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لبنان

لبنان
قضية اليوم

المشهد السياسي

ّ
إيران تجدد عرضها بالمساعدة ...هل يقبل لبنان؟

سعر الصرف بال قيود
منذ أكثر من ثمانية أشهر يشهد سعر صرف الليرة مسارًا انحداريًا ،انتهى أمس إلى انخفاض بقيمة الليرة مقابل الدوالر بلغت
نسبته  %62.5مقارنة بالسعر الرسمي ،ما يعني مزيدًا من الفقر والبطالة ،فيما ينتظر ّلبنان وصول فريق صندوق النقد
الدولي لتقديم مساعدة تقنية تتيح له اتخاذ قرار بشأن االستمرار في سداد الديون أو التخلف عنها وإعادة هيكلتها
محمد وهبة
«ال داعـ ــي لـلـهـلــع ال ـل ـيــرة ب ـخ ـيــر» .هي
الـ ـعـ ـب ــارة األك ـ ـثـ ــر شـ ـه ــرة ال ـ ـيـ ــوم عـلــى
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي وعـلــى
طـ ـ ــاوالت امل ـق ــاه ــي وفـ ــي ال ـص ــال ــون ــات.
ّ
تستخدم للتهكم على حــاكــم مصرف
لبنان ريــاض سالمة ورئـيــس جمعية
امل ـصــارف سليم صفير ،وكــل مسؤول
آخــر ّادع ــى أو مــا زال يـ ّـدعــي أن الليرة
بخير .فال أحــد ينسى كيف أن سالمة
اجتمع بالصرافني قبل بضعة أسابيع
وفرض عليهم ّ
التقيد بسعر  2000ليرة
لكل دوالر .يومها ضــرب برجله أرض
الـطــابــق ال ـس ــادس فــي م ـصــرف لـبـنــان.
خرج أعضاء نقابة الصرافني من مكتب
سالمة يضحكون في ّ
سرهم .في اليوم
ّ
ال ـت ــال ــي ان ـش ــق ــت ع ــن الـ ـس ــوق امل ــوازي ــة
ل ـ ــدى ال ـ ـصـ ــرافـ ــن ،س ـ ــوق جـ ــديـ ــدة هــي
”السوق السوداء“ فأصبح لدينا ثالث

األموال الموجودة لدى
مصرف لبنان بالدوالر باتت
أقل من التزاماته تجاه المصارف
بأكثر من  40مليار دوالر
تسعيرات لليرة :السوق النظامية (بني
مـصــرف لـبـنــان واملـ ـص ــارف) ،والـســوق
املـ ــوازيـ ــة (ع ـن ــد الـ ـص ــراف ــن) وال ـس ــوق
الـســوداء حيث كل شخص يمكنه بيع
الدوالر وشراؤه ،سواء كان موظفًا في
مصرف أم صاحب محل صرافة أم فردًا
ّ
عاديًا أم صاحب شركة… لعل سالمة
اع ـت ـقــد أن ال ـس ـي ــاس ــات ال ـن ـقــديــة ت ــدار
ّ
ب ـضــربــات األرجـ ــل فــي األرض ،ولـعــلــه
ّ
تصدق
أيضًا اعتقد أن الناس ال تــزال
م ــا ق ــال ــه ف ــي م ـق ــاب ـل ــة م ـت ـل ـف ــزة عـشـيــة
التجديد له في حاكمية مصرف لبنان:
«طــاملــا أنــا مــوجــود الليرة بخير» .هل
ً
هي فعال بخير؟
فــي الــواقــع ،هـنــاك الكثير مــن املــواقــع
الـ ـت ــي ت ـن ـش ــر ي ــوم ـي ــا ت ـق ـل ـب ــات سـعــر
ص ــرف ال ـل ـيــرة ف ــي ال ـس ــوق ّال ـس ــوداء،
ل ـك ــن أبـ ــرزهـ ــا وأكـ ـث ــره ــا دق ـ ـ ــة مــوقــع
« »Lebaneselira.orgالــذي يستخرج

ارتفعت معدالت الدولرة من  %69.8في نهاية  2018إلى  %75في نهاية ( 2019هيثم الموسوي)

البنك الدولي :هذه شروطي
أكد كبير مسؤولي البنك الدولي لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
فريد بلحاج ،أن «السياسيني يحتاجون إلى التوقف واإلنصات ،ويجب
على الحكومة اللبنانية معالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة ،وتحسني
إمدادات الكهرباء وتحرير قطاع االتصاالت وإصالح التعليم» ،معتبرًا أنها
«كلها أمور ضرورية» .وقال بلحاج إن مبلغ املليار دوالر الذي سبق أن ّ
تعهد
به البنك الدولي كقرض للبنان ،يمكن استخدامه لدعم التقديمات االجتماعية
واالستثمار في الكهرباء ،مشترطًا أن تنفذ الحكومة برنامج «إصالحات»،
كالكهرباء «الذي نحكي فيه منذ سنوات وسنوات» ،و«توجيه إنفاق املوازنة
تنموية ،والحماية االجتماعية وموضوع املياه .كل
إلى مشاريع ذات جدوى ُ َ
ّ
وشدد بلحاج ،في حديث
هذه املواضيع يجب أن [تعالج] بصورة سريعة».
إلى قناة «العربية» السعودية ،على ضرورة «جلوس شركاء لبنان حول
الطاولة للتفاعل مع الحكومة اللبنانية ،ال أن يكون البنك الدولي وحيدًا في
هذا األمر».
(األخبار)

يــومـيــا وف ــي أوقـ ــات مختلفة أسـعــار
م ـب ـي ــع ال ـ ـ ـ ــدوالر وش ـ ــرائ ـ ــه ع ـن ــد ع ــدد
مــن الـصــرافــن فــي مختلف املـنــاطــق.
يعرض هذا املوقع ثالثة أسعار لليرة
مقابل ال ــدوالر :في السوق النظامية
سعر الدوالر ثابت عند  1507.5ليرات
وس ـط ـيــا ،وف ــي ال ـســوق امل ــوازي ــة عند
الصرافني ّ
يحدد املوقع سعر الشراء
بـ 2000ليرة من دون ذكر سعر املبيع،
والسعر الثالث فــي الـســوق الـســوداء
حـيــث الـسـعــر ي ــوم أم ــس ب ــدا كــاآلتــي:
ع ـن ــد الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ك ـ ــان سـعــر
شــراء ال ــدوالر  2375ليرة وكــان سعر
مـبـيـعــه  2450ل ـي ــرة ،وع ـنــد ال ــواح ــدة
والـ ـنـ ـص ــف ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ص ـ ــار سـعــر
الشراء  2450ليرة وسعر املبيع 2525
ل ـي ــرة .عـمـلـيــا ،ف ــإن ال ـس ـعــر الــوسـطــي
ً
وشراء ،يبلغ 2450
ليوم أمس مبيعًا
ليرة مقابل الــدوالر الواحد ،أي أعلى
بقيمة  942.5ليرات مقارنة مع السعر
الـنـظــامــي امل ـحـ ّـدد مــن مـصــرف لبنان
ب ـن ـحــو  1507.5لـ ـي ــرات وس ـط ـي ــا ،أو

بنسبة زيادة تبلغ .%62.5
إذًا ،ك ـمــا ي ـظ ـهــر ،ف ــإن ال ـل ـي ــرة ليست
بخير أبـدًا .عمليًا ،هذه التقلبات في
السعر ال تشغل بــال املتابعني الذين
ب ــات واض ـح ــا لــدي ـهــم م ـنــذ منتصف
السنة املاضية أن املسار االنـحــداري
لـسـعــر ال ـل ـي ــرة سـيـطــر ع ـلــى ال ـس ــوق.
ويـ ـشـ ـي ــر ه ـ ـ ـ ــؤالء إل ـ ـ ــى أن األح ـ ـ ـ ــداث
املترابطة مع سعر الليرة هي السبب
املباشر لهذه التقلبات ،كالذي حصل
منذ يومني بعد إعــان شركة طيران
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ب ـيــع ت ــذاك ــر الـسـفــر
بــالــدوالر األمـيــركــي (قبل أن تتراجع
ّ
فــي الـيــوم نفسه) ،لكن هناك أسبابًا
بـنـيــويــة تــدفــع فــي ه ــذا االت ـج ــاه منذ
فترة طويلة؛
ّ
ف ـم ــع ت ـق ــل ــص اح ـت ـي ــاط ـي ــات م ـصــرف
لبنان بالعمالت األجنبية مــن 35.5
م ـل ـيــار دوالر ف ــي ن ـهــايــة  2018إلــى
 ّ 29.5مـلـيــار دوالر ف ــي نـهــايــة 2019
وتدخل مصرف لبنان بائعًا للدوالر
بقيمة  3مليارات دوالر بني حزيران

ً
 2019وأي ـ ـلـ ــول  ،2019وص ـ ـ ــوال إل ــى
فـقــدانــه نـحــو  500مـلـيــون دوالر بني
أول ش ـب ــاط  2020وال ـخ ــام ــس عشر
م ـن ــه ،ورغـ ــم اح ـت ـســاب  5.7م ـل ـيــارات
دوالر من سندات اليوروبوندز التي
يحملها مصرف لبنان في محفظته
ض ـمــن اح ـت ـيــاط ـيــات م ـص ــرف لـبـنــان
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـي ــة ،ومـ ــع ازدي ـ ــاد
الـتــزامــات مـصــرف لبنان بقيمة 800
مـ ـلـ ـي ــون دوالر فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة…
بـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـتـ ـكـ ـش ــف ظـ ـ ــواهـ ـ ــر م ـت ـص ـلــة
ب ـس ـعــر الـ ـص ــرف نــاج ـمــة ع ــن ضعف
ق ــدرة مـصــرف لـبـنــان فــي ال ــدف ــاع عن
السعر املدعوم ،أي السعر املعلن منه
ومعمول به فقط لــدى املـصــارف ،من
أب ــرزه ــا ن ـشــوء ثــاثــة أس ـ ــواق لسعر
ال ـ ـصـ ــرف ،وفـ ـ ــرض امل ـ ـصـ ــارف ق ـي ــودًا
وضــوابــط على حرية سحب األمــوال
وت ـحــوي ـل ـهــا… ك ــل ذل ــك زاد م ــن هلع
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات املـ ـص ــرفـ ـي ــة
ول ـ ـجـ ــأوا إلـ ــى ت ـح ــوي ــل أم ــوالـ ـه ــم مــن
الليرة إلى الدوالر ،فارتفعت معدالت
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الــدولــرة مــن  %69.8فــي نهاية 2018
إلى  %75في نهاية .2019
عمليًا ،لم يعد هناك استقرار في سعر
صرف الليرة .وبات السعر ينخفض
ويـ ــرت ـ ـفـ ــع ربـ ـ ـط ـ ــا ب ـ ـ ــأح ـ ـ ــداث ي ــوم ـي ــة
ل ـي ــس ب ــالـ ـض ــرورة أن تـ ـك ــون مــال ـيــة
واقتصادية ،وإن كان تأثير األحداث
املالية أكبر ،مثل إعالن شركة طيران
الشرق األوســط اململوكة من مصرف
ل ـب ـن ــان أنـ ـه ــا س ـت ـب ـيــع ت ــذاك ــر الـسـفــر
بالدوالر ،ومثل الحديث عن التوقف
عــن س ــداد س ـنــدات ال ـيــوروبــونــدز أو
االستمرار في دفعها.
األم ــر األخ ـيــر ،أي الـتــوقــف عــن الدفع
أو االس ـت ـم ــرار ف ـي ــه ،ي ـس ـت ـحــوذ على
ن ـقــاش واسـ ــع ب ــن مــؤيــد وم ـع ــارض.
حــاكــم مـصــرف لبنان ري ــاض سالمة
واملـ ـص ــارف ي ــري ــدون االس ـت ـم ــرار في
ال ـ ــدف ـ ــع ،ول ـ ــو مـ ــن حـ ـس ــاب امل ــودع ــن
أن ـف ـس ـه ــم .فـ ــاألمـ ــوال املـ ـت ــواف ــرة ل ــدى
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـن ـ ــان بـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،أي
احتياطياته ،هــي أقــل مــن التزاماته
تـجــاه امل ـصــارف بأكثر مــن  40مليار
دوالر ،وامل ـصــارف لــم يعد بإمكانها
ال ــدف ــع ل ـل ـمــودعــن ب ــال ــدوالر ،وب ــدأت
تخفض سقف السحوبات املمنوحة
لـهــم إل ــى أدن ــى ال ـح ــدود ( 200دوالر
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا) .تـ ـقـ ـنـ ـي ــا ،ه ـ ـنـ ــاك ح ــال ــة
إف ـ ــاس واس ـع ــة ب ــن م ـص ــرف لـبـنــان
واملـصــارف من دون أن ّيضاف إليها
ح ـج ــم ال ـ ـقـ ــروض امل ـت ـع ــث ــرة وال ـس ـعــر
السوقي لسندات اليوروبوندز التي
تحملها امل ـص ــارف ،وبــاتــت قيمتها
أقــل من قيمة االستثمار فيها بنحو
 9مليارات دوالر.
رغم ذلــك ،ال يــزال النقاش دائـرًا حول
ال ــدف ــع أو ال ـت ـخ ـلــف ع ـن ــه .وقـ ــد طلب
لـبـنــان مـســاعــدة تقنية مــن صـنــدوق
النقد الدولي ،ووافق هذا األخير على
إرسـ ــال رئ ـيــس مـهـمــة ي ـعــاونــه اثـنــان
من أجــل تقديم هــذه املساعدة .فريق
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد ي ـص ــل إلـ ــى ب ـي ــروت
مساء األربعاء ،ويبدأ اجتماعاته في
لبنان يوم الخميس .يتوقع أن ّ
يقدم
الصندوق املساعدة من خالل تحليل
استدامة الدين العام الــذي يظهر أن
هــذا الــديــن بــات خ ــارج الـسـيـطــرة ،ما
يــوجــب إع ــادة هيكلته .ستكون هذه
ّ
سيقرر على أساسها
النتيجة التي
لبنان التوقف عن الدفع أو االستمرار
ف ـيــه .ال ـخ ــوف م ــن أن ص ـن ــدوق النقد
سـيـقــدم نـصـيـحــة لـلـحـكــومــة بــزيــادة
ال ـضــرائــب ،وأن يـقـتــرح خـفــض سعر
الليرة بشكل رسمي ،ما يعني كارثة
اجتماعية واقتصادية.

ّ
جدد رئيس مجلس الشورى
في إيران علي الريجاني،
في محادثاته أمس مع
الرؤساء الثالثة ،العرض
اإليراني بتقديم المساعدة
الى لبنان للخروج من أزمته
االقتصادية ،ال سيما في
ملف الكهرباء .فهل تتحررّ
الحكومة اللبنانية من
اإلمالءات الغربية وتتخذ قرارًا
جريئًا بقبول الدعم؟
الريجاني :مستعدون لدعم لبنان في المجاالت الصناعية والزراعية واالقتصادية كافة (مروان بو حيدر)

ت ـ ـتـ ـ َ
ـاه ــر ال ـق ـلــق
ـزايـ ــد فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت مـ ـظُ ـ ِ
ّ
الناجم من دخول البالد املربع األحمر
َِ
قـ ـب ــل ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا ع ـل ــى اس ـت ـح ـقــاق
الـ ـ ـي ـ ــوروب ـ ــون ـ ــد ( 9آذار) ،فـ ـيـ ـم ــا ب ــدأ
ال ـل ـب ـنــان ـيــون ي ـف ـ ِق ــدون ش ـب ـكــات األم ــان
ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ل ـح ـظــة اش ـ ـتـ ــداد األزمـ ــة
امل ــال ـي ــة  -االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .وف ـي ـم ــا ت ـبــدو
ّ
السلطة محشورة بني فكي َخيار الدفع
أو عدمه ،في ظل تهويل بلغ مستويات
«الـ ـتـ ـه ــدي ــد» ،ت ـت ـ ّـجــه غــال ـب ـيــة م ـكــونــات
ال ـفــريــق ال ــداع ــم لـلـحـكــومــة إل ــى تثبيت
«الءاتـ ـه ــا» فــي وج ــه تـســديــد الــدفـعــات،
ُ
سينجم عــن االجتماعات
بانتظار مــا
التي ستجريها بعثة خـبــراء صندوق
ـصــل فــي اليومني
النقد الــدولــي الـتــي تـ ِ
املـقـبـلــن ال ــى ب ـي ــروت لـتـقــديــم م ـشــورة
ّ
بالغ
للحكومة ،وذلك في مــوازاة تطور ِ
األه ـم ـيــة ت ـمـ ّـثــل ف ــي ال ــزي ــارة ال ـت ــي ق ــامَ
بها رئـيــس مجلس الـشــورى فــي إيــران
ع ـل ــي الريـ ـج ــان ــي ،آتـ ـي ــا م ــن ال ـعــاص ـمــة
الـســوريــة دم ـشــق ،إذ ج ـ ّـدد فــي لـقــاءاتــه
ال ـتــي ع ـقــدهــا ،وال سـيـمــا م ــع ال ــرؤس ــاء
الـثــاثــة ،اسـتـعــداد إي ــران ملـ ّـد يــد الـعــون
إلى البنان في مجاالت عديدة (التجارة
والكهرباء واملاء والغاز وكذلك القطاع
الــزراعــي والـنـفــط والـبـتــروكـيـمــاويــات)،
ُ
ومـ ـس ــاع ــدت ــه ع ـل ــى ت ـح ـس ــن أوض ــاع ــه
االق ـت ـص ــادي ــة .وه ــو م ــا أشـ ــار إل ـي ــه في
مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة
اإليرانية في بيروت ،حيث أكد أن «كل
ال ـط ــروح ــات االي ــران ـي ــة ت ـجــاه ل ـب ـنــان ال
تــزال مطروحة ،ونحن ال نخفي دعمنا
للمقاومة ،ونحن بحثنا الـيــوم جميع
م ـ ـجـ ــاالت الـ ــدعـ ــم ل ـل ـب ـن ــان ،خ ـ ــال ل ـقــاء
املـ ـس ــؤول ــن ،ف ــي املـ ـج ــاالت الـصـنــاعـيــة
واالقـتـصــاديــة والــزراع ـيــة» .وأش ــار إلى
أن «لبنان ّ
يمر بمرحلة حساسة ،ونحن
ّ
نأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة من

قضية الفاخوري...
الضغوط األميركية مستمرة
ُ
علمت «األخبار» أن مساعي حثيثة ال تزال تبذل داخل لبنان لإلفراج عن ُ العميل عامر
الفاخوري ،بذريعة وضعه الصحي ،إثر إجراء فحوص طبية له قيل إنها تظهر إصابته
بمرض السرطان .وقالت مصادر مطلعة على القضية إن األميركيني ال يتوقفون عن
الضغط على املسؤولني اللبنانيني ،وتوجيه رسائل التهديد لهم ،بضرورة اإلفراج عن
الفاخوري وتركه يغادر إلى الواليات املتحدة االميركية ،وإال فإن عقوبات شديدة ستنزل
على لبنانّ .
ونبهت املصادر إلى ضرورة متابعة القضية ،ألن الضغوط األميركية في السر
أكبر من تلك املعلنة ،والتي ّ
عبر عنها أعضاء في الكونغرس لوسائل إعالم أميركية .ورأت
املصادر أن بعض القوى السياسية مستعد ملقايضة الفاخوري برضى الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،فيما قال سياسي واسع االطالع إن االهتمام األميركي بالفاخوري يكاد يكون
غير مسبوق ،ويوحي بأن العميل االسرائيلي تربطه صالت قوية باألجهزة األميركية .وقال
السياسي إنه لم يسبق أن زار لبنان مسؤول بمستوى وكيل وزير الخارجية ،ديفيد هيل،
وعلى جدول أعماله بند وحيد ،وهو املطالبة باإلفراج عن الفاخوري.
(األخبار) (تصوير مروان بو حيدر)

ّ
تخطي الـصـعــوبــات كــافــة ،ونـحــن على
كامل االستعداد للتعاون في املجاالت
كافة».
ال ـعــرض اإلي ــران ــي املـتـجـ ّـدد يــأتــي فيما
تــزداد حاجة لبنان إلــى الدعم على كل
الـصـعــد ،مــا يـطـ َـرح ال ـســؤال حــول قــدرة
ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس ح ـ ّـس ــان دي ـ ــاب عـلــى
ت ـح ـ ّـدي ال ـف ـي ـتــوات ال ـغــرب ـيــة ،وتـحــديـدًا
األمـيــركـيــة والخليجية ،الـتــي رضخت
لـ ـه ــا ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،إذ ك ــان
ب ـعــض مـكــونــاتـهــا يـخـضــع ل ــإم ــاءات
األميركية ،إما بسبب الجنب السياسي
أو االنـصـيــاع لسياسات واشـنـطــن في
املـنـطـقــة .وان ـع ـكــس ذل ــك رف ـَضــا ُمطلقًا
ألي عرض إيراني مهما بلغ حجمه أو
فائدته ،مــع اإلص ــرار على حصر قبول
املـســاعــدات مــن جـهــات ُم ـحــددة ،وإبـقــاء
َ
تحت وصاية الغرب .بمعنى آخر،
لبنان
ف ــإن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة وامل ـســؤولــن
اللبنانيني هم اليوم أمام اختبار جرأة
التخاذ قرار بقبول العرض اإليراني من
دون التنسيق مع الغرب.
َ
الري ـجــانــي ال ــذي وص ــل م ـســاء أول من
أم ــس ،بــدأ لـقــاءاتــه الرسمية باجتماع
مــع رئيس الجمهورية العماد ميشال
ً
ع ـ ــون ،ن ــاق ــا إل ـي ــه رس ــال ــة م ــن نـظـيــره
اإليــرانــي الشيخ حسن روحــانــي بشأن
العالقات الثنائية وتطويرها ،متمنيًا
للحكومة اللبنانية الـجــديــدة النجاح
في مهمتها ،وتضمنت تجديد الدعوة
االي ــرانـ ـي ــة ل ـل ــرئ ـي ــس ع ـ ــون ال ـ ــى زي ـ ــارة
طـ ـه ــران .ك ـمــا ال ـت ـقــى رئ ـي ــس الـحـكــومــة
ح ـس ــان دي ـ ــاب ،وتـ ـ ّـم ع ــرض ال ـت ـطــورات
اإلقليمية ،إضافة الى العالقات الثنائية
بني لبنان وإيران .الريجاني زار والوفد
املرافق له مقر الرئاسة الثانية في عني
ال ـت ـي ـن ــة ،ح ـي ــث ال ـت ـق ــى رئ ـي ــس مـجـلــس
النواب نبيه بريّ ،
وتم عرض العالقات

ال ـث ـن ــائ ـي ــة بـ ــن ل ـب ـن ــان وال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلسالمية اإليــرانـيــة .وفــي خــال اللقاء
الــذي استغرق أكثر من ساعة ونصف
ّ
س ــاع ــة ،ت ـخــل ـل ـتــه م ــأدب ــة غ ـ ــداء أقــام ـهــا
الرئيس بــري على شــرف ضيوفه ،قال
بــري لضيفه إن «فــي الــوحــدة ق ــوة ،وال
خ ـيــار أم ــام الـلـبـنــانـيــن وأمـ ــام شـعــوب
املنطقة واألمـتــن العربية واإلسالمية
سـ ــوى االح ـت ـك ــام الـ ــى م ـن ـطــق ال ــوح ــدة
والـتــاقــي وال ـح ــوار» .وفــي هــذا اإلط ــار،
لفت الرئيس بـ ّـري إلى أن «اللقاء جرى
خالله البحث في تطورات املنطقة ،وفي

بري :األولوية اليوم
ّ
لملفي «اليوروبوند»
والكهرباء

ملفات عــديــدة» ،مشيرًا أمــام زواره إلى
أن «الري ـج ــان ــي جـ ـ ّـدد اس ـت ـع ــداد إي ــران
ملـســاعــدة لـبـنــان فــي م ـجــاالت مختلفة،
من الكهرباء الى األدويــة الى املشتقات
ً
ـا« :فــي انتظار أن َ
يقبل
النفطية» ،قــائـ
اللبنانيون بــذلــك» .بــري ،وفــي معرض
حــدي ـثــه ع ــن األزمـ ـ ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،أك ــد أن
ه ـنــاك أولــوي ـتــن ال ـي ــوم بــالـنـسـبــة إلـيــه
«األولـ ــى س ـنــدات الـيــوروبــونــد حـيــث ال
ي ــزال الـعـمــل ج ــاري ــا عـلــى تـكــويــن ملف
كامل في هذا الشأن ،وأمامنا أسبوعان
ّ
لبته ،والثاني هو ملف الكهرباء الذي
يستنزف مالية الدولة بملياري دوالر
س ـن ــوي ــا» ،مـ ـج ــددًا الـ ـق ــول إن «امل ـعــركــة

املقبلة ستكون معركة الكهرباء وإيجاد
ّ
حل جذري ،ألنها واحدة من اإلنجازات
يجب أن نحققها».
التي ِ
واس ـت ـق ـب ــل األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـح ــزب ال ـلــه
ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــر الـ ـل ــه الري ـج ــان ــي
وال ــوف ــد امل ــراف ــق ،ف ــي ح ـض ــور الـسـفـيــر
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي م ـح ـم ــد جـ ـ ــال ف ـ ـيـ ــروز ن ـيــا،
ح ـيــث «ت ــم اس ـت ـع ــراض آخ ــر األوضـ ــاع
فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات الـ ـج ــاري ــة
وسـبــل مواجهة التحديات السياسية
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة» ،بـحـســب
بـيــان لـلـعــاقــات االعــامـيــة فــي الـحــزب.
وكـ ـ ــان الريـ ـج ــان ــي ق ــد ال ـت ـق ــى ف ــي مـقــر
السفارة االيرانية ممثلني عن الفصائل
الفلسطينية أش ــادوا بالدعم اإليــرانــي
املستمر للقضية الفلسطينية ورفض
صفقة الـقــرن ،واعتبارها فرصة جدية
ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ــوحـ ــدة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فــي
وج ــه االحـ ـت ــال واملـ ــؤامـ ــرة األم ـيــرك ـيــة.
وخالل لقائه مجموعة من الشخصيات
السياسية اللبنانية في مقر إقامته في
بـيــروت ،أكــد أن صفقة القرن قد ماتت،
الفتًا الى ُم ّ
ضي الجمهورية اإلسالمية
فــي مـســار االكـتـفــاء الــذاتــي واالقـتـصــاد
العقوبات القاسية
املقاوم في مواجهة
ِ
ُ
وال ــا إنـســانـيــة الـتــي تـفــرضـهــا االدارة
االمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـشـ ـع ــب االي ـ ــران ـ ــي.
ورأى «أننا لسنا بحاجة إلــى أن نقوم
بزيارات رسمية لتحقيق انسجام بني
قــوى مـحــور املـقــاومــة ،وال ــزي ــارات التي
قمت بها إلى سوريا ولبنان أتاحت لي
فرصة لقاء قادة املقاومة في البلدين».
وتــابــع« :حــزب الله ليس إرهــابـيــا ،ولن
نسمح ألي دولة بتصنيفه على قائمة
ّ
وتصدى
اإلرهاب ،والحزب سند للبنان
لـلـعــدوان اإلســرائ ـي ـلــي ،وه ــو رأس مــال
كبير للبنان الشقيق».
(األخبار)

