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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

ّ
ّ
سجاالت حادة وأزمة النفايات تتمدد

قضية اليوم

ّ
الحكومة تقر تدابير وزارة العدل لـ«مكافحة الفساد»
على وقع السجاالت العنيفةّ ،
أقرت
الحكومة التدابير التي اقترحتها وزارة
العدل لمكافحة الفساد ،من دون
المرور بهيئة التشريع والقضايا .التباين
في الحكومة ّ
توسع إلى الموقف
من ألمانيا وانتقاد الوزراء للحكومة
في العلنّ .أما أزمة النفايات فباقية
ّ
وتتمدد من المتن وكسروان إلى
عاليه والشوف
ّ
الحادة
جــوالت عاصفة من النقاشات
شهدتها جلسة الحكومة ،أمس ،بدأت
ـاس ب ــن رئ ـي ــس الـحـكــومــة
ب ـس ـج ـ ٍ
ـال ق ـ ـ ٍ
حـســان دي ــاب ووزي ــر األش ـغــال ميشال
نـجــار ،على خلفية التصريحات التي
أدلــى بها األخير من مطرانية بيروت
لـلــروم األرث ــوذك ــس ،الـتــي «استنفرت»
قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن ل ـ ــ«ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن م ــواق ــع
ال ـطــائ ـفــة» .وم ــن دون أن يـسـ ّـمـيــه ،بــدأ
دياب حديثه عن «تصريحات طائفية
ً
نـسـمـعـهــا ف ــي ال ـب ـلــد» ،ق ــائ ــا إن «ظـلــم
ذوي القربى أشــد مــرارة على املــرء من
وق ــع ال ـح ـس ــام ،»...مـعـ ّـبـرًا عــن استيائه
ال ـك ـب ـيــر م ــن ال ـه ـج ــوم ع ـل ــى ال ـح ـكــومــة
عـبــر وزراء مــن داخـلـهــا .لـكــن نـ ّـجــار لم

ديابّ :
تحرك وزارة الخارجية
كاف
بموضوع ألمانيا ٍ
ي ـل ـتــزم ال ـص ـمــت ،ب ــل أك ــد ع ـلــى مــوقـفــه
ً
وك ـ ــرره ق ــائ ــا إن «ال ـح ـكــومــة تــريــد أن
تـمــرر تعيينات تفتقر إلــى الشفافية،
ونحن كلنا نعرف أي أسماء تريدون
ت ـع ـي ـي ـن ـهــا» .وخ ـ ــال ال ـن ـق ــاش ،اح ـتــدم
ّ
الجو وعلت األصــوات ،قبل أن يتدخل
الرئيس ميشال عــون طالبًا استكمال
الـ ـنـ ـق ــاش ب ـ ـهـ ــدوء .وب ـح ـس ــب م ـص ــادر
وزاريـ ــة ،ف ــإن وزي ــرة الــدفــاع زيـنــة عكر
ح ــاول ــت الـ ــدخـ ــول ع ـل ــى الـ ـخ ــط ودع ــم
نـجــار ،ثــم خــرجــت مــع وزي ــر الصناعة
عـ ـم ــاد حـ ــب الـ ـل ــه إل ـ ــى خ ـ ـ ــارج ال ـق ــاع ــة
لبعض الــوقــت ،ثــم ع ــادا لـيـحــاول حب
الله التخفيف من االحتقان ،بالقول إن
«نـجــار مــن حقه أن ُي ّ
عبر عــن موقفه».
وكــان لــوزيــرة العمل مليا يمني املوقف
ذاته ،لكن دياب اعتبر أن «أهم شيء في

هــذه الـفـتــرة هــو التضامن الحكومي،
وال يجب إظهار العكس».
الـجــولــة الـثــانـيــة مــن ال ـتــوتــر ،فتحتها
من
تــداب ـيــر مـكــافـحــة ال ـف ـســاد امل ـقــدمــة ً
وزيرة العدل ماري كلود نجم ،محدثة
ً
سجاال حول قانونيتها .إذ ّ
كرر وزراء
حــركــة أم ــل وحـ ــزب ال ـلــه وت ـي ــار امل ــردة
املوقف ذاته الذي طرحوه في الجلسة
املــاض ـيــة ،حــن اق ـتــرح ال ـ ــوزراء أن يتم
إرسـ ــال ال ـتــداب ـيــر إل ــى هـيـئــة الـتـشــريــع
واالس ـت ـش ــارات فــي وزارة ال ـعــدل لـبـ ّـت
هــذا األمــر ،وتحديدًا بشأن التدبيرين
الــرقــم  5و 6املتعلقني بـقــانــون اإلث ــراء
غير املشروع .وطالب حب الله بسحب
ً
التدبير مــن ال ـتــداول ،متسائال «كيف
تـعـطــي الـحـكــومــة لـنـفـسـهــا ال ـحــق بــأن
ت ـح ــل مـ ـك ــان الـ ـقـ ـض ــاء ،وم ـ ــن أي ـ ــن لـهــا
الـ ـص ــاحـ ـي ــات ب ـ ــأن ت ــذه ــب وت ـت ـح ــرى
وتـ ـجـ ـم ــع املـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاس؟».
وتوجه إلى وزيرة العدل بالقول« :ملاذا
ال تطبقني رأي الهيئة في هذا الصدد؟
الهيئة أدخـلــت بعض التعديالت بما
ي ـت ــواف ــق م ــع الـ ـق ــان ــون» .ل ـكــن ن ـجــم لم
تــوافــق ،وأص ــرت مــع رئـيــس الحكومة
ع ـلــى ال ـس ـيــر ب ـه ـمــا ،وه ـ ــذا م ــا حـصــل.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ّـدم املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـقـصــر
ال ـج ـم ـه ــوري أنـ ـط ــوان ش ـق ـيــر مــداخ ـلــة
تـســاءل فيها أيـضــا «عــن الـصـفــة التي
تمنحها الـحـكــومــة لنفسها ،للتحري
عن رؤســاء سابقني ،وخاصة أن األمر
ال يدخل ضمن صالحياتها».
ّأمـ ــا ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة ،فــانــدل ـعــت على
خـلـفـيــة ق ــرار حـظــر أنـشـطــة ح ــزب الـلــه
الـ ـ ــذي أع ـل ـن ـت ــه أملـ ــان ـ ـيـ ــا ،وال ـع ـم ـل ـي ــات
األمنية واملضايقات التي ّ
تعرض لها
لبنانيون هـنــاك .واعـتـبــر حــب الـلــه أن
«ع ـلــى ال ـح ـكــومــة أن تــأخــذ مــوق ـفــا من
ه ــذا األمـ ــر» .فــي ال ـبــدايــة ،لــم ُي ـجــب أي
مــن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة أو الـحـكــومــة،
ل ـكــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة نــاص ـيــف حتي
أش ــار إلــى اسـتــدعــائــه السفير األملــانــي
فــي بـيــروت جــورج بيرغلن وأبلغه أن
«حـ ــزب ال ـل ــه ه ــو ح ــزب لـبـنــانــي ممثل
في الحكومة ومجلس الـنــواب ويمثل
شريحة واسعة من اللبنانيني»ّ .
وكرر
حــب ال ـلــه ضـ ــرورة أن تـعـلــن الـحـكــومــة
مــوقـفــا ،فيما اعـتـبــر دي ــاب أن تصرف
ـاف» ،وقـ ــال عــون
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة «ك ـ ـ ٍ
«إنـ ـن ــا س ـب ــق أن ت ـح ــدث ـن ــا م ــع األمل ـ ــان
فـ ــي ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،وك ـل ـن ــا يـ ـع ــرف أن ـهــم
يتعرضون لضغوط أميركية».
أم ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـج ــدول األع ـم ــال،
فـ ـق ــرر م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ت ـم ــدي ــد ف ـتــرة
ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـع ــام ــة ألس ـب ــوع ــن ،وطـلــب

عكر دعمت ّنجار بالدفاع عن موقفه وعون ّ
هدأ األجواء بين رئيس الحكومة ووزير األشغال (هيثم الموسوي)

م ـ ــن ال ـ ـق ـ ــوى األم ـ ـن ـ ـيـ ــة «الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــدد فــي
تنفيذ اإلج ــراءات والـقــرارات املتخذة».
وك ـلــف وزارة االتـ ـص ــاالت «ن ـقــل إدارة
َ
َ
شــركــتــي ال ـخ ـلــوي م ــن إدارة شــركــتــي
(زي ــن) و(أوراسـ ـك ــوم) الــى إدارة وزارة
االت ـص ــاالت ،مــع االحـتـفــاظ بالكيانات
َ
القانونية لشركتي ( )MIC1و()MIC2
من أجــل الحفاظ على قيمة الشركتني
االقتصادية والسوقية والحفاظ على
ديمومة العمل واملوظفني وعلى تقديم
ال ـخ ــدم ــات لـلـمــواطـنــن ولــاق ـت ـصــاد».
كما كلف الـ ــوزارة إع ــداد دفـتــر شــروط
جديد وعقد اإلدارة وشروط االشتراك
والتأهيل للمناقصة العاملية واقتراحه
عـلــى مـجـلــس ال ـ ــوزراء لـلـمــوافـقــة عليه
خـ ــال م ـه ـلــة ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،ث ــم إط ــاق
املـ ـن ــاقـ ـص ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة مــن
أج ـ ــل ال ـت ـع ــاق ــد ع ـل ــى إدارة وتـشـغـيــل
َ
شبكتي الخلوي بالتنسيق مــع إدارة
املناقصات.
وقــرر مجلس ال ــوزراء التمديد لشركة

«ليبان بوست» ملدة أقصاها  31كانون
األول  ،2020وإع ـ ـ ـ ــداد دفـ ـت ــر شـ ــروط
إلجـ ـ ــراء م ــزاي ــدة ع ــامل ـي ــة ،ع ـلــى أن يتم
تقصير املهلة الزمنية إذا جرت املزايدة
في وقت يسبق املهلة املحددة.
كـ ــذلـ ــك وافـ ـ ـ ــق املـ ـجـ ـل ــس عـ ـل ــى «عـ ــرض
وزيــر الــدولــة لشؤون التنمية اإلداريــة
ملـ ـ ـش ـ ــروع االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة
ملكافحة الفساد» .وقــرر «تأليف لجنة
متخصصة تتولى إجــراء مسح شامل
لـ ـ ـث ـ ــروات األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن ش ـغ ـلــوا
أو ي ـش ـغ ـلــون م ـن ــاص ــب دسـ ـت ــوري ــة أو
ق ـضــائ ـيــة أو إداري ـ ـ ــة أو ع ـس ـكــريــة مع
أزواج ـه ــم وأوالدهـ ــم الـقــاصــريــن ،وفقا
آلل ـ ـيـ ــة ومـ ـع ــايـ ـي ــر وأس ـ ـ ـ ــس تـ ـح ــدده ــا
اللجنة».

«طابق جديد» فوق جبل النفايات
في الجديدة
ونـ ـ ــاقـ ـ ــش الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء جـ ـ ـ ـ ــزءًا مـ ـ ــن خ ـطــة
الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،مـ ــع ع ـ ـ ــودة م ـش ــاه ــد ت ــال

األك ـ ـي ـ ــاس واألوسـ ـ ـ ـ ـ ــاخ تـ ـم ــأ شـ ـ ــوارع
امل ــن ال ـش ـمــالــي وكـ ـس ــروان وج ـ ــزءًا من
بيروت .وبــدأ العمل إليجاد حلول وال
سيما بعدما أصبحت األزمــة أزمتني،
ب ــوص ــول مـطـمــر ال ـجــديــدة إل ــى قــدرتــه
االستيعابية ،وتوقف شركة رامكو عن
الجمع والكنس جزئيًا لعدم تقاضيها
أمــوال ـهــا .واسـتـنـفــار الجميع ملعالجة
امل ـش ـك ـلــة ع ـن ــد ح ــدوثـ ـه ــا ،ج ـع ــل ال ـحــل
بتكديس النفايات الجديدة فوق جبل
النفايات القديم في الجديدة عبر رفعه
مترًا أو مترًا ونصف متر إضافي .وقد
ُ
كلف مجلس اإلنماء واإلعمار مناقشة
هــذا الـحــل مــع الـبـلــديــات املعنية ،على
أن ي ـتــم اع ـت ـم ــاده ملـ ــدة  3أش ـه ــر حتى
تكون وزارة البيئة قد أنجزت خطتها
الشاملة .ويقول وزير البيئة دميانوس
قـ ـط ــار إن ال ـخ ـط ــة ت ــرك ــز ع ـل ــى أم ــري ــن
أساسيني« :الــامــركــزيــة ،والـتـعــاون ما
بــن الـبـلــديــات واملـجـتـمــع املــدنــي لبدء
عملية الـفــرز والتسبيخ» ،مشيرًا الى

«ضرورة اعتماد التوازن في املطامر».
وطـلــب وزي ــر البيئة مــن وزارة املالية
تحرير أم ــوال البلديات ،بعدما نفذت
وزارة الــداخـلـيــة دوره ــا فــي املــوضــوع
ّ
ووقع الوزير محمد فهمي على القرار
م ـن ــذ  10أي ـ ـ ــام ،ول ـ ــم ت ـق ــم امل ــال ـي ــة بـعــد
بتحويل أمــوال البلديات إلــى مصرف
لبنان ،األمــر الــذي سيتسبب بمشكلة
إضافية مماثلة ألزمة املنت الشمالي.
تلوح أزمــة أخــرى في األفــق مع طلب
مجلس الــوزراء من اتحادات الشوف
وعــالـيــه تـحــديــد مــوقــع مـطـمــر يخدم
املـنـطـقـتــن وج ـ ــزءًا م ــن ق ـضــاء بـعـبــدا
َ
مطمري الجديدة وكوستا
الى جانب
برافا ضمن مهلة شهرين .وبحسب
امل ـت ــوق ــع ،سـتـعـلــو «الـ ـص ــرخ ــات» في
األيــام القليلة املقبلة ،وخصوصًا أن
هذه املناطق تعتبر أنها أدت قسطها
ٌ
تجاه نفايات بيروت .فعندما طرحت
إقامة مطمر لنفايات الشوف وعاليه
م ـنــذ س ـنــة ،وف ــق خ ـطــة وزيـ ــر البيئة
ال ـســابــق فـ ــادي جــري ـصــاتــي بــإنـشــاء
 24م ـط ـم ـرًا ف ــي ك ــل ل ـب ـن ــان ،اع ـتــرض
الحزب االشتراكي يومها على األمر
ب ـشــراســة .ثــم ات ـخــذ ال ـن ـقــاش سريعًا
ً
منحى طائفيًا .إذ لحظت الخطة التي
وافق عليها مجلس الوزراء ،آنذاك ،أن
يـكــون مـكــان هــذا املطمر فــي الناعمة
أو ضـهــر امل ـغ ــارة ،عـلـمــا ب ــأن نـفــايــات
ال ـ ـشـ ــوف وع ــالـ ـي ــه ال ـ ـيـ ــوم ت ـن ـق ــل ال ــى
مطمر الكوستا برافا ،باإلضافة الى
نفايات الضاحية والشويفات وجزء
م ــن بـ ـي ــروت ،والـ ـي ــوم شـ ــارف املـطـمــر
على بلوغ كامل قدرته االستيعابية.
بلديات
وكان قد سبق لرئيس اتحاد ّ
الضاحية محمد ضرغامّ ،أن حذر من
األم ــر قبل عــام وأعـلــن تــوقــف املطمر
ع ــن اسـتـقـبــال ال ـن ـفــايــات ،لـيـعــود عن
قراره مانحًا الحكومة املاضية فرصة
ثالثة أشهر للحل .وطاملا أن الخطة
غــائ ـبــة ،فــال ـحــل املـسـتـقـبـلــي الــوحـيــد
س ـي ـكــون بـتــوسـيــع امل ـط ـمــر .وتـتــوقــع
أك ـث ــر م ــن دراس ـ ــة أن يـصـبــح شــاطــئ
لبنان بأكمله مطمرًا للنفايات ،في
ح ــال ع ــدم اع ـت ـمــاد ال ـفــرز والتسبيخ
كوسيلة رئيسية ملعالجة النفايات.
وم ـ ــا ي ـح ـص ــل فـ ــي م ـط ـم ــر ال ـج ــدي ــدة
مثال على ذلــك ،إذ سيتم
حاليًا أبــرز
ٍ
ً
رفعه مرة جديدة ،وصوال إلى اعتماد
ال ـخ ـط ــة األس ــاسـ ـي ــة امل ـع ـل ـنــة مـسـبـقــا
ل ـ ــه ،وه ـ ــي ردم مـ ـس ــاح ــات إض ــاف ـي ــة
مـ ــن ال ـب ـح ــر ل ـتــوس ـي ـعــه ونـ ـق ــل مــرفــأ
الصيادين إلى الجهة املقابلة.
(األخبار)

مشاورات سفيرة لبنان في األمم المتحدة حول التمديد لـ«اليونيفيل»

«مخالفة» أم «تآمر على المقاومة»؟

وفيق قانصوه
ّ
«نـعــم .أمــل مــدلـلــي تتبنى تـمــامــا املــوقــف األمـيــركــي
فــي شــأن العمل على تغيير تفويض «اليونيفيل»
ّ
وقــواعــد عملها فــي لـبـنــان» .هــذا مــا أكــدتــه مصادر
دبـلــومــاسـيــة لـبـنــانـيــة رفـيـعــة املـسـتــوى فــي بـيــروت
لـ«األخبار» حول ما أثير عن املوقف امللتبس ملندوبة
لبنان لــدى األمــم املتحدة فــي امل ــداوالت الجارية في
املنظمة الدولية عشية التجديد للقوات الدولية العاملة
في لبنان نهاية الشهر الجاري .املصادر أوضحت
أن التعديالت التي يعمل عليها األميركيون «تطال
خفض موازنة اليونيفيل وتقليص عديدها وإعادة
النظر بالتفويض املمنوح لها عبر توسيع مهماتها
بما يسمح لها بالدخول الى امللكيات الخاصة ...أي
باختصار كشف ظهر املقاومة».
وبحسب مـصــادر دبلوماسية فــي نـيــويــورك ،فإن
مدللي «شاركت في مشاورات أميركية  -سعودية
 أملــان ـيــة مــن أج ــل اق ـت ــراح ق ــرار ب ـ ــإدراج ح ــزب الـلــهعلى قائمة األمــم املتحدة لــارهــاب» ،مشيرة الى أن
اقتراحًا كهذا «مــن الصعب جـدًا أن ّ
يمر في وجود
ّ
الفيتو الروسي والصيني ،وهو ما يدركه من يعدون
له .لذلك ،فإن ّ
ّ
ينصب على محاولة إدخال
التوجه اآلن
تعديل على والية اليونيفيل وقواعد عملها ،في ظل
شبه الغيبوبة التي تعاني منها الحكومة اللبنانية
تحت ضغط االزمة االقتصادية وجائحة كورونا ،ما
يعطي املندوبة هامشًا كبيرًا من الحركة في تعديل
فقرات من قرار التجديد لليونيفيل».
وبعد جلسة مغلقة عقدها مجلس األمن بواسطة
الفيديو ،أول من أمس ،ملناقشة أحدث تقرير لألمني
ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـحــدة أنـطــونـيــو غــوتـيــريــش حــول
تنفيذ الـقــرار  ،1701واستمع خاللها إلــى إحاطة
من املنسق الخاص لألمم املتحدة في لبنان يان
ّ
كوبيتش ،حضت واشنطن أعضاء املجلس على
إعــادة النظر في التفويض املمنوح لـ «اليونيفيل»
بغية الـسـمــاح لها بتنفيذ املـهـمــات املــوكـلــة إليها.
وكتبت املندوبة األميركية لدى األمم املتحدة كيلي
كــرافــت ،على «تويتر» ،أن «على مجلس األمــن أن
يعمل لضمان أن تكون («اليونيفيل») قادرة على
العمل كقوة فاعلة ومــؤثــرة» ،إذ «ال يــزال ممنوعًا
على هذه القوة أن تنفذ تفويضها» ،كما أن «حزب
الله تمكن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته ما
يعرض الشعب اللبناني للخطر» .ورأت أن «على
م ـج ـلــس األم ـ ــن إمـ ــا أن ي ـس ـعــى إلـ ــى تـغـيـيــر جــاد
لتمكني اليونيفيل ،أو أن يعيد تنظيم العاملني لديها

ومواردها بمهمات يمكنها تحقيقها».
وأشار غوتيريش في تقريره الى أن «امتالك أسلحة
ّ
خارج نطاق سيطرة الدولة يشكل انتهاكًا مستمرًا
للقرار  .»1701ودعا الحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ
كــل اإلجـ ــراءات الـضــروريــة لضمان التنفيذ الكامل
لألحكام ذات الصلة مــن اتـفــاق الطائف والقرارين
 1559و 1680التي تطالب بنزع سالح كل الجماعات
املسلحة في لبنان» .كما طالبها بـ«التزام سياسة
الـنــأي بالنفس ،بما يتفق مــع إعــان بـعـبــدا» ،ودعــا
ّ
«جميع األط ــراف اللبنانية إلــى الـكــف عــن املشاركة
في النزاع السوري وغيره من النزاعات في املنطقة».
وش ـ ّـدد على أن «حــريــة تنقل اليونيفيل فــي جميع
أن ـحــاء منطقة عملياتها فــي غــايــة األه ـم ـيــة» .فيما
لفت كوبيتش ،أكثر من مرة ،وبوضوح ،الى «التذمر
االســرائـيـلــي مــن مــوضــوع األن ـفــاق واألح ـ ــداث التي

دبلوماسية لبنانية:
مصادر
ّ
مدللي تتبنى الموقف
األميركي في تغيير
تفويض «اليونيفيل»

تجري على الخط األزرق».
وم ـع ـلــوم أن ت ـعــديــل واليـ ــة الـيــونـيـفـيــل ي ـح ـتــاج إلــى
ق ــرار جــديــد يتبناه مجلس األم ــن الــدولــي .وتطالب
الواليات املتحدة ،منذ عهد بــاراك أوباما ،استجابة
ملطالب اسرائيل ،بتطوير عمل هذه القوات وتوسيع
صالحياتها لتشمل تفتيش امل ـنــازل فــي الجنوب
وال ــدخ ــول إل ــى أي م ـكــان بـشـكــل م ـفــاجــئ .إال أنها
اصـطــدمــت دائ ـمــا بــرفــض ال ــدول األخ ــرى األعـضــاء
ال سيما روسـيــا والـصــن ،وفــي كثير مــن الحاالت
بمعارضة فرنسا صاحبة املشاركة األكبر في القوة
الدولية ،وكذلك دول تشارك في اليونيفيل ،لخشيتها
من أن يغضب أي تعديل حزب الله مع ما لذلك من
إنعكاسات محتملة على العالقة بني القوة الدولية
واألهالي على األرض.
ّ
امل ـصــادر الدبلوماسية اللبنانية أك ــدت أن مندوبة
ل ـب ـن ــان ل ــم ت ـن ـ ّـس ــق خ ـط ــوات ـه ــا األخ ـ ـيـ ــرة م ــع وزي ــر

الخارجية اللبناني أو مع أي موظف في الخارجية،
مشيرة الى ضرورة «القيام بأمر ما» ،موضحة أن
عـلــى الـحـكــومــة اسـتــدعــاء مــدلـلــي ف ــورًا ومساءلتها
بـشــأن مــواقـفـهــا األخ ـي ــرة ،مستغربة ع ــدم إص ــدار
ال ـخــارج ـيــة أي تــوضـيــح مل ــا ت ـقــوم ب ــه الـسـفـيــرة في
نيويورك .ولفتت املصادر الى أن مندوبة لبنان «على
ما يبدو تتصرف وفق أجندة خاصة ،إذ أن أي طرف
سياسي في لبنان ،بما فيها الطرف الــذي تحسب
مدللي عليه ،لم ّ
يعبر يومًا عن موافقته على تعديل
تفويض عمل اليونيفيل» .واستغربت عــدم إبــاغ
مدللي وزارة الخارجية بطلب فرنسا ،اثناء املداوالت
األخيرة ،من مجلس االمن االستعداد ملساعدة لبنان
على الخروج من األزمــة االقتصادية« ،وهــي عندما
ُسئلت عــن األمــر أجــابــت بأنها اعتبرت األمــر غير
مهم»!
فــي املـقــابــل ،ينقل دبلوماسيون عــن مدللي نفيها
أن ت ـك ــون ق ــد اتـ ـخ ــذت أي م ـ ـبـ ــادرة أو أع ـل ـن ــت أي
موقف خــارج املــوقــف الرسمي اللبناني ،فيما قال
دبلوماسيون آخرون لـ«األخبار» إن مخالفة مدللي
تكمن في كونها دخلت في املشاورات ،من دون إبالغ
الخارجية بــذلــك ،إال انها لــم ّ
تتنب أي موقف بشأن
ما ُيقترح .ويستدل هؤالء على كالمهم بالقول إن
اقـتــراح تعديل مهمة اليونيفيل ال يــزال يحتاج إلى
وقت قبل وضعه على طاولة املفاوضات الجدية.
مدللي ُعينت في منصبها قبل عامني خلفًا للسفير
نـ ـ ــواف سـ ـ ــام ،وهـ ــي ع ـم ـلــت س ــاب ـق ــا «م ـس ـت ـشــارة
إع ــام ـي ــة» ل ـلــرئ ـيــس س ـعــد الـ ـح ــري ــري ،وم ـم ـث ـلــة له
ً
ف ــي واش ـن ـطــن ،ف ـضــا ع ــن كــونـهــا ق ـ ّـدم ــت خــدمــات
للديوان امللكي السعودي في العاصمة األميركية،
لجهة تسويق سياسة الرياض وتأمني تواصل مع
شخصيات أميركية .ويؤخذ عليها قلة التنسيق مع
الخارجية باستثناء «أجنحة قريبة منها سياسيًا».
ُوينقل عن موظفي بعثة لبنان في مجلس األمن أنها
ّ
«كفت أيدي جميع أعضاء البعثة عن متابعة أي ملف
وحصرت كل األمور السياسية واملالية وغيرها بها
وحــدهــا» .كما يــؤخــذ عليها قلة انتاجيتها« ،ففي
عهد السفير سالم كانت البعثة تراسل الخارجية
مرة شهريًا على األقل ،ليتراجع عدد املراسالت في
عهد مدللي الــى نحو ســت سـنــويــا ،علمًا أن لبنان
موجود على جــدول أعمال مجلس األمــن في أكثر
من قرار ،وهو يندرج ضمن املجموعة العربية وكتلة
عدم اإلنحياز ،وتصدر قرارات سنوية في الجمعية
ال ـعــامــة تـعـنــي ل ـب ـنــان وال ـل ـب ـنــانـيــن م ـبــاشــرة وغـيــر
مباشرة».

تقرير

كلفة صندوق النقد :رأس الحكومة؟
يعيش لبنان عصر صندوق النقد
الدولي في انتظار ما ّ
سيقرره .لكن
العبرة تكمن في دخوله لبنان كي
عنصرًا مراقبًا للنظام المالي،
يكون ّ
قدرته وأهدافه ما
حيث تتخطى ّ
أراده لبنان من خطته االقتصادية
هيام القصيفي
ال يـ ـنـ ـتـ ـظ ــر سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــون وخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــون رد ص ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـق ــد
الدولي على الطلب اللبناني ،باملعنى
الحقيقي للكلمة .االنتظار يكمن في

مكان مختلف عن املوافقة أو عدمها،
ّ
مطب على الطريق
ألن هناك أكثر من
وفـخــاخ كثيرة أم ــام لـبـنــان ،وتحديدًا
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـت ــي ت ـت ـع ــام ــل مـ ــع طـلــب
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـصـ ـن ــدوق وكـ ــأنـ ــه إن ـج ــاز
يـحـتـســب ل ـهــا ،فــي حــن أن ــه قــد يـكــون
رأسها هو الثمن.
ّ
دلـ ـ ــت تـ ـج ــارب ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي تـعــامـلــت
ّ
مــع الـصـنــدوق على أنـهــا كــانــت تتجه
إل ـي ــه حــام ـلــة خــري ـطــة ط ــري ــق وأف ـك ــارًا
واقتراحات ،لكن كل ذلك كان مصيره
الــرفــض .رزم ــة االق ـتــراحــات اللبنانية
سـتــاقــي املـصـيــر ذاتـ ــه ،لـيــس الــرفــض
بمعنى محاولة قراءة مختلفة لألفكار
الـلـبـنــانـيــة ،كـمــا األف ـكــار الـيــونــانـيــة أو
األرجنتينية ،وغيرها ،إنما ببساطة
ألن طــريـقــة عـمــل ال ـص ـنــدوق مختلفة

ت ـم ــام ــا .ه ــو م ــن يـ ـح ـ ّـدد األف ـ ـكـ ــار ،ولــو
كــانــت ل ـلــدول الـتــي تستعني بــه أفـكــار
شـ ـبـ ـيـ ـه ــة .وهـ ـ ــو م ـ ــن يـ ـض ــع خ ــري ـط ــة
الـطــريــق و«آل ـي ــات االس ـت ـس ــام» .وهــو
أي ـض ــا م ــن ي ـض ــع ،وهـ ــذه ه ــي الـنـقـطــة
األس ــاس ـي ــة ،ت ـشــري ـعــات م ـع ـ ّـدة سـلـفــا،
يـفـتــرض باملجلس الـنـيــابــي ،كـمــا هي
الحال عندنا أن ّ
يقرها من دون العودة
ال ــى نـقــاشــات نـيــابـيــة أو سـيــاسـيــة أو
شـعـبـيــة .تـشــريـعــات قــد ال ت ـتــاءم مع
طبيعة الـنـظــام الـلـبـنــانــي وال مقاربة
الـلـبـنــانـيــن ل ـهــا ،لـكـنـهــا حـكـمــا تــائــم
الـخـطــة األســاسـيــة لـصـنــدوق يتعامل
م ــع ال ــدول ــة عـلــى أن ـهــا قــاصــر يـحـتــاج
الـ ــى رعـ ــايـ ــة .إض ــاف ــة الـ ــى أن سـمـتــن
أســاس ـي ـتــن طـبـعـتــا ع ـمــل ال ـص ـنــدوق
وأظـ ـه ــرت ــا ع ـق ــم س ـي ــاس ــات ــه فـ ــي دول
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مـنـهــارة اقـتـصــاديــا :سياسة التقشف
الـتــي لــم ت ـ ّ
ـؤد الــى مفاعيل ناجحة بل
ال ـع ـكــس ت ـم ــام ــا ،وال ـخ ـص ـخ ـصــة الـتــي
حــامــت حــولـهــا شـبـهــات الـفـســاد على
خطوط متشابكة من الصندوق نفسه
وبــن الصندوق ومنتفعني في الــدول
ً
الـتــي يعمل فـيـهــا .فكيف ال ـحــال مثال
في لبنان ،وسياسة التقشف ستطاول
الطبقتني املتوسطة والفقيرة اللتني
تعانيان أساسًا من فساد السياسيني
ومجموعة من األغنياء املتورطني في
صفقات مشبوهة ،واللتني ّ
حولتهما
سـيــاســة مـصــرفـيــة ومــالـيــة ال ــى طبقة
ف ـق ـي ــرة وأخ ـ ـ ــرى أك ـث ــر فـ ـقـ ـرًا .ف ــي حــن
أن ش ـب ـه ــات ال ـخ ـص ـخ ـصــة م ــوج ــودة
أس ـ ــاس ـ ــا ب ـ ــن ق ـ ـ ـ ــوى س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ه ــي
نفسها املـســؤولــة عــن الـهــدر والفساد

وستتقاسم الحصص واملنافع العامة،
كما حصل ويستمر في قطاع الخلوي
فــي تقاسم طائفي وحــزبــي ،ويحصل
مـثـلــه ف ــي ق ـطــاعــات أخـ ــرى مخصصة
للخصخصة.
سياسيًا ،كيف يترجم ذلك في الساحة
اللبنانية؟
ألن ال ـص ـنــدوق ال يـمـكــن إال أن يـكــون
تحت تأثير الخزانة األميركية ودورها
فــي مــراقـبــة الــوضــع الـلـبـنــانــي وحــزب
ال ـل ــه ف ــي ش ـكــل أس ــاس ــي ،ف ــإن انـتـظــار
رد ال ـص ـن ــدوق يـتـعـلــق ب ـم ـس ـتــوى مــا
سـيـحــدده مــن شــروطــه وف ــرض خطته
بالكامل ،أو تخفيف شروطه الكبيرة
عــن قـصــد ،ملـجــرد أن يـكــون لــه موطئ
قدم فاعل في لبنان ،يسهل عليه وعلى
األميركيني مراقبة فاعلة أكثر للنظام

ال يمكن صندوق
النقد إال أن يكون
تحت تأثير الخزانة
األميركية
املــالــي واالقـتـصــادي اللبناني وحركة
األم ـ ـ ــوال ،وال سـيـمــا مـنـهــا م ــا يتعلق
بـحــزب الـلــه وشـخـصـيــات مـقــربــة منه.
ً
وهــذا من شأنه أن يضيف عامال آخر
ّ
ليتحسس ح ــزب الـلــه مــن الـصـنــدوق،
وخصوصًا أنــه يــأتــي فــي مرحلة قدم
فـيـهــا ال ـحــزب مــن خ ــال أزم ــة كــورونــا
في صورة غير مباشرة ً
أداء جيدًا عبر
وزي ــر الصحة حمد حـســن ،ونموذجًا

هادئًا وإيجابيًا في التعامل مع القوى
السياسية ،ما كــان يفترض أن يؤدي
ـى تظهير دعــم داخلي لــه .في مقابل
الـ ّ
تـلــقـيــه ضــربــة مــن أملــان ـيــا ،وه ــي الـتــي
ك ــان ــت مـ ـع ــروف ــة ب ـص ــات ـه ــا كــوس ـيــط
ّ
«أمني وسياسي» معه ،وتشكل كذلك
عنصر تمويل أســاســي فــي صناديق
الدعم الدولية .فحضور الصندوق الى
لبنان يختلف عن حضوره في اليونان
ً
مثال ،حيث كانت أملانيا راعيتها كما
ـاد األوروبـ ــي فــي شكل ع ــام .ألن
االت ـحـ َّ
مــا ُيـحــضــر لـلـبـنــان ،دول ـيــا وأمـيــركـيــا،
بات مشروطًا مروره عبر آليات يمكن
ال ـت ـح ـكــم ب ـه ــا .م ــن ه ـن ــا ،اس ـت ـع ــادة ما
ح ـصــل ف ــي عـ ــام  ،2000ب ـح ـســب أحــد
السياسيني ألن تلك املــرحـلــة لــم تكن،
«عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــورق» ،أق ـ ــل خ ـ ـطـ ــورة مــال ـيــا

واقتصاديًا مما هي الحال اليوم ،لكن
ج ــرت الـتـغـطـيــة عـلــى م ـســاعــدة لبنان
وحكومة الرئيس رفيق الحريري عبر
مــؤت ـمــر ب ــاري ــس األول وال ـث ــان ــي وفــي
السنوات األخيرة عبر سيدر ،من دون
اشتراط املرور عبر الصندوق الدولي.
لـكــن ال ــدول نفسها ت ــرى لـبـنــان الـيــوم
مــن مـنـظــار مـخـتـلــف ،ومــوقــف فرنسا
األخير أكبر دليل على ذلك.
جـ ـ ــاءت م ــوافـ ـق ــة ال ـ ـحـ ــزب عـ ـل ــى طـلــب
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق م ــوافـ ـق ــة م ـ ـشـ ــروطـ ــة ،فــي
ان ـ ـت ـ ـظـ ــار حـ ـقـ ـيـ ـق ــة مـ ـ ــا ي ـ ـقـ ــدمـ ــه رعـ ـ ــاة
الـصـنــدوق ومـحـ َّـركــوه كــي يـكــون على
ب ـ ّـي ـن ــة م ـم ــا ُيـ ـح ــض ــر ،وق ـ ــد يـ ـك ــون فــي
م ـكــان م ــا مــراه ـنــا عـلــى رف ــض األخـيــر
«امل ـس ــاع ــدة» .لـكــن م ــن يـفـتــرض ب ــه أن
يصبح حــذرًا أكثر هو الحكومة التي

ق ــدم ــت ط ـل ــب ال ـ ــدع ـ ــم .أم ـث ـل ــة س ـق ــوط
الحكومات التي استعانت بصناديق
النقد ،لتحل محلها حكومات جديدة،
ال تزال حية ،ومعها أمثلة عن االنفجار
السياسي وحتى األمني حيث تشتد
رغبات التطرف وتصبح أكثر فاعلية
لحشد التأييد لها .وفــي لبنان حيث
التشابكات كثيرة ،ورغم أن الكالم عن
آف ــاق الـحـكــومــة الـحــالـيــة كـثـيــرة ألن ال
ّ
يصح على الوضع
بديل منها ،إال أن ما
قبل الصندوق هو غير ما بعده .فإما
أن تسقط نتيجة ممارسات الصندوق
نفسه وذهــاب األمــور الى التفلت أكثر
ورفــض الـشــارع لــه ،مــع مــا يعنيه ذلك
من تضييق وتشريعات وخصخصة
قائمة على شبكات مصالح سياسية
وم ــال ـي ــة ،أو تـسـقــط نـتـيـجــة االن ـه ـيــار

املـ ــالـ ــي الـ ـس ــري ــع ،ل ـي ــس ن ـت ـي ـجــة ع ــدم
االسـتـعــانــة بــالـصـنــدوق ،إنـمــا نتيجة
الـفـشــل ف ــي إدارة األزمـ ــة املــال ـيــة ،ومــا
يتعلق منها تحديدًا بأزمة املصارف
ومصرف لبنان .ورغم مسارعة القوى
السياسية الى احتوائها ،ومنهم حزب
الله الــذي غض النظر (فــي العلن) عن
حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة،
فـ ــي م ـق ــاب ــل ت ـص ـع ـيــد ضـ ــد املـ ـص ــارف
كـ ــان ي ـف ـت ــرض أن ت ـج ــاري ــه ف ـي ــه كــافــة
القوى السياسية ،فــإن الضغط املالي
وانفتاح سعر الصرف على مرحلة ال
يمكن التكهن بها لن يعفي الحكومة
م ــن م ــواج ـه ــة األخـ ـط ــر امل ـق ـب ــل عـلـيـهــا
شعبيًا وسياسيًا ،لكنها ستكون أمام
ً
استحقاق بقائها على قيد الحياة أوال
وأخيرًا.

