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تحليل إخباري

فروض الطاعة وخطابات اإلصالح
فداء عيتاني
هل يتحمل لبنان عدم اإلصالح؟ هو السؤال الذي طرحته
الطاولة املستديرة املغلقة التي نظمتها «اإلكونوميست»
منذ أيام ،والتي تناولت موضوع اإلصالح في لبنان ،وإن
كان الجانب الرئيسي في النقاش يتمحور حول االقتصاد،
والتطوير الضروري للقطاعات االقتصادية في البالد .إال
أن نقاشًا من ه��ذا النوع ينعكس على الجانب السياسي
حتمًا ،إن لم يكن هو ما يقود السياسة في نهاية األمر.
امل�ل�ف��ات ال�ت��ي ت�ط��رح ال�ي��وم ه��ي ف��ي ج��ان��ب رئيسي منها
مالية واقتصادية واجتماعية ،ولها البعد السياسي .على
سبيل املثال ال الحصر ،فإن النقاش بشأن األم��وال التي
جرى التصرف بها تحت مسمى القاعدة االثني عشرية
وال �ت��ي ص��رف��ت م��ن دون م�س��وغ��ات ق��ان��ون�ي��ة م��ن حكومة
الرئيس فؤاد السنيورة ال تزال محل جدل وتدقيق ،كما
النصف مليار دوالر التي صرفتها الحكومة اللبنانية
كمساعدات للجمعيات األهلية في مشاريع تنموية ،سرية
على األرج��ح ،لم يعرف كيف صرفت ومل��ن وم��ا نتائجها
التنموية .أضف أليها اكتشاف حقول الغاز أمام الساحل
اللبناني .وفي املستوى البشري ال يمكن رصد إال حركة
األسعار ًاملتواصل.
التراجع في املداخيل وارتفاع ً
من زار سوريا أخيرًا قدم تحليال طويال للقيادة السورية
ح��ول موقف لبنان في مجلس األم��ن من العقوبات على
إيران .وبعد عرض طويل ومخجل أمام القيادة السورية
لدور لبنان ،وتبرير ما اتخذه من موقف ،اكتفى املضيفون
ال �س��وري��ون ب��ال�ق��ول إن اللبنانيني ل�ط��امل��ا ط��ال�ب��وا بعدم
ت��دخ��ل س��وري��ا ف��ي ش��ؤون�ه��م ال��داخ�ل�ي��ة ،وام �ت �ن��اع لبنان
عن التصويت أتى نتيجة موقف لبناني داخلي اتخذته
الحكومة ،وسوريا ال تتدخل في األمر.
والحديث ع��ن ترسيم ال�ح��دود ب�ين لبنان وس��وري��ا الذي
يحتل حيزًا من النقاش في اللقاءات الرسمية ،بات يحتاج
إلى إعادة صياغة ،وخاصة مع بدء الحديث عن الترسيم
انطالقًا من البحر ،وهو ما سيطرح إشكالية إضافية أمام
اللبنانيني في عالقتهم مع الجانب السوري.
لكن قبل أن تسير العالقات بني البلدين في طريقها ،وقبل
أن تحل املشكالت واملسائل العالقة ،كان يفترض بالقيادات
اللبنانية أن تجيب ع��ن س��ؤال ن��دوة «اإليكونومسيت»
املغلقة ،وعدم االكتفاء بتحويل هذه الندوة إلى خطابات
م��ن رئ �ي��س ح�ك��وم�ت�ن��ا ،وب �ع��ض امل �ش��ارك�ي�ن م��ن الجانب
اللبناني ،علمًا بأن بعض من شارك تحدث عن أهمية ما
طرحه بعض املشاركني ،وخاصة الوزير شربل نحاس.

وال� �س ��ؤال امل��رك��زي ه ��و :ه��ل ال ي ��زال ل�ب�ن��ان ي�ح�ت�م��ل عدم
هذه الطبقة السياسية قادرة على
إجراء إصالحات؟ وهل ً
إج��راء أي إص�لاح؟ وفضال عن الكالم املدمر ال��ذي يطلقه
ال�ب�ع��ض ع�ل��ى ط��ري�ق��ة «ح ��زب ال�ل��ه ل��دي��ه جيشه الخاص»
أو «أن أه��ل ال� ُّ�س�ن��ة يتعرضون للحصار ف��ي ب �ي��روت» أو
موقف الالموقف ال��ذي يسير عليه بعض م��ن يطرحون
أنفسهم في الوسط ،ثم حني يحتاج إليهم البلد ملواجهة
أي استحقاق ،ولو معنويًا ،يختفون خلف شعار أنهم ال
يمكن أن يخسروا شارعهم.
ّ
خ�ط��وات رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب نبيه ب��ريً تمثل تحديًا
للطبقة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان .ه �ن��اك م �ث�لا ال��دع��وة إلى
تأليف هيئة إلغاء الطائفية السياسية في لبنان ،التي
يبدو أنها قد ُسحقت ُتحت أق��دام أم��راء الطوائف ،والتي
أخذ عليها الكل أنها طرحت من «شخص يمثل الشيعة
في رئاسة مجلس النواب» ،وأن صاحبها الذي يدعو إلى
اإلصالح «متورط حتى أخمص قدميه في الفساد» وإلى
آخر ما هناك من الكالم الذي يقال أمام العدسات وخلف
الكواليس .لكن لم يجرؤ أي طرف من األطراف الفاعلة على
االستجابة للتحدي ،ولو على سبيل مجاراة الخطوة ،أو
االستفادة السياسية منها (كما يتهم بري).
ه��ذه الفئة التي تحكم ال�ب�لاد ،وتقودها ك��ل ال��وق��ت نحو
الخراب ،ونحو املزيد من الفساد والسرقة والهدر ،جاهزة
تمامًا ،ليس للخضوع لتهديدات إسرائيلية ،بل ملا هو أقل
وأدنى .هي جاهزة لالنحناء أمام الرئيس السوري ،إذا ما
أشار ببنانه ،وإن كان ممثلو القوى والشخصيات العامة
وال��رس�م�ي��ة يتحدثون ط��وال ال��وق��ت ف��ي وس��ائ��ل إعالمنا
عن الكرامة الوطنية .إال أنهم ما إن يدخل عليهم سفير،
أو يخطون في مطارات العالم ،يتحولون بسحر ساحر،
وينطلقون بخطابات املديح والثناء للدول الصديقة.
دع ع�ن��ك م��ا ي �ق��ال ع��ن زي ��ارة رئ �ي��س ال �ب�لاد إل��ى سوريا،
فإن رمز سيادتنا قد قدم ج��ردة حساب كاملة هناك عن
م��واق��ف ل�ب�ن��ان .لكن بانتظار أن ي�ق��دم رئيسا حكومتنا
الحالي والسابق جردة مالية ،فال بد من العودة إلى امللف
املالي ،وخاصة ملف الغاز.
على افتراض أن لبنان تمكن من استخراج الغاز ،فما هي
خطة التوظيف التي ستعتمد ل�ث��روة خيالية مشابهة؟
األموال ّالتي لن تنهب
على األرجح ،كما يعلم الجميع ،فإن
ُ
مباشرة في ما يسمى الهدر والفساد ،ستسلم للمصارف
بدل خدمة الدين العام ،والحفاظ على الدين كما هو ،وإن
ب�ق��ي أي ش ��يء ،ف�لا ش��ك ف��ي أن ق��اع��دة ال�س�ن�ي��ورة االثني
عشرية ستتكفل به.

ّ
الوزيرة ريا الحسن (هيثم املوسوي)
ال ش� ��ك ف� ��ي أن م �س ��أل ��ة ت �ح ��دي ��د سقف
االق � � �ت� � ��راض س� �ت� �ك ��ون م � �ح� ��ور النقاش
األساسي في جلسة مجلس الوزراء نظرًا
التصالها بأمور كثيرة ،ونظرًا لوجود
اجتهادات دستورية مختلفة في شأنها،
ب �ح �س��ب م� ��ا ي ��وض �ح ��ه ع �ض ��و املجلس
ال��دس�ت��وري ال�س��اب��ق سليم جريصاتي،
إذ ي�ع�ت�ق��د أن س�ق��ف االق �ت ��راض تحكمه
نظريتان :األول��ى تقول إن السقف يجب
أن ي�ك��ون منصوصًا عليه وم �ح��ددًا في
ن ��ص امل � ��وازن � ��ة ،ل �ي �ك��ون ه �ن��ال��ك إجازة
تشريعية مكتملة العناصر من مجلس
ال� �ن ��واب .أم ��ا ال �ن �ظ��ري��ة ال �ث��ان �ي��ة ،فتقول
ب�ع��دم ت�ح��دي��د س�ق��ف االق �ت��راض ،وبذلك
تكون اإلجازة التشريعية مبدئية .وهنا،
يشير جريصاتي إلى أن الجدل يصبح
ح��ول تفصيل ال �ق��رض أو اع�ت�م��اد مبدأ
إعالن وجود قرض.
ويلفت جريصاتي إل��ى أن امل��ادة  88من
ال��دس �ت��ور ال�ل�ب�ن��ان��ي ت�ن��ص ع�ل��ى أن��ه «ال
ي �ج��وز ع �ق��د ق� ��رض ع �م��وم��ي وال تعهد
يترتب عليه إنفاق من م��ال الخزينة إال
بموجب قانون» ،وهذه امل��ادة لم تتعدل
م�ن��ذ أن وض��ع ال��دس�ت��ور ف��ي ع��ام ،1926
وه��ي ب��ال�ت��ال��ي راس �خ��ة .ل�ك��ن ه��ذه املادة
تقبل تفسيرين :التفسير األول يقوم على
اإلج ��ازة التشريعية امل�ب��دئ�ي��ة ،والثاني
على اإلجازة التشريعية املكتملة .ويرى
جريصاتي أن هذه املادة ليست جامدة،
بل قابلة للتفسير وفق املنظور األول ،أي
اإلجازة املبدئية في ظل الظروف املالية
التي يعيشها لبنان حاليًا.
ّ
ي ��دل ك�ل�ام ج��ري�ص��ات��ي ع�ل��ى أن االلتزام
بالنص الدستوري يفرض بكل األحوال
أن ت �ب �ل��غ ال �ح �ك��وم��ة امل �ج �ل��س النيابي
بكل عملية اق �ت��راض مهما ك��ان نوعها
إذا ت� �ج ��اوزت ح� ��دود اإلدارة املكتملة،
يصبح من ال�ض��روري تعديل
وبالتالي
ّ
امل � � ��ادة امل �ت �ع��ل �ق��ة ب � ��اإلج � ��ازة للحكومة
ب��االق �ت��راض ال� � ��واردة ف��ي امل� �ش ��روع بما

ي� ّ
�ؤم ��ن ه ��ذا ال �ش ��رط ف ��ي ح ��ال استمرار
ف��ري��ق ال �ح��ري��ري ب��رف��ض م �ب��دأ تحديد
سقف االقتراض.

ّ
سرقة عقارية موصوفة

ّ
لن يقتصر النقاش في النسخة املعدلة
على مسألة تحديد سقف االقتراض ،بل
هناك مواد أخرى بقيت عالقة وتحتاج
إل ��ى ال �ب��ت .ف �ق��د أورد م �ش��روع املوازنة
مادتني تسمحان بإعادة تقويم األصول،
ب�م��ا فيها ال �ع �ق��ارات ،ف��ي م�ق��اب��ل خفض
الضريبة على األرب��اح الناتجة من هذه
ّ
العملية م��ن م�ع��دل  %15إل��ى  ،%3وهذا
ي �ع �ن��ي ت �ق��دي��م ه��دي��ة ث�م�ي�ن��ة للشركات
ّ
ال�ع�ق��اري��ة ت �ق��در قيمتها ب�م�ئ��ات ماليني
ال� � � ��دوالرات .ف �ش��رك��ة «س��ول �ي��دي��ر» ،على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،ال ت ��زال تمتلك ن�ح��و 1.9
مليون متر م��رب��ع م��ن األراض ��ي القابلة
للبيع أو التطوير ،وبعض هذه األمتار
ُ
استملك بأسعار يبلغ متوسطها 600
دوالر ،فيما البعض اآلخر الناجم عن ردم
البحر لم تتجاوز كلفته  150دوالرًا .وقد
ارتفعت األسعار بوتيرة خيالية لتبلغ
اليوم آالف الدوالرات للمتر الواحد تبعًا
مل��وق�ع��ه وط�ب�ي�ع�ت��ه ،م��ا ي�ع�ن��ي أن إعادة
تقويم أسعار هذه العقارات وتسجيلها
الرائجة
في ميزانية ّ الشركة بأسعارها
ً
ّ
حاليًا سيولد أرباحًا هائلة ج��دًا .وبدال
م� ��ن ت �ك �ل �ي��ف ه � ��ذه ال� �ش ��رك ��ة وأمثالها
ب�ت�س��دي��د ك��ام��ل ال�ض��ري�ب��ة ع�ل��ى األرباح
ال��دف�ت��ري��ة امل�ح�ق�ق��ة ،ي�ع�م��د امل �ش��روع إلى
ّ
خفض الضريبة ،علمًا بأن ذلك سيؤدي
إل��ى إجهاض أي محاولة الحقة لفرض
ال �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى ال ��رب ��ح ال � �ع � �ق ��اري ،ألن
ه��ذه ال�ش��رك��ات ت�ك��ون ق��د أع��ادت تخمني
ع �ق��ارات �ه��ا ب ��أس �ع ��ار ال� �س ��وق الحالية،
وبالتالي سيظهر الحقًا أن أرباحها من
ّ
ّ
والتفرغ محدودة جدًا...
عمليات البيع
أال ّ
تسمى هذه العملية سرقة موصوفة
يجري تهريبها في املوازنة؟

ما قل
ودل
زار عضو املجلس
السياسي في حزب الله
ومسؤول ملف العالقة
باألحزاب املسيحية ،غالب
أبو زينب ،السفير البابوي
في لبنان ،غبريللي كاتشا،
ّ
وقدم له ملحة تاريخية عن
حزب الله منذ نشأته حتى
اليوم .ونقلت هذه اللمحة
إلى املرجعيات الدينية في

علم
و خبر
ّ
الحسن يتودد لـ  ...سوريا
ت�ن��اول رئ�ي��س ف��رع املعلومات العقيد وس��ام الحسن ط�ع��ام العشاء على
مائدة النائب سليمان فرنجية قبل ثالثة أي��ام .والتقى الحسن ع��ددًا من
اإلعالميني املقربني م��ن امل�ع��ارض��ة ،وبعضهم ممن ل��م تكن بينه وبينهم
أي عالقة خالل السنوات املاضية ،في محاولة منه للتطبيع «الشخصي
والسياسي» ،وتأكيد أن عالقته بسوريا ممتازة.

القبطان الياس املر
بعد عودته من باريس ،ترجل وزير الدفاع الياس املر ومرافقوه من طائرته
الخاصة التي يقودها بنفسه ،قبل أن تنقله سيارة عسكرية إلى طوافة
كانت على أح��د م��دارج مطار رفيق الحريري ال��دول��ي ،لتقله مع مرافقيه
وكانت بينهم سيدة مدنية .ولم يتقدم أي من أعضاء الوفد بنفسه إلبراز
جواز سفره لدى األمن العام ،بحسب ما أكد مسؤول أمني.

جنبالط يزور لحود
الفاتيكان .وحضر اللقاء
الذي دام نحو ثالث ساعات،
رئيس املجلس العام
املاروني ،وديع الخازن،
ّ
والسيد حبيب سعد.
مصادر السفارة
وأشارت
ّ
البابوية إلى أن وفدًا رفيعًا
من الحزب سيزور حريصا
قريبًا بهدف توثيق العالقة
واستكمال عرض وجهات
النظر في مختلف املواضيع.

زار رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط مساء أمس الرئيس
السابق للجمهورية العماد إميل لحود الذي استبقاه على مائدة العشاء.

الصايغ يشيد بفرنجية
تزامنًا مع ذكرى مجزرة إهدن ومع هجوم القوات اللبنانية املستمر على
رئيس تيار املردة النائب سليمان فرنجية ،زار وزير الشؤون االجتماعية
ـــــ الكتائبي ـــــ سليم الصايغ زغرتا ليدشن بحضور وزير الدولة يوسف
س �ع��ادة م��رك��ز ال�خ��دم��ات اإلن�م��ائ�ي��ة ف��ي منطقة رش�ع�ين امل �ع��روف بسنتر
ايريس فرنجية .وأش��اد الصايغ ب��دور فرنجية في إنماء زغرتا ووقوفه
إلى جانب أهلها في مختلف الظروف .وتذكر الصايغ زيارة رئيس حزب
الكتائب السابق جورج سعادة عام  1972للمركز نفسه في عهد الرئيس
الراحل سليمان فرنجية.

