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لبنان

لبنان
تقرير

مقالة

الغوغائية وغياب النقاش :لسنا في زمن موسوليني

مخاوف من استغالل خفض تصنيف لبنان

أجندة «صندوق النقد»
جاهزة دائمًا
مـنــذ ت ـسـ ّـرب خـبــر احـتـمــال ق ـيــام «سـتــانــدر
أنــد بــورز» بخفض تصنيف لبنان ،انطلقت
حملة تهويل مبنية على ضرورة تقديم
التضحيات تفاديًا لالنهيار ،وبــدأ العمل
على اسـتـغــال هــذا «االح ـت ـمــال» لترويج
وصـفــة ضــرائــب أعـ ّـدهــا ص ـنــدوق النقد
مسبقًا تصيب الشرائح األقل قدرة وتضرب
القطاع العام ّ
وتحيد المصارف من دفع
ثمن اإلصالحات ،رغم أنها جنت الكثير من
األرباح من إقراض الدولة ومصرف لبنان
محمد وهبة
اح ـت ـم ــال خ ـفــض تـصـنـيــف ل ـب ـنــان من
قـ ـب ــل وك ـ ــال ـ ــة ت ـص ـن ـي ــف ث ــانـ ـي ــة (ب ـع ــد
وكـ ــالـ ــة «مـ ـ ــوديـ ـ ــز») ص ـ ــار أمـ ـ ـ ـرًا واردًا
جـ ـدًا .والـحــديــث عــن تــداعـيــاتــه يشمل،
ّ
كـمــا دائ ـم ــا ،تـســويــق الــوص ـفــة املـعــلـبــة
الـتــي يتبعها صـنــدوق النقد الــدولــي،
وال ـقــائ ـمــة عـلــى زيـ ــادة الـضــريـبــة على
اسـ ـتـ ـه ــاك الـ ـبـ ـن ــزي ــن ،ورف ـ ـ ــع ضــري ـبــة
الـقـيـمــة امل ـضــافــة إل ــى  %15وتقليص
إنـفــاق الخزينة على املتقاعدين .هذه
الـطــروحــات التي تظهر مــن حــن آلخر
ويـتـبـنــاهــا سـيــاسـيــون ورجـ ــال أعـمــال
ومـ ـص ــرفـ ـي ــون وت ـ ـجـ ــار وص ـن ــاع ـي ــون،
عــادت إلــى الـســوق مـجــددًا متكئة على
م ــا تـ ـس ـ ّـرب ع ــن اح ـت ـم ــال ق ـي ــام وك ــال ــة
«ستاندر أند بــورز» بخفض تصنيف
ل ـب ـنــان ف ــي ت ـقــريــرهــا امل ــرت ـق ــب ف ــي 23
آب ال ـج ــاري .ي ـجــري اس ـت ـغــال مسألة
خ ـف ــض ال ـت ـص ـن ـيــف بـ ـه ــدف ال ـت ــروي ــج
ألجندة صندوق النقد التي تعمل على
تـحـيـيــد املـ ـص ــارف ع ــن امل ـســاه ـمــة في
عملية التصحيح املــالــي وفــرض عبء

التصحيح عـلــى ال ـشــرائــح األق ــل قــدرة
فــي املـجـتـمــع مــن خ ــال رف ــع الضريبة
على االستهالك .ما يقال للناس هو أن
الخيارات املتاحة أصبحت ّ
ضيقة إلى
درجة أن زيادة الضرائب على البنزين
ّ
والـقـيـمــة املـضــافــة هــي ال ـحــل الــوحـيــد.
ح ـص ــر الـ ـخـ ـي ــارات ب ــأج ـن ــدة ص ـن ــدوق
النقد هو ما يـ ّ
ـروج له حاليًا .وهو أمر
كانت بعض قــوى السلطة قــد حاولت
فرضه أثـنــاء مناقشة مـشــروع موازنة
 ،2019وه ــي سـتـحــاول م ـجــددًا فرضه
أثناء مناقشة مشروع موازنة .2020
فــي الــواقــع ،إن خفض تصنيف لبنان
ّ
من قبل «ستاندر أند بورز» لن يشكل
ان ـحــدارًا إضافيًا فــي تصنيف الــديــون
الـلـبـنــانـيــة ،ب ــل ه ــو خ ـط ــوة مـكـ ّـمـلــة ملا
قــامــت ب ــه «م ــودي ــز» ف ــي مـطـلــع الـسـنــة
ال ـج ــاري ــة ع ـنــدمــا خـفـضــت الـتـصـنـيــف
م ــن ( )B3إلـ ــى ( .)Caa1ف ـم ــن الـ ـ ــوارد
أن ت ـقــوم س ـتــانــدر أن ــد بـ ــورز بخفض
م ـمــاثــل لـتـصـنـيــف ل ـب ـنــان م ــن الــدرجــة
الحالية ( )B-إلى درجة ( )CCC+التي
ت ــوازي ( )Caa1لــدى «مــوديــز» .خفض
التصنيف بحسب تعريفات «موديز»،
يـعـنــي االن ـت ـق ــال م ــن درجـ ــة «امل ـخــاطــر
االئ ـت ـمــان ـيــة املــرت ـف ـعــة» إل ــى «امل ـخــاطــر
االئتمانية املرتفعة جـدًا» ،أما بحسب
تـعــريـفــات «س ـتــانــدر أن ــد بـ ــورز» ،فهذا
يـعـنــي االن ـت ـق ــال م ــن درجـ ــة «هـشــاشــة
ت ـج ــاه عـ ــدم الـ ـس ــداد م ــع وج ـ ــود ق ــدرة
على اإليـفــاء بــااللـتــزامــات املــالـيــة» إلى
«هـشــاشــة أكـثــر تـجــاه عــدم ال ـســداد مع
انعدام القدرة على تغطية االلتزامات
امل ــالـ ـي ــة فـ ــي ظـ ــل ظـ ـ ــروف اق ـت ـص ــادي ــة
ومالية معينة».
انـ ـح ــدار تـصـنـيــف ال ــدي ــون الـلـبـنــانـيــة
ليس حــدثــا بـحـ ّـد ذات ــه ،بــل هــو يعكس
مستوى التدهور الــذي بلغته األزمــة،
أي أنه ليس مسببًا لألزمة كما يجري
تسويقه اليوم بني املصرفيني ورجال
األع ـم ــال .ه ــؤالء لــديـهــم أهـ ــداف أخــرى

مـ ــن وراء الـ ـت ــروي ــج ت ـت ـق ــاط ــع مـ ــع مــا
يحاول صندوق النقد الترويج له منذ
فترة طويلة ،أي زيــادة الضرائب على
االستهالك وإعفاء أصحاب الرساميل
منها.
وب ـح ـس ــب م ـص ــرف ـي ــن م ـط ـل ـع ــن ،ف ــإن
خـ ـف ــض ال ـت ـص ـن ـي ــف م ـ ــن قـ ـب ــل وك ــال ــة
تصنيف ثانية ،يفرض على املصارف
ج ـم ـل ــة إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـنـ ـص ــوص عـلـيـهــا
ف ــي تـعــامـيــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان املـتـعـلـقــة
بنسب امل ــاءة املالية واملــؤونــات التي
ي ـج ــب اتـ ـخ ــاذه ــا تـ ـج ــاه ال ـت ـس ـل ـي ـفــات
وال ـت ــوظ ـي ـف ــات .ف ــامل ــادة ال ـســاب ـعــة مــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار األسـ ـ ــاسـ ـ ــي  12713امل ـت ـع ـلــق
ب ـت ـط ـب ـيــق امل ـع ـي ــار الـ ــدولـ ــي ل ـل ـت ـقــاريــر
املــال ـيــة رق ــم  )IFRS9( 9ت ـف ــرض على
املـ ـ ـص ـ ــارف واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ــالـ ـي ــة «أن
ت ـج ــري تـقـيـيـمــا دوري ـ ـ ــا ،فـصـلـيــا على
األقـ ــل ،وكـلـمــا دع ــت ال ـحــاجــة ،ملخاطر
االئتمان لكل نــوع مــن األص ــول املالية
داخ ـ ــل امل ـي ــزان ـي ــة وااللـ ـت ــزام ــات خ ــارج
امل ـيــزان ـيــة ال ـتــي تـنـطــوي عـلــى مخاطر
ائتمانية ،وال سيما لجهة التأكد من
احـتـمــال ح ـصــول ارت ـف ــاع مـلـحــوظ في
مستوى هــذه املخاطر ومــن مــدى هذا
االرتفاع».
ويـ ـح ـ ّـدد الـ ـق ــرار األس ــاس ــي رق ــم 6939
وع ـنــوانــه «اإلط ـ ــار الـتـنـظـيـمــي لكفاية
رس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــل امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة فــي
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،أوزان مـ ـخ ــاط ــر االئـ ـتـ ـم ــان
مل ـح ـف ـظــة ال ـت ــوظ ـي ـف ــات فـ ــي ال ـس ـن ــدات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـ ـت ــي ي ـج ــب أن تـتـبـعـهــا
امل ـص ــارف انـسـجــامــا م ــع التصنيفات
امل ـع ـت ـم ــدة .ف ـع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،وفــي
ح ــال خـفــض تـصـنـيــف لـبـنــان مــن قبل
«ستاندر أند بورز» أو من قبل شركتي
ّ
تـ ـصـ ـنـ ـي ــف ،فـ ــإنـ ــه ب ـ ـ ــات ي ـ ـتـ ــرتـ ــب ع ـلــى
امل ـص ــارف أن تــزيــد أمــوال ـهــا الـخــاصــة
إل ــى املـسـتــويــات امل ـح ـ ّـددة مــن مصرف
لـبـنــان لـنـســب املـ ــاءة املــال ـيــة« .خفض
التصنيف مرتبط بمستوى املخاطر

هيام القصيفي

تعديالت مرتقبة على أوزان المخاطر االئتمانية ونسب المالءة المصرفية (مروان طحطح)

عـلــى تــوظـيـفــات امل ـص ــارف» وف ــق أحــد
املـصــرفـيــن ال ــذي يـفـ ّـســر األم ــر بــاآلتــي:
«إن ارتفاع املخاطر يقاس بــأوزان لكل
بند من بنود األصول املصرفية ،سواء
كانت هــذه األصــول تسليفات للقطاع
ال ـخــاص أو تـسـلـيـفــات ل ـلــدولــة .ال ـقــرار
األســاســي  6369يشير إلــى أن ــه ضمن

خفض التصنيف
من وكالة ثانية يعني
أن األزمة تتدحرج
أكثر فأكثر

ّ
درجة تصنيف  B-أو أدنى يترتب على
املصارف أن تحتسب مخاطر االئتمان
على سندات الخزينة بالدوالر بنسبة
ً
 %150ب ـ ــدال م ــن  ،%100أمـ ــا مـخــاطــر
االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ع ـ ـلـ ــى شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادات اإليـ ـ ـ ـ ــداع
ال ـصــادرة عــن مـصــرف لبنان بــالــدوالر
فترتفع من  %50إلى  .»%75وبالتالي،
فـ ــإنـ ــه ف ـ ــي ح ـ ـ ــال خـ ـف ــض ال ـت ـص ـن ـي ــف،
ستنخفض قدرة املصارف على تغطية
التزاماتها املالية ،ما يوجب عليها أن
تزيد اموالها الخاصة .هناك خيارات
ل ـه ــذه الـ ــزيـ ــادة :زي ـ ــادة الــرســام ـيــل من
املـ ـس ــاهـ ـم ــن ،أو اقـ ـتـ ـط ــاع م ـب ــال ــغ مــن
في الرساميل.
األرباح وضخها ّ
ســألــة امل ـعــقــدة تـقـنـيــا ،تنطوي
ه ــذه امل ـ ّ
عـلــى مــؤشــر أس ــاس ــي ،وه ــو أن األزم ــة
تتدحرج أكثر فأكثر ،لكنه ال يعني بأي
شكل من األشـكــال أن االنهيار حاصل
ون ـ ـهـ ــائـ ــي ،بـ ــل ي ـع ـن ــي أن احـ ـتـ ـم ــاالت
حصوله ص ــارت أكـبــر تبعًا لتطورات
األزمة .لكن بحسب مصادر اقتصادية

«ي ـجــري اسـتـغــال ه ــذا األم ــر مــن أجــل
الـ ـت ــروي ــج مل ـج ـم ــوع ــة مـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
املرفوضة ألنها تصيب شرائح فقيرة
وم ـت ــوس ـط ــة فـ ــي م ـق ــاب ــل ال ـع ـم ــل عـلــى
تحييد املصارف من إمكانية املساهمة
أك ـثــر كــونـهــا معنية أك ـثــر ب ـهــذا األم ــر.
على املصارف أن تدفع ألنها هي التي
حـقـقــت األرب ـ ــاح مــن الــديــن ال ـعــام على
حـســاب الـشــرائــح الفقيرة واملتوسطة
الـ ـت ــي يـ ـج ــري ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تــدفـيـعـهــا
الثمن».
عـلــى أي ح ــال ،يـشـيــر أح ــد املصرفيني
إل ــى أن ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
س ــام ــة ،يـعـمــل ع ـلــى إج ـ ــراء تـعــديــات
على نسب أوزان املـخــاطــر االئتمانية
وعـ ـل ــى نـ ـس ــب امل ـ ـ ـ ــاءة انـ ـسـ ـج ــام ــا مــع
احتمال خفض تصنيف لبنان من قبل
«س ـتــانــدر أن ــد بـ ــورز» وه ــو طـلــب إلــى
الجهات املعنية إعداد سيناريوات عن
األثــر الــذي سيتركه خفض التصنيف
على املصارف ونسب املالءة لديها.

تقرير

صفقة «مبنى تاتش» :محمد شقير يدين نفسه!
ليا القزي
ّ ُ
«ك ـل ـم ــة حـ ــق ت ـ ـقـ ــال» (الـ ـعـ ـب ــارة ال ـتــي
ُيـ ـك ـ ّـرره ــا وزيـ ـ ــر االتـ ـ ـص ـ ــاالت مـحـمــد
ّ
شقير كثيرًا) ،إن املؤتمر الصحافي
ال ــذي أراده وزي ــر االت ـص ــاالت أمــس،
لشرح ُمالبسات صفقة شراء «مبنى
ّ
إدانة ذاتية .يكفي
تاتش» ،تحول إلى ّ
أن ي ـك ـش ــف ش ـق ـي ــر أن ـ ـ ــه س ـي ـب ــدأ فــي
أيـلــول ،التفكير بشراء مبنى لشركة
«أل ـ ـفـ ــا» م ــع وجـ ـ ــود خ ـ ـيـ ــارات خ ــارج
مــدي ـنــة بـ ـي ــروت ،وأن ذلـ ــك سـيـجــري
بموجب مناقصة ،ومع إطالع الرأي
ّ
الـعــام على تفاصيلهاُ ،ليشكل ذلك
اعترافًا بخطأ «تهريب» شراء مبنى
فــي «ســول ـيــديــر» ،بقيمة  75مليون
دوالر لشركة «تاتش».
صفقة «مبنى تــاتــش» ،الـتــي كشفت
«األخ ـب ــار» تفاصيلها (ع ــدد  8آب)،
ُي ّ
وزير االتصاالت على تقديمها
صر
ّ
للناس كأنها «خــدمــة» .فهو استهل
لقاءه مع الصحافيني أمــس ،بالقول
ّ
«إنـنــا مجموعني الـيــوم على الخير.
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امل ــوض ــوع دس ــم وملـصـلـحــة ال ــدول ــة».
ال شـ ـ ّـك لـ ــدى أحـ ــد ب ـم ــدى «دس ــام ــة»
ّ
الـصـفـقــة ،ول ـك ــن ال ـخ ــاف م ــع رئـيــس
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ه ـ ــو ع ـلــى
تحديد مصلحة الدولة ،وعلى تبذير
أمــوال عامة ،مع اإلصــرار على تبرير
قراراته .فإذا كان لهذه الدرجة ُمقتنعًا
بجدوى شــراء املبنى ،كــان باإلمكان
أن يحمل معه إلــى مؤتمره املنتظر
ُ ّ
م ـن ــذ أي ـ ـ ــام ،امل ـس ـت ـن ــدات ال ـت ــي ت ـع ــزز
حـجـتــه ّ .مل ــاذا ل ــم ُي ـب ــرز عـقــد اإلي ـجــار
الــذي وقــع بداية في  13تموز ،2018
 ،ACممثلة
بني شركة Realty Group
ُ
بحسني عـيــاش (أح ــد أب ــرز املـقــربــن
مــن رئـيــس مجلس إدارة ُتــاتــش بدر
الـخــرافــي) و«مـيــك ُ ،»2ثـ ّـم ألـغــي بعد
انفضاح القصة ،وأعيد توقيعه يوم
األربـعــاء  7آب ،تسجيله فــي السجل
الـتـجــاري ،باسم رجــل األعـمــال نبيل
كـ ــرم؟ «ه ـي ــدا م ــش م ــزب ــوط يـلـلــي عم
تقوليه»ّ ،
رد شقير على «األخ ـبــار»،
ُ
رغم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
وزيـ ـ ـ ـ ــر االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ع ـ ـقـ ــد مـ ــؤت ـ ـم ـ ـرًا،

ليقول… ال شيءّ .
كرر «خبريات» هي
ف ــي م ـت ـنــاول ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن ال ــرأي
العام« :قمت بما يمليه ّ
علي ضميري،
ّ
ووفـ ـ ــرت ع ـلــى الـ ــدولـ ــة» .وأض ـ ــاف إلــى
ّهــذه الــازمــة ،تقديم نبيل كــرم كما لو
أن ــه جمعية خـيــريــة ،ق ـ ّـرر الـتـنــازل عن
عقد اإليجار مقابل بيع املبنى ،خدمة
للمصلحة الــوطـنـيــة ولـلـتــوفـيــر على
الخزينة« .بتعرفي ّ
قديش شاري متر
ّ
الـهــوا املـعــتــر (ك ــرم)؟ ش ــاري أرض ــو عا
ّ
الـغــالــي» ،وك ــأن مــن مسؤولية الــدولــة
ُ
رجال
أن تعوض خسائر (إن وجــدت) ّ
األعـ ـم ــال ،م ــن أم ـ ــوال امل ــواط ـن ــن .لـكــنــه
ّ
ّ
ج ـ ـ ـ ّـدد اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن «ك ـ ـ ــل ال ـق ــوى
بالصفقة».
السياسية على علم
ّ
قــال شقير في املؤتمر ،إنــه كــان أمامه
 4خيارات:
بشيء« ،بما أنني لم أكن
يقوم
ـ ـ أن ال
ّ
موجودًا ولم أوقــع على عقد اإليجار»
(الـ ــذي ج ــرى تــوقـيـعــه ف ــي عـهــد سلفه
جمال الجراح)،
ـ ـ أن يستملك أرض ــا فــي «ســولـيــديــر»
بمساحة  15ألــف مـتــر« ،ستكلفنا 98

مليون دوالر ،يعني املشروع فاشل»،
ـ ـ استئجار مبنى آخر بعقد أرخص،
«ولكن سأحتاج إلى سنة لتجهيزه،
والــديـكــور «مــن قــريـبــو» ُ
سيكلف 10
ماليني دوالر .أيضًا املشروع فاشل»،
ـ ـ أن نشتري املبنى في «سوليدير».
ب ـ ـعـ ــد  10س ـ ـ ـنـ ـ ــوات (انـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء ع ـقــد
اإلي ـجــار) ،كــانــت الــ«مـيــك  »2ستترك
امل ـب ـن ــى ب ـت ـك ـل ـفــة  94م ـل ـي ــون دوالر
(أضـ ــاف إل ــى قـيـمــة اإلي ـج ــار البالغة
 68.5مليون دوالر على  10سنوات،
تكاليف التجهيزات) ،ولكن فضلت
شراءه بـ  68مليونًا و 600ألف دوالر،
وسندفع  5ماليني و 100ألــف دوالر
كفائدة تقسيط  45مليون دوالر على
ثــاث سـنــوات (الدفعة األول ــى بلغت
 23مليون دوالر و 600ألف دوالر)».
ّ
ي ــؤك ــد م ـط ـل ـعــون ع ـل ــى ال ـص ـف ـق ــة ،أن
ّ
كــام شقير غير دقيق« ،ألن الفائدة
لن تكون أقــل من ّ  10ماليني دوالر»،
ُم ـشـ ّـدديــن عـلــى أن ــه ال ُيـمـكــن اعتبار
ّ
خـيــار ال ـشــراء تــوفـيــري« ،ألن رئيس
الهيئات االقتصادية يتناسى قاعدة

اق ـت ـصــاديــة أس ــاس ـي ــة ،وه ــي الـقـيـمــة
الصافية إليـجــار املـبـنــى ،الـتــي تبلغ
 41.6مليون دوالر ،مــع فــائــدة .٪10
و 38.2مليون دوالر ،مع فائدة .»٪12
م ـ ــن أجـ ـ ــل اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار املـ ـبـ ـن ــى (ق ـب ــل
بيعه) ،تأسست شركتا AC Realty
 Groupو  ،1526 BCوحصلتا على
قـ ــرض م ـص ــرف ــي ب ـق ـي ـمــة  22مـلـيــون
دوالر لـشــراء البلوكني  Bو ،Cجرى
ت ـس ــدي ــده م ــن اإلي ـ ـجـ ــار الـ ـ ــذي كــانــت
ُ
تحوله «تاتش» .وتنتشر معلومات
ع ــن ع ــاق ــة م ـبــاشــرة ل ـب ــدر ال ـخــرافــي
بــال ـص ـف ـقــة ،وأف ـ ـ ــراد ك ــان ــوا ي ـ ــدورون
ّ
في فلك تيار املستقبل .ولكن شقير
يـسـتـنـفــر« :والـ ـل ــه ال ـع ـظ ـيــم حـ ـ ــرام .ال
يـجــوز ك ـ ّـب الـحـكــي عـلــى ال ـنــاس .هل
تـعـلـمــن م ــن ه ــو بـ ــدر ال ـخ ــراف ــي في
ال ـك ــوي ــت وال ـع ــال ــم؟ ه ــل ه ــو بـحــاجــة
ملبنى؟ استفسرت كثيرًا ،وال علم لي
بهوية أصحاب الشركات .أنا وقعت
ّ
مــع شقيق نبيل ك ــرم ،وك ــل شــيء تم
بطريقة قانونية».
ُ
امللف الكامل عن املبنى ،أرســل أمس

إ ُلـ ـ ــى ل ـج ـن ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـن ـي ــاب ـي ــة،
«أنـ ـس ــق م ــع ال ـن ــائ ــب ح ـســن ال ـحــاج
حـ ـس ــن وع ــاقـ ـت ــي بـ ــه جـ ـ ـي ـ ــدة» ،ق ــال
ّ
شقير ،الــذي أكد لـ«األخبار» أن قرار
البيع ُ
«مشترك بني الــوزارة وتاتش،
ُ
فــالــوزيــر ال ي ـقــدر أن يـجـبــرهــم على
ش ـ ـ ــيء» .وف ـ ــي اإلط ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ،أش ــار
ّ
إلـ ــى أن شــرك ـتــي «ألـ ـف ــا» و«ت ــات ــش»
لديهما ،بحسب القانون ،استقاللية
بقرارهما« ،ووزي ــر االتـصــاالت لديه
ال ــوص ــاي ــة عـلـيـهـمــا ف ـق ــط وه ـ ــذا هــو
ال ـ ــواق ـ ــع» .قـ ــال ذل ـ ــك ،ل ـت ـبــريــر ص ــرف
األمــوال العامة ،من دون رقابة ،وهو
امل ـن ـط ــق ال ـس ــائ ــد م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،فــي
التعامل مع إي ــرادات الخلوي .ولكن
ّ
فات شقير أن استمالك عقار ومبنى،
م ـن ــاق ــض ألص ـ ــل ت ــأس ـي ــس ال ــ«م ـي ــك
 »1و« ّم ـيــك ( »2ال ـتــي تملك الشبكة،
ُ
وت ـش ــغ ـل ـه ــا ش ــرك ــة «ت ـ ــات ـ ــش» ،ال ـتــي
ُ
تديرها مجموعة زيــن) في ال ـ .2002
الشركتان تملكان فقط الشبكة ،من
دون دور وظيفي أو أمالك (باستثناء
محطات اإلرسال).

كــرســت الغوغائية ،عند رحـيــل البطريرك مــار نصر الله
ب ـطــرس صـفـيــر وق ـبــل حــادثــة قـبــرشـمــون وب ـعــدهــا ،وفــي
خــاف العونيني والقواتيني ومــا رافــق منع حفلة غنائية،
تدني مستوى الخطاب السياسي والفكري واالجتماعي
واالعالمي .أبدع اللبنانيون في تحويل وسائل تواصلهم
وال ـت ـل ـفــزيــونــات ،إل ــى ح ـبــل غـسـيــل وش ــرف ــات ع ـ ــراك .هو
انعكاس ملسار االحــزاب والقوى الراعية لكل هــذه الــردود
وال ـ ـ ــردود املـ ـض ــادة ،كــزع ـمــاء مــاف ـيــات اي ـطــال ـيــة يـجـنــدون
شبانهم في ساحات املواجهة مع املافيات االخرىّ .
تحول
املغردون والفنانون والسياسيون والناشطون واملذيعون
واالعــام ـيــون وك ــل مــن يحمل هــاتـفــا خـلــويــا ،إل ــى قضاة
ل ــأخ ــاق ومـطـلـقــن الت ـهــامــات عـشــوائـيــة تـمــس أع ــراض
الناس ،وموزعني للشهادات بالوطنيةّ ،
ونصبوا أنفسهم
علماء فقه والهــوت وسياسيني ومثقفني .كل شــيء بات
مسموحًا ،إال النقاش الــذي انعدم في الحياة السياسية ـ
واالعالمية .وال يمكن فصلهما ،الن كل واحدة باتت مرآة
االخرى.
ال يناقش الــزعـمــاء حلفاءهم وال أع ــداءه ــم ،واألك ـيــد أنهم
ال يناقشون مناصريهم .وه ــؤالء ال ينقاشون أح ـدًا وال
يقبلون ال ــرأي اآلخ ــر ،إال وفــق تصنيفات حزبية معلبة.
غياب النقاش الجدي ،ولم يحصل مثله في عز الحرب ،هو
العنصر االساسي في جعل الحياة السياسية خاوية.
كان حاكم مصرف لبنان الدكتور إدمون نعيم يأبى اال ان
يدخل الــى مكتبته ،املمتدة على مساحة طابق كامل من
منزله ،ترتفع فيها الكتب على أعمدة حديدية ،يغرق فيها،
وال يقول كلمة اال ويعود فيها الى مرجعها االصلي .هذا
املشهد الذي ال يفارق ذاكرة أي زائر ،نراه اليوم معكوسًا
ً
ل ــدى سـيــاســي نــاشــئ مـخـتــزال آراءه الـسـيــاسـيــة بكلمات
مستقاة من املوقع اإللكتروني التابع لحزبه .ال يقرأ جريدة
وال كتابًا ،وال يسمع إال ما يقوله رئيس حزبه.
كــان كميل شمعون يكتب مذكراته ،يــروي فيها يوميات
السلم والحرب .رسالته الى زوجته الراحلة زلفا ،عبارة عن
رسالة حب استثنائية ،لكنه لم يفته التوقف فيها عند أهمية
قراءة الكتب بينهما .كان ريمون إده وشارل حلو يكتبان،
وكمال جنبالط يكتب في صورة دائمة ويقرأ بال توقف،
رشـيــد كــرامــي وصــائــب س ــام ،جميعهم كــانــوا يكتبون
ويقرأون باملعنى الواسع للكلمتني .وكان النقاش محتدمًا
ال ــى ح ــد اس ـت ـخــدام ع ـب ــارات ح ــادة ب ــن جـنـبــاط واالم ـيــر
مجيد أرسالن ،بني جنبالط وصائب سالم ،بني شمعون
وجنبالط والشهابية وســوريــا الحقًا .لكن ظلت مساحة
الـنـقــاش واس ـع ــة .عـنــاويــن صـحــف قـبــل ال ـحــرب وخاللها
عكست هذه السجاالت ،مانشيتات ومقاالت رئيسية .اال
ان ما نشر ال يزال يحمل غنى ثقافيًا وإرثًا سياسيًا والى
ّ
حد كبير فكريًا ،ألن قادة تلك املرحلة ،زعماءها وقيادات

الصف الثاني ،وكانوا اساسيني ،من النخبة الفكرية ،التي
أنتجتها الجامعات اللبنانية والخاصة :أي جامعة لم تشهد
نقاشًا حول املقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية؟
أي منتدى لــم يحمل ب ــذور نـقــاش حقيقي ،مــن االصــاح
ً
االجـتـمــاعــي والـصـحــي والـجــامـعــي والـطــابــي وص ــوال الى
الـقـضــايــا الـفـكــريــة ،مــن حــركــة الــوعــي ال ــى كــل االتـجــاهــات
اليمينية واليسارية وما بينهما .نقاشات القومية اللبنانية
والـعــربـيــة واالم ـم ـيــة ،حـتــى نـقــاشــات الـكـنــائــس والـجــوامــع،
مؤلفات املـطــارنــة واالســاقـفــة ،مــن املـطــران يوسف الدبس
الى ميشال الحايك وغريغوار حداد ،وخطب االمام موسى
الصدر ،وأدبــاء جبل عامل وعلمائه ،نقاشات الشيخ عبد
الله العاليلي والشيخ صبحي الصالح ،كل ذلك كان على
قــاعــدة أرق ــى مـ ّـمــا نـشـهــده ال ـي ــوم ،رغ ــم اخ ـتــاف معايير
التعليم والثقافة بني سنوات قبل الحرب وبعدها ،فانتشار
املـ ــدارس والـجــامـعــات وحـمـلــة االل ـق ــاب ،لــم يسهم فــي رفــع
مستوى الثقافة.

من هم المشرعون الذين
يحاورون بما يتعدى
طاعة زعيمهم؟

لم تتمكن الحرب من إسكات النقاشات ،بعدما أضيفت
م ـســاحــات أخـ ــرى ،م ــن الـجــامـعــة االم ـيــرك ـيــة والـيـســوعـيــة
واللبنانية الى جامعة الروح القدس الكسليك ،التي وإن كانت
شريكًا فــي مـشــروع ،لكنها فرضت أيضًا دوره ــا كركن
نقاش حيوي .حتى الحياة االجتماعية ،والصاخبة منها،
كانت مبنية على قــاعــدة ثقافية .تــروي السيدة الشهيرة
مــود فــرج الله فــي مذكراتها املعبرة عــن حياة اجتماعية
الفتة قبل الـحــرب ،قــراءاتـهــا الكالسيكية وكــل مــن عرفته
مــن شخصيات سياسية واجتماعية مــؤثــرة ،تمامًا كما
تتحدث عن السهرات واالحالف والوساطات السياسية.
كل االحزاب في الحرب والسلم لجأت الى الحوار .لم تقتصر
حلقات إذاعـيــة للحزب الـســوري القومي االجتماعي على
شرح عقيدة الحزب ،واالحــزاب االخــرى ،بل تناولت ايضًا
االدب واملــوسـيـقــى وحـتــى الــريــاضــة .كــانــت الجلسات مع
قادة الحزب الشيوعي حلقات حوارية عن فكرة أو نظرية
اقتصادية أو عن مقال وكتاب صدر حديثًا .هل يمكن أن
يحمل عنوان كتاب افضل من كلمة "حوارات" لكريم مروة
يحاوره فيه أهم املفكرين العرب؟ كل االحــزاب ،واليمينية

منها ،كانت تعقد حلقات فكرية مستمرة ،أغنت النقاش
في صحفها واعالمها ،العمل ،االحــرار ،البناء ،النداء ،قبل
أن يتوسع عبر صحف ومجالت بتمويل يساري ويميني،
في لبنان ومن ثم قبرص وبعدها باريس .لم تخرج الحرب
مــن الـنـقــاش وان وص ــل ال ــى ع ـبــارات ح ــادة .جـيــل الـحــرب
يتذكر السجاالت الـحــادة بــن االذاع ــات الخاصة الحزبية
وتلفزيون لبنان حني انقسم بني قناتي  5و ،7لكنه ايضًا
يذكر اللقاءات الحوارية الكثيفة في لبنان والخارج ،ويذكر
املسارح في البلدات املحاصرة واالندية من جل الديب الى
زغرتا الى بيروت املنقسمة على ذاتها ،والجنوب وشعرائه
ّ
ومتخرجي املسرح
الخارجني من رحــم املعاناة والـحــرب
فيه .في الحرب نمت الرواية وبرزت اسماء المعة ،وانتعش
امل ـس ــرح وازده ـ ــر ال ـفــن واملــوس ـي ـقــى بــأس ـمــاء كالسيكية
وجديدة ،وبعدها بقليل زمن السلم بعد الطائف ،حني ولدت
املـســارح الجدية مــن رحــم الـحــرب .دار نقاش جــدي حول
الحرب ومسبباتها وأخطائها .لم يــأت فنان اال ونوقش،
باحترام من دون سخرية بذيئة وال استعالء وال توجيه
احكام مسبقة .ثمة قاعدة لم تسرقها كل املدافع واملجازر،
وهي االحترام واللياقة والتهذيب .يصبح اللبنانيون شيئًا
فشيئًا شعبًا فــاقـدًا لـهــذا الـثــالــوث ،عـلــى مـسـتــوى الحياة
االجتماعية اليومية ،وفــي الفن واالع ــام ،وفــي السياسة
ايضًا يفقدون رقــي الحوار ورفعته .وال يمكن فصل كل
ه ــذه االت ـج ــاه ــات بـعـضـهــا ع ــن ب ـعــض ،ف ــا سـيــاســة من
دون ثقافة .رســائــل الرئيس الفرنسي فــرانـســوا ميتران
الى من أحب ،رسائل أدبية .الكاتب فاكالف هافل رئيسًا
لـتـشـيـكــوسـلــوفــاكـيــا ه ــو جــوهــر ال ـس ـيــاســة .ف ــي املـجـلــس
النيابي اليوم رئيس أديــب وشــاعــر ،لكن في املقابل غاب
املشرعون الحقيقيون عنه كما في مجالس سابقة.
م ــن ه ــم امل ـش ــرع ــون ال ــذي ــن ي ـ ـحـ ــاورون ،م ــا ي ـت ـعــدى طــاعــة
زعيمهم ،ومن هم املناصرون الذين يحترمون الرأي اآلخر
ّ
وال يسفهونه .ليس نقاشًا ما سمعناه من عبارات بذيئة
وسخرية وعظات من فنانني وإعالميني ومواطنني (آخر
كتاب قــرأوا فيه كــان في الصفوف االبتدائية) ،بل إطالق
أحكام ٍّ
وتعد على خصوصيات اآلخرين وسعي إلى فرض
اآلراء عليهم ،وتبجيل زعماء وكأنهم أنصاف آلهة وعدم
االع ـت ــراف بــاآلخــر ،مهما ك ــان رأي ــه .يـكــاد يشبه مــا قاله
االديــب سعيد تقي الدين عن الــرأي الـعــام .واالكـيــد أن قلة
تعرف ما قاله.
يحتاج لبنان الى مساحة نقاش تشبه تلك التي حملت آراء
غسان كنفاني ومثقفني وسياسيني عرب مــأوا مقاهي
بـيــروت وصحفها نـقــاشــات ،واالجـتـمــاعــات الفكرية التي
يتحدث عنها األباتي بولس نعمان في مذكراته ،وحوارات
مهدي عامل ،وصخب الحركة الوطنية وقياداتها .يحتاج
لبنان إلى هدوء الياس سركيس ورصانته ،يحتاج الجميع
الى التواضع والنقاش ،ال الى صراخ وحوار أحادي .لسنا
في زمن موسوليني.

