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لبنان

لبنان
قضية اليوم

المشهد السياسي

ّ
«سلعاتا» يهدد مجلس الوزراء والـ«كابيتال كونترول» إلى اللجان

المواد الغذائية بـ 3200ليرة:
دوالر
ّ
رساميل التجار من جيوب الناس
ّ
بمعزل عمن اتخذ قرار دعم تمويل سلة من المواد الغذائية ،سواء رئيس الحكومة أم حاكم مصرف لبنان أم حصيلة
الصلحة بينهما ،فهو مذنب بتكريس رفع أسعار هذه السلع الضرورية وضرب ما تبقى من قدرة شرائية لدى المستهلكين.
فالتمويل سيتم على أساس سعر الدوالر  3200ليرة ،أي إن ّ
الحد األدنى لزيادة أسعار هذه السلع سيكون  %110ما عدا
أصحاب االحتكارات الذين ال يشبعون
محمد وهبة
منذ أيام ُيـ َّ
ـروج لصدور قرار سيؤدي
إلى تخفيف الطلب على الدوالر ،وإلى
تــأمــن الـسـلــع األســاسـيــة فــي الـســوق.
كــذب املـ ّ
ـروجــون ولــو صــدقــوا .فالقرار
ّ
ص ــدر ،إال أن صيغته ت ـكــرس ارتـفــاع
أسـ ـع ــار ال ـس ـلــع ال ـغ ــذائ ـي ــة االســاس ـيــة
واملواد األولية للصناعة الغذائية على
ً
سعر  3200ليرة بدال من تأمني تمويل
مـمــاثــل للمشتقات النفطية والـ ــدواء
والقمح واملستلزمات الطبية ( 85في
املئة من دوالرات هذه السلع يؤمنها
م ـص ــرف ل ـب ـنــان بــال ـس ـعــر ال ــرس ـم ــي)،
ولـيــس هـنــاك أي ضـمــانــة ب ــأن الطلب
على الــدوالر سيتراجع .قد يكون هذا
القرار أول وثيقة رسمية ّ
تكرس ارتفاع
أسـ ـع ــار ال ـس ـلــع ال ـغ ــذائ ـي ــة األســاس ـيــة
وت ـضــرب مــا تبقى مــن ق ــدرة شرائية
لدى املستهلكني ،وفي املقابل يساعد
ال ـت ـ ّـج ــار ع ـلــى إعـ ـ ــادة ت ـكــويــن رؤوس

تعميم يضرب ما تبقى من القدرة
الشرائية وسط تآكل المداخيل
ليس هناك أي ضمانة
بأن الضغوط على
سعر الصرف ستنحسر
أم ــوال ـه ــم م ــن ج ـي ــوب ال ـن ــاس مــرتــن؛
مـ ـ ّـرة م ــن أم ـ ــوال امل ــودع ــن امل ـح ـجــوزة
فــي مـصــرف لبنان وامل ـص ــارف ،ومـ ّـرة
مــن مــداخ ـيــل الـعــامـلــن بــأجــر ،والـتــي
تآكلت بفعل فلتان سعر الصرف .من
اآلن فـصــاعـدًا سـتـكــون هـنــاك تعاميم
وقرارات مماثلة ّ
تحرر سعر الليرة.
تعميم ضبابي؟
أصـ ــدر ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
سالمة تعميمًا رقمه ّ 557
ينص على
اآلتي:
 يمكن للمصارف العاملة في لبنانالـ ـطـ ـل ــب م ـ ــن م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ت ــأم ــن
ال ـع ـمــات األج ـن ـب ـيــة تـلـبـيــة لـحــاجــات
مستوردي ومصنعي املــواد الغذائية
األساسية واملــواد األولية التي تدخل
فــي الصناعات الغذائية امل ـحـ ّـددة في
الئحة تصدرها وزارة االقتصاد.
 ت ـح ـ ّـدد اآلل ـي ــة والـ ـش ــروط املـفــروضــةلالستفادة من هذه املادة بقرار يصدر
عــن وزي ــر االق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة لهذه
الغاية.
 ت ـق ــدم املـ ـص ــارف امل ـع ـن ـيــة الـطـلـبــاتم ـ ــوض ـ ــوع ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ــواد إل ـ ـ ــى وح ـ ــدة
ال ـت ـم ــوي ــل ل ـ ــدى مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان بـعــد
املــواف ـقــة عليها مــن وزارة االقـتـصــاد
والتجارة.
 يـتــم تـحــديــد سـعــر ص ــرف الـعـمــاتاألج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة وف ـ ـق ـ ــا لـ ــآل ـ ـيـ ــة امل ـت ـب ـع ــة
ل ـت ـط ـب ـيــق أحـ ـك ــام امل ـ ـ ــادة  7مـ ـك ــرر مــن
ال ـق ــرار االس ــاس ــي الــرقــم  7548تــاريــخ
.2000/3/30
وقــد جــاء هــذا ال ـقــرار بعد اجتماعات
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انقسام طائفي حول العفو!
لآللية املتبعة لتطبيق أحـكــام املــادة
 7م ـكــرر م ــن ال ـق ــرار األس ــاس ــي .7548
مــاذا يقول هــذا الـقــرار االســاســي؟ إنه
ّ
يحدد «تسديد قيمة أي تحويل نقدي
إلـكـتــرونــي بــالـعـمــات األجـنـبـيــة وارد
اليها (املؤسسات غير املصرفية التي
ت ـق ــوم بـعـمـلـيــات ال ـت ـحــاويــل الـنـقــديــة
بــالــوســائــل اإللـكـتــرونـيــة) مــن الـخــارج
بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق».
إذًا ال ـس ـعــر ه ــو ن ـف ـســه املـ ـح ـ ّـدد لـهــذه
املؤسسات 3200 :ليرة.
إذًا ،ي ـم ـكــن اسـ ـتـ ـي ــراد ب ـن ــزي ــن بـ ــدوالر
يساوي  1500ليرة ،لكن ال يمكن شراء
كيلو أرز إال بدوالر يساوي ّ  3200ليرة!
دوالر الـسـكــر أي ـضــا ت ـضــخــم ،ودوالر
الحبوب من حمص وفــول وفاصوليا
وسـ ــواهـ ــا… األعـ ـ ــاف ال ــازم ــة ل ـغــذاء
األبقار وسواها .هل يمكن االستغناء
ع ــن األرز وال ـس ـك ــر وح ـل ـيــب األط ـف ــال
والحبوب واللحوم والخضر والفاكهة
أم أن املقيمني في لبنان مجبرون على
اسـتـهــاكـهــا ب ـهــذه األسـ ـع ــار؟ ملـ ــاذا لم
يحدد دعم هذه السلع بدوالر الـ:1500
«إنـ ــه ال ـت ـهــريــب إل ــى س ــوري ــا»! بـحـ ّـجــة
احتمال تهريب هذه السلع إلى سوريا
سيتم رفــع أسعارها .ربما يكون هذا
األمــر تمهيدًا لزيادة أسعار املشتقات
النفطية أيضًا ،وربما تمهيدًا لتحرير
كامل لسعر الصرف «بيعة» لصندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ولــأم ـيــرك ـيــن أي ـضــا.
ف ـل ـب ـنــان وس ــوري ــا ك ــان ــا دائـ ـم ــا ســوقــا
م ـف ـت ــوح ــة بـ ــن تـ ـج ــار ال ـ ـشـ ــام وت ـج ــار
بيروت ،وصار الزمًا تفكيكها .ثمة من
يقول إن «السوريني يدفعون بالليرة
اللبنانية ثمن هذه السلع التي ّ
تهرب
إلــى أســواقـهــم وال يــدفـعــون بــالــدوالر،
وهذا كاف ملنع التهريب .يجب اتخاذ
إج ـ ــراءات ملكافحة الـتـهــريــب» .عظيم،
أليس أمرًا جيدًا أن يتم التعامل معنا
بعملتنا؟ إذا ّ
صحت املقولة عن تسديد
الـ ـتـ ـج ــار ال ـ ـسـ ــوريـ ــن أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـلــع
ّ
املهربة بالليرة اللبنانية ،فهذا يعني
أنهم يخلقون طلبًا على هــذه الليرة،
ويـ ـخـ ـفـ ـف ــون الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـت ـض ـخ ـم ـيــة
الناجمة عن طباعة األموال الجنونية
الـتــي يـقــوم بها مـصــرف لبنان مقابل
حفنة مــن الـ ـ ــدوالرات .وه ــذا أم ــر قابل
للتنظيم ،إذ يسمح بـشــراء السلع من
سوريا بالليرة اللبنانية ،أو بالليرة
السورية!

الطلب على الدوالر

(هيثم الموسوي)

ك ـ ـ ــان أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـ ــن رئ ـي ــس
الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف
لـ ـبـ ـن ــان ري ـ ـ ـ ــاض س ـ ــامـ ـ ــة .وح ـص ـل ــت
اجتماعات أخرى شارك فيها عدد من
الــوزراء وتجار املواد الغذائية .بعض
ّ
التجار الذين اتصلت بهم «األخبار»
أن ـ ـكـ ــروا ف ـه ـم ـهــم لـ ـه ــذا ال ـت ـع ـم ـي ــم ،بــل
اع ـت ـبــروه ضـبــابـيــا كـثـيـرًا فــي انـتـظــار
تلك الالئحة التي ستصدر عن وزير
االقتصاد اليوم.

رساميل التجار من جيوب الناس

ً
فــي الــواقــع ،ليس األم ــر متصال بفهم
ال ـتـ ّـجــار ،بــل بـمــدى انـسـجــام التعميم
مــع مصالحهم ،وهــو أمــر ال يمكن أن
ّ
يتحدد من دون لوائح وزارة االقتصاد
التي يفترض أن تجيب عن اآلتــي :ما
هي السلع املشمولة بالتعميم؟ ما هي

آليات االستفادة؟ فهذه األسئلة ّ
تحدد
أي ّ
التجار سيتاح لهم الحصول على
هذا التمويل ،وستفسح املجال إلعادة
تـشـكـيــل ح ـل ـقــات االح ـت ـك ــار ال ـت ـجــاري
ّ
ّ
في سوق ّ
ضيقة تتسم بتركز مرتفع،
وس ـت ـح ـ ّـدد ال ـح ـصــص ال ـســوق ـيــة لكل
العـ ــب ومـ ــن يـمـكـنــه االسـ ـتـ ـم ــرار ومــن
سيحاول ومن سيسقط.
ثـمــة الكثير مــن األسـئـلــة الـتــي جــاءت
ضـ ّبــابـيــة ف ــي الـتـعـمـيــم .رب ـمــا ســامــة
تجنب تحديدها قـصـدًا ،تــاركــا إياها
ع ـلــى ع ــات ــق وزيـ ــر االق ـت ـص ــاد .ورب ـمــا
اتـ ـف ــق عـ ـل ــى تـ ــوزيـ ــع أدوار بـ ـع ــد كــل
االجتماعات التي ّأدت إلى صدور هذا
ّ
التعميم وما سبقه من توتر بني دياب
وسالمة.
ما ّ
يروج له ّ
التجار عن عدم معرفتهم
بالسلع املــدعــومــة بـهــذا الـتـمــويــل ،أو

ـام مـقـصــود.
بـسـعــر دوالرهـ ـ ــا ،ه ــو ت ـع ـ ٍ
ف ــالـ ـت ـ ّـج ــار كـ ــانـ ــوا م ــوج ــودي ــن أث ـن ــاء
ال ـن ـقــاشــات ال ـتــي ت ـطـ ّـرقــت إل ــى السلع
امل ـش ـم ــول ــة ب ــال ـت ـم ــوي ــل .كـ ــان ال ـن ـقــاش
يشير إلى أن بعض أنواع األرز سيكون
ً
م ـش ـم ــوال ف ـقــط إلـ ــى ج ــان ــب اس ـت ـيــراد
ال ـس ـكــر وال ـح ـب ــوب وح ـل ـيــب األط ـف ــال
والسمسم وبعض املنتجات الزراعية
ومــواد األع ــاف .بعض ّ
التجار طالب
بأن تكون الزيوت مشمولة ،واملعلبات
على أنواعها من فول وحمص وتونة
وسـ ــرديـ ــن ،واملـ ـعـ ـك ــرون ــة أيـ ـض ــا .هـنــا
ّ
اندلع صراع «تحت الطاولة» بني قلة
من ّ
التجار التي تحتكر بعض السلع
ّ
وعدد كبير من التجار يستورد سلعًا
م ـمــاث ـلــة .ال ـك ــل ي ــري ــد ح ـ ّـص ــة م ــن هــذه
الكعكة .إنه تمويل مجاني لرأس املال.
قبل هذا التعميم عمد ّ
التجار إلى رفع

أسـعــارهــم لتعويض قيمة رأس املــال
من جيوب الناس .إنها سرقة مباشرة
لجيوب الناس وقفت الحكومة ووزارة
ّ
تتفرج عليها .عمد بعض
االقـتـصــاد
ّ
التجار إلى بيع مخزوناتهم من السلع
امل ـس ـت ــوردة ب ـ ــدوالر ي ـس ــاوي 1507٫5
لـ ـي ــرات ،ب ــأس ـع ــار م ـضــاع ـفــة .ال ـحـ ّـجــة
ك ــان ــت أنـ ـه ــم ي ـح ــاف ـظ ــون ع ـل ــى قـيـمــة
رأس مــالـهــم .ال أح ــد راق ــب بياناتهم
ال ـج ـمــرك ـيــة وأسـ ـع ــار االسـ ـتـ ـي ــراد وال
حتى أسعار الدوالر .لعلهم استوردوا
كـمـيــات كـبـيــرة عـنــدمــا ك ــان الـ ــدوالر ال
يزال أدنى من  3000ليرة.

ّ
حجة التهريب

ه ـن ــاك ض ــرب ــة ثــان ـيــة «ب ـت ـح ــرز» أكـثــر
مــن سابقتها .التعميم يشير إلــى أن
ت ـحــديــد س ـعــر ص ــرف ال ـع ـمــات وفـقــا

ً
أيًا تكن الحال ،يثير هذا األمــر سؤاال
أساسيًا :هل هناك ما ّ
يعوض ارتفاع
ال ـس ـعــر وت ــآك ــل امل ــداخ ـي ــل؟ ك ــان األم ــل
عند الكثيرين أن يكون التعويض في
ان ـخ ـفــاض س ـعــر ص ــرف ال ـ ـ ــدوالر ،ألن
حجة ّ
ّ
التجار أنهم يضطرون إلى شراء
ال ــدوالرات من السوق السوداء بقيمة
 4000ليرة لكل دوالر ،وهو ما يفرض
عـلـيـهــم رفـ ــع االس ـ ـعـ ــار .م ــا ه ــي قيمة
السلع املتوقع دعمها بسعر ال ــ3200
ّ
ليرة؟ إنها سلة ال تتجاوز  500مليون
ّ
دوالر س ـن ــوي ــا .هـ ــذه ال ـس ــل ــة ت ـســاوي
 %2٫8مــن مجمل اسـتـيــراد لبنان في
السنة املاضية .حجم الطلب اليومي
ّ
على الــدوالر الناتج عن هذه السلة ال
يـتـجــاوز مليوني دوالر يوميًا (على
أس ــاس  250يــوم عـمــل) بينما الطلب
ّ
على ال ــدوالر ناجم عــن سلة استيراد
تتجاوز  12مليار دوالر .مــاذا يعني
ذلك؟ يعني أن ال أحد يمكنه ضمان أال
يعاود سعر الــدوالر االرتفاع مجددًا،
م ــن دون إج ـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــة ل ــم تـظـهــر
تباشيرها بعد.

ستكون الحكومة على
موعد مع ّ
«هبة» جديدة،
ِ
ّ
بعد أن رد الرئيس ميشال
عون قرارها بشأن معمل
«سلعاتا» ،طالبًا منها إعادة
النظر فيه .قرر عون دعم
الوزير جبران باسيل في
تستعر
معركته ،فهل ِ
معركة الصالحيات؟
َ
ي ـ ــرف ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـعـ ـم ــاد
مـيـشــال ع ــون ُم ـعــادلــة جــديــدة فــي وجــه
ال ـح ـك ــوم ــة وال ـح ـل ـف ــاء« :إم ـ ــا م ــا ُي ــري ــده
جـبــران باسيل أو ال ش ــيء» .ومــا يريده
ّ
رئـيــس تكتل «لبنان الـقــوي» الـيــوم هو
َ
يستسلم
معمل «سلعاتا» بأي شكل .لم
ِ
مجل ّس
ـي
ِ
باسيل لنتيجة التصويت فـ ّ
الوزراء التي أتت بغير ما يتمناه .التف
م ــن خ ـلــف ال ـح ـكــومــة ب ــات ـج ــاه ّالـحـلـفــاء
(تحديدًا حــزب الله) إلعــادة تبني خطة
ال ـك ـه ــرب ــاء ،ك ـمــا طــرح ـهــا وزي ـ ــر ال ـطــاقــة
ـوقــف الـحــزب الــذي
ريـمــون غـجــر .لكن مـ ِ
ص ـ ـ ّـوت ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح ال ـس ـي ــر بــاملــرح ـلــة
األولـ ــى مــن الـخـطــة واملـتـعـلـقــة بمعملي
ُ َ
دير عمار والزهراني ،على أن تستك َمل
الحقًا بسلعاتا في حــال َ
دعــت الحاجة،
لــم ي ـت ـبـ ّـدل .أب ـلــغ ال ـحــزب ع ــون وبــاسـيــل
َ
قبل األعيادُ ،
فسحب فتيل التوتير
بذلك
ِ
مؤقتًا ،إلــى أن فاجأ عــون الجميع ،أول
من أمسّ ،
برد قرار مجلس الوزراء حول
ِ
ُ
خطة الكهرباء ،مستخدمًا صالحياته
الدستورية ،وطالبًا من الحكومة إعادة
النظر فيه ،وسط رصد دقيق لتداعيات
التي
ِ
ذل ــك عـلــى جلسة مـجـ ِـلــس ال ـ ــوزراء َ
تـنـعـ ِقــد غـ ـدًا .وح ـتــى م ـســاء أم ــس كــانــت
املـفــاوضــات بــن التيار الوطني وحــزب
الـ ـل ــه ال تـ ـ ــزال جـ ــاريـ ــة ل ـت ــوف ـي ــر أجـ ـ ــواء
إي ـجــاب ـيــة ت ـضـ َـمــن ت ـمــريــر امل ـع ـمــل ،غـيـ َـر
ّ
ـاق ع ـلــى م ــوق ـف ــه ،ف ــي ظــل
أن الـ ـح ــزب ب ـ ـ ٍ
م ـع ـلــومــات أن االق ـ ـتـ ــراح سـيـسـقــط مــرة
أخــرى ،إذ يحتاج إلى موافقة  11وزيرًا.
وعلمت «األخبار» أن «حركة أمل أبلغت
ح ــارة حــريــك أنـهــا سـتـعــاود التصويت
ـادر
ضــد س ـل ـعــاتــا» ،فـيـمــا اع ـت ـبــرت م ـصـ ِ
ّ
ّ
مجددًا
مقربة من التيار أن طرح الخطة
ال يخدم التيار وال رئيس الجمهورية؛
ف ـم ـع ـمــل س ـل ـع ــات ــا مـ ــرفـ ــوض ب ــال ــدرج ــة
األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام ،وفـ ـ ــي ح ــال
مجلس الــوزراء،
سقوطه مرة أخــرى في ِ
ذل ــك سـ ُـيـحــرج ع ــون وبــاسـيــل معًا،
ف ــإن ِ
ذلك إضعاف
وإذا جرى تمريره ،فيعني ِ
رئ ـيــس الـحـكــومــة .واسـتـغــربــت مـصــادر

(مروان بو حيدر)

حكومية هذا اإلصرار الذي يفتح الباب
على الكثير من السيناريوات ،قد يكون
أهونها الصدام داخل مجلس الوزراء.
ومع انتهاء عطلة األعياد ،عــادت البالد
إل ــى بــرنــامــج ع ـمــل ،ب ــدأ أم ــس باجتماع
اللجنة الفرعية التي انعقدت في ساحة
النجمة برئاسة النائب إبراهيم كنعان،
وح ـ ـضـ ــور وزي ـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة غ ـ ـ ــازي وزنـ ــي
ـارف ل ـتــوح ـيــد األرقـ ـ ــام
وج ـم ـع ـيــة املـ ـ ـص ـ ـ ِ
الـ ـ ـ ــواردة ف ــي خ ـطــة ال ـح ـك ــومــة .وقـ ــد أق ـ ّـر
مصادر في الجلسة ،بأن
وزني ،بحسب
ِ
الحكومة «أخطأت في عدم التنسيق مع
املصارف»! ولفت إلى اجتماعات ُمكثفة
سـتـبــدأ أول األس ـبــوع بــن وزارة املالية
وممثلني عن املصارف لتوحيد األرقام.
َ
ويستكمل هــذا «االزدح ــام» فــي الجلسة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة الـ ـت ــي ت ـن ـع ـق ــد ال ـ ـيـ ــوم فــي
األونيسكو ،وعلى جــدول أعمالها عدد
من اقتراحات ومشاريع القوانني املثيرة
لـ ـلـ ـج ــدل؛ ف ـب ـعــد س ـح ــب اق ـ ـتـ ــراح ق ــان ــون
«ال ـك ــاب ـي ـت ــال ك ــونـ ـت ــرول» وإعـ ــادتـ ــه إلــى
اللجان من أجل «تعديله» ،بسبب وجود
م ــاح ـظ ــات ك ـث ـي ــرة ع ـل ـيــه م ــن ص ـن ــدوق
ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي وامل ـ ـص ـ ــارف وع ـ ــدد مــن
ّ
الجهات ،تتعلق «باآلليات التي تفرض
ع ـلــى املـ ـص ــارف االلـ ـت ــزام بــالـتـحــويــات،
ونـ ــوع ال ـت ـج ــارة ال ـتــي تـعـتـبــر ضــروريــة
وس ـقــف الـتـحــويــات لـتــأمـيـنـهــا» ،يـعــود
اقتراح قانون العفو الــذي ّ
أقرته اللجان
ّ
امل ـش ـتــركــة ل ـي ـشــكــل ،ل ـيــس مـ ــادة خــافـيــة

شينكر :ندرس عقوبات على حلفاء حزب الله
في سياق التهديدات األميركية اليومية للبنانّ ،
كرر مساعد وزير الخارجية األميركية
موقف بالده من األزمة املالية واالقتصادية،
لشؤون الشرق األدنى ديفيد شينكر ِ
ونظرتها إلى الحكومة اللبنانيةّ ،
ملوحًا بعقوبات قريبة على حلفاء املقاومة .وأشار
إلى أن «الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة وأزمة مالية وصحية ،وهذا نتاج
سنوات من الفساد وسوء اإلدارة وتبعات الحرب في سوريا ،وحزب الله اليوم جزء
من الحكومة اللبنانية» .وفي مقابلة مع قناة «فرانس  ،»٢٤قال شينكر إن «رئيس
الحكومة حسان دياب قدم خطة اقتصادية ،ونحن ننتظر كي نرى التزام الحكومة
باإلصالح ،وهل سيمضون قدمًا بهذه اإلصالحات وتنفيذها ،وليس فقط بالتشريع
واإلعالن عنها ،وعندها نرى موقفنا من دعم لبنان في ما يتعلق بملفه في صندوق
النقد الدولي» .وأضاف أن «حزب الله جزء من هذه الحكومة ،وهو ليس باملنظمة
املعروفة بدعمها اإلصالحات» .وحول إمكانية فرض عقوبات تطال شخصيات من
التحالف السياسي الداعم لهذه الحكومة ،أجاب شينكر« :نعم ،ممكن ،وننظر في هذا
األمر ،هناك حزمة من العقوبات ننظر فيها ،ونتمنى أن ننفذ بعضًا منها قريبًا».

ب ــن ال ـك ـتــل وحـ ـس ــب ،ب ــل م ــا ه ــو أخـطــر
بـعــدمــا أح ــدث انـقـســامــا طــائـفـيــا حــولــه،
ستحمله الكتل معها اليوم إلى الجلسة
التشريعية .املــادة الثامنة من االقـتــراح،
واملـتـعـلـقــة ب ـع ــودة ع ــائ ــات ال ـع ـمــاء من
فلسطني املحتلة والعفو عن اللبنانيني
ال ـحــام ـلــن لـلـجـنـسـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة في
حال تخلوا عنها ،بقيت تخضع للنقاش
ح ـت ــى س ــاع ــة مـ ـت ــأخ ــرة مـ ــن ل ـي ــل أمـ ــس،

َ
حتى مساء أمس كانت
المفاوضات بين التيار
الوطني الحر وحزب الله ال
تزال جارية بشأن «سلعاتا»

ُ
وم ــن دون ان تـحـســم وج ـهــة التصويت
ّ
وتحدثت مصادر «كتلة التحرير
عليها.
َ
والتنمية» عن «اتفاق ضمني بني حزب
الله وحركة أمل وتيار املستقبل والحزب
االشتراكي على إسقاط هذه املادة» ،فيما
قالت مـصــادر اخــرى مــن الكتل املــذكــورة
أن االمر لم ُيحسم بعد .في املقابلُ ،عقد
َ
اجتماع ليل أمس بني كتل «الجمهورية
القوية» و«لبنان القوي» و«الكتائب» ،في
حـضــور النائبني شــامــل روك ــز وميشال
معوض ،لبحث آخر الصيغ بشأن جلسة
اليوم ،و«وتوحيد املوقف املسيحي» كما
ـادر
ـادر مطلعة .ولـفـتــت املـصـ ِ
قــالــت م ـصـ ِ
الى أن «هناك إصرارًا على بند املبعدين
(إلى فلسطني املحتلة) كما جرى االتفاق
عليه في اللجان» ،واعتراضًا على املادة
التاسعة مــن االق ـتــراح الـتــي تنص على
خفض العقوبات على جميع املحكومني
الذين أمضوا ثالثة أربــاع مــدة العقوبة
ال ــواج ـب ــة ع ـل ـي ـهــم .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أشـ ــارت
ـادر نيابية إلــى أن االجـتـمــاع «ضم
م ـصـ ِ
النواب جــورج عطا الله وجــورج عــدوان
ونديم الجميل ومعوض وروكز ،وهؤالء
ك ــان ــوا ع ـلــى ت ــواص ــل دائـ ــم خ ــال نـقــاش
ال ـقــانــون للتنسيق بـشــأنــه ،واالجـتـمــاع
ّ
يصب في هذا االتجاه».
الذي ُع ِقد أمس
ـادر إن الجلسة التشريعية
وقــالــت املـصـ ِ
ُم ّ
خصصة اليوم لتمرير «مشروع خطة
األمان االجتماعي والتحفيز ،املحال من

الحكومة ،بقيمة  1200مليار».
جانب التباينات الحكومية حول
وإلــى ِ
ّ
مـلــف ال ـك ـهــربــاء ،ت ـحــل الـتـعـيـيـنــات بـنـدًا
أس ــاسـ ـي ــا ع ـل ــى ج ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال مـجـلــس
ال ــوزراء غـدًا ألربـعــة مــواقــع هــي :محافظ
مــديـنــة ب ـيــروت ،رئـيــس مجلس الخدمة
املــدن ـيــة ،املــديــر ال ـعــام لـ ــوزارة االقـتـصــاد
واملـ ــديـ ــر الـ ـع ــام لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي وزارة
ـادر وزاريـ ــة إل ــى أن
الـطــاقــة .ولـفـتــت م ـصـ ِ
االت ـ ـفـ ــاق أنـ ـج ــز بـ ـش ــأن ال ـت ـع ـي ـي ـنــات فــي
الطاقة واالقتصاد بني حزب الله وحركة
أم ـ ــل ،وتـ ـق ــرر ت ـع ـيــن م ـح ـمــد أبـ ــو حـيــدر
(االقتصاد) وغسان نور الدين (الطاقة)،
فـيـمــا ل ــم تـحـســم ب ـعــد م ـســألــة املــوقـعــن
اآلخرين ،بسبب سقوط االتفاق السابق
بــن عــون وباسيل مــن جهة ،ودي ــاب من
جهة أخــرى .فاالتفاق قضى سابقًا بأن
ي ـتــولــى دي ـ ــاب اخ ـت ـي ــار م ــرش ــح ملنصب
محافظ بيروت (بترا خوري) ،في مقابل
اخـتـيــار عــون وبــاسـيــل مرشحًا لرئاسة
مجلس الخدمة املدنية (أحمد عويدات).
وبعدما أس ِقط خيار دياب في محافظة
الـعــاصـمــة ،مــن دون أن يلقى دع ــم عــون
وب ــاس ـي ــل ،ل ــم ي ـعــد مـعـلــومــا إذا م ــا كــان
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة س ـيــدعــم مــرشـحـهـمــا
لــرئــاســة «ال ـخــدمــة املــدن ـيــة» ،رغ ــم حسم
اس ـ ــم املـ ــرشـ ــح مل ـن ـص ــب املـ ـح ــاف ــظ ،وه ــو
ّ
وتحدثت مصادر
القاضي مروان عبود.
حكومية عن احتمال اقتراح دياب تعيني
الـقــاضــي يـحـيــى غ ـ ّـب ــورة رئـيـســا ملجلس
الخدمة.
فــي سـيــاق آخ ــر ،وعـلــى وهــج اإلشـكــاالت
ـدد م ــن ب ـلــدات
امل ـت ـج ــددة ب ــن أه ــال ــي ع ـ ـ ٍ
ال ـج ـنــوب و«ال ـيــون ـي ـف ـيــل» ،وإث ـ ــارة ملف
قوات الطوارئ في لبنان لجهة تقليص
ع ــدي ــده ــا وت ــوس ـي ــع ص ــاح ـي ــات ـه ــاَ ،
زار
رئيس الحكومة مقر قــوة «اليونيفيل»
في الناقورة في الذكرى الـ 42إلنشائها،
راف ـض ــا امل ـس ــاس بـمـهـ ّـمـتـهــا ،وم ــؤك ـدًا أن
«لـبـنــان متمسك بتطبيق ال ـقــرار ،1701
ونـطــالــب األم ــم املـتـحــدة بـفــرض تطبيقه
على الـعــدو اإلســرائـيـلــي» .ولـفــت إلــى أن
«الحاجة إلى اليونيفيل ال تزال ضرورية
ُ
ومـلـ ّـحــة فــي ظــل امل ـحــاوالت اإلسرائيلية
لــزعــزعــة االس ـت ـق ــرار» .ورغ ــم أن الــزيــارة
مقررة سابقًا ،أطلق دياب موقفًا بدا ردًا
عـلــى امل ــوق ــف الـ ــذي أطـلـقــه األمـ ــن الـعــام
لـحــزب الـلــه السيد حسن نصر الـلــه أول
م ــن أمـ ــس ،عـنــدمــا ق ــال ف ــي مـقــابـلـتــه مع
«إذاعــة النور»« :إذا أرادت اليونيفيل أن
ترحل ،فلترحل ،وإذا أرادت البقاء فنحن
ال نمانع».
(األخبار)

