الخميس  16حزيران  2016العدد 2912

سياسة

3

المشهد السياسي

خطوة أولى على طريق حل أزمة المصارف؟
يـثـبــت الـتـحـقـيــق ت ــورط ــه .ون ـقــل عن
حرب قوله« :ال أتحمل أن يقال الحقًا
إنه تمت لفلفة ملفات جنائية خالل
عهدي».
ُ
«صفقة يــوســف» يبدو أنها طرحت
أيـضــا عـلــى جـهــات أخ ــرى .وق ــد جــاء
ال ــرد مــن خ ــال تكثيف عـمــل اللجنة
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت واإلعـ ـ ـ ـ ــام
بــرئــاســة ال ـنــائــب ح ـســن ف ـضــل ال ـلــه،
الـ ــذي كـ ــرر ،ب ــاس ــم م ــن ي ـم ـثــل ،رفــض
تغطية أي مخالفة .وأكــد أن اللجنة،
ك ـمــا نـ ــواب كـتـلــة ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة،
س ـيــواص ـلــون الـعـمــل داخـ ــل املجلس
ال ـن ـيــابــي ل ـج ــاء ك ــل ت ـفــاص ـيــل ملف
االتصاالت واإلنترنت غير الشرعي.
وقال فضل الله إن املقاومة «استمعت
إلـ ــى ت ـف ـس ـيــرات وتــوض ـي ـحــات حــول
احـتـمــال ت ــورط الـبـعــض فــي عــاقــات
اقتصادية أو تجارية أو خــافــه مع
العدو ،وتريد التدقيق في كل تفصيل
في هذا األمر الخطير للغاية».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ل ــم ي ـنــف رئـيــس
الـحـكــومــة ت ـمــام سـ ــام ،اح ـت ـمــال بـ ّـت
ال ـح ـك ــوم ــة ،خـ ــال وقـ ــت ق ـص ـيــر ،في
م ـل ــف ت ـع ـي ـي ـنــات ج ــدي ــدة ف ــي ق ـطــاع
االتـصــاالت ،وســط حديث عن اتجاه
مل ـعــال ـجــة ال ــدم ــج ب ــن مـنـصــب مــديــر
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي وزارة االتـ ـص ــاالت
ومـ ـنـ ـص ــب رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة أوج ـ ـيـ ــرو،
ل ـي ـص ــار إل ـ ــى ت ـع ـي ــن ش ـخ ـص ــن فــي
املنصبني الـلــذيــن يتوالهما يوسف
خـ ــافـ ــا لـ ـل ـ ـقـ ــانـ ــون .كـ ــذلـ ــك س ـي ـص ــار
أي ـضــا إل ــى ال ـبـ ّـت فــي مـصـيــر الـفــريــق
امل ـشــرف عـلــى عـمــل الـهـيـئــة الناظمة
ل ــات ـص ــاالت .ول ــم تستبعد مـصــادر
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة إنـ ـج ــاز األم ـ ــر فــي
األسبوعني املقبلني.
وعلمت «األخ ـبــار» أن معالجة ملف
«أوجيرو» لن تقف عند إعفاء يوسف
من مهماته ،بل سيصار إلى مراجعة
كل امللف اإلداري لهذه الهيئة ولعدد
غ ـي ــر ق ـل ـيــل م ــن امل ــوظ ـف ــن الــرف ـي ـعــي
املـ ـسـ ـت ــوى الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ـش ـك ـلــون
ف ــري ــق ع ـم ـلــه ،وال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ك ــل ما
ي ـق ــوم ــون ب ــه التـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ب ـشــأن
مستقبلهم الــوظـيـفــي ،خصوصًا أن
هناك اتهامات لبعض هؤالء بإخفاء
مـعـلــومــات ح ــول املـخــالـفــات الكبيرة
في الهيئة خالل السنوات املاضية.

طلب حاكم مصرف لبنان
فتح حسابات مصرفية
لمؤسسات صحية وتربوية،
سبق أن أقفلت حساباتها،
على خلفية العقوبات
األميركية .خطوة أولى
على طريق حل األزمة التي ال
ينهيها سوى تخلي المصارف
عن سلوك «تقديس» لوائح
العقوبات األميركية
ُ
ح ـت ــى ل ـي ــل أمـ ـ ــس ،ل ــم ت ـك ــن ق ــد ف ـ ِـت ـ َـح ــت
خـطــوط الـتــواصــل املـبــاشــرة بــن حــزب
ال ـلــه مــن ج ـهــة ،وحــاكــم م ـصــرف لبنان
ري ــاض ســامــة وجمعية امل ـصــارف من
ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى .الـ ـح ــزب ي ـل ـت ــزم الـصـمــت
حـيــال األزم ــة الـتــي ّ
سببتها املـصــارف
الـتــي ق ــررت تطبيق قــانــون الـعـقــوبــات
الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن الـ ـك ــونـ ـغ ــرس األم ـي ــرك ــي
ـودف»
واستباقه واملــزايــدة عليه .و»صـ ِ
أن ك ـت ـلــة الـ ــوفـ ــاء ل ـل ـم ـقــاومــة ل ــن تـعـقــد
اجتماعًا لها هــذا األسـبــوع ،وبالتالي،
ُ
فإنها لن تصدر بيانًا .ومن غير املتوقع
أن ي ـطــل األمـ ــن ال ـع ــام ل ـل ـحــزب الـسـيــد
ح ـس ــن ن ـص ــر الـ ـل ــه ف ــي خـ ـط ــاب عـلـنــي،
قبل مناسبة م ــرور أربـعــن يــومــا على
اسـتـشـهــاد الـقــائــد الـجـهــادي مصطفى
ب ــدر ال ــدي ــن (يـ ــوم األربـ ـع ــاء امل ـق ـبــل هو
ال ـي ــوم األرب ـ ـعـ ــون) .وب ــذل ــك ،سيستمر
صمت الـحــزب حيال األزم ــة والتفجير
الــذي تـعـ ّـرض لــه املــركــز الرئيسي لبنك
«لـ ـبـ ـن ــان وامل ـ ـه ـ ـجـ ــر» ،أيـ ــامـ ــا إض ــاف ـي ــة.
ف ــي هـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،اسـ ـتـ ـع ــادت حــاكـمـيــة
مصرف لبنان بعضًا من صالحياتها
كـ»مرجعية» لحل األزم ــة التي ّ
سببها
القانون األميركي ،إذ علمت «األخبار»
أن حاكم مصرف لبنان أوفــد رسولني
إل ــى مــؤسـسـتــن (واح ـ ــدة استشفائية
َ
وأخـ ـ ـ ــرى ت ـع ـل ـي ـم ـيــة) س ـب ــق أن أق ـ ِـف ــل ــت
ح ـس ــاب ــات ـه ـم ــا املـ ـص ــرفـ ـي ــة ،ط ــال ـب ــا مــن
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ع ـن ـه ـم ــا فـ ـت ــح ح ـس ــاب ــات
جـ ــديـ ــدة فـ ــي مـ ـص ــرف ح ـ ـ ـ ـ ّـدده بـنـفـســه
(الـحــاكــم) .لكن هــذه الخطوة ال تعني،
بحسب مصادر في  8آذار ،أن األزمة قد
«أصبحت وراء ن ــا» ،لكونها تصحيحًا
ُ
لخطأ ارت ِكب بحق مؤسسات مدنية ال
صلة لها بتمويل حزب الله .إضافة إلى
ذلــك ،الحظ الحزب أن فــروع «املصارف

ض ــاح ـي ــة وم ـن ــاط ــق
امل ـ ـت ـ ـشـ ــددة» فـ ــي ال ـ ّ
ن ـ ـفـ ــوذه األخ ـ ـ ـ ــرى ك ــف ــت عـ ــن االتـ ـص ــال
بمودعني لم ترد أسماؤهم على لوائح
العقوبات األميركية ،ملطالبتهم بإقفال
حساباتهم .فبعض هذه الفروع سبق
أن ات ـص ـلــت بــال ـع ـشــرات م ــن زبــائ ـن ـهــا،
وم ــن دون مـعــايـيــر واض ـح ــة ،لتبلغهم
ب ـ ـضـ ــرورة «ت ـس ـك ـيــر الـ ـحـ ـس ــاب ــات» ،مــا
ي ـع ـنــي أن امل ـ ـصـ ــارف الـ ـت ــزم ــت ،ل ـل ـيــوم
الثالث على الـتــوالــي ،آلية العمل التي
ح ـ ــدده ـ ــا سـ ــامـ ــة وهـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق
ال ـخــاصــة ،إلق ـفــال أي ح ـســابــات .وهــذه
اآللـيــة تضع صالحية إقـفــال حسابات
أو ت ـج ـم ـي ــده ــا ب ـي ــد ه ـي ـئ ــة ال ـت ـح ـق ـيــق
الـخــاصــة الـتــي يــرأسـهــا حــاكــم مصرف
لـبـنــان ،ال بيد امل ـصــارف .لكن يـبــدو أن
ح ــزب ال ـل ــه يـنـتـظــر خ ـط ــوات إضــاف ـيــة،
ّ
ّ
يصرح
قبل القول إن األزمة قد ُحلت .ال
قــادة الحزب عن «الئحة مطالب» ،لكن
يـبــدو جليًا أن فتح بــاب الـحــل عنوانه
واحـ ــد ال ثــانــي ل ــه« :ل ــوائ ــح الـعـقــوبــات
األمـيــركـيــة غـيــر م ـقـ ّـدســة ،وع ـلــى حاكم
م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان واملـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف إيـ ـج ــاد
السبل املناسبة لتجاوزها حيث تدعو
الحاجة الوطنية لذلك».

«قنبلة» الكتائب الصوتية!

إشكالية ،ال تتعلق بمصير الحكومة،
بل بالتمثيل املسيحي فيها ،وال لجهة
النصاب ،بل لجهة تفرد تكتل التغيير
واإلصالح من اآلن وصاعدًا في التحدث
ب ــاس ــم األحـ ـ ــزاب املـسـيـحـيــة الــرئـيـسـيــة
ف ـي ـهــا .ف ـقــد طــرحــت م ـص ــادر سياسية
أسئلة عن طبيعة العالقة التي ستحكم
من اآلن وصاعدًا رئيس الحكومة تمام
سالم وممثلي التكتل ،وال سيما التيار
الوطني الحر الــذي أصبح املمثل شبه
الوحيد للقوى املسيحية .وهــذا األمــر
كان أيضًا مثار استغراب لدى قيادات
رئيسية فــي تـيــار املستقبل الـتــي نقل
ع ـن ـهــا اس ـت ـي ــاؤه ــا مـ ــن تـ ـص ــرف ح ــزب
ال ـك ـتــائــب ،وق ــد أب ـل ـغــت ال ـنــائــب ســامــي
ّ
الجميل أن خطوته ستضع «املستقبل»

ّ
توقفت بعض
المصارف عن الضغط
على زبائن غير
مشمولين بالعقوبات

على صعيد آخر ،طرحت قضية استقالة
وزي ـ ــري ح ــزب ال ـك ـتــائــب م ــن الـحـكــومــة
(هيثم الموسوي)

وحيدًا في مواجهة التيار الوطني الذي
سيتفرد من اآلن وصاعدًا في الكالم عن
حـقــوق املسيحيني فــي الـحـكــومــة وفــي
ال ــدف ــاع ع ــن م ـشــاريــع وم ـل ـفــات عــالـقــة.
ل ـكــن ال ـج ـمـ ّـيــل ،بـحـســب م ــا نـقـلــت هــذه
ال ـق ـيــادات ،تمسك بموقفه وأص ـ ّـر على
االستقالة وأنــه سيبحث فــي موضوع
تصريف األعمال أو عدمه.
وفيما تضاربت التصريحات الكتائبية
بـشــأن وجـهــة ال ـ ــوزراء بـعــد االسـتـقــالــة،
لناحية تصريف األعمال أو عدمه ،حسم
وزير العمل سجعان القزي األمر بقوله
أمــس لــ»الــوكــالــة الوطنية لــإعــام» إن
االستقالة سياسية ،و»سنبقى نصرف
األع ـ ـمـ ــال ألن ل ــدي ـن ــا م ـس ــؤول ـي ــة ت ـجــاه
الـ ـن ــاس ،وت ـص ــري ــف األعـ ـم ــال ال عــاقــة
لــه بــالـقــرار الـسـيــاســي» .وحـصــر القزي
صــاح ـيــة ق ـب ــول االس ـت ـق ــال ــة بــرئـيـســي
الجمهورية والحكومة معًا« ،وبالتالي
هناك صعوبة في صدور مرسوم قبول
االستقاالت أكانت للكتائب أم لغيرها
ك ـمــا ح ـصــل م ــع ال ــوزي ــر أشـ ــرف ري ـفــي،
وبــال ـتــالــي االس ـت ـقــالــة ن ــاف ــذة سياسيا
ومعلقة دستوريًا».
وك ــان الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري قــد ذكــر أمــام
ال ـن ــواب فــي لـقــاء األرب ـع ــاء أن استقالة
وزيري الكتائب ستكون قنبلة صوتية
إن اس ـت ـم ـ ّـرا بـتـصــريــف األعـ ـم ــال .وفــي
الـ ـسـ ـي ــاق عـ ـيـ ـن ــه ،ن ـش ـب ــت أمـ ـ ــس ح ــرب
بـ ـي ــان ــات بـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر
وحــزب الكتائب ،إذ ّ
رد مجلس اإلعــام
ف ــي ال ـح ــزب عـلــى ب ـيــان تـكـتــل التغيير
واإلصالح أول من أمس ،مشيرًا إلى أنه
كان «األجدى بوزراء التكتل أن يكونوا
إل ــى جــانــب الـكـتــائــب فــي تعطيل خطة
النفايات ورفض استمرار نهج الفساد
ً
وضرب البيئة بدال من تشويه الحقائق
واالفـ ـت ــراء عـلــى اآلخ ــري ــن ،فــي مـحــاولــة
يــائـســة لــرفــع املـســؤولـيــة عــن الـنـفــس».
ّ
وذك ــرت بكفيا البرتقاليني بجلسة 12
آذار  2016التي قيل فيها عن وزرائها
«وزراء امل ـع ــارض ــة» لــرفـضـهــم الـشــديــد
ت ـفــاص ـيــل ال ـخ ـط ــة ،وب ــال ـت ــال ــي «كـ ــل ما
ورد في مقررات مجلس الــوزراء عن أن
ُ
الخطة أقـ َّـرت باإلجماع ،غير صحيح»،
األمر الذي استدعى تصريحًا من وزير
الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ال ـي ــاس بو
صعب يعد فيه الكتائب بالتوجه اليوم
إل ــى «األم ــان ــة ال ـعــامــة ملـجـلــس ال ـ ــوزراء
لالطالع على محضر الجلسة لتنشيط
الـ ــذاكـ ــرة» ،واعـ ـ ـدًا الـجـمـهــور بـمــوافــاتــه
«بما ُد ِّون فيه».

تقرير

«باري ماتش» :إمبراطورية الحريري على حافة االنهيار
ي ـس ـل ـك ـه ــا الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،وه ـ ـ ـ ــي :م ـس ــار
التجسس اإلسرائيلي ،إدخــال املعدات
إلى لبنان ،طريقة تركيب هذه املعدات،
ومـ ـ ـس ـ ــار اس ـ ـت ـ ـجـ ــرار اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت غ ـيــر
الشرعي .وأكد أن «الخطوات التي قمنا
بها حتى اآلن حققت مجموعة مهمة
ً
من اإلنجازات ،أوال عبر إبقاء القضية
ح ـي ــة ،وث ــان ـي ــا ع ـب ــر م ــواك ـب ــة ال ـق ـضــاء
وحضه على اإلس ــراع مــن دون تسرع،
وثالثًا كشف تفرعات قضية اإلنترنت
غـيــر ال ـشــرعــي» .وق ــال فـضــل ال ـلــه إننا
«أبلغنا الــوزيــر حــرب أن امللف أصبح
في هيئة التشريع والقضايا في وزارة
ال ـ ـعـ ــدل ،وي ـف ـت ــرض أن ي ـس ـلــك م ـس ــاره
الـقــانــونــي» .ولـفــت إلــى أنــه جــرى «رفــع
السرية عــن مداخلة نائبني ملــا فيهما
مــن مـعـطـيــات ومـعـلــومــات ،هـمــا عمار
ُ
حوري وأالن عون ،وستحال املعطيات
الـ ـت ــي ق ــدم ــاه ــا خـ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة عـلــى
الـقـضــاء املختص لكي يـبــدأ التحقيق
في ما أدلى به بعض الزمالء النواب».

ال ت ـق ـت ـص ــر تـ ــداع ـ ـيـ ــات إف ـ ـ ـ ــاس ش ــرك ــة
«سـ ـ ـع ـ ــودي أوجـ ـ ـي ـ ــه» ع ـل ــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن
وال ـس ـعــوديــن ،إذ كـشـفــت مـجـلــة «ب ــاري
ماتش» الفرنسية أن املحنة طاولت 200
مــن الــرعــايــا الفرنسيني الــذيــن يقطنون
ف ــي جـ ــدة والـ ــريـ ــاض والـ ــدمـ ــام .وال ـي ــوم
تــواجــه الهيئات القنصلية فــي الرياض
وجــدة صعوبة كبيرة في تحديد األسر
املحتاجة ،نـظـرًا إلــى أن بعضها يفضل
ً
ال ـب ـق ــاء م ـن ـع ــزال نـتـيـجــة ال ــواق ــع املـ ــزري
ال ــذي تعيش فـيــه ،وهــو مــا دفــع السفير
الفرنسي برتران بوزاسينو إلــى الطلب
مــن مــديــري امل ــدارس فــي جــدة والــريــاض
وال ـ ـخ ـ ـبـ ــر ،ال ـش ـه ــر امل ـ ــاض ـ ــي ،ال ـت ـس ــاهــل
مــع األس ــر الـفــرنـسـيــة ال ـعــاجــزة عــن دفــع
ال ــرس ــوم امل ــدرس ـي ــة ع ـبــر مـنـحـهــا مهلة
لغاية نهاية العام الجاري.
وكانت املجلة الفرنسية قد تلقت رسالة
مــن زوج ــة أح ــد الـعــامـلــن فــي «سـعــودي
أوج ـيــه» مـنــذ أكـثــر مــن  20عــامــا ،تشكو
فيها الـضــائـقــة املــاديــة الـتــي ال تخولها

إلطعام ولديها ،وال سيما
حتى التبضع
َ
أن زوجها لم يتقاض أجــره منذ نحو 6
أش ـهــر .وال يـعــانــي الـعــامـلــون مــن الـعــوز
املــالــي فحسب ،بــل يـقــول رئيسهم الــذي
يعمل في الشركة منذ  18عامًا ،إن األهم
ه ــو ان ـت ـه ــاء ع ـق ــود عـمـلـهــم ف ــي غـضــون
شهر وعدم تجديد السعودية إلقاماتهم.
وي ـش ـيــر إل ــى أن ال ـشــركــة تــديــن ل ــه «بــن
 40و 45أل ــف يـ ــورو م ــن دون احـتـســاب
املخصصات اإلضافية».
منذ توقف الشركة السعودية ـ اللبنانية
ع ـ ــن إيـ ـ ـف ـ ــاء رواتـ ـ ـ ـ ــب أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  38أل ــف
عــامــل لــديـهــا بــانـتـظــام ،ب ــدأت السلطات
السعودية ّ
تطبق سلسلة من العقوبات
عـلـيـهــا؛ أب ــرزه ــا ع ــدم تـجــديــد تـصــاريــح
ال ـع ـم ــل .بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،ط ـلــب ن ــائ ــب وزي ــر
الــداخ ـل ـيــة ال ـس ـعــودي أح ـمــد ال ـســالــم من
الـسـفـيــر ال ـفــرن ـســي ت ـســويــة وض ــع نحو
ً
س ـت ــن ع ــام ــا فــرن ـس ـيــا فـ ـق ــدوا إق ــام ــات
عـمـلـهــم .وال ــاف ــت أن الـفــرنـسـيــن الــذيــن
غـ ـ ـ ــادروا إلـ ــى ب ـل ــده ــم اش ـت ـك ــوا م ــن ع ــدم

ت ـســديــد امل ـس ــاه ـم ــات االج ـت ـمــاع ـيــة إلــى
املـ ـص ــارف ال ـفــرن ـس ـيــة ،م ــا دف ــع مــوظـفــي
سـ ـع ــودي أوج ـ ـي ــه إل ـ ــى إن ـ ـشـ ــاء جـمـعـيــة
للمغتربني وتعيني محامني بغية تأكيد
حقوقهم .ووفقًا لـ»باري ماتش» ،يتشابه
وضع سعودي أوجيه الكارثي مع وضع
مجموعة بــن الدن للبناء الـتــي أسسها
والد زعيم القاعدة أسامة بن الدن ،والتي
تــوق ـفــت ع ــن دفـ ــع رواتـ ـ ــب خ ـم ـســن ألــف
موظف منذ ستة أشهر أيضًا.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ي ــرف ــض أح ــد مــوظـفــي
شركة الـحــريــري السعودية منذ ثالثني
عامًا ربط انهيارها باألسباب السياسية
واالق ـت ـصــاديــة ،مــؤك ـدًا أن هـنــاك مشكلة
أخرى تتمثل في عدم تجرؤ املعنيني على
رفض أي طلب للعائلة املالكة والحكومة
ال ـس ـعــوديــة ،رغ ــم تــأخــرهـمــا فــي تسديد
املستحقات .ويشير املوظف إلى أن حجم
ربح الشركة من مشاريعها يالمس  3إلى
 4مليارات يــورو .لكن بعد بناء جامعة
األميرة نورا في عام  2011وتسجيل رقم

قـيــاســي فــي م ــدة تسليمها خ ــال ثــاث
سـ ـن ــوات« ،ل ــم ي ـس ـ ّـرح امل ـس ــؤول ــون ج ــزءًا
مــن الـعــامـلــن فــي ه ــذا امل ـش ــروع الكبير،
فــوجــدوا أنفسهم أمــام مجموعة رواتــب
ع ــال ـي ــة ال ي ـم ـكــن اح ـت ـم ــال ـه ــا» .وي ـج ـمــع
غالبية املــوظـفــن الــذيــن التقتهم املجلة
في الرياض على أن سوء إدارة الحريري
هــو سـبــب األزم ــة الــرئـيـســي .أم ــا السبب
اآلخــر النهيار عائلة الحريري ،فيربطه
هؤالء بوصف رئيس الحكومة اللبناني
الـســابــق سـعــد الـحــريــري لــأمـيــر محمد
بن نايف بــ»الـجــزار» .لم ينس بن نايف
تلك اإلهــانــة يــومــا ،ولــم يغفر للحريري
ما قاله ،ومــذ ذاك تدفع شركة الحريري
و 38أل ـ ــف م ــوظ ــف ف ـي ـهــا ال ـث ـم ــن رب ـم ــا.
ّ
واملــوظـفــون فــي حـيــرة وال ي ــرون أي حل
ف ــي األف ـ ــق ،خ ـصــوصــا أن ـهــم ال يـعــرفــون
كيف ستتجنب إمـبــراطــوريــة «سـعــودي
أوجيه» االنهيار التام من دون مساعدة
مالية من الدولة السعودية.
(األخبار)

