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زيارة ماكرون على حافة التأجيل.. والراعي: ملاذا حصر السلطة مبنظومة فاشلة؟
بيروت - عمر حبنجر 

تشكيل احلكومة اللبنانية 
يــراوح مكانــه، املنظومــة 
السياسية احلاكمة متمسكة 
بتكريــس بدعــة «التأليف» 
قبل التكليف، وهو ما يهمش 
دور رئيــس مجلس الوزراء 
ويعيده الى مستوى «الوزير 
األول»، مبــا يعاكس القاعدة 
الدستورية التي توجب على 
رئيــس اجلمهوريــة تكليف 
من يســميه النــواب لتأليف 
احلكومــة، والرئيس املكلف 

هو من يؤلف.
الدستورية،  الفجوة  هذه 
بدأت تتســع سياسيا لتضع 
الفرنســي  الرئيــس  زيــارة 
اميانويل ماكرون على حافة 
التأجيل، وســط الشــك بأن 
يكــون هنــا وضمــن دائــرة 
القائمة  اللبنانيــة  الســلطة 
من يعمل على ذلك قصدا، ان 
لم يكن من قبيل التشــويش 
الفرنســية،  املبــادرة  علــى 
الرئيــس ماكرون  فلتيئيس 
من امكانية اصالح ما افسده 

دهر السياسيني في لبنان.
هــذا التوجــه تنبــه اليه 
البطريــرك املاروني بشــارة 
الراعي في عظة قداس األحد 
امس، حيث اعرب عن خشيته 
من «إعــادة لبنان الى عزلته 
وعرقلة زيــارات قادة العالم 
اليه، مضيفا: ما يدمي القلب 
هو ان بعض مسؤولي الدولة 
يتعاطــون مع كارثــة املرفأ 
من زاوية سياسية برفضهم 
التحقيق الدولــي، ودعا الى 
سحب املتفجرات واألسلحة من 
املستودعات وااليدي، وتشكيل 
حكومة انقاذ، ينتظرها الشعب 
والعالم..وتساءل ملاذا مقاومة 
االصالح؟ ولم حصر السلطة 

مبنظومة اثبتت فشلها؟.

والنائب وائل ابو فاعور، من 
كتلة اللقاء الدميوقراطي.

وتقول مصادر متابعة إن 
احلزب التقدمي االشتراكي لم 
يبد حماسة لتكليف احلريري 
بتشكيل احلكومة، بينما نقلت 
قناة «امليادين» عن ابو فاعور 
قوله: موقفنا حاسم لن نسمي 

احلريري لرئاسة احلكومة.
حتى هذا املوقف الواضح 
فــإن املصــادر  لالشــتراكي، 
املتابعة واثقة من قدرة الرئيس 
بري على تليينه وإقناع النائب 
وليد جنبالط بتغيير موقفه 
من احلريــري لتبقى العقبة 
الكأداء عند الرئيس ميشــال 
عون والوزير جبران باسيل.

أمــا احلريــري شــخصيا 
فتؤكد املصادر أنه لن يطرح 

العام  من جهتــه، األمــني 
الســيد حســن  حلــزب اهللا 
نصراهللا وخالل إحياء الليلة 
الثالثة من ليالي عاشــوراء، 
أشار إلى أن الواليات املتحدة 
تتدخل في شؤون العالم، وال 
أحد يطالبها بعدم التدخل إال 
قلــة، الفتا إلى أن واشــنطن 
رئيــس  باختيــار  تتدخــل 
احلكومة وبقانون االنتخاب، 
ومن يجب أن يكون مديرا عاما، 

وال أحد يدين ذلك.
وفي معلومات لـ «األنباء» 
فإن باسيل يحاول اآلن تسويق 
النائــب ورجــل األعمال فؤاد 
مخزومي استنادا ملواصفاته، 
واهمها كونه نائبا عن بيروت، 
ويحمل اجلنسية البريطانية، 
لكــن بري وحليفه، مازاال مع 

نفسه إلعادة تشكيل احلكومة، 
نافيا عالقته باالســتنتاجات 
التي تتحدث عــن وجود من 
يسعى إلى تسويقه لهذا املوقع.
نائب األمــني العام حلزب 
اهللا الشيخ نعيم قاسم قال إن 
حزب اهللا يريد حكومة فاعلة 
وقادرة على القيام باإلصالحات 
وإعادة إعمار بيروت ومكافحة 

الفساد والتصحيح املالي.
واضاف: نحن نريد حكومة 
نساهم فيها وندعمها وتكون 
جامعــة مــا أمكــن. ويالحظ 
أن الشــيخ قاســم حتدث عن 
املســاهمة باحلكومــة وليس 
املشــاركة فيهــا، مــا يعــزز 
املعلومــات عن عــزم احلزب 
البقاء خارج املشهد احلكومي 

في هذه املرحلة.

االفضليــة للحريــري كونــه 
االنسب لهذه املرحلة.

هذا التخبــط والتفرد في 
موضوع اختيار رئيس جديد 
للحكومة، ســيقابله رؤســاء 
احلكومة الســابقون مبوقف 
سياسي حازم في األيام القليلة 
املقبلــة، كما علمت «األنباء»، 
برفض بدعة تأليف احلكومة 
قبل تكليف رئيسها، ويطلق 
صرخــة حتذيريــة، دفاعــا 
عــن موقــف رئاســة مجلس 
الوزراء، وعن املكون السياسي 

احملسوبة له وعليه.
وفي معلومات لـ «األنباء» 
أيضا، فإن االتصاالت جتري 
الجتماع رؤساء احلكومات في 
دار الفتوى، ومبشاركة مفتيي 
احملافظــات وأعضاء املجلس 

الشرعي االعلى، ليأتي املوقف 
بحجم االستهتار احلاصل.

باملوازاة، كان الفتا املوقف 
الهجومي املباشر الذي شنه 
النائب بيار ابو عاصي على 
الرئيــس ميشــال عون، من 
خالل شاشــة قنــاة «ام تي 
في» امس، حيــث وصفه بـ 
«غــول املــوت»، داعيــا اياه 
الى االســتقالة، انطالقا من 
مسؤوليته عما حصل في مرفأ 
بيروت، متخليا ومعه القوات 
اللبنانية التي ينتمي اليها، 
عن حتفظهــا التقليدي على 
إســقاط رئيس اجلمهورية، 
قبل انتهاء مدة واليته. فأمام 
التدميــر الذي حصل والذي 
افضى الى تشريد ٣٠٠ الف 
مواطن عدا القتلى واجلرحى 

والدمار، كان يعلم ولم يفعل 
شيئا.

وردت قنــاة «او تي في» 
الناطقة بلسان التيار الوطني 
احلر علــى النائب ابوعاصي 
دون ان تسميه بالقول: اليوم 
افرغ نائب يفترض ان يكون 
همه األول الوقوف الى جانب 
الناس، ما في جعبة فريقه من 
احقاد على رئيس البالد، وكأنه 
راهب ناســك وأحد قديســي 

الشرق ال أحد شياطينه.
التيــار  والحقــا، أصــدر 
الوطني احلر قرارا مبقاطعة 
قناة «ام تــي في»، التي بثت 
ابــو عاصــي،  النائــب  كالم 
«متخطية بذلك كل اخلطوط 
احلمر حتى باتت اداة الهجوم 

على الرئيس عون».

باسيل يطرح النائب مخزومي لرئاسة احلكومة.. واجتماع مرتقب لرؤساء احلكومات السابقني في دار الفتوى لرفض بدعة التأليف قبل التكليف

(محمود الطويل) وصول السفينة العسكرية San Giusto التابعة للبحرية اإليطالية إلى مرفأ بيروت 

بيد ان الرئيس نبيه بري 
«وسيط اجلمهورية»، في ملف 
تشــكيل احلكومــة وكان وال 
يزال على تواصل مع الرئيس 
الفرنسي، ضمن اطار مساعيه 
إلزالة االســالك الشــائكة من 
طريق حكومة «املهمة احملددة»، 
وفتــح اآلفاق وقيــاس حجم 
العرقالت اخلارجية احملتملة 

للمبادرة الفرنسية.
والراهن ان بري ال يرى غير 
ســعد احلريري، اهال للمقعد 
الكبير  الوثير فــي الســراي 
حتى اآلن، ويواصل مساعيه 
في شتى االجتاهات، وسيلتقي 
رئيــس احلكومــة الســابق، 
ليبحــث معــه فــي عــروض 
وشروط الفرقاء اآلخرين، وهو 
كان التقى تكتل لبنان القوي، 

قوى األمن تسلَّمت 
أحد متورطي جرمية «كفتون»

كشــفت مصادر مطلعة على التحقيقات في جرمية 
بلدة كفتون بقضاء الكورة في شــمال لبنان، التي ذهب 
ضحيتها ثالثة شــبان عالء نخلة فارس وفادي وجورج 
سركيس، عن أن «اخللية التي اغتالتهم كان هدفها السرقة 

في البدء وبعدها رمبا تنفيذ عمل أمني ما».
وأشارت املصادر إلى أن «الهدف من السرقة هو جتميع 

األموال من أجل القيام بعمليات أمنية». 
ولفتت املصادر إلى أن «املوقوف إ.ش سلمته اللجنة 
األمنية في مخيم البداوي إلى شعبة املعلومات في قوى 
األمــن الداخلي بعدما أطلق النار مــن داخل منزله على 
عناصر القوة الضاربة في الشعبة وأصاب أحدهم بكتفه، 
فتوقفت املداهمة واستعاض عنها مبفاوضات مع اللجنة 

األمنية في املخيم التي عملت على تسليمه امس».
وأوضحت املصادر أن «شــاهني كان خالل ساعات 
املفاوضات وببرودة دم كبيرة، يرسل رسائل إلى مجموعات 
واتساب في طرابلس ويبلغهم فيها بأنه محاصر وأن ال 
عالقة له باملوضوع، علمــا أنه كان قد أوقف مرتني في 

السابق وأخلي سبيله بقضايا إرهاب، سرقة وغيرها».

أصحاب املطاعم يشكون اإلقفال: لم نأخذ جرعة أوكسجني منذ ١٧ أكتوبر
بيروت - جويل رياشي

في كل مرة يطلب مجلس 
الوزراء اللبناني فرض اإلقفال 
على املؤسسات واملرافق العامة 
في الدولة بداعي ڤيروس كورونا، 
ترتفع صرخة املستثمرين من 
أصحاب املشاريع، الذين يعانون 
مما يصفونه بـ«سنة كارثية».

مــن املســتثمر الكبيــر 
الرزق»  الى صاحــب «بــاب 
املتواضع، يشــكو هؤالء من 
ضغط غياب حتصيل العائدات، 
مقابل االســتمرار في اإلنفاق 
املولد  إيجــارات وفواتير  بني 
الكهربائي وبدل أتعاب املوظفني 
وغيرها من األمور، التي دفعتهم 
الى صــرف النظر عن حتقيق 

أرباح.
جميع الشاكني يصرون على 
العمل وعدم اإلقفال، منطلقني 
من «انها مرحلة والبد ان متر، 
لذا علينا الصمود للخروج بأقل 
األضرار». اال أن األمور ال تسير 
كما يشتهي قسم منهم، اذ ان 
الكامل للمؤسســات  اإلقفال 
اخلاصة يرهقهم، «ونحن الذين 
لم نأخذ جرعة أوكسجني منذ 
انــدالع احتجاجات ١٧ أكتوبر 
٢٠١٩ (غير املسبوقة في تاريخ 
البالد)». الكالم ملوظف متقاعد 
من الســلك العســكري، قرر 
االستثمار في مطعم صغير على 
كورنيش بحري يشهد زحمة 
رواد بسبب إضاءته املستمرة 

مبصابيح الكهرباء.

يتوقــف. وهــا هــي البلدان 
أقلعت عن اإلقفال،  األوروبية 
واحلل يكمن في حمالت توعية 
للمواطنني (...) لم أعد قادرا على 

حتمل اخلسائر».
األمر عينه يتكرر على لسان 

دوري أبطــال أوروبا في كرة 
القدم لكسر حالة اجلمود في 
شبكة املقاهي التي نديرها والتي 
اعتــاد فرعنا األول في منطقة 
الدكوانة اســتقبال زهاء ١٥٠٠ 

شخص في مناسبات مماثلة.

على السياحة الداخلية، التي باتت 
بوابتهــم الوحيدة للترفيه في 
غياب ترف السفر، بسبب القيود 
النقدية التي تفرضها املصارف 

اللبنانية على الزبائن.
في هذا السياق، يروي ميالد 
مدير أحد املطاعــم التاريخية 
الشهيرة على الساحل اللبناني، 
عن تعرض بعض الزبائن األثرياء 
للحرج جراء حتديد سقوفات 
للسحب من بطاقاتهم االئتمانية.

املرافق األخرى التابعة ملالك 
املطعم حيث يعمل ميالد تشتغل 
بطاقتها القصوى، جلهة وجود 
حجوزات تتخطى الشهر على 
الغرف. «ونقــدر ملالك املطعم 
متسكه بفريق العمل كامال، مع 
مراعاة توزيع أفراد الطاقم على 
التي يديرها، من دون  املرافق 
االستعانة بشبان وشابات في 
فصل الصيف كما اعتدنا سابقا».

فجأة تعطلت حركة املقاهي، 
التي كانت بدأت تستعيد أنفاسها 
مع سماح وزارة الداخلية للزبائن 
بتدخني «نفس نارجيلة». إقفال 
وإطفاء ملصابيح اإلنارة، وغرق 
في العتمة لواجهات هذه املرافق، 
أو باألحرى لتلك التي أفلتت من 
الدمار واألضرار خارج العاصمة 
بيروت جراء االنفجار الضخم 
الذي هز العاصمة اللبنانية في 

الرابع من أغسطس.
البعض من املســتثمرين 
يدخلــون في حســاب فارق 
القريب  األســعار بني األمس 
وأيامنــا هذه، مشــيرين الى 

محمد اليمني أحد الشركاء في 
سلسلة مطاعم «بروس كافيه» 
املنتشرة في محافظة جبل لبنان، 
الذي يتحسر على توقيت قرار 
اإلقفال (األخير)، اذ كنا نعول 
على املباراة النهائية ملســابقة 

بعــض مــن املؤسســات 
السياحية أفلت من قرار اإلقفال، 
إدراج مؤسساته  مستفيدا من 
في خانة الفنادق. وهذا القطاع 
يشــهد زحمة رواد في فصل 
الصيف، بسبب إقبال اللبنانيني 

التحصيل  انخفاض عائــدات 
بالدوالر األميركي بسبب تراجع 
سعر الليرة اللبنانية أمام العملة 

اخلضراء.
حجر منزلي تقتصر الفسحة 
فيه علــى خدمــة الديليفري 
(أو الســفري) من املؤسسات 
السياحية التي صمدت مصرة 

على فتح أبوابها.
ويترافق ذلك مــع تعليق 
رواتب عامــالت وعمال جراء 
الظروف القاهرة التي لم تعرفها 
البالد  السياحة في  املؤسسات 

منذ حرب يوليو في ٢٠٠٦.
«اآلتي قد يكــون أعظم»، 
عبــارة بــدأ قســم كبير من 
اللبنانيني يرددونها، في ضوء 
معلومات عن نية مصرف لبنان 
وقف الدعم ألسعار احملروقات 
والدواء ومواد أساسية أخرى، 
بســبب وصول احتياطه من 
العمــالت األجنبية الى «اخلط 

األحمر».
كل هذا والبالد وجدت نفسها 
فجأة أمام دمار غير مســبوق 
جراء االنفجار الضخم، مع ما 
يعني ذلك مــن إنفاق لألموال 
على «تصليحات احلد األدنى» 

في منازل املتضررين.
صمــود علــى الطريقــة 
اللبنانية، يذكر مبا كانت األمور 
عليه أيام احلروب العسكرية التي 
إقفاال  لبنان، وفرضت  عرفها 
متنقال بني املناطق. في حني ان 
اإلقفال الشــامل يعم اآلن في 

زمن سكوت املدافع.

مطعم خال من الرواد بداعي اإلقفال في عمشيت

يشكو الرجل الذي يتعاطى 
الشأن العام كونه أحد مخاتير 
بلدتــه «من فوضــى اإلقفال 
العشوائي»، ويصفها بـ«خطوات 
غير مدروســة بالنســبة الى 
ڤيروس كوني سيستمر ولن 

دوالرات ديبلوماسية بريطانية
لبنان ُيعّلق جلسات احملاكم حتى ٧ سبتمبر املقبلتسبب لها أزمة في مطار بيروت

بيروت - خلدون قواص

أكــد وزيــر اخلارجيــة 
واملغتربــني فــي حكومــة 
تصريــف األعمــال شــربل 
وهبــة فــي بيــان، ردا على 
ما يتــم تداوله عن محاولة 
إحدى الديبلوماسيات إخراج 
مبلغ كبير من الدوالرات من 
لبنان، أنه «بعد استفساره 
شخصيا عن التفاصيل تبني 
بحسب ما تبلغ من اجلهات 
الرسمية املختصة أن املبلغ 
الذي كان في حوزة املسافرة 
عبر مطار بيروت هو نحو 
١٢٠٠٠ دوالر فقــط، ووفقــا 
للتعليمات املعمول بها يحق 
للمسافر إخراج ١٥٠٠٠ دوالر 
دون احلاجة الى التصريح 

بيروت - أحمد منصور 

تواصل «موجة كورونا» 
ضرباتهــا الكاســحة للمدن 
اللبنانية  والبلدات والقرى 
دون عائــق أو رادع، مخلفا 

العديد من اإلصابات.
وقد سجل امس بحسب 
وزارة الصحة ٦١١ إصابة و٥ 
حاالت وفــاة، ليرفع العدد 
التراكمي إلى ١٢٩١ إصابة منذ 

فبراير املاضي.
فــي هذا الوقــت، أعلنت 
وزيــرة العدل فــي حكومة 
تصريــف األعمــال مــاري 
كلــود جنم ورئيس مجلس 
القضاء األعلى القاضي سهيل 
عبود تعليق جلسات احملاكم 
والدوائر القضائية حتى ٧ 

املسافرين وليس في مكتب 
جانبــي كما ورد في اخلبر، 
وسمح لها مبتابعة سفرها 
مــن دون احلاجة الى تقدمي 

تصريح».
وطلب الشرطي اللبناني 
من الســيدة فتح احلقيبة، 
أنــا  وصاحــت  رفضــت 
ديبلوماسية وأخرجت جواز 
سفر بريطانيا ديبلوماسيا، 
لكن األمن الداخلي أصر على 

فتح احلقيبة.
رفضت السيدة متسلحة 
بجواز سفرها الذي ظل في 
يدهــا التــي رفعتهــا عاليا 
فيمــا كان صوتهــا يعلــو 
أكثــر مــن يدهــا تصيح أنا 
ديبلوماسية، وأمام رفضها 
فتحــت الشــرطة اللبنانية 

جملــة وتفصيــال، وتنبــه 
املواطنني من أنها تهدف إلى 
زعزعة الثقة التي حرصت 
الوزارة على توطيدها معهم 
منــذ بــدء معركــة مواجهة 

كورونا».
ودعــت املواطنــني إلــى 
مطلقــا  التزامــا  االلتــزام 
بالنــداءات املتكــررة التــي 
يوجهها الوزير حمد حسن 
أنفســهم  حمايــة  بهــدف 
وأحبائهــم ومجتمعهم من 
الوبــاء اخلطيــر. وان أي 
تهاون في إجراءات الوقاية 
أو التخفيــف مــن أهميتها 
وجديتهــا العلمية والطبية 
سيودي بلبنان وأبنائه إلى 

كارثة حتمية.
وأعلنــت بلديــة صيدا، 

احلقيبة التــي كانت مليئة 
بالــدوالرات األميركيــة كل 
حزمة منها مغلفة بنايلون. 
ورددت الســيدة بصــوت 
عال: أنا ديبلوماســية فيما 
حاول أفراد الشــرطة الذين 
كانــوا مصدومني من منظر 
الدوالرات في احلقيبة إفهامها 
أن عليهــا أن تقــدم كشــفا 
خاصا يســمح لهــا بإخراج 
هــذه األمــوال مــن لبنــان، 
لكنهــا لم تقــدم أي وثيقة، 
وبعــد أخــذ ورد مت حتويل 
البريطانية  الديبلوماســية 
الى مكتب الضابط، وما لبثت 
أن خرجت بعد دقائق وفي 
يدها احلقيبــة ودخلت الى 
السوق احلرة تتسوق وكأن 

شيئا لم يكن.

في بيان، أن «عدد املصابني 
بكورونا ٦٧ إصابة، منها ٣٤ 
في مخيم عني احللوة، وفقا 
إلحصاء غرفة عمليات إدارة 
األزمات والكــوارث وجلنة 
الصحة والبيئة في املجلس 

البلدي في املدينة».
كل  البلديــة  ودعــت 
املواطنــني واملقيمــني فــي 
صيدا وضواحيها واملخيمات 
الفلســطينية، «التعــاون 
والتحلــي بأعلــى قدر من 
املسؤولية والتزام املقررات 
الصحيــة، لعــدم تفشــي 
عدوى ڤيروس كورونا في 
املجتمع، ومواجهة مخاطره 
بعد ازدياد أعداد املصابني 
بشــكل الفــت وكبيــر في 

مختلف املناطق».

«موجة كورونا» تواصل ضرباتها حاصدة املزيد من اإلصابات

عن ذلك. وبالتالي فإن إخراج 
املبلغ املذكور اليزال ضمن 
النطاق املســموح به، بينما 
يتوجب التصريح عن نقل 
أي مبلغ يفوق هذه القيمة».
وعمــا أثيــر عــن أحقية 
تفتيش املســافرة من عدمه 
كونهــا ديبلوماســية، لفت 
وزيــر اخلارجيــة الــى أنه 
تبني أن «هذه املســافرة هي 
ديبلوماســية غير معتمدة 
في لبنان، وبالتالي ال تتمتع 
باحلصانة الديبلوماسية، لذا 
وبحســب القوانني الدولية 
فانه يحق للسلطات املعنية 
في املطــار تفتيش حقائبها 
أسوة باملسافرين العاديني».
وأوضح وهبــة أنه «مت 
تفتيش حقيبة السيدة أمام 

ســبتمبر املقبــل، وجاء في 
التعميم املشترك انه «نظرا 
االســتثنائية  للظــروف 
املتفاقمة املتعلقة بڤيروس 
تعليــق  تقــرر  كورونــا، 
اجللســات لغايــة صبــاح 
احملاكــم  فــي   ،٢٠٢٠/٩/٧
والدوائــر القضائيــة كافة، 
باســتثناء جلســات إصدار 

األحكام.
من جهة ثانية، استغربت 
وزارة الصحة العامة الكالم 
«غير املنطقي املتداول عبر 
عــدد من وســائل التواصل 
االجتماعي والذي يدعي أن 
الوزارة تتقاضى مبالغ مالية 

عن املصابني بكورونا».
وأضافت فــي بيان: «إن 
الوزارة تنفــي هذه األخبار 


