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لبنان

لبنان

وبعدين!...
إبراهيم األمين
كيف يمكن وصــف مــا يحصل؟
كيف يمكن قول ما يجب أن يقال
في هــذه اللحظات؟ وكيف يمكن

مداراة الكالم واللعب على األلفاظ
ومراعاة هذا أو ذاك؟ وكيف يمكن
ف ــوق كــل ذل ــك ،تـحـمــل ه ــذا الـقــدر
الكبير من النزق؟ نزق ال يتصل
بسلوكيات فــرديــة ،بــل بعقلية ال

بعقلية تقول لكل
تريد أن تتغيرّ .
اآلخرين :روحوا بلطوا البحر!
منذ االنتخابات البلدية األخيرة،
ث ـ ــم االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،ثــم
امل ــؤتـ ـم ــرات ال ـح ــزب ـي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة،
يــرفــض ق ــادة حــركــة أم ــل اإلق ــرار
بــأن شيئًا ّ
تغير فــي املــزاج العام.
لـيــس امل ــزاج ال ـعــام فــي ال ـبــاد ،بل
املزاج العام في البيئة االجتماعية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـي ــش فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــركـ ــة.
يـحــق لنبيه ب ــري أن يغضب ألن
الـبـعــض م ــزق ص ــوره ف ــي بعض
مناطق الجنوب .لكن ،هــل حــاول

الـحـصــول عـلــى إجــابــة مــن الــذيــن
مــزقــوا الـصــور؟ أم سيظل أسير
رواية عن «اليساريني الحاقدين»
أو «بقايا اإلقطاع األسعدي» أو..
أو ..أو؟
ما حصل أمس في منطقة الجناح
في بـيــروت ،قــرب مكاتب مجلس
ال ـج ـن ــوب ،ل ــن ي ـك ــون ل ــه ح ـســاب.
ل ــن ت ـخ ــرج مــؤس ـســة رس ـم ـيــة أو
قـضــائـيــة أو أمـنـيــة أو حــزبـيــة أو
شـعـبـيــة ت ـحــاســب م ــن قـ ــام بـهــذا
العمل الجبان .هــذا العمل املقزز،
الــذي ال يصدر إال عــن أشخاص

يموتون رعبًا في داخلهم ،حتى
ولــو ارتفع صوتهم الــى أعلى من
صوت املآذن .ما حصل أمس هو
تعبير عن رغبة شديدة وعميقة
بـعــدم اإلق ــرار بـضــرورة التغيير.
وهنا أصل املشكلة.
املسألة هنا ال تتعلق بمن كانوا
فــي املـسـيــرة ،وال بـمــا يـجــري من
أحـ ــداث بــاســم انـتـفــاضــة الشعب
املقهور .وال حتى في ّ
أهلية القوى
املنتفضة على تقديم بديل مقنع
لـلـنــاس ،وه ــي ،بغالبيتها ،ليست
م ــؤه ـل ــة ل ــذل ــك .واملـ ـس ــأل ــة ه ـن ــا ال

تتعلق حـصـرًا بالكرامة الفردية
أو ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وال بــال ـحــريــات
التي تحتاج الى منظومة متكاملة
حتى تصير حقيقة.
لن ينتظر أحــد بيانات أو إدانــات
أو تـعــاطـفــا مــن ه ــذا أو ذاك .ولــن
ينتظر أحد نتائج من قوى األمن
أو الـقـضــاء أو الـجـيــش أو مخفر
الحي .ولــن تخرج غـدًا الجماهير
م ـع ـل ـن ــة املـ ـع ــرك ــة الـ ـف ــاصـ ـل ــة فــي
ال ـش ــوارع واألزق ـ ــة .لـكــن مــا يجب
االلتفات إليه ،هو ببساطة ،القيمة
األخالقية عند البشر.

ّ
بلطجية «أمل» يضربون من جــديد

ل ـطــاملــا كـ ــان ن ـب ـيــه بـ ــري األش ـطــر
ب ــن الـسـيــاسـيــن .ل ـكــن ،ي ـبــدو أن
شيئًا ما يحصل من حوله .شيء
يصعب عليه اإلقرار به .قد تكون
كلفة إصــاحــه كـبـيــرة ج ـدًا عليه
ش ـخ ـص ـيــا وعـ ـل ــى ف ــري ــق ع ـم ـلــه.
لكنه سيكون مضطرًا ،غصبًا ال
طوعًا ،الى أن يختار بني املكابرة
الفوضى املجنونة،
والذهاب نحو
ً
وب ــن ال ـع ــودة ق ـل ـيــا ال ــى الـخـلــف،
ودرس استراتيجية الـخــروج من
هذا املأزق ،وعلى قاعدة :لو دامت
ّ
لغيرك ملا اتصلت إليك!

تقرير

إحراق ّ
مجسم «قبضة الثورة» في النبطية

كالب» ،صرخ
«نحن حركة أمل يا ّ
عناصر بوجه الشباب العزل الراغبين
في االعتصام أمام صندوق مجلس
الجنوب في الجناح قبل أن يعتدوا
ّ
العصي
عليهم بالضرب بواسطة
والسكاكين والشفرات .القوى األمنية
غابت عن الحدث رغم إبالغ «ائتالف
بناء الدولة» لها بالنشاط ،فيما تخوض
حكومة الرئيس حسان دياب أول
امتحان لها اليوم :إما القبض على
ٍ
«الزعران» أو حماية البلطجة

بمناسبة مــرور مئة يوم على انطالق االنتفاضة الشعبية ،رفع حــراك النبطية
أم ــس مـجـ ّـسـمــا لــ«قـبـضــة ال ـث ــورة» فــي ســاحــة خيمة االع ـت ـصــام املـفـتــوح قــرب
السرايا .ووســط طوق أمني مشدد من قبل الجيش اللبناني ،تجمع العشرات
في الساحة من حراك النبطية وحاصبيا وصور وكفررمان .ورافق االحتفال
أجواء توتر وترقب بعد انتشار دعوات لتجمع معارض استنكر رفع القبضة.
ّ
وسرت شائعات مكثفة عن تحضر مجموعات ملهاجمة املتظاهرين وتكسير
ّ
مجسم القبضة ،ما دفع بالقوى األمنية إلى تشديد اإلجراءات األمنية في محيط
الحراك واملداخل املؤدية إليه .وبالتزامن مع االحتفال ،تجمع عدد من الشبان
قبالة الخيمة وتوعدوا بإزالة القبضة وهتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس نبيه بري.
ً
وليال ،أقدم مجهولون على إحراق ّ
املجسم!
(األخبار)

رلى إبراهيم
كـ ـ ــان مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض الئ ـ ـتـ ــاف ب ـن ــاء
الدولة الذي يضم نحو  14مجموعة؛
أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا :ح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ،ش ـب ــاب
املصرف ،الحركة الشبابية للتغيير،
الحزب القومي ـ ـ االنتفاضة ،اتحاد
الشباب الديموقراطي ،الشعب يقاوم
الفساد ،تجمع الشباب املدني ،بدنا
وطن ،بال اسم ،وغيرهم ،أن يحتفلوا
بذكرى مرور املئة يوم على انتفاضة
 17تشرين بجولة كشف حساب على
مــزاريــب الـهــدر :مــن مجلس الجنوب
الى مجلس اإلنماء واإلعـمــار ،مرورًا
بـصـنــدوق املـهـجــريــن .إال أن أعـضــاء
االئـتــاف الذين تجمعوا عند مبنى
العازارية في وسط بيروت وانطلقوا
بباص واحد من هناك نحو مجلس
الـ ـجـ ـن ــوب ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح ،تـ ـع ـ ّـرض ــوا
الع ـ ـتـ ــداء ب ــالـ ـض ــرب مـ ــن م ـنــاصــريــن
لحركة أمــل .بــدا األمــر سورياليًا في
اللحظات األولــى ،إذ ما كاد الشباب
ّ
من الباص لرفع الالفتات،
يترجلون ّ
حـ ـت ــى ان ـ ـقـ ــض ع ـل ـي ـه ــم «ب ـل ـط ـج ـيــة»
الحركة من دون أي مبرر.
لــم يحتج ه ــؤالء إل ــى س ــؤال الشبان
امل ـس ـت ـش ــرس ــن ال ــراكـ ـض ــن ن ـحــوهــم
عــن هويتهم .فــالــزعــران ال يستحون
وال يغطون أوجههم ،بل يصرخون
بأعلى صوتهم «نحن حركة أمــل يا
ك ـ ــاب ...إن ـتــو ع ــارف ــن لــويــن جــايــن.
ه ـي ــدا صـ ـن ــدوق املـ ـق ــاوم ــة ،ص ـنــدوق
ال ـش ـه ــداء» ،ل ـي ـبــدأوا بـعــدهــا بـضــرب
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ب ــالـ ـعـ ـص ــي
والسكاكني والشفرات.
يقول املحامي شريف سليمان الذي
أصـ ـي ــب ف ــي رأس ـ ـ ــه ،إنـ ـه ــم ت ـعــرضــوا
«للتهديد والـشـتــم وال ـضــرب املـبــرح
بـ ـغـ ـي ــاب الـ ـعـ ـن ــاص ــر األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
ك ـن ــا ق ــد أب ـل ـغ ـنــاهــا ب ـن ـشــاط ـنــا .كـمــا
أن ال ـك ــام ـي ــرات نـقـلــت مـسـيــرتـنــا من
أمـ ــام ال ـع ــازاري ــة ف ــي م ـ ــوازاة انـتـشــار
ال ــدع ــوات ع ـلــى ص ـف ـحــات ال ـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي» .بـ ـع ــده ــا ظـ ـه ــر أح ــد
امل ـس ــؤول ــن عـ ـ ّـرف ع ــن نـفـســه وش ــرع

والالفت أن املخابرات هي من أبلغت
الشباب بضرورة البقاء داخل املركز
ألن عشرات الدراجات النارية تجول
أمام املركز وتحاصره .انتظر هؤالء
حوالى الساعة قبل وصول سيارات
للجيش وال ــدرك ،فخرجوا بمواكبة
أمـنـيــة م ــن مــركــز حــركــة الـشـعــب الــى
الـ ـع ــازاري ــة .وك ـ ــان ل ـت ـل ـفــزيــون الـ ـ ــ«أن
بــي أن» ال ـجــرأة بــأن يـعـ ّـد تـقــريـرًا في
ّ
يحور
نشرة أخـبــاره املسائية أمــس
فيه الحقائق ،متهمًا الشباب العزل
بحمل السكاكني وضرب األهالي.
غـ ـ ـ ــداة ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـلـ ـض ــرب ب ـ ــاآلالت
الحادة ،أصدر «ائتالف بناء الدولة»
بيانًا شــرح فيه مــا حـصــل« :وصلنا
إلى رأس الطريق املؤدي إلى مجلس
ّ
وترجلنا من الباصّ ،
تجمع
الجنوب
عـلـيـنــا حـ ــرس م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب من
مـيـلـيـشـيــات حــركــة أمـ ــل ،ب ــأوام ــر من
قبالن قبالن كما أعلنوا هم أنفسهم،
وان ـهــالــوا ضــربــا بــالـعـصـ ّـي الغليظة
على الــرأس والجسم كما استعملوا
ال ـس ـك ــاك ــن وال ـ ـش ـ ـفـ ــرات الـ ـ ـح ـ ــادة .لــم
يـ ـت ــوان ــوا ع ــن ضـ ــرب ال ـن ـس ــاء ضــربــا
م ـبــرحــا ول ــم ي ـت ــوان ــوا ع ــن الـتـجـمـهــر
أكثر من  8أشخاص على كل شخص
ّ
بالعصي الغليظة (…)
منا وضربنا
ّ
ظلوا يطاردوننا إلى املباني املحيطة
الـتــي سعينا إلــى ال ـتــواري فيها ولم
ن ـقــدر عـلــى ال ـخ ــروج إال بـعــد وصــول

(علي حشيشو)

باإلشارة الى بعض الشبان وإعطاء
األوام ــر للمعتدين« :جيبولي هيدا
واض ــرب ــوه» وس ــط ص ــراخ املحيطني
بـ ــه« :ن ـب ـيــه ب ـ ـ ــريّ ...إم ــاتـ ـك ــن» .ورغ ــم
ت ــراج ــع ال ـش ـب ــاب وت ـف ـ ّـرق ـه ــم ،اخـتـبــأ
قسم منهم داخل األبنية وقسم داخل
املـجـمــع ال ـت ـجــاري امل ـح ــاذي للموقع

وقسم أدخـلــه األهــالــي الــى منازلهم،
فيما ركب البعض في سيارات املارة
للفرار .لحقهم «البلطجية» الى داخل
األبنية وركضوا وراءهم وعمدوا الى
ُ َ
ضــربـهــم .طـ ُِـعــن أحــد الـشـبــان بسكني
ف ــي ظ ـه ــره ،ضـ ـ ـ ِـر َب ش ـبــان بــالـعـصـ ّـي
ُ
عـلــى رؤوس ـه ــم ووجــوه ـهــم ،كـ ِـسـ َـرت

ي ــد إحـ ــدى ال ـش ــاب ــات وت ـع ــرض نحو
 10غـيــرهــم ل ــرض ــوض قــويــة نتيجة
الهمجية والــوحـشـيــة .ال ي ــدري أحد
ه ـن ــا س ـ ـ ّـر انـ ـسـ ـح ــاب س ـ ـيـ ــارة ال ـ ــدرك
الـ ـت ــي ك ــان ــت ح ــاض ــرة ع ـن ــد وص ــول
الـ ـ ـب ـ ــاص ،وعـ ـم ــا ح ـ ــال دون ح ـمــايــة
القوى األمنية للمتظاهرين وتركهم

ضـحـيــة ل ـلــزعــران .حـتــى حــن اتصل
أع ـ ـضـ ــاء مـ ــن االئ ـ ـتـ ــاف ب ـم ـخ ــاب ــرات
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـتـ ــي حـ ـض ــر ع ـن ــاص ــره ــا
ال ــى امل ـكــان إلخ ــراج املــواطـنــن الـعــزل
املـ ـح ــاص ــري ــن ،ل ـح ــق ب ـه ــم م ـنــاصــرو
حــركــة أم ــل ال ــى مــركــز حــركــة الشعب
امل ـ ـحـ ــاذي مل ـك ـتــب م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب.

«ائتالف بناء الدولة»
ّ
حمل مسؤولية
االعتداء لكل من
بري وقبالن

دوري ـ ـ ــة ل ـل ـم ـخ ــاب ــرات وأخ ـ ـ ــرى ل ـقــوى
األمــن إلخراجنا من الكمني املحكم».
وأعلنوا أن «أي سكني غدر يتعرض له
أي ثائر من ثوار ائتالف بناء الدولة
أو أي اعتداء يكون على األبنية التي
آوتنا هو بمسؤولية رئيس مجلس
النواب نبيه بري شخصيًا».
م ــن جــان ـبــه ،رف ــض امل ـحــامــي شــريــف
سليمان تسجيل محضر فــوري في
بـئــر حـســن «ألن املـنـطـقــة غـيــر آمـنــة،
ل ـك ـنــي أب ـل ـغ ــت م ــدع ــي عـ ــام الـتـمـيـيــز
فـحـ ّـولــه ب ــدوره الــى املعلومات حيث
فـ ـت ــح الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق .وج ـ ـ ـ ــرى إب ــاغـ ـن ــا
بالقبض على اثـنــن مــن املعتدين».
ويـ ـلـ ـف ــت سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ال ـ ـ ــى أن «ج ـ ـ ــزءًا
م ــن امل ـع ـت ــدي ــن ع ـل ـي ـنــا أمـ ـ ــام مـجـلــس
الـجـنــوب هــم أنفسهم الــذيــن اعـتــدوا
عـلـيـنــا أي ـضــا ع ـنــد اعـتـصــامـنــا أم ــام
م ـب ـن ــى أوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرو» .ويـ ـشـ ـي ــر ش ـب ــاب
االئتالف الى أن «ميليشيات الذئاب
ف ــاق ــدي األخ ـ ـ ــاق ال ــذي ــن ي ـع ـتــاشــون
عـ ـل ــى ال ــزب ــائـ ـنـ ـي ــة والـ ـ ـ ـ ــوالء األعـ ـم ــى
للزعيم والطائفة لــن تــردعـنــا» .وهم
بـصــدد إك ـمــال تـحــركــاتـهــم :مــن ملف
االتـ ـص ــاالت وأوجـ ـي ــرو إل ــى اجـتـمــاع
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ف ـ ــي غ ــرف ــة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة ،إل ــى اإلدارات
امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــارف واملـ ـ ـص ـ ــرف
املــركــزي واملــرفــأ والهيئات الرقابية.
ويفترض بالفيديوات التي انتشرت
وي ـظ ـهــر ف ـي ـهــا امل ـع ـت ــدون مـكـشــوفــي
األوج ــه وب ـصــورة واضـحــة أن تكون
بمثابة إخبار الى القضاء واألجهزة
األمـنـيــة .وه ــي أول امـتـحــان تخضع
ل ــه ال ـح ـكــومــة ،وخ ـصــوصــا ل ــوزي ــري
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة م ـح ـم ــد ف ـه ـم ــي وال ـ ـعـ ــدل
مـ ـ ـ ـ ــاري كـ ـ ـل ـ ــود ن ـ ـجـ ــم الـ ـ ـل ـ ــذي ـ ــن اكـ ـ ــدا
مالحقة املعتدين .فــإمــا أن يخضعا
كـمــا ســابـقـيـهـمــا ،لـحـكــم «الـبـلـطـجــة»
أو ي ـث ـب ـتــا ب ــال ـف ـع ــل ل ـل ـم ــواط ـن ــن أن
بــإمـكــانـهــم ال ــوث ــوق بــالـقــوى األمنية
ّ
ومحرضيهم،
عبر اعتقال الفاعلني
وإحالتهم على القضاء.
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المشهد السياسي

ّ
لماذا ال تسترد الحكومة مشروع الموازنة؟

«بيان ماكنزي» الوزاري:
خطة طوارئ لخمسة أشهر
بدأت الحكومة عملها.
أول الوعود بيان وزاري
قابل للتنفيذ ال حبرًا على
ورق .كذلك تضع
الحكومة لنفسها مهلة
 5أشهر إلعداد إجراءات
الخروج من األزمة واكتساب
الثقة الداخلية والخارجية.
لكن ،ما رشح عن مسودة
البيان الوزاري يكشف أن جزءًا
ال بأس به منه منسوخ من
خطة «ماكنزي» ،في ظل
إصرار الحكومة على عدم
استرداد مشروع الموازنة
صحيح أن الحكومة لم تنل الثقة لتبدأ
عـمـلـهــا ب ـع ــد ،وص ـح ـيــح أي ـض ــا أنـ ــه لم
يمض أسـبــوع على تأليفها ،إال أن ما
بــدأ ّ يظهر إلــى العلن مــن «نــوايــاهــا» ال
يـبــشــر بــالـخـيــر .قـبــل تفاصيل مـســودة
البيان الوزاري ،ال بد من طرح عدد من
األسئلة:
ملاذا ال تريد الحكومة استرداد مشروع
امل ــوازن ــة مــن املـجـلــس الـنـيــابــي وإع ــادة
دراس ـت ــه وتـقــديــم م ــوازن ــة مختلفة عن
سابقاتها؟
ك ـي ــف ي ـم ـكــن ل ـح ـك ــوم ــة ت ــري ــد تـحـقـيــق
إصالحات في مواجهة مطالب الناس
وأزمـ ـ ــة ال ـب ــاد أن تـعـمــل وفـ ــق م ــوازن ــة
أعـ ّـدتـهــا حكومة تمثل الـقــوى املشكوك
ّ
أهليتها إلدارة الــدولــة واملـســؤولــة
فــي
عن قسم كبير من الخراب؟
كـيــف يمكن لــوزيــر املــالـيــة أن يـقــرر من
تـلـقــاء نفسه أن امل ــوازن ــة لــن تـعــود الــى
الحكومة وأن على الحكومة السير بها
م ــن دون مــراج ـعــة؟ وه ــل يـقـبــل رئـيــس
ّ
ويتحمل نتائج موازنة
الحكومة باألمر
لم يكن له أي عالقة بتحديد أبوابها؟
من قال إن السياسات املالية والنقدية
يجب أن تبقى على مــا هــي عليه؟ وما
ه ــي أجـ ـن ــدة وزي ـ ــر امل ـ ــال ال ـج ــدي ــد؟ هل
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ت ـســويــة إلن ـق ــاذ الـقـطــاع
املصرفي على حساب املالية العامة؟ أم
جعل األب ــواب مشرعة أمــام املؤسسات
الــدولـيــة لفرض شروطها فــي مشاريع
اسـتــدانــة ألج ــل تغطية الـعـجــز الناجم
عن خدمة الدين العام؟
هـ ـ ــذه األسـ ـئـ ـل ــة ال بـ ــد مـ ـنـ ـه ــا ،فـ ــي ظــل
شــائـعــة ي ـجــري الـ ـت ــداول ب ـهــا ،تـتـحـ ّـدث
عن مباحثات بني اإلدارات املعنية في
الــدولــة بشأن فكرة تعديل واقــع الدين

العام ،من خالل نقل قسم كبير منه الى
الليرة ،وإعالن مصرف لبنان عن سعر
جديد لـلــدوالر يكون مــرة ونصف مرة
سعره الحالي!
وف ـ ـ ــي ظ ـ ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـش ــائـ ـع ــة وغـ ـي ــره ــا،
ع ـقــدت لـجـنــة صـيــاغــة الـبـيــان الـ ــوزاري
اجتماعها األول ،أمس ،برئاسة رئيس
الحكومة حسان دياب ،وعضوية نائبة
رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر
والـ ـ ـ ــوزراء :دم ـيــانــوس ق ـط ــار ،ناصيف
حتي ،غازي وزنــي ،راوول نعمة ،عماد
حب الله ،رمزي مشرفية ،طالل حواط،
مـ ــاري ك ـلــود ن ـجــم ،م ـنــال ع ـبــد الـصـمــد
وف ــارت ـي ـن ـي ــه أوه ــانـ ـي ــان .ال ــوع ــد األول
مــن الـلـجـنــة أن ال ـب ـيــان لــن ي ـكــون حـبـرًا
عـلــى ورق .ديـ ــاب ش ــدد عـلــى االبـتـعــاد
ع ـ ــن الـ ـجـ ـم ــل اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة وامل ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـوالت
وال ـت ـع ـق ـي ــدات ال ـل ـغ ــوي ــة وال ـت ـف ـس ـيــرات
ّ
املتناقضة .كما أكد وجوب أل يتضمن
ال ـب ـي ــان وع ـ ـ ــودًا ف ـض ـفــاضــة أو إيـ ـح ــاءً
ب ــأن الــدن ـيــا بــألــف خ ـيــر .أضـ ــاف :نحن
أم ــام امـتـحــان اكـتـســاب الثقة الداخلية
والـخــارجـيــة ،إذا كــانــت الـنــاس اعـتــادت
عـ ـل ــى س ـ ـمـ ــاع وعـ ـ ـ ــود ت ّـب ـق ــى م ـ ــن دون
تـنـفـيــذ ،فــال ـب ـيــان سـيـنــفــذ ه ــذه املـ ــرة».
كما أوضحت وزيــرة اإلعــام أن البيان
سيتضمن عــرض الحقائق والــوقــائــع،
والتعهد بما يمكن تنفيذه فقط.
ومــع اتـفــاق اللجنة على وضــع جــدول

صندوق النقد والبنك
الدولي يستطلعان
ّ
توجهات الحكومة

زمـنــي لبرنامج عمل الحكومة ،أكــدت
ّ
ستضمن
مصادر مطلعة أن الحكومة
ب ـي ــان ـه ــا ح ــدي ـث ــا عـ ــن «خـ ـط ــة ط ـ ــوارئ
لخمسة أش ـهــر» ،تـلـتــزم فيها بتنفيذ
ُ
إج ـ ـ ــراءات ت ـمـ ّـه ــد لـتـحــويــل االق ـت ـصــاد
مــن ريـعــي إل ــى مـنـتــج! علمًا بــأنــه كــان
الفتًا تضمن املسودة ،في هذا السياق،
خالصات من دراسة شركة «ماكنزي»
التي تسترشد بها الحكومة في إعداد
خـ ـط ــة ع ـم ـل ـه ــا .وإض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى سـعــي
الحكومة إلــى مساعدة املصارف على
إعـ ــادة رسـمـلـتـهــا ،فــإنـهــا س ـتــدرس ما
إذا كــان البلد بحاجة إلــى اللجوء إلى
الـ ـخ ــارج ف ــي عـمـلـيــة إن ـق ــاذ االق ـت ـصــاد
واملـ ــال ـ ـيـ ــة ،أو ال .وال ي ـع ـن ــي هـ ـ ــذا أن
«سيدر» سيكون خارج خطة الحكومة،
كما ال يعني عدم االسترشاد بتقارير
الـ ـجـ ـه ــات امل ــانـ ـح ــة والـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي

وصندوق النقد الدولي.
عـمـلـيــا ،ب ــدأت ه ــذه املــؤس ـســات سريعًا
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة،
فاستقبل ديــاب وفـدًا من البنك الدولي
بـ ــرئـ ــاسـ ــة امل ـ ــدي ـ ــر اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي س ـ ـ ــاروج
كـ ــومـ ــارجـ ــاه فـ ــي حـ ـض ــور وزي ـ ـ ــر املـ ــال
غــازي وزنــي ،حيث جرى عرض ملجمل
القضايا املالية واالقتصادية في لبنان.
وك ــان كــومــارجــاه قــد أع ــرب ،بعد لقائه
وزير املال ،عن «استعداد البنك الدولي
ملساعدة لبنان في ظل الظروف املالية».
وأك ـ ـ ــد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة إي ـ ـجـ ــاد «ال ـح ـل ــول
امل ـن ــاس ـب ــة ل ـل ـم ـش ــاك ــل الـ ـت ــي تـ ـم ـ ّـر بـهــا
البالد ،ليتمكن لبنان من تجاوز األزمة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـقـ ـي ــام ب ــاإلص ــاح ــات
الالزمة لدفع عجلة االقتصاد».
ك ــذل ــك ،أع ـل ـن ــت وزارة املـ ـ ــال أن وزن ــي
سيلتقي ،اليوم ،مسؤول صندوق النقد
الــدولــي سامي جــدع .وبمجرد اإلعــان
عن هذا اللقاء ،هوت السندات السيادية
للبنان ّ
املقومة بالدوالر بما يصل إلى
 2.7س ـنــت ،بــالــرغــم م ــن أن ج ــدع ليس
املعني بــالـتـفــاوض فــي قضايا تتعلق
ب ــإع ــادة هيكلة الــديــن ال ـعــام أو تقديم
البرامج اإلنقاذية.
وعلى أثــر البلبلة التي رافـقــت اإلعــان
ع ــن الـ ــزيـ ــارة ،أوضـ ــح «م ـص ــدر مـطـلــع»
ل ــ«روي ـت ــرز» أن ـهــا «م ـجــرد زيـ ــارة وديــة
مل ـق ــاب ـل ــة ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـجـ ــديـ ــد» .وأضـ ـ ــاف
املـ ـص ــدر «ه ـ ــذه ل ـي ـســت زي ـ ـ ــارة رسـمـيــة
للصندوق .هــي زي ــارة وديــة مــن مكتب
امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـ ــذي ي ـم ـثــل لـبـنــان
ف ــي م ـج ـلــس ال ـص ـن ــدوق ل ـل ـقــاء ال ــوزي ــر
الجديد».
وكانت وزيرة اإلعالم منال عبد الصمد
قـ ــد رفـ ـض ــت فـ ــي امل ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي
الـ ـ ـ ــذي تـ ــا اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـن ــة ت ـحــديــد
موعد النتهاء مناقشة البيان الــوزاري
وإقـ ـ ـ ــراره .وق ــال ــت «ال يـ ــزال أمــام ـنــا من
املهلة القانونية  28يومًا ،لكننا نعمل
بسرعة كبيرة ،ودون ّ
تسرع ،في دراسة
امل ــواض ـي ــع وإعـ ـ ــداد ال ـب ـي ــان ،وبــالـتــالــي
ال ن ـعـ ّـد أي ــام ــا أو س ــاع ــات .فـنـحــن نـعـ ّـد
ال ــدق ــائ ــق لــان ـت ـهــاء م ــن إعـ ـ ــداد ال ـب ـيــان
ف ــي أس ـ ــرع وقـ ــت م ـم ـكــن ،ألن ال ـظ ــروف
الخارجية والداخلية ضاغطة واألزمــة
ً
تتفاقم ونحن نعمل ليال ونهارًا حتى
نستطيع إنجازه».
وقالت الصمد ،ردًا على سؤال« ،هدفنا
أن نـ ـض ــع خـ ـط ــة ت ـس ـت ـط ـي ــع أن ت ـلـ ّـبــي
امل ـط ــال ــب ،وتـسـتـطـيــع أن تـحـقــق أيـضــا
أهـ ـ ـ ــداف ال ـ ــدول ـ ــة ،وأن ت ـض ــع خ ـطــوطــا
عــريـضــة لـلـمـبــادئ الـتــي نسير عليها،
ومن األكيد أن مجلس النواب سيمنحنا
الـثـقــة أو ال ،فــي ض ــوء املـعـطـيــات التي
نضعها ،فهدفنا قدر اإلمكان أن نضع
الخطوط األساسية التي تستطيع أن
تنقذنا من هذه األزمة».
(األخبار)
(هيثم الموسوي)

