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ملف

ّ
تأليف الحكومة ...مؤجل:

على الغالف

خفض الفوائد على سندات الخزينة ...بداية خفض الدين العام

مصرف لبنان أمام لجنة المال :كيف الهرب من االنهيار؟

ّ
ّ
خطوة أساسية قامت بهالجنة المال ،أمس ،تمثلت بإقرار مشروع قانون الموازنة ،مع خفض للعجز المقدر بقيمة
المدينة ،بما فيها سندات الخزينة ،بعملية خفض الفوائد.
ألف مليار ليرة .في اللجنة تقرر أيضًا شمول الودائع ً
ذلك سيؤدي تلقائيًا إلى خفض خدمة الدين .واستكماال لهذه الخطوة سترفع قيمة الودائع المضمونة من
 5ماليين إلى  75مليونًا .لكن قبل ذلك ،كما دخل رياض سالمة إلى االجتماع خرج منه :السياسيون وحدهم
يتحملون مسؤولية االنهيار
إيلي الفرزلي
ال ع ــاق ــة ل ـس ـي ــاس ــات م ـص ــرف لـبـنــان
بـمــا وص ــل إل ـيــه الـبـلــد مــن ان ـه ـيــار .كل
مــن يستمع إلــى ري ــاض ســامــة مكررًا
تحميل األزم ــات السياسية مسؤولية
مــا آل ــت إلـيــه األوضـ ــاع يـظــن أن ــه بــريء
مــن دم الـكــارثــة املــالـيــة .حــاكــم مصرف
لـبـنــان لـطــاملــا ك ــان ال ــرج ــل األقـ ــوى في
كل العهودّ ،
يفصل ويقيس ما يطيب
ل ــه م ــن ال ـس ـي ــاس ــات ال ـن ـق ــدي ــة ،ال ـت ــي ال
تــؤدي إال إلــى مراكمة ثــروات أصحاب
املـ ـص ــارف وص ـح ـب ـهــم ،ل ـك ـنــه م ــع ذلــك
يضع اللوم على السياسيني .ال شك أن
هــؤالء هــم أســاس املشكلة ،لكن ال شك
أيضًا أنه واحد منهم ،والثابت الوحيد
ً
بينهم ،بــوصـفــه مـمـثــا للنظام املــالــي
العاملي.
دخ ــل حــاكــم مـصــرف لـبـنــان إل ــى لجنة
امل ــال وامل ــوازن ــة ،برفقة رئـيــس جمعية
امل ـ ـص ـ ــارف س ـل ـي ــم صـ ـفـ ـي ــر ،م ـحـ ّـص ـنــا
بـ ــأرقـ ــام ي ـخ ـلــص ف ـي ـهــا إلـ ــى أن الـبـلــد
لـيــس مفلسًا وأن اإلن ـق ــاذ مـمـكــن ،لكن
ً
امل ـط ـلــوب أوال تــألـيــف ال ـح ـكــومــة .بعد
ذل ـ ــك ل ـي ــس املـ ـطـ ـل ــوب س ـ ــوى إخ ـض ــاع
الشعب اللبناني لجلسات مكثفة من
العالج النفسي ينتج منها عودة الثقة
بالطبقة الـحــاكـمــة ،سـيــاسـيــا ومــالـيــا،
ّ
وباملصارف نفسها التي أذلــت الناس
وأهانتهم.
قـ ـ ــال سـ ــامـ ــة إن ال ـق ـي ـم ــة اإلج ـم ــال ـي ــة
لـلــودائــع حاليًا هــي  127مليار دوالر،
ّ
موزعة كاآلتي 22 :مليارًا أموال خاصة
للمصارف مــودعــة فــي مـصــرف لبنان
وفي املصارف املراسلة 40 ،مليار دوالر
م ــن الـعـمـلــة األجـنـبـيــة ه ــي م ــوج ــودات
مصرف لبنان ،و 50مليار دوالر ديون
للقطاع ال ـخــاص ،و 15مـلـيــارًا سندات
يوروبوندز.
وعليه ،أعــاد اإلشــارة إلى أن ال مشكلة
بــالـسـيــولــة ،بــل هــو الـقـلــق ال ــذي يــرافــق
األزم ــات السياسية املـتــاحـقــة ،معددًا
ثــاث أزمــات رئيسية أوصلت الوضع
إلى ما هو عليه حاليًا:
اسـتـقــالــة الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري من
السعودية ،في عــام  ،2017حيث جرت
عملية زعزعة كبيرة للودائع ،إن كان
ع ـبــر ال ـت ـحــويــات ال ـخــارج ـيــة أو عبر
سحب الــودائــع ،لذلك اضطر املصرف
املركزي إلى رفع الفوائد ليحافظ على
الودائع.
 11ش ـه ـرًا م ــن ال ـ ـفـ ــراغ ال ـح ـك ــوم ــي فــي
عــام  2018ساهمت فــي تأخير عملية
اإلص ـ ــاح امل ــال ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي الـتــي
كانت مطلوبة.
حـ ــادثـ ــة قـ ـب ــرشـ ـم ــون ،فـ ــي ع ـ ــام ،2019
ّ
التي ساهمت في شــل مجلس الــوزراء
لشهرين.
أم ـ ـ ـ ــا ب ـ ـش ـ ــأن األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة ،ف ـلــم
ي ـت ــردد ســامــة ف ــي تـحـمـيــل امل ـصــارف
م ـســؤول ـي ـت ـهــا املـ ـب ــاش ــرة ،ع ـب ــر إغ ــاق

أب ــواب ـه ــا ب ـعــد  17ت ـشــريــن األول ملــدة
أس ـب ــوع ــن .ف ـقــد أدى ذل ــك إل ــى ف ـقــدان
ال ـث ـق ــة ب ــال ـق ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي ،ووصـ ــول
السحوبات إلى  6مليارات دوالر ،علمًا
بأن األزمة طاولت أيضًا املالية العامة،
ح ـيــث ان ـخ ـف ـضــت اإليـ ـ ـ ــرادات بـقـيـمــة 4
مليارات دوالر ،على ما أعلن وزير املال
علي حسن خليل.
ك ــل م ــا ي ـج ــري حــال ـيــا ل ــم ي ــزع ــزع ثقة
ال ـحــاكــم بـتـثـبـيــت سـعــر ال ـص ــرف .ك ـ ّـرر

األمـ ــر أمـ ــس .وك ــذل ــك ك ـ ّـررت ــه «م ـصــادر
مـصــرف لـبـنــان» ،بعدما اضـطــرت إلى
تــوض ـيــح رد س ــام ــة ع ـلــى س ـ ــؤال عــن
ّ
سيسجله الدوالر» وإشارته
«أي سعر
إلى أنه «ما حدا بيعرف» .إذ أوضحت
امل ـص ــادر أن الـحــاكــم ك ــان يـتـحـ ّـدث عن
ال ـس ـع ــر لـ ـ ــدى ال ـ ـصـ ــرافـ ــن ولـ ـي ــس عــن
ً
الـسـعــر الــرسـمــي .لـكــن الـتــوضـيــح بــدال
م ــن أن يـكـ ّـحـلـهــا ع ـمــاهــا ،إذ ل ــم يشكل
سـ ــوى تــأك ـيــد إض ــاف ــي ع ـلــى اسـتـقــالــة

مصرف لبنان ملتزم بخفض عجز الموازنة (مروان طحطح)

سالمة من مسؤولياته ،ومنها ضبط
ّ
الصرافني».
«دوالر
في ظل هــذا الــوضــع ،بــدا إقــرار املوازنة
أم ــس بـمـثــابــة اإلنـ ـج ــاز ال ـه ــزي ــل .حتى
التخفيض الذي قارب األلف مليار ليرة
لــم يـ ّـمــر س ــوى بــوصـفــه الـبـحـصــة التي
تسند الخابية .األولوية في مكان آخر.
األولوية ملعرفة مصير أمــوال املودعني
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـت ـج ــزه ــا امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف خ ــاف ــا
للقانون.
مع ذلك ،فقد أخذ إنجاز املوازنة الحيز
األك ـبــر مــن اج ـت ـمــاع لـجـنــة امل ــال أمــس.
ق ـبــل األزم ـ ـ ــة ،كـ ــان ال ــره ــان م ــن م ـعـ ّـدي
املــوازنــة على مساهمة مصرف لبنان
فــي خفض الـعـجــز .وقــد تبني أمــس أن
املصرف ال يــزال على التزامه .إذ أشار
رئيس اللجنة ابــراهـيــم كنعان إلــى أن
«ما سمعناه من حاكم مصرف لبنان،
وهــو كــام مـ ّ
ـدون في محضر الجلسة،
أن املـ ـص ــرف قـ ـ ــادر ع ـل ــى إنـ ـج ــاز ه ــذه
الـعـمـلـيــة» .كــذلــك« ،ج ــرى الـحــديــث عن
أرب ـ ــاح املـ ـص ــارف ،واآلراء ف ــي اللجنة
تـ ـط ــرق ــت ال ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أخ ـ ـ ــذ أرب ـ ـ ــاح
املـ ـص ــارف ع ــن ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة في
االعتبار في التزامها بتخفيض عجز
املوازنة».
بـعـيـدًا ع ــن الـنـفـقــات وال ـع ــائ ــدات الـتــي
يفترض أن ال تكون بمستوى املتوقع

ف ــي ع ــام  2020أسـ ــوة ب ـمــا ح ـصــل في
الـعــام الـحــالــي ،إال أن امل ــواد القانونية
ف ــي املـ ـش ــروع سـ ّـج ـلــت خ ـط ــوات يمكن
أن ت ـش ـكــل ق ــاع ــدة انـ ـط ــاق ف ــي سـيــاق
طويل من اإلجراءات املطلوبة للخروج
مــن األزم ـ ــة ،أول ـه ــا رف ــع قـيـمــة ال ــودائ ــع
املضمونة من قبل هيئة ضمان الودائع
من  5ماليني ليرة إلى  75مليون ليرة.
وتلك خطوة تساهم عمليًا في حماية
صغار املــودعــن ،الذين يشكلون نحو
 88في املئة من املودعني.
كـ ــذلـ ــك ل ـ ـجـ ــأت ال ـل ـج ـن ــة إل ـ ــى تـضـمــن
املـ ـ ــوازنـ ـ ــة بـ ـنـ ـدًا يـ ـق ــر ت ـع ـل ـي ــق املـ ـه ــل 6
السكنية والصناعية
أشهر للقروض ّ
وال ــزراعـ ـي ــة امل ـت ـع ــث ــرة ،ب ـم ــا ي ـع ـنــي أن
املصارف ستمتنع ،خالل هذه الفترة،
عن فــرض غرامات تأخير أو مصادرة
املنازل على املتأخرين عن الدفع .كما
يشمل الخفض الضرائب املستحقة عن
النصف األول من عام .2020
أهـ ــم اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ،إن ت ـح ـقــق ،سـيـكــون
خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـ ـفـ ـ ــوائـ ـ ــد امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
الحسابات املدينة بدءًا من ،2020/1/5
أسـ ــوة بــال ـفــوائــد عـلــى ال ــودائ ــع .وتـلــك
خ ـط ــوة سـ ـت ــؤدي ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر إل ــى
تقليص خدمة الدين الداخلي ،بالليرة
والـ ـ ــدوالر ،والـ ــذي يـشـكــل نـحــو  80في
املـئــة مــن مجمل الــديــن .كما ستساهم

فـ ــي خ ـف ــض ُ الـ ـف ــوائ ــد ع ـل ــى الـ ـق ــروض
الخاصة باألسر.
خ ـل ـف ـيــة ك ــل الـ ـنـ ـق ــاش ك ــان ــت مــرتـبـطــة
بكيفية ع ــودة األمـ ــور إل ــى مـجــاريـهــا.
وقد صدرت تقديرات بأن البلد يحتاج
إل ــى  5م ـل ـيــارات دوالر ل ـع ــودة األم ــور
إلـ ــى م ــا ك ــان ــت ع ـل ـيــه ق ـبــل  17تـشــريــن
األول ،وإلـ ـ ـ ــى  10م ـ ـل ـ ـيـ ــارات لـنـشـهــد
تحسنًا في الوضع .من أين تأتي هذه
األم ــوال إذا غابت الـقــروض والهبات؟
واحـ ــد م ــن ال ـط ــروح ــات ك ــان اسـتـعــادة
أم ــوال املـصــارف املــودعــة فــي املصارف
املراسلة .لكن األســاس ،كان في الطلب
إلــى مصرف لبنان التحقيق باألموال
التي ّ
حولت إلى الخارج في عام .2019
وق ـ ــد ال ـ ـتـ ــزم س ــام ــة ال ـت ـح ـق ـيــق ب ـهــذه
األم ــوال ،حيث يفترض أن تـبــدأ هيئة
الـتـحـقـيــق ال ـخ ــاص ــة ب ـج ــردة لـلـمـبــالــغ
الـتــي حـ ّـولــت ،ف ــإذا كــانــت غير شرعية،
وفــق التوصيف الـقــانــونــي ،فيجب أن
ُ
تستعاد .وقد شرح النائب حسن فضل
ال ـل ــه ،ب ـعــد ال ـج ـل ـســة ،أن ه ــذه األمـ ــوال
هي :أموال اإلثــراء غير املشروع ،أموال
الفساد ،واألموال التي ليس لها إثبات
ّ
ع ــن م ـص ــدره ــا ،م ــذكـ ـرًا ب ــأن ــه ل ــو طبق
ال ـق ــان ــون  ،44/2015مل ــا حـصـلــت هــذه
ال ـت ـحــويــات .ف ـهــذا ال ـقــانــون يـمـنــع أي
ً
شخص يتقاضى أمواال من املال العام
بإجراء تحويالت من دون التدقيق في
مصدر أمــوالــه ،وإن لم تكن مصادرها
واضحة تكون أموال فساد وإثراء غير
مشروع.
بالنتيجة ،أقرت اللجنة:
ـ ـ ـ ـ مـ ـش ــروع م ــوازن ــة  2020م ــع خفض
يصل إلى  979مليار ليرة.
ـ ـ تأمني االعتمادات لـ  12ألف مضمون
اختياري ( 25مليار ليرة).
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ــوصـ ـي ــة ب ـت ـس ـه ـي ــل الـ ـتـ ـح ــوي ــات
املصرفية إلى الخارج للطالب لتسديد
أقساطهم ومستلزماتهم.
ـ ـ ـ ـ ت ـســديــد م ـس ـت ـح ـقــات أس ــات ــذة كلية
ال ـف ـن ــون ،ال ـف ــرع ال ــراب ــع ،ف ــي الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة قـبــل نـهــايــة الـسـنــة بحسب
كتاب رئيس الجامعة.
ـ ـ ـ ـ ف ــرض الــرقــابــة عـلــى ك ــل املــؤسـســات
والـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة املـ ـسـ ـبـ ـق ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـهـ ـب ــات
وال ـق ــروض ،وإدخ ــال عــائــدات الخلوي
إلى الخزينة.

لجنة المال تخفض
العجز ألف مليار ليرة

ـ ـ حماية صغار املودعني من خالل رفع
لـلـضـمــانــة م ــن  5مــايــن ل ـيــرة إل ــى ٧٥
مليون ليرة.
ـ ـ ـ ـ ـ ت ـع ـل ـ ّيــق املـ ـه ــل  6أشـ ـه ــر ل ـل ـق ــروض
امل ـ ـت ـ ـعـ ــثـ ــرة الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة والـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
والزراعية.
ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـم ــدي ــد مـ ـه ــل الـ ــدفـ ــع واإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات
للمستحقات الضريبية على أنواعها
 ٦أشهر.
خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـ ـفـ ـ ــوائـ ـ ــد امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
الحسابات املدينة بدءًا من ٢٠٢٠/١/٥
أسوة بالفوائد على الودائع.

ّ
الحريري يجيش مذهبيًا...
والثنائي يرفض شروط دياب
منذ تكليف حسان دياب
بتأليف الحكومة ،تجري
عملية ضخ سياسي
وإعالمي تحريضي بأن
الرجل جاء بتسمية من
فريق  8آذار ،فيما ال
يتوقف تيار «المستقبل»
بشخص رئيسه سعد
الحريري عن تجييش الشارع
مذهبيًا ضده ،مستخدمًا
كل األوراق في حملة من
المتوقع أن تستعر مطلع
العام الجديد
َ
ُيختتم الـعــام الـجــاري فــي الـبــاد على
ّ
يعرفها لبنان في عز
أجواء ضبابية ،لم ِ
االزمات .إن لجهة «املوت» اإلقتصادي
واهـ ـت ــزاز الــوض ـعــن امل ــال ــي وال ـن ـقــدي،
أو صعوبة استيالد حكومة الرئيس
َ
ح ـ ـسـ ــاب ديـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــذي دخـ ـ ـ ــل ت ـك ـل ـي ـفــه
أم ــس أسـبــوعــا جــدي ـدًا .ورغ ــم «الــدعــم»
الـ ـ ــذي ل ـق ـيــه ديـ ـ ــاب ف ــي األي ـ ـ ــام األول ـ ــى
واق ــع
مــن تكليفه ،ص ـ َـار واض ـحــا بــأنــه ِ
ب ــن ح ـصــاريــن .األول ،اع ـت ــراض تـيــار
املستقبل واملــؤسـســة الدينية السنية
على «تعيينه» مــن دون رضــى رئيس
ال ـح ـكــومــة املـسـتـقـيــل س ـعــد ال ـحــريــري
ودار الـ ـفـ ـت ــوى ،ح ـي ــث تـ ـج ــري عـمـلـيــة
ض ــخ س ـي ــاس ــي وإعـ ــامـ ــي تـحــريـضــي
ب ــأن الــرجــل ج ــاء بتسمية مــن فــريــق 8
آذار ،فيما ال يتوقف تيار «املستقبل»
بشخص الحريري عن تجييش الشارع
ضده ،من خالل حملة تشير املعلومات
الــى أنـهــا ستستعر فــي األي ــام املقبلة.
ومــن املتوقع أن تشهد بعض املناطق
ت ـح ــرك ــات شـعـبـيــة الـ ـي ــوم ،ب ـعــد صــاة
الـجـمـعــة ،فــي ظــل ّتــأكـيــد م ـصــادر تيار
املستقبل أنه سيكثف تحركات الشارع
بعد عيد رأس السنة .أما الثاني ،فعدم
تـمــاهــي ح ــزب الـلــه وحــركــة أم ــل بشكل
كــامــل م ــع «ال ـض ــواب ــط» ال ـتــي يضعها
الرئيس املكلف لتشكيل حكومته.
ولـ ـي ـ َـس ع ــابـ ـرًا أن م ـف ـتــي ال ـج ـم ـهــوريــة
ال ـش ـيــخ ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف دري ـ ـ ــان ،ال ي ــزال
يرفض استقبال دياب ،فيما ينتظر مع
املفتني اآلخرين خطوة الحريري املقبلة
كما خطوة اململكة العربية السعودية.
إذ تشير بعض املعطيات الــى تواصل
غ ـي ــر م ـب ــاش ــر م ــع الـ ـع ــواص ــم ال ـعــرب ـيــة،
ت ـتــواله ال ـس ـفــارة امل ـصــريــة فــي ب ـيــروت.
فـفــي غ ـمــرة األح ـ ــداث الــداخ ـل ـيــة ،يعمل
ال ـح ــري ــري ع ـلــى ج ـب ـهــات عـ ـ ـ ّـدة ،تـهــدف
بشكل أساسي إلى العودة إليه لتأليف
الحكومة ،أو ربــط مصيرها بموافقته
ب ـش ــرط أن ال ي ـت ـج ــاوز ع ـمــرهــا الـسـتــة
أشـ ـه ــر يـ ـع ــود ب ـع ــده ــا ك ــرئ ـي ــس مـكـلــف
ّ
من جديد .وهنا تؤكد مصادر مطلعة
«خشيته مــن أن تعيش الحكومة فترة
طويلة ،تحدث خاللها تغييرات إدارية
واسعة تطال جماعته املنتشرين في كل
اإلدارات» ،كما يخشى أن «ينتقل والء
قسم كبير من رجال األعمال والناشطني
الى الحكومة الجديدة ،وأن يزيد حزب
الله من نفوذه في هذه الفترة».

ي ـق ــول ال ـع ــارف ــون إن ال ـح ــري ــري يلعب
َ
ب ــاألوراق التي بــن يــديــه .يستفيد من
مــوقــف رؤسـ ــاء ال ـح ـكــومــات الـســابـقــن
فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام
س ـ ــام ،ال ــذي ــن يـتـمـسـكــون بــال ـحــريــري
ّ
كــل ألسـبــابــه .يــرفــض الـسـنـيــورة ديــاب
لتفضيله السفير السابق نواف سالم،
ك ــون األخ ـي ــر يـمـثــل ال ـخ ــط الـسـيــاســي
ل ـفــريــق  14آذار  .ف ـي ـمــا سـ ــام يفضل
آت
ال ـح ــري ــري ع ـلــى ديـ ــاب ألن األخ ـي ــر ٍ
م ــن خـ ــارج الـ ـن ــادي ال ـت ـق ـل ـيــدي ،بينما
َ
يـنـظــر ال ـيــه مـيـقــاتــي كـمــوظــف ك ــان من
ضمن دائرته ثم انقلب عليه ،وال يراه
مناسبًا ألن يـكــون فــي مــوقــع منافس.
كما يستفيد الحريري مــن موقف دار
ال ـف ـتــوى ،وه ــو يـضـغــط عليها لرفض
استقبال الرئيس املكلف وعــدم توفير
أي غطاء يوحي بالدعم له وللحكومة
الـ ـج ــدي ــدة ،م ــع ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى خ ـطــاب
املـ ـيـ ـث ــاقـ ـي ــة الن ـ ـ ـتـ ـ ــزاع الـ ـش ــرعـ ـي ــة م ـن ــه.
وبـحـســب املـعـلــومــات يـعـمــل الـحــريــري
على إحياء مجموعة «العشرين» وطلب
اليها استئناف اجتماعاتها وحركتها
السياسية مــن مــوقــع اإلع ـت ــراض على
دي ـ ــاب بــوص ـفــه ال ُي ـم ـثــل الـ ـ ــرأي ال ـعــام
السني ،عــدا عن كونه سيقود حكومة
«خـ ــاض ـ ـعـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــا ل ـل ـم ـس ـي ـح ـيــن
وال ـش ـي ـع ــة» .وب ـع ــد ال ـطــائ ـفــة الـسـنـيــة،
يتكل الـحــريــري على معارضة كــل من
الـقــوات اللبنانية والـحــزب اإلشتراكي
لحكومة دياب ،رغم اختالف األسباب،
ومع أن ال تنسيق مباشرًا بني األطراف
الثالثة إال أن الحريري يريد االستفادة
ً
من موقفهما .كما ُيعلق الحريري آماال
على الحراك ،ويتابع ويشجع التنسيق
بني مجموعات محسوبة عليه وأخرى
تــابـعــة لشخصيات كــانــت قــريـبــة منه،
م ـث ــل الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق اشـ ـ ــرف ري ـف ــي،
وبــن الـقــوات ومجموعات مــن الحراك
ف ــي الـ ـشـ ـم ــال ،ك ــذل ــك الـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
نهاد املشنوق وآخرين مع مجموعات
في بـيــروت .وهــو يدفع في اتجاه رفع
منسوب التجييش في الشارع السني،
ولـكــن بطريقة ال تجعله م ـســؤوال عن
الحركة في الشارع.
من جهة أخــرى ،ورغم البساط األحمر
الـ ـ ــذي ف ــرش ــه حـ ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أم ــل
للحريري بغية إعــادتــه الــى الحكومة،
اختلفت عــاقــة الـحــريــري مــع الثنائي
وم ـ ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـعـ ـم ــاد
ميشال عونَ ،
بعد انسحابه من سباق
ال ـت ـك ـل ـي ــف .وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار عـلـمــت
«األخ ـ ـبـ ــار» أن ح ــزب ال ـل ــه ق ــرر خفض
م ـس ـت ــوى ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع رئـ ـي ــس ت ـيــار

«املستقبل» كــرســالــة بــأن الـحــزب فعل
الكثير ألجل أن يبقى في الحكومة ،كما
سيدعم الـحــزب تجربة الرئيس ديــاب
وس ـي ــوف ــر ل ــه ع ـنــاصــر ال ـن ـج ــاح وع ــدم
اسـتـفــزازه ،بما فــي ذلــك عــدم التنسيق
مع الحريري الــذي سيسعى لتوظيف
كــل تنسيق فــي سياق الـقــول إنــه يريد
الـ ـع ــودة الـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة .أمـ ــا الــرئ ـيــس
نبيه ب ــري فــا يـقــل مــوقـفــه ت ـشــددًا عن
حــزب الـلــه ،وهــو يكرر بــأن «عــون طلع
معو حــق ،فــالـحــريــري ال يتكل عليه».
وه ـ ــو ن ـف ـســه – أي ب ـ ــري – ي ـع ـت ـبــر أن
َ
الحريري خذله ثــاث م ــرات .مــرة حني
استقال خالفا لوعده بعدم االستقالة
والتنسيق معه .وثانية ،عندما حرق
املــرش ـحــن واحـ ـ ـدًا تـلــو اآلخ ـ ــر ،خــاصــة
سمير الخطيب رغ ـ َـم وع ــده السير به.
وثالثا ،عندما أبلغه في الغداء األخير
أنــه يريد الـعــودة الــى الحكومة ،طالبًا

دريان ال يزال حتى اآلن
يرفض استقبال دياب

مهلة قصيرة لترتيب كل االمور ،وذلك
بعدما وفــر لــه بــري تـعــاونــا كــامــا من
قبله ومن قبل الحزب حتى في تركيب
ح ـك ــوم ــة اخ ـت ـص ــاص ـي ــن وم ـس ـت ـق ـلــن،
َ
ولكن الحريري عاد وانسحب ،قبل أن
يـشــن حـمـلــة عـلــى دي ــاب ُرغ ــم ان ــه أبلغ
بري أنه لن يقوم بذلك .وكما حزب الله
وحــركــة أم ــل ،يعتبر الرئيس عــون أنه
وق ــف إل ــى جــانــب ال ـحــريــري ،ومـنــع كل
َ
محاوالت ترشيح آخرين ،وحتى حني
ّ
أعرب الحريري عن عدم رغبته بتولي
ّ
مهمة التأليفَ ،
أصر رئيس الجمهورية
على عدم استفزازه ،من خالل موافقته
ع ـلــى أس ـم ــاء ال ي ـعــارض ـهــا ال ـحــريــري.
لكن األخير ّ
أصر على استبعاد الوزير
ّ
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،وش ـ ــن ح ـم ـلــة كـبـيــرة
أص ــاب ــت ع ــون بــالــدرجــة األول ـ ــى .وهــو
األمر الذي جعل عون ُمصرًا على دعم
دي ــاب لـكــي ي ـكــون رئـيـســا بـمــواصـفــات
كاملة ،ال أن يقع تحت الضغط السني،
أو أن يـتـ ّـحـ ّـول ال ــى قــائـمـقــام الـحــريــري
في السلطة .لكن مع كل هذا الدعم ،فإن
الوقائع تؤشر الى تضاؤل إمكان والدة

حزب الله وحركة أمل ُمصران على حكومة تكنو
 -سياسية بوجوه «غير نافرة» (هيثم الموسوي)

َ
حـكــومــة دي ــاب فــي وق ــت قــريــب ،وســط
مــامــح معارضة لبعض شــروطــه ،من
شــأنـهــا تــأخـيــر عـمـلـيــة اإلف ـ ــراج عنها.
يصل «الخليالن»
فبحسب املصادر ،لم ِ
خ ــال لقائهما دي ــاب اإلث ـنــن املــاضــي
الـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق مـ ـتـ ـك ــام ــل ،خـ ـص ــوص ــا أن
الرئيس املكلف يضع بعض الضوابط
التي ال يستسيغها الثنائي ،ومنها أنه
يــريــد حـكــومــة مـصـغــرة مــن  18وزيـ ـرًا،
فيما حــركــة أمــل وح ــزب الـلــه يفضالن
أن ي ـكــون ع ــدد الـ ـ ــوزراء أك ـبــر م ــن ذل ــك.
ك ـمــا ُي ـص ــر ع ـلــى ح ـكــومــة أخـصــائـيــن
غير مطعمة ،فيما الثنائي ُيصر على
تسمية وزراء أخصائيني لكن لديهم
صـبـغــة سـيــاسـيــة ،ول ـيــس بــال ـضــرورة
وج ـ ــوه ن ــاف ــرة ،أمـ ــا الـ ـش ــروط األخـ ــرى
التي وضعها ديــاب ،فهي دمــج بعض
الحقائب بعضها ببعض ،زيــادة عدد
ال ـن ـســاء ،وف ـصــل الـنـيــابــة عــن ال ـ ــوزارة.
وفيما انتشرت في اليومني املاضيني
ل ــوائ ــح ألس ـم ــاء وزاريـ ـ ــة ،مـنـهــا عـبــاس
الحلبي ،طــارق متري ،جهاد ابراهيم،
زياد بارود ،غازي وزني ،طالل فيصل
س ـل ـمــان ،ع ـمــر ن ـشــابــة ،ب ـش ــرى خـلـيــل،
حسان قباني ،هاني بحصلي ،هشام
ح ــداد ،مـيـشــال ب ـيــوض ،وداد الـحــص،
م ـح ـســن ال ـخ ـل ـي ــل ...ع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»
أن دي ــاب يــريــد م ــروان شــربــل لحقيبة
«الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» ،خـ ـص ــوص ــا أن ال ـ ـلـ ــواء
اب ــراهـ ـي ــم ب ـص ـب ــوص اعـ ـت ــذر ع ــن ع ــدم
تولي املهمة بسبب الوضع في الشارع
ال ـس ـن ــي (ع ـل ـم ــا ان الـ ـح ــري ــري ه ــو مــن
أوصى دياب باختيار بصبوص) .كما
يريد الرئيس املكلف شخصيات سنية
وشيعية ومسيحية من خارج النادي
ال ـس ـي ــاس ــي املـ ـب ــاش ــر ل ـت ــول ــي وزارات
أساسية ،وهو يقبل فقط بعودة الوزير
سـلـيــم جــريـصــاتــي بــاعـتـبــاره سيكون
«امـ ـ ــن س ــر رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة» فــي
االجتماعات الحكومية خصوصًا تلك
الـتــي ال يحضرها الــرئـيــس ع ــون ،كما
ّ
يفكر بشخصيات درزيــة غير مستفزة
لألقطاب الدرزية.
وبينما لم تستكن في بيروت األسئلة
عــن الـغـضـبــة الـسـنـيــة وال ـض ـغــط الــذي
يمارسه الحريري في الشارع إلفشال
ُ
ديــاب والنتائج التي ُيمكن أن تفضي
إليها ،أكد املقربون من رئيس الحكومة
املكلف بأنه «شخص هــادئ يعرف ما
ال ـ ــذي ي ــري ــده ،وهـ ــو ل ــن ي ـع ـت ــذر» ،وإن
ك ــان ش ــدي ــد االن ــزع ــاج م ــن م ــوق ــف دار
ال ـف ـت ــوى وال ـح ـم ـلــة ع ـل ـيــه ف ــي ال ـش ــارع
السني ،لكنه يعرف أن الحريري يقف
خـلـفـهــا وم ـع ــه م ــن ال ي ــري ــدون رئــاســة
ال ـح ـكــومــة اال ل ـه ــم .ويـ ـق ــول ه ـ ــؤالء إن
دياب «يتواصل مع الجميع بمن فيهم
الدول الغربية ،وهو يعرف أن الخارج
يــريــد حكومة أخصائيني ومستقلني،
ول ــذل ــك ي ـس ـعــى م ــع حـ ــزب ال ـل ــه وع ــون
وب ــري كــي ال يـكــون لهم تمثيل حزبي
مـبــاشــر فــي الـحـكــومــة» ،وه ــو عـ ّـبــر عن
ذلــك بصراحة خــال اجتماعاته معهم
بأنه «يريد حكومة تشبهه» ،فيما هم
ُ
يريدون «حكومة تشبه البلد» .كما أكد
دياب «قبوله بحكومة ملدة محددة ،من
ستة الــى ثمانية أشهر ،على أن يكون
الثنائي وعــون ممسكني بزمام األمور
فــي مجلس ال ـن ــواب ،ول ـيـ َـس مــن خــال
التمثيل املـبــاشــر فــي الـحـكــومــة ،وذلــك
ملــراعــاة بقية ال ـقــوى مــن الـفــريــق الــذي
ّ
سماه أو لم ّ
يسمه».
(األخبار)

