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ر من ارتفاع العجز وختّطي شروط «سيدر»
ّ
خبري اقتصادي يحذ

لجنة املال في البرملان اللبناني تعيد تشريح املوازنة
بريوت: يوسف دياب

دخلت مــوازنــة لبنان لعام ٢٠١٩ في 
متاهات جــديــدة، بعدما وضعتها لجنة 
املــــال واملــــوازنــــة عــلــى مــقــصــلــة الــتــشــريــح، 
إلعادة درسها من جديد، وسط معلومات 
عــــن إلــــغــــاء بـــعـــض الـــبـــنـــود الـــتـــي أقــرتــهــا 
الــحــكــومــة عــلــى مــــدى ١٩ جــلــســة ملجلس 
الوزراء، والتي تمكنت خاللها من خفض 
إلــــى ٧٫٥٩٪، وســط  الــعــجــز مـــن ١١٫٥٪ 
تحذيرات من إلغاء بنود تؤدي إلى تطيير 
بعض املداخيل، وتعيد رفع نسبة العجز 
مــجــددًا بما يتعارض مــع شــروط مؤتمر 
«سيدر» ويرّتب على لبنان أعباء كارثية 

في العام املقبل.
وفيما تتخّوف مصادر سياسية من 
إغــراق مشروع املوازنة في نقاش واسع، 
إقـــرارهـــا، رأى الخبير  إلــى تأخير  يـــؤدي 
املالي واالقتصادي الدكتور جاسم عّجاقة، 
أن «إعـــــادة تــشــريــح املـــوازنـــة فــي املجلس 
النيابي، تندرج ضمن الحق الدستوري 
لــلــنــواب فــي الــنــقــد واملـــراقـــبـــة، لــو لــم تكن 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة مــمــثــلــة فـــي الــحــكــومــة». 
«الــشــرق األوســـط»،  وأشـــار فــي تصريح لـــ
إلى أن «املــوازنــة كما أقــرت في الحكومة، 
 النظر عن املالحظات التي يمكن 

ّ
وبغض

إبداؤها، إال أنها نجحت في خفض العجر 
من ١١٫٥٪ إلى ٧٫٥٪، وكّل األحزاب املمثلة 
فــي الحكومة وافــقــت عليها»، معتبرًا أن 
 دستوري، 

ّ
«إعــادة درس كــّل بنودها حــق

لكن إذا جــرى فرطها (تفكيكها) ال أحد 
الــــ٧٫٥٪،  يضمن بقاء العجز عند حــدود 
وقد يرتفع إلى أكثر من ٩٪ أو نعود إلى 
الــعــجــز املـــوجـــود فــي مـــوازنـــة ٢٠١٨ الــذي 

يزيد على ١١٪».
وانـــــتـــــقـــــد رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الـــحـــريـــري بــــشــــّدة، اآللــــيــــة املـــعـــتـــمـــدة فــي 
إعـــادة درس املــوازنــة فــي الــبــرملــان، وذّكــر 
فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الـــذي عــقــده يــوم 
الثالثاء املاضي، بأن «الحكومة أشبعت 
املــــوازنــــة دراســــــة عــلــى مــــدى ١٩ جــلــســة، 
وأقرتها بإجماع أعضائها، وكان الوزراء 
يـــْطـــلـــعـــون نــــــواب كــتــلــهــم عـــلـــى تــفــاصــيــل 
املــوازنــة». وســأل «ملــاذا إعــادة درسها من 
جديد؟» وأوضــح عّجاقة، أنه «أقــرب إلى 
طــرح الرئيس الــحــريــري». وأشـــار إلــى أن 
املــعــدات  املـــال واملـــوازنـــة ال تمتلك  «لجنة 
املــال إلعادة  الالزمة التي تمتلكها وزارة 
إجراء الحسابات». وأضاف: «إذا لم تكن 
الــدراســة متوازنة نصبح أمــام احتماالت 
خــطــيــرة»، الفــتــًا إلــى أن «الــبــنــود الــتــي قد 
يـــجـــري تــطــيــيــرهــا أو تــعــديــلــهــا مــتــعــددة 

ومنها إلغاء زيادة الضريبة على القيمة 
املــضــافــة، وإلــغــاء اإلعــفــاءات عــن غــرامــات 
تــأخــيــر تــســديــد الــــرســــوم، الـــتـــي تــشــّجــع 
املــكــّلــف عــلــى دفــــع الـــضـــرائـــب»، ورأى أن 
«املطلوب إعادة الناس إلى كنف القانون 

وليس العكس».
من جهته، أعلن عضو تكتل «لبنان 
الـــنـــائـــب آالن عــــــون، أن «إعــــــادة  الــــقــــوي» 
درس املـــوازنـــة فــي املــجــلــس الــنــيــابــي هي 
حــق دســتــوري للنواب ال يمكن إلــغــاؤه». 
«الشرق األوســط»،  لـ وطمأن في تصريح 
إلى أن «النواب ملتزمون باإلسراع بإقرار 
املوازنة، وبنفس الوقت يأخذون تخفيض 
العجز بعني االعتبار». وقال: «عند إلغاء 
أي بند يجري البحث عن بند آخر يؤّمن 
الـــواردات املطلوبة، وهــم حريصون على 
املــــوازنــــة بــقــدر حــــرص الــحــكــومــة». وعــن 
الــذي وّجهه الحريري  االنتقاد الضمني 
إلى لجنة املــال واملــوازنــة، وإعــادة بحثها 
رغم أن الوزراء أطلعوا كتلهم عليها، لفت 
النائب عون إلى أن «هذا األمر غير دقيق، 
ألن ثمة نوابًا غير ممثلني في الحكومة، 
كما أن تكتل (لبنان القوي) لم يفتح باب 
نقاش املوازنة في اجتماعاته». وقال: «إذا 
لم يعجبهم دور النواب فليقفلوا مجلس 

النواب وتصدر املوازنة عن الحكومة».
وكـــــان رئـــيـــس لــجــنــة املـــــال واملــــوازنــــة 
وأمـــني ســّر تكتل «لــبــنــان الــقــوي» النائب 
إبـــراهـــيـــم كـــنـــعـــان، قــــد أعـــلـــن أن املــجــلــس 
النيابي قادر على إيجاد مداخيل للخزينة 
ال تــــطــــال جــــيــــوب املــــوظــــفــــني والـــطـــبـــقـــات 
الفقيرة واملتوّسطة، من دون الكشف عن 
مصدر هــذه املداخيل، لكّن الخبير املالي 
واالقتصادي جاسم عّجاقة رأى في ذلك 
املــوازنــة وخدمة  «محاولة لتحميل عجز 
الـــديـــن إلــــى مــصــرف لـــبـــنـــان». وقـــــال: «إذا 
إلــى هــذا الخيار يرتكبون خطيئة  لجأوا 
قاتلة، ألن قانون النقد والتسليف يمنع 
على املصرف املركزي إقراض الدولة، لكن 
لف أو الديون  يمكنه إعطاؤها بعض السُّ
بشروط مقيدة جدًا». وأضاف عّجاقة: «إذا 
لــم تعتمد لجنة املـــال واملــوازنــة إجـــراءات 
بــإيــرادات مكان البنود التي يجري  تأتي 
تطييرها، وإذا تجاوزنا سقف الـ٩٪ عجزًا، 
ستكون السنة القادمة كارثية على لبنان، 
البقاء تحت عجز ٩٪، يعني أننا ما  ألن 
زلنا ضمن األرقـــام التي وضعها مؤتمر 
(سيدر) الذي اشترط خفض العجز بنسبة 
١٪ سنويًا وعلى مدى خمسة أعوام، أما 
إذا قفز العجز فوق ٩٪ نصبح أمام كارثة 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة، وســتــكــون إجـــــراءات 
العام املقبل أكثر قسوة على اللبنانيني».

أساتذتها مضربون منذ ٦ أسابيع

 الجامعة اللبنانية يهدد أكثر من ٨٠ ألف طالب
ّ

شل
بريوت: بوال أسطيح

وصــــــل الــــــنــــــزاع املـــســـتـــمـــر بــني 
أســـــــاتـــــــذة الــــجــــامــــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
والـــحـــكـــومـــة إلـــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر 
مسبوقة مع دخول اإلضــراب الذي 
ينفذه األساتذة ويدفع ثمنه أكثر 
من ٨٠ ألف طالب أسبوعه السادس. 
ورغم املفاوضات التي نشطت قبل 
أقــــل مـــن أســـبـــوع ويـــتـــوالهـــا وزيـــر 
الــتــربــيــة أكـــــرم شــهــيــب، فــــإن نقمة 
الــطــلــبــة تــعــاظــمــت أخــــيــــرًا بــعــدمــا 
كــــان مـــن املــفــتــرض أن يــكــونــوا قد 
الــدراســيــة ليلتفتوا  أنــهــوا سنتهم 
الــدراســي املقبل  لالستعداد للعام 
مــــن خــــــالل تـــقـــديـــم طـــلـــبـــاتـــهـــم إلـــى 
جامعات خارج لبنان، أو لينصرفوا 
لتأمني عمل صيفي؛ خصوصًا أن 
القسم األكبر منهم ينتمي لعائالت 

محدودة الدخل.
ويـــعـــّد أحــــد الـــطـــالب فـــي كلية 
الــهــنــدســة بــمــنــطــقــة رومـــيـــة أن ما 
يــحــصــل لــــم يـــعـــد يــمــكــن الــســكــوت 
«الـــشـــرق األوســــــط»:  عـــنـــه، وقـــــال لــــ
«اعتقدنا أن األمــور ستنتهي كما 
الــعــادة خــالل أســبــوع أو اثــنــني في 
حد أقصى، فإذا بها تدخل األسبوع 
الــســادس، ما سيضطرنا في حال 
وصلوا إلى تفاهم ما إلى تمضية 
شهر أو شهرين إضافيني من أشهر 
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة ونــحــن نــحــاول 
فـــاتـــنـــا مــــن دروس،  نــــأخــــذ مــــا  أن 
علمًا بأنني ممن ينتظرون أشهر 
الـــصـــيـــف لـــتـــأمـــني عـــمـــل ملـــســـاعـــدة 

عائلتي باملصاريف».
ويدعم عدد كبير من الطالب، 
خصوصًا املستقلني منهم، مطالب 
األســــــاتــــــذة، لـــكـــن مــعــظــم املــنــتــمــني 
إلـــى أحـــــزاب يــعــارضــون اإلضــــراب 
انـــســـجـــامـــًا مــــع مــــواقــــف قــيــاداتــهــم 
السياسية. وكــان رئيس الحكومة 
ســعــد الــحــريــري انــتــقــد بــشــدة يــوم 
األربــعــاء املاضي تحرك األساتذة، 
عـــاّدًا أن مــا يــحــدث «غــيــر مقبول»، 
الــحــق  يــمــلــكــون  وأن األســــاتــــذة ال 
بــــاإلضــــراب. وذهــــب أبــعــد مـــن ذلــك 
بوصف التظاهر الذي يقومون به 

«املعيب بحقهم». بـ
مـــن جــهــتــه، رأى عــضــو تكتل 
«لبنان القوي» النائب سليم عون أن 
«رابطة األساتذة املتفرغني» أظهرت 
املــــســــؤولــــيــــة وفــــاقــــدة  أنــــهــــا «دون 

اإلحــســاس بعد أن رهنت مستقبل 
أكــثــر مــن ٨٠ ألـــف طــالــب؛ وأوالدي 
األربعة منهم، واستمرت بتعنتها 
فـــي إقـــفـــال الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة». 
وأضاف عون: «صدق الرئيس سعد 
الحريري عندما وصف هذا العمل 

االرتجالي باملعيب».
ورغـــم تــأكــيــد رئــيــس الحكومة 
بـــــأن ال بـــنـــود فــــي املـــــوازنـــــة تــطــال 
أســـاتـــذة الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، أكــد 
رئيس «رابطة األساتذة املتفرغني» 
فــــي الـــجـــامـــعـــة يـــوســـف ضـــاهـــر أن 
أكــثــر مــن بــنــد فــي املـــوازنـــة سيطال 
أساتذة الجامعة بشكل التفافي غير 
مباشر، خصوصًا من خالل ضريبة 
الدخل على املعاش التقاعدي ووقف 
الــتــقــديــمــات االجــتــمــاعــيــة املرتبطة 
إلــى أنه  بصندوق التعاضد، الفتًا 
«في الئحة املطالب التي تقدم بها 
األســــاتــــذة قــبــل نــحــو أســـبـــوع إلــى 
وزيــر التربية والتي جال بها على 
الرؤساء الثالثة، مجموعة مطالب 
تــــهــــدف بـــشـــكـــل أســـــاســـــي لــضــمــان 
استمرارية الجامعة، ألن االستمرار 
فــي الــســيــاســة الــحــالــيــة يعني أنها 
ذاهـــــبـــــة لــــــــلــــــــزوال». وقـــــــــال ضـــاهـــر 
«الــــشــــرق األوســــــــــط»: «مــســاهــمــة  لـــــ

الدولة في موازنة الجامعة ال تزال 
نفسها منذ سنوات، لكننا نطالب 
بزيادتها، ألن امليزانية الحالية ال 
يــمــكــن أن تـــتـــالءم مـــع املــســتــحــقــات 
التي تم إقرارها في سلسلة الرتب 
والرواتب، مما دفع برئيس الجامعة 
لتأمني املستحقات مــن اعــتــمــادات 
كانت تخصص أصــًال للمختبرات 
ولــغــيــرهــا فـــي كــثــيــر مـــن املـــجـــاالت 
لتطوير الجامعة والنهوض بها».

تــــــؤدي  أال  أمـــــــل ضـــــاهـــــر  وإذ 
الــتــي أطلقها  املــواقــف التصعيدية 
إلــى عرقلة  رئيس الحكومة أخــيــرًا 
القائمة وأن يتم األخذ  املفاوضات 
بــــكــــل مــــطــــالــــب األســــــــاتــــــــذة، أشــــــار 
إلـــــى أنـــــه إذا تــــم األخــــــذ بــقــســم مــن 
املــطــالــب فــســيــكــون هــنــاك اجــتــمــاع 
الــقــرار املناسب؛  للمعنيني التخاذ 
إمـــا بــاالســتــمــرار فــي اإلضـــــراب؛ أو 

بتعليقه.
مــن جهته، أشـــار عضو «كتلة 
التنمية والتحرير» النائب محمد 
الـــــلـــــه إلـــــــى أن «قـــــــــــرار مــنــع  نــــصــــر 
التوظيف يحرم الجامعة اللبنانية 
من الكفاءات الشبابية، ويحولها 
إلـــى جــامــعــة مــتــعــاقــديــن مسلوبي 
الحقوق»، موضحًا أن «املتعاقد ال 

يتقاضى راتبًا شهريًا، بل سنويًا 
وزهــيــدًا، وال يتمتع بــأي ضمانات 
اجتماعية وصحية، وهذا ما يؤدي 
الــجــامــعــة وتهميشها،  تــفــريــغ  إلـــى 
وحرمان أبناء ذوي الدخل املحدود 

من التحصيل العلمي».
ووضــع شهيب، أمــس، «رابطة 
األســاتــذة» في أجــواء اجتماعه مع 
الــحــريــري، وكــان قــد أعلن مباشرة 
بعد لقائه رئيس الحكومة أنه تزود 
بتوجيهاته للحديث مع وزير املال 
بالتكلفة املالية والواقع املالي لكل 
بــنــد مــن الــبــنــود املــطــلــوبــة مــن قبل 
األســاتــذة؛ «على أمــل أن ألتقي مع 
وزير املال بعد اتصاالت سيجريها 
الرئيس الحريري، لكي نحدد أين 
بـــأي مــطــلــب من  نــتــقــدم  يمكننا أن 
املـــطـــالـــب، وأيــــــن يـــجـــب أن نـــؤخـــر، 
بــالــتــفــاهــم والــتــنــســيــق مـــع رئــيــســة 
لجنة التربية النيابية النائبة بهية 

الحريري».
وأفيد في وقت الحق من أمس 
بــاجــتــمــاع عــقــد فـــي وزارة املــالــيــة، 
مـــخـــصـــص لـــحـــل أزمــــــــة الـــجـــامـــعـــة 
اللبنانية، ضم إلى وزير املال علي 
حــســن خــلــيــل الـــوزيـــر أكــــرم شهيب 
الــحــريــري ورئيس  والــنــائــبــة بهية 

أيــوب وممثلني عن  الجامعة فــؤاد 
األســـــاتـــــذة. وبـــعـــد االجـــتـــمـــاع أكـــد 
وزير املال أنه تم التوصل إلى طي 
صفحة اإلضـــــراب وأن املجتمعني 
أكدوا أولوية الحفاظ على الجامعة 

ودعمها إلى أقصى الحدود.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن شـــهـــيـــب 
التوصل إلى قواسم مشتركة حول 
بعض النقاط فيما يتعّلق بإضراب 
األساتذة، مشيرًا إلى وعود بشأن 
الـــنـــقـــاط الـــبـــاقـــيـــة، خـــصـــوصـــًا فــي 
ظـــّل مــنــاقــشــة املــــوازنــــة. وأكــــد على 
ضــرورة أن يتخرج الطالب بعدما 
شــــــــارف املـــــوســـــم الـــــــدراســـــــي عــلــى 
أّن رئــيــس «رابــطــة  نهايته، معلنا 
األســاتــذة املتفرغني» في الجامعة 
اللبنانية يوسف ضاهر سيلتقي 
أعضاء الرابطة وينقل لهم الصورة 
اإليـــجـــابـــّيـــة والـــتـــوافـــق بـــني جميع 
الــجــهــات، لــفــّك اإلضـــــراب والــعــودة 
إلى التعليم، معربًا عن أمله في أن 
تنتهي هــذه املسألة بــأســرع وقــت. 
ــخــذ  ونــــّوه بـــأّن «الـــقـــرار الـــجـــريء اتُّ
من قبلنا وسّتتخذه الرابطة، وال 
لــلــواقــع،  لــلــوقــت وتــمــيــيــع  تضييع 
ما هناك من يعمل بشعبوية ومن 

ّ
إن

يعمل بجد، ونحن نعمل بجّد».

من اجتماع أمس لبحث مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية شارك فيه وزيرا املال والتربية علي حسن خليل وأكرم شهيب (الوكالة الوطنية)

البخاري: السعودية تمد يدها للجميع لترسيخ االستقرار

ورشة عمل أميركية ـ أرجنتينية ملكافحة نشاطات «حزب الله»

بريوت: «الشرق األوسط»

أكـــــــــد ســــفــــيــــر املــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية لــدى لبنان وليد البخاري 
بـــالده تمد يــدهــا للجميع مــن أجل  أن 
تــرســيــخ االســـتـــقـــرار فـــي لــبــنــان الـــذي 

سيبقى في قلب السعوديني.
وجـــاء كــالم الــبــخــاري خــالل لقائه 
وزيـــر االتـــصـــاالت محمد شقير حيث 
قـــدم لـــه درعــــا تــقــديــريــة عــلــى الــجــهــود 
التي بذلها في «سبيل توطيد العالقات 

األخوية بني لبنان والسعودية». 
وأكــــد الــبــخــاري أن «املــمــلــكــة تمد 
يـــــدهـــــا لـــلـــجـــمـــيـــع مــــــن أجــــــــل تـــرســـيـــخ 
االســتــقــرار فــي هــذا البلد الشقيق وأن 

لبنان سيبقى في قلب السعوديني».
مــــن جـــهـــتـــه، نــــــّوه شــقــيــر بــمــحــبــة 
املــمــيــز  الـــبـــخـــاري وإخــــالصــــه ودوره 
والجهود التي يبذلها خدمة ملصلحة 
البلدين الشقيقني، مؤكدا أن «مسيرة 
الـــتـــعـــاون مــســتــمــرة مـــع املــمــلــكــة، الــتــي 
طاملا كانت تقف على الدوام إلى جانب 
لبنان فــي الــســراء والــضــراء وساهمت 
وتــســاهــم إلـــى حــد بــعــيــد فــي اســتــقــرار 

بلدنا وتقدمه وازدهاره». 
وإذ دان بشدة االعتداءات املتكررة 
التي تتعرض لها اململكة، أكد «وقوف 
لبنان إلــى جانبها وتضامنه الكامل 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة «دوام  مــــعــــهــــا»، مـــتـــمـــنـــيـــا 

االستقرار واالزدهار».

واشنطن: إيلي يوسف

أصدرت وزارة الخارجية األميركية 
بــيــانــًا قــالــت فــيــه إن الـــواليـــات املــتــحــدة 
نـــظـــمـــت مـــــع األرجـــــنـــــتـــــني ورشــــــــة عــمــل 
فــي بــويــنــس آيـــرس فــي ١١ و١٢ يونيو 
(حــــزيــــران) الـــحـــالـــي، بـــهـــدف «مــكــافــحــة 
نــشــاطــات (حـــزب الــلــه) اإلرهــابــيــة وغير 
املـــشـــروعـــة» فـــي نــصــف الـــكـــرة الــغــربــي. 
وشــــارك فــي ورشــــة الــعــمــل عــامــلــون في 
مــجــال إنــفــاذ الــقــانــون ومــدعــون عامون 
ومــــمــــارســــون مـــالـــيـــون مــــن األرجـــنـــتـــني 
وتشيلي وكولومبيا وباراغواي وبيرو. 
كــمــا حــضــر أيــضــًا مــمــثــلــون عــن أجــهــزة 
الشرطة األميركية (أميريبول). وتم عقد 
ورشة العمل هذه قبل االجتماع الوزاري 
الــذي تستضيفه  لنصف الكرة الغربي 
الحكومة األرجنتينية يــوم ١٩ يوليو 
(تـــمـــوز) املــقــبــل فـــي الـــذكـــرى الــخــامــســة 
والــعــشــريــن لــهــجــوم «حــــزب الـــلـــه» على 
اليهودية  التعاضدية  الجمعية  مبنى 
- األرجنتينية (املــعــروفــة باختصارها 

اإلسباني «آميا») في بوينس آيرس.

وقـــــــد ركــــــــزت ورشــــــــة الــــعــــمــــل عــلــى 
طريقة عمل «حزب الله» عامليًا و«بنيته 
التحتية اإلرهابية واإلجرامية وأنشطته 
فـــي األمـــيـــركـــتـــني». ونـــاقـــش املــشــاركــون 
تــقــنــيــات مختلفة لتقييد أنــشــطــة هــذه 
املجموعة غير املشروعة ومكافحتها، 
بما في ذلك الوسائل املالية والخاصة 
بــــإنــــفــــاذ الــــقــــانــــون املــــتــــوفــــرة لــتــحــديــد 
الدعم الدولي الــذي يتلقاه «حــزب الله» 
وشبكات التسهيل التابعة له والتحقيق 
بشأنها ومقاضاتها. وناقش املشاركون 
أيضًا محاوالت «حزب الله» الرامية إلى 
مواصلة جمع التبرعات في نصف الكرة 
الغربي وتوسيع هذا النشاط، خصوصًا 
فــي ضــوء الضغط املــالــي الــحــالــي الــذي 
يـــتـــعـــرض لــــه بـــســـبـــب آثـــــــار الـــعـــقـــوبـــات 

األميركية على إيران.
وشـــــــــــــارك فـــــــي االجــــــتــــــمــــــاع أيــــضــــًا 
مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل 
والخزانة األميركية، وكذلك من مكتب 
التحقيقات الفيدرالي، واملركز الوطني 
ملـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــــاب، وإدارة مــكــافــحــة 

املخدرات.

الحريري يرفض التدخل السياسي في عمل القضاء
بريوت: «الشرق األوسط»

اعــتــبــر رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري أنه «يجب أال يكون هناك 
تدخل سياسي في النظام القضائي، 
وعلينا كــمــســؤولــني سياسيني أن 
نؤّمن العدالة الحقيقية لشعبنا»، 
مؤكدًا أنه ال يوجد في لبنان أقليات 

و«كّلنا لبنانيون».
وقــال الحريري خالل حضوره 
جــانــبــًا مـــن أعـــمـــال املــؤتــمــر الـــرابـــع 
لــرؤســاء املــحــاكــم العليا فــي الــدول 
الفرنكوفونية حول موضوع «نشر 
اجــتــهــاد املــحــاكــم الــعــلــيــا فـــي زمــن 
الــذي عقد برعايته في  اإلنترنت»، 
السراي الحكومي: «أنا سعيد بأن 
لبنان أحــد أعضاء الفرنكوفونية، 
وأعتقد أن هناك الكثير من األمور 
التي علينا العمل والقيام بها معًا. 
واملواضيع التي تبحثونها مهمة 
إلــى لبنان والعالم،  جــدًا بالنسبة 
خــصــوصــًا مـــع االنــفــتــاح الــحــاصــل 
عبر اإلنترنت، وكل ما يحصل عبر 
املعلوماتية، لكن املشكلة اليوم أن 
اإلنترنت يتم استخدامه بأساليب 
مختلفة تمامًا، خصوصًا بالنسبة 
إلــــى املــتــطــرفــني الـــذيـــن يــتــكــاثــرون 
فــي كــل الــعــالــم، وإذا تمكنت الــدول 
الفرنكوفونية من إيجاد حل لهذه 
املــســألــة فــقــد نستطيع أن نتفاعل 

باتجاه هذه املشكلة».
وأضاف: «أما املوضوع الثاني، 
فهو التدخل السياسي في النظام 
الــقــضــائــي. وبــالــنــســبــة إلـــــّي، يجب 
أال يكون هناك تدخل سياسي في 
الــنــظــام الــقــضــائــي، وهــــذه مشكلة 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ودول  يـــواجـــهـــهـــا 
أخــــــرى تـــعـــانـــي ذلــــــك، وفـــــي نــهــايــة 
املطاف نحن كمسؤولني سياسيني 

الــعــدالــة الحقيقية  علينا أن نــؤّمــن 
لشعبنا وألوالدنـــــا وللمستقبل». 
وفي حني عّبر عن أمله أن يكتشف 
الحاضرون لبنان، قال: «هذا البلد 
الذي يتمتع بالحضارات ويضم ١٩ 
طائفة تعيش معًا بطريقة جيدة. 
وأعــتــقــد أن قــوتــنــا فـــي لــبــنــان هي 
قــدرتــنــا عــلــى حــمــايــة كــل الــطــوائــف 
مـــن خــــالل دســـتـــورنـــا، وهـــــذا ليس 

موجودًا في العالم العربي، ولدينا 
قانون يحمي هذا املوضوع. ليس 
هــنــاك أقــلــيــات. كلنا أقــلــيــات وكلنا 
لبنانيون، أعتقد أن بإمكان لبنان 
أن يكون رسالة، وهو كذلك، وعلينا 

االستفادة من ذلك».
وكان املؤتمر افتتح أعماله عند 
العاشرة قبل ظهر اليوم في السراي 
الحكومي بجلسة افتتاحية تحدث 

فــيــهــا وزيــــر الــعــدل ألــبــرت ســرحــان 
الــحــريــري، ورئــيــس مجلس  ممثًال 
القضاء األعلى القاضي جان فهد، 
رئيس مجلس القضاء األعــلــى في 
بنني عثمان باتوكو، وممثل األمينة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــظــمــة الــفــرنــكــوفــونــيــة 
مــــيــــشــــال كــــــاريــــــه، واألمــــــــــني الــــعــــام 
الــدول  لجمعية املحاكم العليا فــي 

الفرنكوفونية جان بول جان.

كانت متهرها بأختام لوزاريت الرتبية واخلارجية

توقيف شبكة تزوير شهادات الستخدامها خارج لبنان
بريوت: «الشرق األوسط»

كشفت قوى األمن الداخلي شبكة 
لتزوير الشهادات في منطقة الشمال 
مـــؤلـــفـــة مــــن أربــــعــــة أشــــخــــاص كـــانـــوا 
تــتــراوح  إلـــى بيعها بمبالغ  يــعــمــدون 

بني ألفني وخمسة آالف دوالر.
وفــي بيان لها، أوضحت املديرية 
الـــعـــامـــة لــــقــــوى األمـــــــن الــــداخــــلــــي، أنـــه 
الــتــزويــر،  ملــلــفــات  فــي إطــــار متابعتها 
وبــعــد تــوافــر مــعــلــومــات لــهــا عــن قيام 
شبكة بتزوير وبيع شــهــادات رسمية 
وجـــامـــعـــيـــة، تــنــشــط ضـــمـــن مــحــافــظــة 
اتـــهـــا  الـــشـــمـــال، قــامــت بــتــكــثــيــف إجـــراء
االســتــعــالمــيــة، وتــمــكــنــت مـــن تــحــديــد 
هويات أفرادها وتوقيفهم، وجميعهم 

مقيمون في محافظة الشمال.
أنــه «بالتحقيق  إلــى  ولفت البيان 
ِسب إليهم لجهة 

ُ
معهم، اعترفوا بما ن

الــشــهــادات الجامعية وبيعها  تــزويــر 

لــــقــــاء مـــبـــالـــغ تـــــتـــــراوح بــــني ألــــفــــني و٥ 
آالف دوالر عـــن كـــل شـــهـــادة جامعية 
مــزورة، وإنهم كانوا يقومون بتسليم 
هـــــذه الــــشــــهــــادات إلـــــى الـــزبـــائـــن بــغــيــة 
استخدامها في العمل خارج لبنان بعد 
تزوير أختام وزارتي التربية والتعليم 

العالي والخارجية».
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان، تــــم اســـتـــدعـــاء 
بعض الذين استحصلوا على شهادات 
مـــــزورة وجــــرى االســتــمــاع إلفــاداتــهــم، 
وتركوا لقاء سندات إقامة، بناًء على 
إشــــارة الــقــضــاء املــخــتــص، بــعــد ضبط 
الــــشــــهــــادات املـــــــــزورة الــــتــــي كــــانــــوا قــد 
اســتــحــصــلــوا عــلــيــهــا، وتـــبـــّني أن هــذه 
ـــِســـبـــت إلــــى جــامــعــات 

ُ
الـــشـــهـــادات قـــد ن

معروفة عدة. كما جرى ضبط شهادة 
رســـمـــيـــة مـــــــزورة بــمــســتــوى الــثــانــويــة 
جري املقتضى القانوني 

ُ
العامة، وقد أ

بـــحـــق املــــوقــــوفــــني، وأودعــــــــــوا املـــرجـــع 
املختص بناًء على إشارة القضاء.

قالت إن موسم االصطياف سيكون واعدًا إذا بقي الوضع األمين مستقرًا

الوزيرة الحسن: اقتالع ٧٠٠ نازح من خيمهم له انعكاسات خطيرة
بريوت: «الشرق األوسط»

انـــــتـــــقـــــدت وزيــــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
والبلديات ريــا الحسن ما وصفته 
بـــاقـــتـــالع الــــنــــازحــــني مــــن خــيــمــهــم، 
معتبرة أن هذا األمر له انعكاسات 
خـــــــطـــــــيـــــــرة، وأكـــــــــــــــــدت أن مـــــوســـــم 
االصطياف سيكون واعدا في حال 

بقي الوضع األمني مستقرا.
وأتــــــت مــــواقــــف الـــحـــســـن خـــالل 
استقبالها أمس وفد نقابة الصحافة 
بـــرئـــاســـة الــنــقــيــب عـــونـــي الــكــعــكــي. 
وأثنى الكعكي على تعيني الحسن 
الـــداخـــلـــيـــة وهــي  عــلــى رأس وزارة 
املــرة األولــى التي تتبوأ فيها امرأة 
فـــي الـــوطـــن الــعــربــي هــــذا املــنــصــب، 
وقال إن اللقاء تناول أيضا حادثة 
إلــى أن  طرابلس اإلرهابية، مشيرا 
الــوزيــرة الحسن جــددت التأكيد أن 
«من قام بهذا العمل هو ذئب منفرد 

اشترى السالح الذي استخدمه من 
تاجر أسلحة وقام بعمل فردي».

ونـــــقـــــل الـــكـــعـــكـــي عـــــن الـــحـــســـن 
قـــولـــهـــا: «إنــــنــــا أمــــــام فـــتـــرة صــعــبــة 
ملــــدة ســنــتــني لــكــن بــعــدهــا ســيــكــون 
املـــســـتـــقـــبـــل واعـــــــــدا فـــــي حــــــال تــمــت 

معالجة األزمة االقتصادية واملالية 
التي نمر بها، وما يؤشر على ذلك 
االستثمارات التي توظفها بعض 
الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة مــثــل الــشــركــات 
الروسية الصينية في مرفأ طرابلس 
أو تلك اإليطالية في إنشاء املصانع، 
وال يمكن لهذه الشركات أن توظف 
اســتــثــمــاراتــهــا لـــوال ثقتها بــالــواقــع 
اللبناني على املستويات الربحية 

واإلفادة».
وأضـــــــاف: «تــــم تـــنـــاول املــســألــة 
الخطيرة التي تتعلق بالهجوم على 
النازحني واقتالع ٧٠٠ شخص من 
منطقة أو قــريــة؛ حيث إن مــا ينتج 
عن هــذا املــوضــوع يسبب انعكاسا 
وتأثيرا سلبيا وخطيرا»، وذلك في 
إشــارة إلى قرار بلدية دير األحمر، 
الــبــقــاع، بهدم مخيم للنازحني  فــي 
بــعــد اعــــتــــداء شـــبـــان عــلــى عــنــاصــر 

الدفاع املدني األسبوع املاضي.

ريا الحسن (أ.ب)

الرئيس سعد الحريري خالل مشاركته في مؤتمر رؤساء املحاكم في الدول الفرنكوفونية (الوكالة الوطنية)

إيران تهدد بكشف وثائق تؤكد إدانة نزار زكا
لندن: «الشرق األوسط»

ردت إيــــران عــلــى تــصــريــحــات نــزار 
زكــا التي أدلــى بها بعد إطــالق سراحه 
وتـــحـــدث فــيــهــا عـــن مــالبــســات اعــتــقــالــه 
فـــي إيـــــران بــتــهــمــة الــتــجــســس لــلــواليــات 
املتحدة. ونقلت وكالة «إرنــا» اإليرانية 
عن املدعي العام محمد جعفر منتظري، 
أمس، أن زكا غادر إيران نتيجة وساطة 
قامت بها الدولة اللبنانية و«حزب الله». 
وأضــاف: «بدل التقدير والثناء للنظام 
اإليـــرانـــي والــنــظــام الــقــضــائــي فــي إيـــران 

املـــروءة».  يتابع زكــا أسلوبًا بعيدًا عن 
وأشار منتظري إلى أن زكا قضى جزءًا 
مـــن الــحــكــم الـــصـــادر بــحــقــه فـــي ســجــون 
إيــــــــران. كـــمـــا هـــــدد مــنــتــظــري بــالــكــشــف 
عــن وثــائــق ومــســتــنــدات وأفــــالم بــحــوزة 
الــقــضــاء اإليـــرانـــي تــديــن زكـــا إذا واصــل 

أسلوبه الحالي.
وقـــال مــنــتــظــري: «نــأمــل أال نضطر 
إلى هكذا إجراءات بحق هذا الشخص»، 
لكنه عاد وأضاف: «سننشر الوثائق إذا 
أراد مواصلة األسلوب الحالي لنرى من 

هو الكاذب».
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