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لبنان

لبنان
على الغالف

رحيل

«حوار األحزاب» :عودة إلى الضريبة على البنزين؟
ستكون طاولة الحوار االقتصادي التي تعقد ّفي بعبدا يوم االثنين المقبل إشارة االنطالق الثانية لتنفيذ خطة طوارئ
اقتصادية ــــ مالية ،تكون موازنة  2020أول تجلياتها .بحسب نتائج اجتماع لجنة الخبراء ،أمس ،يبدو أن المواطن لن يكون
بمنأى عن تبعات هذه اإلجراءات ،لكن ما لم يحسم بعد هو مقدار مساهمة القطاع المصرفي في الخطة ،كذلك مقدار
مساهمة السياسيين ،المستفيدين من خيرات المال العام بها
إيلي الفرزلي
توحي التحضيرات لطاولة الحوار
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ب ــأن ـه ــا س ـت ـك ــون حـبــل
النجاة من األزمة االقتصادية املالية
املستفحلة .لكن ،ماذا يمكن لساعتني
ت ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــان رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ،غ ـي ــر
متخصصني في االقتصاد ،أن تفعال،
أك ـثــر مـمــا فـعـلــه ،عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
االجتماع املالي الــذي عقد في بعبدا
في  9آب الـجــاري ،وحضره الرؤساء
ال ـث ــاث ــة ووزيـ ـ ـ ــرا امل ـ ــال واالقـ ـتـ ـص ــاد،
إضافة إلى رئيس لجنة املال النيابية
ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان
ري ـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ج ـم ـع ـيــة
امل ـص ــارف سليم صـفـيــر؟ بحسب ما
بات معروفًا ،فإن ذلك االجتماع وضع
األس ـ ـ ــس ل ـك ـي ـف ـيــة م ـع ــال ـج ــة ال ــوض ــع
االقـتـصــادي واملــالــي ،على أن يتبعه

لجنة الخبراء توصي
بتحديد سقف ألسعار البنزين
وبـ  TVAتصاعدية
تنفيذ ما تقرر .وضمن هذا السياق،
دعا رئيس الجمهورية مجموعة من
ال ـخ ـبــراء االقـتـصــاديــن إل ــى اجتماع
تـنـفـيــذي ف ــي  21آب الـ ـج ــاري ،ش ــارك
فـيــه بطيش وكـنـعــان وال ــوزي ــر عــادل
أف ـيــونــي ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـخ ـب ــراء :عبد
ال ـح ـل ـي ــم ف ـض ــل ال ـ ـلـ ــه ،م ـ ـ ــازن س ــوي ــد،
روي ب ــدارو ،شــربــل قــرداحــي وغــازي
وزن ـ ــي .ل ـكــن ت ـلــك خ ـطــوة خ ـل ـقــت ،في
الشكل ،إشكالية لــدى الرئيس سعد
ال ـح ــري ــري ال ـ ــذي اع ـت ـبــر أن ـه ــا تشكل
تجاوزًا لصالحياته كرئيس للسلطة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة .عـ ـن ــده ــا ،كـ ـ ــان املـ ـخ ــرج
بــاع ـت ـبــار الـلـجـنــة لـجـنــة اسـتـشــاريــة
لــرئـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،إال أن ذل ــك لم
ّ
يغط على حقيقة تكوينها من ممثلي
األحزاب املشاركة في الحكومة .ولذلك
ُ
ب ـق ـيــت ت ـس ـم ــع اعـ ـت ــراض ــات م ــن هـنــا
وهناك عنوانها رفض سحب رئاسة
الـجـمـهــوريــة للملف االق ـت ـصــادي من

تخفيض خدمة الدين هدف أول ...لكن كيف الوصول إليه؟ (داالتي ونهرا)

السلطة التنفيذية املـســؤولــة األولــى
عـ ــن ال ـس ـي ــاس ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ل ـكــن،
ّ
ب ـح ـســب مــط ـل ـعــن ع ـل ــى املـ ـل ــف ،فـقــد
ب ــدا واض ـحــا أن رئــاســة الـجـمـهــوريــة
أخ ــذت ال ـق ــرار بــامل ـضـ ّـي قــدمــا بتولي
مسؤولية امللف االقتصادي ،على أن
تكون موازنة  2020التعبير األول عن
ذلك .وهذه إشكالية لم تزعج رئاسة
الحكومة فحسب ،فكما كان مستشار
ال ـ ـحـ ــريـ ــري أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـ ّـب ــر عـ ــن ه ــذا

املــزاج ،عبر إطالقه النار على اللجنة
وعملها ،فإن وزير املال لم يكن راضيًا
عن آلية عمل اللجنة ،انطالقًا من أنه
املسؤول عن إعداد املوازنة ،وهو إذ ال
يمانع بأن ترسل اللجنة ،أو أي جهة
أخرى ،اقتراحاتها إليه ،بحيث يقرر
اعتمادها من عدمه ،إال أنــه لن يقبل
بأن يتحول إلى صندوق بريد مهمته
تنفيذ ما يتقرر في بعبدا.
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء

اجتماعها األول ،لم تكن فكرة طاولة
الحوار االقتصادي قد طرحت بعد.
لـكــن اجـتـمــاعـهــا ال ـث ــان ــي ،الـ ــذي عقد
أم ــس بـغـيــاب الف ــت لـكـنـعــان ،تـحـ ّـول
بنتيجة تحديد موعد طاولة الحوار
ف ــي  2أيـ ـل ــول املـ ـقـ ـب ــل ،إل ـ ــى اج ـت ـمــاع
تحضيري لها ،بما أوحــى بالتخلي
ع ــن دور ال ـل ـج ـنــة ك ـل ـج ـنــة مـهـ ّـمـتـهــا
وضـ ـ ــع م ـ ـ ـقـ ـ ــررات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع امل ــال ــي
موضع التنفيذ .صار املطلوب إنجاز

ُ
ورقــة ،ترفع إلى رئاسة الجمهورية،
التي ستقرر إما طرحها كما هي في
طــاولــة الـحــوار أو تعديلها ،تمهيدًا
لعرضها.
بحسب مــا رشــح عــن اجـتـمــاع أمــس،
فإن الورقة تتضمن وضع سقف أدنى
وسقف أعلى لسعر صفيحة البنزين،
ً
بـ ــدال م ــن ف ــرض رس ــم ال ـ ـ  5000لـيــرة
الــذي حــاول الحريري تسويقه أثناء
مناقشة مــوازنــة ( 2019ع ــاد وجاهر

مقررات االجتماع المالي
ُّ
للتذكير ،اتفق في االجتماع املالي ،املنعقد في بعبدا في  9آب الجاري،
على:
ـ ـ إقرار موازنة  2020في مواعيدها الدستورية ،وااللتزام بتطبيق دقيق
ملوازنة  ،2019واإلجراءات املقررة فيها وتوصيات لجنة املال.
ـ ـ وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطالق املشاريع االستثمارية املقررة
في مجلس النواب والبالغة  3.3مليارات دوالر ،بعد إقرار قانون تأمني
االستمالكات لها ،إضافة الى مشاريع «سيدر».
ـ ـ االلتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها املختلفة.
ـ ـ إقرار جملة القوانني اإلصالحية ،وال سيما منها :املناقصات العامة،
التهرب الضريبي ،الجمارك ،اإلجراءات الضريبية ،والتنسيق مع لجنة
تحديث القوانني في املجلس النيابي.
ـ ـ تفعيل عمل اللجان الــوزاريــة ،وخاصة في ما يتعلق بإنجاز إعــادة
هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي.
ـ ـ استكمال خطوات اإلصالح القضائي وتعزيز عمل التفتيش املركزي
وأج ـهــزة الــرقــابــة ،والـتـشــدد فــي ضبط الـهــدر والـفـســاد ،واإلس ــراع في
إنجاز املعامالت.
ـ ـ إعــادة النظر باملؤسسات غير املجدية وإلغاؤها وفقًا ملا تقرر في
القوانني السابقة.
تلفت مـصــادر معنية خشيتها أن يــؤدي اجتماع االثـنــن (لــن يؤجل
مــوعــده بالرغم مــن تزامنه مــع يــوم عطلة رسمية) إلــى التركيز على
توجهات معينة ،مقابل التراجع عن سقف ما اتفق عليه سابقًا ،بما
يناسب مصالح هذا الفريق أو ذاك.

في مجلس النواب أنه لم ينفذ رغبة
صـنــدوق النقد الــدولــي بــوضــع رسم
على البنزين وبــرفــع الضريبة على
القيمة املضافة) .فعلى سبيل املثال،
يحدد السعر األدنــى بـ  25ألف ليرة،
بحيث يكون أي انخفاض في السعر
عن ذلك بمثابة رسم يذهب ملصلحة
الدولة .في املقابل ،فإن تحديد السعر
األعلى بـ  30ألف ليرة ،سيعني أنه لو
ارتفع السعر الفعلي عن هذا الحد ،ال
ً
يكون املستهلك مسؤوال عن دفع أكثر
من  30ألف ليرة.
فـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـض ــريـ ـب ــة ع ـلــى
القيمة املـضــافــة ،لــم ُيـصــر إل ــى األخــذ
ّ
بــاالقـتــراح املتعلق بــزيــادتـهــا إلــى 15
في املئة بشكل مقطوع ،كما لم يؤخذ
بــاالقـتــراح املتعلق بــإلـغــاء اإلع ـفــاءات
تـمــامــا ،لكن تــم الـتــوافــق على اعتماد
ضريبة تصاعدية يمكن أن تصل إلى
 15في املئة على بعض املواد الكمالية.
وتتضمن االقتراحات تعديل النظام
الـ ـض ــريـ ـب ــي عـ ـب ــر إلـ ـ ـغ ـ ــاء الـ ـض ــرائ ــب

الـ ـن ــوعـ ـي ــة املـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة عـ ـل ــى ال ــدخ ــل
وف ــرض ضــريـبــة مــوحــدة عـلـيــه .ومــن
االقتراحات أيضًا زيادة جديدة على
ضريبة الفوائد املصرفية لم تحدد،
ل ـكــن األه ـ ــم إع ـ ــادة ال ـن ـق ــاش بـكـيـفـيــة
تخفيض أسـعــار الفوائد وتخفيض
خدمة الدين .وهذا يتطلب تعزيز الثقة
باالقتصاد ،وفتح نقاش مع مصرف
لبنان وجمعية املصارف يساهم في
الوصول إلى هذه النتيجة ،كأن يعاد
تـفـعـيــل اقـ ـت ــراح ال ـح ــري ــري ال ـقــاضــي
ب ـم ـس ــاه ـم ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ب ــاالكـ ـتـ ـت ــاب
ب ـس ـنــدات الـخــزيـنــة ب ـفــائــدة مـتــدنـيــة.
كـ ــذلـ ــك ،لـ ــم ت ـخ ـف ــت األص ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـت ــي
ّ
تحمل القطاع العام مسؤولية تفاقم
ال ـع ـجــز ،مـتـغــاضـيــة ع ــن الـسـيــاســات
االقـتـصــاديــة واملــال ـيــة ،الـتــي أوصـلــت
الوضع إلى ما هو عليه.
وكـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ــان ـ ــت مـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ت ـخ ـف ـي ــض
ع ـجــز ال ـك ـهــربــاء ع ـلــى ج ـ ــدول أع ـمــال
االج ـت ـمــاعــات الـســابـقــة ،فــإنــه يتوقع
أن يعاد طرحها على طاولة الحوار،

وخــاصــة بعد تغاضي وزارة الطاقة
عــن توصية مجلس الـنــواب بتعيني
مـ ـجـ ـل ــس إدارة ملـ ــؤس ـ ـسـ ــة كـ ـه ــرب ــاء
لبنان ،وكذلك عدم التزامها بخطتها
القاضية بتخفيض العجز  250مليار
لـ ـي ــرة .وقـ ــد ن ــاق ـش ــت ل ـج ـنــة ال ـخ ـب ــراء
مسألة زيادة تعرفة الكهرباء.
بالنتيجة ،مـ ّـهــد رئـيــس الجمهورية
أمـ ــس إلـ ــى م ــا ي ـم ـكــن أن يـ ـص ــدر مــن
مقررات باإلشارة إلى أنه «قد نشهد
ت ــدابـ ـي ــر ص ـع ـب ــة ،ل ـك ـن ـهــا ضـ ــروريـ ــة.
فاملريض قــد ال يعجبه طعم ال ــدواء،
ولكن يجب أن يتناوله كــي ُيشفى».
ك ــذل ــك ش ـ ــدد ع ـ ــون ع ـل ــى أن «ال ــوق ــت
الــذي نملكه ضيق من أجــل املعالجة
وسنتخطى األزمــة ،إنما يجب األخذ
فــي االعـتـبــار أن هــذه املعالجة تأخذ
ب ـع ــض ال ـ ــوق ـ ــت» .أضـ ـ ـ ــافّ :
«وج ـه ـن ــا
الدعوة الى رؤساء األحزاب اللبنانية
ل ـب ـحــث األزمـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ألن ـنــا
ن ـع ـت ـب ــره ــا أزم ـ ـ ــة وط ـن ـي ــة وال يـجــب
الوقوف عند األسباب فقط على الرغم
مــن أنـهــا مهمة ،إنـمــا يجب أن نأخذ
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات لـنـتـحـمــل م ـســؤول ـي ـت ـنــا،
وهو أمر صعب بالفعل».
وفيما يتبني أن مهمة طاولة الحوار
هي «توريط» كل األطراف باإلجراءات
ُّ
الصعبة التي ستتخذ ،فــا يحملها
طرف واحد ،تعتبر مصادر معنية أن
مهمة هذه الطاولة هي وضع أسس
التصحيح املــالــي واالق ـت ـصــادي ،من
خــال التوافق على مجموعة كبيرة
من القضايا ،بما يساهم في تخفيف
ال ـع ــبء ع ــن ك ــاه ــل مـجـلـ َـســي ال ـ ــوزراء
وال ـن ــواب ،كــي ال يـتـكــرر ،عـلــى سبيل
املثال ،سيناريو الجلسات العشرين
الـ ــذي عـقــدتـهــا ال ـح ـكــومــة ق ـبــل إق ــرار
موازنة  ،2019والتي شهدت تخبطًا
وخـ ــافـ ــات طـ ــاولـ ــت أع ـ ـضـ ــاء الـكـتـلــة
نفسها أحيانًا .لكن في املقابل ،ثمة
من ال يرى أي ضرورة للحوار املقرر،
ويعتبر أنه بعد االجتماع املالي الذي
عقد فــي بـعـبــدا ،كــان يفترض السير
على طريق تنفيذ ما اتخذ من قرارات،
ال االستمرار في عقد اجتماعات على
م ـس ـت ــوى ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ،م ــن الـطـبـيـعــي
أن ت ـت ـك ــرر ف ـي ـهــا ال ـ ـطـ ــروحـ ــات ال ـتــي
سـبــق أن تــم الـتــوافــق عليها ،واتـخــذ
ال ـق ــرار بـشــأنـهــا ،كــاسـتـمــرار الـحـفــاظ
ع ـلــى اس ـت ـق ــرار س ـعــر صـ ــرف ال ـل ـيــرة
واالس ـت ـق ــرار االئ ـت ـمــانــي ،وامل ـبــاشــرة
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر «م ـ ــاكـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــزي»
واملالحظات َّ
املقدمة عليه من األطراف
كــافــة ،وكــذلــك ال ـبــدء بــوضــع اآلل ـيــات
التنفيذية ملقررات مؤتمر سيدر.

تقرير

محطات الغاز ...في انتظار التوافق السياسي
إيلي الفرزلي
دخـ ـ ـل ـ ــت مـ ـن ــاقـ ـص ــة م ـ ـح ـ ـطـ ــات ال ـ ـغـ ــاز
( )FSRUفــي التمديد الـثــالــث منذ 20
آب ال ـج ــاري (ل ـثــاثــة أش ـه ــر) .بحسب
امل ـع ـط ـي ــات ،ال ـث ــال ـث ــة س ـت ـك ــون ثــاب ـتــة.
إذ ي ـتــوقــع أن ي ـت ـقــرر خـ ــال الـتـمــديــد
ال ـثــالــث ،إم ــا إل ـغــاء املـنــاقـصــة ّ
برمتها
أو اتخاذ الـقــرار بشأن الـعــروض التي
قــدم ـت ـهــا ال ـش ــرك ــات إلنـ ـش ــاء مـحـطــات
البداوي وسلعاتا والزهراني .الخالف
األسـ ــاسـ ــي ي ـت ـع ـلــق بــال ـت ـس ـل ـيــم ب ـعــدم
ال ـح ــاج ــة تـقـنـيــا إلـ ــى م ـح ـطــة سـلـعــاتــا
الـ ـت ــي يـ ـص ـ ّـر ع ـل ـي ـهــا ال ـ ــوزي ـ ــر ج ـب ــران

باسيل لحفظ التوازن الطائفي! ورغم
أن األخ ـي ــر رب ــط ف ــي مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ب ــن إن ـش ــاء امل ـح ـطــات ال ـث ــاث ،بحيث
ي ـك ــون ص ـع ـبــا ،ن ـظ ــري ــا ،اس ـت ـب ـعــاد أي
م ـن ـه ــا .إال أن امل ـن ــاق ـص ــة ال ـت ــي تــركــت
للشركات حرية التقدم إلنشاء محطة
أو اثنتني أو الثالث معًا ،تفتح الباب
أمام مخرج لهذه املعضلة «امليثاقية»
بعدما أظهرت العروض عدم حماسة
الشركات لالستثمار في سلعاتا .إذ لم
تتقدم إليها أي شركة بشكل مستقل،
ّ
شكلت جــزءًا مــن الـعــروض ّ
املقدمة
بــل
الس ـت ـث ـمــار ث ــاث ــة م ــواق ــع أو مــوقـعــن
معًا.

العقبات ال تقتصر على سلعاتا .فمع
اف ـت ــراض أن الـحـكــومــة ق ــررت االل ـتــزام
ب ـن ـت ــائ ــج املـ ـن ــاقـ ـص ــة ،س ـي ـج ــد رئ ـيــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ن ـف ـس ــه مـ ـضـ ـطـ ـرًا ل ـتــوق ـيــع
العقد مــع شركة قطر بتروليوم .فهل
يحتمل الحريري تسليم قطاع حيوي
بقيمة  13.5مليار دوالر إلــى «عــدو»
السعودية؟ ثمة من يشير إلى أن رئيس
الـحـكــومــة طـلــب مــن بــاسـيــل تخليصه
من هذه«الورطة» .فيما تشير مصادر
مطلعة إلــى أن وزيــر الخارجية نفسه
ل ــم ي ـعــد مـتـحـمـســا لـلـمـنــاقـصــة ربـطــا
بأسماء الشركات الفائزة.
الخيارات التقنية عديدة ،لكنها كلها

تحتاج إلى قــرار سياسي .ومن بينها
الـفـصــل ب ــن امل ــواق ــع ال ـثــاثــة ،وم ــن ثم
ال ـن ـظــر ف ــي ك ــل عـ ــرض ع ـلــى ح ـ ــدة ،مع
ج ــداول زمنية مختلفة .أي أن تعطى
األولوية إلنشاء البداوي ثم الزهراني
فـسـلـعــاتــا ،لـكــن لـيــس بــالـشـكــل املـحــدد
في املناقصة .فخطة الكهرباء بشقيها
املــؤقــت والــدائــم ،فــرضــت واقـعــا جديدًا
يمكن االستفادة منه لتطوير العروض.
إذ أن ش ـم ــول ال ـخ ـطــة ملـعـمــل سـلـعــاتــا
يسمح عمليًا باعتماد إنـشــاء املعمل
وفـ ــق ت ـق ـن ـيــة  ،Gaz to Powerبـحـيــث
ً
ي ـك ــون ع ـق ــد إن ـش ــائ ــه ش ــام ــا ت ــزوي ــده
ب ــال ـغ ــاز ،ع ـبــر ب ـن ــاء مـحـطــة ت ـغــويــز أو

عبر أي مصدر بديل ،على أن تشتري
الدولة منه الكهرباء مباشرة بسعرها
ً
النهائي (مشموال بسعر إنشاء محطة
للغاز).
إذا تـ ــم الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـخ ـي ــار،
ُ
ُيـفـتــرض أن تـسـتــدعــى الـشــركــات التي
قدمت عروضًا إلنشاء محطة البداوي
(«أك ـس ـي ـل ـي ــري ــت»« ،بـ ـت ــرون ــاس»« ،بــي
دبـلـيــو» ،و«غ ــاز ن ــات ــورال») للتفاوض
على األس ـعــار ،ويـصــار بالنتيجة إلى
اخ ـت ـيــار األن ـس ــب مـنـهــا .واألمـ ــر نفسه
يتكرر في حالة الزهراني التي تقدمت
إلـيـهــا ثــاثــة تـحــالـفــات (اكـسـيـلـيــريــت،
بتروناس ،بي دبليو).

إنشاء محطة
البداوي يوفر 400
مليون دوالر سنويًا

إال أن أي خيار يجب أن يقترن باالتفاق
على مسار أنبوب الغاز وضمان عدم
عرقلته ،وأن ال تساهم االستمالكات،
إن وجــدت ،في رفع كلفته بشكل كبير.
وه ـ ــذا ي ـس ـتــدعــي ت ـقــديــم ك ــل األف ــرق ــاء
ض ـم ــان ــات ب ــإزال ــة أي ع ـق ـبــة تـعـتــرض

مـســار األن ـب ــوب .عـلـمــا أن اتـفــاقــا كهذا
يـجــب أن يـشـمــل تـمــديــد األنــاب ـيــب في
الجنوب أيضًا .أما في حال أراد مجلس
ال ــوزراء االبتعاد عــن االحـتـمــاالت غير
املحسوبة ،فيمكن عندها السير بخيار
مد األنابيب في البحر األعلى كلفة .إال
أن هذه املعادلة ليست ثابتة خاصة أن
التكاليف النهائية لــاسـتـمــاكــات أو
إلزالة املخالفات عن خط سكة الحديد
ال يمكن توقعها بدقة.
املطلوب البدء من مكان ما واالبتعاد
عـ ــن املـ ـ ــراوحـ ـ ــة .ف ـع ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـث ــال،
يوضح مصدر معني أن إنشاء محطة
دي ــر ع ـمــار سـيـعـنــي وف ـ ـرًا ف ــي تشغيل

امل ـع ـم ــل ال ـح ــال ــي يـ ـق ـ ّـدر بـ ـ ـ ــ 200مـلـيــون
دوالر سنويًا ،وهــو سيتضاعف عند
إنـشــاء معمل ديــر عمار  ،2مــع وصــول
إجمالي انتاج الكهرباء إلى نحو 1000
ميغاواط.
أمـ ــا ب ــن امل ــؤي ــدي ــن إللـ ـغ ــاء امل ـنــاق ـصــة،
فـهـنــاك م ــن يـقـتــرح االت ـف ــاق م ــع شــركــة
تــوتــال ،الـتــي سـتـبــدأ قــريـبــا الـحـفــر في
البحر اللبناني ،لتأمني حاجة السوق
م ــن ال ـغ ــاز إل ــى ح ــن ال ـب ــدء ب ــاالن ـت ــاج.
فيما هناك مــن يجزم أن املصريني ما
زالوا مستعدين لتزويد لبنان بالغاز،
بغض النظر عن طريقة إيصاله ،سواء
عبر الخط العربي أو عبر البواخر.

نديم عبد الصمد...
رجل الصمت بنقاء
ابراهيم األمين
قبل أع ــوام ،ومــن غير نــدم ،قـ ّـرر نــديــم عبد الصمد (أبــو بـ ّـشــار)،
حد
جادًا بقرارهّ ،
بصفائه املعهود ،االبتعاد عن املشهد العام .كان ّ
اعتزاله يوميات السياسة التي سبق له أن أدمنها وجعلها أولوية
اهتماماته الـعــامــة والـخــاصــة ،بــل وم ـحــورًا مــركــزيــا لجهد ثــوري
ومبشرًا بعدالة القضية
وتفان نضالي جعله يجوب العالم داعيًا
ّ
ٍ
العربية.
تخليًا ال يليق بمن
يومها ،وجــد مــن استغرب ال ـقــرار ،واعـتـبــره ّ
ّ
امتهن الثبات ،وانسحابًا لم يحن أوانه بعد .بعض آخر تفهم وأثنى،
خصوصًا بعدما رأى وعاين استفحال أمراض السياسة اللبنانية
التبدالت التي
والعربية ،وفوقها نجاح «االخـتــراقــات» في إحــداث ّ
التبدالت وأشنعها
أفرغت الكلمات من معانيها .وكــان أول هــذه ّ
هو ذاك الذي جعل من «الناشط» صنوًا للمناضل ،ومن السياسي
السجل اإلجــرامــي
األم ــي صـنـوًا للمثقف ال ـثــوري ،ومــن صــاحــب
ّ
ّ
قائدًا يرسم الوجهة الصحيحة...
واألرجح أنه يوم أعرض عن السياسة ،بمعناها اللبناني السقيم،
قوال مختلفًا لم يسع اآلخرين اإلحاطة بأبعاده ،وال
كان يحاول ً
يتضمنه من احتجاج .لكن الرجل ،رغم اإلغراءات ،بقي
اإلفادة مما
ّ
يؤثر فيه لوم الئم ،وال عتب عاتب.
ال
اإلعراض
موقف
على
ّ
وهـنــا يسجل لـلــراحــل ،رغــم املـيــاه الكثيرة والـغــزيــرة الـتــي جــرت،
أنــه بقي «نظيفًا» .عــاش في زمــن طافت فيه االمتيازات واملنافع،
ولــم تطله موبقات الـتـحــوالت التي جعلت مــن االنتهازية عنوانًا
للنجاح ،ومن الغدر تعريفًا للقوة ،ومن االرتزاق صفة للمناضل.
حفظ ،على الــدوام ،صورة عن املناضلني األنقياء ،الذين يرحلون
ويخلفون تركة أخالقية لورثتهم ،ال جاهًا ال يفيد وال ينفع في
ّ
تلميع اصحاب القلوب السوداء.
في بيته الصغير ،كان شبيهًا بكل الناس الذين نعرفهم في حياتنا
العادية .رفيقة عمره ،نوال ،تحملت عبء غيابه ،وعبء بقاء منزله
تعلموا ان ال حصانة لهم
مشرع األبواب كأنه مركز حزبي .وابناؤه ّ
الترقي والتطور،
على
بغير السعي الى علم وفير ،وحده يساعدهم
ّ
موفرًا لهم منعة من االنــزالق نحو بشاعة الفاسدين .وفوق ذلك،
ّ
تحمل اجتماعيًا ،بـقــوة وثـبــات ،كلفة خـيــاره االنـســانــي فــي عدم
التمييز بني الناس كما توزعهم دولــة الطوائف .وحمى خيارات
ّ
أبنائه فــي ال ــزواج والعيش والـحـيــاة ،ملتزما خياراته الشخصية
والعامة التي انتمى اليها يوم انخرط في الحياة الحزبية والفكرية.
مناضال لبنانيًا وعربيًا
بقي نديم عبد الصمد ،رغــم كل شــيء،
ً
وعــاملـيــا يسكنه هـ ّـم الـعــدالــة االجتماعية ورف ــض الهيمنة وأن ــواع
االستبداد املعروفة املنشأ ،وهو منشأ غربي ال لبس في حصريته.
ومستقبال ،ال تعد وال
وشواهد هذه الحصرية ،ماضيًا وحاضرًا
ً
تحصى .كــان واح ـدًا مــن األبـنــاء الـبــررة لزمن ملحمي وصاخب
انطوى ،عرف كيف يحافظ على الكثير من إيجابياته.
ما هو مؤكد وواضح أن الرجل الذي أمسك عن الكالم لم يقل كل
ما لديه ،وظل شاهدًا صامتًا على تجربة حياة كاملة ،تخص بلدنا
وأمتنا اكثر مما تخصه .لكن ما هو أكثر تأكيدًا أنه فعل كل ما
كان في وسعه أن يفعله .وحتى االختالف معه ،لم يفقده صورته
االخالقية النقية ،رغم انه اختار خطًا سياسيًا ّقربه  -من وجهة
نظرنا  -من مجالس ناشطني ادمنوا االرتزاق السياسي ،وفشلوا
حيث ال يمكن أصال النجاح.
تأريخ حياة لبنان السياسية سيظل ناقصًا .وفي الصورة لن نجد
مع جيوش الطائفيني من يهتم باضافة صــورة الرجل .يبقى ان
يحفظه عــارفــوه ،من املتوافقني معه او املختلفني ،على انــه واحد
من املناضلني الحقيقيني الذين استحقوا هذه الصفة ...رغم كل
األنواء والعواصف.

5

