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لبنان

لبنان

ّ
عندما تقرر أميركا مكافحة الفساد في لبنان!
ّ
على الغالف

تأخير تأليف الحكومة:
حكم الصبيان

تصور التفاق سياسي جديد وال مركزية إدارية
دمج سريع للمصارف ومعاقبة «المخالف» منها
ابراهيم األمين
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ك ـم ــا ف ــي عـ ــدد غ ـي ــر قـلـيــل
مـ ــن دول امل ـن ـط ـق ــة ،ح ـش ــد ه ــائ ــل مــن
السياسيني واملواطنني «القدريني» ازاء
الواليات املتحدة .ال نعرف الوقت الذي
تحتاجه البشرية حتى تتخلص من
وهم القوة املطلقة الميركا في العالم.
لكن ،فــي هــذه االثـنــاء ،يفترض جميع
من يتوسل رضى العم سام ان ال مجال
ملـقــاومـتـهــا ،وان م ــا ت ـق ــرره سيحصل
طــوعــا او غصبًا .وحـتــى عندما تهزم
ام ـي ــرك ــا ،ف ــان هـ ــؤالء ي ـع ـت ـبــرون االم ــر
مجرد مناورة ارادتها واشنطن .وفي
ه ــذه ال ـحــالــة ،يصبح ال يـكــون منهزم
امـيــركــا ،فــي نـظــر ه ــؤالء ،بـطــا ق ــادرا،
بل عميال متخفيا اعطته هــذه املنحة
ليمرر لها ما تريد .االنكى من كل ذلك،
هو ان يخرج هــؤالء املتسابقون لنيل
رض ــى ام ـيــركــا ،ال ــى ان ـت ـقــاد ايـ ــران من
زاوية ان «ردها على اغتيال سليماني
كان بال أثر» ...واللطيف أن ايًا منهم ال
يجرؤ على انتقاد السياسة االميركية،
واذ بــه يعتبر قصف قــاعــدة عسكرية
أميركية حدثًا تافهًا!
أص ـ ـحـ ــاب هـ ـ ــذه ال ــوجـ ـه ــة فـ ــي عــامل ـنــا
العربي ال ي ـبـ ّـررون هزيمتهم الدائمة
أمام االميركيني .يرفضون فكرة ان في
مقدور احد مقاومة الوجود والتأثير
االم ـي ــرك ـي ــن .وه ـ ــم ،ب ــذل ــك ،يـعـتـقــدون
بــأن ـهــم ي ـق ـ ّـدم ــون ال ـح ـجــة ع ـلــى وج ــود
ال ـ ـقـ ــوات االم ـي ــرك ـي ــة ف ــي دي ـ ــاره ـ ــم ،او
قـبــولـهــم بــالـقــوانــن االمـيــركـيــة الدارة
شؤون الكون .ينتشر هؤالء في أرجاء
امل ـع ـمــورة .لكنهم كـثــر فــي الـسـعــوديــة
واالمـ ــارات وقـطــر والـكــويــت .وفــي بلد
مثل لبنان ،يكون للمشهد لون وطعم
مختلفان.
ب ـعــض م ــن ي ـت ـصــرفــون بـصـفـتـهــم من
قـ ـ ــادة ال ـ ـثـ ــوار ف ــي ل ـب ـن ــان (مـ ــن صـنــف
«الـسـلـمـيــن» ج ـدًا ت ـحــدي ـدًا) يــراهـنــون
بقوة على ان الواليات املتحدة ستحقق
حلم اللبنانيني بانهاء حكم الفساد.
هذا الصنف من الثوار املنتشرين على
ال ـشــاشــات وامل ــوج ــودي ــن عـلــى االرض
(فـ ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ال ـس ـل ـم ـيــة ح ـص ـرًا)
ي ـع ـت ـق ــد ويـ ـتـ ـص ــرف عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس ان
الواليات املتحدة «اخذت قرارا نهائيا
ب ــدع ــم ثـ ـ ــورة ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـنــانــي ضــد
ال ـف ـســاد» .وال حــاجــة ،بــالـطـبــع ،لشرح
موقف هــؤالء «الـثــوار» وهم يرفضون
تحميل اميركا اي مسؤولية عن خراب
لبنان كما عن خراب املنطقة.
ً
لـكــن ،لنأخذ مـثــا عما يتناقله «ثــوار
ام ـي ــرك ــا» ،م ــن امل ــوج ــودي ــن ف ــي مــواقــع
نـفــوذ داخ ــل الــدولــة او فــي الـســاحــات.
وفي ذلك ،عينة مما يفترض انه «خطة
امـيــركـيــة» خــاصــة بلبنان فــي املرحلة
املـقـبـلــة ،ورد ج ــزء مـنـهــا فــي محاضر
ج ــرى تــداولـهــا عـلــى مـسـتــوى قـيــادات
رسمية بارزة ،سياسية ودبلوماسية.
مــن آخ ــر ه ــذه ال ـت ـص ــورات ،مــا ع ــاد به
زوار بــارزون من واشنطن ونيويورك
قبل نهاية السنة املاضية .بني هؤالء
مــن ينشط فــي الـسـيــاســة وعــالــم املــال
واالع ـمــال ايـضــا ،رجـعــوا إلينا بأنباء
عن «تغييرات سريعة وعميقة ودائمة
تتوقعها الــواليــات املتحدة في لبنان
خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ـق ـب ـل ــة» .وق ـ ــال ه ــؤالء
ان «واش ـن ـطــن تــدعــو الـلـبـنــانـيــن الــى
الـ ـتـ ـص ــرف ب ـم ـس ــؤول ـي ــة ك ـ ــون عـمـلـيــة
التغيير ستكون قاسية ومؤملة ،لكنها
سـتـفـتــح ال ـب ــاب امـ ــام مـسـتـقـبــل افـضــل
على املدى الطويل».
وعلمت «االخـبــار» ان مسؤولني كبارًا

ابتزاز وتجنيد
اللطيف في «ورقة األفكار األميركية» أن مقربني من واشنطن عمدوا في االسابيع
القليلة املــاضـيــة ال ــى تـســريــب اس ـمــاء يـقــولــون انـهــا سـتـكــون عـلــى لــوائــح «الـفـســاد
َّ
«املشهر فيهم» عمدوا فــورا الــى التواصل مع جهات
االميركية» .وتبني ان بعض
سياسية وقانونية واعالمية اميركية ،بغية الشروع في حملة مضادة تهدف الى
تسوية أوضاعهم حيث امكن .ويجري الحديث عن مشاريع تسويات تكون كلفتها
مـئــات املــايــن مــن الـ ــدوالرات الـتــي يدفعها اللبنانيون «املشتبه فيهم» للسلطات
االميركية مباشرة او من خالل اتفاقات مع مكاتب قانونية أميركية .هذه العملية
تأتي تكرارًا ملا هو حاصل مع كل رجال االعمال للبنانيني وغير اللبنانيني الذين
تقرر الخزانة االميركية معاقبتهم بتهمة التعاون مع حزب الله .وقد امكن للواليات
ً
املتحدة جمع الكثير من االم ــوال ،فضال عن تجنيد عــدد غير قليل من املخبرين
من نادي رجال االعمال الذين يدلون بمعلومات مفصلة عن رجال اعمال لبنانيني
اخرين يعملون في الخليج وافريقيا واميركا الجنوبية ،في مقابل ضمان الحماية.
وصــار جيش املخبرين كبيرا ليشمل مصرفيني لبنانيني يتم تهديدهم باقفال
مصارفهم او وضعهم على الئحة العقوبات ان لم يتعاونوا .والتعاون هنا ال يقتصر
ً
على تسهيل مراقبة ما تعتقده واشنطن أعماال تخص حزب الله ،بل يشمل أيضًا
تقديم معلومات مفصلة عن كل ما تريده الواليات املتحدة من معطيات تخص افرادا
او شركات مرت في دورة لبنان املالية.
ويبدو ان الفريق االمني االميركي املعني بهذه االتـصــاالت صــار اكثر خبرة في
مـعــرفــة الخلفية النفسية للمستهدفني .وص ــار يميز بــن ال ـقــادريــن عـلــى تحمل
الضغوط والعمل كمخبرين امنيني ،وبني من ال يقدر على اكثر من دفع الفدية لقاء
عدم احتجاز امواله او تعطيل اعماله .ويتولى فريق امني اميركي ادارة هذا امللف،
ويعقد االجتماعات مع رجال اعمال ومصرفيني لبنانيني في دول عدة ،من قبرص
والـيــونــان وايطاليا وفرنسا ورومــانـيــا وبلغاريا وبريطانيا ،الــى االم ــارات العربية
املتحدة واالردن واملغرب ،باالضافة الى عواصم في اميركا الالتينية وكندا.
ويمكن ذات يوم جمع كتاب من الطرائف عن االدارة االميركية لهذا امللف ،وطريقة
جمع املعطيات وعمليات التهويل والضغط التي يتعرض لها املستهدفون .وهذه
ُ
«الـطــرائــف» ال تظهر ضعفا اميركيا في مجاالت عــدة فحسب ،بل تظهر الدونية
املخيفة عند هذه املجموعة من املخبرين اللبنانيني.
واشنطن ال تزال تراهن على استغالل الحراك الشعبي الحداث تغييرات كبيرة في االدارة السياسية والمالية للبالد (هيثم الموسوي)

ف ــي ال ــدول ــة ،ج ــرى اطــاع ـهــم ف ــي وقــت
الحــق على مــا اصطلح على تسميته
ب ــ«ورق ــة اف ـكــار امـيــركـيــة» تــم جمعها
بـ ـع ــد ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات ع ـ ـقـ ــدت ب ـ ــن الـ ـع ــاش ــر
والـثــانــي والـعـشــريــن مــن كــانــون االول
م ــن ال ـع ــام  ،2019وشـمـلــت مـســؤولــن
ام ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن يـ ـعـ ـمـ ـل ــون فـ ـ ــي وزارتـ ـ ـ ـ ــي
الخارجية والخزانة ،وفي االحتياطي
الفيدرالي (املصرف املركزي االميركي)
اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى «م ـ ـقـ ــربـ ــن م ـ ــن اجـ ـه ــزة
االستخبارات».
وب ـح ـســب م ــا عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ،فــان
مــرج ـعــا رئــاس ـيــا ل ـفــت ال ــى «ان حــاكــم
مصرف لبنان رياض سالمة ،يتصرف
على خلفية هذه املعطيات االميركية.
وان ــه مستمر بــال ـتــذرع بــامــور اداري ــة
وت ـق ـن ـيــة وب ــال ـس ــري ــة امل ـصــرف ـيــة لـعــدم
الكشف عــن مخالفات كبيرة حصلت
خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي» .وي ــرى املــرجــع
الرئاسي ان املعلومات «تدل على ازمة
كبيرة ستواجه القطاع املصرفي ،وان
رياض سالمة يحاول رمي املسؤولية
على االخرين وخصوصا على القوى
السياسية».
ويـ ـب ــدو ان س ــام ــة ي ــدي ــر ب ـم ـســاعــدة
بـعــض اص ـحــاب امل ـص ــارف ،وال سيما
رئيس الجمعية سليم صفير ،معركة
«تبييض صفحة» القطاع ،ويستخدم
هـ ــؤالء بــال ـت ـعــاون م ــع مـصــرفـيــن من
الفئة الدنيا ،كل ما يملكون من نفوذ
الب ـ ـقـ ــاء الـ ـقـ ـط ــاع وسـ ــامـ ــة وج ـم ـع ـيــة
املـصــارف خــارج مشهد االحتجاجات
الشعبية .حتى ان سالمة ال يتوانى -
وهذا حقه  -عن االستعانة بجيش من

املستشارين واالعالميني والسياسيني
واالم ـن ـيــن واملـصــرفـيــن ،الــذيــن سبق
ان وف ــر لـهــم ال ـخــدمــات ،ليطلب منهم
الوقوف الى جانبه في هذه اللحظات
الحرجة.
واتيح لــ«االخـبــار» االطــاع على ملف
موثق يخضع لعملية تدقيق كبيرة،
يـتـضـمــن م ــوج ــزا ع ــن عـمـلـيــات مــالـيــة
كبيرة حصلت خالل السنوات القليلة
املاضية ،تخص سالمة نفسه وآخرين
من نافذين في القطاع املصرفي ومن
شخصيات بــارزة .وحسب املعطيات،
فـ ـ ـ ــان املـ ـعـ ـنـ ـي ــن ب ـ ـمـ ــا اص ـ ـط ـ ـلـ ــح ع ـلــى
تسميته بـ«ملف االموال املهربة» بدأوا
يكتشفون معطيات تـخــص الـتــواطــؤ
بـ ــن س ــام ــة وبـ ـ ــن م ـص ــرف ـي ــن ك ـبــار
وشخصيات سياسية ورجــال اعمال.
كذلك عكست املعلومات حجم التدخل
ف ــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة والـتـشــريـعـيــة
واالع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ع ـم ـل ـي ــات

االق ـ ــراض الـكـبـيــرة لـغــالـبـيــة الــوســائــل
االعــامـيــة اللبنانية ،مــن تلفزيونات
وصـحــف واذاع ــات ووك ــاالت تتعاطى
االن ـت ــاج االع ــام ــي واالع ــان ــي ،والـتــي
تولى سالمة االشراف عليها مباشرة،
وخضعت ملــوافـقـتــه ،وتــولــت مصارف
عــدة ادارة الجانب املــالــي منها .وكــان
ه ــدف عمليات االق ــراض تـلــك مـنــع اي
ن ـقــاش ح ــول ال ــواق ــع امل ــال ــي وال ـن ـقــدي
في لبنان .وهي التي اتاحت وال تزال
ل ـســامــة وآخ ــري ــن م ـم ــارس ــة ن ـفــوذهــم
القوي على وسائل اعالمية بــارزة في
لـبـنــان ،وه ــو مــا ظـهــر ب ـصــورة كبيرة
خالل االشهر الثالثة املاضية في اداء
قـنــاتــي «م ــر تــي ف ــي؛ و«ال ـج ــدي ــد» ،مع
تمايز نسبي لقناة «ال بــي ســي آي».
بينما تولت جهات قريبة من سالمة
وم ــن نــافــذيــن ف ــي جـمـعـيــة امل ـص ــارف،
ت ـس ــوي ــق امل ـع ـل ــوم ــات ال ـخ ــاط ـئ ــة غـبــر
م ــواق ــع ال ـك ـتــرون ـيــة اخ ـب ــاري ــة يــديــرهــا
«منتحلو صفة» ،ومن خالل اعالميني
وبـ ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي ي ـجــري
تقديمها بصفة خ ـبــراء متخصصني
في الشأنني املالي واالقتصادي.

بعض «الثوار» يتصرف
على أساس ان هناك
قرارًا أميركيًا نهائيًا
بدعم ثورة اللبنانيين
ضد الفساد

وصايا واشنطن
بالعودة الى نتائج الزيارات الخاصة
ال ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة االمـ ـي ــركـ ـي ــة ،اظ ـه ــرت
معلومات حصلت عليها «االخ ـبــار»،
ولــم تنفها «م ـصــادر م ــأذون لـهــا» ،ان
الــواليــات املتحدة ال تــزال تــراهــن على
ام ـكــان ـيــة اس ـت ـغــال الـ ـح ــراك الـشـعـبــي
الح ــداث تغييرات كبيرة على صعيد
االدارة ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ــال ـي ــة ل ـل ـبــاد.
وك ـش ـف ــت املـ ـعـ ـل ــوم ــات ان «واش ـن ـط ــن

م ـس ـت ـعــدة ك ـمــا ه ــي حــال ـهــا ف ــي كثير
من البلدان ،للتخلي عن حلفاء عملوا
معها طــوال العقدين املاضيني ،وانها
ستطيح ب ـعــدد مـنـهــم بـحـجــة الـفـســاد
وت ـس ـت ـث ـم ــر ذل ـ ــك فـ ــي م ـع ــرك ــة تـغـيـيــر
س ـي ــاس ــي ش ــام ـل ــة ف ــي الـ ـب ــاد هــدفـهــا
االمـ ـس ــاك م ـج ــددا بــال ـس ـل ـطــات املــالـيــة
والعسكرية واالمنية واملصرفية».
وبـحـســب املـعـلــومــات نـفـسـهــا ،ف ــان ما
يــروج لــه حلفاء اميركا فــي لبنان من
خ ـطــوات تـنــوي واشـنـطــن الـقـيــام بها،
يقع ضمن البرنامج االتي:
 -1ستصدر الــواليــات املـتـحــدة قائمة
ع ـق ــوب ــات ج ــدي ــدة ف ــي املـسـتـقـبــل غير
البعيد ،تضم قائمة أف ــراد مــن الــوزن
الـثـقـيــل ،م ــن املـحـســوبــن عـلــى جـهــات
س ـي ــاس ـي ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ولـ ـي ــس ح ـص ـرًا
مــن فريق  8اذار او املقربني مــن حزب
الله .وجــرى تــداول عــدد غير قليل من
االس ـم ــاء (الـقــريـبــة مــن الــرئـيــس سعد
ال ـح ــري ــري والـ ــوزيـ ــر جـ ـب ــران بــاس ـيــل)
ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات وزارتـ ـ ـ ــي ال ـخــارج ـيــة
والـخــزانــة األميركيتني ،ومنهم رجــال
اع ـمــال مـعــروفــون ومـتـعـهــدو صفقات
عمومية ومصرفيون وتجار عقارات
تتهمهم واشنطن بتبييض العمالت.
 -2العقوبات الجديدة ستستند هذه
امل ـ ــرة إل ـ ــى الـ ـق ــان ــون امل ـ ـعـ ــروف بــاســم
«ق ـ ــان ـ ــون م ـغ ـن ـي ـت ـس ـكــي» ال ـ ـ ــذي ص ــدر
فــي والي ــة الــرئـيــس االمـيــركــي السابق
بـ ــاراك اوب ــام ــا ،والـ ــذي فـ ّـعـلــه الــرئـيــس
دونالد ترامب ليكون عامليا ويتجاوز
املــواطـنــن االمـيــركـيــن او املــوجــوديــن
عـ ـل ــى االراض ـ ـ ـ ـ ــي االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وصـ ــار
يـسـمــح لـلـحـكــومــة االم ـيــرك ـيــة بـفــرض
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عـقــوبــات عـلــى األفـ ــراد والـكـيــانــات في
جميع أنحاء العالم من دون اإلشــارة
إلى الجنسية أو البلد.
 -3تـ ـ ــؤكـ ـ ــد تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
ومـ ـح ــاض ــر اجـ ـتـ ـم ــاع ــات عـ ـق ــدت فــي
ال ـع ــاص ـم ــة االمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ان وزارت ـ ــي
الـخــارجـيــة وال ـخــزانــة و«االحـتـيــاطــي
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدرال ـ ــي» ،اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ج ـه ــات
اخ ــرى (تـتـصــرف عـلــى ان ـهــا صديقة
ل ـل ـب ـن ــان) يـ ــؤكـ ــدون انـ ـه ــم فـ ــي ص ــدد
سياسة جديدة تجاه لبنان ،اختاروا
ل ـهــا ع ـن ــوان مـكــافـحــة ال ـف ـس ــاد .وق ــال
املـســؤولــون االميركيون ،انهم قــرروا
اشهار فقدانهم الثقة بغالبية القوى
وال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـنــافــذة
فــي لـبـنــان .وان العمل على مكافحة
الـفـســاد ال يقتصر على املـقــربــن من
حــزب الـلــه ،بــل على اخــريــن مــن قوى
وجهات اخرى بينها من اعتبر دائما
انــه قريب مــن اإلدارة االميركية .وان
طــريـقــة تـصــرف الـحـكــومــة االميركية
الجديد مع الواقع السياسي اللبناني
سيختلف جذريا عن السابق .وعلى
ال ــاع ـب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ـت ــدق ـي ــق فــي
طــري ـقــة ت ـص ــرف واش ـن ـط ــن م ــع ملف
تكليف رئـيــس جــديــد للحكومة ،ألن
م ــا ح ـصــل يـمـكــن اع ـت ـب ــاره تـجـسـيــدا
للسياسية الجديدة في واشنطن.
 -4ت ـن ـظــر ال ـح ـكــومــة االم ـي ــرك ـي ــة الــى
«الحراك الشعبي املستمر» في لبنان
على انــه مــؤشــر قــوي على استعداد
ال ـن ــاس لـتـغـيـيــر ك ـب ـيــر .وه ـ ــذا يعني
ان واش ـن ـط ــن س ـتــأخــذ ف ــي االع ـت ـبــار
الحاجة الى اطاحة كل الحرس القديم،
مــع اش ــارة خاصة الــى واقــع الرئيس

سعد الحريري« ،الذي ضعف كثيرا،
ّ
ويرجح
وبـصــورة واضحة للجميع.
ان ــه سـيـسـتـسـلــم ل ـلــوقــائــع ال ـجــديــدة،
وسيخرج من اللعبة .وسيكون لبنان
امام تحديات جديدة ،وربما باتجاه
ال ـس ـي ــر ن ـح ــو ات ـ ـفـ ــاق وطـ ـن ــي جــديــد
ي ــرس ــم مـسـتـقـبــل ال ـب ـلــد وفـ ــق قــواعــد
جديدة» .والالفت ،هنا ،ان االميركيني
ي ـت ـحــدثــون ع ــن اح ـت ـم ــاالت التقسيم
واعتماد المركزية سياسية...
 -5س ـ ـي ـ ـكـ ــون ال ـ ـ ـعـ ـ ــام  2020ح ــاف ــا
ب ــالـ ـنـ ـش ــاط ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .واشـ ـنـ ـط ــن
«تتوقع» تغييرات «كبيرة وسريعة
عـلــى مختلف الـصـعــد ،بـمــا فــي ذلــك
اعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فـ ــي ه ـي ـك ـلــة ال ـق ـط ــاع
امل ـصــرفــي .وعـلــى الـجـمـيــع التصرف
ع ـل ــى ان ال ــوج ـه ــة ه ــي خ ـف ــض ع ــدد
مـصــارف لبنان الــى اقــل مــن عشرين
بـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن ن ـ ـحـ ــو  64م ـ ـصـ ــرفـ ــا ك ـمــا
هـ ــي ال ـ ـحـ ــال الـ ـ ـي ـ ــوم .ك ـم ــا س ـتــوضــع
الئـحــة بــاملـصــارف املتعثرة لشملها
فـ ــي م ـ ـشـ ــروع الـ ــدمـ ــج او ال ـت ـص ـف ـيــة.
ل ـك ــن االهـ ـ ــم ه ــو ان امل ـ ـصـ ــارف ال ـتــي
خ ــال ـف ــت الـ ـق ــوان ــن س ـي ـتــم ال ـت ـعــامــل
مـعـهــا ك ـم ـصــارف فــاش ـلــة او م ـهــددة
باالفالس ،وستتم معاقبتها بطريقة
او بأخرى» .ويجري الحديث هنا عن
دف ــع بـعــض امل ـصــارف ال ــى التصفية
الذاتية.
 -6ت ـس ـ ّـوق واش ـن ـطــن ل ـف ـكــرة تكليف
«ج ـ ـهـ ــات دولـ ـ ـي ـ ــة» ل ـل ـم ـس ــاع ــدة عـلــى
اس ـت ـع ــادة «االم ـ ـ ــوال امل ـن ـهــوبــة» عبر
مــراقـبــة «الـحـســابــات املـشـتـبــه فيها»
لـتـحــديــد حـجــم ه ــذه االم ـ ــوال ومـكــان
وجودها قبل العمل على استعادتها!

ّ
مر شهر على تكليف رئيس الحكومة
حـ ـس ــان دي ـ ـ ــاب ت ــأل ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة...
حـ ـك ــوم ــة ل ـ ــون واحـ ـ ـ ــد م ـه ـم ــا ح ـ ــاول
البعض تغليفها باسم «التكنوقراط».
ه ــي ح ـك ــوم ــة ق ـ ــوى  8آذار وال ـت ـي ــار
الــوطـنــي ال ـحـ ّـر وح ـســان دي ــاب ،حتى
ل ــو أن األخـ ـي ــر غ ـي ــر م ـح ـس ــوب عـلــى
هذه القوى وأثبت خالل املفاوضات
عدم انصياعه لجزء كبير من رغبات
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة وط ـل ـب ــات ـه ــم،
بشهادة النائب نهاد املشنوق .لكن
ي ـب ــدو أن امل ـش ـك ـلــة الــرئ ـي ـس ـيــة تكمن
ف ــي ت ـح ــال ــف ف ــري ــق  8آذار ـ ـ ـ ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر .ال أحـ ــد ي ـ ــدري كيف
يمكن لهؤالء االنفصال عن األحــداث
الـ ـت ــي تـ ـج ــري م ـن ــذ  17ت ـش ــري ــن وم ــا
زالــت .أهو تجاهل متعمد أم ّ
ينم عن
ســذاجــة وع ــدم مـســؤولـيــة ت ــام؟ مــاذا
ينتظر هــذا الـفــريــق بعد حتى يــدرك
أن حالة الطوارئ املستمرة في البلد
لم تعد تحتمل التالعب بمصيره من
أجــل وزارة مــن هنا وحصة اضافية
م ــن هـ ـن ــاك؟ ثـ ــاث سـ ـن ــوات مـ ــرت من
ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال عـ ــون حملت
معها ثــاث سـنــوات مــن فشل التيار
الــوطـنــي الـحــر وحـلـفــائــه فــي تحويل
خ ـط ــاب ال ــرئ ـي ــس الـ ــى ب ــرن ــام ــج عمل
فعلي وخـطــة عمل إصــاحـيــة ،يمكن
االنـ ـ ـط ـ ــاق م ـن ـه ــا ل ـت ـغ ـي ـيــر س ـيــاســي
وإداري ولـ ــو بـنـسـبــة ض ـئ ـي ـلــة .منذ
شـهــر والـفــرصــة مـتــاحــة أم ــام ق ــوى 8
آذار وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر لـقـيــادة
الــدفــة السياسية مــن دون عرقلة من
أحد ،والبدء بالعمل بعيدًا عن نظرية
«لم يسمحوا لي وعرقلوني» .األهم،
ال ـل ـح ـظــة ال ـح ـكــوم ـيــة الـ ـي ــوم ت ـتــزامــن
م ــع وص ـ ــول ال ـح ــري ــري ــة إلـ ــى أضـعــف
حــاالت ـهــا م ـنــذ مـطـلــع الـتـسـعـيـنـيــات.
ال يـعـنــي ذل ــك بــالـطـبــع أن الـحـكــومــة
املقبلة ستصنع املعجزات ،ولكن أقله
هي فرصة للسعي إلى التخفيف من
وحـشـيــة ال ـن ـظــام .رغ ــم ك ــل م ــا سـبــق،
املشاركة في
قررت القوى السياسية
ِ
التأليف واإلمعان في «صبيانيتها».
رئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر جـبــران
باسيل ورئيس تيار املــردة سليمان
فرنجية ورئيس الحزب الديمقراطي
ط ــال أرسـ ـ ــان وآخ ـ ـ ــرون يـتـعــامـلــون
بـ ـب ــرودة م ــع ال ـت ــأل ـي ــف ،م ــن دون أي
اع ـت ـبــار ل ــأزم ــة االق ـت ـصــاديــة .ه ــؤالء
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال ي ـ ـ ــزال ـ ـ ــون يـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــرون الـ ــى
مـ ــا ي ـح ـص ــل فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع عـ ـل ــى أن ــه
ّ
يصرون على تشريع الباب
مــؤامــرة،
ل ـه ــذه املـ ــؤامـ ــرة ،ع ـبــر تــأخ ـيــر تــألـيــف
الـحـكــومــة ،وإص ــراره ــم عـلــى «ه ــراء»
من نوع «حصتي أكبر من حصتك»،
ُ
متجاهلني أن ه ــذه امل ـعــارك ال تنتج
سوى تراجع في الشعبية ،وأن الناس
ً
تريد حـلــوال ألزماتها ال «حــروبــا» ال
طــائــل مـنـهــا تـحــت رايـ ــات «تحصيل
الحقوق».
يبدو أن أفضل وصف للخالفات التي
ت ـع ـتــري ال ـفــريــق ال ــواح ــد ع ـ ّـب ــر عنها
ال ـن ــائ ــب ج ـم ـيــل ال ـس ـيــد ف ــي ت ـغــريــدة
دعــا فيها املقاومة إلــى تــرك «الوسخ
السياسي في أيدي أصحابه» ،إذ كان
يفترض ببعض قوى  8آذار والتيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر أن ي ــدرك ــوا خ ـطــورة
املــرحـلــة الـتــي تـمـ ّـر بـهــا املـنـطـقــة بعد
اغتيال الــواليــات املتحدة لقائد قوة
القدس في الحرس الثوري االيراني
قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة
الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس.
اغتيال بمنزلة إعــان حــرب أميركية
ع ـل ــى م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،وح ـ ــزب ال ـلــه
أبــرز املستهدفني فيها .أقــل ما كانت
ّ
ت ـح ــت ـم ــه ه ـ ــذه األزمـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـ ــراع ال ــى
تحصني الوضع الداخلي عبر تأليف
ح ـكــومــة فــاع ـلــة ،ال امل ــراه ـن ــة ع ـلــى أن
ال ـ ّ
ـرد االيــرانــي فــي قــاعــدة عــن األســد
أق ـف ــل أبـ ـ ــواب امل ــواج ـه ــة ف ــي اإلق ـل ـيــم.

يـتـجــاهــل هـ ــؤالء أن ضـغــوطــا هائلة
ّ
ـارس ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس امل ـك ــل ــف ،من
تـ ـم ـ ِ
داخ ــل بيئته الـطــائـفـيــة ،وأن تمديد
فترة التكليف ُيفسح في املجال أمام
إص ــدار «فـيـتــو» طــائـفــي عـلــى حسان
دي ــاب شـبـيــه بــالــذي أشـ ِـهــر فــي وجــه
سمير الخطيب.
وســط هــذا املـشـهــد ،هـنــاك مــن ال يقل
صـبـيــانـيــة عــن األف ــرق ــاء السياسيني
السابقي الذكر ،وهو سعد الحريري.
قـ ــرر األخـ ـي ــر االس ـت ـق ــال ــة م ــن مـهــامــه
ُ
و«ال ـ ـحـ ــرد» إذا ل ــم ت ـ َـع ــد ال ـيــه رئــاســة
الـحـكــومــة وب ـشــروطــه .بالنسبة إلــى
الحريري ،ثمة من خطف منه «لعبته»
ول ـيــس ب ـ ــوارد تـحـ ّـمــل ّ
أي مـســؤولـيــة
حتى لو كان الهيكل ينهار بمن فيه.
يــدعــو رئـيــس الجمهورية يــوم أمس
الى اجتماع للمجلس األعلى للدفاع
فــي قصر بعبدا ،فيرفض الحريري،
وه ــو ن ــائ ــب رئ ـي ــس امل ـج ـلــس األع ـلــى
تلبية الــدعــوة ،مــا يحول دون عقده.
تـ ـب ـ ّـرر مـ ـص ــادره هـ ــذا ال ـت ـص ــرف بــأن
األزمة اليوم بحاجة إلى حل سياسي
ال أمني ،فيما هو شخصيًا يسهم في

الحريري يأمر بالقمع
ثم يمنع انعقاد
«الدفاع األعلى» بذريعة
رفض الحل األمني!

عرقلة كل الحلول وتحريض األجهزة
األمنية التي ال تــزال تأتمر بأوامره،
ب ــوصـ ـف ــه املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ب ــامل ــرت ــزق ــة
واملندسني واختراع غزوات مذهبية،
لـتـبــريــر ل ـجــوء االج ـه ــزة االمـنـيــة إلــى
الـ ـقـ ـم ــع .وب ـس ـب ــب غـ ـي ــاب الـ ـح ــري ــري،
اس ـت ـع ــاض عـ ــون ع ــن هـ ــذا «امل ـج ـلــس
األع ـ ـلـ ــى» ب ــاج ـت ـم ــاع أم ـن ــي يـحـضــره
وزيـ ـ ــرا ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي والــداخ ـل ـيــة
وال ـب ـلــديــات ال ـي ــاس ب ــو صـعــب ّ
وري ــا
ال ـح ـســن وق ـ ــادة االج ـه ــزة الـعـسـكــريــة
واألمنية عند الساعة الثانية عشرة
ظهرًا في قصر بعبدا.
تـنـ ّـصــل ال ـحــريــري وغ ـيــره مــن الـقــوى
ّ
تحمل مسؤولياتهم،
السياسية من
رغم كونهم جزءًا أساسيًا من السلطة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أف ـ ـق ـ ــرت الـ ـن ــاس
وسمحت للمصارف بسرقة أموالهم
وترتيب ديــون إضافية على الدولة،
دفع برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»

محمد رعد ،أمس ،الى توجيه رسالة
الـيـهــم« :مـمـنــوع على مــن يمتنع عن
امل ـش ــارك ــة وي ـت ـنـ ّـصــل م ــن ك ــل ال ــواق ــع،
ويـهــرب إلــى الـتــل يترقب كيف تميل
املــايـلــة ،التخلي عــن املـســؤولـيــات .إن
شاركتم أو لم تشاركوا في الحكومة
فأنتم معنيون ،ولن ندعكم وشأنكم،
وهـ ـ ــذا ال ـب ـل ــد ب ـل ــدن ــا وبـ ـل ــدك ــم .فـمـنــذ
ثـ ــاثـ ــن عـ ــامـ ــا وأن ـ ـتـ ــم تـ ـغ ــرف ــون مــن
خـيــراتــه ،والـيــوم تتنكرون وتقولون
لـلـنــاس دبـ ــروا حــال ـكــم» .وأشـ ــار رعــد
الى أن مشكلة الحكومة «ليست فقط
بــالـتـشـكـيــل ،ب ــل ب ــأن إســرائ ـيــل تملك
الغاز ،وال تستطيع تصديره إال عبر
أنـ ـب ــوب ي ـمــر ف ــي امل ـح ـيــط الـلـبـنــانــي.
وهذا األمر ال يمكن السماح به أبدًا».
وأكــد أن «حــزب الله مع الـحــراك ،لكن
لو شاركنا فعليًا فيه ،لكانت الحرب
األهـلـيــة تـقــرع أبــوابـنــا اآلن» .وحتى
م ـس ــاء أم ـ ــس ،ح ــال ــت ال ـع ــراق ـي ــل دون
اإلعالن عن والدة الحكومة ،رغم زيارة
الرئيس املكلف قصر بعبدا وبعدها
عــن التينة .فبعد إعــان تيار املــردة
ال ـخــروج منها نتيجة عــدم حصوله
عـلــى حقيبتني ربـطــا بحصة التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،بـقـيــت ع ـقــدة تمثيل
الحزب السوري القومي االجتماعي
عــالـقــة ،ال سيما أن الــرئـيــس عــون لم
ّ
ُيبد حماسة لتولي أمــل حــداد نيابة
ً
رئــاســة الـحـكــومــة .ب ـنــاء عـلـيــه ،ذهــب
هذا املوقع الى الرئيس املكلف حسان
دياب الذي اختار لشغله أستاذة في
الجامعة األميركية .ووفق املعلومات،
فـ ــإن ح ـص ــول ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
ورئيس الجمهورية ( 6وزراء) إضافة
ال ــى ال ـطــاش ـنــاق (وزي ـ ــر وا ّح ـ ــد) على
الثلث الضامن لم يعد يمثل مشكلة
ألي ط ـ ــرف ،ف ــي ح ــن أن االعـ ـت ــراض
ال ـكــاثــول ـي ـكــي خ ـمــد ف ــي ظ ــل حـصــول
الطائفية الــدرزيــة على وزي ــر واحــد،
ل ـت ـب ـقــى م ـش ـك ـلــة الـ ـق ــوم ــي هـ ــي ال ـتــي
تعرقل التأليف على ما يقوله بعض
املطلعني على مسار التأليف .وهنا،
ال ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ي ـبــدي اس ـت ـعــدادًا
ل ـل ـت ـنــازل ع ــن إح ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــوزارات لحل
اإلش ـك ــال ـي ــة ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن ـ ــه «ق ـ ـ ّـدم
أق ـصــى م ــا ل ــدي ــه» ،وال ح ـســان دي ــاب
مـسـتـعــد للتضحية بـمـنـصــب نيابة
رئــاســة الحكومة أو ال ــوزارة األخــرى
التي تدخل ضمن الحصة املسيحية،
أي العمل ،مــن أجــل إخ ــراج تشكيلته
ّ
واستجد تفصيل إضافي
الى الضوء.
أمـ ــس ت ـم ـثــل ب ــاعـ ـت ــذار ك ــل م ــن ط ــال
الالدقي ومحمد فهمي عن عدم تولي
وزارة الــداخـلـيــة ،واالث ـن ــان ّ
سماهما
ديــاب ،ما استدعى إعــادة البحث في
أسماء أخرى لهذا املوقع.
(األخبار)
(هيثم الموسوي)

