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سياسة

سياسة
قضية اليوم

المشهد السياسي
فوارق السلسلة:
آالف الموظفين
الجدد

الدولة تخضع للمصارف

فائدة سندات الخزينة ارتفعت إلى %10.5
ّ
أذعنت وزارة المال للسياسات النقدية التي ينفذها مصرف لبنان ،ووافقت على رفع فائدة سندات الخزينة بمعدل ثالث
نقاط مئوية من أجل تغطية حاجات الخزينة ،ما سيؤدي إلى رفع كلفة الدين العام تدريجًا .هذه الكلفة اإلضافية
ّ
ستصب ربحًا في جيوب المصارف
محمد وهبة
رضـخــت وزارة امل ــال ملطلب مصرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان وامل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ب ـ ــرف ـ ــع فـ ــائـ ــدة
سندات الخزينة بالليرة من %7.50
إل ــى  %10.50كـشــرط لـلـمـشــاركــة في
االكـ ـتـ ـت ــاب ــات .ي ــأت ــي هـ ــذا األم ـ ــر بعد
أسابيع من امتناع مصرف لبنان عن
املشاركة في شراء السندات الجديدة
وإبالغها
التي تصدرها وزارة املــال
ّ
أن السياسات النقدية التي ينفذها
ّ
تحتم عليه هــذه الـخـطــوة الـتــي كان
ً
ي ـق ــوم ب ـهــا بـ ــدال م ــن املـ ـص ــارف الـتــي
تــوقـفــت مـنــذ فـتــرة طــويـلــة عــن شــراء
ّ
بحجة انخفاض
السندات الجديدة
أسعار فائدتها.
ف ـ ـفـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ع ـم ــدت
املصارف إلــى االمتناع عن املشاركة
فــي شــراء سـنــدات الخزينة الجديدة
ال ـت ــي ت ـص ــدره ــا وزارة املـ ـ ــال ،وك ــان
م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان يـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي ه ــذه
ً
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ــن امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ثــم
يصدر شـهــادات إي ــداع بفائدة أعلى
تكتتب فيها املصارف .عمليًا ،كانت
املـصــارف تقرض مصرف لبنان ،ثم
يستعمل مصرف لبنان هذه املبالغ
إلقــراض وزارة املــال .وبهذه العملية
كــانــت امل ـص ــارف تـحـصــل عـلــى أكـثــر
من نقطتني مئويتني إضافيتني من
م ـصــرف ل ـب ـنــان عــوضــا ع ــن مطالبة
وزارة امل ـ ــال بـ ــزيـ ــادة أسـ ـع ــار ف ــائ ــدة
سندات الخزينة.
وعلى مدى السنوات املاضية ارتفعت
ح ـ ّـص ــة م ـص ــرف ل ـب ـنــان م ــن س ـنــدات
الخزينة بالليرة إلى مستويات غير
مـسـبــوقــة .قـبــل نـحــو سـنـتــن ،أي في
أيلول  ،2016كانت حصة «املركزي»
ت ـب ـل ــغ  %44مـ ــن ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ،م ـقــابــل
ّ
ّ
وحصة
حصة للمصارف تبلغ ،%40
للقطاع غير املالي تبلغ  ،%16وكان
ال ــدي ــن ال ـع ــام بــال ـل ـيــرة يـبـلــغ 68800
م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .أمـ ــا ف ــي أيـ ـل ــول ،2018
وب ـح ـســب جـمـعـيــة م ـص ــارف لـبـنــان،
ف ــإن حـ ّـصــة «امل ــرك ــزي» ارت ـف ـعــت إلــى
 %50.1مقابل ّ
حصة للمصارف تبلغ
 %35.1وحـ ّـصــة لـلـقـطــاع غـيــر املــالــي
تبلغ  ،%14.8فيما بــات الدين العام
بالليرة يبلغ  73000مليار ليرة.
ال ـ ـيـ ــوم ،وفـ ــي ظ ــل األوضـ ـ ـ ــاع املــال ـيــة
امل ـتــدهــورة ،لــم يـعــد بــإمـكــان مصرف
ل ـب ـنــان تـطـبـيــق س ـيــاســاتــه الـنـقــديــة
ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى امـ ـتـ ـص ــاص ال ـس ـيــولــة
بــالـلـيــرة للتخفيف مــن ّ الـطـلــب على
الـ ــدوالر ولـكـبــح الـتـضــخــم ال ــذي بلغ
ّ
محبذة وصـلــت إلى
مستويات غير
 %6.3في نهاية أيلول  2018مقارنة
 %4في أيلول  ،2017علمًا أن
مع نحو ّ
هذا التضخم يعزى بشكل كبير إلى
عمليات طبع العملة بكميات كبيرة
والـتــي قــام بها مصرف لبنان خالل
السنتني املاضيتني في سياق تنفيذ
هندسات مالية تهدف إلى استقطاب
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات وت ـ ـعـ ــزيـ ــز اح ـت ـي ــاط ــات ــه
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة لـلـحـفــاظ على
ثـ ـب ــات س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـلـ ـي ــرة م ـقــابــل
الدوالر.
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أب ــدى رئـيــس مجلس الـنــواب
نبيه بري ارتياحه إلى نتائج
االجتماع بني وزير املال علي
حسن خليل وحاكم مصرف
ً
لبنان ريــاض ســامــة ،قائال:
«أط ـ ـم ـ ـئـ ــن إلـ ـ ـ ــى أن الـ ــوضـ ــع
ال ـن ـق ــدي م ـح ـمــي وم ـس ـت ـقــر.
م ـ ـخـ ــاوف ـ ـنـ ــا فـ ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع
املقبلة تجاوزناها .تم االتفاق
عـلــى املــواض ـيــع االقـتـصــاديــة
وال م ــوج ــب ألي خـ ــوف .أمــا
مــوض ــوع الـسـلـسـلــة فـكــل ما
ق ـي ــل ح ــول ـه ــا غ ـي ــر صـحـيــح
وهـ ـ ـ ــي س ـت ـس ـت ـم ــر م ـط ـب ـقــة
ك ـم ــا أقـ ـ ـ ــرت ،ت ـب ـقــى مـشـكـلــة
ال ـت ــوظ ـي ـف ــات الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
تتناول  2500شخص صار
إلى توظيفهم أخيرًا فأنشأنا
املـشـكـلــة» .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
قـ ـ ــال خ ـل ـي ــل إن «تـ ـق ــدي ــرات
وزارة امل ـ ــال لـكـلـفــة سلسلة
الرتب والــرواتــب أتــت مطابقة
بنسبة  .%100تقدير رواتب
امل ــاك اإلداري ج ــاء مطابقًا
بنسبة  %99.99ب ـفــارق 54
مليون ليرة ملصلحة املوازنة،
ورواتب األساتذة واملتعاقدين
ّ
بالقطاع التربوي وفرنا فيهم
 70مـلـيــار ل ـيــرة ،أم ــا الــزيــادة
الـتــي سجلت عـلــى السلسلة
فهي الرواتب التي دفعت إلى
العسكريني واألمنيني بسبب
التوظيف اإلضافي بأكثر من
ً
 2500موظف جديد ،فضال
ع ــن زي ـ ـ ــادة ف ــي ت ـعــوي ـضــات
نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة» .وأش ـ ـ ــار
إلـ ــى أن «مـ ـع ــدل املـتـقــاعــديــن
ف ــي ال ـس ـنــوات الـســابـقــة كــان
يـ ـت ــراوح ب ــن  3500و3900
متقاعد بني  2012و .2016
أمــا فــي عــام  ،2018ونتيجة
بـ ـع ــض ال ـ ـحـ ــوافـ ــز وارتـ ـ ـف ـ ــاع
امل ـ ـعـ ــاشـ ــات ف ـ ــي ال ـس ـل ـس ـل ــة،
ّ
تحفز مــوظـفــون على تقديم
اسـ ـتـ ـق ــاالتـ ـه ــم والـ ـحـ ـص ــول
عـلــى تـقــاعــدهــم فـتــراكــم على
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ن ـح ــو  220م ـل ـيــار
ليرة افتتحت اعتماداتها في
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي .هـ ــذا هو
الـفــرق فــي أرق ــام السلسلة».
وفــي جــزء آخــر مــن مؤتمره
ال ـص ـح ــاف ــي ،قـ ــال خ ـل ـيــل إن
مجموع املوظفني الجدد هذا
العام وصــل إلــى نحو 5000
موظف.

على مدى السنوات الماضية ارتفعت ّ
حصة مصرف لبنان من سندات الخزينة إلى ( %50مروان بو حيدر)

ل ــذا ،ف ــإن م ـصــرف لـبـنــان ،وف ــي إطــار
تـطـبـيــق سـيــاسـتــه ال ـن ـقــديــة ،ل ــم يعد
قـ ـ ـ ـ ــادرًا عـ ـل ــى لـ ـع ــب الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـس ــاب ــق
كوسيط بني الــوزارة وبني املصارف
ودفــع الفرق من ميزانيته .هذا األمر
لـ ــم يـ ـت ــرك لـ ــه أي خـ ـي ــار س ـ ــوى دف ــع
وزارة املــال لرفع أسـعــار الـفــائــدة من
أج ــل تمكني امل ـصــارف مــن االكـتـتــاب
بسندات الخزينة الجديدة وتجنيب
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان أي ت ــدخ ــل ف ــي ه ــذا
املجال.
على أي حال ،جاء االتفاق بني وزارة
املال ومصرف لبنان على رفع أسعار
ال ـفــائــدة بـعــد جــولــة مــن املـفــاوضــات
بني وزارة املــال ومصرف لبنان .فقد
ع ـقــد اج ـت ـمــاع ع ـمــل بــرئــاســة رئـيــس
الحكومة سعد الحريري وبحضور
وزير املال علي حسن خليل ،وحاكم
مصرف لبنان رياض سالمة .يومها
عـ ـ ــرض س ــام ــة األوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـن ـقــديــة
وال ـص ـع ــوب ــات ال ـت ــي تــواج ـهــه س ــواء
لجهة عمليات امـتـصــاص السيولة
والـطـلــب على ال ــدوالر وال ـنــزف الــذي

تـتـعــرض ل ــه احـتـيــاطــاتــه بــالـعـمــات
األجنبية جــراء هذا األمــر .اتفق على
ّ
والتوصل إلى اتفاق.
متابعة األمر
في املقابل ،لم تعد وزارة املــال ترى
ّ
بدًا من ضرورة زيادة أسعار الفائدة
والـ ــرضـ ــوخ مل ـط ـلــب س ــام ــة ،ألن كــل
ع ـم ـل ـه ــا اإلن ـ ـفـ ــاقـ ــي م ــرتـ ـب ــط ب ـم ــدى
ق ــدرت ـه ــا ع ـلــى اس ـت ـق ـطــاب الـتـمــويــل

مصرف لبنان يرفض االستمرار
في االكتتاب بسندات الخزينة
ً
بدال من المصارف
الـ ـ ـ ــذي ت ـح ـص ــل ع ـل ـي ــه م ـ ــن سـ ـن ــدات
الـخــزيـنــة بــالـلـيــرة .وب ـمــا أن املـبــالــغ
االحتياطية التي تملكها وزارة املال
فــي حساباتها لــدى مـصــرف لبنان
تراجعت إلى نحو  3000مليار ليرة
فيما لديها حاجات مالية متواصلة
ق ــد تـسـتـنــزف ه ــذا االح ـت ـيــاط خــال

ف ـت ــرة ق ـص ـيــرة ،تـقـلـصــت ال ـخ ـيــارات
أم ــام ـه ــا إلـ ــى أم ــري ــن :االم ـت ـن ــاع عــن
اإلنـفــاق والـتــوقــف عــن دفــع الــرواتــب
واألجـ ـ ـ ـ ـ ــور وس ـ ـ ــواه ـ ـ ــا مـ ـ ــن اإلن ـ ـفـ ــاق
الـعــام ،أو رفــع الـفــائــدة على سندات
الخزينة.
وف ــي املــؤت ـمــر الـصـحــافــي ال ــذي عقد
بعد اللقاء بني خليل وسالمةّ ،
تقصد
وزي ــر امل ــال اإلشـ ــارة إل ــى أن الجلسة
م ـخ ـص ـص ــة السـ ـتـ ـكـ ـم ــال «الـ ـنـ ـق ــاش
املـفـتــوح مــع امل ـصــرف امل ــرك ــزي حــول
الوضع املالي بشكل عام واالستقرار
النقدي ،وتحدثنا بشكل مباشر عن
التحديات التي نواجهها واملرتبطة
ب ـت ـمــويــل الـ ــدولـ ــة واح ـت ـي ــاج ــات ـه ــا».
بالنسبة ل ـلــوزارة املشكلة ال تتعلق
بـتـمــويــل الـخــزيـنــة ،بــل بالسياسات
النقدية التي ينفذها مصرف لبنان
وال ـتــي انـعـكـســت سـلـبــا عـلــى تمويل
ال ـخــزي ـنــة .ف ـقــد أش ـ ــار خـلـيــل إل ــى أن
«هناك وقائع خارجية على املستوى
ال ــدول ــي واملـنـطـقــة وه ـن ــاك تـحــديــات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ــدولـ ــة

ع ـك ـســت ن ـف ـس ـهــا ب ـط ــري ـق ــة م ـبــاشــرة
وغـيــر مـبــاشــرة على الــوقــائــع املالية
وخ ـل ـق ــت م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـت ـحــديــات
أمـ ــام ـ ـنـ ــا ،ع ــرقـ ـل ــت خـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
امل ــاض ـي ــة ت ــواف ــر ال ـت ـمــويــل امل ـس ـتــدام
لحاجات الدولة».
كذلك لفت خليل إلى دوافع الرضوخ
ملـطـلــب م ـصــرف لـبـنــان بــرفــع أسـعــار
الفائدة وشـ ّـدد على «تثبيت انتظام
دفع كل الرواتب واألجور وملحقاتها
واالل ـ ـتـ ــزام بـتـســديــد امل ـس ـت ـح ـقــات أو
امل ـتــرت ـبــات عـلــى ال ــدول ــة م ــن سـنــدات
الديون الداخلية والخارجية حفاظًا
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوق ـ ــع وس ـ ـم ـ ـعـ ــة وت ـص ـن ـي ــف
لبنان».
فــي املـقــابــل ،قــال ســامــة إن «البحث
تـ ـط ــرق إل ـ ــى آلـ ـي ــات ال ـت ـم ــوي ــل ال ـتــي
يـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـيـ ـه ــا لـ ـبـ ـن ــان خـ ـ ــال ع ــام
ّ
 ،2019واتفقنا على خطة تستطيع
(الـ ـ ـ ــوزارة) بـمــوجـبـهــا أن تستقطب
ً
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــواال إلـ ـ ـ ــى إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات الـ ـ ــدولـ ـ ــة،
وتـسـتـعـمــل فــوائــد ال ـســوق ونـحـتــرم
لعبة السوق كما أن التنظيم لتسديد

ال ــدي ــون ال ـخــارج ـيــة والــداخ ـل ـيــة هو
ضمن إمكاناتنا وضمن اإلمكانات
املـ ـت ــواف ــرة ل ـ ــدى الـ ـقـ ـط ــاع امل ـصــرفــي
الـتــي تحققت مــن خ ــال الهندسات
املالية التي قمنا بها فــي السنوات
الثالث املاضية .لذا الوضع سيكون
باستمرار مستقر سواء على صعيد
صــرف سـعــر الـلـيــرة أو عـلــى صعيد
االئتمان في لبنان».
وحـ ـ ـ ـ ـ ّـدد سـ ــامـ ــة م ـ ـصـ ــدر ال ـت ـم ــوي ــل
م ـ ــن امل ـ ـبـ ــالـ ــغ ال ـ ـتـ ــي تـ ـج ـ ّـمـ ـع ــت ل ــدى
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ن ـت ـي ـجــة الـعـمـلـيــات
امل ــال ـي ــة ال ـت ــي قـ ــام ب ـه ــا م ــع ال ـق ـطــاع
امل ـصــرفــي «بـمــوجـبـهــا ه ـنــاك ودائ ــع
لـ ـه ــذا الـ ـقـ ـط ــاع ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
مقابل ودائ ــع حملها الـقـطــاع إلينا
ب ــال ــدوالر .ه ــذه ال ــودائ ــع هــي بنفس
الـفــوائــد الـتــي ندفعها وسنتفق مع
املـ ـص ــارف لـتـحــويـلـهــا إلـ ــى س ـنــدات
خــزيـنــة بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة بـفــوائــد
السوق .مصرف لبنان يدفع %10.5
على عشر سنوات ال سندات قصيرة
املدى بل على  10أو  15أو  20سنة».

واالشتراكي
«جلسة ِعتاب» بين حزب الله
ّ

ّ
«التقدمي» :لم نكن نعلم بخطة توقيف وهاب!

اللقاء الصريح بين
حزب الله والحزب التقدمي
االشتراكي يوم أمس،
ّ
تضمن «لهجة قاسية» من
قبل «الحزب» في تقييم
الجاهلية يوم
وقائع حادثة
ّ
السبت ،وما سبقها .تولى
«االشتراكي» توضيح الصورة،
ومحاولة التنصل من تغطية
العملية األمنية
ال تــزال حادثة الجاهلية ،يــوم السبت،
ُ ّ
ت ـظــلــل الـ ـح ــراك ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـب ــاد.
فبعد تخليص لبنان من فتنةٍ  ،تستمر
القوى السياسية في مساعيها ِللملمة
ذيول الحادثة ،وتعويض «خسائرها»،
وال س ـ ّـيـ ـم ــا ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق ول ـي ــد
ج ـن ـب ــاط .اس ـت ـش ـعــر ال ــزع ـي ــم الـشــوفــي
خ ـطـ ّـورة الــوضــع فــي «ســاح ـتــه» ،الـتــي
تتحضر لتشكيل جبهة ّحليفة لحزب
ال ـ ـلـ ــه ،فـ ــأرسـ ــل وفـ ـ ـدًا ُيـ ـم ــث ــل ال ـت ـقــدمــي
االش ـت ــراك ــي ل ـل ـقــاء «ال ـ ـحـ ــزب» .ل ــم يكن
ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق غ ـ ـ ــازي ال ـع ــري ـض ــي،
ُ
موعد من حزب الله،
سيبادر إلى طلب
ٍ
ّ
لــو أن وقــع نتائج «الجاهلية» لــم يكن
«قــاس ـيــا» عـلــى «االش ـت ــراك ــي» .فـ ِـعــوض
ُ
أن تـ َـو َّجــه «ضربة قاضية» إلــى الوزير
ّ
ّ
السابق وئــام وهــاب ،تمكن األخير من
تــأمــن الـتـفــاف فــريــق  8آذار السياسي
حوله ،وال ّ
سيما من ِق َبل حزب الله ،في
ُمقابل انتقال «العزاء» إلى جبهة تيار
َاملستقبل  ً -التقدمي االشـتــراكــي ،الــذي
خ ِسر جولة سياسية جديدة .الظروف
عـ ـن ــد جـ ـنـ ـب ــاط ال ت ـح ـت ـم ــل «دعـ ـس ــات
ناقصة» ،فذهب النائب وائل أبو فاعور
والــوزيــر السابق غــازي العريضي إلى
ضــاح ـيــة ب ـي ــروت ال ـج ـنــوب ـيــة ،والـتـقـيــا
املعاون السياسي لألمني العام لحزب
ال ـلــه حـســن الـخـلـيــل وم ـس ــؤول وح ــدة
االرت ـب ــاط والـتـنـسـيــق وفـيــق صـفــا ،من
أج ـ ــل «ض ـ ـ ّـب املـ ـ ــوضـ ـ ــوع» .وج ـ ــود أب ــو
فاعور في االجتماع ،وهو الذي ُيعتبر
«ض ــاب ــط االرت ـ ـبـ ــاط» ب ــن رئ ـي ــس تـيــار
املـسـتـقـبــل سـعــد ال ـحــريــري وجـنـبــاط،
ك ــان ُمـتـعـمـدًا مــن أج ــل أن يـكــون الـكــام
واضحًا للجميع.
ت ـك ـش ــف م ـ ـصـ ــادر ُمـ ـت ــابـ ـع ــة الج ـت ـم ــاع
ّ
أم ــس ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،أن ح ــزب الـلــه كــان
«واضـ ـح ــا وح ـ ـ ـ ّـادًا» ف ــي ك ــام ــه م ــع أبــو
ف ــاع ــور والـ ـع ــريـ ـض ــي .ع ـ ــرض الـخـلـيــل
وصـفــا أم ــام ضيفيهما ،وقــائــع ُمــدونــة

بالتفاصيل« ،فكانت جلسة عتاب عن
ّ
ّ
تصرف
كــل املرحلة السابقة ،وطريقة
جـنـبــاط خــالـهــا» .ع ـ َـاد ح ــزب الـلــه في
الحديث ّ ،إلــى ُمجريات يــوم الخميس،
وكيف وفــر كامل الدعم للقوى األمنية
وال ـع ـس ـكــريــة ،ف ــي وض ــع ح ـ ّـد لـلـفـلـتــان
ف ــي ال ـش ــارع وامل ــواك ــب ال ـس ـي ــارة ،وفــي
تهدئة األجواء السياسية بني جنبالط
ووهـ ــاب .فــي امل ـقــابــل ،لــم يـكــن مفهومًا
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب» ت ـ ـصـ ـ ّـرف
جـنـبــاط فــي تغطية العملية األمـنـيــة
ض ـ ـ ّـد وه ـ ــاب ي ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت ،وال ـت ــوج ــه
إل ــى بـيــت الــوســط ودع ــم الـحــريــري في
ّ
قـ ــراره .وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن وفــد
«االشتراكي» ّ
رد على «التفاصيل التي
ُ
ّ
تخصه ،ولم تكن ً واضحة بالنسبة إلى
حزب الله .إضافة إلى شرح الكثير من
املعطيات الـنــاقـصــة» .وتـقــول املـصــادر
ّ
االشتراكيَّني أبلغا حــزب الله «عدم
إن
ِ
رض ــا ج ـن ـبــاط ع ــن الـعـمـلـيــة األم ـن ـيــة،
ّ
وعدم علمه بها ،إل حني وصل عناصر
ف ــرع امل ـع ـلــومــات إل ــى مـنـطـقــة ال ــدام ــور.
ّ
وقــد عــاد جنبالط ّ
وأيــدهــا ،ألن مــا قام
ّ
به ّوهــاب أمـ ٌـر غير ُمبرر وغير مقبول،
وألنه ال ُيمكن أن يترك جنبالط حليفه
سعد الـحــريــري ،مــن دون تغطية» ،مع
تأكيد الوفد االشتراكي رفض «سقوط
أي نقطة دم في بيتنا ومنطقتنا».
ُ
وتفيد مصادر «االشتراكي» في اتصال
ّ
م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ب ـ ــأن «الـ ـح ــدث األم ـنــي
وال ـخــوف عـلــى الـبـلــد فــرضــا الـلـقــاء مع
حزب الله ،وال ّ
سيما بعد أن أعلن وهاب
ّ
أن الـقــرار عند ال ـحــزب ،ولـيــس الخوف
ع ـل ــى وجـ ـ ّـودنـ ــا أو ب ـي ـئ ـت ـن ــا» .وت ـق ــول
املصادر إنه خالل االجتماع «وبعد أن
أطلعنا الخليل وصفا على وقائع يوم
ّ
السبت ،أخبرناهما بــأن االختالف في
الـسـيــاســة بــن ح ــزب الـلــه واالشـتــراكــي
موجود ،ولكن ال يجب توتير األجواء،
بــل االسـتـمــرار فــي التنسيق والتعاون
وتنظيم االخـتــاف بــن الـحــزبــن» .في
اإلط ــار نـفـســه ،كــان ال ـ ّ
ـرد مــن حــزب الله

«العالقة مع االشتراكي
في االجتماع:
ّ
ُم ـس ـت ـمــرة ،خ ــاص ــة أنـ ــه ل ــم يـحـصــل أي
خــاف بــن االثـنــن فــي ُاألي ــام املاضية،
ولكن مع تأكيد الدعم املستمر من ِقبل
حزب الله لحلفائه».
وكان حسني الخليل قد ّ
رد ،بعد اللقاء،
على وصف جنبالط لوهاب بـ«الحالة
ّ
األم ـن ـيــة الـ ـش ــاذة»ُ ،مـعـتـبـرًا أن «لـبـنــان
بلد تنوع سياسي وال يمكنني القول
ّ
إن أح ـ ـدًا ح ــال ــة ش ـ ــاذة ع ـلــى امل ـس ـتــوى
السياسي .الحالة الشاذة الوحيدة في
لبنان هي العمالة للعدو اإلسرائيلي،
ّ
ُ
وهـ ــي ح ــال ــة ي ـجــب أن ت ـق ـط ــع» ،فـعــلــق

مصادر ّفي التيار
تقول
ّ
الوطني الحر إن الحريري
رفض صيغة الـ  32وزيرًا

ّ
العريضي ،موضحًا أن «الحديث كان
ّ
عــن أنـنــا ال نسمح بحالة أمنية شــاذة
ّ
فــي الـشــوف ولـبـنــان» ،قبل أن يؤكد أن
االج ـت ـم ــاع «س ــادت ــه روحـ ـي ــة الـتـفــاهــم
والصراحة .ونحن مقتنعون بضرورة
االحتكام الدائم إلى الدولة واملؤسسات
وإلـ ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء ألنـ ـن ــا حـ ــرصـ ــاء عـلــى
استقرار لبنان» .وفي اإلطار نفسه ،قال
ّ
ّ
«الهم املشترك مع االشتراكي
الخليل إن
هو تحييد لبنان عن أي انتكاسة أمنية
( )...سـعـيـنــا ف ــي امل ــاض ــي إل ــى تحقيق
ّ
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وأك ـ ــدن ـ ــا ذل ـ ــك خ ـ ــال ه ــذه
الجلسة» .ولكن ما حصل في الجاهلية
ً
عمال متهورًا وكاد ّ
يجر لبنان إلى
«كان
ّ
كارثة .من رأى املشهد ،يعلم أن العملية
ُ
لم تكن للتبليغ ،بل تظهر ّنية للقتل أو

وجود أبو فاعور في االجتماع كان ُم َّ
تعمدًا (هيثم الموسوي)

االعتقال» .وكشف الخليل عن نصيحة
ح ـ ــزب الـ ـل ــه إل ـ ــى الـ ـح ــري ــري «وال ـ ـقـ ــادة
األمنيني ،ألن العمل كــان غير مــدروس
وكاد أن ّ
يجر لبنان إلى كارثة».
ّ
وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر ف ــي ف ــري ــق  8آذار إن
الـتـعــامــل م ــع ح ــادث ــة الـجــاهـلـيــة انتقل
إل ــى «امل ـس ـتــوى الـقـضــائــي ال ـه ــادئ ،إن
كان بالنسبة إلى التحقيقات في مقتل
محمد أبو دياب ،أو الدعوى القضائية
ّ
ب ـح ــق وه ـ ـ ــاب»َ .س ـ ْـح ـ ُـب االح ـت ـق ــان من
الشارع ،انتقل أيضًا إلى االشتراكيني،
فاتصل الـنــائــب تيمور جنبالط أمس
بـ ـنـ ـض ــال أب ـ ــو ديـ ـ ـ ـ ــاب ،ش ـق ـي ــق م ـح ـمــد
أب ــو دي ــاب ُم ـعــزيــا« ،وس ـي ـقــوم وف ــد من
االشتراكي ،يوم األحد  ،بزيارة العائلة
من أجل تقديم واجــب الـعــزاء» ،بحسب
مصادر «االشتراكي».
ّ
استمر أمس توافد
ُبانتظار األحد املقبل،
املعزين بمحمد أبــو ديــاب ،ومــن بينهم
السفير السوري علي عبد الكريم علي،
ّ
بأن «الذين ّ
الذي ّ
يتربصون للبنان
صرح
وسوريا هم الخاسرون ،وحلفاؤنا في
لبنان يحصدون انـتـصــارات .حلفاؤنا
مـعـنــا وي ـك ـب ــرون ،وال ـت ـحــديــات تصيب
س ــوري ــا ول ـب ـنــان م ـعــا ،سـ ــواء كــانــت من
إســرائـيــل أو اإلره ـ ــاب» .مــن جهته ،قال
ّ
النائب فيصل كــرامــي بعد التعزية إن
«ال ـت ـب ــري ــرات اإلع ــام ـي ــة وال ـت ـســري ـبــات
السياسية لم تعد كافية ،ولبنان اليوم
بحاجة إلى االستقرار .نتساءل ملاذا تم
الـهـجــوم الكبير بـمــدرعــات وآل ـيــات من
أجل إخبار طبيعي؟».
عـلــى ّصعيد آخ ــر ،لــم ُيـسـ َّـجــل أي خــرق
في ملف تشكيل الحكومة ،في وقت ال
ّ
يــزال فيه كــل فريق ُمستمرًا في عملية
والتصعيد ،وك ــان آخرها
شـ ّـد الحبال
ّ
كالم كرامي أمس بأنه «طالبنا بحقنا
الطبيعي بــوزيــر فــي حـكــومــة الــوحــدة
الوطنية ،حتى إننا لم نطلب الحقيبة،
ولـكـنـنــا ال ـي ــوم م ـص ــرون عـلــى مطلبنا
ونريد حقيبة» .أما نائب «تكتل لبنان
الـ ـق ــوي» إل ـي ــاس ب ــو ص ـع ــب ،ف ـقــد غ ـ ّـرد
ّ
على «تويتر» ُمعتبرًا أن «عــدم اعتماد
معيار واحــد ،منذ اليوم األول لتأليف
ال ـح ـكــومــةّ ،أدى إل ــى م ــا وص ـل ـنــا إل ـيــه.
ّ
الــوزيــر باسيل يعمل على حــل األمــور،
وه ــو لـيــس طــرفــا ،وم ــن غـيــر املـمـكــن أن
نـتـنــازل عــن أي ش ــيء» .رف ــض الحلول
ّ
ال ـتــي ت ـق ـ ّـدم ب ـهــا ج ـب ــران بــاس ـيــل ،حــط
رحاله أيضًا في بيت الوسط ،إذ تقول
ّ
م ـص ــادر ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر إن
«الـحــريــري رفــض صيغة ال ـ  32وزي ـرًا»
ال ـت ــي اق ـتــرح ـهــا وزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،مع
ّ
ال ـع ـلــم ب ـ ــأن هـ ــذا امل ــوق ــف ل ــم يـتـبـلــغ به
باسيل رسميًا.
(األخبار)

علم
و خبر
«النقليات ّ
مؤمنة» إلى نقابة المحررين!
بواسطة الــواتـســاب ،أبلغ الزميل أن ــدره قـصــاص ،املــرشــح النتخابات
عضوية مجلس نقابة املحررين الـيــوم ،من يتعذر عليه االنتقال إلى
مــركــز االق ـت ــراع فــي ال ـف ــوروم دو ب ـيــروت ،أن «الـنـقـلـيــات مـ ّ
ـؤمـنــة ذهــابــا
وإيابًا» بواسطة شركة «شارلي تاكسي» .وقصاص مرشح على «الئحة
القرار الحر» املدعومة من القوات اللبنانية ومن مديرة الوكالة الوطنية
لــور سليمان .وكانت سليمان قد منحت صاحب الشركة شــارل حرب
أخيرًا «درع الوكالة الوطنية»!

وزير التربية ُيعرقل التحقيق؟
ُ
عط وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ،اإلذن بعد بمالحقة
لم ي ِ
ثــاثــة مــوظـفــن ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة ،بـيـنـهــم مــديــر ع ــام ،م ـتــورطــن في
فضيحة تزوير شهادات جامعية ،رغم طلب النائب العام االستئنافي
في الجنوب القاضي رهيف رمضان اإلذن باملالحقة منذ نحو شهر.

«اتفاق باريس» على جدول األعمال
بعدما تـنــاولــت «األخ ـبــار» اتـفــاق بــاريــس للمناخ ال ــذي أصـبــح ســاري
املفعول يــوم  22نيسان  ،2016بعد أن وقعت عليه معظم الــدول ،ومن
ضمنها لبنان ،وأثارت موضوع عدم تصديقه في مجلس النواب رغم
التصديق عليه فــي لجان الخارجية والبيئة وامل ــال واملــوازنــة ،علمت
«األخـبــار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بــري ،سيطلب إدراجــه كبند
أول على جدول أعمال أول جلسة تشريعية يعقدها املجلس النيابي.

من السجن ...إلى تحضير اغتياالت
خرج محكومان من السجن بعد انقضاء محكوميتهما بجرم االنتماء
إلى تنظيم إرهابي ،وسرعان ما عــاودا التواصل مع تنظيم «داعــش»
لطلب االلتحاق بصفوفه على جبهات القتال في سوريا .لكن ّ
منسق
ّ
االتصال بهما كلفهما البقاء في لبنان لتنفيذ عمليات اغتيال ملصلحة
التنظيم ،وقد أوقفهما فرع املعلومات في قوى األمن الداخلي.

