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لبنان

لبنان
على الغالف

االقتصادي والشعبيّ
ّ
حكومة دياب تحت الضغط

رياض سالمة Game Over
ّ
كـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف م ـ ـهـ ـ ّـيـ ــأة الن ـت ـف ــاض ــة
شعبية ،معيشيًا ،اقتصاديًا ،ماليًا،
نقديًا ،إداريًا ...على جميع املستويات
السياسية ،البالد تعبة .وألجل ذلك،
نزل الناس الغاضبون إلى الشوارع
في طــول البالد وعرضها ليل أمس.
الـ ـشـ ـع ــارات م ـت ـع ــددة ح ـت ــى تـ ـك ــاد ال
ُ
ً
ت ـح ـص ــى ،ل ـك ــن أك ـث ــره ــا تـ ـ ـ ــداوال ك ــان
«إسقاط رياض سالمة».
َ
فــي دول ــة اقتصادها مــدولــر ،لــم يعد
ِمـ ـ ــن سـ ـع ــر ل ـ ـشـ ــراء ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر .يـقـصــد
الناس الصرافني ،فيشتري الصراف
منهم الدوالرات بـ 4800ليرة وبـ5000
ً
ليرة وصوال إلى  5200ليرة .لكن من
ٌ
ال ـن ــادر أن ي ـجــد أحـ ــد ص ــراف ــا واح ــدا
يبيع ال ــدوالر .من هنا ،باتت األرقــام
ترتفع ،حقيقة ووهمًا ،حتى وصلت
ع ـل ــى ب ـع ــض وس ــائ ــل االت ـ ـصـ ــال إل ــى
 7000ليرة لـلــدوالر الــواحــد ،لكن من

ّ
المشاورات الليلية تركزت على
حماية الحكومة من السقوط
وضرورة معالجة أزمة الدوالر
دون صـ ــراف يـبـيــع .ف ــي مـقــابــل ذل ــك،
خ ــرج حــاكــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ،ري ــاض
سـ ــامـ ــة ،بـ ـبـ ـي ــان ي ـ ـقـ ــول فـ ـي ــه إن كــل
م ــا ُي ـح ـكــى ع ــن س ـعــر ال ـص ــرف «غـيــر
حـقـيـقــي» .يـبــدو ســامــة كـمــن يعيش
ف ــي ك ــوك ــب آخ ـ ــر .س ـعــر الـ ـ ـ ــدوالر ،في
عهده ،صار أسعارًا :السعر الرسمي
األول بــن مـصــرف لبنان واملـصــارف
( ،)1507السعر الرسمي الثاني الذي
يعتمده مصرف لبنان مع املصارف
بموجب التعميم رقم  3000( 148ليرة
أو  3200ل ـيــرة) الـسـعــر الــرسـمــي بني
املصرف والصرافني ( ،)3850السعر
الــرس ـمــي ل ـشــركــات تـحــويــل األمـ ــوال،
السعر الرسمي للصرافني الــذي قال
س ــام ــة ف ــي ال ـت ـع ـم ـيــم ال ـ ــذي أصـ ــدره
أول من أمس إنه يريد الوصول إليه
ً
مـسـتـقـبــا ( ،)3200الـسـعــر الــرسـمــي
املـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــوح ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــارف ت ـس ـج ـي ـل ــه
وهميًا لزبائن محظيني عبر تحويل
دوالرهـ ـ ـ ــم ال ـ ـطـ ــازج إلـ ــى م ــا ب ــن 2.1
دوالر و 2.8دوالرُ .ي ـض ــاف إل ــى ما

(مروان طحطح)

ُ
ُ
سبق أسعار ال تعد وال تحصى في
الـ ـس ــوق الـ ـ ـس ـ ــوداء .م ــا س ـب ــق ي ـجــري
بـقــرار مــن ري ــاض ســامــة ال ــذي يريد
مــن الـنــاس أن يقتنعوا أن األم ــور قد

«فلتت» مــن بــن يــديــه ،فيما أداؤه ال
ي ــوح ــي سـ ــوى ب ــأن ــه ي ـت ـعـ ّـمــد إس ـقــاط
البالد بكل ما فيها .أداؤه التخريبي
مـ ـ ّـر ب ـن ـق ـطــة تـ ـح ـ ّـول ل ـي ــل  17تـشــريــن

األول الـفــائــت ،عندما ش ــارك جمعية
املصارف قرارها ،من واشنطن ،إقفال
أب ــواب الـبـنــوك .وفــي األي ــام األخـيــرة،
كان حاكم «املركزي» يغدق التعاميم

ال ـتــي ي ـقــول إن هــدفـهــا خـفــض سعر
ال ــدوالر مقابل الـلـيــرة ،فيما ال ــدوالر
ّ
يختفي من السوق وسعره يحلق.
إذا جــرى التجاوز عــن كــل مــا ارتكبه

ري ـ ــاض س ــام ــة ع ـلــى مـ ــدى  27عــامــا
قـضــاهــا حــاكـمــا مل ـصــرف لـبـنــان ،فــإن
ـاف
أداءه فـ ــي ّاألش ـ ـهـ ــر األخ ـ ـي ـ ــرة كـ ـ ٍ
وحده ليشكل مضبطة اتهام جزائية
وسياسية ،تسمح بــاإلطــاحــة بــه .ما
فـعـلــه يـخــالــف ،نـصــا وروح ـ ــا ،قــانــون
ّ
يحمل حاكم
النقد والتسليف الــذي
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،حـ ـصـ ـرًا ،مـســؤولـيــة
س ــام ــة ال ـل ـي ــرة .ل ـكــن ريـ ــاض ســامــة
ل ـيــس كـ ــأي م ــوظ ــف .ف ــري ــق الـحـمــايــة
ال ـخــاص بــه عــابــر لـكــل االنـقـســامــات.
فـيـمــا كــانــت أص ـ ــوات ج ــزء كـبـيــر من
املـحـتـجــن الــذيــن نــزلــوا إل ــى الـشــارع
لـيــل أم ــس ت ـصــدح مـطــالـبــة بــإسـقــاط
ســامــة ،كــان الـنــائـبــان يــاســن جابر،
وإبــراهـيــم كنعان ،على سبيل املثال
ّ
يتحدثان بما ال يؤدي سوى
للحصر
إلــى الــدفــاع عــن ســامــة .األول ينتقد
(ع ـبــر مــوقــع «ال ـن ـه ــار» اإلل ـك ـتــرونــي)
ال ـح ـكــومــة بـسـبــب الـتـعـيـيـنــات الـتــي
كان لفريقه السياسي الحصة األكبر
(واألك ـث ــر وقــاحــة) فـيـهــا ،وبـسـبــب ما
يسميه اإلحـبــاط الــذي سببه أداؤهــا
ل ـل ـن ــاس ،نـتـيـجــة ال ـت ـبــايــن ف ــي أرقـ ـ ّـام
ال ـخ ـســائــر! أم ــا ال ـثــانــي ف ـك ــان ي ـحــذر
م ــن املـ ـ ّـس ب ــأم ــوال امل ــودع ــن ،وي ـقــول
ل ـب ــرن ــام ــج «صـ ـ ــار الـ ــوقـ ــت» ع ـل ــى «أم
تــي فــي» إن املطلوب تـعــاون الجميع
(يقصد سالمة) للخروج من األزمــة.
م ــوق ــف ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل املـ ــدافـ ــع عــن
حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ال يـحـتــاج إلــى
دليل .وعلى منوال سالمة ،استغرب
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـح ـكــومــة سـعــد
الـحــريــري ارت ـفــاع سعر ال ــدوالر ،كما
لو أن سياسات فريقه السياسي ،منذ
عــام  ،1992لــم تؤسس للخراب الــذي
وقع.
لـ ـي ــل أم ـ ـ ـ ــس ،وعـ ـ ـل ـ ــى وقـ ـ ـ ــع هـ ـت ــاف ــات
الغاضبني فــي الـشــارع ،كانت القوى
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـش ــارك ــة ف ــي الـحـكــومــة
تـ ـج ــري مـ ـ ـش ـ ــاورات ت ـح ــت ع ـن ــوان ــن:
حـ ـم ــاي ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ــن الـ ـسـ ـق ــوط،
وض ـ ـ ـ ــرورة م ـع ــال ـج ــة أزم ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدوالر.
م ـف ـتــاح ال ـع ـن ــوان ال ـثــانــي ه ــو تغيير
ريــاض سالمة .ضــرورة إقالة سالمة
طــرحـهــا أك ـثــر م ــن فــريــق م ـش ــارك في
الحكومة .استطالع اآلراء يفضي إلى
نتيجة مؤداها أن الرئيس نبيه بري
َّ
لم ّيتخل بعد عن دعمه لسالمة .وهو
ي ـفــضــل أن ي ـتــولــى رئ ـيــس الـحـكــومــة
حـ ـس ــان ديـ ـ ــاب ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى حــاكــم
مصرف لبنان لضبط سعر الصرف.
ك ــذل ــك ي ـظ ـهــر ســري ـعــا الـ ـخ ــاف عـلــى
هوية خليفة سالمة.
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـضـ ـ ّّـررت
ص ــورت ــه إل ـ ــى حـ ـ ــدود غ ـي ــر م ـتــوق ـعــة
نتيجة أداء مجلس الـ ــوزراء ،وآخــره
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات وفـ ــق آل ـي ــة املـحــاصـصــة
ال ـط ــائ ـف ـي ــة امل ـ ـع ـ ـتـ ــادة ،سـ ـ ـ ــارع أم ــس
إل ــى دع ــوة مجلس ال ـ ــوزراء إل ــى عقد
جلستني ال ـيــوم :األول ــى فــي الـســرايــا
ص ـب ــاح ــا ،وال ـثــان ـيــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر في
قصر بعبدا .وجدول أعمال الجلستني

م ـ ـح ـ ـصـ ــور بـ ـبـ ـح ــث وض ـ ـ ـ ــع الـ ـلـ ـي ــرة
امل ـن ـه ــارة .ديـ ــاب كــرئ ـيــس لـلـحـكــومــة،
وع ــون كرئيس للجمهورية ،يقوالن
كــامــا قاسيًا بحق ســامــة .ومــا كان
ُيـشــاع أمــس عــن غضب أميركي على
الحكومة بسبب عــدم إع ــادة النائب
الثالث السابق لحاكم مصرف لبنان،
محمد البعاصيري ،إلى الوقع الذي
غ ــادره قـبــل  14ش ـه ـرًا ،تـبـ ّـن أن ــه غير
ص ـح ـيــح م ـط ـل ـقــا .ف ـب ـح ـســب م ـص ــادر
بـعـبــدا أن زي ــارة الـسـفـيــرة األميركية
دوروثي شيا إلى القصر الجمهوري
تمت ً
بناء على موعد طلبته منذ ما
قبل جلسة التعيينات الـتــي «أطيح
فيها بالبعاصيري» ،وأن اللقاء كان
ّ
مخصصًا لتسويق قــانــون «قيصر»
ل ـل ـع ـقــوبــات ع ـلــى ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري.
وكــانــت شـيــا «إيـجــابـيــة فــي حديثها
ع ــن ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي الـلـبـنــانــي،
الفتة إلى أن بالدها تتوقع إصالحات
تـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ب ـ ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان
وصندوق النقد الدولي ومؤسسات
دولية أخرى كالبنك الدولي» ،بحسب
مصادر الرئاسة .ولفتت املصادر إلى
ـأت على ذكــر التعيينات
أن شيا لم تـ ِ
الـتــي وق ـعــت ،وأن ـهــا ســألــت عــن أزمــة
ال ـت ـش ـك ـي ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،وأج ــاب ـه ــا
رئيس الجمهورية بأن موقعه يفرض
عليه الحرص على احترام الدستور.
وان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن احـ ـ ـت ـ ــرام ال ــدسـ ـت ــور،
امل ـط ـل ــوب م ــن عـ ــون وديـ ـ ــاب امل ـب ــادرة
إلى العمل على إقالة سالمة ،وتعيني
بــديــل عـنــه .صحيح أن األزم ــة أعمق
ُ
من أن تحل بقرار وحيد ،مهما كانت
أهميته ،لكن أي تغيير أو إصالح أو
تخفيف لسرعة االنـهـيــار ،يستحيل
أن يتم في وجود سالمة ،املتآمر على
ســامــة الـنـقــد ،والــرافــض ألي تعاون
م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ب ــذري ـع ــة اس ـت ـقــال ـيــة
املـصــرف املــركــزي .الحكومة مطالبة
بـسـلـسـلــة خـ ـط ــوات ل ـل ـجــم االن ـه ـي ــار،
والـ ـح ـ ّـد م ــن ســرعــة «ال ـه ـب ــوط ال ـحــر»
لـلـنـقــد واالق ـت ـص ــاد واملــال ـيــة الـعــامــة،
بــدءًا مــن إقــالــة سالمة وتعيني حاكم
بــديــل غـيــر «مـتـمـ ّـرد عـلــى الـشــرعـيــة»،
واتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات لـتـخـفـيــف نــزيــف
الــدوالرات إلى الخارج عبر الحد من
االس ـت ـي ــراد ،وع ـقــد ات ـف ــاقــات ســريـعــة
الس ـ ـت ـ ـي ـ ــراد ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز بـ ـ ـه ـ ــدف خ ـفــض
ف ـ ــات ـ ــورة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،ووضـ ـ ـ ــع خـطــة
اقتصادية للتحفيز بعيدًا عن خيار
ص ـنــدوق الـنـقــد .فــاألخـيــر سيشترط
ما تريده الواليات املتحدة األميركية
وحـلـفــاؤهــا .وه ــذه ال ـشــروط ال يمكن
ل ـل ـح ـكــومــة ،أي ح ـك ــوم ــة ،ت ـن ـف ـيــذهــا.
السقوط في محاولة تحقيق مصالح
الـنــاس ،كــل الـنــاس ،يبقى أقــل ضــررًا،
ّ
ف ــي ك ــل امل ـقــاي ـيــس ،م ــن ال ـس ـقــوط في
م ـحــاولــة إرض ـ ــاء واش ـن ـطــن وتــدمـيــر
ال ـب ـل ــد .ألجـ ــل ذل ـ ــك ،يـنـبـغــي أن ُي ـقــال
لسالمة فــورًا ،باللغة التي يفضلها،
إن اللعبة انتهت.Game Over :
(األخبار)

تقرير

ّ
َ
غوتيريش يعلن مهمة اليونيفيل :التجسس على المقاومة
تتسارع محاوالت تغيير مهام
ّ
التطورات
اليونيفيل في الجنوب .آخر ّ
تسويق األمين العام لألمم المتحدة
لخفض العديد مقابل إدخال تقنيات
حديثة لمراقبة ّ
تحركات المقاومة
فراس الشوفي
ف ـضــح األمـ ــن ال ـع ــام ل ــأم ــم املـتـحــدة
أنطونيو غوتيريش ،قبل يومني ،ما
ّ
ُيخطط له في أروقة املنظمة الدولية
حـيــال دور ال ـقــوات الــدولـيــة العاملة
في جنوب لبنان (اليونيفيل) .كالم
غوتيريش جاء في التقرير التمهيدي

ال ــذي يـسـبــق مــوعــد الـتـمــديــد لـلـقـ ّـوة
الــدولـيــة فــي آب املقبل ،وهــو بمثابة
إع ــان خـطـيــر عــن املــرحـلــة الـجــديــدة
الـتــي سيدخلها الـجـنــوب اللبناني،
ّ
ّ
فــي ح ــال تـمــكـنــت ال ــوالي ــات املــتـحــدة
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل مـ ــن ف ـ ــرض ال ـت ـع ــدي ــات
املطلوبة على عديد ّ
القوة ودورها.
وللمرة األولىّ ،
ّ
يتم اإلعالن الرسمي
ع ــن ط ـب ـي ـعــة هـ ــذه ال ـت ـع ــدي ــات ال ـتــي
تحمل روحية تقليص عديد ّ
القوات
ل ـص ــال ــح آلـ ـي ــات وم ــرك ـب ــات صـغـيــرة
ّ
ومعدات للرصد
ذات تقنيات عالية،
ال ـح ــراري وكــام ـيــرات حــديـثــة للقيام
بمهام املراقبني.
غــوت ـيــريــش أش ـ ــار الـ ــى أن املــرك ـبــات
الـثـقـيـلــة ال ـتــي ت ـحــوز ّهــا الـيــونـيـفـيــل
اليوم تمنعها من التنقل في األحياء

ّ
والـ ـش ــوارع الـضـيـقــة ،م ــا يـقــلــص من
هــامــش حــركــة القبعات ال ــزرق ،لذلك
«ال ّ
بد من استبدال املركبات الحالية
بمركبات تكتيكية خفيفة ذات قدرات
أعلى على الحركة واملراقبة (ومنها
ال ـطــائــرات امل ـس ـ ّـي ــرة)» .وه ــذا «يعني
تــوف ـيــر امل ــزي ــد م ــن ال ـج ـن ــود ألع ـمــال
امل ــراق ـب ــة وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه خفض
الكتائب في منطقة العمليات».
يـ ـ ــأتـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ب ـ ـعـ ــد ات ـ ـبـ ــاع
اليونيفيل ،خ ــال األش ـهــر املــاضـيــة،
سياسة واضحة في تقليص هامش
الـ ـص ــدام م ــع امل ـق ــاوم ــة ف ــي ال ـج ـنــوب
واللجوء إلى أساليب «ناعمة» ،لكن
أكـثــر فـ ّـعــالـيــة ،كالتركيز على العمل
األمني ونسج شبكات من العالقات
عـلــى األرض .وم ــا لـيــس خــافـيــا ،هو

ال ـق ـلــق األوروب ـ ـ ــي ال ــدائ ــم م ــن ت ـحـ ّـول
ال ـج ـن ــود ال ـفــرن ـس ـيــن واإلي ـط ــال ـي ــن
والـنـمـســاويــن وغـيــرهــم إل ــى رهــائــن
في حال أي صدام بني القوات الدولية
واملقاومة ،األمر الذي حال دائمًا دون
مــواف ـقــة األوروبـ ـي ــن عـلــى تـعــديــات
فــي امل ـهــام واألدوار بـمــا ي ـتــاءم مع
الـضـغــوط األمـيــركـيــة واإلســرائـيـلـيــة.
ّ
إل أن املـ ـقـ ـت ــرح ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ت ـبــدو
مـ ّ
ـوج ـه ــة ن ـح ــو إعـ ـط ــاء األوروب ـ ـيـ ــن
تـطـمـيـنــات ،عـبــر تـقـلـيــص «األح ــذي ــة
على األرض»ّ والـتـحـ ّـول نحو آليات
بتقنيات معقدة ،ترفع مــن منسوب
مــراقـبــة حــركــة املـقــاومــة ،وفــي الوقت
نفسه ّ
تحيد الجنود األوروبيني من
ال ــواج ـه ــة ،ل ـض ـمــان ع ــدم االع ـت ــراض
ال ـف ــرن ـس ــي  -األوروب ـ ـ ـ ــي ع ـل ــى الـ ــدور

املــرجـ ّـو إســرائـيـلـيــا لليونيفيل .كما
أشــار غوتيريش إلــى ضــرورة إعــادة
ترميم مـقـ ّ
ـار اليونيفيل ،وتــزويــدهــا
بالتقنيات الحديثة لجمع املعلومات
وتحليلها ،وإدخال تقنيات تصوير
الـ ـفـ ـي ــدي ــو وال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات الـ ـح ــراري ــة
والـطــائــرات املـسـ ّـيــرة ،ألوس ــع مراقبة
فــي منطقة الـعـمـلـيــات ،وعـلــى الخط
األزرق.
عمليًا ،ت ـحـ ّـول ه ــذه الـتـعــديــات قــوة
اليونيفيل إلى جهاز استعالم تقني
ـ بشري ضخم يرصد كامل الحركة
ف ــي ال ـج ـنــوب ،وي ـضــع ق ـي ــودًا كثيرة
على عمل املـقــاومــة قبل كيلومترات
عـ ــديـ ــدة عـ ــن ال ـ ـحـ ــدود مـ ــع فـلـسـطــن
املحتلة.
غير أن السعي األميركي ـ اإلسرائيلي

مقالة

كلفة إنقاذ الحكومة
في موازاة االنهيار المالي
هيام القصيفي
مــا هــي الـخـطــوة التالية بعد إنـقــاذ الـحـكــومــة؟ هــو الـســؤال
ال ــذي ُي ـطــرح ال ـيــوم بـعــدمــا تـمـكــن ح ــزب الـلــه مــن إع ــادة لـ ّـم
الشمل الـحـكــومــي ،إذ كيف يمكن أن تستأنف الحكومة
أعمالها من حيث توقفت ،فيما تركيبة البلد االجتماعية
واالقتصادية واملالية تنهار في شكل درامتيكي .ومن أين
ستبدأ معالجة آالف املشكالت التي غطتها أزمــة كورونا
ّ
تصرفت
وانكشفت حاليًا بكل آثارها السلبية ،طاملا أنها
ّ
وكأنها نسخة مقلدة عــن الحكومات السابقة .والـســؤال
ً
األكثر تداوال أمس بني الوسط السياسي هل يحتمل لبنان
هزة ثانية بعد هزة السبت الفائت؟
صحيح أن أكثر من طرف حاول انتزاع االنتصار في ملف
الـتـعـيـيـنــات .لـكــن مــا ج ــرى هــو أن ال ـحــزب خ ــرج منتصرًا
من هذه املعركة ،بعدما سحب فتيل النكد السياسي من
الرئيس نبيه بــري والـتـيــار الوطني الـحــر وطــال ارســان
ومن هم خارج الحكومة ،حتى إن اعتراض تيار املردة جاء
شكليًا وإعالميًا أكثر منه عمليًا .ومع انتهاء التعيينات،
مهما كان شكلها ومن يتبجح بانتصاراته على حلفائه
فــي حكومة الـلــون الــواحــد وليس على خصومه ،يتخلص
ال ـح ــزب م ــن ع ــبء االبـ ـت ــزاز ال ـس ـيــاســي ،مــرحـلـيــا ،ملــواكـبــة
االسـتـحـقــاقــات اإلقليمية الـكـثـيــرة عـلــى طــاولـتــه .لـكــن هــذا
االنتصار ال يكفي الحزب أو شركاءه في الحكومة لوضع
لـبـنــان عـلــى سـكــة اإلن ـق ــاذ ،ال بــل قــد يـشـكــل ذري ـعــة أكـبــر
للبعض فــي الــداخــل وال ـخــارج للدفع أكـثــر نحو املــواجـهــة.
علمًا بأن معايير الحزب مختلفة عن معايير حلفائه في
ّ
النظرة إلى ما هو مقبل على لبنان .فهؤالء يحاولون ،كل
على طريقته تحصني حصصهم في اإلدارة وفــي املالية
والـقـضــاء وفــي كــل شــرايــن الــدولــة ،رغــم مشارفتها على
اإلفــاس ،خشية لحظة مصيرية قد ترتد عليهم .الرئيس
نـبـيــه ب ــري ي ـح ــاول ض ـبــط صـ ــراع األج ـن ـحــة ف ــي مـحـيـطــه،
وكــذلــك يفعل رئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر جـبــران باسيل
الــذي يسعى منذ سنوات إلــى إمساك املفاتيح املسيحية،
ً
متمثال بما يفعله الحريري مع التابعني له من موظفني في
مجلس الوزراء واملؤسسات واإلدارة العامة ،من دون األخذ
في االعتبار أن لحظة سقوط الدولة ستهدم الخيمة فوق
رأس الجميع من دون استثناء.
ما جرى ال يعفي أن القوى املشاركة في الحكومة ستجد
نـفـسـهــا بـعــد م ـ ّـد الـحـكــومــة بــاألوك ـس ـجــن ،أم ــام ض ــرورة
العمل على خريطة الطريق إلنقاذ اللبنانيني ،مع االرتفاع
الـجـنــونــي لسعر الـ ــدوالر ،واالنـهـيــار االجـتـمــاعــي واألمـنــي
تلقائيًا ،مترافقًا مــع الضغط األمـيــركــي املتضاعف الــذي
لــن يتوقف فــي األمــد املنظور ،طاملا أنــه يعطي مــن منظار

المقاومة
قد تدفع التغييرات
ّ
إلى ردود فعل غير متوقعة
(مروان طحطح)

ال يـبــدو أن ــه يلقى تـجــاوبــا روس ـيــا ـ
صـيـنـيــا .ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن ذل ــك،
ي ــدرك الـ ــروس والـصـيـنـيــون أن هــذه
ّ
ُ
التغييرات ستحدث حتمًا توترًا في
الجنوب اللبناني في ظــروف قاتلة،
قد تتدحرج فيها أصغر األمــور إلى
ح ــرب واس ـع ــة ب ــن ج ـيــش االح ـت ــال
اإلســرائـيـلــي وامل ـقــاومــة ،مــع احتمال
ّ
جبهات أخرى من
تمتد إلى
كبير أن
ّ
ّ
س ــوري ــا إل ــى غـ ــزة وال ـضــفــة الـغــربـيــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـس ــارع ف ـي ـه ــا ت ـح ـض ـي ــرات
«الضم» .األمر الذي ّ
ّ
يرجح استخدام
روس ـي ــا وال ـص ــن ح ــق ال ـن ـقــض ملنع
أي تـ ـع ــدي ــات ،مـ ــع ت ــأك ـي ــد ال ـس ـف ـيــر
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر
زاسبيكني للرئيس ميشال عون على
تبني املــوقــف اللبناني ال ــذي طالب

المقترحات األخيرة
تبدو ّ
موجهة نحو
إعطاء األوروبيين
تطمينات عبر تقليص
«األحذية على األرض»

بالتمديد للقوة من دون تعديل.
وم ـنــذ ع ــام  ،2006ل ــم يـسـبــق ل ـقــوات
الـيــونـيـفـيــل أن كــانــت عــدائ ـيــة تـجــاه
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،ب ــال ـش ـك ــل الـ ـ ــذي ت ـحـ ّـولــت
ف ـيــه خـ ــال األشـ ـه ــر األخ ـ ـيـ ــرة ،طبعًا
بــأســالـيــب «خـبـيـثــة» .فــي امل ـقــابــل ،ال
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ُ
تـظ ـهــر األجـ ـ ــواء اآلت ـي ــة م ــن الـجـنــوب
ّ
أن امل ـق ــاوم ــة تــت ـجــه ه ــذه امل ـ ـ ّـرة نحو
امـتـصــاص الـتـعــديــات الـجــديــدة في
ّ
امتصت تعديالت
حال إقرارها ،كما ُ
عـ ـ ــام  ،2017حـ ــن أدخـ ـ ـ ــل مـصـطـلــح
«تـفـتـيــش» فــي مـهــام ال ـقــوة الــدولـيــة.
ب ــل عـلــى الـعـكــس م ــن ذلـ ــك ،ق ــد يــدفــع
أي ت ـغ ـي ـيــر ع ـل ــى هـ ــذا امل ـس ـت ــوى مــن
التهديد ،املقاومة إلى ردود فعل غير
ّ
ّ
متوقعة ،وخصوصًا في ظل التناغم
الـحــاصــل بــن الــدفــع نـحــو الفوضى
في الداخل والتصويب على الحدود
اللبنانية ـ السورية ،وبني ما يحصل
ّ
وتحول دور اليونيفيل
في الجنوب
مـ ــن ق ـ ـ ـ ّـوة مل ــراقـ ـب ــة وق ـ ــف ال ـع ـم ـل ـيــات
ّ
تجسس تخدم
العسكرية ،إلــى ق ـ ّـوة
املصلحة اإلسرائيلية البحتة.

ّ
املرجوة .فما قيل منذ  17تشرين األول،
واشنطن النتائج
ً
في الشارع ،تضاعف أوال بسببب أداء الحكومة السلبي،
وقد تعطي املحاصصة الفاقعة متزامنة مع انهيار سعر
الـلـيــرة أسـبــابــا مشابهة إلج ــراءات الـضــرائــب الـتــي سبقت
تـظــاهــرات تـشــريــن األول .كـمــا تـضــاعــف حـجــم االحـتـقــان
الشعبي ،بفعل ســوء إدارة القطاع املصرفي ،ومــا أفرزته
أح ــداث السبت األخـيــر مــن احـتـقــان .لكن بــدل الــذهــاب الى
معالجات طــارئــة على مستوى الفتنة أو الـتــدهــور املــالــي،
اخ ـت ــارت ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة أه ــون ال ـش ــرور بـلـجــوئـهــا الــى
التعيينات ومنها ما تعتبره وسيلة إقناع املجتمع الدولي
بحسن سيرتها ،خــال مفاوضاتها مــع صـنــدوق النقد.
مع علمها بأن الصندوق َ
ومن وراءه على اطالع كامل على
حيثيات مــا جــرى مــن نـقــاشــات وتعيينات واملستفيدين
منها.
ولجوء القوى السياسية بمكابرة مطلقة الى تكرار سيناريو
سبق أن ُجرب وأدى الى النتيجة نفسها في تشرين األول،
ً
قد يكون هذه املرة قاتال أكثر بسبب انخفاض قيمة الليرة.
فهل حصل املسيحيون على حقوقهم وأقساط مدارسهم
وثمن الــدخــول الــى املستشفيات الخاصة ،بمجرد تعيني
م ــوال ــن ل ـلـتـيــار الــوط ـنــي أو م ـحــاف ـظــة ل ـك ـس ــروان ـ ـ ـ جبيل
خــافــا لـلـقــانــون؟ وه ــل حـصـلــوا أي ـضــا عـلــى أمــوال ـهــم في
املـصــارف بالقانون بمجرد أن مــارس رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون حقه بعدم توقيع مرسوم التشكيالت
القضائية؟ وهل ّ
تأمنت معيشة املئات من أبناء طرابلس
والـبـقــاع وبـيــروت بعدما نجح رئـيــس الحكومة فــي إثبات
حـقــه ف ــي تـعـيــن ال ـنــائــب الـسـنــي لـحــاكــم م ـصــرف لـبـنــان؟
وهــل اسـتـفــاد جمهور الثنائية الشيعية مــن إعـطــاء بري
ما يريده بالكامل من دون نقصان؟ وألن كل ما أخرجته
الحكومة منفصل عن الواقع الحقيقي للناس فإن الخطوة
التالية ستكون املعيار األولــي لكيفية إدارة األزمــة املالية
واالقتصادية خارج إطار مجلس الوزراء .فإذا كان شعار
سالح املقاومة أزيل من الواجهة ،فداخليًا ،تتوجه األنظار
الى بيروت وهل ستكون عودة التظاهرات املعيشية اليها
وجبل لبنان ،مسموحة باملطلق على غــرار مــا جــرى في
تشرين األول ،أم ستكون حدودها بعض املناطق التي ال
تشكل حساسيات وال تحمل مفاجآت من نــوع مواجهة
السبت الطائفية؟ وهذا يضع القوى السياسية املعارضة
لـلـحـكــومــة ،وق ــد سـبــق أن ش ــارك ــت ب ـقــوة ف ــي الـتـظــاهــرات
السابقة ،حقيقة مواقفها املـعــار ُضــة ،مــا يــؤشــر سلبًا أم
إيجابًا الــى نتائج التسوية التي أبــرمــت يــوم السبت .لكن
الخطورة هي في أن هناك من ال يريد االعتراف بأن لبنان
عاد بعد ثمانية أشهر الى منزلق خطر ،لن تكون الحكومة
قادرة على تفاديه.

