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مستمرة  وإبراهيم  بري  مساعي 

الرئيس بري مستقبًال الوزير الغريب في عين التينة ضمن مساعي رئيس المجلس لتطويق الفتنة

شؤون الصحافة وشجونها بين الحريري والكعكي

قداسة البابا فرنسيس ا�ول مستقبًال الرئيس الروسي فالديمير بوتين في الفاتيكان امس

خطة رد البنتاغون على هجوم نووي روسي مباغت ص ٢٤تشويه محرقة النفايات مسؤوليات َمن؟ ص ٧

رّيا الحسن ترفض التوتيرات المبتذلة وكرامي يستضيف باسيل

مصرف لبنان العمود الفقري 
للبنان النقدي والمالي  ص ١٣

بدأت مهامها سفيرًة 
في واشنطن  ص ١٤

nالتتمة على الصفحة ١٧

التتمة على الصفحة ١٧التتمة على الصفحة ١٧ nn

المأزقان السوداني 
والجزائري

أطرح  سوف  «سامحوين» 

سؤاالً استفزازياً يف هذا املقال!

ما  هو:  مبارشة  السؤال 
اعتناق  أو  تطبيق  فائدة 
الدميقراطية إذا مل تؤِد إىل 

اكان  للتعّقل،  سوى  مكان  ال 

ذلك يف السودان او يف الجزائر. 

اليأس  اىل  يدعو  ما  ليس 

الكبريين،  البلدين  اىل  بالنسبة 

يف  مساحة  األكرب  البلدين  بل 

بقلم: خيرا^ خيرا^
خارج  من  مسؤوالً،  قابلت 
رأيك  ما  وسألته:  السلطة، 
مبا يجري اليوم؟ وهل ميكن 
التجاوزات  عىل  السكوت 
التي يقوم بها الوزير جربان 

الوطن فوق 
المصالح

عوني الكعكي
التتمة على الصفحة ٢

aounikaaki@elshark.com
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الديموقراطية رأي
ليست دائمc الحل

بقلم: عماد الدين اديب

من الرئيس الى شباب لبنان
هذه مداميك المجتمع المتضامن

رسالتي اليوم هي لكم يا شباب لبنان،
ألنكم أنتم لبنان اآليت،

اىل  يحتاج  منهكاً  ولكن  جميالً  وطناً  أجدادنا  عن  ورثنا  لقد 
ونحن  األصعدة،  مختلف  عىل  والعمل  الجهد  من  الكثري 
نسعى بكل ما أوتينا ليك نسلمكم إياه بصورة أفضل، لتتابعوا 
أنتم بدوركم ويتسلم أبناؤكم وأحفادكم ما هو أجمل وأرقى.

هي سّنة الطبيعة والحياة، أن يتكئ كل جيل عىل الدعائم 
السابقة،  االجيال  يرسيها من سبقه، ويرتكز عىل خربة  التي 
ويزيد  جديدة،  ومعارف  بعلوم  بتجربته،  ويغنيها  يطّورها 
تراكمت  وهكذا  البرشية،  تطّورت  هكذا  جديداً...  مدماكاً 
املعرفة والعلم والثقافة، وهكذا وصل االنسان اىل ما وصل 

إليه من اخرتاعات وإبداعات.
نعم، أنتم مؤهلون أن متتلكوا معرفة أكرب من تلك التي لدينا، 
كام سبق وامتلكنا نحن معرفة أكرب من تلك التي كانت لدى 

آبائنا؛ فاملعرفة يف تطّور دائم، ويف سباق مستمر مع الزمن.

الڤاتيكان: بوتين «رجل مؤمن يحتضن الِقَيم» ص ١٤

ص ٤

ص ٥



صندوق النقد: مصرف لبنان 
عمود فقري للثبات المالي والنقدي

إضراب لنقابات النقل البري الخميس
بعد وفاة سائق على الحدود ا�ردنية

شدياق عرضت مع رؤساء
 بلديات شمالية شؤونا إنمائية 
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أبو فاعور التقى
سفير هولندا

التقى وزير الصناعة وائل أبو 
هولندا  سفري  امس،  فاعور، 
ومسؤولني  والتامنس  يان 
الهولندية  التنمية  هيئة  يف 
الدولية. وتم البحث يف تطوير 
املشاريع  من  عدد  وتحديث 
الصناعية والتنموية يف لبنان.

الفقري  العمود  هو  لبنان  «مرصف 
للبنان»، هذا  والنقدي  املايل  للثبات 
ما قاله تقرير صندوق النقد الدّويل 
اإلقتصاد  عن  الدوري  تقريره  يف 
مبثابة  هو  الترصيح  هذا  اللبناين. 
به  قام  الذي  الكبري  للدّور  شهادة 
مرصف لبنان منذ تبوأ رياض سالمة 

سّدة الحاكمية وحتى اليوم.
هناك  لبنان  يف  أنه  الغريب  لكن   
اإلجراءات  تنتقد  زالت  ما  أصوات 
التي يقوم بها مرصف لبنان يف حني 
النقد  كصندوق  عاملية  مؤسسة  أن 
لها تاريخ وصدقية يف تقييم  الدّويل 
هكذا  إىل  تصّل  الدّول  ومساعدة 

نتيجة. 
كل  أن  يُثبت  األمر  هذا  كل  عىل 
ملرصف  املوّجهة  املحلّية  اإلنتقادات 
هي  سالمة  رياض  ولحاكمه  لبنان 
سياسية  خلفيات  لها  إنتقادات 

ومطامع مناصبية.
كإقتصادي،  زلت  وما  كّنت  لقد 
أّدعم بقوة السياسة النقدية املُتبعة 
التي  األرقام  أن  إىل  نظًرا  لبنان  يف 
ال  أنه  إىل  تُشري  مبعالجتها  أقوم 
يوجد حالًيا أي سياسة نقدية أخرى 
املايل  الثبات  تضّمن  أن  ممكن 
السياسة  تفعل  كام  للبنان  والنقدي 
مرصف  قبل  من  املُتبعة  الحالة 
املاكرو- الحسابات  وتُشري  لبنان. 
macro-) اإلحصائية  إقتصادية 

إىل  بها  قّمنا  التي   (econometrics
أن أي خلّل يف إجراء من اإلجراءات 
مرصف  سياسة  عليها  تنّص  التي 
إنهيار  إىل  ستؤّدي  النقدية  لبنان 
من  بالكامل.  والنقدي  املايل  النظام 

اإلقرتاحات  بعض  تأيت  املُنطلق،  هذا 
التي يقوم بها بعض املسؤولني لتدّل 
عىل ضيق الرؤية التي يحكمون من 

خاللها عىل هذه السياسة النقدية.
الدّويل مرصف  النقد  يدعو صندوق 
التي  العمليات  كل  وقف  إىل  لبنان 
اللبنانية  الدّولة  مبوازنة  عالقة  لها 
سندات  رشاء  عمليات  بينها  ومن 
الـ swaps حيث  الخزينة وعمليات 
مرصف  ربحية  أن  الصندوق  يرى 
للدّولة  دعمه  نتيجة  تتآكل  لبنان 

اللبنانية.
هذا  أن  الصندوق  تقرير  ويُضيف   
األمر زاد من تعرّض املرصف املركزي 
إىل دين الدّولة بأكرث من ٦٨٫٥٪ من 

إجاميل موجودات املرصف املركزي.
املالية  السياسة  التقرير أن  ويُضيف 
اللبنانية فرضت  التوّسعية للحكومة 
سياسة  إعتامد  لبنان  مرصف  عىل 
نقدية إنكامشية ما دفع إىل تقليص 
املُنتّج.  اإلقتصاد  إىل  القروض  حجم 
أن  هو  التقرير  يذكره  مل  ما  أن  إال 
سياسة نقدية غري إنكامشية مل تكن 
ألن  القروض  وضع  من  لُتحّسن 
عىل  الخاص  القطاع  تُنافس  الدّولة 
التي  القروض  وأن  املصارف  أموال 
تُستخدّم  ال  الخاص  للقطاع  تُعطى 
إىل  نظًرا  اإلستثامرات  يف  بالرضورة 
املناخ اإلستثامري غري املالئم (تخّبط 
من  مالمئة...).  غري  قوانني  سيايس، 
هذا املُنطلق قام مرصف لبنان ومنذ 
للقطاعات  مبارش  بدعّم   ٢٠١٣ العام 
نصف  تخصيصه  عرب  اإلنتاجية 
مليار دوالر أمرييك سنويًا للمشاريع 
اإلستثامرية يف كافة املجاالت ونصف 

مليار دوالر أخرى للقروض السكنية. 
هذه القروض أّدت إىل الحفاظ عىل 
نسب منّو تُضاهي الـ ١٪ سنويًا عىل 

كل الفرتة املاضية.
عىل كٍل، يُكمل التقرير وصف الواقع 
رفع  أن  عن  يتحّدث  حني  بدّقة 
بالحفاظ  للمصارف  سمح  الفوائد 
سمحت  عالية  ودائع  نسبة  عىل 
عجز  بتمويل  باإلستمرار  بدّورها 
املوازنة وعجز الحساب الجاري. من 
النقّد  صّندوق  يرى  املُنطلق  هذا 
قّصوى  رضورة  هناك  أن  الدويل 
إلصالحات هيكلية يف املوازنة بهدف 
األموال.  عىل  الدّولة  طلّب  تقليل 
التي يقصدها  الهّيكلية  واإلصالحات 
ورفع  اإلنفاق  الصندوق هي خفض 
الصندوق أن  إذ ال يعترب  اإليرادات، 
لضامن  كاٍف  وحده  اإلنفاق  خفض 
عىل  هيكلية  إصالحات  وجود 

املوازنة.
من هنا الدّعوة املزدوجة للصندوق 
محاربة  إىل  الحكومة  تعمد  بأن 
بهدف  الرضائب  ورفع  الفساد 
األوىل  املرحلة  يف  العجز  تخفيف 
التوازن  إىل  العودة  يتّم  أن  عىل 
وبالتحديد  املُقبلة.  األعوام  يف  املايل 
وبالحديث عن التوازن املايل، هناك 
تعنيه  ملا  العام  الرأي  فهم  يف  نقص 

عبارة «توازن مايل».
عجز  األول  شّقني:  له  املايل  التوازن 
العاملية  املعايري  تعترب  الذي  املوازنة 
أنه يجب أن يكون أقّل من ٣٪ من 
له  وهذا  اإلجاميل،  املحّيل  الناتج 
والرضائب  بإإلنفاق  مبارشة  عالقة 
الفائض  هو  والثاين  املوازنة.  يف 

الخميس  يوم  لبنان، «االرضاب  الربي يف  النقل  ونقابات  اتحادات  أعلنت 
املقبل يف حال مل تبادر الحكومة ملعالجة مشكلة النقل الربي الخارجي مع 
كل الدول املعنية بدءا من سوريا واالردن وغريها بعيدا عن الحساسيات 

السياسية».
ولفت رئيس اتحادات النقل الربي بسام طليس، خالل مؤمتر صحايف تاله 
وخصص  العام،  العاميل  االتحاد  مقر  يف  امس  عقد  الذي  االجتامع  بعد 
لدرس تداعيات وفاة السائق حسن جانبني عىل الحدود األردنية، اىل أن 
أمام  مسؤولياتها  تجاه  بواجباتها  الحكومة  قيام  «لعدم  اسفوا  املجتمعني 
املعاناة واملصاعب التي يتكبدها سائقو الشاحنات خارج الحدود من دون 
من  عيشهم  لقمة  لحامية  الحكومة  يف  املسؤولني  رعاية  من  األدىن  الحد 

خالل التواصل مع حكومات الدول الشقيقة لتسهيل عملهم».
وطالبوا «رئيس الحكومة والوزراء املعنيني السيام وزير الخارجية واألشغال 
الدول  نظرائهم يف حكومات  الالزمة مع  االتصاالت  اجراء  والنقل  العامة 
السائقني  عمل  لتسهيل  والسعودية  والعراق  واألردن  سوريا  يف  الشقيقة 

العموميني وتطبيق االتفاقات واملعاهدات املوقعة لهذه الغاية».
واعتربوا أن «الزميل حسن جانبني شهيد لقمة العيش وقطاع النقل الربي يف 

لبنان»، آملني أن «تكون هذه الفاجعة ناقوس خطر ليسمعه كل املعنيني 
حتى ال تكون رشارة يف تحرك مقبل لن ينتهي إال بوضع حد لهذا االستهتار 

يف ملف حيوي يعني الزراعة والصناعة والتصدير واالسترياد».
النقل  شاحنات  نقابة  مع  تضامنا  تصعيدي  «تحرك  عن  طليس  وأعلن 
الخارجي واملربدة يبدأ الخميس املقبل إذا مل تتحرك الحكومة لوضع حد 

لهذا االستهتار من قبلها».
العيل  عمر  لبنان  يف  املربدة  الشاحنات  ماليك  نقابة  رئيس  اكد  بدوره، 
«مطالبة النقابة جميع املسؤولني املعنيني يف كل الوزارات واإلدارات أخذ 
الشاحنات  قطاع  به  مير  الذي  الواقع  عن  منوذجا  السائق  لهذا  ما حصل 
املربدة اللبنانية والعمل عىل فرض احرتام اللبنانيني عىل كل املعابر والحدود 

العربية الربية وسهر الدولة اللبنانية لتطبيق ذلك».
من جهته، اعترب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات يف لبنان شفيق القسيس، 
أن «السائق املتويف هو شهيد الجوع»، مطالبا الحكومة «بالتعويض عىل 

عائلته.
من ناحيته، قال رئيس اتحاد الوالء للنقل احمد املوسوي: «يف القلب غصة 

مام يعاين السائق اللبناين والالمباالة املسؤولني تجاهه».

بروفسور جاسم عجاقة

يف  أساسًيا  دّوًرا  يلعب  الذي  األّويل 
مبارشة  عالقة  وله  الدّولة  إيرادات 
باإلستثامرات يف املاكينة اإلقتصادية.

العام  موازنة  مرشوع  يف  نرى  وكام 
للشق  كّيل  شبه  غياب  هناك   ،٢٠١٩
اإلقتصادي من خالل غياب إجراءات 
تُحّفز اإلستثامرات وتُحّسن من بيئة 
الشق  أن  ذلك  إىل  أضف  العمل. 
املُتعلّق بعجز املوازنة مل يأخذ بعني 
اإلعتبار الزيادة «السليمة» (أي كام 
اإليرادات.  الحرّة) يف  تراها األسواق 
إٍستخدام  إىل  الحكومة  عمدت  بل 
وسائل ُمخالفة لقوانني السوق مثل 
لبنانية  لرية  مليار  ألف   ١١ الـ  قرض 
للقطاع  تحميلها  تُريد   ٪١ بفائدة 

املرصيف!
تقرأ جيًدا  املالية  األسواق  كٍل،  عىل 
تقارير وكاالت التصنيف واملؤسسات 
الدّولية. فقد إعتربت هذه األسواق 
هي  الصادرة  األخرية  التقارير  أن 

السياسية  للسلطة  ُموجهة  رسائل 
األساس.  هذا  عىل  معها  وتعاملت 
الخزينة  سندات  سعر  إىل  وبالنظر 
نرى  األمرييك،  بالدوالر  سنوات)   ٥)
أنها مل تتأثر بهذه التقارير، إذ إستمّر 
الخزينة  سندات  أسعار  إرتفاع 
عن  قطرية  بترصيحات  مدعوًما 
بقيمة  لبنان  خزينة  سندات  رشاء 
إىل  إضافة  أمرييك  دوالر  مليون   ٥٠٠
ترصيحات حاكم مرصف لبنان الذي 
أكّد أن كل أموال املُستحقات املالية 

العام  هذا  مؤّمنة  اللبنانية  للدّولة 
وأن اإلستقرار النقدي ُمستمّر.

لبنان  مرصف  أن  القوّل  يبقى 
وحاكميته يجب أن تبقى بعيًدا عن 
التاريخ  ألن  السياسية  التجاذبات 
بقيت  التي  املؤسسات  أن  أثبت 
نجحت  التجاذبات  عن  بعيدة 
رياض سالمة  فعل  مثلام  وإستمرّت 
جوزف  الجيش  قائد  فعل  ومثلام 
كل  للمؤسسة  أعاد  الذي  عون 
إستقالليتها عن التدخالت السياسية. 

لشؤون  الدولة  وزيرة  عقدت 
مي  الدكتورة  االدارية  التنمية 
فيه  شارك  عمل  اجتامع  شدياق 
جوزف  فرنجية،  طوين   : النواب 
وفادي  الدويهي  اسطفان  اسحق، 
كرم  فادي  السابق  والنائب  سعد 
اييل  برشي  بلديات:  اتحاد  ورؤساء 
الكورة  الخري،  مخلوف، زغرتا زعني 
محمد  الضنية  كريم،  بو  كريم 
سعدية، ورئيس بلدية زغرتا انطونيو 
يف  التداول  جرى  حيث  فرنجية، 
التي تخص األقضية  االمور االمنائية 

الخمسة.
وزارة  استشارة  البحث يف  تركز  كام 
مبني  دائم  حل  اليجاد  التنمية 
مللف  وبيئية،  علمية  دراسات  عىل 
األقضية،  لهذه  النفايات  معالجة 

حفاًظ عىل املصلحة الوطنية العامة 
وصحة املواطنني والسالمة البيئية.

كام طرح املجتمعون امكانية دعم 
الربامج  أطر  يف  للبلديات  الوزارة 

التي تعمل عىل تنفيذها.


