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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

بومبيو يرهن تعاون أميركا مع حكومة دياب بتنفيذ شروط:

أزمة رهيبة مقبلة على لبنان
مرة جديدة ،تدخل الواليات املتحدة،
ع ـل ـن ــا ،ع ـل ــى خـ ــط األزمـ ـ ـ ــة فـ ــي ل ـب ـنــان.
وهذه املرة أيضًا ،كان وزير الخارجية
األمـيــركــي مــايــك بومبيو واض ـحــا في
ت ـهــديــداتــه وش ــروط ــه ،تـمــامــا كـمــا في
ت ـصــري ـحــه م ــن وزارة ال ـخــارج ـي ــة في
بـيــروت الـعــام الـفــائــت .سـ ّـمــى شــروطــه
ب ــ«امل ـت ـط ـل ـبــات ال ـت ــي ت ــري ــده ــا أمـيــركــا
للتدخل للمساعدة» .في السابقّ ،
خير
اللبنانيني بــن الـسـيــاســة األمـيــركـيــة،
وب ــن الـعـقــوبــات الـشــامـلــة .ي ــوم أمــس،
هـ ّـدد بـ«أزمة مالية رهيبة في غضون
أسابيع» .وشرطه للتدخل واملساعدة
هــو أن ي ـقــول الـلـبـنــانـيــون ل ـحــزب الله
«ك ـف ــى» .وب ـخ ــاف الــرئ ـيــس الـفــرنـســي
واألمـ ــن ال ـعــام لــأمــم امل ـت ـحــدة ،رفــض
بومبيو اإلجــابــة عـلــى س ــؤال عـمــا إذا
كــانــت ب ــاده سـتـتـعــاون مــع الحكومة
ال ـجــديــدة ،راب ـطــا ذل ــك بـمــا س ـمــاه «أن
ت ـكــون الـحـكــومــة غـيــر ف ــاس ــدة» .ولكي
ال يـ ـك ــون ت ـص ــري ــح ب ــوم ـب ـي ــو ل ــوكــالــة
«بلومبيرغ» مادة للتأويل واالجتهاد،
ينبغي إيراده حرفيًا:
س ـئــل بــوم ـب ـيــو« :ال ـح ــال ــة ف ــي ل ـب ـنــان.
لديهم حكومة جديدة ،ولديهم عالقات
ب ـح ــزب الـ ـل ــه .ه ــل س ـت ـع ـمــل ال ــوالي ــات
املتحدة مع هذه الحكومة الجديدة؟»
فأجاب« :علينا أن ننظر في ذلك .حتى
اآلن ،لست أدري مــا هــي اإلجــابــة على
ذلك .رأيت ما جرى في الساعات الـ24
األخيرة .لقد كنا واضحني جدًا بشأن
مـتـطـلـبــات ال ــوالي ــات املـتـحــدة الــازمــة
ل ـل ـتــدخــل .ل ـب ـنــان ي ــواج ــه أزم ـ ــة مــالـيــة
رهيبة مـطــروحــة أمــامــه فــي األسابيع
امل ـق ـب ـل ــة .ن ـح ــن م ـس ـت ـع ــدون ل ـل ـتــدخــل،
وت ـق ــدي ــم دع ـ ــم ،ل ـكــن ح ـص ـرًا لـحـكــومــة
ملتزمة بــاإلصــاح .هــذا مهم ألميركا،
َ
نظرت إلى االحتجاجات التي
لكن إذا
ت ـج ــري ف ــي ب ـي ــروت وف ــي م ــدن خ ــارج
بيروت ،يمكنك أن ترى ،تمامًا كما في
بـغــداد  -اذهــب وشــاهــد االحتجاجات
فــي ب ـغــداد  -إنـهــا ليست احتجاجات
ضد أميركا ،هــذه احتجاجات تطالب
بالسيادة والحرية .االحتجاجات في
لبنان اليوم تقول لحزب الله «كفى».
نحن نريد حكومة غير فاسدة تعكس
إرادة ش ـع ــب ل ـب ـن ــان .إذا اس ـت ـجــابــت

(مروان طحطح)

هــذه الحكومة لذلك ،وإذا كانت هناك
مجموعة جديدة من القادة املستعدين
لاللتزام بــذلــك ،ولتنفيذ هــذا االلـتــزام،
فـهــذا هــو ال ـنــوع مــن الـحـكــومــات الــذي
س ـنــدع ـمــه حـ ــول ال ـع ــال ــم وهـ ــو ال ـن ــوع
م ــن ال ـح ـكــومــات الـ ــذي سـنـســاعــده في
لبنان».
ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ك ـ ـ ــام ب ــومـ ـبـ ـي ــوّ ،
رح ـ ــب
األمــن العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوتيريس بتأليف الحكومة ،وقال إنه
سيعمل مع دياب «لدعم اإلصالحات
فـ ــي ال ـب ـل ــد امل ـث ـق ــل ب ــال ــدي ــون وال ـ ــذي
يصارع أزمة اقتصادية» ،مؤكدًا دعم

لبنان في «تعزيز سيادته واستقراره
واس ـت ـق ــال ــه ال ـس ـي ــاس ــي» .ك ــذل ــك أكــد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
أثناء وجــوده في القدس املحتلة ،أن
فــرن ـســا سـتـفـعــل ك ــل شـ ــيء مل ـســاعــدة
لـ ـبـ ـن ــان عـ ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــروج م ـ ــن األزم ـ ـ ــة
العميقة التي تعصف به .أما االتحاد
األوروب ــي فــأشــار فــي بـيــان لــه إلــى أن
«تـشـكـيــل الـحـكــومــة خ ـطــوة أســاسـيــة
نحو ضمان قدرة البالد على معالجة
األزمــات املتعددة التي تؤثر عليها»،
مؤكدًا دعمه «للبنان في اإلصالحات
ً
االجتماعية واالقتصادية ،فضال عن

بومبيو :االحتجاجات
في لبنان اليوم تقول
لحزب الله «كفى»

مساعدته فــي تعزيز الحكم الرشيد
واملحاسبة ومكافحة الفساد».
داخـلـيــا ،الــدخــان األبـيــض الــذي خـ ِـرج
مــن قـصــر بـعـبــدا مــع ص ــدور مراسيم
ت ــأل ـيــف ال ـح ـك ــوم ــة أول م ــن أم ـ ــس ،ال
ي ـع ـن ــي خـ ـ ـ ــروج الـ ـ ـب ـ ــاد م ـ ــن أزم ـت ـه ــا
الخانقة .فالحكومة العشرينية التي
يتقاسمها ائتالف فريق  8آذار  -التيار
الوطني الحر والرئيس ّحسان دياب،
ـازات
م ــن غـيــر ال ـ ــوارد أن تـحــقــق إن ـج ـ ّ
نوعية سريعة ،وال ينبغي أن يتوقع
َ
تأت
منها أحد أن تفعل ذلــك .فهي لم ِ
لتعالج حــدثــا راه ـنــا ،بــل أتــت بعدما

دخلت البالد انهيارًا سببه عقود من
الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة التدميرية.
الــواقــع صعب الــى درج ــة أنــه يحتاج
ً
فعال إلى «عصا سحرية» ال يحملها
ديـ ــاب وال وزراؤه ،ألن الـتـغـيـيــر في
بنية االقتصاد يحتاج الى سياسات
تأخذ وقتًا لتنفيذها ،وحكومات من
ُ
يحجب ضرورة
نوع آخر .لكن ذلك ال
أن تسعى هذه الحكومة إلى استعادة
ثقة ال ـنــاس ،بـعـ َـد أن فقدتها السلطة
ع ـل ــى مـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،وال
سـيـمــا أن والدتـ ـه ــا أت ــت ب ـعــد ان ــدالع
انـتـفــاضــة  17تـشــريــن األول .لـكــن ما
صـ ــدر ع ـلــى ل ـ ّس ــان رئ ـي ـس ـهــا وبـعــض
وزرائها ال ُيبشر بالخير.
َ
فقبل م ــرور  24ســاعــة على إبصارها
ال ـن ــور ،خ ــرج رئ ـيــس الـحـكــومــة ُمــدلـيــا
ب ـت ـصــريــح ع ــن ح ــاك ــم م ـص ــرف لـبـنــان
ريــاض سالمة ،في ما بــدا أشبه بخط
أح ـم ــر ض ــد وج ـ ــود م ـن ــاخ ــات ون ــواي ــا
إلقصائه ،فقال إن «إقــالــة سالمة غير
ُ
واردة اآلن ،ونحن نريد أن نبني على
ُ
اإليـجــابـيــة» .وه ــذا الـخــط يـَعــاد رسمه
ّ
فــي ظــل أزم ــة مصرفية كــانــت تتطلب
من الرئيس الجديد تقديم تطمينات
ل ـل ـم ــواط ـن ــن ف ـي ـم ــا خـ ـ ـ ّـص ودائـ ـعـ ـه ــم
امل ـ ـح ـ ـج ـ ــوزة وشـ ـ ـ ـ ـ ّـح الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر .ل ـك ـنــه
عــوضــا ع ــن ذلـ ــك ،قـ ـ ّـرر ح ـمــايــة الــرجــل
ال ــذي ُي ّ
حمله أغـلــب الـنــاس مسؤولية
ال ـتــدهــور ال ـن ـقــدي .وع ـلــى خ ـطــاه ســار
وزيــر الداخلية الجديد محمد فهمي
َ
حني َ
رسم بدوره جدار حماية للمدير
الـ ـع ــام ل ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ال ـل ــواء
ّ
عـمــاد عثمان ،فــي عــز صــرخــة الـشــارع
ضد عنف القوى األمنية املفرط بحق
املـتـظــاهــريــن ،فــأكــد أن ــه لــن ُي ـصــار الــى
إقــالــة عثمان ،معتبرًا أن «أداء القوى
األمنية كان باملستوى املطلوب أثناء
الـثــورة وإن حصلت بعض األخـطـ ّـاء».
أما وزير املالية غازي وزني ،فـ«بشر»
اللبنانيني بأن سعر الــدوالر لن يعود
إلى  1500ليرة ،فيما قال وزير الطاقة
ريمون غجر إنه ال يمكن تحديد املهلة
الكهرباء!
التي يحتاج إليها حل أزمة
ّ
أمام هذا الكم من السلبية التي يبشر
ب ـهــا أع ـض ــاء ف ــي ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
ورئيسها ،يصبح جائزًا سؤالهم عما
أتوا ليفعلوه.
وفيما عـقــدت الحكومة أول اجتماع
لـهــا فــي الـقـصــر الـجـمـهــوري برئاسة
ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال عـ ــون ب ـعــد ال ـت ـقــاط
الـصــورة التذكارية بمشاركة رئيس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ــري ،بــدا الفتًا
ت ـ ـكـ ــرار ديـ ـ ـ ــاب ،ل ـل ـي ــوم الـ ـث ــان ــي عـلــى
ال ـتــوالــي ،أن «أول جــولــة خــارجـيــة له
س ـت ـك ــون إل ـ ــى ال ـخ ـل ـي ــج» ،وم ـ ــن دون
إعطاء أي وعد في ما يتعلق بـ«ثالثية
ال ـج ـي ــش والـ ـشـ ـع ــب وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة» فــي
البيان الوزاري.
(األخبار)

تقرير

«المستقبل» :هذا تخريب للعاصمة!
عــادت املواجهات إلــى محيط املجلس
النيابي وأسواق بيروت أمس ،بالرغم
مــن تــألـيــف الـحـكــومــة بــرئــاســة حسان
ّ
املحتجني حيال املوقف
دياب ،وانقسام
منها .ساعة املــواجـهــة بــدأت فــي وقت
باكر عــن أيــام االحتجاجات السابقة،
إذ بـ ـ ــادرت م ـج ـمــوعــات إلـ ــى م ـحــاولــة
اجتياز الـعــوائــق والتحصينات التي
ّ
عززتها القوى األمنية طوال يوم أمس
عـلــى م ــداخ ــل ســاحــة ال ـنـج ـمــة .مشهد
رش ــق ال ـح ـجــارة وامل ـفــرق ـعــات وقـنــابــل
ّ
املحتجني ّ
تكرر،
املــولــوتــوف مــن جهة
وقــوبــل بخراطيم املـيــاه وقنابل الغاز
امل ـس ـي ــل لـ ـل ــدم ــوع .رقـ ـع ــة امل ــواجـ ـه ــات
ّ
سرعان ما اتسعت لتصل إلــى ساحة
ال ـش ـهــداء ومـحـيــط بـيــت الـكـتــائــب في
ً
الصيفي ،وصــوال إلــى مبنى «تاتش»
في منطقة مار مخايل.
إل ـ ــى ج ــان ــب ق ـ ــوى م ـك ــاف ـح ــة ال ـش ـغــب،
ٌ
انتشار للجيش اللبناني على
ُس ّجل
ّ
مداخل وسط بيروت وتفرعاته وعمد
َ
إلـ ــى إخ ـ ــاء س ــاح ــت ــي ري ـ ــاض الـصـلــح
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ّ
وال ـش ـه ــداء ،كـمــا ُس ـ ّـج ــل ت ــدخ ــل لـلـقـ ّـوة
الـ ـض ــارب ــة ف ــي فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ال ـتــي
حاولت «تفريغ» أســواق بيروت ممن
عـ ـم ــدوا إل ـ ــى ت ـح ـط ـيــم واج ـ ـهـ ــات ع ــدد
مــن املـحــال الـتـجـ ّ
ـاريــة .كـمــا نقلت فــرق
اإلسعاف عــددًا من الجرحى وعالجت
آخرين ميدانيًا.
مــواج ـهــات نـهــايــة األس ـب ــوع املــاضــي،
ال ـ ـت ـ ــي أوقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات الـ ـج ــرح ــى
واملـ ـص ــاب ــن فـ ــي صـ ـف ــوف امل ـح ـتـ ّـجــن
بـ ــالـ ــرصـ ــاص امل ـ ـطـ ــاطـ ــي وال ـ ـح ـ ـجـ ــارة
وقنابل الغاز املسيل للدموع من جانب
ال ـقــوى األمـنـ ّـيــة ومـكــافـحــة الـشـغــب ،لم
تدفع املدير العام لقوى األمن الداخلي
ّ
التوجه إلى عائالت
عماد عثمان إلى
ال ـ ـض ـ ـحـ ــايـ ــا ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا م ـص ــاب ــي
ّ
العيون وبتر ّاألطراف ،إال ببيان أمني
تـبــريــري ...لكنه زار دار الفتوى أمس،
ليطلع مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريــان «على مجريات األمور
الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت أم ـ ـ ــام م ـس ـج ــد مـحـمــد
األمـ ــن ،فــي وس ــط ب ـيــروت م ـســاء يــوم

ّ
ال ـس ـبــت الـ ـف ــائ ــت» ،م ــؤكـ ـدًا ل ــه «أن مــا
ُيشاع عن انتهاك لحرمة املسجد عار
من الصحة ،والقوى األمنية لم تدخل
إلى داخل املسجد».
خـ ــروج الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري من
ال ـح ـكــومــة ،أش ــار إل ــى إم ـكــانـ ّـيــة إع ــادة
ّ
الـتــوتــر إلــى جـمـهــوره ،األم ــر ال ــذي بدأ
أول من أمس ،عبر قطع الطرقات الذي
ت ــا إع ـ ــان ال ـح ـكــومــة وتـ ـج ـ ّـدد أم ــس.
ّ
ان ـت ـق ــل الـ ـت ــوت ــر إل ـ ــى سـ ــاحـ ــات وس ــط
ال ـب ـل ــد ،وسـ ــط م ـع ـل ــوم ــات ع ــن ج ـهــات
ّ
املحتجني بالباصات من الشمال
تنقل
والبقاع إلى بيروت ،وهو ما نفى تيار
املستقبل عالقته به.
غـيــاب الـحــريــري عــن التصريح أمــس،
بـ ـع ــد مـ ــا ش ـ ـهـ ــده وسـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت مــن
«أعـمــال تخريب على أيــدي املرتزقة»
ّ
ّ
املحتجني قبل أي ــام ...حل
كما وصــف
م ـكــانــه ب ـي ــان لـعـضــو كـتـلــة املستقبل
النائب نزيه نجم ،الذي قال إن «الذي
يحصل ال يندرج في إطــار ثــورة ضد
س ـل ـط ــة ،فـ ــالـ ــذي يـ ـح ــدث ي ـ ـنـ ــدرج فــي

إط ــار الـتـخــريــب املـتـعـمــد للعاصمة».
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ن ـهــاد
امل ـ ـش ـ ـنـ ــوقُ :
«م ـ ـ ـ ـ ــدان ومـ ـ ــرفـ ـ ــوض ه ــذا
ال ـع ـن ــف ،وت ــدم ـي ــر أرزاق الـ ـن ــاس فــي
وسط بيروت .االنتفاضة قامت بوجه
السلطة وليس لتخريب املدينة على
حساب أهلها ّ
وتجارها .هذا سيفتح

عثمان الذي برر
إطفاء العيون وبتر
األطراف ،حرص على
توضيح ما جرى في
مسجد األمين للمفتي

الـ ـب ــاب أك ـث ــر وأكـ ـث ــر مل ــزي ــد م ــن الـقـمــع
الـفــوضــوي وإســالــة ال ــدم ــاء .أال يكفي
بيروت حرمانها من التمثيل الوزاري
املـبــاشــر؟» .تصريحا نجم واملشنوق
تقاطعا مــع إع ــان «ات ـحــاد الـعــائــات
الـ ـبـ ـي ــروتـ ـي ــة» ت ــأيـ ـي ــده االنـ ـتـ ـف ــاض ــة،
وش ـج ـب ــه فـ ــي بـ ـي ــان «ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدي عـلــى
امل ـم ـت ـل ـكــات ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة ال ــذي
ّ
تخلل االنتفاضة» ،ومطالبته الدولة
ّ
ّ
مسؤولياتها بالتجاوب مع
ـ«تحمل
ب
مـطــالــب االنـتـفــاضــة الس ـت ـعــادة األمــن
واالسـتـقــرار فــي البلد وقـطــع الطريق
ع ـل ــى املـ ـن ـ ّ
ـدس ــن واملـ ـح ـ ّـرض ــن ال ــذي ــن
ّ
ّ
يشوهون صورتها السلمية».
مجموعات االنتفاضة وفــي الساعات
ال ـتــي سـبـقــت ّإعـ ــان الـتـشـكـيـلــة كــانــت
في حالة الترقب إلعــان موقفها ،إما
بمنحها الفرصة للعمل مقابل اإلبقاء
ع ـل ــى ض ـغ ــط ال ـ ـشـ ــارع أو االس ـت ـم ــرار
فــي مواجهتها تحت عـنــوان «ال ثقة»
حـتــى إس ـقــاط ـهــا .غـيــر أن م ــا اسـتـجـ ّـد
ف ــي ال ـش ــارع أمـ ــس ،دف ــع بــالـعــديــد من

املـجـمــوعــات إل ــى االنـسـحــاب بـعــد بــدء
املواجهات .األمر الذي حصل مع الذين
شـ ــاركـ ــوا ف ــي امل ـس ـي ــرة االح ـت ـجــاجـ ّـيــة
ّ
(حدد موعدها قبل تشكيل الحكومة)
التي انطلقت ّبأعداد أقل من سابقاتها
بـعـنــوان «مـكــفــايــن» ،مـســاء أم ــس ،من
ّ
بجمعية
أم ــام م ـصــرف لـبـنــان مـ ــرورًا
ً
املصارف وصــوال إلــى ريــاض الصلح،
بـيـنـهــا «م ـج ـمــوعــة ش ـب ــاب امل ـص ــرف»
ّ
الشبابية للتغيير
وأعضاء من الحركة
وقـطــاع الـشـبــاب وال ـطــاب فــي الحزب
ّ
والتجمع الشبابي
الشيوعي اللبناني
املــدنــي وات ـحــاد الـشـبــاب الديمقراطي
وآخـ ـ ـ ــرون .ل ــدى وصـ ــول امل ـس ـي ــرة إلــى
ريــاض الصلح ألقت مجموعة شباب
امل ـص ــرف ب ـيــانــا ق ــال ــت ف ـي ــه« :سـنـكـمــل
ت ــواج ــدن ــا ف ــي ال ـس ــاح ــات ح ـيــث ي ـلــزم،
على الرغم من تشكيل الحكومة ،وذلك
ملــواصـلــة الـضـغــط الـشـعـبــي املـطـلــوب،
الــذي لن يتوقف حتى تحصيل كامل
الحقوق وتحقيق األهداف».
(األخبار)

تقرير

صندوق النقد على يمين وزير المال:
على اللبنانيين التضحية!
محمد وهبة
سـ ّـجــل سـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة مقابل
ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،لـ ـ ــدى الـ ـص ــراف ــن أمـ ــس،
 2000ل ـي ــرة ل ـل ـش ــراء و 2050لـيــرة
للمبيع .سعر الشراء ّ
حددته نقابة
ال ـ ـصـ ــرافـ ــن فـ ــي ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ــدر أول
مــن أم ــس مــن دون أن ت ـحـ ّـدد سعر
امل ـب ـي ــع أو أي إش ـ ـ ــارة إلـ ــى تــوفـيــر
الكميات الــازمــة للسوق .والبيان
جاء بعد بضعة أيام على اجتماع
ال ـن ـق ــاب ــة ب ـح ــاك ــم مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ري ـ ـ ــاض س ــام ــة وال ـت ـن ـس ـي ــق مـعــه
حول السعر املستهدف .وبأقل من
 24س ــاع ــة ،ظ ـهــرت نـتـيـجــة ال ـل ـقــاء:
ت ـحـ ّـولــت ازدواجـ ـي ــة سـعــر الـصــرف
إل ـ ــى ث ــاث ـي ــة ع ـل ــى ال ـن ـح ــو اآلت ـ ــي:
سعر الصرف املدعوم بني مصرف
ل ـب ـنــان واملـ ـص ــارف ،س ـعــر ال ـصــرف
فــي الـســوق املــوازيــة بــن الصرافني
ّ
وامل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـح ــك ــم بــه
ال ـ ـ ـصـ ـ ــرافـ ـ ــون ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـن ــاس ــب مــع
عمليات املضاربة لجهة التسعير
والكميات املتوافرة ،سعر الصرف
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء ب ــأسـ ـع ــار
اصطناعية وكميات استنسابية.
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـور ف ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،ك ــان
ضــروريــا جـدًا لتفسير تصريحات
وزي ــر امل ــال غ ــازي وزن ــي .فـهــو أثــار
موجة ذعر في السوق عندما أشار
إلــى أن «ال ـعــودة إلــى سعر ال ــ1500
ً
ليرة بات أمرًا مستحيال» .واختار
ّ
وزن ــي ،فــي تصريح آخــر ،أن يحدد
خـ ـي ــارات ــه امل ــالـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ملعالجة األزمــة« :الحكومة بحاجة
إل ــى مـســاعــدة خــارج ـيــة» .ول ـكــي ال
ّ
يفسر هذا التصريح بشكل خاطئ،
فإن مستشاره مروان مخايل ،الذي
عـ ّـن في هــذا املوقع بطلب من أحد
صندوق النقد الدولي،
كبار مديري ُ
ّ
أعد ورقة عمل نشرت أخيرًا بعنوان
«خريطة الطريق للتعافي» ،وجاء
فـيـهــا« :م ــن أج ــل تـســريــع التعافي،
مـ ـ ـ ــن امل ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـسـ ــن أن تـ ـت ــوص ــل
الـحـكــومــة بــأســرع وق ــت ممكن إلــى
اتـ ـف ــاق صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــدي ال ــدول ــي
يتضمن اقتراض  3مليارات دوالر
على ثــاث سـنــوات الستقطاب 10
مـلـيــارات دوالر إضافية مــن الــدول
املقرضة (املسماة مانحة) ...وعلى
امل ــواط ـن ــن الـتـضـحـيــة ع ـلــى امل ــدى
ّ
تتحسن الخدمات
القصير بينما
الـ ـع ــام ــة عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــدى املـ ـت ــوس ــط».
ّ
التحسن املفترضة،
ولتفصيل آلية
استخدم مخايل الكلمة السحرية
«الخصخصة».
إذًا ،ع ـلــى ل ـب ـنــان ال ـت ـس ـ ّـول م ـجــددًا
واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال االس ـ ـتـ ــدانـ ــة ال ـقــدي ـمــة
بـ ــاس ـ ـتـ ــدانـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
عملية إع ــادة هيكلة لـلــديــن الـعــام
قد ال تكفي ليكون الدين مستدامًا،
فـتـعـمــد ال ــدول ــة إل ــى ب ـيــع اصــولـهــا
وأمــاك ـهــا إلي ـف ــاء أمـ ــوال الــدائ ـنــن.
إنها الوصفة الكالسيكية نفسها
سـ ـ ــواء ّ
روج ل ـه ــا وزنـ ـ ــي وم ـخــايــل
وعـ ـش ــرات غ ـيــره ـمــا ،أو وردت في
تقارير صندوق النقد الدولي .هي
ال ــوص ـف ــة الـ ـت ــي ت ـت ـض ـ ّمــن تـحـســن
املــؤشــرات إلع ــادة ضــخ الحياة في
نـ ـم ــوذج اقـ ـتـ ـص ــادي ي ـح ـت ـضــر مــن
األول ــى دفـنــه ودف ــن كــل مــا يـمــت له
بصلة.
والـ ـ ــافـ ـ ــت أن ت ـ ـيـ ــار ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إل ــى
صندوق النقد الدولي بدأ يتنامى
فـ ــي األس ــابـ ـي ــع األخ ـ ـي ـ ــرة .أب ــرزه ــم
وزيــر العمل كميل أبو سليمان ،ثم
مجموعة الـخـبــراء الــذيــن ّ
تجمعوا
فــي كارنيغي برعاية ممثلة البنك
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ح ـ ـنـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــد وم ـم ـث ــل
صندوق «بــاك روك» عامر بساط،

الـ ــذي يـسـتـثـمــر ن ـحــو م ـل ـيــار دوالر
ف ــي سـ ـن ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة بــال ـع ـمــات
األجنبية ،وسواهمّ ...كلهم ّ
يروجون
للوصفة نفسها بأشكال مختلفة:
يجب أن نعيد هيكلة الــديــن العام
ون ـ ـن ـ ـفـ ــذ إصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا
الخصخصة وأن نقترض املزيد من
صـنــدوق النقد الــدولــي ومــن الــدول
املــان ـحــة ل ـن ـعــود إل ــى ن ـمــط الـحـيــاة
ال ـســابــق :االس ـت ـيــراد واالس ـت ـهــاك،
وهــذا ال يتأمن من دون تخصيص
 10م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر عـ ـل ــى األق ـ ــل
لرسملة املصارف ،أو بعبارة أخرى
إعادة بعثها من بني األموات.
كل هــذه املعطيات تأتي في سياق
واح ــد :انخفضت قيمة الـلـيــرة في
الـ ـس ــوق املـ ــوازيـ ــة ع ـن ــد ال ـص ــراف ــن
بـقـيـمــة  517ل ـي ــرة وس ـط ـي ــا ،أو ما
نـسـبـتــه  .%34.4وبــاالس ـت ـنــاد إلــى
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا األم ـ ــر
سـيــؤدي إلــى زي ــادة مـعــدالت الفقر
إلــى  .%52الالفت أن البنك الدولي
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــل ه ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن أجـ ــل
ّ
التسول على ظهر لبنان طالبًا من
«أص ــدق ــاء ل ـب ـن ــان» ،ف ــي االج ـت ـمــاع
الذي عقد أخيرًا في باريس ،تمويل
بــرامــج اسـتـهــداف الفقر الـتــي ثبت
ان ـ ـع ـ ــدام ق ـي ـم ـت ـه ــا وتـ ـح ـ ّـولـ ـه ــا مــن
بــرامــج مــؤقـتــة إلخـ ــراج ال ـنــاس من
ّ
يتسول على
الفقر ،إلــى سياسات
ظـهــرهــا الـبـنــك ال ــدول ــي مـبـلــغ 500
ً
مـلـيــون دوالر إضــاف ـيــة ف ـضــا عن
تـحـ ّـولـهــا إل ــى أدوات زبــائـنـيــة بيد
السياسيني :الفقير عليه أن يثبت
ف ـق ــره أم ـ ــام ال ـس ـيــاســي وأن يثبت
والءه للفوز ببطاقة دعم صحي أو
ببطاقة تموين شهرية.
إذًا ،تقلصت القدرة الشرائية بنسبة
 %34لنحو  %80من املقيمني الذين
يتقاضون رواتبهم بالليرة .ال ّ
يهم
طاملا أن املسؤولني في لبنان ،وقوى
ّ
ال ـن ـفــوذ ،يـخــطـطــون لعملية إع ــادة
هيكلة للدين العام ترضي الدائنني
ً
املحليني واألجــانــب أوال ،ثــم تبيع
أص ــول ال ــدول ــة ثــان ـيــا ...مــا يحصل
على مستوى االقتصاد ليس مهمًا،
وإعـ ــادة صـيــاغــة الـنـمــوذج حـتــى ال
يصاب باملرض نفسه ليست هدفًا
ألي م ــن ه ـ ـ ــؤالء .امل ـه ــم ك ــم سـتـبـلــغ
حصيلة الـتـسـ ّـول هــذه امل ـ ّـرة وكيف
ّ
توزع.
اي ــا يـكــن ال ـح ــال ،مــن امل ـهــم اإلش ــارة
ّ
إلــى أن غالبية الدين العام محلي،
اي مـ ـحـ ـم ــول مـ ــن ج ـ ـهـ ــات م ـح ـلـ ّـيــة
بـنـسـبــة ت ـصــل إلـ ــى  .%90مـصــرف
ل ـب ـن ــان واملـ ـ ـص ـ ــارف ت ـح ـمــل الـقـســم
األك ـب ــر ،فـيـمــا ه ـنــاك ق ـســم مـحـمــول
م ــن ال ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ومـ ــؤس ـ ـسـ ــة ض ـم ــان
الــودائــع ،وهـنــاك األجــانــب الــذيــن ال
تــزي ــد حـ ّـصـتـهــم ع ـلــى  10م ـل ـيــارات
دوالر من أصل دين ّ
يقدر أنه بلغ 90
مليار دوالر في نهاية .2019
السؤال الذي تثيره هذه اإلشكالية
ّ
ه ــو اآلت ـ ــي :ك ــل دوالر م ــوظ ــف فــي
س ـ ـنـ ــدات ال ـ ـيـ ــوروبـ ــونـ ــدز ي ـب ـلــغ 40
س ـن ـتــا ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،مـ ــا ي ـع ـنــي أن ــه
بــإم ـكــان شـ ــراء ال ــدي ــون الـخــارجـيــة
ّ
كلها بقيمة  4مليارات دوالر ،فهل
يمكن الـتـعــامــل مــع الــديــن مــن دون
وص ـفــات خــارج ـيــة ،أم أن التهويل
باملجاعة يهدف حصرًا إلى تكريس
اللجوء للخارج؟
فــي ال ــواق ــع ،يعتقد بـعــض الـخـبــراء
أنه يمكن االستغناء عن قسم كبير
م ــن ال ـ ـ ـ ــواردات ،وأنـ ــه يـمـكــن خفض
أسعار الفائدة إلــى الـحــدود الدنيا
م ــن أجـ ــل إط ـ ــاق عـمـلـيــة االئ ـت ـمــان
(اإلقراض للقطاع الخاص) مجددًا،
فـ ــإلـ ــى جـ ــانـ ــب وجـ ـ ـ ــود ال ـك ــاب ـي ـت ــال

ك ــونـ ـت ــرول ،والـ ـ ــذي ت ـتــوقــع مـيــريــل
لـ ـيـ ـن ــش أن اس ـ ـت ـ ـم ـ ــراره لـ ـسـ ـن ــة أو
س ـن ـتــن أمـ ــر م ـم ـكــن ول ـك ـن ــه ي ــؤدي
إلـ ــى ت ــدم ـي ــر امل ـ ـصـ ــارف الـلـبـنــانـيــة
وانعدام استدامتها ،فإن تحويالت
امل ـغ ـتــربــن م ــن الـ ـخ ــارج سـتـسـتـمـ ّـر
ول ـ ــو ب ــوتـ ـي ــرة أكـ ـث ــر ت ـ ـبـ ــاطـ ــوءًا ،مــا
يعني أن جزءًا من التمويل متوافر
ً
لــاسـتـيــراد ،فـضــا عــن أن مصرف
لبنان الـتــزم بتمويل  4.5مليارات
دوالر للمشتقات النفطية والــدواء
وال ـق ـمــح ،وه ـن ــاك س ـيــولــة إضــافـيــة

 %34من القدرة
الشرائية للرواتب
طارت وسعر الصرف
ثالثي األبعاد

في السوق بقيمة  6مليارات دوالر
م ـخ ــزن ــة فـ ــي املـ ـ ـن ـ ــازل س ـت ـس ـت ـخــدم
فــي الــوقــت امل ـنــاســب ل ـشــراء السلع
واالستيراد وسواه.
هـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أنـ ـ ــه لـ ــن تـ ـك ــون ه ـن ــاك
مجاعة .وال ضرورة أيضًا ألن تكون
هناك وصفات خارجية.
لـ ـ ــذا يـ ـج ــب إج ـ ـ ـ ــراء جـ ـ ـ ــردة ح ـس ــاب
مـفـصـلــة وشــام ـلــة ل ـكــل م ــوج ــودات
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان وال ـ ـت ـ ــزام ـ ــات ـ ــه وال س ـي ـمــا
ف ــي مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ل ـي ـتــم ت ـقــديــر
الخسائر وإع ــادة توزيعها بشكل
ع ــادل كـمــا يـقـتــرح ال ــوزي ــر الـســابــق
شــربــل نـحــاس .أمــا إذا كــان هناك
اعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاد بـ ـ ـ ــأن ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـن ـق ــد
سيقرض لبنان  3مليارات دوالر
ّ
ويشكل ضمانة لتدفع ال ــدول 10
مليارات دوالر ،من أجــل ال شيء،
فـهــذا اعـتـقــاد خــاطــئ ألن اجتماع
مثل هذه الدول مع صندوق النقد
ً
الــدولــي هــو اص ــا ق ــرار سياسي،
وعلى افتراض أن مثل هذا القرار
استثماري :ماذا يمكننا أن نعطي
ال ـ ـ ــدول والـ ـصـ ـن ــدوق أربـ ــاحـ ــا فــي
املقابل؟

 10مليارات دوالر
فقط من الدين
محمولة من
أجانب وقيمتها
الحالية تساوي
 4مليارات
(هيثم
الموسوي)

من األولويات :ضبط االستيراد،
التعامل مع الليرة والدين
يقول رئيس املركز االستشاري للدراسات
عـبــد الـحـلـيــم فـضــل ال ـلــه إن األول ــوي ــات التي
يـفـتــرض أن تـقـ ّـدمـهــا الـحـكــومــة عـلــى غيرها
واضحة وال لبس فيها:
باتت ً
ّ
ـ يجب أوال التوصل إلى طريقة ملعالجة الدين
الـعــام لجهة إبـطــاء مـســاره وتقليص كلفته.
هــذا األمــر مرتبط أيضًا بعجز املالية العامة
ألن الدين العام سينمو بوتيرة أسرع في ظل
سيناريو تدهور اإليرادات ّوثبات النفقات ما
يــزيــد العجز ويـسـ ّـرع تضخم الــديــن الـعــام...
لــذا نـحـتــاج إلــى إجـ ــراءات جــذريــة وملحوظة
ومـلـمــوســة ت ــؤدي إل ــى خـفــض ف ــوري للدين
العام بنسبة تـتــراوح بني  %20و %30عبر
إجراءات داخلية قد تتضمن زيادة الضريبة
عـلــى ال ـفــوائــد ،ف ــرض ضــريـبــة عـلــى ال ـثــروة،
إطفاء جزء من الدين العام أو خفض الفائدة
عليه...
ـ ـ ـ ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـق ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي ون ـقــص
ال ـس ـيــولــة وال ـح ــاجــة إلعـ ــادة ّ رسـمـلـتـهــا ،ال
بــد مــن أن تـكــون ه ّـنــاك خــطــة شــامـلــة لهذا
األمــر ،علمًا بأن أقــل التقديرات تشير إلى
أن حاجات إعادة الرسملة تبلغ  12مليار
ّ
بالحد األدنــى ويمكن أن تصل إلى
دوالر
 20مليار دوالر .يجب أن تكون هناك خطة
مـتـكــامـلــة وف ــوري ــة تـنـطــوي عـلــى إجـ ــراءات
الستقطاب هذه األموال من الخارج وليس
مـنــافـســة ال ـس ـيــولــة املـحـلـيــة عـلـيـهــا ،علمًا
بــأن اإلج ــراءات على مستوى الــديــن العام

تساعد على تحسني ميزانيات املصارف.
ـ يجب أال نبقى أســرى التركيز على ميزان
املــدفــوعــات ال ــذي ت ـعـ ّـد فــوائ ـضــه وع ـجــوزاتــه
الـسـنــويــة ظــرف ـيــة ،بمعنى أن الـتــدفـقــات كل
سـنــة ت ـحـ ّـدد الـعـجــز أو الـفــائــض فيما جــزءًا
كبيرًا من األموال التي ّ
تسجل في هذا امليزان
ّ
هي ديــن على الدولة وال نتصرف فيها بما
يـخــدم االقـتـصــاد ويـ ّ
ـوسـعــه ،لــذا صــار مهمًا
الـتــركـيــز عـلــى عـجــز الـحـســاب ال ـجــاري عبر
تدابير تقليص االستيراد وتحريك الرسوم
واالستفادة
الجمركية بعكس اتجاه األزمــة
ً
من تجارب الدول لضبط االستيراد وصوال
إل ــى زي ــادة الـتـصــديــر ال ــذي قــد يتطلب وقتًا
أطول.
ـ يجب تخصيص قسم من االموال املتوافرة
فــي لبنان ملنع إف ــاس املــؤسـســات ودعمها
مقابل الـحـفــاظ على الــوظــائــف ،على أن يتم
مواكبة هذا األمر بإجراءات متعلقة بالحماية
االجتماعية ســواء على مستوى تعويضات
ّ
ضد البطالة وغيرها.
ـ ـ بالنسبة لسعر صــرف الـلـيــرة ،فعلينا أن
ّ
نـقـ ّـرر إذا كــنــا نــريــد االسـتـمــرار بآلية الدعم
م ــا يــوجــب ف ــي امل ـقــابــل تـحــديــد الـسـيــاســات
االقتصادية واملالية التي ّ
تعد مستدامة في
ظ ــل ال ــدع ــم ،وإذا كـنــا نــريــد تــوسـيــع هــامــش
التسعير فعن أي سعر وأي هوامش للدعم...
كــل ه ــذه األمـ ــور يـجــب أن ت ـكــون فــي صلب
نقاشات الحكومة.

