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العماد ميشال سليمان لـ «األنباء»: الكويت لم تبخل مبد يد العون
وأناشد صاحب السمو أمير الديبلوماسية املبادرة مجددًا إلنقاذ لبنان

بيروت ـ داود رمال

يشــهد لبنان حركة ديبلوماسية 
عربيــة ودوليــة نشــطة، فــي ظــل 
أزمــة خطيرة تشــهدها البــالد على 
كل املســتويات، السيما االقتصادية 
واملاليــة والنقديــة والتــي تنعكس 
توترات اجتماعية يخشى ان تتمدد 
او تخرج عن السيطرة لتتحول الى 
فوضى بعدما بدأ اجلوع والفقر والعوز 
يزحف الى بيوت جميع اللبنانيني.

ومحــور احلركة الديبلوماســية 
سفراء دول مجلس التعاون اخلليجي 
ومصر، وكان الفتا أن جعل السفراء 
مــن زيــارة الرئيس العماد ميشــال 
سليمان محطة أساســية في عملية 
االســتطالع والوقــوف على وجهات 
النظر واآلراء املتعددة لتكوين صورة 
واضحة عن حقيقة املشهد اللبناني 

املتخبط باألزمات.
واألبرز كان لقاء الرئيس سليمان 
مع سفيرنا في لبنان السفير عبدالعال 
القناعي، حيث كانت جولة أفق حول 
مستجدات الوضع اللبناني واألوضاع 
العربية واإلقليمية والدولية، إضافة 
الــى تبــادل وجهــات النظــر حيال 
املواضيع التي تهم البلدين الشقيقني.

وأوضح الرئيس سليمان في حديث 
لـ «األنباء» أهمية لقائه بسفير الكويت 
السفير عبدالعال القناعي قائال: «ان 
الكويت تقف تاريخيا الى جانب لبنان 
في جميع القضايا التي تهمه، وهي لم 
تبخل يوما في مد يد العون واملساعدة 
للدولة اللبنانية على مختلف الصعد 
وفي كل املجاالت، السيما االقتصادية 
واملاليــة والتنمويــة، ويكفي النظر 
الى خريطة املشــاريع التــي نفذتها 
الكويت الشقيقة سواء عبر الصندوق 
الكويتي او الصناديق العربية، ليتبني 
بوضوح ان هذه املشاريع واملساعدات 
طالــت جميع املناطــق اللبنانية من 
دون استثناء واستفاد منها الشعب 
اللبناني بكل أطيافه وألوانه الطائفية 
السياســية  واملذهبيــة واجتاهاتــه 
واحلزبيــة، وبالتالي فإن الكويت لم 
تفرق يوما بــني لبناني وآخر، وهي 
تندفع في املبــادرة من منطلق روح 
االخوة واحملبة للبنان من دون شروط 

وبال أجندات».
وأكــد الرئيس ســليمان انه أبلغ 
السفير القناعي «موقفا اخويا يتضمن 
دعوة عاجلة وصادقة لتدخل كويتي 
اعتاد لبنان على جناعته في األزمات، 

منها عربيا وصوال الى لبنان إلعادة 
جمع كل األطراف حول كلمة ســواء، 
وهذه الكلمة عنوانها تطبيق دستور 
الطائف بكل بنوده وسد ما يعتريه من 
ثغرات ان وجدت وإعادة صياغة وفاق 
وطني قوامه األساسي بناء منظومة 
الثقة بني اللبنانيني أنفسهم لالنطالق 
الى إعادة تعميم الثقة مع أشــقائهم 
بعدما أفسدتها املواقف والسياسات 
العبثية التي قدمت مصلحة اآلخرين 
علــى املصلحــة الوطنيــة اللبنانية 
ومصلحة الدول العربية الشقيقة».

وشــدد الرئيس سليمان على انه 
متنى «على الســفير القناعي القيام 
بجولة لقاءات ومشاورات لدفع قوى 
املعارضة في لبنان الى توحيد موقفها 

اإلرادة فــي إدانة أي اعتداء كالمي او 
صاروخي تتعرض له دول اخلليج، 
السيما اململكة العربية السعودية، ألن 
األشقاء العرب ال يطلبون من لبنان 
شــيئا، اذ يكفي ان نكون متضامنني 
مع األشقاء العرب ال ان يحول البعض 
لبنان منصة لقصف العرب وحتديدا 
دول اخلليــج بكل أنــواع االتهامات 
والكالم التصعيدي الذي يرتد سلبا 
على لبنان واللبنانيني الذين لم يجدوا 
في دول اخلليج إال االحتضان والرعاية 

وفرص العمل واملكانة املميزة».
وقال الرئيس سليمان ان املواقف 
والتوجهات التي يقولها في اجللسات 
او فــي العلن هي ذاتهــا جلهة «اننا 
نتطلع الى حتييد لبنان عن صراعات 

حول عناوين أساسية لالنطالق في 
حوار مع فريق السلطة حتى يعطي 
أي حوار نتائــج عملية، ألنه ال حل 
إال باحلوار وطرح األمور على طاولة 
البحــث بال محاذير او محرمات، كما 
متنيت ان متد الكويت الشــقيقة يد 
املســاعدة للبنان، وقد سمعت كالما 
طيبا من ســعادة الســفير جلهة ان 
الصناديق الكويتية وحتى العربية لم 
تتأخر يوما في دعم ومتويل وتنفيذ 
املشاريع التنموية وهي على جهوزية 
دائمة ملساعدة لبنان، إال ان املطلوب 
منا كلبنانيني ان نبادر ونتحرك باجتاه 
األشــقاء لشرح ما نريد والبحث في 
القضايا املشــتركة، ووقف القصف 
الكالمي وحتى الصاروخي، وأن منتلك 

احملــاور ما عدا ما يتعلــق بالقضية 
العربــي،  الفلســطينية واإلجمــاع 
كمدخل أساسي إلكمال تطبيق اتفاق 
الطائف وتشــكيل الهيئــة الوطنية 
إللغاء الطائفية السياسية، وبالتالي 
نقل البالد الى مفهوم الدولة املدنية 
حيث ال تخشــى فيــه أي طائفة من 
هيمنــة طائفة أخرى علــى األكثرية 
النيابية، جلر لبنان الى أي من احملاور 
وطمس هويته التعددية، من هنا أهمية 
التحييــد الذي تأكد مــع بدء تطبيق 
قانون قيصر، بدال من االستعاضة عنه 
بنأي نظري بالنفس لم يقترن بسحب 
املقاتلني الشباب من حروب احملاور. 
ال بل مت تسعير اخلصومات مع دول 
الغــرب ودول اخلليج ومع اجلامعة 
العربية التي من املفترض ان تلعب 
دورا فــي إنقاذنا مــن األزمة احلالية 
الى جانب صندوق النقد الدولي كما 
فعــل االحتاد األوروبي مــع اليونان 
وقبــرص، اذ ليس للبنان إال حضنه 

وعمقه العربي».
وأضــاف: «علينا ضبــط احلدود 
ومنع املسلحني واألسلحة من التنقل 
بني لبنان وســورية، كما نزع سالح 
املراكــز الفلســطينية علــى احلدود 
املشــتركة وفقا ملقــررات حوار عني 
التينة ٢٠٠٦، مما يسهل قيام اجليش 
بإقفال معابــر تهريب البضائع على 
قاعدة ان األمن ال يتجزأ. ومناقشــة 
وإقرار االستراتيجية الدفاعية التي 
تعهدنا الســير بها منذ العام ٢٠٠٦، 
انتقاليــة تضــع قــرار  وكمرحلــة 
استعمال السالح لدعم اجليش بناء 
لطلبه لصد االعتداءات اإلسرائيلية، 
حتت إمــرة الدولة متهيــدا حلصره 
بيد الشــرعية، من هنا طالبنا حزب 
اهللا الذي يهيمن على قرار احلكومة 
احلالية التي حتولت الى أشبه باحتاد 
بلديات، بإعالن اســتعداده ملناقشة 
هذه االستحقاقات، ولم نقل موافقته 
الفوريــة على التنفيذ، وان يأخذ في 
االعتبار ان معظم اللبنانيني يريدون 
اإلبقــاء على هوية لبنــان التعددية 
والثقافيــة، وعلــى طريقة عيشــهم 

ونظامهم االقتصادي احلر».
اللبنانيــني «يريــدون  ان  ورأى 
لبنان الدولــة املركزية القوية فقط، 
لبنان العربي، لبنان الرسالة، لبنان 
احلضارة واالنفتاح أي واحة تقديس 
احلريات، ولبنان امليثاق ال شرقا وال 
غربا بل همزة وصل وال ممرا وال مقرا 

وال مصدرا للشباب املهاجر».

«نعّول على دوركم الريادي وحكمتكم ورعايتكم إلعادة جمع كل األطراف حول كلمة سواء»

صورة ارشيفية للقاء صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بالرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان

ألنه كلما كانت القيادة الكويتية متسك 
زمام املبادرة ملعاجلة أي أزمة لبنانية، 
ال تتركهــا إال بعدما يكــون احلل قد 
كتب ونفذ وســلكت األمــور طريقها 

الى اإلصالح».
وتوجــه الرئيــس ســليمان الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بالقول: «يا صاحب السمو، أنت 
أمير الديبلوماســية، ويدك البيضاء 
في اســتنقاذ لبنان يــوم كنت قائدا 
للديبلوماسية العربية من أتون احلرب 
املدمرة الى واحة السالم حتفر عميقا 
في وجداننا، ونحن نعول على دوركم 
الريادي في استنقاذ لبنان مجددا من 
حالــة االنهيار والتالشــي من خالل 
حكمتكم ورعايتكم ملبادرة تنطلقون 

املطلوب منا إدانة أي اعتداء كالمي أو صاروخي تتعرض له دول اخلليج السيما السعودية
نتطلع إلى حتييد لبنان عن صراعات احملاور ما عدا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية واإلجماع العربي

اللبنانيون لم يجدوا في دول اخلليج إال االحتضان والرعاية وفرص العمل واملكانة املميزة
نريد لبنان الدولة املركزية القوية فقط.. ال شرقًا وال غربًا بل همزة وصل.. وال مصدرًا للشباب املهاجر

دياب من دار الفتوى: احلديث عن استقالة احلكومة «فيك نيوز»
بيروت - عمر حبنجر 

أكــد رئيــس احلكومــة 
اللبنانية حسان دياب، عدم 
استعداده لالستقالة، متفائال 
بنتائج لقائه سفيرة الواليات 
املتحدة دوروثي شيا، مطمئنا 
بــأن لبنان لــن يكون حتت 
سيطرة أحد بوجوده في هذا 

املركز.
مواقف دياب هذه أطلقها 
مــن دار الفتــوى بعد زيارة 
لــم يســبقها إعــالن، حيث 
أجرى محادثــات مع املفتي 
الشــيخ عبداللطيف دريان، 
بحضــور وزيــر الداخليــة 
محمــد فهمــي، علــى امتداد 
ســاعة من الوقت، ثم خرج 
ليعلن أن لهذه الزيارة نكهة 
خاصة، وقد تداولنا مبواضيع 
عديدة، اجتماعية واقتصادية 
ومعيشية، ودائما نعتمد على 
حكمة سماحته وخبرته في 
هذه املواضيع، مشــيرا الى 
أن حكومتــه تعمــل بزخــم 
لتخفف األعباء عن املواطنني، 
خصوصا، مبــا يعني العام 
الدراسي الطالع. وأشار الى 
تقدمي مساعدات غذائية لـ ١٥٠ 
ألف عائلة، ونأمل الوصول 
إلى ٢٠٠ ألف عائلة، مبا يوازي 
اكثــر مــن مليــون ونصف 
مليــون لبنانــي، منها ٥٠٠ 
مليار ليرة للمدارس، وشكر 
للمفتــي دريــان توجيهاته، 
قائال: نحن دائما حتت مظلة 

دار الفتوى.
وسئل دياب عن تقييمه 
لعشاء «اخلبز وامللح» الذي 
تناوله مع السفيرة األميركية 
دوروثي شــيا، فأجاب: لقد 
بحثنا في مواضيع عدة وهي 
أبدت كل االستعداد ملساعدة 

لبنان في مجاالت مختلفة.
وســئل: هل مازال لبنان 
حتت السيطرة؟ فأجاب: «لن 

أبوابا جديدة، منها «سيدر» 
وصناديق أخرى.

وعن املعلومات املتداولة 
حول اســتقالة احلكومة أو 
استقالة وزراء من احلكومة، 
أجاب: هذا من ضمن «الفيك 
نيوز» التي تصدر كل يوم، 
كالم غيــر صحيح، ثم كرر: 
كالم غيــر صحيــح. مكررا 
العبــارة التــي يســتخدمها 
الرئيــس االميركــي دونالد 
ترامب لوصف االخبار التي 
تنشرها وسائل إعالم ممولة.
من مجمل تصريح دياب 
توقــف حلفائــه، وحتديــدا 
حــزب اهللا، أمــام قوله: لن 
يكون لبنان حتت السيطرة 
بوجــودي فــي هــذا املركز، 
الســؤال  وتبــني ان منشــأ 
تصريــح ملســؤولة حقوق 
االنســان فــي االمم املتحدة 
التي حذرت من خروج الوضع 
في لبنان عن السيطرة دون 
حتديد مــا اذا كان املقصود 
السيطرة السياسية او األمنية 

احلكومــة الســابقني ســعد 
احلريري وفؤاد السنيورة، 
للبطريرك املاروني بشــارة 
الراعي في مقره الصيفي في 
الدميان بشــمال لبنان دعما 
لدعوتــه رئيس اجلمهورية 
الى فك احلصار عن السلطة 
الشــرعية، فــي محاولة من 
دياب لإليحاء بأن مرجعيته 
الدينية كرئيس حكومة هي 

دار الفتوى.
فــي غضــون ذلــك عادت 
مســارها  إلــى  «كورونــا» 
الصعودي املتسارع مبوازاة 
األزمة املعيشية املتفاقمة، هذه 
املسألة كانت الطبق الرئيس 
على مائــدة رئيس احلكومة 
للسفيرة األميركية دوروثي 
شيا، حيث طلب مؤازرتها في 
التفاوض مــع صندوق النقد 
الدولي واســتثناء لبنان من 
بعض مفاهيم قانون قيصر، 
وقد كلــف وزيــر اخلارجية 
ناصيف حتي باعداد مراسلة 
باالستثناءات املطلوبة. أما على 
صعيد التفاوض مع صندوق 
النقــد الدولي، فقــد انعقدت 
السابعة  املفاوضات  جلســة 
عشرة امس االول حول قطاع 
الكهرباء ولم يتم التوصل إلى 
نتيجة وستستأنف املفاوضات 
خالل أيام، وكانت الســفيرة 
شــيا طمأنت رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بــري إلــى أن 
لبنان لن يعاقب. وباملناسبة 
بدأ الفتا عدم مشــاركة حركة 
أمل في التظاهرة التي نظمها 
حــزب اهللا وحلفــاؤه علــى 
الطريق املؤدي إلى الســفارة 
األميركية في عوكر أمس األول، 
كان بــني املشــاركني احلــزب 
الشــيوعي واحلزب السوري 
القومــي وحزب٧، وقد أحرق 
املتظاهــرون علمــا اعتقدوه 
العلــم األميركي فإذا هو علم 

ليبيريا الشبيه له!

او املعيشية.
وعلــى الصعيــد املالــي 
حتديدا، كشف استاذ االقتصاد 
في جامعة «جونز هوبكنز» 
األميركية ستيف آتش هانكي، 
فــي تقريــر نشــره موقــع 
«أســاس» في بيروت أمس، 
ان لبنان على بعد أســابيع 
فقط، ليكون الدولة األولى في 
الشرق األوسط التي تواجه 
التضخــم املفــرط، والدولة 
البشــرية،  ٦١ فــي تاريــخ 
بعد ڤنزويال، وقــال: لبنان 
في دوامــة املوت، مســتدال 
علــى ذلك، بان حجــم النقد 
اللبناني بلغ عام ٢٠١٧ نحو ٧ 
تريليون ليرة، وقد قفز اآلن 
الى ١٧ تريليونا، أي بزيادة ١٠ 
تريليونات في بضعة اشهر، 
بفعل الطبع املتالحق لليرة.
لزيــارة  بالنســبة  أمــا 
دياب الــى دار الفتوى، فقد 
تبني انهــا حتمل في طياتها 
الــرد الضمنــي على  معنى 
رئيســي  مــن  كل  زيــارة 

رئيس اجلامعة األمريكية: هذه أسوأ حكومة في تاريخ لبنان

مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مستقبال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في دار الفتوى (محمود الطويل)

يكون لبنان حتت السيطرة 
بوجودي في هذا املركز».

وعن قول رئيس اجلامعة 
األمريكية في بيروت الدكتور 
فضلــو خــوري «ان هــذه 
احلكومة أســوأ حكومة في 
تاريخ لبنــان جلهة إدراكها 
وفهمها مللف التعليم العالي، 
قال دياب: «هذا رأيه الشخصي 

ولن أرد عليه».
وسئل ما اذا كان يطمئن 
اللبنانيني الــى مقبل األيام 
في ضوء املصاعب املعيشية 
والسياســية، فأجاب: هناك 
عــدة عوامل تلعــب دورها 
في هــذا املجال مــن ضمنها 
املفاوضــات مــع صنــدوق 
النقد الدولــي، واحلمد هللا، 
أنا أعتبر أننا قلبنا الصفحة 
في املفاوضات مع الصندوق، 
وبدأنا نتكلم عن اإلصالحات 
املطلوبــة والبرنامــج الذي 
يجــب التوافــق حولــه مع 
الصنــدوق، وهذا ســيلعب 
دوره في اعادة الثقة وسيفتح 

بورصة الدوالر تتحكم في يوميات اللبنانيني
بيروت - جويل رياشي

ال جديد جلهة تداول اللبنانيني بأسعار صرف 
الدوالر األميركي في تعاملهم في سوق البيع 
والشراء الداخلية، وهو األمر املعتمد منذ بداية 
ثمانينيات القرن املاضي، تاريخ بداية ارتفاع 
ســعر صرف الدوالر األميركي وخروجه من 
دائرة الليرات الثالث! لكن الالفت اليوم، شح 
تبادل العملة اخلضراء في التداول بسبب خشية 
اللبنانيني مــن التفريط بها، وامتناع عدد من 
الشركات عن قبضها نقدا، واحتساب أسعار 
قطع تبديل السيارات مثال وفق سعر الصرف 
في السوق السوداء. ظاهرة الفتة لدى عدد من 
لبنان،  وكالء شركات السيارات األجنبية في 
وبينها وكيلة إحدى شركات السيارات الكورية 
اجلنوبية األكثر مبيعا في الســوق اللبنانية، 
التي متتنع عن قبض العملة اخلضراء، األمر 
املستغرب لدى زبائنها الذين يفضلون الدفع 
بالدوالر بدال من شرائه من السوق السوداء.

في املقابل، جلأت شــركات تبيع سيارات 
أوروبية معروفة الى القبض بالعملة الوطنية 
وفق أســعار سعر الصرف الرسمية املعتمدة 
مــن مصرف لبنان، اي ١٥١٥ ليرة لبنانية، مع 
مالحظة مضاعفة أسعار قطع الغيار باحلد األدنى.

آلية معقدة يدفع ثمنها املواطن املغلوب على 
أمره، مع ركود في سوق بيع السيارات املستعملة 
املستوردة من اخلارج، وحتى السيارات اجلديدة، 
في ضوء توقف القروض املصرفية على أنواعها، 
وليس تلك اخلاصة بالســيارات. وبالتالي لم 
يعد أمام اللبنانيني ســوى صيانة سياراتهم، 
واالكتواء بنار غالء القطع، وحتى أسعار الزيوت 
التي يستهلكونها شهريا، ذلك ان أيام الترف 
في السيارات قد ولت الى غير رجعة، أقله في 
املستقبل القريب. وبات اللبنانيون يتداولون 
عبر وسائل التواصل االجتماعي طرائف تتعلق 
بوقاية سياراتهم من األعطال، وتفضيل املشكلة 
الصحية على تعطل الســيارة، ذلك ان األولى 

مقدور على كلفة عالجها ماليا.
األمر يتخطى السيارات، الى شراء األدوات 
املنزلية وبينها القطــع الكهربائية التي كانت 
تعرف بالكماليات، ذلك ان التجار يشترطون 
في أحسن األحوال احلصول على نصف الثمن 
بأوراق الدوالر األميركي النقدية، والنصف الثاني 
بالعملة اللبنانية وفق سعر الصرف بالسوق 
السوداء. يحتار اللبنانيون في اعتماد سبيل 
ملواجهة التحديات احلالية، خصوصا غير املتاح 
لهم احلصول على ما بات يعرف بـ «الدوالر 
األميركي الطازج» الــذي يأتي من حتويالت 
خارجية مصرفية حصرا، ذلك ان التحويالت 

بالعملة احمللية وفق سعر  اإللكترونية تسدد 
صرف متوسط يوازي ثلث السعر في السوق 
السوداء. يضاف الى ذلك تعذر احلصول على 
دوالرات من الودائع املصرفية التي باتت تسدد 
وفق دفعات محــددة ال تتخطى األلفي دوالر 
شهريا وبالعملة احمللية، بسعر صرف يوازي 

ثلث السعر الفعلي في السوق السوداء.
آليات جديدة دخلت قاموس احلياة اليومية 
اللبنانية، ومنها تعذر حتديد حجوزات مسبقة 
ألعراس، مع رغبة العروســني في إقامة حفل 
استقبال يلي الزفاف تقدم فيه املأكوالت. فقد 
رفضت غالبية الشركات التي تعنى بهذا النوع 
من املناسبات، االرتباط مسبقا، تاركة حتديد 
األسعار الى اليوم الذي تقع فيه املناسبة، خشية 
التعرض خلسائر مالية مع توقع ارتفاع سعر 
صرف العملة اخلضــراء. وبات رفض تلقي 
دفعات بشيكات مصرفية من البديهيات، ذلك ان 
األخيرة غير قابلة للتحصيل نقدا، وال تتعدى 
قيمتها نسبة ١٨٪ من القيمة الفعلية للفاتورة، 

مع حتصيلها نقدا على دفعات طويلة األمد.
هذه اإلجراءات تطاول أبسط األمور اليومية 
في حياة املواطن، وصوال الى تقنني في احلصول 
على علب السجائر للمدخنني، وغياب العلب من 
املنصات املخصصة لها في نقاط البيع والسوبر 
ماركت. وبات الظفر بـ «كروز» (كرتونة تضم ١٠ 
علب) دخان (سجائر) من اإلجنازات احملسوبة. 
ويجيب أصحاب املتاجر ان السجائر باتت تخضع 
لـ «بورصة» تتعلق بسعر الصرف، مع توقع 
ارتفاع أسعارها يوميا بنسب يحقق فيها التجار 
أرباحا جراء تخزين كميات، ما يفسر ظاهرة 

االمتناع عن البيع.
هل يبدو املشــهد قامتا الــى حد التهويل 
باملجاعة والتسليم باليأس كما يحاول البعض 
التعميم من خالل السوشيال ميديا؟ اجلواب هو 
كال. جولة على أماكن السهر في شوارع معروفة 
بينها منطقــة مار مخايل ـ النهر على املدخل 
الشرقي للعاصمة تدحض أساليب نعي احلياة 
في بالد األرز. واألمر عينه يتكرر في عدد من 
املناطق اجلبلية، وفي األماكن املشهورة باعتماد 
أسعار سياحية، ذلك ان غالبية اللبنانيني قرروا 
تعويض حرمانهم الســفر، بسبب اإلجراءات 
التي تفرضها بلدان أوروبية عدة، الى إيقاف 
املصارف العمل ببطاقات االئتمان في اخلارج، 
باإلقبال على السياحة الداخلية واالستمرار في 

عيش مظاهر ترف اعتادوا عليها.
مفارقات عدة في احلياة اليومية في وطن 
األرز، واخلالصة واحدة: صحيح ان أشــياء 
كثيرة تبدلت، لكن اإلصرار على احلياة يبدو 

أقوى عند اللبنانيني.


