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عون اعترب احلزب «منبثقًا عن قاعدة شعبية» وباسيل قال إنه «حزب لبناني غري إرهابي»

أمامها مهمة وضع خريطة طريق إلصالح القطاع

«حزب الله» ويؤكد أن «ال توطني للنازحني السوريني» بومبيو يدعو اللبنانيني للتصدي لـ

بريوت: «الشرق األوسط»

شن وزير الخارجية األميركي 
مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، مــــــن بـــــيـــــروت، 
أعــنــف هــجــوم عــلــى «حــــزب الــلــه»، 
أنــه «يسرق مــوارد الدولة  معتبرًا 
اللبنانية التي هي ملك الشعب»، 
داعــــــيــــــًا الــــلــــبــــنــــانــــيــــني لـــلـــتـــصـــدي 
للحزب، ومشيرًا إلى أن «االتجار 
بــــــاملــــــخــــــدرات وتــــبــــيــــض األمـــــــــوال 
الله) تحت مجهر  يضعان (حــزب 
املجتمع الدولي». وتعهد بومبيو 
بأن واشنطن ستواصل استخدام 
الــوســائــل للضغط على إيــران  كــل 
و«حــزب الله». وفي الوقت نفسه، 
شــــــدد بـــومـــبـــيـــو عـــلـــى «جـــهـــوزيـــة 
بــــــــالده لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــرســـيـــم 
البرية والبحرية»، وأبلغ  الحدود 
املسؤولني اللبنانيني أن «ال توطني 

للنازحني السوريني في لبنان».
وسعى الرئيس ميشال عون، 
ورئيس البرملان نبيه بري، ووزير 
الــخــارجــيــة جـــبـــران بـــاســـيـــل، إلــى 
تخفيف تداعيات املوقف األميركي 
مــن «حـــزب الــلــه»؛ حــيــث أكـــد عــون 
أن «الحفاظ على الوحدة الوطنية 
والسلم األهلي، هو من األولويات 
الـــتـــي يـــحـــرص الــلــبــنــانــيــون على 
العمل بها»، مشيرًا إلى أن «(حزب 
الــلــه) هــو حــزب لبناني ممثل في 
مــجــلــس الـــنـــواب وفــــي الــحــكــومــة، 
ومنبثق عن قاعدة شعبية تعيش 
على أرضــهــا وفــي قــراهــا، وتمثل 
إحـــــدى الـــطـــوائـــف الــرئــيــســيــة في 

البالد».

موقف عون، جاء منسجمًا مع 
مــوقــف بـــري، الـــذي أكــد أن «حــزب 
الله» هو «حزب لبناني وموجود 
في البرملان والحكومة، ومقاومته 
واللبنانيني ناجمة عن االحتالل 
اإلســـرائـــيـــلـــي املــســتــمــر لـــألراضـــي 
الــلــبــنــانــيــة». كــمــا الــتــقــى املــوقــفــان 
مـــع مـــوقـــف بــاســيــل الـــــذي أكــــد أن 
«حــــزب الـــلـــه» هـــو «حــــزب لبناني 
غــيــر إرهـــابـــي، ونــوابــه منتخبون 
من قبل الشعب، وبتأييد شعبي 
كبير. وتصنيفه إرهابيًا ال يعني 
لــبــنــان. نــحــن نــتــمــســك بــوحــدتــنــا 
الــوطــنــيــة، وإن هــذا األمـــر يحافظ 
على عالقاتنا الجيدة مع أميركا».

وفي مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره جبران باسيل، في ختام 
جــولــتــه الــرســمــيــة، أشـــار بومبيو 
إلى أّن «الفرصة سنحت لي للقاء 
رئيس الجمهورية ميشال عــون، 
ورئيس الحكومة سعد الحريري، 
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نــبــيــه 
بري، ونقلوا لي آمالهم بمستقبل 
أفــضــل، وعــلــى الجميع أن يعرف 
لــبــنــان واللبنانيني  أنــنــا نــشــاطــر 

اآلمال نفسها».
وشــــّدد عــلــى أّن «حــــزب الــلــه» 
يـــقـــف عـــائـــقـــًا أمــــــام آمــــــال الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي، ومــــن خــــالل الــتــرهــيــب 
ــل 

ّ
املــــبــــاشــــر لـــلـــنـــاخـــبـــني هـــــو مــمــث

بالبرملان، ويتظاهر بدعم الدولة، 
الفتًا إلى أّن «حمالت (حزب الله) 
منافية ملصالح الشعب اللبناني، 
وكيف يمكن لصرف املوارد وإهدار 
األرواح املــســاعــدة؟ وكــيــف يمكن 

لــتــخــزيــن الــصــواريــخ تــقــويــة هــذه 
البالد؟».

وأّكـــــد بــومــبــيــو أّن «إيــــــران ال 
تريد لهذا الوضع أن يتغّير، وهي 
ترى أن االستقرار في لبنان تهديد 
لطموحاتها في الهيمنة»، مرّكزًا 
على أّن «شركات إيران اإلجرامية 
ومـــحـــاوالتـــهـــا تــبــيــيــض األمــــــوال، 
تضع لبنان تحت مجهر القانون 
الله)  أّن «(حـــزب  الــدولــي»، مبّينًا 
يــســرق مــــوارد الـــدولـــة، ويــجــب أال 
يـــجـــبـــر الـــشـــعـــب عـــلـــى أن يــعــانــي 
الــحــزب». ولفت  بسبب طموحات 
إلى أّن «هذا األمر يتطّلب شجاعة 
من الشعب للوقوف بوجه إجرام 

(حزب الله)».
ــنــا نــؤّيــد عــودة 

ّ
كما أعــلــن: «إن

الـــنـــازحـــني الـــســـوريـــني فـــي أســـرع 
وقــت. ستستمّرون في أن تجدوا 
في لبنان صديقًا، ونحن سنستمّر 
فـــــي دعــــــم املــــؤســــســــات الـــشـــرعـــيـــة 
قــّدم  اللبنانية»، متسائًال: «مـــاذا 
(حــزب الله) وإيــران للدولة سوى 
الــتــوابــيــت واألســـلـــحـــة؟»، مــشــيــرًا 
إلــى أّن «قــائــد (فيلق الــقــدس) في 
(الحرس الثوري) اإليراني، قاسم 
ســلــيــمــانــي، يــســتــمــّر فــي تقويض 
املـــؤســـســـات الـــشـــرعـــيـــة والــشــعــب 

اللبناني».
ــــــنــــــا ســنــســتــمــّر 

ّ
وكـــــشـــــف: «إن

فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى إيـــــــران لــوقــف 
ســلــوكــهــا اإلرهـــــابـــــي. دعــــم إيــــران 
(حـــزب الــلــه) يــشــّكــل خــطــرًا على  لــــ
الـــــــدولـــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، ويـــــقـــــّوض 
الــســالم بــني الفلسطينيني  فـــرص 

واإلســرائــيــلــيــني»، مــنــّوهــا إلـــى أّن 
«الــضــغــط اّلــــــذي نــمــارســه يــهــدف 
إيـــران». ولفت  لقطع التمويل عن 
(حزب الله)  إلى أّن «األمني العام لـ
حسن نصر الله ترّجى مناصريه 
لتقديم التبرعات، ونحن سنستمّر 
فــي استخدام األساليب السلمية 

لتضييق الخناق عليهم».
ــــــنــــــي 

ّ
وأفـــــــــــــاد بـــــومـــــبـــــيـــــو: «إن

أعـــربـــت عـــن أمـــلـــي فـــي أن تــتــمــّكــن 
الــحــكــومــة مـــن تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي. شــعــب لــبــنــان 
يــواجــه خــيــارًا، إّمـــا املــضــي قــدمــًا، 
إيــران  وإمــا أن يسمح لطموحات 
و(حـــــــــــزب الــــــلــــــه) بــــــــأن تـــهـــيـــمـــن»، 
أّن «لبنان دفــع ثمنًا  مــشــّددًا على 
باهظًا لتحقيق استقالله». وذّكر 
ــتــل (حـــزب 

َ
ـــه «قــبــل ســـنـــوات، ق

ّ
بـــأن

الــلــه) دبــلــومــاســيــني وأعـــضـــاء في 
الــضــريــح  (املــــاريــــنــــز)، وأنـــــا زرت 
الــــــتــــــذكــــــاري لــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الراحل رفيق الحريري، اّلذي كان 
ضــحــيــة لــســيــطــرة نــظــام الــرئــيــس 
السوري بشار األسد على لبنان». 
أّن «الــواليــات املتحدة  ورّكـــز على 
إلــى جانب  الــوقــوف  مستمّرة فــي 
الشعب اللبناني لتحقيق مستقبل 

أفضل».
والــالفــت أن ملفات الالجئني 
الـــســـوريـــني، وااللــــتــــزام األمــيــركــي 
بــــتــــقــــديــــم املـــــــســـــــاعـــــــدات لـــلـــبـــنـــان 
والـــــجـــــيـــــش الــــلــــبــــنــــانــــي والـــــقـــــوى 
األمــــــنــــــيــــــة، فــــــضــــــًال عـــــــن مـــؤتـــمـــر 
«سيدر»، تكرر البحث فيها خالل 
لـــقـــاءات بــومــبــيــو مـــع املــســؤولــني 

الــلــبــنــانــيــني، وهـــي لـــقـــاءات رافــقــه 
فيها مساعده للشؤون السياسية 
ديـــفـــيـــد هــــيــــل، ومــــســــاعــــده األول 
لــــشــــؤون الــــشــــرق األدنــــــــى ديــفــيــد 
األميركية  والسفيرة  ساترفيلد، 
إلــيــزابــيــث ريـــتـــشـــارد، واملــســؤولــة 
عن الشؤون العامة للتواصل مع 

وسائل اإلعالم كتاهرين مارتن.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر مــــواكــــبــــة 
«الــشــرق األوســــط»، أن  لــلــزيــارة، لـــ
بــومــبــيــو طـــــرح تـــلـــك املـــلـــفـــات مــع 
وزيرة الداخلية ريا الحسن، ومع 
الــحــريــري. ولفتت  الــرئــيــس سعد 
إلــــى أن الـــحـــريـــري عــــرض مــطــوًال 
ملــؤتــمــر «ســــيــــدر»، وكــــان متفهمًا 
لــبــنــان لتنفيذ مــقــرراتــه،  لــحــاجــة 
وخـــصـــوصـــًا إبـــالغـــه بــــأن الــســوق 
أمـــام القطاع  اللبنانية مــفــتــوحــة 
الخاص األميركي لالستثمار فيه.

وفــــي مــلــف الـــنـــازحـــني، وإثـــر 
اطـــــــــالع بـــومـــبـــيـــو عــــلــــى األعـــــبـــــاء 
املترتبة على لبنان جــراء النزوح 
الـــــــــــســـــــــــوري، وضــــــــــــــــــرورة عــــــــودة 
لــبــنــان على  الــالجــئــني، وتشجيع 
عــودتــهــم الــطــوعــيــة الـــتـــي أثــمــرت 
عودة ١٧٠ ألف نازح طوعيًا، وفق 
آلــيــة الــعــودة الــتــي ينسقها األمــن 
العام اللبناني، أكد بومبيو أن «ال 
توطني في لبنان»، وأن «واشنطن 
حــريــصــة عــلــى اســتــقــرار لــبــنــان»، 
مــــشــــددًا عـــلـــى الـــــعـــــودة الــطــوعــيــة 
لـــــالجـــــئـــــني، وضـــــــــــــرورة االلــــــتــــــزام 
الــدولــيــة والتشريعات  بالقوانني 
التي تحمي الالجئني، بحسب ما 
«الشرق األوسط». أكدت املصادر لـ

 وزير الخارجية األميركي (أ.ب)
ً
... وبومبيو مع الرئيس نبيه بري (أ.ب)الرئيس ميشال عون مستقبال

عون يعتبر أزمة النازحني 
التحدي األصعب املفروض على لبنان

بريوت: «الشرق األوسط»

قـــــال رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
الــدولــي ال  إن ما يقلق لبنان هو أن املجتمع 
يزال مصرًا على ربط عودة النازحني بالحل 
السياسي في سوريا، مشيرًا إلى أن «التنمية 
الــيــوم فــي صلب اهتماماتنا،  املستدامة هــي 
ألنـــهـــا األســــــاس فـــي حـــل مــشــكــالت الــحــاضــر 
وتـــلـــبـــيـــة حـــاجـــاتـــه مــــع االســــتــــعــــداد الــعــمــلــي 

ملتطلبات املستقبل لجعله أفضل».
وأكــد عــون، خــالل رعايته افتتاح مؤتمر 
البحر األبيض املتوسط الـ٢٢ لجمعية أندية 
«الــلــيــونــز» الــدولــيــة يـــوم أمـــس، أن «الــتــحــدي 
الـــذي فرضته حـــروب املنطقة على  األصــعــب 
الــســوريــني التي  الــنــازحــني  لبنان يبقى أزمـــة 
تحولت إلى مشكلة تتخطى قدرته وإمكاناته 
على تحمل األعباء الناجمة عنها من جميع 
النواحي، ال سيما الضرر الالحق بالبيئة لعدم 
توافر بنى تحتية الستيعاب مليون ونصف 
املليون نــازح على أرض صــار معدل السكان 

فيها ٦٠٠ في الكيلومتر املربع الواحد».

وإذ شــــدد عــلــى أن «مــــا يــقــلــق لــبــنــان أن 
املجتمع الدولي ال يزال مصرًا على ربط عودة 
الــنــازحــني بالحل السياسي فــي ســوريــا، ما 
يعني أنه يؤجل العودة إلى أجل غير معلوم»، 
أمل من جمعية أندية «الليونز» الدولية «نقل 
هذه املعاناة، كما معاناة النازحني والضغط 
حيث يمكن، لحض العالم على مساعدتهم في 

العودة إلى بالدهم في أقرب وقت».
ورأى أن «اختيار جمعية أندية الليونز 
الــدولــيــة بــيــروت مــركــزًا ملــؤتــمــرهــا اإلقليمي 
فيما املنطقة تعيش حالة الالاستقرار يحمل 
دالالت مــهــمــة لــلــبــنــان ولــعــاصــمــتــه بــيــروت، 
مدينة الحوار والتالقي واالنفتاح والسالم»، 
مشيرًا إلى أننا «هكذا نرى وطننا، أرض لقاء 
وحــوار وسط عالم يغلي بالتطرف وبرفض 
اآلخر»، مؤكدًا أن «لبنان بمجتمعه التعددي 
هو نقيض األحادية، وهو النموذج للتحدي 
األســـــاســـــي الــــــذي يـــواجـــهـــه الــــقــــرن الـــحـــادي 
والـــــعـــــشـــــرون، وهـــــو تــــحــــدي (الـــعـــيـــش مــعــًا) 
ومــجــابــهــة الــتــطــرف وديــكــتــاتــوريــة اإلرهــــاب 

ورفض اآلخر».

ح زكا املعتقل في طهران 
ّ

«الداخلية» ترفض ترش
للمقعد النيابي في طرابلس

بريوت: «الشرق األوسط»

رفـــــضـــــت املـــــــديـــــــرة الــــعــــامــــة 
للشؤون السياسية والالجئني 
في وزارة الداخلية فاتن يونس، 
طلب ترشح املهندس اللبناني 
املـــعـــتـــقـــل فــــي طــــهــــران نــــــزار زكـــا 
الــنــيــابــيــة الفرعية  لــالنــتــخــابــات 
عـــن املــقــعــد الــســنــي فـــي الـــدائـــرة 
الصغرى فــي طــرابــلــس، وبــررت 
ذلـــك، فــي كــتــاب لــهــا: «ملخالفته 
املادة ٤٥ من قانون االنتخابات 

رقم ٤٤/ ٢٠١٧».
وكـــــــان نـــــــزار زكـــــا أعــــلــــن فــي 
رســــالــــة مــــن مــعــتــقــلــه فــــي إيــفــني 
بطهران، ترشحه في االنتخابات 
الـــفـــرعـــيـــة ملــــــلء املـــقـــعـــد الــســنــي 
الـــشـــاغـــر فــــي قـــضـــاء طـــرابـــلـــس، 
متخذًا «الحل - الحرية للبنان» 
شــــعــــارًا لــحــمــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة. 
لــــبــــنــــانــــي زار  مــــهــــنــــدس  وزكــــــــــا 
طــــهــــران تــلــبــيــة لــــدعــــوة رســمــيــة 
قبل سنوات، واعُتِقل هناك. ولم 
تفلح الوساطات واالتصاالت في 

اإلفراج عنه حتى اآلن.

وأشــــــــــــارت يـــــونـــــس إلـــــــى أن 
«املادة ٤٥ من قانون االنتخابات 
نصت على أن على كل من يرشح 
نــفــســه لـــالنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
إلــــى وزارة  يـــقـــدم تــصــريــحــًا  أن 
الداخلية والــبــلــديــات - املديرية 
الــــعــــامــــة لــــلــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
عًا منه شخصيًا 

ّ
والالجئني موق

ومــــصــــدقــــًا عـــلـــى تـــوقـــيـــعـــه لـــدى 
كـــاتـــب الـــــعـــــدل. وتـــنـــص الــفــقــرة 

الثانية على التالي: يرفق ربطًا 
بــالــتــصــريــح املــســتــنــدات اآلتــيــة: 
إخـــــــراج قـــيـــد فــــــردي ال يــتــجــاوز 
تـــاريـــخـــه شـــهـــرًا واحـــــــدًا. نسخة 
عـــن قــائــمــة الــنــاخــبــني الــنــهــائــيــة 
عة 

َّ
تثبت قيد املــرشــح فيها موق

مــن موظف األحـــوال الشخصية 
القيد االبتدائية في  مقرر لجنة 

الدائرة املعنية».
وكــــان زكـــا قـــال فــي رســالــتــه 
األســـــــــــبـــــــــــوع املـــــــــــاضـــــــــــي: «أنــــــــــا 
الــلــبــنــانــي الـــعـــادي، تــخــّلــت عني 
دولــتــي لـــغـــدرات الـــزمـــن، تــآمــرت 
عـــلـــّي مــخــطــوفــًا فـــي أحــــد أبــشــع 
املـــعـــتـــقـــالت فـــــي الــــعــــالــــم، حــيــث 
أعــــيــــش مـــنـــذ ٤ أعــــــــوام فــــي قــبــر 
املــــــجــــــاري  بـــــــني  تـــــحـــــت األرض 
والجرذان. دولتي املتخاذلة هي 
نــفــســهــا الـــتـــي تــخــّلــت عــنــكــم، يا 
أهلي في قضاء طرابلس وتاج 
عرش لبنان. َتَرَكْتكم أنتم أيضًا 
لغدرات الزمن، للحرمان والفقر 
كــم في  والظلم واأللـــم. فليُكن ردُّ
صندوق االقتراع قويًا وصاعقًا 

وبكل حضارة وديمقراطية».

نزار زكا

وزير البيئة: مخالفة للقانون 
تراخيص املرامل املعطاة سابقًا

بريوت: «الشرق األوسط»

أعــــلــــن وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة فـــــادي 
لــبــنــان نحو  فـــي  جــريــصــاتــي أن 
١٢٠٠ مقلع، واحد منها فقط تقدم 
صاحبه بطلب رخصة، فيما هناك 
مــرمــلــة واحـــــدة مــرخــصــة، وشـــدد 
عــلــى أن كــل الــتــراخــيــص املــعــطــاة 

سابقًا غير قانونية.
وقــال جريصاتي في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده، أمــــس، إنـــه تمت 
املــوافــقــة عــلــى مــســودة تــقــدم بها 
ملــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء بـــــشـــــأن عــمــل 
الــــكــــســــارات واملــــقــــالــــع واملـــــرامـــــل، 
مـــوضـــحـــًا: «أنــــــا كــــوزيــــر ال يــحــق 
إعــــــطــــــاء أي رخــــــصــــــة، وكــــل  لــــــي 
الــتــراخــيــص املــعــطــاة ســابــقــًا هي 

مخالفة للقانون».
وأضــاف: «املطلوب مني بعد 
٤٠ سنة من الفوضى أن أجيب على 
البيئيني، وأجد الحل في ٤٠ يومًا، 
ولــكــن مــجــلــس الــــــوزراء كــلــه وافــق 

على املسودة التي تقدمت بها».

وكـــشـــف أن فــــي لـــبـــنـــان نــحــو 
١٢٠٠ مقلع، واحد منها فقط قدم 
طلب رخصة، وهناك مرملة واحدة 
مرخصة فــي لبنان، مــشــددًا على 
أهمية «تفعيل املجلس الوطني 
لـــلـــمـــقـــالـــع، وإيـــــقـــــاف املـــخـــالـــفـــني، 
وتطبيق القانون عليهم، ولن أقبل 
بأن يكون هناك أي استثناءات».

وأشـــــــار إلـــــى أن «الـــكـــســـارات 
واملقالع واملرامل ليست اختراعًا، 
وهــــــــي حــــــاجــــــة، واملــــشــــكــــلــــة هــي 
بــــوجــــودهــــا خـــــــارج الـــشـــرعـــيـــة»، 
الفـــتـــًا إلـــــى أن وزارتـــــــــه «ســتــقــوم 
بدورات تثقيفية ألصحاب املقالع 

واملقاولني في مختلف املناطق».
يــكــون  وأضـــــــــاف: «نــــريــــد أن 
لــديــنــا كــــســــارات ومـــقـــالـــع، ولــكــن 
تـــحـــت ســـقـــف الـــــدولـــــة والـــقـــانـــون 
الـــتـــي تضعها  املــعــايــيــر  وضـــمـــن 
لــيــســت  املـــشـــكـــلـــة  الـــبـــيـــئـــة.  وزارة 
فـــي وجــــودهــــا، بـــل فـــي وجـــودهـــا 
خــــــــــــارج الــــــشــــــرعــــــيــــــة، والــــــــدولــــــــة 
خسرت املــلــيــارات جــراء الفوضى 

والعشوائية في هذا امللف».
ودعـــــا جــريــصــاتــي أصــحــاب 
الكسارات واملقالع إلى العمل تحت 
أنـــه «بعد  الــقــانــون، معلنًا  ســقــف 
٩٠ يومًا سنبدأ تطبيق القانون، 
وأولها وضع إشارات على عقارات 
املخالفني وعلى شركات املقالع 
التي أكلت الجبل ولم تصلحه».

الوزير فادي جريصاتي

اللجنة الوزارية للكهرباء تواجه مشكلة حسم الخالف حول تشكيل اهليئة الناظمة
بريوت: محمد شقري

تــرحــيــل خــطــة الــكــهــربــاء من 
جــــدول أعــمــال الــجــلــســة األخــيــرة 
ملجلس الوزراء إلى لجنة وزارية 
بــرئــاســة رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري، يفتح الباب أمام نقاش 
هـــــــادئ بـــعـــيـــدًا عـــــن الـــضـــوضـــاء 
اإلعـــالمـــيـــة، يـــــراد مــنــه تحصني 
الخطة بتوفير شروط ومقومات 
إنــجــاحــهــا بــمــا يــــؤدي إلـــى وقــف 
الــهــدر تدريجيًا فــي هــذا القطاع 
املـــكـــلـــف لــلــخــزيــنــة الـــتـــي تــتــكــّبــد 
تــأمــني الــكــلــفــة الــبــاهــظــة للعجز 
الــذي يصل سنويًا إلــى أكثر من 
١٧٠٠ مليون دوالر، مع أن هناك 
مشكلة في تغذية جميع املناطق 

بالتيار الكهربائي.
وقــد يــكــون مــن غير السابق 
ألوانــــــــه إصــــــــدار تـــقـــويـــم نــهــائــي 
لــــجــــدوى خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء الــتــي 
أعـــدتـــهـــا وزيــــــــرة الــــطــــاقــــة، نـــدى 
الــبــســتــانــي، مــا لــم تــنــتــه اللجنة 

الــوزاريــة من دراستها، لكن هذا 
ال يـــمـــنـــع، كـــمـــا يـــقـــول وزيــــــر فــي 
«الشرق األوسط»، إبداء  اللجنة لـ
مجموعة من املالحظات ال بد أن 
تحضر على طــاولــة مناقشتها. 

ومن أبرزها:
الــخــطــة مـــن تعيني   - خــلــو 
الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء 
بـــذريـــعـــة أنـــــه ال بــــد مــــن إدخـــــال 
تعديالت على قانون الكهرباء؛ 
تمهيدًا لتعيينها من ِقبل مجلس 
الوزراء، رغم أن الحكومة تعهدت 
أمام مؤتمر «سيدر» تشكيل هذه 
الهيئة في قطاعات االتصاالت، 

والكهرباء، والطيران املدني.
 - وجــوب اإلســـراع بتشكيل 
مــجــلــس إدارة جـــديـــد ملــؤســســة 
ر 

ّ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـــعـــد أن تـــعـــذ

تشكيله في الحكومات السابقة 
بـــســـبـــب الــــخــــالف عـــلـــى تــســمــيــة 

أعضاء املجلس.
 - ضرورة الربط بني الخطة 
املؤقتة والخطة الدائمة للنهوض 

بــقــطــاع الــكــهــربــاء؛ ألن مـــن غير 
الجائز الفصل بينهما على أن 
يكون تلزيم تنفيذهما في وقت 

واحد.
 - وضع تلزيم الخطتني في 
عهدة دائــرة املناقصات على أن 
تــتــولــى الــلــجــنــة الــــوزاريــــة وضــع 
الــتــلــزيــم؛ تمهيدًا  دفــتــر شــــروط 
إلجراء مناقصة دولية لتلزيمها.

الــخــطــة  تــلــحــظ  يـــجـــب أن   -  
املؤقتة إلنشاء معامل في املرحلة 
بـــقـــدرة ١٤٥٠ مــيــغــاواط  األولــــــى 
وجـــــوب إعــــــادة تــأهــيــل شــبــكــات 
الــتــوزيــع وخــطــوط الــنــقــل؛ ألنها 
فــي حــاجــة إلـــى إصــــالح لــتــفــادي 
الــــــهــــــدر الـــــنـــــاجـــــم عــــــن األعـــــطـــــال 
الــدولــة عجزًا  التي تكّبد خزينة 
إضافيًا، خصوصًا أن ال مفر من 
تأهيلها مع إقرار الخطة الدائمة.

 - يفترض أن تحسم اللجنة 
الــوزاريــة أمــرهــا لجهة االعتماد 
على البواخر إلنتاج الطاقة في 
املرحلة املؤقتة، أو أن تبحث في 

بدائل أخرى.
مـــــع أن رئــــيــــس مــجــلــس   - 
إدارة شــركــة «سيمنز» األملانية 
كـــان أبــــدى خـــالل وجــــوده ضمن 
وفد املستشارة األملانية أنجيال 
مــيــركــل لــــدى زيـــارتـــهـــا بـــيـــروت، 
استعداده لتأهيل خطوط النقل 
وشــبــكــات الــتــوزيــع، إضــافــة إلــى 
إعــــــــداد دراســــــــة شـــامـــلـــة لــقــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء، فـــــإن هـــنـــاك ضـــــرورة 
للتواصل معه أو مــع مسؤولني 
في شركات أخرى إلعادة تأهيل 

هذا القطاع.
الــوزاريــة  فــإن اللجنة  لــذلــك؛ 
هي اآلن أمام مهمة وضع مشروع 
خـــطـــة مــتــكــامــلــة لـــلـــكـــهـــربـــاء فــي 
خالل أسبوع، كما اقترح رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الـــحـــكـــومـــة، يـــعـــاد طــرحــهــا على 
مجلس الوزراء للتوافق على أي 
خــطــة يــجــب اعــتــمــادهــا مــن دون 
أن تكون املقترحات التي أعدتها 
الوزيرة البستاني غائبة عنها؛ 

ملا فيها من جدية للبدء بخطوات 
مــدروســة لوقف الهدر ولــو على 
مراحل وزيادة التعرفة تدريجيًا، 
شــــرط خــفــض ســـاعـــات الــتــقــنــني 
املــولــدات  واالستغناء الحقًا عــن 
التي تؤّمن التيار الكهربائي لقاء 

بدل مالي ُيدفع ألصحابها.
وعليه؛ فإن اللجنة الوزارية 
أمــــــــــام وضــــــــع خــــريــــطــــة طـــريـــق 
إلصــالح قطاع الكهرباء، وهذا 
يــضــعــهــا أمـــــــام اخــــتــــبــــار جـــدي 
حـــــول إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوافـــق عــلــى 
نقاط أساسية واردة فــي خطة 
الـــــوزيـــــرة الـــبـــســـتـــانـــي، إضـــافـــة 
إلــى حسم الــجــدل حــول تشكيل 
الهيئة الناظمة ومجلس إدارة 
جديد ملؤسسة كهرباء لبنان من 
دون إقــصــاء دائــــرة املناقصات 
عــــن تـــلـــزيـــم الــخــطــتــني الـــدائـــمـــة 

واملؤقتة.
وتــرأس الحريري أمــس أول 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 

املكلفة بحث ملف الكهرباء.

لبنان

الخالفات بني {املركزي اللبناني} واملصارف الخاصة تجّمد دفع القروض السكنية وقطاع البناء
بريوت: نذير رضا

لم يبدأ تنفيذ التعميم الصادر 
عن مصرف لبنان بخصوص دعم 
الـــــوحـــــدات الـــســـكـــنـــيـــة، رغـــــم مــــرور 
شـــهـــريـــن عـــلـــى إصـــــــــداره، وهـــــو مــا 
ترجعه مصادر معنية إلى تباينات 
بـــني املـــصـــرف املـــركـــزي واملـــصـــارف 
املــوكــلــة بالتنفيذ بسبب  الــخــاصــة 
خالفات على سعر الفائدة، ووضع 
قــيــمــة مــــوازيــــة لــلــمــبــالــغ املــدفــوعــة 
بــالــعــمــلــة األجـــنـــبـــيـــة فــــي مــصــرف 
لـــبـــنـــان، فــــضــــًال عــــن أن املــــصــــارف 
كـــاٍف للعمل به  املــبــلــغ غــيــر  تعتبر 

في السوق.
وكـــــــان حــــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان 
ريــاض سالمة أصــدر في ٣٠ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) املــاضــي تعميمًا 
يتعلق بالتسهيالت التي يمكن أن 
يمنحها مصرف لبنان للمصارف 
واملؤسسات املالية، تتضمن حزمة 
دعــم للقروض السكنية تبلغ ٣٠٠ 
(نــــحــــو ٢٠٠ مــلــيــون  لــــيــــرة  مـــلـــيـــار 

دوالر)، وذلك بعد عشرة أشهر على 
توقف حــزمــات الــدعــم مــن املصرف 
املــركــزي لقطاع اإلســكــان، في وقت 
تحتاج الحكومة لتفعيل قطاعاتها 
اإلنتاجية لتحريك عجلة االقتصاد 

وتقليص عجز املوازنة.
تــــعــــمــــيــــم مــــصــــرف  ورغـــــــــــم أن 
لبنان صدر بعد مطالب سياسية 
واقتصادية على مستويات رفيعة 
لــتــثــبــيــت األمـــــن االجـــتـــمـــاعـــي، فــإن 
الــتــنــفــيــذ لــــم يــــبــــدأ، وســـــط صــمــت 
رسمي حيال امللف الذي لم تتطرق 
لــه الحكومة منذ تشكيلها فــي ٣١ 

يناير املاضي.
ويوفر املصرف املركزي حزمة 
الــدعــم ويضعها بعهدة املــصــارف 
الــــخــــاصــــة الـــــتـــــي تـــــــــدرس طـــلـــبـــات 
الراغبني باالستفادة من القروض 
املدعومة وتمنحها ملن يستوفون 
الــشــروط، ذلــك أنــه وفــق القانون ال 
يستطيع املصرف املركزي التعامل 
مـــبـــاشـــرة مـــع تــلــك املـــلـــفـــات لــكــونــه 
يــتــعــامــل مـــع الـــدولـــة واملــؤســســات 

العاملية واملــصــارف التجارية، وال 
يلزم التعميم الصادر من املصرف 
املركزي املصارف الخاصة بصرف 
تلك القروض إذا كانت ال ترغب في 

ذلك.
من هنا، تحّمل مصادر معنية 
املــصــارف الخاصة مسؤولية عدم 
صرف الحزمة األخيرة، التي تعادل 
ثــلــث مـــا كــــان يــخــصــصــه املــصــرف 
املركزي سنويًا للقروض السكنية 
املــدعــومــة منذ ٢٠١١؛ إذ يخصص 
٦٠٠ مليون دوالر لقروض اإلسكان 
مـــن أصــــل حـــزمـــة الـــدعـــم الــســنــويــة 
لــتــنــشــيــط  الـــبـــالـــغـــة مـــلـــيـــار دوالر 

االقتصاد اللبناني.
ويـــــّتـــــفـــــق املـــــعـــــنـــــّيـــــون بـــاملـــلـــف 
عــلــى أن الــعــقــبــة تــتــمــثــل فـــي عــدم 
اســـتـــجـــابـــة املـــــصـــــارف الــلــبــنــانــيــة 
لــتــعــمــيــم املـــصـــرف املــــركــــزي، على 
ضوء اعتراضها على ثالثة أمور 
مــتــصــلــة بـــاملـــلـــف. ويــــشــــرح مــديــر 
عــــام املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــإلســكــان 
«الــشــرق األوســـط»  رونـــي لــحــود لـــ

أن التباينات بني املصرف املركزي 
واملـــــــصـــــــارف الـــــخـــــاصـــــة، تــتــعــلــق 
بــشــرط وضــعــه املـــصـــرف املــركــزي 
عـــلـــى املــــصــــارف يــلــزمــهــا بــوضــع 
مبلغ بالعملة األجنبية مقابل ما 
تصرفه على القروض السكنية في 
مــصــرف لــبــنــان، وهـــو مــا تعتبره 
املـــــصـــــارف عــمــلــيــة غـــيـــر مــربــحــة، 
وتــتــرتــب عليها خــســائــر لكونها 
تــحــجــز قــيــمــة مــعــيــنــة مـــن الــعــمــلــة 

الصعبة تعادل ما تدفعه.
أمـــا األمـــر الــثــانــي، فيتمثل في 
أن الفائدة التي يفرضها املصرف 
املركزي على املستفيد من القروض 
املدعومة، هي ٥٫٥ في املائة، وتتكفل 
الحكومة اللبنانية بدفع ٤ في املائة 
فوائد، استنادًا إلى التزامها بدعم 
الـــقـــروض السكنية،  الــفــوائــد عــلــى 
مـــــا يـــعـــنـــي أن املـــــصـــــارف مــجــبــرة 
على تقاضي ٩٫٥ في املائة فوائد، 
وهـــــي أقـــــل مــــن الـــفـــائـــدة املـــتـــداولـــة 
على العملة اللبنانية، وتعتبر أنه 
أقــل من ١١٫٩ في  الفائدة  إذا كانت 

املــــائــــة، فــســتــتــرتــب عــلــى الـــقـــروض 
خسائر مالية، ألن هــذا املعدل هو 
بالليرة  للديون  الكلفة اإلجمالية 

اللبنانية.
الـــثـــالـــث، فيتعلق  الــســبــب  أمــــا 
بـــالـــقـــيـــمـــة املـــــــرصـــــــودة لـــلـــقـــروض 
املدعومة (٢٠٠ مليون دوالر)، وهي 
لــحــود، تبلغ ١٠ فــي املائة  بحسب 
من حجم السوق العقارية، وتنظر 
املصارف إلى هذه الحزمة على أنها 
غير كافية لتحريك العمليات املالية 
وهـــي غــيــر مــربــحــة، لــذلــك ال تنظر 

إليها باهتمام.
ويــــؤكــــد الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي 
الـــبـــروفـــســـور جـــاســـم عــجــاقــة على 
تلك النقاط، قائال إن غياب االتفاق 
بــني املــصــارف الــخــاصــة والــجــهــات 
الرسمية املعنية، ساهم في تفاقم 
«الشرق  األزمة. ولفت في تصريح لـ
األوسط» إلى أن املصارف ال ترغب 
في ذلــك ألنها تنظر إلــى املوضوع 
مــن زاويــــة تــجــاريــة، وهـــي فــي هــذه 
الـــحـــال غــيــر مــربــحــة بــالــنــســبــة لها 

استنادًا إلى سعر الفوائد، ووضع 
لــلــقــروض املصروفة  قيمة مــوازيــة 
بــالــعــمــلــة األجـــنـــبـــيـــة فــــي املـــصـــرف 

املركزي.
املـــشـــكـــلـــة  ويــــــــــرى عــــجــــاقــــة أن 
األســـاســـيـــة لـــرفـــع قــيــمــة الـــقـــروض 
املدعومة، أو دفع مساهمة إضافية 
في الفوائد، تعود إلى عجز الدولة 
اللبنانية ماليًا، إذ بلغ عجز امليزان 
التجاري في الشهر األول من العام 
الحالي ١٫٣ مليار دوالر، فضًال عن 
الحاجة إلى العملة الصعبة لتثبيت 
سعر صرف الليرة اللبنانية، وهي 
إجـــــراءات يتخذها مــصــرف لبنان 

لتوفير استقرار للعملة املحلية.
وتـــســـعـــى الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة، 
منذ الــعــام املــاضــي، إلعـــادة تفعيل 
الـــــــقـــــــروض الــــســــكــــنــــيــــة املــــدعــــومــــة 
بـــال جــــــدوى، بــســبــب عــــدم قــدرتــهــا 
املــبــاشــرة عــلــى تــوفــيــر هـــذا الــدعــم، 
ولو أنها لحظت في موازنة املالية 
الــعــامــة لــلــعــام ٢٠١٨ دعـــم الــفــوائــد 
الــقــروض السكنية بنحو ٦٦  على 

مليون دوالر. لكن العجز في امليزان 
الــتــجــاري يمنع أي تــدخــل إضافي 

إلعادة تشغيل القطاع.
وبينما يقدر حجم االستثمار 
في القطاع العقاري ٢٠ مليار دوالر، 
يــقــول لــحــود إن تــراجــع العمل فيه 
تسبب في توقيف ٦٠ قطاعا متصلة 
به، تبدأ من قطاع البناء وملحقاته 
الــذي يضم ٣٨ قطاعًا، ويصل إلى 
قطاعات أخرى بعد توقف حفالت 
الـــزفـــاف نتيجة عـــدم تــوفــر مسكن 
لــــلــــمــــتــــزوجــــني. ويـــــــــرى لـــــحـــــود أن 
القروض املدعومة يجب أن ُتصرف 
الفقيرة واملتوسطة التي  للطبقات 
تتقدم بطلباتها للقروض املدعومة 
عبر املؤسسة العامة لإلسكان، في 
حني توزع حزمات الدعم السنوية 
ملقدمي الطلبات من املغتربني أيضا 
والعاملني في القطاعات العسكرية 
واألمــنــيــة. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلــى 
لــعــســكــريــني  أن هـــنـــاك ١٢٠٠ طــلــب 
الــقــروض السكنية  لالستفادة مــن 

املدعومة لشراء وحدات سكنية.


