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إضراب في الخارجية اإلسرائيلية 
يهدد بإلغاء  زيارة رفلني لكوريا الجنوبية

تل أبيب: «الشرق األوسط»

في إطار اإلضــراب عن العمل 
احـــتـــجـــاجـــًا عـــلـــى شــــــروط الــعــمــل 
الـــقـــاســـيـــة، هـــــدد مـــوظـــفـــو وزارة 
الخارجية اإلسرائيلية بتشويش 
الــتــحــضــيــرات لــلــزيــارة الــرســمــيــة 
الــرئــيــس اإلسرائيلي  الــتــي يــزمــع 
رؤوبـــــني رفـــلـــني، الــقــيــام بــهــا إلــى 

كوريا الجنوبية.
وقــــالــــت لــجــنــة الـــعـــمـــال إنــهــا 

تــــأســــف، ألنـــهـــا عــمــلــت طــيــلــة ١٠ 
ســـــنـــــوات حــــتــــى يـــتـــمـــكـــن رئـــيـــس 
إسرائيلي من القيام بزيارة كهذه، 
«ولكن التعامل املهني من الحكومة 
مـــــع ظــــــــروف عـــمـــلـــنـــا وطـــلـــبـــاتـــنـــا 
يــجــعــلــنــا نـــضـــرب بــالــلــحــم الــحــي 

واملساس حتى بإنجازاتنا». 
الــخــارجــيــة قد  وكـــان موظفو 
اتـــهـــم االحــتــجــاجــيــة  بـــــدأوا إجـــراء
قــبــل عـــدة شــهــور احــتــجــاجــًا على 
تـــقـــلـــيـــص مــــيــــزانــــيــــة مـــصـــاريـــف 

الـــــســـــفـــــارات فـــــي الــــــخــــــارج، الـــتـــي 
تــضــطــر بـــعـــض الــدبــلــومــاســيــني 
الــدفــع مــن جيوبهم لتغطية  إلــى 
نفقات عملهم. ويتهم املوظفون، 
بــالــتــنــكــر وعــــدم  املــــالــــيــــة،  وزارة 
احترام االتفاقيات السابقة معهم. 
وتعود الخالفات بني الطرفني إلى 
سنوات طويلة، وفــي سنة ٢٠١٧ 
كادت تؤدي للتخريب على زيارة 
الرئيس األميركي، دونالد ترمب، 

إلى إسرائيل.

املعارضة تتوقع حربًا أخرى مع قطاع غزة خالل أسابيع

معارضة واسعة في إسرائيل لشروط التهدئة مع «حماس»
تل أبيب: نظري مجلي

خــــــــــــــــرج أقــــــــــــطــــــــــــاب املــــــــعــــــــارضــــــــة 
اإلســرائــيــلــيــة، ومــعــهــم ســكــان الــبــلــدات 
اليهودية املحيطة بقطاع غزة، بحملة 
واسعة لالعتراض على شروط التهدئة 
التي توصلت إليها حكومة بنيامني 
نتنياهو مع حكومة «حماس»، بقيادة 
إسماعيل هنية، الليلة قبل املاضية، 
واعتبروها «اتفاقًا هشًا ال يحل املشكلة 
جــــذريــــًا، ويـــبـــني أن نــتــنــيــاهــو يــرضــخ 
لشروط (حــمــاس)»، وتوقعوا انفجارًا 
حربيًا مــع قطاع غــزة خــالل األسابيع 

القليلة املقبلة.
وقــــــــال رئــــيــــس حـــــــزب الــــجــــنــــراالت 
(كحول لفان)، الجنرال بيني غانتس، 
إن «االتــفــاق الــذي جــرى توقيعه الليلة 
املاضية يثبت أن (حماس) ُتملي األمور 
عــلــى نــتــنــيــاهــو. لــيــس هــكــذا يصنعون 
الـــــــــردع»، فــيــمــا أشــــــار ســـكـــان الـــبـــلـــدات 
اإلسرائيلية في الجنوب إلى استمرار 
ظــاهــرة الــبــالــونــات املــتــفــجــرة، وقــالــوا: 
«الــــحــــرب بــالــنــســبــة لــنــا مــســتــمــرة، وال 
وجـــود لتهدئة، فقد أرســلــوا لنا كتابًا 

مفخخًا فقط صباح هذا اليوم».
وكان مصدر إسرائيلي قد أعلن، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عـــن الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاق هدنة مــع «حــمــاس»، بوساطة 
األمـــم املــتــحــدة، يتضمن وقــف إطــالق 
الــبــالــونــات الــحــارقــة مـــن قــطــاع غـــزة، 
وغيره من األعمال العدائية العنيفة، 
مـــقـــابـــل إلــــغــــاء اإلجــــــــــراءات الــعــقــابــيــة 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة األخــــيــــرة. وأشــــــار هــذا 
إلـــى أن إســرائــيــل استجابت  املــصــدر 

لـــطـــلـــب أمـــــمـــــي ومــــــصــــــري بـــتـــوســـيـــع 
منطقة الصيد قبالة شواطئ القطاع 
إلى ١٥ ميًال بحريًا، وكذلك إعادة نقل 
املحروقات ملولدات التيار الكهربائي، 
وإعــــــادة فــتــح مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم، 
الــقــطــاع، استثنائيًا،  جــنــوب شــرقــي 
إلدخـــال الــوقــود ملحطة كــهــربــاء غــزة. 
وقــــال مــحــمــد ثـــابـــت، مــديــر الــعــالقــات 
العامة واإلعـــالم فــي شــركــة الكهرباء 
الفلسطينية: «إن إدخال الوقود سمح 
بتشغيل املولد الثالث في املحطة الذي 
تــوقــف يـــوم الــثــالثــاء املــاضــي بسبب 

نقص الوقود».
وأكـــــد مـــســـؤول أمـــنـــي إســرائــيــلــي 
أنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة بني 
إســـرائـــيـــل وحــــركــــة حــــمــــاس، بـــعـــد أن 
التزمت «حماس» بوقف «العنف ضد 
إســرائــيــل»، وهــدد بأنه «إذا لم تلتزم 
(حــــمــــاس) بــالــتــعــهــدات، ســتــســتــأنــف 

إسرائيل العقوبات».
ولـــكـــن هــــذا االتــــفــــاق أثـــــار مــوجــة 
انـــــتـــــقـــــادات واســـــعـــــة فـــــي إســــرائــــيــــل. 
فـــقـــال الـــنـــائـــب عــمــيــر بـــيـــرتـــس، وزيـــر 
الــــدفــــاع الـــســـابـــق الـــــذي يــنــافــس على 
رئــاســة حـــزب الــعــمــل ويــســكــن بنفسه 
فـــي مــديــنــة ســــديــــروت قــــرب الـــحـــدود 
مــع غــــزة: «أنــــا أرحــــب بــاتــفــاق تهدئة 
مــع (حـــمـــاس)، ولــكــن مــن دون إعـــادة 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــني املــــحــــتــــجــــزيــــن لــــدى 
(حماس)، يعتبر هذا االتفاق خطوة 
فــــاســــدة مــــن نـــاحـــيـــة أخـــالقـــيـــة تــمــس 
بجيش الدفاع اإلسرائيلي»، وأضاف 
بـــيـــرتـــس: «املـــطـــلـــوب هـــو حـــل طــويــل 
األمد، وليس اتفاقات تهدئة مشكوك 

بـــهـــا، وال تــــســــاوي الـــــــورق املــكــتــوبــة 
عــلــيــه، ويــتــم الــتــخــلــي مـــرة أخــــرى عن 
الجنود واملواطنني، ووضعهم بأيدي 
(حماس). (حماس) تلعب بنتنياهو». 
وسخرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
مــــن االتــــــفــــــاق، إذ إنــــــه بـــعـــد تــوقــيــعــه 
بــســاعــات، تــواصــل إطـــالق البالونات 
الحارقة من قطاع غزة باتجاه جنوب 
الــبــالد، وانــــدالع حــرائــق جــراءهــا في 
عــشــرات املـــواقـــع. وقـــال املــحــلــلــون في 
الـــصـــحـــف املــــركــــزيــــة الــــثــــالث إن هـــذا 
االتــفــاق صــوري، ولــن يصمد طويًال، 
ويــبــشــر بــحــرب آتـــيـــة، قـــد تــنــشــب في 
الــشــهــور الــثــالثــة قــبــيــل االنــتــخــابــات 
املقبلة، في ١٧ سبتمبر (أيلول) املقبل.

وقام رئيس حزب الجنراالت بجولة 
تضامن مع سكان البلدات في الجنوب، 
قال خاللها: «أوجد اآلن هنا في بلدات 
غالف غزة (البلدات املحيطة بالقطاع)، 
وبــإمــكــانــي أن أرى أن نتنياهو يعبئ 
الــحــارقــة،  بــبــالــونــات حــمــاس  الهيليوم 
وتــصــل الــبــالــونــات كـــل مـــرة مـــن جــديــد 
وتــشــعــل الـــحـــرائـــق؛ لــقــد فــقــدنــا الــــردع. 
وينبغي صنع ردع بواسطة هجمات 
شديدة، ويجب أن يكون هناك رد فعل 
شديد. وعندما ال يكون هناك رد فعل 
شـــديـــد، ال يـــكـــون ردع، ولـــذلـــك فـــإنـــه ال 

توجد تهدئة حقيقية».
وأضــــاف غــانــتــس الــــذي شــــارك في 
قيادة عدة حروب ضد غزة في املاضي: 
«سكان غــالف غــزة ال يهمون نتنياهو 
بشيء. إنه يتفرج عليهم وهم يعانون 
من احتراق حقولهم، ويرون النار تقترب 
مـــن بــيــوتــهــم. مـــن أجــــل إعــــــادة الـــهـــدوء 

الــســواد،  الــحــقــيــقــيــة، يــجــب أن يختفي 
وأن يزدهر األمــل، طــوال الوقت عندنا، 
وفــي الجانب اآلخــر أيــضــًا. وال ينبغي 
أن نتقبل بعدم اكتراث الحقول السوداء. 
ويجب التسبب بأن يكون األسود أكثر 
الــرد على  فــي الجانب اآلخـــر. وينبغي 
أي خــرق للسيادة بــقــوة حتى يتحقق 
الــهــدوء. وعندما ال يسود الــهــدوء، في 
الــجــانــب اآلخـــر لــن يــكــون هـــدوء أيــضــًا. 
وتــحــت حــكــومــتــي، إذا لــم يــتــوقــف هــذا 
األمـــــــر، فـــإنـــه ســـيـــتـــوقـــف بــــالــــقــــوة، بـــأن 
تــشــتــعــل الــنــيــران هــنــاك أكــثــر مـــن هــنــا. 
الــهــدوء، باإلمكان  وفقط عندما يسود 

االنتقال إلى مجاالت أخرى».
وقـــــال عــضــو الــكــنــيــســت مـــن حــزب 
الـــــجـــــنـــــراالت رئـــــيـــــس أركــــــــــان الـــجـــيـــش 
اإلسرائيلي األسبق، غابي أشكنازي، إن 
«هذه ليست تهدئة». وخاطب نتنياهو 
قائًال: «تتحمل املسؤولية، واذهب إلى 
غالف غزة، اذهب إلى السكان وانظر في 

عيونهم؛ إنهم بانتظار إجابات».
كذلك قال رئيس الحكومة األسبق، 
إيهود باراك، الذي عاد أول من أمس إلى 
الحلبة السياسية بتأسيس مجموعة 
انــتــخــابــات الكنيست  حــزبــيــة تــخــوض 
(الـــبـــرملـــان اإلســـرائـــيـــلـــي) املــقــبــلــة: «هـــذا 
اســـتـــســـالم آخـــــر مــــن جـــانـــب نــتــنــيــاهــو 
(حــــمــــاس). وبـــعـــد مـــئـــات الـــحـــرائـــق،  ـــــ ل
توصلوا مرة أخرى إلى صفقة إشكالية، 
أيـــام بصعوبة.  ربــمــا ستصمد بضعة 
وبغياب حسم األهداف والطريق، يتآكل 
إلــى رهينة  الــــردع، والــحــكــومــة تتحول 
بـــأيـــدي (حــــمــــاس) الـــتـــي تـــريـــد إشــعــال 

املنطقة».

«املعارضة العونية» تتهم «التيار الحّر» بالتآمر على حقوق العسكريني
بريوت: يوسف دياب

ــــت «املـــــعـــــارضـــــة الـــعـــونـــيـــة» 
ّ
شــــن

هجومًا على «التيار الوطني الحّر» 
بــســبــب مـــا ســمــتــه «تـــجـــاهـــل الــتــيــار 
وقــــيــــادتــــه ملـــطـــالـــب قـــــدامـــــى الـــقـــوى 
«قلة الوفاء،  العسكرية»، واتهمته بـ
الرافعة  ونكران الجميل، ملن شكلوا 
الــشــعــبــّيــة والـــحـــاضـــنـــة األســـاســـّيـــة 
لحالة التيار، وامتداده على مساحة 
لــــــبــــــنــــــان»، واعــــــتــــــبــــــرت أن «صـــمـــت 
ة 

ّ
قــيــادة الــتــيــار تــجــاه املــطــالــب املحق

لــلــعــســكــريــني واملـــتـــقـــاعـــديـــن تـــحـــّول 
الــتــآمــر على حقوقهم  إلــى مــا يشبه 
ومــكــتــســبــاتــهــم»، فــي وقـــت عــّبــر فيه 
«التيار الحّر» عن أسفه ألن «بعض 
املتقاعدين يحّملون التيار مسؤولية 

تخفيض رواتبهم».

وذّكرت «املعارضة العونّية»، في 
أّن «التحركات  بيان أصدرته أمــس، 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا املـــتـــقـــاعـــدون، طــاملــا 
افــــتــــخــــرت بــــهــــا قـــــيـــــادة الــــتــــيــــار فــي 
املـــــاضـــــي، فـــــي مــــواجــــهــــة حـــكـــومـــات 
اعتمدت سياسة مغايرة لتوجهات 
أّن  آنــــذاك»، ورأت  الــتــيــار السياسّية 
املــؤتــمــنــة على  الــســيــاســّيــة  «اإلدارة 
املـــؤّســـســـة الــعــســكــرّيــة مـــن واجــبــهــا 
اعتماد الوضوح والشفافّية، وإطالع 
املعنيني باألمر على حقيقة األمور، 
تجنبًا ملحاوالت التحوير والتسويف 

املعتمدة هذه األيام». 
أّن  واعتبرت املعارضة العونّية 
«اعــتــمــاد أســلــوب الــكــذب املــتــواصــل 
سيجبر النواب عند التصويت على 
بـــنـــود املــــوازنــــة عــلــى تــبــيــان حقيقة 
موقفهم أمام الرأي العام»، ورأت أّن 

«املحاوالت العبثية إليجاد مصادر 
تمويل للخزينة املفلسة من جيوب 
املـــحـــدود  الـــدخـــل  املـــواطـــنـــني وذوي 
واملتقاعدين لــن تجدي نفعًا، طاملا 
أن املعنيني يتجنبون الوصول إلى 
مكامن الفساد والهدر والسرقة في 

كثير من مؤسسات الدولة».
الــــــنــــــائــــــب عــــــــن «الـــــتـــــيـــــار  ورد 
الــوطــنــي الـــحـــّر»، زيــــاد أســـــود، على 
هـــذه االتــهــامــات، وســـأل عــن الهوية 
الحقيقية لهذه الحركة التي تسّمي 
نفسها «املــعــارضــة العونية»، وقــال 
«الـــشـــرق األوســــــط»:  فـــي تــصــريــح لــــ
«ال أعــــرف ملــــاذا يــصــّر الــبــعــض على 
تــحــمــيــل (الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــّر) 
مسؤولية خفض رواتب املتقاعدين، 
علمًا بأن أكثر من نصف نواب التيار 
أعلنوا صراحة معارضتهم اقتطاع 

أي ضــريــبــة مــن رواتــــب العسكريني 
املـــتـــقـــاعـــديـــن». ورأى أســــــود أن  أو 
«تـــخـــفـــيـــض الـــعـــجـــز يـــجـــب أن يــبــدأ 
بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، ووقـــــف الـــهـــدر، 
وزيـــادة النمو، وخــلــق فــرص العمل 
واإلنــتــاج، وإعـــادة تصويب بوصلة 
األنفاق، وليس بفرض الضرائب، أو 
اقــتــطــاع نسبة مــن رواتــــب املوظفني 
واملتقاعدين»، مبديًا أسفه ألن مالية 
الــدولــة ال تــزال رهــن بعض األحــزاب 

والسياسيني».
ومـــن جــهــتــه، شـــّن نــائــب رئيس 
الــلــواء عصام أبو  الحكومة األسبق 
جمرا، وهو أبرز القياديني املنشقني 
عن «التيار الوطني الحّر»، هجومًا 
عنيفًا عــلــى الــرئــيــس مــيــشــال عــون، 
وصــــهــــره وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران 
«الثراء على  باسيل، واتهم األخير بـ

حــســاب الشعب اللبناني». واعتبر 
«الــــشــــرق األوســــــط»  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
أن بــاســيــل «جــمــع ثــروتــه مــن أمـــوال 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي»، وســــــــأل: «مـــن 
أيــــن أتــــى بــاســيــل بـــثـــروتـــه الــطــائــلــة 
واملـــلـــيـــارات الـــتـــي يــمــلــكــهــا؟ هـــل من 
راتبه الشهري أم من الصفقات؟ لو 
أعاد باسيل وباقي السياسيني ربع 
الــتــي جمعوها مــن خزينة  ثــروتــهــم 
الدولة ألصبح لبنان بخير». وسخر 
أبو جمرا من مقولة إن باسيل لديه 
شركة هندسة تدير مشاريع كبرى، 
وذّكــــر بــأنــه «تــســّلــم مــشــروعــًا واحـــدًا 
فــي الضاحية الجنوبية بعد حرب 
يوليو (تموز) ٢٠٠٦، لكن لم يكمله 
ألن (حزب الله) طرده من الضاحية، 
والكّل يعرف ذلك». وأيد أبو جمرا ما 
جــاء فــي بيان «املــعــارضــة العونية» 

الــذي يتهم «الــتــيــار الــحــّر» بتجاهل 
مــطــالــب قــدامــى الــعــســكــريــني، وقـــال: 
ا في الحكومة العسكرية 

ّ
«عندما كن

(بني عامي ١٩٨٨ و١٩٩٠) التي كانت 
(الـــعـــمـــاد عــون  مــؤلــفــة مـــن ٣ وزراء 
والــــلــــواء عــصــام أبــــو جــمــرا والـــلـــواء 
ادغــــــار مـــعـــلـــوف)، تــســّلــم كــــّل واحـــد 
ا ٦ وزارات، وللمفارقة أن جميع 

ّ
من

الـــوزارات التي كانت في عهدة عون 
انقسمت، بــدءًا من رئاسة الحكومة 
إلى وزارات الدفاع والداخلية واملال 
واإلعالم. واآلن، وبعد ٣ عقود، نجد 
أن الرجل عاد إلى الوراء». وأكد أبو 
ــل 

ّ
جــمــرا أن جـــبـــران بــاســيــل «ال يــمــث

الحالة العونية الحقيقية ألنــه أتى 
إلى رئاسة التيار بالتعيني، وخالفًا 
لـــنـــظـــام الـــــحـــــزب، وجـــــــاء بـــالـــتـــزويـــر 

والضغط املباشر».

االدعاء العام في قضية اغتيال الحريري يؤكد أن ملف االتهام «صلب ومتني»
بروكسل: عبد الله مصطفى

اختتمت رئيسة مكتب الدفاع في 
املحكمة الخاصة بلبنان، دوروتيه لو 
إيــلــني، زيـــارة رسمية إلى  فرابير دو 
لبنان التقت خاللها عــددًا من وزراء 
اللبنانية. وجــاء فــي بيان  الحكومة 
صدر أمس، عن املحكمة الدولية التي 
تتخذ من مدينة الهــاي مقرًا لها، أن 
الزيارة اختتمت الخميس، وخاللها 
تحدثت لو فرابير مع محاوريها عن 
دور الدفاع عن املتهمني أمام املحكمة 
فـــي قــضــيــة اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــــــوزراء 

الــلــبــنــانــي األســـبـــق رفـــيـــق الــحــريــري 
وآخرين في عام ٢٠٠٥.

وكان القاضي ديفيد راي رئيس 
الــغــرفــة األولــــى فــي املحكمة الــدولــيــة 
الخاصة بلبنان، أعلن في ٢١ سبتمبر 
انــتــهــاء الجلسات  املـــاضـــي،  (أيـــلـــول) 
التي خصصت للمرافعات الختامية، 
وقـــال إن املـــــداوالت ســتــبــدأ بــعــد أيــام 
مـــن انــتــهــاء الــجــلــســة، لــلــتــأكــد مـــن أن 
أدلة االتهام التي وردت ضد املتهمني 
ال تــقــبــل أي شـــك. وقــــال الــقــاضــي إن 
بـــريء حــتــى تقتنع املحكمة  «املــتــهــم 
مـــن دون شـــك مــعــقــول بـــأنـــه مــذنــب، 

وبالتالي يجب أن تقتنع الغرفة بذنب 
كــل متهم قبل صـــدور قـــرار اإلدانــــة». 
وأضـــاف أن الــغــرفــة لــن تنظر إلــى ما 
جاء في النقاشات، ألن املهم بالنسبة 
ـــــــة. واســتــعــرض  لــلــمــحــكــمــة هـــو األدل
الـــقـــاضـــي الـــعـــراقـــيـــل الــــتــــي تــســبــبــت 
فــــي إطــــالــــة مـــــدة جـــلـــســـات املــحــاكــمــة 
الــظــروف؛ ومنها كثرة  وعـــدد بعض 
امللفات واألدلــة والشهود، خصوصًا 
أن البعض حـــاول عرقلة حضورهم 
ونجح البعض في ذلك، كما أدى طلب 
الــدفــاع بــرد املحكمة كــل هــذه األمــور 
إلى تأجيل انتهاء الجلسات التي كان 

من املفترض أن تنتهي في أواخر عام 
٢٠١٧، ويكون القرار مطلع عام ٢٠١٨، 
ولكن تعطل األمــر ما يقرب من عام. 
جاء ذلك بعد أن تمسك االدعاء العام 
بــمــا قـــدمـــه مـــن أدلـــــة تـــديـــن املــتــهــمــني 
اغــتــيــال الرئيس  األربـــعـــة فــي قضية 
رفيق الحريري، وفي الجلسة األخيرة 
للمرافعات الختامية، رد االدعاء العام 
عــلــى مـــا ورد فـــي مـــرافـــعـــات الـــدفـــاع، 
مؤكدًا صالبة امللف واألدلة التي تقدم 

بها االدعاء للمحكمة.
وقـــــــــال املــــــدعــــــي الــــــعــــــام نـــايـــجـــل 
بــوفــواس إنــه يجب النظر إلــى األدلــة 

بشكل كامل، حتى يكون هناك توازن، 
مضيفًا أن أدلــة االتــصــاالت لن تكون 
حاسمة بمعزل عن غيرها، وأكــد أن 
االدعاء العام لديه ملف صلب ومتني.

وفــي إطــار رئيسة مكتب الدفاع 
إلى بيروت، نّظم مكتب الدفاع، بدعٍم 
من نقابة املحامني في بيروت ونقابة 
املــحــامــني فــي طــرابــلــس، مــؤتــمــرًا في 
بــيــت املــحــامــي بــبــيــروت، إضــافــة إلــى 
ورشـــــة عــمــل مــوّجــهــة إلــــى املــحــامــني 
املــنــتــســبــني إلـــــى هـــاتـــني الــنــقــابــتــني. 
وُعقد املؤتمر في ٢٦ يونيو (حزيران) 
حول موضوع «األدلــة الرقمية وأدلة 

االتــصــاالت في املحاكمات الجنائية 
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة». وألــقــى الكلمة 
الـــرئـــيـــســـيـــة وزيــــــــر الـــــعـــــدل الـــســـابـــق 
إبــراهــيــم نــجــار، وهـــو أســتــاذ فخري 
في كلية الحقوق والعلوم السياسية 
فــي جامعة القديس يــوســف ومــحــاٍم 
بـــــاالســـــتـــــئـــــنـــــاف.  وأقـــــيـــــمـــــت ورشــــــة 
العمل املخصصة للمحامني فــي ٢٧ 
يونيو حــول مــوضــوع «عــمــل الــدفــاع 
الــدولــيــة».  املــحــاكــمــات الجنائية  فــي 
وأدارت الورشة عضوتان في مكتب 
الــدفــاع ومحاميتا دفـــاع ممارستان 

أمام املحكمة الخاصة بلبنان.

ساترفيلد في بيروت 
األسبوع املقبل 

 أجوبة إسرائيلية
ً
حامال

بريوت: خليل فليحان

طــلــبــت الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة مــواعــيــد 
للموفد األميركي السفير ديفيد ساترفيلد 
الــــــذي يـــصـــل إلـــــى بــــيــــروت يـــــوم الـــثـــالثـــاء 
اللبنانيني  املقبل بهدف إبــالغ املسؤولني 
بـــاألجـــوبـــة اإلســرائــيــلــيــة ردًا عــلــى مــوقــف 
لـــبـــنـــان مــــن عـــــدد مــــن املـــعـــطـــيـــات املــتــصــلــة 
بما سيطرحه فــي حــال بــدأت املفاوضات 
غير املباشرة بني الجانبني خــالل يوليو 
(تموز) املقبل والرامية إلى ترسيم الحدود 
البحرية والبرية وفقا آللية التفاوض التي 
كــان اقترحها رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون بــاالتــفــاق مـــع الــرئــيــســني نــبــيــه بــري 

وسعد الحريري.
وذكر أحد املواكبني لسير االتصاالت 
«الشرق األوسط» أن األجوبة املتوقعة هي  لـ
اللبناني من بنود  أثــاره الجانب  على ما 
قبل نقل ساترفيلد األسئلة إلى تل أبيب، 
وفي حال القبول بها يجب توقيع مذكرة 
بـــني الــجــانــبــني يــؤمــنــهــا ســاتــرفــيــلــد الـــذي 

يلعب دور «املسّهل».
وتابع بأن املطلوب من إسرائيل أجوبة 
حــول «بــنــاء الــخــط األبــيــض املــائــي» الــذي 
طــالــب بــه الــرئــيــس بـــري املــهــتــم جـــدا بهذا 
امللف، إضافة إلى إزالة التعديات والقرصنة 
لــثــروة لبنان البحرية ورفــع  اإلسرائيلية 
التهديدات من على عالمات الحدود البرية. 
وأن يكون الوفد اإلسرائيلي املفاوض 
عــســكــريــا ولــيــس دبــلــومــاســيــا مـــع خــبــراء 
تــقــنــيــني مــتــخــصــصــني بــــقــــانــــون الـــبـــحـــار 
وبالترسيم البحري. وتدوين كل ما يتفق 
عــلــيــه، مــع تثبيت مــا كـــان قــد تــم االتــفــاق 
عـــلـــيـــه عـــبـــر ســـاتـــرفـــيـــلـــد مـــــن مـــفـــاوضـــات 
الــبــحــري والـــبـــري. وعقد  الــتــرســيــم  تشمل 
املــفــاوضــات فــي مقر األمـــم املــتــحــدة وعــدم 
تقييد املفاوضات غير املباشرة زمنيا، أي 
عدم القبول باقتراح إسرائيل أن تحدد املدة 

بستة أشهر.
تـــــأخـــــر األجـــــوبـــــة  املــــــصــــــدر إن  وقـــــــــال 
اإلسرائيلية مرتبط ربما بإسقاط إيــران 
الــــطــــائــــرة األمـــيـــركـــيـــة والـــتـــصـــعـــيـــد الــــذي 
إلــى التريث ملعرفة حقيقة  أحدثته. ودعــا 
ما سينقله ساترفيلد، إما لتحديد ساعة 
الصفر النــطــالق املــفــاوضــات أو مــزيــد من 

املماطلة اإلسرائيلية.

«البنك الدولي» يتحدث عن «تفاؤل حذر»

مسؤولون لبنانيون ينتقدون تقارير وكاالت التصنيف
بريوت: بوال أسطيح

أثارت تقارير وكاالت التصنيف 
االئتماني املتتالية؛ وآخرها تقرير 
«مـــوديـــز» الــــذي تــحــدث عــن احــتــمــال 
اللبنانية إجــراءات  اتخاذ الحكومة 
الـــديـــن، سخط  إعــــادة هيكلة  تــشــمــل 
اللبنانيني الذين طرحوا  املسؤولني 
أكــثــر مـــن عــالمــة اســتــفــهــام حــــول ما 
قالوا إنه «تحليل سياسي مغلوط» 
اعتمدت عليه هذه التقارير، وأكدوا 
أن الـــوضـــعـــني املـــالـــي واالقـــتـــصـــادي 
تحت السيطرة، وأن لبنان قادر على 

تسديد ديونه.
وانــتــقــد وزيــــر املــــال عــلــي حسن 
خــلــيــل هـــذه الــتــقــاريــر، مــعــتــبــرًا أنــهــا 
تـــطـــرح «عــــالمــــات اســتــفــهــام كــبــرى» 
و«تــعــتــمــد عــلــى التحليل السياسي 
املـــغـــلـــوط بـــــدل الـــوقـــائـــع واملـــشـــاريـــع 
واإلجـــــراءات املــتــخــذة». وقـــال خليل: 
«نــحــن نــنــظــر بــقــلــق إلــــى هــــذا األمــــر، 
إال أنـــنـــا نـــقـــول إنـــنـــا مــســتــمــرون في 
حــفــظ الـــوطـــن واســــتــــقــــراره»، مــؤكــدًا 
«الــعــمــل بــجــد وجــهــد استثنائي في 
الحكومة واملجلس النيابي وبتكامل 
إنــــجــــاز مــا  املـــؤســـســـتـــني عـــلـــى  إرادة 
هــــو ضــــــــروري لـــحـــمـــايـــة االســـتـــقـــرار 
االقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــلـــد عـــبـــر إقـــــرار 
املـــوازنـــة الــعــامــة، رغـــم كــل الضجيج 
حولها وأغلبه مصطنع وال يستند 

إلى وقائع حقيقية».
أكــد وزيـــر االقتصاد  مــن جهته، 
لــــــدى لــبــنــان  مـــنـــصـــور بـــطـــيـــش، أن 
القدرة على تسديد ديونه، معتبرًا أن 
«التعابير التي استخدمتها (موديز) 
لـــيـــســـت بـــمـــكـــانـــهـــا ومـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا». 

وقــال بطيش فــي حديث تلفزيوني: 
«الـــوكـــالـــة تــحــلــل ولـــكـــن نــحــن نعمل 
باتجاه تفادي ما تحدثت عنه. نحن 
بوضع اقتصادي صعب ولكن هذا ال 
يعني أننا متجهون نحو اإلفــالس، 
فــلــبــنــان لــديــه قــــدرات مــاديــة كــبــيــرة، 

ونـــحـــن بــحــاجــة إلصـــالحـــات ونــأمــل 
أن تــكــون املــوازنــة بــابــًا بــاتــجــاه هذه 

اإلصالحات».
ويـــتـــفـــق الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي 
واالســتــراتــيــجــي الــبــروفــســور جاسم 
عــجــاقــة، كــمــا املــســتــشــار االقــتــصــادي 

«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــدكــتــور  لــــ
شـــربـــل قــــرداحــــي، عــلــى أن مــضــامــني 
الــــتــــقــــاريــــر الـــــــصـــــــادرة عـــــن وكـــــــاالت 
الــتــصــنــيــف دقــيــقــة، ويــعــتــبــر عجاقة 
أنها «تعكس الواقع وإن كان لها ُبعد 
ســيــاســي بــاعــتــبــارهــا تــوجــه رســالــة 

للطبقة السياسية مبنية على عدد من 
املــالحــظــات املرتبطة بشكل أساسي 
بإجراءات املوازنة التي تعتبرها غير 
«الــشــرق  كــافــيــة». ويــضــيــف عــجــاقــة لـــ
األوسط» أن «غياب النمو االقتصادي 
جعل (مــوديــز) تتحدث عــن احتمال 
إعـــادة جــدولــة الــديــن الــعــام، وهــو ما 
نؤكد أنه لن يحصل بتطمينات حاكم 

مصرف لبنان».
واستقبل رئيس الحكومة سعد 
الـــحـــريـــري يــــوم أمــــس، نــائــب رئــيــس 
«مــجــمــوعــة الــبــنــك الــــدولــــي لــشــؤون 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق األوســـــــــط وشـــمـــال 
أفريقيا» فريد بلحاج، الذي قال بعد 
الــلــقــاء، إن «لــبــنــان يسير فــي طريق 
ســلــيــمــة بــالــنــســبــة إلــــى اإلصـــالحـــات 
املــوازنــة والــكــهــربــاء».  على مستوى 
وأضــــــــاف: «بـــشـــكـــل عــــــام، انــطــبــاعــنــا 
إيجابي ومتفائلون. لكن في الوقت 
نفسه تفاؤلنا حــذر بسبب الوضع 
االقــتــصــادي فــي املنطقة وهــو وضع 
دقيق، وعلينا أن نكون على مستوى 
املسؤولية». كما التقى الحريري وفدًا 
من صندوق النقد الدولي أطلعه على 
آخــــر تـــطـــورات الـــوضـــع االقــتــصــادي 
ووضــع املــوازنــة في مجلس النواب. 
وأكـــــد «أهــمــيــة أن يـــســـرع لــبــنــان في 
عملية البدء بتنفيذ مشاريع (سيدر) 
واإلنفاق االستثماري الذي من شأنه 
أن يحفز النمو وخلق فرص العمل».

الرئيس سعد الحريري مجتمعًا امس مع مسؤولني في البنك الدولي (داالتي ونهرا)
املوفد األميركي السفير ديفيد ساترفيلد (أ.ب)

وزير خارجية البحرين: «ورشة املنامة» 
ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل

املنامة: «الشرق األوسط»

أكـــد وزيـــر خــارجــيــة البحرين 
الشيخ خالد بــن أحمد بــن محمد 
آل خليفة دعم املنامة حق الشعب 
الفلسطيني بدولة على حدود ٦٧، 
وعاصمتها القدس الشرقية، الفتًا 
إلى أن ورشة املنامة ليست خطوة 

للتطبيع مع إسرائيل.
وكان وزير خارجية البحرين 
يتحدث في مقابلة مع «العربية»، 
بعد انتقادات وجهت لبالده بعد 
استضافتها «ورشة املنامة» التي 
هـــدفـــت إلطـــــالق خــطــة اقــتــصــاديــة 
تمثل الشق االقتصادي من مشروع 

السالم املقترح بني الفلسطينيني 
واإلسرائيليني. وهاجم متظاهرون 
سفارة البحرين في بغداد، ولكن 
البلدين سعتا لتطويق  حكومتي 
أزمــة كــان يمكن أن تلقي بظاللها 
البلدين. وقــال وزير  على عالقات 
خـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــن: «لـــــم نــســمــع 
إلــــى اآلن عـــن أي خــطــة ســيــاســيــة 
لــلــســالم»، مــوضــحــًا أن «للسلطة 
الفلسطينية رأيـــًا نــحــتــرمــه وهــي 

تحترم موقفنا».
وعما يسمى صفقة القرن، أكد 
أن «الصفقة تكون بني طرفني وال 
نعلم أي شــيء عما يسمى صفقة 
الـــــقـــــرن»، ولـــفـــت إلـــــى أن خـــطـــوات 

الــتــطــبــيــع تــكــون بــرفــع عــلــم وفــتــح 
الحدود.

وأجرى الشيخ خالد بن أحمد 
حـــــوارات صــحــافــيــة مـــع إعــالمــيــني 
إســرائــيــلــيــني شـــاركـــوا فـــي ورشـــة 
املـــنـــامـــة. وقــــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي «تــــحــــدثــــت لـــوســـائـــل 
إعــالم إسرائيلية إليصال موقفنا 
مــبــاشــرة لــشــعــبــهــا». وعـــن التوتر 
اإليــــرانــــي األمـــيـــركـــي، قــــال: «نــقــدر 
املــوقــف األمــيــركــي بــعــدم االنــجــرار 
إلــــــى مــــواجــــهــــة عـــســـكـــريـــة تــســعــى 
إليها إيران»، مشددًا على أن إيران 
تتحمل مسؤولية أي مواجهة أو 

تصعيد عسكري في املنطقة.
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