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مقدمات نشرات األخبار المسائية ليوم السبت 2019/6/ 22

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان":
الجامعة اللبنانية نحو اإلضراب مجددا ،وثمانون ألف طالب خارج مقاعدهم ،بقرار من األساتذة.

سياسيا ،تحضيرات لفتح ملف التعيينات اإلدارية في مجلس الوزراء ،رغم التجاذبات التي خفت وطأتها دون أن

تنتهي.

وفي األسبوع المقبل ،تنهي لجنة المال درس مشروع قانون الموازنة العامة ،تمهيدا لتحديد رئيس المجلس النيابي
موعدا إلنعقاد الهيئة العامة للمناقشة واإلقرار.

في الخارج ،أنظار العالم متجهة نحو مضيق هرمز ومنه إلى الخليج وإيران ،فيما يبدو العراق نقطة تركيز
أميركي -إيراني.

وبينما التوتر يلف المنطقة ،تستمر االستعدادات األميركية لورشة البحرين من أجل فلسطين ،تحت عنوان

إقتصادي لكن الهدف التمهيد ل"صفقة القرن" .وستنعقد الورشة بعد أيام قليلة بغياب فلسطين واسرائيل.

وفي سوريا ،حصل انفجار في جرابلس قرب حلب ،وسط تشاور تركي -روسي بخصوص خفض التصعيد

خصوصا في إدلب .وثمة تعاون تركي -إيراني وابتعاد تدريجي في التنسيق اإليراني -الروسي.

ويبقى التوتر األميركي -االيراني أساس التطورات في المنطقة ،ففي هذا المساء هدد الرئيس األميركي دونالد

ترمب ،بفرض عقوبات إضافية على إيران ،وبأن العمل العسكري ضد إيران ال يزال مطروحا على الطاولة.

وأوضح ترامب أن العقوبات اإلضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية ،مشي ار إلى
أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد إلجراء مشاورات حول إيران .وأردف الرئيس األميركي قائال :آمل أن يتمتع

النظام اإليراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه وسأكون أفضل صديق لاليرانيين إذا تخلوا عن البرنامج

النووي.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن":
إذا كان صحيحا ان المنطقة تجاوزت قطوع حرب كانت قاب دقائق أو أدنى من اإلندالع ،بحسب ما أعلن

دونالد ترامب ،فإن الصحيح أيضا أن اليد ما تزال على زناد التوتر واالستنفار ،بين الواليات المتحدة وإيران وحلفاء

كل منهما.

تأسيسا على هذا الواقع ،تستمر وصالت الرقص على حافة البركان ،وإن كانت واشنطن توحي بنقل المواجهة

إلى مجلس األمن الدولي ،المدعو لالنعقاد في جلسة مغلقة االثنين المقبل.

كواليس اللحظات األخيرة لتراجع ترامب عن قرار ضرب إيران ،عرضتها ال"واشنطن بوست" ،وفي خالصة

العرض ذهول لدى أعضاء اإلدارة األميركية من التراجع المفاجئ .أما على ذمة "نيويورك تايمز" ،فإن ترامب

استجاب لنصيحة صحافي وقرر إلغاء الضربة!.

وإذا كان الرئيس األميركي قد عرض ،بعد نزوله من مركب الحرب ،تفاوضا غير مشروط مع إيران ،فإن موقف
طهران كان رافضا ومشترطا تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

لكن ترامب رد بعد ظهر اليوم ،مؤكدا المضي في فرض المزيد من هذه العقوبات من دون أن يغفل القول بأن

الخيار العسكري ما زال قائما.

في المقابل ،إيران المزهوة بربح جولة في المواجهة ،كثفت تحذيراتها لواشنطن فقالت مثال :إن إطالق رصاصة

واحدة باتجاه الجمهورية اإلسالمية سيشعل المصالح األميركية في المنطقة.

لبنان الذي يراقب الوقائع اإلقليمية الساخنة ،تتوزع انشغاالته الداخلية على عناوين وملفات عدة ،لعل أبرزها

موازنة  2019وورشة التعيينات التي فتحت أبوابها بشكل أو بآخر .أما العمل المؤسساتي فتعكسه جلسة لمجلس
الوزراء الثالثاء ،وجلسة لمجلس النواب في اليوم التالي.

على خط الموازنة تكثف لجنة المال جلساتها النهارية والمسائية األسبوع المقبل ،إلنهاء مهمتها بحلول األول من
تموز ،تمهيدا لمناقشتها وإقرارها في الهيئة العامة.

بين كل هذه الوقائع ،أبحر زعيم "الحزب التقدمي االشتراكي" وليد جنبالط في تغريدات ساخرة ،استعان فيها

بسفن السياح إلرسال رسائل ذات مغاز سياسية.

جنوبا يعزز الجيش اللبناني معادلة "البرج بالبرج" ،في مواجهة قوات االحتالل عند نقطة التحفظ في رأس الناقورة،

إذ تحركت جرافاته ورفعت سواتر تمهيدا لبناء البرج العسكري مقابل برج المراقبة المعادي.

وفي مكان غير بعيد عن الناقورة ،كان احتفال تكريمي حاشد للشهيد مصطفى شمران في الذكرى السنوية الثامنة

والثالثين الستشهاده .االحتفال الذي أقامته حركة "أمل" في مؤسسة جبل عامل المهنية في البرج الشمالي ،تخللته
كلمات تستذكر رفيق اإلمام الصدر وتشدد على التضامن الداخلي والحوار الشامل وليس الثنائي ،وتحذر من

مخاطر "صفقة القرن" ومحاوالت إستهداف دول المقاومة والممانعة.

تربويا ،عودة إلى اإلضراب اعتبا ار من اإلثنين ألساتذة الجامعة اللبنانية .هذه العودة أعلنها رئيس اربطة األساتذة
المتفرغين ،مستندا إلى تصويت مجلس المندوبين الذي نقض قرار الهيئة التنفيذية بتعليق اإلضراب.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل":
لم تغب ملفات الداخل الساخنة ،عن الكالم الذي أطلق اليوم من البقاع في جولة لوزير الخارجية جبران باسيل،

وعبر السجال بين "الحزب التقدمي االشتراكي" و"الحزب الديمقراطي اللبناني" على خلفية اطالق سراح العنصريين

في أمن الدولة واللذين اعتقلهما النظام السوري ،في وقت كان حاض ار رئيس "الحزب التقدمي االشتراكي" وليد
جنبالط مغردا عبر ال"تويتر" ،متناوال بالنقد الموازنة ومعالجة الشأن البيئي.

مطلبيا أيضا عود على بدء الضراب أساتذة الجامعة اللبنانية .فقد صوت مجلس المندوبين خالل اجتماع الهيئة
التنفيذية ،على نقض قرار تعليق اإلضراب ،وفيما أعلن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب احترامه للقرار،

دعا األساتذة إلى ادراك خطورة ما يترتب على ضياع العام الجامعي ألكثر من  80ألف طالب.

أما إقليميا ،فإن الكالم عن المواجهة بين الواليات المتحدة األميركية قد تراجع ،وإن بقي التحدي قائما والحرب

الكالمية مستمرة بين الطرفين .فالرئيس األميركي دونالد ترامب أكد أن العمل العسكري بشأن إيران ال يزال مطروحا

على الطاولة ،وأنه سيجري المزيد من المشاورات بهذا الشأن ،في وقت أكدت طهران أنها سترد وبقوة على أي
تهديد أميركي.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار":
عكف دونالد ترامب على تبرير تراجعه أمام ايران ،وعلى المأل وأمام اإلعالم .لم يسعفه التناقض الذي بلغ حد

التضاد ،ليخلص األميركيون إلى صعوبة واقع رئيسهم ،وغياب االستراتيجية عن السياسات الخارجية.

خطوة ترامب غير المسبوقة بنظر حلفائه ،جعلت الصهاينة يقيمون مجالس العويل على ما آلت إليه الحال.

فيما العرب الواقفون على فوهة الخليج بلعوا ألسنتهم ،وبلغت قلوبهم الحناجر التي بحت بعد طول تحريض.

وعلى أجنحة الطائرة األميركية المحطمة ،وصلت الرسائل االيرانية إلى من يعنيهم األمر ،توجها مجلس خبراء

القيادة بالتحذير من مغبة الممارسات الال شرعية للنظام األميركي وحلفائه في المنطقة ،مع التأكيد أن الجمهورية

االسالمية االيرانية لن تكون البادئة بأي حرب ،لكنها ستواجه أي عدوان وأطماع بصالبة وقوة.

قوة الموقف االيراني زادت من جدول مواعيد الوفود الحاملة لرسائل التهدئة ،وأبرزها وزير الدولة البريطاني لشؤون

الشرق األوسط الذي سيصل طهران في محاولة للجم التصعيد ،على ما ذكرت مصادر الحكومة البريطانية.

في الشرق األوسط الملتهب ،هناك من يعاود محاولة حرف األنظار ،وأمام العالم المتفرج على خيبة األميركي

وحلفائه ،عود إلى أخطر صفقة لبيع فلسطين ومقدساتها ،عبر كالم لصهر الرئيس األميركي وعراب الصفقة جاريد

كوشنير ،نقلته وكالة "رويترز" ،من أن أول مرحلة في الصفقة تقترح استثمارات قدرها  50مليار دوالر في المنطقة،

لشراء المواقف بأبخس األثمان ،فهل ثمن القدس عند بعض العرب حفنة من الدوالرات ،أم أن قداستها وحق أهلها

أغلى من كل الصفقات؟.

في بلد الصفعات ،في لبنان ،صمت الحكومة عن قرار أساتذة الجامعة اللبنانية معاودة االضراب ،ولم يسمع

وزير التربية اللبنانيين سوى التفهم ،فيما مسؤولية الحكومة مجتمعة باتت اعالن النفير العام والتباحث مع أساتذة

الجامعة بكل جدية النقاذ العام الدراسي ألكثر من ثمانين ألف طالب ،بل النقاذ الجامعة اللبنانية كصرح تربوي

ووطني.
خطوة حكومية مطلوبة ال تحتمل التسويف المعتاد ،فوضع الجامعة اللبنانية ومصير طالبها في أصعب حال.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في":
بين إفريقيا وغرب آسيا والجزيرة العربية وشرق ايران ،يعيش حيوان شرس قوي شجاع ال يهاب أفعى وال ضبعا،

ال نم ار وال نسرا ،ال أسدا وال أحدا ،حيوان صغير نسبيا بحجم ابن آوى اسمه غرير العسل  (honey badger).مخالبه

تستطيع حفر نفق بدقائق وصوته يشبه زئير األسد ،وجهازه المناعي يتحمل عضة أفعى الكوب ار التي تقتل فيال ال

بل أكثر يقتل غرير العسل الكوب ار ويأكلها بسمها ودمها ولحمها وال يرف له جفن .باختصار تتحاشاه وحوش الغاب
وينطبق عليه القول" :هللا يسعدو ويبعدو".

ما يحصل بين واشنطن وطهران منذ  40عاما ،يشبه إلى حد ما العالقة بين غرير العسل وباقي وحوش الغاب.
فرضت واشنطن العقوبات على ايران ،فردت طهران بالهجمات على الطائرات المسيرة اليوم والمخيرة غدا ربما.

واشنطن تحجم وطهران تقدم .الحرس الثوري الذي صنفته أميركا منظمة ارهابية يسقط طائرة أميركية ،ويعلن دون
خجل أو وجل ومن دون تردد أو حرج مسؤوليته عن الحادثة .ترامب يهدد ويندد ثم يتراجع ويتواضع .يلتمس اليران

أعذا ار مثل أن اسقاط الطائرة قد يكون حصل عن طريق الخطأ أو أن أحدا ربما ضغط على الزر الخطأ .ويرد
الحرس الثوري عليه اليوم ليجاريه ويداريه ويراعيه بالمنطق ذاته ،فيعلن أن هناك احتماال بأن يكون تجاوز المجال

الجوي االيراني نجم عن خطأ فردي ارتكبه جنرال أميركي.

التماس متبادل لألعذار منعا الشتعال خطوط التماس في الخليج والمنطقة ،وهو ما ال يحتمله رجل األعمال

ترامب ،وما ال تتحمله "صفقة القرن" الطائرة على بساط األعمال واألموال واالحتالل واالستهبال ألنظمة حولت
بوصلتها وباعت قبلتها وبدلت عباءتها.

إذا واشنطن تتراجع وتتواضع ،وطهران تتواضع لكن ال تتراجع .ال حرب لكن ال مفاوضات .ايران المأزومة

اقتصاديا وماليا تدفع باألمور إلى حافة الهاوية ،وتجر معها واشنطن مثل شمشون والفلسطينيين .وواشنطن المحرجة

تبحث عن رد اعتبار لمكانتها ،لكن الدولة العميقة فيها ال تأسف على ترامب وتتمنى له أن يغرق أكثر فأكثر،
وبريطانيا تهرع إلى ايران مثلما هرع تشامبرلين إلى ميونيخ العام  1938السترضاء ألمانيا لنزع فتيل الحرب ،فال

ربح السالم وال منع الحرب.

من اآلن فصاعدا تحولت ايران ناخبا أساسيا في السباق الرئاسي إلى البيت األبيض العام  ،2020مثلما كانت
العبا وناخبا وصوتا تفضليا في انتخابات  ،1981التي جاءت برونالد ريغان وأطاحت بجيمي كارتر ،وأخرجت

الرهائن األميركيين من سفارة واشنطن في طهران الملتحفة عباءة أول ثورة اسالمية تصل إلى الحكم في العصر

الحديث.

بعد اسقاط الطائرة المسيرة لم تعد واشنطن مخيرة :إما رد االعتبار وإما درء األضرار .وبين البراغماتية األميركية

والواقعية االيرانية ،يمكن توفير المخارج واألعذار.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في":
بعد تغلب الخط الراديكالي في هيئة مندوبي الجامعة اللبنانية ،واسقاط قرار تعليق اإلضراب لصالح مواصلته،
تجاوز الكباش بين الحكومة وأساتذة الجامعة كل الخطوط الحمر ،إذ وضع القرار باإلضراب -رغم أنه يندرج في

إطار الحق القانوني -مصير أكثر من ثمانين ألف طالب في مهب ضياع المستقبل ،وال يدعي أحد بأن في هذا
الكالم مبالغة ،ألن آالف الطالب يرتبطون بمواعيد دخول محددة في الجامعات في الخارج وهي ال تنتظرهم ،كذلك
هو حال زمالئهم الذين سيدخلون الجامعات اللبنانية الخاصة.

وإذا كانت الدولة تعتبر أنها منحت األساتذة معظم التقديمات والضمانات التي يطالبون بها لكنهم لم يكتفوا ،فهذا

ال يعفيها من أن تسعى بشتى الطرق إلى انقاذ مستقبل أبنائها ،وكرة النار ليست في ملعب األساتذة وحدهم ،فالعناد

المتبادل ونفض األيدي ،ال يعفي ضمائر الجهتين من مسؤولية الكارثة المحققة التي ستضرب جيال كامال من
الشباب ،وهي كارثة لم يشهد قطاع التعليم في أشد أيام الحرب مثيال لها.

في المقلب اآلخر من األزمات التي تختلقها الحكومة لنفسها بخروجها على منطق القانون والمؤسسات ،ينتظرها

مع مطلع األسبوع لغم التع يينات ،ويبدو أن تأجيل البحث في هذا الملف في مجلس الوزراء ،ال يعني أن الذين

سلكوا مسار المحاصصة قد تراجعوا ،فعندما أبلغت "القوات" الرئيس الحريري ضرورة اعتماد المسارات القانونية
النجاز التعيينات ،أبلغها بأنه سيدرس األمر.

في األثناء ولمواجهة المنحى بدأت ترتفع مداميك جبهة معارضة عريضة مكونة من شركاء التسوية" :القوات"،
"اإلشتراكي"" ،المردة" ،والثالثي على تماس إيجابي مع "حزب هللا" و"أمل".

إقليميا ،يتواصل السجال الكالمي عنيفا على ضفتي شط العرب وفي مياه الخليج وسمائه ،فإيران تمسك ترامب
في خاصرته الرخوة وتستنفزه ،مس تغلة عدم قدرته على استخدام فائض قوته ،وقد رد عليها بالتأكيد بأن احتمال

استخدام القوة ضدها ال يزال واردا.

في االثناء ،جاريد كوشنير صهر ترامب يعلن أن خمسين مليار دوالر ستصرف على األراضي الفلسطينية ولبنان

ومصر واألردن ،في المرحلة األولى مما يعرف ب"صفقة القرن".

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي":
الوضع في المنطقة دقيق وخطير ،والعالم كله يترقب تطورات الصراع األميركي -االيراني.

ما بعد اسقاط الحرس الثوري االيراني طائرة االستطالع األميركية ليس كما قبله ،فالمعركة انتقلت من صراع
ايراني -خليجي إلى صراع إيراني -أميركي مباشر ،نتيجته حتى الساعة كاالتي :الحرب مستبعدة ،والتفاوض غير

ممكن.

هذه المعادلة مبنية على وقائع ،تظهر أن واشنطن ال تريد الذهاب إلى الحرب المدمرة ،حسب تعبير الرئيس
األميركي دونالد ترامب ،ألنها متأكدة من أن العقوبات التي فرضتها على طهران فعلت فعلها ،وهي تاليا ليست في

وارد التخلي إنما ستزيد من حدتها ،وتنتظر من دون عجلة ،أن تضعف ايران تحت وطأتها.

إيران من جهتها ،أدركت أنها لم تنجح في دفع الواليات المتحدة إلى التخلي عن العقوبات ،فقررت مواصلة

الضغط وصوال إلى نتيجة من اثنين :إما العودة إلى االتفاق النووي ،وإما الغاء العقوبات ،على األقل تلك التي
تطال القطاع النفطي.

معركة عض األصابع انطلقت ،واللعب على حافة الهاوية كذلك ،فأي سوء تقدير أمني قد يودي بالمنطقة والعالم

إلى نقطة الالعودة .وهذه النقطة بالذات ،يحاول تجنبها كل من الصين واألوروبيين وحتى عدد من دول الخليج،

ما يفسر سرعة المفاوضات وكثافتها ،والتي تجري فوق الطاولة وتحتها في أكثر من بلد وعلى أكثر من جبهة.

كل هذا يحصل ولبنان غارق في مناقشة موازنة العام  ،2019ولكن هذه المرة تحت أعين المجتمع الدولي ،وال
سيما األوروبي ،المعني مباشرة بأموال مؤتمر "سيدر" ،وقد علمت ال ،lbciأن وفدا ترأسته سفيرة االتحاد األوروبي

كريستينا السن اطلع في الساعات األخيرة من رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان على التعديالت التي

أدخلت على الموازنة ،والبنود المرتبطة بالوضع النقدي ومراقبة االستدانة واإلنفاق ،إضافة إلى كيفية م ارقبة الهيئات
والمؤسسات التي تدير المال العام.

هذه المواضيع على أهميتها ،لم تحجب الضوء عن مصير الجامعة اللبنانية وطالبها وأساتذتها ،الذين أثبتوا
ديمقراطيا ،قدرتهم على التمسك بحقوقهم.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد":
في أول عام من وصوله إلى الرئاسة ،أحصت صحيفة ال"واشنطن بوست" ثالثة آالف كذبة للرئيس األميركي

دونالد ترامب ،ثم توقفت عما سمته إحصاء فحص الحقائق ،نظ ار إلى نزيف كذب ترامب المتواصل الذي يتعذر

على الشركات عده.

والتحاقا بالعداد المرتفع ،رمى سيد البيت األبيض بكذبتين كانتا آخر العنقود ،األولى عندما اختلق أجواء ضربة

عسكرية إليران وتراجع عنها .والثانية لدى إعالنه اليوم أنه سيذهب إلى منتجع كمب ديفيد للتفكير وإجراء مشاورات
بشأن إيران ،معلنا أن العمل العسكري ما زال مطروحا .فهو ،وبشهادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ،لم يكن

قد عزم على الضربة ليلغيها .أما مغادرته إلى منتجع كمب ديفيد في عطلة نهاية األسبوع فهي بهدف لعب الغولف،
وليس لترؤس مجلس حرب.

وفي الدجل األبعد مدى ،فإن استخدام الرئيس األميركي لضميره المستتر ،لم يسجل في خانة الكذب ،ألن

الضمير غير متوافر في الخدمة ،ال لدى الرئيس ترامب وال عند الرؤساء األميركيين الذين سبقوه .وإذا كان قلب
ترامب سيرأف بمئة وخمسين مواطنا جنبهم الضربة العسكرية ،فإن أسالفه احتلوا بالدا وغزوا مدنا ،على أيديهم في
العراق وحده قتل مئات آالف الضحايا العراقيين ،وشهد "أبو غريب" أفظع حاالت التعذيب التي مارسها جنود

أميركيون .ومن أفغانستان إلى دعم حروب إسرائيل وصوال إلى حرب اليمن التي تخاض بأسلحة أميركية ،لم يرف
جفن أميركي ،وال يزال اليمن شاهدا على ضمير غائب على الرغم من ضغط الكونغرس ومجلس الشيوخ لمنع

توريد واستخدام األسلحة األميركية في حرب االستنزاف هذه المستمرة منذ أربع سنوات ،من دون تحقيق نصر
أميركي -خليجي واحد.

وعليه فإن حكاية الضمير األميركي غير واقعية ،ال بل من حكايا الخرافة التي مررها ترامب ،وما على العالم

اللصيق به سوى أن يصدقه ،إذ ال خيار لديه.

وكما الرئيس ،كذلك صهره الذي صفع العرب بكذبة جديدة قوامها خمسون مليار دوالر سيرميها على طريق

"صفقة القرن" .وقد أعلن جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس األميركي ،أن أول مرحلة في خطة ترامب للشرق
األوسط تقترح استثمارات عبر إقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة

كمصر واالردن ولبنان .وبتبيان تاريخ المعونات األميركية إلى فلسطين ،فإن الواليات المتحدة تحارب الفلسطينيين

بأموال األونروا ،وتالحقهم على رواتب السلطة الفلسطينية ،فتحجز وتفرض العقوبات ،وما عهدها الفلسطينيون إال
قناصة مدن تأخذ منهم وال تعطيهم ،وآخر هداياها كانت "القدس عاصمة إلسرائيل".

المركزية
محفوض :النظام السوري يمنع عودة النازحين
واستمرار المشكلة خطر على استقرارنا وكياننا

المركزية
اثار رئيس حزب "حركة التغـيير" ايلي محفوض في مؤتمر صحافي أزمة اللجوء السوري في لبنان الفتا الى

"مخطط شيطاني من قبل النظام السوري لمنع عودة السوريين الى ديارهم".

وقال" :إن تطورات خطيرة تستكشف خيوطها في قضية الالجئين السوريين وهذا التطور يتمحور في اماطة

اللثام عن أولوية عودتهم الى قضية المعاملة العنصرية ،وهذه مؤامرة وخطة ينتهجها النظام السوري وقد وصلت
الرسالة السورية الى لبنان من خالل مسرحية انسحاب الوفد السوري من مؤتمر العمل الدولي في جنيف والضحية

هنا طبعا لبنان واللبنانيون".

واعتبر أن "المطلوب عدم اإلنجرار وراء الحمالت المغرضة في حق الشعب اللبناني وتوجه الى حلفاء بشار
األسد في لبنان كي يعوا خطورة ما يحيكه هذا النظام تجاهنا واستغالله قضية النازحين ،كي يبقي لبنان ساحة

تضج باألزمات ،انطالقا من فكره الشيطاني ومؤداه أن التوتر في لبنان هو انتعاش لسوريا".

اضحا بإن النظام السوري يسعى إلبقاء الالجئين السوريين في لبنان ..ووصلت اليوم
وقال محفوض" :بات و ً
ازمة اللجوء السوري في لبنان الى مستوى الخطر على الكيان وعلى وجودنا الحر ،على هويتنا اللبنانية ،وعلى

استق اررنا وكذلك على الديموغرافيا وعلى امننا وسالمة أوالدنا وعلى لقمة عيشنا .خيوط المؤامرة بدأت تتكشف من
خالل خطة ممنهجة يتبعها النظام السوري لتحويل االنظار عن حقنا كلبنانيين برفض استمرار اللجوء السوري

بالشكل الراهن واتهامنا كلبنانيين ،كمواطنين ،كأصحاب هوية وارض وكأصحاب حق ..يتهموننا بالعنصرية .هناك
ِ
ومبرمج ومحرض هو النظام السوري بتواطؤ مع بعض اللبنانيين إما عن غباء او
حملة مغرضة ،هناك ُمخطط ُ
عن تورط مقصود .يعيبون علينا أننا كشعب لبناني بأبسط بديهيات الحياة وهي أن نعيش حياة طبيعية ،في حين
أن المعاناة في لبنان وصلت الى حد كفر أوالدنا بكل شي من حولهم وكأننا لم نتعظ مما أصابنا نتيجة اللجوء

الفلسطيني".

اضاف" :لكل من يتهمنا بالعنصرية عليه أن يعلم بأن النظام السوري هو نفسه إستغل الفلسطينيين والقضية
الفلسطينية واحتل لبنان عبر جيش اليرموك والصاعقة ،وعلى ما قال حافظ االسد إنه إجتاح لبنان ولم يطلب اذنا

علنا ينسجون خطابات ضد اللجوء السوري ولكن
من أحد ..وليسجل التاريخ ان في لبنان أشخاص متواطئونً ..
في الحقيقة رفضوا ومنذ بداية األزمة اقامة مخيمات على الحدود مع سوريا ..وبسبب هذا الموقف أصبح السوري
اجعا
داخل كل ضيعة ومدينة ..وبدل أن يكون اقتصادنا بخير والسياحة مزدهرة على العكس كل يوم نسجل تر ً

عما قبل ..وحتى الكهرباء لم يحققوا فيها أي تقدم باستثناء ما فعلوه مع أهالي المنصورية ..ناهيك عن مشاكل

المياه الملوثة ومرض السرطان المتفاقم في شكل هستيري في مجتمعنا وبارقام مخيفة ،فبدل أن ننصرف لمعالجة

كل هذه اآلفات ..بالعكس تحول شعبنا لشعب اركيلة ،شعب يبحث عن مصالحه الخاصة وال يرى في كل أزماته

سوى مصلحه جيوبه ..فكيف السبيل للخروج من أزماتنا؟ وكي ال يستمر من يكذب على الناس في

تحديدا في قضية اللجوء السوري ..األزمة التي بدأت منذ  2011مما يعني أن من يحاول
مسرحياته..يغشهم..
ً
مشاركأ في تلك الحكومة ومعه عشرة وزراء عدا عن الوزراء الحلفاء له في خطه
تصوير نفسه بطال اليوم كان
ً
السياسي ،وعليه يجب أن ُيسأل هؤالء ماذا فعلتم على مستوى تنظيم الدخول العشوائي للسوريين؟ ولماذا رفضتم
إقامة مخيمات لالجئين على الحدود السورية؟ ولو وافقتم عليها يومها كان الالجئ إما في تلك المخيمات أو أنه
إضطر للعودة الى سوريا ..لذا ما نعانيه اليوم أنتم جزء منه وتتحملون نتيجة عدم قيامكم بواجباتكم تجاه هذا

الملف".

اساتذة "اللبنانية" مستمرون باالضراب..وال دروس االثنين
شــهيب :لتـجاوز اال نقســام والتحلــي بالوعـي

المركزية
صوت مجلس المندوبين في الجامعة اللبنانية خالل اجتماع الهيئة التنفيذية على نقض قرار تعليق اإلضراب

في الجامعة اللبنانية بنسبة تخطت الـ 83وهو العدد المطلوب من األصوات الذي ينقض القرار ،ما يعني العودة

الى االضراب.

واتت النتيجة كاالتي " 94صوتاً مع نقض قرار تعليق اإلضراب و 46ضد نقضه وورقة بيضاء مع إلغاء

ورقتين".

واعلن رئيس الهيئة التنفيذية في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر العودة إلى اإلضراب ،وقال "ال تعليم يوم

اإلثنين".

وحضر  144مندوباً جلسة التصويت على نقض قرار الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة اللبنانية وصوت

 143أستاذاً.

شهيب :وتعليقاً على قرار مجلس مندوبي رابطة أساتذة الجامعة اللبنانية ،قال وزير التربية والتعليم العالي أكرم

شهيب في بيان "نحترم قرار األكثرية في مجلس مندوبي الجامعة اللبنانية بنقض قرار الهيئة التنفيذية ل اربطة أساتذة

الجامعة بوقف االضراب مؤقتا ،وسيقوم بالجهود الالزمة الستكمال الحوار الهادئ والبناء مع الهيئة التنفيذية والعمل
مع المسؤولين في الدولة على تحقيق ما يمكن تلبيته من المطالب المشروعة لألساتذة وإنقاذ العام الجامعي الذي

هو مسؤولية الجميع".

وختم شهيب بدعوة األساتذة إلى "تجاوز االنقسام والتحلي بالوعي الدراك خطورة ما يترتب على ضياع العام
الجامعي ألكثر من  80ألف طالب".
ضاهر :وكان ضاهر دعا المندوبين إلى التفكير بمصير الرابطة ،الجامعة ،األساتذة والطالب قبل أن يصوتوا
ويأخذوا القرار المصيري ،مؤكداً أنه سيرحب بقرارهم كيفما كان.

وفي خالل كلمة مباشرة قبل بدء المندوبين بعملية التصويت لتحديد الموقف من إضراب الجامعة اللبنانية قال

"ال نكون في لبنان إذا قلنا ال ضغوط لكن الملفت رفض األساتذة للضغوط السياسية".

اضاف "نحن اليوم في أبهى عرس للديمقراطية ،احتكموا الى مؤسسات الرابطة من أجل رفع شأن الجامعة

والموظف والطالب".

واعتبر "ان السلطة ستبقى تكرهنا مهما كانت نتيجة التصويت ،وما يحدث نتيجة تراكم تهميش الجامعة وعدم

النظر إليها كأحد أركان البناء اللبناني".

وتابع ضاهر "لقد حرموا الجامعة من موازنتها التي ال تكفيها بالرغم من المليارات الكثيرة المنهوبة في المطار

والمرافئ واألمالك البحرية والكهرباء وغيرها".

وتساءل "أين المشكلة ان أعطيتم الجامعة حفنة من المال المنهوب ،فطالب الجامعة اللبنانية تنقصه أدنى حقوقه،

وتسألون لماذا الغضب عند كل األساتذة الذين يضربون والذين ال يضربون".

ولفت إلى أنهم كأساتذة يرفضون سياسة تدمير الجامعة اللبنانية ألسباب سياسية خاصة وغير خاصة ،مطالباً

العمل باستقاللية في اللبنانية والحصول على حقوقهم.

وتحدث عن األزمة الكبيرة التي تطال الجامعة اللبنانية قائالً "نحن ال نتحمل أسباب هذه األزمة ،بل إهمالكم

لمطالبنا ،للتعليم الرسمي وللقطاع االداري ،الزبائنية والطائفية هي التي جعلتها تكبر".

ورأى ضاهر أن "السلطة قد تترك الجامعة تنهار من أجل القيام بـ"بزنس" في الجامعات األخرى والجامعات

"الدكاكين".

ضربت النقابات في لبنان وصوتها خفت".
وأسف لوضع النقابات وقال" :لقد ُ

ترامب :إي ارن لن تحصل على أسلحة نووية أبدا واإلتفاق النووي الفظيع الذي وقعته مع
أوباما أنقذها

قال الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،إن االتفاق النووي الفظيع الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر أن االتفاق النووي منح إيران  150مليار دوالر نقدا ،وفتح طريقها أمام

انتاج السالح النووي.

وأكد ترامب ،أنه أوقف الهجوم على إيران قبل موعده بعشر دقائق ،ألن الرد لم يكن متناسباً مع إسقاط طائرة

مسيرة غير مأهولة.

"لست على عجلة من أمري بشأن إيران" ،مشدداً على أن طهران "ال يمكن
وقال الرئيس األميركي على "تويتر"ُ :
أن تحصل على أسلحة نووية أبدا رغما عن أميركا ،ورغما عن العالم".
وأوضح أن الجيش األميركي أعاد بناء قدراته ،وأصبح األفضل عالميا ،في رسالة تهديد واضحة للنظام اإليراني.

وكشف أن إدارته فرضت المزيد من العقوبات القاسية على إيران ،وأوضح أن الجيش األميركي استعد لضرب
 3مواقع إيرانية ،وعندما سأل عن عدد القتلى المحتملين من جراء هذه الضربات ،رد جنرال بأنهم " ،"150هنا
تدخل ترامب وقال :أوقفوا الضربة ،بحسب التغريدة المفصلة التي نشرها الرئيس األميركي

الجميل :لضرورة إيجاد حل لمشكلة سالح "حزب هللا"
نديم
ّ
تهدد أمن البالد
جهة لبنانية ّ
ّ
القرار السياسي في يد "حزب هللا" وسندفع الثمن قريبا
إعتبر النائب نديم الجميل ان "الدولة تسلم شؤون البالد لحزب هللا وأمينه العام السيد حسن نصرهللا ،وكأن مهام

الدولة تقتصر على إدارة لخدمات المواطنين فقط ال غير وتعنى بالكهرباء ،المياه وغيرها" ،مشدداً على "ضرورة

إيجاد حل لمشكلة سالح حزب هللا وعدم سيادة الدولة على القرار السياسي اللبناني".

الجميل وفي خالل مقابلة عبر تلفزيون المستقبل رأى أن "الدولة اللبنانية تتصرف بشكل سلبي بسبب العجز
التراكمي في لبنان والذي تحاول حله من خالل خطوات سخيفة ،كزيادة ضريبة ألف ليرة على النرجيلة وغيرها
ولذلك نصنف دائماً بشكل سلبي من قبل ستاندرد أند بوورز".

وعن الهدر وسبب العجز قال متسائالً" :خطوط التهريب ومعابرها التي يسيطر عليها حزب هللا أال تخسر لبنان

الكثير من المال؟ أو ليست هي أحد مكامن الهدر األساسية مثلها مثل الكهرباء؟".

وعن تصرفات حزب هللا ومواقفه المقلقة قال الجميل متسائالً" :هل يكمن حل المشكلة االقتصادية إن كان عبر

الموازنة أو عبر مساعدات سيدر في الحديث عن مصانع الصواريخ الدقيقة والعالقة مع إيران؟ هل هكذا نجتذب

السياح واالستثمارات لتنشيط الوضع االقتصادي؟" .وتابع في السياق عينه" :هناك جهة لبنانية تربطها عالقات مع

الخارج وهي تهدد أمن البالد دون أي إعتبار للموقف الرسمي الصادر عن الدولة اللبنانية".

وتابع" :نحن نسلم شؤون البالد لحزب هللا والسيد حسن نصرهللا ،وكأن مهام الدولة تقتصر على إدارة خدمات

المواطنين فقط ال غير تعنى بالكرباء ،المياه وغيرها" مشدداً على "ضرورة إيجاد حل لمشكلة سالح حزب هللا
ومشكلة عدم سيادة الدولة على القرار السياسي اللبناني".

هذا ورأى الجميل أن "القرار السياسي اليوم في يد حزب هللا ونحن لألسف نتركه يتصرف كما يشاء ،وهذه األزمة

سندفع ثمنها قريباً ،فطالما أن البلد يمشي على هذا النحو ،لن نرى استثمارات في البلد".

كما واعتبر أن "حزب هللا اليوم يلعب دور الوصاية السورية والفرق الوحيد بينهما أن الحزب هو العب داخلي"
وقال" :بين لبنان وسوريا مشكلة عقائدية وذلك ألن األخيرة ال تعترف بالكيان اللبناني".

وأكد الجمي ل أننا "لدينا كيان قائم بحد ذاته نملك خياراتنا وسيادتنا ونملك توجهنا الذي سيساعدنا على العيش

بأمان وسالم" طالباً بأن يكون "خيارنا حر وسيد نفسه".

وفي سياق إقليمي متصل ،وبخصوص العالقة المنتكسة بين واشنطن وطهران قال الجميل" :ال أعتقد أن الرد

األميركي على إيران سيكون حربياً ولكن من المحتمل أن يكون سيبيرانياً أو يضرب البنى التحتية ولكن الرد

األميركي على طهران سيظهر قريباً".

ورداً على سؤال حول معركة رئاسة الجمهورية المقبلة والتي من المرجح أن تكون بين وزير الخارجية جبران

باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومن يختار نديم الجميل بينهما أجاب األخير" :إن لم يعبروا عن خياراتي

السياسية فلن أكون مع أحد منهم ،وإن حدث ووقفنا أمام هكذا قرار في استحقاق رئاسة الجمهورية فهذه مشكلة
كبيرة جداً حيث سيسيطر حزب هللا القريب من الطرفين على الق اررات بالكامل ،فترشح طرفين من " 8آذار" هو

أمر سيؤذي البلد".

ورداً على سؤال عن التوقف المفاجئ لمهمة مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد قال" :إحتماالت كثيرة متاحة
وراء هذا التوقف لمهمة ترسيم الحدود ،فمن الممكن أن تكون الدولة اللبنانية قد وضعت بعض العراقيل لتعقيد

هذه العملية ومن الممكن أن يكون الطرف األميركي هو من يسعى لكبح سرعة انهاء المهمة ألنه يريد أن يراجع

الملف ويرى التطورات في الجانب االسرائيلي".

وبخصوص خطة الكهرباء اعتبر الجميل أن "المشكلة الكبيرة هي في الطريقة التي نفذت بها وليس بالخطة

بحد ذاتها حيث تم تمريرها فوق القانون".
ولفت إلى أن عجز الكهرباء سببه :

 -1فائض الموظفين
 -2الفيول ،السرقات والمافيات ،حيث رحل عهد وأتى آخر ومعه فريقه ومخططاته
 -3الجباية ،التي تُفرض على شريحة من الناس دون غيرهم
 -4أزمة البواخر التي تأتي إلى لبنان كل فترة
مشير إلى أن "التعيينات ليست مبنية على
هذا وأعلن الجميل أنه ال يوجد شيء مطروح على مستوى التعيينات
اً
الكفاءة بل على مبدأ الزبائنية والوعود السياسية ،وبهذه الطريقة ال يمكن بناء دولة ،أما بالنسبة للتعيينات

المسيحية فوزير الخارجية جبران باسيل قال على رأس السطح أنه يريد أخذ كل هذه التعيينات ".

وتابع" :المشكلة ليست بجبران باسيل بل بعناصر التسوية الذين ال يوقفونه عند حده مع العلم أنه مخطئ".

وفي خالل حديثه دعا الجميل إلى خلق جبهة وطنية تضع الثوابت الصحيحة الخاصة بثورة األرز ،مستذك ًار
المرحلة الوحيدة التي كان فيها اللبنانيون مرتاحون في العام  2005أي عندما كانت الخيارات السياسية واضحة
بخصوص سوريا وسالح حزب هللا على حد تعبيره.

هذا وأسف ألن حزب القوات اللبنانية يسكت عن الكثير من األشياء ويمرر عدداً من البنود التي ال يوافق

عليها.

وفي هذا اإلطار ،طلب الجميل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ومن رئيس الحكومة سعد الحريري

أن يعودوا إلى مواقفهم الطبيعية التي اتخذوها قبل "صفقة التسوية" ،معتب اًر أن كل االتفاقيات التي تمت بين
التيار الوطني الحر والمستقبل في مرحلة ما بعد التسوية كان هناك صفقة مالية خلفها".

الجيش والمقاومة وأهل المنطقة الحـــدودية دحـروا االرهاب

باسيل :ال توقعوا بيننا وبين الجيش وحقوقه معركتنا في الموازنة
المركزية
أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن الجيش والمقاومة وأهل المناطق الحدودية دحروا االرهاب ،وشدد
على أن أحدا ال يمكن أن يوقع بين المؤسسة العسكرية والتيارالوطني الحر ،أو أن يزايد عليه في هذا المجال،

مؤكدا "أننا نقف مع قيادة الجيش في االصالحات التي تجريها داخل المؤسسة ،مشي ار إلى أن معركتنا في الموازنة
هي تلك المتعلقة بحفظ حقوق العسكريين.

جال باسيل منطقة البقاع الشمالي ،يرافقه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ،وبدأ جولته بفطور في بلدة القاع،

حيث عقد لقاء حواريا مع شباب وشابات من "التيار الوطني الحر" ،وشدد على أهمية على دورهم في المجتمع.

ثم زار خضر في مكتبه في مركز المحافظة في بعلبك ،في حضور منسق "التيار الوطني الحر" في البقاع

عمار أنطون وأعضاء هيئة القضاء ،واطلع على أوضاع المحافظة وشؤونها وشجونها.

خضر
وتحدث خضر إثر اللقاء ،فرحب بباسيل "في بيتك وفي بعلبك الهرمل" ،وقال" :سعيدون اليوم باستقبال معالي
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في هذه المحافظة الفتية التي عمرها فقط خمس سنوات ،وهذه أول زيارة

لوزير خارجية إلى مبنى المحافظة ،وقد أطلعنا معاليه على جميع ما قمنا به منذ  5سنوات حتى اليوم ،وشرحنا له
كل التحديات التي واجهناها والتي نواجهها ،وكل التصور الذي نقوم به لحل عدد كبير من المشاكل ،وحكما بصفته
وزي ار للخارجية نحن نطلعه بشكل دائم على تواصلنا مع السفارات التي تغير التصنيف األمني لمحافظة بعلبك

الهرمل من منطقة حمراء إلى منطقة خضراء ،وهنا ال بد لنا من توجيه الشكر إلى الجيش اللبناني واألجهزة األمنية
الذين ضحوا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم ".

رأس بعلبك :ثم انتقل باسيل إلى بلدة رأس بعلبك ،حيث إفتتح حديقة الشهيد المالزم جورج أبو صعب ووضع
إكليال من الورد على ضريحه ،وعزفت موسيقى كشاف التربية الوطنية نشيد الموتى والنشيد الوطني ،كما تسلم
درعا تقديرية من والدة الشهيد ،لينتقل بعدها إلى إفتتاح مركز ل"التيار الوطني الحر" في البلدة ،وكان له لقاء مع

هيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيار ،تبعه اجتماع موسع في قاعة مطعم رأس بعلبك حضره حشد من أهالي البلدة

والجوار ومناصرون.

وفي كلمته ،شكر فيها أبناء منطقة بعلبك الهرمل "الذين أعطوا الكثير للبنان حيث إنخرطوا في الجيش وبالقوى

األمنية األخرى وضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن ،ونحن اليوم في الذكرى السادسة إلستشهاد المالزم جورج أبو
صعب (الذي سقط في  23حزيران في معركة عب ار ضد عناصر أحمد األسير) جئنا لنعيد إحياء الحديقة التي
تحمل إسم بطل من األبطال الذين وضعوا حياتهم إلحياء الوطن وحاربوا اإلرهاب وطردوه ،فهذه المنطقة ،على

رغم الظروف الصعبة التي مرت بها واإلجحاف الذي أصابها وإبعاد الحقوق عنها ،حافظ شعبها عليها وتمسك بها
وبأرضه وخصوصيته في العيش الواحد.

وخاطب الحاضرين قائال" :تتحملون مشقة الطرقات وتذهبون إلى أعمالكم لمسافات طويلة وثم تعودون لتحافظوا

على وجودكم وثباتكم في المنطقة".

وأكد أن "إن الفكر المنفتح ال يمكن إال أن يتعايش مع اآلخر وال يرضى أن يذوب في اآلخر .ونحن في التيار

نحمل الفكر السياسي المنفتح ،" ،واصفا بالـ "خسارة للتيار عدم وجود نائب له من هذه المنطقة ،وهي أيضا خسارة

للمنطقة".

وأشار إلى "أننا خضنا اإلنتخابات في هذه المنطقة كي ال نخرج منها ،وال نريد أن تفرض علينا الشروط ،بدأنا

بمشروع سد العاصي منذ العام  2012انطالقا من واجباتنا تجاه المنطقة ،ولم يستكمل بعد ،فحرمت المنطقة سبعة

آالف هكتار من مياه الري".

وأعلن "أننا ،مسلمون ومسيحيون إنتصرنا على اإلرهاب في الجرود ،وأبناء هذه المنطقة سهروا الليالي ليحموا

أرضهم ،كنت أزورهم في بعض الليالي في ظل وجود الجيش والمقاومة ويدا بيد دحرنا اإلرهاب وذلك بإيمانهم
بأرضهم ،واليوم يجب أن نخلق مقاومة إقتصادية ومن واجبنا أن نؤمن مستلزمات الزراعة من مياه وغيرها ،واألهم

خبرة الشباب ونظرتهم المستقبلية حول الزراعة وكيفية إيجاء أسواق لتصريف اإلنتاج".

وتابع" :مؤسسة الجيش هي الجامعة والوحيدة التي تحمي الوطن .وهم أعطوا حياتهم وال ينتظرون مقابل،

وتضحياتهم ال تقدر بثمن ،لم يقدموا حياتهم لإلستفادة المادية بل إليمانهم بالوطن ،وتذهب تضحياتهم لبناء الوطن

وليس لجيوب الفاسدين ،مشددا على أن "معركتنا في الموازنة للحفاظ على حقوقهم وال أحد يضاهينا بمحبتنا للجيش

فنحن في قلب هذه المؤسسة بدءا من رئيس الجمهورية" ،مشددا على "أننا إلى جانب القيادة علما أننا لن نسكت
عن أي خطأ.

وتابع مؤكدا أن "المؤسسات هي التي تحمينا وجميعنا معنيون بحمايتها لنضمن استم ارريتنا ،ومن ال يقف إلى
جانب الجيش ال يستطيع المزايدة وعلى الدخول بيننا وبين الجيش ،وال نفصل أبدا بين التيار الوطني الحر وبين

الجيش ،بهذا يكون التكريم للشهيد أبو صعب وأمثاله".

وختم باسيل" :علينا أن نبني الدولة ونبني اإلقتصاد ونحافظ على الشعب وتماسكه كي يعيش بإقتصاد حر ،ال
أن يعيش متسوال .كما ندعم صمود أبناء هذه المنطقة ،فأنتم صمودنا".
وإنتقل إلى مدينة بعلبك إلستكمال لقاءاته .

ايران :رصاصة واحدة ضدنا "ستشعل" المصالح األميركية ..ووزير بريطاني يزورها غدا
أشاد مجلس خبراء القيادة في ايران بتصدي الحرس الثوري للطائرة االميركية المسيرة وإسقاطها.
وفي بيان أصدره مجل س خبراء القيادة بهذا الشأن ،أدان بشدة االعتداء االميركي على االجواء االيرانية ،واشاد

بااليادي القوية للحرس الثوري في إسقاط الطائرة االميركية المسيرة ،والذي دلل على تقدم الصناعات الدفاعية

والمضادات المتطورة التي تمتلكها القوات المسلحة االيرانية ،فضال عن الخزي والفضيحة وتلقين اميركا درسا

الينسى كما حطم معادالتها على الصعيدين التقني والعسكري.

ونوه الى أن طهران استخدمت حقاً شرعياً وقانونياً ومبدأياً في الدفاع عن حدودها الجغرافية ،لذلك فان المتابعة

القانونية لهذا الموضوع في االوساط والمنظمات الدولية ومطالبة اميركا بتقديم الرد على هذا االعتداء يعد حقاً

قانونياً لها.

وحذر مجلس خبراء القيادة من مغبة الممارسات الالشرعية للنظام االميركي وحلفائه في المنطقة ،مؤكداً أن
"إيران لن تكون البادئة بأي حرب في المنطقة ،لكنها ستواجه اي عدوان واطماع بصالبة وقوة وتدافع باقتدار عن
كيانها وأمنها بفضل رعاية االمام صاحب العصر والزمان وقائد الثورة آية هللا العظمى الخامنئي".

من جهتها واصلت إيران تشديد لهجتها تجاه الواليات المتحدة ،حيث حذر الجيش اإليراني ،واشنطن من ان اي

هجوم على اراضي البالد ستكون له عواقب مدمرة للمصالح األميركية في المنطقة.

وقال العميد ابو الفضل شكارجي ،الناطق باسم هيئة األركان المشتركة للقوات المسلحة اإليرانية ،في مقابلة مع

سيشعل مصالح اميركا وحلفائها في المنطقة".
وكالة "تسنيم" ،ان "إطالق رصاصة واحدة باتجاه إيران ُ

اضاف "إذا قام العدو ،خصوصا الواليات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة بخطأ إطالق النار ،فإن مصالحها

ستشتعل".

وأكد العميد شكارجي "ان هذا الحريق سيبتلع الواليات المتحدة ومصالحها ومصالح حلفائها".

لن نسمح بإنتهاك حدودنا :كذلك ،اعلنت و ازرة الخارجية اإليرانية" ،انها سترد بقوة على اي تهديد اميركي ضدها،
وذلك بعيد إعالن الواليات المتحدة إلغاء ضربة عسكرية كانت مقررة ضد طهران.

وذكر المتحدث باسم الخارجية اإليرانية ،عباس موسوي "لن نسمح بأي انتهاك لحدود إيران" ،وفق ما اوردت
وكالة "رويترز" نقال عن وكالة "تسنيم" اإليرانية.

اضاف موسوي "إيران ستواجه بحزم اي عدوان او تهديد اميركي".
مذكرة احتجاج
واستدعت الخارجية اإليرانية ،القائم باألعمال اإلماراتي لديها ،وسلمته مذكرة احتجاج على انطالق طائرة أميركية
مسيرة من األراضي اإلماراتية.
وأعربت الخارجية اإليرانية في مذكرتها عن "رفضها طهران تقديم أي تسهيالت للقوات األميركية في المنطقة
النتهاك الحدود الجوية والبرية والبحرية اإليرانية".
رنية".
وأكدت الخارجية ضرورة عدم "تنصل اإلمارات من مسؤوليتها تجاه استخدام أراضيها النتهاك األجواء اإلي ا

موفد بريطاني
الى ذلك ،اعلنت و ازرة الخارجية البريطانية ان وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط يزور إيران غداً.
ولفتت في بيان الى "ان وزير الدولة سيعبر عن مخاوف بريطانيا والمخاوف الدولية إزاء سلوك إيران في المنطقة

وتهديدها بالكف عن االلتزام باالتفاق النووي".
تغير مسار الرحالت
ّ

وفي السياق ،وعلى رغم تأكيد ايران ان "مجالها الجوي آمن ومفتوح امام جميع رحالت شركات الطيران" ،اعلنت

شركات طيران عدة تغير مسار طائراتها بعد إسقاط إيران لطائرة االستطالع األميركية

واعلنت شركة طيران االتحاد تعليق رحالتها في المجال الجوي اإليراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.
كذلك ،وجهت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة اإلمارات ،المشغلين الجويين المسجلين في الدولة ،إلى

اتخاذ التدابير الالزمة ،نظ ار لألوضاع الراهنة في المنطقة ،وفق ما أوردت وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية "وام".

واوضحت الهيئة ان التوجيه "يأتي كإجراء احترازي ،نظ اًر لألوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة ،وحرصا منها

على امن الطيران وسالمته".

ودعت الهيئة المشغلين الجويين إلى "تقييم مناطق الطيران المتأثرة و وضع التدابير الالزمة لتفادي التشغيل في
المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر".
من جهتها ،قررت شركات الطيران الهندية تفادي جزءاً من المجال الجوي االيراني.

لماذا لم تسلم سوريا "قاتل" الشويفات وتعيد العيسمي الى اهله؟!
تسليــم "مخطوفي" امن الدولة الرسالن "اهانة" قوية للدولـة
المركزية
التبس األمر على بعض اللبنانيين للوهلة األولى عندما تردد قبل ايام قليلة ان السوريين سلموا ممثلين عن رئيس

الحزب الديمقراطي اللبناني االمير طالل ارسالن المخطوفين اللبنانيين في سوريا عنصري امن الدولة ريان علبي
وريدان شروف أثناء قيامهما برحلة تسلق في مرتفعات الجبل المحاذية لمدينة راشيا مطلع األسبوع الجاري .واعتقد

البعض انها سلمته امين السوقي الفار الى الداخل السوري ،المتهم بجريمة الشويفات التي ذهب ضحيتها الشاب
عالء ابو فرج تمهيدا إلقفال الملف ،بعدما وضع الحزب التقدمي اإلشتراكي الملف في عهدة رئيس الجمهورية

العماد ميشال عون وسلمه اسقاط الحق الشخصي لذوي الضحية ابو فرج لقاء تسليم السوقي الى القضاء اللبناني
وتسوية القضية وطي ذيولها السلبية التي ما زالت تتردد في احياء الشويفات والمنطقة.

واعتقد آخرون ان سوريا سلمته المفقود شبل العيسمي ( 96عاما) إبن ريف السويداء ومن مواليد عام 1925

والذي شغل منصب النائب األسبق لرئيس الجمهورية السورية عام  ،1966الذي اختطفته مجموعة موالية للنظام

من لبنان ،واقتادته إلى أحد مراكز االعتقال في دمشق ،ال يزال مصيره مجهوالً إلى اآلن بعد مرور سنوات عدة

زادت على الخمس على اختطافه رغم انشغال المسؤولين السوريين آنذاك بالثورة الداخلية التي كانت يومها في

بداياتها.

ليست المرة األولى التي يثبت فيها النظام السوري انه يرغب بالتعاطي مع اللبنانيين بالمفرق وليس على اساس

وجود دولة ومؤسسات ،بل على قاعدة فرق تسد ليعزز حيثما اراد الشروخ بين اللبنانيين ولو كانوا من طائفة او

مذهب واحد.

وعليه ،توقفت مراجع امنية وسياسية امام المبادرة السورية التي اعادت عنصري امن الدولة الى لبنان ف أرت فيها

تجاهال مطلقا للدولة ومؤسساتها .وقالت لـ"المركزية" ان اإلتصاالت التي اجراها المدير العام ألمن الدولة اللواء
طوني صليبا منذ اختطاف العنصرين لم تؤت نتائجها رغم شمولها من يعنيهم األمر .ولم يصدق مما تلقاه

المسؤولون من وعود سوى التأكيد على عدم وجود نية بقتلهما او محاكمتهما ،لئال تتكرر التجربة التي شهدتها
جرود عرسال قبل اسابيع قليلة عندما اختطفت عناصر الهجانة السورية شابين لبنانيين بعد قتل الثالث ونقلهما

الى الداخل السوري.
فاللبنانيون لم ينسوا بعد ما شهدته جرود عرسال فجر الثاني والعشرين من ايار الماضي عندما اختطف ثالثة

لبنانيين كانوا يتفقدون مزارعهم في الجرود واإلفطار فيها وهم وسام يوسف كرنبي ونايف محمود رايد وحسين علي

الحجيري .وعلى عكس ما حصل عند بوابة المصنع امس االول حيث جرت عملية تسليم عنصري امن الدولة
للحزب الديمقراطي ،سلمت القوات السورية نتيجة للمساعي واإلتصاالت التي قامت بها المديرية العامة لألمن العام

مخطوفي عرسال الى دورية منها في  3حزيران الجاري عند معبر المصنع اثنين من المخطوفين الثالثة كرنبي
ورايد بعدما ثبت مقتل الحجيري.
وتعقيبا على هذه األحداث قالت مراجع امنية لـ"المركزية" ان من األفضل للقيادة السورية ان تتوقف عن عمليات

القتل من دون سابق انذار والخطف على طول الحدود اللبنانية  -السورية والتعاون مع المسؤولين األمنيين من
الجانب اللبناني حيثما وجدت المواقع المتقابلة ،لوقف عمليات تهريب األشخاص والممنوعات بدال من اطالق النار
على اللبنانيين ،ان ضلوا الطريق في ظل عدم وجود ما يثبت الحدود بين البلدين في عشرات النقاط الحساسة.

ففي لبنان مليون ونصف مليون نازح سوري وال بد من ان تأخذ السلطات السورية التي تتحكم ببعض المعابر
الشرعية وغير الشرعية ذلك في اإلعتبار .ان زمن التدخل في الشؤون اللبنانية ُج ِمد الى امد ال يستطيع احد تقديره،
ولم يعد امامهم سوى بعض المبادرات التي تُذكي نار الفتنة بين اللبنانيين واإلستهتار بوجود الدولة اللبنانية
ومؤسساتها.

وانتهت المراجع الى القول ان ما جرى على طريق المصنع منذ يومين ال يعدو كونه "تنميرة" على الحزب التقدمي

اإلشتراكي في المواجهة المفتوحة مع الحزب الديمقراطي اللبناني وإذكاء للفتنة المذهبية بقدر ما شكلت إهانة للدولة
اللبنانية ومؤسساتها؟ كما انها اثبات إضافي الى تجاوز المواقف السورية العلنية التي تبدي بعض السلطات

فيها احتراما لبعض المسؤولين اللبنانيين ،فإذا بها تضعهم جميعا في مركب واحد.

ماذا في كواليس لقاء الجميل -ريفي؟
مشروع معارضة لمواجهة سالح حزب هللا

المركزية
منذ انطالق العمل بها ،فرزت التسوية الرئاسية معسكرين يسيران على خطين متوازيين ال يلتقيان :المواالة التي
يشارك أفرقاؤها بالجملة في السلطة التي أفرزها االتفاق العريض .والمعارضة التي يتفرد حزب الكتائب وبعض

الشخصيات الدائرة في ما يسيمه المراقبون الفلك السيادي ،في التغريد خارج سرب هذه التسوية ،على اعتبار أنها
تحمل بين طياتها تسليم األطراف المعنيين بها قرار الدولة اللبنانية إلى حزب هللا وسياساته وق ارراته التي تقف على

نقيض النأي بالنفس الذي من المفترض أن تسير الحكومة بهديه وقد التزمت به في بيانها الوزاري.

على أن هذا المشهد ،يدفع البعض إلى الكالم عن اختالل في التوازن السياسي لصالح محور اقليمي معين،
خصوصا في ضوء ما رافق نتائج االنتخابات النيابية األخيرة من تحليالت أفادت بأن حزب هللا نجح في القبض

على الغالبية النيابية ،تماما كما نجح في ضم وزير من الخصوم السنة لرئيس الحكومة سعد الحريري ،إلى الحكومة

التي يرأسها للمرة الثالثة.

على أي حال ،فإن القوى المناوئة للنهج السياسي السائد في البالد تبدو مصرة على مواجهة ميزان القوى
المختل هذا ،بما تعتبره "معارضة سياسية سيادية" ،تستمر الجهود على مختلف الجبهات في سبيل توحيدها وتنسيق

مواقف أطرافها.

في هذا المجال تدرج مصادر سياسية سيادية عبر "المركزية" اللقاء األخير الذي جمع رئيس حزب الكتائب

النائب سامي الجميل والوزير السابق أشرف ريفي ،في بيت الكتائب المركزي في الصيفي الخميس الفائت.

وإذا كان ت العالقات بين الرجلين تتسم بتناغم سياسي يتيحه التقاؤهما على المواقف السيادية ذات الطابع
االستراتيجي ،فإن المصادر توضح أن اللقاء يأتي في سياق الجهود لقيام معارضة وطنية تحمل مشروعا سياسيا

واضحا تواجه فيه سالح حزب هللا ،كما الوضع االقتصادي المزري الذي وصل إليه لبنان ،حيث بلغ خطوطا حم ار
غير مسبوقة ،ما يجعل المواجهة تحمل صفة الحتمية.

وشددت المصادر على أن لقاء الجميل -ريفي يأتي بالتوازي مع استعدادات الدكتور توفيق الهندي  ،وتلك التي
يقوم بها رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد والكاتب السياسي رضوان السيد إلطالق تجمعات وطنية معارضة،

مشيرة إلى أن االجتماع في بيت الكتائب المركزي سيستتبع بلقاءات أخرى يعلن عنها في حينه للمضي في توسيع

الجبهة المعارضة .

شهيب :رحم هللا هيبة الدولة
المركزية
اعتبر وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب "ان ما جرى في موضوع استعادة العنصرين اللبنانيين التابعين

لجهاز أمن الدولة بوساطة حزبية لصيقة بالنظام السوريُ ،يشكل فضيحة كبيرة نضعها برسم كل المسؤولين
المؤتمنين على الدستور والقانون والسيادة وهيبة الدولة ومؤسساتها".
وقال في تصريح "في خضم ما حصل ،على رئاسة الحكومة ان تسأل جهاز امن الدولة الذي يتبع لها عما

جرى ،كما نسأل اين العالقات الدبلوماسية القائمة نظريا بين الدولة اللبنانية والدولة السورية ،واين المجلس السوري
اللبناني الذي تنفق عليه الدولة اللبنانية من خزينتها الماليين سنويا؟ الحمدهلل "على سالمة الشباب" ورحم هللا هيبة

الدولة".

هذه اآللية المعتمدة في تعيينات الفئة االولى

شدياق :المجلس الدستوري على نار حامية واالخرى مؤجلة
المركزية
الم َس َرب من معلومات ،فإن خيار السلة الواحدة في التعيينات استبعد نهائيا لمصلحة التعيينات
استنادا الى ُ
بالمفرق ،على ان تبدأ بالقضاء والمجلس الدستوري ،خاصة بعد ان وضع الرئيس نبيه بري الملف على النار،

وبادر إلى إثارة موضوع تعيين أعضاء المجلس الدستوري وانتخاب حصة مجلس النواب من أجل التسريع في ملف
التعيينات ،مؤكداً انه مع اعتماد اآللية التي تم التوافق عليها منذ فترة طويلة.

من جهة أخرى ،أبلغ رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى ،األمانة العامة لمجلس النواب الئحة باسماء

المرشحين لعضوية المجلس الدستوري العشرة ،وضمت أسماء  59مرشحاً من الطوائف الرئيسية الست ،وضمت

الالئحة  11مرشحاً سنة ،و 19موارنة و 10شيعة و 7ارثوذكس و 6دروز و 6كاثوليك .فهل ستطرح تعيينات
المجلس الدستوري على جلسة مجلس الوزراء المقبلة؟
وزيرة التنمية االدارية مي شدياق قالت لـ"المركزية"" :لم نتبلغ أي شيء رسمي حول الموضوع ،لكن تبدو تعيينات

المجلس الدستوري على نار حامية ،وله األفضلية على سائر التعيينات .في مطلق االحوال ،اؤكد أننا مصممون

على اعتماد آلية تعيينات كي تكون بعيدة من االستنسابية والمحاصصة وتعيين الشخص الكفوء في المكان المناسب
 ،خاصة ان في و ازرة التنمية االدارية آلية موضوعة ،اعتُ ِمدت في نحو  70في المئة من تعيينات الفئة االولى،
واستبعدت في الحكومة الماضية فقط".

وتقضي اآللية ،بحسب شدياق ،بالتعيين عبر مجلس الخدمة المدنية والو ازرة المختصة وو ازرة التنمية االدارية،

وباتباع خطوات ضرورية بدءا بمواصفات الوظيفة ،مرو اًر بكيفية طرحها على الموقع االلكتروني ،ومن ثم يتم
اختيار االشخاص الذين يتمتعون بالمواصفات والمؤهالت والكفاءة المطلوبة ،تليها اختيار الوزير المختص اسما
من بينهم ،وصوالً الى طرحه على مجلس الوزراء للموافقة عليه.

هل من اتجاه العتماد آلية جديدة؟ "لم تطرح اي آلية جديدة .نحن نتحدث عن آلية ورئيس المجلس النيابي

يتحدث عن هذه اآللية ،ويشدد عليها .لذلك ،نتمنى اعتمادها في مراكز الفئة االولى ،وبالتنسيق عبر مجلس الخدمة

المدنية".

وهل أصبحت التعيينات قريبة ،أجابت" :على ما يبدو مؤجلة حالياً بعض الوقت .كل مرة نقول إنها ستطرح على

مجلس الوزراء ،لكنها تؤجل .في جلسة مجلس الوزراء السابقة كان لدينا مئة بند ،انجزنا اربعين بندا وبقي ستون،
وال تعيينات من بينها .لكن يمكن طرحها من خارج جدول االعمال".

وعن مشاريع و ازرة التنمية االدارية ،أوضحت شدياق "أن الو ازرة تقوم بإنجاز التوصيف الوظيفي وإعادة الهيكلة

في االدارات والو ازرات ،والعمل جار على اطالق مشاريع جديدة ،من بينها ما هو قيد االنجاز ،طبعا ضمن اللجان
زرية والفنية الموجودة في مجلس الوزراء".
الو ا

وتابعت" :تركيزنا االساسي ،هو السير نحو انجاز خطة التحول الرقمي ألنها خطوات اساسية من شأنها تسهيل
أمور المواطنين اليومية وتُبسط المعامالت وتخفف الهدر .هذه االستراتيجية نعتمدها في و ازرة التنمية االدارية،
بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الحكومة لطرحها في اقرب وقت على طاولة مجلس الوزراء".

وختمت" :بعض المشاريع قيد التنفيذ ،جرت مكننة المحكمة التنفيذية وسنطلقها مع و ازرة العدل في  3تموز

المقبل ،باالضافة الى مشاريع مع و ازرات اخرى كالصناعة واالقتصاد .على امل ان نتابع وصوال الى عصرنة
زرات".
ومكننة كل الو ا

طهران تهـدد واشـنطن بإشعال مصالحها في المنطقة وموفد بريطاني يزورهــا غدا

عودة ساترفيلد معلقة على حبال الخالفات االسرائيلية وجلستان حكوميتان االسبوع المقبل
صفير رئيســا لجمعية المصــارف بالتزكية ونيابة الرئاســـة بين القصار وازهري

المركزية
لليوم الثالث على التوالي ،بقيت االنظار مشدودة في االتجاه االقليمي -الدولي جراء الكباش االميركي -االيراني

المستعر ،ولئن باتت المعطيات المحيطة بالحدث االساس وتداعياته ،تشي بأن الرد االميركي لن يتعدى االطار
"الحديدي" على غرار ما فعلت واشنطن وبعض الحلفاء العام الماضي ردا على الهجمات الكيميائية المفترضة في

دوما في الغوطة الشرقية ،حينما استهدفت ضربات جوية أمريكية -بريطانية -فرنسية مواقع عسكرية في سوريا،
لمعاقبة نظام الرئيس بشار األسد المتهم بشن هجوم كيميائي ضد مدنيين ،اال اذا تدحرجت االوضاع خالفا لرغبة

الالعبين بالنار ،فآنذاك يصبح متعذ ار سحب كستناء اوراق ضغط ما قبل المفاوضات من الشواء االقليمي.
ستشعل المنطقة
رصاصة ُ
فقد واصلت طهران تشديد لهجتها تجاه الواليات المتحدة ،حيث حذر الجيش اإليراني ،واشنطن من ان اي هجوم

على اراضي البالد ستكون له عواقب مدمرة للمصالح األميركية في المنطقة .وقال العميد ابو الفضل شكارجي،
الناطق باسم هيئة األركان المشتركة للقوات المسلحة اإليرانية ،في مقابلة مع وكالة "تسنيم" ،ان "إطالق رصاصة

سيشعل مصالح اميركا وحلفائها في المنطقة...وإذا قام العدو ،خصوصا الواليات المتحدة
واحدة باتجاه إيران ُ
وحلفاؤها بخطأ إطالق النار ،فإن مصالحها ستشتعل" .كذلك ،اعلنت و ازرة الخارجية اإليرانية" ،انها سترد بقوة على

اي تهديد اميركي ضدها" ،وقال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية عباس موسوي "لن نسمح بأي انتهاك لحدود
إيران" ،وفق ما اوردت وكالة "رويترز" نقال عن "تسنيم" اإليرانية" ،فإيران ستواجه بحزم اي عدوان او تهديد اميركي".
تعليق رحالت
وعلى رغم تأكيد ايران ان "مجالها الجوي آمن ومفتوح امام جميع رحالت شركات الطيران" ،واصلت شركات

طيران عدة تغيير مسار طائراتها بعد إسقاط إيران طائرة االستطالع األميركية .فأكدت شركة طيران االتحاد تعليق

رحالتها في المجال الجوي اإليراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان .كذلك ،وجهت الهيئة العامة للطيران المدني
في دولة اإلمارات ،المشغلين الجويين المسجلين في الدولة ،إلى اتخاذ التدابير الالزمة ،نظ اًر لألوضاع الراهنة في

المنطقة ،وفق ما أوردت وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية "وام" ،واوضحت الهيئة ان التوجيه "يأتي كإج ارء احترازي،

نظ اًر لألوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة ،وحرصا منها على امن الطيران وسالمته".

مذكرة احتجاج
الى ذلك ،استدعت الخارجية اإليرانية ،القائم باألعمال اإلماراتي لديها ،وسلمته مذكرة احتجاج على انطالق
طائرة أميركية مسيرة من األراضي اإلماراتية .وأعربت في مذكرتها عن "رفضها تقديم أي تسهيالت للقوات األميركية
في المنطقة النتهاك الحدود الجوية والبرية والبحرية اإليرانية" .وأكدت ضرورة عدم "تنصل اإلمارات من مسؤوليتها

تجاه استخدام أراضيها النتهاك األجواء اإليرانية".
موفد بريطاني
ووسط التطورات المتسارعة ،مواقف وحراكاً ،على وقع التصعيد بين واشنطن وطهران ،تحركت عجلة الوساطات

منعا الي اندفاعة غير محسوبة النتائج نحو الحرب .فبعد زيارة الموفد الفرنسي لطهران االربعاء الماضي حيث

اجرى محادثات رفيعة المستوى بهدف اإلسهام في الجهود الرامية إلى خفض التوتر ،اعلنت و ازرة الخارجية

البريطانية ان وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط سيزور إيران غداً .ولفتت في بيان الى "ان وزير الدولة سيعبر
عن مخاوف بريطانيا والمخاوف الدولية إزاء سلوك إيران في المنطقة وتهديدها بالكف عن االلتزام باالتفاق النووي".
العودة واآللية
داخليا ،استمر الجمود السياسي مسيط ار في غياب رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يعود نهاية االسبوع،

باستثناء الزخم الذي يطبع عمل لجنة المال في مناقشة الموازنة ،حيث ستعقد جلسات يومية متتالية بما فيها ايام
االحاد ،كما اعلن رئيسها النائب ابرهيم كنعان ،من اجل انهاء دراسة الموازنة نهاية الجاري ،في انتظار اعادة

تحريك العجلة مطلع االسبوع وتحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء او جلستين على االرجح وفق معلومات "المركزية"
قد تعقدان الثلثاء والخميس غير معروف بعد ما اذا كانت التعيينات ستدرج على جدول اعمالهما ،علما ان الوزير

سليم جريصاتي يتحرك على هذا الخط ،كما تردد .وفي السياق قالت وزيرة التنمية االدارية مي شدياق لـ"المركزية":

"لم نتبلغ أي شيء رسمي حول الموضوع ،لكن تبدو تعيينات المجلس الدستوري على نار حامية ،وله األفضلية
على سائر التعيينات .واكدت اننا مصممون على اعتماد آلية تعيينات كي تكون بعيدة من االستنسابية والمحاصصة
وتعيين الشخص الكفوء في المكان المناسب  ،خاصة ان في و ازرة التنمية االدارية آلية ،اعتُ ِمدت في نحو  70في
المئة من تعيينات الفئة االولى ،واستبعدت في الحكومة الماضية فقط".
اضراب اللبنانية مستمر
وليس بعيدا من الموازنة وارهاصاتها ،صوت مجلس المندوبين في الجامعة اللبنانية خالل اجتماع الهيئة التنفيذية

على نقض قرار تعليق اإلضراب في الجامعة بنسبة تخطت الـ 83وهو العدد المطلوب من األصوات الذي ينقض

القرار ،ما يعني العودة الى االضراب.واتت النتيجة كاالتي " 94صوتاً مع نقض قرار تعليق اإلض ارب و 46ضد
نقضه وورقة بيضاء مع إلغاء ورقتين" .وتبعا لذلك ،اعلن رئيس الهيئة التنفيذية في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف

ضاهر العودة إلى اإلضراب ،وقال "ال تعليم يوم اإلثنين".

باسيل في رأس بعلبك
في االثناء ،واصل وزير الخارجية جبران باسيل برنامج جوالته االسبوعي على المناطق فحط اليوم في البقاع

الشمال ،حيث جال في قرى ومناطق قضاء بعلبك-الهرمل بدءا من رأس بعلبك مفتتحاً مكتب هيئة القضاء في
البلدة .والقى كلمة في المناسبة قال فيها"نحنا انبثقنا من الجيش وهناك مسيرة نضال مشتركة من رئيسنا الى

الجميع وجميعنا تطوعنا وخدمنا في الجيش في مختلف المراحل ،فنحن ابناء هذه المؤسسة واليوم نقف مع قيادتها

باالصالح الذي تقوم به في المؤسسة" ،مشي اًر الى "ان الذين يشوهون الحقيقة يمرون مرور الكرام ،وتاريخهم بعيد
من الجيش وال يستطيعون افتعال المشاكل بيننا وبين الجيش وال يحق لهم ان يزايدوا وال احد يستطيع ان يفصل
بين "التيار الوطني الحر" والجيش ،ألن هذا واجبه".وشدد باسيل على ان "االصالح يجب ان يبدأ بالفاسد وكل

المجتمع يشارك عندها ،ومن بذل حياته في سبيل الوطن لن يبخل بالماديات".
الحريري...دكتو ار

في مجال آخر ،علمت "المركزية" ان وفدا من الرهبانية اللبنانية المارونية برئاسة االباتي نعمة هللا الهاشم ،زار

بيت الوسط اخيرا ،وأبلغ رئيس الحكومة سعد الحريري قرار جامعة الروح القدس -الكسليك منحه دكتوراه فخرية،

وتم االتفاق على تنظيم الحدث يوم الخميس المقبل في قاعة يوحنا بولس الثاني في حرم الجامعة ،على ان يحضر
االحتفال حشد من الشخصيات الرسمية واالكاديمية.
انتخابات المصارف
على خط آخر ،ومع انتهاء مهلة تقديم الترشيحات النتخابات مجلس ادارة جمعية المصارف في االولى ظهرا،
بات رئيس مجلس ادارة بنك بيروت سليم صفير بحكم الرئيس المستقبلي للجمعية ،في ضوء عدم ترشح اسماء

اخرى لالنتخابات المحددة في  29الجاري ،وتاليا فوزه بالتزكية ،بعدما تم التوافق على شخصه في اجتماع مجلس
االدارة الثلثاء الماضي .وقد ابلغ رئيس الجمعية جوزيف طربيه القرار لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون على
االثر .اما مجلس ادارة الجمعية ،وعلى رغم التمني بانسحاب التزكية على المجلس الحالي ايضا ،تبقى االتجاهات
غير محسومة ولو ان الجميع يفضل عدم احداث اي خضة في القطاع في الظروف الراهنة ،فيما يتراوح مركز

نيابة المجلس بين نديم القصار ،رئيس مجلس ادارة " "BLCوسعد أزهري رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر،

في انتظار اما التوافق على احدهما او طرح االمر على التصويت.

وتؤكد اوساط مصرفية لـ"المركزية" ان التوافق على صفير ما هو اال نتاج نجاحات متتالية على الصعيدين

الداخلي والدولي ،مألت سجل عمله المصرفي على مدى نصف قرن ورفعته الى مرتبة "الرئاسة" .هذه النجاحات
ال بد اال ان تنعكس على مسيرته المتجددة في رئاسة الجمعية.
عودة ساترفيلد
وسط هذه االجواء ،وفيما لم يعد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق االدنى ديفيد ساترفيلد الى بيروت كما

كان متوقعا  ،افادت مصادر مطلعة " المركزية" ان سبب عدم عودته يكمن في انه لم ينحرز اي تقدم في وساطته

بس بب الخالفات االسرائيلية الداخلية بعيد استقالة حكومة بنيامين نتنياهو وعشية االنتخابات المقبلة ،علما ان فريقا
اسرائيليا واسعا يؤيد تسريع اطالق المفاوضات مع لبنان خالل شهر .وفي السياق ،يزور بيروت مطلع األسبوع
المقبل وفد من مركز ابحاث اميركي يضم مجموعة من أعضاء الكونغرس والدبلوماسيين األميركيين السابقين
متابعة للقضية السورية بهدف مناقشة التطورات األخيرة في لبنان والمنطقة واالطالع على الموقف اللبناني .وفي

جدول اعماله لقاءات مع كبار المسؤولين.
محطات ثالث

مجمل هذا المشهد ،الى جانب المصير الذي ستؤول اليه اوضاع المنطقة ،يفترض ان يتبلور في ضوء نتائج
ثالث محطات االسبوع المقبل ،لقاء الرئيسين االميركي دونالد ترامب والروسي فالديمير بوتين على هامش اجتماع

مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان في  28و 29الجاري ،االجتماع االمني الثنائي في القدس الغربية ،في

 24الجاري بين رئيس مكتب األمن القومي األميركي جون بولتن ونظيره الروسي نيكوالي باتروشيف ،قبل ان

يتحول ثالثيا بانضمام مدير المكتب القومي اإلسرائيلي مئير بن شبات في اليوم التالي .اما ثالث المحطات في

 25و 26الجاري ،في البحرين حيث تعقد القمة االقتصادية التي تعتبر بداية لترتيبات سياسية قادمة في المنطقة،
تتصل بصفقة القرن وما يختص بالقضية المحورية العربية الفلسطينية.
الطفيلي ال يتوقع حربا اميركية ايرانية:

اذا وقعت حزب هللا سيشارك حتما
المركزية
المنطقة على فوهة بركان نتيجة التصعيد بين الواليات المتحدة االميركية وايران والذي بلغ ذروته في الساعات

الماضية بعد إسقاط طهران لطائرة اميركية مسيرة ورد الرئيس االميركي دونالد ترامب بانه كان ينوي توجيه ضربة

عسكرية محدودة تطال منشآت ايرانية قبل ان يتراجع قبل عشر دقائق النها كانت ستستهدف مدنيين على حد

تعبيره.

وعلى وقع تصاعد حدة الصراع بين واشنطن وطهران تتزايد مخاوف اللبنانيين من دخول "حزب هللا" في المواجهة

وجر لبنان الى نيرانها.

في السياق ،استبعد االمين العام السابق لـ"حزب هللا" الشيخ صبحي الطفيلي عبر "المركزية" ان تذهب المنطقة

الى حرب مفتوحة بين الواليات المتحدة وايران ،فبرأيه "طهران تعلم بأن المصلحة األميركية في نزاعها معها اصغر

من ان تشن بسببها حربا في الخليج وغيره ،لهذا ترقص طهران على طرف الحبل المشدود مطمئنة إلى ان الرئيس
ترامب لن ينزلق إلى الحرب ،وفي اسوأ األحوال قد يعمد إلى رد يشبه ما فعل في سوريا عند استخدام السالح

الكيميائي".

ورداً على سؤال عن قدرة "حزب هللا" على االنخراط في المواجهة ،قال "إذا وقعت الحرب ستسعى ايران الى

سيشارك ان صدرت األوامر له".
درئها عن نفسها بحلفائها ان استطاعت ،و"حزب هللا" حتماً ُ

الى ذلك ،وفي ضوء المعلومات المتداولة عن وجود لواء مسلح (درع الوطن) في منطقة القصر الحدودية يضم
مقاتلين لبنانيين من آل جعفر وسوريين تحت راية القيادة الروسية ،اوضح الطفيلي "ان القوات الروسية تعمل منذ

زمن على تشكيل ميليشيات تابعة لها في اكثر من منطقة في سوريا منها القصير".

التطورات المتسارعة في المنطقة تحضر في لقاءات مفصلية بين القدس وأوساكا

يتوسع ليشمل تطويق نفوذها اقليميا؟
التفاهم على إخراج ايران من سوريا ...هل ّ
المركزية
تتسارع التطورات دراماتيكيا في المنطقة والعالم .فعلى الساحة االقليمية ،االشتباك االميركي – االيراني آخذ في

االشتداد ،خصوصاً في اعقاب اسقاط طهران الخميس ،طائرة مسيرة اميركية قالت انها اخترقت أجواءها .كما ان
التوتر حاضر ايضا بين ايران وجيرانها الخليجيين ،تارة بالمباشر وتارة بالواسطة.

فحوادث االعتداء على سفن اماراتية وسعودية ويابانية للتجارة في مضيق هرمز وبحر عمان ،اتُهمت الجمهورية

االسالمية بها ،في وقت يعمد الحوثيون ،المدعومون من طهران في اليمن ،الى استهداف نقاط في السعودية ،في
شكل شبه يومي .فبعد ان ضربوا منشآت ألرامكو ،استهدفوا أكثر من مرة مطار جازان في المملكة في غضون

ايام.

أما في سوريا ،فالوضع ليس أفضل حاال ،ال سيما على الجبهة الشمالية بين سوريا وتركيا .فمنذ نهاية نيسان
الماضي ،تشهد محافظة ادلب وجوارها تصعيداً عسكرياً ،مع استهداف الطائرات الحربية السورية والروسية لمناطق

عدة ،ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين ،وأحصى "المرصد السوري لحقوق اإلنسان"

مذاك مقتل أكثر من  440مدنياً .كما أعلن منذ ايام قليلة ،مقتل  20مدنياً بينهم  8أطفال في حصيلة جديدة جراء

غارات نفذتها طائرات على مناطق عدة في محافظة إدلب ،التي تديرها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتوجد
فيها فصائل أخرى أقل نفوذاً.
كل ذلك ،في وقت ُيفترض ان تكون هذه المنطقة مشمولة ضمن اتفاق وقف التصعيد الذي أبرم منذ اشهر بين
الروس واالتراك ،اال ان فشل أنقرة في إخراج "هيئة تحرير الشام" منها ،دفع بموسكو الى محاولة إنهاء وضع

المجموعة التي تعتبرها "إرهابية" ،عبر الحسم العسكري ،وهو ما ال يرضي ال االتراك (الذين يريدون انتزاع منطقة

نفوذ لهم في الشمال السوري) وال االميركيين واالوروبيين الذين يعارضون تمدد قوات النظام السوري وحلفائه

االيرانيين شماال ،في وقت يحذرون ومعهم االمم المتحدة من كارثة انسانية جديدة في إدلب.

غير ان هذه المستجدات كلها ،من سوريا الى الخليج واليمن وايران ،ستكون مدار بحث في أكثر من محطة،
تعتبرها مصادر دبلوماسية مراقبة عبر "المركزية"" ،مفصلية" ،لكونها ستساهم في تكوين صورة عن المشهد الذي

سيرتسم فيها في المرحلة المقبلة ،وفي تحديد مسارها تصعيدا أو حلحلة.

أبرز هذه المحطات ،لقاء مرتقب بين رئيسي أكبر قوتين على الساحة العالمية ،االميركي دونالد ترامب والروسي

فالديمير بوتين .فالرجالن ،ما لم يط أر طارئ ،يفترض ان يجتمعا على هامش اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا
في اليابان في  28و 29الجاري ،ولقاؤهما سيكون مناسبة للبحث من كثب ،في المستجدات االقليمية والدولية

كلها.
أما ثاني هذه المحطات ،فمرتقب في القدس الغربية ،في  24حزيران الجاري حيث ستجمع الطاولة نفسها ،كال

من جون بولتون ،رئيس مكتب األمن القومي األميركي ،ونظيره الروسي نيكوالي باتروشيف ،قبل عقد لقاء ثالثي
يضمهما الى مئير بن شبات ،مدير المكتب القومي اإلسرائيلي في اليوم التالي.

وبحسب المصادر ،فإن هذه اللقاءات ستركز في شكل خاص على بحث الملف االيراني .وفي وقت يجمع

االميركيون والروس ،على ان امن اسرائيل اولوية ،ال بد من أن يتدارسوا جديا في كيفية إخراجها من سوريا ،لكن

هل سيتوسع تفاهمهم ليشمل تطويق نفوذها في الشرق االوسط والخليج ،ككل ،وبأي طرق ،علما ان موسكو ترفض

اي لجوء الى الخيار العسكري مع الجمهورية االسالمية...

اليابان على خط الوساطة لوقف التدهور واطالق المفاوضات
نائبة الرئيس االيراني على رأس وفد رفيع في طوكيو

المركزية
في موازاة حال الغليان التي تعيشها المنطقة بفعل التوتر الناتج عن استهداف ايران طائرة اميركية مسيرة ،وارتفاع
منسوب الخوف والقلق من انزالق االمور نحو االنفجار ،تؤكد مصادر دبلوماسية غربية لـ" المركزية" ان الوساطات

الدولية ناشطة في اكثر من اتجاه بهدف التهدئة ولجم التوتر والعودة الى الحوار عن طريق المفاوضات .وتكشف

ان وفدا ايرانيا رفيعا برئاسة نائبة الرئيس لشؤون المرأة والعائلة معصومة ابتكار موجود راهنا في اليابان الذي يلعب

بحسب المعطيات المتوافرة دو ار مهما في اطار الوساطات المشار اليها ،علما ان طوكيو تستضيف في  27الجاري

قمة مجموعة العشرين التي يلتقي على هامشها الرئيسان االميركي دونالد ترامب والروسي فالديمير بوتين.

ومع ان المسؤولة االيرانية تزور طوكيو بدعوة من مركز ساساكاوا للسالم الذي يرسم السياسات االستراتيجية

لليابان على الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،اللقاء محاضرة في  27الجاري ،فإنها ستعقد والوفد الذي

يرافقها سلسلة لقاءات تصفها المصادر بالمهمة نسبة للدور الذي تضطلع به اليابان في اطار الجهود الهادفة الى
التهدئة ،علما ان الرئيس االميركي دونالد ترامب كان زار اليابان منذ اسابيع واجرى محادثات مع االمبراطور وكبار
المسؤولين في الدولة تناولت االوضاع االقليمية والدولية والملف النووي.

الحياة
"لن نسمح لمن اصبح ألعوبة النظام السوري وللمتنطحين للسلطة بتغيير التوازنات"

أبو فاعور :محاوالت إحداث فتنة داخل الدروز ستفشل شيخ العقل :دفعنا التضحيات

ألجل الطائف وحذاري ضرب التوازن
بيروت – الحياة

حمل وزير الصناعة اللبناني وائل ابو فاعور بعنف على "الذين اصبحوا العوبة لدى النظام السوري" .وقال" :اذا

كان البعض يغرر بالبعض على مستوى طائفة الموحدين بأن آن االوان اليوم مع تغيير التوازنات لتغيير التوازنات
داخل الطائفة فوليد جنبالط طالما احترم التوازنات وحافظ على التنوع ورحب به ،ولكن ان يصبح البعض محض

العوبة في يد النظام السوري وبعض االيحاءات الداخلية من بعض المتنطحين الى السلطة او الساعين اليها على

قاعدة ان يعيدوا خلط االوراق وسط الموحدين الدروز فأن لهم ذلك ولن يكون ،طالما هذه الطائفة تتمسك بعروبتها
واسالمها ووطنيتها وتلتف حول قيادتها التاريخية ممثلة بالرئيس وليد جنبالط وكلما ضاعفتم من جهودكم ومؤامراتكم

ومحاوالتكم كلما زاد التصاق هذا المكون العربي االسالمي بقيادته وزعامته".

رعى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن احتفال اطالق وتدشين البناء المستحدث من مشروع بناء
"مزار الست سارة" في بلدة ظهر األحمر ،بدعوة من المجلس المذهبي ولجنة االوقاف فيه ،في حضور ابو فاعور

ممثال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبالط ،ولفيف من مشايخ الطائفة ،وعدد من رؤساء البلديات

والمخاتير والفاعليات والهيئات الروحية واالجتماعية واالهلية وحشد من األهالي.

وتحدث الوزير ابو فاعور ،مؤكدا ان "العشيرة المعروفية ستبقى موحدة ال تقبل في الحق لومة الئم ،وطنية

منفتحة ال تخرج من عروبتها واسالميتها ووطنيتها ،واذا كان البعض ينظر الى هذا المكون الوطني نظرة العدد او

عدم الشفاء من الموروثات التاريخية ،فهذه العشيرة المعروفية كانت وستبقى مكونا وطنيا اصيال ال تعاني من عقدة

االكثرية او االقلية ال لشيء وانما لكونها المكون االساس لهذا الوطن ،وال تعاني اطالقا عقدة صغر العدد او كبره

في النظر الى صغر العقول وكبرها تجاهها".

وتابع" :كل المحاوالت التي تجري لن تصل الى نتيجة من الخارج ومن الداخل سواء كانت من بعض االنظمة

القريبة التي تحتضر ،والتي باتت بالكاد تسيطر على ارضها وشعبها او بعض االيحاءات الداخلية التي تعتقد بانها

تستطيع ان تغطس في نفس مياه النهر من جديد فالمياه جرت .وما يحصل اليوم لن يصل الى نتيجة ،ولن تكون
فتنة وسط الموحدين الدروز ،الن هذه العمائم البيضاء بتوجيهات ستمنع الفتنة وكذلك وعي ابناء الطائفة

سيدحضها" .وقال" :مهما حاول البعض من الخارج والداخل او تطوع البعض اآلخر من ادعياء الزعامات او

المواقع القديمة او المستحدثة ،هم انفسهم جربوا في العامين  1957و  1958وفشلوا وحاولوا قلب االدوار والتوازنات

وفشلوا ،ومع المعلم كمال جنبالط وفي الستينيات والسبعينيات وبعد االجتياح االسرائيلي في  1982وركبوا مراكب
ال تليق بهذه الطائفة وال بارثها وتاريخها وتضحياتها وشهدائها وهم انفسهم فشلوا .جربوا في اواخر التسعينيات ابان

الخالف مع النظام السوري وايضا فشلوا واليوم سيفشلون ايضا".

شيخ العقل :لشراكة متوازنة
وألقى شيخ العقل حسن كلمة قال فيها" :نأتي إلى راشيا اليوم فيما البالد تعيش واقعا مؤسفا من محاوالت تعطيل

التوازن الطبيعي الذي نشأ عليه كيان لبنان .لقد دفعنا جميعا أغلى التضحيات لكي نصل إلى دستور الطائف،

فحذار ثم حذار من مغبة ضرب ما أرساه هذا االتفاق من توازن عادل للصالحيات وتوزيعها ،وليدرك الجميع أن
البالد تحكم بعدالة وشراكة متوازنة وطنية فعلية تعطي كل مكونات الطيف اللبناني حقوقها بمعايير واحدة تنطبق

على الجميع بعيدا من االزدواجية".

وتابع" :من هنا من راشيا نقول :وحدة طائفة الموحدين الدروز وتماسكها وسالمة أبنائها أمانة في أعناقنا جميعا.

ومهما تباينت اآلراء وتعددت وجهات النظر ،فلن نسمح أن يكون مدخال لضرب حياتنا المشتركة كأبناء عشيرة
واحدة لم تقو عليها كل العواصف ،وستبقى طائفة الموحدين الدروز مثال العائلة الواحدة والشريك الوطني المؤسس

برعاية من القيادة الحكيمة والشجاعة للزعيم الوطني وليد جنبالط".

باسيل من البقاع  :ال توقعوا بيننا وبين الجيش معركتنا في الموازنة للحفاظ على حقوقه
بيروت – الحياة
أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير خارجية لبنان جبران باسيل أن "الجيش والمقاومة وأهل المناطق الحدودية
في البقاع دحروا االرهاب" ،وشدد على أن "أحدا ال يمكن أن يوقع بين المؤسسة العسكرية والتيار" ،مؤكدا "أننا

نقف مع قيادة الجيش في االصالحات التي تجريها داخل المؤسسة ،وأن معركتنا في الموازنة هي تلك المتعلقة

بحفظ حقوق العسكريين".

جال باسيل اليوم (السبت) في منطقة البقاع الشمالي ،يرافقه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ،وبدأ جولته في

بلدة القاع ،حيث عقد لقاء حواريا مع شباب وشابات من "التيار الوطني الحر" ،وشدد على أهمية على دورهم في
المجتمع.

وتحدث خضر فقال" :شرحنا للوزير باسيل كل التحديات التي واجهناها ونواجهها ،وكل التصور الذي نقوم به
لحل عدد كبير من المشاكل ،وحكما بصفته وزي ار للخارجية نحن نطلعه بشكل دائم على تواصلنا مع السفارات التي
تغير التصنيف األمني لمحافظة بعلبك الهرمل من منطقة حمراء إلى منطقة خضراء ،وهنا ال بد لنا من توجيه

الشكر إلى الجيش اللبناني واألجهزة األمنية الذين ضحوا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وانتقل باسيل إلى بلدة رأس بعلبك ،حيث إفتتح حديقة الشهيد المالزم جورج أبو صعب ،لينتقل بعدها إلى إفتتاح

مركز لـ"التيار الوطني الحر" في البلدة ،وعقد اجتماع موسع حضره حشد من أهالي البلدة والجوار ومناصرون.

والقى كلمة شكر فيها أبناء منطقة بعلبك الهرمل "الذين أعطوا الكثير للبنان حيث إنخرطوا في الجيش وبالقوى

األمنية األخرى وضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن ،ونحن اليوم في الذكرى السادسة إلستشهاد المالزم أبو صعب

عبر ضد عناصر أحمد األسير) جئنا لنعيد إحياء الحديقة التي
(الذي سقط في  23حزيران -يونيو في معركة ا
تحمل إسم بطل من األبطال الذين وضعوا حياتهم إلحياء الوطن وحاربوا اإلرهاب وطردوه ،فهذه المنطقة ،على

رغم الظروف الصعبة التي مرت بها واإلجحاف الذي أصابها وإبعاد الحقوق عنها ،حافظ شعبها عليها وتمسك بها

وبأرضه وخصوصيته في العيش الواحد".

"خسارة للتيار وللمنطقة عدم وجود نائب له منها"
وأكد أن "إن الفكر المنفتح ال يمكن إال أن يتعايش مع اآلخر وال يرضى أن يذوب في اآلخر .ونحن في التيار

نحمل الفكر السياسي المنفتح" ،واصفا بالـ "خسارة للتيار عدم وجود نائب له من هذه المنطقة ،وهي أيضا خسارة
لها" .وأشار إلى "أننا خضنا اإلنتخابات في هذه المنطقة حتى ال نخرج منها ،وال نريد أن تفرض علينا الشروط،

بدأنا بمشروع سد العاصي منذ العام  2012انطالقا من واجباتنا تجاه المنطقة ،ولم يستكمل بعد ،فحرمت المنطقة

سبعة آالف هكتار من مياه الري".

وأعلن باسيل "أننا ،مسلمون ومسيحيون إنتصرنا على اإلرهاب في الجرود ،وأبناء هذه المنطقة سهروا الليالي

ليحموا أرضهم ،كنت أزورهم في بعض الليالي في ظل وجود الجيش والمقاومة ويدا بيد دحرنا اإلرهاب وذلك
بإيمانهم بأرضهم ،واليوم يجب أن نخلق مقاومة إقتصادية ومن واجبنا أن نؤمن مستلزمات الزراعة من مياه وغيرها،
واألهم خبرة الشباب ونظرتهم المستقبلية حول الزراعة وكيفية إيجاء أسواق لتصريف اإلنتاج".

"الذين يزرعون الفتنة ويشوهون الحقيقة سيعبرون"
وتابع" :مؤسسة الجيش هي الجامعة والوحيدة التي تحمي الوطن .وهم أعطوا حياتهم وال ينتظرون مقابل،
وتضحياتهم ال تقدر بثمن ،لم يقدموا حياتهم لإلستفادة المادية بل إليمانهم بالوطن ،وتذهب تضحياتهم لبناء الوطن

وليس لجيوب الفاسدين" ،مؤكدا أن "معركتنا في الموازنة للحفاظ على حقوقهم وال أحد يضاهينا بمحبتنا للجيش

فنحن في قلب هذه المؤسسة بدءا من رئيس الجمهورية".

وزاد" :لقد ورثنا صعوبات كبيرة .كلنا نريد دولة قادرة على حمايتنا في وحدتنا واجماعنا .نحن نحب الجيش وال

نرضى ان يصيبه اي فساد ولذلك ال نتستر على الخطأ اذا وجد .ان الذين يزايدو ن اليوم يمرون بالقرب من

الجيش ولكنهم ينتهون كما انتهى من يشبههم من قبلهم .هم تذكروا السيادة في لحظة معينة انتهت بوقتها .هؤالء
الذين أرادوا بمرورهم أن يقسموا ويزرعوا الفتنة ويشوهون الحقيقة ،سيعبرون ،الن ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم
بعيد عن السيادة وعن الجيش .هؤالء ال يستطيعون المزايدة وال أن يفصلوا بين الجيش والتيار الذي يحتضن هذه

ا لمؤسسة الجامعة للبنانيين والضامنة للوطن ،بهذا نكرم الشهداء .نكرمهم عندما نبني دولة ال تنهار واقتصادا ال
ينهار وعندما نحافظ على شعبنا ليعيش بكرامة.

نحن ال نريد شعبا متسوال بل شعباً كريماً مقاوماً صامداً وطالما انتم صامدون فلبنان صامد".

ومن بعلبك أكد باسيل خالل لقاء مع فعاليات المدينة وحوار مع الشباب ان "بعلبك الهرمل هي المنطقة التي

قهرت ودحرت االرهاب التكفيري ،وأن التنوع فيها أقوى من االرهاب واالهالي في هذه المنطقة دافعوا عن كل
لبنان" .ورأى أن "ليس من السهل ان يكون لبنان البلد االصغر الذي استطاع االنتصار على االرهاب واسرائيل"،

معتب ار ان "لبنان محمي بتنوعه وقبوله لالخر وغير قابل لالختراق من قبل االرهاب" ،مشي ار الى ان "وجودنا اليوم

دليل على ان التيار صورة مصغرة عن لبنان".

منيمنة لـ"الحياة" :المشروع األميركي مضيعة للوقت والتوطين سيفشل موقف لبناني -

فلسطيني اإلثنين ضد "صفقة القرن"
بيروت – الحياة

أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة لـ"الحياة" أن اللبنانيين والفلسطينيين

"يرفضون استبدال الحل السياسي للقضية الفلسطينية بالمشاريع اإلنمائية وقادرون مع المواقف العربية األخرى على

إفشال مخطط التوطين الذي هو أحد بنود صفقة القرن" ،فيما دعا منيمنة إلى اجتماع لمجموعتي العمل اللبنانية

والفلسطينية غدا اإلثنين من أجل اتخاذ موقف مشترك حيال "صفقة القرن" عشية اجتماع البحرين الذي ستطرح

فيه مشاريع إنمائية واقتصادية في إطار هذه الصفقة.

متمولون فلسطينيون رفضوا الحضور
وفيما قرر لبنان عدم حضور اجتماع البحرين رأى منيمنة لـ"الحياة" أن من الطبيعي أال يشارك لبنان في هذا

االجتماع ألنه الخطوة العملية األولى لصفقة القرن حيث سيبحث تمويل مشاريع في الضفة الغربية وبعض دول
الجوار ،كرشوة لخداع الفلسطينيين عبر وعود بتوفير حياة أفضل لهم من طريق التنمية االقتصادية مقابل تخليهم
عن حقوقهم السياسية .وهذا أمر مكشوف لجميع العرب وللفلسطينيين خصوصا ال سيما أن متمولين ورجال أعمال
فلسطينيين من داخل فلسطين المحتلة ومن خارجها رفضوا المشاركة في المؤتمر على رغم أن بعضهم يقيم في

أميركا وأوروبا ،هذا باإلضافة إلى رفض السلطة الفلسطينية حضور هذا المؤتمر.

استبدال الحقوق بإغراءات اقتصادية
وعلق منيمنة على التسريبات التي نقلتها أمس "رويترز" عن بعض جوانب الخطة التي يطرحها مستشار الرئيس
األميركي وصهره جاريد كوشنير حول مشاريع بباليين الدوالرات ،في البنى التحتية في األراضي الفلسطينية وفي
دول الجوار ،وخصوصا مصر واألردن ولبنان بالقول" :من البداية كان واضحا أن مشروع (الرئيس األميركي

دونالد) ترامب يهدف إلى استبدال الحل السياسي بالمشاريع اإلنمائية من أجل تغييب الحقوق السياسي للفلسطينيين

وتقديم إغراءات اقتصادية بديلة لهذه الحقوق .ومن المستحيل أن يقبل الشعب الفلسطيني بذلك وكذلك الشعوب

العربية قاطبة".

أضاف منيمنة" :الشعب الفلسطيني يناضل منذ  70سنة الستعادة حقوقه في أرضه ،ولن يتخلى عنها والدول
العربية مجمعة على قرار قمة بيروت بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ،والتي عادت قمة مكة التي
انعقدت آخر الشهر الماضي فأكدت عليها ،وبالتالي فإن كل المحاوالت التي تقوم بها اإلدارة األميركية والكيان

الصهيوني من أجل استبدال هذه الحقوق باإلغراءات االقتصادية الوهمية لن تمر على المستوى السياسي .والفصائل
الفلسطينية كافة والسلطة الفلسطينية والدول العربية وكذلك أي جهة دموقراطية في العالم ،لن ترضى بذلك على

رغم كل ما يتردد بين الحين واآلخر ،عن مسايرة بعض الدول العربية إلدارة ترامب ،إذ أن هناك إجماعا على أن
هذه الدول لن ترضى إال بما يرضى به الشعب الفلسطينين خصوصا أنها لن تخرج عن توجه شعوبها برفض

تصفية قضية الشعب الفلسطيني".

واعتبر منيمنة أنه "على رغم أن محاوالت اإلدارة األميركية ستستمر في محاولة فرض تصورها هذا إللغاء

الحقوق السياسية للفلسطينيين وما تنص عليه المواثيق والق اررات الدولية ،إال أن هذه المحاوالت ستكون مضيعة
للوقت لن يقبل به ليس فقط الشعب الفلسطيني بل كافة الشعوب العربية التي لمست في األشهر الماضية أن صفقة
القرن تأتي ضمن توجه يستهدف حقوقا عربية أخرى من خالل ما شهدناه من تجاوز للحقوق الوطنية والسيادية
للشعب الفلسطيني عبر تشريع المستوطنات في الضفة الغربية ،وللشعب السوري عبر االعتراف األميركي بسيادة

الكيان الصهيوني على الجوالن السوري المحتل ،في وقت نسمع عن االستعدادات اإلسرائيلية لضم المزيد من
أراضي الضفة الغربية بدعم أميركي للسيطرة اإلسرائيلية عليها .وهذا سيؤدي إلى تصعيد في الصراع وبالتالي لن

يكتب النجاح لهذه الخطة وستتم مواجهتها بإصرار فلسطيني وعربي وبموقف دولي رافض لتصفية القضية

الفلسطينية.

وأوضح منيمنة ل"الحياة" أن الفريق األميركي الذي يعمل للترويج لصفقة القرن يريد إيهام الدول العربية
والفلسطينيين أن التنمية االقتصادية تحقق لهم رخاءا اقتصاديا ال تحققه مطالبتهم بحقوقهم باألرض والسيادة ،يروج

ألفكار ال تستقيم مع تاريخ الشعوب ألن الحقوق السياسية البديهية ألي شعب هي التي تدوم ،فيما الوعود بالتنمية

االقتصادية وفي البنى التحتية مهما كانت مشاريعها كبيرة ،قابلة ألن يجري تديره إذا أرادت إسرائيل ذلك بوسائلها

العسكرية الضخمة .أما تكريس الحقوق السياسية فتبقى.

مخاطر التوطين و"صالبة" الموقف اللبناني
وعن مدى جدية المخاوف اللبنانية والفلسطينية من أن "صفقة القرن" تهدف إلى توطين الفلسطينيين في دول
اللجوء ،أجاب منيمنة "الحياة" بالقول" :نحن في رأينا أنه في كل مرة طرح التوطين سابقا لم يكن األمر جديا ،وكان

له عالقة بسياسات محلية وتناقضات لبنانية وبتوجهات شعبوية أحيانا ،لكنها المرة األولى وعبر ما سمي صفقة

القرن نرى شبح التوطين يطل في شكل حقيقي ،في حال تمكنت اإلدارة األميركية من فرض توجهاتها .فهي عبرت

أكثر من مرة ،تارة عبر التسريب وأخرى بالتصريح بأن جزءا من الخطة إبقاء الالجئين في الدول المضيفة لهم أو
إيجاد بلد ثالث يستقبلهم ،وبالتالي فإن كافة الدول المضيفة ،وخصوصا لبنان واألردن وسورية ،باتت أمام تهديد

خطر فعلي بحصول التوطين على أرضها.

وراى منيمنة أن ما يعزز هذه المخاوف أن كل خطوات اإلدارة األميركية الحالية يصب في هذا االتجاه وعلى
رأسها التوجه نحو إلغاء وكالة "أونروا" (الوكالة الدولية لغوث وتشغيل الالجئين) ووقف إدارة ترامب منذ أكثر من

سنة دفع حصتها من تمويل الوكالة والتي تبلغ  370مليون دوالر سنويا .وهناك كالم عن توجه لدى اإلدارة بمنع
التجديد لتفويض "أونروا" الذي سيطرح على الجمعية العمومية لألمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل .وهذا
مؤشر خطير جدا خصوصا بالنسبة إلى لبنان".

ولكن منيمنة استدرك بقوله لـ"الحياة"" :عدا عن أن الدستور اللبناني يمنع التوطين ،فإن جميع اللبنانيين يرفضونه،

إذ أنه موقف شعبي عام وكل القوى السياسية بال استثناء تقف بصالبة ضد التوطين ،والموقف اللبناني اإلجماعي

يحول دون تنفيذ مخطط التوطين الذي يطرحه المشروع األميركي ،هذا فضال عن أن الفلسطينيين أنفسهم يتمسكون
بحق العودة إلى فلسطين ويرفضون أي شكل من أشكال التوطين في الدول المضيفة .وهذا أمر نلمسه نحن في

شكل عملي وفعلي من خالل احتكاكنا اليومي بالمخيمات ،حيث الموقف واحد من أصغر طفل إلى أكبر شيخ

يصرون على العودة .وباستطاعتنا التأكيدأن الموقف اللبناني الصلب سيفشل التوطين".

اجتماع اإلثنين
وكان المكتب االعالمي للجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني أعلن في بيان ،أن مجموعتي العمل اللبنانية

والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان المكونتين من األحزاب اللبنانية المشاركة في المجلس النيابي

والحكومة ،ومن الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية و"تحالف القوى الوطنية

واالسالمية" ،ستعقدان اجتماعا عند الساعة الثانية عشرة ظهر بعد غد االثنين في السراي الحكومي ،بدعوة من

رئيس اللجنة الوزير السابق منيمنة ،إلعالن موقف مشترك من طروحات "صفقة القرن" ومخاطر توطين الالجئين
الفلسطينيين وإلغاء حق عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها.

وأشار المكتب إلى أن المجتمعين سيعرضون "مخاطر صفقة القرن على القضية الفلسطينية والدول المضيفة،
وكيفية تحصين الموقف المشترك الرافض لكل المشاريع الهادفة إلى التوطين والغاء القضية الفلسطينية".

ووصف المكتب االعالمي للجنة الحوار االجتماع بأنه "حدث خاصة انه الموقف المشترك األول المعلن الذي

يصدر عن األطراف السياسية اللبنانية والفلسطينية الرئيسة المعنية بالحوار اللبناني الفلسطيني".

المجموعة اللبنانية
وأشار إلى أن مجموعة العمل اللبنانية تضم :النائب علي فياض عن "حزب هللا" ،النائب سيمون ابي رميا عن

"التيار الوطني الحر" ،المحامي رفيق غانم عن "حزب الكتائب اللبنانية" ،النائب السابق عمار حوري عن تيار

"المستقبل" ،الدكتور بهاء بو كروم عن "الحزب التقدمي االشتراكي" ،محمد جباوي عن حركة "امل" ،الوزير السابق
طوني كرم عن حزب "القوات اللبنانية" ،والمستشار زياد الصائغ.

المجموعة الفلسطينية
وتضم مجموعة العمل الفلسطينية ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية :أمين سر الفصائل فتحي أبو
العردات ،مروان عبد العال ممثال "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ،سهيل الناطور ممثال "الجبهة الديموقراطية

لتحرير فلسطين" ،وغسان أيوب ممثال "حزب الشعب الفلسطيني" ،وممثلي تحالف القوى الوطنية واالسالمية:
مسؤول حركة "حماس" في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي ،مسؤول "الجبهة الشعبية -القيادة العامة" غازي دبور،

ومسؤول حركة "فتح  -االنتفاضة رفيق رميض.

يذكر أنه سبق للمسؤولين اللبنانيين ولقادة الفصائل الفلسطينية أن اتخذوا مواقف ضد صفقة القرن ومشاريع
التوطين في شكل منفصل.

الشرق األوسط
ترمب :العمل العسكري ضد إيران ما زال مطروحا وعقوبات جديدة االثنين
واشنطن« :الشرق األوسط أونالين»
أكد الرئيس األميركي ،دونالد ترمب ،اليوم (السبت) ،وسط توتر كبير مع طهران ،أنه في حال تخلى اإليرانيون

عن برنامجهم النووي فإنه سيكون «أفضل أصدقائهم» ،مضيفا أن العمل العسكري ال يزال مطروحا.

وأدلى ترمب بالتصريحات لصحافيين في البيت األبيض وذلك بعدما ألغى ،أمس (الجمعة) ،ضربة عسكرية ضد

إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أميركية مسيرة.

وقال في تصريحات في حديقة البيت األبيض« :لن نسمح إليران بحيازة سالح نووي ،وحين يقبلون بذلك،

سيكون لديهم بلد غني ،وسيكونون سعداء جدا وسأكون أفضل أصدقائهم ،آمل أن يحدث ذلك».

وأضاف ،قبل توجهه إلى المقر الرئاسي في كامب ديفيد؛ حيث سيبحث هذه األزمة مع الكثير من المسؤولين:

«ولكن إذا تصرف المسؤولون اإليرانيون بشكل سيئ ،فإنهم سيمرون بفترة بالغة السوء» ،وتابع« :لنأمل أن يكونوا
أذكياء ،وإذا تمكنا من إعادة إيران إلى طريق إعادة اإلعمار االقتصادي ،سيكون ذلك أم ار رائعا ،وخالل االنتظار
سنواصل ونفرض عقوبات إضافية».وكشف ترمب في تغريدة الحقة على موقع «تويتر» أنه سيتم فرض العقوبات

االثنين المقبل.

وتابع ترمب مازحا« :الجميع كان يقول عني إنني أهوى الحروب واآلن يقولون إنني حمامة» ،وأوضح أنه لم

يتقرر أي شيء حتى اآلن بشأن إيران ،مشي ار إلى أنه محاط بمستشارين يدلون بوجهات نظر متباينة جدا

وتابع« :إذا كان جون بولتون مستشار األمن القومي من الصقور وكثي ار ما يدافع عن سياسة متشددة ،فإن

آخرين يتبنون سياسة أخرى ،والوحيد الذي سيتحمل المسؤولية هو أنا».

باسيل يحيي «ثالثية حزب هللا» خالل جولته في منطقة البقاع
قال إن الجيش والمقاومة وأبناء المنطقة "طردوا اإلرهاب"

بيروت« :الشرق األوسط»
أعاد رئيس «التيار الوطني الحر» ووزير الخارجية جبران باسيل إحياء ثالثية «حزب هللا» القائمة على شعار

«الجيش والشعب والمقاومة» ،عندما أكد خالل جولته في منطقي بعلبك  -الهرمل في شرق لبنان ،أمس ،أن
«الجيش والمقاومة وأهل المناطق الحدودية طردوا اإلرهاب» ،متأسفاً لخسارة التيار ممثلين عنه من المنطقة في
مجلس النواب ،وذلك بعد أكثر من عام على االنتخابات النيابية األخيرة.

وجال باسيل في منطقة البقاع الشمالي ،أمس ،وهي المنطقة التي شهدت اعتداءات من قبل عناصر متطرفة
خالل فترة وجودها في الجرود الحدودية مع سوريا ،قبل أن يقوم «حزب هللا» بعملية في جرود عرسال ،والجيش

اللبناني في معركة «فجر الجرود» في صيف  ،2017ما أدى إلى تطهير الجرود الحدودية من العناصر المتطرفة.

وبدأ باسيل جولته من بلدة القاع الحدودية مع سوريا ،قبل أن ينتقل إلى رأس بعلبك حيث افتتح حديقة الشهيد

المالزم جورج أبو صعب .وشكر أبناء منطقة بعلبك الهرمل «الذين أعطوا الكثير للبنان حيث انخرطوا في الجيش
وبالقوى األمنية األخرى وضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن» .وأكد أن «الفكر المنفتح ال يمكن إال أن يتعايش مع
اآلخر وال يرضى أن يذوب في اآلخر .ونحن في التيار نحمل الفكر السياسي المنفتح» ،واصفاً بالـ«خسارة» للتيار

«عدم وجود نائب له من هذه المنطقة ،وهي أيضا خسارة للمنطقة».

وأشار إلى «أننا خضنا االنتخابات في هذه المنطقة كي ال نخرج منها ،وال نريد أن تفرض علينا الشروط ،بدأنا

فحرمت المنطقة سبعة
بمشروع سد العاصي منذ عام  2012انطالقاً من واجباتنا تجاه المنطقة ،ولم ُيستكمل بعدُ ،
آالف هكتار من مياه الري».

وقال باسيل« :بتنوعنا انتصرنا على اإلرهاب ونعرف أن الجيش والمقاومة وأهل المنطقة طردوا اإلرهاب ألن

إيمانهم بأرضهم كبير ،وباإليمان نفسه أبناء المنطقة يقاومون اقتصادياً ليبقوا في أرضهم».

وتابع« :مؤسسة الجيش هي الجامعة والوحيدة التي تحمي الوطن .وهم أعطوا حياتهم وال ينتظرون مقابالً،
وتضحياتهم ال تُ َّ
قدر بثمن» .وشدد على أن «معركتنا في الموازنة للحفاظ على حقوقهم وال أحد يضاهينا بمحبتنا

للجيش ،فنحن في قلب هذه المؤسسة بدءاً من رئيس الجمهورية» ،مشدداً على «أننا إلى جانب القيادة علماً بأننا

لن نسكت عن أي خطأ».

وتابع« :من ال يقف إلى جانب الجيش ال يستطيع المزايدة ،وعلى الدخول بيننا وبين الجيش ،وال نفصل أبداً بين

التيار الوطني الحر والجيش ،بهذا يكون التكريم للشهيد أبو صعب وأمثاله» .وقال« :اإلصالح يجب أن يبدأ
بالفاسد وكل المجتمع يشارك عندها ومن بذل حياته في سبيل الوطن لن يبخل بالماديات».

تدهور العالقة بين جنبالط والحريري يالمس «القطيعة»
مصدر في «اللقاء الديمقراطي» يتحدث عن صفقات إلقصائه عن التعيينات

وجدي العريضي
عكست تغريدات رئيس «الحزب التقدمي االشتراكي» النائب السابق وليد جنبالط التي تتضمن انتقادات «ناعمة»

لرئيس الحكومة سعد الحريري والتسوية مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ،تدهو اًر للعالقات بين
جنبالط والحريري ،وصلت إلى حد تشبيهها بـ«القطيعة» ،في ظل توتر سياسي ،ليس األول ،لكنه األكثر تصعيداً.

ويقول مطلعون على خالف الطرفين لـ«الشرق األوسط» إن محاوالت جرت إلصالح العالقة بين الحليفين
السابقين ،أي جنبالط والحريري ،ومن بين القائمين على المبادرة ،مرجعيتان حكوميتان سابقتان ،لكن تلك المحاوالت

ر «الستحالة التالقي بينهما في هذه المرحلة».
لم تفلح نظ اً

ويؤكد مصدر نيابي بارز في اللقاء الديمقراطي مطلع على تدهور العالقة ،لـ«الشرق األوسط» ،أن هناك

«مدرستين مختلفتين بين الحزب االشتراكي وتيار المستقبل في مقاربة الملفات السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
والمدرسة المتبعة حالياً هي التي أوصلت البلد إلى هذا التدهور في ظل السياسات المعتمدة وعدم األخذ بنصائح
رئيس الحزب التقدمي وال بالورقة االقتصادية الشاملة التي عرضها الحزب واللقاء الديمقراطي على كل المرجعيات

السياسية وسائر الكتل النيابية» ،الفتاً إلى أن «هذه الورقة نوقشت مع اختصاصيين ورجال قانون وأصحاب

خبرات».

ويضيف« :طرحنا على مجلس الوزراء لدى مناقشة الموازنة موضوع األمالك البحرية وفرض ضرائب على

شركات ومؤسسات ،وبرمتها ال تصيب ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بأي تأثيرات ،وكان الهدف عدم المس
بتلك الطبقات وتحسين واردات الدولة واإلضاءة على مكامن الهدر والفساد ،وبح صوتنا ونحن نتكلم عن الكهرباء
والهدر وعدم تشكيل الهيئة الناظمة ،إنما لم ُيؤخذ برأينا وبقي التخبط العشوائي سيد الموقف وصوالً إلى هذه المرحلة

التي ما زالت فيها الموازنة تناَقش في مجلس النواب».

وعن الخالف مع الرئيس الحريري وتيار المستقبل ،رفض المصدر االستفاضة «ألن توجهات رئيس الحزب
تقضي بوقف الحمالت اإلعالمية وعدم االنزالق إلى المهاترات» ،لكنه استطرد مضيئاً على بعض المحطات التي

يجب التوقف عندها ألن الوفاء من شيم الرجال ،قائالً« :نحن في الحزب التقدمي االشتراكي واللقاء الديمقراطي
وكل أبناء الجبل لم نقصر مع الحريري في أصعب المحطات والظروف االستثنائية التي اجتازها لبنان بعد استشهاد

الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي ال نفيه حقه لما قدمه للبنان ،ألننا وكما قال رئيس الحزب ندرك أن السوري
ز لبنان دخل على دم المعلم الشهيد كمال جنبالط وخرج على دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
الذي غ ا

وتساءل المصدر« :هل يعقل أن يقوم الرئيس سعد الحريري بتسوية من تحت الطاولة أو ما سمي بالتسوية

الباريسية على حساب حلفائه وتضحيات جمهور  14آذار ،وأن يبرم اتفاقاً مصلحياً مع التيار الوطني الحر،
وصوالً إلى السير بقانون انتخابي كان يهدف إلى إسقاط وليد جنبالط وتحجيمه ،لكن ذلك لم يحصل ألن أهلنا

وجمهورنا من األوفياء»؟

ويخلص المصدر قائالً« :هذا غيض من فيض ،فباألمس القريب قام خصوم جنبالط في الجبل والمحسوبون
على النظام السوري باستهدافنا ،وما زالوا حتى اليوم يمعنون في ذلك عبر محاوالت تهدف إلى خلق فتنة في

الجبل ،ولم نسمع أو نلمس موقفاً من قبل الحريري وتيار المستقبل ،ال بل قبل رئيس الحكومة بالوزير صالح
الغريب الذي سبق وزار سوريا قبل أن تنال الحكومة الحالية الثقة» ،الفتاً إلى «ما يجري اليوم من صفقات حول

التعيينات في إدارات ومؤسسات الدولة وسعي النظام السوري وأعوانه في لبنان إلى محاولة إقصاء وليد جنبالط
عن مواقع إدارية ،في حين يعلم الجميع أن الميثاقية الدرزية هي لدى جنبالط والمختارة والحزب التقدمي االشتراكي

واللقاء الديمقراطي ،وبمعنى أوضح إن سائر النواب الدروز الذين فازوا في االنتخابات النيابية األخيرة ينتمون إلى
الحزب التقدمي االشتراكي واللقاء الديمقراطي ،باستثناء النائب طالل أرسالن الذي تُرك له مقعد شاغر في عاليه».

تراجع فرص إقرار التعيينات دفعة واحدة
في ظل تباينات سياسية واعتراض على «المحاصصة»

بيروت« :الشرق األوسط»
تراجعت فرص إقرار التعيينات اإلدارية دفعة واحدة في الحكومة ،في ظل خالفات بين الكتل السياسية حول

الطريقة المتبعة في التعيينات ،وسط دفع من قبل «القوات» و«االشتراكي» ألن تكون قائمة على الكفاءة وتجنب

المحاصصة السياسية قدر اإلمكان.

وأوحت تصريحات نواب من كتل نيابية مختلفة بأن التعيينات ستتم على مراحل ،وهو ما عبر عنه عضو تكتل

«لبنان القوي» النائب شامل روكز بالقول بأنه «من الممكن أال تكون سلة واحدة» .وتمنى روكز «الوصول إلى

التعيينات ألنها ضرورية» ،الفتاً إلى أن «المراكز الشاغرة مهمة جدا كالمجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة
وغيرها ،ويجب االنطالق من الكفاءة للمحافظة على مؤسسات الدولة وكسب ثقة المواطن».

واعتبر أن «من الممكن إال تكون التعيينات سلة واحدة لتظهر عندئذ الطريقة المتبعة إذا تم االعتماد على الكفاءة
أو المحاصصة» ،مشي ار إلى أن «رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط لديه إحساس بأن هناك صفقة
داخلية تبعده من التعيينات».

وتلتقي هذه المعلومات مع ما أكده عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ الذي رأى أن «الخالفات
السياسية تؤثر في الموضوع ،إال أن التعيينات ستتم على مراحل وليس سلة واحدة وهذا من شأنه تخفيف

الصراعات» ،مشي ار إلى أن «الميزانية تتجه إلى وقف التوظيف إال في الفئات األولى ،وهذا يشكل فرصة للبنان
لتفعيل إدارته وإدخال الكفاءات إلى اإلدارة بمعزل عن الحسابات السياسية الضيقة».

وتواجه «القوات» منطق التعيينات على أساس المحاصصة السياسية من خالل آلية تعيينات اقترحتها ،إذ أعرب

وزير الشؤون االجتماعية ريشار قيومجيان عن تفهمه «أن يكون هناك بعض التعيينات السياسية أسوة بكل بلدان
العالم كتعيين سفير في عاصمة مهمة أو تعيين المدير العام لألمن العام من قبل رئيس البالد» ،ولكنه شدد على

أنه «آن األوان العتماد آلية معينة وترك الكفاءة والجدارة تأخذ حقها ،فال يجوز أن يسود التعيين السياسي» ،داعيا
إلى «تخطي المحسوبيات والثنائيات والتوجه إلى حكومة منتجة».

وتطرق قيومجيان ،في حديث إذاعي ،إلى رسالة رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى رئيس

الجمهورية العماد ميشال عون معتب اًر أنها «إيجابية» ،متمنيا «أن تترجم على األرض» ،وقال« :نحن نتعاطى مع
موقع الرئاسة كموقع مستقل وكرئيس لكل لبنان».

وأشار إلى أن «الرسالة التي نقلها الوزير السابق ملحم الرياشي هي ثالثية األبعاد» ،أولها «هناك سلوك سياسي
وتصعيد سياسي غير مجد ،لذا تمنى جعجع على الرئيس لجم البعض لتهدئة الوضع السياسي ،فإثارة الخالفات

والمزايدات الشعبوية الرخيصة لن تؤدي إلى أي مكسب ،إذ يجب على حزب الرئيس أن يضبط خطابه السياسي

بشكل غير تصعيدي ،على إال يطال فرقاء سياسيين ممثلين لطوائفهم» ،مضيفاً أن «التصعيد ضد الرئيس الحريري
أو الحزب التقدمي االشتراكي أو القوات اللبنانية  -وهؤالء فرقاء أساسيون في تشكيل الحكومة وفي المكونات

السياسية للبلد  -ال يخدم الهدوء في الداخل».

أما الرسالة الثانية فتتمثل في أنه «يجب النأي بالنفس عن الوضع اإلقليمي والمواجهة الكبرى ،ال مصلحة للبنان

في الدخول في أتون الصراع بين أميركا وإيران ،وال مصلحة أن يدخل حزب هللا  -وهو أحد أذرع الحرس الثوري
اإليراني  -لبنان في مواجهة إقليمية .فالوضع اإلقليمي خطير ويجب إبعاد لبنان عنه إذ ال يحتمل زجه في
صراعات إقليمية ،فوضعه السياسي واالقتصادي والمالي دقيق».

أما الرسالة الثالثة فتطرقت إلى التعيينات ،وقال« :نحن نطالب كقوات لبنانية إال تكون مسألة محاصصة بل إن

تعتمد آلية واضحة على أساس الكفاءة إلعطاء الشباب اللبناني األمل في لبنان وإمكان الوصول أكان حزبيا أو
غير حزبي بناء على الكفاءة».

النهار
ال تصدر األحد

األخبار
ال تصدر األحد

الديار
الحرب األميركية اإليرانــية أصبحت ال مفر منها
ترامب يريد تدمير القوة الصاروخية والمراكز النووية في ايران
ايــران تريد اسقاط تــرامــب رئاسيا بالخسائر البشرية

المحرر االستراتيجي
لم يعد يناسب النظام اإليراني بقاء الرئيس ترامب رئيسا للواليات المتحدة والتجديد له لمدة  4سنوات الن سياسته

عدوانية جدا ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .وبالتالي فان ايران لم تعد تراجع خطواتها الى الوراء بل انها في

تصاعد تصادمي ضد الجيش األميركي المنتشر قبالة شواطئها وفي منطقة الخليج حيث يتواجد اكثر من 120

قطعة بحرية تنتشر في المحيط الهادىء وهي جزء من االسطول السابع ،إضافة الى االسطول السادس المنتشر
في البحر األبيض المتوسط إضافة الى االسطول الخامس الذي هو في البحر األبيض المتوسط من ناحية أوروبا
لكن تم تجميع  120قطعة حربية وبارجة وحاملتي طائرات في المنطقة.

فيما ايران اعدت منظومة صواريخ شايخون  4الروسية ونشرتها على طول شواطئها لضرب البوارج األميركية
عند اول اصطدام حربي بين الجيش األميركي واإليراني ،واذا كان الجيش األميركي لديه طاقة وقوة نارية كبيرة

للغاية واقوى من القوة النارية اإليرانية اال ان ايران من خالل اذا كانت هي التي فجرت وال احد يعرف ،لكن تم
اتهامها بذلك ،وهي تفجير سفينتين في منطقة الفجيرة ثم احراق ناقلتي نفط في ساحل عمان ثم اطالق صاروخ

على سفينة سعودية تحمل مواداً بتروكيمائية متوجهة الى سنغافورة ،ثم اطالق صواريخ على المنطقة الخضراء في

بغداد حيث السفارة األميركية ،ثم ارسال طائرات مسيرة دون طيار من منطقة الحوثيين في اليمن باتجاه المملكة

العربية السعودية وذلك في شكل شبه يومي واصابة مطار ابها حيث المنطقة السياحية في السعودية ،إضافة الى
إصابة انابيب نفط لشركة أرامكو في السعودية ،والطائرات المسيرة والمرسلة من قبل الحوثيين مستمرة في ضرب

السعودية ،وال يحصل ذلك من دون دعم إيراني للحوثيين وتزويدهم بطائرات.

واخر حادثة كانت اطالق صاروخ ايراني «خرداد  »3من انتاجها الحربي ،فيما قالت صحف روسية انه صاروخ

من صنع صيني دقيق اإلصابة واسرع من الصوت مرتين ،ولذلك لم تطلق ايران اال صاروخاً واحداً واصابت طائرة

إصابة مباشرة ودمرتها.

ايران تريد خسارة ترامب الرئاسة األميركية
كل ذلك تفعله ايران النها تعتبر انه اذا نشبت حرب بين الجيش األميركي والجيش اإليراني فان ايران ستخسر
الكثير من قوتها نتيجة الضربات األميركية ،لكنها متأكدة من انها ستصيب اكثر من  3االف قتيل بين ضابط

وجندي ورتيب في الجيش األميركي وان ذلك اذا تم نقل  3االف نعش لقتيل أميركي من الجيش األميركي الى

الواليات المتحدة فان ترامب سيخسر معركة الرئاسة المقبلة وهذا ما تريده ايران النها تريد تغيير ترامب من رئاسة
الواليات المتحدة وليس امامها سبيل اال الحاق خسائر بالجنود االميركيين وهي قادرة على ذلك الن هنالك  3االف

زورق بحري متفجر وعليه رشاشات  500يمكن اطالقها على البوارج االميركية إضافة الى تفجير البوارج للزوارق
المتفجرة ،وهذا سيؤدي الى خسائر إضافة الى قصف البوارج بصواريخ شايخون  4الروسية المتطورة.

وترامب على المرجح ان يتم التجديد له لرئاسة الواليات المتحدة لكن اذا سقط من الجيش األميركي اكثر من

 2000الى  3االف قتيل وهذا مرجح من خالل قصف البوارج البحرية المنتشرة قبالة شواطئ ايران وتقول ايران
علنا ان كل البوارج األميركية وحتى حامالت الطائرات هي في مرمى الصواريخ اإليرانية ،كما ان ايران التي تملك

 75الف صاروخ بالستي متطور جدا ويحمل رؤوس بوزن  300كلغ قادرة على إصابة اهداف أميركية عديدة

وخليجية عديدة تغيير مجرى المعركة وتجعل الرأي العام األميركي بعد سقوط  2000او  3االف قتيل من الجيش

األميركي ال ينتخب الرئيس ترامب في الدورة الرئاسية المقبلة بل ينتخب رئيسا غيره وعندها ترى ايران ان السياسة
األميركية ستتغير تجاهها ولو دفعت ايران ثمنا غاليا في الحرب ضد الجيش االميركي انما مساحة ايران التي هي

مليون و 650الف كلم تجعل انتشار الجيش اإليراني في هذه المساحة الكبرى التي تعتبر شبه قارة والحرس الثوري

فيها والصواريخ البالستية غير متناولة من قبل القصف األميركي لكي يدمرها بشكل كلي ،انما سيدمر قسم كبير

منها.
سياسة ترامب ضد ايران
بالنسبة الى الرئيس األميركي ترامب فانه بدأ بخطة تصاعدية أولها الغاء االتفاق النووي مع ايران وفرض حجز

على كل األموال اإليراني والودائع في المصارف االميركية وحتى األوروبية ،وهدد المصارف األوروبية اذا افرجت
عن األموال اإليرانية بقطع تعاملها بالدوالر مع الواليات المتحدة لذلك التزمت المصارف األوروبية بحجز األموال

اإليرانية فيما يقول ترامب ان الرئيس السابق باراك أوباما ارتكب اكبر خطأ عندما وقع االتفاق النووي مع ايران
وسمح إليران بسحب  150مليار دوالر كانت هي ودائع محجوزة في المصارف االميركية واألوروبية.
وبعد االتفاق النووي قام الرئيس األميركي ترامب في بدء فرض عقوبات تصاعدية اقتصادية وتجارية ومنع تداول

ايران بالدوالر ومنع الدول من التعاطي تجاريا مع ايران الى ان وصل الى العقوبة القصوى وهي منع تصدير ايران
للنفط في حين كانت ايران تصدر  4ماليين برميل انخفض تصديرها الى  200الف برميل يوميا ،وبالتالي تم
حرمان ايران من مصدر مالي كبير ،حتى ان الصين التي تحتاج الى النفط االيراني امتنعت عن شرائه تحت

ضغط الواليات المتحدة كما ان أي سفينة تنقل نفط من ايران يصبح ممنوع عليها االقتراب من كل الشواطئ

االميركية والمرافىء األميركية ،ولذلك توقفت ناقالت النفط عن تصدير النفط اإليراني الى الخارج.

ثم انتقل من بعدها الى البتروكيمائيات وهي صناعة تنتجها ايران وتأتي لها بـ  3.5مليارات دوالرات وهي مصدر
هام لالقتصاد اإلي ارني ففرض عقوبات على تصدير البتروكيمائيات من ايران والتزمت دول العالم بذلك حتى ان
روسيا لم تبادر الى ارسال ناقالت نفط لشراء النفط االيراني اليها ،وليس خضوعا للقرار األميركي لكن ابتعدت عن

الموضوع فيما حذر الرئيس بوتين قائال ان أي حرب أميركية على ايران ستشكل كارثة على اإلقليم وعلى الشرق

األوسط وتكون اكبر كارثة حربية في المنطقة تطال كل الشرق األوسط إضافة الى إقليم ايران وجوارها.

ومع اسقاط الطائرة االميركية كان ترامب يريد توجيه  3ضربات جوية كما اعترف على ايران انما اوقف ذلك

قبل  10دقائق من الضربات ،ووفق مستشاريه لالنتخابات الرئاسية الذين يتخوفون من انه اذا بدأ الطيران األميركي
في قصف ايران فان ايران ستقصف بالصواريخ البالستية كل المراكز األميركية وفي الخليج وفي قطر وستضرب

البوارج العسكرية االميركية بصواريخ شايخون  4البحرية الدقيقة وهي قادرة بحجم  3صواريخ على تدمير بارجة
أميركية واغراقها في البحر ،ثم ان ايران قد تخفي سالحا هو طائرات انتحارية تنطلق وتضرب في وسط حامالت

الطائرات األميركية وتكون تحمل حوالى  1500كلغ ،وهذا يؤدي الى إصابة حاملة طائرات بخسائر قد تؤدي الى
اغراقها وقتل عدد كبير فيها الن عدد الجنود والضباط في حامالت الطائرات األميركية يصل الى  5االف ضابط
ورتيب وجندي.

الحرب األميركية اإليرانية احتماالتها عالية جدا
في ظل وجهة نظر ايران من ان الحرب مع الجيش األميركي ستؤدي الى اسقاط الرئيس ترامب في االنتخابات
الرئاسية المقبلة وفي جو ان الرئيس ترامب بات يحاصر الشواطئ االيرانية على مسافة قريبة جداً من الشواطىء
االيرانية ،وانه يرسل طائرات تجسس فوق ايران تم اسقاط واحدة منها امس ،لكنه مستمر في ارسال طائرات تحلق
على  60الف قدم كي ال تصيبها الصواريخ للتجسس على كل المواقع اإليرانية ،وهذا يعني ان ايران لها مصلحة

في االشتبا ك مع الجيش األميركي ،النها لم تعد تتحمل العقوبات األميركية واالهم انها تريد الحاق خسائر بشرية
تؤدي الى اسقاط الرئيس االميركي ترامب في االنتخابات وهذا معروف اذا عاد  2000تابوت او نعش الى الواليات
المتحدة محملة بجنود وضباط اميركيين فان الراي العام األميركي سيصوت ضد التجديد لترامب وقد يؤيد رئيس
ديموقراطي .اما الرئيس ترامب فقد زاد كل العقوبات الى الحد األقصى ويريد ان تخضع ايران للتفاوض ،واخر

جواب من ايران كان انها لن تتفاوض مع الواليات المتحدة اال اذا قامت بتخفيض العقوبات على ايران.
ورد الرئيس األميركي ترامب انه سيتفاوض مع ايران من دون شروط مسبقة فيما ايران قالت انها لن تتفاوض

مع الواليات المتحدة والمسدس موجه على رأسها واذا كان من تفاوض يجب على اميركا الغاء العقوبات وعندها
ايران مستعدة لالجتماع مع الواليات المتحدة في سويسرا.

باسيل يجول في عاليه اواخر االسبوع واالشتراكي  :علمنا بالزيارة من االصدقاء
رضوان الذيب
في ظل الكباش السياسي الحاد بين الوزير جبران باسيل ورئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط ،وفي

ظل تغريدات «وليد بك» النارية باتجاه ركني التسوية الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية وتوجت بتغريدته االخيرة
وسؤاله «الى اين يجر العالم حاكم اميركا والى اين يجرنا امثاله في لبنان» ،ولم تتأخر محطة « »O.T.Vبالرد

داعية الناس ان يجيبوا عمن يعتبرونهم امثال ترامب في لبنان لمعرفة الى اين يجرون لبنان .وفي ظل هذه االجواء
المتوترة والمتصاعدة على مواقع التواصل االجتماعي بين االشتراكي
والتيار يجول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في معقل جنبالط االساسي في منطقة عاليه وتحديداً
الشحار الغربي ،وسيقام احتفال في شمالن ومحطة في بلدة كفرمتى وزيارات لقرى الشحار الغربي في  29حزيران،
ويتبعها في  14تموز بجولة على منطقتي النبطية والزهراني حيث المعقل االساسي للرئيس نبيه بري .وكان باسيل

قد جال منذ اسبوعين في بشري معقل الدكتور سمير جعجع واحدثت زيارته توترات ومفاعيل سلبية بين التيار
الوطني الحر والقوات اللبنانية.
ال وسهالً بجبران باسيل ،نحن نترك الحرية للناس،
الحزب التقدمي االشتراكي وحسب مسؤوليه الذين يقولون ..اه ً

لكن لم يحصل اي تنسيق مع الحزب التقدمي االشتراكي بشأن الزيارة وعلمنا بها من خالل االصدقاء والناس ،ولم
يحصل اي اتصال معنا ،وحسب المعلومات ،فان باسيل سيتناول الغداء على مائدة رئيس الحزب الديموقراطي

طالل ارسالن وسيرافق مسؤولو الديموقراطي وزير الخارجية في جولته التي ستتركز في الشحار الغربي ،ويجدد

مسؤول في االشتراكي «ال مشكلة مطلقاً في الزيارة نحن بلد ديموقراطي».

وعن التعيينات يقول المسؤول االشتراكي التعيينات حق مقدس لوليد جنبالط .و«ما حدا يلعب معنا في هذا
الموضوع» ،تنازلنا عن وزير الن وليد بك قدم هذا التنازل كي يتم تشكيل الحكومة ولمصلحة البلد ،اما في موضوع
التعيينات «فليسمحو لنا» ،ونحن اصحاب الشأن وعلى البعض مراجعة كل الدراسات واالستطالعات التي تعطي
وليد جنبالط  %80من الدروز ،وهذا ظهر في االنتخابات االخيرة .واضاف :ما حدا بيقدر يلعب معنا في هذا

الملف واذا كانوا يريدون ان يقفوا ضد وليد جنبالط في موضوع التعيينات عندها لكل حادث حديث ...ونقطة على

السطر .ويعني ذلك ،ان هناك ق ار اًر كبي اًر ضد المختارة وعليهم عندها تحمل النتائج و«ما حدا بيقدر يحجمنا».

وحسب المعلومات ،فان  4مراكز اساسية تتمحور حولها التعيينات الدرزية ويطرح جنبالط لها فادي فليحان

نائب حاكم مصرف لبنان ،القاضي رياض ابو غيدا في المجلس الدستوري ،وقاضية من ال ابو شق ار في مركز

قاضي التحقيق العسكري ،اما االزمة الكبرى فستتركز حول مدير عام و ازرة الصحة مع اقتراب احالة المدير الحالي

الدكتور وليد عمار الى التقاعد ،ويدرك جنبالط حساسية هذا التعيين في ظل تولي الوزير جميل جبق لو ازرة الصحة

وهو وزير حزب هللا ،والمعروف ان العالقة بين حزب هللا واالشتراكي مقطوعة رسمياً هذه االيام .واللقاءات عبر
النواب او في مجلس الوزراء لكن خط التواصل الذي يديره الوزير السابق غازي العريضي ما زال مفتوحاً مع

المعاون السياسي للسيد حسن نصرهللا الحاج حسين خليل .ويغلب عليه هذه االيام المجامالت فقط ،في ظل ود
معروف من قيادة حزب هللا تجاه الوزير العريضي.
اما المعارضة الدرزية عبر الحزب الديموقراطي اللبناني وحزب التوحيد العربي فيؤكدان ان عهد االحادية الدرزية

انتهى الى غير رجعة ،والتعيينات ستكون مناصفة ،وحلفاؤنا في مجلس الوزراء معنا في هذا الموضوع والى جانبنا،
وكما يطرح جنبالط فادي فليحان لنائب حاكم مصرف لبنان ،فان المعارضة الدرزية تطرح شاباً من آل ابو حسن

واكبر دليل على وقوف حلفائنا معنا تأجيل تعيين نائب حاكم مصرف لبنان لعدة اشهر بسبب الخالف على االسم.

فاالستئثار بات من الماضي واالحادية انتهت ،وهذه المعادلة الجديدة بدأت وستثبت في التعيينات وستكون حصتنا
من المراكز االساسية مسألة حتمية.
علماً ،ان الخالف بين جنبالط ومعارضيه الدروز تطال كل الملفات ،واالبرز موضوع معمل الترابة في عين

دارة آلل فتوش ،لكن البارز ان التيار الوطني الحر اعلن معارضته لمعمل آل فتوش ووقوفه الى جانب اهالي عين

داره.

اما في موضوع الخالف حول حادثة الشويفات ،فان االمور ما زالت على حالها ،ورئيس الجمهورية ميشال عون

يتولى القضية شخصياً ،مع الطرفين وعندما يتم الخرق االيجابي» فان ارسالن سيزور الرئيس عون في بعبدا

العالن الحل من القصر الجمهوري.

فالتعيينات اكبر مشكلة ستواجه الحكومة في المرحلة المقبلة ،وستكون «ام المعارك» واشرس من معارك الموازنة

باشواط ،وهناك من يعتبرها «حياة او موت» بالنسبة له ،وهناك قوى سياسية تضع في حساباتها بان تطيح التعيينات
بالحكومة او يتم تعليق عمل كتل نيابية فيها ،فالقوات اللبنانية ستخوض معركة كبرى لمنع التيار الوطني الحر

من االستئثار بالمواقع المسيحية ،وما سمعه الدكتور سمير جعجع من رئيس الحكومة في هذا الشأن ليس مطمئناً
ونصحه بان يبحث هذا الملف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،الن المعلومات تشير الى ان الحريري

ابلغ جعجع ان التيار الوطني الحر يريد المراكز المسيحية االساسية ،وما يسري مسيحياً يطال ايضاً التعيينات
السنية بعد ان ابلغ الوزير باسيل النائبين عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي واعضاء اللقاء التشاوري ان حصولهم

على حصة من التعيينات امر صعب جداً بل يكاد يكون مستحيالً ،حتى ان هذا الملف قد يباعد العالقة بين
الحريري ورؤساء الحكومات السابقين في ظل اصرار الحريري على حصر التعيينات بشخصه ،واكبر دليل ما بدأ

يسرب من اسماء في المجلس الدستوري .اما على الصعيد الشيعي فاالمور محسومة جداً وال مشكلة في االمر،
اما درزياً فان المعلومات تشير بان معادلة االشتراكي تقوم «ما يسري على غيري يسري علي» .فاذا اعطى الحريري
وباسيل حصة لالطراف المسيحية والسنية المعارضة لهما فان ال مشكلة عند االشتراكي باعطاء حصة لمعارضيه،

اما اذا اراد الحريري وباسيل «الحصرية» بالتعيينات فان ذلك يجب ان يطال االشتراكي ،واذا كان الحريري وباسيل
ينطلقان من انهما االقوى مسيحياً وسنياً فان وليد جنبالط هو االقوى درزياً ،وبالتالي فالتعيينات ستشكل اكبر كباش

على  160وظيفة منها  43مرك اًز شاغ اًر .وتتوزع حسب «الدولية للمعلومات» :
الطائفة المارونية 11 :وظيفة شاغرة

 رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لمؤسسات المحفوظات الوطنية ،شاغر منذ نيسان .2010
 نائب رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار ،شاغر منذ كانون الثاني .2011
 رئيس المجلس الدستوري ،انتهت والية الرئيس في العام .2014
 مدير عام رئيس فرع الشؤون الو ازرية في رئاسة مجلس الوزراء ،شاغر منذ العام .2015
 رئيس اللجنة اإلدارية لتنفيذ المشروع األخضر ،شاغر منذ العام .2015

 رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لإلدارة ،انتهت الوالية في أيار .2017
 رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ،انتهت الوالية في العام .2017
 رئيس مجلس شورى الدولة ،شاغر منذ شباط .2019
 األمين العام للمجلس األعلى للخصخصة ،شاغر منذ نيسان .2019
 المدير العام للمؤسسة الوطنية لالستخدام ،شاغر منذ أيار .2019
 المدير العام للحبوب والشمندر السكري ،شاغر منذ حزيران .2019
 { طائفة الروم الكاثوليك 4 :وظائف
 رئيس لجنة بورصة بيروت ،شاغر منذ العام .2009
 المدير العام للطرق والمباني في و ازرة األشغال العامة والنقل ،شاغر منذ العام .2010
 المدير العام رئيس الفرع الفني في رئاسة الجمهورية ،شاغر منذ العام ( 2011وتطالب الطائفة الشيعية
بالمنصب).
 المدير العام لتلفزيون لبنان ،شاغر منذ أيار .2017
 { طائفة الروم األرثوذكس 4 :وظائف
 األمين العام لمجلس اإلنماء واإلعمار ،انتهت الوالية في العام .2009
 رئيس المركز التربوي للبحوث واإلنماء ،شاغر منذ العام .2014
 مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ،شاغر منذ العام .2015
 رئيس الصندوق المركزي للمهجرين ،شاغر منذ العام .2017
 { أرمن وأقليات :وظيفتان
 رئيس الهيئة الناظمة لالتصاالت (لألقليات) ،شاغر منذ العام  2010ويطالب به كل من الشيعة
والموارنة.

 النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان (األرمن األرثوذكس) ،شاغر منذ نيسان .2019
الطائفة السنية 13 :وظيفة
 المدير العام للتنظيم المدني ،شاغر منذ العام ( 2005وآخر من شغله كان من األقليات وتطالب به
الطائفة السنية).

 مدير عام رئيس فرع الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية ،شاغر منذ أيلول .2006
 رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار ،انتهت الوالية في العام .2009

 المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات ،انتهت مدة الوالية في العام .2009
 المدير العام للطيران المدني ،شاغر منذ كانون األول .2010
 المدير العام لإلدارات والمجالس المحلية في و ازرة الداخلية والبلديات ،شاغر منذ العام .2017
 مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في رئاسة الحكومة ،شاغر منذ بداية العام .2019
 رئيس المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس ،شاغر منذ شباط .2019
 المدير العام لو ازرة العدل ،شاغر منذ آذار .2019
 النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان ،شاغر منذ نيسان .2019
 مدعي عام التمييز ،شاغر منذ  1أيار .2019
 المدير العام لو ازرة السياحة ،يشغر في  17حزيران .2019
 المفتش العام الهندسي ،يشغر في  19تموز .2019
الطائفة الشيعية 7 :وظائف









األمين العام لمجلس النواب ،شاغر منذ أيلول .2005
نائب رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار ،انتهت الوالية في العام .2009
المدير العام للتعليم المهني والتقني ،شاغر منذ العام .2017
مدير في إدارة الريجي ،شاغر منذ العام .2017
المدير العام للمغتربين ،شاغر منذ العام .2017
المدير العام لالستثمار في وزارة الطاقة والمياه ،شاغر منذ نهاية كانون الثاني .2019
النائب األول لحاكم مصرف لبنان ،شاغر منذ نيسان .2019
الطائفة الدرزية :وظيفتان
 مدير عام شؤون الجلسات واللجان في مجلس النواب ،شاغر منذ نيسان .2013
 النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان ،شاغر منذ نيسان .2019

المجلس الدستوري وتعيين 5اعضاء االربعاء في المجلس النيابي
وفي موضوع المجلس الدستوري ،فان الهيئة العامة لمجلس النواب ستنتخب بعد االنتهاء من جلستها التشريعية
يوم  26حزيران حيث تتحول الهيئة العامة بعد اقفال محضر الجلسة التشريعية الى هيئة ناخبة لالعضاء الخمسة

من المجلس الدستوري على ان تعين الحكومة بعدها االعضاء الخمسة من حصة الحكومة واشارت المعلومات

الى ان هناك ارجحية للقاضي طنوس مشلب المحسوب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتولى رئاسة
المجلس الدستوري واالعضاء القاضي مارون كركبي والقاضي عبد هللا الشامي والقاضي انطوان بريدي ،اما على
صعيد المسلمين السنة فالمرجح اكرم بعاصيري ،اما شيعياً فيتردد اسم القاضي زهير شكر ودرزياً فان وليد جنبالط

يرشح القاضي رياض ابو غيدا ،اما بالنسبة للمرشحين العضاء المجلس الدستوري فبلغ عددهم  19مارونياً

لمقعدين اثنين و 11سنياً لمقعدين اثنين و 10مرشحين شيعة لمقعدين اثنين وعن الروم االرثوذكس  7مرشحين
لمقعدين اثنين وعن الكاثوليك  6مرشحين لمقعد واحد و 6مرشحين دروز لمقعد واحد.
" تسليم محتجزي امن الدولة "
الى ذلك تبقى القضية التي شغلت الرأي العام خالل الساعات الماضية ،تتعلق بافراج السلطات السورية عن
عنصرين من امن الدولة ،ريدان شروف وريان علبي وهما من منطقة راشيا ومن الطائفة الدرزية وكانا يقومان
برحلة الى مرتفعات جبل الشيخ ،ويبدو ان الشابين توغال في المنطقة ودخال االراضي السورية ،وتم توقيفهما من

قبل الجيش السوري ،والحادثة حصلت منذ  5أيام ،وعلم ان اتصاالت رسمية لبنانية جرت مع المسؤولين السوريين
وشارك فيها جهات رسمية عدة ،لكن القيادة السورية قررت تسليم الشابين الى موفد االمير طالل ارسالن الى
سوريا ،وان تتم العملية خارج االطار الرسمي ،وتولى مسؤول ارسالن في دمشق نقل شروف وعلبي الى قريتهما

في راشيا وجرى لهما استقبال حاشد ،وعلم ان الشابين كانا موقوفين في فرع فلسطين وخضعا للتحقيق من فرعي

االمن العسكري واالمن القومي ،وان محاوالت كثيرة جرت لالفراج عنهما حتى من اللجنة العسكرية السورية اللبنانية
المشتركة لكن القيادة السورية قررت تسليمهما الى النائب طالل ارسالن بعد تدخله في القضية وايفاده مستشاره

لواء جابر الى سوريا التي لبت فو اًر رغبته باالفراج عنهما ،ونقلتهما سيارة جابر الى راشيا ،وقد اصدر الحزب

الديموقراطي اللبناني بياناً اعلن فيه ان موفد ارسالن تسلم الشابين من الدولة السورية الحريصة على العالقات بين
الدولتين اللبنانية والسورية ،وقد استقبل ارسالن ظهر امس وفد عائلتي الشابين في خلدة واكد انه لم يتعاط مع

الموضوع من خلفية سياسية وكرامة العائالت الدرزية من كرامتنا وشكر القيادة السورية وعلى رأسها الرئيس الدكتور

بشار االسد على تعاطيه الدائم بمحبة وانفتاح في ما خص الوضع الدرزي .وشكر الرئيس ميشال عون على

مواكبته لنا بتفاصيل هذا الموضوع خطوة بخطوة ومع القوى االمنية ايضاً مشكورة على مواكبتها لما حدث.
اساتذة اللبنانية ...االضراب مستمر وال دروس االثنين

وعلى صعيد اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية ،فان كل االتصاالت السياسية مع اعضاء الهيئة التنفيذية الساتذة
الجامعة اللبنانية للتراجع عن االضراب فشلت ،بعد ان وحد االساتذة صفوفهم وصوت  94استاذاً مع استمرار

االضراب مقابل  46ضد استم ارره ،وورقة بيضاء مع الغاء ورقتين ...علماً ان قرار استمرار االضراب كان يحتاج

لتصويت  83استاذاً .وكانت الهيئة التنفيذية الساتذة الجامعة اللبنانية عقدت اجتماعاً ظهر امس بحضور 144

مندوباً للتصوي ت على نقض قرار الهيئة التنفيذية السابق بتعليق االضراب وقد اعلن رئيس الهيئة يوسف ضاهر
العودة الى االضراب وقال :ال تعليم يوم االثنين وعلق وزير التربية اكرم شهيب بالقول :نحترم قرار الهيئة التنفيذية

للرابطة داعياً الى استكمال الحوار البناء لتحقيق ما يمكن تلبيته من المطالب المشروعة لالساتذة وانقاذ العام
الجامعي على اكثر من  90الف طالب علماً ان اساتذة الجامعة اللبنانية يرفضون المس باي حق من حقوقهم او
انقطاع حسومات من رواتبهم والحقوق التي حصلوا عليها من تعويضات وطبابة وغيرها ،علماً ان اجتماعات
حصلت قبل ساعات من اجتماع الهيئة التنفيذية للرابطة وان الهيئة تلقت وعوداً بالغاء كلمة «تدريجياً» حتى

تصحح المادة التي تطال المنح التعليمية واتفاق على آلية بين الو ازرة والصندوق والجامعة بحيث ال تكون مفاعيل
الـ %15ظاهرة في التقديمات ،كما تم البحث في حالة االنقسام داخل الهيئة التنفيذية للرابطة.

كوشنير  :خــطـــة تـــرامــــــب تــشمـــل استثمارات
بـ  50مليار دوالر في فلسط ـي ــن ومصر واالردن ول ـ ـبـن ــان
قال جاريد كوشنر ،كبير مستشاري البيت األبيض ،إن أول مرحلة من خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب

للشرق األوسط ،تقترح استثمارات قدرها  50مليار دوالر باألراضي الفلسطينية ومصر واألردن ولبنان.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» ،قال صهر الرئيس األميركي ،إن الخطة ستوفر مليون فرصة عمل في الضفة

الغربية وقطاع غزة ،كما ستقلل معدل البطالة الذي يبلغ نحو  % 30إلى أرقام أحادية ،كما ستقلل معدل الفقر
لديهم بمقدار النصف ،إذا تم تنفيذها بشكل صحيح وتضاعف الناتج المحلي اإلجمالي».
وأضاف «لقد راجعها عشرة من االقتصاديين في أكثر من عشر دول ،ونحن متحمسون جداً لتقديمها ومشاركتها

اآلن مع الكثير من قادة األعمال الرائدين ،والكثير من المؤسسات االستثمارية الرائدة ،ثم أيضا الجمهور».

وبحسب مسؤولين أمريكيين ووثائق ،فإن خطة إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب االقتصادية للسالم في الشرق

األوسط ،تدعو إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء
ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الوثائق إن الخطة تشمل  179مشروعا للبنية األساسية وقطاع األعمال ،وتقترح إقامة طريق بتكلفة 5

مليارات دوالر عبر إسرائيل لربط الضفة بغزة.

ومن المقرر أن يقدم جاريد كوشنر صهر ترامب الخطة خالل مؤتمر دولي في البحرين هذا األسبوع ،وفقا

لرويترز.

ومن المرتقب أن تكشف الواليات المتحدة في  25و 26حزيران المقبل ،خالل مؤتمر البحرين عن الشق

االقتصادي من خطتها للسالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،التي لم ُيكشف عن شقها السياسي بعد .وأعلنت
السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.
وكانت تقارير إعالمية سابقة ،ذكرت أن خطة السالم األميركية لحل الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي ،المعروفة

بـ «صفقة القرن» ستشمل استثمار عشرات مليارات الدوالرات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وبحسب التقارير ،تتضمن تخصيص  25مليار دوالر للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار  10السنوات القادمة،

إضافة إلى استثمار  40مليار دوالر في مصر واألردن وربما لبنان.

وسوف تساهم الواليات المتحدة ببعض األموال ،لكن كوشنر خطط للحصول على معظم األموال من دول في
المنطقة ،ومن المتوقع أن يأتي الجزء األساسي من األموال من «أغنى دول المنطقة» بحسب التقرير.

وحتى اآلن يرفض الفلسطينيون خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم وأعلنوا عدم مشاركتهم في القمة،
رافضين الخطة باعتبارها منحازة إلسرائيل.

مقاربة سعودية جديدة نحو لبنان بزخم وانفتاح
ناجي س .البستاني
المضمون تُشكل هذه
السعودية القديمة  -الجديدة نحو لبنان عادية ،لكن في َ
في الشكل ،تبدو التحركات ُ
التحركات عودة ُسعودية سياسية إلى لبنان من الباب العريض ،واألهم أنها تُخفي ُمقاربة جديدة نحو القيادات
المتوافرة في هذا السياق؟
المعلومات ُ
اللبنانية ،بشكل مليء بالزخم وباالنفتاح على كل األطراف .فما هي َ

السعودية ُمصرة على أن ال تخسر ُحضورها في لبنان ،وهي لن
بحسب مصدر ديبلوماسي إن المملكة العربية ُ

ونفوذها التاريخي فيه .وأضاف أنه بعد تجربة غير ناجحة قام
تألو بالتالي ُجهدا الستعادة دورها السياسي ومكانتها ُ
المفتوحة مع «حزب
المواجهة َ
بها عدد من المسؤولين السعوديين خالل السنوات الماضية ،لجهة إعتماد سياسة ُ

هللا» ومع القوى التي تؤيده على الساحة اللبنانية ،قررت القيادة الحالية إعتماد ُمقاربة جديدة ،تتمثل في االنفتاح
المدني والعسكري ،والعمل على تنقية
على أغلبية القوى السياسية في لبنان ،ومد الدعم للبنان الرسمي بشقيه َ

العالقات الثُنائية من بعض الشوائب التي تراكمت في المرحلة األخيرة ،نتيجة الصراع السياسي القائم في منطقة
الشرق األوسط بين محورين ،وتأثير القوى اللبنانية بها.

السعودي تُرجم من خالل طبيعة الزيارات التي قام بها وفد مجلس
ولفت المصدر إلى أن قرار االنفتاح السياسي ُ
السعودي في األيام الماضية ،وطبيعة المواقف التي أطلقت خالل هذه الزيارات ،والتي أظهرت بدون
شورى الدولة ُ
أدنى شك تمسك السعودية بتوفير الدعم للبنان ،وحرصها على الحفاظ على مكانتها فيه ،واألهم من كل ما سبق

السعودية باعتماد سياسة انفتاحية على الجميع ،تُكمل الدور الديناميكي الذي يقوم به السفير
أنها أظهرت الرغبة ُ
البخاري ،لجهة تكثيف التواصل وبزخم مع العديد من القيادات والشخصيات
المعتمد في لبنان ،وليد ُ
السعودي ُ
ُ

اللبنانية الفاعلة.

المحادثات التي أجراها قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون مع المسؤولين
وتابع المصدر الديبلوماسي أن ُ
السعوديين خالل األيام القليلة الماضية ،جاءت بناء على دعوة ُسعودية سابقة لقائد الجيش ،جرى التوافق بين
ُ
المحادثات تركزت على سبل التعاون بين
الطرفين ً
أخيرا ،أن الوقت الحالي هو األفضل لتلبيتها .وأضاف أن هذه ُ

المساعدات العسكرية التي كانت تقرر منحها للبنان
السعودي ،ال سيما لجهة اإلسراع في تسليم ُ
الجيشين اللبناني و ُ
السعودية في تمويل ومنح جزء كبير منها .ونفى المصدر أن يكون قد تم
خالل مؤتمر «روما  ،»2والتي ساهمت ُ
عتبر أن
الجمهورية ،ال من قريب أو بعيدُ ،م ًا
خالل الزيارة البحث في مسألة ترشح قائد الجيش إلى منصب رئاسة ُ
هذه اإلشاعات تهدف فقط إلى إحراج المملكة من جهة ،وإلى إحراق أوراق قائد الجيش من جهة أخرى ،وكذلك

المتاحة.
إلى ُمحاولة ضرب مصداقية العماد جوزاف عون ُ
وجهوده الحثيثة لتسليح الجيش ولتقويته من كل المصادر ُ

المقبلة شكال
السعودي سيأخذ خالل األسابيع واألشهر القليلة ُ
وأشار المصدر الديبلوماسي نفسه إلى أن الدعم ُ
السعوديين للبنان،
السعودية
ً
رسميا الحظر السابق على زيارة السياح ُ
السلطات ُ
إقتصاديا غير ُمباشر ،من خالل رفع ُ
المتحدة وغيرها.
سلبا ً
وهو قرار كان انعكس ً
أيضا على سياح آخرين من دول الخليج ،مثل دولة اإلمارات العربية ُ
صوصا ،إلى لبنان خالل فصل
السعوديين ُخ
ً
موما ،و ُ
وأضاف أنه مع توقع ُقدوم عشرات آالف السياح الخليجيين ُع ً

طبعا إلى اإلنعكاسات
الصيف ،فإن المزيد من التحسن سيلحق بالعالقات الثنائية بين لبنان والسعودية ،إضافة ً
اإلقتصادية والمالية اإليجابية ،نتيجة الُقدرة المالية العالية لهؤالء السياح ،وما يعنيه هذا األمر من ضخ لألموال
الدورة اإلقتصادية في لبنان.
النقدية في َ

المقاربة السعودية الجديدة نحو لبنان ،من موقع البلد العربي الشقيق،
وختم المصدر الديبلوماسي كالمه بالقول إن ُ

المقبلة ،وهي ستأخذ أشكاالً ُمختلفة من أوجه الدعم التي تصب في نهاية المطاف في
ستتواصل في المرحلة ُ
سعوديا مع
المستقبل القريب تواصالً
ً
مصلحة تقوية الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية والرسمية .وتوقع أن يشهد ُ

السعودية في الساحة
قيادات لبنانية غير محسوبة
ً
سياسيا على المملكة ،في ُمحاولة لتوسيع أرضية الديبلوماسية ُ
اللبنانية.

اللقاء التشاوري منزعج من حلفائه باحتكار «المستقبل» لوظائف السّنة
كمال ذبيان
تتحضر الحكومة بعد اقرار الموازنة ،وربما قبلها الى البدء بدراسة ملف التعيينات في وظائف الفئة االولى ،التي
بلغ الشغور فيها منذ سنوات  43وظيفة من اصل  ،160اي حوالى ربعها ،وهو ما يشل الى حد ما عمل االدارة

كما القضاء والسلك الديبلوماسي الخ...

والتوظيف في لبنان ،ال سيما في المراكز القيادية في مؤسسات الدولة ،يخضع للسياسة ،اكثر منه للكفاءة

والنزاهة وشروط الوظيفة ،وهذا ما كان يحصل قبل اتفاق الطائف ،وما بعده ،من اجل بناء دولة المؤسات ،التي

باتت في العقود الثالثة االخيرة ،خاضعة للمحاصصة الطائفية والسياسية ،وتقاسمها بين زعماء الطوائف الذين

احتكروا الوظائف المسجلة لطوائفهم ،ومذاهبهم ،فانحصر التعيين فيها ،بمن يتولون السلطة منذ العام ،1991
وحتى اليوم باستثناء حاالت معينة ومحددة ،فكانت «لتيار المستقبل» الوظائف السنية ،ولحركة «امل» الوظائف

الشيعية وللحزب التقدمي االشتراكي الوظائف الدرزية ،اما الوظائف المسيحية فكان يحصل عليها رئيس الجمهورية،
مع شخصيات سياسية مسيحية ،كانت في السلطة ،كالنائب ميشال المر ،ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية

وآخرون ،قبل العام  2005وانسحاب القوات السورية من لبنان ،وعودة العماد ميشال عون من المنفى ،وخروج
الدكتور سمير جعجع من السجن.
وتعود المحاصصة لتطرح من جديد ،بالرغم من نفي من هم في السلطة ذلك ،وتأكيدهم على الكفاءة ،واتباع
اآللية المعتمدة ،بان يقدم كل وزير ثالثة اسماء للوظائف التي تخص و ازرته ،على ان يختار مجلس الوزراء واحداً
منهم بالتوافق ،او بالتصويت الذي يحتاج الى ثلثي اعضاء المجلس ،حيث كان التوافق السياسي يتقدم ،الن كل

زعيم طائفة او االقوى فيها ،يفرض اسماءه ،وهذا ما حصل في كل الحكومات السابقة ،ولم يكن الراعي السوري
يغيب عن التدخل في التعيينات ،ويعطي اشارات باالسماء ،وفق مصادر سياسية وو ازرية مطلعة ،التي تشير الى
ان مجلس الخدمة المدنية المعني بالتعيينات ،يغيب دوره ،ويضعف ،ال سيما في تلك التي تتم من خارج المالك،

والذي حدد للحكومة بنسبة  %30باالستعانة باشخاص من غير الموظفين ،وهو ما يتم بحثه بين اركان السلطة

حول اية آلية يجب ان تعتمد ،وما اذا كان الموظفون سيختارون من داخل االدارة او خارجها ،بحيث يعطى دور

لمجلس الخدمة المدنية الذي انشئ مع هيئات رقابية اخرى ،لتعزيز دور الدولة ،ومنع «آكلة الجبنة»
( ،)Fromagisteمن السياسيين ،كما كان يسميهم الرئيس الراحل فؤاد شهاب ،من العبث بمؤسسات الدولة ،وتحويلها
الى اقطاعهم ومزارعهم ،وتعزيز المحسوبية والزبائنية السياسية فيها.

ويبدو ان التعيينات ،لن تخرج عما سبقها ،اذ تتقدم المحاصصة الطائفية والسياسية على ما عداها ،وان ما رشح

من معلومات عن جلسة لخمس ساعات ونصف بين رئيس الحكومة سعد الحريري ،ورئيس «التيار الوطني الحر»

الوزير جبران باسيل ،يقوم على ان تسمي القوى السياسية الممثلة بكتل اساسية في مجلس النواب ،ومقاعد و ازرية

في الحكومة ،الوظائف التي تخص طوائفها ،بحيث يأخذ الحريري كل الحصة السنية ،والوزير باسيل كل الحصة
المسيحية ،على ان يتم التفاوض بينه وبين «القوات اللبنانية» على توزيع الوظائف المسيحية الـ.21

فاالحتكار السياسي لوظائف الفئة االولى ،هو ما سيسبب مشكلة داخل الحكومة ،اذ برز موضوع التعيين في

الوظائف الـ 13للطائفة السنية ،التي يطالب «اللقاء التشاوري» الممثل بالحكومة بالوزير حسن مراد ،ان يكون له
الحق في ان يسمي موظفين لمراكز ،لكن الجواب جاءه سلبياً من حليفه باسيل ،بان التفاهم مع الحريري ان تكون
كامل الحصة السنية له ،وال يمكنه ان يقف الى جانبه بالمطالبة في تعيين موظفين من مؤيديه ،وهو ما تبلغه
النائب فيصل كرامي من باسيل ايضا قبل فترة وكذلك الوزير مراد العضو في «كتلة لبنان القوي» وظهر اعضاء

«اللقاء التشاوري» محرجين امام قواعدهم الشعبية ،وفق مصادر مطلعة فيه ،التي تكشف بأن رئيس «التيار الوطني

الحر» ابلغهم بأنه اذا طالب بوظائف سنية لحلفائه ،فإن الحريري قد يطالب بوظائف مسيحية.

وكان موضوع التعيينات ،مدار بحث ونقاش في االجتماع االخير «للقاء التشاوري» الذي ابدى اعضاؤه انزعاجا

من جواب باسيل الذي باتفاقه مع الحريري ان ينال كل الحصة السنية قطع الطريق عليه بأن يطلب منه حصة

«للقوات اللبنانية» و«تيار المردة» فأحال الحريري جعجع الى رئىس الجمهورية لحل الموضوع ،ألنه شأن مسيحي،

تقول المصادر التي تشير الى ان الحريري لديه مشكلة ايضا مع الرئىس نجيب ميقاتي المتحالف معه ،فهل يعطيه

حصته أم يتغافل الموضوع ،اذ تتحدث معلومات عن ان الحريري قد يتنازل عن رئاسة المنطقة االقتصادية في
طرابلس التي كانت تشغلها الوزيرة ريا الحسن ،ويتوافق مع ميقاتي على ٍ
مفت لطرابلس والشمال بعد احالة المفتي

الحالي مالك الشعار الى التقاعد.

وما ينطبق على الوظائف المسيحية والسنية سيسري على الطائفة الدرزية ،التي تشغر وظفيتين في الفئة االولى
لها وهما نائب حاكم مصرف لبنان الذي شغر في نيسان  ،2019ومدير عام الجلسات واللجان في مجلس النواب

الذي شغر منذ نيسان  ،2013ويستمر الدكتور رياض غنام في هذا الموقع ،ويسعى النائب طالل ارسالن ان

يكون له احد المركزين اللذين يتشبث بهما رئىس الحزب التقدمي االشتراكي ،اذ ان االتفاق الذي رعاه رئىس

الجمهورية العماد ميشال عون ،حول توزير صالح الغريب الذي سماه ارسالن وقبل به جنبالط ،قد ال يسري االتفاق
على وظائف الفئة االولى ،وفق مصادر متابعة ،للملف ،والتي لم تر حماسا من الحلفاء بدعم ارسالن ومعه حلفاؤه
في الطائفة الدرزية ،وهو سمى فؤاد ابو حسن لمنصب نائب حاكم مصرف لبنان ،بوجه االسم الذي سماه جنبالط

فادي فليحان.

تبقى الطائفة الشيعية ،خارج التجاذب ،بسبب االتفاق القائم بين الثنائي حركة «امل» «وحزب هللا» بأن تكون
الوظائف السبع الشاغرة مناصفة بينهما ،كما حصل في المقاعد النيابية والو ازرية.
فتوزيع الوظائف على الطوائف مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ،هو عمل دستوري ،اما ما هو خارج الدستور،

ومنطق بناء الدولة وقيام مؤسساتها ،يبقى في تحاصص الوظائف ،واستبعادها من يملكون الكفاءات والمؤهالت،

وربط المواطنين بزعماء طوائف ،كزبائن لديهم ،في وقت يفترض ان يقوم مجلس الخدمة المدنية ،بالدعوة الى مباراة
للفئة الالولى ،او التدرج بالوظائف عبر الفئات من داخل المالك الوظيفي لكن ما يحصل ،ال يبشر بقيام الدولة

وال مؤسساتها ،اذ يتقدم الوالء السياسي الطائفي على االنتماء الوطني.

اللواء
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