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عون يطالب أوروبا بتسهيل عودة النازحني «كي ال نضطر لتنظيمها مع دمشق»
بريوت: «الشرق األوسط»

طــــالــــب الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عـــون االتـــحـــاد األوروبــــي 
بــــتــــســــهــــيــــل عـــــــــــــودة الــــــنــــــازحــــــني 
الــســوريــني، لئال تشتد تداعيات 
هــــذا الـــنـــزوح عــلــى األوضــــــاع في 
لبنان، ونجبر على اتخاذ خطوات 
لــتــنــظــيــم الـــــعـــــودة مــــع الــحــكــومــة 

السورية.
وخالل لقائه وزير الخارجية 
اإلســــــــبــــــــانــــــــي جـــــــــــــــوزف بــــــوريــــــل 
فونتييس، أعــرب عــون عن أسفه 
«ألن االتــحــاد األوروبــــي ال يتخذ 
موقفا مشجعا بالنسبة إلى عودة 
النازحني السوريني إلى بالدهم، 
الــعــودة متوافرة  رغــم أن أســبــاب 
بعد استتباب األمــن واالستقرار 
فــــي مـــعـــظـــم األراضـــــــــي الـــســـوريـــة 
وإعــــــــالن املــــســــؤولــــني الـــســـوريـــني 
ترحيبهم بهذه العودة وتقديمهم 

كل الرعاية للعائدين».
وأبلغ عــون وزيــر الخارجية 
اإلســــــــبــــــــانــــــــي جـــــــــــــــوزف بــــــوريــــــل 
أمـــن حتى  فونتييس أن «لــبــنــان 
اآلن عــودة ١٩٤ ألف نــازح سوري 
مـــن أراضـــيـــه ولـــم تـــرد مــعــلــومــات 
عــــن تــعــرضــهــم ألي مــضــايــقــات، 
وهــذا ما أكدته تقارير املنظمات 
الــدولــيــة املـــوجـــودة فــي ســوريــا»، 
مشيرا إلى أن «لبنان يتطلع إلى 
تغيير في املوقف األوروبي يسهل 
هذه العودة تحت رعاية املجتمع 
الدولي، لئال تشتد تداعيات هذا 
الـــنـــزوح عــلــى األوضـــــاع كــافــة في 
لبنان، ونجبر على اتخاذ خطوات 
لــتــنــظــيــم الـــــعـــــودة مــــع الــحــكــومــة 

السورية».
وخــــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء فــــــي قــصــر 
«أهــــمــــيــــة  بـــــعـــــبـــــدا، نــــــــوه عــــــــون بـــــ
البلدين  الــثــنــائــيــة بــني  الــعــالقــات 
عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد وضــــرورة 

تــــعــــزيــــزهــــا»، شـــــاكـــــرا مــســاهــمــة 
إســـبـــانـــيـــا فــــي الـــــقـــــوات الـــدولـــيـــة 
العاملة في الجنوب (اليونيفيل). 
كما أعرب عن رغبة لبنان «في أن 
تــشــارك الــشــركــات اإلســبــانــيــة في 
االســتــثــمــار فـــي لــبــنــان، ال سيما 
فــــي جـــولـــة الـــتـــراخـــيـــص الــثــانــيــة 

الستخراج النفط والغاز».
وأكــــــــــد الـــــــوزيـــــــر اإلســــبــــانــــي 
وقـــوف بـــالده «إلـــى جــانــب لبنان 
وتــضــامــنــهــا مـــعـــه فــــي مـــوضـــوع 
عــــودة الـــنـــازحـــني الـــســـوريـــني إلــى 
إلــى أن «مشاركة  بــالدهــم»، الفتا 
إسبانيا في اليونيفيل خير دليل 
على التزامها األمـــن واالســتــقــرار 
فـــــي لــــبــــنــــان ودعــــمــــهــــا لــتــحــقــيــق 

النهوض االقتصادي».

بــــالده  وأكــــــد فــونــتــيــيــس أن 
«تـــــــرى فــــي قــــــــــرارات وتـــوصـــيـــات 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر» فــرصــة للبنان، 
تــــدل عــلــى ثــقــة املــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــه وبــإمــكــانــاتــه»، مــشــيــرا إلـــى أن 
املـــبـــادرة الرئاسية  بـــالده «تــؤيــد 
الــلــبــنــانــيــة بـــإنـــشـــاء «أكـــاديـــمـــيـــة 
اإلنــســان للتالقي والــحــوار»، وأن 
وزير الخارجية اإلسباني السابق 
ميغيل انــخــل مــوراتــيــنــوس، عني 
مــمــثــال شــخــصــيــا لـــألمـــني الـــعـــام 
لألمم املتحدة لشؤون الحوار، ما 
سيساعد على التعاون مع لبنان 

في هذا املجال».
وخــالل لقاء وزي الخارجية 
اللبناني،  اإلســبــانــي مــع نــظــيــره 
أكـــــد الــــوزيــــر جــــبــــران بـــاســـيـــل أن 

«الـــنـــزوح الـــذي تــعــرض لــه لبنان 
لــم ولن  ويــدفــع ثمنه غاليا جـــدا، 
يــســلــم مـــنـــه أي بـــلـــد خــصــوصــا، 
كــــان مـــجـــاورا أو قــريــبــا مثل  إذا 
البلدان األوروبــيــة التي سنشهد 
فيها املزيد من التداعيات بسبب 
مــا يحصل مــن أزمــــات نـــزوح في 
أوطــانــنــا». وقــال باسيل: «نبهت 
اللبناني  إلــى أن املجتمع  مجددا 
ما دامت لديه املناعة والقدرة على 
الصمود سيبقى يستثمر الكثير 
من اإلنسانية والحفاوة بإخواننا 
السوريني، ولكن إذا استمررنا في 
هـــذه الــضــائــقــة االقــتــصــاديــة فلن 
يستطيع أحد تحمل هذا العبء».
وقـــــــــــــــــال: «عـــــــلـــــــى أوروبـــــــــــــــــا، 
وخـــصـــوصـــا إســبــانــيــا املــتــفــهــمــة 

جــــــدا لـــلـــخـــصـــوصـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
أن تــســتــدرك هــــذا األمــــر وتــســعــى 
إلــى مساعدة لبنان على  بسرعة 
إعـــــادة الــنــازحــني الــســوريــني إلــى 
بــلــدهــم حــمــايــة لــلــبــنــان وحــمــايــة 
ألوروبــــــا. فــهــنــاك ٢٥ إلـــى ثــالثــني 
في املائة من البطالة، وواحد في 
املائة من النمو و٢٥ مليار دوالر 
أميركي من الخسائر االقتصادية 
ال يستطيع تحملها بلد صغير 
تــفــيــض  بــــد أن  لـــبـــنـــان، وال  مـــثـــل 
تداعيات هــذه األزمــة إلــى أوروبــا 

املجاورة».
وقــال باسيل: «فــي موضوع 
ســـــوريـــــا، كــلــنــا نــســعــى إلـــــى حــل 
سياسي وإلى الحل الذي يرتضيه 
الــــســــوريــــون والـــــــذي يـــســـاعـــد فــي 

تــســريــع الــــعــــودة، إنــمــا هـــو ليس 
شــــرطــــا لـــلـــبـــدء بــــالــــعــــودة. كــذلــك 
لــبــنــان مــتــخــوف مــمــا يــحــكــى عن 
صفقة العصر في موضوع الحل 
الفلسطيني، ألنــه معني بوجود 
الــــالجــــئــــني الــفــلــســطــيــنــيــني عــلــى 
أكــثــر بما يتهدده  أرضـــه ومعني 
مـــن أزمــــــات مــالــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
ووضـــعـــه تــحــت عــــبء الـــديـــون أو 
لــه بإمكانات مساعدته  التلميح 
فــــي هــــــذا املـــــجـــــال، هــــو أمــــــر مــهــم 
جــــدا بــالــنــســبــة لــنــا وهــــو كــيــانــي 
ووجودي وال بد من التنبيه منه».
فـــــونـــــتـــــيـــــلـــــيـــــس إن  وقــــــــــــــــال 
«إسبانيا مدركة تماما للتضامن 
الــذي يبديه شعب لبنان  والــكــرم 
وحكومته تجاه النازحني الذين 
تـــدفـــقـــوا إلـــيـــه بــســبــب األزمــــــة في 
ســـوريـــا، ونـــحـــن نــعــلــم تــمــامــا أن 
لـــبـــنـــان يــســتــقــبــل أكــــبــــر عـــــدد مــن 
الــنــازحــني مــقــارنــة بــعــدد سكانه، 
وندرك تماما تبعات هذا النزوح 
ليس فقط من الناحية االقتصادية 

بل أيضا االجتماعية».
ـــــــى أن إســـبـــانـــيـــا  إل وأشـــــــــــار 
«شــــاركــــت فــــي مـــؤتـــمـــر بــروكــســل 
والــــتــــزمــــت مـــالـــيـــا تــــجــــاه لــبــنــان 
مـــن خـــالل تــقــديــمــهــا لـــه مــســاعــدة 
بـــقـــيـــمـــة ٢٥ مــلــيــون  اقــــتــــصــــاديــــة 
نــعــرف أن املشكلة  يـــــورو، ولــكــن 
ليست اقتصادية فحسب. طبعا 
نحن مهتمون بمعرفة متى وكيف 
سيعود النازحون السوريون إلى 
بـــالدهـــم. وقـــد بحثنا مــع الــوزيــر 
باسيل فــي مسألة تقديم حوافز 
لــــلــــنــــازحــــني لـــتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــلــى 
الـــــعـــــودة، ونـــــــدرك أهـــمـــيـــة الــعــمــل 
عــلــى هــــذا املـــســـتـــوى، مـــع احــتــرام 
كـــل املــعــايــيــر الـــدولـــيـــة ومــعــايــيــر 
األمم املتحدة، والعمل ضمن هذا 
السياق لتقديم الحوافز للنازحني 

لتشجيعهم على العودة».

الرئيس ميشال عون خالل استقباله أمس وزير الخارجية اإلسباني (إ.ب.أ)

مدير األمن العام اللبناني:
إرهابيون وإسرائيل جندوا عشرات عبر اإلنترنت

بريوت: «الشرق األوسط»

أعــلــن املـــديـــر الـــعـــام لــألمــن 
العام اللواء عباس إبراهيم، أن 
«الــعــشــرات ممن تــم تجنيدهم 
لصالح التنظيمات اإلرهابية 
والعدو اإلسرائيلي جندوا عبر 
الــفــضــاء الــســيــبــيــرانــي»، داعــيــًا 
إلـــى «وضـــع مــعــايــيــر لتحديث 
املـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة مــــن أجـــل 
الغوص في العالم السيبراني». 
ورعــــــت وزيـــــــرة الـــداخـــلـــيـــة ريـــا 
الــحــســن، أمـــــس، إطـــــالق حملة 
الـــتـــوعـــيـــة مــــن مـــخـــاطـــر األمــــن 
السيبراني، حيث اعــتــبــرت أن 
«األهـــــم فـــي هـــذه الــحــمــلــة أنــهــا 
تـــقـــوم عــلــى مــــبــــادرة إنــســانــيــة 
لــحــمــايــة األطـــفـــال الــذيــن يجب 
أوًال  توعية  بشبكة  إحاطتهم 
مـــن خـــالل بــنــاء األهــــل صــداقــة 
مع أبنائهم». وقالت: «األطفال 
هــــم الـــفـــئـــة األضــــعــــف واألكــــثــــر 
هــشــاشــة أمـــــام الـــشـــاشـــة فيما 
الــجــرائــم السيبيرانية  يــخــص 
لجهة إمكان التالعب بعقولهم 
وابـــــــــــتـــــــــــزازهـــــــــــم واســـــــتـــــــغـــــــالل 
أشـــــــــــارت  وإذ  تـــــــــهـــــــــم».  بـــــــــراء
الــحــســن إلــــى أن «نـــشـــر ثــقــافــة 
التوعية في املجتمع، وكيفية 

املعلومات الشخصية  حماية 
والـــــبـــــيـــــانـــــات مــــــن الـــعـــنـــاصـــر 
الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــن أجــــــل تــوفــيــر 
الــحــمــايــة مـــن هــــذه األخـــطـــار»، 
قــــالــــت: «حـــكـــومـــتـــنـــا تــتــعــاطــى 
باهتمام كبير وبجدية مطلقة 
مع موضوع األمن السيبيراني، 
وأدرجته ضمن بيانها الوزاري 
الذي ينص على تعزيز التدابير 
الالزمة لحماية البنى التحتية 
املـــعـــلـــومـــاتـــيـــة». بــــــــــدوره، قـــال 
إبراهيم إن «كل شخص مهدد 
بالوقوع في دائرة االستهداف 
األمني السيبراني». وأشار إلى 
«مبادرات مرتقبة يتالقى فيها 
قطاع التربية واملجتمع املدني 
مع مؤسسة األمن العام ملتابعة 
حـــمـــلـــة الــــتــــوعــــيــــة واإلرشـــــــــــاد 
حــــول كــيــفــيــة حــمــايــة األنــظــمــة 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة مـــــن الـــشـــبـــكـــات 
املنظمة، التي تستهدف األفراد 

كما املؤسسات». 
وأكــــــــــد أن «الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
السيبيرانية جــاهــزة لتجنيد 
عـــــمـــــالء وإرهــــــابــــــيــــــني، وكـــلـــهـــا 
أخــطــار تــتــطــور بشكل ســريــع، 
لــــذلــــك مــــن الــــــضــــــروري إطــــالق 
تـــطـــال مختلف  حــمــلــة تــوعــيــة 

الفئات العمرية».

من إضراب موظفي مصرف لبنان أمس (الوكالة الوطنية)

املشنوق ينتقد ادعاء مفوض الحكومة لدى احملكمة العسكرية على مدير عام قوى األمن
بريوت: «الشرق األوسط»

انتقد النائب نهاد املشنوق أمس، 
لــدى املحكمة  ادعــاء مفوض الحكومة 
الــقــاضــي بيتر جرمانوس  العسكرية 
على املدير العام لقوى األمن الداخلي 
الــلــواء عــمــاد عــثــمــان معتبرًا أن «هــذا 
الكالم مؤسف، ألن االدعــاء على قوى 
األمــن الداخلي فيه شــيء من االعتداء 
املــراجــعــة القضائية تتم  املــبــاشــر، ألن 
عــبــر مـــدعـــي عــــام الــتــمــيــيــز، الـــــذي هو 

رئيس مفوض الحكومة».
ودعــــــــــا املــــــشــــــنــــــوق، وهــــــــو وزيــــــر 
الــداخــلــيــة الــســابــق، «مــجــلــس القضاء 
األعلى إلى إعالن موقف جدي في هذا 
املــــوضــــوع، يـــحـــدد مـــا نــعــرفــه جميعا 

الــتــســلــســل اإلداري والــتــســلــســل  حــــول 
القضائي». وقــال: «ليس هناك قضاة 
بـــســـمـــنـــة وقــــــضــــــاة بــــــزيــــــت، كـــــــال، هــو 
صفته مفوض الحكومة لدى املحكمة 
العسكرية، وبالتالي يخضع مثله مثل 
كل القضاة، لرئيسه املباشر مدعي عام 
التمييز، ويخضع مثل أي قــاٍض آخر 
للتفتيش القضائي، وهو ليس مفوض 

املحكمة العسكرية لدى الحكومة».
الــــقــــاضــــي  أن  إلـــــــــى  أشـــــــــــار  وإذ 
جـــرمـــانـــوس صــــديــــق، قـــــال املـــشـــنـــوق: 
ا من مسار الدولة  «يجب أن يكون جزء
الــضــّيــق،  الــشــامــل، ولــيــس  بمفهومها 

ولن أضيف أكثر من ذلك».
ورفـــض املشنوق «هـــذه األعـــراف 
الــجــديــدة الــتــي يــحــاولــون فــرضــهــا»، 

مطالبا «كل من يتحدثون عن نزاهة 
القضاء وضرورة إصالحه، إلى إعالن 
مـــوقـــف واضـــــح مـــن هــــذا املـــوضـــوع»، 
متأسفا «لعدم صدور موقف حول هذا 
املـــوضـــوع، مــن وزيـــر الــعــدل الــســابــق، 
وهـــــو صــــديــــق، أو مــــن وزيــــــر الـــعـــدل 
الحالي، أو حتى من مجلس القضاء 
قـــاض أن  األعـــلـــى، إذ ال يستطيع أي 
يفتي ويجتهد حول طبيعة وظيفته 

وصالحياته».
وشـــدد املــشــنــوق عــلــى «أنــنــا منذ 
عــــشــــرات الـــســـنـــني نـــعـــرف أن مــفــوض 
الــــحــــكــــومــــة هـــــو قـــــــاض مـــــدنـــــي يــتــبــع 
بالتسلسل لرئاسة قــاض مــدنــي آخر 
ولــــيــــس ألي جـــهـــة أخــــــــرى، وإذا كـــان 
املـــقـــصـــود بـــالـــكـــالم بـــشـــكـــل أو بــآخــر 

الــتــصــويــب عــلــى شــعــبــة املــعــلــومــات، 
يــــكــــون واضـــــحـــــا أن هــــذا  فـــيـــجـــب أن 
التصويب هو تصويب على األمن في 
البلد، فشعبة املعلومات هــي أيقونة 
أمــنــيــة ولــيــســت جــهــة أمــنــيــة، مــنــذ كــان 
عـــلـــى رأســــهــــا الــــلــــواء الــشــهــيــد وســــام 
الــحــســن، ثـــم الـــلـــواء عــثــمــان والــعــمــيــد 
حـــمـــود حـــالـــيـــا، كـــانـــت أيـــقـــونـــة أمــنــيــة 
أمــنــيــة معنية بأمن  أيــقــونــة  تــــزال  وال 
كــل اللبنانيني، واستقامتها ودقتها 
ودورهــــــــــا لـــيـــســـت مــــجــــاال لــــنــــقــــاش، ال 
وظيفيا وال إداريا، وخصوصا ليست 
مـــجـــاال لــنــقــاش ســـيـــاســـي. ويـــجـــب أن 
يــعــرف كـــل لــبــنــانــي أنــهــا مــســألــة غير 
خاضعة للنقاش وال ألهواء سياسية 

وال ألسباب شخصية».

أكثر من ألف يتقاضى كل منهم راتب ١٦ شهرًا يف السنة

املوظفون «املدللون» في «مصرف لبنان» يحتجون على املس بمخصصاتهم
بريوت: نذير رضا

لّوح موظفو «املصرف املركزي 
الــلــبــنــانــي»، أمـــس، بـــإضـــراٍب، بعد 
غـــد (االثـــــنـــــني)، فـــي حــــال املــســاس 
برواتبهم األســاســيــة واإلضــافــيــة، 
بالتزامن مع اإلجــراءات التقشفية 
اللبنانية  التي تتخذها الحكومة 
وتناقشها فــي مــوازنــة عــام ٢٠١٩، 
رغم أن هذا اإلضراب ال تترتب عليه 
أي مخاطر على القطاع املصرفي أو 

التداول املالي.
لــبــنــان  يــخــضــع مـــصـــرف  وال 
ملــــوازنــــة الــــدولــــة، بــالــنــظــر إلــــى أن 
لـــه أنــظــمــتــه الـــداخـــلـــيـــة ومـــوازنـــتـــه 
الـــخـــاصـــة، وســـــرت مــعــلــومــات عن 
إجراءات ستطال الرواتب اإلضافية 
التي يتقاضاها موظفو املصرف، 
البالغة ٤ رواتــب إضافية سنويًا، 
وهــــو مـــا دفــعــهــم أمــــس لــلــتــظــاهــر 
«مــنــعــًا للمس بــرواتــبــهــم ورواتـــب 

عائالتهم».
وينطلق االعتراض التحذيري 
لــم يستفيدوا من  مــن أن املوظفني 
ســلــســلــة الــــرتــــب والــــــرواتــــــب الــتــي 
استفاد منها القطاع العام، وذلك 
ألن ميزانية مصرف لبنان مستقلة 
عن ميزانية الدولة، وعليه تظاهروا 
رفضًا للمّس باألشهر األساسية 

واإلضافية التي يتقاضاها موظفو 
املــصــرف، املستحقة لهم بموجب 
الــذي ينظم عمل مصرف  القانون 
لــبــنــان. وأعـــلـــن املـــوظـــفـــون أنــــه إذا 
قّرت املوازنة كما هي وكانت فيها 

ُ
«أ

بــرواتــب مصرف  الــبــنــود املتعلقة 
بـــالـــتـــقـــديـــمـــات املــلــحــقــة  لـــبـــنـــان أو 
بـــرواتـــبـــهـــم ســــيــــبــــدأون اإلضـــــــراب 
املفتوح من االثنني، علمًا بأن غدًا 
يوم إضراب أيضًا ملصرف لبنان».

ويــســتــبــعــد خــــبــــراء أن تــكــون 
لإلضراب تداعيات على االقتصاد 
اللبناني أو التداول املالي. ويقول 
الــخــبــيــر االقــتــصــادي الــبــروفــســور 
جــاســم عــجــاقــة إن مــصــرف لبنان 
«مــــؤســــســــة تــــديــــر املــــخــــاطــــر عــلــى 
مـــدار الــســاعــة، لــيــس فــقــط مخاطر 
املصرف املركزي بل أيضًا مخاطر 
القطاع املصرفي ككل، وهي تقّيم 
بشكل مستمر مخاطر االقتصاد 
اللبناني واملالية العامة»، مشددًا 
«الشرق األوسط»  في تصريحات لـ
على أنه «ال خسائر ملصرف لبنان 
من هذه الناحية، وأكثر ما قد ينتج 
عن أي إضراب هو بعض التأخير 

في بعض العمليات».
وأوضــــــح عــجــاقــة أن مــصــرف 
لــبــنــان «يــمــتــلــك فـــرق (كــومــانــدوز) 
جاهزة للتدخل في حال حصل أي 

طارئ، انطالقًا من أنه مسؤول عن 
الــوطــنــي،  الــبــالد والــنــقــد  مستقبل 
ولن يسمح بأن يحصل أي تأخير 
بعمليات تخص النقد الوطني أو 
املقاصة»، مشيرًا إلى أن هناك خطة 
 business continuity دائمة تسمى
plan»»، وهي خطة مفروضة على 
كــــل املـــــصـــــارف الــلــبــنــانــيــة ولــيــس 
املــصــرف املــركــزي وحـــده منعًا ألن 
يــكــون هــنــاك أي تــأثــيــر ألي طــارئ 
املــالــيــة، وبالتالي  على العمليات 
فهذا القطاع محصن ضد أي إجراء 
طــــــارئ»، الفـــتـــًا إلــــى أن أقـــصـــى ما 
يمكن أن يحصل في حال اإلضراب 
هــو «تــأخــيــر بــاملــعــامــالت اإلداريــــة 

وليس املالية».
ويـــعـــتـــرض مــوظــفــو املــصــرف 
املــــــركــــــزي عــــلــــى احــــتــــمــــال إيــــقــــاف 
الــرواتــب اإلضافية، البالغة أربعة 
رواتـــــــب شـــهـــريـــة ســـنـــويـــًا، بــحــيــث 
يــتــقــاضــون ١٦ شـــهـــرًا فـــي الــســنــة، 
وهو تقليد معمول به في املصارف 
الــلــبــنــانــيــة كـــافـــة، ويــنــســحــب على 
املــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة أيـــضـــًا، كما 
أن هـــنـــاك تــقــلــيــدًا يــقــضــي بـــزيـــادة 
رواتـــــبـــــهـــــم ٣ فـــــي املـــــائـــــة ســـنـــويـــًا 

المتصاص التضخم.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر قــــريــــبــــة مــن 
الـــقـــطـــاع املـــصـــرفـــي فــــي لـــبـــنـــان إن 

موظفي مصرف لبنان «لهم سلسلة 
رواتب مستقلة، كون املصرف، رغم 
أنه مؤسسة عامة، إال أن أمواله هي 
أموال الدولة واملصارف واملودعني، 
ويحقق أرباحه من العمليات املالية 
الــتــي يــقــوم بــهــا، مــثــل الــتــحــويــالت 
واملقاصة وغيرها، يربحها املصرف 
ويــدفــع للموظفني مــنــهــا». إضــافــة 
إلــى ذلــك «يمتلك املــصــرف املــركــزي 
مــحــفــظــة مــالــيــة خــاصــة تــمــكــنــه من 
الــقــيــام بــاســتــثــمــارات مــثــل إقـــراض 
اللبنانية لقاء فوائد، فيما  الدولة 
اللبنانية ضريبة من  تأخذ الدولة 
أربــاحــه تبلغ ٥٠ في املائة وترتفع 

إلى ٨٠ في املائة».
وُيعّد موظفو املصرف املركزي 
مــــــن املـــــوظـــــفـــــني الــــــذيــــــن يـــحـــظـــون 
بــتــســهــيــالت وتــقــديــمــات وحـــوافـــز 
مـــهـــمـــة، فــــضــــًال عـــــن أن رواتـــبـــهـــم 
مــرتــفــعــة نــســبــيــًا بــالــنــظــر إلـــــى أن 
أنــهــم يــتــقــاضــون رواتــــب ١٦ شهرًا 
في السنة». وتتراوح أعدادهم في 
حدود ٨٥٠ موظفًا، بحسب ما تقول 
مــصــادر مصرفية، وأكــثــر مــن ألف 
تــقــديــرات مصادر  مــوظــف بحسب 
«الشرق  سياسية في تصريحات لـ
األوســــــــــــــــط»، تـــــــتـــــــراوح رواتــــبــــهــــم 
الشهرية الثابتة بني مليون و٨٠٠ 
ألف ليرة (١٢٠٠ دوالر) و٢٥ مليون 

لـــيـــرة وهــــو راتـــــب حـــاكـــم املــصــرف 
رياض سالمة.

وتــقــول املــصــادر املصرفية إن 
الـــذي يحظى بــه املوظفون  «الـــدالل 
لــــيــــس ولـــــيـــــد الـــــــرواتـــــــب فـــــقـــــط، بــل 
املـــوظـــفـــني  الـــــحـــــوافـــــز»، مــــؤكــــدة أن 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى قــــــروض بــفــوائــد 
متدنية جــدًا، وتصل، حسب راتب 
املوظف، إلى ٨٠٠ مليون ليرة (٥٣٠ 
ألف دوالر)، شرط أن تساوي الدفعة 
الشهرية ثلث الراتب األساسي، كما 
يحصلون على تقديمات اجتماعية 
وحـــوافـــز أخـــــرى، مــثــل بــــدل تعليم 

وطبابة وتنقالت وسفر.
وتشير املصادر إلى أن نواب 
الـــحـــاكـــم األربــــعــــة يـــتـــم تــعــيــيــنــهــم، 
وتـــصـــل تــعــويــضــاتــهــم إلــــى أرقــــام 
مرتفعة تتخطى الـ٣٠٠ ألف دوالر، 
بالنظر إلى أن القانون يحظر عليه 
العمل بالقطاع املصرفي ملدة عامني 
بعد انتهاء واليته، علمًا بأن هذا 
القرار بالتعويض «يتخذه املجلس 
املركزي وليس قرارًا يتخذه الحاكم 
بمفرده». وقالت املصادر إن نواب 
الحاكم يحصلون على تقديمات 
مرتفعة مختلفة عن املخصصات 
العائدة للموظفني «كي ال يكونوا 
عرضة للفساد كونهم يعملون في 

منصب حساس».

باسيل يطالب ظريف بالعفو عن معتقل لبناني في إيران
بريوت: «الشرق األوسط»

طالب وزيــر الخارجية جبران 
باسيل السلطات اإليرانية بإصدار 
عفو خاص عن املعتقل اللبناني في 
إيران نزار زكا، عبر رسالة أرسلها 
إلـــى نــظــيــره اإليـــرانـــي محمد جــواد 

ظريف.
واستقبل باسيل أمس السفير 

اإليـــرانـــي لـــدى لــبــنــان مــحــمــد جــالل 
فيروزنيا، الذي نقل إليه رسالة من 
نظيره اإليراني محمد جواد ظريف. 
بــدوره سلم الوزير باسيل السفير 
اإليراني رسالة إلى ظريف تضمنت 
طلبا بإصدار عفو خاص بمناسبة 
اللبناني  شهر رمضان املبارك عن 

نزار زكا املسجون في إيران.
وكــان نــزار زكــا، وبصفته أمني 

عام «املنظمة العربية للمعلوماتية 
واالتــــــصــــــاالت» (إجـــــمـــــع)، وخــبــيــرًا 
عــــاملــــيــــًا فــــــي مـــــجـــــال املـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 
واالتــــصــــاالت، تــلــقــى دعــــوة رسمية 
في شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥ من 
نائبة رئيس الجمهورية اإليرانية 
لشؤون املرأة واألسرة شاهيندوخت 
مـــالوردي، للتحدث فــي طــهــران في 
مــؤتــمــر حـــول الـــريـــادة فـــي األعــمــال 

وفــــرص الــعــمــل، وذلــــك فـــي املــؤتــمــر 
الثاني املتمحور حول دور  الدولي 
املــــــرأة فـــي الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة في 
لــلــفــتــرة ١٥ - ١٨ سبتمبر.  طـــهـــران 
وعـــــقـــــب مــــشــــاركــــتــــه فــــــي املــــؤتــــمــــر، 
احتجزته السلطات اإليرانية في ١٨ 
من الشهر نفسه خالل توجهه إلى 
مطار طهران ملغادرة البالد، وال يزال 

محتجزًا منذ ذلك الحني.

لبنان يفشل في إقناع دول أوروبية 
باملساعدة على إعادة النازحني

بريوت: خليل فليحان

لـــــم يـــنـــجـــح لــــبــــنــــان حــتــى 
إقـــنـــاع دول أوروبـــيـــة  فـــي  اآلن 
بــالــحــصــول عــلــى مــســاعــدتــهــا 
في إعادة النازحني السوريني، 
الــدول  بذريعة أن مواقف هــذه 
مــســتــمــدة مـــن مــوقــف االتــحــاد 
ــــــــــــذي يــــشــــتــــرط  األوروبـــــــــــــــــــي ال
توفير الحل السياسي لألزمة 
الــســوريــة، يــلــي ذلـــك املــســاعــدة 
املبرمجة إلعادة النازحني إلى 

ديارهم.
وأوضــــــــــــــح ســــفــــيــــر دولـــــــة 
أوروبــــيــــة مــعــتــمــد لــــدى لــبــنــان 
«الشرق األوسط» أن املساعي  لـ
الــــــتــــــي بـــــذلـــــهـــــا املــــــســــــؤولــــــون 
اللبنانيون مــع وزراء قبرص 
والــــيــــونــــان وإســـبـــانـــيـــا الـــذيـــن 
فـــي األســابــيــع  بــــيــــروت،  زاروا 
الخمسة املاضية، هي أمر جيد 
«لكن كان عليهم أن يدركوا أن 
ســعــيــهــم ســيــفــشــل، ألن الــــدول 
الثالث ليس بوسعها أن تنفرد 
فــي موقفها عــن قـــرار االتــحــاد 
األوروبــــــــــي املــــــعــــــارض»، عــلــمــًا 
بــــأن الــــــدول الــفــاعــلــة واملـــؤثـــرة 
فـــي االتـــحـــاد هـــي أملــانــيــا الــتــي 
تؤمن معظم ميزانية االتحاد، 
كــمــا أن لفرنسا دورًا ال يمكن 
بـــه. وقــــال السفير  االســتــهــانــة 
إن «على املسؤولني اللبنانيني 
أيـــة دولــة  قــــرار  أن يتيقنوا أن 
 عــــن قــــرار 

ّ
أوروبــــــيــــــة لــــن يــــشــــذ

االتحاد مجتمعًا».
األمـــــني  مــــوقــــف  أن  ورأى 
العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش املــــعــــارض لــعــودة 
ــع 

َّ
الــنــازحــني الــســوريــني «مــتــوق

ألنــــه يــتــأثــر بـــالـــدرجـــة األولــــى 
بـــاملـــوقـــف األمــــيــــركــــي، وتــالــيــًا 
بــــمــــوقــــف الـــــــــــدول األوروبـــــــيـــــــة 
املـــؤيـــدة ملــا تــريــده واشــنــطــن». 
إلــى أن غوتيريش أبدى  ولفت 
تـــفـــهـــمـــًا لـــلـــمـــوقـــف الـــلـــبـــنـــانـــي 
وأيضًا أعطى تعليماته بتفقد 
الـــنـــازحـــني الــــذيــــن عـــــــادوا إلـــى 
مدنهم وقراهم وتبني له أنهم 
أمــــان، والبعض  يعيشون فــي 
منهم بحماية الجيش الروسي 
الــــــــذي يـــســـّيـــر دوريـــــــــــات لـــهـــذا 

الغرض.
واســـــتـــــغـــــرب لـــــجـــــوء أحــــد 
املــــســــؤولــــني الـــلـــبـــنـــانـــيـــني إلـــى 
«تخويف» نظرائه األوروبيني 
بــــيــــروت أخـــيـــرًا  الــــذيــــن زاروا 
الـــــدول  تـــقـــاعـــســـت  أنـــــه إذا  مــــن 
األوروبــيــة عــن مساعدة لبنان 
إلعادة النازحني السوريني، فإن 
أيًا من تلك الدول لن يسلم من 

نزوح كالذي وقع فيه لبنان.
وســـــــــأل الــــســــفــــيــــر: «ملـــــــاذا 
توقفت قوافل عــودة النازحني 
السوريني من لبنان إلى سوريا 
برعاية املديرية العامة لألمم 
ــنــت  املــتــحــدة بــعــد أن كـــانـــت أمَّ
إعادة ١٩٦ ألف نسمة؟»، والحظ 
الـــروســـيـــة  املـــــبـــــادرة  أيـــضـــًا أن 
الرسمية فــي إعـــادة النازحني 
الــســوريــني خــفــت وتــيــرتــهــا إذا 
لـــــم نـــعـــتـــبـــر أنــــهــــا تـــوقـــفـــت عــن 
العمل. وقال املصدر: «صحيح 
أنها طرحت على مجلس األمن 
لكنها فشلت بسبب عدم توفر 
أمــــــوال إلعــــادتــــهــــم». وأضـــــاف: 
«وحـــــده الــســفــيــر الـــروســـي في 
بــــيــــروت ألـــكـــســـنـــدر زاســـبـــكـــني 

يؤكد أن العودة حاصلة».

الوزيرة ريا الحسن وإلى جانبها اللواء عباس إبراهيم
خالل إطالق حملة التوعية أمس (الوكالة الوطنية)


