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التصعيد األميركي ـ اإليراني 
يشغل قائد الجيش اللبناني في واشنطن

بريوت: خليل فليحان

لم تمنع االعتصامات التي 
تضرب بيروت من حني إلى آخر 
ومـــــا يــنــتــج مــنــهــا مــــن تــعــطــيــل 
لــقــطــاعــي اإلنـــتـــاج والــخــدمــات، 
الحكومة اللبنانية مــن إجــراء 
االتــــصــــاالت بــــالــــدول الــكــبــرى، 
خــصــوصــًا الــــواليــــات املــتــحــدة 
وروسيا لتجنيب لبنان تبعات 
أي مواجهة بني أميركا وإيران، 
وبخاصة فــي ظــل مــخــاوف من 
احتمال طلب طهران من «حزب 

الله» فتح جبهة مع إسرائيل.
وتــــوقــــع مــــصــــدر حــكــومــي 
«الشرق األوســـط» أن  لـ لبناني 
يــبــحــث قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جـــوزيـــف عــــون مـــع املــســؤولــني 
العسكريني األمــيــركــيــني الذين 
سيلتقيهم في واشنطن احتمال 
الـــصـــدام األمــيــركــي - اإليـــرانـــي 

واشـــــتـــــراك إســــرائــــيــــل و«حـــــزب 
الله» فيه، واستهداف الجيش 
بــدوره  اللبناني «الـــذي ســيــرد 

على الهجمات اإلسرائيلية».
«ال  أنـــــــــه  املـــــــصـــــــدر  ورأى 
يمكن االستخفاف بالتصعيد 
الـــــكـــــالمـــــي ألنــــــــه يـــــتـــــزامـــــن مــع 
تـــحـــشـــيـــدات عــســكــريــة مــــن كــال 
الـــجـــانـــبـــني فــــي مـــيـــاه الــخــلــيــج 
وأبــــــعــــــد مــــــن ذلـــــــــــك». ووصــــــف 
الوضع السائد حتى اآلن بأنه 
«مجرد عرض عضالت عسكري 
وإعــــالمــــي، لــكــن وقـــــوع الــعــمــل 
فــي مــيــنــاء الفجيرة  اإلرهـــابـــي 
فــــــي دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات صـــبـــاح 
األحـــد املــاضــي أدى إلــى نشوء 
وضع جديد ال يمكن التعاطي 
مــعــه بـــإطـــالق أحـــكـــام ســريــعــة؛ 
يــفــّجــر  الـــتـــســـرع يــمــكــن أن  ألن 
حربًا ال يمكن التكهن بمداها 

وبنتائجها التدميرية».

غرق زورق مهاجرين سوريني قبالة لبنان
بريوت: «الشرق األوسط»

غرق زورق في عرض البحر 
شمال لبنان على متنه عدد من 
الــــســــوريــــني خـــــالل مــحــاولــتــهــم 
السفر إلى قبرص ســرًا. وقالت 
«الــوكــالــة الوطنية لــإلعــالم» إن 
«شــــاطــــئ شـــكـــا - الــــهــــري شــهــد 
محاولة سفر ثمانية سوريني 
بـــطـــريـــقـــة غــــيــــر شــــرعــــيــــة عــلــى 
مـــنت زورق صــيــد إلـــى قــبــرص، 
وتــعــرضــوا لــحــادث تــســبــب في 
غــرق الــــزورق فــي عــرض البحر 

وعــلــى مــســافــة غــيــر بــعــيــدة من 
الشاطئ».

وذكرت الوكالة أن «القوات 
البحرية فــي الجيش اللبناني 
أوقـــفـــت ثــالثــة أشـــخـــاص منهم 
بعد وصولهم إلى الشاطئ عند 
الــزيــوت عــن طريق  مرفأ شركة 
الـــســـبـــاحـــة، فــيــمــا بـــقـــي مــصــيــر 
خمسة آخرين مجهوًال ولم يتم 
التأكد مما إذا كانوا قد وصلوا 
إلى الشاطئ وغادروا إلى جهة 
مجهولة أو ما زالــوا في عرض 

البحر».

باسيل يشدد على وقف تسريبات الخارجية
بريوت: «الشرق األوسط»

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
واملـــغـــتـــربـــني الـــلـــبـــنـــانـــي جـــبـــران 
باسيل أنه سمح برفع الحصانة 
عــن املوظفني فــي وزارتــــه، مؤكدًا 
العمل على منع التسريبات إلى 
لــه منذ  اإلعـــــالم، فــي أول تعليق 
مداهمة وزارة الخارجية األسبوع 
املاضي من قبل أمن الدولة إلجراء 
تحقيقات في تسريب مراسالت 

إلى اإلعالم.
وكــــشــــف بـــاســـيـــل فــــي كــلــمــة 
لــــــه خــــــــالل حــــفــــل قــــســــم الـــيـــمـــني 
لــدبــلــومــاســيــني جــــدد، أن ٧٠ في 
املــــائــــة مــــن الـــنـــاجـــحـــني فــــي هـــذه 
الــــدورة مــن الــنــســاء. وقـــال: «منذ 
الـــخـــارجـــيـــة عــام  تــســلــمــي وزارة 
٢٠١٤ اكتشفت أن هناك تسريبات 
تحدث داخل الوزارة وأصبح هناك 
تشكيك بكل السلك الدبلوماسي 
وصوًال إلى تخوينه»، وأشار إلى 
أنه وجه كتابًا إلى القضاء وسمح 
الـــوزارة  بمالحقة أي موظف فــي 
ورفع الحصانة عن املوظفني بدءًا 
مـــن مــديــر مــكــتــبــه واألمـــــني الــعــام 

ومدير الشؤون السياسية.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح: «اجــــــتــــــمــــــعــــــت 
باملوظفني واعتذرت منهم ألنني 
مــضــطــر التــــخــــاذ هـــــذا اإلجــــــــراء، 
يــــــكــــــون أحـــــدهـــــم  وتــــمــــنــــيــــت أال 
مــــتــــورطــــًا، وطـــلـــبـــت مـــــن رئـــيـــس 
الـــجـــهـــاز أن يــتــعــاطــى بـــاحـــتـــرام 
كــامــل مــع املــوظــفــني مــع إصـــراري 
على معرفة الحقيقة». وأكـــد أن 
«مــشــكــلــتــنــا لــيــســت مــــع جـــريـــدة 
أو وســيــلــة إعــــالم، بــل هــي داخــل 
الــــــوزارة ونــحــن مــعــنــيــون بــوقــف 
الـــتـــســـريـــب وكــــــل مــــا أتــــمــــنــــاه أال 
يــكــون أحـــد أعــضــاء الــســلــك وراء 
الــــتــــســــريــــب، وهــــمــــنــــا الـــــوصـــــول 
إلـــى الحقيقة وحــريــة الصحافة 

مصانة ومحمية».
وأضاف: «نعاني من العجز 
الـــتـــجـــاري فـــي لــبــنــان، وعــلــى كل 
سفير أن يــكــون االقــتــصــاد جــزءًا 
مــن هــمــه». وقـــال للدبلوماسيني 
الــجــدد: «دوركــــم الــســيــاســي مهم 
تــــوجــــيــــهــــات وزارة  بـــــنـــــاء عــــلــــى 
الــخــارجــيــة الــتــي تــمــثــل ســيــاســة 
الــدولــة ووالؤكــــم يــجــب أن يكون 

للبنان ال لخط سياسي».

مناقشات ملشروع قانون انتخابي لبناني جديد
بريوت: «الشرق األوسط»

التنمية  «كتلة  استكملت 
والــتــحــريــر» عـــرض اقــتــراحــهــا 
لـــــقـــــانـــــون انـــــتـــــخـــــابـــــي جــــديــــد 
اللبنانيني  نسبي مع األفرقاء 
بلقائها، أمس، مع كتلة «حزب 
الكتائب». وأعلن النائب أنور 
الــخــلــيــل أن االقـــتـــراح يتضمن 
لــبــنــان دائـــــرة انتخابية  جــعــل 
واحـــــــــدة واملـــــــســـــــاواة فـــــي عـــدد 
املـــــــقـــــــاعـــــــد بــــــــني املــــســــيــــحــــيــــني 

واملسلمني. 
وأوضــح الخليل أن الوفد 
اللقاء مع رئيس  انتهز فرصة 
«الــــكــــتــــائــــب» الــــنــــائــــب ســـامـــي 
الجميل «لطرح قانون انتخاب 
جديد اقترحه رئيس البرملان 
نبيه بري ليكون فاتحة مبكرة 
لعملية البحث في قانون جديد 

لالنتخاب».

ولـــفـــت إلــــى أن «االقــــتــــراح 
يجعل لبنان دائـــرة انتخابية 
واحـــدة، على أن تــوزع املقاعد 
الــنــيــابــيــة طــبــقــًا ملـــا نـــص عليه 
الــدســتــور، أي بــالــتــســاوي بني 
املسيحيني واملسلمني، ونسبيًا 
بـــني طـــوائـــف كـــل مـــن الــفــئــتــني، 
املــنــاطــق، وتكون  ونسبيًا بــني 
الـــدائـــرة الـــواحـــدة عــلــى النظام 
النظام  النسبي وليست على 
األكــثــري أو االقــتــراع بالصوت 

التفضيلي».
وأشار إلى «أننا طلبنا أن 
تــكــون هــنــاك ٦ مــقــاعــد ملمثلي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــني غــــيــــر املـــقـــيـــمـــني، 
إلـــــــــى ١٢٨ مــــقــــعــــدًا،  إضـــــــافـــــــة 
وتـــخـــصـــيـــص كــــوتــــا نــســائــيــة 
من ٢٠ مقعدًا، أي ما يمثل ١٥ 
فــي املــائــة مــن املــقــاعــد. على أن 
تحترم هــذه النسبة في خالل 

عملية تركيب اللوائح».

وزير الدفاع يؤكد عدم املس برواتب العسكريني... وقرارات بتخفيض تقدميات اجلمعيات

لبنان يمدد نقاش املوازنة على وقع احتجاجات
بريوت: «الشرق األوسط»

استكملت الحكومة اللبنانية، 
أمــــس، مــنــاقــشــة مــشــروع املـــوازنـــة، 
بعدما كانت عقدت جلسة مسائية 
اســـتـــمـــرت حــتــى الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
صـــــبـــــاحـــــًا، عـــــلـــــى وقـــــــــع تـــصـــعـــيـــد 
الــــتــــحــــركــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــرافـــضـــة 
لخفض الرواتب وزيادة الضرائب.

وتـــكـــرر مــشــهــد االحــتــجــاجــات 
الــــذي شــهــده مــحــيــط مــقــر مجلس 
الــــــوزراء مــســاء أول مــن أمــــس، مع 
الـــعـــســـكـــريـــني املــــتــــقــــاعــــديــــن الـــــذي 
نصبوا خيمًا أمــام مصرف لبنان 
املــــركــــزي فــــي بــــيــــروت، أمــــــس، فــي 
موازاة اعتصامات نفذها زمالؤهم 
أمـــــام فـــــروع املـــصـــرف فـــي مــنــاطــق 
لـــبـــنـــانـــيـــة عـــــــدة، قـــبـــل أن يــعــلــنــوا 
تعليقهم التحرك تجاوبًا مع مطلب 

وزير الدفاع إلياس بو صعب.
وفيما كــان يفترض االنتهاء 
مــــن مــــشــــروع املـــــوازنـــــة فــــي جــلــســة 
أمس، أعلن عقد جلسة ظهر اليوم 
الســتــكــمــال الــبــحــث. وأشـــــار وزيـــر 
اإلعــالم جمال الجراح بعد انتهاء 
الجلسة إلى اتخاذ قرارات متعلقة 
بــتــخــفــيــض الـــتـــقـــديـــمـــات لــبــعــض 
الجمعيات. وقـــال: «حرصنا على 
عدم املس بالتقديمات للجمعيات 
الـــجـــديـــة الـــتـــي تــســاعــد املــواطــنــني 
فعليًا، إال أنه حصل تخفيض على 

التقديمات لجمعيات أخرى».
الـــحـــكـــومـــة  كــــانــــت  وعــــمــــا إذا 
ســتــصــل إلـــى بــحــث بــنــد االقــتــطــاع 
من الرواتب إن لم تكن التخفيضات 
الــتــي أقـــرت حــتــى اآلن كــافــيــة، قــال 
الجراح: «ال أستطيع أن أجيب قبل 

أن يقدم وزير املالية تقريره».
وقــال وزيــر املالية علي حسن 
خـــلـــيـــل: «أكـــمـــلـــنـــا كــــل املـــــــواد الــتــي 
تــتــضــمــن املـــــوازنـــــة واالقــــتــــراحــــات 
اإلضــــــــــافــــــــــيــــــــــة، وهــــــــــنــــــــــاك بــــعــــض 
االقــــتــــراحــــات الـــتـــي مـــن املــمــكــن أن 
يــقــدمــهــا الـــــــوزراء وتـــمـــت مــراجــعــة 

املـــــســـــاهـــــمـــــات والـــــعـــــقـــــود فــــــي كــل 
الـــــــــــــوزارات». وأكــــــد وزيــــــر الـــدفـــاع 
إلــيــاس بــوصــعــب أنـــه «ال كـــالم عن 
مس بالرواتب بأشكالها املختلفة 
ســــــواء لــلــعــســكــريــني فــــي الــخــدمــة 
املـــتـــقـــاعـــديـــن، وقـــــرار  الــفــعــلــيــة أو 
حــســم ٣ فـــي املـــائـــة عــلــى الــطــبــابــة 
سيتم تطبيقه على جميع موظفي 
الدولة ال العسكريني فحسب، ولكن 

سنعوضهم في أماكن أخرى».
وكان الجراح أوضح ردًا على 
ســـؤال أنـــه «تـــم إقــــرار الــتــدبــيــر رقــم 

الــعــدو اإلسرائيلي  ٣ فــي مواجهة 
ويبقى لوزيري الداخلية والدفاع 
تحديد التدبيرين رقــم ٢ و١ وفق 

كل منطقة».
وكـــــــــان بــــوصــــعــــب أكـــــــد لـــوفـــد 
الــــعــــســــكــــريــــني الـــــــذيـــــــن الــــتــــقــــاهــــم 
رفــضــه املـــس بــحــقــوقــهــم. وأكــــد أن 
«مسألة االقــتــطــاع مــن الــرواتــب أو 
التعويضات أو تجميد جزء نسبي 
مـــنـــهـــا لـــفـــتـــرة مــعــيــنــة ومــــوضــــوع 
فــرض ضريبة دخــل بنسبة ٣ في 
املائة على رواتــب املتقاعدين غير 

مــطــروحــة لــلــنــقــاش». وأوضــــح أنــه 
«في حال كانت هناك متغيرات في 
املـــوضـــوع فسأبلغهم بــاألمــر  هـــذا 

فور حصوله».
وتمنى بوصعب على جميع 
املـــتـــقـــاعـــديـــن «عـــــــدم الــــلــــجــــوء إلـــى 
أســـلـــوب إحــــــراق اإلطــــــــارات وقــطــع 
الـــــطـــــرقـــــات وإقـــــــفـــــــال املــــؤســــســــات 
العامة»، داعيًا إياهم إلى «اعتماد 
وســــــائــــــل االعــــــــتــــــــراض الـــســـلـــمـــيـــة 
والــــحــــضــــاريــــة مـــــن دون تــعــطــيــل 

املرافق العامة».

وقال العميد محمود طبيخ، 
بـــاســـم الــعــســكــريــني املــتــقــاعــديــن 
املعتصمني أمام املصرف املركزي، 
لـــيـــســـوا ســبــبــًا  إن «الـــعـــســـكـــريـــني 
لـــعـــجـــز املـــــوازنـــــة ولـــــن يــســمــحــوا 
بـــــاملـــــس بــــحــــقــــوقــــهــــم املـــكـــتـــســـبـــة 
وليس من املنطق أن يحرم أبناء 
العسكريني، ال سيما منهم أبناء 
الشهداء من مخصصات التعليم 
والــــعــــيــــش الـــــكـــــريـــــم... لـــيـــأخـــذوا 
الــــضــــرائــــب مــــن الـــتـــعـــديـــات عــلــى 
األمالك العامة واألمالك البحرية 

وأصحاب اليخوت».
وعــــــلــــــى خـــــــط رفـــــــــض خـــفـــض 
الـــرواتـــب، استقبل رئــيــس مجلس 
النواب نبيه بري، أمس، وفد رابطة 
موظفي القطاع العام، وبحث في 
موضوع املوازنة والرواتب. وأكدت 
الرابطة «الرفض القاطع ألي مس 
بالرواتب تحت أي صيغة طرحت 
أو تطرح»، مشددة في الوقت نفسه 
على «التمسك بالحقوق املكتسبة 
والــتــقــديــمــات االجــتــمــاعــيــة، وعــدم 

املس باملعاش التقاعدي».

عسكريون متقاعدون يحتجون أمام مقر مصرف لبنان في بيروت أمس (رويترز)

توافق لبناني على التقشف لتجنب خسارة «سيدر»
بريوت: يوسف دياب

تـــقـــف الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
أمــــــــام خــــيــــاريــــن، أحــــالهــــمــــا مـــــّر؛ 
إقــــــــرار إصـــــالحـــــات مــالــيــة  األول 
واقــتــصــاديــة تــخــّفــض الــعــجــز في 
املــوازنــة، وتحّد من تنامي الدين 
العام، لكنها تواجه بنقمة شعبية 
واسعة جــراء الضرائب الجديدة 
الـــــتـــــي ســــتــــفــــرضــــهــــا، واقــــتــــطــــاع 
نسبة من رواتــب موظفي القطاع 
العام. والثاني محاذير التفريط 
بــمــقــررات مــؤتــمــر «ســـيـــدر» الــذي 
وعد بإطالق ورشة مشاريع للبنى 
الــتــحــتــيــة واالســـتـــثـــمـــارات تــقــّدر 
بـ١١٫٨ مليار دوالر، شرط تطبيق 
اإلصــــالحــــات املـــطـــلـــوبـــة؛ وأولـــهـــا 
خــفــض الــعــجــز، وزيـــــادة إيــــرادات 

الخزينة، ومحاربة الفساد.
ويـــبـــدو أن الــحــكــومــة عــازمــة 
عــلــى الــســيــر بـــاإلصـــالحـــات، رغــم 
تــعــاظــم النقمة الشعبية وحــركــة 
االحــــــتــــــجــــــاجــــــات واإلضـــــــــرابـــــــــات 
املتصاعدة على األرض، باعتبار 
أن أي تفريط بمكتسبات «سيدر» 
يعني فقدان الثقة الدولية بلبنان، 
ودخــــــــــول الـــــبـــــالد تــــدريــــجــــًا نــفــق 
االنـــهـــيـــار، وهـــو مـــا تــتــفــق الــقــوى 
ــبــه، 

ّ
الــســيــاســيــة ضــمــنــًا عــلــى تــجــن

سواء داخل الحكومة أو خارجها، 
وعــــلــــى املــــضــــي بــــــإقــــــرار مــــوازنــــة 
تــقــشــفــيــة أيـــًا كــانــت االنــعــكــاســات 

على األرض.
وتـــتـــحـــّســـب الـــحـــكـــومـــة بــكــّل 
الـــفـــعـــل عــلــى  مـــكـــونـــاتـــهـــا مــــن رّد 
األرض رفــضــًا ألي مــوازنــة تطال 

جــزءًا مــن رواتـــب موظفي القطاع 
العام، لكنها مضطرة إلى تجّرع 
الــكــأس. ورأى عــضــو «كتلة  هـــذه 
املستقبل» النائب محمد الحجار، 
الــوطــنــيــة تقضي  أن «املــصــلــحــة 
بـــــأن يـــصـــار إلـــــى خـــفـــض الــعــجــز 
فــي مــوازنــة الــدولــة، ألنــه السبيل 
األوحـــــــد لــتــمــكــني االقــــتــــصــــاد مــن 
النهوض وتنقيته من الشوائب».

«الــشــرق األوســــط» أن  وأكـــد لـــ
رئــيــس الحكومة سعد الحريري 
«يحاول توفير توافقات سياسية 
إلقـــــــــرار مـــــوازنـــــة تـــخـــّفـــض حــجــم 
اإلنــفــاق فــي الـــدولـــة، وتــــؤدي إلــى 
الــــذي هو  الــعــام  الــديــن  تخفيض 
مطلب وطني قبل أن يكون مطلبًا 

دولـــــيـــــًا». وقـــــــال: «عـــنـــدمـــا ذهــبــت 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى مـــؤتـــمـــر (ســـيـــدر) 
كـــان العجز  بــمــوازنــة عـــام ٢٠١٨، 
مـــقـــدرًا بـــــــ٨٫٢ فـــي املــــائــــة، وتــعــهــد 
الــرئــيــس الــحــريــري أمـــام ٣٠ دولــة 
عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة ومـــؤســـســـات 
دولــيــة بتخفيض اإلنــفــاق واحــدًا 
فـــي املـــائـــة ســنــويــًا وعــلــى مـــدى ٥ 
سنوات، لكن لألسف وصل العجز 
في ٢٠١٨ إلى ١١٫٥ في املائة لذلك 

ال يمكن االستمرار بهذا النهج».
ويــؤكــد الخبير االقــتــصــادي 
الــــــدكــــــتــــــور جــــــاســــــم عـــــّجـــــاقـــــة أن 
«مؤتمر (سيدر) فرض على لبنان 
إجـــــــراءات تــتــطــابــق مـــع املــعــايــيــر 
املــالــي». وقــال  الــدولــيــة لالنتظام 

«الشرق األوســـط» إن «الشروط  لـ
الدولية مرتبطة بعاملني: األول أن 
نسبة العجز في املوازنة تبلغ اآلن 
١١٫٥ فــي املــائــة فــي حــني يجب أن 
تكون أقّل من ٣ في املائة. والثاني 
الــعــام تبلغ ١٦٢  الــديــن  أن نسبة 
الــنــاتــج املحلي،  املــائــة مقابل  فــي 
في حني أن االنتظام العام يقول 
إنــهــا يــجــب أن تــكــون أقــــّل مــن ٦٠ 
في املائة»، الفتًا إلى أن «كل عجز 
فـــي نــهــايــة الــســنــة تــمــّولــه الــدولــة 
باالستدانة، مما يعني أن العجز 

يتحّول إلى دين».
وحــــــــــــــــذر عــــــــّجــــــــاقــــــــة مــــــــــن أن 
«االســتــمــرار بــهــذه الــوتــيــرة يفقد 
الدولة السيطرة على خدمة الدين 

وعلى الدين العام املتأتي من هذا 
العجز»، مشيرًا إلى أن «الحكومة 
وصــلــت إلــى قناعة بــأنــه ال يمكن 
االســتــمــرار بــهــذا الـــواقـــع، وال حــّل 
إّال بتخفيض العجز، ألن الدولة 
تصرف أكثر بكثير من مداخيلها». 
وعــــّد أن «عــــدم الــقــيــام بـــإجـــراءات 
عالجية يقّوض مؤتمر (سيدر)، 
املــوفــد الفرنسي  بــدلــيــل تــصــريــح 
ملـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ مـــــقـــــررات ســيــدر 
(الــســفــيــر بــيــار دوكـــــان) الـــذي أكــد 
أنه ال يمكن االستمرار باالستدانة 
وفق هذا الواقع املالي». وقال: «إذا 
لم نقم بــاإلصــالحــات، فلن نحقق 
شيئًا من (ســيــدر) وسنذهب إلى 

الهالك».

وفــــي تــبــريــره الــــقــــرارات غير 
الشعبية التي تعتمدها الحكومة 
في املوازنة، أكد مصدر سياسي 
«الشرق األوســط» أن «الحكومة  لـ
تـــقـــوم بــعــمــلــيــة اســتــبــاقــيــة كـــي ال 
نقع في املحظور، وهي تقدم على 
تــقــلــيــص الـــعـــجـــز الــــــذي تــعــوضــه 
مداخيل مؤتمر (سيدر)»، مشيرًا 
إلــــى أن «مــــا تـــقـــوم بـــه الــحــكــومــة 
رغم كل االحتجاجات القائمة في 
الشارع، ستواكبه عملية مكافحة 
الفساد، ألن تجاهل الفساد القائم 
ســيــعــيــد تــكــبــيــر الـــعـــجـــز». ولــفــت 
املصدر إلــى «وجــود تضامن بني 
كل القوى السياسية، واتفاق على 
ب املــزايــدات اإلعالمية كي ال 

ّ
تجن

تذهب الجميع نحو الفشل».
وفي مقابل األرقــام املشّجعة 
الــــتــــي يـــنـــطـــوي عـــلـــيـــهـــا مـــشـــروع 
املوازنة، ثمة خشية من أن تكون 
هذه األرقام مجّرد دعاية إعالمية 
تفتقر إلى وسائل التنفيذ. ويشير 
الخبير االقتصادي جاسم عّجاقة 
إلــى أن «مــشــروع املــوازنــة الحالي 
الــعــجــز مــن ٦٫٥  يــلــحــظ تخفيض 
مليار دوالر إلى ٤٫٨ مليار دوالر، 
وهـــــذا أمــــر جـــّيـــد إذا تــحــقــق، ألن 
(سيدر) يشترط أن يكون العجز 
دون ٥ مليارات دوالر»، الفتًا في 
الـــوقـــت نــفــســه إلــــى «وجــــــود عــدد 
مــن مــلــفــات الــفــســاد يــجــب حــّلــهــا، 
وهــــــي تــــبــــدأ بــــاســــتــــعــــادة أمــــــوال 
األمالك البحرية والنهرية، ووقف 
الـــتـــهـــريـــب عـــبـــر املــــرفــــأ والــــحــــدود 
الـــبـــريـــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الــــتــــي ال 

تخضع لرقابة الجمارك».

جانب من اجتماع الحكومة اللبنانية ملناقشة املوازنة أمس (داالتي ونهرا)

ع املظاهر املسلحة
ّ
مخيم «املية ومية» الفلسطيني يود

بريوت: بوال أسطيح

تــــحــــّول مــخــيــم «املــــيــــة ومـــيـــة» 
لـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني الـــواقـــع 
جنوب لبنان والذي كان قبل نحو 
بــؤرة أمنية متفجرة،  عــام تقريبًا 
آمــنــة مــن دون مظاهر  إلــى منطقة 
مــســلــحــة نــتــيــجــة اتـــفـــاق لــبــنــانــي - 
فــلــســطــيــنــي بــــدأ اإلعــــــداد لـــه ُبــعــيــد 
انتهاء االشتباكات التي اندلعت 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨ 
بـــــني حـــركـــتـــي «فـــــتـــــح» و«أنـــــصـــــار 
الله»، ما أدى إلى سقوط عدد من 
القتلى والجرحى وترويع سكانه 
الفلسطينيني، واللبنانيني الذين 

يعيشون في محيطه.
وبـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــرت الـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــســـــاء الـــجـــمـــعـــة 
املـــاضـــي، إزالــــة الــحــواجــز والــدشــم 
والـــتـــحـــصـــيـــنـــات. كـــمـــا أنــــهــــت كــل 
املــــظــــاهــــر املـــســـلـــحـــة بــــعــــدمــــا كــــان 
املـــخـــيـــم يــــحــــوي مــــربــــعــــات أمــنــيــة 

ويشهد مناوشات بشكل مستمر 
الــقــوى املسلحة التي تسيطر  بــني 
عــلــيــهــا. وعـــــزز الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وجــــــــوده عـــنـــد املــــدخــــل الــرئــيــســي 
للمخيم، على أن يسّير دوريات في 
الــشــارع الــعــام املمتد مــن أولـــه إلى 

قرية «املية ومية».
وأشـــــــــارت مــــصــــادر عــســكــريــة 
لبنانية إلى أن االتفاق لحظ إخالء 
الـــســـالح الــثــقــيــل مـــن املــخــيــم على 
دفعتني، على أن تسّير مخابرات 
الـــجـــيـــش دوريـــــــــات داخـــــــل املــخــيــم 
بـــــوجـــــود الـــــقـــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة، 
«الــشــرق  مــوضــحــة فـــي تــصــريــح لـــ
األوسط» أنه في مرحلة الحقة من 
تطبيق االتــفــاق سيبسط الجيش 
سلطته كاملة في املخيم. وأضافت 
أن «املــفــاوضــات كــانــت تشمل هذا 
املــخــيــم تــحــديــدًا نــظــرًا إلـــى وضعه 
الـــوضـــع  بـــاعـــتـــبـــار أن  ومــــوقــــعــــه، 
يختلف في باقي املخيمات»، الفتة 
إلى أن الجيش يستكمل املفاوضات 

مع القوى الفلسطينية عبر مديرية 
املــــخــــابــــرات كــــي تــبــقــى املــخــيــمــات 

هادئة.
وأشارت مصادر حركة «فتح» 
إلى أن االتفاق يحصر حمل السالح 
في بعض العناصر املكلفني حراسة 
بعض مكاتب القوى الفلسطينية، 
على أن يتم تخزين بقية األسلحة 
«الـــشـــرق  فــــي املــــــخــــــازن. وقــــالــــت لــــ
يـــحـــّول  األوســـــــــط» إن االتـــــفـــــاق ال 
«املـــيـــة ومـــيـــة» إلــــى مــخــيــم مــنــزوع 
السالح إنما إلى مخيم آمن، إذ «تم 
وضع حد للفوضى ومنع التجول 
بـــاأللـــبـــســـة الـــعـــســـكـــريـــة»، مـــشـــددًة 
على أن «ما حصل يشكل مصلحة 

لبنانية - فلسطينية مشتركة».
وقـــوبـــل االتـــفـــاق بــارتــيــاح في 
صـــفـــوف املـــدنـــيـــني الــفــلــســطــيــنــيــني 
الذين ال يزالون يسكنون في املخيم 
اللبنانيني الذين  كما في صفوف 
يعيشون على تخومه بعدما دفعت 
االشـــتـــبـــاكـــات األخــــيــــرة الـــعـــشـــرات 

منهم لترك منازلهم. ومن املرتقب 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــقــــوى  تـــتـــولـــى  أن 
توقيف أي مخلٍّ باالتفاق وتسليمه 
للجيش اللبناني وإال يقوم الجيش 

باملهمة.
وتتولى لجان أمنية مشتركة 
أبــــرز الفصائل  تــضــم ممثلني عــن 
الفلسطينية، األمـــن فــي مخيمات 
«عني الحلوة» و«البداوي» و«برج 
الـــــبـــــراجـــــنـــــة»، والـــــتـــــي تــــعــــد أكـــبـــر 
الفلسطينيني  لالجئني  تجمعات 
فــــي لـــبـــنـــان. وال وجـــــــود لــلــجــيــش 
والـــقـــوى األمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة داخــل 
١٢ مخيمًا فلسطينيًا منتشرًا في 
اللبنانية، مــا أدى  معظم املناطق 
إلى هرب عدد كبير من املطلوبني 
إلـــــى داخــــــل هـــــذه املـــخـــيـــمـــات الــتــي 
تشهد انتشارًا ظاهرًا للسالح من 

دون أي ضوابط.
ويعتبر رئيس «لجنة الحوار 
الــلــبــنــانــي - الــفــلــســطــيــنــي» الــوزيــر 
السابق حسن منيمنة، أن «هناك 

ميًال عامًا لدى الفلسطينيني الذي 
يــعــيــشــون فـــي لــبــنــان لـــوضـــع حد 
لــلــســالح املنتشر داخـــل املخيمات 
 مــنــهــم بــأنــه لـــم يــعــد يــخــدم 

ً
قــنــاعــة

قضيتهم وبات قسم منه في خدمة 
قوى خارجية، ما يؤدي إلى تحمل 
املدنيني عواقب استخدامه من قبل 
«الــشــرق  الــقــوى املــســلــحــة». وقـــال لـــ
األوســـــط» إن مــا حــصــل فــي «املــيــة 
ومية» أخيرًا «خطوة على الطريق 
الصحيح كي نصل إلى اليوم الذي 
ال يبقى فيه سالح داخل املخيمات 
وهذا ما هو حاصل في مخيم «نهر 

البارد» الواقع شمال البالد.
وال تقتصر اإلشكاليات التي 
يواجهها «املية ومية» على األمن، 
اللبنانية  الــقــريــة  إذ يــرفــع أهــالــي 
أصــواتــهــم مــنــذ عــشــرات الــســنــوات 
الســـتـــعـــادة بــعــض أمـــالكـــهـــم الــتــي 

تمت مصادرتها.
ويــتــابــع عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان 
الــنــائــب إدغــــار طرابلسي  الـــقـــوي» 

هذا امللف، مشيرًا إلى أنه «في أثناء 
الــحــرب الــلــبــنــانــيــة تــمــت مــصــادرة 
مـــــنـــــازل وعــــــقــــــارات خــــــــارج نـــطـــاق 
املخيم وتــم دفــع بعض اإلخــالءات 
إنـــشـــاء وزارة  والــتــعــويــضــات مـــع 
املهّجرين في العامني ١٩٩٣ و١٩٩٤، 
لكن العمل في هذا املجال توقف، ما 
تــرك وضــع نحو ١٢٠ عــقــارًا واقعًا 
في املية ومية ودرب السيم وحي 
الدكرمان – صيدا يملكها لبنانيون 
ويصادرها فلسطينيون، معلقًا».

«الـــشـــرق  وقـــــــال طـــرابـــلـــســـي لــــ
الــيــوم ملعالجة  األوســـط»: «نسعى 
هـــــــــذا املـــــــــوضـــــــــوع، وقـــــــــد وجـــــدنـــــا 
إيــجــابــيــة فـــي الــتــعــاطــي مــعــنــا من 
ِقبل املسؤولني املعنيني ألن امللف 
في النهاية ملف قانوني - حقوقي 
بــــامــــتــــيــــاز، خــــصــــوصــــًا أن هـــنـــاك 
أحــكــامــًا قضائية لصالح املالكني 
الــلــبــنــانــيــني، أضــــف إلــــى ذلــــك أنــه 
مرتبط بسيادة الدولة وبتحقيق 

املساواة بني اللبنانيني».

ي عون 
ّ

القيادة السعودية تعز
في البطريرك صفير

جدة: «الشرق األوسط»

بــــــعــــــث خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــني 
الشريفني امللك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، بــرقــيــة عـــزاء ومــواســاة 
لـــلـــرئـــيـــس الــــلــــبــــنــــانــــي الـــعـــمـــاد 
ميشال عون رئيس الجمهورية 
اللبنانية، فــي وفـــاة البطريرك 

مار نصر الله بطرس صفير.
وقال امللك سلمان: «تلقينا 
نــبــأ وفــــاة الــبــطــريــرك مـــار نصر 
الله بطرس صفير، ونعرب لكم 
وألسرة الفقيد عن أحّر التعازي، 

وأصـــــدق املــــواســــاة، راجــــني لكم 
دوام الصحة والتوفيق».

كما أبــرق األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع، 
مـــعـــّزيـــًا الـــقـــيـــادة الــلــبــنــانــيــة في 
وفـــاة الــبــطــريــرك صــفــيــر، وقـــال: 
«تلقيت نبأ وفاة البطريرك مار 
نصر الله بطرس صفير، وإنني 
إذ أعرب لكم وألسرة الفقيد عن 
بالغ التعازي، وصادق املواساة، 
الــــصــــحــــة  دوام  لـــــكـــــم  ألرجــــــــــــو 

والسالمة».


