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المشهد السياسي

وعات!
ب ـم ــا ي ــوازيـ ـه ــا (أي ن ـح ــو  1.7م ـل ـيــار
دوالر) م ــن سـ ـن ــدات خ ــزي ـن ــة ج ــدي ــدة
بالدوالر األميركي (يوروبوندز) .وكان
ال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر ع ــن وزارة امل ـ ــال في
حينه واض ـحــا بــإشــارتــه ال ــى أن «هــذا
االسـتـبــدال ال ينجم عنه انتقال أمــوال
نقدية بني كل من وزارة املال ومصرف
ل ـب ـن ــان»! بـمـعـنــى أن ه ــذه الـعـمـلـيــة لم
يقابلها أي تدفقات نقدية من الخارج،
وب ــال ـت ــال ــي ال ي ـم ـكــن ف ــي أي حـ ــال مــن
األح ـ ــوال إدخــال ـهــا ف ــي ح ـســاب مـيــزان
املدفوعات كما هو ّ
معرف أعاله.
ّ
يعلق الخبير االقتصادي واملستشار
ال ـس ــاب ــق ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
ووزارة املال ،توفيق كسبار ،أن «ال عالقة
لسندات اليوروبوندز التي تصدرها
وزارة املــال بميزان املــدفــوعــات ،كما ال
يمكن أن يكون لهذه السندات أي تأثير
ع ـل ـيــه ،كــون ـهــا م ـج ـ ّـرد عـمـلـ ّـيــة تـحــويــل
قائمة بني وزارة املال ومصرف لبنان».
يتفق املدير التنفيذي في «بلوم بنك»،
ّ
فادي عسيران ،مع كسبار ،إذ علق بأن
احتساب حصيلة االستبدال في ميزان
املدفوعات «مش صحيح باملبدأ!».
ك ــذل ــك ي ـت ـف ــق رئـ ـي ــس قـ ـس ــم ال ـب ـح ــوث
وال ــدراس ــات فــي مـجـمــوعــة «بـيـبـلــوس
ب ـ ـنـ ــك» ،ن ـس ـي ــب غـ ـب ــري ــل ،مـ ــع ك ـس ـبــار
ّ
ّ
عملية
وع ـس ـي ــران ،إذ ي ـشــرح أن «كـ ــل
ت ـبــادل لــم تــدخــل إل ــى ال ـســوق ال يمكن
احتسابها في ميزان املدفوعات ،وهو
ما يمكن تطبيقه على اإلصدار األخير
لـ ــوزارة املـ ــال» ،ويـتــابــع غـبــريــل «هـنــاك
م ـن ـه ـجـ ّـيــة رس ـم ـ ّـي ــة وواض ـ ـحـ ــة تــرتـكــز
على معايير دولـ ّـيــة الحـتـســاب ميزان
املــدفــوعــات ،وبــالـتــالــي ال يمكن زي ــادة
أو حسم مبالغ ّ
معينة وفق األهــواء أو
ّ
الظروف .ولكن ال يمكن ألحد أن يعلق
على ّ
صحة هذا اإلجراء سوى مصرف
ل ـب ـنــان ن ـف ـس ــه» ،وي ـن ـهــي غ ـبــريــل «فــي
الواقع ،لم أطلع على البيان ،وبالتالي
يـ ـج ــب س ـ ـ ـ ــؤال املـ ـعـ ـنـ ـي ــن ع ـ ــن ك ـي ـف ـ ّـي ــة
ّ
احـتـســاب األرقـ ــام ،والـتــأكــد مــن إدخــال
عـمـلـ ّـيــة ال ـت ـبــادل ال ـتــي تـ ّـمــت مــع وزارة
املال ضمن ميزان املدفوعات».
بالفعل ،حاولت «االخبار» استيضاح
مصرف لبنان عن سبب هــذا التعديل
ف ــي اح ـت ـس ــاب مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات في
شهر تشرين الثاني املاضي واألساس
املنهجي الــذي يقوم عليه ،إال أن مدير
الـعـمـلـ ّـيــات املــالـ ّـيــة فــي مـصــرف لبنان،
ي ــوس ــف ال ـخ ـل ـيــل ،رف ــض الـتـعـلـيــق في
ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار» ،مـشـيـرًا إلــى أن
«هذا األمر ال يدخل ضمن صالحياته،
بــل ي ـنــدرج ضـمــن اخـتـصــاص مــديـ ّ
ـريــة
الــدراســات االقـتـصـ ّ
ـاديــة واإلح ـصــاءات
ّ
في مصرف لبنان التي يمكنكم التوجه
إليها بــالـســؤال» .إال أن هــذه املديرية،
بلسان ربيع تيموتاوس ،أجابت بأنها
«غ ـيــر مـلــزمــة بــاإلجــابــة أو الـتــوضـيــح
كـ ــون أرقـ ـ ــام ش ـهــر ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي لم
تنشر بعد على موقع مصرف لبنان،
ّ
وال يــوجــد م ــا ي ــؤك ـ ّـد أن األرقـ ـ ــام الـتــي
بحوزتكم صادرة عنا»!
هذه األجوبة من املعنيني في مصرف
ّ
لبنان تــدل على إرب ــاك واض ــح ،وعجز
عن التبرير والتفسير ،إال أن ما صدر
عـ ــن تـ ـيـ ـم ــوت ــاوس ي ــوح ــي ب ـ ــأن حـجــم
ال ـف ـض ـي ـحــة ك ـب ـيــر ج ـ ـدًا الـ ــى درج ـ ــة أن
مصرف لبنان قد يكون بصدد التراجع
عن فعلته وإعــادة األمــور الى نصابها
واحـ ـت ــرام اإلحـ ـص ــاءات الـ ـص ــادرة عنه
وشفافيتها ودقتها.

مسؤولون عونيون:
لن ننتخب بري ...ولن نعطيه وزارة المال
تستبطن المعركة بين
ِ
الرئيسين ميشال عون
ونبيه ّبري ما هو أكبر من
مرسوم .حيث يسود همس
في الكواليس العونية عن
أهداف تبدأ بانتزاع رئاسة
مجلس النواب من ّبري
ومنعه من الحصول مجددًا
على وزارة المال
جـ ـ ـ ـ ّـرت أزمـ ـ ـ ــة مـ ــرسـ ــوم مـ ـن ــح األق ــدمـ ـي ــة
لـضـبــاط «دورة ع ــون» وراء هـ ــا مشكلة
تـلـ َـو األخـ ــرى .وم ــا بــن ع ــودة االنـقـســام
حــول تعديالت فــي قــانــون االنتخابات
والـفـتــاوى الدستورية التي تصدر من
هنا وهـنــاك ،أصبح الـخــاف أوســع من
نــزاع على توقيع أو مرسوم أو إصالح
انـتـخــابــي ،وب ـلــغ م ـصــاف الـصــاحـيــات
ال ــدس ـت ــوري ــة وت ـف ـس ـيــر ات ـف ــاق الـطــائــف
ّ
واملس باألعراف.
ّ
وفـيـمــا جــمــد الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
حــركـتــه وب ـقــي ح ــزب ال ـلــه عـلــى موقفه
الداعم للرئيس بـ ّـري من دون خطوات
فاعلة لحل األزمة ،يرتفع سقف الخالف
ب ــن الــرئــاس ـتــن األول ـ ــى وال ـثــان ـيــة ،ما
يـ ـن ــذر بـ ـت ــوت ــرات ُي ـم ـك ــن أن تـنـسـحــب
عـلــى مـلـفــات أخـ ــرى ،قـبــل االنـتـخــابــات
وخــالـهــا وب ـعــدهــا .لـكــن أخـطــر مــا ّفي
ه ــذه األزم ــة أنـهــا أخ ــذت مـنـحـ ًـى يبشر
بتباعد بني التيار الوطني وحركة أمل،
ً
يـصـعــب إصـ ــاح تــداع ـيــاتــه مـسـتـقـبــا.
وب ـ ـ ــدأ ب ـع ــض املـ ـس ــؤول ــن فـ ــي ال ـت ـي ــار
الحديث بلغة تهديدية تنذر باستمرار
األزمة إلى ما بعد االنتخابات النيابية
املـقـبـلــة .وي ـق ــول هـ ــؤالء إن «ع ـلــى بــري
أن يـعــرف أن انـتـخــابــه رئـيـســا ملجلس
ال ـنــواب بعد االنـتـخــابــات املقبلة ليس
مضمونًا .وكما أنه لم ينتخب العماد
ميشال عون للرئاسة ،فإننا لن ننتخبه
لــرئــاســة املـجـلــس» ،األم ــر الـثــانــي الــذي
يهدد به مسؤولون عونيون هو «منع
حــركــة أم ــل م ــن ال ـح ـصــول ع ـلــى وزارة

عين التينة :عون يريد السيطرة على مجلس النواب بعد مجلس الوزراء (مروان طحطح)

ّ
املالية ،تجنبًا لتكريس عرف يمنحها
حق النقض من خارج الدستور» .حتى
اآلن لـيــس مــن رســالــة رسـمـيــة تلقتها
عــن الـتـيـنــة ب ـشــأن ه ــذا األمـ ــر ،غـيــر أن
م ـص ــادره ــا تـعـتـبــر أن ه ــذا ال ـك ــام من
شــأنــه أن «يــرســم مصير استحقاقات
ك ـب ـيــرة ف ــي إدارة ح ـكــم الـ ـب ــاد ،كــذلــك
رئــاســة الحكومة والجمهورية فــي ما
ب ـعــد .فـ ــإذا ك ــان فــريــق بـعـبــدا ي ــرى أنــه
ق ــادر على ضــرب األعـ ــراف ،فـهــذا األمــر
لن يطاول الرئاسة الثانية وحدها ،وال
وزارة املالية» .ومع أن بعض القوى ال
تــأخــذ كــام املـســؤولــن العونيني على
مـحـمــل ال ـج ــد ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أن الـتـيــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر «ب ـ ـ ــات ي ـ ـ ــدرك حـقـيـقــة
التوازنات في البالد» ،ترى عني التينة
في «مرسوم األقدمية» معركة سياسية
كبرى «ال خالفًا موضعيًا ،بل هو أكبر
مــن مــرســوم ،ال بــل هــو م ـشــروع متفق
عليه بــن بعبدا والـســرايــا الحكومية،
بشكل يتيح لعون إطاحة دور مجلس
النواب أو السيطرة عليه ،كما فعل في

مجلس الوزراء ،في ظل تسليم الرئيس
ـف أح ــد
الـ ـح ــري ــري ل ـ ــه» .وف ـي ـم ــا ل ــم ي ـن ـ ِ
األع ـضــاء ال ـبــارزيــن فــي تكتل التغيير
واإلص ــاح ص ــدور «تـهــديــدات مــن هذا
ال ـن ــوع» ع ــن م ـســؤولــن عــون ـيــن ،فــإنــه
ّ
أك ــد أن «الــذيــن يـتـحـ ّـدثــون بـهــذه اللغة
ال يـعــرفــون شيئًا عــن ال ـتــوازنــات التي
ت ـح ـكــم ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـب ــاد،

جنبالط :بري أرسل
حل مع
لي مشروع ّ
أبو فاعور وهو
سيقدمه إلى الحريري

علم
و خبر
يتلكأ!
ضرب
مسن ...والقضاء ّ
ّ
ت ـ ـعـ ـ ّـرض امل ـ ــواط ـ ــن ال ـس ـب ـع ـي ـن ــي م ــال ــك س.أ.
العـتــداء بالضرب املبرح من قبل علي س .و
ش ـي ــراز د .وع ـب ــاس س .م ــا أدى إل ــى دخــولــه
أحد مستشفيات بعلبك بحالة طارئة ،حيث
ّ
مكث ملدة أسبوع .ورغم أن الطبيب الشرعي
ّ
كتب تقريرًا يفيد بــأن املعتدى عليه بحاجة
إلى تعطيل ثالثني يومًا ،رفض أحد املدعني
ال ـع ــام ــن ف ــي ال ـب ـق ــاع إص ـ ـ ــدار أمـ ــر بـتــوقـيــف
امل ـع ـتــديــن بـسـبــب ض ـغــوط ت ـم ــارس ف ــي هــذه
ّ
القضية .ونقلت مصادر لـ «األخبار» أن أحد
الـقـضــاة تـنـ ّـحــى عــن ال ــدع ــوى ،فيما لــم ينظر
ثان وأحالها على ثالث!
فيها
ٍ
قاض ٍ

الكتائب :ال تفاهم مع الخازن
ّ
أك ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر ح ـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب أن ك ــام
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ف ــري ــد ه ـي ـكــل ال ـ ـخـ ــازن عــن
تفاهم انتخابي بينه وبــن قـيــادة الصيفي
غ ـيــر دق ـي ــق« ،وصـ ـ ــادر ع ــن ط ــرف واح ـ ــد ،هو
ّ
الـ ـخ ــازن ن ـف ـســه .ف ــي ح ــن أن ال ـنــائــب ســامــي
ّ
ّ
الجميل كــان واضـحــا حــن قــال إن العالقات

وال ـ ــزي ـ ــارات ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـه ــا ال
ُعــاقــة لها بالتحالفات االنتخابية الـتــي لم
تحسم بعد» .وتسأل املصادر إن كان الخازن
ُم ـس ـت ـع ـدًا «ل ـت ـب ـنــي املـ ــواقـ ــف ال ـت ــي يـلـتــزمـهــا
الكتائب ،لناحية أهمية السيادة وحصرية
الـســاح بيد الــدولــة ،لكونه ُمـقـ ّـربــا مــن حزب
الله ،حتى نتحالف معه؟».

بارود على الالئحة العونية
ّ
ت ـقــول م ـصــادر فــي ال ـت ـيــار الــوط ـنـ ّـي ال ـحــر إن
ال ــوزي ــر ال ـســابــق زي ــاد ب ـ ــارود ،تـبــلــغ رسـمـيــا
تبنيه على الئحة «التيار» في دائرة كسروان
ـ ـ جـبـيــلُ .
ويـنـقــل عــن العميد املـتـقــاعــد شامل
ّ
روكـ ـ ــز ،أن االس ـ ــم ال ـث ــال ــث ع ـلــى ال ــائ ـح ــة مــن
ك ـس ــروان سـيـكــون ال ـنــائــب ال ـســابــق مـنـصــور
ّ
البون ،إال أن ذلك لم ُيحسم بعد ،ويؤكد البون
أن ال أحد تواصل معه في هذا الخصوص.

ويتوهمون بأن منصب رئاسة مجلس
الـنــواب يخضع ملعركة عــدديــة» .ورأى
النائب العوني أن «مرسوم األقدمية لم
يكن يستأهل كل هذه الضجة من قبل
الرئيس بري ،وكان في مقدوره تمريره
بــا ضجيج ،وتسجيل اعتراضه لدى
رئيس الجمهورية .لكن يبدو أن بري
ّ
فضل خوض معركة استباقية لضمان
االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ـ ـ ـ ــوزارة امل ــالـ ـي ــة م ـن ــذ اآلن
ف ــي ال ـح ـكــومــة امل ـق ـب ـلــة» .وف ــي الـسـيــاق
ّ
ع ـي ـنــه ،أك ـ ــد م ـص ــدر ق ــري ــب م ــن رئـيــس
الـجـمـهــوريــة ل ــ«األخ ـب ــار» أن ع ــون «لــم
ّ
يصعد فــي وجــه بــري عندما دعــا إلى
ّ
االحتكام إلى القضاء لبت أمر املرسوم،
بل على العكس من ذلك ،فإنه أراد فتح
باب لحل األزمة».
وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،أط ـلــق ال ـنــائــب ولـيــد
جنبالط أمــس موقفًا يؤكد فيه وقوفه
إلى جانب ّبري في هذه املعركة ،مشيرًا
إلــى أنــه «ال لــزوم ملرسوم الترقية ،وأما
وق ـ ــد خ ـ ــرج امل ـ ــرس ـ ــوم ،ف ــا لـ ـ ــزوم ل ـعــزل
رئيس مجلس النواب» ،الفتًا في حديث
ت ـل ـف ــزي ــون ــي ع ـب ــر ش ــاش ــة «امل ـس ـت ـق ـبــل»
إلـ ــى أن «ب ـ ــري أرس ـ ــل ل ــي مـ ـش ــروع حل
مـ ــع الـ ـن ــائ ــبوائ ـ ـ ــل أب ـ ــو ف ـ ــاع ـ ــور ،وه ــو
سيقدمه إلــى الحريري ،وإذا وا فــق كان
ب ــه ،وم ـشــروع الـحــل هــو إلع ــادة األم ــور
ّ
إل ـ ــى دسـ ـت ــوريـ ـتـ ـه ــا» .وشـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن
«االن ـت ـخــابــات هــي م ـجــال لـلـتــاقــي بني
جـمـيــع األطـ ـ ــراف ،وإن ل ــم نـلـتـ ِـق فليكن
هـنــاك تنافس بــن الجميع ،وبالنسبة
إل ــى ال ـحــزب االش ـتــراكــي ال مشكلة ّ
ألي
تحالفات بني الفرقاء ،ومنفتحون على
ّ
ّ
الـجـمـيــع» .وأك ــد جـنـبــاط أن «الـحــديــث
عــن تحالف خماسي يعني عــزل فريق
مـ ــا ،وأنـ ـ ــا ضـ ـ ّـد عـ ــزل ّ
أي أحـ ـ ــد ،وه ـن ــاك
ت ـغ ـي ـي ــرات س ـت ـط ــرأ ع ـل ــى مــرش ـح ـي ـنــا».
ّ
وت ــاب ــع« :ل ــم أتـمــكــن حـتــى اآلن مــن فهم
ّ
القانون االنتخابي جيدًا ،وال يمكنني
ّ
أن أتوقع حجم كتلتي النيابية املقبلة،
والقانون الجديد له حيثياته ّالجديدة
وال أريد ّ
أي غلطة حسابات ألنني غير
م ـت ـم ـكــن م ــن الـ ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد» .وف ــي
ّ
مـجــال آخ ــر ،ق ــال جـنـبــاط« :ك ــل الـنــاس
ترتقي بكفاءاتها ،فـ ِـلـ َـم ال نرتقي نحن،
ماكنزي (التي قرر
ولـ َـم نحتاج لشركة ِ
مجلس الـ ــوزراء الـتـعــاقــد معها لوضع
ت ـ ـصـ ـ ّـور ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وه ــي
ال ـشــركــة ال ـتــي أعـ ـ ّـدت رؤيـ ــة  2030الـتــي
ّ
قدمها ولي العهد السعودي محمد بن
سـلـمــان)؟» .وســأل جنبالط« :أال يوجد
اقـتـصــاديــون وك ـفــاءات فــي لبنان حتى
ماكنزي؟ هل ماكنزي ستستمع
نحضر ِ
إلى خبرات الشفافني في اإلدارات؟ يلي
ماكنزي حمير».
جايبني ِ
وعـلــى صعيد آخ ــر ،زار أمــن ســر تكتل
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ـ ــاح ال ـن ــائ ــبإبــراه ـيــم
كـ ـنـ ـع ــا ن م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس م ـ ـ ـعـ ـ ــراب ،ح ـيــث
استقبله رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع ،بحضور وزي ــر اإلعــام
مـلـحــم ري ــاش ــي .وق ــد وض ـع ــت م ـصــادر
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـق ــاء ف ــي س ـي ــاق «الـ ـلـ ـق ــاءات
الـعــاديــة الـتــي تـهــدف إلــى إع ــادة تمتني
وتحصني العالقة بــن الـقــوات والتيار
ّ
الحر ،بعد التوتر الــذي حصل
الوطني
بـيـنـهـمــا» .وقــالــت امل ـص ــادر إن «كـنـعــان
أتــى ليؤكد أن العالقة لم تنقطع يومًا،
وأن الـتــواصــل قــائــم ،وق ــد وض ــع قـيــادة
مـ ـ ـع ـ ــراب ف ـ ــي ج ـ ــو ك ـ ــل م ـ ــا ي ـح ـص ــل فــي
ً
ال ـب ــاد ،مــن أزم ــة امل ــرس ــوم وصـ ــوال إلــى
االن ـت ـخ ــاب ــات وق ــان ــونـ ـه ــا» .وأك ـ ـ ــدت أن
الـ ــزيـ ــارة «ال ت ــؤس ــس ألي لـ ـق ــاء قــريــب
ب ــن ج ـع ـجــع ورئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوري ــة أو
الوزير جبران باسيل» ،لكنها «تساعد
على تنشيط التواصل والتنسيق بني
ّ
الطرفني» .في املقابل ،أكدت مصادر في
التيار لــ«األخـبــار» أن هــذه الــزيــارة «لن
ت ــؤدي إلــى تحسني الـعــاقــة بــن التيار
وال ـق ــوات ،ألن الـخــافــات بيننا صــارت
ُ
أعمق من أن تداوى بزيارة».
(األخبار)

