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سياسة

سياسة
قضية اليوم

ّ
تهديد أميركي لبري:
االبتعاد عن حزب الله أو العقوبات!
تقرير

ّ
الحاكم بأمر االقتصاد يضلل الحكومة

عون نحو استدعاء سالمة للمثول أمام مجلس الوزراء؟
يبدو أن اللحظة حانت لمساءلة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة حول مخالفاته المتمادية لقانون النقد والتسليف .بحسب
المعلومات المتداولة ،برز ّ
توجه لرئيس الجمهورية ميشال عون يقضي بالطلب إلى مجلس الوزراء استدعاء سالمة واالستماع
إليه بعد حملة التهويل التي قادها نهاية الشهر الماضي ودعوته إلى تقليص القطاع العام استنادًا إلى معطيات مضللة
محمد وهبة
«إعادة االنتظام القانوني الى العالقة
بــن م ـصــرف لـبـنــان وال ـح ـكــومــة» هو
الـعـنــوان األب ــرز للمؤتمر الصحافي
الذي عقده وزير االقتصاد والتجارة
مـنـصــور بـطـيــش الـخـمـيــس املــاضــي.
فــامل ـف ـتــرض ب ـحــاكــم امل ـص ــرف ري ــاض
س ـ ــام ـ ــة أن ي ـ ـطـ ـ ّـبـ ــق قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ـن ـق ــد
وال ـت ـس ـل ـي ــف ال ـ ـ ــذي ي ـح ـص ــر عــاق ـتــه
بـ ــال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال نـ ـص ــوص
ّ
قانونية ،ال عبر تصريحات مضللة
 فــي مــؤتـمــرات وعـبــر «تــويـتــر» وفــيلقاءات جانبية ّ -
تحمل القطاع العام
م ـســؤول ـيــة ال ـع ـجــز امل ــال ــي وت ـش ـتــرط
تقليصه لضبط العجز ،فيما الهدف
التغطية على ّ
حصة الدين العام من
العجز بما فيها خدمته واملنتفعون
منه.
كلمة بطيش ال ــذي لــم ُيـتــح لــه قولها

الحريري يوفد وسطاء
إلى بعبدا لثني رئيس الجمهورية
عن استدعاء سالمة وفتح
الملفات المشبوهة
في مجلس ال ــوزراء رغــم طلبه الكالم
أكـثــر مــن م ـ ّـرة ،لــم تـعـ ّـبــر عــن قناعاته
ف ـح ـســب ،ب ــل أي ـضــا ع ــن رغ ـبــة رئـيــس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون فــي إع ــادة
االعـ ـتـ ـب ــار لـ ـلـ ـح ــدود ال ـق ــان ــون ـي ــة بــن
املـ ـص ــرف وال ـح ـك ــوم ــة .وأه ـم ـي ــة ه ــذا
االنـ ـتـ ـظ ــام ت ـك ـمــن ف ــي وجـ ـ ــود مـلـفــات
مـصــرفـيــة ونـقــديــة مـثـيــرة للشبهات،
أبرزها تلك التي ّ
تطرق إليها بطيش،
مثل الهندسات املالية وسياسة رفع
الفائدة والقروض املدعومة.
وفي املعلومات أن ّ
توجهًا بدأ يتبلور
ل ــدى رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة بــاسـتــدعــاء
سالمة إلى مجلس الــوزراء لالستماع
إل ـيــه ،مــا أرب ــك رئـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري ودفعه إلى إيفاد وسطاء ّإلى
بعبدا لثني الرئيس عن ذلك ،وتجنب
فـ ـت ــح املـ ـلـ ـف ــات ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـف ــاد م ـن ـهــا
الحريري نفسه ،بصفته أبــرز املالكني
ملـجـمــوعــة الـبـحــر امل ـتــوســط ،وآخ ــرون

ّ
على بندين :اإلدارة
املــركــزي ،تتوزع ّ
الـ ـع ــام ــة الـ ـت ــي ت ـم ــث ــل  %10وال ــدع ــم
 %3.7ال ــذي ال يتضمن الكلفة التي
يدفعها مصرف لبنان .وعمومًاّ ،
تعد
ّ
ه ــذه املـســاهـمــة مــؤش ـرًا عـلــى القيمة
املـضــافــة الـتــي قـ ّـدمـهــا الـقـطــاع الـعــام
لالقتصاد.
سـبــة اإلنـ ـف ــاق ال ـع ــام إل ــى الـنــاتــج
 نـ ّم ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر قـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ل ـ ـل ـ ـم ـ ـقـ ــارنـ ــة م ــع
دول أخـ ـ ــرى ولـ ـي ــس ل ـه ــا أي مـعـنــى
ّ
واألصح هو مقارنة كلفة
اقتصادي.
اإلن ـفــاق عـلــى بـنــد مــا مــن أص ــل كلفة
اإلنـ ـف ــاق اإلج ـم ــال ـي ــة .هـ ــذا ي ـع ـنــي أن
ال ــروات ــب واألجـ ــور ولــواحـقـهــا (كلفة
اإلدارة ال ـعــامــة والـ ـق ــوى الـعـسـكــريــة
وال ـت ـق ــاع ــد وت ـق ــدي ـم ــات أخـ ـ ــرى مـثــل
والساعات
املنح املدرسية واملكافآت
ّ
اإلضافية وتحويالت أخ ــرى) مثلت
ع ــام  2017ن ـحــو  %35م ــن مـجـمــوع
ال ـن ـف ـقــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،فـيـمــا اسـتــأثــر
ال ــدي ــن الـ ـع ــام ب ـن ـحــو  %32م ــن هــذه
النفقات ،واستحوذت الكهرباء على
.%8.6
هنا ،وقع الحاكم املمسك باالقتصاد
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي خ ـط ــأ م ـم ـي ــت .إذ أن ــه
ليس قادرًا على التمييز بني النفقات
الـعــامــة وال ـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي،
وبني طرق قياس األعباء وما تعنيه
كــل مـقــاربــة .وب ــدا واض ـحــا أن ــه يريد
ّ
أن يـشــن هجومًا على الـقـطــاع العام
لتحميله مسؤولية العجز والتعمية
على كلفة خدمة الدين وثقلها على
الخزينة ،حماية للمصارف ولكبار
املــودعــن الــذيــن ال يــزالــون يرفضون
أي ن ـ ــوع م ــن امل ـس ــاه ـم ــة ف ــي تـحـ ّـمــل
فــاتــورة التصحيح املــالــي رغــم أنهم
كــانــوا األكـثــر انتفاعًا مــن هــذا الــورم
املالي ،إن لم يكونوا الوحيدين.

قتل االقتصاد

سالمة ليس قادرًا على التمييز بين النفقات العامة وبين الناتج المحلي اإلجمالي! (هيثم الموسوي)

غيره من قوى السلطة الحاكمة.
وت ـع ـنــي إعـ ـ ــادة االن ـت ـظ ــام ال ـقــانــونــي
تطبيق املواد  71و 72و 117من قانون
امل ـح ــاس ـب ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ـ ّـدد
آليات التعاون بني الجانبني .فاملادة
 71ت ـن ـ ّـص ع ـلــى أن ي ـق ـ ّـدم «امل ــرك ــزي»
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة «ك ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـش ـ ــورة ت ـت ـع ـلــق
بالسياسة املالية واالقتصادية بغية
تــأمــن االن ـس ـجــام االوفـ ــر بــن مهمته

البذخ في مصرف لبنان
في مؤتمر الحوكمة الذي دعا فيه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة إلى تقليص القطاع العام،
خالل ثالث نقاط :بحثنا في
زعم سالمة أن «املركزي» كان سباقًا في مجال اإلدارة الحكيمة من
ّ
سياسات التوظيف التي يجب أن ترتكز على تكافوء الفرص ،نحن ال نوظف إال األشخاص الذين
نحن بحاجة إليهم ،ننصف كل املوظفني بإخضاع ترقيتهم لعملية تقييم ّ
موحدة ونطبق سياسة
املحاسبة.
أبرز مثال على مزاعم سالمة أن عدد موظفي مصرف لبنان تراجع إلى نحو ألف موظف بعدما
كان يتجاوز  1500بسبب سياسات التقاعد املبكر الباهظة الكلفة التي ينفذها كل فترة من أجل
«تعقيم» املصرف من فائض املوظفني الذي يغرق فيه .وما عليه لتأكيد كالمه ،إال أن ّ
يقدم تقريرًا
ً
بتطور كلفة الرواتب واألجور والتقديمات ملوظفي املصرف فضال عن نسبة أقارب السياسيني
وذوي الصلة بهم من املوظفني.
ومن أبرز األمثلة ،السخاء الذي ُيغدقه على نوابه األربعة .فإضافة إلى رواتبهم األساسية التي
مرة ّ
الحد األدنى لألجور ،يمنحهم الحاكم ّ
تتجاوز  40مليون ليرة شهريًا ،أو ما يوازي ّ 59
هديتني
ميسر ّ
أساسيتني من املال العام :قرض ّ
جدًا بقيمة  600ألف دوالر ،وتعويضات سفر بقيمة 2000
دوالر عن كل يوم في الخارج .واملفاجئ أن معدل سفر نواب الحاكم يبلغ  15يومًا في الشهر!

وأهــداف الحكومة» .واملــادة ّ 72
تنص
ع ـلــى أن «ل ـل ـم ـصــرف أن ي ـق ـتــرح على
الـحـكــومــة الـتــدابـيــر ال ـتــي مــن شأنها
التأثير املفيد على ميزان املدفوعات
وحـ ــركـ ــة االسـ ـ ـع ـ ــار وامل ــالـ ـي ــة ال ـع ــام ــة
وال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ( )...ويطلعها
ع ـلــى األم ـ ــور ال ـتــي يـعـتـبــرهــا م ـضـ ّـرة
بــاالق ـت ـصــاد وب ــال ـن ـق ــد» .فـيـمــا تنص
املادة  117على أن ّ
يقدم الحاكم لوزير
املالية «قبل  30حــزيــران من كل سنة
امليزانية وحساب األربــاح والخسائر
ع ـل ــى ال ـس ـن ــة امل ـن ـت ـه ـيــة وتـ ـق ــريـ ـرًا عــن
ع ـم ـل ـيــات املـ ـص ــرف خ ــال ـه ــا .ويـنـشــر
املـ ـي ــزانـ ـي ــة والـ ـتـ ـق ــري ــر فـ ــي ال ـج ــري ــدة
ال ــرس ـم ـي ــة خ ـ ــال ال ـش ـه ــر ال ـ ــذي يـلــي
تقديمها لوزير املالية».

عالقات مشبوهة
ع ـلــى مـ ــدى ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،كــان
سالمة ّ
يقدم امليزانية والتقرير لوزير
امل ــال .إال أن ــه ،خــافــا لـهــذه النصوص
ومستفيدًا من العالقات الثنائية التي
نـسـجـهــا م ــع وزراء امل ـ ــال ،ك ــان هـنــاك
إص ـ ـ ــرار ع ـل ــى ع ـ ــدم ع ـ ــرض امل ـيــزان ـيــة
والتقرير على الحكومة ،فكان األمــر
ي ـم ـ ّـر م ــن دون م ـنــاق ـشــة أو م ـســاء لــة.
ك ـمــا ن ـســج س ــام ــة ع ــاق ــات مـبــاشــرة
م ــع رؤس ـ ــاء ال ـج ـم ـهــوريــة والـحـكــومــة
ومجلس الـنــواب بعيدًا عــن القوانني
الناظمة ،ما يثير شكوكًا حول طبيعة
«البازارات» التي كانت تجري.
واألس ـ ــوأ أن ه ــذا األمـ ــر ي ـت ـكـ ّـرر حاليًا
لجهة النقاشات الدائرة حول مشروع
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م ــوازن ــة  .2019ف ــاالج ـت ـم ــاع ــات ال ـتــي
تعقد بـشــأن امل ــوازن ــة بعضها ثنائي
ي ـضــم ال ـح ــري ــري وس ــام ــة ،وبـعـضـهــا
ثــاثــي يضمهما مــع وزي ــر امل ــال علي
حسن خليل ،أو ربــاعــي يضم الثالثة
والرئيس عون .كما كان الفتًا أن رئيس
مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه بـ ـ ّـري اسـتــدعــى
س ــام ــة ل ـســؤالــه ع ــن رأيـ ــه ب ــاألوض ــاع
االقتصادية واملالية والنقدية بعدما
ط ـل ــب مـ ــن وزي ـ ـ ــر امل ـ ـ ــال إط ـ ـ ــاع كـتـلـتــه
النيابية على مـشــروع مــوازنــة !2019
وكل هذه اللقاءات ال موجب دستوريًا
ل ـهــا ،وه ــي بــا مـعـنــى فــي ظــل ت ّـجــاوز
املهل الدستورية ،بــدءًا من التأخر في
إعــداد املوازنة (املفترض أن يكون في
أيـلــول) ،وإقــرارهــا فــي مجلس ال ــوزراء
ثم إحالتها إلــى مجلس الـنــواب (عند
ب ـ ــدء ع ـق ــد ت ـش ــري ــن األول) .ع ـل ـم ــا أن
امل ـج ـلــس بـ ــات أم ـ ــام م ـه ـلــة م ـح ـصــورة
إلقرارها قبل نهاية كانون الثاني تبعًا
للمادة  86من الــدسـتــور ...وبالتأكيد،
ليست املشكلة محصورة بدستورية
املــوازنــة وقانونيتها ،بل بمضمونها
في ظل العجز الكبير والتزامات لبنان
ّ
وتوسع
تجاه الدول املانحة بخفضه،
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـس ـي ــاس ــي
االن ـت ـخــابــي ال ـع ــام امل ــاض ــي م ــن خــال
التوظيف العشوائي في القطاع العام
وتنفيذ مشاريع غير ذات أولوية...

ّ
غش موصوف

ّ
ف ــوق ه ــذا ك ــلــه ،ق ـ ّـرر س ــام ــة ،لـغــايــات
غير واضحة ،ممارسة ضغط إعالمي

ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع هـ ـ ــذه االجـ ـتـ ـم ــاع ــات.
ف ـفــي مــؤت ـمــر لـلـحــوكـمــة ف ــي  22آذار
املاضي ،أعلن أن «حجم القطاع العام
كنسبة مــن الناتج املحلي اإلجمالي
ارتفع من  %17قبل الحرب إلى %35
ال ـيــوم» ،وتـحـ ّـدث بإسهاب عــن «ســوء
اإلدارة الـ ّـذي يسهم في عجز املوازنة
وال ـت ـض ــخ ــم ويـ ـه ـ ّـدد اس ـت ـق ــرار الـبـلــد
( )...يـنـبـغــي تـقـلـيــص ح ـجــم الـقـطــاع
العام.»...
بدت هذه التهويالت وكأنها محاولة
ل ـت ـح ــدي ــد ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ال ـح ـك ــوم ــة
واجـتـمــاعــات املــوازنــة غير الشرعية.
لـ ــذا ،ج ــاء ّ
رد بـطـيــش ب ــدع ــوة ســامــة
إلــى تطبيق قــانــون النقد والتسليف
وت ـق ــدي ــم امل ـ ـشـ ــورة ل ـل ـح ـكــومــة ب ـشــأن
وض ـ ـ ــع ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،أي ت ـق ــدي ــم
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة الـ ـت ــي ت ـ ّث ـب ــت ص ـ ّـح ــة ه ــذه
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ودق ـ ـت ـ ـهـ ــا .فـ ـم ــا ق ــال ــه
الحاكم مضلل ،نظرًا الى وجــود فرق
كـبـيــر ب ــن «م ـســاه ـمــة ال ـق ـطــاع ال ـعــام
ف ــي ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي وبــن
نسبة اإلنـفــاق العام إلــى هــذا الناتج.
وه ـم ــا أمـ ـ ــران م ـخ ـت ـل ـفــان .مــدفــوعــات
الـفــائــدة اسـتــأثــرت وحــدهــا بأكثر من
ثلث اإلنـفــاق العام بني  1993و.2018
وبالتالي ،ال يعبر اإلنـفــاق الـعــام عن
مساهمة القطاع العام أو ّ
حصته في
االقتصاد».
ّ
خالصة األمر أن سالمة يمارس غشًا
موصوفًا ألن األمر على النحو اآلتي:
 مساهمة القطاع الـعــام فــي الناتجلـعــام  ،2017بحسب إدارة اإلحـصــاء

هــذه ّ امل ـ ّـرة جــاء مــن يـقــول لسالمة إن
الـ ـغ ــش ل ــم ي ـع ــد م ـس ـم ــوح ــا ،وان كــل
خفض فــي كلفة الفائدة بمعدل %1
ي ـ ــؤدي إلـ ــى «خ ـف ــض اإلنـ ـف ــاق ال ـعــام
ب ـن ـح ــو  900مـ ـلـ ـي ــون دوالر» .وق ــد
أش ــار بطيش أيـضــا الــى «أفـكــار عدة
إلجـ ـ ـ ــراء م ـث ــل هـ ـ ــذا الـ ـخـ ـف ــض ،سـبــق
وتداولنا بها مع وزيــر املــال وحاكم
مصرف لبنان ووافـقــا عليها» .ومن
أب ــرز الـنـفـقــات ال ـتــي يـمـكــن خفضها
ال ـت ـح ــوي ــات الـ ـت ــي ت ـت ـع ـلــق بــالــدعــم
وامل ـســاه ـمــات لـلـجـمـعـيــات والـقـطــاع
ال ـخــاص«, ،إع ـ ــادة الـنـظــر بــالـقــروض
امل ــدع ــوم ــة وب ــآل ـي ــات ـه ــا امل ـع ـت ـم ــدة»،
مشيرًا الى أن حجم هذه القروض بلغ
 15مـلـيــار دوالر للسكن ولقطاعات
اإلن ـتــاج ،لكن يتم استغالل بعضها
ب ـع ـي ـدًا ع ــن «روح ـي ـت ـه ــا» وأه ــداف ـه ــا
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .إذ «ي ـج ــب أن تــذهــب
القروض ملستحقيها من ذوي الدخل
امل ـ ـحـ ــدود ،ول ـل ـن ـشــاطــات اإلن ـتــاج ـيــة
املــولــدة لـفــرص الـعـمــل .وال يـجــوز أن
يـبـقــى ال ــدع ــم مـشـتـتــا واسـتـنـســابـيــا،
ومن األسرار».
طبعًا هـنــاك ج ــزء مــن الـكـلـفــة املالية
الـ ـت ــي ي ــدف ـع ـه ــا لـ ـبـ ـن ــان مـ ـخـ ـب ــأة فــي
م ـيــزان ـيــة م ـصــرف ل ـب ـنــان ب ـع ـي ـدًا عن
أعني الخزينة .فمصرف لبنان يجري
الهندسات املالية مع املصارف بغية
استجالب الدوالرات من الخارج ،من
دون إطــاع الحكومة على هذا األمر
أو مناقشتها في أهــدافــه ،وفــي األثر
ّ
الذي ترتبه على االقتصاد .مخالفات
ّ
سالمة ال تقف عند هــذا الـحــد ،فكما
بات معروفًا ،اللجوء إلى الهندسات
س ـب ـب ــه عـ ـ ــدم رغـ ـب ــة مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
برفع أسـعــار الـفــائــدة ،إال أنــه اضطر
لالستمرار في تنفيذ الهندسات ثم
رفــع أسـعــار الـفــائــدة بمعدالت قاتلة
للنشاط االقتصادي.

لم ُيعرف بعد ما إذا كانت
المعلومات التي نقلتها
صحيفة «ذا ناشيونال»
اإلماراتية عن عقوبات
أميركية على حركة أمل
والرئيس نبيه بري صحيحة.
مقربون من األخير يؤكدون
أنها «حملة تهويل ليس إال»،
وأن «دبلوماسيين أميركيين
نقلوا رسائل بأن ما أشيع ليس
صحيحًا» .لكن ،رغم ذلك ،ال
يمكن التعامل مع هذه
التسريبات ببراءة .فهي ،وإن
لم تكشف عن معلومات،
فإنها تستبطن تهديدًا واضحًا
من واشنطن لرئيس مجلس
النواب
ميسم رزق
َ
ل ــم ت ـفــل ــح ُم ـ ـحـ ــاوالت ال ــزائ ــر األم ـي ــركــي
األخ ـ ـيـ ــر إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان فـ ــي فـ ـ ــرض رغ ـب ــة
موقف حلفاء
واشنطن بعزل حزب اللهِ .
املـقــاومــة ك ــان حــاسـمــا لجهة أن الـحــزب
ه ـ ــو مـ ـ ـك ـ ـ ّـون لـ ـبـ ـن ــان ــي أس ـ ــاس ـ ــي وج ـ ــزء

م ــن ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي الـحـكــومــة
والبرملان ،واستهدافه بالعقوبات يعني
استهداف كل اللبنانيني .هذا ما سمعه
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو
ب ـ ــوض ـ ــوح م ـ ــن رئ ـ ـيـ ـ َـسـ ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة
وم ـج ـلــس َ الـ ـن ــواب م ـي ـشــال ع ــون ونـبـيــه
ّ
ووض ــع املـكــونــات الـسـيــاسـيــة في
ب ــريّ ،
حــالــة ت ــرق ــب لـلـسـلــوك األم ـي ــرك ــي تـجــاه
البالد بعد الزيارة .وبعد نحو أسبوعني
م ـ ــن مـ ـ ـغ ـ ــادرت ـ ــه ،ك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـف ــة «ذا
ناشيونال» اإلماراتية أول من أمس ،عن
ـط أمـيــركـيــة لـفــرض عـقــوبــات على
«خ ـطـ ٍ
حركة أمــل والرئيس نبيه ب ـ ّـري ،بسبب
عالقاته القديمة مع حزب الله وإيــران».
ونـقـلــت الـصـحـيـفــة امل ـعــروفــة بصالتها
ال ـق ــوي ــة ف ــي إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب عـ ــن «مـ ـ ـس ـ ــؤول رف ـي ــع
املستوى فــي البيت األبـيــض» أن «بــري
وشــركــاءه الرفيعي املستوى هــم حاليًا
تـحــت الـتــدقـيــق األم ـيــركــي» ،وأن «حــزب
ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل ه ـم ــا ف ــري ــق واح ـ ــد»،
ُمعتبرًا أن «هــذا األمــر يجب أن يتوقف.
نبيه بري ال يــزال رجل إيــران في لبنان.

بري :ما أخذ بالقوة يسترد بالمقاومة
حــذر رئيس مجلس النواب نبيه بــري من أن «اآلتــي أعظم ،بعد قــراري الرئيس
األميركي ،اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ،وتشريع احتالل الجوالن السوري»،
مــؤكـدًا أن «مــا أخــذ بــالـقــوة أو بالهبة ،الـتــي ال يملكها ،ال يسترد إال بالوحدة
واملقاومة».
وقال بري في كلمته أمام مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي املنعقد في العاصمة
القطرية الدوحة« :هناك الكثير من القضايا الضاغطة على الشرق األوسط ،التي
ال يمكن لنا تجاهلها ،وفي الطليعة قرار ترامب ،اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل
واالغتصاب اإلسرائيلي ملرتفعات الجوالن السورية ،واآلتي أعظم على ما أعتقد».
وعـ ّـدد بــري الجرائم اإلسرائيلية في فلسطني املحتلة ،معتبرًا أن هــذه الجرائم
اإلسرائيلية املوصوفة «تتماثل مع يد الجريمة التي قصفت مسجد العباسية في
جنوب لبنان العام  ،1978ومجزرتي قانا األولى ،التي ارتكبتها بطاريات املدفعية
اإلسرائيلية العام  ،1996والثانية التي ارتكبتها الطائرات الحربية ضد املدنيني،
العام  .»2006وأعلن بري تأييد املقترح التي تقدمت به املجموعة العربية (لتوفير
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفض االعتراف بضم الجوالن إلسرائيل)،
على الرغم من اقتناعه بأن «ما أخذ بالقوة ،أو بالهبة ،التي ال يملكها ،ال يسترد
إال بأمرين اثنني :الوحدة واملقاومة».
(األخبار)

إن ــه ال ـخــط الــرئـيـســي لـلــدعــم الـسـيــاســي
لحزب الله .وسيزداد استهداف الواليات
ُ
وسيفرض
املتحدة االقتصادي للبنان،
املزيد من العقوبات عليه ،إلى أن يترك
بــري منصبه أو يغير سـيــاسـتــه ،وهــذا
ما نستبعده حاليًا .لذلك فطاملا أن بري
ُ
باق في السلطة ،ستعاني البالد».
ٍ
ح ـت ــى هـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ،ي ـن ـت ـظــر ال ـجــانــب
ال ـل ـب ـنــانــي تــأك ـيــد صـ ــدق امل ـع ـلــومــة من
عــدمــه .لكنها وإن صـ ّـحــت ف ـهــذا يعني
وف ـ ـ ــق أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـصـ ــدر سـ ـي ــاس ــي أن
«واش ـ ـن ـ ـطـ ــن بـ ـ ـ ــدأت فـ ــي رسـ ـ ــم م ـع ــادل ــة
مـ ـض ــادة ل ـل ـمــوقــف ال ـل ـب ـنــانــي الــرس ـمــي
تجاه العقوبات وحــزب الله» .الواليات
املتحدة تريد أن تقول« :بما أن األحزاب
األساسية اخـتــارت أن تقف إلــى جانب
الـحــزب وتــدافــع عـنــه ،فــإن مصيرها لن
ي ـكــون أف ـضــل مــن م ـص ـيــره» ،وتـحــاصــر
الجميع بني خيارين« :إمــا التخلي عن
الحزب أو وضع الداعمني له في منزلة
واحدة معه».
ليست هي املرة األولى التي ّ
يلمح فيها
األم ـي ــرك ـي ــون ب ـش ـكــل غ ـيــر م ـبــاشــر الــى
ـداف ب ــري وم ـســؤولــن فــي حركة
اس ـت ـهـ ُ
أمل .منذ أقل من عام أثيرت هذه املسألة
بـشـكــل ع ــرض ــي .ث ــم م ــا لـبـثــت أن غــابــت
كـلـيــا ق ـبــل أن ت ـع ــود ال ـي ــوم ف ــي تــوقـيــت
ح ـ ـ ِـرج .بـحـســب م ـع ـلــومــات «األخـ ـب ــار»،
فـقــد ع ـمـ َـد أك ـثــر م ــن مــوفــد أم ـيــركــي زار
لـبـنــان خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي إل ــى إث ــارة

املوضوع مع الرئيس ّبري في اللقاءات.
إذ «اسـتـفـســر ه ــؤالء بـلـغــة مـمـ ّـوهــة عن
رأيــه بالعقوبات وتأثيرها على لبنان،
وتحديدًا على حركة أمل» ،وقد «حملت
فــي طـيــاتـهــا نــوعــا مــن ال ـت ـهــديــد» .مــاذا
يـعـنــي ذل ــك؟ ي ـبــدو أن ل ــدى األمـيــركـيــن
إص ـ ـ ــرارًا لـلـضـغــط ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس ب ــري.
فخطابه وأداؤه في موضوع املقاومة لم

السفير اللبناني في
واشنطن« :أخبار خاطئة
منقولة عن المصدر
الخاطئ نفسه»

ّ
يتغيرا .ال داعي هنا للعودة الى كل
ولن
تصريحات رئـيــس مجلس ال ـنــواب في
ما خص الصراع مع إسرائيل والتأكيد
على خيار املقاومة .يكفي التوقف عند
كالم بري أمام بومبيو حني سأله «هل
تعرف تاريخي؟ أنا من أطلق املقاومة».
وه ـ ــذه ج ـم ـلــة وح ــده ــا ك ـف ـي ـلــة ب ــإزع ــاج
الضيف األميركي.

هل ثمة قرار أميركي بضرب المؤسسات والدولة ُيمكن أن يبدأ من مجلس النواب ويصل إلى بعبدا؟ (هيثم الموسوي)

ح ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة ،ل ــم يـ ـص ــدر أي مــوقــف
رسمي لبناني وال من حركة أمــل حول
ّ
م ــا أشـ ـي ــع .ال خ ـب ــر مـ ــؤك ـ ـدًا بــاسـتـثـنــاء
اللقاءات التي سيعقدها الوفد البرملاني
اللبناني املــؤلــف مــن رئيس لجنة املــال
واملوازنة إبراهيم كنعان ورئيس لجنة
ال ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة يــاســن جــابــر مع
مـســؤولــن فــي اإلدارة األمـيــركـيــة ،على
ّ
هامش االجتماعات التي ينظمها البنك
ال ــدول ــي وصـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي في
واشنطن األسبوع الجاري لشرح الواقع
فــي لـبـنــان وتــأك ـيــد ال ـتــزامــه ومـصــارفــه
ّ
بــالـقــوانــن املتعلقة بمكافحة تبييض
األمـ ــوال وتـمــويــل اإلره ـ ــاب .لـكــن سفير
لبنان فــي الــواليــات املتحدة األميركية
غ ــاب ــري ــال ع ـي ـســى ،ك ـتــب ع ـلــى صفحته
على مــوقــع «فــايـسـبــوك» أن «الصحافة
املرتهنة بــدأت تهلل لعقوبات جديدة.
هذه أخبار خاطئة منقولة عن املصدر
ال ـ ـخـ ــاطـ ــئ ن ـ ـف ـ ـسـ ــه» .غ ـ ـيـ ـ َـر أن م ـق ــرب ــن
م ـ ــن بـ ـ ـ ـ ّـري وضـ ـ ـع ـ ــوا ه ـ ـ ــذه املـ ـعـ ـل ــوم ــات
ف ــي إطـ ــار «ال ـت ـه ــوي ــل» ،وخ ـصــوصــا أن
«دبلوماسيني أميركيني نقلوا رسائل
بأن الجو الــذي خرج ليس جديًا» .وقد
رجح هؤالء بأن يكون توقيت نشر هذه
امل ـع ـلــومــات «مــرتـبـطــا ب ــزي ــارة الــرئـيــس
ب ـ ـ ّـري األخ ـ ـيـ ــرة لـ ـلـ ـع ــراق ،ح ـي ــث أجـ ــرى
جولة على مرجعيات سياسية ودينية
حققت نجاحًا كبيرًا» ،معتبرة أيضًا أنه
َ
«ليس من باب الصدفة أن تكون الجهة
الـتــي نـشــرت املـعـلــومــات هــي إمــارات ـيــة،
بالتزامن مع وجود ّبري في قطر».
مهما تكن الخلفيات ،فإن أكثر من جهة
اع ـت ـبــرت أن «م ـث ــل ه ــذه ال ـخ ـطــوة ـ ـ ـ ـ إذا
تــأكــدت ـ ـ سـتـكــون ضــربــا مــن الـجـنــون».
واستغربت مثل هــذا ال ـقــرار ،وال سيما
أنــه «رغــم متانة العالقة االستراتيجية
بــن بــري وحــزب الـلــه ،لطاملا كــان هناك
إرادة غربية وعربية بالفصل بينهما،
من أجل إبقاء جسور التواصل مفتوحة
مع الطائفة الشيعية» .ومــا وضــع ّبري
في املنزلة نفسها مع الحزب إال «محاولة
لعزل طائفة بأكملها» .كما اعتبرت أن
«مثل هــذه الخطوة ال ُيمكن أن تضرب
ال ـح ــزب وال ال ـح ــرك ــة ،ب ــل ع ـلــى الـعـكــس
ستقويهما وستجعل حلفهما أمنت في
وجه الواليات املتحدة» .كما ال ُيمكن أن
تدفع «بحركة أمل ورئيسها الى التخلي
عـ ــن دعـ ـ ــم ال ـ ـحـ ــزب فـ ــي مـ ـق ــاومـ ـت ــه ضــد
إســرائـيــل واإلره ـ ــاب ،بــل س ـتــؤدي بهما
ال ــى الـتـشــدد أك ـثــر فــي وج ــه االسـتـكـبــار
الذي تمارسه اإلدارة األميركية».
وتــوقـفــت امل ـصــادر عـنــد ال ـع ـبــارات التي
نـقـلـتـهــا الـصـحـيـفــة ،وه ــي ت ـقــال لـلـمــرة
األولـ ـ ـ ــى ،إذ وص ـف ــت «ب ـ ــري ب ــأن ــه رج ــل
إيران في لبنان» .ال ُيخفى على أحد في
الداخل والخارج أن «بري لم ينكر يومًا
أنــه يحمل مسؤولية الطائفة الشيعية
وه ــو ممثلها األول فــي ال ــدول ــة» ،وهــو
«مـ ــن األوائـ ـ ـ ــل ال ــذي ــن ن ـس ـج ــوا ع ــاق ــات
قوية مع إيران من قبل حزب الله» .لكن
الخطير فــي مـثــل ه ــذا ال ـقــرار (إذا صـ ّـح
وس ـلــك م ـس ــاره ن ـحــو الـتـطـبـيــق) أن ــه ال
يـسـتـهــدف ت ـيــارًا أو حــزبــا وح ـســب ،بل
ي ـط ــاول ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى شـخـصــا هو
رئيس ملجلس النواب ،وتربطه عالقات
متينة مع معظم األطراف السياسية في
البلد أصدقاء أو خصومًا .وأي تعامل
م ـعــه خ ـ ــارج هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ه ــو «دع ـســة
نــاق ـصــة» ،تـعـنــي إم ــا «امل ـغــامــرة بطرف
ش ـي ـعــي اس ـت ـط ــاع االحـ ـتـ ـف ــاظ بـعــاقـتــه
ب ـ ــأط ـ ــراف داخـ ـلـ ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة عــرب ـيــة
وغربية وإبقاء التواصل مفتوحًا معها
ّ
في عز الخالفات مع لبنان ،وخاصة أنه
لـيــس هـنــاك أي طــرف خ ــارج حــزب الله
وحــركــة أمــل فــي البيئة الشيعية ُيمكن
التعويل عليه في أي دور» ،وإما «اتجاه
أم ـي ــرك ــي ل ـض ــرب امل ــؤس ـس ــات وال ــدول ــة
ُيمكن أن يبدأ من مجلس النواب ويصل
الــى بعبدا» ،فهل بلغ التهور األميركي
هذه الدرجة؟

