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 الف�ساد يعرقل تحرير

 اأم�ال م�ؤتمر »�سيدر«

{ هتاف دهام
لم تأت نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري 
ذهب  الحكومة  فرئيس  مرجّوة.  هي  كما  باريس  إلى 
وكله  ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  لقاء  إلى 
أمل أن يتّم تحرير الشق األول من أموال سيدر والتي 
البنى  في  استثمارية  مشاريع  تمويل  إل��ى  تهدف 
رفيق  مطار  توسيع  رأسها  على  لبنان  في  التحتية 

الحريري الدّولي.
أبدى  الفرنسي  الرئيس  فإن  المعلومات،  وبحسب 
بخطوات  اللبنانية  الحكومة  قيام  عدم  من  امتعاضه 
الفرنسي  الطلب  رغم  اإلصالحات  مجال  في  جّدية 
قالها  وقد  دوك��ان.  الفرنسي  المبعوث  عبر  المتكّرر 
»ال  الحريري:  للرئيس  وضوح  بكل  ماكرون  الرئيس 
وُتشير  بإصالحات«.  تقوموا  لم  ما  سيدر  من  أموال 
الرئيس  أعطى  الفرنسي  الرئيس  أن  إلى  المعلومات 
ُتظِهر  بإصالحات،  للقيام  شهرين  مهلة  الحريري 
الُمجتمع  مع  التعاون  في  اللبنانية  الحكومة  جّدية 

الدّولي.
جاسم  البروفسور  االقتصادي  الباحث  وبحسب 
ثالث  حول  الطلبات  هذه  تتمّحور  ل�«البناء«،  عجاقة 
في  اإلصالحات  الكهرباء،  ملف  هي  أساسية  نقاط 
إلى  كلّها  تؤّدي  التي  الفساد  ومحاربة  العام،  القطاع 
يتفّهم  ال  عجاقة:  وقال  الموازنة.  في  العجز  خفض 
في  الكهرباء  ملف  إص��الح  يتّم  ال  لماذا  الفرنسيون 
اللبنانية.  ال��دّول��ة  خزينة  يستنزف  وال��ذي  لبنان 
أولوية بالنسبة لفرنسا، وبالتالي  األمر أصبح  وهذا 
بتنفيذ  الحكومة  تقم  لم  ما  تمويل  أي  هناك  يكون  لن 

وعودها.
ال شك في أن تنفيذ خّطة الكهرباء بحاجة إلى وقت، 
انتهاء  قبل  تأتي  لن  سيدر  أم��وال  أن  هذا  يعني  فهل 

تطبيق الخّطة؟
ما ُيريده الفرنسيون واضح يقول عجاقة: خطوات 
عملية ُتظهر أن الخّطة على الطريق السليم� وبالتالي 
ُتظهر  التي  الخطوات  من  عدد  هناك  يكون  أن  يكفي 
أموال  من  األولى  الرزمة  تحرير  يتّم  لكي  النّية  حسن 
أن  العلم  مع  الحكومة  به  تقم  لم  األمر  وهذا  سيدر. 

خّطة الكهرباء أقّرت منذ فترة.
وعليه، فإن ُمشكلة الكهرباء، بحسب عجاقة، ُتثير 
البنك  رأسه  وعلى  كله  الدّولي  المجتمع  حساسية 
السنين  عشرات  منذ  الحكومة  طالب  ال��ذي  الدّولي 
ُمستعّد  وهو  القطاع،  هذا  في  بإصالحات  بالقيام 
الخاصة  المصالح  أن  إال  ُميّسرة،  بفائدة  للتمويل 

الضيقة تمنع أي إصالح في هذا القطاع.
الخطوة  عجاقة  يقول  الخطوات،  نوعية  وع��ن 
الهيئة  تعيين  ثّم  ومن  التعرفة،  برفع  تتمّثل  األولى 
مباشرة  مناقصات  إجراء  الكهرباء،  لقطاع  الناظمة 
من قبل الدّولة اللبنانية لشراء الفيول من دون المرور 
بشركات وسيطة، والتوقيع من خالل مناقصة شفافة 
بصعبة  ليست  الخطوات  هذه  معامل.  إنشاء  على 
قبل  من  مقاومة  تواجه  أنها  إال  فيها،  القرار  التخاذ 

أصحاب النفوذ.
أّما في ما يخص القطاع العام، فيرى الفرنسيون أن 
هناك ُمشكلة في حجم هذا القطاع وُيطالبون الحكومة 
اللبنانية بإجراء مسح كامل وشامل لموّظفي القطاع 
العام ولكن أيًضا مكننة القطاع العام بالكامل وخلق 
الحكومة اإللكترونية. لكن هذا األمر، وبحسب عجاقة، 
يواجه ُمشكلة التوظيف االنتخابي حيث يقول إن كل 
على  كانت  لبنان،  في  إنشاؤها  ت��ّم  التي  الزعمات 
حساب التوظيف في القطاع العام مع عشرات األلوف 
ويكفي  منها.  اقتصادية  جدوى  ال  التي  الوظائف  من 
النظر إلى أرقام كتلة األجور في القطاع العام لمعرفة 
وحتى   2007 العام  منذ  السنوية  الزيادة  ُمعّدل  أن 
ال  لذا  أميركي!  دوالر  مليون   435 كان   ،2018 العام 
يجب أن نستغرب أن حجم القطاع العام اليوم أصبح 
يوازي  ما  أي  سنوًيا  أميركي  دوالر  مليارات   6 ُيشّكل 

نصف مدخول الدّولة.
اللبنانية  الحكومة  من  المطلوبة  اإلج��راءات  وعن 
مسح  هو  المطلوب  عجاقة:  يقول  الصعيد،  هذا  على 
مالك  من  العام  القطاع  في  الموّظفين  وأسماء  لعدد 
ومياومين...  خدمات  ومقدمي  وُمتعاقدين  وأج��راء 
ووضع وصف توظيفي لمهامهم بغية إعادة توزيعهم 
بشّكٍل فّعال. وبما أن الفساد ُمستشٍر في القطاع العام، 
هناك إلزامية لتفعيل المكننة التي ُتخّفض بشكل كبير 
نفسه  الوقت  في  ويؤّمن  والرشوة  الفساد  حجم  من 
خفض  أي  اللبنانية  الدولة  لخزينة  إضافية  مداخيل 

العجز.
وإذا كانت فرنسا تطالب الحكومة بمحاربة الفساد، 
فإن هذا الفساد، وفق عجاقة، مستفحل في مؤسسات 
السلطة  أن  وبما  أنواعها.  على  ال��دّول��ة  ووزارات 
شبه  فهناك  التنفيذية  للسلطة  تخضع  القضائية 
بالمحصاصات  المحمّي  الفساد  لمكافحة  استحالة 
من  بطلبها  فرنسا  أن  نرى  لذا  والطائفية.  الحزبية 
الحريري محاربة الفساد، تنشد إقرار قوانين تضمن 
الرقابة  أجهزة  وتفعيل  اللبناني  القضاء  استقاللية 
التفتيش  إل��ى  المحاسبة،  دي��وان  من  أنواعها  بكل 
وغيرها.  المدنية  الخّدمة  بمجلس  م��روًرا  المركزي 
وبالتالي هذا األمر هو بالدرجة األولى عمل تشريعي 

وعمل إداري.
القوى  ستقبل  هل  األساسي:  السؤال  يبقى  لكن 
السياسية باستقاللية القضاء؟ يقول عجاقة بالطبع 
الماضي ثقيل جًدا  أن  األمر سهاًل خصوًصا  لن يكون 
مما  الماضية  الملفات  فتح  من  القوى  هذه  وتتخّوف 
السياسي  المشهد  في  ج��ذري  تغيير  إل��ى  سيؤّدي 
في  سهاًل  يكون  لن  العالمي  الضغط  لكن  اللبناني. 
استقاللية  واضح:  اليوم  فرنسا  تطلبه  وما  المقابل 

القضاء اللبناني.
ال شك في أن كلفة الفساد على خزينة الدّولة، وفق 
دوالر  مليار   13 ال�  وتفوق  جًدا  باهظة  عجاقة،  قراءة 
خسائر  )أقلّه(  أميركي  دوالر  مليار   6 منها  سنوًيا 
مباشرة على خزينة الدّولة )تهريب جمركي، كهرباء، 
سفر،  ضريبي،  تهّرب  عقاري،  تخمين  عاّمة،  أمالك 
تجهيزات، مناقصات عمومية، أشخاص غير كفوئين 
في مراكز سلطة...(، والباقي هي خسائر غير مباشرة 
الفرص  بغياب  االقتصادية  باللغة  ُيعرف  ما  أو 

االقتصادية.
ويستّطرد قائاًل، ال ُيمكن للدّولة اللبنانية االستمرار 
ارتفاع  مع  خصوصاً  الفساد،  من  الوتيرة  هذه  على 
سابقاً  تمولها  كانت  والتي  األموال  على  الدولة  طلب 
م��ن خ��الل االس��ت��دان��ة، إال أن��ه ال��ي��وم وم��ع خفض 
جًدا.  مكلفة  االستدانة  أصبحت  االئتماني  التصنيف 
وبالتالي هناك معضلة تفرض نفسها: االختيار بين 

فرض الضرائب أو ُمحاربة الفساد.
عجاقة  لدى  مخاوف  طّياته  في  يحمل  القول  هذا 
الموازنات  في  الضرائب  نسبة  تزيد  أن  يتوّقع  الذي 
المقبلة )2020، 2021 و2022(. وتأتي مخاوفه من 
على  فعلًيا  ُيتخذ  لم  الفساد  محاربة  قرار  أن  منطلق 
الرغم من وروده في ورقة بعبدا المالية االقتصادية، 
وعلى الرغم من موافقة ُمعظم القوى السياسية التي 
على  االقتصادي  المالي  بعبدا  اجتماع  في  شاركت 

هذه الورقة.
مؤتمر  أموال  أمام  سالكة  غير  تزال  ال  الطريق  إًذا، 
للنهوض  كثيراً  لبنان  عليها  ي��ع��ّول  التي  سيدر 

باقتصاده وبماليته العامة. 
فهل ستبدأ فعاًل محاربة الفساد في لبنان؟

فيما تواصلت االعتصامات تنديداً بعودة 
 - الجيش  قيادة  أعلنت  لبنان،  إلى  العمالء 
مديرية التوجيه، في بيان أّن بعض مواقع 
لبرقية  نموذجاً  تداول  االجتماعي  التواصل 
منقولة يزعم أنها صادرة عن العماد جوزاف 
اسم  بشطب  تتعلق  الجيش،  قائد  ع��ون 
العميل الموقوف عامر الياس الفاخوري عن 

البرقية المنقولة رقم 303. 
النموذج  هذا  »أّن  إلى  القيادة  وأش��ارت 
المستندات  م��ن  وليس  م���زّور  ن��م��وذج  ه��و 
في  ال��ق��ي��ادة  تعتمدها  ال��ت��ي  ال��ن��م��اذج  أو 
مراسالتها. كما توضح بأّن العميل المذكور 
شطب عن البرقية المنقولة رقم 303 بتاريخ 
2017/4/10«، محذرًة »من مغبة ارتكاب 
للمساءلة  ت��ع��ّرض  كونها  األع��م��ال،  ه��ذه 

القانونية والمالحقة القضائية«.
النبطية  بلدية  نظمت  أخ��رى،  جهة  من 
والمنطقة  المدينة  في  واألندية  والجمعيات 
وهيئة ممثلي األسرى والمحررين واألحزاب 
في  اعتصاماً  اللبنانية،  الوطنية  والقوى 
بلدية  الشقيف-  بلديات  اتحاد  مبنى  باحة 
الفاخوري،  العميل  بعودة  تنديداً  النبطية، 
في حضور عضو كتلة »التنمية والتحرير« 
الحزب  م��ن  وف��د  قبيسي،  ه��ان��ي  ال��ن��ائ��ب 
عضو  ض��ّم  االجتماعي  القومي  ال��س��وري 
بزي  عاطف  الحزب  في  األعلى  المجلس 
ووفود  قانصو،  وسام  النبطية  عام  ومنفذ 
من حركة أمل وحزب الله والحزب الشيوعي 
األسعد،  معن  األس��رى  ومحامي  اللبناني 
وعدد كبير من األسرى واألسيرات المحررات 

من المعتقالت »اإلسرائيلية« وفاعليات.
وألقى  بالحضور،  قديح  خضر  ورح��ب 
كلمة  نذر  زكريا  الشهيد  شقيق  نذر  جمال 
ألقى  ثم  الخيام،  معتقل  في  الشهداء  عوائل 
إلى  فيها  أش��ار  »أم��ل«  حركة  كلمة  قبيسي 
هي  حرام،  إسرائيل  مع  التعامل  فتوى  »أّن 
فتوى شرعية أصدرها المجتهد اإلمام السيد 
الشباب  من  الكثير  وهناك  الصدر،  موسى 
ضحوا بأغلى ما يملكون ليجاهدوا في سبيل 
لبنان الكبير والمقاوم، وقد تّم طرد اسرائيل 
كّرسوا  العمالء  من  ثلة  هناك  لألسف  ولكن 
كان  ومن  العدو،  لخدمة  وجهدهم  وقتهم 

خادماً للصهاينة لسنوات طوال ال يمكن أن 
يكون مواطناً حقاً يخدم الوطن، ومن اعتقل 
أو  الخيام  سجن  في  ووضعه  لبنانياً  شاباً 
أّي سجن آخر ال يمكن أن يكون لبنانياً، ومن 
مارس الظلم والقهر بحق اللبنانيين ال يمكن 

ان يكون لبنانياً«.
وأكد »أّن كّل عميل يجب أن يحاَسب، وكّل 
عزيز حّر خرج من المعتقالت ال يمكن إال أن 
يكون شعلة مضيئة تنصب لها التماثيل في 
أرضنا، وال يمكن أن يكون لبنان إال بلداً سيداً 

حراً مستقالً«.
في  األع��ل��ى  المجلس  عضو  ت��ح��دث  ث��م 
»من  فقال  ب��زي  عاطف  »القومي«  الحزب 
نقول  لهؤالء  مضى«  عما  الله  »عفا  يقولون 
ال مكان ألّي عميل باع شرفه وكرامته بيننا، 
بل مكانه السجن حتى ينال ما يستحقه من 
عقاب، وهذا بالحّد األدنى، لقد ظّن أصحاب 
نظرية المبعدين إلى الكيان الغاصب قسراً 
الشهداء  دم��اء  ف��وق  يقفزوا  أن  يمكن  أن��ه 
إع��ادة  بإمكانهم  وأّن  األس���رى،  وع��ذاب��ات 
إلى  المجرمين  والخونة  العمالء  ه��ؤالء 
الياس  عامر  الجّزار  العميل  وعودة  لبنان، 
تترك  بها  ع��اد  التي  بالطريقة  الفاخوري 
وااللتباسات  االستفهام  عالمات  من  الكثير 
ولماذا  عاد  كيف  عنها،  اإلجابة  يجب  التي 

في هذا التوقيت ومن دعاه للعودة«.
البلدي  العمل  لمسؤول  كلمة   وكانت 
أكد  ح��رب  حاتم  الجنوب  في  الله  لحزب 
عامر  المجرمين،  محاكمة  يجب  »أنه  فيها 
الفاخوري وأمثاله ليسوا مواطنين لبنانيين، 
يحمل  وهو  لإلسرائيليين  أنفسهم  باعوا  هم 
يعني  الصهيونية،  اإلسرائيلية  الجنسية 
الوطن،  مجرمو  هم  األع��داء،  جنسية  يحمل 
ينالوا  أن  ويجب  بشعبنا  نكلوا  الذين  هم 
أن  اللبنانية  الدولة  على  ويجب  عقابهم، 

تتصّدى وتقوم بدورها كامالً«.
عضو  النبطية  بلدية  ب��اس��م  وت��ح��دث 
كّل  »رف��ض  فأعلن  وهبي  عباس  البلدية 
إلى  العمالء  لعودة  المشبوهة  الصفقات 

لبنان«.
ب���دوره وج��ه األس��ع��د رس��ال��ة واضحة 
ب�«أّن من يحاكم اليوم هو ليس هذا العميل 

الصغير عامر الفاخوري بل هو مبدأ العمالة، 
يساوم  ال  العمالة  ومبدأ  عميل  هو  العميل 
عليه، تحّركت السفارة األميركية علناً وبكّل 
وقاحة وأرسلت وفوداً ومحامين من دون أّي 
نقابة  من  اإلذن  طلب  حتى  دون  ومن  صفة 
المحامين، ونفذوا حركات استعراضية أمام 
القضاء  على  تهويل  محاولة  في  المحكمة 
من  ومنعهم  ط��رده��م  وت��ّم  وعلينا  واألم���ن 
ومقابلة  العسكرية  المحكمة  إلى  الدخول 
العميل الفاخوري، ألنه أصّر وبكّل تعجرف 
وال  أميركي  مواطن  بأنه  رأس��ه  يرفع  وهو 

يعترف بقوانيننا«.
وقال« توقيف الفاخوري هو مرحلة أولية 
واألسبوع المقبل سيكون هناك تصعيد بهذا 

الملف«.
كلمة  ياسين  أنور  المحرر  األسير  وألقى 
شّدد فيها على »رفضنا القاطع لكّل الصفقات 
المشبوهة التي تحاك في السر والعلن ضّد 
من  النيل  بهدف  المقاوم  وشعبنا  وطننا 

عزتنا وكرامتنا، معلنين في هذا اللقاء الذي 
المقاومة  خيار  الملتزمين  ويعني  يجمع 
كافة والمخلصين له ضد العدو الصهيوني 
الحزب  في  رفاقي  باسم  ولنؤكد  وأعوانه، 
المقاومة  جبهة  مسيرة  ب��أن  الشيوعي 

الوطنية اللبنانية ستبقى مستمرة«.
اللبناني«  »ال��وف��اء  ح��زب  رئيس  وق��ال 
من  اللبنانية  الدولة  »برسم  علوان  أحمد 
أدخل العميل الفاخوري إلى لبنان وهل من 
على  بالحصول  اإلسرائيلي  للعدو  باعنا 
جنسية إسرائيلية نعيده إلى لبنان«، داعياً 

إلى »إنزال حكم اإلعدام به«.
سجن  من  المحررة  األس��ي��رة  وتحدثت 
ال��خ��ي��ام ش��م��ل��ك��ان ع��س��اف ف��دع��ت ث��الث 
بنا  نكل  »الذي  الفاخوري  إعدام  إلى  مرات 
مكان  فال  منهم،  العديد  وأعدم  وبالمعتقلين 
اللبنانية  األراض��ي  على  الخونة  للعمالء 
ما  على  واإلع��دام  والموت  السجن  ومكانهم 
سجن  في  المعتقلين  بحق  أيديهم  اقترفته 

الخيام«.
كما شهد معتقل الخيام، اعتصامات عدة 

مطالبة بمحاسبة العميل الفاخوري.
أسير  أول  استشهاد  ذك��رى  فبمناسبة 
بلدة  من  شكر  صبحي  الخيام  سجن  في 
في  اعتصاماً  الشهيد  أهالي  نظم  الريحان، 
بمحاسبة  طالبت  كلمات  وألقيت  المعتقل، 
بحق  ج��رائ��م  م��ن  ارتكبه  »لما  ال��ف��اخ��وري 

األسرى«.
العربي«  لبنان  شبيبة  »حزب  نظم  كما 
إلى  زي���ارة  ال��ش��م��ال(،  منطقة  م��ن  )ق��ادم��اً 
معتقل الخيام، حيث حمل المشاركون رايات 
طالبوا فيها بضرورة محاكمة جميع العمالء 
معهم  التساهل  وع��دم  الفاخوري  سيما  ال 

وضرورة إنزال أشّد العقوبات بحقهم.
المعتقل،  داخ��ل  إيراني  وفد  جال  كذلك 
يعانيه  كان  ما  على  الوفد  أعضاء  واطلع 
الصور  أخ��ذت  ثم  تعذيب،  من  المعتقلون 

التذكارية.
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مقدم الحضور في اعتصام النبطية

إلى  الحاجة  على  والتحرير«  التنمية  »كتلة  شّددت 
التي  األخطار  من  لبنان  إلنقاذ  اللبنانيين  تجمع  لقاءات 

تحيط به من الداخل والخارج. 
خالل  حميد  أي��وب  النائب  رأى  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
إحياًء  الجنوبية  بدياس  بلدة  في  أمل  لحركة  احتفال 
لذكرى استشهاد القادة في حركة أمل: داود داود، محمود 
بالمقاومة  حقنا  نؤكد  »حين  أنه  سبيتي،  وحسن  فقيه 
يكون  وأن  الداخلي،  بيتنا  نصلح  أن  يجب  والمواجهة، 
الحكومي،  ب��األداء  الجهد،  استدراك  على  القدرة  لدينا 
من  مقاومة  الحالي،  واقعه  على  المواطن  يطمئن  كي 
معاً،  يتكامال  أن  يجب  آخر،  جانب  من  ومقاومة  جانب 
متاهات،  في  للضياع  عرضة  والدماء  التضحيات  وإال 
الله أعلم أين يمكن أن تصل بنا، إذا لم نحسن التصويب 

الصحيح على المعوقات«.
مستوى  على  المستجد  السعي  ف��ي  »لعله  وق��ال 
العالم، وعلى مستوى األصدقاء، فرصة يجب أال تضيع 
على لبنان، لتقويم ما أعوج من المسارات على مختلف 
األصعدة، وبتوجيه دائم من الرئيس نبيه بري، المجلس 

النيابي سيتابع العمل بكل جدية، كما أن بري يعمل على 
جمع شمل األفرقاء في الوطن، ويواصل سعيه الدؤوب 
كي نؤمن مواردنا من الضياع والتيه، كما نرى ولالسف 

الشديد على مستويات عربية وإقليمية«.
بدوره، اعتبر النائب علي بزي، خالل استقباله وفوداً 
بلدية واختيارية من بلدات جنوبية في مكتبه في بنت 
جبيل، أن »الفرصة ما زالت مؤاتية إلنقاذ البلد خصوصاً 
أن الجميع يدرك دقة المشهد االقتصادي المالي الراهن، 
ويتم  تم  لما  تنفيذية  وآليات  حقيقية  ترجمة  يتطلب  ما 

االتفاق بشأنه«.
المصطنعة  العوائق  ت��ج��اوز  »أهمية  على  وش���ّدد 
المرجوة  األه���داف  تحقيق  إل��ى  بسرعة  واالن��ص��راف 

لمصلحة لبنان واللبنانيين«.
لها  نتعرض  التي  والضغوطات  »الحصار  أن  وأكد 
تحتم علينا جميعا نبذ الخالفات واالنقسامات لنتوحد 

أقله في رؤيتنا ومقاربتنا لقضايا وطننا وشعبنا«.
تصريح  ف��ي  ه��اش��م،  قاسم  الدكتور  النائب  وق��ال 
بلدية  فعاليات  ولقائه  العرقوب  قرى  في  جولة  بعد 

الزيارات  أهمية  »رغم  شبعا  في  منزله  في  واجتماعية 
من  وطننا  لمساعدة  الخارجية  واالتصاالت  واللقاءات 
واألس��اس  األه��مّ  يبقى  واالقتصادية،  المالية  أزماته 
والبدء  كلبنانيين،  الوطنية  المسسؤولية  نتحّمل  أن 
القوانين  تطبيق  ومنطلقها  اإلن��ق��اذي��ة،  بالخطوات 
بعبدا  لقاءات  لتوجهات  التنفيذية  اإلج��راءات  واتخاذ 
الشروط  بعض  ضغط  تحت  نقع  ال  وكي  االقتصادية، 
واقعنا  من  النفاذ  الجهات  أو  الدول  بعض  تحاول  التي 
وطنياً،  المرفوضة  اإلم��الءات  بعض  لتمرير  الصعب 
في  خصوصاً  الحر،  الوطني  وقرارنا  بسيادتنا  التزاماً 
بوطننا  تحيط  التي  السلبية  السياسية  المناخات  ظل 

والمنطقة العربية«.
الخدمات  وزارات  أمام  يتسع  الوقت  يعد  »لم  أضاف 
بعض  بإنجاز  والبدء  التنفيذ  موضع  موازناتها  لتضع 
الحدودية،  الجنوبية  المناطق  في  اإلنمائية  المشاريع 
اتبعته  الذي  واإلهمال  التقصير  العام  هذا  الحظنا  واذا 
فسنقترح  الماضية،  ال��س��ن��وات  ف��ي  ال����وزارات  ه��ذه 
إلى موازنة  العامة  الموازنة  تحويل حقوق مناطقنا في 

اإلنماء  ي��ؤك��ده  ح��ق  وه��ذا  لنطمئن،  الجنوب  مجلس 
نراه مع سياسة وزراء يتعاطون مع  الذي ال  المتوازن، 
وحزبياً  ومذهبياً  طائفياً  حصرية  وكاالت  كأنها  وزارات 
الدولة  إلى  الوطنية  الحاجة  يبين  ما  وهذا  ومناطقياً. 
المدنية ليطمئن اللبنانيون إلى مستقبل وطنهم وبقائه 

وطن المواطنة والوطنية«.
حفل  خالل  نصرالله   محمد  النائب  شّدد  جهته،  من 
عنجر،  مجدل  بلدة  في  شرفه  على  أقيم  تكريمي  غداء 
ليتشاوروا  اللبنانيين  تجمع  لقاءات  إلى  »الحاجة  على 
مع بعضهم البعض في قضاياهم الخالفية من أجل أن 
األخطار  من  لبنان  إنقاذ  إلى  للوصول  نظرتهم  يوحدوا 
سواء«،  حد  على  والخارج  الداخل  من  به  تحيط  التي 
في  رأي��ن��ا  نوحد  أن  كلبنانيين  أحوجنا  »م��ا  مضيفاً 
وتحفظ  الوطن  تحفظ  التي  األساسية  الثابتة  القضايا 
الداخلية  المثال  سبيل  على  الثوابت  هذه  ومن  األم��ة 
رؤيتنا  لتوحيد  بحاجة  فنحن  فلسطين،  والخارجية 

حول فلسطين«.

»�لتنمية و�لتحرير«: للقاء�ت جامعة الإنقاذ لبنان من �الأخطار �لمحيطة به 

هاشم مع زواره في دارته في شبعانصرالله متحدثاً في مجدل عنجر

الكرامة«  »ت��ي��ار  رئ��ي��س  أك��د 
ال  أن  ك���رام���ي،   فيصل  ال��ن��ائ��ب 
بحيرة  م��ش��روع  ح��ول  تسوية 
منطقة  ح��س��اب  ع��ل��ى  س��م��ارة 
سياق  »ف���ي  وأه��ل��ه��ا  ال��ض��ن��ي��ة 
م��ج��ام��الت س��ي��اس��ي��ة وج��وائ��ز 
بعض  يقّدمها  أن  يريد  ترضية 
ستريدا  للسيدة  المسؤولين 

جعجع وللقوات اللبنانية«. 
وقال كرامي في مؤتمر صحافي 
بقاعصفرين  ف���ي  دارت�����ه  ف���ي 
الضنية، بحضور رئيس بلديتها 
وفاعليات  ومخاتير  كنج  علي 
الضنية »الغرض من هذا المؤتمر 
إلع��ادة  السعي  ه��و  الصحافي 
الخاطئة  ال��م��س��ارات  تصويب 
مسألة  ح��ّول��ت  التي  والمريبة 
سهل  ف��ي  ترابية  ب��رك��ة  إن��ش��اء 
قضية  إل��ى  الضنية  في  سمارة 
يزعم  كما  تاريخية  أب��ع��اد  لها 
مزاعمهم  في  وتؤّيدهم  البعض 
ما  وفق  كلها  الدولة  مرجعيات 
في  نائب  عن  اإلع��الم  عبر  نقلوه 
من  رسالة  حمل  المستقبل  تيار 
مستشار  وعن  الحكومة،  رئيس 

ال��ج��م��ه��وري حمل  ال��ق��ص��ر  ف��ي 
إضافة  الرئيس  فخامة  من  دعماً 
نواب  بها  قام  التي  الزيارة  إلى 
رئيس  الى  بشري  من  وفاعليات 

المجلس النيابي«.
يكاد  األول��ى  »للوهلة  أض��اف 
بحيرة  م��وق��ع  اّن  ي��ظ��ّن  ال��م��رء 
لبنان  شمال  ف��ي  ليس  س��م��ارة 
بين  وليس  الضنية  في  وليس 
في  هو  وإنما  وبشري  الضنية 
الجزء  في  أو  ربما  شبعا  م��زارع 
قبالة  الغجر  قرية  من  اللبناني 
ما  ذلك  ففي  الصهيوني،  العدو 
التي  الشعواء  الهجمة  هذه  يبّرر 
وفق  اللبنانية  القوات  تقودها 
وقضائياً  إدارياً  خاطئة  مسارات 
وأخ��الق��ي��اً ل��م��ن��ع إن��ش��اء ه��ذه 
لألسف  نجحوا  وق��د  البحيرة، 
العمل  وق��ف  ف��ي  اللحظة  حتى 

بها«.
الصادر  »القرار  أّن  إلى  وأشار 
المستعجلة  األم��ور  قاضي  عن 
ف��ي ب��ش��ري ب��وق��ف ال��ع��م��ل في 
وليس  موقت  ق��رار  هو  البحيرة 
للطعن  قابل  وهو  مبرماً،  حكماً 

يحق  والذي  نفسه  القاضي  أمام 
قراره  عن  يعود  أن  بالقانون  له 
معطيات  هناك  أّن  له  تبّين  إذا 
ج��دي��دة ف��ي ال��م��ل��ف. ف��ض��الً عن 
شوائب  تشوبه  ال��ق��رار  ه��ذا  أّن 
األساس،  وفي  الشكل  في  كثيرة 
ليست  جهة  عن  صادر  قرار  ألنه 
صاحبة اختصاص وألّن المعني 
الزراعة  وزارة  هو  بالموضوع 
وبالتالي  المشروع،  تنفذ  التي 
هو  الدولة  ش��ورى  مجلس  ف��إّن 

الجهة المختصة بهذا األمر«.
وتابع »واألهّم من كّل ذلك هذه 
أول مرة يشهد فيها لبنان أّن قراراً 
عبر  إبطاله  يتّم  وزير  عن  صادراً 
حكم  ثم  ومن  المحافظ،  من  قرار 
المستعجلة،  األم��ور  قاضي  من 
دولة  تباشير  ترى  يا  هذه  فهل 
القانون والمؤسسات كما يفهمها 
هذا  ف��ي  وال��ن��ف��وذ  السلطة  أه��ل 

الزمن؟«.
أع��م��ال  »فلتستكمل  وق����ال 
من  االن��ت��ه��اء  وح��ي��ن  البحيرة، 
تكون  المنطقتين  ح��دود  تحديد 
التي  البلدة  نصيب  من  البحيرة 

ح��دوده��ا،  ضمن  س��م��ارة  تكون 
يعّم  أن  يجب  والخير  أهل  فكلنا 
ألهل  بقول  »ه��أل  وم��ن  الجميع، 
من  البحيرة  طلعت  اذا  بشري«، 

نصيبكم حالل على قلبكم«.
هذا  حول  تسوية  »ال  أن  وأكد 
المنطقة  حساب  على  المشروع 
بالمماطلة  نقبل  ول��ن  وأهلها، 
الجميع  وليعلم  وبالتسويف، 
يتنازلوا  لن  الضنية  أهالي  أّن 
سياق  ف��ي  لهم  م��ؤك��د  ح��ق  ع��ن 

م��ج��ام��الت س��ي��اس��ي��ة وج��وائ��ز 
بعض  يقّدمها  أن  يريد  ترضية 
جعجع  للسيدة  ال��م��س��ؤول��ي��ن 

وللقوات اللبنانية«.
على صعيد آخر، توجه كرامي 
ظهر  قبل  يلقي  حيث  جنيف  إلى 
قاعة  ف��ي  كلمة  االثنين،  ال��ي��وم 
مجلس   - المتحدة  األم��م  مبنى 
حقوق اإلنسان، يتطرق فيها إلى 
حالة حقوق اإلنسان في فلسطين 

واألراضي العربية المحتلة.
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ت�ستدعي تح�سين الجبهة الداخلية

اعتبر األمين العام ل�«التيار األسعدي« المحامي 
معن األسعد، في تصريح، »أّن من شروط فرنسا 
التزام  سيدر  مؤتمر  مقررات  لتنفيذ  غربية  ودول 
رئيس  أعلنه  ما  وهذا   1701 القرار  بتنفيذ  لبنان 
الحكومة سعد الحريري أكثر من مرة خالل زيارته 

فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي وقبلها«.
ورأى أّن »الهدف من الضغط على لبنان وابتزازه 
توريطه في صراع المحاور في منطقة ملتهبة ومن 
بين  الحدود  وترسيم  المقاومة  سالح  نزع  أجل 
لبنان وفلسطين المحتلة وفق المصالح األميركية 
الصهيونية من بوابة تقديم المساعدات والقروض 

النتشاله من اإلفالس واالنهيار«.
لبنان  توريط  من  سياسي  فريق  »أّي  وح��ّذر 
التحّمل  على  له  قدرة  ال  ألن  المحاور  صراع  في 
تفاقم  أّن  تداعياته ستكون مدّمرة وال سيما  وألّن 
الذي  العسكري  التصادم  إلى  سيؤدي  الصراع 
سيكون كارثياً على المنطقة«، مؤكداً »أّن مواجهة 
لبنان  تستهدف  التي  المشبوهة  المشاريع 
خصوصاً صفقة القرن تستدعي تحصين الجبهة 
عاجلة  وق��وان��ي��ن  إج����راءات  وات��خ��اذ  الداخلية 

وفاعلة«.
من جهة ثانية، اعتبر »اّن ما يحصل في مصر 
وتكرار  الفوضى  مرحلة  إلى  إعادتها  منه  الهدف 
سيناء  لقضم  مقّدمة  والليبي  السوري  السيناريو 

وطابا وإلنشاء ما يسّمى بفلسطين البديلة«.


