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قضية اليوم

سفراء «الوصاية» ينتقدون خطة الكهرباء؟

اصمتوا وإال سنقيم مصانع للصواريخ الدقيــقة!
ُيمكن أن ُ
رسائل التهديد،
من
مجموعة
الردع».
«خطاب
توصيف
أمس،
الله،
نصر
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على
طلق
ي
ّ
ّ
وجهها نصر الله أمس إلى الواليات المتحدة األميركية ،ومن «يختبئ» خلفها من أنظمة عربية و«إسرائيل» .زبدة الحديث ،أن المشروع
األميركي في المنطقة واهن ،وأدواته مرتبكة وخائفة ،في مقابل استعداد جبهة المقاومة ألي مواجهة ،و«إلبادة مصالح أميركا
في المنطقة إذا هاجمت إيران»
رسالة ردعّ ،
وجهها أمس األمني العام
ٍ
ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــر الـلــه
إلى الواليات املتحدة ّاألميركية ،التي
ت ـس ـعــى إلـ ــى وضـ ــع م ـل ــف ال ـص ــواري ــخ
الــدقـيـقــة الـتــي تمتلكها امل ـقــاومــة ،في
س ـلــة م ـف ــاوض ــات واح ـ ــدة م ــع تــرسـيــم
الـحــدود الـبــريــة والـبـحــريــة .أراد نصر
الله أن يسحب من يدها ورقة الضغط
ه ــذه ،وال ـت ــي كــانــت تـسـتـخــدمـهــا ضـ ّـد
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ،م ـس ـت ـغ ـلــة
ح ــاج ــة امل ـح ـل ـي ــة إل ـ ــى االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
الـ ـ ّ
س ـيــم .رفـ ــع ال ـس ـقــف عــالـيــا،
ـر
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـف
م ـل ـ
ّ
ُمـتـحـ ّـديــا بــأنــه إذا استمر املـســؤولــون
األمـ ـي ــركـ ـي ــون ب ــالـ ـس ــؤال عـ ــن ام ـت ــاك
ح ــزب ال ـلــه مـصــانــع ص ــواري ــخ دقـيـقــة،
«فـسـنـبــدأ الـتــأسـيــس لـهــذه املـصــانــع...
ّلدينا القدرة على التصنيع»ُ ،ممازحًا
ّ
أنـ ــه ب ـمــا أن ت ـج ــارة ال ـس ــاح ه ـ ُـي أ ّه ـ ّـم
ُ
ســوق فــي الـعــالــم« ،يمكننا أن نصنع
ال ـصــواريــخ ونبيعها لـلـعــالــم ،ونــدعــم

ُيمكن ّمواجهة صفقة
القرن ألن جبهة المقاومة
أقوى من أي زمن مضى
ّ
الخزينة»ُ .من حق املقاومة« ،أن نمتلك
دافع عن بلدنا» ،قال نصر
أي سالح لن ّ
ال ـل ــه ،عـلـمــا ب ــأن ــه «ل ـيــس لــدي ـنــا ،حتى
اآلن ،أي مصانع صــواريــخ دقيقة في
ل ـب ـنــان .ن ـحــن أصـ ــدق م ــن األمـيــركـيــن
ّ
اإلسرائيليني
ومن
خلفهم .أصدق من ّ
ّ
ومــن خلفهم .حــن نقول إنــه ال يوجد
م ـص ــان ــع ،ي ـع ـنــي ال ي ــوج ــد م ـصــانــع».
والـخـطــأ فــي املــوضــوع ،بحسب نصر
الله ،هو في موافقة بعض املسؤولني
اللبنانيني «على فتح هذا النقاش مع
األم ـيــرك ـيــن» .ال ـكــام عــن ال ـصــواريــخ،
سببه الــواليــات املـتـحــدة ،التي «تأتي
الس ـت ـغــال امل ـف ــاوض ــات ح ــول ترسيم
ال ـح ــدود ال ـبــريــة وال ـب ـحــريــة ،م ــن أجــل
مـ ـع ــالـ ـج ــة م ـ ـلـ ــف جـ ــان ـ ـبـ ــي ،مل ـص ـل ـحــة
إســرائـيــل ،وهــي عـجــزت عــن معالجته
عـلــى م ــدى س ـن ــوات» .وخــاطــب األمــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي
ً
األمـيــركــي ديفيد ساترفيلد قــائــا له:
ـاقـ ــل» ،ف ــي إشـ ـ ــارة م ـنــه إلــى
«قـ ـع ــود عـ ـ ِ
رفــض إدخــال بند الصواريخ الدقيقة

ّ
نصر الله :الحرب لن تبقى عند حدود إيران ،كل المنطقة ستشتعل (مروان طحطح)

في مفاوضات ترسيم الحدود .وكشف
ّ
ن ـصــر ال ـل ــه أن ج ـم ـيــع مـمـثـلــي الـ ــدول
ُ
الغربية ،حتى التي تصنف حزب الله
على الئحة اإلره ــاب ،اتصلوا للسؤال
ّ
عن امتالكه صواريخ دقيقة« ،وأن هذا
مــوضــوع لــن تتحمله إســرائ ـيــل .قلنا
ن ـعــم لــدي ـنــا ص ــواري ــخ دق ـي ـقــة وت ـطــال
كـ ــل األهـ ـ ـ ـ ــداف امل ـط ـل ـ ُـوب ــة فـ ــي ال ـك ـي ــان
الصهيوني .واليوم أعيد على مسمع
العالم :نعم لدينا في لبنان صواريخ
دقيقة وبالعدد الكافي التي تستطيع

ّ
ّ
الفلسطينية
القضية
الحص« :صفقة القرن» هدفها إنهاء
ّ
توجه رئيس الحكومة السابق سليم ّ
ّ
الحص إلى «اإلخوة الفلسطينيني في كل مكان» ،بمناسبة
ُ ّ
ّ
يوم القدس العاملي ،محذرًا من جديد أن «فلسطني الساكنة في وجدان أحرار األمة العربية ،تتكالب
عليها قوى الشر والظلم بتواطؤ فاضح من بعض الدول العربية ،أو عبر مبادرات أثبتت فشلها ولم
تؤت أكلها ،أو بالشروع في مفاوضات عقيمة مع العدو املحتل ،أو عبر تطبيع إعالمي وسياسي
واقتصادي مع الكيان الصهيوني الغاصب ،وآخر فصول لعنة التواطؤ هو بالترويج ملا ُس ّمي
صفقة القرن ،وهدفها إنهاء القضية الفلسطينية» .والدفاع عن فلسطني ،ال ّ
يتم بحسب الحص
ُ ّ
إال «بالوحدة الفلسطينية ،التي هي الدرع األساس ،وألن وحدتكم تشكل سدًا منيعًا بوجه تمرير
ّ
«الحق املغتصب ال ُي ّ
سترد بإبرام صفقات مشبوهة بني عدو محتل
الصفقات املشبوهة» .وقال ّإن
ومغتصب ،وبني أنظمة عربية متواطئة ،أو بمفاوضات عقيمة واتفاقات سالم واهيةّ ،
ألن التاريخ
ُ
أثبت ّأن ما أخذ بالقوة ،ال ُيسترد بغير القوة» .واعتبر الحص ّأن فلسطني «هي القضية ،أما القدس
فهي تمثل نبض القضية .إن ضاعت القدس ضاعت كل فلسطني ،وإن ضاعت فلسطني ضاعت
األمة العربية وضاع معها تاريخها وعزتها وكرامتها وحضارتها».
(األخبار)

أن ُت ّ
غير وجه املنطقة .وأي استهداف
ّ
سنرد عليه سريعًا وبقوة،
للصواريخ،
ّ
وسنرد الصاع صاعًا وربما أكثر».
م ــن مــوقــع ال ـق ــوي أي ـض ــا ،أط ـلــق نصر
ال ـل ــه ت ـحــذيــره ال ـث ــان ــي« :الـ ـح ــرب على
إي ـ ـ ــران ،ل ــن ت ـب ـقــى ع ـنــد حـ ــدودهـ ــا ،بل
ّ ّ
يعني أن كــل املنطقة ستشتعل ،وكل
ال ـ ـق ـ ــوات وامل ـ ـصـ ــالـ ــح األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
ُ
امل ـن ـط ـقــة س ــت ـب ــاد ،وم ـع ـهــا امل ـت ــآم ــرون
ّ
وأول ـه ــم إس ــرائ ـي ــل وآل س ـع ــود» .ي ــدل
ذل ــك ع ـلــى ج ــاه ــزي ــة م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة،
وسقوط الحدود بني جميع الساحات
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،وتـ ـح ــولـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ج ـب ـهــة
واحـ ــدة ف ــي وج ــه امل ـح ــور األم ـيــركــي ـ ـ
ـاذا قــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ـ ـ ـ ـ الـ ـسـ ـع ــودي .مل ـ ـ ّ
ُمــرشــد الـجـمـهــوريــة اإليــران ـيــة إن ــه لن
تـقــع ال ـحــرب؟ ومل ــاذا تــراجــع مستشار
األمــن القومي جــون بولتون« ،الكذاب
وأبــو الرسوم املتحركة» ،عن الحديث
عــن إسـقــاط الـنـظــام اإلي ــران ــي؟ تحليل
ّ
نصر الله يقود إلى أن األمر «ليس كرم
أخالق من أحد ،بل بسبب قوة إيران».
وكــانــت مـنــاسـبــة ليغمز األم ــن الـعــام
ّ
مــن قناة ال ــدول العربية ،بــأن «ترامب
ّ
ال يــأتــي ل ـي ـشــن حــربــا ض ـ ّـد أش ـخــاص
ال ي ـص ـم ــدون أسـ ـب ــوع ــا» .أمـ ــا الـسـبــب
ّ
الثاني ،فهو إدراك ترامب وإدارت ــه أن
«الحرب لن تبقى عند حدود إيران .ما
يهمه أن سعر برميل النفط سيرتفع
إ ّلـ ــى  200و 300و 400دوالر ،يعني
أنــه سيسقط فــي االنتخابات .أولوية
تــرامــب هــي ال ـحــرب االقـتـصــاديــة على
إي ــران ،كما الـصــن وفـنــزويــا وكــوريــا
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ّ
الشمالية» .وأوضح نصر الله أن إيران
«ل ــن ت ـبــدأ حــربــا مــع أح ــد .أم ــا أمـيــركــا
ّ
ـرب ،فيجب أن تدرس
إذا أرادت شن حـ ٍ
هذه الحسابات» .وسخر من األنظمة
الـعــربـيــة ،وت ـحــدي ـدًا ال ـسـعــوديــة ،التي
«تــريــد أن يــأتــي تــرامــب لـلــدفــاع عنها.
ي ــا ع ـمــي ،أن ـتــم ال ــذي ــن تـعـمـلــون لــديــه،
وليس هو أداة بمشروعكم .حساباته
ّ
هي املاليني والــدوالر والنفط .إذا شن
ح ــرب ــا ،ف ـمــا ال ــداع ــي لـيـبـيــع ال ـس ــاح؟
هناك غباء ...سبحان الله».
كـ ــام األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـ ـل ــه ،كــان
بـمـنــاسـبــة إح ـي ــاء أرب ـع ــن ع ــام ــا على
إعــان اإلم ــام الخميني الـيــوم العاملي
لـ ـلـ ـق ــدس .أم ـ ــام ش ـ ـعـ ـ َـاري «ال لـصـفـقــة
ال ـقــرن» و«سـتـتـحــرر» ،ارتـفـعــت رايــات
حزب الله وفلسطني ،وكان الفتًا تنظيم
اسـ ـتـ ـع ــراض ع ـس ـك ــري ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى
بـهــذا الحجم (ول ــو الــرمــزي) منذ عام
 .2006تمامًا ،كما دعــا نصر الله إلى
التوقف عند التظاهرات الضخمة في
إي ــران ،إلحـيــاء الـيــوم الـعــاملــي للقدس،
ّ
ّ
«ألن ترامب يقول إن الشعب اإليراني
ي ـن ـت ـف ــض عـ ـل ــى دولـ ـ ـت ـ ــه وحـ ـك ــومـ ـت ــه،
ّ
وأن إي ـ ـ ــران ت ـن ـه ــار ،وسـ ـتـ ـس ــارع إل ــى
ّ
ّ
االتـ ـ ـص ـ ــال ب ـ ـ ـ ـ ــه ...ب ـ ـ ـ ــدو ي ـ ـضـ ــل ن ــاط ــر
لـتـخـلــص ال ـس ـج ــادة .االح ـت ـف ــاالت في
ّ
إيــران «رسالة إلى كل الذين يراهنون
ّ
على أن الشعب العظيم تعب .وهــو ال
يتظاهر في ذكــرى انتصار الـثــورة أو
دفاعًا عن النظام اإلســامــي ،بل حول
م ـنــاس ـبــة الـ ـق ــدس ،ال ـق ـض ـيــة ال ـعــرب ـيــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ي ـع ـن ــي شـ ـ ــأن لـ ــه ع ــاق ــة

بالسياسة الخارجية» .وتوقف أيضًا
عند التظاهرات في اليمن والبحرين،
ّ
«باعتبار أن الخطوة العملية األولــى
لصفقة القرن ُيــراد لها أن تنطلق من
البحرين ،وقد خرج العلماء والشعب
وال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـي ـق ــول ــوا أن ال
شرعية لكل ما ُيقام على أرضهم».
ص ـف ـقــة ال ـ ـقـ ــرن« ،أو ص ـف ـقــة ت ــرام ــب»،
هـ ــي الـ ـتـ ـح ــدي األس ـ ــاس ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم فــي
امل ـن ـط ـقــة .ومـ ــن واج ـب ـن ــا «مــواجـهـتـهــا
ألنـ ـ ـه ـ ــا صـ ـفـ ـق ــة الـ ـ ـب ـ ــاط ـ ــل ،وت ـض ـي ـي ــع
الـحـقــوق الفلسطينية الـعــربـيــة .إنها
عـ ــار وج ــري ـم ــة ت ــاري ـخ ـي ــة ،وي ـج ــب أن
ت ــواج ــه بـكــل امل ـعــاي ـيــر» .ه ــل ُيـمـكــن أن
نقف بوجه هــذه الصفقة؟ ســأل نصر
الـلــهُ ،مجيبًا«ّ :بكل تأكيد نـعــم» .بلغة
الواثق ،قال إنه يجب أن «يكون لدينا
ّ
كــل األم ــل والــوضــوح ،بأننا نستطيع
تحقيق الـهــدف ونمنع هــذه الجريمة
التاريخية من أن تتحقق» .والـ«نا» في
ّ
حديثه ،تعني «الشعوب العربية ،وكل
مــؤيــد لقضية فـلـسـطــن» .يـقــن نصر
ّ
اللهّ ،
مرده إلى أن «جبهة املقاومة ،هي
الـيــوم أقــوى مــن أي زمــن مـضــى» .ففي
فلسطني ،بــاتــت املـقــاومــة «ق ــادرة على
ض ــرب ت ــل أب ـي ــب وم ــا ب ـعــدهــا وت ـطــال
الكثير مــن املـسـتـعـمــرات» .فــي لبنان،
«ال شك أنــه لم يــأت زمــان فيه مقاومة
بمواجهة إسرائيل ،بمستوى التطور
واإلم ـك ــان ـي ــات واالسـ ـتـ ـع ــداد امل ــوج ــود
اآلن» .أم ـ ـ ــا سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ف ــامل ـج ـم ــوع ــات
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـف ـ ـيـ ــريـ ــة «ت ـ ـل ـ ـف ـ ــظ أنـ ـ ـف ـ ــاسـ ـ ـه ـ ــا.
وامل ـعــارضــون الــذيــن وع ــدوا بالصلح

مــع إســرائـيــل ،والتخلي عــن الـجــوالن،
أص ـب ـح ــوا ج ـل ـســاء ال ـب ـي ــوت ولـ ــم نعد
ن ــرى وجــوه ـهــم» .فــي ال ـع ــراق ،إضــافــة
إلى موقعه السياسي الجديد« ،فشلت
كل محاوالت السيطرة عليه» .واليمن،
ه ــو ال ـي ــوم «الـ ـق ــوة امل ـت ـص ــاع ــدة ،الـتــي
ف ـش ـلــوا ف ــي ف ــرض إرادات ـ ـهـ ــم عـلـيـهــا».
ّ
وأضـ ــاف نـصــر ال ـلــه إن «أه ــم عناصر
ّ
ال ـقــوة هــي إيـ ــران .ك ــل الـتــركـيــز عليها
إلضـعــاف مـحــور املـقــاومــة .هــي املوقع
املــركــزي في املـحــور ،والـقــوة اإلقليمية
األولـ ـ ـ ــى والـ ـعـ ـظـ ـم ــى .ص ــاح ـب ــة ال ـق ــوة
ال ــذاتـ ـي ــة وال ـح ـق ـي ـق ـيــة .ف ــي ح ــن ق ــوى
إقـلـيـمـيــة أخـ ــرى تـسـتـنــد إل ــى أمـيــركــا
والغرب وأجهزة املخابرات والقواعد
ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة» .ف ــي امل ـقــابــل،
ســأل نصر الـلــه مــن هــم أهــم العناصر
في الجبهة الثانية ،التي تريد فرض
ص ـف ـق ــة الـ ـ ـق ـ ــرن؟ هـ ـن ــاك «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل».
يرفض نصر الله القول إنها ضعيفة،
فهي «جيش ُصنعت له دولــة .ولكنها
فـ ــي الـ ـ ـ ـ  ،2019أضـ ـع ــف مـ ــن أي زم ــن
مـ ـض ــى» .وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة« ،أي ــن
موقعها فــي العالم الـيــوم؟ مواجهات
على امتداد العالم .أدواتها في املنطقة
خ ــائـ ـف ــة ،م ــرت ـب ـك ــة ،ض ــائـ ـع ــة .ال ـن ـظ ــام
الـسـعــودي وجـيــوشــه املــرتــزقــة فشلوا
أمـ ــام ش ـعــب ال ـي ـمــن .وب ـعــض األنـظـمــة
الـعــربـيــة قـلـقــة ،ك ـ ــاألردن ألن ــه يخشى
تحويله إلى وطن بديل للفلسطينيني
وانـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـعـ ــرش الـ ـه ــاشـ ـم ــي .حـتــى
م ـ ـصـ ــر ،قـ ـلـ ـق ــة م ـ ــن م ـس ـت ـق ـب ــل ص ـف ـقــة
الـ ـق ــرن ،وال ت ـع ــرف مــوقـعـهــا ودورهـ ــا
اإلقليمي ،لــو ُطبقت» .بـنـ ً
ـاء على ذلــك،
«م ـحــور امل ـقــاومــة ،وجـبـهــة الــرافـضــن
لصفقة ال ـقــرن ،أقــويــاء وقـ ــادرون على
ّ
مواجهتها .إذا بقينا حاضرين في كل
امليادين ،متمسكني بالحقوق ،واثقني
ب ــوع ــده بــال ـن ـصــر ،املـسـتـقـبــل لـلـقــدس
ولـ ـي ــس لـ ـت ــرام ــب وال األقـ ـ ـ ـ ــزام ال ــذي ــن
يعملون م ـعــه» .الــذيــن وصـفـهــم نصر
ّ
يستعدون ،أثناء
الله بـ«األقزام» كانوا
إلقائه كلمته ،لعقد القمة اإلسالمية،
بعدما ُعقدت قمتان عربية وخليجية
فـ ــي مـ ـك ــة .وص ـف ـه ــا ن ـص ــر الـ ـل ــه بـقـمــم
ُ
«االسـ ـتـ ـغ ــاث ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة .ت ـع ـب ــر عــن
العجز والـفـشــل أم ــام الجيش اليمني
والـشـعــب الـيـمـنــي وال ـل ـجــان الشعبية
اليمنية .فأنتم تدينون ضرب أنابيب
الـنـفــط ،وتـسـكـتــون عـلــى ض ــرب شعب
عــربــي ُيــذبــح أطـفــالــه ون ـس ــاؤه .بلعتم
ألسنتكم» .القمم التي ُ«دعي إليها على
ّ
عـجــل ،ألن الـنـظــام الـسـعــودي لــم يجد
ً
ُ
حــا ،وعلم أن ترامب لن يأتي ليقاتل
إيران عنكم .يقول السعوديون تعالوا
أيـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــرب ل ــاسـ ـتـ ـق ــواء بــال ـخ ـلـيــج
الــذي مزقه ،وبالعرب الذين حطمهم،
وبــاملـسـلـمــن ال ــذي ــن ن ـشــر بـيـنـهــم فكر
التكفير» .الدليل على حـضــور اليمن
بشكل قوي في هذه القمم ،هو صدور
بيان عن القمة العربية من  10بنود،
ّ
«ك ــل ــه ع ــن إي ـ ــران وال ـح ــوث ـي ــن ،وآخ ــر
سـ ـط ــري ــن فـ ـي ــه بـ ـخـ ـص ــوص ال ـق ـض ـيــة
ّ
الفلسطينية» .فوجد نصر الله أن من
واج ـبــه« ،اإلشـ ــادة بموقف ال ـعــراق .يا
ليت بقية الرؤساء العرب حكوا نصف
ال ـل ـغــة ال ـع ــراق ـي ــة .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،سـ ّـجــل
هجومًا على الوفد اللبناني برئاسة
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري.
فاعتبره موقفًا «ال ينسجم مع البيان
الوزاري ،ومخالفًا لتعهدات الحكومة.
أيــن هــو الـنــأي بالنفس؟ غير مطلوب
منك أن تحكي مثل الرئيس العراقي.
ّ
بإمكانك أن تـقــول إن الحكومة تنأى
بـنـفـسـهــا ،ك ـمــا كـ ــان ي ـحـصــل ف ــي قمم
ّ
أخ ـ ــرى» .وأك ــد نـصــر ال ـلــه أن «املــوقــف
مرفوض ومدان وال ُيمثل لبنان».
(األخبار)

ميسم رزق
منذ اللحظة األولى لتأليف الحكومة،
ّ
تركز االهتمام ،وال سيما من جانب
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،ع ـلــى إن ـجــاز
ّ
خطة الكهرباء .كان وزير الخارجية
ج ـب ــران بــاس ـيــل يـعـتـبــرهــا «ض ــربــة»
الـ ـعـ ـه ــد ،ويـ ــراهـ ــا رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
سعد الحريري إثباتا بأنها حكومة
«إل ــى ال ـع ـمــل» .قـ ّـدمـهــا االث ـن ــان كــأول
م ــدخ ــل إصـ ــاحـ ــي ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
مـ ـس ــاع ــدات م ــؤت ـم ــر «س ـ ـيـ ــدر» ،ك ــون
الجهات الــراعـيــة للمؤتمر فرضتها
ك ـشــرط أســاســي لــدفــع األمـ ـ ــوال .لكن
م ــا إن أقـ ـ ــرت الـ ـخـ ـط ــة ،ح ـت ــى أخ ــذت
الدول األوروبية موقفًا سلبيًا منها.
عـ ّـبــرت عــن ّ
توجسها منها ،ألنـهــا ال
تحقق «ال ـشــروط املـطـلــوبــة» ،وألنها
«ناقصة وغير شفافة» .هكذا يصفها
س ـفــراء أوروبـ ـي ــون خ ــال جلساتهم
م ــع م ـس ــؤول ــن ل ـب ـنــان ـيــن ،مـعـ ّـبــريــن
عــن موقفهم بصفتهم س ـفــراء لــدول
«الوصاية االقتصادية».
قـبــل أي ــام ،أعـلـنــت وكــالــة التصنيف
«سـ ـت ــان ــدرد أنـ ــد ب ـ ـ ــورز» ،أن «خ ـطــة
امل ــوازن ــة ف ــي لـبـنــان لـخـفــض الـعـجــز
ال تكفي السـتـعــادة الـثـقــة» ،وقــد «ال
يكون ذلك كافيًا في حد ذاته لتحسني
ثقة املودعني واملستثمرين» .وليس

)هيثم الموسوي(

ألي أحــد أن يـفــاجــأ بـهــذا التشكيك.
ف ــال ـج ـه ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ــان ــت تــأمــل
بـ ــردود دول ـي ــة مــرحـبــة ب ــاإلج ــراء ات
الـتــي تتخذها الـحـكــومــة ،رغ ــم أنها
كــانــت تـ ــدرك األجـ ـ ــواء ال ـت ــي ينقلها
املـ ــوفـ ــدون الـ ــدول ـ ـيـ ــون ،ك ـم ــا س ـف ــراء
ال ـ ـ ـ ـ ــدول «امل ـ ــان ـ ـح ـ ــة» ف ـ ــي املـ ـج ــال ــس
ال ـخ ــاص ــة .وف ــي أك ـث ــر م ــن اج ـت ـمــاع،
أبـ ــدى هـ ــؤالء تـحـفـظـهــم ع ـلــى األداء
ال ـل ـب ـن ــان ــي ف ــي م ـل ــف امل ـ ــوازن ـ ــة .ول ــم
ت ـكــن خ ـطــة ال ـك ـه ــرب ــاء اس ـت ـث ـنــاء فــي
حديثهم .األمر بالنسبة إليهم أشبه

ما يكون بـ «ترقيع ثياب قديمة كي
ُ
تصبح على املوضة».
ه ــذا مــا أكــدتــه م ـصــادر نـيــابـيــة على
ت ــواص ــل دائـ ــم م ــع ال ـس ـف ــراء ،مـشـيــرة
إلـ ـ ــى أنـ ـه ــم «نـ ـقـ ـل ــوا وجـ ـه ــة ن ـظــرهــم
ه ــذه خ ــال االج ـت ـم ــاع الـ ــذي عـقــدتــه
وزيرة الطاقة واملياه ندى البستاني
مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات امل ــانـ ـح ــة والـ ـسـ ـف ــارات
ل ــدع ــم ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة ال ـك ـه ــرب ــاء مـنــذ
أس ـبــوعــن» .خ ــال االج ـت ـمــاع« ،عـ ّـبــر
السفراء عن امتعاضهم من أن الخطة
لــم تتضمن تــألـيــف الهيئة الناظمة

وال مجلس إدارة الكهرباء» ،واعتبر
هؤالء أن «هذه الوعود التي تعهدت
بـهــا الــدولــة اللبنانية ك ــان يـ ِـجــب أن
تتحقق قبل سيدر ،إذ ال ُيمكن إقرار
خطة من دون الهيئة ألن ذلك يعني
أنكم تسيرون بعكس هــذه الــوعــود،
وأنـتــم تظنون أنــه ُيمكن تأجيلها».
ولم يقتنع السفراء بجواب البستاني
التي أكدت «االلتزام بهيئات الرقابة
ودائـ ـ ــرة امل ـن ــاق ـص ــات» ،مـعـتـبــريــن أن
ال ـجــواب «غـيــر مـقـنــع» ،وال سيما أن
أحــد السفراء خــال تناوله موضوع
الهيئة سأل عما إذا كان هناك تاريخ
محدد لتأليفها.
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة نـ ـ ـف ـ ــت كـ ـ ـ ــل ه ـ ــذه
«الشائعات» ،مؤكدة أن «الحاضرين
كـ ـ ــانـ ـ ــوا مـ ــرتـ ــاحـ ــن لـ ـسـ ـي ــر ال ـخ ـط ــة
ّ
وعبروا عن ذلك ،ألنهم ملسوا جدية
ف ــي ت ـن ـف ـيــذ اآلل ـ ـيـ ــة… وع ـل ــى سـبـيــل
امل ـثــال ،حـمـلــة إزال ــة الـتـعــديــات التي
تــدخــل ضمن الـخـطــة» .وفــي اتصال
مع «األخبار» ،أشارت البستاني إلى
أنـهــم «طــرحــوا أسـئـلــة ح ــول الهيئة
الناظمة وهذا حقهم ،لكننا شرحنا
أن موضوع الهيئة الناظمة يحتاج
إلــى تعديل قــانــون تــم االتـفــاق عليه
ف ــي ج ـل ـســة م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،وك ــان
هـ ـن ــاك ت ــوص ـي ــة ب ـت ـق ــدي ــم ت ـعــديــات
ّ
ننتظر بتها».

تقرير

ّ
المولى :لماذا ال تبت «التمييزية» شكوانا؟
أص ـ ـ ـ ــدر م ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـع ــربـ ـي ــة
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـتــربــن،
السفير علي املولى ،بواسطة وكيله
امل ـح ــام ــي ح ـســن ب ـ ــزي ،ب ـيــانــا يــؤكــد
فيه براءته املطلقة من جرم تسريب
امل ـح ــاض ــر ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة املـتـعـلـقــة
بـ ـلـ ـق ــاءات م ـس ــؤول ــن ل ـب ـنــان ـيــن فــي
الواليات املتحدة األميركية (نشرتها
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ي ــوم ــي  19و 24نـيـســان
ّ
 .)2019واع ـت ـب ــر أن االس ـت ـم ــاع إلــى
ال ـش ـهــود م ــن ق ـبــل قــاضــي التحقيق
األول ف ــي بـ ـي ــروت ال ـق ــاض ــي غ ـســان

عويدات« ،وال سيما الشاهد إبراهيم
ّ
األمـ ــن ب ــات ُي ـشــكــل مـنـطـلـقــا ملـعــرفــة
ّ
امل ـس ــرب ال ـح ـق ـي ـقــي ،وال ســي ـمــا بعد
إبــراز األمــن صــورة ملونة عن أصل
الــوث ـي ـقــة امل ـس ــرب ــة م ـم ـه ــورة بــالـلــون
األزرق من قبل السفير اللبناني في
واشنطن ،والتي أثبتت التحقيقات
ّ
أن املوكل ال يحوز إال صورة ضوئية
عـنـهــا ب ــاألس ــود واألبـ ـي ــض مسجلة
ف ــي ق ـلــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وعـلـيـهــا
تعليمات الرؤساء التسلسليني».
النقطة الثانية التي أثارها البيان هي

ّ
تقدم املولى منذ أسبوعني «بشكوى
أمــام النيابة العامة التمييزية ضد
ّ
صحيفة الجمهورية ،وكل من ُيظهره
التحقيق من ضباط وعناصر جهاز
أم ــن الــدولــة وامل ـســؤولــن واملــوظـفــن
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وق ـص ــر عــدل
ب ـ ـيـ ــروت بـ ـج ــرم ت ـس ــري ــب ال ـت ـح ـق ـيــق
األولي وتحويره ونقل نتائج ُم ّ
حرفة
ع ـنــه ل ـل ـم ـســؤولــن ،خ ــاف ــا لـلـقــانــون،
وتـشــويـهــا لـلـحـقـيـقــة ...حـتــى اآلن لم
تتخذ النيابة العامة التمييزية أي
قـ ــرار بــال ـش ـكــوى املـ ــذكـ ــورة ،ألس ـبــاب

غـ ـي ــر م ـ ـعـ ــروفـ ــة ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي يـضــع
عالمات استفهام عديدة حول أدائها
ّ
وس ـبــب اسـتـنـكــافـهــا عــن بــتـهــا سلبًا
أو إيـجــابــا ،رغ ــم أن الـقــائـمــن عليها
فتحوا مكاتبهم يــوم عطلة رسمية
للسير بملف معني بفعل الضغوط
السياسية واإلعــام ـيــة» .لــذلــك ،دعــا
املــولــى ،النائب الـعــام التمييزي إلى
«ال ـق ـي ــام ب ـ ــدوره وإلـ ــى ب ـ ّـت الـشـكــوى
والسير بها وعدم تغطية أي مسؤول
أساء للموكل».
(األخبار)

تقرير

هل «يطعن» النائب العام التمييزي
بالحكم على سوزان الحاج؟
لــم تتوقف تــداعـيــات الحكم الصادر
بحق املقدم سوزان الحاج واملقرصن
اإلل ـك ـتــرونــي إي ـلــي غـبــش ف ــي قضية
ت ـل ـف ـي ــق جـ ـ ــرم الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـع ــدو
اإلســرائـيـلــي للممثل املـســرحــي زيــاد
ُ ّ
عـيـتــانــي .اســتـ ِـهــل ن ـهــار أم ــس بخبر
جرى تداوله عن طلب معاون مفوض
الـحـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة
الـقــاضــي هــانــي الـحـجــار إع ـفــاءه من
مهماته في النيابة العامة العسكرية.
وت ــرددت معلومات أن السبب يعود
إلـ ـ ــى سـ ـ ــوء الـ ـع ــاق ــة مـ ــع «رئـ ـيـ ـس ــه»
القاضي بيتر جرمانوس ،ألن األخير
ب ــات فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة يمتنع عن
ً
استقبال معاونيه في مكتبه ،فضال
ّ
يسجله على كيفية إدارة
عن اعتراض
امل ـل ـفــات ،وت ـحــدي ـدًا قـضـيــة ال ـح ــاج ـ ـ
غبش .غير أن مصادر عسكرية ذكرت
ل ــ«األخ ـبــار» أن الـقــاضــي الـحـ ّـجــار لم
يغادر املحكمة ،وأنــه عـ َـدل عن قــراره
ترك مكان عمله .مالبسات هذا القرار
ل ــم ت ـت ـضــح ب ـع ــد ،إن ـم ــا ت ــزام ـن ــت مع

(مروان طحطح)

طلب النائب العام التمييزي باإلنابة
القاضي عماد قبالن الحكم الصادر
عـ ــن امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــدائـ ـم ــة
ب ــرئ ــاس ــة ال ـع ـم ـيــد ح ـس ــن ع ـب ــد ال ـلــه

وال ــذي قـضــى بسجن امل ـقــدم س ــوزان
الـحــاج شهرين وغــرامــة قــدرهــا ٢٠٠
ألــف لـيــرة بـجــرم إهـمــال اإلخ ـبــار عن
جــري ـمــة عـ ِـل ـمــت ب ـهــا ب ـمــوجــب امل ــادة
 ٣٩٩مــن قــانــون ال ـع ـقــوبــات .وعلمت
«األخـبــار» أن القاضي قبالن بصدد
تمييز الـحـكــم ال ـص ــادر ،إال أن لغطًا
أثير في هذه القضية ،وال سيما على
وقع تداول أخبار تفيد بأن القاضي
جرمانوس امتنع عن تسليم الحكم
ملحكمة التمييز .وعلمت «األخـبــار»
أن م ـف ــوض ال ـح ـكــومــة ل ــدى محكمة
التمييز العسكرية الـقــاضــي غسان
ال ـ ـخـ ــوري ط ـل ــب ش ـف ـه ـيــا ال ـح ـك ــم مــن
ج ــرم ــان ــوس ،الـ ــذي ط ـلــب مخاطبته
ّ
خطيًا .وبالفعل ،عاود الخوري طلب
الحكم خطيًا ،إال أن جرمانوس كان
قــد غ ــادر املـكـتــب ،مــا أدى إلــى إرجــاء
إحالة الحكم الى االثنني املقبل.
مــا تـقـ ّـدم تــرافــق مــع سـجــال سياسي
بني تيار املستقبل من جهة ،والتيار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـحـ ــر م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ــرى،

ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ال ــذي
انتقده الرئيس سعد الحريري عبر
«أوســاطــه» والــوزيــر السابق النائب
نهاد املشنوق ،واألمــن العام للتيار
األزرق أح ـمــد ال ـح ــري ــريّ .
ورد وزي ــر
الــدولــة ل ـشــؤون رئــاســة الجمهورية
سليم جــريـصــاتــي عـلــى مــن ّ
سماهم
«ال ــرب ــع ال ـ ـخـ ــاوي» امل ـن ـت ـقــد لـلـقـضــاء
وحكمه .من جهتها ،قالت مصادر في
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
الجمهورية العماد ميشال
إن رئيس ّ
ع ــون لــم يــوقــع بـعــد مــرســوم تشكيل
الهيئة الناظرة في االعـتــراض الذي
قـ ّـدم ـتــه امل ـقــدم سـ ــوزان ال ـحــاج بـقــرار
«ط ــرده ــا» مــن عملها (انـقـطــاع دائــم
عــن ال ـخــدمــة) ال ــذي أص ــدره املجلس
التأديبي في املديرية في كانون األول
 .2018وقالت املصادر إن املرسوم لم
يعد بحاجة سوى إلى توقيع رئيس
الجمهورية ،وإنــه أحيل على بعبدا
منذ نحو  3أشهر.
(األخبار)

