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سياسة

سياسة

ّ
واشنطن تمهد لـ«مغامرة» عسكــرية؟
المشهد السياسي

ُ
تعكس الحركة األميركية ــ البريطانية تجاه لبنان تعاظم التهويل الخارجي عليه .ويشي مجمل هذا الحراك بأن التهديدات
ِ
التي يحملها الموفدون جدية وتهدف إلى ضرب فريق المقاومة بأي ثمن ،ولو أدى ذلك إلى زعزعة االستقرار
ب ـ ـعـ ـ َـد زيـ ـ ـ ـ ــارة نـ ــائـ ــب مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ــر
الخارجية األميركي لـشــؤون الشرق
األدنى ديفيد ساترفيلد للبنانَ ،
صار
مـفـهــومــا أك ـثــر أن ال ـق ــرار الـبــريـطــانــي

األخ ـي ــر ب ــوض ــع م ــا ُي ـس ـ ّـم ــى الـجـنــاح
ال ـس ـيــاســي ل ـح ــزب ال ـل ــه ع ـلــى الئـحــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ه ـ ــو ن ـت ـي ـج ــة ل ـل ـض ـغ ــوط
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وبـ ـ ــات واضـ ـح ــا وج ــود

قـ ــرار أم ـيــركــي ب ــزي ــادة الـضـغــط على
حلفاء الواليات املتحدة للدخول في
مواجهة مع الحزب .وال يقتصر هذا
ال ـض ـغــط ع ـلــى ح ـل ـفــاء واش ـن ـط ــن في

الـخــارج ،بل أيضًا على حلفائها في
َ
فبعد أن سعى األميركيون إلى
لبنان.
ض ــرب امل ـقــاومــة فــي لـبـنــان مــن خــال
التوتير املذهبي َ
بعد اغتيال الرئيس

رف ـي ــق الـ ـح ــري ــري ،ومـ ــن ث ــم الـ ـع ــدوان
اإلسرائيلي في تموز  ،2006وفشلوا
ف ــي ذلـ ــك ،ي ـح ــاول ــون ال ـي ــوم ف ــي عهد
الرئيس األميركي دونالد ترامب رفع

ً
الرئيس عون مستقبال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط أليستر بيرت في بعبدا أمس (داالتي ونهرا)

ساترفيلد
«خائف» على
المال العام!
علمت «األخبار» أن مساعد وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ل ـش ــؤون
الـشــرق األدن ــى ديفيد ساترفيلد
ع ـ ّـب ــر فـ ــي زي ـ ــارات ـ ــه ل ـل ـم ـســؤولــن
اللبنانيني الرسميني عــن خشية
ب ـ ــاده م ــن أن «ي ـس ـت ـخــدم حــزب
الله وجوده في الحكومة من أجل
إيـ ـج ــاد مـ ـص ــادر ت ـمــويــل جــديــدة
لــه فــي وق ــت نـعـمــل عـلــى تجفيف
مـصــادر تمويله وتـمــويــل اي ــران».
وهــو سمع من أكثر من مسؤول
لبناني رفـيــع تــذكـيـرًا بــأن الحزب
ي ـس ـت ـمــد ش ــرع ـي ـت ــه اسـ ــاسـ ــا مــن
م ـقــاوم ـتــه الس ــرائ ـي ــل واالرهـ ـ ــاب،
وه ــو يـمـثــل شــريـحــة واس ـع ــة من
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ول ــه تـمـثـيـلــه الـنـيــابــي
والــوزاري ،وبالتالي ال يمكن عزله
عــن الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة الـتــي ّ
يعد
أحـ ــد الع ـب ـي ـهــا الــرئ ـي ـس ـيــن .كـمــا
ّ
مصر
سمع تأكيدات بأن الحزب
على االنخراط في عملية مكافحة
الفساد« ،وليس في وارد استخدام
موارد الدولة لتمويل نفسه .ال هو
يريد ذلك وال نحن نقبل به» كما
ّ
أكد أحد املسؤولني الذين التقاهم
الزائر األميركي.

مستوى العدائية ضد فريق املقاومة
في لبنان واملنطقة ،ولو أدى ذلك إلى
ضرب االستقرار في الداخل اللبناني.
ويـ ـب ــدو أن كـ ــام ســاتــرف ـي ـلــد يعكس
قـ ــرار اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،وال سيما
أن امل ـســؤولــن األمـيــركـيــن يقولونه
فـ ــي م ـج ــال ـس ـه ــم ،ومـ ـنـ ـه ــم ال ـس ـف ـي ــرة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت إل ـي ــزاب ـي ــت
ُ
ري ـت ـشــارد .وه ــي ال ـتــي كــانــت ت ـصـ َّـور
في لبنان من قبل الذين يتواصلون
معها على أنها من فريق «الحمائم»
ف ــي اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة .فــري ـت ـشــارد
باتت ّ
تعبر عــن مــواقــف أكثر عدائية
ّ
في األيام األخيرة ،وتؤكد أن «بالدها
لــن تقبل الـيــوم بـعــدم مــواجـهــة حزب
الله بذريعة الحفاظ على االستقرار،
حيث تـحـ ّـول الحديث عــن االستقرار
حـ ّـجــة عـنــد ال ـح ــزب لـتـعــزيــز مــواقـعــه
العسكرية والسياسية داخــل لبنان،
ً
وصـ ـ ــوال إل ــى ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـق ــرار
ً
السياسي اللبناني مستقبال».
كذلك ُي َعد كــام وزيــر الــدولــة لشؤون
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط ووك ـ ــال ـ ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
الــدول ـيــة ،الـبــريـطــانــي أليستر بـيــرت،
الذي زار لبنان في اليومني املاضيني
عن «استمرار الدعم البريطاني للبنان
ال ـب ــال ــغ  200م ـل ـيــون دوالر أم ـيــركــي
ّ
س ـن ـ ّ
ـوي ــا .ل ـكــن ي ـجــب أل ي ـك ــون هـنــاك
وه ــم ف ــي ش ــأن قـلـقـنــا ال ـشــديــد تـجــاه
ّ
املهددة لالستقرار»
أعمال حزب الله
بمثابة شرط لضرب واقع االستقرار
الحالي ،كما بات واضحًا قــرار بالده
رفض عــودة النازحني السوريني إلى
بالدهم.
وم ـ ـنـ ــذ أك ـ ـثـ ــر مـ ــن س ـ ـنـ ــة ،لـ ــم ي ـتــوقــف
التهويل األميركي – البريطاني ضد
ما يسمونه اندفاعة للرئيس ميشال
عـ ـ ــون ت ـ ـجـ ــاه روس ـ ـي ـ ــا .وقـ ـ ــد وص ـل ــت
َ
ذروة غضبهم قـبــل أي ــام مــن تشكيل
ح ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
نـتـيـجــة تــوق ـيــع ال ــوزي ــر سـ ـي ــزار أبــي
خليل اتفاقًا باسم الــدولــة اللبنانية
مـ ــع ش ــرك ــة «روس ـ ـن ـ ـفـ ــت» ال ــروسـ ـي ــة.
ّ
ويــوم ـهــا ت ــول ــت الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة
ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت إل ـ ـيـ ــزاب ـ ـيـ ــت ريـ ـتـ ـش ــارد
والسفير البريطاني كريس رامبلنغ
التعبير عن غضب بالدهما ،وتحركا
بوقاحة َ
عبر إجرائهما اتصاالت مع
م ـس ــؤول ــن ل ـب ـنــان ـيــن ،م ـن ـهــم رئـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة ،ل ــاع ـت ــراض ع ـلــى تــوقـيــع
االتفاق ،ومارسا التهويل على الدولة

تقرير

فـ ــي الـ ـشـ ـك ــل ،ي ــري ــد الـ ـق ـ ّـيـ ـم ــون عـلــى
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـق ــول إن جلسته
أمــس كانت «عــاديــة» ،وإنـهــا شهدت
«إنـجــازات» كتعيني أمني عام جديد
ملـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء .ل ـكــن ال ـتــدق ـيــق في
مقرراتها ُيظهر استمرار الحكومة
ف ــي س ـي ــاس ــات ســاب ـقــات ـهــا ال ـت ــي لــم
ُ
تنتج ســوى الـضــرر على االقتصاد
الــوطـنــي وخــزيـنــة الــدولــة ومختلف
ال ـق ـط ــاع ــات .ف ـج ـل ـســة أمـ ــس ش ـهــدت
املــواف ـقــة عـلــى تـمــديــد عـمــل شركتي
«زيـ ـ ـ ـ ــن» و«أوراس ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــوم» ل ـت ـش ـغ ـيــل
ش ـب ـك ـتــي الـ ـخـ ـل ــوي امل ـم ـل ــوك ـت ــن مــن
ال ــدول ــة« ،م ـي ــك ( »2ت ــات ــش) و«م ـيــك
( »1أل ـف ــا) ،مــن دون إج ــراء مناقصة
عمومية ،وملــدة عام كامل .وال يمكن
الـحـكــومــة ال ـت ــذرع ب ـض ــرورة تسيير
ّ
املرفق العام وعدم تمكنها من إجراء

مقالة

حزب الله:
الضغوط األميركية على ّ
أين آلية التنفيذ ،ومن ينفذ؟
هيام القصيفي

لم يتوقف
التهويل األميركي
ــ البريطاني ضد ما
يسمونه اندفاعة
للرئيس عون
تجاه روسيا

ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق .وعـلــى
الــرغــم مــن أن فرنسا تـحــاول التمايز
عــن املــوقـفــن األمـيــركــي والبريطاني
بــوضــع الـحــزب على الئـحــة اإلره ــاب،
وت ــرى أن ال ــدع ــوات األمـيــركـيــة تفتح
الباب أمام مخاطر زعزعة االستقرار،
إال أنها تبدو بال حيلة .وتتقاطع كل
هذه التطورات مع خطوات إسرائيلية
على الجانب الفلسطيني من الحدود
مع لبنان ،مع ارتـفــاع مستوى الدعم
األميركي املباشر للعدو ،خاصة في
مجال منظومات الدفاع الصاروخي.
وقد باتت هذه الوقائع تفرض أسئلة
ك ـث ـي ــرة ب ـش ــأن ال ـس ـي ــاس ــة األم ـيــرك ـيــة
الجديدة في لبنان ،التي لطاملا ّ
سوق
مسؤولون أميركيون ولبنانيون أنها
تقوم على «الحفاظ على االستقرار»،
وال سـ ـيـ ـم ــا أن أي قـ ـ ـ ـ ــرار أمـ ـي ــرك ــي
باملواجهة يحتاج إلى أدوات داخلية،
ف ـهــل ث ـ ّـم ــة ف ــي ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي من
َ
أظهر استعداده للتورط في مغامرة
ّ
ال شك في أنه سيخرج منها مهزومًا؟
وإذا ل ـ ـ ــم ت ـ ـت ـ ــواف ـ ــر ه ـ ـ ـ ــذه األدوات
لـ ـض ــرب االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،ف ـه ــل مـ ــا ي ـقــوم
ب ــه األم ـي ــرك ـي ــون ي ــدخ ــل ض ـمــن إط ــار
التمهيد ملـغــامــرة عــدوانـيــة عسكرية
إسرائيلية ما؟
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون
والبريطانيون أن بإمكانهم الدخول
فــي ه ــذه املــواجـهــة مــن دون تعريض
مصالحهم في لبنان والخارج لضرر
شديد؟
(األخبار)

منذ أن تألفت الحكومة وهناك نزعة
الى تصوير الوضع الداخلي على
أنه سيشهد قفزة نوعية على كل
املستويات ،وكأننا في بداية عصر
ذهبي وعهد رئاسي جديد .فجأة
بتنا امام ورشة تشريعية وحكومية،
يتبارى فيها النواب والوزراء في فتح
ملفات الفساد وتشكيل املجلس االعلى
ملحاكمة الرؤساء والوزراء .وبدأت تتوالى
االقتراحات من اجل نظام مالي ّ
منزه
عن الشبهات ،حتى وصلت «الشفافية»
الى املطالبة برفع السرية املصرفية،
ويتسابق الوزراء الى تبيان إنجازاتهم
السريعة ،وكذلك النواب الذين باتوا في
مقدمة املشهد السياسي لكسب ّ
ود
ناخبيهم وزعمائهم ،ليلحقهم تباعًا
مسؤولون إداريون في هيئات رقابية
ّ
ملوحني بعقوبات ونفض الغبار عن
ملفات الفساد ومحاكمة املتورطني .لكن
املبالغة في تحول كثير من افراد الطبقة
السياسية واالدارية بني يوم وآخر من
مرتكبني أو شهود زور الى محاسبني،
تجعل من الصعب تقبل هذا الواقع
العبثي في التفتيش عن املدينة الفاضلة،
وسط كميات الفضائح التي خبر لبنان
مثيالت لها وانطفأت في مهدها.
هذا االنفصام الذي يعيشه لبنان بني
محاولة تجميل الوضع الداخلي وحقيقة
التحديات التي يواجهها جديًا ،يبدو في
مكان ما وكأنه مقصود في عملية إلهاء
حقيقية عما يدور حول الوضع الداخلي
وارتداد التجاذبات االقليمية عليه .ليس
بسيطًا أن يكون لبنان محور االهتمام
ّ
الدولي واالقليمي حاليًا ،في ملفي
النازحني السوريني واالرهاب ،فيما هو
ضائع بينهما ألسباب انتخابية ومصالح
سياسية .ففي وقت تنشغل فيه اوروبا
ّ
في تلقي انعكاسات إنهاء تنظيم الدولة
االسالمية واملقاتلني االجانب وزوجاتهم
الغربيات وفتح ملف مجرمي الحرب
بني الالجئني الى دولها ،وخوفها من

تقرير

تمديد لـ«الخلوي» بال مناقصة ...وإرجاء تعيينات «العسكري»
مناقصة قبل نهاية الشهر الجاري
(م ــوع ــد ان ـت ـهــاء ال ـع ـقــديــن امل ـمـ ّـدديــن
خــافــا لـلـقــانــون) .إذ كــان فــي مقدور
الحكومة تكليف وزارة االتـصــاالت
ً
إدارة الشبكتني ،بــدال مــن دفــع نحو
 17م ـل ـيــون دوالر ل ـشــرك ـتــي «زّيـ ــن»
و«أوراس ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــوم» الـ ـلـ ـت ــن تـ ـش ــغ ــان
شبكتي الخلوي ،بـ 6موظفني ال أكثر!
ام ــا بــاقــي املــوظ ـفــن ،الـبــالــغ عــددهــم
نحو  1600موظف ،فهم موظفون في
شركتي «تاتش» و«ألفا» اململوكتني
للدولة ،ويمكنهم بالتالي االستمرار
ـوزارة ،من
ف ــي ع ـم ـل ـهــم ،ب ــإش ــراف الـ ـ ـ ـ ّ
دون أي حاجة للشركتني املشغلتني.
وسـبــق أن أدارت وزارة االت ـصــاالت
إح ــدى الـشـبـكـتــن ،ل ـعــام كــامــل ،قبل
ّ
 7سـ ـن ــوات .وغ ــل ــف مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ق ــراره بمنح أعـضــائــه مهلة لــدراســة

ال ـع ـق ــدي ــن ب ـه ــدف «ت ـح ـس ــن ش ــروط
الدولة».
من جهة أخــرىّ ،
عي مجلس الــوزراء
أم ــس الـقــاضــي مـحـمــود مكية أمينًا
ع ــام ــا ل ـل ـم ـج ـلــس ،وال ـع ـم ـي ــد ال ـي ــاس
الـبـيـســري م ــدي ـرًا عــامــا لــأمــن الـعــام
ب ــال ــوك ــال ــة ملـ ــدة س ـن ــة (وه ـ ـ ــذا إجـ ــراء
روتـ ـيـ ـن ــي يـ ـتـ ـك ــرر فـ ــي األمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
واألمــن الداخلي ليحل الوكيل مكان
األص ـيــل فــي ح ــاالت الـسـفــر) .وبحث
ف ــي ج ـ ــدول أعـ ـم ــال م ــن  33ب ـن ـدًا في
غــالـبـيـتـهــا تـتـعـلــق بـهـبــات وس ـفــرات
ل ـ ـ ـل ـ ـ ــوزراء لـ ـحـ ـض ــور مـ ــؤت ـ ـمـ ــرات فــي
الـخــارج .وفيما كــان من املفترض أن
ُيـقــر مجلس الـ ــوزراء التعيينات في
امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري ،س ـ ــارع رئ ـيــس
الحكومة سعد الحريري إلى سحب
الـبـنــد مــن الجلسة «بـسـبــب حصول

تـبــايــن بـيـنــه وب ــن ع ــون عـلــى االســم
الذي يريده الحريري ملنصب األمني
العام للمجلس األعلى للدفاع ،وهو
الـعـ ّمـيــد مـحـمــود األس ـم ــر ،لـكــن عــون
تـحــفــظ عـلــى االسـ ــم ،ألن األس ـمــر من
دورة عام  1986في املدرسة الحربية،
فـيـمــا زم ـ ــاؤه امل ــرش ـح ــون لعضوية
امل ـج ـلــس ه ــم م ــن دورة ع ــام .»1985
وك ــان مــن الــواضــح بحسب أكـثــر من
وزيــر أن «الـحــريــري ال يريد حصول
س ـج ــاالت داخـ ـ ّـل الـجـلـســة أو تــوتـيــر
ّ
الجو ،وهو يفضل حل املسألة بينه
وب ـ ــن رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة» .وأكـ ــد
رئـيــس الحكومة سعد الـحــريــري أن
عالقته برئيس الجمهورية ميشال
ع ــون «تـ ـم ــام» ،مـعـتـبـرًا أن «ال شــيء
ج ــديـ ـدًا ف ــي م ــا ق ــال ــه م ـس ــاع ــد وزي ــر
الخارجية األميركي لشؤون الشرق

تباين بين عون
والحريري على
منصب األمين العام
لمجلس الدفاع

الحريري يتخلى عن حايك
األدنـ ــى ديـفـيــد ســاتــرفـيـلــد عــن حــزب
الله» .وكــان الحريري قد غــادر أمس
إل ــى اململكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة في
زيارة تستمر عدة أيام.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،اخـ ـتـ ـت ــم م ـج ـلــس
الـ ـن ــواب أم ــس الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة
التي انطلقت أول من أمس  ،بعد أن
أنهى البحث في بنود جدول أعماله
ال ـ ـ ــ .36وأع ـل ــن رئ ـي ــس امل ـج ـلــس نبيه
بري ،عقد جلسة رقابية في النصف
الثاني من آذار .وقد ّ
أقر املجلس في
الجلسة  17مشروعًا واقتراح قانون،
وأعاد إلى اللجان  18اقتراحًا ،وطلب
م ــن ال ـح ـك ــوم ــة «م ــراجـ ـع ــة االقـ ـت ــراح
امل ـت ـع ـل ــق بـ ـ ــاملـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة فــي
األراضــي اللبنانية في غضون شهر
ال أكثر».
(األخبار)
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وافـ ــق الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري على
استقالة األمني العام للمجلس األعلى
للخصخصة زيــاد حــايــك ،بعدما كان
األخير قد ّ
تقدم بها على خلفية قرار
الـحـكــومــة اللبنانية سـحــب ترشيحه
لرئاسة البنك الدولي.
وعلمت «األخـبــار» أن حايك لم يتبلغ
ب ـس ـحــب ال ـت ــرش ـي ــح رس ـم ـي ــا ،ب ــل عـلــم
ب ــه ع ـبــر اإلع ـ ـ ــام ،ع ـل ـمــا أن هـ ــذا األم ــر
ك ـ ــان الـ ـح ــري ــري قـ ــد ب ـح ـث ــه م ـع ــه قـبــل
أيـ ـ ـ ـ ــام ،بـ ـع ــد أن تـ ـع ــرض ــت ال ـح ـك ــوم ــة
لـضـغــوط أمـيــركـيــة كـبـيــرة لثنيها عن
قـ ــرار ال ـتــرش ـيــح .وألن ح ــا ّي ــك ك ــان قد
ق ـ ــرر املـ ـض ــي ق ــدم ــا ب ــال ـت ــرش ــح بـشـكــل
مستقل ،فقد وضع استقالته بتصرف
ال ـح ــري ــري ،ل ـعــدم إح ــراج ــه ولتجنيب
لـبـنــان امل ــزي ــد م ــن ال ـض ـغــوط املــرتـبـطــة
بإصراره على استكمال ما بدأه.

وع ـل ـيــه ،ف ــإن ح ــاي ــك ،ال ــذي ال ي ــزال في
واش ـن ـطــن ،مستمر بـتــرشـحــه لرئاسة
ال ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي .وي ـق ــوم ل ـه ــذه الـغــايــة
بسلسلة اتصاالت مع أعضاء مجلس
إدارة ال ـب ـنــك ،ال ــذي ــن ي ـحــق ألي منهم
ترشيحه ،بعدما تخلت عنه الحكومة
الـلـبـنــانـيــة .وف ــي حــديـثــه ل ــ«األخ ـبــار»،
أسـ ـ ــف حـ ــايـ ــك السـ ـتـ ـس ــام ال ـح ـك ــوم ــة
للضغوط التي تعرضت لها ،مؤكدًا أنه
كان األولى أن تتصدى لهذه الضغوط،
خاصة أن األمر يتعلق بمجرد ترشيح
إلـ ــى م ـن ـصــب دولـ ـ ــي ي ـم ـكــن الـ ـف ــوز بــه
أو خ ـســارتــه .وسـ ــأل :هــل حـقــا لــم يكن
باإلمكان أن نستمر بترشيح ال يشكل
تهديدًا ملصالح أحــد ،كما ال يمكن أن
يؤدي إلى خفض مستوى التعاون أو
الدعم للبنان ،كما يعتقد البعض؟
(األخبار)

تسربهم اليها عبر دول الجوار السوري،
يعيش لبنان وكأنه في معزل عن تصفية
مسلحي التنظيم وتسربهم .في لقاءات
أميركية أمنية عقدت اخيرًا في بيروت
جرى التحذير مرارًا من هذا التسرب
وضرورة ّ
التحوط منه.
في الوضع السوري ايضًاـ ال يزال لبنان
في قلب الحدث ،ألن تسارع الخطوات
العربية تجاه النظام السوري ،أوحى
لبعض القوى السياسية بأن طريق
دمشق فتحت مجددًاـ ،وأن عودة التطبيع
العربي مع سوريا سائرة بخطى حثيثة.
لكن سرعان ما لجم االميركيون هذا
املسار ،وأوقفوا االندفاعة العربية .وهذا
من شأنه ان يضاعف االرباكات اللبنانية،
في ضوء خريطة طريق تريد واشنطن
وضعها امام لبنان أسوة بالعالم العربي
الذي يأتي اليه وزير الخارجية االميركي
مارك بومبيو في جولة شرق اوسطية
ثانية في فترة زمنية قصيرة.
من الواضح حجم الضغط الغربي
على لبنان ،في ظل عجقة املوفدين
الفرنسيني ،ملؤتمر سيدر وغيره،
واالملان والبريطانيني الذين دخلوا بقوة
على خط تطويق حزب الله ،واالميركيني،
في جوالت استطالع متتالية ،ولتوجيه
رسائل بعضها باملباشر وبعضها
متروك للبنانيني فك شيفرتها .لكن
اذا كانت زيارة بومبيو املنتظرة الى
بيروت معروفة العناوين مسبقًا،
وقد سبق أن أبدى مخاوف من تزايد
نفوذ حزب الله في الحكومة واملجلس
النيابي العام املاضي ،بعدما سبقه اليها
مساعده لشؤون الشرق االوسط دايفيد
ساترفيلد ،اال أن ما هو غير معروف هو
ما الذي يريده االميركيون حقيقة من
لبنان ،وآليات تطبيق ما يريدونه فعليًا
في ظل السلطة الحالية القائمة .الن ما
يريده االميركيون من اإلقليم لم يتبلور
بعد في شكل واضح ،بعد ما جرى
إثر اعالن انسحابهم من سوريا ،ما
ينعكس التباسات ايضًا على رؤيتهم
للوضع اللبناني ،خصوصًا انهم في

عز مواجهتهم مع ايران ،املفتوحة على
احتماالت كثيرة سلبية او ايجابية
لكليهما.
ومن غير املعروف ايضًا كيف يمكن
للبنان ان يواجه هذا الضغط املتزايد،
اميركيًا وعربيًا ،وما يقابله ايرانيًا
بطبيعة الحال ،عبر سياسة الهروب
املتزايد الى االمام بفتح ملفات اقتصادية
ومالية ،وملهاة مكافحة الفساد .ومن
الذي سيرسم حقيقة سياسة التعامل
مع املطالب االميركية املالية واالقتصادية
واالمنية والسياسية ،مجلس الوزراء
مجتمعًا أم رئيس الجمهورية ،أم ان كل
قطاع معني سيتعامل مع املطالب على
حدة ،كمصرف لبنان والجيش اللبناني
والقوى السياسية؟
من طبيعة االميركيني ان يمارسوا
ضغوطًا لتنفيذ خريطة طريق مرسومة
للمنطقة ،لكن خصوم واشنطن من
العهد وحزب الله وحلفائهما معروفة
مواقفهم من السياسة االميركية وما
يمكن ان يطلب منهم .اما حلفاء واشنطن
الحقيقيون فليسوا قادرين على
التماهي مع رغباتهم .فقسم من املوالني
لهم واملؤيدين لسياستهم هم خارج
السلطة الفعلية ،والباقون كالرئيس سعد
الحريري والحزب التقدمي االشتراكي
والقوات اللبنانية ليسوا في وارد تجاوز
التركيبة الحالية التي تتحكم في إدارة
امللف الداخلي .والحريري تحديدًا ـ ـ
وهو االكثر قدرة على االمساك بمفتاح
املواجهة كونه رئيسًا للحكومة ـ ـ ال يعطي
أي إشارة ولو بسيطة عن نيته التحول
مجددًا عن املسار الحالي الذي اعتمده
منذ التسوية الرئاسية ،وتأليف الحكومة.
وهذا يضعه حكمًا في الخندق نفسه مع
العهد والحزب وحلفائهما كشركاء في
السلطة التي تريد منها واشنطن الكثير
لتقدمه على طريق طرحها عناوين من
دون آليات فعلية للعمل .وهذا هو التحدي
الحقيقي أمام الحريري ،إذ بات متعذرًا
عليه استخدام لغتني مختلفتني أمام كل
من الغرب وشركاء الداخل.

الصناعة ومتويل استخدام الطاقة املستدامة
و«فرنســبنك» ورشــة عمــل يف معهــد البحــوث الصناعيــة عــن
نظّمــت وزارة الصناعــة
َ
«الحلــول املقرتحــة لتمويــل اســتخدام الطاقــة املســتدامة يف الصناعــة» حرضهــا عــدد مــن
وفرنســبنك ومعهــد البحــوث الصناعيــة
الصناعيــن والبيئيــن وموظّفــون يف وزارة الصناعــة
َ
وممثّلــون عــن الــوزارات واإلدارات العامــة وأكادمييــون.
القصــار إىل خطــورة
يف الكلمــة التــي ألقاهــا باملناســبة لفــت املديــر العــام
لفرنســبنك نبيــل ّ
َ
تغــر املنــاخ واالحتبــاس الحـراري وتأثريهــا عــى مســتقبل األجيــال القادمــة ،مؤكــدا ً جاهزيــة
فرنســبنك لتحفيــز الصناعيــن إلدراج كفــاءة الطاقــة والطاقــة املتجــددة يف أنشــطتهم اليوميــة.
فرنســبنك خــال الســنوات الثــاث املاضيــة بلــغ مــا قيمتــه أكــر
وأشــار القصــار إىل أن «متويــل َ
مــن مئــة وعرشيــن مليــون دوالر ملشــاريع كفــاءة الطاقــة ،والطاقــة املتجــددة ،ومشــاريع
األبنيــة الخـراء .ووصــل عــدد هــذه املشــاريع ألكــر مــن مئــة وخمســة وســبعني مرشوعـاً.
وقــد ســمحت املشــاريع التــي تــم متويلهــا خــال الســنوات الثــاث املاضيــة بانخفــاض
ملحــوظ يف انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون (أكــر مــن ســبعة آالف طــن) وتوفــر أكــر مــن
أحــد عــر مليــون كيلــوواط مــن الطاقــة يف الســنة».
وكانــت كلــات للمشــاركني تحدثــت عــن أهميــة االبتــكار يف اإلنتــاج الصناعــي ورضورتــه
لدميومــة القطــاع الصناعــي اللبنــاين وازدهــاره ،كــا عــن أهميــة التو ّجــه إىل اســتعامل
الطاقــات البديلــة توف ـرا ً لكلفــة اإلنتــاج وحفاظ ـاً عــى البيئــة وترســيخاً ملفهــوم الصناعــة
الخـراء ضمــن رؤيــة الــوزارة التكامليــة «لبنــان الصناعــة  »2025التــي تتض ّمــن يف أهدافهــا
العمالنيــة اعتــاد اقتصــاد املعرفــة.

