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سياسة

سياسة
قضية اليوم

المشهد السياسي

ثمانية رؤساء عرب يؤكدون حضور القمة االقتصادية

«لبنان ملتزم بدفع ديونه ...إلى األبد»!
ّ
طرح أمس وزير المال علي حسن خليل خطة للتصحيح المالي الطوعي تتضمن إعادة هيكلة الدين العام« .قامت القيامة»
على هذا الطرح .الذين أقاموها ،هم ممثلو الجهات التي راكمت الثروات من المتاجرة بالدين العام ،وهم الذين يرفضون
اليوم المشاركة في فاتورة التصحيح .ونطق باسمهم أمس وزير االقتصاد رائد خوري ،الذي أكد أن لبنان «ملتزم بدفع
ديونه إلى األبد»!

تدخل مصرف لبنان شاريًا السندات من أجل منع انهيار أسعارها (مروان طحطح)

محمد وهبة
ردود الـفـعــل الـتــي أثــارهــا تصريح
وزيـ ـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــي ح ـ ـسـ ــن خ ـل ـيــل
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أم ــس ع ــن التصحيح
املالي الطوعي الذي تعكف الوزارة
عـلــى دراس ـت ــه ورس ــم سـيـنــاريــواتــه
وخ ـطــوطــه الـتـفـصـيـلـيــة ،بـمــا فيها
إع ــادة هيكلة الــديــن ال ـعــام ،كشفت
عــن م ــدى تـفــاقــم األزمـ ــة فــي لـبـنــان،
وعن هشاشة النموذج االقتصادي
ُ
اللبناني ال ــذي اســتـهـلــك إل ــى أبعد
ح ــدود .بــدا كــأن املطلوب أن يصدر
تـصــريــح واح ــد م ــن جـهــة مـســؤولــة
حتى ينتبه الكل إلى االستحقاقات
الداهمة ،رغم أن هذه االستحقاقات
ك ــان ــت م ـح ــور األح ــادي ــث الـخــاصــة
وال ـع ــام ــة ط ـ ــوال األشـ ـه ــر املــاض ـيــة،
وع ـلــى ل ـســان كــل امل ـســؤولــن الــذيــن
يظهرون عجزًا متزايدًا عن تأليف
حكومة .وما إن اعلن وزير املال قيام
وزارت ـ ـ ــه بــواج ـبــات ـهــا ،لـجـهــة درس
تعصف
خ ـيــارات لحل األزم ــة الـتــي
ّ
بــالـبــاد ،وأب ــرز تجلياتها تضخم
الــديــن ال ـعــام وكـلـفــة خــدمـتــه ،حتى
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خــرج شــركــاء فــي الـحـكــم ليتصدوا
ألي فكرة تمس بخدمة الدين العام
التي تستنزف نحو نصف واردات
ال ـخ ــزي ـن ــة سـ ـن ــوي ــا ،وبـ ــاتـ ــت ت ـه ـ ّـدد
اسـ ـتـ ـم ــراري ــة الـ ـ َّـديـ ــن ن ـف ـس ــه .حــاكــم
مصرف لبنان ،رياض سالمة ،أجرى
ات ـ ـصـ ــاالت بـ ــرؤسـ ــاء وس ـي ــا ّس ـي ــن،
بحسب مصادر وزاريــة ،محذرًا من
ت ــداع ـي ــات ت ـصــري ـحــات خ ـل ـيــل .أمــا
وزيــر االقتصاد رائــد خــوري ،اآلتي
ّ
إلى الوزارة من عالم املصارف ،فأكد
لــ«بـلــومـبــرغ» أن «ال ــدول ــة البنانية
مـلـتــزمــة بــدفــع ديــون ـهــا إل ــى األب ــد،
ال لهذه السنة وحـســب»! أمــا نائب
رئيس الحكومة ،غسان حاصباني،
ف ــأش ــار إلـ ــى ضـ ـ ــرورة ال ـت ـعــامــل مع
تصريحات خليل على أنها «أفكار
ّ
تتطور إلى مرحلة اقتراح
فردية لم
ّ
يـنــاقـشــه مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وي ـق ــره».
الهجمة التي أثارها تصريح خليل
دفـعــت بــه إلــى «الـتــوضـيــح» لوكالة
ً
«روي ـ ـتـ ــرز» ،ق ــائ ــا إن الـخـطــة الـتــي
ّ
تحدث عنها لـ«األخبار» «جــزء من
مشروع إصالحي» للمالية العامة
ُ
يبدأ من إجراءات طرحت في مؤتمر

بــاريــس لـلـمــانـحــن ال ـعــام املــاضــي،
حيث تعهد لبنان بتقليص العجز.
وأضاف« :هي خطة تصحيح مالي
ط ــوع ــي ق ـي ــد اإلعـ ـ ـ ــداد ف ــي ال ـ ـ ــوزارة
تجنبًا لحدوث األسوأ» ،مشيرًا إلى
أنــه لم يتم بعد اتخاذ أي خطوات،
وأن الهدف يتمثل في وجــود خطة
جـ ــاهـ ــزة ل ـل ـت ـن ـف ـيــذ ع ـن ــدم ــا ت ـتــألــف

حاصباني :يجب التعامل
مع تصريحات خليل
على أنها أفكار فردية!
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة .وكــزم ـي ـل ـيــه
ّ
خـ ـ ــوري وح ــاصـ ـب ــان ــي ،أكـ ـ ــد خـلـيــل
لـ ـ ــ«رويـ ـ ـت ـ ــرز» أن ل ـب ـن ــان «ح ــري ــص
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات ـ ــه فـ ـ ــي إص ـ ـ ـ ـ ــدارات
السندات الدولية وحقوق حامليها
وسيستكمل عمليات اإلصدار وفق

االلـتــزامــات واملعايير نفسها ،ولن
يتخلف عــن أي بـنــد فـيـهــا» .ولفت
خ ـل ـيــل إل ـ ــى أن «األفـ ـ ـك ـ ــار املـتـعـلـقــة
ب ــإدارة الدين وهيكلته ال تــزال قيد
الدراسة».
ّ
«هـ ـل ــع» خ ـ ـ ــوري ،ب ـم ــا ي ـم ــث ــل داخ ــل
ال ـط ـب ـق ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة ،ي ـع ـك ــس رؤيـ ــة
ل ـ ــ«اإلصـ ــاح» امل ــال ــي ل ـهــا جــذورهــا
ال ـق ــوي ــة ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة
وامل ــالـ ـي ــة واملـ ـص ــرفـ ـي ــة ،تـ ـق ــوم عـلــى
حـمــايــة امل ـص ــارف وك ـبــار املــودعــن
م ـ ــن دف ـ ـ ــع أي ك ـل ـف ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــروج مــن
األزمـ ــة ،رغ ــم أنـهــم املـسـتـفـيــدون من
ّ
تكون الدين العام الذي ّ
يجر بثقله
لبنان نحو الـهــاويــة .وهــم ال يــرون
أي ب ــاب لـلـحــل س ــوى ت ـك ــرار الزم ــة
«التخلص من عجز الكهرباء» (أي
رفع أسعار الكهرباء للمستهلكني)،
وفرض ضرائب ورسوم إضافية (كـ
ً
 5آالف لـيــرة عـلــى الـبـنــزيــن ،مـثــا)،
وبال أي إصــاح للنظام الضريبي.
وي ــري ــد أص ـح ــاب ه ــذه ال ــرؤي ــة منع
أي نقاش حول إمكان خفض الدين
الـ ـع ــام ،ب ــذري ـع ــة أن اق ـت ــراح ــا كـهــذا
يهدد «صيت لبنان» وقــدرتــه على

ً
االستدانة مستقبال.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ،لــم
ت ـف ــاج ــأ األس ـ ـ ـ ــواق امل ــال ـي ــة امل ـح ـلـ ّـيــة
ب ـمــا قــالــه وزيـ ــر امل ـ ــال ،ب ــل تعاملت
مـ ــع األم ـ ـ ــر انـ ـط ــاق ــا مـ ــن مـعــرفـتـهــا
الـ ـت ــام ــة ب ــال ــوق ــائ ــع وب ـ ـعـ ــدم قـ ــدرة
النموذج االقتصادي اللبناني على
االس ـت ـم ــرار ف ــي ظ ــل ال ـن ــزف املــالــي،
وإنما كانت تعمل على إثــارة أكبر
ممكن مــن الـضـ ّـجــة الـتــي تتيح
قــدر ّ
التملص من أي إجراء قد ّ
يمس
لها
أرباحها .بحسب مصادر مصرفية،
فقد كــان هناك امتعاض واســع من
امل ـصــرف ـيــن ت ـجــاه ه ــذا الـتـصــريــح،
ّ
وهــم شككوا بـقــدرة الحكومة على
اتـ ـخ ــاذ ق ـ ـ ــرارات ب ـش ــأن الـتـصـحـيــح
امل ـ ــال ـ ــي وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع األع ـ ـ ـبـ ـ ــاء ب ـش ـكــل
ً
عــادل ،فضال عن اتهامات بالجملة
للسياسيني بالفساد.
أمــا األس ــواق الــدولـيــة ،فقد أظهرت
حـســاسـيــة أع ـلــى ت ـجــاه ه ــذا األم ــر،
وهــو مــا خلق عرضًا متزايدًا لبيع
سندات الدين اللبنانية بالعمالت
األجنبية ،ما دفع بأسعار السندات
إل ـ ــى الـ ـت ــراج ــع ف ــي م ـق ــاب ــل ارتـ ـف ــاع

التأمني عليها ،بني  %1.25و.%6.21
ّ
وشــكــل ه ــذا األم ــر ضـغـطــا عـلــى كل
املعنيني بـهــذه الـسـنــدات مــن وزارة
املال إلى مصرف لبنان .هذا األخير
ّ
تــدخــل فــي الـســوق شــاريــا السندات
امل ـعــروضــة ،مــن أج ــل التخفيف من
ّ
حدة االنهيار في سعرها وفي سعر
التأمني عليها.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،ت ـل ـق ــى ع ــامـ ـل ــون فــي
وزارة املـ ــال اتـ ـص ــاالت م ــن الـعــديــد
م ــن امل ــؤسـ ـس ــات امل ــال ـي ــة األج ـن ـب ـيــة
ومؤسسات التصنيف التي كانت
تـسـتـفـســر ع ــن تـصــريــح وزيـ ــر امل ــال
وأبـ ـع ــاده واألهـ ـ ــداف ال ـتــي ينطوي
عليها ،وال سيما أن عبارة ”إعــادة
هـيـكـلــة ال ــدي ــن الـ ـع ــام“ ال يـمـكــن أن
تفهم إال على شكل عملية واسعة
لشطب جزء من الديون.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،إن األس ـ ـ ــواق املـحـلـيــة
وال ــدول ـي ــة ،كــانــت تنتظر مـثــل هــذا
الـخـبــر مـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة ،انـطــاقــا
من معرفتها بالواقع اللبناني بكل
تـفــاصـيـلــه .مشكلة ه ــذه الشريحة
مــن أصـحــاب رؤوس األم ــوال ،أنهم
ي ـ ــري ـ ــدون تـ ـح ــوي ــل إع ـ ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
ال ــدي ــن ال ـع ــام إل ــى عـمـلـيــة ت ـفــاوض
مع الحكومة لخفض ّ
حصتهم من
ّ
فاتورة التصحيح الذي ال مفر من
القيام به .ومحاولتهم إثارة الذعر
في السوق يندرج في هذا السياق
بعدما فشلوا فــي تحويل األنـظــار
إل ــى روات ــب مــوظـفــي الـقـطــاع الـعــام
الذين نالوا حقوقهم بعد سنوات
م ــن الـ ـص ــراع م ــع ال ـس ـل ـطــة .عملية
االلتفاف بــدأت بـ ّ
ـدس بنود تصيب
الـشــرائــح األكـثــر قـهـرًا فــي املجتمع
ف ــي الـ ـت ــزام ــات ل ـب ـن ــان ف ــي مــؤتـمــر
«سـ ـي ــدر» .يــوم ـهــا أجـ ــرى ص ـنــدوق
الـ ـنـ ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي تـ ـق ــويـ ـم ــا ل ـب ـن ــود
املــؤت ـمــر ،وزع ــم أن املـعــالـجــة تكمن
زيادة الضرائب على االستهالك
في
ّ
وفي تقشف الدولة عن اإلنفاق على
موظفي القطاع العام .الحقًا ،تناغم
حاكم مصرف لبنان مع هــذا األمر
وس ـ ـ ـ ّـوق اقـ ـت ــراح ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـفــرض
ض ــري ـب ــة ع ـل ــى اس ـت ـه ــاك ال ـب ـنــزيــن
ب ـق ـي ـمــة  5000لـ ـي ــرة .ك ــذل ــك ضـغــط
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ع ـل ــى وزارة امل ــال
ّ
وتمكن من إخضاعها لرفع أسعار
الفائدة على سندات الخزينة التي
تصدرها الوزارة بالليرة اللبنانية،
ب ــأكـ ـث ــر م ـ ــن ث ـ ـ ــاث ن ـ ـقـ ــاط م ـئ ــوي ــة
ونصف نقطة.
ّ
لب الصراع اليوم هو تلك الفاتورة
ال ـن ــاج ـم ــة عـ ــن ع ـم ـل ـيــة الـتـصـحـيــح
وفاتورتها .من يدفع الفاتورة وما
ه ــي حـ ّـصــة كــل ط ــرف مــن الــاعـبــن
املعنيني بها؟ هذا هو أصل القضية
الـيــوم .ففي األشهر املاضية ،كانت
متخصصة
هناك تقارير من جهات
ّ
وإعــامـيــة أجنبية ومحلية تـحــذر
من األزمة وتسارعها .كذلك صدرت
تـ ـق ــاري ــر م ـ ــن وكـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـيــف
تخفض النظرة املستقبلية للبنان
م ــن ”م ـس ـت ـقــر“ إل ــى «س ـل ـب ــي» ،كما
أن ل ـب ـنــان ك ــان م ـح ــورًا لـلـكـثـيــر من
ّ
الــزيــارات الـتــي نظمتها مؤسسات
ّ
ً
مالية توظف أمواال في سندات دين
لبنانية ،أو من كبار املودعني الذين
ســألــوا كثيرًا عــن حجم هــذه األزمــة
وتــداعـيــاتـهــا وإمـكــانـيــة انـفـجــارهــا.
كــل ذل ــك أوح ــى ّب ــأن تـصــريــح وزيــر
امل ـ ــال كـ ــان «ال ـق ــش ــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن
تقصم ظهر البعير» ،فيما الواقع أن
األم ــر ّ
برمته يعكس حقيقة صــراع
امل ـص ــال ــح ع ـل ــى م ــن ي ــدف ــع ف ــات ــورة
التصحيح.

ّ
الجدار
لبناء
ى
يتصد
لبنان
ّ
اإلسرائيلي في نقاط التحفظ
عاد العدو اإلسرائيلي إلى
استكمال بناء ّالجدار االسمنتي
في نقاط التحفظ ،ما
استدعى استنفارًا لبنانيًا
سياسيًا وعسكريًا ،وصل إلى
إعطاء الجيش التوجيهات
للتصدي لهذا االعتداء .في
المقابل ،بقي انعقاد القمة
االقتصادية مصدرًا للتوتر
السياسي ،من دون أن تتحول
إلى مادة سجال بين بعبدا
وعين التينة
بــدا يــوم أمــس مشحونًا بالتوتر ،على
خلفية ان ـع ـقــاد الـقـمــة االق ـت ـصــاديــة في
ل ـب ـن ــان .ل ـكــن هـ ــذا ال ـس ـج ــال ل ــم يحجب
ص ـ ــورة الـ ـخ ــرق اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـل ـحــدود
الجنوبية ،حيث استكمل جيش العدو
بناء الجدار االسمنتي في نقاط التحفظ
على الخط األزرق ،مقابل بلدة العديسة،
بعدما سبق أن ّ
جمد أعماله إثر تهديد
لبنان بالرد على هذا الخرق .وقد عمد
خ ــال ال ـيــومــن املــاض ـيــن إل ــى إضــافــة
ت ـســع وحـ ـ ــدات اسـمـنـتـيــة إلـ ــى الـ ـج ــدار،
وهــو األم ــر ال ــذي كــان مـحــور االجتماع
الشهري للجنة الثالثية فــي الناقورة،
والذي لم يخرج بأي اتفاق .وفيما أراد
ال ـجــانــب اإلســرائ ـي ـلــي تــأج ـيــل الـنـقــاش
إلــى االجتماع املقبل للجنة بعد شهر،
أصر الجيش على عقد االجتماع اليوم،
وهو ما أكده املجلس األعلى للدفاع في
االجتماع االستثنائي الذي عقده أمس
في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال
عون ،للبحث في الخرق اإلسرائيلي.
واع ـت ـب ــر امل ـج ـل ــس م ــا ي ـح ـصــل بـمـثــابــة
اعـتــداء على األراض ــي اللبنانية وخرق
واضـ ـ ــح ل ـل ـق ــرار الـ ــدولـ ــي ال ــرق ــم .1701
وات ـخــذ سـلـسـلــة م ـق ــررات ملــواج ـهــة هــذا
االعتداء ،مؤكدًا تمسك لبنان بكل شبر
من أراضيه ومياهه.
وب ـع ــد ان ـت ـه ــاء االجـ ـتـ ـم ــاع ،ال ـ ــذي ش ــارك
فـيــه الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري والـ ــوزراء:
يـعـقــوب ال ـص ــراف ،ج ـبــران بــاسـيــل ،علي
حسن خليل ،نهاد املشنوق ،رائد خوري
وس ـل ـيــم جــري ـصــاتــي ،إض ــاف ــة إل ــى ق ــادة
األجهزة العسكرية واألمنية ،أدلى األمني
الـعــام للمجلس ال ـلــواء الــركــن سعد الله
الحمد ،ببيان تضمن املقررات اآلتية:
 -1تقديم شكوى الى مجلس األمن.

 -2تـ ـكـ ـثـ ـي ــف االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة
ل ـشــرح مــوقــف ل ـب ـنــان م ــن ه ــذا الـتـعــدي
اإلسرائيلي.
 -3طلب اجتماع طــارئ للجنة الثالثية
لبحث املستجدات.
 -4إع ـطــاء الـتــوجـيـهــات الــازمــة لقيادة
الجيش لكيفية التصدي لهذا التعدي.
 -5ت ــأك ـي ــد ل ـب ـن ــان ت ـم ـس ـكــه ب ـك ــل شـبــر
مــن أرض ــه ومـيــاهــه واس ـت ـعــداده الــدائــم
السـ ـتـ ـكـ ـم ــال مـ ـ ـس ـ ــار الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ل ـحــل
النزاعات الحدودية القائمة.
 -6ال ـط ـلــب الـ ــى م ـج ـلــس األم ـ ــن وقـ ــوات
ال ـطــوارئ الــدولـيــة «اليونيفيل» تحمل
مـســؤولـيــاتـهــم كــامـلــة فــي تنفيذ الـقــرار
 1701وحفظ األمن على الحدود.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ـق ـ ـم ـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـعــرب ـيــة ،اس ـت ـمــر رئـيــس
املجلس النيابي نبيه بري في التعبير
عن موقفه الداعي إلــى تأجيلها ،مبديًا
حرصه ،في الوقت نفسه ،على عدم ربط
موقفه هــذا بالعالقة بينه وبــن رئيس
الـجـمـهــوريــة .وس ـئــل ب ــري م ـســاء أم ــس:
هل يتعارض موقفه من القمة مع موقف
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة؟ ف ــأج ــاب« :مــوقـفــي
ل ـيــس ض ــد م ــوق ــف رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة

عـلــى اإلط ـ ــاق .م ــن الـسـخــافــة تـصــويــره
ع ـلــى ه ــذا ال ـن ـحــو .أدل ـي ــت ب ـهــذا املــوقــف
حتى ال تأتي القمة هزيلة ويغيب عنها
رؤسـ ــاء الـ ــدول ألن م ـجــيء م ــن ه ــم دون
رؤســاء الحكومات يفقد القمة أهميتها
ويسيء إليها .أطالب بتأجيلها شهرين
ألن ّ
لدي معلومات أكيدة أن تونس التي
تستضيف القمة العربية في عاصمتها
في آذار ستدعو سوريا الى حضورها،
ســواء عــادت الــى الجامعة العربية قبل
ذلــك أو لم تعد .كذلك سينعقد االتحاد
ال ـبــرملــانــي ال ـعــربــي ف ــي األردن ف ــي آذار
ُ
وستدعى إليه سوريا».
أض ـ ــاف« :أن ـ ــا أوج ـ ــدت م ـخ ــرج ــا لـلـقـمــة

العدو اإلسرائيلي ّ
يثبت 9
بلوكات إضافية مقابل
العديسة

بري :موقفي من القمة ليس موجهًا ضد رئيس الجمهورية (حسن ابراهيم)

ألن قمة اقتصادية ستبحث حتمًا في
إع ـمــار ســوريــا مــن دون حـضــورهــا أمــر
غير طبيعي وال يصح».
وم ـق ــاب ــل م ــوق ــف بـ ـ ــري ،أكـ ـ ــدت م ـص ــادر
ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري أن ثـمــانـيــة وف ــود
أكـ ــدت ح ـضــورهــا الـقـمــة عـلــى مـسـتــوى
ال ــرئ ـي ــس أو رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ،حـيــث
ي ـش ــارك ،حـتــى ال ـي ــوم ،رؤس ـ ــاء :تــونــس،
ف ـل ـس ـطــن ،م ـص ــر ،م ــوري ـت ــان ـي ــا وأم ـي ــرا
الـ ـك ــوي ــت وق ـ ـطـ ــر ،إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رئ ـيــس
حـكــومــة ال ــوف ــاق الــوط ـنــي الـلـيـبــي فائز
الـســراج ونــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
العماني (ال يـشــارك سلطان عـمــان في
أي قمة) .أما الوفود الباقية فلم تحدد
بعد مستوى تمثيلها.
إلى ذلك ،أعلنت املصادر أن ملف إعادة
إع ـم ــار س ــوري ــا لـيــس ب ـن ـدًا عـلــى ج ــدول
أع ـمــال الـقـمــة ،لـكــن ُيـ ّ
ـرجــح أن ــه ُ
سيطرح
ُ
َّ
في سياق املبادرات التي ستقدم ،علمًا
بــأن املجلس االقتصادي واالجتماعي،
الذي يضم وزراء الخارجية واالقتصاد
والشؤون االجتماعية العرب ،سيجتمع
فــي  18ال ـج ــاري إلقـ ــرار ج ــدول األع ـمــال
الـنـهــائــي مــع الـتــوصـيــات الـتــي سترفع
إل ــى الـقـمــة ال ـتــي تـعـقــد فــي  20ال ـجــاري
على مستوى رؤساء الوفود.
وفيما أشارت مصادر حركة أمل إلى أن
الوفد الليبي سيتألف من  40شخصًا،
معتبرة أن ذلك يشكل استفزازًا إضافيًا
ملـشــاعــر الـلـبـنــانـيــن ،أوض ـحــت مـصــادر
ّ
املنظمني عن تبلغها رسميًا حضور 27
شخصًا في عداد الوفد ،رافضة الخوض
ف ــي امل ــوض ــوع أكـ ـث ــر .ل ـك ــن ف ــي امل ـقــاب ــل،
اسـتـمــر إعـ ــام حــركــة أم ــل ف ــي مهاجمة
انـعـقــاد الـقـمــة .وأعـلــن تلفزيون «أن بي
أن» أنه قرر مقاطعة التغطية اإلعالمية
لـلـقـمــة ف ــي ح ــال ان ـع ـقــادهــا ف ــي ب ـيــروت،
فأشار رئيس مجلس إدارة القناة قاسم
سويد إلى أن املقاطعة تأتي «انسجامًا
مع الدعوات لتأجيلها بسبب عدم دعوة
الشقيقة سوريا إليها وعدم الدخول في
لـعـبــة ال ـت ـجــاذبــات وال ـتــرويــج اإلعــامــي
لتصفية الحسابات العربية ـ ـ العربية
على أرض لبنان» .كذلك جاء في مقدمة
الـنـشــرة املسائية للقناة أنــه «إذا كانت
هذه القمة هي بمثابة صالة اقتصادية،
فــإن حضور دمشق هو الوضوء لقبول
أعـ ـم ــالـ ـه ــا» ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى «أن س ــوري ــا
تستحق أن ُت ـ َ
ـؤج ــل الـقـمــة االقـتـصــاديــة
حني استعادة موقع القلب النابض
الى ً
ع ــروب ــة ف ــي جــام ـعــة الـ ـع ــرب ،ويستحق
لبنان أن يكون مرة جديدة عالمة جمع
ال طرح بني األشقاء».
(األخبار)

دراسة إسرائيلية« :درع شمالي» فشلت!

نهاية «المستقبل»

قــالــت ورق ــة بحثية إســرائـيـلـيــة إن عملية «درع شـمــالــي» الـتــي نـفــذهــا جـيــش االحـتــال
اإلسرائيلي للكشف عن أنفاق حزب الله في الجنوب اللبناني ،حاولت أن توفر لــ«إسرائيل»
مشروعية سياسية لتنفيذ العملية تحت ّ
مسمى «الدفاع عن النفس» ،لكنها فشلت في
ترجمة هذه املشروعية لتحقيق أهدافها االستراتيجية داخل الساحة اللبنانية.
وأوضـحــت الــورقــة البحثية الـتــي أعدتها الباحثة فــي معهد أبـحــاث األمــن القومي التابع
لـ«جامعة تل أبيب» ،أورنا مزراحي ،أن عملية «درع الشمال» لم تستطع تحقيق انتصار
يضمن اعترافًا دوليًا بحزب الله «كمنظمة إرهابية تواصل سيطرتها على لبنان».
ّ
وأك ــدت مــزراحــي ،الـتــي عملت فــي مـجــال التخطيط االستراتيجي فــي املجلس ال ــوزاري
املصغر سابقًا ،أن حزب الله يسعى إلى استهداف مواقع استراتيجية ضد الجبهة الداخلية
اإلسرائيلية ،وال يرى أن تدمير األنفاق كفيل بالتأثير على عملية بناء القوة العسكرية التي
يقوم بها الحزب.
(األخبار)

أعـلـنــت إدارة صحيفة «املـسـتـقـبــل» أم ــس أنـهــا ق ــررت وق ــف إص ــدار
النسخة الورقية من الجريدة بــدءًا من  1شباط  ،2019والتحول إلى
جريدة رقمية بالكامل ،وذلك بعد عشرين عامًا من الصدور ورقيًا.
وأوضحت اإلدارة ،في بيان ،أن هذا القرار يعود إلى «التحوالت التي
تشهدها الصناعة الصحافية في لبنان والعالم ،والتراجع املتواصل
الذي تشهده السوق املحلية في املبيعات واملداخيل اإلعالنية».
كما أعلنت أنها أوكلت مهمة تحويل الجريدة إلى منصة رقمية وإدارة
هذه املنصة إلى الزميل جورج بكاسيني.
وكانت «األخـبــار» قد كشفت في األول من كانون األول املاضي عن
قرار توقف صحيفة املستقبل ورقيًا ،متسائلة عن مصير عشرات
املوظفني ،وناقلة قلقهم على تعويضاتهم.
(األخبار)

