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لى سالمة!
القطاع املصرفي اللبناني في تمويل أي
عمليات شراء سالح من قبل حزب الله،
سوريا و /أو إيران؟».
تطول الئحة التساؤالت التي تتضمنها
رسالة املنظمة .ولكن بغض النظر عن
لهجتها الوقحة ال تعدو كونها إع��ادة
إنتاج ملجموعة من االتهامات السابقة
املبنية على ت�ق��اري��ر إع�لام�ي��ة ــــ أب��رزه��ا
من صحيفة « »The New York Timesــــ
ّ
تزعم بأن النظام املصرفي اللبناني هو
ملعب مالي لحزب الله ورافعة أساسية
للحفاظ على االستقرار املالي في البالد.
وم��ن ب�ين املعطيات ال�ت��ي ترتكز عليها
امل �ن �ظ �م��ة ف ��ي ت �ح �ل �ي �ل �ه��ا «ال� � �ق � ��درة غ�ي��ر
امل�ن�ط�ق�ي��ة ل �س �ن��دات ال ��دي ��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة»
ف ��ي ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى ه ��وام ��ش ف��ائ��دت �ه��ا
ف��ي األس� ��واق .فبرأيها يفترض املنطق
االقتصادي أن يكون لبنان في حال من
امل�ع��ان��اة املالية نظرًا لدينه ال�ع��ام ال��ذي
ب�ل��غ  53.8م�ل�ي��ار دوالر ف��ي ن�ه��اي��ة ع��ام
 ،2011ف�ي�م��ا ن��ات�ج��ه امل�ح�ل��ي اإلج�م��ال��ي
 40مليار دوالر ،وبالتالي يكون ّ
معدل
ال ��دي ��ن إل� ��ى ال �ن ��ات ��ج « %137وه � ��و م��ن
األعلى في العالم».
«خ� � �ط � ��ر ع� � � ��دم ال� � � �ق � � ��درة ع � �ل� ��ى ال� � �س � ��داد
(اإلف �ل��اس) واض ��ح وع�ظ�ي��م إال إذا ك��ان
ه �ن��اك م�خ�ط��ط اح�ت�ي��ال��ي م�خ�ف��ي ي��دي��ره
ح��زب الله وال��دول التي تدعمه ،سوريا
وإي��ران ،لدعم ه��ذا البيت ال��ورق��ي .وهذا
ُ ّ
تحديدًا ما يحدث» ،تعلل الرسالة.
ت�ع�ي��د امل�ن�ظ�م��ة ال�ت��ذك�ي��ر بقضية البنك
ال�ل�ب�ن��ان��ي ال �ك �ن��دي وات �ه��ام��ه م��ن جانب
ّ
وزارة ال �خ��زان��ة األم �ي��رك �ي��ة ب��أن��ه ش��ك��ل
ق �ن��اة ل �ت �ه��ري��ب األم� � ��وال ل �ص��ال��ح رج ��ال
أع� �م ��ال ت��اب �ع�ين ل �ح��زب ال� �ل ��ه .وم� ��ن بني
االت � �ه� ��ام� ��ات أن «ش� �ب� �ك ��ة أي� �م ��ن ج�م�ع��ة
ل �ل��ات � �ج � ��ار ب� � ��امل � � �خ� � ��درات ب� �ي��ن أم� �ي ��رك ��ا

الالتينية وأف��ري�ق�ي��ا ال�غ��رب�ي��ةّ ...
بيضت
ً
أم��واال بقيمة  200مليون دوالر شهريًا
ّ
عمليات تهريب
عبر قنوات كثيرة منها
أم��وال بكميات كبيرة وعبر مؤسسات
الصرافة اللبنانية».
ول �ك��ن األك �ث��ر وق��اح��ة ف��ي ال��رس��ال��ة هو
خ �ت��ام �ه��ا ال � ��ذي ص �ي��غ ب �ط��ري �ق��ة «رع� ��اة
ال �ب �ق��ر» .ف�ب�ع��د م�ط��ال�ع��ة ت�م�ت��د ع �ل��ى 14
ّ
يتوجه رئيس املنظمة ،السفير
صفحة،
السابق مارك واالس ،إلى رياض سالمة
ّ
بالتالي« :ف��ي ظ��ل السيطرة السياسية
لحزب الله قد يكون من املستحيل عليك
أن ّ
تؤدي دورك بفاعلية كحاكم ملصرف
ل� �ب� �ن ��ان .ف ��ي ه � ��ذه ال� �ح ��ال ��ة ن �ط �ل��ب م�ن��ك
باحترام أن تستقيل .وإذا كنت تخشى
على سالمتك و /أو على سالمة عائلتك
ّ
املسجل في لبنان،
نظرًا لتاريخ العنف
فسنسعى إل��ى ت��أم�ين منحك وعائلتك
ال �ل �ج��وء ال �س �ي��اس��ي ه �ن��ا ف ��ي ال ��والي ��ات
ّ
املتحدة».
ّ
غ �ي��ر أن امل �ن �ظ �م��ة ت �غ ��رق ف ��ي ت�ف��اص�ي��ل
ال��رواي��ة البوليسية التي تحبكها ،ففي
ُ
ّ
معرض تأنيبها لسالمة ،تشير إلى أن
ال��رس��ال��ة ال�ت��ي بعثتها إل�ي��ه ف��ي شباط
املاضي وال��رد عليها ُ
«س��رع��ان ما ظهر
م�ض�م��ون�ه�م��ا ع �ل��ى م ��واق ��ع إل�ك�ت��رون�ي��ة
عديدة لها عالقة بحزب الله وفي جريدة
ُ
«األخبار» التي تعد الناطق باسم حزب
الله مقرونة بتعليق انتقادي».
ّ
غير أن املنظمة ت��وض��ح ف��ي الحواشي
أن الرسالة ظهرت على موقع «Nahar.
 »netت �ح��ت ع �ن ��وان «م �ن �ظ �م��ة أم �ي��رك� ّ�ي��ة
ت��دع��و امل �ص��رف امل��رك��زي ال�ل�ب�ن��ان��ي إل��ى
ع ��دم م �س��اع��دة إي� ��ران ع�ل��ى ال �ت �ه��رب من
العقوبات» .فهل موقع جريدة «النهار»
ب��ال �ل �غ��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ت ��اب ��ع ل �ح ��زب ال �ل��ه
أيضًا؟

وأع �ل��ن اح �م��د ش�ع�ي��ب ب��اس��م امل�ي��اوم�ين،
أن «مؤسسة كهرباء لبنان وصلت الى
حالة سيئة ،بسبب تغاضي املسؤولني
امل�ع�ن�ي�ين ع��ن ح��ل امل �ش��اك��ل ،واص��راره��م
ع �ل��ى ت �ج��اه��ل م �ط��ال��ب اك� �ث ��ر م ��ن أل �ف��ي
ع��ائ�ل��ة ،ب��ات��ت م�خ�ي��رة ب�ين ح�ل�ين ،ام��ا ان
ترمى في الشارع او التوقيع على عقود
مجحفة ،ال تأخذ بعني االعتبار ديمومة
ال� �ع� �م ��ل ،وال ح �ت ��ى ت �ع ��وي �ض ��ات س�ن�ين
الخدمة قضوها في خدمة املؤسسة ،ال
سيما ان��ه ق��د سبق للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ان اعتبرنا اج��راء
في مؤسسة كهرباء لبنان» .اما بالنسبة
للرواتب ،فقد أكد شعيب لـ«األخبار» أن
وزي��ر العمل سليم جريصاتي سبق أن
لفت ال��ى أن امل ��ادة  60م��ن ق��ان��ون العمل
ت�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى ال �ع �م��ال وال� �ج� �ب ��اة ،وه��ي
تشير إلى أنه «إذا طرأ تغيير في حالة
رب العمل من الوجهة القانونية بسبب
ارث أو بيع أو إدغ��ام أو ما إل��ى ذل��ك في
شكل املؤسسة أو تحويل إلى شركة فإن
جميع ع�ق��ود العمل ال�ت��ي ت�ك��ون جارية
يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بني رب
العمل الجديد وأجراء املؤسسة».
ول � �ف ��ت ال� � ��ى أن� � ��ه اض� ��اف� ��ة ال� � ��ى أن ادارة
املؤسسة تتخطى ه��ذه امل��ادة القانونية،
ف �ق��د أق ��دم ��ت ع �ل��ى دف ��ع روات � ��ب ع ��دد من
املياومني بطريقة انتقائية عبر الشركات
ال�خ��اص��ة وم��ن دون أن ي��وق�ع��وا ال�ع�ق��ود،
فيما هي تعمد إلى «مقاصصة» اآلخرين

وت�م�ن�ع�ه��م م ��ن روات �ب �ه��م .ول �ف��ت شعيب
ال��ى أن��ه «ي�ب��دو ان ال�ع��ام��ل ف��ي ه��ذا البلد
ي �ج��ب ان ت�ت�س�ي��س ق�ض�ي�ت��ه ل �ي �ص��ل ال��ى
ح� �ق ��ه» .وس � ��أل «ن �ح��ن ال� �ط ��رف االض �ع��ف
فكيف نقطع ال�ك�ه��رب��اء ع��ن امل��واط�ن�ين؟».
وبالنسبة إل��ى غرفة التحكم ،فقد أك��دت
م� �ص ��ادر ف ��ي امل��ؤس �س��ة ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن
«ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان» س �ب��ق أن أن� �ج ��زت في
الطبقة ال�ث��ان�ي��ة م��ن محطة ال �ح��رج التي
ت�ق��ع ب��ال�ق��رب م��ن ج��ام��ع الخاشقجي في
م�ن�ط�ق��ة ق �ص �ق��ص ،غ��رف��ة ت�ح�ك��م م�ج�ه��زة
بأفضل التقنيات ،ومشابهة تمامًا لتلك
امل��وج��ودة ف��ي مبنى مؤسسة الكهرباء،
وه��ذه املحطة هي تحت سلطة املؤسسة
ب��امل �ط �ل��ق .ول �ف �ت��ت امل� �ص ��ادر ال ��ى أن ��ه «ال
يجوز أن تهدد ادارة املؤسسة املواطنني
بالتقنني ،فيما لديها هذه املحطة ،التي
كان املياومون مدركني لوجودها ،منذ أن
أقفلوا أبواب املؤسسة» .وشددت املصادر
على أن «ات �ه��ام امل�ي��اوم�ين ب��ال��دخ��ول الى
غ��رف��ة ال�ت�ح�ك��م ف ��ي م�ب�ن��ى ال �ك �ه��رب��اء هو
ادعاء وهمي .اذ يوجد كاميرا ثابتة على
باب الغرفة ،ويمكن االدارة أن تعود الى
ال�ت�س�ج�ي�لات ل�ل�ت��أك��د م��ن ع ��دم ص�ح��ة ما
ت��دع �ي��ه .أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م�ت��أخ��رات فهي
موجودة منذ ب��دء االعتصام أي منذ 94
يومًا في خزنات مغلقة وفي غرف مغلقة،
وامل� �ي ��اوم ��ون ك �م��ا ت�ع�ل��م ادارة امل��ؤس�س��ة
جيدًا ليسوا بسارقني».
(األخبار)

يفك األسير اعتصامه خالل ساعات؟
هل ّ
آمال خليل
هل ّ
يفك الشيخ أحمد األسير اعتصامه اليوم أو غدًا؟

س ��ؤال ل��م ت�ك��ن ه�ن��اك إج��اب��ة ح��اس�م��ة ع�ن��ه ح�ت��ى ليل
أمس .إذ انتشرت أنباء منذ الصباح عن التوصل إلى
تسوية قادها أكثر من وسيط مع األسير ،من بينهم
امل �ب��ادرة اإلس�لام�ي��ة الفلسطينية ال�ت��ي ت�ض� ّ�م حركة
حماس والجهاد اإلسالمي وعصبة األنصار والحركة
اإلسالمية املجاهدة .وقد تدخلت املبادرة بعد انخراط
عدد كبير من الفلسطينيني في االعتصام وخوفًا من
«إراق��ة دم��اء املسلمني» .اللقاءات مع أعضاء املبادرة
وم��ع األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ت�ي��ار املستقبل أح�م��د ال�ح��ري��ري،
أث�م��رت ش��روط��ًا أرب�ع��ة وضعها األس�ي��ر ،أول�ه��ا بحث
موضوع السالح جديًا في جلسة الحوار املقررة في
 16الجاري ،وثانيها عدم التعرض له وألنصاره من
قبل األجهزة األمنية والقضائية ،وثالثها إطالق الشاب
محمد ال�ب��اب��ا ال��ذي يحاكم أم��ام املحكمة العسكرية
النتمائه إل��ى جماعة جند ال �ش��ام ،وراب�ع�ه��ا االل�ت��زام
بعدم شتم الصحابة .وتقوم آلية فك االعتصام على
تعليقه حتى انعقاد جلسة الحوار والتأكد من تنفيذ
الوعود .فترفع الخيم وتنقل الغرف الجاهزة من وسط
الطريق ال��ى الرصيف امل�ح��اذي .فيما نقلت مصادر
عن األسير ربطه فك االعتصام بما سيعلنه رئيس
الجمهورية في احتفال تخريج الضباط اليوم بشأن
ط��اول��ة ال �ح��وار واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��دف��اع�ي��ة ،علمًا ب��أن
التسوية مهما كانت آليتها ،ستنفذ على باب قصر
بعبدا ،بعد لقاء األسير بسليمان ،بعدما طلب األول

من الحريري تأمني موعد له مع رئيس الجمهورية.
مصادر في املدينة شككت في نيات األسير ووجدت
في التسوية «محاولة من حلفاء األسير لحفظ ماء
وجهه ،أو مناورة من قبل األسير والقوى التي تدعمه
من دون أن تؤدي إلى فك االعتصام» .ولفتت الى أن
األج�ن��دة التي يحققها االعتصام بالتعرض لسالح
املقاومة «ال يمكن التضحية بها حاليًا بعدما باتت
جزءًا من الحملة املحلية واإلقليمية والدولية».
وفي جولة على مخيم االعتصام ،يتبينّ أنه باق حتى
وقت طويل .فعند مدخل املخيم ،غرف جاهزة جديدة
أنزلت للتو في إطار «التحضير لفصل الشتاء» ،كما
أشار بعض املعتصمني.
«األخ� �ب ��ار» اس�ت�ط�ل�ع��ت رأي وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ،م ��روان
ش��رب��ل ،ال��ذي تبنى ط��رح األزم��ة م��ع رئيس الحكومة
وال�ت��وص��ل إل��ى ح��ل ل�ه��ا .فنفى علمه بسيناريو فك
االع�ت�ص��ام ،كما نفى م��ا ت��ردد ع��ن زي��ارة مرتقبة له
لصيدا للقاء األس�ي��ر .وع�ل��ق ب��ال�ق��ول« :إذا ب� ّ�دو يفك،
نكون ممنونني ل��ه» ،مؤكدًا أن األم��ر ال ي��زال في طور
العالج «على رواق».
وبرز ،أمس ،كتاب صادر عن أكثر من  20رجل دين
صيداوي وفلسطيني موجه إلى األسير ،بعد رفضه
لقاء وف��د منهم ،ج��اء فيه أن «انتقاد هيمنة السالح
ينبغي أن يقتصر على استخدامه بما يهدد األم��ن
والسلم األهلي ،مع التأكيد على مقاومة املحتل ،والذي
ك��ان لصيدا فضل السبق إل �ي��ه» ،داع�ي��ًا األس�ي��ر إلى
فتح ال�ط��ري��ق ،وأب�ن��اء املدينة إل��ى ال�ك��ف ع��ن أي أفعال
استفزازية.
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