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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

قرار عدم الدفع بات وشيكًا
ّ
المرجح أن يعلن لبنان قرارًا بعدم دفع سندات اليوروبوندز المستحقة في  9آذار
في غضون أقل من أسبوعين ،من
المقبل والبدء بالتفاوض مع الجهات الدائنة ،وسط حملة من التهويل ،أبرز أضلعها مؤسسة «آشمور» وحاكم المصرف
رياض سالمة

(مروان
طحطح)

ضغوط أميركية جديدة إلطالق العميل فاخوري
بعد الضغوط األميركية السابقة إلطالق سراح العميل عامر فاخوري،
الذي ُو ّجهت إليه تهم في املحكمة العسكرية بقتل ومحاوالت قتل وخطف
عضو
سجناء في معتقل الخيام ،دخلت
ّ
الكونغرس جاين شاهني على الخط،
ّ
مهددة بالئحة عقوبات تطال املسؤولني
عن سجن فاخوري.
وقالت شاهني ،في مقابلة مع ّ محطة
«فوكس نيوز» ،إنه «ال توجد أدلة على
التهم املوجهة لفاخوري» ،وإن «وضعه
الصحي دقيق ،وعلى الحكومة اللبنانية
أن تفهم أنه ستكون هناك عواقب بسبب
هذا االحتجاز» .وبحسب القناة ،فإن
شاهني ّ
تعد الئحة العقوبات املذكورة،
ّ
متذرعة بأن «املستشفى الذي يعالج فيه
فاخوري تنقضه األدوية الالزمة ملرحلة
مرض السرطان الذي يعاني منه» ،وأن «على الحكومة األميركية أن تعمل
ما في وسعها ،بما في ذلك العقوبات ،إلعادته إلى عائلته».
(األخبار)
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وسـ ــط االن ـه ـي ــار وال ـف ــوض ــى ،يــرتـفــع
الصراخ والسجال ،سرًا وعلنًا ،بشأن
ّ
التخلف عن دفع سندات اليوروبوندز
أو دفعها ،والتي تستحق في  9آذار
ُ
امل ـق ـب ــل .وكـ ـع ــادة ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ت ـتــرك
الـ ـق ــرارات ،إن وجـ ــدت ،إل ــى ...مـ ــا بعد
ّ
وقــوع االستحقاقات .لكن هــذا ليس
ما يجري ،على األقل هذه ّ
املرة ،فيما
ّ
ّ
خص قرار التخلف عن دفع السندات.
ُ
فالجلسة «العاصفة» التي عقدت في
القصر الجمهوري األسبوع املاضي
ب ـح ـضــور ال ــرؤس ــاء ال ـث ــاث ــة وحــاكــم
م ـصــرف لـبـنــان وجـمـعـيــة امل ـص ــارف،
ولو أنها تركت انطباعًا عامًا عن عدم
ّ
وصــولـهــا إل ــى ق ــرار حــاســم ،إل أنها
كــانــت محطة مفصلية بــاتـخــاذ قــرار
ضـمـنــي ب ـعــدم ال ــدف ــع ،ب ــن ال ــرؤس ــاء
الـ ـث ــاث ــة وامل ــرجـ ـعـ ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
األخرى ،وترك معالجة األمور التقنية
لجلسات مع ممثلي صندوق الدولي،
الذين من املفترض أن يحضروا إلى
لبنان األسبوع املقبل.
ّ
وعلى ما تؤكد معلومات «األخبار»،
فإن استشارة صندوق النقد الدولي
هدفها املساعدة على تجاوز مرحلة
ّ
م ــا بـعــد الـتـخــلــف ع ــن دف ــع الـسـنــدات
والـتـفــاوض مــع الــدائـنــن .ولــن يكون
تركيز عملها على خيار الدفع ،طاملا

أن ال ـخ ـي ــار وق ــع ع ـلــى ت ــأم ــن الـقـمــح
والـ ــدواء والــوقــود قبل أي شــيء آخر
لحفظ أم ــن الـلـبـنــانـيــن ،ال ّسـيـمــا أن
دف ـعــات يــوروبــونــدز أخ ــرى تستحق
في نيسان وحزيران املقبلني.
ويمكن القول إن حملة التهويل التي
تـقــودهــا شخصيات ووســائــل إعــام
مرتبطة بالقطاع املـصــرفــي ،وحاكم
مصرف لبنان ريــاض سالمة ،العدو
األول ل ـق ــرار ع ــدم ال ــدف ــع ،وتـخــويــف
اللبنانيني مــن مخاطر خطوة كهذه
فعلتها أكثر من مئة دولة قبل لبنان،
سببها شعور املصرفيني الجشعني
بــوجــود حـســم فــي ه ــذا الـتـ ّـوجــه لــدى
الــرؤســاء الثالثة ،بينما هم ّ
يعولون
على دفــع الــدولــة للسندات لتحقيق
أربـ ـ ـ ـ ــاح طـ ــائ ـ ـلـ ــة ،ي ـ ـقـ ـ ّـدرهـ ــا املـ ـص ــرف
امل ــرك ــزي ب ـ ــ 80م ـل ـيــون دوالر ،بينما
ي ـقـ ّـدرهــا مــرجــع رئ ــاس ــي بـنـحــو 200
مليون دوالر أميركي.
وت ــرك ــز ح ـم ـلــة ال ـت ـه ــوي ــل اإلع ــام ــي،
ال ـت ــي ظ ـه ــرت ف ــي أوض ـ ــح وجــوه ـهــا
خ ــال بــرنــامــج «ص ــار ال ــوق ــت» ال ــذي
يقدمه اإلعــامــي مارسيل غانم على
قـنــاة أم .ت ــي .ف ــي .األس ـب ــوع املــاضــي،
ع ـلــى اإليـ ـح ــاء ب ــأن ال ـج ـهــات الــدائ ـنــة
تستطيع في حال التخلف عن الدفع
حجز طــائــرات ميدل إيست أو وضع

الـيــد عـلــى أم ــاك للبنان فــي الـخــارج
أو مباني سـفــارات يملكها لبنان أو
حسابات مصرفية للسفارات .وهذا
األمــر تصفه مصادر سياسية بارزة
ّ
بأنه أكاذيب .وتؤكد املصادر أن تلك
الـجـهــات املـصــرفـيــة ،وب ـعــد أن قامت
بــاالت ـفــاق ضـمـنــا مــع دائ ـنــن أجــانــب
ل ـش ــراء سـنــداتـهــا «ش ـك ـلـ ّـيــا» ،تـحــاول
الـ ـضـ ـغ ــط فـ ـق ــط لـ ـضـ ـم ــان حـصـصـهــا
ورفع أسعار السندات التي انخفض
س ـعــرهــا إلـ ــى  40سـنـتــا ف ــي املــرحـلــة
األخـيــرة (دفــع الــديــون يعني تسديد
 100دوالر لكل سند يبلغ ثمنه اليوم
 40دوالرًا!).

ال يمكن الحجز
على أي من طائرات
ميدل إيست بسبب
ديون على الدولة

الخيار الوحيد هو المقاومة الشعبية الشاملة في المنطقة

نصر الله :دعوا الحكومة تعمل
وت ـ ـقـ ــول املـ ـ ـص ـ ــادر إن ش ــرك ــة م ـي ــدل
إي ـســت ه ــي شــركــة خ ــاص ــة ،ال يمكن
الحجز عليها بأي شكل من األشكال
بسبب ديــون على الــدولــة اللبنانية،
وهـ ـن ــاك س ــاب ـق ــة ح ـص ـلــت ق ـب ــل عـشــر
سنوات ،بعد قيام شركة «هوختيف»
األملــانـيــة ،مــن ج ـ ّـراء ن ــزاع مــع مجلس
اإلنماء واإلعمار ،باالستحصال على
قرار بالحجز على طائرة ميدل إيست
في مطار اسطنبول .وعندها انقضى
األمر خالل ساعات قليلة بعد إثبات
ملكية الشركة.
وبــدا الفـتــا أمــس مــا نشرته صحيفة
فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز ،ح ــول م ــا دار في
ّ
ع ـش ــاء نــظ ـمــه ب ـنــك أوف أم ـي ــرك ــا في
لـنــدن الشهر املــاضــي ،بحضور عدد
مـ ــن ح ــام ـل ــي الـ ـسـ ـن ــدات ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
وبحسب الصحيفة ،قام أحد حاملي
السندات ،بيمكو ياكوف آرنوبولني،
بتوبيخ مؤسسة آشمور التي يملكها
امل ـل ـيــون ـيــر م ـ ــارك ك ــوم ـب ــز ،ومــركــزهــا
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـبــري ـطــان ـيــة وتـمـلــك
س ـنــدات بـحــوالــى مـلـيــار دوالر (400
م ـل ـيــون دوالر م ــن ق ـي ـمــة اسـتـحـقــاق
آذار) ،ب ـس ـب ــب مـ ــا «س ـ ـمـ ــاه ض ـغــوط
املؤسسة على بيروت لدفع السندات
ّ
ّ
ووجه
في ظل واقــع البالد الصعب».
آرن ــوب ــول ــن انـ ـتـ ـق ــادات ــه إل ـ ــى مـمـثـلــة
الـشــركــة الريـ ّـســا بــابــوشـكــن ،معتبرًا
أن املــؤسـســة ال تتصرف بمسؤولية
بالضغط على حكومة لـبـنــان» ،وأن
«املــؤسـســة تـحــاول أن تـسـ ّـوق وتدعم
موقفها وتــدفــع البلد إلــى اإلف ــاس».
ـف آرنـ ــوبـ ــولـ ــن بـ ــذلـ ــك ،بــل
ّول ـ ــم ي ـك ـت ـ ِ
اتهم املؤسسة بابتزاز باقي حاملي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ،الـ ــذيـ ــن ال ي ـم ــان ـع ــون أن
يقوم لبنان بعدم الــدفــع والتفاوض
لدفعهم إلــى شــراء حصصها
معهمّ ،
مقابل توقفها عن ممارسة الضغوط
وتعقيد الوضع.
وال تــوصــف «آشـ ـم ــور» ،وه ــي شركة
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ف ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق امل ــالـ ـي ــة
وال ـس ـن ــدات ،ب ــ«ال ـص ـنــدوق ال ـشــرس»
أو ك ـم ــا يـ ـع ــرف بـ ــه هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مــن
ال ـص ـنــاديــق ب ــ«آك ـلــة ال ـج ـيــف» .وه ــذا
ما أثار استغراب املتابعني لألسواق
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـتّـ ـ ـص ـ ــرف ال ـ ـعـ ــدائـ ــي
ل ــ«آش ـمــور» ،متوقعني أن يـكــون هذا
الـ ـضـ ـغ ــط سـ ـبـ ـب ــه عـ ــاقـ ــة امل ــؤسـ ـس ــة
ال ــوث ـي ـق ــة ب ـح ــاك ــم املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي
واملصرفي أنطون الصحناوي.
ّ
وفي ظل هذه األجواء ،انتقل الصراع
ّ
الحر وسالمة من
بني التيار الوطني
خلف الكواليس وبعض االنتقادات
اإلع ــام ـي ــة ،إل ــى الـ ـش ــارع ،م ــع إع ــان
ّ
الحر التظاهر رفضًا
التيار الوطني
ل ـس ـي ــاس ــات ال ـح ــاك ــم يـ ــوم الـخـمـيــس
امل ـق ـبــل ،ف ــي خ ـطــوة تـصـعـيــديــة تــزيــد
ال ـض ـغــط ع ـلــى س ــام ــة الـ ــذي ال ي ــزال
يتمسك بسياساته السابقة .وبرزت
اإلشـ ـ ـ ـ ــارة األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي ق ـ ـ ــرار ان ـت ـق ــال
الصراع من الخفاء خالل كلمة النائب
جبران باسيل في املجلس النيابي،
وحــديـثــه عــن مـصــرف لـبـنــان ،وقــولــه
إنــه يجب أن يكون فــي خدمة الدولة
ول ـي ــس ال ـع ـك ــس ،ثـ ـ ّـم تـبـعـهــا املــوقــف
أم ـ ــس ،ب ـ ـ ّ
ـرد ن ـ ــاري ع ـلــى ق ـ ــرار شــركــة
مـيــدل إيـســت بحصر قبض بطاقات
الـ ـسـ ـف ــر بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،قـبــل
التراجع عن القرارّ ،
مغردًا« :من زمان
وأن ــا بـطــالــب بخفض سـعــر بطاقات
سـفــر  MEAم ــن دون ت ـج ــاوب .هـيــدا
اسمو احتكار ،اليوم بعد حصر قبول
الــدفــع بــالــدوالر هيدا اسمو مخالفة
لـلـقــوانــن ،وبـطــالــب الـتـيــار إنــو ّ
يقدم
ّ
إخبار ويتحرك» ،مضيفًا« :بذكر إنو
مــا أخــذنــا ج ــواب مــن الـحــاكــم (حــاكــم
امل ـص ــرف امل ــرك ــزي) ع ــن ال ـت ـحــويــات
املالية للخارج».
(األخبار)

اعتبر األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله أن إدارة
الرئيس األميركي ارتكبت خالل
األسابيع الماضية جريمتين
عظيمتين ،أوالهما اغتيال
الشهيدين سليماني
والمهندس ،والجريمة الثانية
اإلعالن عن صفقة القرن،
داعيًا الى المقاومة الشعبية
والشاملة في المنطقة .أما
في لبنان ،فدعا الى التوقف
عن توجيه االتهامات
للحكومة الحالية وإعطائها
فرصة لوقف االنهيار
في كلمة له خالل االحتفال الذي أقامه
حـ ـ ــزب الـ ـل ــه أم ـ ـ ــس ،فـ ــي ذك ـ ـ ــرى الـ ـق ــادة
الشهداء وذكــرى أربعني شهداء محور
امل ـق ــاوم ــة ال سـيـمــا ال ـش ـه ـيــديــن ال ـحــاج
قــاســم سـلـيـمــانــي والـ ـح ــاج أب ــو مـهــدي
امل ـه ـن ــدس ،اع ـت ـبــر األمـ ــن ال ـع ــام لـحــزب
الله السيد حسن نصر الله أن اغتيال
س ـل ـي ـمــانــي وامل ـه ـن ــدس «أدخـ ـ ــل مـحــور
امل ـقــاومــة والـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة في
م ــرح ـل ــة ح ـس ــاس ــة وم ـص ـي ــري ــة ج ـ ـدًا»،
مــؤك ـدًا أن عـلــى «املـسـتـضـعـفــن فــي كل
العالم أن يعلموا أنهم يستندون إلى
قلعة صلبة هي إيران ،ومع مرور األيام
ت ــزداد هــذه القلعة صــابــة» .ولفت إلى
أن «ما ُس ّمي صفقة القرن ّ ليس صفقة
ب ــل خ ـطــة إســرائ ـي ـل ـيــة ت ـبــنــاهــا تــرامــب
إلنـهــاء القضية الفلسطينية» ،معتبرًا
أن «نـجــاحـهــا م ــره ــون بــاملــواقــف الـتــي
ت ـت ـخــذ وال ـث ـب ــات ع ـلــى هـ ــذه امل ــواق ــف».
ّ
وأك ــد أن «أمـيــركــا ليست ق ــدرًا مكتوبًا
َ
وم ـشــاري ـع ـهــا س ــب ــق أن فـشـلــت بسبب
رفـ ــض ال ـش ـع ــوب وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة» ،واألهـ ــم
ه ــو «م ــوق ــف الـفـلـسـطـيـنـيــن أنـفـسـهــم
ألنــه الحجر األســاس في مواجهة هذه
الخطة ،وقــد عـ ّـبــر الشعب الفلسطيني
بــاإلجـمــاع عــن مــوقــف حــاســم وراف ــض،
وهـ ــذا م ـتــوقــع وط ـب ـي ـعــي» ،م ـعـت ـب ـرًا أن
«هـ ـن ــاك م ــا ُي ـم ـكــن ال ـب ـن ــاء ع ـل ـيــه ،وهــو
وجود الكثير من املواقف الرافضة لها».

ال ـ ُس ـي ــد ن ـص ــر الـ ـل ــه الـ ـ ــذي ب ـ ــدأ كـلـمـتــه
ب ــامل ـب ــارك ــة لـلـشـعــب اإلي ــران ــي وق ــادت ــه
ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـ ــ 41الن ـ ـت ـ ـصـ ــار ال ـ ـثـ ــورة
اإلس ــام ـي ــة ف ــي إي ـ ــران «ال ـت ــي صـمــدت
ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ك ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب والـ ـحـ ـص ــار
وال ـع ـق ــوب ــات» ،ك ـمــا امل ـب ــارك ــة للشعب
ُالبحريني بالذكرى التاسعة لثورته
املـ ـط ــالـ ـب ــة بـ ـحـ ـق ــوق م ـ ـشـ ــروعـ ــة ،الف ـت ــا
إلـ ـ ــى أن «ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـب ـح ــري ـن ــي حـ ـ ّـول
ه ــذه ال ــدول ــة إل ــى قــاعــدة للتطبيع مع
الـعــدو اإلســرائـيـلــي» ،أكــد أن «املقاومة
َ
ليست خطابات منفصمة عن الواقع،
ّ
والشهداء جسدوا كل القيم االنسانية
والدينية واألخالقية والجهادية».
وأشاد باإلجماع اللبناني على رفض
خ ـط ــة ت ـ ــرام ـ ــب ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «امل ــوق ــف
ال ـل ـب ـن ــان ــي س ـب ـبــه إدراك ال ـل ـب ـنــان ـيــن
م ـخ ــاط ــره ــا ع ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة ولـ ـبـ ـن ــان»،
خاصة أنها «تطال لبنان ألنها أعطت
مــزارع شبعا وتــال كفرشوبا والجزء
ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــن ق ــري ــة ال ـغ ـج ــر لـلـكـيــان
الـصـهـيــونــي ،كـمــا تـطــالــه بــالـتــوطــن»،
وألن الـخـطــة فــي روحـيـتـهــا «سـتـكــون
حــاكـمــة عـلــى مـســألــة تــرسـيــم ال ـحــدود
البرية والبحرية مع فلسطني املحتلة،
م ـ ــع م ـ ــا ل ـ ــه م ـ ــن ت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى ال ـ ـثـ ــروة
النفطية» .ولفت السيد نصر الله إلى
يطمئن بالنسبة إلــى التوطني
أن مــا
ِ
«هــو اإلجـمــاع اللبناني والفلسطيني
ومـقــدمــة الــدس ـتــور» .ورأى أنــه «يجب
أن ال نـغـضــب م ــن ب ـعــض الـلـبـنــانـيــن
إذا كان هناك مكان للخشية أو القلق،
سواء بالنسبة إلى التوطني أم املزارع
ً
والتالل أم الثروة النفطية» ،متسائال
عن «الضمانة في أن تبقى هذه املواقف
كما هي في املستقبل ،فربما يأتي من
ي ـت ـحــدث ع ــن ق ـب ــول امل ـس ــاع ــدة املــال ـيــة
بسبب األوضاع االقتصادية واملالية».
املـ ــوقـ ــف الـ ـع ــرب ــي مـ ــن خـ ـط ــة ت ــرام ــب،
ب ـح ـس ــب نـ ـص ــر الـ ـ ـل ـ ــه« ،م ـ ـم ـ ـتـ ــاز ،ل ـكــن
ال ـب ـع ــض ي ـع ـت ـبــر أن ـه ــا ق ــاب ـل ــة ل ـل ــدرس
أو أن ه ـ ــذا ه ــو امل ـ ـتـ ــاح ،وهـ ـك ــذا ي ـبــدأ
االسـتـســام» ،معتبرًا أن الخشية هي
فـ ــي «أن ي ــذه ــب املـ ــوقـ ــف الـ ـع ــرب ــي ،ال
سـيـمــا الـخـلـيـجــي ،بــامل ـفــرق» .وأض ــاف
«ال ـخ ـطــة ولـ ــدت م ـي ـتــة ،ل ـكــن ق ــد يصح
الـقــول إن هناك خطة يرفضها العالم
ل ـكــن صــاحـبـهــا م ـص ـ ّـر ع ـلــى تـنـفـيــذهــا
وتطبيقها» ،لــذا «نـحــن أم ــام مواجهة
ج ـ ــدي ـ ــدة ال مـ ـف ــر مـ ـنـ ـه ــا ،ألن الـ ـط ــرف

اآلخـ ــر يـهــاجــم وي ـب ــادر ويـقـتــل ويـشــن
الـحــروب» .وقــال إن «املرحلة الجديدة
تـ ـف ــرض ع ـل ــى ش ـع ــوب ـن ــا فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الذهاب إلى املواجهة األساسية ،وهي
مدعوة إليها» ،موضحًا «أننا ما زلنا
رد الفعل ّ
في مرحلة ّ
ورد الفعل البطيء
ّ
واملتأخر أيضًا» .وفي هذه املعركة ،قال
نصر الـلــه« ،نحتاج إلــى الــوعــي وعــدم
الخوف من أميركا».
وفـيـمــا أك ــد أن «أمـيــركــا هــي املـســؤولــة
عن كل حروب إسرائيل وممارساتها»،
ّ
يصدق أن الحرب الدائرة
تساءل« :من
الـ ـي ــوم ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ل ـي ـســت ب ـمــواف ـقــة
وحماية ودعم من أميركا؟ وهي تفعل
ذل ــك كــي تستفيد اقـتـصــاديــا مــن بيع
الـســاح لــدول الـتـحــالــف» .كما تساءل

نحن مع الناس وال
نعترف باقتصاد
المنطقة أو الطائفة

مل ــاذا ال نـلـجــأ إل ــى مـقــاطـعــة الـبـضــائــع
األمـ ـي ــركـ ـي ــة؟ ه ـ ــذا ج ـ ــزء مـ ــن امل ـع ــرك ــة،
ألن ن ـق ـط ــة ضـ ـع ــف األم ـ ـيـ ــركـ ــي األمـ ــن
واالقتصاد .وشدد على أن «كل شعوب
املنطقة ستحمل البندقية في مواجهة
االستكبار ،وأميركا بنفسها لم تترك
خـيــارًا ســوى ذل ــك» ،داعـيــا كــل العلماء
والنخب واملؤسسات والحكومات إلى
«الــدخــول في جبهة املقاومة املتعددة
والشاملة ملواجهة أميركا».
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،أك ـ ــد ن ـص ــر الـ ـل ــه أن
«املـســؤولـيــة األول ــى لـلــرد على جريمة
اغتيال القائدين الشهيدين سليماني
وامل ـ ـه ـ ـن ـ ــدس ورف ـ ــاق ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـقـ ــع ع ـلــى
الـ ـع ــراقـ ـي ــن» ،وذل ـ ـ ــك «ي ـ ـكـ ــون ب ـح ـفــاظ
العراقيني على الحشد الشعبي».
أما في الشأن الداخلي اللبناني ،فتناول
ال ـس ـيــد ن ـصــر ال ـل ــه «االس ـت ـح ـق ــاق ال ــذي
يـهـيـمــن عـلــى ع ـقــول الـجـمـيــع بــالــدرجــة
األولى ،ويشغل بال الناس ،وهو الوضع
االق ـت ـص ــادي واالج ـت ـمــاعــي وال ـن ـقــدي»،
ُم ـش ــددًا عـلــى أن «ال ــوض ــع يـحـتــاج إلــى

معالجة ،وكلنا مسؤولون ومعنيون».
ورأى أن «الدولة في لبنان كانت قادرة
عـلــى الـقـيــام بالكثير مــن األش ـيــاء ،لكن
حصل مــا حـصــل ،وأن ــا قلت إنـنــا لسنا
قـلـقــن ع ـلــى امل ـق ــاوم ــة وم ـيــزان ـي ـت ـهــا بل
على املواطنني والبلد» ،ومع ذلك «نحن
ك ـح ــزب ال ـل ــه ل ــم ن ـه ــرب م ــن امل ـســؤول ـيــة
و ال ن ـف ـكــر ب ـطــري ـقــة ح ــزب ـي ــة ،ن ـحــن مع
ال ـنــاس وال نـعـتــرف بــاقـتـصــاد املنطقة
أو الطائفة أو املدينة» .وأضــاف «نحن
مستعدون لتحمل كامل املسؤولية وأن
نتشارك باملسؤولية ملعالجة األوضــاع
القائمة ،ولسنا هاربني من شــيء ،وقد
دف ـع ـن ــا ث ـم ــن املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي أخ ــذن ــاه ــا
م ـ ــن  17تـ ـش ــري ــن األول حـ ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم.
الـبـعــض شتمنا ،لـكــن املـهــم أن نتحمل
مسؤولياتنا ونؤدي واجبنا».
وقال« :يجب أن ّ
نقدر لرئيس الحكومة
ّ
وال ـ ــوزراء شـجــاعــة تـحــمــل املـســؤولـيــة،
وأع ـط ـي ـنــا ال ـح ـكــومــة ال ـث ـقــة ونــدعـمـهــا
وال نتخلى عنها ول ــن نتخلى عنها،
وس ـن ـق ــف إل ـ ــى ج ــان ـب ـه ــا ،ألن امل ـســألــة
تتعلق بمصير ال ـب ـلــد» .وبـيـنـمــا دعــا
الى «فصل معالجة امللف االقتصادي
واملـ ـ ــالـ ـ ــي ع ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــراع الـ ـسـ ـي ــاس ــي»،
ش ــدد عـلــى «ض ـ ــرورة وض ــع الـتــراشــق
بــاالتـهــامــات جانبًا وإعـطــاء الحكومة
الحالية فرصة معقولة ومنطقية ملنع
االنهيار» .وأضــاف «هناك أمــل ،بينما
ه ـن ــاك م ــن ي ــري ــد أن ي ـق ــول لـلـبـنــانـيــن
ع ـل ـي ـك ــم االس ـ ـت ـ ـسـ ــام لـ ـلـ ـخ ــارج وب ـي ــع
دول ـت ـكــم ل ـل ـخــارج أو لـغـيــر الـ ـخ ــارج»،
ً
قائال ملن يدعو إلى اليأس إنه «يرتكب
خـ ـي ــان ــة وطـ ـنـ ـي ــة ،وامل ـ ـسـ ــألـ ــة ت ـح ـتــاج
إلـ ــى ال ــوع ــي وال ـش ـج ــاع ــة والـتـضـحـيــة
والتخلي عن الحسابات الخاطئة».
ودع ــا السيد نصر الـلــه الحكومة إلى
«املـ ـ ـب ـ ــادرة إلـ ــى ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة أو
تشكيل لجنة مــن املعارضة وامل ــواالة،
ألن الــوضــع االقـتـصــادي والـنـقــدي في
حالة خطرة» ،مشددًا على أن «األولوية
هــي للعمل عـلــى اإلن ـق ــاذ ،ألن الــوضــع
ّ
يتهدد الجميع» .وتابع« :عندما يقول
ب ـع ــض الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة إن ـ ــه يــريــد
إع ـط ــاء ال ـح ـكــومــة ف ــرص ــة ،عـلـيــه وقــف
التحريض عليها وتركها تعمل» ،الفتًا
ال ــى أن ــه «إذا نـجـحــت ه ــذه الـحـكــومــة
فــي وقــف االنهيار واالن ـحــدار وتهدئة
النفوس ،فهي تقدم خدمة كبيرة لكل
اللبنانيني».
(األخبار)

تقرير

تقرير

استدعاءات السفراء مستمرة:
عودة سفيرة لبنان في روما

المشنوق يعود
إلى «أساس»

تستكمل اإلدارة في وزارة الخارجية واملغتربني التبديالت في البعثات الدبلوماسية
ُ
في الخارج« .افتتحت» الالئحة باستدعاء سفيرة لبنان لدى ّ سيراليون ،بريجيتا
نتيجة الشكاوى العديدة التي تلقتها «الخارجية» من
عجيل ،إلى اإلدارة املركزية ُ
الجالية اللبنانية في سيراليون ،وأرسل مكانها سفير لبنان لدى اليمن (املوجود في
املديرة السابقة ملديرية الشؤون االغترابية ،فرح
لبنان) ،هادي جابر .ثم تم تكليف ّ
ّبري ،بمهمة دبلوماسية إلى قطر ،لتحل مكان السفير حسن نجم ،الذي طلب إكمال
بقية سنوات خدمته في اإلدارة ألسباب عائلية .وأتى االستدعاء الثالث من نصيب
سفيرة لبنان في روما ،ميرا الضاهر ،التي صدر قرار عودتها إلى اإلدارة املركزية
تمهيدًا لنقلها إلى مركز عمل آخر .ملاذا؟ ُتجيب مصادر دبلوماسية ّ
بأن استدعاء
الضاهر يعود إلى «الفوضى واإلهمال في العمل ،وعــدم وجودها بشكل دائــم في
ً
البعثة ،فضال عن مخالفتها الدائمة للنظام الــداخـلــي» .وتقول ّاملـصــادر ّإن مديرة
املــراســم في ال ــوزارة ،السفيرة نجال رياشي عساكر« ،ستتسلم البعثة في رومــا،
ومن ضمن مهامها إعادة تعزيز وضع السفارة ،ال ّ
سيما ّأن العالقات مع إيطاليا
ّ
ُم ّ
همة» .وتؤكد املصادر ّأن االستدعاءات ُ«مستمرة حيث ما تقتضيه املصلحة العامة
ّ
ويوجد داع لتصحيح الخلل داخل البعثات» .أما بالنسبة إلى السفير يوسف رجي،
الذي يرأس وحدة التفتيش في «الخارجية» ،فقد ّ
تقرر تكليفه بمهمة دبلوماسية في
سفارة لبنان لدى ساحل العاج ،إلى حني إجراء التشكيالت الدبلوماسية بعد أشهر
وتعيني سفير أصيل.

في توقيت مشبع بالدالالت السياسية ،أطلق النائب نهاد املشنوق موقع «أساس
ميديا» اإللكتروني ( )asasmedia.comالــذي يــرأس تحريره الصحافي زياد
عيتاني .اسم املوقع مستقى من العنوان الذي كان املشنوق يكتب تحته كل يوم
اثنني في جريدة «السفير» قبل النيابةّ ،
يخصص األيام الثالثة األولى من االنطالقة
ّ
مللف ّ
خاص عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،ما
(عشية  14شباط )2020
ُيعد بمثابة إشارة لسياسة املوقع الذي ّ
يقدم نفسه منبرًا لـ«الحريرية الوطنية»،
في ظل تمايز الكثير من الشخصيات املنضوية تحت لوائها عن رئيس تيار
املستقبل سعد الحريري.
ومــن املـفــارقــة أن انطالقة املــوقــع تــأتــي بعد إقـفــال أغـلــب املــؤسـســات اإلعالمية
الــزرقــاء نتيجة شــح األم ــوال وس ــوء اإلدارة ،مــا يسمح بـطــرح أكـثــر مــن عالمة
استفهام عما إذا كان الهدف من املوقع هو مقارعة الحريري ونقل وجهة النظر
املعارضة سنيًا لنهجه ،خاصة أن بعض الذين انضموا الــى املوقع معروفون
بمواقفهم الحادة ضد الحريري ،وفي مقدمتهم رضوان السيد .كما تضم أسرة
ً
املحررين والكتاب كال من خير الله خير الله وعبادة اللدن ونديم قطيش وقاسم
يوسف ويارا الدبس ووسام سعادة ورامي األمني ومالك عقيل ومحمد بركات
وه ــادي األمــن وقــاســم قصير ول ــوري هايتيان (ملف النفط) وعـمــاد شدياق
ونهال ناصرالدين وأحمد األيوبي وإيلي الحاج وآخرين.
(األخبار)

