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سياسة
قضية اليوم

المشهد السياسي

ّ
وزير المال «يعدل» خطوات التصحيح:

إعادة جدولة الدين بالتعاون مع مصرف لبنان والمــصارف
لليوم الثاني ،أثارت تصريحات وزير المال علي حسن خليل ردود فعل سلبية في السوق المالية .بعد التصريح األول لـ«األخبار»،
قبل يومين ،تراجعت أسعار التأمين على سندات الدين اللبنانية بالعمالت األجنبية المتداولة في السوق الدولية نحو 6
وبعد التصريح الثاني ،أمس ،تراجعت األسعار بنحو  4نقاط .الخطير في التصريح األخير أنه أتى بمثابة تصحيح
نقاط مئويةّ ،
للتصريح األول ،وأكد أن الوزارة تتعاون مع مصرف لبنان والمصارف للقيام بإعادة جدولة للدين العام
محمد وهبة
بـعــد الـصــدمــة الـتــي تلقتها األس ــواق
املالية أول من أمس ،إثر تصريح وزير
املال علي حسن خليل لـ«األخبار» عن
ّ
إعداد الوزارة خطة للتصحيح املالي
الطوعي تشمل «إع ــادة هيكلة الدين
ال ـع ــام» ،أطـلــق خليل أم ــس تصريحًا
تصحيحيًا حــاكــى لهجة املصرفيني
وأصـ ـح ــاب ال ــرس ــام ـي ــل ،ف ــي مـحــاولــة
ملـحــو األث ــر الـسـلـبــي ال ــذي تـسـ ّـبــب به
ت ـصــري ـحــه األول .إال أن وقـ ـع ــه ك ــان
أكـثــر ش ـ ّـدة على األسـ ــواق .وزي ــر املــال
ّ
أك ـ ــد ل ــ«ب ـل ــوم ـب ــرغ» أن الـ ـ ـ ــوزارة تـعـ ّـد
ّ
خــطــة لــإصــاحــات فــي مالية الــدولــة
وم ــوازن ـت ـه ــا تـتـضـمــن م ـج ـمــوعــة من

استمرار الهلع في السوق
المالية يخفض اسعار سندات
اليوروبوندز  4نقاط مئوية
السوق تنظر إلى إعادة
الجدولة وإعادة الهيكلة
على أنها إشعار باإلفالس
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات إلع ـ ـ ــادة الـ ـ ـت ـ ــوازن امل ــال ــي
وتـنـفـيـذًا لـلـتــوجـهــات ال ـتــي أقـ ـ ّـرت في
م ــؤت ـم ــر «س ـ ـي ـ ــدر» ،وب ـي ـن ـه ــا «إدارة
الدين واعــادة جدولته بالتنسيق مع
املصرف املركزي واملصارف».
لم يلتفت تجار السندات واملودعون
ملــا سبق هــذه العبارة ومــا تالها في
ال ـب ـيــان ن ـف ـســه ،ب ــل ص ــدم ــوا م ــن أنـهــا
ج ــاءت بـعــد لـقــاء الــوزيــر وف ـدًا مؤلفًا
م ــن رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــات م ـح ـمــد شـقـيــر
ورئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف ج ــوزف
طربيه ورئيس جمعية تجار بيروت
املـ ـص ــرف ــي نـ ـق ــوال شـ ـ ّـمـ ــاس .ب ـ ــدا ك ــأن
ال ـ ـهـ ــدف ال ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى اس ـت ـب ــدال
ع ـب ــارة «إع ـ ــادة هـيـكـلــة ال ــدي ــن ال ـعــام»

أين الحسابات المالية للدولة؟
أنجزت فرق وزارة املال املكلفة بإعادة تكوين الحسابات املالية النهائية للدولة أعمالها ضمن
املهل املحددة ،وأحالت تقاريرها الى وزير املال علي حسن خليل في أيلول املاضي ،إال أن هذه
التقارير لم يتسلمها مجلس الوزراء وديوان املحاسبة حتى اآلن.
تشمل هذه التقارير كل الفترة من  1993حتى  ،2017وهي تتضمن ميزان الدخول لسنة ،1993
إذ إن تصفير الحسابات في حينه منع ديوان املحاسبة من إعطاء املوافقة النهائية على جميع
قطوعات الحساب حتى عام  ،2003ليتوقف بعدها وضع قوانني املوازنة وقطوعات الحساب
كليًا.
وكان مجلس النواب قد أقر قانون موازنة عام  2017بعد انقطاع  12سنة ،في مخالفة ألحكام
الدستور التي تنص على إقرار قطع حساب السنة السابقة قبل إقرار قانون موازنة السنة
الالحقة ،ووضع مجلس النواب مهلة انتهت في  20تشرين األول /أكتوبر املاضي إلعداد
الحسابات املالية النهائية ،إال أن هذه الحسابات ال تزال نائمة في األدراج على الرغم من إنجازها،
بحجة عدم تأليف الحكومة ،في حني انتهت املهلة الدستورية إلصدار قانون موازنة عام ،2019
ما يطرح تساؤالت ّ
جدية عن مصيرها.
(األخبار)

(هيثم الموسوي)

بعبارة «إع ــادة جــدولــة الــديــن العام»
بل التلميح إلى أن إعادة الجدولة هي
الخطوة الـتــي يــوافــق عليها مصرف
لبنان واملصارف.
ففي قــامــوس تـجــار الـسـنــدات ،إعـ ّـادة
الهيكلة أو إعادة الجدولة هما مؤشر
واضـ ـ ــح ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األزم ـ ـ ــة ال ـتــي
يعيشها لبنان ،والتي تستدعي القيام
بــإجــرائــن يـعـكـســان م ـس ــارًا إفــاسـيــا
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ويـ ــرف ـ ـعـ ــان م ـ ــن احـ ـتـ ـم ــاالت
ّ
ال ـت ـخ ــل ــف عـ ــن ال ـ ـس ـ ــداد .ص ـح ـي ــح أن
هـنــاك فــرقــا بــن إع ــادة الهيكلة التي
ق ــد ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى م ـ ـصـ ــادرة ال ــدول ــة
لنسبة مــن قيمة الـسـنــدات لتخفيف
مــديــون ـي ـت ـهــا ،أو م ــا ي ـس ـ ّـم ــى «ق ـ ّـص ــة
الشعر» ،وبني إعادة الجدولة التي ال
تتضمن عملية مـصــادرة ،بل تفرض
على حاملي السندات تجديدًا قسريًا
فــي اكـتـتــابــاتـهــم عـلــى ف ـتــرات طويلة.
إال أن ه ــذا ال ـف ــرق ال يـلـغــي الخلفية
التي يمكن أن تدفع بلدًا ما إلى طرح
إجراءات قسرية من هذا النوع .األسوأ
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فــي التصريح الـثــانــي ،أنــه يشير إلى
وجود رغبة وتنسيق بني وزارة املال
ومصرف لبنان للقيام بعملية إعادة
الجدولة في ظل سكوت هــذا األخير.
بكل بساطة هذه اإلجــراءات املتنوعة
تعكس مخاطر مرتفعة ماليًا ،وهي
تــدفــع اي مستثمر لــانـسـحــاب فــورًا.
واملـخــاوف التي يثيرها هــذا االمــر ال
تـقـتـصــر ع ـلــى خ ـســائــر ال ـس ـن ــدات في
التداوالت ،بل إن فقدان الثقة انعكس
سلبًا عـلــى حـجــم تـحــويــات الــودائــع
م ــن ال ـل ـي ــرة إل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدوالر ،وت ـحــويــل
الدوالرات إلى خارج لبنان.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ك ـ ـ ـ ــان امل ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون املـ ــال ـ ـيـ ــون
ف ــي الـ ـس ــوق ي ـت ـع ـ ّـم ـق ــون ف ــي تـفـسـيــر
تـ ـص ــريـ ـح ــات الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
استحقاقات سـنــدات الــديــن املترتبة
عـ ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـ ــالـ ــدوالر
األم ـيــركــي (ي ــوروب ــون ــدز) .فـقــد نقلت
«بـلــومـبــرغ» عــن مؤسسة «أمــونــدي»
إلدارة األصول ،أن السلطات اللبنانية
س ـ ـت ـ ـسـ ــارع ال ـ ـ ــى حـ ـم ــاي ــة امل ـ ـصـ ــارف

اللبنانية في حال ّ
قررت تنفيذ عملية
إع ــادة هيكلة للدين ال ـعــام ،مــا يعني
أن الضرر سيقع على حاملي سندات
ال ـيــوروبــونــدز .كــذلــك أشـ ــارت إل ــى أن
ّ
م ــا ي ـح ـصــل ي ـع ـكــس «ق ــل ــة الـتـنـسـيــق
الواضح بني أعضاء الحكومة ،بعيدًا
عــن اي اسـتــراتـيـجـيــة م ـ ّ
ـوح ــدة ترسم
كيفية التعامل مع الوضع املالي على
بـعــد أشـهــر مــن اسـتـحـقــاقــات سـنــدات
بقيمة  2.65مليار دوالر (مع الفوائد
ت ـص ـبــح االس ـت ـح ـق ــاق ــات  4م ـل ـي ــارات
ً
دوالر) ،ف ـضــا ع ــن أن وزارة امل ــال ال
يمكنها القيام بــأي هيكلة للدين من
دون ات ـفــاق مــع م ـصــرف لـبـنــان الــذي
يحمل  %40من مجموع الدين العام».
ع ـم ـل ـي ــا ،بـ ـع ــد ك ـ ــل تـ ـص ــري ــح ل ــوزي ــر
املـ ــال ،سـ ّـجـلــت أسـ ــواق امل ــال تــدهــورًا
دراماتيكيًا ّأدى إلى خفض األسعار
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــن ع ـلــى
السندات ،فيما زاد حجم التحويالت
مــن الـلـيــرة إل ــى الـ ــدوالر ،وم ــن لبنان
إلى الخارج ،بحسب مصادر مطلعة.

ّ
امل ـ ـ ّصـ ــادر أك ـ ـ ــدت أن مـ ـص ــرف لـبـنــان
تــدخــل بـعــد الـتـصــريــح األول شــاريــا
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـنـ ــدات ،وضـ ـ ـغ ـ ــط ع ـ ـلـ ــى ب ـعــض
امل ـص ــارف املـحـلـيــة واألج ـن ـب ـيــة الـتــي
ي ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا ل ـب ـن ــان ـي ــون إلق ـنــاع ـهــم
ب ـ ـجـ ــدوى ش ـ ـ ــراء ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات أو ع ــدم
بيعها ،ما أوقف انهيار االسعار في
ف ـتــرة بـعــد ال ـظ ـهــر .وب ـعــد الـتـصــريــح
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ف ـق ــد ال ـ ـسـ ــوق ال ـث ـق ــة ال ـتــي
ك ــان يــولـيـهــا ل ـ ــوزارة امل ــال و ّملـصــرف
ل ـ ّب ـن ــان ،وب ـ ــات ال ــوض ــع الـ ـه ــش أكـثــر
دقة وهشاشة .أما عمليات التحويل
م ــن ال ـل ـيــرة إل ــى ال ـ ــدوالر وم ــن لبنان
إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ،ف ـق ــد ت ـس ــارع ــت تـبـعــا
الس ـت ـح ـقــاقــات ّال ــودائ ــع ف ــي الـقـطــاع
املصرفي ولتوفر السيولة بالدوالر
الـ ـ ـت ـ ــي ع ـ ـمـ ــل مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ع ـلــى
تجفيفها خالل األشهر املاضية.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق قـ ـ ـ ــد تـ ـج ــاهـ ـل ــت
الـ ـش ــق الـ ـث ــان ــي مـ ــن ت ـص ــري ــح خـلـيــل
ل ــ«ب ـل ــوم ـب ــرغ» وال ـ ـ ــذي ي ـت ـطــابــق مــع
تصريح وزيــر االقـتـصــاد ،املصرفي،
رائد خوري (راجع «األخبار» أمس).
اس ـ ـت ـ ـعـ ــاد خـ ـلـ ـي ــل لـ ـهـ ـج ــة أص ـ ـحـ ــاب
امل ـصــارف الــذيــن يــرفـضــون أي شكل
من أشكال إعادة الهيكلة والجدولة،
ويربطون موافقتهم عليها بمشروع
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح لـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــة ق ـ ـطـ ــاعـ ــي
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت وال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وت ـش ــري ــد
مــوظ ـفــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام .خـلـيــل قــال
بوضوح «إن الخطة تتضمن خفض
االنـ ـف ــاق وإص ـ ــاح ق ـط ــاع ال ـك ـهــربــاء
وخـ ـف ــض ع ـ ـجـ ــزه ،وإش ـ ـ ـ ــراك ال ـق ـطــاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وإص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ض ــري ـب ـي ــة
وت ـح ـف ـي ــزي ــة ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ،وت ـع ــزي ــز
الواردات ،ال سيما الجمركية ،ووقف
ّ
التهرب ( )...كما ال نية العادة الهيكلة
واملـ ّـس بحقوق حاملي أدوات الدين
السيادي بأي شكل من االشكال .كما
انه ليس من ضمن املقترحات اعادة
النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية
التي يشكل استقرارها عامال مهمًا.
وال ـت ــأك ـي ــد ع ـلــى الـ ـت ــزام وزارة امل ــال
بكامل حقوق حاملي سندات الدين
الـصــادرة باسمها وبقيمتها وكافة
املترتبات املتوجبة عليها».
ول ـ ـ ــم ي ـق ـت ـص ــر مـ ــوقـ ــف خ ـل ـي ــل ع ـلــى
اسـ ـتـ ـع ــادة خ ـط ــاب خـ ـ ــوري فـحـســب،
ب ــل كـ ــال امل ــدي ــح ل ـل ـق ـطــاع امل ـصــرفــي،
شاطبًا مــن بياناته أي كــام يتعلق
بإعادة هيكلة الدين العام .فبحسب
البيان الصادر عن املكتب اإلعالمي
لــوزيــر املـ ــال ،زاره وف ــد مــن الهيئات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة بـ ـه ــدف «اس ـت ـي ـض ــاح
الـ ـك ــام امل ـن ـس ــوب الـ ــى وزي ـ ــر املــال ـيــة
أم ــس فــي اح ــدى الـصـحــف املحلية».
وق ـ ـ ــد «أثـ ـ ـن ـ ــى الـ ـ ــوزيـ ـ ــر عـ ـل ــى ال ـ ـ ــدور
ال ــوطـ ـن ــي وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــوم بــه
القطاع املصرفي اللبناني في تنمية
االقتصاد الوطني وإمــداد القطاعني
ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـ ــامل ـ ــوارد امل ــال ـي ــة
وان ـت ـظــام ال ـ ــدورة املــالـيــة فــي ال ـبــاد،
وأكد أنه ينبغي على جميع املعنيني
املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى سـ ــامـ ــة وص ــاب ــة
الـ ـنـ ـظ ــام املـ ـص ــرف ــي ملـ ــا لـ ــه مـ ــن دور
مـحــوري فــي تأمني االسـتـقــرار املالي
واالقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي .وبـعــد
ج ــول ــة م ـن ــاق ـش ــات ح ـ ــول الــوض ـعــن
امل ـ ــال ـ ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي املـ ـ ــأزومـ ـ ــن،
أش ـ ــاد ال ــوف ــد ب ـج ـهــود وزي ـ ــر املــال ـيــة
فــي اسـتـنـبــاط حـلــول مــالـيــة لخفض
ال ـن ـف ـقــات وزي ـ ـ ــادة االي ـ ـ ـ ــرادات لكسر
ال ـح ـل ـقــة امل ـف ــرغ ــة امل ـت ـم ـث ـلــة بــارت ـفــاع
عجز املــوازنــة وتـنــامــي الــديــن الـعــام.
وفي نهاية االجتماع تم االتفاق على
اس ـت ـمــرار ال ـتــواصــل والـتـنـسـيــق بني
الجانبني إليـجــاد الـحـلــول املناسبة
ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـه ــدف امل ـش ـت ــرك بــإن ـقــاذ
الوضعني املالي واالقتصادي».

ّ
ّتوتر بين بعبدا وعين التينة
بري« :ما حدا يمزح معنا»
ّ
عنوان التوتر في البلد
هذه األيام هو القمة
التنموية االقتصادية العربية،
وقطباه رئاسة الجمهورية
ورئاسة مجلس النواب .دعوة
ليبيا إلى ّ
القمة كانت الفتيل
الذي أشعل المواجهة،
وفتحت المجال لبيانات الردّ
بين بعبدا وعين التينة،
واستدعت اجتماعًا طارئًا
للمجلس اإلسالمي الشيعي
تأييدًا للرئيس نبيه ّبري
لم تعد ُمشاركة سوريا من عدمها ،في
ّ
القمة التنموية االقتصادية العربية ،هي
ّ
ّ
الــواجـهــة للتوتر الــداخـلــي .فقد تحولت
القمةُ ،
دعوة ليبيا إلى ّ
ومشاركتها عبر
وفد برئاسة رئيس حكومة الوفاق فايز
ٍ
الـ ـس ـ ّـراج ،ه ــي ال ـح ــدث األس ــاس ــي .أم ــس،
ّ
ُبلغ التوتر الداخلي أوجـ ُـه ،مع البيانني
امل ـت ـبــادلــن ب ــن الـلـجـنــة املـنـظـمــة للقمة
االقتصادية (يرأسها املدير العام للقصر
ال ـج ـم ـهــوري أنـ ـط ــوان ش ـق ـي ــر) ،واملـكـتــب
اإلعــامــي لــرئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
ّ
معلومات واردة في
ّبري ،الذي اعتبر أن
ٍ
الـبـيــان ال ـصــادر مــن الـقـصــر الجمهوري
«مختلقة وع ــاري ــة مــن الـصـحــة تـمــامــا».
ل ـيــس بـ ـ ّـري «وحـ ـيـ ـدًا» ف ــي مـعــركـتــه ملنع
الوفد الليبي من الوصول إلى البلد ،طاملا
ّ
أن قضية اإلمام موسى الصدر ورفيقيه
الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد يـ ـعـ ـق ــوب وال ـص ـح ــاف ــي
ُ ّ
عـبــاس ب ــدر الــديــن لــم ت ـح ــل .فـقــد حصل
رئيس املجلس أمــس على غطاء ملوقفه
مــن املجلس اإلســام ُــي الشيعي األعلى،
الــذي ّأسسه اإلمــام امل ّ
غيب .املجلس عقد
اج ـت ـمــاعــا ط ــارئ ــا ب ــرئ ــاس ــة ال ـش ـيــخ عبد
األم ـيــر ق ـبــان ،وأصـ ــدر بـيــانــا أع ـلــن فيه
رفض«دعوة السلطات الليبية للمشاركة
كان
في مؤتمر القمة االقتصادية،
فيما ّ
ُ
املطلوب من الدولة اللبنانية أن تسخر
ّ
ك ــل إمـكــانــاتـهــا للضغط عـلــى السلطات

الليبية لكشف مصير اإلمــام وأخــويــه».
ّ
الـلـقــاء حـضــره ك ــل ن ــواب ح ــزب ال ـلــه ،في
ّ
إشـ ـ ــارة أخ ـ ــرى إلـ ــى تــأي ـيــد م ــوق ــف ب ــري
ودعمه.
ّ
وأوضـ ــح ب ـ ّـري أم ــس أن الـشـعــب الليبي
«ليس املستهدف ،فاملواطنون الليبيون
ّ
يتعرض
موجودون بكثرة في البلد ولم
ّ
أحـ ـ ــد م ـن ـه ــم لـ ـ ـ ـ ــأذى»ُ ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن
«مــوق ـف ـنــا ن ــاب ــع م ــن ك ــون قـضـيــة اإلم ــام
موسى الصدر ورفيقيه مبدئية .اإلمــام
لــم يـقــم بــزيــارة ليبيا بـهــدف السياسة،
بــل كــان مــوجــودًا هـنــاك مــن أجــل حماية
ّ
لبنان» .وقال ّبري ،أمام زواره ،إن «النظام
الليبي الـحــالــي ال يـتـعــاون للكشف عن
مصير اإلمام الصدر» ،مستغربًا «موقف
بعض القوى السياسية من هذا امللف».
وتضمن كالم ّبري تصعيدًا ،مع تأكيده
ّ
أن «املوضوع مش مزحة .ما حدا يمزح
معنا ،وإذا كان البعض قد أشار الى أننا
سنقوم بـ  6شباط سياسي ،فنحن نقول
إنـنــا سنقوم ب ـ  6شـبــاط سياسي وغير
سـيــاســي»ّ .
وردًا على الــربــط بــن موقفه
ّ
من دعوة دمشق إلى القمة االقتصادية،
ّ
وك ـس ــب ّ
ود الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،قـ ــال إن
«عــاقـتــي مــع ال ـســوريــن لــم تتغير منذ
خـمـســن ع ــام ــا .ط ــرأ عـلـيـهــا الـكـثـيــر من
الـتـبــايـنــات فــي الـســاحــة الـلـبـنــانـيــة ،لكن
موقفنا االستراتيجي فــي الــوقـ ّـوف إلى
جــانـبـهــا ل ــم يـتـغـيــر ،وال ــدل ـي ــل أن ـن ــا كنا
في كل خطاباتنا».
نستحضرها
وكانت اللجنة ُاملنظمة ّ
للقمة قد أصدرت
ب ـي ــان ـ ُـا« ،ه ــدف ــه تــوض ـيــح ب ـعــض الـنـقــاط
الـتــي أث ـيــرت ،ولـيــس الــدخــول فــي سجال
م ــع رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي» ،بحسب
مصادر بعبدا .وورد في البيان ّأن ّ
«بري
أبلغ رئيس اللجنة العليا املنظمة للقمة
الــدكـتــور أن ـطــوان شقير ورئـيــس اللجنة
التنفيذية الدكتور نبيل شديد موافقته
على دعــوة ليبيا ،على أن ّ
توجه الدعوة
ّ
ع ـبــر ال ـق ـن ــوات الــدب ـلــومــاس ـيــة ،ف ـت ــم ذلــك
ب ــواس ـط ــة مـ ـن ــدوب ل ـي ـب ـيــا ل ـ ــدى جــامـعــة
الــدول العربية .أمــا في ما يتعلق بدعوة
سوريا ،فقد أوضح عضوا اللجنة لدولة
ّ
الــرئ ـيــس ب ــري أن ه ــذه امل ـســألــة مرتبطة
بقرار مجلس جامعة الدول العربية على
وزراء الـخــارجـيــة ،ولـيــس ق ــرارًا
مستوى
ُ
لـبـنــانـيــا» .وخ ـت ــم ال ـب ـيــان ب ــاإلش ــارة إلــى

ّ
أنه «خالل القمة العربية التي ُعقدت في
بيروت عام  ،2002شاركت ليبيا في القمة
بوفد رفيع املستوى (ترأسه أمني شؤون
االت ـح ــاد األفــري ـقــي فــي اللجنة الشعبية
ال ـعــامــة لــات ـصــال ال ـخ ــارج ــي ،عـلــي عبد
السالم التريكي)» .وسرعان ما أتى ّ
الرد
ّ
من املكتب اإلعالمي ّ
لبريُ ،مكذبًا ما ورد،
ّ
كاشفًا أن «وزير املال زار فخامة الرئيس
َ
ُ
ب ـنــاء عـلــى طـلــب الــرئـيــس ب ــري ،محتجا

ستضغط حركة
أمل لمنع حصول
الوفد الليبي على
تأشيرات الدخول

على توجيه دعــوات إلــى الليبيني» .وفي
هذا اإلطــار ،تقول مصادر مواكبة للملف
ّإن «الظرف ّ
تبدل بني الـ  2002وال ـ ،2019
وأهمه عدم التجاوب والتعاون في كشف
ّ
مصير اإلمــام الـصــدر» .وتؤكد أن األمــور
ُمتجهة إلــى مزيد من التصعيد من قبل
باسيل :لن نكون مجرد تابع لغيرنا
نلحق به إلى سوريا (مروان طحطح)

ح ــرك ــة أمـ ـ ــل .ال ـخ ـط ــوة األولـ ـ ـ ــى ،سـتـكــون
الضغط ملنع حصول الوفد الليبي على
تــأش ـيــرات ال ــدخ ــول .وإذا حــاولــت وزارة
الخارجية منح الليبيني تأشيرات دخول،
عبر السفير اللبناني لدى ليبيا أو البعثة
ف ــي الـ ـق ــاه ــرة (فـ ــي حـ ــال قـ ـ ـ ّـرر الـلـيـبـيــون
ال ــدخ ــول إل ــى ل ـب ـنــان ع ــن ط ــري ــق م ـصــر)،
«فمن املتوقع أن يتم توقيفهم في املطار
وإع ــادت ـه ــم إل ــى ب ــاده ــم» .م ــع اسـتـبـعــاد
امل ـص ــادر أن ُي ـقــدم السفير الـلـبـنــانــي في
طرابلس الغرب ،محمد سكينة ،على هذه
الخطوة ،كونه ُم ّ
قربًا سياسيًا من حركة
أمل .أما إذا لم يتخذ األمن العام موقفًا من
الوفد الليبي ،وش ــارك األخير في القمة،
فيجري التحضير لتحركات في الشارع.
مــن جـهـتــه ،اتـهــم الــوزيــر ج ـبــران باسيل
رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ّال ـن ـي ــاب ــي ،م ــن دون أن
ً
ُي ـسـ ّـم ـيــه ،ق ــائ ــا إن ــه «ال يـمـكــن أن تـكــون
ال ـع ــاق ــات م ــع س ــوري ــا م ــوض ــع م ــزاي ــدة
داخـلـيــة يستخدمها ط ــرف مــا يــريــد أن
يحسن عالقته الخاصة ّبهاُ ،فيزايد على
ح ـســاب ل ـب ـنــان» .وأك ــد أن ــه ف ــي «طليعة
املـطــالـبــن ب ـعــودة ســوريــا إل ــى الجامعة
العربية ولــن نـكــون مـجــرد تــابــع لغيرنا
نـلـحــق بــه إل ــى ســوريــا عـنــدمــا يـقــرر هو
ذل ــك .نـحــن اعـتــرضـنــا مــن األس ــاس على
تـجـمـيــد عـضــويــة س ــوري ــا ف ــي الـجــامـعــة
العربية وحافظنا على أفضل العالقات
معها ،ومــن الطبيعي أن نساعد اليوم
على عودتها» .وربط باسيل املوقف من
سوريا ،بإعادة اإلعمار هناك« ،فهل من
املعقول أن نعاقب أنفسنا وال نشارك ألن
هناك دولة تمنعنا وتفرض عقوبات إذا
شاركنا؟».
ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـ ـخ ــاف ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ح ــول
ال ـق ـم ــةُ ،يـسـتـكـمــل الـتـحـضـيــر ل ـه ــا ،وقــد
وص ـ ــل أم ـ ــس إل ـ ــى ل ـب ـن ــان األمـ ـ ــن ال ـع ــام
املساعد لجامعة الــدول العربية السفير
ّ
حـســام زك ــي ،ال ــذي أك ــد أن «الـتـجــاذبــات
السياسية داخلية وال تخص الجامعة
العربية ،فالجامعة معنية بانعقاد القمة
ّونحن هنا» .وتقول مصادر قصر بعبدا،
إنه ُ
سيعقد يوم االثنني مؤتمر صحافي
«إلطـ ــاع الـ ــرأي ال ـعــام عـلــى الـتــرتـيـبــات،
وال ـخ ـطــة األم ـن ـيــة وخ ـطــة الـسـيــر اللتني
ُ
ستعتمدان».
(األخبار)

تقرير

ّ
سجال قضية القذافي مستمر :ما حكاية الوثيقة المسربة؟
رضوان مرتضى
لـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــوقـ ــف الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــذي ان ـط ـل ــق
عـلــى خـلـفـيــة إح ــال ــة وزيـ ــر ال ـع ــدل سليم
جريصاتي قضية هنيبعل القذافي إلى
الـتـفـتـيــش للتثبت م ــن قــانــونـيــة املـســار
القضائي بعد دخول توقيف ابن الزعيم
الـلـيـبــي امل ـخ ـلــوع مـعـمــر ال ـق ــذاف ــي عــامــه
الرابع .ودخلت على خط السجال ،عائلة
اإلم ـ ــام امل ـغـ ّـيــب ال ـس ـيــد م ــوس ــى ال ـص ــدر.
أمــا جــديــد القضية ،فقبول وزي ــر العدل
سـلـيــم جــريـصــاتــي ت ـحـ ّـدي ال ـنــائــب علي
بزي له بإثبات تلقيه مراسلة من جنيف
ً
تـتـضـمــن س ـ ــؤاال ع ــن مــاب ـســات ُتــوقـيــف
رسلت
القذافي .وجرى أمس نشر وثيقة أ ِ
إل ــى وزي ــر ال ـع ــدل ،وتـكـشــف ع ــن وص ــول
وفـ ــد ن ـهــايــة ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ق ــادم ــا من
جنيف للقاء جريصاتي .وقد ّ
وجه وزير
العدل ،عبر «األخبار» ،دعوة إلى النائب
ّ
بــزي لحضور هــذا الـلـقــاء .وقــد تـبـ ّـن أن
الوثيقة مــؤرخــة فــي الـســابــع مــن الشهر
ال ـح ــال ــيُ ،
وم ــرس ـل ــة م ــن جـمـعـيــة «ألـ ــف»
ومــركــز «الـحـقــوق املدنية والسياسية»،
ّ
ُيبلغ فيها وزيــر العدل أن موفدًا يرغب
في زيــارة لبنان بني  28و 30من الشهر

ال ـ ـج ـ ــاري .وذكـ ـ ـ ــرت ال ــوث ـي ـق ــة أن ال ــوف ــد
سيضم السيدة أيلز كاريس (عضو في
لجنة حـقــوق اإلن ـســان) والسيد باتريك
م ــوزم ـب ــرغ (م ــدي ــر املـ ــركـ ــز) .أمـ ــا ال ـهــدف
مــن الــزيــارة فهو متابعة املباحثات مع
السلطات املحلية حــول تطبيق مراقبة
توصيات لجنة حقوق اإلنسان والبنود
ُ
التي اتفق عليها في االجتماع السابق.
ُ
وذك ــر أن الــوفــد طلب لقاء مــع السلطات
املحلية ،وبشكل خاص وزير العدل سلم
جريصاتي.
ُ
ّ
غير أن هذه الوثيقة لم تكسب وزير العدل
الرهان .فقد رد الطرف املقابل أن املراسلة
ّ
التي تناقلتها مواقع إلكترونية تؤكد أن
أي جـهــة رسـمـيــة لــم ت ـســأل عــن هنيبعل
ّ
الـ ـق ــذاف ــي ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك نـحــو
 ٣٥٠٠جمعية غير حكومية فــي جنيف.
وبالتالي ،ال مفاعيل لطلب هذه الجمعية.
وكرر الرئيس نبيه ّبري موقفه من قضية
ً
توقيف هنيبعل القذافي ،قائال «صحيح
ً
أن الرجل كان طفال حني اختطف اإلمــام،
ّ
لكنه عاد وتسلم في ما بعد منصبًا أمنيًا،
وهو يملك معلومات عن القضية» .ولفت
رئيس مجلس النواب إلى «مذكرة صدرت
أمــس تقضي بمالحقة ريــم الــدبــري ،ابنة

ضابط رفيع في نظام معمر القذافي ،التي
تتجول مع حقيبة خضراء وتوقيفها أو
ترحيلها من البالد».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل س ـل ـيــم
جريصاتي لــ«األخـبــار»« :جمعية «ألــف»
هــي املنظمة غير الحكومية الـتــي ترفع
الـ ـتـ ـق ــري ــر ل ـل ـج ـن ــة حـ ـق ــوق اإل ّن ـ ـس ـ ــان فــي
ّ
األمــم املتحدة» ،مشيرًا إلــى أنها «مكلفة
بــاالس ـت ـق ـصــاء وج ـم ــع امل ـع ـلــومــات لــرفــع
الـتـقــريــر للجنة حـقــوق اإلن ـس ــان» .وذكــر
ّ
ّ
جــريـصــاتــي أن «املـنــظـمــة ،وه ــي جمعية
غير حكومية تعمل لــدى األم ــم املتحدة.

كشف الرئيس
بري عن صدور مذكرة
توقيف أمس تقضي
بمالحقة ريم الدبري

ّ
وفـ ــي امل ــراسـ ـل ــة ،أش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن املـهـمــة
اس ـت ـك ـم ــال املـ ـس ــائ ــل الـ ـع ــالـ ـق ــة .ف ـم ــا هــي
ُ
ه ــذه امل ـســائــل الـعــالـقــة مـعـنــا ال ـتــي تــريــد
اسـتـكـمــالـهـ ّـا؟ ل ـيــس ه ـنــاك س ــوى قضية
ّ
هنيبعل القذافي» .غير أن املدير التنفيذي
لجمعية « »Alef Libanجورج غالي ّ
غرد
ً
عبر موقع تويتر قائال« :طلب الزيارة من
السلطات اللبنانية يتعلق بملف الحقوق
السياسية واملدنية بشكل عام وليس بأي
ملف خاص بموقوفني معينني».
وفــي هــذا السياق ،قالت مصادر متابعة
ّ
لقضية تغييب اإلمام الصدر إن «الليبيني
اشـتـكــوا ل ــدى األم ــم املـتـحــدة أن هنيبعل
مــوقــوف تعسفيًا» .وفــي أي ــار عــام ،٢٠١٨
أرسلت األمم املتحدة من جنيف مراسلة
خطية عـبــر وزارة الـخــارجـيــة اللبنانية
إلى وزارة العدل مستفسرة بشأن قضية
القذافي وما يتردد عن ّ
تعرضه للتعذيب،
وسـ ــألـ ــت إن ت ـم ــت م ـح ــاك ـم ــة خــاط ـف ـيــه،
وأع ـطــت مهلة شـهــريــن لــإجــابــة .عندها
ّرد لبنان س ــاردًا تفاصيل املـلــف لتبيان
قانونية التوقيف في مراسلة مؤرخة في
 ١٧أيــار عبر وزارة الخارجية اللبنانية.
ّ
وتقول املـصــادر إن أح ـدًا منذ ذلــك الحني
لم يسأل عنه.

