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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

مصرف لبنان يقود جوقة «التهويل» من استمرار الدعم

ّ
واشنطن هددت الحريري بالعقـوبات؟
ُ ّ
ّ
الجمهورية والتيار الوطني
رئيس
مع
مشكلته
على
الضوء
ط
سل
ي
الحريري
سعد
بأن
يسود اقتناع لدى القوى السياسية
ّ
الحرُ ،
ّ
تمنع حكومة يتمثل فيها حزب الله ،فيما
المتحدة
الواليات
الحكومة.
تأليف
تمنع
التي
الحقيقية
العقدة
خفي
لي
ّ
ّ
«سيادته» لديها .ال يقدر على أن يواجه واشنطن ،التي ُيقال إنها تشهر سيف العقوبات في وجهه،
كل
الحريري ّ يرهن
ّ
ُ
ُ
ويدرك أنه ال يقدر على تخطي فريق لبناني أساسي .في هذا «الوقت الضائع» ،تنهار الليرة أكثر ،ويعيد رياض سالمة
تفعيل التهديد بوقف الدعم ،ما يعني انفجارًا اجتماعيًا ،ما لم تسبقه خطة ُمحكمة
ّ
َ
ك ـم ــا ل ــو أن ث ـ ّـم ــة م ــن «كـ ـب ــس ال ـ ــزر»،
ُمـعـلـنــا ان ـطــاق حـمـلــة «رف ــع الــدعــم».
ال ـحــديــث م ــع أي م ــن امل ـس ــؤول ــن في
م ـصــرف لـبـنــان أو املـجـلـ ّـس املــركــزي
ً
ي ـق ــود ُمـ ـب ــاش ــرة إلـ ــى «ن ــقـ ـه ــم» ح ــول
عــدم الـقــدرة على االسـتـمــرار فــي دعم
املواد األولية .إذا كان السؤال عن أي
نقدية أو مالية أو اقتصادية،
قضية
ّ
يــ ّ
ـردون ب ــأن ــه «ل ــم نـعــد ق ــادري ــن على
الدعم والحكومة ال تتجاوب معنا».
استفاقوا قبل أي ــام على أزم ــة تعود
إل ـ ـ ــى أش ـ ـهـ ــر َمـ ـ ـض ـ ــت ،واألمـ ـ ـ ـ ــر ل ـيــس
«ب ــري ـئ ــا» ت ـم ــام ــا .ف ـم ـصــرف ل ـب ـنــان ـ ـ
وجميع «حلفائه» ـ ـ ّ
قرر االنتقال إلى

ُيريد الحريري تسمية  7وزراء
مسيحيين من أصل  ،9وأن
ُي ّ
سمي عون الخارجية والدفاع
من غير ُ
المستبعد أن ُيصدر
بخفض
«المركزي» قرارًا
ّ
الدعم عن سلع محددة
ّ
«الخطة ب» من قــرار مواجهة الدعم
لـلـسـلــع الــرئ ـي ـس ـيــة :الـ ـ ـ ــدواء ،ال ـق ـمــح،
ّ
السلة الغذائية ،املحروقاتُ .يعاونه
ّ
في خطة «خـطــورة استمرار الدعم»،
ُ
كتل سياسية ،ورجال مالُ ...وأعضاء
ّ
«التهويل» املتجدد،
املجلس املركزي.
ُ
سببه رئيس الحكومة املكلف سعد
الحريري .فسالمة «فقد األمل» من أن
ّ
يتمكن «درعه السياسي» ،الحريري،
من تأليف حكومة في املدى املنظور.
كــان ُيــراهــن على التشكيلة الجديدة
ّ
لتتحمل هي وزر رفع الدعم شعبيًا،
ُ ّ
فــي ـخــفــف «املـ ــركـ ــزي» م ــواج ـه ــات مع
ّ
ال ـن ــاس .ول ـكــن ،بـمــا أن ال ـحــريــري لن

قهوجي مديرًا للمخابرات :تبديالت قريبة في الفروع
ُاختار املجلس العسكري ،الذي يرأسه قائد الجيش العماد جوزيف عونُ ،مديرًا جديدًا
ملخابرات الجيش ،هو العميد أنطوان قهوجي ،ليخلف العميد طوني منصور .وأحيل اقتراح
لتوقيعه .قهوجي كان يشغل منصب رئيس
املجلس العسكري على وزيرة الدفاع ،زينة عكر
ّ
الفني» في مديرية املخابرات ،وهو الفرع ُامل ّ
تخصص بعمليات التنصت و«التعقب»
«الفرع
التقني .وقد بدأت قيادة الجيش التحضير لعملية تعيني واسعة في املديرية ،وتحديدًا في
رئاسات معظم الفروع.
وجرى التداول أمس بأسماء ضباط قيل إنه تم اختيارهم لرئاسة فروع محددة في املديرية،
نفت مصادر أمنية أن يكون قهوجي أو قائد الجيش العماد جوزيف عون قد ّثبتا أي ضابط
في أي موقع ،ربما باستثناء االتفاق على ّ تعيني العميد حسن شقير مساعدًا أول ملدير
ّ
املخابرات .وأكدت املصادر أن قهوجي املتسلح بكونه ُع ّي مديرًا للمخابرات بقرار من رئيس
الجمهورية وحده ،في مقابل مرشحني آخرين لكل من قائد الجيش ورئيس التيار الوطني
الحر جبران باسيل ،سيرفض تعيني أي ضابط «عليه مالحظات» في أي فرع من فروع
املديرية.
(األخبار)
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(هيثم الموسوي)

ي ـعــود إل ــى ال ـســرايــا قــري ـبــا ،ل ــم ُيـتــرك
لسالمة من خيار ســوى التعامل مع
ح ـكــومــة ت ـصــريــف األعـ ـم ــال بــرئــاســة
ح ـ ّـســان ديـ ــاب ،ال ــذي تــرتـفــع بينهما
ّ
ٌ
جـبــال مــن الخالفات وقــلــة التواصل.
يـ ـتـ ـق ــاذف ــان ك ـ ــرة املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،ألن ال
أحــد في «الــدولــة» يجرؤ على اتخاذ
ّ ُ
ق ـ ــرار ،وال ع ـلــى وض ــع خــطــة ت ـطـ ّـبــق.
أم ــام ه ــذا ال ــواق ــع ،ع ــاد الـضـغــط عبر
إطـ ـ ــاق «ح ـم ـل ــة تـ ـه ــوي ــل» .وال ـ ُـح ـ ّـج ــة
ّ
الـقــديـمــة /الـجــديــدة أن «امل ــرك ــزي» لم
ي ـعــد يـمـلــك م ــا يـكـفــي م ــن الـ ـ ــدوالرات
ف ــي «ح ـس ــاب االح ـت ـي ــاط» الس ـت ـيــراد
املواد الرئيسية .ولكن ،هل يملك ٌ
أحد
جوابًا ـ ـ باستثناء سالمة ـ ـ عن حجم
«االحتياطي القابل لالستخدام» من
ّ
ُم ـج ـمــل «ح ـس ــاب االحـ ـتـ ـي ــاط» ،حــتــى
ّ
يتبي للرأي العام إن كان «التهويل»
ّ
ّ
ُم ـ ـبـ ــررًا ،أم أن ال ـه ــدف م ـنــه مـمــارســة
ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة؟ الـ ـ ـج ـ ــواب
الوحيد الــذي يملكه أعضاء املجلس
ّ
امل ــرك ــزي ،وعـ ّـم ـمــوه ،أن املـبـلــغ ي ــراوح

ما بني  2.6مليار دوالر و 3مليارات
دوالر أميركي .الالفت أن يكون الرقم
ّ
شـبــه ثــابــت مـنــذ أش ـهــر .الـسـبــب بكل
ّ
ّ
بساطة أن رياض سالمة «يخدع» كل
املسؤولني ،وال يسمح لهم باالطالع
ع ـل ـ ُـى أي ّم ـع ـل ــوم ــات ،ح ـت ــى ل ــو ك ــان
كشفها حقًا للعامة.
ال ُيلغي ذلك وجود ُمشكلة في شكل
الــدعــم فــي لـبـنــان ،فـفــي معظم ال ــدول
ّ
يكون الدعم ّ
موجهًا حتى تستفيد منه
ّ
الفئات األكثر تضررًا في املجتمع .في
ّ
ّ
ّ
حــن أن الــدعــم الشامل لكل السكان،
يـ ـعـ ـن ــي ال ع ـ ــدال ـ ــة ف ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة،
ّ
واستمرارية ملنطق تركز الـثــروة في
ّ
ً
يــد قــلــة على حـســاب األكـثــريــة .مثال،
أح ــد «أص ـح ــاب ال ـث ــروات» فــي البلد،
ل ــدي ــه م ـل ـيــار دوالر ،ي ـم ـلــك أك ـث ــر من
س ـيــارة ،وســائـقــا ومــرافـقــن لــه ولكل
فرد من أفــراد عائلته ،قـ ٌ
ـادر على دفع
ثمن املحروقات مهما ارتفع سعرها،
ّ
لكنه يستفيد من استيرادها بالسعر
املــدعــوم .فــي املـقــابــل ،لــن يستفيد أي

شخص غير قادر على امتالك ّ
سيارة
م ــن دع ـ ــم امل ـ ـحـ ــروقـ ــات ،وف ـ ــي ال ــوق ــت
ذاتـ ــه ،ه ــو م ـح ــروم م ــن تـنـفـ ّيــذ شبكة
ُ ّ ُ
ومـنــظــم تـخــفــف عليه
نقل عــام فـ ّـعــال
الـتـكـلـفــة .امل ـط ـلــوب إذًا لـيــس أق ــل من
ُ
جديدة للدعم ،تصيب
إيجاد صيغة
ُ
ً
ُمـبــاشــرة الفئات املـتـضــررة ،يسبقها
ُ
وض ــع سـيــاســات تــواكــب رف ــع الــدعــم،
وتــوجــد حلول ملسألة النقل والـغــذاء
وال ـح ـصــول عـلــى ال ـ ــدواء وال ـخــدمــات
الــرئـ ّيـسـيــة .ال تـهــديــد ال ـن ــاس يوميًا
ب ـت ــوق ــف الـ ــدعـ ــم ،وانـ ـقـ ـط ــاع املـ ـ ــازوت
والبنزين ،وفي مرحلة مقبلة انقطاع
خــدمــة اإلن ـت ــرن ــت ل ـعــدم الـ ـق ــدرة على
الــدفــع ل ـل ـمــورديــن ،وإطـ ــاق «وع ــود»
ُ
ُ
ال تـغـنــي وال تـسـمــن ع ــن «ب ـطــاقــات»
ّ
س ـ ـتـ ــوزع ع ـل ــى «املـ ـ ُحـ ـت ــاج ــن» .كـيــف
سـ ـيـ ـت ـ ّـم تـ ـح ــدي ــد املـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن مــن
ّ
البطاقات في بلد تخطت نسبة الفقر
فيه الـ %55؟ إذا كانت الدولة عاجزة
عن إصدار إخراجات قيد ،فكيف يثق
ال ـن ــاس ب ــإص ــدار ب ـط ــاق ــات؟ وبـعــدمــا

ُ
ُسرقت دوالرات املودعني واحتجزت
ُ
أم ــوالـ ـه ــم لـ ــدى امل ـ ـصـ ــارف ،ولـ ــم ت ـق ـ ّـر
اسـتــراتـيـجـيــة الـحـمــايــة االجتماعية
ُ
الـتــي ُوع ــد املــواط ـنــون بـهــا ،وتـعــرقــل
امل ـســاعــدات العينية ،مل ــاذا عليهم أن
ُي ّ
صدقوا املزيد من الوعود؟ من ُيريد
ُ
إلغاء الدعم ،أو ترشيده ،فيفترض أن
يكون قد بدأ العمل منذ أشهر ،وأطلق
الـ ـبـ ـط ــاق ــة ،وجـ ـ ـ ـ ّـرب م ـ ــدى فـعــالـيـتـهــا
وعــالــج الـثـغــرات فيها ،قبل أن يترك
الـ ـن ــاس م ــن دون ُم ـع ـي ــل ل ـيــواج ـهــوا
انهيار قدراتهم االستهالكية وانهيار
العملة واالرتفاع الجنوني لألسعار.
لـيــل أم ــس ،وص ــل سـعــر ال ـص ــرف في
«الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء» إل ـ ــى أكـ ـث ــر مــن
ٌ
صحيح
 8300ليرة لـلــدوالر الــواحــد.
ّأن عــوامــل ارتـفــاعــه ُ
«م ـب ـ ّـررة» بسبب
ّ
األزم ـ ــة املــال ـيــة /ال ـن ـقــديــة ،ل ـكــن ج ــزءًا
ّ
أساسيًا من سعر الصرف يتحكم به
التالعب السياسي .ولكن «الجوقة»
حرض ّ
التي ُت ّ
ضد الدعم ،هي نفسها
ال ـتــي تـحـمــي ريـ ــاض ســامــة وتمنع
ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون وف ـ ــرض ال ـتــدق ـيــق
ّ
الـجـنــائــي ف ــي ك ــل ح ـســابــات مـصــرف
ّ
ً
ّ
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،حـ ــتـ ــى تـ ـتـ ـب ــن ف ـ ـعـ ــا ق ـي ـمــة
واملطلوبات،
الخسائر ُ ،وااللـتــزامــات
ُ
واملبالغ املتبقية .ومن غير املستبعد
أن تـ ـك ــون «ش ـي ـط ـن ــة» ال ــدع ــم أخ ـي ـرًا
تمهيدًا لتعميم ُ
سيصدره «املركزي»
باتخاذ قــرار بوقف الــدفــع الستيراد
امل ـ ــواد امل ــدع ــوم ــة ،أو تـخـفـيــف الــدعــم
ّ
يصب ذلك في
عن سلع محددة ،وأن
خ ــان ــة ال ـض ـغــط ال ـس ـيــاســي لـيـفــرض
سـعــد ال ـحــريــري شــروطــه فــي تأليف
الحكومة.
ّ
بالنسبة إلــى املـلــف الحكومي ،تكاد
ُ
ّ
املـعـلــومــات تجمع على أن الحريري
«يفتعل» مشكلة مــع «فــريــق العهد»
التي
ليهرب من «العقدة» الحقيقية ّ
تمنع تــألـيــف الـحـكــومــة ،وه ــي تمثل
حزب الله فيها .ففي االجتماع األخير
بني الرئيس ميشال عون والحريري،
ّ
وافـ ـ ــق ال ــرئ ـي ــس ع ـل ــى أن ت ــؤل ــف مــن
ُ 18ع ـض ـوًاُ ،مـقـسـمــة بــال ـ ُت ـســاوي بني
املسلمني واملسيحيني .املفاجئ كان
فــي شــرط الحريري الجديد ،تسمية
 7وزراء مسيحيني من أصل  ،9وترك
«الـ ُـحــريــة» لـعــون بــأن ُيـسـ ّـمــي وزي ـ َـري
الخارجية والدفاع ،شرط أن ُ
«يوافق»
ع ـل ـي ـه ـم ــا ال ـ ـحـ ــريـ ــري أيـ ـ ـض ـ ــا .ت ـق ــول
ّ
املـصــادر إن الحريري «وبـعــد إبالغه
م ــن ق ـن ــوات أم ـيــرك ـيــة رس ـم ـيــة رفــض
م ـش ــارك ــة حـ ــزب ال ـل ــه ف ــي ال ـح ـكــومــة،
ً
أكــان مباشرة أم غير مباشرة ،فرمل
تأليف الحكومة ،ال بل أصبح مذعورًا
مــن الـفـكــرة وقــد يـكــون مــن مصلحته
ّ
اتضاح اتفاق إقليمي
تأجيلها
حتى ّ
مــا» ،وال ّ
ٌ
سيما أنــه انتشرت «أخبار»
ّ
في الساعات املاضية عن أن الحريري
ّ
«لـ ـ ـ ــم ُي ـ ـبـ ــلـ ــغ حـ ـ ـصـ ـ ـرًا بـ ـمـ ـن ــع تـ ــوزيـ ــر
ُ
محسوبني على حــزب الـلــه ،بــل هـ ِّـدد
بــإضــاف ـتــه ه ــو شـخـصـيــا إل ــى الئـحــة
العقوبات األميركية في حال تشكيله
حكومة مع الحزب» .وفي هذا اإلطار،
أعـلــن الـقـيــادي فــي «تـيــار املستقبل»،
ّ
ّ
مصطفى علوش عبر قناة « »Otvأن
«امل ـقــربــن مــن ال ـحــريــري ينصحونه
بتقديم تشكيلة حكومية قريبًا إلى
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ...هــو ق ــادر على
تــأل ـيــف ح ـكــومــة م ــن دون ّح ــزب الـلــه
بــاالتـفــاق مـعــه»ُ ،مضيفًا إن ــه ُ
«يمكن
ُ
ال ـحــريــري ال ـت ـشــاور م ــع الــك ـتــل الـتــي
ّ
سمته ،أمــا التي لم تفعل فلن تدخل
ال ـح ـكــومــة .ولــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة 3
وزراء من أصل .»9
(األخبار)

«المستقبل» في الخارجية...
لن يكون طليق اليدين
ّ
يتولى
الخالف حول من ّ
وزارة الخارجية ال يتعلق
فقط بتقاسم الحقائب
بين الطوائف ،بل بتوزعها
سياسيًا .ألن وزارة الخارجية ال
تزال منذ سنوات في اتجاه
سياسي واحد ،ومؤشرات
األسابيع األخيرة خير مثال
هيام القصيفي
زيــارة أو استدعاء السفيرة األميركية
دوروثــي شيا الى وزارة الخارجية ،ال
تحمل سوى وجهة نظر واحدة تتعلق
بــالـعـقــوبــات الـتــي فــرضـتـهــا واشنطن
عـلــى ال ـنــائــب ج ـب ــران بــاس ـيــل .عمليًا،
باسيل ليس وزيرًا للخارجية ،بل هو
رئ ـي ــس حـ ــزب س ـي ــاس ــي واس ـت ـي ـضــاح
الخارجية ألسباب العقوبات يتعدى
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ك ــون ــه وزيـ ـ ـ ـرًا أس ـبــق
لـلـخــارجـيــة .ألنـهــا تعني فــي مـكــان ما
االتـجــاه السياسي ل ــوزارة الخارجية،
ك ـ ـ ـ ــوزارة سـ ـي ــادي ــة مـ ــن ح ـص ــة رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
م ـعــا .ه ــذا االت ـج ــاه ه ــو نـفـســه ال ــذي ال
يزال يشكل التباسًا حول هوية الفريق
الــذي سترسو عليه وزارة الخارجية،
ف ــي ح ــال تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة .والـقـطـبــة
هـنــا لـيـســت ف ــي اسـتـيـضــاح الـسـفـيــرة
األميركية ،في ظل كل التباينات التي
ب ــات ــت ت ـح ـك ــم ع ــاق ــة ال ـع ـه ــد وتـ ـي ــاره
م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة .ب ــل بــاملـعـنــى
األدق ال ــذي يـتـحــدث عـنــه سياسيون،

هــو املـنـحــى الـعــربــي الـغــائــب كليًا عن
ال ـخــارج ـيــة والـ ــذي يـنـسـجــم الـتـعــاطــي
مـعــه رسـمـيــا عـلــى مـسـتــويــات السلطة
كافة ،مع املوقف من واشنطن وفرضها
عـقــوبــات تـصــاعــديــة .ففي وقــت يغيب
فيه السفير السعودي وليد البخاري،
ال تسأل السلطات اللبنانية الرسمية
عن مغزى هــذا الغياب وال تستوضح
أسـبــابــه الحقيقية وخـلـفـيــات املــوقــف
السعودي .وينتقل السفير اإلمــاراتــي
حمد الشامسي الــى مصر مــع خفض
مستوى التمثيل الدبلوماسي والكالم
عن عدم تعيني خلف له ،حتى من دون
زي ــارات وداع ـيــة تقليدية ،كـمــا تجري
الـ ـع ــادة ،مـكـتـفـيــا ب ــات ـص ــاالت هــاتـفـيــة
ورســائــل وداع ـيــة ،فــا تجد السلطات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة داعـ ـي ــا لــاس ـت ـف ـهــام .يـقــول
سـيــاســي ـ ـ ـ ـ دبـلــومــاســي إن مــا يجري
ي ـش ـبــه «ق ـط ـع ــا غ ـي ــر م ـع ـلــن ل ـل ـعــاقــات
ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة» ،وهـ ـ ـ ـ ــذا ي ـن ـس ـحــب
ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة .ألن
أي تـبــدل أو إجـ ــراءات تـقــوم بها دولــة
كمثل تــأشـيــرات دخ ــول أو إقــامــات أو
إجـ ــازات عـمــل سـتـكــون كلها فــي إطــار
متجانس مــع السياسة التي تتبعها
هــذه الحكومات وتعبر عنها بطريقة
تعاطيها دبلوماسيًا مــع لبنان .وقد
تكون البلبلة حــول تأشيرات الدخول
ال ــى دب ــي واح ـ ـدًا م ــن ه ــذه الـتـجـلـيــات،
وسبقها أسـلــوب تعاطي دول عربية
مــع الـسـلـطــات اللبنانية بـعــد انفجار
املرفأ ،وقد يتبعها أيضًا تدابير أخرى
غـيــر مـتــوقـعــة انـسـجــامــا مــع الـتـبــدالت
فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة.
ً
والتجاهل اللبناني عـمـدًا أو إهـمــاال،
ال يـمـكــن ت ـبــريــره ف ــي مــرح ـلــة يـحـتــاج
فـيـهــا ل ـب ـنــان الـ ــى ك ــل أنـ ـ ــواع اإلح ــاط ــة

علم
و خبر
ّ
اللبنانيين في اإلمارات
اعتقال المزيد من
علمت «األخـبــار» أن عــدد اللبنانيني الذين جــرى توقيفهم في
ً
اإلمــارات العربية املتحدة يتجاوز الرقم الــذي كان متداوال في
األي ــام املاضية (راج ــع «األخ ـب ــار» ،عــدد يــوم أم ــس) .إذ تـبـ ّـن أن
أوقفوا على دفعتني .ومن بني
العدد املؤكد وصل إلى  14لبنانيًاِ ،
املوقوفني سبعة من أبناء بلدة شحور الجنوبية ،أوقفوا جميعًا
أثناء ممارستهم هواية كرة القدم ،قبل نحو  9أيام .واملوقوفون
ّ
مقيمون في اإلمارات العربية املتحدة ،وال تحمل سجلتهم أي
«سوابق» في اإلمارات أو في لبنان.
ولــم تتحرك الحكومة اللبنانية ،وال أي جهة رسمية ،ملتابعة
ُ
قضية املــوقــوفــن ال ـجــدد ،كما الـســابـقــن ،الــذيــن لــم تـعــرف بعد
أي معلومة بشأن أسباب اعتقالهم ،وال مكان توقيفهم .وكما
فــي كــل ح ــاالت االعـتـقــال فــي اإلمـ ــاراتُ ،يـحـ َـرم املعتقلون مــن أي
حقوق إنسانية ،وعلى رأسها حق الدفاع أو االتصال بذويهم.
ّ
ّ
صحتها،
التثبت من
وسرت شائعات ،لم تتمكن «األخبار» من
ُ
تنسب إلى مسؤول أمني إماراتي ،تشير إلى أن عدد اللبنانيني
املوقوفني يتجاوز األرقام املتداولة بأضعاف!

فنجان قهوة عند المحافظ
ال يـ ــزال ط ـلــب ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة االس ـت ـئ ـنــاف ـيــة ف ــي ج ـبــل لـبـنــان
رف ــع الـحـصــانــة عــن رئـيــس بـلــديــة أنـطـلـيــاس إيـلــي أب ــو ج ــودة،
املـحـســوب عـلــى الـنــائــب مـيـشــال امل ــر ،نــائـمــا فــي أدراج محافظ
جبل لبنان القاضي محمد مـكــاوي منذ تــاريــخ ،2020/7/20
رغ ــم ارت ـبــاط قضية أب ــو ج ــودة بــدعــاوى فـســاد مــالــي وإداري
في البلدية ،وبالرغم من إبــداء قائمقام املنت الشمالي مارلني
حداد موافقتها على رفع الحصانة .عوضًا عن ذلك ،استضاف
املحافط مكاوي ،يوم أمس ،رئيس بلدية أنطلياس على فنجان
قهوة ،برفقة بعض إعالميي قناة «أم تي في».

ال ـخــارج ـيــة ل ـل ـم ـســاعــدة ع ـلــى إن ـق ــاذه،
وخ ـصــوصــا أن أي ح ــادث ــة ل ــم تسجل
رس ـم ـيــا ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــاق ــات بني
لـبـنــان والـ ــدول املـعـنـيــة .وإذا ك ــان أداء
ً
أي دول ـ ــة دب ـلــومــاس ـيــا ي ـع ـكــس ت ـب ـ ّـدال
م ــا ،ف ــإن ال ـسـل ـطــات الــرسـم ـيــة األولـ ــى،
وليس الدبلوماسية فحسب ،يفترض
أن تـبــادر الــى االستيضاح لتصحيح
أي خلل وإع ــادة األم ــور الــى نصابها.
وه ــذا مــا لــم يحصل .إال فــي حــال كان
لبنان ّ
يعول على أن اإلدارة األميركية
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة س ـت ـكــون
هــي مـفـتــاح حلحلة األزم ـ ــات مــع دول
الخليج.

لن يأتي الحريري ّ
الخارجية متفلتًا
إلى
ّ
من أي غطاء سياسي
تحكمه التوازنات التي
ستأتي به رئيسًا

وف ـي ـم ــا ي ـش ـك ــل ال ـت ـع ــام ــل ال ـس ـع ــودي
والخليجي عمومًا مع تكليف الرئيس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــة،
مظهرًا مــن مظاهر االنــزعــاج الواضح
م ــن أدائـ ــه وأداء الـسـلـطــات اللبنانية
ع ـم ــوم ــا ،فـ ــإن امل ـن ـحــى ال ـج ــدي ــد يشكل
خ ـطــوة مـتـقــدمــة ،وخ ـصــوصــا ف ــي ظل
تصاعد العقوبات األميركية الـتــي ال
يبدو أنها ستتوقف على شخصيات

لبنانية ،وتحذيرات واشنطن املتكررة
حـ ـي ــال شـ ـك ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة .ولـ ـع ــل أداء
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة وال ـس ـل ـط ــة الـلـبـنــانـيــة
املـ ـتـ ـج ــاه ــل لـ ـحـ ـج ــم ه ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوات
وانـعـكــاســاتـهــا مــن شــأنــه أن يــزيــد من
حدتها ،وأن يضاعف كذلك الثقل على
الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف .فـحـصــول الـحــريــري
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــن ض ـ ـمـ ــن س ـلــة
تفاهمات متكاملة لـتــوزع الحصص،
وإطــال ـتــه سـيــاسـيــا عـلــى دول الـعــالــم
مـ ــن خ ــال ـه ــا فـ ــي ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ال ـتــي
تحفل بشتى أنــواع التوترات الدولية
واإلقليمية ،لن يتحقق بال مقابل ،بل
بأثمان داخلية لها وزنها .ووضع يد
تيار «املستقبل» على الخارجية ليس
بالسهولة التي يتصورها في إحكامه
القبضة على كــل مفاصلها الداخلية
والـخــارجـيــة بعد كــل التغييرات التي
ل ـح ـقــت بـ ـه ــا .وف ـ ــي حـ ــن ي ـح ـت ــاج ال ــى
تغطية سياسية واسعة كي يستعيد
«الــوجــه الـعــربــي» للدبلوماسية التي
يريدها ،فإن من املبكر إبداء أي تفاؤل
بقدرته على تحقيق ذلــك .إذ لــن يقدر
ع ـل ــى ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ـت ــه إال ف ــي إط ــار
صفقة متكاملة مع العهد وحزب الله،
وهـ ـ ــذا ت ـم ــام ــا ال يـ ـ ــزال ي ـش ـكــل عـنـصــر
األزمـ ـ ــة األس ــاس ـي ــة بـيـنــه وبـ ــن الـ ــدول
الخليجية التي لن تقدم درهمًا واحدا
لــه ولـهــذا الشكل مــن الـحـكــومــات التي
تعترض عليها .وألنــه أيضًا لن يأتي
ال ــى ال ـخــارج ـيــة مـتـفـلـتــا م ــن أي غـطــاء
س ـي ــاس ــي ت ـح ـك ـمــه الـ ـ ـت ـ ــوازن ـ ــات ال ـتــي
سـتــأتــي بــه رئ ـي ـســا ،وتــال ـيــا ستتحكم
بالسياسة اإلقليمية والدولية للبنان،
وبـهــذا املعنى لــن يكون طليق اليدين
فــي إع ــادة تصويب بوصلة السياسة
الخارجية الى اتجاهات أخرى .هذا إذا
افترضنا أنه يريد ذلك.

من آمن يب وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد :ليىل مرعب مرعب
ولداه :الدكتور مازن زوجته زينه لطفي وأوالدهام
املهندس غسان زوجته فريينا شرييل وابنتهام
أشقاؤه :الكاتب مروان النجار وعائلته
عائلة املرحوم سهيل النجار
عائلة املرحوم الدكتور وليد النجار
وعموم عائالت :النجار ،زيدان ،مرعب ،لطفي ،شرييل ،فرنيني ،خوري ،غريب،
نالبنديان وأنسباؤهم يف الوطن واملهجر
ينعون إليكم مبزيد من الحزن واألىس فقيدهم الغايل املرحوم

رمزي جورج النجار

املُنتقل إىل رحمته تعاىل يوم الخميس الواقع فيه  19ترشين الثاين 2020
متمامً واجباته الدينية .يُحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الثانية عرشة
من ظهر يوم الجمعة  20الجاري يف كنيسة مارجرجس ،بشمزين ،الكورة.
لكم من بعده طول البقاء
بسبب األوضاع الراهنة ،عائلة الفقيد تعتذر عن قيام مراسم التعازي،
راجية الله أال يصيبكم مكروه ،وتشكر كل من سيشاركها الصالة من منزله.
للتعزية الرجاء االتصال عىل األرقام التالية:
ليىل03/338148 :
مروان03/642842 :

