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سياسة

سياسة
قضية اليوم

في الواجهة

حكومة بال سياسة ...وجدول أعمال مــحصــور بمنع االنهيار
إبراهيم األمين
م ـ ـ ــع انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ،ت ــدخ ــل
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد مـ ــرح ـ ـلـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ي ـت ـه ـ ّـي ــب
الجميع مشكالتها الضخمة ،ماليًا
واق ـت ـص ــادي ــا ،أك ـثــر م ــن أي هــواجــس
أخرى سياسية أو أمنية .فالضغوط
الخارجية لم تعد تجد تصريفًا لها
سوى في باب العقوبات االقتصادية.
وقـ ـ ـ ـ ــد أدرك الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ،لـ ـلـ ـم ــرة
االولـ ــى ،رب ـمــا ،أن الـتـهــويــل بــالـحــرب
اإلسرائيلية لم يعد يجدي نفعًا ،فيما

لبنان أكثر املستفيدين من انحسار
املــوجــات التكفيرية في املنطقة .وما
بقي من توتر سياسي ،محصور في
ما يريد السياسيون استخدامه في
معرض خالفاتهم على كعكة الدولة
واالقتصاد.
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاه ـ ـمـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـبـ ـق ــت إقـ ـ ـ ــرار
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وحـ ـت ــى نـ ـي ــل الـ ـثـ ـق ــة ،لــم
ت ـش ـت ـم ــل م ـط ـل ـق ــا عـ ـل ــى أي م ـل ـف ــات
س ـي ــاس ـي ــة .ول ـ ـ ــدى م ـن ــاق ـش ــة ال ـب ـي ــان
الـ ـ ـ ــوزاري ،ل ــم ي ـجــر ن ـق ــاش جـ ـ ّـدي في
مسائل كـســاح املـقــاومــة أو املحكمة

الــدولـيــة أو الـعــاقــات مــع ســوريــا ،إذ
ك ــان الـجـمـيــع م ــدرك ــا أن ه ــذه ليست
ع ـل ــى جـ ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـح ـك ــوم ــة ،وال
ه ــي م ــن اخ ـت ـص ــاص م ــن يـجـلـســون
إل ـ ــى طـ ــاولـ ــة م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء .وق ــد
ي ـكــون م ــن امل ـنــاســب اإلش ـ ــارة ال ــى أن
ق ــوة الـتـفــاهـمــات الـقــائـمــة بــن الـقــوى
كافة ،تستند أساسًا الى أن أيًا منها
ال ي ـت ـح ـمــل ال ـب ـق ــاء خـ ـ ــارج ال ـس ـل ـطــة،
كـ ـم ــا أن أيـ ـ ــا م ـن ـه ــا لـ ـي ــس فـ ــي وارد
االستئثار بالحكم فــي هــذه اللحظة
العصيبة .وهذا ليس تعففًا ،بل لكون

ّ
يتحملها
امل ـســؤول ـيــات أك ـبــر م ــن أن
فريق بمفرده .أكثر من ذلك ،فإن قوة
التفاهمات ناجمة عن أنها تمت بني
الـقــوى االصلية ولـيــس بــن الــوكــاء،
وهو ما ّ
يفسر ضيق هامش املناورة
أمـ ــام أط ـ ــراف ب ــات ــوا ثــانــويــن ال ـيــوم،
رب ـم ــا أب ــرزه ــم ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ،تليه
«القوات اللبنانية».
ال ـت ـحــدي االق ـت ـص ــادي غـيــر مـسـبــوق.
فــال ـج ـم ـيــع ي ـ ــرى ،ب ـ ـ ّ
ـأم الـ ـع ــن ،مــامــح
االنهيار املالي بعد انهيار االقتصاد
وال ــدول ــة .وجـ ــدول األع ـم ــال امل ـطــروح

س ـ ـي ـ ـكـ ــون قـ ــاس ـ ـيـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع،
خ ـص ــوص ــا أن ال ــاعـ ـب ــن األبـ ـ ـ ــرز فــي
ال ـح ـكــومــة (ت ـي ــار املـسـتـقـبــل وال ـت ـيــار
الوطني الحر وحــزب الـلــه) يجهرون
بأنهم سينخرطون في اللعبة ،فيما
تـجـلــس ال ـق ــوى املـمـسـكــة بــاالقـتـصــاد
ع ـل ــى الـ ـط ــرف امل ـق ــاب ــل م ــن ال ـط ــاول ــة،
وأب ــرزه ــا قـطــاع امل ـصــارف والـهـيـئــات
االقتصادية وكبار التجار (التجارة،
هنا ،يقصد بها تجارة الطب والدواء
والـنـفــط وال ـغــاز واالتـ ـص ــاالت ...الــخ)،
وأيـ ـ ــدي ه ـ ــؤالء ع ـلــى ق ـلــوب ـهــم ،ال ألن

هـ ـن ــاك م ــام ــح ث ـ ـ ــورة ش ـع ـب ـيــة تــريــد
اس ـتــرداد حـقــوق الــدولــة وال ـنــاس ،بل
ّ
وسيتسبب
ألن االنهيار سيطيحهم
ّ
لهم بأضرار وكوارث أكبر ّ
مما يتخيل
الكثيرون ،مهما نجحوا فــي تهريب
أموالهم الخاصة من لبنان.
يـقــف عـجــز امل ــوازن ــة الـعــامــة وحـســاب
الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام وخ ــدمـ ـت ــه عـ ـل ــى رأس
ال ـت ـح ــدي ــات .وهـ ــو م ــا ف ـ ــرض ،لـلـمــرة
االولى من سنوات طويلة ،أن يتحدث
الـجـمـيــع ح ــول ال ـح ـلــول املـمـكـنــة اآلن
أو ع ـل ــى املـ ـ ــدى امل ـت ــوس ــط وال ـب ـع ـيــد.
وبـحـســب م ــا عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ،فــإن

قوة التفاهم
الحكومي أنه ّ ليس بين
الوكالء ما يفسر ضيق
هامش المناورة أمام
أطراف باتوا ثانويين
كجنبالط وجعجع

يدرك الحريري أن
ال مجال القتصار
اإلجراءات على
خطوات حكومية
وأن المصارف لن
تبادر من تلقاء
نفسها ما لم
تضطر الى ذلك
(مروان طحطح)

من يريد تصفير الحسابات؟
َّ
بـيـنـمــا ُيــت ـهــم ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
بــأنــه «نـســي» مــا أع ــده تـحــت عـنــوان
اإلب ـ ــراء املـسـتـحـيــل ،لـجـهــة املـطــالـبــة
بعملية تدقيق ملعرفة كيفية إنفاق
ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة
مـ ـبـ ـل ــغ الـ ـ ـ ـ ـ ــ 11م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر الـ ـ ــذي
تجاوزت به القاعدة اإلثني عشرية،
ك ــان الف ـتــا أن ي ـعــود ح ــزب ال ـلــه إلــى
إث ـ ـ ــارة م ــوض ــوع ح ـس ــاب ــات ال ــدول ــة
ب ـص ــورة عــامــة ف ــي مــداخ ـلــة الـنــائــب
حسن فضل الله في مجلس النواب
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء امل ـ ــاض ـ ــي .تـ ـل ــك امل ــداخـ ـل ــة
جعلت كثيرين يفسرون األمــر على
أنه قرار من حزب الله بالدخول في
مواجهة مع الرئيس سعد الحريري
وفــريـقــه ،بــاعـتـبــار أن الــرئـيــس فــؤاد
الـسـنـيــورة هــو أب ــرز مــن تــولــى هــذه
امللفات ،حتى أن معارضني للحزب
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ذه ـبــوا إل ــى اعـتـبــار الـطـلــب محاولة
لالقتصاص السياسي من الرئيس
السنيورة وفريقه.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة ال ت ـ ـ ـقـ ـ ــف عـ ـن ــد
ال ـ ـت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــرات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة مل ــوق ــف
ال ـ ـح ـ ــزب ،ب ـ ــل ف ـ ــي كـ ـ ــون ج ـم ـي ــع مــن
شارك الرئيس السنيورة في الحكم
خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـطــوي ـلــة ،ال يــريــد
لـ ـه ــذا املـ ـل ــف أن ي ــأخ ــذ م ـ ـجـ ــراه إل ــى
ح ـيــث ت ـظ ـهــر ال ـن ـت ــائ ــج .واآلن ،ثـمــة
خ ـش ـيــة لـ ــدى أوسـ ـ ــاط بـ ـ ــارزة م ــن أن
ت ـن ـت ـصــر وج ـه ــة ن ـظ ــر مـ ـت ــداول ــة فــي
وزارة املــال ـيــة ،ت ـقــول بتصفير هــذه
الحسابات وإقفالها إلى غير رجعة،
ّ
حسابي يتم
وذلك عن طريق إجــراء
بالتعاون مع ديوان املحاسبة.
وح ــذرت أوس ــاط معنية بــاملـلــف من
أن ح ـص ــول ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـص ــدي ــق مــن

دون مـحــاسـبــة سيفتح ال ـبــاب أمــام
ت ـكــرار ال ـتــاعــب بـحـســابــات الــدولــة،
علمًا أن معرفة أيــن أنفقت مليارات
الدوالرات ليس ترفًا في ظل الوضع
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ـش ــه لـ ـبـ ـن ــان .وي ـ ـبـ ــدو أن
األنظار تتجه صوب موقف الرئيس
نبيه بري والوزير علي حسن خليل
من هذا امللف.
وفــي شــرحـهــا لــأمــر ،تـقــول مـصــادر
في وزارة املالية إن الوحدات املكلفة
ب ــإع ــادة ت ـكــويــن ال ـح ـســابــات املــالـيــة
الـنـهــائـيــة ل ـلــدولــة ،أن ـجــزت أعمالها
ضـ ـم ــن امل ـ ـهـ ــل امل ـ ـ ـحـ ـ ــددة ،ووضـ ـع ــت
ت ـق ــاري ــر ب ـش ــأن ال ـف ـت ــرة امل ـم ـت ــدة بني
عــام  1993و ،2017متضمنة ميزان
الــدخــول لسنة  1993وكــل السنوات
الـتــي تـلــت .وفـتــح ذل ــك ب ــاب الـســؤال
عــن الخطوة التالية ل ـلــوزارة ،إذ إن

املحاسبة تعني عدم االكتفاء بهذه
الـ ـخـ ـط ــوة ،ب ـع ــد أن ك ـش ـف ــت عـمـلـيــة
الـتــدقـيــق كـمــا ت ـقــول م ـصــادر وزارة
امل ــالـ ـي ــة ،عـ ــن حـ ـس ــاب ــات «ض ــائ ـع ــة»
تتضمن ُ«عشرات ماليني الــدوالرات
هد َرت أو ُسرقت».
قد تكون أ ِ
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار سـ ـيـ ـق ــوم وزي ـ ــر
امل ـ ـ ــال عـ ـل ــي حـ ـس ــن خ ـل ـي ــل ب ــإرس ــال
ال ـح ـســابــات إل ــى دي ـ ــوان املـحــاسـبــة،
ع ـلــى أن ي ـقــرر ال ــدي ــوان ف ــي م ــا بعد
ال ـخ ـطــوات الــاح ـقــة .ون ـفــت مـصــادر
م ـط ـل ـعــة م ــا ي ـح ـكــى ع ــن االس ـت ـعــانــة
بــاسـتـشــاريــن لـلـتــدقـيــق م ـجــددًا في
ّ
مـحــاولــة لتمييع املــوضــوع أو حله
عـلــى طــريـقــة الـتـســويــات السياسية
الـ ـت ــي ت ـح ـصــل عـ ـ ــادة ف ــي أي م ـلــف،
مــؤكــدة أن «إرسـ ــال الـحـســابــات إلــى
دي ــوان املـحــاسـبــة يـمـكــن أن يحصل

الـيــوم أو غ ـدًا ،وأن التأخير مرتبط
بإجراء ات شكلية َ
ليس إال» .أما في
ما يتعلق بقطع الحساب فإن «وزير
املال علي حسن خليل سيرسله إلى
مجلس الوزراء».
م ــن ج ـهــة أخـ ــرى ،عـلـمــت «األخ ـب ــار»
أن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـيــه
ّ
بري ،لن يوافق على تمرير مشروع
قرض الـ 400مليون دوالر املقدم من
البنك الــدولــي تحت عنوان مشروع
ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي ل ـت ـمــويــل ال ــوظ ــائ ــف
الــوط ـن ـيــة .وه ــو ق ــد أك ــد أم ــام زواره
«أن املشروع متى وصل إلى الهيئة
الـعــامــة ملجلس ال ـنــواب فـســوف ّ
تتم
مناقشته حــرف حــرف» ،ملمحًا إلى
ميله «رفــض املـشــروع مــن أســاســه»،
ال سيما بعد الكشف عــن أن أمواله
«ستصرف على أمور غير مبررة».

الـ ـبـ ـح ــث ب ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة وامل ـ ـصـ ــرف
امل ــرك ــزي وجـمـعـيــة املـ ـص ــارف ت ـنــاول
مجموعة من االفكار ،أبرزها:
 ات ـف ــاق ث ــاث ــي ع ـلــى س ـلــة إج ـ ــراءاتتستند ال ــى تجميع سـلــة نـقــديــة في
م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان بـ ـف ــائ ــدة صـ ـف ــر فــي
املـئــة تستخدم ملــواجـهــة أعـبــاء الدين
والسندات الخارجية.
 اتـ ـف ــاق ث ــاث ــي ب ـخ ـط ــوات مـتـقــابـلــة،تـبــدأهــا امل ـص ــارف بـتــرك ودي ـعــة لــدى
املـ ـص ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي ،ت ـش ـمــل إق ــراض ــه
مـبـلـغــا ك ـب ـي ـرًا ب ـف ــائ ــدة ص ـف ــر ،مـقــابــل
اس ـت ـغ ـن ــاء «املـ ـ ــركـ ـ ــزي» عـ ــن ق ـس ــم مــن
أربـ ــاحـ ــه والـ ـت ــوق ــف ع ــن ض ـخ ـهــا فــي
خزائن املصارف من خالل الهندسات
(اقـ ــرأ الـبـهـلــوانـيــات) املــال ـيــة ،عـلــى أن
يكون األمر رهن سلة إصالحات تقوم
بـهــا ال ــدول ــة ،وتـقـضــي بــآلـيــة لتقنني
التوظيف في القطاع الـعــام ،وإطــاق
أوس ـ ــع ش ــراك ــة ب ــن ال ـق ـطــاعــن ال ـعــام
وال ـخ ــاص فــي إدارة امل ــراف ــق الكبيرة
مـثــل الـكـهــربــاء وامل ـي ــاه واالت ـص ــاالت،
وال ـش ــروع فــي بــرنــامــج جـبــايــة ثابت
للضرائب والرسوم املالية والجمركية
التي يعتقد مصرفيون بارزون بأنها
س ـت ــدخ ــل ال ـ ــى خ ــزي ـن ــة الـ ــدولـ ــة نـحــو
مليار دوالر سنويًا على االقل.
 فكرة غير مقبولة ،تقوم على شطبق ـســم م ــن ال ــدي ــن الـ ـع ــام ،ع ـلــى قــاعــدة
إعـ ــادة الـنـظــر ف ــي سـلــة ال ـفــوائــد على
ودائع طويلة األجل ،وهي فكرة يبدو
ً
مسؤوال بارزًا قد ّ
أعدها
أن فريق عمل
ّ
ضمن برنامج متكامل ،لكن كثيرين
مــن أصـحــاب االخـتـصــاص يعتقدون
بــأن الـظــرف الـعــام فــي الـبــاد والعالم
لن يسمح بها.
ومع أن الحريري رفع السقف في ّ
رده
عـلــى مـنــاقـشــات ال ـن ــواب فــي جلسات
ال ـث ـقــة ،إال أن ــه ي ـعــرف أن الـتـفــاهـمــات
قـ ـ ــادمـ ـ ــة ال م ـ ـحـ ــالـ ــة ،وأن ال مـ ـج ــال
الق ـت ـص ــار اإلج ـ ـ ـ ــراءات ع ـلــى خ ـطــوات
ح ـك ــوم ـي ــة ،وأن ت ـق ـل ـيــص ال ـع ـج ــز لــن
ي ـك ـف ــي وحـ ـ ـ ــده ت ـق ـل ـي ــص ال ـ ــدي ـ ــن وال
خــدمـتــه ،وأن امل ـصــارف لــن تـبــادر من
تلقاء نفسها الــى خطوة كهذه ما لم
تـضـطــر الـيـهــا ،وأن ــه لــن ي ـكــون ألحــد،
غـيــر ال ــدول ــة ،ال ـق ــدرة عـلــى مـصــارحــة
الـقـطــاع املـصــرفــي ب ــأن عليه العيش،
لـخـمــس س ـنــوات عـلــى االقـ ــل ،بــأربــاح
تـ ــوازي نـصــف مــا يـحـقـقــه ال ـي ــوم .أمــا
التهويل بهروب الرساميل والودائع،

فإن العارفني بخفايا األمــور يدركون
ج ـي ـدًا صـعــوبــة خ ــروج ودائـ ــع كبيرة
مــن لـبـنــان ال ـي ــوم ،ألن ال ـت ـطــورات في
امل ـن ـط ـقــة والـ ــوضـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي فــي
الـ ـع ــال ــم وم ــراقـ ـب ــة االمـ ـ ـ ـ ــوال مـ ــن قـبــل
ّ
ستصعب
حكومات عربية وغــربـيــة،
ص ـحــاب ه ــذه ال ــودائ ــع الـعـثــور
عـلــى أ ّ
ع ـلــى جــنــة ألمــوال ـه ــم أف ـضــل م ــن هــذا
البلد.
عـ ـل ــى أن الـ ــافـ ــت كـ ـ ــان فـ ــي ال ــدخ ــول
ال ـقــوي ل ـحــزب ال ـلــه م ـجــددًا فــي امللف
االقتصادي واملالي واملعيشي .فبعد
أسابيع من الهدوء والتسريبات عن
عــدم نية الـحــزب الــدخــول فــي معركة
قــد تتسبب لــه فــي مـتــاعــب سياسية
وغ ـيــر س ـيــاس ـيــة ،عـ ــادت ق ـيــادتــه الــى
اتـخــاذ ق ــرار املـضــي فــي هــذه املعركة.
ويبدو أن الفرق الخاصة التي تعمل
ّ
مع لجنة مكافحة الفساد التي شكلها
الحزب ـ ـ ويرأسها النائب حسن فضل
تعمل بصورة مكثفة ،لكن وفق
الله ـ ـ ُ
شـ ــروط أب ـل ـغــت ال ــى م ــن يـهـمــه االم ــر،
وفحواها:
 ان الـ ـح ــزب ل ــن ي ــدخ ــل ف ــي م ـعــركــةاسـتـعــراضـيــة .ولــذلــك عـلــى الجمهور
أال يتوقع منه تصريحات وبيانات
وأخبارًا كالتي يتداولها السياسيون
فــي حــروبـهــم الـصـغـيــرة ،بــل سيعمل
عـ ـ ـل ـ ــى إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء مـ ـ ـل ـ ــف لـ ـ ـك ـ ــل قـ ـضـ ـي ــة،
وس ـي ـتــم ال ـت ـعــامــل م ــع ك ــل م ـلــف وفــق
خ ـ ـصـ ــوص ـ ـي ـ ـتـ ــه .ف ـ ـمـ ــا ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج الـ ــى
تشريعات جديدة سيصار الى بحثه
مع الكتل النيابية من دون استثناء
لـلـتـعــاون فــي املـجـلــس الـنـيــابــي ،ومــا
يحتاج الى قرارات حكومية ،سيصار
الــى إثــارتــه مــع الــرؤســاء الثالثة ومع
املجموعات الوزارية ،وما يحتاج الى
الذهاب فورًا الى القضاء سيتم التقدم
ب ــه أم ـ ــام ال ـن ـي ــاب ــات ال ـع ــام ــة املـعـنـيــة،
وي ـط ـل ــب ال ـ ــى ال ـق ـض ــاء ال ـت ـع ــام ــل مــع
الــوقــائــع .وسيكون الـحــزب فــي موقع
مــراقـبــة الـقـضــاء فــي ح ــال خـضــع ألي
نوع من الضغوط السياسية أو غير
السياسية.
وفــي مــا خـ ّـص «الكيدية السياسية»
ال ـتــي تـسـتـخــدم ضــد ال ـحــزب بــالـقــول
إنه لن يكون قادرًا على فتح ملفات قد
تصيب حلفاءه ،فإن الجهات املعنية
في البالد صارت في أجواء أن الحزب
ليس في وارد الــدفــاع عن أي متورط
فــي الـفـســاد ،وأن عـلــى اآلخــريــن ممن
ّ
يدعون الحرص على مواجهة الفساد
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــداد م ـل ـف ــات مــوث ـقــة
وعـ ـ ــدم االكـ ـتـ ـف ــاء ب ـب ـي ــان ــات تـشـهـيــر،
وأن يــذه ـبــوا ال ــى ال ـق ـضــاء ،وعـنــدهــا
ليختبر هؤالء الحزب إن كان سيدافع
ع ــن أي م ـت ــورط .ويـعـتـقــد ال ـح ــزب أن
لــدى االجـهــزة االمنية في الــدولــة ،وال
سيما فــروع التحقيق في قوى االمن
الــداخ ـلــي ،ق ــدرة عـلــى لـعــب دور كبير
فــي متابعة هــذا الـجــانــب ،والتشديد
ع ـلــى م ـنــع اس ـت ـخ ــدام ه ــذه املــؤسـســة
للتصويب على فاسد دون آخر ،وأنه
متى أظهرت قــوى األمــن حرصًا على
العمل مــن دون مـحــابــاة ،فــإن الحزب
س ـي ـت ـع ــاون م ـع ـه ــا ،ك ـم ــا هـ ــي ال ـح ــال
بالنسبة إل ــى بقية األج ـهــزة االمنية
والقضائية .ويأتي هــذا الحديث في
ضـ ــوء ب ــرن ــام ــج ع ـم ــل ت ـق ــوم ب ــه ق ــوى
االمــن ـ ـ وال يــزال في بدايته ـ ـ ملالحقة
مشتبه فــي تــورطـهــم بــالـفـســاد داخــل
املؤسسة نفسها.
وط ـ ــامل ـ ــا أن ال ـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة أو
السياسية الــراغـبــة فــي التغيير غير
قــادرة على وضع برنامج عمل يقلب
الـ ـط ــاول ــة ع ـل ــى رأس ال ـج ـم ـي ــع ،ف ــإن
الـ ـن ــاس ،ون ـح ــن م ـن ـهــم ،سـيـنـتـظــرون
وي ــراقـ ـب ــون م ــن دون أوه ـ ـ ــام ك ـب ـيــرة.
وكـ ــل ع ـن ــاص ــر الـ ـتـ ـش ــاؤم ،ت ـج ـعــل أي
حــدث إيجابي أشبه معجزة فــي بلد
الطائفيني املارقني!

حزب الله على طريق «اللبننة»
أو أكثر بكثير؟
أكثر من تساؤل أثارته،
منذ االنتخابات النيابية
وباتت أكثر جالء في األيام
األخيرة ،إشارات جديدة
أطلقها حزب الله في
الداخل اللبناني ،من دون
إظهار أي صلة لها بدوره
اإلقليمي .أكثر من أي
وقت مضى يلتفت إلى
ملفات الداخل ،كأنه
ّ
يجرب «اللبننة»
نقوال ناصيف
ينكر خصوم حزب الله عليه «اللبننة».
بينهم َمن ّ
فسر موقفه األخير في مجلس
الـ ـن ــواب ( 15شـ ـب ــاط) ،بـ ـ ــإزاء ال ـس ـجــال
ّ
الجميل ،أنه
املتوتر على الرئيس بشير
ّ
يتعمد إرساء معادلة جديدة ،يخاطب
ب ـهــا مـنـتـقــديــه وخ ـصــومــه ف ــي الـفــريــق
املسيحي ،مفادها اآلتــي :تسكتون عن
سالحنا اإليراني ،نسكت عن سالحكم
اإلسرائيلي.
ً
قد ال يكون حزب الله أراد ،فعال ،معادلة
كهذه ،من دون أن ينكر بدوره على نفسه
الـتـصــاقــه ب ــإي ــران سـيــاسـيــا وعـقــائــديــا
ودي ـ ـن ـ ـيـ ــا .فـ ــي ج ــان ــب مـ ــن ال ـت ـب ــري ــرات
الـ ـت ــي ق ـ ّـدمـ ـه ــا ب ـع ــد «هـ ـ ـف ـ ــوة» ال ـن ــائ ــب
ن ــواف املــوســوي (األرب ـعــاء  13شـبــاط)،
حرصه على االستقرار وعــدم االنتقال
باالشتباك إلى الشارع ،وبني الطوائف،
جراء ردود الفعل السلبية التي تسبب
فيها ما ُعـ ّـد انفعال املــوســوي .اضطلع
الحزب بــدور مماثل في كانون الثاني
 ،2018بتدخل مباشر ،لفض االشتباك
بــن الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر وحــركــة أمــل
بعدما ّ
تسببت «هفوة» للوزير جبران
باسيل بنزول شيعي إلى الشارع ،شأن
الـ ـن ــزول املـسـيـحــي إل ــى الـ ـش ــارع مـســاء
األربعاء.
ك ــأي م ــن األح ـ ــزاب الـلـبـنــانـيــة األخـ ــرى،
ي ــري ــد ح ــزب ال ـل ــه ال ـظ ـهــور بـمـظـهــر أنــه
فــي قلب «اللبننة» ،كما لــو أن ليس له
ه ــذا الـحـجــم اإلقـلـيـمــي الـكـبـيــر ،وال ــدور
املـ ــؤثـ ــر فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن دول ـ ـ ــة ب ـ ـ ــدءًا مــن
سوريا انتهاء باليمن .عند هذا الدور
تتقاطع حــربــه مــع إســرائـيــل وتـهــديــده
إي ــاه ــا ب ــال ــدخ ــول إل ــى فـلـسـطــن حـتــى،
وحربه على اإلره ــاب والتكفيريني في

ً
لـبـنــان وخ ــارج ــه ،وصـ ــوال إل ــى أن نــاط
بنفسه الدفاع عن نظام الرئيس بشار
األس ـ ــد وال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى أبـ ـع ــد مـ ــن ذل ــك
فــي الـخـلـيــج الـعــربــي ح ـتــى .فــي اآلون ــة
األخ ـي ــرة أض ـحــى مـعـظــم خـطــابــه يــدور
فــي امللفات املحلية وأخـ ّـصـهــا األزمــات
االق ـت ـصــاديــة وامل ـع ـي ـش ـيــة ،ب ـكــامــه عن
ال ـف ـس ــاد وال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـ ـ ــدواء وإه ـ ــدار
امل ـ ـل ـ ـيـ ــارات ،وح ـم ـل ـتــه ع ـل ــى ال ـص ـف ـقــات
وال ـت ــوظ ـي ــف ال ـع ـش ــوائ ــي ف ــي اإلدارات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ومـ ـص ــاع ــب امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
والعجز املالي والفضائح املستشرية،
راغبًا في حملها إلى القضاء.
ال ت ـق ـلــل م ــن ح ــاج ـت ــه إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ــدور
الجديد النتائج املفاجئة التي تلقفها
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة األخـ ـي ــرة،
وخ ـصــوصــا ف ــي ال ــدائ ــرة األم لــديــه في
بعلبك  -ال ـهــرمــل ،واألرق ـ ــام ال ـصــادمــة.
حـ ــاز أول ال ـف ــائ ــزي ــن م ــن ك ـت ـلــة ال ـحــزب
إي ـهــاب ح ـمــادة  18أل ــف ص ــوت ،بينما
حاز أول الفائزين في الالئحة من خارج
الـ ـح ــزب الـ ـل ــواء ج ـم ـيــل ال ـس ـ ّـي ــد ضـعــف
األصوات تقريبًا وهو  33ألفًا .أما وزير
ال ـح ــزب ح ـي ـنــذاك حـســن ال ـح ــاج حسن
ّ
ورأس مرشحي الـحــزب ،فحل سادسًا
ّ
السيد .كانت تلك أولى
بنصف أصوات
اإلشــارات السلبية كي يلتفت أكثر إلى
الداخل.
ل ـيــس آخـ ــر ال ــوج ــوه غ ـيــر امل ــأل ــوف ــة عن
ح ــزب ال ـلــه ،مــوقــف الـنــائــب محمد رعــد

عالقة حسن الجوار
مع حزب الله تضع
للحريري معادلة جديدة:
االستقرار قبل العدالة

فــي مجلس الـنــواب بــالــذات ،والطريقة
الـتــي عـ ّـبــر مــن خــالـهــا عــن ّ
تنصله من
ذلــك االنـفـعــال ،مــن غير أن يتوهم أحد
أن الحزب ّ
غير في نظرته إلى الرئيس
ال ــراح ــل .م ــن ق ـبــل تــأك ـيــد أم ـي ـنــه ال ـعــام
السيد حسن نصرالله أن وزير الصحة
لـيــس حــزبـيــا ب ــل قــريـبــا م ـنــه .قـبــل هــذا
وذاك ،إص ـ ـ ـ ــراره ع ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الـحــريــري لرئاسة الحكومة ،وتمسكه
ال ـق ــاط ــع ب ــات ـف ــاق الـ ـط ــائ ــف ،وال ـظ ـه ــور
ب ـم ـظ ـهــر املـ ـح ــاي ــد ،غ ـي ــر املـ ـع ــرق ــل ،فــي

لم يعد لحزب الله خصوم في معادلة السلطة (هيثم الموسوي)

امل ـخ ــاض ال ـط ــوي ــل ل ـتــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة.
ن ــاه ـي ــك ب ـن ـف ـيــه ع ـن ـهــا ص ـف ــة «ح ـكــومــة
حزب الله» وقوله إنها حكومة ائتالف
وطني.
يطرح خصوم حزب الله أكثر من عالمة
استفهام عن مآل ّ
ّ
متدرج ،بدأ عام
تحول
 1992بكتلة نيابية فحسب ،وانتهى -
بصبر طويل على الطريقة اإليرانية -
بعد أقل من ثالثة عقود إلى أن يصبح
ذا دور مـ ـق ـ ّـرر ف ــي ك ــل االس ـت ـح ـقــاقــات
الــدس ـتــوريــة :بـعــد رئــاســة الجمهورية
( )2016وال ـقــانــون النسبي لالنتخاب
( ،)2018جاء دوره  -من دون صالحيات
 كي يساهم في تأليف ثالثة حكوماتالـحــريــري ( ،)2019إلــى حــد اتهامه أنه
الشريك الثالث غير الدستوري لرئيس
الجمهورية والرئيس املكلف .من مرحلة
ُع ّد فيها سالحه مصدر اضطراب كانت
أح ــداث  7أي ــار  2008أفـضــل دل ـيــل ،إلــى
مرحلة حالية عنوانها االستقرار .يكاد
حــزب الله أكثر مــن أي وقــت مضى بال
خ ـص ــوم داخـ ــل ال ـس ـل ـطــات ،ب ـ َـم ــن فيهم
أعتاهم كحزب الـقــوات اللبنانية الذي
أضحى بدوره شريكًا له داخل السلطة،
يـ ـض ــاهـ ـي ــه ف ـ ــي ال ـ ـك ـ ــام ع ـ ــن م ـك ــاف ـح ــة
الفساد ،ويصفه خصوصًا بـ«الخصم
الشريف» ،ويقترب من مهادنته.
لــم يـعــد ال ـحــريـ ّـري ُيـسـمــع يـتـحــدث عن
ال ـســاح ،بــل يفضل كــف «ش ـ ّـر» الحزب
عــن دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،وي ـقــول إنــه
يتنازل في سبيل االسـتـقــرار .ثم يقول
إن ســاح ح ــزب الـلــه إقـلـيـمــي ،أكـبــر من
مـقــدرة لبنان على بـتــه .إلــى أن انتهى
بــه الـقــول الخميس الـفــائــت ،فــي ذكــرى
 14شباط ،أنه لن يسمح لقرار املحكمة
الــدول ـيــة بــالـتـسـبــب فــي فـتـنــة لبنانية.
إشارة إضافية مهمة ،مقدار ما ُت َ
حسب
خـ ـطـ ـي ــرة إذ ت ـم ـح ــو سـ ـج ــل اش ـت ـب ــاك ــه
مــع ال ـحــزب مـنــذ ع ــام  :2005االسـتـقــرار
قبل الـعــدالــة .ليست امل ــرة األول ــى يــردد
الحريري عبارة كهذه ،وخصوصًا في
ذك ــرى اغ ـت ـيــال وال ـ ــده .إال أن ـهــا تصبح
اآلن أكثر مغازي ،عندما يقول إن عمل
املحكمة  -ومن ثم قرارها ُ -يختم هذه
ال ـس ـنــة ،وع ـنــدمــا يـضــع االس ـت ـق ــرار في
رأس س ـلــم أولـ ــويـ ــات ال تـقـتـصــر على
األمــن ،بل يرتبط بعالقة ُحسن الجوار
الـ ـت ــي ب ــات ــت ت ـج ـم ـعــه بـ ـح ــزب الـ ـل ــه مــن
خالل واسطة العقد رئيس الجمهورية
ميشال عون ،حليف الطرفني في آن.
وجهتا نظر متناقضتان ،يتداولهما
خ ـص ــوم ال ـح ــزب ب ـ ــإزاء تـفـسـيــر منحى
االن ـع ـط ــاف املـسـتـجــد وامل ـت ـح ـمــس إلــى
الداخل:
أواله ـ ـمـ ــا ،ح ــاج ـت ــه إلـ ــى الـ ـق ــول إن فــي
وسعه أن يكون جزءًا ال يتجزأ من دولة
يـمـكــن أن يـنـجــح ن ـمــوذج ـهــا م ــن خــال
وجــوده فيها ،ســواء في توفير عاملي
االستقرارين األمني والسياسي لها ،أو
عندما يكون على رأس حقيبة حيوية
أساسية أثير الكثير من ُاللغط املحلي
وال ــدول ــي م ــن حــول ـهــا ،وأرفـ ـق ــت بكثير
م ــن ال ـت ـه ــوي ــل وال ـت ـه ــدي ــد وال ـت ـخــويــف
بـمـقــاطـعـتـهــا .م ــا لـبـثــت الـحـقـيـبــة هــذه
أن استقرت عند حــزب الله كما أرادهــا
أن تكون له منذ اليوم األول للتكليف.
نموذج الدولة هذه ال يــزال ساريًا منذ
ّ
ع ـ ــام  2016ف ــي ظ ـ ــل ت ـس ــوي ــة ان ـت ـخــاب
ع ــون رئـيـســا لـلـجـمـهــوريــة وال ـحــريــري
رئيسًا للحكومة .ثم أتت حكومة 2019
لتكريس الثالثية الجديدة.
ثانيتهما ،حاجته إلى الداخل اللبناني،
وإل ـ ــى م ــواق ــع أس ــاس ـي ــة ف ــي الـسـلـطــات
والتأثير فيها ،بغية تعويض أضــرار
لحقت أو يفترض أنـهــا تلحق ب ــدوره،
فــي ســوريــا بـعــدمــا ب ــات ال ـق ــرار فــي يد
روس ـ ـيـ ــا ولـ ـي ــس إيـ ـ ـ ـ ــران ،والـ ـعـ ـق ــوب ــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارده ،والـ ـ ـ ــدور
الصاعد للسعودية في الخليج العربي.

