فهرس األحد  9حزيران
مقدمات نشرات األخبار المسائية ليوم السبت

4..................................... 2019/6/8

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان" 4..........................................................................................
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن" 4....................................................................................
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل" 5.....................................................................................
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار" 6........................................................................................
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في" 6....................................................................................
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في" 7.....................................................................................
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي" 8...............................................................................
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد" 8........................................................................................
المركزية 10....................................................................................................................
باسيل :إقتصادنا ونظامنا المصرفي ال يزال مثاال للدول االخرى 10..................................................
جنبالطَ :من الحاكم في هذا البلد؟ 10..........................................................................................
نافيا اقالعها من تل ابيب ..الحسن يوضح مسار الطائرة العسكرية األميركية من الكويت الى بيروت 10........
بو صعب يجول في طرابلس وعلى الحدود غير الشرعية11......................................................... :
التحقيقات مستمرة ونعم للتواصل مع سوريا و"حلّوا عن الجيش" 11...........................................
المركزية 11......................................................................................................................
في حوش تل صفية معزيا 17.........................................................................................
قيومجيان :أفرجوا عن مستحقات الدولة وإال فاآلتي أسوأ! 18.............................................................
رئيس الجمهورية يهنئ قوى األمن في عيدها18........................................................................ :
الشهداء حافز لعدم التهاون في مواجهة االرهاب 18...............................................................
المركزية 18......................................................................................................................
مسار تبريد الساحة المحلية ينطلق :مواقف هادئة واتصاالت مرتقبة 19..............................................
بوصعب في طرابلس "دار السالم" :تسريع للمحاكمات وطمأنةٌ للجيش 19....................................
بعبدا تؤكد ان ال تهاون مع االرهاب..وايران :حديث واشنطن عن التفاوض "فارغ" 19.....................
المركزية 19......................................................................................................................
كرم :سنواجه منطق المحاصصات في ملف التعيينات 22...............................................................
تمرير التوظيفات سيف ّجر الوضع وسنح ّملهم المسؤولية 22........................................................
المركزية 22......................................................................................................................
لجنة "حزب هللا" لعودة النازحين تستأنف عملها مع انتهاء العام الدراسي 23........................................
الساحلي :ال بد مـــن التواصل المباشر مـــع الحكومة السورية23...............................................

المركزية 23......................................................................................................................
النهار 25........................................................................................................................
يغردَ :من الحاكم؟ 25..........................................................................
مسار التهدئة بدأ وجنبالط ّ
األولى 25.........................................................................................................................
األخبار 27......................................................................................................................
ال تصدر األحد 27............................................................................................................
الحياة 28........................................................................................................................
حمادة :الدول المانحة لن تسكت عن الممارسات ضد النازحين 28.....................................................
بيروت – الحياة 28..............................................................................................................
لبنان يستعد الستقبال السياح العرب واألجانب والسفارة السعودية تتوقع توافد اعداد كبيرة صيفا 28.............
بيروت – الحياة 28..............................................................................................................
مواقف تستذكر "يوم شهداء القضاء" في لبنان 30.................................................................
عون :استقاللية السلطة القضائبة تتحقق بالحوار الحريري :ال حرية وال ديموقراطية بال دولة القانون 30.......
بيروت – الحياة 30..............................................................................................................
سالم يستهجن مواقف وزراء وسياسيين تفتح ملفات خالفية حسمها اتفاق الطائف 31...............................
بيروت – الحياة 31..............................................................................................................
لبنان :بلدية شحيم تشعل سجاال "تويتريا" بين "االشتراكي" و"المستقبل" 32........................................
بيروت – الحياة 32..............................................................................................................
"تهديد بفتح االوراق" 32..............................................................................................
...وسركيس :أمتلك تسجيالت لـ "بو صعب" 33...................................................................

الشرق

األوسط 34..........................................................................................................

وزير الدفاع :معظم المقاتلين السابقين في سوريا إرهابيون محتملون 34.............................................
دعا للتواصل مع دمشق لترسيم الحدود خالل جولته على المعابر غير الشرعية34...........................
بيروت« :الشرق األوسط» 34.................................................................................................
جريمة طرابلس :التحقيق مع شخص علم بحصول اإلرهابي على السالح 35........................................
محمد شقير 35....................................................................................................................
حاكم مصرف لبنان يعلن تجميد حسابات  30مشبوها في تمويل اإلرهاب عام 37......................... 2018
بيروت« :الشرق األوسط» 37.................................................................................................
الطالب السوريون يوفرون فرص عمل لـ 12ألف لبناني 38...........................................................
بيروت :تمارا جمال الدين 38..................................................................................................

الديار 40........................................................................................................................
ال تصدر األحد 40............................................................................................................
البناء 41.........................................................................................................................
ال تصدر األحد 41............................................................................................................
اللواء 42.........................................................................................................................
ال تصدر األحد 42............................................................................................................
الجمهورية 43.................................................................................................................
ال تصدر األحد 43............................................................................................................

مقدمات نشرات األخبار المسائية ليوم السبت 2019/6/8
مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
طقس حار قابل للتحول خالل أيام ،والمطر وارد حينها.

وتماشيا مع الطقس ،السجاالت خفت حدتها ،وعودة الرئيس سعد الحريري مساء غد تطلق اتصاالت لتبريد

المواقف .أما عودة الرئيس نبيه بري مساء غد أيضا ،فتطلق عمل لجنة المال النيابية ،تسريعا لدرس مشروع قانون
الموازنة العامة نحو اإلقرار في الهيئة العامة للمجلس.

بعد ذلك ،هناك نوعان من االهتمامات :األول ،عودة الديبلوماسي األميركي ديفيد ساترفيلد إلى بيروت ،في
سياق جوالته المكوكية لترسيم الحدود البحرية والبرية مع لبنان ..الثاني ،إطالق ورشة تعيينات إدارية في جلسات

مجلس الوزراء.

وفي الحديث عن ترسيم الحدود ،أكد وزير الدفاع الياس بو صعب على الترسيم بقاعا وشماال .وهو جال اليوم
في الشمال وعكار وبعلبك والهرمل.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
بقدرة قادر انكفأت الصدامات السياسية ،التي كانت أشبه باللعب في الوقت الضائع في عطلة العيد ،وتقدمت

المعالجات على مستوى القوى المعنية ،وال سيما "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" و"الحزب التقدمي

اإلشتراكي" ،على أن تتوج بلقاءات رفيعة المستوى مرتقبة في األيام المقبلة.

اليوم بدا من الصعب على المراقبين العثور على مالمح أي سجال ال في الفضاء اإلفتراضي وال الفضاء

التلفزيوني وال أي فضاء ،وذلك بعد يوم قاس من التراشق ،رصدت في جانب منه نيران صديقة كثيفة.

هذا الجنوح نحو التهدئة ،من شأنه التأسيس إلعادة ترميم المشهد السياسي ،عشية عودة العجلة الحكومية للعمل

ر من مطلع األسبوع المقبل.
اعتبا ا

وانسجاما مع هذا الواقع ،رصد حرص برتقالي وأزرق على استمرار التسوية السياسية ،وعدم السماح باهتزازها.

أما على الخط اإلشتراكي -األزرق ،فيبدو أن اتصاالت تمت في الساعات األخيرة ونجحت في لجم التساجل،
فاقتصرت مثال تغريدات رئيس "الحزب التقدمي" وليد جنبالط على واحدة عن النازحين السوريين ،وذلك بعد تصريح
صحفي قال فيه :أنا في استراحة في المختارة.

وفي بعبدا ،توسل رئيس الجمهورية ميشال عون الذكرى الثامنة والخمسين بعد المئة لتأسيس قوى األمن الداخلي،

ليؤكد من وحي العملية اإلرهابية األخيرة في طرابلس ،أال تهاون مع اإلرهاب وال تساهل مع أي جهة تجد تبريرات
للذين اعتدوا على الدولة واألبرياء.

أما وزير الدفاع الياس بو صعب ،فكان في جولة بقاعية -شمالية شملت طرابلس حيث أكد في تصريحات

تصالحية أن الفيحاء غير حاضنة لإلرهاب ،أما العسكريون فخاطبهم قائال :الخطر موجود ولبنان يتكل عليكم ،وال

نريد لمعنوياتكم أن تتأثر بما يجري في السياسة.

في األمن الغذائي ،لم تجد رواية "الجديد" حول األرز ،أرضا خصبة بعد ما تضمنته من مغالطات ال تركب

على قوس قزح .فبعكس ما أوردته "الجديد" ،و ازرة الزراعة تشددت في إخضاع األرز إلى تحليل متبقيات المبيدات،

وهو فحص تم بقرار أصدره وزير الزراعة حسن اللقيس في آذار المنصرم ،ولم يكن مطبقا سابقا ،والهدف منه
المزيد من اإلجراءات للحفاظ على صحة المواطن.

أما الحديث عن دخول شحنة األرز إلى لبنان ،فنفاه بشكل قاطع المدير العام للجمارك بدري ضاهر ،مشددا
على أن المستوعبات ما زالت في مرفأ طرابلس.

وبقي من الرواية أن الشحنة ذاتها رفض األردن دخولها إلى أراضيه ،فقدمت إلى لبنان .وهي أيضا ساقطة
بالمستندات التي أبرزها صاحب الشركة المستوردة لألرز محمود مقبل ،والتي توضح بشكل ال لبس فيه أن الشحنة

قدمت من الهند مباشرة إلى لبنان ،وهو في كل األحوال أبدى اإلستعداد ألن يأكل وعائلته من األرز قبل دخوله

إلى لبنان ليطمئن المستهلك اللبناني إلى صحة المنتج.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"
السجاالت تراجعت ولم تنته فصوال .والهدوء الذي تحتاجه الساحة الداخلية تمهيدا النطالق دورة العمل البرلماني
والحكومي ،ينتظر أن تتبلور معالمه األسبوع المقبل .فمشروع الموازنة يعود إلى طاولة لجنة المال والموازنة بدءا
من االثنين ،في سياق الجلسات المتتالية المرتقبة قبل االنتقال إلى المناقشات في الهيئة العامة.

أما الخالفات السياسية بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" ،فستكون محور نقاشات ولقاءات ستشهدها

األيام المقبلة ،فيما ال"تويتات" التي أطلقها ويطلقها رئيس "الحزب التقدمي االشتراكي" وليد جنبالط ،ال تزال محور

أخذ ورد .وفي هذا السياق رد اتحاد العائالت البيروتية على الحملة التي استهدفت محافظ جبل لبنان.

واليوم ،عايد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رجال قوى األمن الداخلي ،في الذكرى الـ 158النشاء قوى

األمن ،ونوه بتضحيات رجال قوى األمن ،الذين يشكلون مع رفاق السالح في الجيش والقوى األمنية األخرى ،الدرع

الذي يصون السلم األهلي ويحفظ االستقرار .وفيما استذكر شهيدي قوى األمن اللذين سقطا في االعتداء االرهابي

في طرابلس ،شدد على أن تضحيتهما إلى جانب شهيدي الجيش ،تشكل حاف از لالصرار على أن ال تهاون مع

االرهاب بكافة أشكاله.

إقليميا ،ضربات موجعة تلقتها قوات األسد وحلفاؤها خالل المعارك الدائرة في ريف حماة الشمالي .وأكدت

مصادر عسكرية احراز تقدم الفت على محاور عدة ،في وقت خسرت "الثورة السورية" بلبلها عبد الباسط الساروت
خالل االشتباكات العنيفة.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
بعد أن عبثت المزايدات السياسية باستقرار األمن والقضاء ،حتى نزفا شهداء وهيبة دون مراعاة دورهما

وحساسيتهما ،كانت رسالة رئيس الجمهورية من عيد قوى األمن الداخلي وذكرى شهداء القضاء :فتضحيات شهيدي

قوى األمن الداخلي إلى جانب شهيدي الجيش في طرابلس ،شكلت حاف از لالصرار على عدم التهاون مع االرهاب

بكافة أشكاله ،وأال تساهل مع أي جهة يمكن أن تجد تبريرات ألولئك الذين اعتدوا بالفعل أو القول على سيادة

الدولة ومؤسساتها األمنية ،قال رئيس الجمهورية في رسالته لقوى األمن ،مؤكدا على الترابط القائم بين عمل األجهزة
األمنية والقضاء في سبيل إحقاق الحق والعدالة.

وعلى سبيل تأكيد األثر السياسي السيء على المؤسسة العسكرية ،كان كالم وزير الدفاع الياس بو صعب

للعسكريين المصابين برفاق سالحهم في طرابلس :لبنان يتكل عليكم وال نريد لمعنوياتكم أن تتأثر بما يجري في

السياسة.

وفي الجغرافيا ،وما تحمله من حدود ومعابر ممتدة من الشمال إلى البقاع ،جال بو صعب مستطلعا المعابر

الشرعية ،ومتحريا عن معابر التهريب التي تصيب لبنان اقتصاديا وتحمله أعباء إضافية من النازحين.

إقليميا ،وفي اضافات توترات الرئيس األميركي دونالد ترامب ،اشتباكه الجديد مع تركيا حول نيتها شراء صواريخ

"اس اربعمئة" الروسية ،وبلغة االبتزاز التجاري ،أمهل انقرة حتى نهاية تموز للتخلي عن الصفقة مع روسيا واستبدالها

بصواريخ أميركا و"إال".

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
طغى سجال القمم الثالث األسبوع الماضي على المشهد العربي واالقليمي ،وتمدد سجال الحمم في الداخل إلى

كل المكونات ،اثر اهتزاز التسوية وتصدع الهدنة دفعة واحدة بين "حزب هللا" والحريري وتيار "المستقبل" و"التيار
الوطني الحر" و"الحر" و"القوات" و"االشتراكي" و"المستقبل" وارسالن وجنبالط.

سجال القمم الثالث في مكة المكرمة ،سجل أول خرق من نوعه للهدنة القائمة بين "المستقبل" و"حزب هللا"،

على قاعدة ربط النزاع وتفهم كل طرف لظروف الطرف اآلخر على مدى سنوات .وللمرة األولى يعلن السيد نصرهللا

موقفا مواجها رافضا للحريري بصفته رئيسا للحكومة ،في اطار النزاع االيراني -السعودي ،وخارج نطاق الص ارع
والخالف على الملف السوري.

وفي تمدد الحمم الخالفية ،سجلت أسهم العالقة بين شريكي التفاهم الرئاسي "المستقبل" و"التيار" ،هبوطا مفاجئا،
شملت ق ارر المحكمة العسكرية في قضية الثالثي الحاج -غبش -عيتاني ،وما نسب إلى الوزير جبران باسيل في
البقاع الغربي ،من كالم عن انتهاء حالة وبداية أخرى ،ودور أحد المسؤولين االمنيين وغدرة طرابلس.

في هذه األثناء يمارس وليد جنبالط القنص السياسي على جبهة الحريري -باسيل ،ويفتح نوابه جبهة على
"المستقبل" في اقليم الخروب ،في وقت يلتقي نجله النائب تيمور بعادل فيصل ارسالن.

الرئيس الحريري منتظر في بيروت في الساعات المقبلة ،لترطيب األجواء وترتيب األوضاع ،بما يخدم عودة

األمور إلى نصابها بين التيار االزرق والتيار البرتقالي ،على قاعدة تضييق الخالفات وتوسيع االيجابيات والتحضير
لمواجهة كل الملفات من الموازنة إلى التعيينات.

ومع عودة الحريري ،يغادر المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،وفق معلومات ال  otvإلى طه ارن

الصطحاب نزار زكا وإعادته إلى لبنان ،بعد اتصاالت ومفاوضات قادها ابراهيم على مدى سنوات ،وتوجت

باستجابة طهران لطلب الرئيس ميشال عون اطالق زكا.

موقف مهم تابعته األوساط المحلية هذا األسبوع ،لقائد الجيش العماد جوزاف عون توقيتا وشكال ومضمونا .في

التوقيت مع انتقال الموازنة إلى مجلس النواب ،وفي الشكل من متحف فؤاد شهاب مؤسس الجيش اللبناني ،وفي

المضمون التأكيد على رفض المس بحقوق ومعنويات العسكريين.

وإذا كان تركيز العماد عون على أن األمن ركيزة لالستقرار السياسي واستثمار في االقتصاد ،فإن تشديد الرئيس

العماد عون الدائم والثابت على ثالثية األمن والقضاء واالقتصاد كدعامة وحجر زاوية في االستقرار الوطني
مدعومة بضرب الفساد ،فإنه شدد اليوم في بعبدا على الترابط بين عمل األجهزة األمنية والقضاء في سبيل احقاق

الحق والعدالة ،مشددا على أن استقاللية السلطة القضائية ال تتحقق في النصوص فحسب ،بل عبر تعاون القضاة
باعتبارهم جسما واحدا يزداد تماسكا من خالل الحوار واالصغاء والتفاهم .وهو ما يؤشر إلى خطوات ايجابية

وانفراجية مرتقبة لجهة عودة الحركة إلى أروقة العدلية.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
بعد الصدامات الطويلة والجارحة بين المكونات الحكومية األساسية وأعمدة التسوية الرئاسية ،عمليات التبريد

تتواصل على جبهة السراي -ميرنا الشالوحي ،لتأمين أرضية هادئة بالحد األدنى ،تسهل لقاء الرئيس سعد الحريري
والوزير جبران باسيل ،فلقاء الرجلين صعب جدا ،لكنه ضروري جدا.

صعب جدا ألن ما استخدم من أسلحة ممنوعة بين تياري "المستقبل" و"الوطني الحر" ،تجاوز األسباب الرئيسة
الكامنة وراء انطالق المعركة ،ليالمس عناوين خطرة ،بدأت بالشخصي وعرجت على الطائفي ،لتصل إلى الطائف.

واللقاء ضروري جدا ،ألن مفاعيل االقتتال بين الفريقن تجاوزت الشعباوية ،وبدأت تتحول إلى مجزرة ،مجزرة
جماعية ستدمر في طريقها التسوية والحكومة والعهد برمته.

وال تتوقف األم ور عند حل المشكلة الثنائية ،فالمعارك الجانبية التي استعرت في العلن بين "المستقبل" والتيار

اإلشتراكي تستوجب هي األخرى من يطفىء نارها ،وتنتظر ما يعيد وليد جنبالط من المختارة ،حيث أعلن أنه
يرتاح ،إلى كليمنصو ف"بيت الوسط" فبعبدا ،لكن أين الباص وأين الوسيط؟ ،فهل يبادر الرئيس الحريري للعب

هذه األدوار اإلنقاذية المركبة.

ولضرورات استكمال الصورة السياسية للبالد بعد عيد الفطر ،ال بد من التنبيه إلى المعارك الصامتة ،لكن القائمة

بين "التيار الحر" من جهة ،و"القوات" و"المردة" و"أمل" من جهة ثانية ،إضافة إلى أن برودة العالقات بين هذه

المرجعيات والثنائي الحريري -باسيل ،مرشحة إلى المزيد من التعقيد عندما يحين موعد مناقشة الموازنة وولوج باب
التعيينات.

وفي سياق التمهيد لهدنة يؤمل أن تكون دائمة بين أهل الحكم ،اندرجت زيارة وزير الدفاع الياس بو صعب إلى
طرابلس خصوصا والشمال األبعد ،حيث أطلق جملة مواقف استخدم فيها لسان حال أهل المدينة والمنطقة ،فطرابلس
هي دار السالم وحاضنة العيش الواحد .والوزير بو صعب ومن يمثل في السلطة يميزان بين المتدين واإلرهابي،

وبين من قاتل في سوريا ومن قاتل وقتل في لبنان ،فالمنتسبون إلى الفئتين إرهابيون وليسوا مسلمين ،بل ال دين
لهم ،وتسريع محاكمات الموقوفين واجب إنساني وأخالقي.

في الخالصة ،اختبار نجاح التبريد والتقارب سيظهر حكما في اثنين ،بدءا من اإلثنين :جلسات مناقشة الموازنة
واجتماع مجلس الوزراء ..لننتظر.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
في يوم شهداء القضاء ،وقبل  48ساعة من جمعية عمومية تجمع قضاة لبنان االثنين للبت في قرار استمرار

االعتكاف من عدمه ،وجه رئيس الجمهورية رسالة إلى الجسم القضائي ،أكد في خاللها أن النصوص وحدها ال
تحقق استقاللية القضاء ،ودعا القضاة إلى الحوار والوحدة.

كالم الرئيس جاء بعد خمسة أسابيع على اعتكاف القضاة عن العمل .اعتكاف لو جرى في أي دولة في العالم،

الهتز كيانها ،فالجسم المكلف تحقيق العدل غائب ،ومعه غيبت سيادة الحق.

هذا في أي دولة في العالم ،أما في لبنان ،فإن االعتكاف مر بهدوء وبشبه صمت ،وسط شرخ حقيقي في جسم

يحاول بعض قضاته فك سطوة السياسيين عنه عبر استعادة الحقوق ،والتمسك باالستقاللية التي تسمح بالحكم
بعدل ،بعيدا من أي محسوبية ،ما يعني بكلمة واحدة ،عودة األمان إلى اللبنانيين.

هذا األمان ،أمامه ورشة اصالحية قضائية ال تحتمل االنتظار ،ألنه متى تحقق ،سيبلسم جروح أهالي شهداء

طرابلس وغيرهم م ن الشهداء الذين سقطوا ظلما ،كما سيبلسم جروح اللبنانيين الذين تحولوا إلى شهود على سقوط
وطن في براثن فساد يكاد يجعل لبنان كله شهيدا.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
جولة جو -أرض استدعتها عملية المبسوط اإلرهابية وفلتان المعابر الحدودية ،وبطوافة مرقطة ،عبر وزير

الدفاع الساحل إلى الجرد ،سدد هللا خطاه نحو المفتي الشعار الذي وبال خطوط حمر بارك وأد الفتنة ،بثالث
ساعات ،والتقى فيصل كرامي الذي لم يهضم فكرة أن األجهزة األمنية موحدة ،عاين أفواج الجيش البرية ،على

أنغام الموسيقى العسكرية ،طاف فوق طرابلس وجرود بعلبك ووادي خالد والقصر ،وهناك كان الكالم المبين ،تحدث
بو صعب عن نية سوريا المساعدة في ترسيم الحدود البرية والبحرية.

وعن عالقة طبيعية تفرضها القضايا المشتركة ،ومن باب التهريب ،كشف وزير الدفاع أن حجم هذا العمل عبر

المواقع الشرعية أكثر منه عبر المعابر غير الشرعية .لكن المعابر لم تكن في حاجة لمسح جوي وكشف عيني

للتأكد من واقعة التهريب ،فبشهادة رسمية أقرت الصين الشعبية أن حجم الواردات إلى لبنان بلغ ملياري دوالر،
فيما السلطات اللبنانية تقول إن حجم االستيراد بلغ مليار دوالر.

والبحر بالبر يذكر ،والمليار دوالر المفقود تجدونه في زواريب السرقة والتهريب وتزوير الفواتير .وعليه فالتلميح

ال يعيد األموال المسروقة ،والمطلوب هو التصريح وفتح تحقيق لمعرفة مصير المليار الضال ،لكن الحكومة ال

يهمها مليار دوالر بالناقص لخزينة ستسدد عجزها من لحم المواطن الحي ،ومن حقوق أساتذة وموظفين وعسكريين،

حكومة حرمت جيشا وجبة سمك أسبوعية ولم التبذير ،فاليود غير مفيد .الحقت المعوق حتى فلس الدعم ،وتركت
الماليين لجمعيات المحظيات ،حيدت المعتدين على األمالك البحرية والبنائين على مشاعات الدولة وسارقيها،

وفرطت رزم المليارات على أبنية مستأجرة لبعثات ومجالس لزوم ما ال يلزم" ،والمال السايب بعلم الوزراء الحرام".

اليوم يخوض أهل الحكم حربا نفسية على المواطن ،بسجاالت داخلية بين "المستقبل" و"االشتراكي" وبين

"المستقبل" و"التيار الوطني" ،لإليحاء بأن البالد ذاهبة إلى الخراب .اختلفوا فهزوا الحكومة ،لكنهم لن يوقعوها

لتحقيق مزيد من المكاسب ،وبينها في الكهرباء واالتصاالت والنفايات إلى مؤتمر "سيدر".

كلها معارك وهمية لتأجيل قطع الحساب ،والسير بالصرف على القاعدة اإلثني عشرية ،واجراء التعيينات من

خارج المؤسسات الدستورية ،بتوافق الثالثي الحريري ،بري وباسيل .هي سجاالت في حرب ضد طواحين الهواء،
لحماية مصالحم ضمن موازنة لم يرشح منها صرخة واحدة ضد المس بمصالح الناس .حفلة كذب عدتها الجديدة

 30على  ،128بعدما انتهت صالحية النصب باالنقسام بين  8و 14آذار.

إثنين العودة ليس ببعيد" ،وسعد راجع" إلى السرايا ،لكنه فتت كل أنواع البحص ،باسيل توعد بالرد ،لكن المصلحة
الوطنية ستقتضي العض على جراح بال دماء .البيك أطلق رصاصا طائشا في كل االتجاهات ،منعا لعزله عن

شراكة المحاصصة ،وما إعطاء األمر لإلطفائي وائل بو فاعور للتواصل مع الحريري ،سوى إلطفاء حريق بال

دخان .أما بري فركب كاتما للصوت ،وينتظر على قارعة عين التينة ليقطف المواقف من لقاء أربعاء إلى لقاء

أربعاء.

جعجع لم يفهم السجال وأسبابه فرآه ليس سنيا -مسيحيا بل هو لتقاسم الكعكة ،لكن الكعكة جرى تقاسمها

"والشاطر بشطارتو" .وقد تكون تغريدة اللواء جميل السيد أصدق إنباء ،إذ قال للسياسيين" :إنتو آخر هم عند الناس

وميؤوس منكم ،تصالحتوا أو تقبرتوا متل بعضها ،وإذا تقبرتوا بيكون أريح" .فيا وعي أدرك شعب لبنان العظيم .
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المركزية
باسيل :إقتصادنا ونظامنا المصرفي ال يزال مثاال للدول االخرى
قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى أن "البعض يتهمنا بالعنصرية ألن اإلنتماء اللبناني لديه ليس

قوياً بما فيه الكفاية ليشعر بما نشعر به" ،موضحاً أن العنصرية تكون تجاه أبناء الوطن الواحد وليس من خالل
تفضيل أبناء الوطن على مواطني الدول األخرى ،مشدداً على أن هذه سيادة الدول على أرضها.

وفي كلمة له في المؤتمر الختامي للطاقة اإلغترابية ،أوضح باسيل أنه إنطالقاً من ذلك "من الطبيعي أن ندافع

عن العمالة اللبنانية بوجه أي عمالة ثانية ألن اللبناني قبل الكل" ،الفتاً إلى أن "هناك من ال يفهم أن لبنانيتنا فوق

أي شيء آخر ،وأن اإلنتماء اللبناني هو إنتماء لحضارة وتاريخ ووطن".

وشدد باسيل على ان لبنان يستطيع أن يكون مم اًر إلعمار المشرق ويملك اإلمكانيات الالزمة لذلك ،متوجهاً إلى

المغتربين بالقول" :وطنكم يريدكم ويبحث عنكم ولبنان يحتاج للنفس المقاوم".

وفي حين أشار إلى أن التلوث األخطر على لبنان هو التلوث اإلعالمي الذي ال يرى شيئاً إيجابياً ،شدد باسيل
على أن من واجب المغتربين نقل الصورة اإليجابية عن لبنان ،معتب اًر أنهم يستطيعون في حياتهم اليومية المساعدة

في تصحيح الميزان التجاري ،مؤكداً أن "إقتصادنا ونظامنا المصرفي ال يزال مثاال للدول االخرى".

وشدد باسيل على أن المغتربين هم صورة لبنان الجميلة ولبنان الحقيقي ،الفتاً إلى أنهم شاركوا في المؤتمر
ألنهم مؤمنين في البلد أكثر من كثيرين يعيشون داخله.

جنبالطَ :من الحاكم في هذا البلد؟

غرد رئيس الحزب "التقدمي اإلشتراكي" النائب السابق وليد جنبالط عبر "تويتر" ،وقال" :سمعنا أخبار دير
ّ
األحمر حول طرد السوريين ونسمع مجدداً أخبار عرسال وهدم الخيم والبيوت ،ومن قبل أتحفنا وزير بارز بالنظريات

كل ما يجري
العنصرية تجاه الفلسطينيين والسوريينَ .من الحاكم في هذا البلد وما هو موقف رئيس الوزراء ،أم ّ
أن ّ
داخل في التسوية المشؤومة؟ هل سنرحل هؤالء إلى التصفية في سوريا؟".

نافيا اقالعها من تل ابيب ..الحسن يوضح مسار الطائرة العسكرية األميركية من الكويت

الى بيروت

نفى رئيس مطار رفيق الحريري الدولي -بيروت المهندس فادي الحسن ،أن تكون الطائرة األميركية العسكرية

التي هبطت قبل ظهر اليوم في المطار ،قد أقلعت من مطار "تل أبيب" .وقال ل"الوكالة الوطنية لإلعالم" إن
الطائرة المذكورة "حصلت على إذن هبوط في المطار عبر القنوات الديبلوماسية" ،وإن "مصدر اقالعها كان من

مدينة الكويت مرو ار باألجواء السعودية والمصرية والقبرصية ،ثم حطت في مطار حامات وبعده في مطار رفيق

الحريري".

وأشار إلى أن رئاسة المطار قامت باعادة تسجيالت مسار الطائرة العسكرية األميركية "التي لم تأخذ أبدا مسا ار
من مطار تل أبيب ".

وكانت بعض المعلومات قد تحدثت عن إقالع طائرة اميركية عسكرية من تل ابيب وهبطت في مطار بيروت

الدولي في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت.

وبحسب المعلومات المنشورة ،فإن الرحلة استمرت  14دقيقة ،حيث عادت الطائرة واقلعت عائدة إلى تل ابيب.

بو صعب يجول في طرابلس وعلى الحدود غير الشرعية:
التحقيقات مستمرة ونعم للتواصل مع سوريا و"حّلوا عن الجيش"

المركزية
شدد وزير الدفاع الياس بو صعب على ضرورة التمييز بين المتدين واالرهابي ،مشددا على أن االرهاب ال دين
له .وإذ رفض اتخاذ أي موقف من عملية طرابلس األخيرة قبل اكتمال الصورة النهائية ،أكد أن التحقيقات مستمرة

بتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،مشي ار إلى أن التعاون مع وزيرة الداخلية ريا الحسن وكل
األجهزة األمنية مثمر ،وهو ما سيظهر جليا في األيام المقبلة.

وفي مجال آخر ،دعا بو صعب إلى التواصل مع السلطات السورية في مجال ترسيم الحدود ،كاشفا أن لدى

السوريين نية جدية في ترسيم الحدود البحرية آمال في االستفادة من هذه الفرصة .

بعد  5أيام على العملية االرهابية التي نفذها المقاتل السابق في تنظيم داعش االرهابي عبد الرحمن مبسوط في

طرابلس ،جال بو صعب في المدينة والتقى عددا من فاعلياتها السياسية .وقد شملت الجولة أيضا بعض النقاط
العسكرية الحدودية والمعابر غير الشرعية.

وإنطلق بو صعب في جولته من منطقة الشمال العسكرية في منطقة القبة حيث اجتمع إلى كبار الضباط .وتفقد

بوصعب بعض المراكز العسكرية في طرابلس وعددا من المعابر غير الشرعية.

وفي خالل لقائه معهم ،توجه بو صعب الى الضباط بالقول" :معظم الذين كانوا يقاتلون في سوريا من اإلرهابيين

المحتملين ،الخطر موجود ولبنان يتكل عليكم وال نريد لمعنوياتكم أن تتأثر بما يجري في السياسة".

وبعدما استمع بو صعب إلى شرح مفصل بالصوت والصورة عن العملية اإلرهابية التي نفذها عبد الرحمن

مبسوط في طرابلس ،زار سرية النقيب الشهيد حسن فرحات.

كرامي :ثم انتقل بو صعب إلى دارة النائب فيصل كرامي حيث التقاه .وبعد اللقاء ،خاطب كرامي ضيفه قائال:
اود أن أشكرك على غيرتك وعاطفتك تجاه جميع الطرابلسيين ومدينة طرابلس من اللحظة االولى لوقوع الحادث

واإلجراءات المباشرة ومتابعتك ومن خاللك اعزي الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي والضحايا الشهداء الذين
سقطوا دفاعا عن لبنان وطرابلس ونتمنى أن ال تذهب هذه الدماء سدى بل االستمرار في الضغط لكشف الحقيقة

كل الحقيقة .واحيي الجرحى واتمنى لهم الشفاء العاجل".

اضاف" :اثني على موقف رئيس الجمهورية الذي دعا القوى األمنية إلى اجتماع فوري لمتابعة الموضوع".

وأردف :أمس ،استمعنا إلى بعض المسؤولين يقولون ان الحوادث تقع في بلدان عدة ،هذا صحيح لكن عندما

يقع مثل هذا الحادث يلتئم مجلس الوزراء خالل نصف ساعة ،لكن لألسف هذا لم يحصل وهناك استياء في

طرابلس لتأخير األمر ونتمنى ان تأخذ العملية بكل جدية وليس المطلوب من المسؤولين ان يكونوا محللين ال

لغويين وال نفسيين ،نتمنى أن تكون لدينا معلومات حقيقية لما حصل في طرابلس وخصوصا اننا سمعنا كثي ار عن
ذئب منفرد ورجل مختل عقليا ،لذلك نحن لن نأخذ موقفنا الى ان تنجلي األمور وتنتهي التحقيقات ونبني على

الشيء مقتضاه".

بو صعب :من جهته ،أشار بو صعب إلى أن "الزيارة إلى طرابلس ال تكون من دون المرور إلى دار آل كرامي،

حيث حلت منذ أيام ذكرى استشهاد الرشيد (في إشارة إلى الرئيس الشهيد رشيد كرامي) كما يحب أن يقول اهل
طرابلس ،الفتا إلى أن الرئيس رشيد كرامي استشهد على طوافة عسكرية في عملية إرهابية وغدر ،اليوم نرى الغدر
بالجيش اللبناني من شخص في طرابلس ،منبها إلى أن هذا الموضوع يجب أال نعلق عليه قبل اكتمال التحقيقات
.

وأكد أن التعاون تام بين كل األجهزة األمنية وعلى ما يرام" ،مذك ار أن رئيس الجمهورية دعا وزراء الداخلية

والدفاع واالجهزة األمنية إلى اجتماع تنسيقي وتلته اجتماعات أخرى ".

وشدد على أن "التحقيق مستمر ونتمنى أن تظهر الحقيقة والتعاون يستمر بين األجهزة األمنية ونحن على تعاون

تام مع وزيرة الداخلية ولديها اصرار وانا كذلك على التعاون وهذا ما نراه اليوم" ،منبها إلى أن هذا الغدر يجبرنا

على ان نكون موحدين ويدا واحدة ،لكن ذلك ال يمنع االختالف بعض األحيان في وجهات النظر سواء في السياسة

او غيرها .لكن في وضع كهذا علينا أن نكون موحدين ولهذا نحن في طرابلس لالستماع إلى ما يحدث ،وما يقوله
اهل طرابلس ونبض الشارع والهواجس التي يخشونها.

وتوجه إلى كرامي بالقول :اشكرك لما اخبرتني به وهذا سأنقله إلى الرئيس عون وإلى مجلس الوزراء عندما

يجتمع".

أضاف" :طرابلس كانت تنهض كما في سابق عهدها ،ونحن نأمل في أن تعود هذه النهضة مجددا الن األجهزة

األمنية كانت على استعداد ،ذلك أنه عندما يركض شخص منفرد بين شارع وآخر يتعقبونه" .وكشف أن "المعلومات
تفيد ان األجهزة كانت تبحث عن االرهابي عبد الرحمن مبسوط قبل أن يبدأ بإطالق النار ،لكن شخصا لوحده على
دراجة نارية من الصعب تعقبه بسرعة او تحديد موقعه" ،الفتا في المقابل إلى أن ما يبعث على االطمئنان يكمن

في ان مخابرات الجيش بدأت تتعقبه قبل إطالق الرصاص ،لهذا اطمأن اهل طرابلس إلى أن األجهزة األمنية

والجيش ومخابرات الجيش وقوى األمن الداخلي على استعداد تام لترتاح طرابلس وهذا أملنا ،أي ان تعود طرابلس
إلى سابق عهدها ونهضتها".

وختم" :ال أود التعليق على الخالفات السياسية بل اتحدث عن التضامن المطلوب منا جميعا لتمرير المرحلة

وهناك تفاهم على ان يكون التضامن على أعلى مستوياته الن الوضع يتطلب ذلك ،ودعونا ننتظر التحقيق ونطالب

بكشف كل الحقيقة ويشمل التحقيق كامل الملف ".

دار االفتاء :وفي دار االفتاء في عاصمة الشمال ،التقى بو صعب مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار ،في
حضور احمد الصفدي ممثال الوزير والنائب السابق محمد الصفدي ،رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين ،رئيس
بلدية الميناء عبد القادر علم الدين ،ممثلي راعي ابرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم األرثوذكس المتروبوليت

إفرام كرياكوس ،األرشمندريت كاسيانوس عيتاني واألرشمندريت برثانيوس أبي حيدر ،رئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراعة توفيق دبوسي ،مدير مرفأ طرابلس احمد تامر ،مدير منشآت معرض رشيد كرامي الدولي أكرم عويضة

وعلماء ورجال دين.

الشعار :ورحب الشعار ببوصعب قائال" :كنا نود أن تكون فسحة اللقاء أكبر ليعبر الجميع عن سعادتهم

ومحبتهم وإحترامهم ،نرحب بمعالي الوزير في هذه الزيارة التفقدية لطرابلس بعد الحادثة المأساة التي وقعت ليلة

عيد الفطر والتي نأمل أن تكون نهاية المطاف واألحزان وأن ال تكون لها جذورها وال خلفياتها وأن تستعيد المدينة

عافيتها".

أضاف" :زيارة الوزير بو صعب إلى مدينتنا تكتسب أهمية كبيرة لجهة إهتمام الدولة وبتوجيهات الرئيس العماد

ميشال عون في الحفاظ على أمن المدينة وعلى إستعادة حياتها الطبيعية.

وأضاف" :يعلم القاصي والداني أن طرابلس مدينة السالم والعيش المشترك ،والتاريخ الذي مضى خير شاهد
ودليل على ذلك".

وتابع" :هذا خيارنا وال اقول هذا قدرنا ،هذا خيارنا ألننا ننتمي إلى قيم سماوية وإنسانية تسع العالم كله ،فكيف
بإخوتنا المسيحيين الذين هم اقرب اآلخر إلينا ،ألن رب العالمين قال (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا ،الذين قالوا

إنا نصارى) نحن في مركب واحد وفي وطن واحد ،آمل في أن يكون العدل والحرية والمساواة هو مناخ الوطن
وال تحيا األوطان بغير هذه القيم ،وأملنا كبير كما وعدنا الرئيس عون ،في ان يكون أبا لكل المناطق ولجميع
اللبنانيين حتى ننعم باألمن واإلستقرار".

بو صعب :من جهته شكر بوصعب "المفتي الشعار على "هذه الكلمات الطيبة التي لطالما اعتدنا عليها
من رجل وطني ،رجل منفتح".
وخاطب المفتي بالقول" :زيارتنا لكم اليوم لها هدفان ،األول للتكلم من خاللكم مع أهل طرابلس العزيزة الحبيبة،
والثاني لشخصكم الذي نقدر ونحترم" ،معتب ار أن "العالقة التي بنيت بيننا منذ سنوات ،أي منذ تسلمي و ازرة التربية
والتي تتكرس اليوم ألننا في الظروف الصعبة نجد الرجال الذين لديهم مواقف ،ولطالما كانت مواقفكم وطنية

بإمتياز ،ودائما تدعوننا إلى أن نكون في تواصل ،ونستمع إلى آرائكم في كل األمور التي تجري ونأخذ بمشورتكم
حيال المواقف التي نتخذها".

أضاف :من هنا ،من دار اإلفتاء ،هذه الدار الوطنية التي نعتز بها رغبت ان اجدد القول بأننا من المؤمنين

بأن اإلرهاب ليس له دين ،اإلسالم دين المحبة والسالم والتسامح ،واإلرهابي يمكن ان تكون لديه إنتماءات مختلفة،
وليس من شرط بأننا عندما نأتي على ذكر اإلرهاب "نربطه" بدين أو بمذهب ،ذلك أن هذه حاالت شاذة يرفضها
الدين اإلسالمي الحقيقي ونرفضها نحن والعالم كله يرفض العمليات اإلرهابية ،هذه أفكار وأخطار على المجتمع

اإلسالمي والمسيحي ،وكما تفضلتم وقلتم اننا في لبنان ليس المفروض علينا ان يكون عيشنا معا مسلمين ومسيحيين
بل هذا خيارنا ،ونحن نقدر هذا االقتناع الذي يجمعنا معا دائما".

وتابع" :القوى األمنية دفعت الثمن في طرابلس ،الجيش وقوى األمن الداخلي قدمت شهداء ،ولكن هذه المدينة

غالية وعزيزة علينا ،وكما سمعتم الرئيس عون عقد إجتماعا في قصر بعبدا في حضور وزيرة الداخلية ووزير الدفاع

وقادة األجهزة األم نية وكانت توجيهاته صارمة في مالحقة الموضوع ألن صورة طرابلس عادت لتظهر إلى العالم
كأنها استعادت عافيتها بعد األحداث األليمة التي مررنا بها ،وقد جاء هذا العمل اإلرهابي المرفوض من الجميع

ليلة العيد ليعود ويهز صورتها ،ولكن طرابلس ليست مدينة حاضنة لإلرهاب وهي ترفضه  ،وهذا الفكر الذي يأتي

من الخارج إلى بعض الشبان مرفوض ،والتحقيقات ستجري وتكمل طريقها في هذا اإلتجاه لكي تظهر الحقيقة كما

هي".

وقال :أحببت ان أقوم بهذه الزيارة لكي اقول هذا الكالم من دار اإلفتاء ،وأؤكد على المواقف الوطنية للمفتي

الشعار ولهذه الدار الكريمة ،ولكي نؤكد على تمسكنا أكثر فأكثر بالعمل سوية مع أهل المدينة ،وقياداتها السياسية

واألمنية ،والوزراء والنواب ،بتوجيهات من الرئيس عون ،حتى يعود األمن واإلستقرار اللذان هما اولوية

بالنسبة إلينا".

وأشار إلى "أمر آخر يتعلق بما يعاني منه اهل المدينة وهو المحاكمات البطيئة في المحاكم اللبنانية ،مؤكدا
"أننا سنهتم به في أسرع وقت ولكن التأخير ليس موجودا في المحكمة العسكرية وال عند األجهزة األمنية ،فهناك

بعض الملفات احيلت إلى المجلس العدلي ونحن ستكون لدينا متابعة لنرى كيف نستطيع تسريع هذه األمور،

وطبعا استمعت إلى هذا الموضوع من قبل اكثر من طرف خالل زيارتي للمدينة.

وأردف" :يجب ان يكون هناك تمييز بين اإلرهابي والمتدين ،الذي من حقه ان يكون متدينا ،إنما اإلرهابي يجب

ان يدفع ثمن إرهابه وخروجه على القانون ،ويجب أال يكون هناك ظلم ألحد إذا كان بعيدا عن اإلرهاب ،وأال
يكون هناك تساهل مع إرهابي يقتل ابناء وطنه ومذهبه وطائفته".

وقال :نأمل في ان نضع يدنا بيد الجميع ونتعاون مع كل األفرقاء ،والتعاون القائم اليوم بين األجهزة األمنية

وبين وزيرة الداخلية وبيني سيستمر وسيعطي في األيام المقبلة نتائج افضل وافضل ،ونحن حريصون على هذا

التعاون ألن لبنان ليس في إمكانه الخروج من هذه األزمة إال بالتعاون التام بين كل األجهزة األمنية ،وهذه توجيهات
رئيس الجمهورية الذي  ،هو "بي الكل" ،وحريص على الكل".

الشعار :وتحدث الشعار مجددا قائال "اريد ان أغتنم هذه الفرصة ألقول للبنانيين جميعا وللمسؤولين جميعا وعلى

رأسهم فخامة الرئيس ،أنه من حق اللبنانيين ان يفتخروا بجيشهم وبقوى األمن وبكل المؤسسة العسكرية التي
إستطاعت ان تقضي على هذه الفتنة خالل ثالث ساعات او أقل ،علما أن هذه فتنة كان يمكن ان تستمر يومين
او ثالثة ،وهذا من شأنه أن يميت المدينة ،لكن هذا اإلستبسال والتضحية والفداء ،والتضحية بأربعة شهداء حتى

تعيش المدينة ويعود األمن إليها ،يجعل اللبنانيين يفتخرون بهذا الجيش وبقوى األمن الداخلي وبكل المؤسسة
العسكرية ،فتحية إليك يا معالي وزير الدفاع وتحية من خاللك إلى جميع الضباط والرتباء والجنود".

بوصعب :ورد بوصعب فقال" :هذا الجيش الذي كان يقوم بواجباته قد غدر به ،والجيش وقوى األمن الداخلي

على إستعداد لمواصلة تضحياتهم ،وهما ضمانتنا للمستقبل ،ونتقدم بالتعزية بشهدائنا مرة جديدة ونتمنى ان تبقى
هذه المدينة حاضنة لهم ألنهم الضمانة للمدينة ولكل لبنان.

وردا على سؤال حول السجاالت السياسية بين أكثر من طرف ومدى إنعكاسها في الظروف الراهنة ،قال" :عندما

يريد البعض التحدث بمنطق وطني يجب ان يتعالى عن السجاالت السياسية .وعندما يكون هناك أزمات ،ونحن
اليوم مررنا بأزمة اكبر بكثير من ان نركز على امور صغيرة بالنسبة إلينا وهي السجاالت السياسية ،فلنستمر في

التركيز اليوم على التضامن الموجود للخروج من هذه األزمة ،وبعد ذلك لكل حادث حديث".

وعن رأيه بوصف وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن لإلرهابي بانه ذئب منفرد وما إذا كانت الجريمة فردية،

قال" :ال أود ان أكون في موقع الرد على أحد ،وطبعا هذا التوصيف يكون تقنيا ،وفي دول العالم الذي ينفذ جريمة
منفردا يلقب بالذئب المنفرد ،ولكن هذا ال يعني ان هذا الشخص لم يكن على تواصل او إرتباط مع آخرين ،وهناك

موقوفون في هذه القضية واألجهزة األمنية تقوم بمهامها وإن شاء هللا تتبين األمور ،وقد اصررت على هذا التحقيق

ألن من شأنه ان يعلمنا كيف نتحاشى حصول مثل هذه األمور في المستقبل".

إلى ذلك ،عاد بوصعب الجريح الفلسطيني صابر مراد في المستشفى االسالمي في طرابلس ونقل إليه اهتمام

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطمئنا من االطباء المشرفين إلى حاله الصحية ،قبل أن يحط بطوافة عسكرية
إلى منطقة وادي خالد ،حيث التقى ضباط وعناصر الجيش المنتشرين عند الحدود الشمالية في احد مراكز الجيش

على تلة كرم زبدين الحدودية.

رأس بعلبك :وزار بوصعب أيضا فوج حماية الحدود البرية الثاني في ثكنة الشهيد النقيب إلياس الخوري في رأس
بعلبك ،الذي وصل إليه على متن طوافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني يرافقه كبار الضباط ،وكان في استقباله

قائد الفوج العقيد الركن نبيل عبدهللا وضباط من مخابرات الجيش.

وبعدما إستعرض ثلة من الحرس قدموا له السالح ،توجه إلى مقر قيادة الفوج وإجتمع بالقيادة وإستمع من قائد

الفوج إلى واقع الثكنة وإحتياجاتها وشرح له واقع الحدود بالصورة وعدد المعابر غير الشرعية والتي ضبطتها الجيش
واألرض المتداخلة بين سوريا ولبنان والتحديات التي يواجهها الجيش.

بعد ذلك ،تسلم بو صعب درع الفوج قبل أن ينتقل لزيارة المعابر الحدودية في منطقة القصر بالهرمل ومنطقة
مطربة.

وكان وزير الدفاع حط في فوج الحدود البرية األول .وفي المناسبة ،دعا وزير الدفاع من يربط بين الوضع

االقتصادي وحقوق الجيش إلى زيارة هذه النقطة (فوج الحدود البرية األول) ليرى مهام الجيش الصعبة حتى يعدل

في كالمه".

وفي كلمة موجهة إلى العسكريين ،أكد أن "الجيش يحمي ايضا (أي إلى جانب الحدود) االقتصاد من خالل ما
يقوم به من مكافحة للتهريب ونحن في اي موقع كنا سنتمسك بحقكم وندافع عنه ".

وفي إطار جولته على المعابر غير الشرعية ،تفقد بو صعب معبر "طالل نصر الدين غير الشرعي" الذي
يفصل بين لبنان وسوريا .

وفي كلمته التي ألقاها عند المعبر ،أعلن بو صعب أننا نحترم المؤسسة العسكرية التي تعمل باللحم الحي"
المعدات المطلوبة للسيطرة على الحدود اللبنانية ليست كّلها متوّفرة" ،داعيا إلى "إقامة معابر شرعية ".
ألن
ّ
ّ

عدة" ،داعيا إلى إلى التواصل
وأشار إلى أن "األمور في هذا الشأن تُدرس جدياً ولكنها تتطلب تعاوناً بين أفرقاء ّ

مع الدولة السورية من أجل ترسيم الحدود بشكل شرعي ورسمي ما ُيساعد في تحديد مناطقنا وتسهيل انتشار الجيش

اللبناني كما يجب".

وتقنيات وهذا يستوجب
غير أنه نبه في هذا السياق إلى أن "سيطرة الجيش على المناطق الحدودية تتطلب خطة ّ

معدات وتمويل".
بكل ما يحتاج إليه من ّ
حالً سياسياً مع الدولة السورية وق ار اًر من مجلس الوزراء لتزويد الجيش ّ
نية لدى السوريين لترسيم الحدود البحرية ونأمل استغالل الفرصة لتحقيق هذا األمر".
وكشف أن "هناك ّ

القصر :وفي منطقة القصر الحدودية في قضاء الهرمل ،اختتم وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ،جولته
الماراتونية اليوم مؤكدا منها السعي الستحداث مركز حدودي لتسهيل انتقال المواطنين إلى أراضيهم وأمالكهم،

ومشددا في الوقت نفسه على العمل على إقفال المعابر غير الشرعية ومنع التهريب.

وتناول بو صعب قضية موازنة المؤسسة العسكرية .ونبه في هذا السياق إلى أن "الحديث عن موازنة الجيش

أننا نريد الفوضى في البلد.
يعني ّ

وقال بو صعب بالعامية" :يحّلوا عن الجيش"  ،داعيا في الوقت نفسه إلى "عدم االستخفاف بالوضع األمني

مستقر" ،ومشددا على أن "الجيش يجب أن يستريح".
إن األمن
والقول ّ
ّ

وختم معتب ار أن الكالم عن كل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية يجب أن يتم مع قائد الجيش ،كما مع سائر األجهوة
األمنية على أن يناقش الحقا في المجلس األعلى للدفاع" ،مشددا على أن "الجيش هو أكثر من ضحى خالفا

زرات ".
لباقي الو ا

في حوش تل صفية معزيا
وزار بو صعب بلدة حوش تل صفية في قضاء بعلبك ،حيث قدم التعازي لعائلة العريف في قوى األمن
الداخلي الشهيد يوسف علي فرج ،الذي استشهد في العملية االرهابية في طرابلس عشية عيد الفطر ،في حضور

النواب حسين الحاج حسن ،علي المقداد وابراهيم الموسوي ،وفاعليات المنطقة.

وقد استقبل بو صعب بنثر الورود واألرز ،وقال له والد الشهيد فرج" :جئتم لتهنئتي وليس لتقديم التعازي ،فهذا

عرس وليس عزاء ،ألن ابني ورفاقه استشهدوا على أرض الوطن في مواجهة خطر اإلرهاب الداعشي التكفيري

الذي ال يمت إلى اإلسالم بأي صلة".

وقلت والدة الشهيد" :ابني شهيد الوطن كله ،وليس شهيد طائفة أو مذهب ،ابني عسكري في مؤسسة بدولة قوية،

وفي ظل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي هو "بي الكل" وعلى رأسنا كلنا .ابني قضى شهيد الغدر ،ويعز
علي بأن البعض بدل أن يرى دماء الشهداء التي روت األرض ،كان يبرر للقاتل االرهابي ،فمن األهم :ابني الذي

يحمي الوطن أم اإلرهابي".

بو صعب
وتحدث الوزير بو صعب فقال" :واجباتنا أن نزور عائلة الشهيد البطل يوسف الذي استشهد في ساحة الشرف،
وأنقذ حياة العشرات من األشخاص ،في هذه الحرب ضد التكفيريين ،وكما قلت في السابق المسلمين منهم براء،

ألن اإلسالم دين المحبة والسالم ،واالرهابي ال دين له وال لون له".

وأكد أن "الشهيد يوسف هو شهيد الوطن ،وهذه مسؤولية علينا لنكمل بالقضية إلى اآلخر حتى تظهر الحقيقة،

ويعرف كل ما حصل ،وكيف حصل ،وعلى األقل لنتعلم حتى ال تعاد الكرة مرة ثانية مع أشخاص آخرين،

فالمواجهه مع اإلرهاب بدأت من عندكم ،من الجرود ،وهذه من رواسبها .بعدما خسر اإلرهابيون المعركه العسكرية
في سوريا نتوقع انتقالهم إلى أعمال جبانة من هذا النوع ،والعمل الجبان ال نستطيع مواجهته إال بتضامن أمني

وتحقيق شفاف ،وتبيان الحقيقة ،وتضامن بين كل األفرقاء السياسيين".

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية "أعطى توجهاته لكل األجهزة األمنية حتى يكون هناك تعاون مشترك مع الجميع،

ألن أي خطر من هذا النوع ،ليس خط ار على منطقة ،وال على طائفة ،وال على فريق معين ،هذا خطر على كل

لبنان ،والشهيد يوسف دفع الثمن ليلة العيد رحمه هللا ،وأنتم قدمتم لهذا الوطن الكثير".

وأكد أنه "ال يوجد أي م نطق في العالم يرضى التبرير إلرهابي من هذا النوع ،وأنا أطمئنكم بأن هناك اكثر من

 20موقوفا حاليا لدى قوى األمن الداخلي في فرع المعلومات ،ولدى مخابرات الجيش ،ولألمانة لم يكن القصد بما
قيل بأن هذا إرهابي مختل لتبرير عمله ،أو للتوصيف بأنه إنسان غير طبيعي ،وإنما كان القصد بأن الذي لديه

هكذا فكر فهو فكر مريض ،وفكر شخص غير موزون بالمعنى المجازي للكلمة ،وأنا منذ اليوم األول تحدثت
بوضوح ،بأننا لن نرضى إال بالذهاب بالحقيقة إلى اآلخر لجالئها ،واليوم يوجد تضامن بين القوى األمنية وبين
كل األجهزة ،والتوجه هو اظهار الحقيقة أمام الجميع ،حتى نعرف من الذي خطط ،ومن الذي ساعد ،ومن الذي

دفع ،ومن الذي اشترى السالح ،ومن سلم السالح ،ومخابرات الجيش وقوى االمن الداخلي يحققون بشكل جدي
وأنا أطمئنكم منذ اآلن ،بأن دم الشهيد ودماء الشهداء لن تذهب هدرا ،ولن يحاول أحد طمس أي حقيقة ".

وختم قائال" :توجهات فخامة الرئيس العماد ميشال عون واضحة ،وقد عقد اجتماعا أمنيا وأعطانا التوجيهات

بالتعاون بين الجميع حتى نصل إلى الخواتيم ،ورحم هللا شهداءنا ".

الحاج حسن
بدوره قال النائب الحاج حسن" :أهال وسهال بمعالي وزير الدفاع الوطني األستاذ الياس بو صعب ،باسم عائلة

الشهيد ،وباسم أهل حوش تل صفية وأهل البقاع عموما ،وباسم حزب هللا وحركه أمل وتكتل نواب بعلبك الهرمل

وباسم كل الفاعليات ،نرحب بك في هذه الزيارة األخوية والحميمة لتعزي عائلة الشهيد يوسف فرج ،الذي استشهد

في المواجهة الوطنية مع اإلرهاب".

وتابع" :نحن في هذه المنطقة لنا تاريخ ،أنت مساهم به ،فأنت من عائلة مقاومة وتاريخك تاريخ مقاوم ،والجيش

اللبناني والقوى األمنية والمقاومة في معادلة الجيش والشعب والمقاومة حققوا إنجازات كبيرة ضد العدو الصهيوني،
وضد العدو التكفيري الذي كانت المواجهة معه على جبال السلسلة الشرقية ،والتي انتصر فيها لبنان بجيشه وشعبه

ومقاومته".

وأضاف" :نحن نعول على التضامن الوطني ،وعلى قيادة الرئيس العماد ميشال عون للدولة اللبنانية ،وعلى

الجيش اللبناني والقوى األمنية ،وعلى المقاومة ،وعلى التالحم في هذه المعادلة الذهبية التي حمت لبنان وستحميه

على الدوام إن شاء هللا".

وختم" :نحيي الشهداء األربعة الذين استشهدوا ،وكل الشهداء ،ونقول لوالد ووالدة وعائلة الشهيد ،لن يستطيع أحد
أن يهزمنا ،شهداؤنا عظماؤنا وكل أمجادنا ،هؤالء الشهداء هم الذين صنعوا التاريخ والحاضر والمستقبل ،وسنكمل

الطريق بعزيمة وإرادة وقوة ".

قيومجيان :أفرجوا عن مستحقات الدولة وإال فاآلتي أسوأ!
المركزية -توجه وزير الشؤون االجتماعية ريشار قيومجيان عبر "تويتر" إلى "المشككين في مطالباتنا الملحة
دفع المستحقات للجمعيات ومؤسسات الرعاية التي تشكل شبكة امان اجتماعي لمجتمعنا" ،قائال" :ارفض تحويل

و ازرة الشؤون االجتماعية الى مجرد شاهد على انهيار مؤسسات الرعاية ،أفرجوا عن مستحقات الدولة لها وإال

فاآلتي أسوأ".

رئيس الجمهورية يهنئ قوى األمن في عيدها:
الشهداء حافز لعدم التهاون في مواجهة االرهاب

المركزية

عايد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رجال قوى األمن الداخلي ،ضباطا ورتباء وافرادا في الذكرى الـ158

النشاء هذه القوى التي تصادف يوم غد األحد  9حزيران الجاري ،والتي تأتي تحت شعار" :معاً نحو مجتمع أكثر

أماناً".

يشكلون مع رفاق السالح في الجيش والقوى االمنية
ونوه الرئيس عون بتضحيات رجال قوى األمن" ،الذين ّ

االخرى ،الدرع الذي يصون السلم االهلي ويحفظ االستقرار ويؤمن الطمأنينة للمواطنين.

وفيما استذكر رئيس الجمهورية شهيدي قوى األمن اللذين سقطا في االعتداء االرهابي في طرابلس عشية عيد

الفطر  ،شدد على ان تضحيتهما الى جانب شهيدي الجيش ،تشكل حاف از لالصرار على عدم التهاون مع االرهاب
بكل اشكاله ،وال تساهل مع اي جهة يمكن ان تجد تبريرات ألولئك الذين اعتدوا بالفعل أو بالقول على سيادة الدولة

ومؤسساتها االمنية ،او استهدفوا االبرياء واالستقرار في البالد".

لقاءات :على صعيد آخر ،وفي اطار لقاءاته مع المشاركين في "مؤتمر الطاقة االغترابية"،التقى الرئيس عون
في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم ،وفي حضور مستشاره السياسي الوزير السابق بيار رفول ،النائب في برلمان اميركا

الوسطى (والذي يضم نوابا من كل من غواتيماال ،الهندوراس ،باناما ،نيكاراغوا ،السلفادور ،وجمهورية الدومينيكان)

انطوان رفول والنائبة في برلمان الدومينيكان فريدا رفول.

وعرض المجتمعون للعالقات بين لبنان ودول اميركا الوسطى وسبل توطيدها في مختلف المجاالت ،اضافة الى

دور الجالية اللبنانية في هذا االتجاه واهمية عقد مؤتمرات الطاقة االغترابية لهذه الغاية .وشدد عون ،خالل اللقاء،

سيتعزز اكثر فأكثر نتيجة وضع توصيات مؤتمرات الطاقة
على ان التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر
ّ
االغترابية موضع التنفيذ ،وكذلك بعد اقرار حق االقتراع للبنانيين في مختلف دول االنتشار ،اضافة الى اعتماد
ر من االنتخابات النيابية المقبلة.
تمثيل االغتراب اللبناني في المجلس النيابي اللبناني اعتبا ا

وحض رئيس الجمهورية على تشجيع اللبنانيين المنتشرين والمتحدرين من اصل لبناني على استعادة جنسيتهم

بعد اقرار القانون الذي صدر في هذا الشأن ،الفتا الى انه وّقع عشرات مراسيم استعادة الجنسية للذين طالبوا بها

عمال باحكام هذا القانون".

مسار تبريد الساحة المحلية ينطلق :مواقف هادئة واتصاالت مرتقبة
بوصعب في طرابلس "دار السالم" :تسريع للمحاكمات وطمأن ٌة للجيش
بعبدا تؤكد ان ال تهاون مع االرهاب..وايران :حديث واشنطن عن التفاوض "فارغ"

المركزية
ساعات قبيل عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت نهاية األسبوع ،بدا ان عملية احتواء التوتر الذي

انفجر بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ،وبين االول والحزب التقدمي االشتراكي ،انطلقت ،وأن تحضير
االرضية المناسبة النعقاد جلسة مجلس الوزراء واجتماعات لجنة المال النيابية ،بسالسة ،وبعيدا من اجواء التشنج

والسجاالتٍ ،
جار على قدم وساق ،على ان ُي ّتوج بلقاءات رئاسية مرتقبة في االيام المقبلة ،ستعيد تثبيت قواعد
وتبدد الغبار الكثيف الذي خّلفته اشتباكات االسبوع الفائت السياسية ،فوق الساحة الداخلية .وقد
التسوية السياسية ّ
استدعى الوضع السلبي الراهن موقفا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،الذي رأى اليوم،
خالل ترؤسه قداس اختتام رياضة السينودس المقدس في بكركي ،أن "يجب على الجماعة السياسية أن تتمكن من

العيش معا باإلحترام والثقة والتعاون وأن تنبذ تراشق اإلتهامات والكلمات المسيئة التي عادت بأسف للتجدد في

هذه األيام وهي تسيء الى صيغة لبنان والى الشعب اللبناني وتفقد ثقة الدول به".

تهدئة الجبهات :في خانة تهدئة النفوس وتبريد المناخات المحلية المتشنجة ،تصب الزيارة التي قام بها اليوم وزير

الدفاع الياس بوصعب الى طرابلس ،والمواقف "التصالحية" التي أطلقها منها حيث اكد ان المدينة ستبقى دار
السالم قائال "ال أود التعليق على الخالفات السياسية بل اتحدث عن التضامن المطلوب منا جميعا لتمرير المرحلة

وهناك تفاهم ان يكون التضامن على أعلى مستوياته الن الوضع يتطلب ذلك ،ودعونا ننتظر التحقيق في حادثة
االثنين االرهابية ونطالب بكشف كل الحقيقة وبأن يشمل التحقيق كامل الملف من أوله الى اخره" .ومساعي أرب

"الصدع" الذي تفاقم بين البرتقالي واالزرق في اعقاب العملية االرهابية في عاصمة الشمال ،ستُستكمل في زيارة
من المتوقع ان يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل او َمن يمّثله ،الى دار الفتوى مطلع

االسبوع .أما على خط المختارة – بيت الوسط ،فأفيد عن اتصاالت يضطلع بها وزير الصناعة وائل ابوفاعور
لحل الخالف الذي تسببت به "بلديتا شحيم والجية" ،خلف الكواليس.

توزع كالم وزير الدفاع في طرابلس .فبعد زيارته مفتي الشمال الشيخ
تسريع المحاكمات :بين االمن والسياسةّ ،
مالك الشعار ،قال "أنا من المؤمنين أن ال دين لإلرهاب" ،الفتا الى "أننا حريصون على التعاون بين كافة األجهزة
األمنية أي بين و ازرة الدفاع وو ازرة الداخلية التي ستظهر واضحة في االيام المقبلة" .وأكد "أن الحدث اإلرهابي الذي

حصل ليلة عيد الفطر أتى لكي يهز طرابلس التي ستبقى دار السالم .اليوم نؤكد العمل مع قياديي المدينة وأهلها

لكي نعيد االمن واالستقرار لطرابلس بتوجيه من رئيس الجمهورية" .وتابع "هناك أمر آخر يتعلق بما يعاني منه

اهل المدينة وهو المحاكمات البطيئة في المحاكم اللبنانية ،وهذا األمر نحن سنهتم به بأسرع وقت ولكن التأخير

كما تبين لنا ليس موجودا في المحكمة العسكرية وال عند األجهزة األمنية ،هناك بعض الملفات احيلت إلى المجلس

العدلي وستكون لدينا متابعة لنرى كيف بإمكاننا تسريع هذه األمور ،لكن يجب أن تكون هناك تفرقة بين اإلرهابي

المتدين ويجب أال يكون هناك ظلم ألحد وال تساهل مع أي إرهابي يقتل أبناء وطنه" .ورأى "أن طرابلس ليست
و ّ
ستستمر إلظهار الحقيقة".
مدينة حاضنة لإلرهاب وترفضه وهذا الفكر الذي يأتي من الخارج مرفوض والتحقيقات
ّ
اما الشعار فأكد "أن القاصي والداني يعلم أن طرابلس مدينة السالم والعيش المشترك وهذا خيارنا" ،مضيفا "أملنا

لكل المناطق ولجميع اللبنانيين حتّى ننعم باألمن واإلستقرار" .وتابع
كبير كما وعدنا الرئيس عون أن يكون أباً ّ
"يجب على كافة اللبنانيين أن يفتخروا بجيشهم والقوات االمنية التي قتلت الفتنة بثالث ساعات وقدمت تضحيات
للوطن".

استهل جولته في طرابلس ،من قيادة اللواء
ال تتأثروا بالسياسة :وكان بوصعب الذي التقى النائب فيصل كرامي
ّ
مفصل عن العملية اإلرهابية التي نفذها عبد الرحمن
 12في القبة حيث اجتمع مع كبار الضباط واستمع لشرح ّ

مبسوط .وتوجه بوصعب الى الضباط بالقول "معظم الذين كانوا يقاتلون في سوريا هم من اإلرهابيين المحتملين

والخطر موجود ولبنان يتكل عليكم وال نريد لمعنوياتكم أن تتأثر بما يجري في السياسة وال تتأثروا بأي كالم عن

حل بالسياسة" .وخالل تفقده عددا من المعابر غير الشرعية على الحدود قال "الجيش يحمي
الموازنة فهذه أمور تُ ّ
ايضا االقتصاد من خالل ما يقوم به من مكافحة للتهريب ونحن في اي موقع كنا ،سنتمسك بحقكم وندافع عنه".
ال ترضينا ولكن :وبما أن الشيء بالشيء يذكر ،تستعد لجنة المال والموازنة لعقد  9جلسات األسبوع المقبل ،اوالها

قبل ظهر اإلثنين وعلى جدول اعمالها بندان ،االستماع إلى جواب وزير المالية حول فذلكة مشروع قانون الموازنة
تتهيأ أكثر من كتلة سياسية لمناقشة الموازنة بندا بندا
العامة والموازنات الملحقة ،ودرس مواد الموازنة .وفي وقت ّ
ومحاولة ادخال تعديالت اليها ألن شكلها الحالي ليس على قدر طموحاتها ،غرد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان
حاصباني عبر "تويتر" ،قائال "انجزنا موازنة لجمت التدهور الحاصل ،وستكون هناك نقاشات وأخذ ورد لكن الموازنة

ستقر ،وهي ال ترضي تطلعاتنا ولدينا جملة اعتراضات لكننا ال نريد ان نحملها كل ما في البلد ،فاألساس ان تكون

هناك نظرة اقتصادية رؤيوية".

ال تهاون مع االرهاب :وسط هذه االجواء ،عايد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رجال قوى األمن الداخلي،

في الذكرى الـ 158النشاء هذه القوى التي تصادف غدا .ونوه الرئيس عون بتضحيات رجال قوى األمن ،الذين

يشكلون مع رفاق السالح في الجيش والقوى االمنية االخرى ،الدرع الذي يصون السلم االهلي ويحفظ االستق ارر
ّ
ويؤمن الطمأنينة للمواطنين .وفيما استذكر شهيدي قوى األمن اللذين سقطا في االعتداء االرهابي في طرابلس،

شدد على ان تضحيتهما الى جانب شهيدي الجيش ،تشكل حاف از لالصرار على ان ال تهاون مع االرهاب بكافة
اشكاله وال تساهل مع اي جهة يمكن ان تجد تبريرات ألولئك الذين اعتدوا بالفعل ام بالقول على سيادة الدولة

ومؤسساتها االمنية ،او استهدفوا االبرياء واالستقرار في البالد .الى ذلك ،شدد الرئيس عون ،في "يوم شهداء
القضاء" المصادف اليوم ،على الترابط القائم بين عمل االجهزة االمنية والقضاء في سبيل احقاق الحق والعدالة،

مجدداً التأكيد على ان استقاللية السلطة القضائية ال تتحقق في النصوص فحسب ،بل عبر تعاون القضاة مع
يشكلون جسما واحداً يزداد تماسكاً من خالل الحوار واالصغاء والتفاهم في ما بينهم.
بعضهم البعض ،كونهم ّ
اطالق زكا :على صعيد آخر ،أفيد ان السجين اللبناني في إيران نزار زكا سيصل اإلثنين الى بيروت برفقة مدير

سيتوجهان الى القصر
خاصة .وفور وصولهما،
ّ
عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سيصطحبه في طائرة ّ
ليتم بعدها اللقاء األول بين زكا واإلعالم اللبناني.
الجمهوري ،حيث سيستقبلهما رئيس الجمهورّيةّ ،
حديث فارغ :دوليا ،اتهم المتحدث باسم الخارجية اإليرانية عباس موسوي ،واشنطن ،بـ"ممارسة اإلرهاب االقتصادي"

ضد بالده ،واعتبر أن عقوباتها ضد شركات البتروكيماويات (والتي فرضتها أمس) أظهرت أن تصريحاتها

باستعدادها للتفاوض فارغة .وقال إن هذه العقوبات تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي ،وأشار إلى أن واشنطن
بذلك تنتهج اإلرهاب االقتصادي وتواصل سياستها العدائية ضد إيران.

بولتون :في المقابل ،قال مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون ،إن يجب إنهاء ما سماه  40عاما من
"حكم" اإلرهاب ،وأضاف عبر تويتر أن الرئيس األميركي دونالد ترامب منح إيران الفرصة لتحسين مستقبلها .واشار

بولتون في تعليقه على قرار و ازرة الخزانة األميركية ،الى فرض عقوبات إضافية على قطاع البتروكيماويات ،إن
"إنفاق إيران أموالها على دعم اإلرهاب سيزيد من سوء وضعها االقتصادي".

كرم :سنواجه منطق المحاصصات في ملف التعيينات
وسنحملهم المسؤولية
سيفجر الوضع
تمرير التوظيفات
ّ
ّ

المركزية
فيما نقل عن مصادر في التيار الوطني الحر قولها إن "وزير الخارجية جبران باسيل مصر على مبدأ التعامل

بالمثل مع تيار المستقبل في ملف التعيينات ،نظ ار الى أنه يمّثل االكثرية المسيحية في لبنان كما يمثل "األزرق"

صصاتي"
األكثرية السنية" ،عّلق أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم ،معتب ار أنه "كالم "مح ّ
ال يبني دولة ،الفتا الى ان حزب القوات اللبنانية يدعم مبدأ دعم الكفاءات وفتح المجاالت لها".

واذ اعتبر في حديث لـ"المركزية" أن اعتماد مبدأ المحاصصات أوصل البلد الى االنهيار والى مشاكل كبيرة،

قال" :من يعشق السلطة ويريد التسلط على الناس في أرزاقهم وأشغالهم لن يوصل دولة المؤسسات الى شاطئ
سجلت موقفا سابقا في ملف التوظيفات واالسلوب المعتمد اضافة
األمان ونحن ضد هذا المنطق" ،مذك ار أن القوات ّ
الى التوظيفات التي تمت بشكل غير قانوني في السنوات الماضية النها لم تراع الحاجة والكفاءة أو المراكز.

"فليتحمل كل طرف مسؤوليته ،مؤكدا أن اذا
وجزم أن القوات ماضية في مواجهة منطق المحاصصات ،قائال:
ّ
تابعت االطراف تمرير التوظيفات واعتماد هذا االسلوب رغم معارضتنا ،سينفجر الوضع في وجههم وسنحملهم

المسؤولية المعنوية والمادية والقانونية".

ستمر ولكن سيكون
وعن اقرار الموازنة في ظل الخالفات السياسية بين التيار والمستقبل ،قال كرم" :الموازنة
ّ
يهمها اال االستعراض في مجلس النواب اسوة بمجلس الوزراء ،معتب ار أن
هناك عائق االستعراضات بين افرقاء ال ّ

تقدم أو تؤخر اال من ناحية فعالية عمل المجلس".
الخالفات لن ّ

وأشار الى ان القوات ستقدم طروحات لم يتم االخذ بها في الحكومة وستسعى الى اتمام الخطوات االصالحية

التي اقترحتها في مجلس النواب ،آسفا ألن مشروع الموازنة تقشفي وليس اصالحيا وهذا غير كاف وال يحل المشكلة
يؤجلها الى بعض الوقت .وأضاف :اذا وافقوا على السير بهذه الخطوات يعني أننا بدأنا مرحلة انقاذية للوضع
بل ّ
االقتصادي والمالي في لبنان.

وختم كرم :ال نتفاءل عندما نتابع خطواتهم التحاصصية وصراعاتهم النفوذية لكننا نتفاءل بما نستطيع ان نقوم
به وبمن يشبهنا خصوصا الشعب.

لجنة "حزب هللا" لعودة النازحين تستأنف عملها مع انتهاء العام الدراسي
الساحلي :ال بد مـــن التواصل المباشر مـــع الحكومة السورية

المركزية
في ظل تقصير الدولة في مقاربة ملف النازحين السوريين الناتج عن غياب التفاهم السياسي وعدم االتّفاق على
آلية محددة لمقاربته ،بادر "حزب هللا" صيف العام الماضي الى تشكيل لجنة خاصة لحل أزمة النازحين السوريين

 ،تتولى مهمة ترتيب عودتهم من خالل التواصل معهم ومحاولة تسوية اوضاعهم مع النظام السوري تمهيداً لتحقيق
عودتهم الى بالدهم.

هذه اللجنة التي فتحت مكاتب تمثيلية لها في مناطق عدة الستقبال طلبات النازحين الراغبين بالعودة ،استطاعات
تأمين عودة عدد كبير من العائالت النازحة منذ تشكيلها حتى اليوم وهي تتوّقع تحقيق المزيد مع انتهاء العام
سجلين فيها
الم ّ
الدراسي ،اذ ان عددًا كبي اًر من العائالت السورية ينتظر اقفال المدارس اللبنانية ابوابها لنقل اوالدهم ُ

الى سوريا وبدء عام دراسي هناك.

واكد المسؤول عن لجنة النازحين في "حزب هللا" النائب السابق ّنوار الساحلي لـ"المركزية" "ان عملية تسجيل
امنا عودة آالف السوريين ،ونتوّقع ان تسير بوتيرة اسرع مع انتهاء العام
السوريين على قوائم العودة مستمرةّ .
الدراسي في لبنان".
في حين يطغى عامل "الخوف" على النازحين السوريين بعدم العودة الى سوريا السباب مرتبطة بالتجنيد االجباري
يروج ،شدد الساحلي على اهمية تشجيعهم على العودة من خالل تسجيل اسمائهم
في الجيش ومصادرة امالكهم كما ّ

المكّلف رسمياً بهذا الموضوع او عندنا في "حزب هللا" ،السيما وان جزءاً
في قوائم العودة ،إما لدى االمن العام ُ
شجعهم على العودة من خالل سلسلة خطوات
كبي اًر من المناطق السورية بات آمناً كما ان الحكومة السورية تُ ّ
اتّخذتها منها تخفيف اجراءات المالحقة والتعّقب لغير المتّهمين بارتكاب جرم ،وإنشاء مراكز ايواء في المناطق

جهزة".
الم ّ
المتضررة جداً اما بتركيب منازل جاهزة للسكن  Prefabriqueاو استخدام المراكز غير ُ

واعتبر "ان مصلحتهم ومصلحة لبنان تشجيعهم على العودة ،وما حصل في دير االحمر منذ ايام من اعتداء

على عناصر الدفاع المدني غير ُمبرر وعلى قول المثل "بحبك يا اسواري بس قد زندي أل" .اهالً وسهالً بالنازحين

لكن ليس على حساب بلدنا وكرامته وناسنا واهلنا".

واذ اشار الى "خطوات عملية في هذا المجال ،لن ُنفصح عنها قبل ان تنضج" ،شدد على "ان المهم االن تشجيع

النازحين على العودة ،النه لم يعد امامهم اي عذر للبقاء طالما ان جزءاً كبي اًر من االراضي السورية بات آمناً ،كما

ان وضعنا االقتصادي مع البنى التحتية ال يحتمالن مزيداً من االعباء".

اما عن المطالبة بعودة التواصل المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية لترتيب آلية عودة النازحين ،لفت

الساحلي الى "ان وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب يتواصل مع القيادة السورية ،كما ان المدير العام

لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يؤدي دوره في هذا المجال على اكمل وجه ،لكن كل ذلك ال يكفي ،وال بد من
حل جذرياً لهذه
التواصل المباشر السياسي والعلني بعلم مجلس الوزراء عبر تكليف الغريب رسمياً بذلك ،واال ال ّ
االزمة".

النهار
يغردَ :من الحاكم؟
مسار التهدئة بدأ وجنبالط ّ
األولى
فرضت مناخات التشنج التي سادت البالد غداة جريمة #طرابلس اإلرهابية ،على خلفية احتقان سياسي كان

سبقها ،العودة الى التهدئة بعدما فتحت هذه المناخات البالد على كل احتماالت التصعيد والمواجهة .واذا كانت

حادثة طرابلس بما رتبته من ثمن باهظ سطره بالدم شهداء الجيش وقوى االمن الداخلي قد سلطت الضوء مجددا

على الوضع األمني من باب المخاوف الكامنة في احياء نموذج عمليات الذئاب المنفردة ،فإن البالد تعود اعتبا ار

من الغد الى روتينها السياسي مع استئناف لجنة المال والموازنة النيابية جلساتها بمعدل جلستين في اليوم في إطار

تسريع خطوات انجاز درس مشروع قانون #الموازنة العامة تمهيدا لرفعها الى الهيئة العامة للمجلس إلقرارها.

في الموازاة ،ومع ترقب عودة رئيس الحكومة سعد #الحريري من اجازة الفطر ،تواصلت حركة االتصاالت الرامية
الى تخفيف حدة التشنج ،تمهيدا لعودة مجلس الوزراء الى استئناف جلساته في اجواء هادئة ،علما ان المجلس

ض َعت على نار
سيكون امام استحقاق مهم يقف وراء األجواء التصعيدية السائدة ويتصل بملف التعيينات التي َو َ
حامية.
وينتظر ان يكون للحريري فور عودته لقاء مع رئيسي الجمهورية والمجلس الذي يعود بدوره الى بيروت مطلع

االسبوع.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الياس #بوصعب الى طرابلس ،لتصب في إطار أخذ " التيار الوطني الحر" مبادرة

ا لتهدئة بعدما رفعت مواقف بو صعب حدة التوتر بين التيار وتيار " المستقبل" .واكد بر صعب من طرابلس "ان
المدينة ستبقى دار السالم" ،رافضا التعليق على الخالفات السياسية بل "اتحدث عن التضامن المطلوب منا جميعا

لتمرير المرحلة وهناك تفاهم ان يكون التضامن على أعلى مستوياته الن الوضع يتطلب ذلك ،ودعونا ننتظر
التحقيق في حادثة االثنين االرهابية ونطالب بكشف كل الحقيقة وبأن يشمل التحقيق كامل الملف من أوله الى

اخره".

وفي انتظار الزيارة التي سيقوم بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران#باسيل او َمن يمّثله ،الى دار الفتوى
مطلع االسبوع ،زار بو صعب مفتي الشمال الشيخ مالك الشعار ،مؤكدا على األثر انه "من المؤمنين أن ال دين

لإلرهاب" ،الفتا الى "أننا حريصون على التعاون بين كافة األجهزة األمنية أي بين و ازرة الدفاع وو ازرة الداخلية التي
ستظهر واضحة في االيام المقبلة" .وأكد "العمل مع قياديي المدينة وأهلها لكي نعيد االمن واالستقرار لطرابلس
بتوجيه من رئيس الجمهورية" .وتابع "هناك أمر آخر يتعلق بما يعاني منه اهل المدينة وهو المحاكمات البطيئة

في المحاكم اللبنانية ،وهذا األمر نحن سنهتم به بأسرع وقت ولكن التأخير كما تبين لنا ليس موجودا في المحكمة

العسكرية وال عند األجهزة األمنية ،هناك بعض الملفات احيلت إلى المجلس العدلي وستكون لدينا متابعة لنرى

المتدين ويجب أال يكون هناك
كيف بإمكاننا تسريع هذه األمور ،لكن يجب أن تكون هناك تفرقة بين اإلرهابي و ّ
ظلم ألحد وال تساهل مع أي إرهابي يقتل أبناء وطنه" .ورأى "أن طرابلس ليست مدينة حاضنة لإلرهاب وترفضه
ستستمر إلظهار الحقيقة" .اما الشعار فأكد "أن القاصي
وهذا الفكر الذي يأتي من الخارج مرفوض والتحقيقات
ّ
والداني يعلم أن طرابلس مدينة السالم والعيش المشترك وهذا خيارنا" ،مضيفا "أملنا كبير كما وعدنا الرئيس عون

لكل المناطق ولجميع اللبنانيين حتّى ننعم باألمن واإلستقرار" .وتابع "يجب على كافة اللبنانيين أن
أن يكون أباً ّ
يفتخروا بجيشهم والقوات االمنية التي قتلت الفتنة بثالث ساعات وقدمت تضحيات للوطن".
على خط المختارة – بيت الوسط ،تابع وزير الصناعة وائل ابوفاعور اتصاالته لحل الخالف الذي تسببت به

"بلديتا شحيم والجية" .ورغم ان الموقف يأتي في سياق مختلف وال يتصل بمنشأزالخالف السابق ،اال انه يعكس
التوتر المستمر على خط العالقة الجنبالطية  -الحريرية .فقد فاجأ رئيس الحزب "التقدمي اإلشتراكي" النائب السابق

وليد جنبالط بتغريدة عبر "تويتر" ،قال فيها "سمعنا أخبار دير األحمر حول طرد السوريين ونسمع مجدداً أخبار

عرسال وهدم الخيم والبيوت ،ومن قبل أتحفنا وزير بارز بالنظريات العنصرية تجاه الفلسطينيين والسوريينَ .من

كل ما يجري داخل في التسوية المشؤومة؟ هل سنرحل
الحاكم في هذا البلد وما هو موقف رئيس الوزراء ،أم ّ
أن ّ
هؤالء إلى التصفية في #سوريا؟".

سياسيا ايضا ،عايد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رجال قوى األمن الداخلي ،في الذكرى الـ 158النشاء

يشكلون مع رفاق السالح في الجيش
هذه القوى التي تصادف اليوم ونوه عون بتضحيات رجال قوى األمن ،الذين ّ
والقوى االمنية االخرى ،الدرع الذي يصون السلم االهلي ويحفظ االستقرار ويؤمن الطمأنينة للمواطنين .وفيما

استذكر شهيدي قوى األمن اللذين سقطا في االعتداء االرهابي في طرابلس ،شدد على ان تضحيتهما الى جانب
شهيدي الجيش ،تشكل حاف از لالصرار على ان ال تهاون مع االرهاب بكافة اشكاله وال تساهل مع اي جهة يمكن
ان تجد تبريرات ألولئك الذين اعتدوا بالفعل ام بالقول على سيادة الدولة ومؤسساتها االمنية ،او استهدفوا االبرياء

واالستقرار في البالد .وشدد عون ،من جهة اخرى ،في "يوم شهداء القضاء" على الترابط القائم بين عمل االجهزة
االمنية والقضاء في سبيل احقاق الحق والعدالة ،مجددًا التأكيد على ان استقاللية السلطة القضائية ال تتحقق في
يشكلون جسما واحداً يزداد تماسكاً من خالل
النصوص فحسب ،بل عبر تعاون القضاة مع بعضهم البعض ،كونهم ّ

الحوار واالصغاء والتفاهم في ما بينهم.

األخبار
ال تصدر األحد

الحياة
حمادة :الدول المانحة لن تسكت عن الممارسات ضد النازحين
بيروت – الحياة
معرض بفعل التحريض اإلثني والطائفي لبعض سلطته،
حذر الوزير السابق النائب مروان حماده من أن لبنان ّ
لخسارة الصورة التي اكتسبها في األعوام الماضية كدولة حضنت وعاملت النازحين معاملة إنسانية.
وذكر حمادة في بيان أمس أن المؤتمرات كلها كانت تشيد بالدور الذي لعبه لبنان" ،أما اآلن وبعد ق ار ارت
ّ
غامضة لما يسمى المجلس األعلى للدفاع الذي لم تناط به صالحيات إجرائية ،هي محصورة أصال في مجلس
الوزراء ،تقوم بعض الهيئات المحلية والمتطرفين خصوصا المرتبطين بالسلطة ،بالتحريض على المخيمات وعلى

النازحين ،وبتحويل كل حادثة الى عملية انتقامية تشبه معاملة النازيين للبولونيين خالل الحرب العالمية الثانية،

في ما كان يسمى  pogromأي أبلسة كل غريب وزيادة االحتقان في الداخل اللبناني وضرب سمعة لبنان لدى
الدول العربية والمجتمع الدولي ،في الوقت الذي نسعى فيه الى مساعدات واستثمارات ضرورية النعاش اقتصادنا".

وأوضح حمادة في بيانه أنه علم "في هذا السياق ،أن الموضوع أصبح متداوال من قبل الهيئات الدولية والدول
المانحة التي قد ال تسكت طويال عن هذه الممارسات .فهل يبقى شيء لم تخربه السياسات الداخلية والخارجية

للسلطة"؟

وكان حمادة يعلق بذلك على حوادث عدة حصلت في األيام الماضية مع مخيمات للنازحين السوريين في بعض
المناطق ،آخرها في منطقة دير األحمر البقاعية ،حيث تسبب رشق النازحين سيارات للدفاع المدني واالعتداء على
عنصر منه أثناء محاولة إخماد حريق قرب مخيم للنازحين بالطلب إلى النازحين مغادرة المخيم ،فيما طلب محاقظ

البقاع وقف تجول السوريين في البلدة ،التي رفض أهاليها عودة النازحين إلى المخيم.

كما أن القوى األمنية في عدد من المناطق أخلت بعض المخيمات وألغتها ،ما دفع النازحين إلى التوزع في قرى

مجاورة.

لبنان يستعد الستقبال السياح العرب واألجانب والسفارة السعودية تتوقع توافد اعداد كبيرة

صيفا

بيروت – الحياة
مع تشكيل الحكومة اللبنانية "الى العمل" برئاسة الرئيس سعد الحريري في الواحد والثالثين من كانون الثاني(يناير)

من العام الجاري  ،2019أعطى لبنان إشارة ايجابية للعالم عموما والعربي خصوصا ،بأن لبنان سيفتح صفحة
جديدة مع محيطه .وكانت المملكة العربية السعودية من الدول األوائل التي تجاوبت ،إذ سرعان ما أرسلت موفدها

نزار العلوال الى لبنان للتهنئة بالحكومة الجديدة وإبداء نية المملكة رفع قرار تحذير مواطنيها من السفر الى لبنان.
اذ لبنان غالبا ما كان يشكل الوجهة األولى للسائح الخليجي لما يختزنه لبنان من مناطق ساحرة ووجود قواسم

مشتركة سواء اجتماعية أو ثقافية.

وما ان أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري انتفاء االسباب األمنية التي دفعت المملكة لتحذير

مواطنيها من السفر الى لبنان ،بدأ الخليجيون بالمجيء الى لبنان ،وفقا لما افاد به مسؤولون في السفارة السعودية
في لبنان الى "الوكالة الوطنية لالعالم" ،متوقعين توافد اعداد كبيرة الى لبنان خالل موسم الصيف.

وسجلت حركة المطار خالل شهر نيسان (ابريل) من العام  2019ما مجموعه  816816راكبا من المطار

وإليه ،بزيادة  11,8في المئة من الشهر ذاته من العام  .2018اما في شهر ايار(مايو) من العام الجاري ،ورغم
تزامنه مع شهر رمضان ،فسجلت حركة المطار  571276راكبا منهم  312167وافدين الى لبنان.

وقد بدأ لبنان يستعد بمختلف قطاعاته الستقبال السواح العرب واألجانب على حد سواء ،وبما ان المطار يشكل

صورة لبنان األولى ،رصدت له الحكومة اللبنانية  80مليون دوالر الجراء التحسينات الملحة ،وما زال العمل

متواصال لتجهيز "فاست تراك" ،الذي من شأنه استيعاب مليون راكب ،اضافة الى زيادة عدد الكونتوارات التابعة

ر.
لالمن العام ليصبح  32كونتوا ا

وفي هذا االطار ،افتتح وزي ار االشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس والسياحة اواديس كيدانيان ،المرحلة األولى

من توسعة قاعة المغادرة في المطار ،ما ساعد في تسهيل انسياب حركة الركاب.

وفي إشارة للترحيب بالوافدين الى لبنان ،قرر وزير السياحة أن يتواجد بشكل شبه يومي في المطار لمراقبة

االعمال والتسهيالت التي تتم إلنجاز معامالت السائحين ،وهو لم يترك مناسبة اال وكرر بان موسم االصطياف

زرتي الداخلية والسياحة على السواء.
لهذا العام سيكون واعدا ،نظ ار إلى كل االجراءات التي تتخذها الدولة ،من و ا

وخالل تواجد وزير السياحة في المطار ،عاين طرق تخليص معامالت الوافدين الى المطار ،حيث يتم إنجاز

معامالت ما يقارب  300راكب في اقل من نصف ساعة نتيجة لزيادة الكونتوارات التي أنجزت.

ورحب كيدانيان بقرار رفع حظر سفر المواطنين السعوديين الى لبنان ،آمال بأن تحذو دولة اإلمارات العربية

المتحدة حذو المملكة العربية السعودية ،وال سيما أن اجتماعات تتم مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في

لبنان لمعرفة هواجسهم وتطمينهم.

وفي هذا اإلطار ،عقدت اجتماعات عدة بين مديريتي الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي وفي

اإلمارات ،كما أشار المدير العام للطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين الذي دعا المواطنين الخليجيين الى

"المجيء الى بلدهم الثاني لبنان" ،متوقعا ان يكون هذا الموسم "واعدا بالنسبة للسياحة في لبنان وخصوصا مع
التحسينات واإلجراءات المتخذة".

ويختزن لبنان على امتداد جغرافيته لوحات طبيعية ومواقع أثرية مهمة ،جعلت أهم المواقع العالمية كـ "دايلي
ميل" ،تنشر صو ار عن جباله وثلوجه وأنهاره وبحره ،وليس آخرها ما نشره موقع "ناشيونال جيوغرافيك" عن جمال

شاطئ صور وتصدره المركز الرابع بين اجمل الشواطىء في منطقة الشرق األوسط".

مواقف تستذكر "يوم شهداء القضاء" في لبنان

عون :استقاللية السلطة القضائبة تتحقق بالحوار الحريري :ال حرية وال ديموقراطية بال

دولة القانون

بيروت – الحياة
في "يوم شهداء القضاء" المصادف اليوم (السبت  8حزيران  -يونيو) ) ،شدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال

عون ،على "الترابط القائم بين عمل االجهزة االمنية والقضاء في سبيل احقاق الحق والعدالة" ،مؤكدا ان "استقاللية

السلطة القضائية ال تتحقق في النصوص وحسب ،بل عبر تعاون القضاة مع بعضهم بعضا ،كونهم يشكلون جسما
واحدا يزداد تماسكا من خالل الحوار واالصغاء والتفاهم في ما بينهم".

بدوره أشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى "أننا في يوم شهداء القضاء نتذكر كل الشهداء من اجل العدالة،

وننحني امام رسالة القضاء السامية الحقاق الحق في مجتمعنا ،وارساء دولة القانون التي ال حرية وال ديموقراطية
من دونها".

وغرد وزير العدل البيرت سرحان عبر "تويتر" ،قائال" :نقف خاشعين أمام ما ترمز إليه هذه الذكرى بكل معانيها.

نستذكر تضحياتهم بأغلى ما يملكون ،عّلها تكون لنا ،مسؤولين وقضاة عبرة ونهجا .نسأل لهم الرحمة والرضوان".

واعتبر وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أن " 8حزيران هو يوم شهداء القضاء على ما أعلنه

الرئيس وتبناه مجلس الوزراء من سنة بإقتراح من قاضية مجلية ومجلس القضاء األعلى ووزير العدل .نستذكر في
هذا اليوم شهداء القوس في صيدا وسواهم من حملة الرسالة السامية التي ال تحتمل اي تقويض او تطويق او

تالش".

وأشار الوزير السابق اشرف ريفي عبر "تويتر" الى أن "جريمة إغتيال القضاة األربعة التي نفذت في ظل الوصاية
تم طمس معالمها أسوة بكل جرائم اإلغتيال والتفجير واإلرهاب .الرحمة للقضاة الذين إستشهدوا على قوس العدالة

وال بد من أن يستمر النضال لتحقيق العدالة فهي الضمانة".

من جهته لفت رئيس رابطة قدامى القضاة في لبنان القاضي أنطوني عيسى الخوري لمناسبة الذكرى السنوية

العشرين إلغتيال القضاة األربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا ،في بيان ،الى "أن الثامن من حزيران من

ذاك العام المشؤوم الذي يصادف ذكرى إغتيال الزمالءالرؤساء الشهداء القضاة حسن عثمان وعماد شهاب ووليد
هرموش وعاصم أبو ضاهر على قوس محكمة الجنايات في الجنوب عند قيامهم بالمهمة المقدسة التي انتدبوا لها

إلحقاق الحق" ،مشي ار الى أن "رئيس الجمهورية ،أراد مشكو ار أن يجعل من هذه الذكرى ذكرى وطنية لشهداء
القضاء بموجب المرسوم رقم  2196تاريخ ".2018/1/16

وأضاف" :كل التحية واإلكبار ألرواح شهداء القضاء والوطن ألداء األمانة في العمل ،إذ كان هدفكم العمل
المنتج طيلة مسيراتكم القضائية ،وكنتم حراس هيكل العدل وجسدتم عن حق "الذاكرة القضائية" حتى بذل الذات

والشهادة".

وتابع" :كنتم المؤتمنين عن جدارة على ترسيخ مبادىء العدالة بين المواطنين التي تساعد على تقدم الحضارات

ونموها في دولة القانون التي أضحت ،بعد الحرب العالمية الثانية ،الركيزة األساسية لحماية الفرد وحرياته وحقوقه،
إذ إن المدماك األول للحرية والنظام الديموقراطي في المجتمع هو القضاء ،وثقة المواطن بالقضاء هي معيار تقدم

المجتمع ومدى إنتمائه الى النظام الديموقراطي الذي يحمي الحقوق ويحافظ على الحريات العامة والخاصة".

واعتبر أن "لتعزيز الثقة بالقاضي ،عليه أن يكون مستقال ،وال يكون كذلك اال إذا كان ح اًر ،والقضاة األحرار
المستقلون ،أمثالكم أيها الرؤساء الشهداء هم الذين يحوزون الثقة ،وهم حماة الحرية والديمقراطية في المجتمع.
فإنكم عشتم واستشهدتم من أجل المبادئ السامية التي طالما ظللت مسيراتكم المثالية المتسمة باإلستقامة والشفافية،

ودخلت أسماؤكم سجل الخلود".

سالم يستهجن مواقف وزراء وسياسيين تفتح ملفات خالفية حسمها اتفاق الطائف
بيروت – الحياة
شدد رئيس الحكومة السابق تمام سالم على ضرورة التكاتف بين الجميع وعدم التوقف عند بعض المواقف

السياسية والممارسات المستهجنة التي أطلقها وقام بها بعض الوزراء والسياسيين ،والتي تتقصد فتح سجاالت
وملفات خالفية ليس من المفيد فتحها وإثارتها ،والسيما أنه قد جرى حسمها في اتفاق الطائف وفي الدستور اللبناني
ولما تعنيه إثارتها من جديد من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم األهلي.

جاء كالم سالم أثناء استقباله أمس وفدا من منسقية بيروت في تيار "المستقبل" برئاسة منسق بيروت الدكتور
سامر سوبرة والذي اطلعه على اعمال ونشاطات المنسقية في بيروت .ورحب الرئيس سالم بالوفد مؤكدا وقوفه الى

جانبهم ودعمهم لما فيه خير لبيروت وأهلها.

والتقى سالم أ يضا وفدا من مصرف لبنان برئاسة رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الذي أطلعه

على الوضع المصرفي والمالي في البلد ،مؤكدا له الثقة بمتانة الليرة اللبنانية داعيا إلى عدم الخوف  ،معتب ار أن

إقرار موازنة  2019خطوة إلى األمام.

لبنان :بلدية شحيم تشعل سجاال "تويتريا" بين "االشتراكي" و"المستقبل"
بيروت – الحياة
ال تزال حرب السجاالت تطبع المشهد السياسي اللبناني .وفي موازاة السجال على جبهة "المستقبل" و"التيار

الوطني الحر" حول االعتداء الذي نفذه االرهابي عبد الرحمن مبسوط في طرابلس ،فتح سجال آخر على بين

"التقدمي" وليد جنبالط عبر"تويتر" قال فيها:
"المستقبل" والحزب "التقدمي االشتراكي" اطلقته تغريدة لرئيس الحزب ّ
"كم هزيلة تلك االيام التي وصلنا اليها حيث يصبح محافظ جبل لبنان موظفا صغي ار عند تيار سياسي تائه ومتخبط
مصر في محاربة الحزب االشتراكي في اقليم الخروب بأي ثمن متجاهال التاريخ النضالي
في خياراته العامة ،لكن
ّ
للجبل واالقليم .رحم هللا رجاالت االمس امثال غالب الترك وسميح الصلح".

ورد األمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري على كالم جنبالط ،وكتب مغردا" :هيدا الحكي مش إلك يا بيك
ّ

 ...يلي بيناتنا أكبر بكتييير من مجلس بلدي  ...اذا شايف غير شي خبرنا".

ردا من أمين السر العام في الحزب "التقدمي" ظافر ناصر فكتب قائال" :ألنو اللي بيناتنا
واستدعى رد الحريريّ ،

صوب المسار كرمال اللي بيناتنا".
اكبر بكتير مش البن رفيق الحريري تهديد الناس بأرزاقن كرمال بلديةّ .

ورد على ناصر بالقول" :كالمك او كالم معلمك يا "رفيق" ظافر مش مقبول ..سعد الحريري
وعاد أحمد الحريري ّ

ما بيقطع أرزاق ..ابن رفيق الحريري بنى أرزاقا ودفع من لحمو الحي وانتو اول العارفين ...يا عيب الشوم".

وكانت المداورة على رئاسة بلدية شحيم التي تم االتفاق عليها مسبقاً بين "تيار المستقبل" المتمثل بالرئيس الحالي

للبلدية السفير زيدان الصغير والحزب التقدمي االشتراكي المتمثل بأحمد فواز ،والذي كان يفترض ان يتولى رئاسة

البلدية للسنوات المتبقية من عمر المجلس ،وهذا ما احدث سجاالً حاداً بين "التقدمي" والمستقبل".

واحتدمت السجاالت "التويترية" أيضاً بين نائبي اقليم الخروب عضو كتلة "المستقبل" محمد الحجار ،وعضو

كتلة "اللقاء الديموقراطي ،والتقدمي االشتراكي" بالل عبدهللا ،على خلفية اشكالين بلديين في الجية وشحيم ،والتي

بدأت مع تغريدة عبدهللا التي اتهم فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بالتدخل لتعطيل اتفاق التناوب في بلدية شحيم

قائالً" :غير مشكور وغير محمود تدخلك دولة الرئيس سعد الحريري في شحيم ،معطال التفاق التناوب في بلديتها،

مستخدما أسلوب الضغط على أرزاق األعضاء في لقمة عيشهم ،من أجل الحاقهم بمئات ضحايا سعودي -اوجيه".
وأضاف" :اخالقنا وقيمنا وعاداتنا تستهجن انجرارك لهذا الموقع .مش محرزة دولتك ،عندك امور أهم بعتقد""

"تهديد بفتح االوراق"
فرد عليه الحجار ،مستنك ار وقال" :ال إنت يا دكتور بالل وال غيرك مهما عال شأنه يحق له التطاول على رئيس
ّ
حكومة لبنان رئيس تيار المستقبل سعد رفيق الحريري .شيل اللي حاطه على صفحتك وعلى صفحة الحزب أحسن
ما تضطرنا نفتح األوراق اللي الكل بيعرفها".

وغرد قائال" :لن أرد على صغار القوم ،عندما يتمنى الكبار سحب التويت،
وبعد سحب تغريدته ،عاد عبدهللا ّ
وأتمنى على الجميع عدم االنزالق إلى مستوى ليس لنا وال من ادبياتنا" .ورد الحجار بالقول" :ونعم األدبيات إذا

كانت على شكل تويتاتك .عيب".

...وسركيس :أمتلك تسجيالت لـ "بو صعب"
الى ذلك إعتبرت األمينة العامة لحزب "القوات اللبنانية" شانتال سركيس" ،أننا لو لم نذهب إلى انتخاب ميشال

يقدم حلوالً بديلة وأي حكومة
عون رئيساً للجمهورية كنا سنذهب إلى مزيد من الركود ،ومن يعارض التسوية ال ّ
ستشكل بحسب األسس نفسها" ،موضحة "أننا نرى أن تسوية "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" كان
مغايرة
ّ
يجب أن تنجح ونحن كنا من صناع وصول عون للرئاسة وكنا نتأمل أن تكون تجربة رئيس مجلس الوزراء سعد

الحريري والرئيس عون ناجحة ولكن لألسف أن ما يحصل يؤدي إلى التصويب إلى التسوية ال على األسباب التي
ّأدت إلى ما ّأدت إليه األمور" .ولفتت في موضوع التعينات ،إلى أن "القوات اللبنانية ال تجد نفسها معنية ألن
هناك آلية يجب أن تحترم ولم نطالب بحصص أو بمواقع".
أكدت سركيس أن "الشعب اللبناني بكامله لديه موقف واضح ،ونحن أول
وفي موضوع المقدم سوزان الحاجّ ،
من طالب بإلغاء المحكمة العسكرّية ،موقفنا حزبي ونتأمل ابعاد التدخالت السياسية وتصاريح وزير الدفاع الياس
ّ
ضده" ،مضيفة أن "بو
بو صعب هي التي ّ
أكدت التدخالت السياسية وأي حكم هناك تشكيك به نحن سنكون ّ
قدمناها لإلعالميين وأنا أملك تسجيالت له كيف يمارس
صعب فاتح على أكتر من جبهة وليثبت اتهامه لنا برشى ّ
أنواع من الترهيب لمنع وسائل اإلعالم من التغطية ألخبار "القوات".

ودعت إلى "التهدئة والعودة إلى أسس جديدة للتسوية ،فلسنا بحاجة لخالف "التيار" و"المستقبل" لالستثمار
واالستفادة من الموضوع ،ونحن أول من يهنئ عند "إنجازات" التيار و"نحنا ما منزعل إذا كنا المثل لغيرنا" ،نحن
نهنئ كل من يعمل لصالح البلد".

نصوب على
ورأت سركيس أنه "كان بإمكاننا استغالل موضوع خطوط التوتر في المنصورية للشعبوية ولكننا لم ّ

وزراء "التيار" ،نحن مبدئيون وال نحب الشعبوية ولن نسكت عن الفساد ،و ازرة الطاقة قالت بأن ال أضرار على

الملف وهي تتحمل المسؤولية إن لم يكن كالمها صادقاً" ،مشددة على
المخولة للتصريح بهذا
األهالي ،هي الجهة
ّ
ّ
ظهر نفسه الضحية دائماً .والقوات من األحزاب القليلة التي دعمت
يضخم ردود الفعل
أن "التيار
ويحب ان ي ّ
ّ
ّ
لكل وجهة نظره في
استقاللية القضاء ،وصراعات األجنحة ال تفيد بتعزيز استقاللية القضاء والتفاصيل ال تفيد ألن ّ

الموضوع وال اثباتات واضحة ولننتظر المحاكمات واألحكام".

كل هذا االعتراض على استالم "القوات" للدفاع أو العدل ألننا لم نكن لنسمح
وأعلنت أنه "اآلن فهمت لماذا كان ّ
يستمر ،ولو كانت و ازرة العدل مع القوات "ما كان صار لي صار" ،جازمة "أننا لسنا مع
بما يحصل اآلن أن
ّ

السلطوي ،نحن نشارك في السلطة بغية التحسين".
المنطق
ّ

الشرق األوسط
وزير الدفاع :معظم المقاتلين السابقين في سوريا إرهابيون محتملون
دعا للتواصل مع دمشق لترسيم الحدود خالل جولته على المعابر غير الشرعية

بيروت« :الشرق األوسط»
أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب أن «معظم الذين كانوا يقاتلون في سوريا هم من اإلرهابيين المحتملين»،

وإذ لفت إلى أن «الخطر موجود» ،توجه إلى العسكريين اللبنانيين بالقول إن «لبنان يعتمد عليكم وال نريد لمعنوياتكم

أن تتأثر بما يجري في السياسة».

وشدد وزير الدفاع على ضرورة التمييز بين المتدين واإلرهابي .وإذ رفض اتخاذ أي موقف من عملية طرابلس
األخيرة قبل اكتمال الصورة النهائية ،أكد أن «التحقيقات مستمرة بتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد ميشال

عون» ،مشي ار إلى أن «التعاون مع وزيرة الداخلية ريا الحسن وكل األجهزة األمنية مثمر ،وهو ما سيظهر جليا في

األيام المقبلة» .وخالل جولته أمس في الشمال وصوالً إلى المعابر غير الشرعية إلى سوريا ،دعا بوصعب إلى
التواصل مع السلطات السورية في مجال ترسيم الحدود ،كاشفا أن لدى السوريين نية جدية في ترسيم الحدود

البحرية آمال في االستفادة من هذه الفرصة.

وجال بوصعب في طرابلس ومناطق أخرى في الشمال وشرق لبنان ،حدودية مع سوريا ،بعد  5أيام على العملية

اإلرهابية التي نفذها المدعو عبد الرحمن مبسوط في طرابلس .وكشف أنه كانت هناك معلومات بالتفتيش عن

مطلق النار ،الفتاً إلى أن «ما يطمئن أن مخابرات الجيش بدأت تتعقبه منذ بداية إطالق النار».

وفي دار اإلفتاء في عاصمة الشمال ،التقى بوصعب مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار ،وقال« :أحببت من

دار اإلفتاء أن نتحدث عن أمر تحدثنا عنه من قبل ،اإلرهاب ال دين له واإلسالم هو دين محبة وليس شرطا أن
نربط الدين باإلرهاب وكل العالم يرفض العمليات اإلرهابية ،هذه األفكار خطر على الجميع وخيارنا أن نعيش

معا».

وتطرق بوصعب إلى البطء بالمحاكمات ،فقال« :هي بطيئة وهناك بعض الملفات التي أحيلت إلى المجلس

العدلي وسنرى كيف سنسرع هذه األمور وأختم ألقول :يجب أن نفرق بين اإلرهابي والمتدين فاألخير حق له أما
اإلرهابي فيجب أن يحاكم ويجب أال نتساهل مع إرهابي يقتل أبناء وطنه ومذهبه .نأمل في أن التعاون مع الجميع
ومع األجهزة األمنية ووزيرة الداخلية ومعي سيعطي نتائجه في األيام المقبلة».
وعاد بوصعب الجريح الفلسطيني صابر مراد في المستشفى اإلسالمي في طرابلس ونقل إليه اهتمام رئيس

الجمهورية مطمئنا من األطباء المشرفين على حاله الصحية ،قبل أن يحط بطوافة عسكرية في منطقة وادي خالد،

حيث التقى ضباط وعناصر الجيش المنتشرين عند الحدود الشمالية في أحد مراكز الجيش على تلة كرم زبدين
الحدودية.
وزار وزير الدفاع فوج حماية الحدود البرية الثاني في ثكنة الشهيد النقيب إلياس الخوري في رأس بعلبك ،حيث
وصل على متن طوافة عسكرية تابعة للجيش يرافقه كبار الضباط ،واجتمع بالقيادة وشرح له قائد الفوج واقع الحدود
بالصورة وعدد المعابر غير الشرعية والتي ضبطت من قبل الجيش واألرض المتداخلة بين سوريا ولبنان والتحديات

التي يواجهها الجيش.

وكان وزير الدفاع حط في فوج الحدود البرية األول .ودعا من يربط بين الوضع االقتصادي وحقوق الجيش إلى

زيارة هذه النقطة (فوج الحدود البرية األول) ليرى مهام الجيش الصعبة حتى يعدل في كالمه .وفي كلمة موجهة
إلى العسكريين ،أكد أن «الجيش يحمي أيضا (أي إلى جانب الحدود) االقتصاد من خالل ما يقوم به من مكافحة
للتهريب ونحن في أي موقع كنا سنتمسك بحقكم وندافع عنه».

ودعا بوصعب إلى «إقامة معابر شرعية» .وأشار إلى أن «األمور في هذا الشأن تُدرس جدياً ولكنها تتطلب
تعاوناً بين عدة فرقاء» ،داعيا إلى التواصل مع الدولة السورية من أجل ترسيم الحدود بشكل شرعي ورسمي ما

ُيساعد في تحديد مناطقنا وتسهيل انتشار الجيش اللبناني كما يجب .ونبه إلى أن «سيطرة الجيش على المناطق
وتقنيات وهذا يستوجب حالً سياسياً مع الدولة السورية وق ار اًر من مجلس الوزراء لتزويد
الحدودية تتطلب خطة
ّ
معدات وتمويل» .وكشف أن «هناك ّنية لدى السوريين لترسيم الحدود البحرية ونأمل
بكل ما يحتاج إليه من ّ
الجيش ّ
باستغالل الفرصة لتحقيق هذا األمر».

جريمة طرابلس :التحقيق مع شخص علم بحصول اإلرهابي على السالح
محمد شقير
يواصل فرع التحقيقات في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ،وبناء على إشارة من القضاء العسكري،

تحقيقاته مع الموقوفين لديه رهن التحقيق لتبيان دوافع عبد الرحمن مبسوط لتنفيذ عمليته اإلرهابية في طرابلس

عشية حلول عيد الفطر ،التي ذهب ضحيتها  4جنود من الجيش وقوى األمن الداخلي.

وعلمت «الشرق األوسط» أن التحقيق يشمل موقوفاً لدى شعبة «المعلومات» في قوى األمن الداخلي تردد أنه

كان على علم بحصول مبسوط على السالح الذي استخدمه لتنفيذ جريمته اإلرهابية.

وتركز التحقيقات على جمع المعلومات ،والتدقيق فيها ،وتوثيقها ،في محاولة يمكن أن تؤدي إلى التأكد مما إذا

كانت هناك جهة محرضة أو مشغلة لإلرهابي مبسوط ،خصوصاً أن من بين الموقوفين رهن التحقيق من كانوا
على علم بابتياعه األسلحة التي استخدمها في ارتكاب جريمته ،وصوالً إلى تبيان ما إذا كان من بين الموقوفين

من هو على دراية بوجود نية للقيام بعمل إرهابي يستهدف القوى األمنية.

هدد لدى توقيفه
تردد ،من أن مبسوط أُوقف في آذار (مارس) الماضي وأُخلي سبيله ،رغم أنه ّ
وحول ما كان قد ّ
بالثأر من الجيش وقوى األمن ،أكدت مصادر أمنية رفيعة لـ«الشرق األوسط» أن ما تناقله البعض في هذا

الخصوص ليس دقيقاً ،وأن هناك مبالغة في نسب مثل هذه األقوال إلى مبسوط.

وقالت إن مبسوط بعد خروجه من السجن ،سعى للبحث عن وظيفة ،وقصد مرفأ طرابلس لعله يعمل حماالً،

لكن دائرة األمن العام فيه أوقفته بناء على وجود مذكرة تنص على مراقبته والتقصي عنه.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن األمن العام في المرفأ سلمه إلى الشرطة العسكرية التي استجوبته ،وتواصلت مع
توجهه إلى
كرر أقواله ،بدءاً من ّ
النيابة العامة العسكرية التي طلبت اإلفراج عنه ،وقالت إنه لدى التحقيق معه ّ
سوريا للقتال إلى جانب المجموعات اإلرهابية ،وصوالً إلى توقيفه في تركيا ،وإبعاده إلى بيروت.
واستغربت المصادر ما أُشيع عن أنه تم اإلفراج عنه ،رغم أنه هدد لدى توقيفه في مرفأ طرابلس بالثأر من

الجيش وقوى األمن ،وقالت إن مبسوط باع أثاث منزله وهو يستعد للقيام بجريمته اإلرهابية ،وإن التحقيقات جارية
ف هذا المال لشراء األسلحة التي استخدمها في جريمته ،أم أن هناك جهة مشغلة تولت
ص َر َ
للتأكد مما إذا كان قد َ
تأمين كل التسهيالت اللوجيستية له.

وأكدت المصادر أن التحقيقات تركز حالياً حول ما تردد من أنه استخدم دراجة نارية غير دراجته في أثناء تنفيذ

جريمته على مراحل ،بذريعة أن المسافة التي قطعها من مكان إلى آخر ال يستطيع أن يقطعها مشياً على األقدام.
وقالت إن الجهود قائمة لجمع كل ما لدى الموقوفين من معلومات شخصية تتعلق به ،إضافة إلى زوجته ووالده

وشقيقيه.

واستبعدت المصادر أن يكون قد شارك في المعارك التي دارت بين جبل محسن وباب التبانة في طرابلس ،أو

توجه إلى بلدة عرسال البقاعية للقتال إلى جانب المجموعات اإلرهابية المتشددة ،قبل أن يصار إلى تحرير جرودها.
ّ

كما أن التحقيقات لم تأخذ بما كان قد قاله الوزير بوصعب فور وقوع الجريمة اإلرهابية ،خصوصاً لجهة أنه

سيطلب إجراء تحقيق للتأكد مما إذا كانت هناك جهة تدخلت لخفض العقوبة التي ُحكم بها مبسوط ،وسعت لإلف ارج
عنه.

يلق ارتياحاً لدى القضاء العسكري ،وال لدى
وعزت مصادر أمنية وسياسية السبب إلى أن موقف بوصعب لم َ
بعض القيادات السياسية التي تعاملت معه وكأنه أراد أن يغمز من قناة جهاز أمني معين ،في إشارة إلى شعبة
«المعلومات» ،وإال لما ترتّب على مطالبته هذه فتح سجال مع قيادات في تيار «المستقبل» ،إضافة إلى الموقف
الالفت الذي صدر عن وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ،وكان بمثابة رد قاطع توضيحاً للحقيقة ،خصوصاً أنه
حكم بها مبسوط.
ال عالقة لـ«المعلومات» بتحديد مدة العقوبة التي ُ

كما أن االجتماع األمني  -السياسي الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون في اليوم التالي من وقوع الجريمة

لم يأخذ بـ«نصيحة» بوصعب الذي عاد ،بحسب ما توافر لـ«الشرق األوسط» من معلومات ،وأجرى اتصاالت
سعى من خاللها إلى توضيح موقفه في اتجاه سحب اقتراحه من التداول وكأنه لم يكن .وشملت اتصاالت بوصعب

كثي اًر ممن انزعجوا من اقتراحه ،وتعاملوا معه وكأنه يشكك باألحكام الصادرة عن القضاء العسكري ،أو يحاول

تردد أن رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد هللا لم يكن
الغمز من قناة شعبة «المعلومات» ،حتى أنه ّ
أسر بانزعاجه إلى قائد الجيش العماد جوزف عون الذي نجح منذ اللحظة األولى
مرتاحاً لموقف وزير الدفاع ،وأنه ّ
في تصويب الموقف في اتجاه دعوته إلى التنسيق لمواجهة اإلرهاب والتصدي له.

لذلك لم يكن من مجال  -كما تقول مصادر و ازرية  -أمام القوى األمنية سوى التنبُّه ،ورفع مستوى الجاهزية

والتنسيق ،تحسباً لما إذا كانت هذه العملية اإلرهابية بمثابة مؤشر على استيقاظ الخاليا اإلرهابية النائمة بناء ألمر

عمليات من «داعش» ،مع أنه ثبت أن طرابلس ليست حاضنة لإلرهاب ،وتدعم مشروع الدولة ،وكانت أول من
تصدى للمجموعات المتشددة.

وعليه ،فإن التحقيقات في ملف العملية اإلرهابية تدور حول  3فرضيات :األولى أن تكون لدى مبسوط اضطرابات

نفسية دفعته لما أقدم عليه ،والثانية وجود أكثر من شخص نفذ العملية ،والثالثة تأتي في سياق فرضية «الذئب

المنفرد» ،األكثر ترجيحاً حتى الساعة ،إال إذا توصلت التحقيقات إلى تبيان فرضيات أخرى ،مع اإلشارة إلى أن

مبسوط كان قد بدأ يتعاطى المخدرات قبل بلوغه سن الرشد ،وأوقف م ار اًر بسبب إيذاء أشخاص والتعرض لهم من

دون أي مبرر.

حاكم مصرف لبنان يعلن تجميد حسابات  30مشبوها في تمويل اإلرهاب عام 2018
بيروت« :الشرق األوسط»
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أن «حاالت تبييض األموال وتمويل اإلرهاب التي تعالجها هيئة التحقيق

معمقاً وتنسيقاً محلياً مع األجهزة الوطنية المعنية وتعاوناً دولياً».
الخاصة تزداد تعقيداً ،ما يستدعي تحليالً ّ

وأعلن سالمة أن الهيئة تلقت  489حالة ،أسفر التحقيق فيها عن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية في

 30حالة أحيلت إلى المدعي العام التمييزي.

وقال سالمة في افتتاحية «التقرير السنوي لعام  »2018الصادر عن الهيئة  -وحدة اإلخبار المالي اللبنانية في
المبنية على
مصرف لبنان  -إن أعمال التدقيق الميداني الذي تجريه «وحدة التحقق من اإلجراءات» وفق المقاربة
ّ
المخاطر بهدف تقييم إجراءات مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وبرامج االمتثال المتبعة لدى الجهات
الملزمة باإلبالغ ،شملت  22مصرفاً ،فضالً عن عدد من مؤسسات القطاع المالي وبعض األعمال والمهن غير

المحددة.
المالية
ّ

الطالب السوريون يوفرون فرص عمل لـ 12ألف لبناني
بيروت :تما ار جمال الدين
دوام آخر» لسائقيها ،ينقلون الطالب
ال تهدأ حافالت نقل الطالب في القرى الجبلية في فترة بعد الظهر .ثمة « َ
السوريين إلى المدارس الرسمية الرتياد صفوف «مدارس بعد الظهر» التي تجدد ظهورها قبل سنوات ،وأتاحت

فرص عمل لـ 12ألف لبناني في قطاع التعليم ،إلى جانب قطاعات أخرى مرتبطة بها ،وتمولها األمم المتحدة
ودول مانحة.

وتتبع مدارس الالجئين السوريين في لبنان برامج وطرقاً تنظيمية خاصة بها ،تحت إشراف و ازرة التربية والتعليم

العالي في لبنان ،مهمتها تعليم األطفال السوريين الالجئين داخل مباني المدراس الرسمية ،وذلك ضمن فترات

ر إلى شغل الطالب اللبنانيين في دوام الصباح.
بعض الظهر ،نظ اً

َ

ويستضيف لبنان حالياً نحو  987ألف الجئ جراء الصراع السوري المستمر منذ سبعة أعوام 490 ،ألفاً منهم
أطفال في سن المدرسة (تتراوح أعمارهم بين  3و 18عاماً) ،حسب أرقام المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

الالجئين.

وأتاحت هذه المبادرات لتعليم السوريين ،فرص عمل ألكثر من  12ألف لبناني في القطاع التربوي يستفيدون

المستعان بهم» من خارج
من البرامج المخصصة لتعليم الالجئين السوريين في لبنان ،ينقسمون إلى  7500من « ُ
مالك و ازرة التربية وهم من أصحاب االختصاصات والكفاءات العلمية ،أما اآلخرون فهم من األساتذة العاملين في
القطاع التعليمي الرسمي ،حسبما قال مستشار وزير التربية صالح تقي الدين.

وأوضح تقي الدين لـ«الشرق األوسط» أن «هناك أكثر من  218ألف طالب سوري يتعلمون في المدراس
اللبن انية ،لذلك تستعين و ازرة التربية كل عام بهذا العدد من األساتذة بغية تأمين التعليم لهذا العدد الكبير من

الطالب».

ويتقاضى كل أستاذ  18ألف ليرة لبنانية (نحو  12دوال اًر) مقابل كل ساعة تعليم لالجئين .ويؤكد تقي الدين أن

عملية تعليم األطفال السوريين في لبنان تخضع لبرنامج متكامل ،حيث إن األساتذة ليسوا المستفيدين الوحيدين من

هذه المدارس ،بل «إن الو ازرة تقوم بعمل جبار في تأمين كل ما يلزم الطالب ،فتوفر لهم مرشدين نفسيين وصحيين
على سبيل المثال لمتابعة حاالتهم على مدار العام الدراسي».

وفيما يتعلق بالتمويل ،قال تقي الدين إن هناك الكثير من الدول المانحة التي أعطت و ازرة التربية والتعليم منحاً

خاصة لالجئين السوريين أبرزها الواليات المتحدة ودول أوروبية وروسيا.

ومنحت هذه المدارس فرص عمل أساسية وإضافية لكثير من اللبنانيين من القطاعات واالختصاصات كافة.

تقول النا نجم ،وهي أستاذة تقوم بتعليم الجئين سوريين في إحدى المدارس في لبنان ،لـ«الشرق األوسط» ،إن هذه

المدارس أعطتها شخصياً فرصة للعمل كانت تبحث عنها قبل األزمة .وتروي نجم أنها خريجة اختصاص إدارة
أعمال ،وعندما فشلت في العثور على وظيفة في اختصاصها ،قررت االستفادة من فرصة التعليم بمدارس الالجئين.

وال تشمل المنافع العاملين في قطاع التعليم فحسب ،إذ تؤكد عال شهيب ،وهي مديرة في مدرسة رسمية تستقبل

الجئين سوريين في فترات بعد الظهر ،أنه من بين المستفيدين ،باإلضافة إلى المعلمين ،مرشدون نفسيون

واجتماعيون وصحيون .وقالت لـ«الشرق األوسط» إن «كل مدرسة خاصة بالالجئين يجب أن ُيخصص لها مرشدان
نفسيان لمتابعة حالة التالميذ النفسية ومراقبة أوضاعهم على مدار السنة الدراسية ،ومرشدان صحيان أيضاً» .وفي
القطاعات غير التربوية ،أشارت شهيب إلى تشغيل قطاع حافالت نقل الركاب ،وأطباء الصحة العامة وأطباء

تعينهم الو ازرة للكشف على الطالب في بداية كل عام وفي نهايته أيضاً ،باإلضافة إلى أصحاب
األسنان الذين ّ
الدكاكين الصغيرة داخل المدارس ،فضالً عن المكتبات ومراكز بيع القرطاسية ،حيث تبلغ التكلفة المتوسطة للتالميذ

السوريين في كل مدرسة سنوياً  12مليون ليرة ( 8آالف دوالر).
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