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لبنان

لبنان
على الغالف

ّ
لبنان يفاضل بين الخيارات الكارثية:

تعريف
موجز

هل ندفع من ودائع الناس
أم نخضع لصندوق النقد؟
في األسابيع األخيرة ،انطلق نقاش ّ
جدي حول إعادة هيكلة الدين َالعام ربطًا بجدوى سداد استحقاق  9آذار المقبل الذي
تبلغ قيمته  1.2مليار دوالر .حتى اآلن ،تقف وجهات النظر على طرفي نقيض بين من يريد االستمرار في دفع الديون من
احتياطات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية (من ودائع الناس ّعمليًا) بهدف شراء وقت إضافي ،وسط ضبابية أفق الحلول
مخاطره السياسية التي قد تخضع لبنان
للنهوض من األزمة المالية ــــ النقدية ،وبين من يرى أن التخلف عن السداد رغم
ُ
لصندوق النقد الدولي هو أمر محتوم يوجب الوقوع فيه اليوم قبل الغد لكي ال تهدر احتياطات مصرف لبنان على
الديون .المفاضلة تكمن في أي الخيارات هو األقل ضررًا!
محمد وهبة
ث ـمــة م ـح ــور واح ـ ــد ل ـكــل االج ـت ـمــاعــات
التي عقدت في السرايا الحكومية قبل
أي ــام وفــي عــن التينة أم ــس ،وســواهــا
من اللقاءات الثنائية غير املعلنة :هل
ندفع سندات الدين التي تستحق في
ّ
آذار  ،2020أم نبدأ بــإجــراءات التخلف
عن السداد .أحلى الخيارات املطروحة
م ـ ـ ـ ـ ـ ّـر؛ ال ـ ــدف ـ ــع يـ ـسـ ـتـ ـن ــزف امل ـ ــزي ـ ــد مــن
احـتـيــاطــات مـصــرف لـبـنــان بالعمالت
ً
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة املـ ـتـ ـه ــالـ ـك ــة أصـ ـ ـ ـ ــا ،ف ـي ـمــا
ّ
يـفــرض الـتـخــلــف عــن ال ـســداد التعامل
مع الدائنني األجــانــب الذين يتوقع أن
يربطوا موافقتهم على إعــادة الهيكلة
ّ
بخطة ّ
مالية يشرف
أو إعادة الجدولة
على تنفيذها صـنــدوق النقد الــدولــي
ً
الــذي سيأتي حامال وصفته الكارثية
وخلفياته السياسية.

االستحقاق المصيري
ف ـ ــي  ،2020ت ـس ـت ـح ــق عـ ـل ــى الـ ــدولـ ــة
اللبنانية ثــاثــة س ـنــدات يــوروبــونــدز
ي ـب ـلــغ م ـج ـمــوع ـهــا  2.5م ـل ـي ــار دوالر:
 1.2مليار دوالر فــي آذار 700 ،مليون
دوالر في نيسان ،و 600مليون دوالر
في حزيران .كذلك تستحق فوائد على
محفظة سـنــدات الـيــوروبــونــدز بقيمة
ّ
 2.18مليار دوالر تـتــوزع على دفعات
شهرية ت ـتــراوح بــن  33مليون دوالر
و 539مليونًا.
وبحسب املعطيات األخيرة عن هوية
حملة السندات ،فهي على النحو اآلتي:
 %65م ــن االس ـت ـح ـق ــاق ــات األس ــاس ـي ــة
(أصـ ــل الـ ـسـ ـن ــدات) ،أو م ــا ي ـ ــوازي 1.6
م ـل ـي ــار دوالر ،م ـح ـم ــول ــة م ــن أج ــان ــب

ّ
 2.36مليار دوالر تستحق للدائنين األجانب ستدفع من احتياطات مصرف لبنان (ودائع الناس) (مروان طحطح)

ّ
«مهربي األموال»؟
لماذا ال يفصح ّبري عن أسماء
ّ
فجر الرئيس نبيه بري ،أمس ،قنبلة من العيار الثقيل بإعالنه عن أن أصحاب خمسة مصارف كبرى ّ
هربوا
ما يصل إلى مليارين و 300ألف دوالر إلى الخارج.
يتقاطع الرقم املعلن من بري مع الرقم الذي كشفه رئيس لجنة الرقابة على املصارف سمير حمود ،في
كتابه إلى املدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات .في الكتاب ،يوضح حمود أن حجم األموال ّ
املحولة
من املصارف العاملة في لبنان إلى مصارف في سويسرا ،خالل املدة املمتدة من  17تشرين األول لغاية
 14كانون الثاني  ،2020تعادل  2.276مليار دوالر .لكنه يشير أيضًا إلى أن ما ال يقل عن  60في املئة من
املبالغ ّ
املحولة مرتبطة بودائع منشأها عقود ائتمانية.
ّ
ّ
هذا يعني أن املبالغ املشكوك في كونها «مهربة» إلى سويسرا تبلغ عمليًا نحو مليار دوالر ،فلماذا تحدث
بري عن  2.3مليار دوالر؟ هل وصلته املعلومة ناقصة أو ّ
محرفة ،أم أنه يهدف من خالل هذا التصريح
إلى الضغط على أصحاب املصارف ،أم أن لديه من املعلومات ما لم تذكره لجنة الرقابة على املصارف في
كتابها؟
ُ
معلومة بري ،لكي تكون ذات جدوى عامة ينبغي أن تستكمل بإعالن أسماء أصحاب املصارف الخمسة
هربوا أموالهم ،وخاصة أن لجنة الرقابة على املصارف لم تشر إلى هوية من ّ
الذين ّ
حولوا األموال ،انطالقًا
من أن «التحقق من مصادر األموال وتحديد الشبهة فيها يقع ضمن إطار عمل هيئة التحقيق الخاصة
ّ
وليس من مهمات اللجنة التي ال يحق لها رفع السرية املصرفية واالطالع على هوية أصحاب الحسابات».
(األخبار)

(كانت  %44.9قبل بضعة أسابيع ،إال
أن املصارف باعت بعضًا من السندات
التي تحملها ملستثمرين أجــانــب بما
يــؤمــن لـهــا سـيــولــة ط ــازج ــة ب ــال ــدوالر،
وب ـم ــا ي ــؤم ــن لـلـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب
ف ــرص ــة ل ـت ـح ـق ـيــق أرب ـ ـ ــاح م ــن س ـن ــدات
س ـع ــره ــا بـ ـخ ــس ،رغ ـ ــم أن م ـخــاطــرهــا
م ــرتـ ـفـ ـع ــة) .كـ ــذلـ ــك ي ـح ـم ــل ال ــدائـ ـن ــون
األج ــان ــب  %35م ــن م ـج ـمــوع ال ـفــوائــد
ال ـس ـنــويــة ،أي م ــا ي ـ ــوازي  765مـلـيــون
دوالر .في النتيجة ،مجموع ما يحمله
ال ــدائـ ـن ــون األج ــان ــب ي ـصــل إلـ ــى 2.36
مليار دوالر.
هذه املعطيات ضرورية للنقاش املتعلق
ّ
بتسديد السندات والفوائد أو التخلف
عنها .فاالستحقاق األول املطروح أمام
لبنان ،هو استحقاق  9آذار 1.2( 2020
مليار دوالر أصل السندات و 143مليون
دوالر ف ـ ــوائ ـ ــد) .ف ـه ــل ي ـت ــوج ــب عـلـيـنــا
ّ
أن نــدفــع ه ــذا االس ـت ـح ـقــاق أم نتخلف
ع ــن سـ ـ ـ ــداده ف ـت ـس ـت ـحــق ك ــل ال ـس ـن ــدات
وف ــوائ ــده ــا؟ ه ــذا ال ـس ــؤال ل ــم يـقـفــز إلــى

الواجهة فـجــأة ،بــل هــو متصل بنقاش
سابق حــول جــدوى تسديد استحقاق
تشرين األول  2019وقيمته  1.5مليار
ّ
دوالر .يومها برزت دعوات للتخلف عن
الـســداد ،إال أن االعتراضات عليها ،وال
سيما من حاكم مصرف لبنان رياض
ّ
ســامــة ،كــانــت مبنية على أن التخلف
عن الـســداد غير ممكن في ظل حكومة
م ـس ـت ـق ـي ـلــة وانـ ـقـ ـس ــام س ـي ــاس ــي ح ــول
تشكيل ال ـح ـكــومــة ،فـيـمــا تتطلب هــذه
ّ
الخطوة رســم خطة واضـحــة وشاملة،
ً
فـضــا عــن اإلج ـ ــراءات املتبعة فــي مثل
هذه الحاالت.
مــا حصل هــو أن مـصــرف لبنان سـ ّـدد
نيابة عن الحكومة استحقاق تشرين
األول املاضي ،وبقي السؤال األساسي
بــا ج ــواب :مــا هــي ج ــدوى االسـتـمــرار
فـ ــي تـ ـس ــدي ــد الـ ـ ــديـ ـ ــون؟ هـ ــل يـ ـج ــب أن
نواصل تسديدها ،فيما كل املعطيات
املعنيون تشير إلــى أن
الـتــي تــداولـهــا ّ
اإلفـ ــاس وق ــع ودقـ ــت ســاعــة الحقيقة
ال ـت ــي ل ــم ي ـعــد مـمـكـنــا ال ـت ـعــامــل معها

بالتمييع على الطريقة اللبنانية؟ هل
ّ
نسدد الــديــون من احتياطات مصرف
ّ
لبنان بالعمالت األجنبية؟ بأي هدف؟
ّ ّ
أي خطة؟
وضمن
ه ـ ـكـ ــذا ب ـ ــات اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق آذار امل ـق ـبــل
م ـص ـيــريــا .ف ـمــع قـ ــرب اس ـت ـح ـقــاق آذار
 2020بــال ـتــوازي مــع تــألـيــف الحكومة
واستعداداتها لنيل الثقة على أساس
البيان الوزاري ،عاد النقاش ّ
بقوة إلى
مسألة الدفع أو التوقف عنه .استدعى
األمر عقد اجتماع مالي برئاسة رئيس
الحكومة حـســان دي ــاب وبـحـضــور كل
مــن وزي ــر امل ــال غ ــازي وزنـ ــي ،والبيئة
ّ
دم ـيــانــوس ق ــط ــار ،واالق ـت ـصــاد راوول
نـعـمــة ،وحــاكــم م ـصــرف لـبـنــان ريــاض
سالمة ورئيس جمعية املصارف سليم
صفير .في هذا االجتماع ،انحاز دياب
س ـت ـم ــرار ف ــي تـســديــد
وس ــام ــة إل ــى اال ّ
ال ــدي ــون ،فيما تـحــفــظ وزن ــي عـلــى هــذا
األمر.
هذه املواقف أطلقت تسارعًا في وتيرة
االج ـت ـمــاعــات ب ـشــأن ه ــذا االسـتـحـقــاق

سـنــد الـيــوروبــونــدز هــو ديــن
عـ ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
بــالـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة ،يحصل
ال ــدائ ــن مـقــابـلــه عـلــى «ورق ــة»
ي ـ ـ ـحـ ـ ـ َّـدد فـ ـيـ ـه ــا تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ّ
رد
ال ـ ــدي ـ ــن وف ـ ـ ــوائ ـ ـ ــده وط ــري ـق ــة
ت ـس ــدي ــده ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
شــروطــه الـقــانــونـيــة لـلـتــداول
فــي األس ــواق الــدولـيــة وآلـيــات
التوقف عن السداد وسواها
من آليات التعامل بني الدولة
املقترضة والدائنني.

الـ ــذي ب ــات يـسـتـحــوذ ع ـلــى اسـتـقـطــاب
س ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـ ــن ث ـن ــائ ــي
حــركــة أمــل وح ــزب الـلــه .رئـيــس مجلس
ال ـنــواب نبيه ب ـ ّـري عقد أمــس اجتماعًا
مــال ـيــا ،ح ـضــره إل ــى وزنـ ــي ،وزيـ ــر امل ــال
ال ـســابــق ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل ،وال ـنــائــب
علي فياض ورئيس املركز االستشاري
للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل
ال ـلــه .بحسب املـعـلــومــات ،ف ــإن النقاش
ت ـطـ ّـرق إل ــى مـســائــل ع ـ ّـدة مـطــروحــة في
البيان الـ ــوزاري ،مثل مسألة الكهرباء
املستنسخة من خطط سابقة «فاشلة»،
ل ـك ــن امل ـس ــأل ــة األس ــاسـ ـي ــة ك ــان ــت ح ــول
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق آذار  2020وال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات
امل ـط ــروح ــة ،إال أن ــه ل ــم يـتـخــذ أي ق ــرار
نهائي بهذا الشأن بعد.
صندوق النقد حتمي؟
عمليًا ،صار هناك أكثر من وجهة نظر
حول استحقاق آذار:
ـ ـ ـ ـ أه ـم ـيــة ه ــذا االس ـت ـح ـقــاق نــاب ـعــة من
كــونــه األك ـب ــر ب ــن اسـتـحـقــاقــات السنة
ّ
الـجــاريــة ،لــذا فــإن تسديده ثــم التخلف
عن ســداد االستحقاقات التالية أمـ ٌـر ال
معنى أو قيمة له سوى إهدار مبلغ من
احـتـيــاطــات م ـصــرف لـبـنــان بالعمالت
األجـنـبـيــة ،وه ــذا يــوجــب ات ـخــاذ الـقــرار
اليوم وليس غدًا .أصحاب هذه الوجهة
ّ
يـحــاجـجــون ب ــأن ض ــرورة الـتـخــلــف عن
الـ ـس ــداد مـبـنـيــة ع ـلــى أن ــه ال ي ــوج ــد إال
ّ
خ ـيــاران :الــدفــع أو التخلف عنه .الدفع
سيتم بــأمــوال املــودعــن الـتــي ال يمكن
ً
التفريط بها مــن أجــل الــدائـنــن ،فضال
ّ
عــن أنـهــا سترتب تــداعـيــات اقتصادية
واج ـت ـم ــاع ـي ــة قـ ــد ت ـ ــؤدي إل ـ ــى ت ـحــريــك
ال ـش ــارع بــوت ـيــرة غـيــر مـسـبــوقــة .وإل ــى
جانب ذلك ،فإن املعطيات املالية تشير
إلى أن احتياطات مصرف لبنان القابلة
لــاسـتـعـمــال ال تــزيــد عـلــى  8مـلـيــارات
دوالر ،وبالتالي فإن تسديد  2.3مليار
دوالر للدائنني األجــانــب سـيــؤدي إلى
نـقــص ف ــوري فــي االحـتـيــاطــات بنسبة
 %29ولن يبقى سوى  5.7مليارات دوالر
السـتـيــراد األك ــل وال ـشــرب واملـحــروقــات
واملواد األولية واألساسية ...وهذا املبلغ
ال يكفي إال لبضعة أسابيع.
ومن ضمن النقاش أنه ال يمكن التعويل
ع ـلــى األمـ ـ ـ ــوال ال ـخ ــارج ـي ــة لـلـمـصــارف
لـتـمــويــل عـمـلـيــات اس ـت ـي ــراد ،ألن هــذه
األمــوال شارفت على النفاد ولــن يعود
ب ــإم ـك ــان ـه ــا ف ـت ــح اع ـ ـت ـ ـمـ ــادات ل ـت ـمــويــل
االستيراد ،ما يعني أن املــأزق سيكون
ك ـب ـي ـرًا خ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع الـ ـت ــي سـتـلــي
ســديــد االس ـت ـح ـقــاق وال ـف ــوائ ــد ،إذ لن
تـ ّ
يوفر هذا االستحقاق أي أموال جديدة
للمصارف.
لكن جوهر النقاش لــدى أصحاب هذه
الــوج ـهــة ل ـيــس م ـح ـصــورًا بــالـتـســديــد،
ّ
بــل يشمل أيضًا إج ــراءات التخلف عن
السداد .فهل سيكون على لبنان مواجهة
الخضوع لصندوق النقد الدولي؟ كيف
ن ـت ـعــامــل م ــع صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
ومطالبه؟ فالخضوع لصندوق النقد
الدولي سيكون موجعًا جدًا وخصوصًا
ّ
أن تدخله ملساندة عملية إعــادة هيكلة
أو إعادة جدولة الدين العام ال يمكن أن
يأتي من دون ثمن سياسي واجتماعي
هائل من خالل فرض أجندة إصالحات
تتضمن زيادة الضرائب والخصخصة،

«لكن الخضوع قد يأتي اليوم بشروط
ّ
أقــل حـ ّـدة مما سيأتي عليه الحقًا عند
ّ
ً
التخلف الـقـســري عــن ال ـس ــداد» .فضال
ع ــن أن ق ـ ــرار االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي تـســديــد
ّ
الــديــون أو التخلف عــن ســدادهــا ،ليس
قــرار جهة سياسية واح ــدة ،ســواء كان
رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة
أو الكتل السياسية املمثلة في الحكومة
ومجلس النواب ،أو أي طرف آخر مثل
حاكم مصرف لبنان.
يقول املطلعون إن عقود اليوروبوندز
تسمح بدعوة الدائنني إلى اجتماعات
للتفاهم معهم خالل فترة زمنية معينة
(في العادة ال يكون الدائنون متوترين
كـلـمــا كــانــت ال ـف ـتــرة أق ــل م ــن  6أش ـهــر)،
وهذه العقود ال تتيح للدائنني الحجز
ع ـل ــى ال ــذه ــب وال ع ـل ــى أصـ ـ ــول شــركــة
امليدل إيست وال على أي أصول سيادية
أخ ـ ــرى م ـثــل الـ ـسـ ـف ــارات وسـ ــواهـ ــا ،وال
يكون بإمكانهم الحجز على االعتمادات
التي تفتحها املصارف الستيراد القمح
واملحروقات واألكل وسواها ...وبالتالي
فــإن مكمن الـقـ ّـوة هــذا يمكن استعماله
للتوصل إلــى اتفاق مع الدائنني .كذلك
ل ـيــس ه ـن ــاك م ــا ي ـج ـبــر ال ــدائ ـن ــن على
إخضاع لبنان لصندوق النقد الدولي
إال بــواسـطــة الـنـفــوذ ال ــذي يمارسونه،
وهو أمر متوقع من بعضهم.

ّ
التسول
العودة إلى

ـ ـ ـ ـ ـ أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـ ـ ــرأي الـ ـق ــائ ــل ب ــوج ــوب
االس ـت ـمــرار فــي دف ــع ال ــدي ــون ،أي ديــاب
وس ــام ــة ،ي ـ ّ
ـروج ــان ب ــأن شـ ــراء الــوقــت
ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ال ـق ـي ــام ب ـه ـنــدســة مــالـيــة
ً
واس ـع ــة تـتـضـمــن اس ـت ـب ــداال لـلـسـنــدات
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـم ـل ـه ــا امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ب ـس ـن ــدات
يحملها م ـصــرف لـبـنــان فــي محفظته
وإقـ ـ ـ ــراض املـ ـص ــارف بــال ـل ـيــرة وإع ـ ــادة
تــوظ ـيــف ه ــذه الـ ـق ــروض ل ــدى مـصــرف
لبنان (بهدف رسملة املصارف) ،يمنح
ّ
«تسول»
الحكومة فرصة إلجراء جولة
ع ـلــى ب ـعــض الـ ـ ـ ــدول .عـ ــدا ع ــن ســذاجــة
هـ ــذا ال ـس ـل ــوك ال ـ ــذي ي ـل ـغــي حـقـيـقــة أن
الـ ـ ــدول ت ــرع ــى مـصــالـحـهــا ال ـخــارج ـيــة،
أي أن ــه ال يــوجــد إقـ ــراض أو هـبــات بال
ثمن سياسي يصعب حـصــول إجماع
األدوات
على تسديده ،فإن اللجوء إلى ّ
السابقة ملعالجة اإلف ــاس ال يبشر إال
بأن املسؤولني في لبنان لم يعوا حقيقة

كل المعطيات
ّ
التي تداولها المعنيون
تشير إلى ّأن اإلفالس
وقع ،ودقت ساعة
الحقيقة

الـتـطــورات اإلقليمية واملـحـلـيــة ،وأنهم
يـ ــريـ ــدون إنـ ـع ــاش نـ ـم ــوذج ف ـيــه فـجــوة
ّ
كبيرة بــن قــلــة مــن األثــريــاء وكـثــرة من
الفقراء .فمن االعتبارات األساسية التي
يـجــب أن تــؤخــذ فــي االع ـت ـبــار ملناقشة
هــذا االستحقاق أن تسديد الديون من
االحتياطات يعني تسديدها من ودائع
الـ ـن ــاس الـ ـت ــي اس ـت ـم ـل ـك ـت ـهــا املـ ـص ــارف
ّ
ووظفتها لدى مصرف لبنان ،وأن هذا
األخير أنفقها على تمويل االستهالك
امل ـتــرف للبنانيني وعـلــى الــدائ ـنــن من
مـ ـص ــارف وكـ ـب ــار املـ ــودعـ ــن املـحـلـيــن
واألج ـ ــان ـ ــب ب ــدل ـي ــل األربـ ـ ـ ـ ــاح ال ـطــائ ـلــة
املحققة من الهندسات املالية.
ـ ـ ـ ثمة خـيــار ثــالــث يشير إل ــى إمكانية
الـتـمـيـيــز ب ــن ال ــدي ــن ال ــداخ ـل ــي والــديــن
الخارجي .ثمة من يقول إنه يجب سداد
الــديــن الـخــارجــي وإع ــادة هيكلة الدين
الداخلي الذي تحمله املصارف .لكن هذا
الخيار ،عدا عن صعوبة تطبيقه في ظل
عدم قــدرة أي طرف على منع املصارف
مــن بيع الـسـنــدات ملستثمرين أجــانــب،
ّ
ال يلقى رواج ــا ،ألن تخلف الــدولــة عن
الـ ـس ــداد يـخـفــض تصنيفها فـ ــورًا إلــى
درج ــة «إف ـ ــاس» ،مــا يـسـتــدعــي خفضًا
مـ ـب ــاشـ ـرًا ل ـت ـص ـن ـيــف امل ـ ـص ـ ــارف ال ـت ــي
ستصاب باإلفالس كلها ضربة واحدة.
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في الواجهة

الثقة في عكس سير الموازنة:
أهم من النصاب
االهم الذي تتوقعه جلسة
مجلس النواب للتصويت على
الثقة بحكومة الرئيس حسان
دياب ،هو عدد االصوات التي
ستحوزها .هذه المرة ثمة
فحص فعلي لحكومة
عالقة بين ظهير ناقص
وشارع ال يزال غاضبًا
نقوال ناصيف
تــواجــه حكومة الرئيس حـســان ديــاب،
ع ـن ــد م ـث ــول ـه ــا االس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل لـنـيــل
الثقة ،امتحانًا معاكسًا للذي اختبره
مـجـلــس الـ ـن ــواب ف ــي جـلـسـتــه االخ ـي ــرة
للتصويت على موازنة  .2020في تلك
ال ـج ـل ـســة ،ف ــي  27ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،كــان
معضلة اكتمال النصاب
البرملان امــام
ّ
الـقــانــونــي بعدما تمنع عــدد مــن نــواب
ف ــري ــق  8آذار ع ــن ال ـح ـض ــور ،م ــا حمل
رئيس املجلس نبيه بـ ّـري على الطلب
مــن الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري والـنــائــب
السابق وليد جنبالط مشاركة عدد من
نــواب كتلتيهما بغية إكمال النصاب.
اذذاك ل ــم ي ـعــد ت ــأم ــن غــال ـب ـيــة ع ــادي ــة،
مــن ضمن الغالبية املطلقة ،ام ـرًا شاقًا
القـ ــرار امل ــوازن ــة .ف ــي الـحـصـيـلــة ص ـ ّـوت
 49نــائـبــا مــع امل ــوازن ــة مــن مـجـمــوع 73
نــائـبــا حـضــروا الـجـلـســة .لــم يـكــن مهمًا
حينئذ معارضة نــواب تيار املستقبل
وام ـت ـنــاع ن ــواب ال ـل ـقــاء الــديـمــوقــراطــي.
املثير للعجب ان  20نائبًا من الغالبية
ال ـن ـي ــاب ـي ــة الـ ـت ــي ات ـ ــت ب ـح ـكــومــة دي ــاب
لـ ــم ي ـق ـت ــرع ــوا مـ ــع مـ ــوازنـ ــة سـتـطـبـقـهــا
ح ـكــوم ـت ـهــم .ك ـم ــا ان ن ـ ــواب امل ـع ــارض ــة
الحاضرين صوتوا ضد موازنة اعدتها
حكومة كانوا ممثلني رئيسيني فيها.
امـ ــا م ــا يـنـتـظــر ح ـكــومــة ديـ ـ ــاب ،فـشــأن
مختلف تمامًا.
معضلة الحكومة الـجــديــدة ،ان جلسة
الـثـقــة ستحضرها كــل الـكـتــل النيابية
الكبيرة تقريبًا ،وقد تتغيب عنها كتل
صـغـيــرة .اال ان قـيــاس نـجــاح الجلسة،
كما الحكومة نفسها ،ليس في توفير
نصاب االلـتـئــام الــذي سيكون فائضًا،
بــل فــي عــدد االص ــوات التي ستمنحها
الثقة .وهــو مصدر املشكلة التي ّ
يعبر
عنها تــألـيــف الـحـكــومــة ال ـجــديــدة على
انها حكومة اللون الواحد .بيد انها في
البرملان ستكون في مواجهة معارضة
ً
يـ ـق ــل عـ ـ ــدد ن ــوابـ ـه ــا قـ ـلـ ـي ــا ع ـ ــن ف ــري ــق
االك ـثــريــة ،اذا ك ــان ال بــد مــن االخ ــذ في
االعتبار ان املعارضة التي جهرت سلفًا
بحجبها الثقة تضم كتلة املستقبل (20
نــائـبــا) وكـتـلــة ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية
( 15نائبًا) وكتلة اللقاء الديموقراطي
( 9ن ـ ـ ـ ــواب) وكـ ـتـ ـل ــة ال ـ ـعـ ــزم ( 4نـ ـ ــواب)
وكتلة حزب الكتائب ( 3نــواب) ،ناهيك
باحتمال ان تنضم اليها كتلة الحزب
السوري القومي االجتماعي ( 3نواب)،
الى حجب نواب في فريق  8آذار كجهاد
الصمد الثقة بعدما عزم على الخروج
م ــن الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـت ـ ـشـ ــاوري .ك ــذل ــك يـغـيــب
النائب فايز غصن لدواع صحية.
حصيلة ك ـهــذه لـيـســت قـلـيـلــة ،اذ تبلغ
على االقل  55نائبًا .ما يعني استطرادًا
ان مجلس النواب منقسم على كتلتني
ك ـ ـبـ ــريـ ــن ،اح ـ ــداهـ ـ ـم ـ ــا تـ ـمـ ـث ــل املـ ـ ـ ـ ــواالة
واالخرى املعارضة.
تكمن معضلة التصويت في املالحظات
اآلتية:
 - 1ه ــي حـ ـ ــاالت نـ ـ ـ ــادرة ،م ـن ــذ م ــا بـعــد
اتفاق الطائف ،حصول حكومة جديدة
على ثقة متدنية .على مــر الحكومات
املـتـعــاقـبــة م ـنــذ ع ــام  ،1992حـكــومـتــان

جنبالط الممثل في الحكومة معارض لها (مروان طحطح)

ف ـقــط نــال ـتــا ث ـقــة ت ـن ـقــص ع ــن االك ـثــريــة
امل ـط ـل ـق ــة مـ ــن ال ـ ـن ـ ــواب ،ه ـم ــا ح ـكــوم ـتــا
الرئيسني عمر كرامي عام  2004عندما
حــازت الرقم االدنــى بني نظيراتها هو
 59ص ــوت ــا ،وح ـكــومــة الــرئ ـيــس نجيب
مـيـقــاتــي ع ــام  2011ع ـنــدمــا حـ ــازت 63
صوتًا .اما الحكومة التي حازت العدد
االك ـ ـبـ ــر مـ ــن االص ـ ـ ـ ـ ــوات ،ف ـه ــي ح ـكــومــة
ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ع ـ ــام 2009
بحصولها على  122صوتًا.
ّ
يفسر هــذا الـفــارق ان حكومتي كرامي
ومـ ـيـ ـق ــات ــي ك ــانـ ـت ــا حـ ـك ــومـ ـت ــي الـ ـل ــون
ال ـ ــواح ـ ــد امـ ـس ــك ب ـه ـم ــا ف ــري ــق  8آذار،
بينما ب ــرر حـصــول حـكــومــة الـحــريــري
على الـعــدد االكـبــر انـهــا حكومة وحــدة
وطنية رغــم انها تلت انتخابات 2009
الـتــي حصلت فيها قــوى  14آذار على
الغالبية النيابية .وهو ما يفسر ايضًا
حصول الحكومة االولى للرئيس فؤاد
السنيورة عام  2005على  92صوتًا بعد
انتخابات نيابية عامذاك انتزعت فيها
قــوى  14آذار الغالبية .لم تكن حكومة
السنيورة ســوى ثـمــرة تحالف رباعي

حكومة دياب بين
ظهير  8آذار غير
الموحد وظهير
البرلمان المشتت

اضحى الحقًا ،بعد اتفاق الدوحة عام
 ،2008معيار تأليف حكومات الوحدة
الوطنية.
 - 2مع ان حصول حكومة جديدة على
ثقة متدنية من مجلس النواب تقل عن
الـ ـنـ ـص ــف ،1+ال يـنـتـقــص م ــن قــانــونـيــة
ال ـث ـقــة وإن ه ــو يـنـتـقــص م ــن الـشــرعـيــة
الشعبية التي حصلت عليها بالواسطة
م ــن خ ــال ال ـب ــرمل ــان .ه ــي ث ـقــة املـجـلــس،
بأكثرية عادية او مطلقة او موصوفة،
الـ ـت ــي ت ـم ـك ــن ال ـح ـك ــوم ــة مـ ــن م ـب ــاش ــرة
ممارسة صالحيتها .غير ان ذلك يعني،
في نهاية املطاف ،ان التفويض املعطى
اليها ناقص ،وستكون امــام معارضة
ضارية .وهو الواقع الذي قد تقبل عليه
حـكــومــة دي ــاب ال ـتــي رب ـمــا ح ــازت على
ثقة تقل عن عــدد االصــوات التي نالها
رئيسها عندما ّ
سمته الغالبية النيابية
رئيسًا مكلفًا للحكومة ،وهو  69صوتًا.

حصولها على رقــم دونـ ّـه يعني ان في
فــريــق حلفائه ال ــذي تـبــنــى تكليفه َمــن
تخلى لـيــس عــن حكومته فـحـســب ،بل
عنه هو خصوصًا كاشارة الى التخلي
عن تأييده رئيسًا للحكومة.
اك ـث ــر م ــن اي م ــن س ــاب ـق ــات ـه ــا ،تـحـتــاج
الـحـكــومــة الـجــديــدة الــى ثـقــة عــالـيــة في
مرحلة استثنائية ستقودها الى اتخاذ
اجراءات وتدابير استثنائية وموجعة،
م ــا ي ــوج ــب تــوف ـيــر اوس ـ ــع ح ـمــايــة لها
م ــن الـ ـب ــرمل ــان ع ـل ــى االق ـ ـ ــل .ل ـي ــس قـلـيــل
االثـ ــر ان اف ــرق ــاء ف ــي الـ ـح ــراك الـشـعـبــي
ال ي ــزال يــرفــض حـكــومــة دي ــاب ،ويـهــدد
ب ـم ـنــع وص ــول ـه ــا الـ ــى م ـج ـلــس ال ـن ــواب
ل ـن ـيــل ال ـث ـق ــة ،وي ـط ـعــن ف ــي شــرعـيـتـهــا،
وس ـي ـح ــاول م ــواج ـه ــة ال ـخ ـطــة االم ـنـيــة
املــرافـقــة النـعـقــاد الـجـلـســة .يـحــدث ذلــك
فيما ظهيرها السياسي وهــو فريق 8
آذار غير موحد ،وظهيرها الدستوري
وهو مجلس النواب مشتت بني مواالة
ومعارضة.
 - 3تحاول معارضة الحريري وجنبالط
وسمير جعجع الـظـهــور بمظهر بعث
ال ـ ــروح ف ــي فــريــق  14آذار ،م ــع ان لكل
مـنـهــم اس ـبــابــا مـخـتـلـفــة ع ــن اآلخـ ــر في
الـ ــذهـ ــاب الـ ـيـ ـه ــا :مـ ـع ــارض ــة ال ـح ــري ــري
ح ـك ــوم ــة دي ـ ـ ــاب ك ـم ـع ــارض ـت ــه ُ ح ـكــومــة
خرج من
ميقاتي عام  2011كون الرجل أ ِ
السرايا ،معارضة جعجع موجهة الى
رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار
الوطني الحر اللذين تخليا عنه شريكًا
مـسـيـحـيــا اك ـث ــر مـنـهــا ال ــى ديـ ــاب وهــو
كــان سباقًا الــى االمـتـنــاع عــن املشاركة
ف ـي ـهــا .ام ــا م ـعــارضــة ج ـن ـبــاط ،ففيها
يكمن اللغز .ممثل في الحكومة بوزيرة
االع ــام مـنــال عبدالصمد ،وفــي الوقت
نفسه يعد نفسه معارضًا لها.
يــوم استحدث املقعدان الــدرزي الثاني
والكاثوليكي الثاني ،ورفع عدد اعضاء
ال ـح ـكــومــة م ــن  18وزيـ ـ ـرًا ال ــى  ،20كــان
الحسبان املعلن انه مقعد لجنبالط من
اجــل ت ــوازن املـعــادلــة الــدرزيــة ـ الــدرزيــة
ً
وتـ ـص ــويـ ـبـ ـه ــا ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ان امل ـق ـعــد
الــدرزي االول حازه وزير سماه النائب
ط ــال ارسـ ــان ه ــو رم ــزي مـشــرفـيــة .لم
يكن متوقعًا في حكومة اللون الواحد
ان يـعـطــى املـقـعــد الــوحـيــد ل ـل ــدروز الــى
ج ـن ـبــاط ب ــال ــذات .اذذاك ن ـش ــأت فـكــرة
م ـق ـع ــدي ــن ل ـق ـط ـبــي املـ ـع ــادل ــة الـ ــدرزيـ ــة.
بالتأكيد ليست وزي ــرة االع ــام فريقًا
ثالثًا فيها .لم يكن انقضى وقت طويل
ع ـلــى اعـ ــان ج ـن ـبــاط ،م ــن ع ــن التينة
عندما قابل بري في  13كانون الثاني،
انه سلم اسم وليد عساف كوزير يمثله
الى الرئيس املكلف آنذاك والى َمن قال
انــه يـشــارك فــي التأليف الـنــائــب الـلــواء
جميل السيد.

