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مقال

موسيقى في أذن دبلوماسي
عمر نشابة
مصر على ّأن
ريفي ّ
«المناخ التغييري» يكبر
(مروان طحطح)

«إنها بمثابة موسيقى في أذني» ()music to my ears
قال أمس دبلوماسي غربي ،في تعليق له ،خالل جلسة
خاصة ،على االحتقان القائم ،والواعد مع األسف بالتعاظم،
َ
بني حليفي حزب الله األساسيني في لبنان .فالواليات
ُ ْ
املتحدة ودول االتحاد األوروبي وكندا وأوستراليا لم تخ ِف
مناهضتها لحزب الله وتصميمها على إضعافه،
يومًا
ً
مستخدمة شتى أنواع األسلحة؛ في السياسة ،من خالل
اتهامه بإنشاء دولة ضمن الدولة ،ولعالقته مع إيران ودوره
في سوريا والعراق واليمن؛ والقانون ،من خالل اتهامه
بالضلوع في جرائم إرهابية ومالحقة من ُي ّدعى أنهم
منتمون إليه؛ واالقتصاد ،من خالل الضغط على املصارف
ملنع تمويل املقاومة؛ واإلعالم ،من خالل تصنيف الحزب
إرهابيًا شريرًا وتجميل صورة إسرائيل بني العرب.
وها قد أتاهم الصدام الحاصل بني الرئيس نبيه بري
وحركة أمل من جهة ،والرئيس ميشال عون والتيار الوطني
الحر ورئيسه من جهة ثانية ،على طبق من ذهب .فال شك
أن املقاومة هي الخاسر األكبر؛ فإذا اختارت االصطفاف
مع أي من الطرفني ،قد يعاديها الطرف املقابل ُويدعى الى
االنضمام ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،الى الحمالت
الدولية الغربية الهادفة إلى القضاء عليها .وبالتالي ،ال بد
من العمل الجدي على حل النزاع القائم .وفي هذا اإلطار ،ال
يبدو أن ّ محاوالت الوزير الياس بوصعب والعميد شامل
روكز تلقت آذانًا صاغية في أوساط العونيني ،كما ال يبدو
أن هناك استجابة للمناشدات بتهدئة غضب مناصري
حركة أمل.
املشكلة ليست بسيطة ،وتعود جذورها الى الحقبة املاضية.
فالخالف ليس على توقيع أو عدم توقيع وزير على
مرسوم ،وال على مسألة محددة وعابرة ،بل يبدو الخالف
في أساس بنية الدولة الطائفية في لبنان ،فمنذ  34سنة

ملف االنتخابات في برجا لـ«األخبار"
َّ
ـرق
أن "الـتـحــرك يـهــدف إل ــى إحـ ـ ِ
ـداث خـ ٍ
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ب ـ ـ ــرج ـ ـ ــا ،والـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط ع ـل ــى
ـرح مــرشـ ٍـح مــن البلدة،
السياسيني لـطـ ِ
َّ
إال أنهم على ما يبدو ال يريدون ذلك،
وبالتالي سيكون لبرجا موقف موحد
ُ
سيعلن عنه قريبًا» .وتوقفت املصادر
عـ ـن ــد زيـ ـ ـ ـ ــارة األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام لـ ــ«تـ ـي ــار
املـسـتـقـبــل" أح ـم ــد ال ـح ــري ــري لـبــرجــا،
قبل أي ــام ،وقــالــت" :لـقــد تلقينا وعــودًا
ـن ل ـق ـ ٍـاء م ــع الــرئ ـيــس سعد
م ـنــه ب ـتــأمـ ِ
ال ـح ــري ــري ،ون ــأم ــل أن يـضـمــن األخـيــر
مقعد برجا في املجلس النيابي ،وأن
يحفظ لها تاريخها ووزنها».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد "تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل" ،فـقــد
َّ
َّ
أك ـ ــدت مـ ـص ــادره لـ ــ«األخـ ـب ــار" أن "أم ــر
ال ـتــرش ـي ـحــات وت ـحــديــد األس ـم ــاء بيد
ّ
الرئيس سعد الـحــريــري ،وسيتم بته
قــري ـبــا ج ـ ـدًا خـ ــال األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة
ً
امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة» ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه خ ــال
"األسبوع املقبل ،سيتم تحديد موعد
لـقــاء الـحــريــري مــع لجنة املتابعة في
برجا» .ومع إعــان جنبالط استبعاد
بـ ــرجـ ــا مـ ــن حـ ـس ــاب ــات ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة،

وانـتـظــار خـطــوة الـحــريــري فــي إعــان
الـتــرشـيـحــات ف ــي امل ـنــاطــق وال سيما
في الشوف وعاليه ،ومع ما سيحمله
اجـ ـتـ ـم ــاع ــه م ـ ــع ل ـج ـن ــة املـ ـت ــابـ ـع ــة مــن
نـ ـت ــائ ــج ،ت ــوق ـف ــت م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
متابعة عند خطوة برجا في املرحلة
َّ
القادمة ،وال سيما أن مخاتير البلدة
ك ــان ــوا ق ــد أص ـ ـ ــدروا ،ق ـبــل أي ـ ــام ،بـيــانــا
"دع ــوا فـيــه الـبــرجــاويــن إل ــى مقاطعة
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،م ــا ل ــم تـنـجـ ِـل
األمـ ــور وي ـكــون لـبــرجــا م ــرش ــح» .ومــع
املطالبة باملقاطعة ،والضغط باتجاه
ُ
ح ـف ــظ م ـق ـع ــد ب ــرج ــا الـ ـنـ ـي ــاب ــي ،ي ـب ــرز
كمرشح
اســم الــدكـتــور الـيــاس ال ـبـ َّـراج
ٍ
برجاوي وحيد لالنتخابات النيابية.
تقول ًاملـصــادر" :قــد يكون اســم الـبـ َّـراج
منصة ّلتالقي الـبــرجــاويــن ،فــي حال
عدم تبني األحزاب السياسية مرشحًا
َّ
في برجا ،وال سيما أن لجنة متابعة
االنـتـخــابــات أك ــدت فــي بيانها أنــه في
حــال عــدم ّ
تسمية األح ــزاب السياسية
أحدًا من برجا ،فإن اللجنة ستدعم أي
مرشح بــرجــاوي كائنًا مــن كــان ،وألي
الئحةٍ انتمى».

«هو أحد األسباب الرئيسية لزيارتي
ل ـل ـب ـنــان ،وق ــد نــاق ـشــت م ــع امل ـســؤولــن
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ك ـي ـف ـي ــة ت ـح ـف ـي ــز ال ــدول ــة
امل ـت ـح ـف ـظ ــة ف ـ ــي تـ ـحـ ـس ــن االقـ ـتـ ـص ــاد
اللبناني ،وقــد تباحثنا فــي مؤتمري
رومـ ــا وب ــاري ــس  .»4الــرئ ـيــس األملــانــي
ّ ّ
أقر بأن ال استراتيجية عاملية ملكافحة
االره ــاب ،بل هناك تفاهم على الهدف
املشترك وليس على الوسائل.
في الــواقــع ،لم يكن الطالب املشاركون

يدركون أن الحوار مع الرئيس سيكون
س ـي ــاس ـي ــا ،ب ــل ظ ــن كـ ـثـ ـي ــرون ،بـحـســب
مــا كــانــوا يتهامسون ،أن شتاينماير
س ـي ـت ـحــدث ع ــن االخ ـت ـص ــاص ــات الـتــي
يمكن أن تقدمها الـجــامـعــات األملانية
ل ـل ـط ــاب ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ــذي ــن ي ـ ـ ّ
ـودون
م ـت ــاب ـع ــة دراس ـ ـت ـ ـهـ ــم فـ ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا ،أو
امكانية مشاركة الجامعة اللبنانية في
برامج بحثية مشتركة مع الجامعات
األملانية.
ّ
ّ
إال أن م ـنــظ ـمــي ال ـل ـق ــاء أوض ـ ـحـ ــوا أن
ال ــرئ ـي ــس األملـ ــانـ ــي ه ــو م ــن ط ـل ــب ه ــذا
الـحــوار للحديث عــن دور الشباب في
بناء لبنان املتعدد.
وخالل خطابه الذي استهل به اللقاء،
قال شتاينماير إن الطريق إلى السالم
ال يكمن في التصعيد بل في التسامح
والتصالح االجتماعي وإيجاد الحلول
الــوسـطــى بــن األش ـخــاص املـتـنــازعــن!
مـشـيـرًا إل ــى أن لـبـنــان ن ـمــوذج للحياة
ل ــدي ــه خ ـص ــوص ـي ــة وي ـس ـت ـح ــق ال ــدع ــم
الحقيقي.

حتى اليوم ،يبدو أن بعض األمور بقيت على حالها في هذا
اإلطار .في  12آذار  ،1984طرح نبيه بري ووليد جنبالط
ورقة عمل خالل مؤتمر الحوار اللبناني في لوزان تضمنت
انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة ،وانتخاب
النواب على أساس التمثيل النسبي غير الطائفي ،وانتخاب
رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب وإقرار مبدأ
االستفتاء الشعبي واستحداث مجلس شيوخ ينتخب
أعضاؤه على أساس طائفي .جاء ذلك بعد سبعة أيام على
صدور بيان عن مجلس الوزراء أعلن فيه إلغاء اتفاق 17
أيار اللبناني اإلسرائيلي .وكانت قوات املارينز األميركية

الخالف هو نفسه الذي طرح على
طاولة مؤتمر لوزان قبل  34سنة
قد انسحبت من لبنان في شباط  1984بعد نسف مقر
قيادتها في تشرين األول من العام السابق.
رفضت "الجبهة اللبنانية" ،بقيادة بيار الجميل وكميل
شمعون ،هذه الورقة وقدمت في املقابل مشروع تحويل
لبنان الى جمهورية اتحادية تضم أربع واليات .لكن ذلك
االنقسام بني "الغربية" و«الشرقية" ال يعني تفسير الصراع
ً
على أنه بني من أراد فعال إلغاء الطائفية السياسية وبني من
يتمسك بها ،بل إن أساس االنقسام كان السعي الى تكبير
الحصص في مشروع دولة ما بعد الحرب.
مرت سنوات ،تخللها صدور اتفاق الطائف واملرحلة
الحريرية التي تميزت بحكم الترويكا بإشراف ومتابعة

سورية ومباركة فرنسية أميركية سعودية .لكن التطورات
اإلقليمية والدولية استدعت انهيار نظام الشراكة والعودة
منذ  2005الى ما قبل الطائف ،مع اإلصرار على اإلبقاء
ً
عليه سبيال لتنظيم الخالف والحفاظ على االستقرار
األمني.
وها نحن وصلنا الى مفترق طرق ،وخصوصًا بعد تراجع
النفوذ السوري ووصول ميشال عون الى سدة الرئاسة
ومحافظة نبيه بري ووليد جنبالط على موقعيهما في
النظام السياسي ،فال عجب بعودة ظهور خالفات شبيهة
بالتي كانت سائدة منذ  34سنة وكأن شيئًا لم يكن.
ما اتفق عليه في الطائف كان بغياب ميشال عون (ال بل
برفضه الصارخ له يومها) ،وتبني أنه ال يصلح لبناء دولة،
بل تكمن أهميته (وأهمية تجديد تثبيته اليوم) في وقف
إطالق النار وإلغاء املعابر ومحاولة تنظيم املحاصصة
الطائفية.
إن الخالف القائم اليوم بني رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس النواب هو خالف على تنظيم املحاصصة الطائفية،
ولو سعى البعض الى إخراجه كخالف قانوني /دستوري
أو سياسي /إجرائي .وبما أنه خالف طائفي ،يستسهل
لألسف تحريك الشارع وتنظيم االصطفاف .ويبدو أن كل
أنواع االتهامات والتعابير الهجومية التي يطلقها املنقسمون
بحق خصومهم تخفي أساس الخالف .فاملوضوع هو
نفسه املوضوع الذي طرح على طاولة مؤتمر لوزان قبل
 34سنة.
عدنا إذًا الى االصطفاف القديم على مشارف االنتخابات
النيابية (حتى لو أصبحت مهددة اليوم) ،وهو ما يفتح الباب
واسعًا أمام زيادة االحتقان والشحن الطائفي وكل أنواع
التمييز والكراهية بني اللبنانيني.
وبحزن شديد ،يبدو أن املوسيقى تعلو ،والسفارات تعمل،
وأصدقاء إسرائيل يرقصون ،واآلتي أعظم.
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أظهر بيان صادر عن بنك عوده حول خصائص النشاط املج ّمع يف نهاية
كانون األ ّول  ،2017أن أرباح املرصف الصافية املج ّمعة غري املد ّققة بلغت
 559مليون دوالر أمرييك ،وتصبح  464مليون دوالر أمرييك بدون احتساب
األرباح الصافية الناجمة عن النشاطات املتو ّقفة ،أي بنمو نسبته ،%13
حصة الوحدات
مقارن ًة باألرباح الصافية املتك ّررة لعام  .2016وبلغت ّ
خارج لبنان بحسب البيان  ،%45منها  %19عائدة ألوديا بنك يف ترك ّيا،
سجلت أرباحه الصافية من الرضائب من ّواً بنسبة  %29لتبلغ 88
الذي ّ
مليون دوالر أمرييك يف عام  ،2017وذلك بعد تنزيل  95مليون دوالر
مخصصة .ووصلت مساهمة بنك عوده يف مرص يف تكوين
أمرييك مؤونات ّ
األرباح الصافية املج ّمعة إىل  55مليون دوالر أمرييك ،أي ما نسبته .%12
وكشف البيان أن بنك عوده حافظ عىل موقعه يف صدارة املجموعات
املرصف ّية اللبنان ّية ويف عداد كربى املجموعات املرصف ّية العرب ّية ،إذ بلغت
موجوداته املج ّمعة يف نهاية كانون األ ّول  2017ما قيمته  43.8مليار
دوالر أمرييك ،لتصل إىل  54.7ملياراً لدى احتساب الودائع االئتامن ّية
وحسابات األسهم والسندات املدارة.
أما لناحية الوضع االقتصادي العام ،فأوضح بيان بنك عوده أن النشاط
تحسناً طفيفاً يف عام  ،2017كام يظهر تط ّور
االقتصادي يف لبنان شهد ّ
ّ
مؤشات القطاع الحقيقي .غري ّأن انكامش املجاميع املرصف ّية يف شهر
ترشين الثاين املنرصم عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري قد ألقى
بثقله عىل أرقام األشهر األحد عرش األوىل من عام  ،2017لكن دون أن
تنزلق إىل مستويات تراكم ّية سلب ّية.

