ ـش ـ ّـددًا م ــن والـ ـ ــده ،ف ــي مــؤشــر
ّ
يتخبط
على أن النائب الشاب الــذي

ف ــي وراثـ ـ ــة زع ــام ــة ،ورث م ــن والـ ــده
خـ ـص ــال «ال ـش ـخ ـص ـن ــة» فـ ــي ال ـع ـمــل
الـسـيــاســي .وال يـقــف م ــأزق جنبالط
م ــع روس ـي ــا عـنــد ه ــذا ال ـح ـ ّـد ،إذ إن ــه،

خالف الحريري
جنبالط ُيطلق
يد عثمان
لمحاسبة ضباط
ّ
ّ
وطبل للدور الروسي
وبعد أن هلل
فــي تحرير مختطفي الـســويــداء من
إرهابيي «داعش»ّ ،
مدعيًا دورًا ما له
في عملية التحرير ،سارع في اليوم
ال ـتــالــي إل ــى الـتـشــديــد عـلــى ض ــرورة
ح ـ ـصـ ــول الـ ـجـ ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي عـلــى
األسلحة األميركية حـصـرًا ،بخالف
ما تسعى إليه وزارة الدفاع الروسية
من رفــع مستوى التعاون العسكري
مع لبنان .ليس هــذا فحسب ،فبقدر
ان ــزع ــاج جـنـبــاط م ــن االت ـف ــاق ال ــذي

ّ
يعتبر رئيس االشتراكي أن تولي الغريب شؤون النازحين وعطالله وزارة المهجرين خطرًا على دروه (هيثم الموسوي)

عقده الحريري وباسيل على تلزيم
رج ــل األع ـمــال ع ــاء الـخــواجــة معمل
وربما معامل أخرىّ ،
دير عمار ّ
يعبر
ج ـن ـبــاط ع ــن ان ــزعــاج ــه م ــن حـصــول
«روسـ ـنـ ـف ــت» الـ ـت ــي ت ـم ـلــك أكـ ـث ــر مــن
نصفها الدولة الروسية ،على عقود
تأهيل خزانات الوقود في طرابلس
وتشغيلها.
خ ـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــنّ ،
وج ـ ــه
ج ـن ـب ــاط ل ـل ـح ــري ــري ع ـ ـ ـ ّـدة رس ــائ ــل،
ّ
ّ
يحمله
وخاصة ،في مجملها
علنية
مـســؤولـيــة «س ـقــوط ات ـفــاق الـطــائــف»
في الحكومة الجديدة ،وحنينه إلى
ال ــرئ ـي ــس الـ ــراحـ ــل رف ـي ــق ال ـح ــري ــري.
ويحمل جنبالط على الحريري لعدم
رفضه منح حقيبة شؤون ّ النازحني
للوزير صالح الغريب ،ممثل الحزب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي فـ ــي «ت ـك ـت ــل ل ـب ـنــان
الـ ـق ــوي» ،وم ــا يـعـنـيــه األم ــر م ــن دور
ّ
ل ـل ـحــزب ف ــي حـ ــل هـ ــذا املـ ـل ــف ،وفـتــح
خطوط أوسع أمام الدروز اللبنانيني
ّ
ّ
نحو سوريا .لكن الخطر ،كل الخطر
بالنسبة إلى جنبالط ،هو في توزير
التيار
غسان عطالله ،أبــرز ناشطي ّ
الــوطـنــي الـحـ ّـر فــي الـشــوف واملــرشــح
عـ ـ ــن امل ـ ـق ـ ـعـ ــد الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـك ــي ب ــوج ــه
ّ
النائب نعمة طعمة ،وتوليه حقيبة
ّ
املهجرين ،التي استأثر بها جنبالط
سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة .وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
العالقة اإليجابية التي تجمع عطالله
ّ
بجنبالط وبمسؤولي االشتراكي ،إل
أن زعيم املختارة يدرك مدى حيوية
عطالله فــي العمل فــي قــرى الشوف،
ّ
يسوق أن األخير «حاقد» على
وهو
الحزب االشتراكي بسبب رواية حول
مسؤولية االشتراكيني عن مقتل أحد
ّ
األهلية.
أقرباء عطالله خالل الحرب
لكن ما ّ
تقدم ال يعني أن ذهاب التيار
ّ
ّ
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ب ـع ـي ـدًا فـ ــي ت ـح ــد ّي
جـ ـنـ ـب ــاط ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوف عـ ـب ــر م ـل ــف
ّ
املهجرين تحديدًا ،من خلفية طائفية
ك ـمــا درجـ ــت الـ ـع ــادة ،يــأتــي بـعــواقــب
س ـل ـي ـمــة ،إذ إن وضـ ــع ج ـن ـبــاط في
زاوي ــة االسـتـهــداف فــي عرينه ،يدفع
االش ـت ــراك ـي ــن ن ـحــو االس ـت ـم ــات ــة في
الــدفــاع عــن نـفــوذهــم ،ويـعـيــد الجبل
إلــى أيــام التوتر الطائفي ،التي دفع
ال ـ ـ ـ ــدروز وامل ـس ـي ـح ـي ــون ف ـي ـه ــا ثـمـنــا
باهظًا.

 ...ويقطع تواصله مع الحريري
منذ اليوم االول للتكليف  24أيار
حتى اليوم االخير  31كانون الثاني،
ثمانية اشهر وستة ايام دارت في فلك
واحد :تقاسم الحقائب .الى ساعات
ما قبل اعالن مراسيم الحكومة ،لم
يتوقف لحظة تناتشها بغية تغليب
حصة على اخرى .كأنها آخر حكومات
لبنان ،وآخر العالم في السلطة
نقوال ناصيف
فوق سطح الحكومة الجديدة كل شيء
على مــا ي ــرام .تحت هــذا السطح اكثر
ّ
التعرض الى
من سبب سيحملها على
اكثر من خضة او ازمة وشيكة .منذ ما
قبل صدور املراسيم حدث امر غامض
بدءًا ،ثم اخذ تدريجًا يفصح عن نفسه:
رئ ـي ــس ال ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االش ـت ــراك ــي
وليد جنبالط غاضب ،وقطع اتصاالته
برئيس الحكومة سعد الحريري .رغم
ّ
انه ممثل فيها ،قد يكون وحده  -ربما

 غير مـســرور بإعالنها على نحو ماافصحت مراسيمها مساء الخميس.
ِّ
ل ـســاعــات قـلـيـلــةُ ،وزع ل ــه ح ــدي ــث الــى
صـحـيـفــة عــربـيــة اسـتـبـعــد فـيــه تأليف
الحكومة بضعة أيام .في املساء باغت
ال ـحــريــري الـجـمـيــع بــذهــابــه ال ــى قصر
بـعـبــدا ،وإعــانــه حكومته الـثــانـيــة في
ه ــذا الـعـهــد .ال ـبــارحــة ،فــي ال ـيــوم االول
ل ـل ـح ـكــومــة الـ ـج ــدي ــدة ،ك ـت ــب جـنـبــاط
ت ـغ ــري ــدة ع ـل ــى ح ـس ــاب ــه انـ ـط ــوت عـلــى
ب ـع ــض املـ ـ ـغ ـ ــازي« :س ـي ـس ـت ـمــر ال ـح ــزب
االشتراكي  -وان لوحده  -كما يبدو في
الــدفــاع عــن املـلــك ال ـعــام ،ويــرفــض هــذه
الخصخصة املتوحشة .نعلم جيدًا ان
الطوق السياسي سيزداد ،وسنواجهه
بـ ـك ــل ه ـ ـ ـ ـ ــدوء ،آخ ـ ــذي ـ ــن ف ـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار
املعادلة االقليمية .اذا كنت في االمس
استبعدت تشكيل ال ــوزارة ،فمرده الى
انني لم اعلم بخفايا باريس  .2هفوة
ودرس مرير».
فــي العبارة االخـيــرة احــد ُتلك االلـغــاز.
ك ــأن ــه اراد ان ي ـق ـ ُـول انـ ــه غـ ـ ــدر ،او في
احـ ـس ــن االح ـ ـ ـ ــوال أسـ ـ ـ ــيء ال ـ ـيـ ــه ،وث ـمــة
ّ
َم ــن فــكــر فــي االن ـقــاب عـلـيــه ،هــو الــذي
سبق ان وصــف بعض العاملني على
تأليف الحكومة بأنهم «يزحفون على

ب ـطــون ـهــم» .ت ــراف ــق ذل ــك م ــع مـعـلــومــات
تحدثت عــن انـقـطــاع االت ـصــاالت بينه
وبــن الـحــريــري تمامًا منذ عشائهما
االخير .البعض اعتقد ان عشاءهما في
االشرفية االثنني  28كانون الثاني ،في
حضور الوزير وائل بوفاعور والوزير
الـســابــق غ ـطــاس خ ــوري شــق الـطــريــق
الى تسوية الساعات االخيرة ،تمهيدًا
العالن الحكومة الجديدة .بيد ان بضع
وقائع كشفت نقيض ذلك:
 - 1م ـ ـكـ ــاملـ ــة ه ــاتـ ـفـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـي ــوم ــن
السابقني لعشاء اإلثنني بني بوفاعور
والوزير جبران باسيل الذي طلب الى
محدثه التخلي عــن حقيبة الصناعة
للتيار الوطني الحر .رفــض بوفاعور
ل ـل ـفــور .ق ــال بــاس ـيــل ان ــه يـتـكـلــم بــاســم
رئيس الجمهوريةّ ،
فرد بوفاعور بأنه
يتكلم باسم احدى كبريات املرجعيات
اللبنانية .انـتـهــت املـكــاملــة عـلــى زغ ــل...
وغضب.
 - 2فــي عـشــاء اإلث ـنــن «سـ ّـمــع» خــوري
ب ـ ــوف ـ ــاع ـ ــور ،ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور الـ ـح ــري ــري
وجـ ـنـ ـب ــاط ،ف ــي ايـ ـح ــاء بـ ــدا انـ ــه م ـعـ ّـد
ّ
مسبقًا ،أنه قد ُيوزر في حقيبة االعالم.
ّ
رد ج ـن ـبــاط ب ــرف ــض ق ــاط ــع وك ـ ــام ال
يخلو من «قرص».

 - 3تخلي جنبالط عن حقيبة الصناعة
كان في صلب كباش االسبوع املنصرم،
بـ ـ ـ ــإزاء رفـ ـض ــه اي ت ـ ـفـ ــاوض فـ ــي ش ــأن
ً
اخــراجـهــا مــن حصته ،قــائــا ملراجعيه
ان اي تـصـ ّـرف يــوحــي بانتزاعها منه
سيجعله خارج الحكومة للفور.
 - 4راج ـ ــع الـ ـح ــري ــري رئ ـي ــس مـجـلــس
النواب نبيه بـ ّـري ،طالبًا منه الضغط
عـلــى جـنـبــاط لالستغناء عــن حقيبة
الـصـنــاعــة ،فـكــان جــوابــه :اذه ـبــوا انتم
اليه واحـكــوا معه .استفسر عــن سبب
إبــدالـهــا ،فقيل لــه انها للتيار الوطني
الـ ـح ــر .ج ـ ــواب ب ـ ـ ّـري انـ ــه ال ي ـمــانــع في
التخلي عن حقيبة البيئة في حصته،
ف ــي م ـقــابــل حـقـيـبــة ال ـث ـقــافــة ف ــي حــال
اكملت الــدائــرة دورتـهــا النهائية .كان
قد تـ ّ
ـردد آنــذاك ان االبــدال في الحقائب
ّ
امل ـق ـصــود ه ــو ت ـن ــازل بـ ــري ع ــن البيئة
لباسيل ،فــي مقابل حصوله هــو على
الـصـنــاعــة ،فيما واق ــع امل ـنــاورة انـتــزاع
الـصـنــاعــة م ــن جـنـبــاط لــذهــابـهــا الــى
باسيل ايضًا.
 - 5في الساعات القليلة التالية لعشاء
االث ـن ــن ،تـبــن لـجـنـبــاط ان الـحــريــري
ً
أنجز  -من دون إعالمه  -إبداال لحقيبة
الـصـنــاعــة فــي حـصـتــه ،وأضــاف ـهــا الــى

ح ـص ــة ب ــاسـ ـي ــل ،فـ ــي م ـق ــاب ــل إع ـط ــائ ــه
هــو حـقـيـبــة ال ـث ـقــافــة .لـلـتــو ارس ــل الـيــه
ُ
مــن هــاتـفــه رســالــة نصية لــم تـخــل من
عـبــارات حــادة غاضبة ،ليس اقلها ان
الــرئـيــس املكلف آن ــذاك لــم يكن صادقًا
م ـعــه .اضـ ــاف ل ــه ان ــه خـ ــارج اي ات ـفــاق
م ـعــه ،م ـص ـرًا عـلــى حقيبتي الصناعة
والتربية ،ورافضًا اي محاولة النتزاع
احــداه ـمــا م ـنــه .س ــوى ذل ــك ه ــو خ ــارج
ه ــذه الـحـكــومــة .مـ ــذذاك قـطــع جنبالط
بالحريري.
تواصله
ّ
 - 6بسبب تعذر انتزاع حقيبة الصناعة
من جنبالطّ ،
تحركت قنوات التواصل
بني اكثر من طــرف ،الــى ان حطت عند
رئـيــس حــزب الـقــوات اللبنانية سمير
ج ـع ـج ــع وان ـ ـتـ ــزعـ ــت ح ـق ـي ـب ــة ال ـث ـق ــاف ــة
م ـن ــه ،ك ــي ت ـم ـنــح الـ ــى ح ــرك ــة ام ـ ــل ،فــي
مقابل حقيبة الــدولــة  -الثانية لحزب
جـعـجــع بـعــد نـيــابــة رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
 على ان يتخلى بـ ّـري عــن البيئة .فياوقات سابقة ابلغ رئيس املجلس الى
الحريري استعداده التخلي عن البيئة
في مقابل حصوله على احدى حقيبتي
ال ـص ـنــاعــة وال ـث ـق ــاف ــة .ان ـت ـهــى امل ـطــاف
ب ـصــرف ال ـن ـظــر ع ــن حـقـيـبــة الـصـنــاعــة
التي ظلت في حصة جنبالط ،وهو ما

َمن هم «الخواجات
الجدد» في مرحلة
الحكومة الجديدة؟

اصـ ّـر عليه تحت طائلة عــدم املشاركة
في الحكومة.
 - 7حـ ـت ــى ال ـ ـسـ ــاعـ ــات ال ـق ـل ـي ـل ــة ال ـت ــي
سبقت اعالن املراسيم ،خشي جنبالط
م ــن م ـفــاجــأة تــدفــع ب ــه ال ــى ال ـخ ـيــارات
السلبية ،بمباغتته بانتزاع الحقيبة
م ـنــه .ارسـ ــل ال ــوزي ــر اكـ ــرم شـهـيــب الــى
الوزير السابق نهاد املشنوق والوزير
عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ملـ ـع ــرف ــة دق ــائ ــق
اللحظات االخيرة ،قلقًا من «لعبة غير
محسوبة» .قراره اذذاك اعتذار شهيب
وبوفاعور للفور عن عدم املشاركة في
الحكومة.
 - 8م ــا ب ــن ع ـش ــاء  28ك ــان ــون الـثــانــي
وتغريدة اخــرى في  30كانون الثاني،
ع ـش ـي ــة ص ـ ـ ـ ــدور مـ ــراس ـ ـيـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة
الـجــديــدة ،اطـلــق جنبالط موقفًا اقــرب

الى انذار انيق ،اال انه جدي ،من شأنه
ان يحدد ما ينتظر الحكومة الجديدة،
ً
فـضــا عــن تلميحه ال ــى تـحـ ّـولــه سلفًا
رأس حربة في مجلس الوزراء .قال في
تـغــريــدة  30كــانــون الـثــانــي« :سيطعن
الحزب االشتراكي في هذه التلزيمات
بــالـتــراضــي الـتــي ج ــرت فــي مــا يتعلق
بــاملـصـفــاة ودي ــر ع ـمــار .كـفــى اسـتـهـ ً
ـزاء
بـعـقــول ال ـنــاس حـيــث اصـبـحــت الـبــاد
وثرواتها في أيــدي الخواجات الجدد
وشركائهم من رحم الجيش االميركي
او فـضــاتــه .ح ــذار مــن تـســويــق سلفة
جديدة للكهرباء واملصلحة تتغاضى
عن  %40من الهدر».
ليس خافيًا ان حديثه عن «الخواجات
ّ
الـ ـج ــدد» ان ـط ــوى ع ـلــى ش ـك ــوك مـبــكــرة
فـ ــي مـ ــا ُي ـع ـت ـق ــد أن ـ ــه ص ـف ـق ــات ي ـجــري
التفاهم عليها بني الحريري وباسيل
فــي ملفات الـغــاز والنفط واالتـصــاالت
وال ـك ـه ــرب ــاء .وه ــو م ــا ع ـنــاه ف ــي ال ـيــوم
التالي عندما تكلم عن «باريس  »2بني
الرجلني.
اما «الخواجات الجدد» ،فليس خافيًا
ّ
او سـ ّـرًا ان جنبالط يــدل بإصبعه على
اول ـئ ــك ال ــذي ــن يـحـمـلــون ه ــذا االس ــم او
الدائرين في فلكهم.

رضوان مرتضى
ُ
لم تكد تعلن والدة الحكومة
حتى أعطى مدير عام قوى
األم ــن الــداخـلــي ال ـلــواء عماد
عـ ـثـ ـم ــان اإلذن ب ـم ــاح ـق ــة
ع ــدد مــن ال ـض ـبــاط املشتبه
فـ ــي ت ــورطـ ـه ــم فـ ــي م ـل ـفــات
ف ـســاد .عـثـمــان ال ــذي حالت
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ألش ـه ــر دون إقـ ــدامـ ــه عـلــى
هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوة ،تـ ـ ـح ـ ـ ّـرك
أخ ـي ـرًا ،نـتـيـجــة لـلـحـســابــات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا .ف ــي
الـســابــق ،كــان اتـفــاق رئيس
الحكومة سعد الحريري مع
النائب السابق وليد جنبالط
ي ـم ـن ـعــه مـ ــن م ـن ــح ال ـق ـض ــاء
اإلذن ب ـم ــاح ـق ــة ال ـض ـبــاط
املـشـتـبــه فـيـهــم ،ألن أحــدهــم
مـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــوب عـ ـ ـل ـ ــى رئـ ـي ــس
الحزب التقدمي االشتراكي
وي ـح ـظ ــى ب ـح ـمــاي ـتــه .وي ــوم
أمس ،أدى الخالف املستعر
بني جنبالط والحريري إلى
صـ ــدور قـ ــرار عـثـمــان ال ــذي
يـسـمــح لـلـقـضــاء بـمــاحـقــة
الـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط .وإضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ــى
ذلـ ـ ــك ،أصـ ـ ــدر امل ــدي ــر ال ـع ــام
لألمن الداخلي برقية وضع
ً
بموجبها فــي تصرفه كال
من العقيد وائــل م .والعقيد
ع ـ ــارف غ .والـ ــرائـ ــد ش .ح.
والـنـقـيــب ح .ق ،وه ــم الــذيــن
ُيشتبه في تورطهم بملفات
فساد.
أبــرز هــؤالء هو العقيد وائل
م .ف ـ ـعـ ــدم م ــاحـ ـقـ ـت ــه ك ــان
العقبة التي أوقفت ما ُيسمى
حملة مكافحة الـفـســاد في
ق ـ ــوى األم ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي .إذ
ّإن جـنـبــاط وض ــع «فـيـتــو»
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـحـ ــاس ـ ـب ـ ـتـ ــه ،ع ـل ــى
رغ ــم االش ـت ـب ــاه ف ــي قبضه
رش ـ ـ ـ ـ ـ ــاوى م ـ ــن اث ـ ـن ـ ــن م ــن
أب ــاط ــرة ال ــدع ــارة فــي لبنان،
مـ ـق ــاب ــل ت ــوفـ ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة
لهما .وقــد اعـتــرف عــدد من
ّ
العسكريني أن ــه كــان ُيـحـ ِّـدد
ن ـس ـب ـتــه م ــن األربـ ـ ـ ــاح تـبـعــا
ل ــ«ال ـخ ــدم ــة» امل ـط ـلــوبــة ،ب ــدءًا
م ــن ت ــرك مــوقــوفــن ،م ــرورًا
ً
بـنـقــل ع ـس ـكــريــن ،وص ــوال
إل ــى خــدمــة تنبيه مطلوبني
تتوجه دوري ــة لدهمهم .أما
العقيد عــارف غ ،املحسوب
على تيار ّ املستقبل ،والــذي
ك ـ ــان ي ـت ــول ــى إمـ ـ ــرة م ـف ــرزة
بـعـبــدا الـقـضــائـيــة لـسـنــوات،
فمشتبه فـيــه قبضه رشــى
لحماية مطلوبني .في جميع
األح ـ ــوال ،ف ــإن ق ــرار عثمان
س ـي ـح ــرر هـ ـ ــؤالء ال ـض ـبــاط
الــذيــن يعيشون منذ أشهر
ف ــي ح ــال ــة انـ ـتـ ـظ ــار .فــربـمــا
سيتمكنون مــن الــدفــاع عن
أنـفـسـهــم وإث ـب ــات بــراءت ـهــم،
ً
فـضــا عــن أن مرجعياتهم
السياسية ربـمــا ستتدخل
لحمايتهم في القضاء.

سياسة
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ّ
«تأليف الحكومة ضروري...
كاف!»
لكن غير ٍ
تشكيل الحكومة لم
ينعكس ارتياحًا في األسواق
المالية .أسعار ًسندات
اليوروبوندز بدال من أن
ترتفع عادت إلى التراجع،
وإن بشكل طفيف ،أما أسعار
أسهم سوليدير فهي األخرى
ّ
سجلت تقدمًا طفيفًا… ما
يعني أن «تشكيل الحكومة
كان ضروريًا ولكنه ليس
كافيًا» على ّ
حد تعبير تقرير
صدر أمس عن «غولدمان
»ساكس
محمد وهبة
كان الفتًا أن األسواق املالية لم تستقبل
تأليف الحكومة بشكل إيـجــابــي .أبلغ
تعبير عــن هــذه الحالة ورد فــي تقرير
ص ـ ــدر أم ـ ــس عـ ــن مـ ـص ــرف «غ ــول ــدم ــان
س ــاك ــس» األمـ ـي ــرك ــي ،ال ـ ــذي أش ـ ــار إلــى
أن ت ــألـ ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة كـ ـ ــان ض ــروري ــا
ول ـك ـن ــه ل ـي ــس ك ــافـ ـي ــا .ك ـ ــام غ ــول ــدم ــان
س ــاك ــس ي ـع ـكــس حـقـيـقــة أن اس ـت ـعــادة
الثقة بالوضع املالي اللبناني تتطلب
ّ
مجرد
ملموسة وليس
خطوات عملية ّ
خطوة سياسية تأخرت نحو  9أشهر.
سـ ّـج ـلــت أمـ ــس أسـ ـع ــار ب ـعــض س ـنــدات

موديز :الوضع المالي
في لبنان يبقى األضعف
بين التصنيفات السيادية

الــديــن الـلـبـنــانـيــة بــالـعـمــات األجنبية
(ي ــوروب ــون ــدز) امل ـت ــداول ــة ف ــي األسـ ــواق
الــدول ـيــة ،تــراجـعــا غـيــر مـتــوقــع فــي ظل
تــألـيــف الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة .الـسـنــدات
املـسـتـحـقــة ف ــي  2028كــانــت انخفضت
بنسبة  %0.46إلــى  83.1دوالرًا بعدما
ك ــان ــت ارت ـف ـع ــت ق ـب ــل يـ ــوم واحـ ـ ــد عـلــى
تأليف الحكومة من  79دوالرًا إلى 83.5
دوالرًا .كذلك انخفضت أسعار السندات
الـتــي تستحق فــي  2037بنسبة %1.7
إلـ ـ ــى  80.5دوالرًا بـ ـع ــدم ــا كـ ــانـ ــت قــد
ارتفعت قبل يــوم مــن تأليف الحكومة
مــن  77.7دوالرًا إلــى  83.3دوالرًا .وفي
املقابل ارتفعت أسـعــار الـسـنــدات التي
تستحق في  2028بنسبة  %0.7لتبلغ
 96.3دوالرًا.
هذا التذبذب في األسعار من يوم ليوم،
مـ ّ
ـرده أنــه كانت هناك تــدخــات محلية
ل ـت ـهــدئــة الـ ـس ــوق ق ـب ــل ي ـ ــوم واحـ ـ ــد مــن
تأليف الحكومة .بعض املطلعني يشير
إل ــى أن م ـصــدر الـطـلــب عـلــى الـسـنــدات
كــان مـصــرف لبنان أو بــإيـعــاز مـنــه ،ما
دفع أسعار السندات إلى االرتفاع ليوم
واحد قبل أن تعود إلى االنخفاض بعد
تأليف الحكومة.
أيضًا كــان الفتًا أن السندات القصيرة
األجــل هي التي سجلت ارتفاعًا طفيفًا
في مقابل تراجع أسعار السندات التي
تستحق فــي امل ــدى املـتــوســط والبعيد،
وهذا يعود إلى كون السندات القصيرة
األجل باتت قريبة من َ
أجل استحقاقها،
أي أنه ال طائل من بيعها وهو ما يدفع
أس ـعــارهــا إل ــى االرت ـف ــاع .أم ــا الـسـنــدات
ذات َ
األج ـ ـ ــل امل ـت ــوس ــط وال ـب ـع ـي ــد ،ف ــإن
أسعارها تعكس طبيعة املخاطر التي
ال تزال محدقة بلبنان.
وفـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــورصـ ــة امل ـح ـل ـي ــة لـ ــم ي ـسـ ّـجــل

ان ـت ـعــاش حـقـيـقــي ف ــي أس ـع ــار األوراق
املالية املـتــداولــة ،خصوصًا فــي أسعار
أسهم سوليدير التي لــم ترتفع بأكثر
م ــن  %1.71لـسـهــم ســول ـيــديــر م ــن فئة
(ب) ،و %1.35لسعر السهم من فئة (أ).
أما حجم التداوالت في هذين السهمني
ف ـقــد ب ـلــغ  56156س ـه ـمــا .وه ـ ــذا يعني
أن الـســوق ال تــزال تــرى وجــود مخاطر
مرتفعة في لبنان.
وك ـ ــان امل ـص ــرف األم ـي ــرك ــي «غ ــول ــدم ــان
س ــاك ــس» ق ــد أصـ ــدر ت ـقــري ـرًا ع ــن لبنان
بـعـنــوان «تــألـيــف الـحـكــومــة اللبنانية:
وأخ ـي ـرًا ،م ــاذا ب ـعــد؟» .يـتـطــرق التقرير
إلى اإليجابيات واملخاطر التي نتجت
م ــن تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة ي ـخ ـفــف ،ع ـلــى امل ــدى
الـقـصـيــر م ــن م ـخــاطــر ع ــدم االس ـت ـقــرار
ال ـس ـيــاســي ،م ــا ي ـجــب أن يـشـكــل دعـمــا
ألس ـعــار س ـنــدات ال ـيــوروبــونــدز ،إال أن
التحديات املالية أمــام لبنان تكمن في
أن يتمكن من خفض مستوى الهشاشة
الخارجية».
امل ـق ـصــود بــالـهـشــاشــة ال ـخــارج ـيــة ،هي
حاجة لبنان إلى التدفقات الرأسمالية
ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ـ ّـول
االستهالك الخاص والعام .فالتدفقات
ت ـمـ ّـول عـجــز امل ـيــزان ال ـت ـجــاري ،وتـمـ ّـول
أي ـض ــا ج ـ ــزءًا م ــن ع ـجــز ال ـخ ــزي ـن ــة .ل ــذا،
يتوقع املصرف األميركي من أن تكون
هـنــاك فـجــوة تمويلية خارجية بقيمة
 11م ـل ـي ــار دوالر ن ــات ـج ــة م ــن ارتـ ـف ــاع
العجز في الحساب الجاري الذي يدخل
ف ــي اح ـت ـســابــه ع ـجــز املـ ـي ــزان ال ـت ـجــاري
وامل ــال ــي ،إل ــى  %25مــن الـنــاتــج املحلي
اإلجـمــالــي .وبحسب التقرير فــإن قيمة
ه ــذا الـعـجــز تبلغ  15مـلـيــار دوالر يتم
تغطية جــزء منها من خــال تحويالت
امل ـغ ـتــربــن وت ـح ــوي ــات أخ ـ ــرى بـقـيـمــة
إجمالية  9مليارات دوالر .ويشير إلى
أنــه يمكن تغطية  3.5مليار دوالر إذا
ّ
تـمــكــن لـبـنــان مــن تـمــويــل اسـتـحـقــاقــات
سندات اليوروبوندز في عام  2019من
ال ـس ــوق ،عـلــى أن يـتــم تـمــويــل ج ــزء من
الـعـجــز مــن خ ــال دع ــم خليجي بقيمة
 3.5مليار دوالر يــدخــل ضمنها مبلغ
الـ 500مليون دوالر التي ستشتري بها
قطر سـنــدات يــوروبــونــدز ،ومــن الدعم
السعودي أيضًا املتوقع أن يكون على
شكل وديعة في مصرف لبنان.
ه ـك ــذا ت ـت ــراج ــع ال ـف ـج ــوة ف ــي الـتـمــويــل
الـخــارجــي إلــى  4مـلـيــارات دوالر ،وهو
م ـب ـلــغ ي ـم ـكــن م ـص ــرف ل ـب ـن ــان تـمــويـلــه
بسهولة مــن خ ــال تـعــزيــز احتياطاته
بالعمالت األجنبية البالغة  33مليار
دوالر.
على أي ح ــال ،يــرى املـصــرف األميركي
أن التمويل الخارجي سيكون مرتبطًا
بـ ـعـ ـن ــاوي ــن املـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر ،إذ ي ـع ـت ـق ــد أن
الـحـكــومــة لــديـهــا ال ـفــرصــة لــاسـتـفــادة
م ــن ال ـل ـح ـظــة ال ــراه ـن ــة (ل ـح ـظــة تــألـيــف
الحكومة) من أجــل تحسني التوقعات.
لكن على املدى املتوسط والقصير فإن
التحديات التي تــواجــه لبنان ستبقى
قائمة ،ال سيما ارتـفــاع عجز الحساب
الخارجي إلى أكثر من  %25من الناتج
املحلي اإلجمالي.
ل ـ ــذا ،ي ـخ ـلــص ال ـت ـقــريــر إلـ ــى أن تــألـيــف
ال ـح ـكــومــة ك ــان ض ــروري ــا ول ـك ـنــه ليس
كافيًا.
ّ
في السياق نفسه ،علقت نائبة رئيس
الـبـنــك الــدولــي واملـحـلـلــة الرئيسية في
«م ــودي ــز» ال ـي ــزا ب ــاري ــزي ك ــاب ــون ،على
تأليف الحكومة اللبنانية باإلشارة إلى
أن «موديز تتوقع من الحكومة بعض
اإلصالحات املالية من أجل اإلفراج عن
ال ـت ـمــويــل ال ـخ ــارج ــي (أمـ ـ ــوال س ـي ــدر)»،
لكنها أشارت إلى أن «االختالالت املالية
ستبقى خاضعة لكثير من التحديات
طــاملــا أن ن ـمــو ال ــودائ ــع يـبـقــى ضعيفًا
بسبب عدم اليقني بشأن قدرة الحكومة
ع ـل ــى فـ ــرض االسـ ـتـ ـق ــرار االقـ ـتـ ـص ــادي،
م ــا يـعـنــي أن تـصـنـيــف لـبـنــان سيبقى
م ــن األض ـع ــف ب ــن تـصـنـيـفــات الــديــون
السيادية التي نقوم بها».

