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على الغالف

عرض اللجوء السياسي عـل
وضعت منظمة «متحدون ّ
ضد إيران نووية»
نصب عينيها القطاع املصرفي اللبناني.
منذ أشهر ،تلح على محاولة «اثبات» أن هذا
القطاع هو «مسرح عمليات لحزب الله» .لم
تتمكن من إثبات ذلك ،فلجأت إلى التهويل
على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
زياد الزعتري

منظمة «متحدون ّ
ضد إيران نووية» تؤنب سالمة بعد ظهور مضمون رسائلها في اإلعالم (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

لم تكتف منظمة «متحدون ض� ّ�د إي��ران
ن ��ووي ��ة» ( )UANIب��ال��رس��ائ��ل ال�س��اب�ق��ة
التي تواصلت عبرها مع مصرف لبنان
ً
م� �ن ��اص ��رة ل�ل�ق�ض�ي��ة ال �ت ��ي ي �ن �ض��ح ب�ه��ا
اسمها .فهي ان�ب��رت ف��ي ب��داي��ة ح��زي��ران
امل��اض��ي إل��ى تعزيز انتقاداتها للنظام
امل � ّ�ال ��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ب��رم �ت��ه م �ت �ه �م��ة إي ��اه
ب ��أن ��ه ُي ��دي ��ر «م�خ�ط�ط��ًا اح �ت �ي��ال �ي��ًا ل��دع��م
سندات ّ
الدين اللبنانية» ودعت وكاالت
التصنيف االئتماني إلى وقف تصنيف
ً
ال��دي��ن ال�س�ي��ادي اللبناني وص ��وال إل��ى
ط �ل��ب ش �ط��ب امل� �ص ��ارف ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة عن
الالئحة املالية األميركية.
«األخ � � �ب � ��ار» ح �ص �ل��ت ع �ل��ى ن �س �خ��ة م��ن
الرسالة األخ�ي��رة التي بعثتها املنظمة
ل �ح��اك��م م �ص��رف ل �ب �ن��ان ري� ��اض س�لام��ة
�اب
ف��ي أي��ار امل��اض��ي ت�ش��رح فيها األس�ب� ّ
التي تدعوها إل��ى تصنيف ّلبنان بأنه
«مكان لتبييض األموال يتلقى تدفقات
هائلة من الودائع غير املشروعة» .وهي
ّ
ّ
تدعي أن خالصاتها نتيجة تحقيقات
اس �ت �م��رت  3أش� �ه ��ر ،أي ب �ع��د ال��رس��ال��ة
األول � ��ى ال �ت��ي ب�ع�ث�ت�ه��ا إل ��ى س�ل�ام��ة في

بداية عام  ،2012والرد عليها.
ّ
تتحدث املنظمة ،ومركزها نيويورك ،عن
لبنانية،
«قلقها» من أداء أربعة مصارف ّ
وتطلب م��ن ري��اض سالمة التحقق من
أسئلة
أدائ�ه��ا .تخاطبه بلغة األم��ر عبر
ّ
م��ن ش��اك�ل��ة« :مل ��اذا ات�خ��ذت إج ��راء تبني
التعميم األس��اس��ي (ال�خ��اص بمكافحة
ت�ب�ي�ي��ض األم � ��وال واإلره � ��اب امل��ال��ي في
النظام امل��ال��ي اللبناني) ف��ي ال��راب��ع من
نيسان 2012؟»؛ «ف��ي ح��ال وج ��وده ،ما
هو الدور الذي يلعبه مصرف لبنان أو

نطلب منك أن تستقيل
وسنسعى إلى تأمين
منحك اللجوء السياسي
المتحدة
في الواليات ّ

قضية اليوم

أزمة المياومين ُف ِر َجت :نهاية الملهاة

بعدما اشتدت أزمة املياومني
وكادت تودي بالتحالف
السياسي لقوى األكثرية
الوزارية ،نجح الوسطاء أمس
في وضع صيغة للحل ،مبنية
على مبادرة النائب سليمان
فرنجية .وحصل الوزير جبران
باسيل بموجبها ،على تعديل
لقانون التثبيت ،وعلى فتح
أبواب مؤسسة الكهرباء ،لكن
ليس بشروطه كاملة

ن ��ام ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون أول أم ��س ع�ل��ى اع�ل�ان
مجلس ادارة ك�ه��رب��اء لبنان أن العتمة
الشاملة أصبحت واقعًا ،ليستفيقوا على
ت �ف��اؤل ب�ح��ل ق�ض�ي��ة م �ي��اوم��ي ال�ك�ه��رب��اء
وج �ب ��ات �ه ��ا .وف �ي �م��ا ك ��ان ��ت امل �ف ��اوض ��ات
م�س�ت�م��رة إل ��ى م��ا ب�ع��د م�ن�ت�ص��ف الليلة
املاضية ،أك��دت م�ص��ادر معظم الجهات
املعنية باملفاوضات أنها أنجزت االتفاق
على معظم النقاط املرتبطة بالقضية،
وان البحث استمر ح��ول نقطة شكلية
واح ��دة :ه��ل يفك امل�ي��اوم��ون اعتصامهم
ق �ب��ل أن ي �ح �ص �ل��وا ع �ل��ى ض �م��ان��ة ب��دف��ع
روات �ب �ه��م امل �ت��أخ��رة ،أم ي�ح�ص�ل��ون على
الضمانة قبل ان يفكوا اعتصامهم؟
في املحصلة ،انتهت االزم��ة ،أو شارفت
على االنتهاء ،ليخرج املتخاصمون كل
بنصف انتصار وال خسارة .اما الخاسر
الوحيد ،فهو الفريق األكثري السياسي
ال��ذي ّ
تلهى بمعركة على م��دى أكثر من
أس��اب �ي��ع ،ف �ي �م��ا ال� �ب�ل�اد غ ��ارف ��ة ب��أزم��ات
أمنية واجتماعية واقتصادية ومالية،
وس � ��ط ازم � � ��ة ك� �ب ��رى ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة وف ��ي
سوريا.
ف ��ي ت �ف��اص �ي��ل ال �ح��ل ب� �ن ��دان أس��اس �ي��ان:
االول ،فتح أبواب مبنى مؤسسة كهرباء
ل �ب �ن��ان .ام ��ا ال �ث��ان��ي ،ف�ي�ق�ض��ي ب�ت�ع��دي��ل
ال�ق��ان��ون ال��ذي ص��در لتثبيت املياومني.
وهذا التعديل سيتضمن عبارة ترضي
ال� �ط ��رف�ي�ن :ان ت �ت��م م� �ب ��اري ��ات ال�ت�ث�ب�ي��ت
بحسب مالك املؤسسة .وبحسب مصادر

امل�ت�ف��اوض�ين ،ف��إن ه��ذه ال�ع�ب��ارة ه��ي في
منزلة ال��وس��ط ب�ين النص السابق ،وما
ك��ان ي�ط��ال��ب ب��ه ال��وزي��ر ج �ب��ران باسيل.
ولن يتضمن النص القانون املتفق عليه
أي ع ��دد ل�ل�س�ق��ف امل �س �م��وح ل�ل�م��ؤس�س��ة
أن ت �ث �ب �ت��ه .وم ��ن ال ي� �ف ��وزون ب��امل �ب��اراة،
سيتولى وزير العمل سليم جريصاتي
إع��داد عقد «نموذجي» للتوقيع بينهم
وب�ين شركات تقديم الخدمات ،بحسب
وصف مصادر املتفاوضني.
ك � ��ذل � ��ك ت � � �ج� � ��اوز امل� � �ت� � �ف � ��اوض � ��ون ع� �ق ��دة
ال�ق��ان��ون ال��ذي ص��در سابقًا .ففيما كان
ال��وزي��ر ج�ب��ران باسيل يطالب باعتبار
التصويت الغيًا ،وإعادة التصويت على
االقتراح ،في مقابل إصرار الرئيس نبيه
بري على تالوة املحضر في أول جلسة
ت�ش��ري�ع�ي��ة وت �ص��دي �ق��ه ون �ش��ر ال �ق��ان��ون،
ت ��وص ��ل ال� �ط ��رف ��ان إل� ��ى ص �ي �غ��ة وس �ط��ى
سيتولى ب��ري إخراجها في أول جلسة
ت �ش��ري �ع �ي��ة ،ت �ن��ص ع �ل��ى ت �ق��دي��م اق �ت��راح
ل�ت�ع��دي��ل م��ا ص ��در س��اب �ق��ًا ،ل� ُ�ي �ص��ار إل��ى
نشر القانون بعد تعديله.
التغييرات الحاصلة بني ليلة وضحاها
ج� � � ��اءت وف � � ��ق ج � �ه� ��ات م� �ت ��اب� �ع ��ة مل �س��ار
املفاوضات« ،بعدما تبني ،منذ يوم أول
من أمس ،أن قضية مياومي الكهرباء قد
تنحو نحو الخطورة ،فيما ال الحكومة
وال البلد تحتمل هذا املنحى» .وقد تدخل
أول م��ن أم��س النائب سليمان فرنجية
وح� ��زب ال �ل��ه م� �ج ��ددًا ،وأرس �ل��ا اق �ت��راح��ًا

ل�ل�ح��ل ب�ي�ن ال �ط��رف�ين إل ��ى ال��رئ �ي��س نبيه
بري ،فعادت ماكينة التفاوض لتستغل
م��ن ج��دي��د .وج��رى ت�ب��ادل أكثر م��ن ورق��ة
ب�ي�ن ال �ط��رف�ين ،إل ��ى أن ت��م ال �ت��وص��ل إل��ى
الصيغة النهائية التي كانت تبحث عند
س��اع��ات الفجر االول ��ى .ولفتت املصادر
إل��ى أن الحل ال��ذي ج��رى التوصل إليه،
م �ب �ن� ّ�ي ب ��ال ��درج ��ة االول� � ��ى ع �ل��ى م �ب��ادرة
ف��رن�ج�ي��ة ،ب�ع��دم��ا ك��ان ال��رئ�ي��س ب��ري قد
ق��دم م �ب��ادرة إيجابية ب�ش��أن التصويت
في مجلس النواب.
وبعكس خطوط التوتر املنخفض على
ال�ص�ع�ي��د ال�س�ي��اس��ي ،اش�ت�ع�ل��ت الجبهة
أمس بني مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء
واملياومني ،عبر مؤتمر صحافي عقده
امل �ج �ل��س م ��ن م �ق��ره ال �ج��دي��د ف ��ي معمل
ال� � ��زوق .وأع �ل ��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة
امل��دي��ر ال�ع��ام للمؤسسة كمال حايك أنه
«إذا استمر االعتصام ث�لاث سنوات او
ثالثة أشهر او ثالثة ايام ،فإن دفع االجور
غير ممكن قانونًا ،ألن العقود انتهت مع
ّ
متعهدي ّ
غب الطلب» ،مشيرًا إلى ان «ما
حصل أم��س سابقة خطيرة ،والحل في
مجلس النواب» .وقال «اضطررنا قسرًا
ّ
الى إخالء املؤسسة بسبب عدم التمكن
من دخولها ،هذا لم يحصل في الحرب
االهلية وال في االجتياح االسرائيلي وال
ف��ي ع��دوان ت�م��وز  .»2006وأش��ار ال��ى ان
«إخراج الفواتير من املؤسسة تم من قبل
ق��وى االم��ن الداخلي بالطريقة الفضلى

تعديل القانون سيتضمن
عبارة ترضي الطرفين:
ان تتم مباريات التثبيت
بحسب مالك المؤسسة

ّ
املحدد من قبلهاً ،
بناء
وبحسب التوقيت
ِ
على قرارات صادرة عن ديوان املحاسبة
ل�ت�ح�ص�ي��ل ال �ف��وات �ي��ر ،وه ��ي ت �م��ت وف�ق��ًا
ل�ل�أص��ول واالن �ظ �م��ة امل��رع �ي��ة االج� � ��راء».
وشرح حايك طريقة العمل التي تحصل
في مركز التحكم ،وقال« :نعمل بصورة
ب��دائ �ي��ة ،وه �ن��اك مشكلة تقنية وس��وف
ن �ب��ذل ج �ه �دًا ل �ن �ح��اف��ظ ع �ل��ى االس �ت �ق��رار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ،ع�ل��ى رغ ��م ال �خ �ط��ورة ال�ت��ي
ن��واج�ه�ه��ا ف��ي م��رك��ز ال�ت�ح�ك��م ،وال �ت��ي قد
ت��ؤدي ال��ى زي��ادة االع�ط��ال وع��دم القدرة
ع �ل ��ى ال �ت �ح �ك��م ب��ال �ش �ب �ك��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
وبالتالي زي��ادة التقنني» .ه��ذه املواقف
الحاسمة ،استدعت مؤتمرًا صحافيًا من
قبل لجنة عمال املتعهد وجباة اإلك��راء،

