4

الجمعة  22آذار  2019العدد 3718

الجمعة  22آذار  2019العدد 3718

سياسة

سياسة

5

المشهد السياسي

على الغالف

وقفة احتجاجية في عوكر:

عون :ال مانع من زيارة دمشق

أميركا عدوة الشعوب

نفذت قوى وطنية ومقاومة أمس ،وقفة احتجاجية على طريق السفارة األميركية في عوكر ،اعتراضًا على زيارة
الوزير األميركي مايكل بومبيو لبنانّ .ردد المعتصمون شعارات ّ
ضد الواليات المتحدة األميركية ،وسياستها في المنطقة،
هي «رأس اإلرهاب العالمي ،ويجب مقاومتها»
ليا القزي
ّ
ي ـق ــف «ال ــرفـ ـي ــق س ـ ــل ـ ــوم» فـ ــي م ـقــدمــة
املعتصمني ،على الطريق الداخلية في
ضبية .يـلـ ّـوح بــرايــة شيوعية كبيرة،
وهو ُي ّ
ردد كلمات أغنية «أناديكم» .نزل
ُ
إلى الشارع أمس ،ملبيًا دعوة الحزب
الشيوعي اللبناني إلى التظاهر أمام
السفارة األميركية في عوكر ،اعتراضًا
على زيــارة وزير الخارجية األميركية
مايكل بومبيو .فبالنسبة إلى الرفيق
ّ
س ــل ــوم« ،بــوم ـب ـيــو ي ــأت ــي م ــن أجـ ــل أن
ّ
ُيــدمــر لبنان» ،لذلك كــان من الطبيعي
ُ
شارك في االعتصام.
أن يحمل
رايته وي ُ
ّ
ص ـح ـيــح أن عـ ــدد املـ ـش ــارك ــن ل ــم يكن
كبيرًا .العشرات فقط كانوا حاضرين.
ّ
ل ـك ــن مـكـمــن ال ـخ ـطــر وأه ـ ـ ــداف اإلدارة
األميركية املرسومة للبنان واملنطقة،

غريب :بومبيو أتى
ليفرض تعليماته بتوطين
الالجئين الفلسطينيين
تنفيذًا لصفقة القرن
أكثر من
واضحة للجميع .حنني ألغت ّ
مــوعـ ٍـد كــانــت مـلـتــزمــة إي ــاه ــاُ ،مفضلة
ـدد م ــن زمــائ ـه ــا في
امل ـش ــارك ــة ،م ــع عـ ـ ٍ
الـ ـج ــامـ ـع ــة ،ف ـ ــي اع ـ ـت ـ ـصـ ــام أمـ ـ ـ ــس .لــم
يتواصل معهم أحـ ٌـد من «الشيوعي»،
أو غ ـيــره م ــن الـتـنـظـيـمــات ال ـحــاضــرة،
م ــن أج ــل تـشـجـعـيـهــم ع ـلــى ال ـح ـضــور.
ّ
ع ـ ــرف ـ ــوا ب ـ ــوج ـ ــود اع ـ ـت ـ ـصـ ــام ُي ـن ــظ ـم ــه
الـحــزب الشيوعي والتنظيم الشعبي
الناصري والحركة الوطنية للتغيير
الــدي ـم ـقــراطــي والـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
ال ـش ـع ـبــي وحـ ــزب الـطـلـيـعــة والـجـبـهــة
الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر فـلـسـطــن ،ف ـق ـ ّـرروا
ّأن «نـ ــأتـ ــي ل ـن ـق ــول ال» .تـ ـق ــول حـنــن
إن ـهــا كـمــواطـنــة ،تنتمي إل ــى مـشــروع
مكنني أن أق ــوم بشيء
املـقــاومــة« ،ال ُي
ُ
ّ
أكثر من االعتصام ألعبر عن الرفض.
ال ـب ـعــض ُيـ ـق ــاوم بــال ـع ـس ـكــر ،وآخ ـ ــرون

غريب :وزير الخارجية األميركي يستخدم األزمة االقتصادية لفرض المزيد من الضغوط (مروان طحطح)

باالعتصام» .سهام
بالسياسة ،ونحن
ً
ك ــان ــت أي ـض ــا ح ــاض ــرة ،ح ــام ـل ــة الفـتــة
مكتوبًا عليها« :مشاريعكم لــن ّ
تمر.
س ـن ــواج ــه ون ـن ـت ـصــر .نـفـطـنــا وغ ــازن ــا
ُ
لنا» .ليست املـ ّـرة األولــى التي تشارك
ّ
السيدة في اعتصامات شعبية،
فيها
ّ
«أق ـ ـ ـ ــل شـ ـ ــيء يـ ـج ــب أن نـ ـق ــوم بـ ــه هــو

االعتصام .األميركيون خلقوا الدمار،
ويـسـتـعـمــرون بــادنــا بـطــرق مباشرة
وغ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة» .أم ـ ــام هـ ــذا ال ــواق ــع،
«م ــن ح ــق ال ـش ـعــوب أن ت ـع ـتــرض ،من
ً
االعتصام وصوال إلى العمل املقاوم».
ّ ّ
تــزيــد سـهــام أن كــل الـشـعــوب العربية
«الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت الس ـت ـع ـم ــار ودم ـ ــار

مشروع في الكونغرس ّ
لضم
الجوالن إلى «إسرائيل»
يقود داعـمــو إسرائيل األميركيون حملة تــرويــج ملشروع
ُ
قــرار قـ ِّـدم الشهر املاضي إلى مجلس الشيوخ ،يهدف إلى
االعتراف بـ«سيادة إسرائيلية» على مرتفعات الجوالن.
ويـسـتــرجــع امل ـش ــروع بـعــض ال ــوع ــود األم ـيــرك ـيــة للجانب
اإلسرائيلي حول الجوالن ،على لسان جيرالد فورد ()1975
وجايمس بيكر ( ،)1991قبل أن يشير في «مبررات» طرحه
إلى أن «إيران استخدمت الحرب في سوريا إلقامة وجود
عـسـكــري طــويــل األم ــد ،ملهاجمة إســرائـيــل مــن مرتفعات
الجوالن ،وإنشاء ممرات إقليمية تسمح لها بتزويد قواتها
ووكالئها اإلرهابيني باألسلحة».
ويذهب إلى التأكيد أنه «ال يمكن ضمان أمن إسرائيل من
الهجمات مــن ســوريــا ولبنان مــن دون سـيــادة إسرائيلية
على مرتفعات الجوالن» ،وإلــى أن «الحقائق الجديدة على

األرض ،بما في ذلك وجود إيــران في سوريا (تفرض أن)
أي اتفاق سالم بني إسرائيل وسوريا لن يتحقق إال على
أساس بقاء إسرائيل في هضبة الجوالن».
ومن زاوية الحديث عن «مصالح األمن القومي األميركية»
من إمرار املشروع ،يقول ّ
نصه إن ذلك سيضمن أن «يواجه
نظام الرئيس بشار األسد تداعيات سياسية وجيوسياسية
لقتله املدنيني ،وللتطهير العرقي الــذي مارسه ضد العرب
ّ
السنة ،إلى جانب استخدام أسلحة الدمار الشامل».
كما ينص على أنه «يجب تفسير أي إشــارة إلى إسرائيل
ف ــي أي ق ــان ــون ح ــال ــي أو مـسـتـقـبـلــي لـلـكــونـغــرس يتعلق
باالعتمادات أو التجارة الخارجية ،بما في ذلــك الجمارك
والتجارة الدولية ،على أنها متضمنة مرتفعات الجوالن».
(األخبار)

تنتفض» .وغير
األميركيني ،يجب أن
ُ
ُمهم بالنسبة إليها عدد املشاركني في
اعتصام ُأمس« ،املهم أن يصل الصوت،
فنحن ال نركز على العدد بقدر الوقفة
ّ
بحد ذاتـهــا .العديد مــن األشـخــاص ال
ّ
ُيحبون ربما أن ينزلوا ّإلــى الشارع».
م ــا ل ــم تـقـلــه س ـه ــام ،ول ـكــنــه واقـ ـ ٌـع بــات

رئيس كيان العدوُ :
ليس بإمكان الحريري الفصل
بين حزب الله ولبنان
رأى رئـيــس كـيــان ال ـعــدو ،رؤوب ــن ريـفـلــن ،خــال لقائه
مــع وزيــر الخارجية األمـيــرك مــايــك بومبيو ،أن رئيس
الحكومة سعد الحريري «ال يستطيع أن يقول بأن لبنان
منفصل عن حزب الله ،في الوقت الذي يوجد لديه وزراء
في الحكومة ،ولديه أيضًا نــواب في البرملان» .وأضاف
ّ
فسنحمل
إنه «إذا حدث شيء من لبنان تجاه إسرائيل
لبنان املسؤولية».
وك ــان بومبيو قــد اعـتـبــر أيـضــا أن «ح ــزب الـلــه منظمة
إرهابيةّ ،
تعرض لبنان للخطر» .وأضــاف إن «الواليات
املتحدة تتوقع من لبنان أن ال يسيطر حــزب الله على
الحكومة ،وأن ال تتأثر بسياسته ،وعدم تعريض الدولة
كلها للخطر».
(األخبار)

ّ
ّ
ي ـت ـكــرر ع ـنــد ك ــل م ـنــاس ـبــة ،أن ال ـقــوى
الوطنية واليسارية لم تتمكن بعد من
توحيد جهودها ،لكنها تشكو سيطرة
األح ــزاب الطائفية .وحتى «املفاجئ»
ـان مـ ـ ـ ــا ،هـ ـ ــو عـ ـ ـ ــدم ح ـم ــاس ــة
فـ ـ ــي م ـ ـ ـكـ ـ ـ ٍ
ّ
لتحرك ال يحمل
جمهور فريق  ٨آذار
أي ع ـنــاويــن داخ ـل ـيــة ،ب ــل م ـ ّ
ـوج ــه ضـ ّـد

سياسة الــواليــات املتحدة األميركية،
ُ
وي ـن ــاص ــر امل ـق ــاوم ــة وف ـل ـس ـطــن .يـقــول
األمني العام السابق للحزب الشيوعي
ّ
ال ــدك ـت ــور خ ــال ــد حـ ـ ــدادة إن «تــركـيـبــة
املقاومة ،ذات الطابع املذهبي ،تخشى
م ــن أن ي ـكــون ألي ت ـحــرك انـعـكــاســات
ّ
يتحدث حــدادة عن ضغوط
مذهبية».
ُ
ت ـ ـمـ ــارس ـ ـهـ ــا واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ع ـ ـلـ ــى ث ــاث ــة
م ـس ـت ــوي ــات« :الـ ـحـ ـص ــار االق ـت ـص ــادي
والـلـعــب عـلــى الـتـنــاقـضــات الــداخـلـيــة،
قضية النازحني السوريني ،ومحاولة
ّ
فــرض حــل لترسيم ال ـحــدود البحرية
وفقًا ملصلحة إسرائيل .هذه الضغوط
ُ
ستتوج بـنــوع مــن الـتــوتــرُ ،
ويمكن أن
ّ
يـكــون أمـنـيــا» .بـ ــدوره ،يـتـحــدث ممثل
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني
ع ـل ــي ف ـي ـص ــل ،ع ــن وجـ ـ ــود «مـصـلـحــة
لبنانية  -فلسطينية بــرفــض صفقة
ال ـ ـقـ ــرن» .فــوق ـفــة أمـ ــس «اح ـت ـجــاج ـيــة،
رفضًا لجولة بومبيو التي تستهدف
الشعب .األساس أن نوصل رسالة».
توقيت االعـتـصــام كــان قــد ُح ـ ّـدد عند
ال ـخــام ـســة عـ ـصـ ـرًا ،ول ـك ــن ل ــم ي ـكــن قد
حضر بهذه الساعة ســوى عــدد قليل
من األشخاص .زحمة السير الخانقة،
بسبب مغادرة أكثرية الناس وظائفهم

ّ
واألعـمــال على جسر جــل الــديــبّ ،أدت
ً
دورًا في تأخر وصول املشاركني .مثال،
وفد التنظيم الشعبي الناصري وصل
مــن صـيــدا ،عند الـســادســة والنصف،
ب ـع ــد ُأن كـ ــان االعـ ـتـ ـص ــام ق ــد ان ـت ـهــى.
وقــد نـصــح ُمـشــاركــون آخ ــرون ،علقوا
بــزح ـمــة ال ـس ـيــر ،ب ــال ــرج ــوع م ــن حيث
أتـ ــوا وعـ ــدم اإلكـ ـم ــال بــات ـجــاه ضـبـيــة.
ّ
كذلك فقد كان متوقعًا أل تكون نسبة
ّ
مرتفعة ،ألن الخميس يوم
املـشــاركــة ّ
عمل ،ويتعذر على قسم من الحزبيني
واملناصرين أن ينتقلوا من مناطقهم
ـى ع ــوك ــر« .ك ـنــا أمـ ــام خ ـي ــاري ــن :إمــا
إل ـ ُ
أن نـنـظــم شـيـئــا ،أو ال ،ول ـكــن لــم تكن
ّ
لتمر زي ــارة بومبيو مــن دون رسالة
اعـ ـت ــراضـ ـي ــة» ،يـ ـق ــول أح ـ ــد امل ـنـظـمــن
ال ـش ـيــوع ـيــن .أق ـف ـلــت الـ ـق ــوى األم ـن ـيـ ًـة
الـطــريــق الــداخـلـيــة فــي ضبية ،مانعة
مرور السيارات باتجاه ساحة عوكر.
الـتـعــزيــزات ب ــدأت منذ ظهر أم ــس ،ما
ّأدى إلى ارتفاع نقمة أصحاب املحال
مناسبة
التجارية ،الذين راهنوا على
ّ
ع ـي ــد األم ل ــرف ــع م ـب ـي ـع ـه ــم .ول ـكــن ـهــم
عوض أن يوجهوا سهامهم باالتجاه
ال ـص ـح ـي ــح ،المـ ـ ــوا امل ـع ـت ـص ـمــن عـلــى
اخـتـيــار هــذا الـتــوقـيــت .بــدأ املـشــي من
ضبية بــاتـجــاه ســاحــة عــوكــر ،قبل أن
يصل األمــن العام لـ«الشيوعي» حنا
غ ــري ــب ،وي ــرى ال ـبــوابــة ال ـحــديــد الـتــي
ُوض ـع ــتُ ،مــزن ــرة ب ــاألس ــاك الـشــائـكــة،
ل ـ ـل ـ ـحـ ــؤول بـ ـ ــن املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــن وم ـ ـقـ ـ ّـر
ال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة .عـنــاصــر الــدفــاع
امل ــدن ــي وقـ ـف ــوا «يـ ـح ــرس ــون» ال ـبــوابــة
الحديد من الخلف عــوض أن يكونوا
داخل عرباتهم ،حامني أنوفهم بأقنعة
سوداءُ ،
ويصورون «الحدث» .خلفهم،
ك ــان عـنــاصــر مـكــافـحــة الـشـغــب ،وبــن
عـ ـش ــرات امل ـع ـت ـص ـمــن ل ــوح ــظ وج ــود
عناصر أمنيني وعسكريني.
أل ـقــى غــريــب كـلـمــة ّاالع ـت ـ ُصــام ،بـنـبــر ٍة
ه ــادئ ــة ،مــوض ـحــا أنـ ــه «ن ـع ـلــن مــوقـفــا
وطـنـيــا مـقــاومــا ض ـ ّـد زيـ ــارة بومبيو،
ـار كبيرة» .فوزير
ملــا تحمله مــن أخـطـ ٍ
الخارجية األميركي ،يأتي إلى لبنان
«ليفرض تعليماته بتوطني الالجئني
الفلسطينيني تنفيذًا لصفقة الـقــرن،
ويـفــرض على لبنان ترسيم الـحــدود
الـبـحــريــة بـمــا يـتـنــاســب م ــع مصلحة
الـكـيــان الـصـهـيــونــي فــي نـهــب الـثــروة
ال ـن ـف ـط ـي ــة ،ومل ـ ـنـ ــع عـ ـ ـ ــودة الـ ـن ــازح ــن
الـســوريــن ،ومنع لبنان مــن املشاركة
ف ــي إع ـ ــادة إع ـم ــار س ــوري ــا ومــواص ـلــة
الشرخ بني البلدين الشقيقني ،وأيضًا
ل ـل ـت ـح ــري ــض عـ ـل ــى خ ـ ـيـ ــار املـ ـق ــاوم ــة
وحـصــارهــا ،ورف ــض تسليح الجيش
اللبناني إال من خاللهم (واشنطن)».
ّ
وأضاف غريب أن بومبيو «يستخدم
األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة  -املــال ـيــة لـفــرض
املـ ـ ــزيـ ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــوط والـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول
ً
بـشــروطـهــم ،مــا ُيـشـكــل تــدخــا ســافـرًا
ف ــي الـ ـش ــؤون ال ــداخ ـل ـي ــة» .االع ـت ـصــام
أم ـ ـ ـ ــام س ـ ـف ـ ــارة ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة،
يــأتــي تــأكـيـدًا لكونها «رأس اإلره ــاب
العاملي ،ويجب مقاومتها .إنها عدوة
الشعوب والراعية للكيان اإلسرائيلي،
وسفارتها رمز للعدوان والغطرسة».
انتهى االعتصام ب ــ«ســام» ،مــن دون
ّ
حصول أي اشتباك .ولكن املعتصمني
حرصوا على رفع العلمني الفلسطيني
و«الـشـيــوعــي» على الشريط الشائك،
مع صور الشهداء الفلسطينيني عمر
أبو ليلى وباسل األعرج وأحمد جرار،
صــادحــن« :يــا أمريكي اسـمــع اسمع،
م ـشــاري ـعــك م ــا رح ت ـق ـط ــع» .وال تـمـ ّـر
مناسبات كهذه من دون توجيه تحية
إلــى املـقــاوم جــورج إبراهيم عبد الله.
ّ
ُر ّدد هـتــاف« :ج ــورج عبد الله علمنا،
ما منساوم على وطننا».

كل الطرقات شبه مغلقة اليوم ،ملناسبة
وصول وزير الخارجية األميركي مايك
ً
بــوم ـب ـيــو ال ـ ــذي س ـي ـحــل ض ـي ـفــا ث ـق ـيــا،
«واعـ ـظ ــا» ف ــي زي ــارات ــه ال ـبــروتــوكــول ـيــة
لـ ـل ــرؤس ــاء م ـي ـش ــال ع ـ ــون ون ـب ـي ــه ب ــري
وسـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري ووزي ـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ج ـب ــران بــاس ـيــل ،وح ــامل ــا بـجـمــع شـتــات
أصدقاء واشنطن وأيتامها في بيروت.
عـنــد أمـيــركــا ،ال ت ــزال  14آذار عـلــى قيد
ال ـح ـيــاة .ويـحـلــو لـكــل زائ ــر أم ـيــركــي أن
ي ــؤك ــد ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،بـ ـلـ ـق ــاءات م ــع أف ـ ــراد
ال يـجـتـمـعــون إال ع ـنــدمــا ي ــزوره ــم من
ي ــأم ــل ب ـل ـ ّـم ش ـم ـل ـهــم .ال ـس ـف ــارة سـتـكــون
م ـحـ ّـجــة ال ـي ــوم ل ـع ــدد م ــن الـشـخـصـيــات
التي ال يجمعها أي مـشــروع سياسي،
ع ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق ول ـيــد
جـنـبــاط .مــع ذل ــك ،ال بــد مــن تأكيد أمر
العمليات :حــزب الـلــه هــو الـعــدو ،وهــذا
يجب أن يـكــون خبز «امل ـعــارضــة» التي
يـلـتـقــي ب ـعــض وج ــوه ـه ــا ،م ـس ــاء ،على
مــائــدة النائبة السابقة نايلة معوض،
بـحـضــور ممثلني عــن معظم املـكـ ّـونــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
واملصارف .لكن لبومبيو أجندة أخرى

أيـ ـ ـض ـ ــا .أم ـ ـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وم ـص ــال ـح ـه ــا
أول ــوي ــة ،ولــذلــك سـيـكــون مـلــف الـحــدود
ال ـب ـحــريــة ب ـن ـدًا أس ــاس ـي ــا ف ــي ال ـل ـق ــاءات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،مـ ــن دون أن ي ـغ ـي ــب مـلــف
النازحني الذي كان حاضرًا بقوة أمس،
إن في مقابلة الرئيس ميشال عون مع
مــراس ـلــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام الــروس ـيــة أو
عبر استكمال موفد االمني العام لالمم
امل ـت ـح ــدة إلـ ــى س ــوري ــا غ ـيــر ب ـيــدرســون
ل ــزي ــارت ــه ال ــرس ـم ـي ــة ،الـ ـت ــي ب ــدأه ــا أول
م ــن أمـ ــس ب ـل ـق ــاء رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة.
بيدرسون التقى أمــس بــري والحريري
وبــاسـيــل وجـنـبــاط ،وسـمــع مــن رئيس
امل ـج ـلــس تــأك ـي ـدًا ب ــأن «ه ـن ــاك مصلحة
للبنان وســوريــا بـعــودة الـنــازحــن إلى
س ــوري ــا ف ــي أق ـ ــرب وقـ ـ ــت» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن «الــدل ـيــل عـلــى ذل ــك أن ال ــذي ــن ع ــادوا
بــإرادتـهــم تبني أن التعاطي معهم كان
تعاطي الوطن مع مواطنيه .وبالتالي
ي ـجــب ال ـق ـيــام ب ـكــل ال ـج ـهــود ت ـجــاه هــذا
املوضوع».
كما نقل عن بيدرسون قوله ،في قصر
بسترس ،إن الوضع املستقر في دمشق
ومدن رئيسية أخرى يساعد في تسهيل

الحل السياسي.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أوض ـ ـ ـ ــح رئ ـي ــس
ّ
مطبعون
الجمهورية «انـنــا فــي لبنان
لـ ـلـ ـع ــاق ــات مـ ــع سـ ــوريـ ــا ال ـ ـتـ ــي تـتـمـيــز
بــوجــود س ـفــراء فــي كــا الـبـلــديــن ،وهــي
تــال ـيــا لـيـســت م ـق ـطــوعــة .ان ل ـب ـنــان بلد
م ـج ــاور ل ـســوريــا ويـجـمـعـهـمــا الـعــديــد
مــن الـقـضــايــا املـشـتــركــة ال ـتــي سنبحث
بــالـتــأكـيــد فــي حـلـهــا .واذا تـطـلــب االمــر
زيـ ــارة ،فسيتم ذل ــك» .كـمــا أك ــد ع ــون أن
«لبنان يأخذ علمًا بالشروط الدولية،
لـكـنــه سـيـتـصــرف وف ــق مــا تمليه عليه
مصلحته العليا ،فاملجتمع الــدولــي ال
ي ـســاعــده ،فـيـمــا هــو يـســاعــد الـســوريــن
عـلــى ال ـع ــودة ،وق ــد بـلــغ ع ــدد الـعــائــديــن
 172ألفًا لغاية اليوم».
مــن جـهــة أخ ــرى ،دخ ــل مجلس ال ــوزراء
أمـ ـ ـ ــس ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي «امل ـ ـل ـ ـفـ ــات
الـحــامـيــة» ،بـعــد أســابـيــع مــن االنـتـظــار،
ف ــأج ــرى تـعـيـيـنــات امل ـج ـلــس الـعـسـكــري
بتعيني العميد الركن أمني العرم رئيسًا
لــاركــان ،العميد مـيــاد اسـحــق مفتشا
ع ــام ــا ،الـعـمـيــد مـح ـمــود االس ـم ــر امـيـنــا
عــامــا ملـجـلــس ال ــدف ــاع والـعـمـيــد الـيــاس

ال ـشــام ـيــة ع ـض ــوا م ـت ـفــرغــا .ك ـمــا قــدمــت
وزي ــرة الـطــاقــة ن ــدى البستاني خطتي
ّ
ال ـك ـهــربــاء واملـ ـ ــوارد ال ـب ـتــرول ـيــة .وشــكــل
املجلس لجنة وزارية برئاسة الحريري
ل ــدرسـ ـهـ ـم ــا ،ع ـل ــى ان تـ ـع ــود فـ ــي مـهـلــة
أسبوع الى املجلس لعرض مالحظاتها
ت ـم ـه ـيــدا القـ ـ ــرار ال ـخ ـطــة خـ ــال أس ـبــوع
وال ـب ــدء بـتـنـفـيــذهــا ،وف ــي فـتــرة قصيرة
إلقرار خطة املوارد البترولية.
وق ــد أخ ــذت خـطــة الـكـهــربــاء ،الـتــي تبدأ
اللجنة بمناقشتها بــدءًا مــن السادسة
من مساء اليوم ،حيزًا كبيرًا من الجلسة،
من باب أولوية خفض العجز .ومقابل
سعي الخطة إلــى تأمني الطاقة ملرحلة
إن ـت ـقــال ـيــة ،ك ــان ه ـنــالــك رأي يــدعــو إلــى
ً
إبقاء الوضع الحالي لإلنتاج ،بدال من
إضافة نحو مليار دوالر إلى العجز ،لن
تغني بكل األحوال عن املولدات ،مقابل
الـ ـب ــدء س ــري ـع ــا بــال ـت ـح ـض ـيــر لـلـمــرحـلــة
ال ــدائ ـم ــة ،وح ــل م ـشــاكــل الـشـبـكــة ونـقــل
ّ
ال ـط ــاق ــة .ك ــذل ــك ش ــك ــل م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
لجنة لوضع مخطط توجيهي للمقالع
والكسارات في مهلة ثالثة أشهر.
(األخبار)

تقرير

رياض سالمة يقول للمصارف
ما ال يقوله لرئيس الجمهورية
رغم كل المعطيات السلبية
التي أوردها حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة في لقائه
مع جمعية المصارف ولجنة
الرقابة على المصارف ،إال أنه
ّ
قرر إعالم رئيس الجمهورية
ميشال عون بأن الوضع
«المالي مستقر» وأن
«األسواق المالية هادئة»
محمد وهبة
خــاصــة مــا قــالــه حــاكــم م ـصــرف لبنان
ري ــاض ســامــة ،أول مــن أم ــس ،ملجلس
إدارة جمعية امل ـصــارف ،ان «املعطيات
ليست إيجابية» ،مستندًا إلى استمرار
ال ـع ـج ّــز امل ــال ــي ال ــداخـ ـل ــي والـ ـخ ــارج ــي،
و«ت ــأث ــر س ــوق س ـن ــدات ال ـي ــوروب ــون ــدز
ب ـعــدم ات ـخ ــاذ الـحـكــومــة اإلص ــاح ــات»،
ف ـي ـمــا تـسـلـيـفــات املـ ـص ــارف «اس ـت ـمــرت
،»2019
بالتراجع خالل أول شهرين من ّ
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ت ـت ـع ــام ــل مـ ــع امل ـت ـع ــث ــري ــن
«بمرونة قبل الذهاب إلى املحاكم» .كالم
ســامــة ورد ف ــي ال ـل ـقــاء ال ـش ـهــري ال ــذي
يعقد دوريًا بني حاكمية مصرف لبنان
ومجلس إدارة جمعية املصارف ولجنة
الــرقــابــة عـلــى امل ـص ــارف ،وه ــو يناقض
تمامًا مــا قــالــه ســامــة قبل ســاعــات من
اللقاء لرئيس الجمهورية ميشال عون.
أول م ــن أمـ ـ ــس ،ع ـق ــد الـ ـلـ ـق ــاء ال ـش ـهــري
ب ــن حــاكـمـيــة م ـصــرف لـبـنــان ومجلس
إدارة جمعية املـصــارف بحضور لجنة
الرقابة على املصارف .بحسب محضر
ّ
ال ـل ـق ــاء املـ ـ ـ ــوزع ع ـل ــى رؤس ـ ـ ــاء مـجــالــس
إدارة املصارف ،بواسطة التعميم الرقم
ّ
 ،2019/121فقد اسـتـهــل ســامــة كالمه
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن «األوض ـ ـ ــاع الـنـقــديــة
هادئة» ،قبل أن ينتقل إلى الحديث ّعن
سوق سندات اليوروبوندز التي «تتأثر
بعدم اتخاذ الحكومة اإلصالحات التي
تعهدت بها في مؤتمر سيدر».
بـعــدهــا ،يـشـيــر املـحـضــر إل ــى أن سالمة

«أعـلــم املـشــاركــن أن األرق ــام ومعطيات
أول شهرين من السنة لم تكن إيجابية
مــع اسـتـمــرار العجز الــداخـلــي ،أي عجز
املــال ـيــة ال ـعــامــة ،وال ـع ـجــز ال ـخ ــارج ــي ،إذ
ّ
سجل ميزان املدفوعات الخارجية عجزًا
في نهاية شهر شباط ،بالرغم من كونه
أقــل مــن عجز شهر كــانــون الـثــانــي (1.3
مليار دوالر).
ال يـ ـكـ ـتـ ـف ــي سـ ـ ــامـ ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ــن
الصعوبات التي تواجه النزف النقدي
ّ
يتوسع فــي الحديث عن
فــي لبنان ،بــل
تداعياتها ،مشيرًا إلى سياسة استقرار
سوق القطع واآلليات التي يعتمدها في
السوق النقدية والفوائد «في انتظار أن
ّ
النمو وينشط االقـتـصــاد» .كالم
يعود
سالمة فيه تلميح واضح إلى أن أسعار
ال ـف ــوائ ــد ل ــن ت ـش ـهــد ان ـخ ـفــاضــا بــال ـحـ ّـد
األدنى ،ال بل يمكن االستنتاج بسهولة
أن أس ـع ــار ال ـف ــوائ ــد مــرش ـحــة ملــزيــد من
االرتفاع ،وخصوصًا أن هناك معلومات
متداولة بني املصارف عن خرق لالتفاق
على تثبيت سعر الفائدة على  %8على

ال ــدوالر و %12على الـلـيــرة ،إذ ّ
تبي أن
القسم األكبر من املصارف ّ
يقدم عروضًا
للزبائن بأسعار فائدة تتجاوز .%17
أمــا لجهة الـتــداعـيــات االقـتـصــاديــة ،فقد
تـحــدث ســامــة عــن «تــراجــع التسليفات
ف ــي أول ش ـهــريــن م ــن ال ـس ـنــة ال ـج ــاري ــة،
َ َ
وأم ــل أن تـعــود املـصــارف إلــى التسليف
مع تحسن األوضاع السياسية وانطالق
عمل الحكومة».
أمــا بالنسبة الــى مــوضــوع املـســاعــدات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا امل ـس ــاه ـم ــة

المعطيات ليست
إيجابية ،فالعجز الداخلي
والخارجي مستمر

(هيثم الموسوي)

ال ـق ـط ــري ــة امل ـع ـل ـنــة ب ـق ـي ـمــة  500مـلـيــون
دوالر ،فـقــد ت ـبـ ّـن أن م ـصــرف لـبـنــان ال
علم له بها بعد بشكل رسمي ،وأنه «لم
ّ
يشم ريحتها بعد» على حد تعليق أحد
الخبراء .فبحسب املحضر ،قال الحاكم:
«مـصــرف لبنان لــم يعلم حتى اآلن عن
املساهمة القطرية ومجال توظيفها».
وكانت جمعية املصارف قد سألت أيضًا
ع ــن اإلصـ ـ ــدار ال ـج ــدي ــد ل ـل ـي ــوروب ــون ــدز.
الـســؤال مطروح بسبب قــرب استحقاق
س ـن ــدات ي ــوروب ــون ــدز ل ـه ــذه ال ـس ـن ــة ،إذ
تستحق سندات بقيمة  500مليون دوالر
فــي نـيـســان ،وبقيمة  650مليون دوالر
في أيار ،وبقيمة  1500مليون دوالر في
تشرين الثاني ،هذا عدا عن الفوائد لهذه
االستحقاقات التي تكاد توازي قيمتها
األصـلـيــة .االستحقاق األول بــات قريبًا
جدًا ،علمًا بأن أي إصدار يتطلب خمسة
أســابـيــع إلن ـج ــازه ،أي أن مهلة اإلع ــداد
لــإصــدار انـتـهــت ،وب ــات األم ــر محكومًا
بخيارات صعبة؛ أبرزها تمويل مصرف
لبنان لهذا االستحقاق.
ع ـل ــى أي حـ ـ ــالّ ،
رد ال ـح ــاك ــم ع ـل ــى ه ــذا
ال ـس ــؤال املـتـعـلــق ب ــاإلص ــدار ،الف ـتــا إلــى
أنــه «سيناقش مــع وزيــر املــال موضوع
اإلصدار».
الجمعية سألت أيضًا عن تلبية الطلب
التجاري على ال ــدوالر ،فــأجــاب الحاكم
بـ ــأن األم ـ ــر «م ـ ـتـ ــروك ل ـل ـس ــوق ول ـعــاقــة
املصرف مع التجار املستوردين ،علمًا
بــأنـهــم يبيعون بــالـلـيــرة اللبنانية في
السوق ويستوردون بالعمالت».
هـ ــذا م ــا ق ــال ــه س ــام ــة ل ـل ـم ـص ــارف .أم ــا
م ــا ق ــال ــه س ــام ــة لــرئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة
أول من أمس ،فهو اآلتي« :عرض رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون مع
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،قبل
ظهر الـيــوم ،فــي قصر بعبدا ،األوضــاع
املالية في البالد والـتـطــورات الداخلية
الـ ــراه ـ ـنـ ــة .وأوض ـ ـ ـ ــح س ــام ــة أنـ ـ ــه أع ـلــم
الرئيس عون بأن الوضع املالي مستقر،
وأن ثـمــة تــرقـبــا لــإصــاحــات ومــوازنــة
 .2019وب ـعــدمــا أشـ ــار ال ـحــاكــم ســامــة
إلى جاهزية مصرف لبنان في متابعة
الوضع املالي في البالد ،أكد أن األسواق
املالية هادئة وطبيعية».

