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مقدمات نشرات األخبار المسائية ليوم األحد 2019/4/28
*مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
خطف األضواء العالمية عصر اليوم ،حادث استهداف كنيس يهودي شرق كاليفورنيا بإطالق نار ،أسفر عن
قتيل وعدد من الجرحى .ويبقى الترقب سيد الموقف حيال ما سيلي الحادث.

محليا ،بعد أعياد الفصح والقيامة المجيدة ،والتي تتجلى فيها معاني النهوض والتجدد والرجاء ،وتغلب الحياة

على الموت ،والحرية على العبودية ،وقبل حلول شهر رمضان المبارك ،ينصرف اللبنانيون على مستوى مجلس
الوزراء خصوصا ،إلى الخوض في مواد مشروع الموازنة ،بدءا من الثالثاء المقبل ،وفي جلسات متتالية ،من أجل

إقرار الموازنة العامة للدولة اللبنانية ،وإحالتها كمشروع قانون إلى المجلس النيابي في أقرب وقت لمناقشته والمصادقة
على صيغته النهائية.

في الغضون ،اللبنانيون على مستوى الناس غير الموجودين في سدة المسؤوليات الكبرى ،ينتظرون كي يروا ما

إذا كانت اإلجراءات التي تسمى موجعة ،ستكون مفيدة وغير موجعة.

في أي حال ،مجمل قداديس الفصح المجيد ،وأبرزها لمتروبوليت بيروت للروم األرثوذكس الياس عودة ،شددت
اليوم أيضا على الذهاب إلى وقف الهدر والصفقات وتحسين الجبايات ،بدل استهداف جيوب الفقراء ومتوسطي

الدخل والحال .كذلك البطريرك الراعي كرر اليوم الموقف نفسه .الشيخ نعيم قاسم من جهته دعا إلى موازنة معتدلة.

وإذا كان لبنان ،على مستوى المسؤولين والعاملين في الشأن العام وكذلك الخاص ،يتهيبون األوضاع اإلقتصادية
والمعيشية كما السياسية ،في وسط منطقة مضطربة وتطورات مريبة تحصل حول لبنان ،فإن التوجسات تكبر أكثر

فأكثر ،مما يسمى في واشنطن وتل أبيب "صفقة القرن" أو مما يسميه آخرون "صفعة القرن" ،خصوصا أن نتنياهو
وترامب يتناغمان ويتواطآن على موجة إقليمية واحدة ،والقضية المركزية ،القضية الفلسطينية" ،بالدق" أي في

أوضاع حرجة جدا.

أمنيا محليا ،ساد توتر شديد اليوم مخيم عين الحلوة ،على خلفية مقتل أحد كوادر "فتح" محمد أبو الكل.

*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
عيد مجيد ...بعد خميس األسرار والجمعة العظيمة وسبت النور ،احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم

الشرقي بالفصح ،قبل اثنين الباعوث.

ومع انقضاء عطلة األعياد مساء غد ،يسلك لبنان درب جلجلة الموازنة التي تفتح صفحاتها األلف وأكثر ،على
ر من الثالثاء المقبل ،وصوال إلى إقرارها.
طاولة مجلس الوزراء اعتبا ا

في يوم الفصح ،دعوة من البطريرك الماروني إلى الحكومة والمجلس ،لإلسراع في إقرار موازنة مخفوضة العجز،
مع ضبط أبواب الهدر ولململة أموال الدولة من المرافق واألمالك البحرية ،والتقشف في اإلنفاق واألسفار.

وفي عظة الفصح أيضا ،دعوة من متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس النتفاضة حقيقية على كل

األالعيب ،وإلعالن حالة طوارىء اقتصادية ،ولوقف استباحة الدولة وقوانينها.

أبعد من لبنان ،أطلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اليوم سراح اثنين من المعتقلين السوريين في سجونها ،بعد

أقل من شهر على تسلمها رفات جندي إسرائيلي عثر عليه الروس في سوريا .ويبدو أن الخطوة اإلسرائيلية جاءت

بطلب من موسكو التي ضغطت عليها السلطات السورية ،بحسب ما أفاد مصدر حكومي في دمشق ،لكن األمر

لم يرق إلى مرتبة صفقة تبادل.

على المسار اإليراني -األميركي ،ومع اقتراب الموعد الذي ضربته واشنطن لتصفير صادرات طهران النفطية،

برزت جملة وقائع سياسية وميدانية على هذا المسار .فعلى المستوى الميداني ،تحليق لطائرة مسيرة تابعة للحرس

الثوري اإليراني فوق حاملة طائرات أميركية في الخليج.

وعلى المستوى السياسي ،كالم لرئيس األركان اإليراني :أمن مضيق هرمز هو مسؤوليتنا ،ونريده أن يبقى

مفتوحا ،لكننا قادرون على إغالقه إذا تمادى األعداء .وفي الكالم اإليراني :إذا لم يعبر النفط اإليراني مضيق

هرمز فلن يعبره نفط آخر.

أما رأس الدبلوماسية اإليرانية فكان له كالم آخر ،اإلنسحاب من معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية أحد

خياراتنا ،قال محمد جواد ظريف الذي يحزم حقائبه استعدادا لزيارة روسيا وكوريا الشمالية.

*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"
فصح مجيد للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

غدا تنتهي عطلة الفصح ،لتنطلق بعدها "حكومة إلى العمل" ،اعتبا ار من يوم الثالثاء ،في مناقشة مشروع موازنة

العام  2019على مدى أكثر من جلسة ،وستكون مواقف القوى السياسية تحت المجهر لناحية المناقشات المسؤولة
بعيدا عن المزايدات والشعبوية.

الصورة الضبابية للوضع االقتصادي والمالي في لبنان ،عكستها عظة المطران الياس عوده ،الذي قال إن

المطلوب التخلي عن المناكفات ،وإعالن حال طوارئ إقتصادية ،واطالق مسار اصالحي متعدد الجبهات .فيما
ناشد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ،الحكومة والمجلس النيابي ،اإلسراع في إقرار الموازنة وضبط

أبواب هدر المال العام.

واليوم برز رد األمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري ،على هجوم نائب األمين العام ل"حزب هللا" الشيخ
نعيم قاسم على المملكة العربية السعودية بالقول :ال شك أن سماحته مخطئ في العنوان ،فما قاله عن السعودية

ال ينطبق إال على إيران ،بيت مال تخريب المجتمعات العربية وتنظيم الحروب األهلية والمذهبية في المنطقة،

مؤكدا أن السعودية على عكس إيران التي يحاصرها إجرامها ويعزلها عن العالم ،هي قبلة المسلمين والعرب والعالم،

وهي بيت كرامة العرب مهما كره الكارهون ،ومملكة الحزم التي ستبقى تتصدى للتخريب اإليراني في كل الساحات.

*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
على عتبة يوم الثالثاء ،يقف مشروع الموازنة .وبعد عطلة الفصح يفصح كل طرف بما لديه من مالحظات،

في جلسات حكومية تتكرر بنسخات متتابعة ،ويتوقع أن تخلص إلى نتائج تحت سقف التوافق الساري في البلد.

على الموازنة أن تجمع بين أمرين :شد األحزمة وشحذ الهمم ،وأن يكون فيها عدالة وإعتدال لمصلحة الشعب

اللبناني ،وفق نائب األمين العام ل"حزب هللا" الشيخ نعيم قاسم ،الذي أعلن أن الحزب سيعبر عن موقفه الذي
يعكف على بنائه حاليا في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب.

في المنطقة ،التمادي األميركي ضد استقرار العراق يتواصل ،يقابله التفاف عراقي متمسك باالنجازات التي

أوجعت االدارة األميركية في السنوات الماضية ،وصوال إلى إفشال محاوالت فك االرتباط التاريخي والشعبي بين
العراق وجارته ايران في زمن العقوبات األميركية المتصاعدة ضد طهران.

وبلغة تفهم واشنطن تداعياتها جيدا ،حققت القدرات الجوية االيرانية خرقا ألمن حامالت الطائرات األميركية في

مياه الخليج ،على جناح طائرة "أبابيل" التي حملها الحرس الثوري أشد رسائله إلى اآلن ،بعد وصفه أميركيا
باالرهاب ،وعشية أيام دقيقة لن تحتمل فيها الدول العابرة نفطيا لمضيق هرمز ش اررة واحدة جراء أي مغامرة أميركية

غير محسوبة النتائج .إنها قاعدة واضحة أرساها االيرانيون :مضيق هرمز لنفط الجميع أو لال أحد ،بحسب رئيس

هيئة األركان االيرانية اللواء محمد باقري.

*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
بعد "الزوبعة في فنجان" حول قضية مزارع شبعا اللبنانية ،التي يتوقع أن يطوي صفحتها من فتحها ،على جري
العادة ،ينصب االهتمام اعتبا ار من الثالثاء على العنوان األهم في المرحلة الراهنة :إقرار الموازنة الجديدة في أقرب
وقت ،مع أكبر قدر ممكن من االصالحات ،بعيدا عن منطق الشائعات واالستنتاجات حول تخفيضات من هنا

وضرائب من هناك ،قبل أن يكون في المتناول أي طرح ملموس ،ليبنى على الشيء مقتضاه.

وفي هذا السياق ،من الواضح أن استعادة الثقة بين المواطن والشريحة األوسع من القوى السياسية ،والسيما تلك

الممثلة في مجلس النواب ،باتت أولوية .وفي هذه النقطة بالذات يكمن الجوهر ،ذلك أن اللبنانيين باتوا يتخذون
من أي خطوة تطرح ،ولو كانت محقة ،موقف المشكك ،نظ ار إلى التجارب البشعة التي قاسوا األمرين منها على

مدى عقود.

أما على خط مكافحة الفساد ،فيسجل للعهد الحالي اتخاذه خطوات واعدة ،ولو أن المطلوب أكثر بكثير.

وإذا كان العدل أساس الملك ،فالقضاء هو وسيلة تحقيق العدالة ،وتنقية القضاء تبقى المدخل الوحيد لإلصالح،

إلى جانب تفعيل الهيئات الرقابية المختلفة ،لتكريس عملية إصالحية مستدامة ،فال يكون االصالح شعا ار سياسيا

موسميا يلجأ إليه كثيرون.

وفي غضون ذلك ،يبقى عبء النزوح الخطر األكبر الذي يجثم على صدور اللبنانيين .فالمجتمع الدولي ال ي ازل

غير معني ،ولو رصدت في المدة األخيرة تحوالت في المواقف ،أبرزها كالم وزير الخارجية األميركية بعد زيارته

األخيرة للبنان .أما على مستوى الداخل ،فحدث وال حرج.

لماذا أثار جنبالط ما أثاره في األيام الماضية؟ ،هل لألمر خلفيات خارجية كما ذهب البعض ،أم هي اعتبارات
داخلية محض كما جزم البعض اآلخر؟ .السؤال لن يجد له جوابا حاسما على االرجح ،تماما كسائر السوابق في

هذا المجال .لذا يبقى األجدى في كل األحوال ،التركيز على االجدى .أما االكتفاء بالهرب إلى االمام ،وطمر
الرأس في الرمل كالنعامة ،فتصرفان ال يؤديان في أحسن األحوال إال إلى مزيد من الخلل والتراجع في البنية

االقتصادية ،وربما المالية ،على ارض سياسية هشة أصال ،جراء التركيبة المحلية المعروفة ،واالقليمية والدولية

المتعارف عليها.

*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
المسيح قام ،حقا قام .ومع إنتهاء عطلة الفصح بعد غد الثالثاء ،ستفتح الملفات الساخنة دفعة واحدة ،ليتبين أن
لبنان ال يزال على طريق الجلجلة.

الملف الساخن األول ،موازنة التقشف وما تطرحة من صعوبات وتحديات على الطبقتين الوسطى والفقيرة .وفي

هذا المجال لفت ما قاله رئيس اإلتحاد العمالي العام ل"أم تي في" ،من أن االتحاد سيتابع بدقة ما يحصل في
مجلس الوزراء ،وأنه سيشارك في اجتماعات اللجان النيابية ،وسينزل إلى الشارع في حال رأى أن بعض بنود

الموازنة الجديدة تستهدف الناس في لقمة عيشهم.

فإذا عطفنا هذا الموقف على ما يتردد عن نزول المتقاعدين العسكريين إلى الشارع يوم الثالثاء وإقفالهم عددا

من الطرقات الرئيسية ،يتأكد أن إقرار موازنة التقشف لن يكون نزهة ،ويستلزم عملية قيصرية .ما يثبت ما قاله أحد

كبار المسؤولين في مجلس خاص ،عندما اعتبر الموازنة الحالية أهم وأدق وأخطر موازنة في تاريخ لبنان.

الملف الساخن الثاني ،الضغط األميركي على إيران وحلفائها ،وهو أمر له تداعياته المباشرة وغير المباشرة على

الواقع اللبناني .في هذا اإلطار لفت الحديث الناري للمبعوث األميركي الخاص بإيران براين هوك ،الذي أدلى به
إلى مراسلنا في واشنطن ،فهوك وبخالف ما أشاعه الوفد اللبناني الذي زار العاصمة األميركية ،أكد أن خيار فرض
عقوبات على حلفاء "حزب هللا" وإيران لم يسقط بالنسبة إلى وزير الخارجية األميركي مارك بومبيو ،وبالتالي فإن

كل من يؤمن الدعم المادي للحزب اإلرهابي ،كما وصفه هوك ،معرض للمحاكمة الجنائية.

على أي حال ،المقابلة التي نستمع إلى أبرز ما ورد فيها في بداية النشرة ،تثبت مرة جديدة أن األشهر المقبلة

صعبة على لبنان ،وأن الوضع اإلقليمي المتفجر قد تكون له انعكاسات صعبة في لبنان.

*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
من فتح مدرسة أقفل سجنا ،ولكن من يقفل جامعة فماذا يفتح؟ .الجواب بسيط :يفتح باب الهدر المالي على
مصراعيه .وإليكم القصة :في وقت تفتش فيه الدولة عن فلس األرملة ،في ضريبة من هنا ورسم من هناك ،تغض

النظر وتنسى وتتناسى وف ار يمكن تحقيقه في أكثر من مجال ،تماما كما هو حاصل في أحد المباني المستأجرة

من الجامعة اللبنانية من دون استعمالها.

مبنى في المنصورية -الديشونية ،دفعت عليه خزينة الدولة ما يتجاوز العشرين مليون دوالر ،لكنه مبنى مهجور.

تعاقب على و ازرة التربية منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم ،خمسة وعشرون وزيرا ،ولم يعرفوا بهذا
المبنى ،وربما عرفوا وطنشوا ،كما تعاقب على رئاسة الجامعة اللبنانية الدكاترة أسعد دياب وابراهيم قبيسي وعدنان

السيد حسين وفؤاد أيوب ،وما زال المبنى يدفع إيجاره من دون استعماله.

مبنى المنصورية -الديشونية مثال صارخ على الهدر وبقاء مزراب الصرف مفتوحا ،فهل تصل هذه الفضيحة
إلى طاولة مجلس الوزراء بعد غد الثالثاء ،بالتزامن مع انعقاد الجلسة األولى المخصصة للموازنة؟.

بعد غد الثالثاء سيكون التأهب سيد الموقف ،سواء من جهة القطاعات التي يمكن أن يستهدفها التقشف ،أو

لجهة القطاعات التي يمكن أن يستهدفها طلب التمويل ،وفي الحالين فإن الحكومة ستكون محكومة بالمهل القصيرة
ألنها ال تملك ترف إطالة الوقت في الجلسات ،خصوصا أن الصرف على القاعدة اإلثنتي عشرية شغال وبقوة،

ومن شأنه أن يضرب أي بنود تقشفية في الموازنة.

في أي حال ،يوم وتبدأ رحلة األلف ميل توصال إلى موازنة تحاكي التقشف وشروط "سيدر" ،وفي اإلنتظار،

ماذا عن مبنى مزراب الهدر التابع للجامعة اللبنانية الذي مرت عليه عهود خمسة وعشرون وزير تربية وأربعة
رؤساء جامعة؟.

*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
ارتفع سعر صرف تصريح وليد جنبالط إلى أعلى معدالته ،وانتقلت صكوكه السياسية من عين دارة إلى رادار

المختارة ،وهذا الرادار التقط بحسب اللواء النائب جميل السيد إشارات العبور إلى "صفقة القرن" ،فق أر زعيم الجبل
تحوالت في المنطقة دفعته إلى التموضع.

وبشهادة اللواء المشرف على تفاوض عام  2000على عهد الرئيسين إميل لحود وسليم الحص ،فإن السيد وضع

جنبالط في حصيلة المفاوضات مع تيري رود الرسن والذي عبره جرى إبالغ إسرائيل استعداد لبنان "ترييح"
المقاومة ،في مقابل إنهاء احتالل مزارع شبعا وتالل كفرشوبا ،وفي حينه رفضت إسرائيل هذا العرض .واليوم وكما

في عام  2006يعود جنبالط إلى القراءة في خلط األوراق ،ليرى عزلة قادمة على "حزب هللا" إذا ما انتصر ترامب
وحلفاؤه في الخليج ،وطبقت العقوبات على إيران ،وسارت من خلفها "صفقة القرن" ،فينتهي دور الحزب في لبنان.
والمسألة بالنسبة إلى جميل السيد" :ال كسارة وال قصة حجارة".

لكن استطالعا آخر ومسحا شامال أجراه الوزير السابق مروان شربل ،جاءت نتيجته أن وليد جنبالط "ضاقت به

السبل وبدو يحكي سياسي" ،ومن باب معمل فتوش طرق أبواب "حزب هللا" ،ألنه ال يستغني عن الحزب وال "حزب
هللا" يترك زعيم الجبل .فالخالف ،وفقا لشربل ،هو سياسي ،السيما أن جنبالط فقد دوره كبيضة قبان.

وعلى تقويم دارة خلدة ،فإن المزارع لبنانية بالثالثة ،وقد انتزع الوزير السابق طالل أرسالن الجنسية الوطنية من

كل طاعن في ملكيتها ،وقال" :من يفكر في التخلي عنها أو في طعن المقاومة هو مجرد من الحس الوطني
والقومي" .لتبقى الكلمة الفصل ألهالي المزارع ومالكيها ،والذين طالبوا زعيم الحزب "التقدمي" اليوم بوثيقة واحدة

تثبت أن المزارع سورية ،وعندها فهم على استعداد للتخلي عن جنسيتهم .في وقت لم يعلق جنبالط على طلب

"هيئة أبناء العرقوب" ،والتي دعته إلى التراجع عن تصريحه بشأن عدم لبنانية المزارع ،وأحالته إلى مواقف الرؤساء
الثالثة في شأن شبعا وتالل كفرشوبا والغجر.

وإذا كان وليد جنبالط لم يحترم مبدأ السيادة على األرض ،فإن عدم االحترام من شيم الكبار المشرفين على

العالم ،ويحركون قادته كالدمى ،وسط ضغط وابتزاز في دفع األموال لقاء الحماية .واليوم كشف الرئيس األميركي

دونالد ترامب عن مضمون اتصال مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ،بشأن دفع الرياض ثمنا للحماية

العسكرية التي توفرها لها واشنطن .وقال ترامب خالل تجمع في والية ويسكونسن إنه خاطب سلمان بالتالي" :أيها
الملك ،لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك ،وأنت تملك الكثير من المال" .حينها قال ملك السعودية" :لكن لماذا

تتصل بي؟ ،ال أحد أجرى معي اتصاال كهذا في السابق" ،فقال ترامب" :هذا ألنهم كانوا أغبياء".

هذه أميركا ،على صورة رئيسها الذي ال يوفر مناسبة إال ويظهر زعماء عربا في موقع من يسدد الفواتير ،وأنه

الزعيم القابض على العرش.

المركزية
قيومجيان :ال مزاريب هدر في "الشؤون" وال سرقة
أكد وزير الشؤون االجتماعية ريشار قيومجيان أن "دورنا كوزراء في الحكومة إيقاف السارق عند حده

ونحن ساهرون داخل الحكومة على أال يكون هناك من سارق ونحن نطبق الالمركزية اإلدارية من حيث

ال تدري الدولة بخصوص ما تقوم به البلديات من تعاون مع البلديات و"الشؤون" بالتحديد ال م ازريب هدر
فيها واألهم أال سرقة".
وقال قيومجيان عبر الـ ""nbnإننا "جميعنا إلى جانب اللبنانيين وعلينا بعيداً من المزايدة محاولة طرح

موازنة جدية و"الشارع إلو وقتو".

وتابع" :نحن بحاجة إلى موازنة تضبط االنفاق غير المجدي لتمرير هذه المرحلة االقتصادية الصعبة

علينا كلبنانيين جميعا".

ولفت إلى أننا "قبل التحركات بالشارع ،نحن بصدد درس الموازنة هذا األسبوع وعلينا رؤية النتائج ،ال

شك ان هناك إجراءات عادلة ستأخذها الحكومة وينتظرها الشعب اللبناني ،من ضبط االنفاق إلى تخفض
المعاشات المرتفعة ومنع التهرب الضريبي وغيرها".
وتابع":ننتظر موازنة منطقية كما خطوات إصالحية كدرس ملف التوظيفات العشوائية مثالً ،نحن بحاجة

كدولة إلى ضبط االنفاق كما يجب".

وأشار قيومجيان إلى أنه بعد أن تسلم "الو ازرة من الوزير بيار بو عاصي ،اضيف  32مليار ليرة إلى

موازنة الو ازرة عن سنة  2018زدنا ببعض الميادين ،كبرنامج األسر األكثر فق اًر ،وخفضنا في أخرى بحسب
الحاجة إليها وسنستفيض بمناقشة موازنة الو ازرة على طاولة مجلس الوزراء".

وتابع" :ال يمكننا تحميل المصارف مسؤولية سوء إدارة الطبقة السياسية لألمور المادية وأنا لست في

موقع الدفاع عن أرباح المصارف ولكن يمكن التفاهم مع المصارف لدعمها الدولة اللبنانية بطريقة معينة

مدروسة".

واختتم" :نحن حريصون على الوضع المالي العام وأي إساءة لحاكم مصرف لبنان هي إساءة للوضع
المالي السيء بشكل عام وأي مس بحاكمية مصرف لبنان قد ينعكس سلباً على الوضع االقتصادي

خصوصاً في هذا الظرف الدقيق ولتتحمل الحكومة مجتمعة مسؤولياتها".

جعجع :ال هدنة مع "حزب هللا" وسالحه

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "ال تأثير مباشر لرزمة العقوبات التي سيتعرض لها
"حزب هللا" وسوريا وإيران وعلى لبنان ولكن يبقى هناك تأثير غير مباشر بحكم وجودنا في المنطقة ذاتها

ولكن ال أعتقد أن هذا التأثير سيكون كبي اًر" ،مشي اًر إلى أن "تمويل "حزب هللا" ليس على ما كان عليه سابقاً
وكلما اشتدت العقوبات على ايران تنعكس سلباً على تمويل الحزب ويظهر ذلك على الساحة اللبنانية

باعتبار أن انخفاض التمويل يؤثر جزئياً على قوته إال أنه يجب أال ننسى أبداً أن "حزب هللا" بجزء كبير
منه عقيدة وايديولوجيا وشعور ديني كبير وتاريخي ولكن بجزء آخر لديه متفرغون بأعداد كبيرة ونتكلم هنا
ع ن عشرات االالف من الذين يتقاضون رواتب باإلضافة إلى مؤسسات اجتماعية ومساعدات كثيرة
وبالتالي كل هذا يتأثر".

وأوضح جعجع أن "من استعاد المناطق في سوريا ليس نظام األسد وإنما القوى اإليرانية الموجودة في

سوريا بمعاونة الروس فالنظام لم يستعد شيئاً وليس بمقدور استعادة أي شيء واذا انسحب اإليرانيون يسقط

وإذا انسحبت روسيا يسقط نظام األسد واإليرانييين معاً ،فالمعادلة معروفة يمكن اعتبار السلطة في سوريا

موجودة عملياً بين يدي اإليرانيين والروس واألميركيين واألتراك وبالتالي ال يمكن الحديث عن دولة موجودة

في سوريا".

وعن المطالبة بعودة بشار األسد إلى جامعة الدول العربية ،أكد جعجع أن "لبنان الرسمي ال يطالب بهذا
األمر وإنما الوزير جبران باسيل بصفته الحزبية باعتبار ان الحكومة لها رأي آخر في هذه المسألة".
جعجع ،وفي مقابلة خاصة مع اإلعالمية ريما مكتبي عبر قناة "العربية" ،شدد على أن "ال مستقبل

لـ"حزب هللا" او ألي حزب آخر من دون االنتظام ضمن إطار الدستور اللبناني وممارسة دوره كحزب

سياسي كباقي األحزاب ،فاي شيء غير ذلك وانطالقاً حتى من تجربتنا كـ"قوات لبنانية" مع انها ليست

مماثلة ،ال يستقيم في نهاية المطاف اال القانوني وال يستمر وال استم اررية اال لألمر القانوني ،الذي يعني

انه في اي دولة السالح يكون في يد الجيش والدولة فقط والقرار االستراتيجي في إطار الحكومة الشرعية
واي شيء غير ذلك ممكن أن يستمر سنة أو اثنتين او خمسة او عشرة او عشرين ولكن في نهاية المطاف

ال بد أن تعود األمور إلى نصابها".

ورداً على سؤال عن كم سنة بتقديره من الممكن أن تطول المدة ،أجاب" :ال أحد يعلم المهم ان نبقى

على سعينا ونحن منذ اللحظة األولى نسعى والجميع يدرك صعوبة الظروف ولكن ال أشك لحظة بأن
األوضاع غير الشرعية ال يمكنها االستمرار وبالتالي وضع "حزب هللا" ال يمكن أن يستمر على ما هو

عليه".

وشدد جعجع على انه لم يعلن الهدنة مع "حزب هللا" وسالحه ،وقال" :عدم القتال بشكل مستمر وفي كل

األوقات ال يعني الهدنة باعتبار أنه يجب أال يتم القتال شماالً ويميناً من دون سبب .وال يمكن أن تتم هذه

الهدنة المزعومة لسبب بسيط وهو اليماني الراسخ انه بوجود سالح "حزب هللا" ال يمكن أن تقوم دولة لبنانية
فعلية وجمهورية قوية كما نريدها".
وعما إذا كان من غير الممكن توقف التدخالت اإليرانية في لبنان ما لم يسقط النظام الحالي فيها ،لفت

جعجع إلى انه "ال شك في أن النظام االيراني الحالي بوجوده وخصوصاً بنظرية تصدير الثورة تسبب
انتهاء بلبنان ،و لكن إذا أردت الحديث االن
بأضطرابات في العديد من الدول العربية بدءاً من اليمن وليس
ً

عن لبنان ،فبلدنا لديه مقومات الحياة الدستورية وله تاريخ كاف يسمح بتخطي هذه التحديات وهذا التأثير

حتى لو لم يسقط النظام ككل في إيران" ،موضحاً أنه "من الممكن أن يأخذ البعض على لبنان واللبنانيين
انهم ال يقاومون بشكل كاف في الوقت الحاضر من أجل قيام دولة فعلية في لبنان ولكن برأي ما حصل

حتى اآلن ليس بقليل قد ال يكون بمستوى طموحاتنا في الزمان والمكان ولكن عاجالً ام آجالً سنصل الى
قيام دولة فعلية في لبنان تملك كل القرار االستراتيجي وقرار السالح من دون أي أحد آخر".

وعن اإلنطباع السائد عن أن لبنان أصبح دولة "حزب هللا" وفي الحضن اإليراني ،شدد جعجع على أن

"هذا اإلنطباع غير صحيح على االطالق وهناك الكثير من الواقعات ولو واقعات صغيرة تدل على عكس

ذلك ،فمنذ شهر تقريباً تم تشكيل المجلس االعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحاول "حزب هللا" كثي اًر أن
يضم عضواً له فيه وهو النائب البير منصور إال أنه لم يفلح في ذلك وقد سقط خياره وانتصر خيار نائب

آخر من " 1٤آذار" االقحاح وهو النائب ايلي حنكش من حزب "الكتائب اللبنانية ،إال أنه في ما يتعلق

بتعطيل الرئاسة لم يكن الفعل لـ"حزب هللا" وحده فالحزب وحلفاؤه المباشرين لم يكن بأستطاعتهم تعطيل
انتخابات الرئاسة ولكن حصل ذلك بوجود كتلة كبيرة مثل كتلة "التيار الوطني الحر" أي بمعنى أنه لم يكن

"حزب هللا" من يعطل بل "التيار الوطني الحر" وذلك ليتمكن من إيصال مرشحه الى رئاسة الجمهورية
األمر الذي يدل على أنه في كثير من األوقات هناك نوع من تقاطع المصالح بين "حزب هللا" و فرقاء و

أحزاب آخرى تؤدي إلى فعل ما يظن البعض انه من فعل "حزب هللا" وحده إال أن حقيقة األمر ليست كذلك

وفي اي موقف يخرج به اآلن "حزب هللا" من دون تقاطع مصالح مع فريق آخر نرى أنه ال يستطيع الوصول
إليه ما يدل على أنه وحلفاؤه المباشرين اقلية وليسوا أكثرية".

ورداً على سؤال عما إذا كان دخول "حزب هللا" بهذا الثقل في الحكومة يعني أنه بدأ بتجهيز نفسه من
أجل لعب دوره السياسي في لبنان وليس فقط العسكري ،قال جعجع" :ال أدري ما المقصود بدخول "حزب
هللا" بهذا الثقل فأي حزب عملياً بحجم "حزب هللا" لديه بشكل مباشر  3وزراء .كما لديه كحلفاء مباشرين

"حركة امل" بـ 3وزراء وحليفين آخرين موجودين في الوقت الحاضر في تكتل "التغيير واإلصالح" ،فيها
ثقل "تيار المستقبل" وحده يوازي  6وزراء ورئيس حكومة فمن يكون في هذه الحالة بثقل اكبر؟ في بعض
األوقات يتم خلط األمور ببعضها البعض للخروج بنظريات مماثلة".

وعما إذا كان يختبئ في بعض األحيان "حزب هللا" وراء "حركة أمل" في كثير من المناصب الو ازرية،
لفت جعجع إلى أن "من الممكن أن يحصل ذلك في األمور االستراتيجية إال أنه في األمور التكتيكية

المتعلقة بأدارة الدولة وبعض األمور االخرى فال وهذا أمر نشهده دائماً على طاولة مجلس الوزراء وفي

مجلس النواب".

وأشار جعجع إلى أن "هناك صفقة بين كثير من األطراف السياسية في لبنان إال أننا لسنا فيها ولم نكن
فيها في أي لحظة من اللحظات لذلك يدنا حرة في معارضة اي موقف او تأييد اي موقف وال يتم توجيه

أصابع اإلتهام نحونا لسبب بسيط وهو أنه عندما ال يكون هناك شيء ليس باستطاعة احد اتهامنا بشيء".

ورأى أننا "لسنا على شفير ثورة اجتماعية أو انهيار اقتصادي بمعنى االنهيار الكبير إال أن البالد تتخبط

في صعوبات اقتصادية مالية هائلة وهذا أمر فيما الثورة الشعبية أمر آخر ولكن من الممكن اذا لم تتخذ
التدابير المطلوبة ان تشهد الحكومة ايام صعبة جداً" .وقال" :هناك الكثير من الخطوات المطروحة التي
تناقش في الوقت الحاضر على طاولة مجلس الوزراء ونحن لن نتخذ موقفاً من أي قضية كاإلقتطاع من
الرواتب أو رفع سعر البنزين قبل ان نرى السلة متكاملة في هذا الصدد وبالنسبة لرؤيتنا في هذا اإلطار

فنحن كحزب "القوات اللبنانية" نعتقد أنه يجب البدء من االمكانيات المالية الضخمة ثم التدرج نزوالً اذا
اضطررنا النزول الى بعض االمكانيات االقتصادية الصغيرة لنتمكن من تقويم الوضع ولكن بكافة االحوال

يمكنني أن أقول أننا ال نوافق على الزيادة على البنزين باعتبار أننا لسنا بحاجة لخطوة مماثلة إذا ما بدأنا

المعالجة من حيث يجب أن نبدأ".

وأكد جعجع أن "هناك فساد حقيقي في قسم كبير من الطبقة السياسية ،ومن الممكن أن نأخذ ملف

الكهرباء كمثال باعتبار أنه لم يعد مسألة افتراضية وإنما لمسناها في العديد من األمكنة لمس اليد ولكن
في ما يتعلق بالنفط ال شيء ملموس في الوقت الحاضر ونحن نتابع هذا الملف لنعرف ماذا يحصل فيه"،

مشي اًر إلى أنه "باستطاعة "القوات" اليوم ولو كان عدد وزرائه  ٤من أصل  30وزي اًر ان يواجه في مجلس
الوزراء للوقوف في وجه كل الصفقات المفترضة".

وعن قضية النازحين السوريين في لبنان ،أوضح جعجع أنهم "يشكلون مشكلة كبيرة في الوقت الحاضر

وال قدرة لنا على تحملها وفي ظل أنه أصبح بحكم المؤكد أن بشار األسد ال يريدهم ألسباب استراتيجية

وديمغرافية معروفة ،فالحل الوحيد الذي ليس هناك بديل عنه هو أن تقوم الحكومة اللبنانية بالتواصل على
الجانب الروسي من أجل أن تقوم روسيا بإنشاء مناطق آمنة عند الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية

الن روسيا قادرة على ذلك".

وتطرق جعجع إلى األوضاع اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط ،وقال" :ساعطي فكرة عن المنطقة كما

أراها ،فاألساس اليوم هو ان المواجهة االميركية مع حلفائها واإليرانية مع حلفائها مواجهة جدية وال أراها

موقتة او مرحلية او تكتية و إنما حتى إشعار آخر ذاهبة الى النهاية وهذا ال يعني بالضرورة الى مرحلة
عسكرية واكبر دليل على أنها ذاهبة حتى النهاية ما سمعناه في االيام الماضية ومفاده ان االستثناءات التي

أعطاها االميركيون في مرحلة أولى عن النفط اإليراني ستتوقف ما يعني انه من اآلن إلى الثالت او الرابع

من أيار سيكون هناك مشكلة ك بيرة بتصدير اي نفط إيراني وهذا سيزيد التوتر في المنطقة ،ومع اشتداد
الخناق على االقتصاد اإليراني من الممكن أن تفكر ايران في ان تقوم بردة فعل في اي وقت من األوقات

الن االقتصاد يوازي العسكر واالمن حكماً .لذا في أي وقت من األوقات يمكن اليران ان تقوم بردة فعل
غير محسوبة في مكان ما إال أنه في اإلجمال اإليرانيون يحسبون جيداً ولكن ال أحد يعلم وبتقديري واعطي

مثالً مضيق هرمز فاذا صار اي ردة فعل إيرانية في غير مكانها لن تمر بسهولة الن الجو العام هو جو
تصعيدي من قبل كل األطراف".

ورداً على سؤال عن حليف لبنان في المنطقة ،أكد جعجع أن "لبنان يعتمد سياسة خارجية تسمى سياسة

"النأي بالنفس" والدولة كدولة تلتزم بها ولدي في هذا اإلطار أمثلة عدة عن التزام الدولة هذه السياسة،

صحيح أن بعض األطراف داخل الدولة كـ"حزب هللا" مثالً ومن وقت آلخر وزير الخارجية جبران باسيل ال
يلتزمون بها لألسف ولكن الدولة كدولة ملتزمة لذلك أرى أن الوضع في لبنان سيبقى بالهدوء الذي هو فيه

اليوم".

وعن عالقات لبنان مع دول الخليج وخصوصاً المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة،

لفت جعجع إلى أن هذه العالقات "في الوقت الراهن جد طبيعية ولم تسترجع بعد ح اررتها السابقة ما بين

العامين  1990و 2010ولكنها عادت طبيعية ،كما يجب أال ننسى أن الخليج ان كان المملكة العربية
السعودية أو دولة اإلمارات له اهتمامات أخرى ملحة اكثر من لبنان أهمها اليمن".

وأوضح أنه ال يمكن للرئيس األميركي دونالد ترامب أن يحول بشطبة قلم الجوالن أرضاً إسرائيلية ألن

هذا األمر هو فقط على ورقته فقط باعتبار أن هناك بعض االمور التي ال يمكن حتى للواليات األميركية
المتحدة القيام بها لذا فالقدس والجوالن ليسا تصريحاً يقوم به الرئيس األميركي".

وعن ترسيم الحدود اللبنانية ،لفت جعجع إلى ان "هناك العديد من المشاكل التي نعاني منها مع نظام

األسد على مر  ٥0سنة متواصلة وقد وصل به الدرك إلى احتالل لبنان لذا فترسيم الحدود يمكن أن نعدها
آخر مشاكلنا معه ،في ظل كل المشاكل التي نعانيها كقضية األسرى اللبنانيين والمفقودين اللبنانيين في

السجون السورية ،ولكن ال أرى أن هذا النظام سيستمر فنحن بأنتظار دولة سورية جديدة من أحل العمل
معها على ترسيم الحدود".

وعلق جعجع على ما يقوله بعض الخبراء في أن الحرب مع إسرائيل آتية ال محالة ،معتب اًر أن "الوضع

في المنطقة مفتوح على كل االحتماالت ولكن ذلك ال يدفعني الى القول ان الحرب آتية ال محالة".

وتطرق جعجع إلى نظرية "روسيا حامية األقليات في المنطقة" ،وقال" :صراحة ال نشعر بأي لحظة من
اللحظات اننا كمسيحيين اقلية في المنطقة بل نشعر اننا من سكانها االصليين ،وعند الحاجة للدفاع عن

أنفسنا نحن ندافع وال نحتاج إلى من يدافع عنا ،أما في ما يتعلق بالطرح الروسي كحامي االقليات انا ال

أرى ذلك ،وإنما أرى بشكل مستمر وكسياسة كل دولة كبرى ان روسيا هي حامية مصالحها في الشرق

األوسط ،وال تضحي بها ال في سبيل اقليات وال اكثريات ،وبين هاللين فنحن في السنوات السبع األخيرة

أصبح لدينا انطباع ان االكثريات هي من أصبحت بحاجة إلى حماية في المنطقة وليس االقليات".
وقام جعجع بجولة أفق على الدول العربية ككل ،وقال" :في اليمن هناك اقلية حوثية ،من دون الخلط

بينهم وبين الزيديين ،ولألسف اعطتهم ايران حجم اكبر من حجمهم كما شاءت الظروف ان يقوموا بتحالفات

معينة مع الرئيس الراحل علي عبدهلل صالح األمر الذي أدى الى ما أدى اليه ،إال أنه في ما يتعلق بالسودان

والجزائر فما يحصل االن هو ما حصل في لبنان عام  200٥تقريباً ويكشف عن حضارة ورقي رغم صعوبة
األوضاع في هذان البلدان ،لذا اقصى تمنياتي ان تصل هذه الثورات الشعبية الى نهاياتها السعيدة فهي

قطعت أشواط ال بأس بها ولكن أمامها أشواط أخرى على أمل ان تجتازها بسالم".

عصام سليمان :كل الوزراء الجدد صرحوا عن أموالهم
أكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان ،في اتصال مع مندوبة "الوكالة الوطنية لالعالم" عبيدة محروم،
من لندن التي وصل إليها في طريقه إلى مونتريال في كندا للمشاركة في مؤتمر اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية

الفرنكوفونية ،أن جميع الوزراء الجدد صرحوا عن أموالهم في بداية الخدمة ،كما ينص عليه القانون ،وان آخر
وزيرين قاما بهذه الخطوة يوم األربعاء الماضي هما محمود قماطي ووائل أبو فاعور "علما أن المهلة القانونية

مدتها ثالثة أشهر تنتهي في  30نيسان الحالي".

وأشار إلى أن المجلس الدستوري كان قد اتصل بجميع الوزراء ،معلما إياهم بوجوب الحضور إلى المجلس
وتقديم تصاريح عن أموالهم.

ونفى سليمان "جملة وتفصيال" ما ورد في تقرير أحد التلفزيونات حول الموضوع

قاسم" :حزب هللا" يطالب بعدالة واعتدال في الموازنة
المركزية
أكد نائب االمين العام لـ "حزب هللا" الشيخ نعيم قاسم ،في كلمته في بلدة كفرفيال ،أنه "طالعتنا وسائل اإلعالم

بخبر إعدام  37من السعوديين بأحكا ٍم اتخذها حكام آل سعود بحق هؤالء المواطنين ،منهم  33من المنطقة

الشرقية ،وبينهم عدد من الشباب الذين استشهدوا ولم يبلغوا  18من أعوامهم وبينهم عالم جليل وآخرين من المشهود

لهم من التقوى والطاعة وااليمان" ،متسائال "ما هو ذنبهم؟ ذنبهم أنهم ال يوافقون على سياسةالمملكة وتكلموا بكلمة

الحق وأدوا أرآهم وخالفوا توجهات السياسة السعودية ،لكن لم يقوموا بأي عمل فيه ايذاء وال ضرر على الشعب
والمملكة في السعودية ،لقد ارتكبت السعودية مجزرة إنسانية بإعدام هؤالء المواطنين بال محاكمة عادلة وباعترافات

مختلقة ،وبالتالي تهمتهم أنهم يخالفون النظام السياسي وكل المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان وبعض أعضاء
الكونغرس األميركي لم يتحملوا ما قامت به السعودية وحكامها من ٍ
قتل وإعدام لهؤالء المواطنين ،وهذا جزء من

جرائم حكام آل سعود الذين قتلوا العالم الشهيد الشيخ النمر والخاشقجي أمام مرأى العالم و أطفال وشعب اليمن،

ودمروا الحياة في اليمن ألكثر من أربع سنوات من دون أن يرف لهم جفن".

وشدد قاسم على "أننا مع تخفيضات الرسوم على معامالت حصر اإلرث وفرز الممتلكات وتسهيل الشقق

والمنازل لألفراد وغيرها لتمكين الناس وتشجيعهم على معالجة أوضاعهم وتسديد رسوم الدولة ونحن نعتبر أن

الموازنة يجب أن تعمل في اتجاهين شد األحزمة والهمم فال يكفي أن يمون هناك تخفيض نفقات فقط ،بل يجب
أن تقوم الدولة بواجباتها لتالحق من يتهربوا من دفع مستحقاتها وأن تضبط الجمارك ،والتعديات على الكهرباء

واألمالك العامة ،وأن تالحق كل حقوقها بكل المواقع وهذه مسؤولية إدارية تقع على عاتق الحكومة".

ولفت إلى "أننا ِ
عكفنا كـ "حزب هللا" على دراسة األفكار العامة للموازنة قبل أن تقدم لنا ووضعنا القواعد المناسبة

لموازنة أفضل ،وعندما أتتنا الموازنة إلعداد و ازرة المالية كلفنا لجنة من الخبراء لدينا من النواب والوزراء وأصحاب
اإلختصاص ليقدموا اإلجابة على كل المواد المطروحة في الموازنة وسنعبر عن موقفنا داخل مجلس الوزراء وبعد

ذلك في مجلس النواب على قاعدة أن يكون هناك عدالة واعتدال في هذه الموازنة لمصلحة الشعب اللبناني حتى
ننتقل من الحالة االي نحن فيها إلى حالة أفضل".

كنعان من بيت شباب :الجميع ينظر الى الرئيس عون لترجمة الوعود والشعارات
هناك معزوفة نق وتيئيس وننصح بتحويل االساءة الى حافز لالنجاز

المركزية
شارك النائب ابراهيم كنعان اهالي بيت شباب ،قداس االحد الذي اقيم في كنيسة مار انطونيوس الكبير في

البلدة ،بدعوة من رئيس دير مار انطونيوس األب بديع الحاج ،بحضور فاعليات البلدة ومخاتير ،منسق هيئة قضاء
المتن الشمالي في "التيار الوطني الحر" عبدو لطيف واعضاء الهيئة ،مقرر مجلس قضاء المتن كمال جبر ،منسق
هيئة بيت شباب فادي قصير واعضاء الهيئة وحشد من االهالي.

وفي عظته قال االب الحاج" :لقد شاء النائب كنعان ان يشاركنا هذه الذبيحة االلهية وتقديم القداس على نية

لبنان والرئيس العماد ميشال عون ليصبح جديدا في هذا االحد الجديد ،ونصلي لفخامة الرئيس الذي يقود السفينة

بحكمة وشجاعة خالل هذه الظروف الصعبة نحو بر االمان ،واذا كنا يدا واحدة مع بعضنا البعض يكون لبنان

افضل".

وبعد القداس كان هناك لقاء معايدة في صالون الكنيسة ،وزيارة للدير ،حيث توجه االب الحاج الى النائب كنعان
بالقول" :لست غريبا عن البلدة ،وال عن مستشفى بيت شباب التي تعاونا يوم كنت مدي ار لها لتأمين حقوقها من

الدولة .ومن وحي رسالة القديس بولس اليوم ،فكلنا نتذكر ان لك اليد الطولى بالمصالحات .واليوم ،فليساعدك هللا
بعملك الرقابي واالصالحي في الملف المالي في ضوء التحديات التي نعيش".

واستذكر االب الحاج خلوة تكتل "التغيير واالصالح" التي انعقدت برئاسة العماد عون في العام  2011في هذا

الدير ،وشكر لكنعان تقديمه تعبيد باحة دير مار انطونيوس على ان تنفذ في وقت قريب.

اما كنعان فقال" :اشكر االب الحاج على رعايته ومحبته ،والشكر لالهالي على محبتهم ووحدتهم ،السيما ان

رسالة الوحدة ليست للسياسيين فقط بل للجميع".

وقال" :نمر بظروف صعبة والمنطقة على براكين ولكن ،وبحكمة رئيس الجمهورية وبالتفاهمات التي ارسيناها

وايماننا بالبلد نجنب الوطن الخضات".

اضاف" :نحن االكثر استق ار ار في المنطقة وجيشنا قوي ونسعى لنكون على قدر المسؤولية لتحسين االقتصاد

وتجنيبه المشكالت المالية حتى ال يهاجر الشباب ويشعر اللبناني باهتمام الدولة به ويؤمن على مستقبله".

وتوجه لالهالي بالقول" :نشعر بكل االلم الذي يشعر به المواطن ،والوضع الصعب الذي نمر به .وسنكون الى
جانب اهلنا لتمرير مرحلة صعبة من تاريخنا".
وختم كنعان بالقول "معا نربح ،واذا تفرقنا نخسر".

ثم توجه كنعان الى مركز "التيار الوطني الحر" في البلدة حيث التقى الحزبيين والمناصرين ،معايدا اياهم،

وكانت كلمة له قال فيها" :هذا هو البيت الذي انطلقنا منه في العام  ،200٥والروحية التي بدأنا بها قادرون على

استعادتها بجهد ذاتي ،وبيوت التيار هي بيوت الشعب".

اضاف" :من حلمنا به ان يكون في قصر بعبدا هو اليوم رئيس الجمهورية والجميع ينظر الينا لترجمة الوعود

والشعارات ونكون على قدر المسؤولية".

واكد "ان ارادتنا قوية واليأس ال يدخل الى قلبنا وعقلنا ولن نخسر حضورنا وقضيتنا وقادرون على احداث الفرق

والتغيير واالصالح" ،مضيفا "هناك معزوفة نق وتيئيس ،ونصيحة للمحازبين هي تحويل االساءة الى حافز لالنجاز

والعمل المضاعف لتحقيق ما نرفعه من عناوين ،وهكذا يكون الرد من دون الدخول بسجاالت تضيع الوقت وتنعكس
سلبا علينا وعلى صورتنا ،خصوصا اننا في موقع المسؤولية والناس تنتظر منا الكثير".

ووجه كنعان رسالة للمحازبين قائال" :وحدتكم هي االساس ،فقد طوينا صفحة االنتخابات ،والوقت هو للوحدة،
ولكل شخص الحق بالطموح ولكن ليس من حق احد التنازل عن القضية".

وردا على سؤال ،اوضح كنعان ان "المشكلة ليست بالزيادات التي اقرت مع سلسلة الرتب والرواتب بقدر ما هي

من الحشو في مالك الدولة واالدارات ،وبفتحنا لملف التوظيف في المجلس النيابي جمدنا الوضع ومستمرون

بالملف للمحاسبة وصوال الى اعادة التوظيف على اساس الحاجة واالمكانات ال السياسة والزبائنية".

واكد ان "الموازنات االصالحية والحسابات المالية السليمة هي التي تسمح بتصحيح واقعنا المالي ،في مقابل

اقفال م ازريب الهدر وتحويل الدولة الى ماكينات انتخابية" ،وقال" :عهد علينا ان االصالح سيتحقق ألنه لمصلحة
الدولة وكل اللبنانيين".

وردا على سؤال عن مالحقة الفاسدين ،قال كنعان" :عهد ميشال عون هو عهد العدالة ال الكيدية ،ومن هذا

المنطلق ،نحن مع الحق وال نستهدف بريئا ،ولكن ال نغطي مرتكبا ايضا ".

النهار
معطيات ساخنة بين جنبالط و"الحزب" ومحاذير قضائية
مصادر النهار
شكاليتان أخذتا َمداهما في األيام األخيرة بعيداً من اللغو السياسي المرافق لالستعداد للبدء في البحث
في #الموازنة التي يشكل إقرارها جسر عبور إلى بدء معالجة للوضع االقتصادي الصعب الذي يواجه لبنان.

اإلشكالية االولى تتصل بالحذر الذي غدا يبديه سياسيون من الق اررات القضائية التي أخذت في رأيهم بعداً يمكن
أن يزداد خطورة مع الوقت .إذ هناك ،وفي ظل هذه الق اررات ،أن يكون اتجاه إلى استخدام القضاء كأداة سياسية
للتوظيف واالقتصاص من الخصوم السياسيين ،كما من أجل إجبار اللبنانيين على عدم التجرؤ على االنتقاد عبر

وسائل التواصل االجتماعي .والق اررات التي طاولت الوزير السابق أشرف ريفي كما تلك التي اتخذت من أجل منع
نشوء معارضة للتيار العوني ،أو تلك التي أعادت نقض قرار وزير الصناعة وائل أبوفاعور في موضوع إنشاء

معمل عين دارة آلل فتوش ،يدرجها سياسيون في اطار اعتماد القضاء وسيلة للردع واالقتصاص .وهو ما تحذر

منه شخصيات سياسية من مختلف الطوائف على قاعدة ان التعيينات والتشكيالت القضائية التي حصلت تصب

في إطار االعتماد على أداة قانونية يصعب المس بها خشية الطعن بصدقيتها من جهة ،كما أنها قد تشكل أداة
لالستخدام بإلقاء تبعة الفساد على أفرقاء سياسيين في مقابل إبعاد هذه التهم عن أهل السلطة المعنيين بإجراء

تشكيالت قضائية وفق معايير أو انتماءات سياسية معينة .وهذا االمر يخشى ان يكون له تبعات خطرة تذكر إلى
حد بعيد بممارسات وإجراءات أثرت على القضاء سلباً وبقوة إبان عهد الوصاية السورية ،إن لجهة ما يمكن أن

يورط القضاء في السياسة أكثر فأكثر ما قد يصيبه بعطب كبير ويدحض الثقة به في زمن أكثر ما يحتاجه الواقع

اللبناني اليوم.

االشكالية االخرى التي أخذت بعداً جديداً تتصل بالخالف الذي تطور بين رئيس الحزب االشتراكي

وليد #جنبالط و"حزب هللا" على خلفية إلغاء الوزير ابوفاعور الترخيص الذي سبق ان أعطاه وزير الصناعة السابق
المثل للحزب في الحكومة حسين الحاج حسن آلل فتوش إلقامة المعمل في عين دارة .وكانت تطورت االمور

على خلفية أن ابوفاعور كان أبلغ الحزب ان بين يديه وثائق تثبت عدم قانونية الترخيص الذي أعطي للمعمل
وطلب إجابة من الحزب قبل اتخاذه اي خطوة في مجال إلغاء الترخيص .وسعى الى الحصول على رد فعل من

الحزب لم يأت في الوقت المناسب التخاذه القرار .لكن الحزب حين تواصل مع المسؤولين في الحزب االشتراكي
لم ِ
يخف شعوره "باإلهانة" نتيجة القرار الذي اتخذه ابوفاعور كونه يسلط الضوء على تجاوزات ومحسوبيات يمارسها
الحزب شأنه شأن سواه من االفرقاء السياسيين في الوقت الذي يضع نفسه في مصاف مختلف يحاسب من خالله

اآلخرين على تجاوزات ومحسوبيات يعتبر أنهم يمارسونها .وخالل التواصل مع مسؤولي "حزب هللا" ،ولو أن هذا
التواصل كان مشوباً بمؤشرات ابتعاد لم تكن مفهومة ،سعى الحزب االشتراكي كما علم الى التثبت من ان اإلجراءات

التي يتخذها ابوفاعور لن تمس معامل وإنشاءات أقيمت في البقاع ،لكن األخير أبلغ مسؤولي الحزب ان اي
إجرءات لن تطاولها ما دامت شرعية .ويبدو ان الحزب االشتراكي لم ِ
يخف استياءه من واقع إيالء الحزب أهمية
لمعمل آل فتوش الى هذا الحد وربط عالقتهم بالمعمل ،في الوقت التي مرت العالقات بين الجانبين بمراحل أصعب

لم تنقطع خاللها االتصاالت كما حصل في اآلونة االخيرة علماً ان وزراء الحزب كانوا تواصلوا في إحدى الجلسات

االخيرة مع ابوفاعور سائلين اجتماعاً لديهم لم يتجاوب معه الحزب االشتراكي كون الحزب لم ِ
يلب دعوة كان

وجهها للقاء دعا إليه جنبالط في منزله .لكن علم ان مسؤولي الحزب حرصوا على االطمئنان الى إعادة فتح معمل

في كيفون كان الوزير الحاج حسن قد طلب إقفاله على نحو بدا غريباً للحزب االشتراكي كون #حزب_هللااستاء
من دحض قرار اتخذه الوزير الحاج حسن في شأن معمل آل فتوش فيما هو يطلب دحض قرار اتخذه الوزير نفسه

في شأن المعمل في كيفون .في اي حال ،فإن قرار مجلس الشورى بإلغاء القرار الذي اتخذه ابوفاعور وسع دائرة
الخالف السياسي بين الحزب االشتراكي و" حزب هللا" خصوصاً ان مواقف وتغريدات صدرت عن وليد جنبالط
تصيب جوهر ما يستند إليه الحزب في " تبرير" استمرار سالحه ،ومن بينها موضوع اعتبار جنبالط أن مزارع

شبعا ليست لبنانية استناداً الى عدم تقديم النظام السوري اي وثائق تدعم موقف لبنان من ملكية هذه المزارع .ولكن
مصادر سياسية ترى ان حزب هللا يستخدم من االوراق ما يكفي لحشر جنبالط في ظل المواقف التي صدرت من

سياسيين دروز تولى الحزب وال يزال توفير حيثية سياسية لهم في البيت الدرزي من أجل إرباك جنبالط وزعامته،

خصوصاً ان المواقف التي يطلقها جنبالط ال تجد من يدعمها بين االفرقاء السياسيين من الحلفاء المفترضين من
قوى  1٤آذار سابقاً .وهو أمر يعني ان جنبالط قد يشعر بالضغوط أكثر فأكثر نتيجة لذلك.

وثمة مصادر سياسية تشير إلى إشكالية أخرى برزت في االيام االخيرة تستند الى المواقف التي أعلنها وزير

الدفاع الياس بوصعب في أثناء جولة له على الحدود الجنوبية .واهتمت مصادر ديبلوماسية بمحاولة معرفة إذا

كانت هذه المواقف التي تتناقض مع المواقف الدولية الداعمة لجعل الجيش اللبناني المدافع الشرعي عن لبنان

والرافضة إلقامة استراتيجية دفاعية ألن لبنان ال يزال يحتاج الى قوى أخرى كما قال ،تعبر عن الموقف الحقيقي
لرئاسة الجمهورية أم ال .ومع أنه تمت لملمة هذا الموقف سريعاً إال أن صدور المراجعة الدورية للقرار 1٥٥9

التي صدرت عن االمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعادت التذكير بقوة بالتزامات لبنان على صعيد

بنود هذا القرار التي تطالب بحل كل الميليشيات ونزع سالحها.

األخبار
لم تصدر بمناسبة الفصح الشرقي

الحياة

الديار
لم تصدر بمناسبة الفصح الشرقي

الشرق األوسط
جدل مزارع شبعا يتجدد في لبنان
دمشق رفضت نصيحة دولية باإلقرار بتبعية المنطقة لسيادة بيروت
محمد شقير
فوجئ عدد من السفراء العرب واألجانب المعتمدين لدى لبنان بحمالت التخوين والشتائم التي استهدفت رئيس

«الحزب التقدمي االشتراكي» ،وليد جنبالط ،على خلفية تأكيده أن مزارع شبعا سورية ،وأن ملكية اللبنانيين لألراضي
فيها شيء ،والسيادة السورية عليها شيء آخر ،وسألوا عن األسباب الكامنة وراء عدم مقارعته بالوثائق والخرائط

من قبل من شاركوا في هذه الحمالت المنظمة ضده لتبيان أن ما قاله ليس صحيحاً وأن موقفهم على صواب.

الالفت في الحمالت التي استهدفت جنبالط أن وراءها قوى وشخصيات تنتمي إلى «محور الممانعة» في لبنان،
الحليف للنظام في سوريا وإليران ،وأنها جاءت بأمر عمليات إقليمي ،لم يكن «حزب هللا» في منأى عنه ،وإن كان

َّ
تجنب االنخراط مباشرة في هذه الحمالت.

لكن الحمالت التي نظمت ضد جنبالط تزامنت مع الهفوة السياسية التي سقط فيها وزير الدفاع ،إلياس بو

صعب ،بقوله في جولته الجنوبية برفقة قائد الجيش العماد جوزف عون ،إن الحوار حول االستراتيجية الدفاعية
للبنان يبدأ بعد زوال األخطار اإلسرائيلية على لبنان ،واضطر الحقاً إلى تصويب موقفه بعد سيل من الردود

االعتراضية على ما صدر عنه ،مع أن «الوكالة الوطنية» التابعة رسمياً لو ازرة اإلعالم كانت أول من نشر كالمه
هذا .ودعت األمم المتحدة بلسان أمينها العام ،رئيس الجمهورية ميشال عون ،إلى بدء حوار جدي حول االست ارتيجية

الدفاعية.

وفي سياق الحمالت التي صبت غضبها على جنبالط ،فإن بعض من نظمها ادعى أن إسرائيل رفضت من

خالل األمم المتحدة تزويد لبنان بخريطة تثبت لبنانية مزارع شبعا ،في مقابل اتهام رئيس «التقدمي» مجموعة من
ضباط لبنانيين وسوريين تولوا تحريف الخرائط لالدعاء بأن المزارع لبنانية.

إال أن هذه الحمالت لم يكن يدرك أصحابها أن السلطات السورية استحدثت مخف اًر في المزارع عام 19٥٥

لمكافحة التهريب الذي ينطلق منها ،وأن استحداثه جاء إبان تولي اللواء الراحل شوكت شقير (والد النائب والوزير

السابق أيمن شقير) رئاسة هيئة األركان العامة في الجيش السوري.

وبقي هذا المخفر السوري ،الذي كان بمثابة نقطة مراقبة لمثلث التهريب في المزارع إلى لبنان وسوريا وإسرائيل،
قائماً إلى أن احتلت األخيرة هذه المنطقة في حرب يونيو (حزيران)  ،1967وألحقت بالق اررين  2٤2و338
الصادرين عن مجلس األمن الدولي ،رغم أن لبنانيين يملكون مساحات واسعة من أراضيها.

ولم يتحرك لبنان الرسمي لدى األمم المتحدة ليطلب منها أن تعيد النظر بإلحاق المزارع بهذين الق اررين ،وانسحب
الموقف اللبناني الحقاً على حرب أكتوبر (تشرين األول)  1973التي خاضتها مصر وسوريا ضد إسرائيل لتحرير

األراضي التي احتلتها في .1967

حتى أن لبنان الرسمي لم يحرك ساكناً بعد اجتياح إسرائيل للجنوب في عام  ،1978ليطلب مع صدور القرار

 ٤2٥عن مجلس األمن الدولي تثبيت لبنانية المزارع ،وكذلك األمر في العدوان اإلسرائيلي الواسع على لبنان في
يونيو .1982

ولم تتبدل سياسة الالمباالة اللبنانية حيال المزارع عندما انسحبت إسرائيل من الجنوب في مايو (أيار) 2000

ما أدى إلى تحريره من االحتالل ،مع أن االنسحاب تم في عهد رئيس الجمهورية إميل لحود ،وأثناء تولي الرئيس
سليم الحص رئاسة الحكومة.

وعمت في حينها االحتفاالت بتحرير الجنوب ،وتداعت الحكومة والبرلمان إلى عقد جلسة في بنت جبيل لم يأت

من تحدث فيها على ذكر استعادة المزارع التي استحضرت إلى الواجهة بخرائط جرى تحريفها إللحاق المزارع بها،

فيما غابت المزارع عن الخريطة اللبنانية الرسمية المعتمدة في الدوائر الحكومية وفي مديرية الشؤون الجغرافية في

الجيش ،وهذا التحريف أقحم بالخريطة بطلب سوري وبغطاء لبناني رسمي.

وبعيداً عن االحتفالية السورية بتحرير الجنوب ،ال بد من اإلشارة إلى الموقف الذي صدر عن وزير الخارجية
السورية فاروق الشرع ،قبل أسابيع قليلة من انسحاب إسرائيل ،وفيه أن الحديث عن االنسحاب هو مؤامرة على
لبنان وسوريا ،وكان سبقه إلى موقفه هذا عدد من الشخصيات التي تدور في فلك السياسة السورية حيال لبنان.

لذلك مع استحضار المزارع ،بالتزامن مع رسم خط االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان ،الذي عرف بـ«الخط األزرق»،

سارعت الشخصيات واألحزاب اللبنانية المرتبطة بالنظام األمني اللبناني  -السوري ،على حد قول الذين واكبوا هذه

المرحلة لـ«الشرق األوسط» ،إلى استبدال خطبها االحتفالية بتحرير الجنوب بخطب ترضي النظام في سوريا.

ويؤكد أكثر من وزير ونائب ممن واكبوا هذه المرحلة أن األمم المتحدة دخلت على الخط ،ونصحت لبنان من

خالل موفدها إلى بيروت تيري رود الرسن ،بضرورة التحرك لدى القيادة السورية للحصول منها على الخرائط
والوثائق التي تثبت لبنانية المزارع.

لكن من طرح األمر على القيادة السورية عاد بخفي حنين من دون الحصول على الوثائق التي يتقدم بها لبنان

إلى األمم المتحدة ،للتأكيد على لبنانية المزارع ،شرط أن تكون مقرونة بتوقيع الحكومتين اللبنانية والسورية ،واألخيرة

أخذت تتصرف على أنها فقدت ورقة أساسية من خالل تحرير الجنوب تستقوي بها في التفاوض مع إسرائيل،
خصوصاً أن دمشق تترك للبنان مقاومة االحتالل ،وتنسب إلى نفسها حق التفاوض بالنيابة عنه.

إال أن محاولة انتزاع ما يثبت لبنانية المزارع من دمشق لم تتوقف ،مع أن وليد المعلم الذي خلف الشرع على

رأس الخارجية السورية أثناء توريث الرئاسة إلى بشار األسد بعد وفاة والده حافظ األسد سعى لاللتفاف على طلب

لبنان للوثائق بقوله إن المزارع لبنانية ،وهذا لم يصرف في المحافل الدولية ،وإن كان بعض حلفاء سوريا في لبنان

تعاملوا معه على أنه جرعة سياسية يستخدمونها ضد المعارضة التي انتعشت سياسياً بعد اغتيال الرئيس رفيق
الحريري ،والذي أعقبه انسحاب الجيش السوري من لبنان.
وفي هذا المجال علمت «الشرق األوسط» أن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ،حضر بامتياز على طاولة مؤتمر

الحوار الوطني األول ،الذي رعاه الرئيس بري في البرلمان في ربيع  ،2006وطلب حينها األمين العام لـ«حزب

هللا» حسن نصر هللا ،االستعاضة عن كلمة الترسيم التي تستخدم في العادة بين دولتين متخاصمتين بتحديد الحدود.

إال أن دمشق لم تأخذ ال بطلب ترسيم الحدود أو تحديدها ،وأبلغت من زارها للبحث معها في هذا األمر بأن
الترسيم يبدأ فور انسحاب إسرائيل من المزارع .وال أيضاً بطلب جمع السالح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه
في داخلها ،رغم أنها أوفدت لهذه الغاية حليفها أمين عام «الجبهة الشعبية  -القيادة العامة» أحمد جبريل.

وباختصار ،فإن دمشق سعت إلى تجميع أوراقها التي فقدت بعضها باغتيال رفيق الحريري ،ولهذا أبقت على

المزارع جبهة مفتوحة سمحت من خاللها لـ«حزب هللا» باإلبقاء على سالحه الذي ازدادت فاعليته في حرب يوليو
(تموز) .2006

لكن هذا كله لم يقفل الباب أمام اإلصرار على أن تتجاوب دمشق مع طلب لبنان تزويده بالخرائط والوثائق،

لتثبيت لبنانية المزارع ،وهذا ما حصل عندما زار رئيس الوزراء سعد الحريري ،دمشق ،في أول حكومة ترأسها
والتقى األسد.

وعلمت «الشرق األوسط» أن األمور العالقة بين البلدين أثيرت في هذا اللقاء ،ومنها إقامة عالقات دبلوماسية

بين البلدين ،وتثبيت لبنانية المزارع ،خصوصاً أن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،أكد للذين ارجعوه من
القيادات اللبنانية أن الخرائط الرسمية للبنان ال تلحظ أي وجود للمزارع ،وبالتالي ال حل إال بمراجعة سوريا للحصول

منها على رسالة خطية تؤكد لبنانية المزارع ،بما يسمح بشمولها بمهمة «يونيفيل» استناداً للقرار .٤2٥

وحسب هذه المعلومات ،فإن الحريري ترأس مع نظيره السوري محمد ناجي العطري ،االجتماع المشترك للهيئة

اللبنانية  -السورية ،الذي أدى إلى تعديل  2٤اتفاقية من مجموع االتفاقيات المعقودة بين البلدين ،وعددها ،٤2
إضافة إلى البحث في تشكيل لجنة فنية مشتركة توكل إليها مهمة ترسيم الحدود.

لكن المفاجأة كانت أن لبنان بادر إلى تشكيل لجنة أمنية سياسية بإشراف الوزير جان أوغسبيان ،المكلف متابعة

البحث في الملفات بين البلدين ،وضمت اللجنة ممثلين عن و ازرات الدفاع والخارجية والداخلية وضباطاً من األجهزة

األمنية.

وأبلغ أوغسبيان الجانب السوري أن لبنان شكل هذه اللجنة ،وزودت بالوثائق والخرائط ،ومنها ما يتعلق بالخرائط
الجوية ،وفيها مسح شامل للحدود بين البلدين ،وكان جواب دمشق أن اللجنة التي ستكلف بترسيم الحدود منصرفة

اآلن إلى ترسيم الحدود السورية مع األردن ،رغم أن لبنان في تصوره لعملية الترسيم أبقى على المزارع نقطة ربط

نزاع.

وهكذا تعثرت مهمة حكومة الحريري في ترسيم الحدود من جهة ،وفي تثبيت لبنانية المزارع ،بعد أن أطيح

بحكومته األولى بذريعة عدم إحالة شهود الزور في جريمة اغتيال الحريري إلى المجلس العدلي ،مع أن هذه الذريعة

سحبت من التداول فور أن اختير الرئيس نجيب ميقاتي ،خلفاً له على رأس حكومة جديدة.

وعليه ،فإن جنبالط من وجهة نظر القانون الدولي والهيئات التابعة لألمم المتحدة ،التي تنظر في النزاعات بين

الدول ،على حق في موقفه من المزارع ،وأن الحملة عليه جاءت ألغراض إقليمية لإلبقاء على جبهة الجنوب

مفتوحة ،وإال لماذا تعترف دمشق بلبنانيتها في العلن ،وترفض إدراج اعترافها في وثيقة موقعة ترفع إلى األمم
المتحدة؟

جعجع :لبنان ليس دولة «حزب هللا»
تحدث عن «صفقة» بين بعض األطراف السياسية

بيروت« :الشرق األوسط»
أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،أمس ،أن «ال تأثير مباش اًر على لبنان من رزمة العقوبات
التي سيتعرض لها حزب هللا وسوريا وإيران» ،نافياً أن يكون لبنان أصبح «دولة حزب هللا» .وأشار إلى أن «هناك
صفقة بين كثير من األطراف السياسية في لبنان».

وأوضح جعجع في حديث عبر قناة «العربية» أن «من استعاد المناطق في سوريا ليس نظام األسد وإنما القوى

اإليرانية بمعاونة الروس .والنظام سيسقط إذا انسحب اإليرانيون وروسيا ،وبالتالي ال يمكن الحديث عن دولة موجودة

في سوريا».

وعن المطالبة بعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية ،أكد جعجع أن «لبنان الرسمي ال يطالب بهذا األمر،

وإنما الوزير جبران باسيل بصفته الحزبية باعتبار أن الحكومة لها رأي آخر في هذه المسألة» .وشدد على أن «ال

مستقبل لحزب هللا أو ألي حزب آخر من دون االنتظام ضمن إطار الدستور اللبناني ،ووضع حزب هللا ال يمكن
أن يستمر على ما هو عليه».

وشدد جعجع على أنه لم يعلن الهدنة مع «حزب هللا» وسالحه ،قائالً إن «عدم القتال بشكل مستمر ال يعني

الهدنة التي ال يمكن أن تتم لسبب بسيط ،هو إيماني الراسخ أنه بوجود سالح حزب هللا ال يمكن أن تقوم دولة

لبنانية فعلية وجمهورية قوية كما نريدها».

وعن االنطباع السائد عن أن لبنان أصبح دولة «حزب هللا» وفي الحضن اإليراني ،شدد جعجع على أن «هذا

االنطباع غير صحيح ،وهناك كثير من الوقائع تدل على عكس ذلك ،وفيما يتعلق بتعطيل الرئاسة لم يكن الفعل

لحزب هللا وحده  ،ولكن حصل ذلك بوجود كتلة كبيرة مثل كتلة التيار الوطني الحر ،أي بمعنى أنه لم يكن حزب
هللا من يعطل ،بل التيار الوطني الحر ليتمكن من إيصال مرشحه إلى رئاسة الجمهورية ،األمر الذي يدل على
أنه في كثير من األوقات هناك نوع من تقاطع المصالح بين حزب هللا وفرقاء وأحزاب آخرين يؤدي إلى ٍ
فعل ما

يظن البعض أنه فعل حزب هللا وحده ،إال أن حقيقة األمر ليست كذلك .وفي أي موقف يخرج به اآلن حزب هللا

من دون تقاطع مصالح مع فريق آخر نرى أنه ال يستطيع الوصول إليه ،ما يدل على أنه وحلفاءه المباشرين أقلية
وليسوا أكثرية».

وأشار إلى أن «هناك صفقة بين كثير من األطراف السياسية في لبنان ،إال أننا لسنا فيها .لذلك يدنا حرة في

معارضة أي موقف أو تأييد أي موقف وال يتم توجيه أصابع االتهام نحونا لسبب بسيط ،وهو أنه عندما ال يكون

هناك شيء ليس باستطاعة أحد اتهامنا بشيء» .ورأى أن «هناك فساداً حقيقياً في قسم كبير من الطبقة السياسية،

ووزراء القوات سيقفون في وجه كل الصفقات المفترضة» .وأضاف« :لسنا على شفير ثورة اجتماعية أو انهيار

اقتصادي بمعنى االنهيار الكبير ،لكن من الممكن إذا لم تتخذ التدابير المطلوبة أن تشهد الحكومة أياماً صعبة

جدًا».

وعن قضية النازحين السوريين في لبنان ،أوضح جعجع أنهم «يشكلون مشكلة كبيرة وال قدرة لنا على تحملها
وبشار األسد ال يريدهم ألسباب استراتيجية وديموغرافية معروفة ،فالحل الوحيد هو أن تتواصل الحكومة اللبنانية

مع روسيا إلنشاء مناطق آمنة عند الحدود اللبنانية  -السورية من الجهة السورية».

وفي السياسة الخارجية ،أكد جعجع أن «لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس والدولة كدولة تلتزم بها ...لكن بعض

األطراف داخل الدولة كحزب هللا مثالً ومن وقت آلخر وزير الخارجية جبران باسيل ال يلتزمون بها» .وعن عالقات

لبنان مع دول الخليج ،لفت جعجع إلى أن هذه العالقات «في الوقت الراهن جد طبيعية ولم تسترجع بعد ح اررتها

السابقة ما بين عامي  1990و .2010ولكنها عادت طبيعية».

وعلق على ما يقوله بعض الخبراء عن أن الحرب مع إسرائيل آتية ال محالة ،معتب اًر أن «الوضع في المنطقة

مفتوح على كل االحتماالت ،ولكن ذلك ال يدفعني إلى القول إن الحرب آتية ال محالة».

وقفة للعسكريين المتقاعدين احتجاجاً على خفض رواتبهم
بيروت الشرق األوسط
دعت «الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى» في لبنان ،جميع العسكريين المتقاعدين إلى وقفة احتجاجية ،غداً،

في بيروت ،احتجاجاً على توجه القتطاع نسبة من رواتب موظفي المؤسسات العسكرية واألمنية في إطار خطة

التقشف.

وأعلنت الهيئة التي تضم العسكريين والضباط المتقاعدين ،في بيان ،أن «الوقفة االحتجاجية تأتي في وقت

انكشفت فيه نيات المسؤولين تخفيض الرواتب بحيث تلغى كامل الزيادة ،تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء في القصر

الجمهوري» .وحددت جملة من المطالب ،هي عدم المس بالرواتب أو بالتعويضات المتممة لها ،وإال رفع نسبة
الزيادة إلى  1٤٤في المائة أسوة بجميع موظفي القطاع العام.

ودعت إلى «استرجاع ما اقتطع من رواتبنا في العامين السابقين ،واحتساب تعويضاتنا ،مع سلفة غالء المعيشة
للذين تقاعدوا بعد تاريخ  1فبراير (شباط)  ...2012واسترجاع األموال المسروقة من الدولة اللبنانية منذ العام
 1992إلى اليوم».

وطالبت في المقابل بـ«ترشيد اإلنفاق وتفعيل جباية الضرائب والرسوم الجمركية» .وتحت العناوين نفسها ،كان

العسكريون المتقاعدون قد نفذوا اعتصامات عدة ،آخرها في  16الشهر الحالي ،حين عمدوا إلى إقفال الطرقات
في مناطق لبنانية عدة باإلطارات المشتعلة.

ماكرون يجهز لزيارة بيروت
تحذير من هجوم إسرائيلي بسبب تجاهل لبنان «معلومات سرية»

بيروت :خليل فليحان
تبلغ لبنان رسمياً أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدرج زيارة رسمية للبنان على جدول مواعيده ،تلبية لدعوة

من الرئيس اللبناني ميشال عون .وفيما لم يحدد تاريخ الزيارة بعد ،من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان بزيارة إلى بيروت الشهر المقبل.

وينتظر أن يتابع لودريان خالل الزيارة الطلبات التي رفعت إلى بيروت لتنفيذها كشروط لتنفيذ مقررات مؤتمر
«سيدر» المخصص لدعم لبنان ،وهي إيجاد خطة متكاملة للكهرباء لتأمينها ومنع الهدر وإنجاز الموازنة التي

ستكون تقشفية للمرة األولى بتخفيض المصاريف وزيادة الواردات ،وأيضاً عملية مكافحة الفساد التي شملت حتى
اآلن القضاء وقوى األمن الداخلي.
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق األوسط» إن «زيارة لودريان ستحدد في ضوء االنتهاء من الشروط التي يريدها

المساهمون في مؤتمر سيدر ،على أن يبحث ويتحدث مع اللبنانيين بصراحة عن إصالحات سيدر والتوسع في
مناقشة العالقات الثنائية».

وجاء في المعلومات الدبلوماسية الواردة إلى بيروت أن الرئيس الفرنسي نصح نظيره األميركي دونالد ترمب

بمراعاة «الخصوصية اللبنانية» في ملف العقوبات على إيران ،محذ اًر من «نتائج عكسية تدفع بقوى سياسية لبنانية

مناوئة لحزب هللا إلى دعمه والوقوف إلى جانبه» .وشدد على «فرادة المجتمع اللبناني وتنوعه وضرورة مقاربة

مشاكله بحكمة ودراية».

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى «أهمية وضع استراتيجية دفاعية وتنفيذها إلنهاء أي وجود مسلح يضعف الدولة

وإحالل القوى الشرعية محله» ،مشي اًر إلى «بعض اللوم تجاه لبنان في تأخير إنشاء هذه االستراتيجية الدفاعية».
وتكتم عن «معلومات سرية أبلغ بها لبنان ولم يتعامل معها بجدية إلى اآلن ،وقد تتذرع بها إسرائيل لشن هجوم
على لبنان ليس بوسعه أن يتحمله في هذا الوقت بالذات».

ولفت إلى أن اتصاالت جرت بين فرنسا وأميركا تناولت هذه المعلومات ومخاطرها ،وهي التي كان قد حذر
منها وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أثناء زيارته األخيرة إلى لبنان.

البناء
لم تصدر بمناسبة الفصح الشرقي

اللواء
لم تصدر بمناسبة الفصح الشرقي

