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على الغالف

ُ
المصارف على فتح أبوابها؟
ؤ
تجر
هل
ِ
محمد وهبة
هناك كارثة مرتقبة اسمها «فتح أبواب
امل ـص ــارف» .فــي هــذه اللحظة سيكون
ه ـن ــاك ت ـهــافــت ع ـلــى ت ـحــويــل ال ــودائ ــع
إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج .هـ ــذا األم ـ ــر كـ ــان مـحــور
أكـثــر مــن اجـتـمــاع ول ـقــاء فــي الـيــومــن
ّ
املــاض ـيــن وس ــط ن ـقــاش مــركــز أوصــل
جمعية املـصــارف إلــى طــريــق مسدود
فـ ــرض ع ـل ـي ـهــا االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي إق ـف ــال
أبواب املصارف حتى إشعار آخر ،وإن
كانت الجمعية ّ
عبرت عن القرار بشكل
ملتبس قائلة« :تبقى أبواب املصارف
مقفلة يوم غد الجمعة».
«حـ ـت ــى اآلن ال ي ـ ـ ــزال ح ــاك ــم م ـصــرف
ل ـب ـنــان ريـ ــاض س ــام ــة ي ــرف ــض إع ــان
فــرض قـيــود على السحب والتحويل
ّ
يسمى «كابيتال
بشكل مطلق أو مــا
كـ ــون ـ ـتـ ــرول» ،وه ـ ــو يـ ـت ــرك األم ـ ـ ــر لـكــل
م ـص ــرف أن ي ـق ــوم ب ـم ــا ي ـت ـنــاســب مــع
وض ـ ـعـ ــه وع ـ ــاق ـ ــات ـ ــه م ـ ــع ال ـ ــزب ـ ــائ ـ ــن».
بـ ــال ـ ـع ـ ـبـ ــارة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة يـ ـلـ ـخ ــص أحـ ــد
املصرفيني النقاش الــذي يــدور حاليًا
حــول فتح أب ــواب امل ـصــارف بعد ستة
أيام (عمل) من اإلقفال املتواصل .هذا
ال ـك ــام ل ـيــس أم ـ ـرًا ع ــاب ـرًا ف ــي الـقـطــاع
املـ ـص ــرف ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ـ ّـد «األه ـ ـ ـ ـ ــم» بــن
القطاعات االقتصادية فــي لبنان ،بل
ّ
هو مؤشر على مدى خطورة األوضاع
الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت مــام ـح ـهــا ت ـت ـب ـلــور مـنــذ
ص ـيــف  ّ ،2016م ــع ب ــداي ــة ال ـه ـنــدســات
املالية التي نفذها مصرف لبنان مع
املـ ـص ــارف .ف ـفــي ذل ــك ال ــوق ــت ت ـب ـ ّـن أن
ت ـبــاطــؤ ت ــدف ــق الــرســام ـيــل إل ــى لـبـنــان
أصبح نمطًا بنيويًا في نظام يعتمد
ب ـش ـك ــل مـ ـف ــرط ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـت ــدف ـق ــات
لتمويل االسـتـهــاك ال ـخــاص وال ـعــام،
أي االستهالك املعتمد على االستيراد
وعجز الحكومة بالعمالت األجنبية.
هـ ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــط بـ ـ ـ ــدأ ي ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـور ت ــدريـ ـج ــا
وتسارعت تبعاته مع مرور الوقت ،إلى
أن ب ــدأ ش ـ ّـح الـ ـ ــدوالرات الـنـقــديــة يظهر
ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح لـ ــدى امل ـ ـصـ ــارف ول ــدى
ال ـص ــراف ــنّ .رد فـعــل ال ـق ـطــاع املـصــرفــي
ج ــاء ع ـلــى ش ـكــل ق ـيــود ع ـلــى الـتـحــويــل
وال ـس ـحــب وصـفـتـهــا وك ــال ــة «س ـتــانــدر
أن ــد ب ــورز» بــ«الـقـيــود الـنــاعـمــة» (انـظــر
تقرير «ستاندر أند بورز») .فقد عمدت
املـ ـص ــارف إل ــى ت ـحــديــد س ـقــف لسحب
الــودائــع النقدية بــالــدوالر (أل ــف دوالر
للمودع أسبوعيًا في بعض املصارف)،
وامتنعت املصارف عن تحويل الودائع
م ــن ال ـل ـي ــرة إلـ ــى الـ ـ ـ ــدوالر إال ل ـلــزبــائــن
املحظيني ،ورفعت العموالت على قبض
الـشـيـكــات الـنـقــديــة (وص ـلــت فــي بعض
امل ـصــارف إلــى  5بــاأللــف على كــل شيك
مهما كانت قيمته) ،وامتنعت عن تعبئة
آالت الصرافة ( )ATMبالدوالرات .كذلك
ّ
قلصت املـصــارف إلــى أدن ــى حـ ّـد ممكن
تـمــويــل االع ـت ـمــادات ب ــال ــدوالرات حتى
انــدل ـعــت أزمـ ــة ف ــي اس ـت ـيــراد املـشـتـقــات
النفطية والقمح وال ــدواء ،على اعتبار
أن أسـعــار ه ــذه السلع م ـحـ ّـددة رسميًا
من قبل ال ــوزارات .وهــذا يعني أن باقي
ال ـس ـل ــع املـ ـسـ ـت ــوردة واجـ ـه ــت املـشـكـلــة
نفسها ،لكنها ق ـ ّـررت تحميل فــروقــات
سعر الصرف إلى املستهلكني.
ّ
لشح
أمــا األه ــم ،والنتيجة األســاسـيــة
الدوالرات ،فكانت في نشوء سوق غير
نـظــامـيــة لـسـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة مـقــابــل
الــدوالر ،مرتفعًا السعر لدى الصرافني
إلــى  1800ليرة لكل دوالر (الصرافون
يـمـتـنـعــون ال ـي ــوم ع ــن بـيــع الـ ـ ــدوالرات،
وي ـقــال إن بعضهم يـخـ ّـبــئ ال ـ ــدوالرات
في انتظار بلوغ السعر الحد األقصى
لتحقيق أقصى ربح ممكن)…
كــل ه ــذه ال ـت ـطــورات الـتــي لــم يشهدها
ل ـب ـن ــان ف ــي ش ـب ــاط  2005وفـ ــي ت ـمــوز

 ،2006سـ ّـرعــت االن ـت ـقــال إل ــى مستوى
ّ
أعلى من األزمة املالية والنقدية تجلت
في إغالق املصارف أبوابها .عند هذه
النقطة ،وقعت املصارف في مأزق ،فلم
يعد بإمكانها العودة إلى فتح أبوابها
قـبــل ات ـض ــاح ص ــورة م ــا س ـت ــؤول إلـيــه
األوضاع في الشارع.
عندما اندلعت التظاهرات ،كان العدد
األكبر من أعضاء مجلس إدارة جمعية

التهافت على المصارف قد
يستنزف كل احتياطيات
«المركزي» بالعمالت األجنبية
امل ـصــارف برفقة حــاكــم مـصــرف لبنان
ري ــاض ســامــة ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
األميركية لحضور اجتماعات الخريف
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ف ــور ع ــودت ـه ــم ،اج ـت ـمــع مـجـلــس إدارة
جمعية املصارف وناقش مسألة فتح
األب ــواب .بعض املصرفيني كــان رأيهم
أن ــه ال يمكن فـتــح األبـ ــواب مطلقًا قبل
ّ
انتهاء التظاهرات وتبلور حل واضح
يعيد «االستقرار» .مصرفيون آخرون
أشـ ــاروا إل ــى أن ــه يمكن فـتــح املـصــارف

أب ــواب ـه ــا ،م ــع زي ـ ــادة م ـس ـتــوى الـقـيــود
ع ـلــى ال ـس ـحــب وال ـت ـحــويــل واالم ـت ـنــاع
عـ ــن تـ ـس ــدي ــد اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات الـ ــودائـ ــع
بـكــامــل قيمتها م ـبــاشــرة وتقسيطها
ع ـلــى أيـ ــام أو أســاب ـيــع إذا أم ـك ــن .هــذا
ال ـن ـقــاش انـطـلــق مــن مـســألــة أســاسـيــة،
وهـ ــي أن ح ـجــم ال ـط ـلــب ع ـلــى تـحــويــل
ً
ال ــودائ ــع إل ــى ال ـخ ــارج سـيـكــون هــائــا
وي ـفــوق ق ــدرة امل ـص ــارف عـلــى تلبيته.
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ج ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء ي ــن
ال ـل ــذي ــن عـقــدتـهـمــا جـمـعـيــة امل ـص ــارف
م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
أول من أمس ،ومع رئيس الجمهورية
ميشال عون أمس .وبحسب املعطيات
املتداولة ،قيل للرئيسني بوضوح« :إذا
فتحت املـصــارف أبوابها فــي ظــل عدم
االستقرار ،فإن كارثة ما ستحصل قد
تؤدي إلى انهيارات وإفالسات» ،وفق
مصادر مطلعة.
فــي ظــل ه ــذا الــوضــع ،ق ـ ّـررت املـصــارف
إب ـق ــاء فــروع ـهــا مـقـفـلــة ،وأن تـعـمــل مع
الزبائن مــن خــال آالت الصرافة فقط،
م ــن دون أن ي ـكــون ه ـنــاك أي عمليات
أخ ــرى ،س ــواء قـبــض ال ـقــروض وإي ــداع
الـشـيـكــات وسـحـبـهــا وإجـ ــراء عمليات
ال ـت ـح ــوي ــل… وب ـح ـســب ب ـي ــان جمعية
امل ـص ــارف ،فـقــد «واص ــل مجلس إدارة

ّ
بعيدًا عن التبسيط المخل

جمعية مصارف لبنان عقد اجتماعاته
اليومية ملواكبة التطورات املهمة التي
تشهدها البالد .وصدر عنه اآلتي:
 فــي ظــل اس ـت ـمــرار األوض ـ ــاع األمـنـيــةاملـ ـضـ ـط ــرب ــة وإق ـ ـف ـ ــال م ـع ـظ ــم الـ ـط ــرق،
وحرصًا على سالمة العمالء وموظفي
الـ ـقـ ـط ــاع وم ـم ـت ـل ـك ــات ــه ،ت ـب ـق ــى أب ـ ــواب
املصارف مقفلة يوم غد الجمعة في 25
تشرين األول .2019
 ت ــؤك ــد الـجـمـعـيــة أن ع ـمــل امل ـص ــارفسـ ـ ــوف ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ت ــأم ــن رواتـ ـ ــب
ُ
األ َجـ ــراء واملستخدمني واملــوظـفــن في
نهاية الشهر الجاري من خالل أجهزة
ال ـصــراف اآلل ــي املـنـتـشــرة فــي مختلف
األراضي اللبنانية.
يـهــم الجمعية أن تـشــدد عـلــى أولــويــة
وإلحاحية الــوصــول الــى حل سياسي
ن ــاج ــع ل ــأزم ــة ال ــراهـ ـن ــة ،وأن تطمئن
امل ــواط ـن ــن الـ ــى أن املـ ـص ــارف جــاهــزة
الس ـت ـئ ـن ــاف أع ـم ــال ـه ــا ك ــامل ـع ـت ــاد ف ــور
استقرار األوضاع».
بـ ـي ــان ال ـج ـم ـع ـي ــة ي ـع ـن ــي أن ال ـن ـش ــاط
االقتصادي املرتبط باستيفاء الفواتير
بني التجار والصناعيني وسواها من
العمليات املرتبطة باملصارف متوقف
حتى إشعار آخر ،فهل الحكومة قادرة
على إدارة أزمة من هذا النوع؟

نجيب نصرالله

«ستاندر أند بورز» تراقب لبنان «سلبًا»:

ازدواجية سعر الصرف
وقيود على السحب والتحويل
محمد وهبة
ما ورد في التقرير الصادر أخيرًا عن
وكالة التصنيف «ستاندر أند بورز»،
قـ ــد يـ ـك ــون أول إقـ ـ ـ ــرار ب ـ ــأن املـ ـص ــارف
ً
فــرضــت شـكــا مــن أشـكــال الـ«كابيتال
ك ــون ـت ــرول» ،واص ـفــة إي ــاه ب ــ«ال ـنــاعــم»،
و/أو إق ــرار بــأن هـنــاك ســوقــا مــزدوجــة
لسعر صــرف الـلـيــرة اللبنانية مقابل
الدوالر .وهي لم تكتف بذلك ،بل أعادت
التذكير بما ورد في تقرير سابق عن
احـتـيــاطــات مـصــرف لـبـنــان بالعمالت
األجنبية القابلة لالستعمال واملقدرة
بنحو  19مليار دوالر ،مشيرة إلى أنها
ستواجه الضغوط مجددًا .كذلك قالت
إن  2.1مـلـيــار دوالر انـسـحـبــت خــارج
ل ـب ـن ــان ...ه ــذا ال ــوض ــع ،بــاإلضــافــة إلــى
االحـتـجــاجــات الشعبية ،دفــع الــوكــالــة
إلــى إصــدار تقرير «مستعجل» نسبيًا
بعدما أمهلت لبنان ستة أشهر اعتبارًا
من آب املاضي ،تضع فيه لبنان «قيد
املــراقـبــة السلبية» لفترة ثــاثــة أشهر،
مـ ـح ــذرة م ــن خ ـفــض تـصـنـيـفــه ف ــي أي
وقت من هذه الفترة.
أصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت أمـ ـ ـ ــس وكـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـت ـص ـن ـي ــف
«ستاندر أنــد بــورز» تقريرًا عن لبنان
بعنوان «تصنيف لبنان قيد املراقبة
السلبية عـلــى ارت ـفــاع املـخــاطــر املالية
وال ـن ـق ــدي ــة» .تـشـيــر ال ــوك ــال ــة إل ــى أنـهــا
ستقوم بهذه املراقبة على مدى األشهر
الثالثة املقبلة ،موحية بأنه في أي يوم
مــن أيــام املراقبة قــد تصدر تقريرًا عن
تصنيف لـبـنــان .بالنسبة إلـيـهــا ،فــإن
خ ـفــض الـتـصـنـيــف يـمـكــن أن يحصل
«إذا ظهرت إشارات ضعف على تثبيت
سعر صرف الليرة والثقة واالستقرار،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط عـ ـل ــى ش ـه ـيــة
لـبـنــان لـخــدمــة الــديــن واالسـتـحـقــاقــات

ف ـ ــي ض ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـح ـ ــاج ـ ــات ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة
الـخــارجـيــة الـكـبـيــرة» .وبــالـعـكــس ،فــإن
رفــع التصنيف أو إبـقــاءه على حالته
ّ
الراهنة ،مرتبط بظهور «إشــارات تدل
ع ـلــى أن ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة تـقــدمــت
بـخـطــوات فــاعـلــة فــي عملية اإلص ــاح
ل ــدف ــع ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي وتـخـفـيــف
مستويات َّ
الدين على املــدى املتوسط.
الــدعــم الـخــارجــي ال ـض ــروري يمكن أن
يـســاعــد عـلــى التخفيف مــن الضغوط
وتحسني الثقة في تثبيت سعر صرف
الـلـيــرة ،ويسهم فــي خـطــوات تصنيف
إيجابية».
امل ـســار ال ــذي رسـمـتــه الــوكــالــة ،ينطلق
م ــن أن ال ـح ـكــومــة س ـت ــواج ــه تـحــديــات
تتعلق بتحسني صدقيتها فــي وضع
السياسات وتنفيذها ،وسط صعوبة
ف ــي ت ـح ـل ـيــل ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي بـسـبــب
ت ـس ــارع ال ـت ـط ــورات .فـهــي أشـ ــارت إلــى
أن امل ـص ــارف فــرضــت ق ـيــودًا «نــاعـمــة»
على عمليات السحب والتحويل« ،ما
يثير التساؤالت حول النظام النقدي».
وت ـفـ ّـســر ال ــوك ــال ــة عـمـلـيــة ف ــرض قـيــود
على سحب ال ــدوالرات ،مشيرة إلــى أن
«ش ـ ّـح ال ـ ــدوالرات يــزيــد كلفة التحويل
من الليرة إلى الــدوالر في السوق غير
النظامية .لذا ،فإن هناك سوقني لسعر
صـ ــرف ال ـل ـي ــرة م ـقــابــل ال ـ ـ ــدوالر لـلـمــرة

 2.1مليار دوالر ُه ّربت
من لبنان في  8أشهر

األولى في البالد».
وأوضـ ـ ــح ال ـت ـقــريــر أنـ ــه ان ـس ـح ـبــت مــن
لبنان رساميل خالل األشهر الثمانية
األولى من عام  2019بقيمة  2.1مليار
دوالر ،موضحًا أن نمط ّ
نمو الودائع
ّ
املـقـيـمــة وغ ـيــر املـقـيـمــة «ت ـغــيــر بسبب
ضـ ـع ــف ثـ ـق ــة امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن وارت ـ ـفـ ــاع
املـ ـخ ــاط ــر ع ـل ــى ت ـث ـب ـيــت س ـع ــر ص ــرف
الليرة مقابل الدوالر ،وارتفاع أسعار
الفائدة» .فعلى املدى القصير ،تتوقع
الــوكــالــة أن تـكــون احتياطات مصرف
ل ـب ـن ــان ب ــال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة كــاف ـيــة
لتمويل عجز الحساب الجاري املقدر
ب ـق ـي ـمــة  13م ـل ـي ــار دوالر ف ــي ،2019
وأن ت ـم ـ ّـول ح ــاج ــات ال ــدي ــن وخــدمـتــه
فــي تشرين الثاني  2019البالغة 1.5
م ـل ـي ــار دوالر اس ـت ـح ـق ــاق ــات س ـن ــدات
يوروبوندز وفوائدها بقيمة  1مليار
ّ
ستتجدد على
دوالر« ،لكن الضغوط
احـتـيــاطــات مـصــرف لبنان بالعمالت
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة وال ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة ل ــاس ـت ـع ـم ــال
وامل ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ح ــالـ ـي ــا ب ـق ـي ـم ــة  19م ـل ـيــار
دوالر».
وت ـحــدثــت الــوكــالــة ع ــن شـ ــراء مـصــرف
ل ـب ـن ــان الـ ــوقـ ــت« .مـ ـن ــذ ن ـه ــاي ــة ال ـس ـنــة
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ام ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـص مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـب ـن ــان
السيولة بالعملة املحلية عبر إصــدار
ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات إيـ ـ ـ ـ ــداع وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات م ــال ـي ــة
(هـنــدســات) للتخفيف مــن املضاربات
على العملة املحلية .هذا األمر اشترى
امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت ل ـل ـس ـل ـطــات املــال ـيــة
لوضع خطة املوازنة وخطة اقتصادية.
على أي ح ــال ،ارتـفـعــت نسبة الــدولــرة
إلــى مـسـتــويــات عــام  2007حــن بلغت
.»%73
وتـ ـت ــوق ــع الـ ــوكـ ــالـ ــة أن ي ـب ـل ــغ ال ـع ـجــز
اإلج ـم ــال ــي  %9.5م ــن ال ـن ــات ــج املـحـلــي
اإلجمالي على مــدى السنوات - 2019

)هيثم الموسوي(

 ،2022وأن يــزداد الدين الحكومي إلى
 %157م ــن ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
ف ــي ن ـهــايــة  ،2022م ـق ــارن ــة م ــع %140
فــي  .2018وهــي تشير إلــى أن «وضــع
ل ـب ـنــان ق ـيــد امل ــراق ـب ــة ي ـع ـكــس مـخــاطــر
الجدارة االئتمانية من زيادة الضغوط

امل ــال ـي ــة ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ـنـ ـق ــدي ــة ...ه ــذه
الـ ـخـ ـط ــوة ت ـع ـك ــس ت ـق ـل ــص ال ـت ــدف ـق ــات
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــي س ـت ـفــاقــم ال ـض ـغــوط
املالية والنقدية ،فيما قــدرة الحكومة
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة ل ــاسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـل ـم ـط ــال ــب
االجتماعية .إن الضغوط االجتماعية

ومحدودية قدرة املؤسسات في لبنان
على االستجابة لها يمكن أن تضغط
أك ـثــر ع ـلــى ال ـث ـقــة وع ـلــى االح ـت ـيــاطــات
بالعمالت األجنبية .املؤشرات تقول إن
هناك إمكانية بنسبة واحــد من اثنني
في اتجاه خفض التصنيف».

أن املخاض اللبناني سيكون عسيرًا .بل وأعسر
يبدو ّ
ّ
املسجلة في العالم .اإلنكار
مما تطلبته الوالدات املعروفة
السلطوي الذي خبره اللبنانيون سابقًا ،قبل الحرب وبعدها،
وتتواصل فصوله اليوم ،بدءًا من ورقة سعد الحريري
وحتى كلمة ميشال عون ،يتكامل مع فوضى «البدائل»
املطروحة وضبابيتها .وهي فوضى مقصودة ولها من
يرعاها ويحرص على دوامها .واملراوحة عند هذه الفوضى،
تحديدًا ،والعجز عن كسرها أو تجاوزها ،قد يعيدنا إلى
نقطة (أو درجة) الصفر الكبير!
وعلى منوال الفوضى التي تسم «البدائل» تأتي املبالغات
واآلمال الزائفة لتزيد من تعقيدات املشهد وسورياليته .لقد
بات واضحًا أن التغيير كمطلب وهدف حاجة صميمية
للناس وللدولة لكنه ليس كذلك لحفنة املتزعمني القابضني
على السلطة .والسلطة هنا يجب أن تعني ،حصرًا ،أصحاب
املنظومة الفعليني («الحريرية السياسية» التي تضم
خليطًا طائفيًا وسياسيًا وطبقيًا بالغ االنسجام والضيق)
واملستفيدين منها .وكل قول آخر (ال مكان هنا للسذاجة وال
لحسن ّ
النيات) هدفه الفعلي إن لم يكن ضرب الحراك ووأده
فحرفه وتوظيفه بما يخدم األجندات الخارجية املشبوهة
التي لم تغب يومًا عن املشهد اللبناني ،لكن حضورها اليوم
ّ
هو األكبر ويتسم بالخطورة.
أما الخطر األكبر فيكمن في التبسيط الذي يراد له أن يهيمن
على الصراع الجاري بني طرفني متناقضني غاية التناقض:
الناس والسلطة .والتبسيط املقصود ينطوي على مستويني
اثنني .األول ،وهو مبالغة البعض بقدرات الحراك الذاتية على
تجاوز العقبات وتحقيق االنتصار الناجز .أما الثاني فهو
التعميم الخبيث (كلن يعني كلن!) وهو من أخطر ما يواجه
ّ
ويتهدده .وهنا ينبغي القول ،وانطالقًا من الشعور
الحراك
باملسؤولية الذي تفرضه الرغبة إلى التغيير والحاجة إليه،
أن كل تأخير في معالجة هذه النقطة سيكون له ثمن فادح
سيدفعه الناس الذين ّ
حركهم الفقر والعوز واختالل القيم
وفسادها .بل أن تجليات هذا الخطر الذي يمثله التبسيط
ُ ّ
املخل بدأ يظهر على وجه الحراك ويهدد بتشويه صورته
اللبنانيون أو شاركوا في صنعها
الجميلة التي شاهدها
ّ
ّ
يسمى
طيلة األيام التي سبقت تسلل هذا وذاك مما
بمنظمات املجتمع املدني ومرتزقة السفارات .وأول هذه
التجليات أننا أمام خطرين حقيقيني :األول ،وهو الذي يلغي
الحدود واملسافات السياسية والطبقية .أما الثاني ،فهو
الذي يخلط بني األهداف املطلوبة والقوى املسؤولة
التعميم ّ
ُ ّ
عن منع تحققها .والتبسيط املخل هذا ،الذي لم يغب يومًا
عن املشهد السياسي اللبناني نتيجة طابع الدولة الطائفي،
ّ
وسمم الشارع الذي بدا في أيامه
قد أطل برأسه سريعًا
ً
األولى موحدًا كما لم يسبق للتاريخ اللبناني أن شهد مثيال
له.
ّ
الشعارات
انقسام الشارع إلى شوارع ،على ما تبينه
ّ
املرفوعة ،ليس باألمر العفوي وال البسيط .ثمة من خطط
لهذا االنقسام ّ
ودبره .وهنا ،من الضروري القول لكل من
يعنيه ّ
ويهمه أمر الحراك واستمراريته أن السلطة الحاكمة
التي آن أوان النيل منها وتجاوزها ،سياسيًا وثقافيًا
وأخالقيًا ،ال تقتصر على املواقع الرسمية .إنها خالصة
كل مواقع النفوذ السياسي واملالي واملعنوي والثقافي
واالجتماعي ...بل يمكن الزعم أنها أعمق وأعقد مما ّ
يخيل
لكثيرين .إنها شبكة املصالح العنكبوتية التي تجمع وتضم
كل من له مصلحة في الحفاظ على النموذج االقتصادي -
االجتماعي الذي يحتمي بالطائفية البغيضة ويقتات منها.
ّ
إنها في نسيج األهداف املشتركة التي متنتها املصالح
ّ
ّ
وعمقتها املوارد املنهوبة وجذرتها املفاهيم والرؤى املرتبطة
بالسياسات املهيمنة .إنها في ما هو غير مرئي من وجوه
هرمة وكالحة قبضت على املشهد منذ ثالثني عامًا ّ
ونيف.
والسلطة هذه التي تمعن في اإلنكار ،وتتصدى إلرادة
الناس ورغبتها في التغيير أو اإلقالع عن سياسات بعينها
تضم خليطًا يصعب رسم معامله بالسهولة التي يفترضها
الغاضبون الذين استلوا أوجاعهم ونزلوا إلى الشوارع
يهتفون ،ويستدعي من أصحاب الحراك الفعليني واملعنيني
بنجاحه لفت أنظار الناس إلى وجوب أن تكون معركتهم
على قدر من التركيب يوازي أو يضاهي تركيب السلطة

وتعقيدات اجتماعها ،وهو ما يتطلب اإلقالع عن التفاؤل
املجاني واالنتباه إلى صعوبة املعركة وإلى ضرورة تنظيم
الصفوف .والتلكؤ عن هذه املهمة العاجلة يمثل مشكلة
حقيقية قد يؤدي تجاهلها إلى ضياع الفرصة التاريخية
املتاحة.
اإلصالح الذي يدعو إليه أركان السلطة هو غير اإلصالح
الذي ينادي به الشارع .واستطرادًا ،فإن اإلصالح الذي دعت
ّ
إليه كلمة الرئيس ميشال عون هو غير اإلصالح الذي يفكر
فيه رئيس الحكومة سعد الحريري .إصالح األخير يهدف،
حصرًا ،وحسب ما صار واضحًا ،إلى استنقاذ النموذج
الذي أرساه والده الراحل ،بل ومعاودة استئناف ما كان من
ّ
وشوهت االجتماع
سياسات ّدمرت الدولة وأفقرت الناس
ّ
الهش.
إننا اليوم ،وبإزاء تعقيدات الوضع ،وعجز السلطة عن
تجاوز نفسها ،أو تقديم التنازالت التي من شأنها إعادة
شيء من التوازن املفقود مع الناس ،أحوج ما نكون إلى
ّ
املخيلة .أما تلك األصوات ،سواء تلك
إعمال العقل ومعه
التي تغالي في التفاؤل بقرب التغيير الشامل وإمكاناته،
والتي يمكن لتصديقها أن يقودنا صوب مغامرة محفوفة
باملخاطر ومحكومة بالفشل الذريع فإنها تشارك ،من حيث
تعي أو ال تعي ،أعداء الحراك وسعيهم إلى ضربه ومن ثم
وأده .وهذا مما يتطلب منا أقصى درجات الوعي وأرفع
مستويات االنتباه.
إن التغيير املنشود يجب أن يأخذ في اعتباره موازين القوى
القائمة ،وأن يعمل على تجاوزها انطالقًا من معرفته بمواقع
القوة والضعف .وموازين القوى التي ترسمها اللحظة
السياسية الدقيقة ربطًا باالنفجار الذي ضرب منظومة
السيطرة والنهب وانكشاف عجزها الكامل ،ووجود الناس
في الشارع وانتظامها الكاسر ملا كان مألوفًا ،ونجاحها
في التالقي بمعزل عن املرسوم طائفيًا وسياسيًا تسمح
بالقول إن ثمة جديدًا قد بدأ وأن اكتماله يحتاج إلى ّ
تبصر
خاص َ
ور ّوية مسؤولة وإال فإن كل ما تراكم طيلة األيام
ّ
ّ
الثمانية املاضية مهدد بالضياع والتبدد.
إن أولى الخطوات املطلوبة من قوى االعتراض الشعبي
هو االلتفات إلى ّ
جدية املخاطر التي الحت خالل اليومني
املاضيني ،وإلى ضرورة ووجوب التفريق والتمييز بني
املسؤوليات وتوزيعها بالعدل والقسطاس بني الذين تعاقبوا
ّ
على الحكم .أي بني آباء النموذج وصناعه وبني من تعايشوا
معه فحسب .ومن الطبيعي أن تكون مسؤولية اآلباء أكبر
وأرجح بما ال يقاس .يبقى أن هناك نقطة ال بد من ّ
التنبه
إلى خطورتها على مستقبل هذا الحراك الواعد ،وتكرار
لفت األنظار إلى إن من شأن التهاون في مسألة حمايته
من أصحاب األغراض واألجندات الدنيئة أن تطيح به .لذا
من الواجب معاودة التأكيد على أصل املوضوع وجوهره.
واألصل كما الجوهر هو في ضرورة التصويب الدقيق على
العنوان الحقيقي وهو هنا املوضوع االقتصادي االجتماعي،
والنموذج املعتمد الذي يمثله .أما املوضوعات األخرى ذات
الصلة بقوة لبنان ومنعته الدفاعية وموضوعية مشاركته
في مواجهات اإلقليم فموضوع آخر ال صلة له ال من قريب
أو من بعيد بأصل املشكلة التي ّ
فجرت غضب الناس.
ّ
يبقى أن االعتراف املوارب باألزمة ،الذي عبرت عنه كلمة
كاف باملرة وال ّ
يلبي أيًا من
الرئيس ميشال عون ،غير ٍ
العناوين ّ
الجدية التي يطرحها الحراك .لكن مع ذلك يمكن
اعتبارها بمثابة نقلة في املعركة .يستلزم من املواطنني
واملواطنات بذل املزيد من الجهد باتجاه جعلها اعترافًا
ً
كامال غير منقوص .وهذا يستلزم رص الصفوف
وتنقيتها من املرتزقة واللصوص والطفيليني واملنافقني
الذين بدأوا بالتسلل الكثيف مستخدمني اإلمكانات التي
تتيحها لهم األجندات ّ
املعدة في عواصم اإلقليم وبعض
العالم وميزانياتها الضخمة.
إن األزمة التي فجرها استشراء النهب وتعاظم الجشع
ّ
وصم اآلذان ،ال حل لها إال بإقرار املسؤولني عنها
بمسؤوليتهم الكاملة وبالتالي املسارعة إلى دفع كلفتهم
من هذه املسؤولية ،بعيدًا عن بدعة املشاركة في الخسائر.
ومن ثم ،وهنا األهم ،تجاوز النموذج منعًا لتكرارها ،وهو ما
يجب أن يكون في رأس اهتمامات الحراك.

