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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

ملفات تهّدد االستقرار.. والبيطار يستثني عون من حتقيقات «املرفأ»
بيروت - عمر حبنجر

ملفات ضاغطة على عنق 
االســتقرار األمنــي اللبناني، 
انهالت على الوضع السياسي 
املتــأزم، بــدءا من اســتئناف 
احملقــق العدلــي فــي جرمية 
تفجيــر مرفأ بيــروت طارق 
ولقــاء  بيطــار حتقيقاتــه، 
املصاحلة بني حزب اهللا والتيار 
احلر، واستمرار اعتصام نواب 
التغيير فــي مجلس النواب، 
وطبعــا الصعــود اجلنونــي 
املتواصــل للــدوالر األميركي 

إلى ما فوق ٥٤ ألف ليرة!
والالفت أنه ليس بني هذه 
امللفات ما هو قابل للحل، عدا، 
رمبا، عودة حزب اهللا للتالقي 

مع التيار احلر.
أمــا امللــف األكثــر قابلية 
للتفجير السياسي، فهو قرار 
القاضــي بيطــار اســتئناف 
التحقيق بانفجار املرفأ، بعد 
١٣ شهرا من اجلمود وإطالقه 
املوقوفــني  مــن   ٥ ســراح 
واحتفاظــه باآلخريــن، ومن 
ثــم االدعــاء على ٨ مــن كبار 
املسؤولني السياسيني والقضاة 

واألمنيني العسكريني.
ومبعــزل عــن احليثيات 
واالنعكاســات  القانونيــة 
القاضي  السياسية إلجراءات 
بيطار، والتي تتسم بالسلبية 
والرفــض حتــى اآلن، ثمــة 
األبعــاد  حــول  تســاؤالت 
السياســية لتلــك اإلجراءات، 
من حيث التوقيت، ومن حيث 
األشخاص املطلوب مالحقتهم 
وهم: رئيس احلكومة السابق 
حسان دياب، الذي اعتزم تفقد 
املرفأ ثم تراجع بناء لنصيحة، 
واملطلــوب معرفة مــن وجه 
لــه النصيحة بعــدم الذهاب، 
ووزير الداخلية السابق نهاد 
املشــنوق، والنائــب غــازي 
زعيتر، والنائب العام التمييزي 
غسان عويدات، واحملامي العام 
القاضــي غســان  التمييــزي 

واكتفى بطرح املوضوع على 
جدول أعمــال املجلس األعلى 
للدفاع، الذي جرى حذفه الحقا 
مــن اجلــدول وقبــل اجتماع 
املجلس األعلى برئاسة رئيس 

اجلمهورية حينها.
وقد حثت السفارة األميركية 
في بيروت املسؤولني اللبنانيني 
على استكمال التحقيق الشفاف 
املرفــأ. والحظــت  بانفجــار 
املتابعــة أن حترك  املصــادر 
القاضي بيطار جاء بعد مغادرة 
القضاة الفرنسيني بيروت، في 
أعقاب اســتطالع التحقيقات 
بتفجيــر املرفــأ، واالجتمــاع 

مطوال بالقاضي بيطار.
وفي تقدير هذه املصادر أن 
القاضي بيطار «لعبها بشكل 
صحيح»، لكنه «كبر حجره» 
كثيــرا، في ضــوء التوازنات 

املختلــة فــي لبنــان، بالرمي 
باملنطــق القانوني، أو بإقفال 
الطرق والتظاهرات الشعبية، 
ولذلــك قيل «من يكبر حجره 
ال يسمحون له بالرمي»، لكن 
عمليا البيطار رمى.. إمنا هل 

يسمحون له بأن يصيب؟
فــي ملــف العالقــات بني 
احلزب والتيار أوضح املعاون 
السياسي لألمني العام حلزب 
اهللا، حســني خليل، بعد لقاء 
استمر لســاعتني ونصف مع 
رئيس التيار جبران باسيل، 
انتهــى إلــى ان للبحث صلة 
ولــن يكــون اللقــاء األخير، 
وعلق خليل على قرار القاضي 
بيطار، بقوله: نحن واإلخوان 
في التيار نسير باجتاه واحد، 
كسيارتني على االوتوستراد، 

وليس بعكس االجتاه.

واتفق الطرفان على رواية 
متطابقة، تؤكد بأن االجتماع 
مت بنــاء علــى طلــب احلزب، 
وتطرق إلى ٣ عناوين: األول 
تخلله عتاب متبادل حول إدارة 
العالقــة في الفتــرة املاضية، 
حيث سجل باسيل على احلزب 
عدم احترام مبدأ الشراكة، من 
خالل مشــاركته في جلسات 
احلكومــة، وقــد رد اخلليــل 
شارحا املوقف، وتناول العنوان 
الثاني، االستحقاق الرئاسي، 
حيث شرح باسيل املواصفات 
التي يراها بالرئيس، من دون 
عــرض أســماء، ورد اخلليل 
بعرض تصور احلزب للملف 
الرئاســي واملواصفــات التي 
يجــب ان يتحلى بها الرئيس 
املقبــل، أما العنــوان الثالث، 
الثنائية،  القضايا  فقد تناول 

فأجابه باسيل: ليس كل من 
رســم علــى وجهــه صليبا 
أصبح مســيحيا. واستهجن 
الرئيــس ميقاتي متســائال: 
كيف ميكن أن تدار البالد بهذه 
الطروحات، واستعاد حوارا 
قال انه حصل بينه وبني عون 
قبل االنتخابات البرملانية في 
مايو املاضي، وكيف أنه صارح 
الرئيس عون بأنه سيكون من 
الصعــب تأليف حكومة بعد 
االنتخابات، إال إذا اســتطاع 
عون أن يكلف رئيس حكومة 

من أنصاره.
وأضاف: قلــت لعون انت 
تدخــل مفاوضــات تأليــف 
احلكومــة وانت مقتنــع بأن 
الفراغ حاصل في موقع الرئيس 
وتريــد وزراء تثــق مبوقفهم 

السياسي ومطواعيتهم.

وتقرر االبتعاد عن النقاش عبر 
آليات  اإلعالم واالتفــاق على 
تسمح مبزيد من التالقي بني 
الطرفني. وإذا صح أن العالقة 
بني احلزب والتيار، عادت إلى 
سابق عهدها، فماذا عن عالقة 
الرئيس السابق ميشال عون 
وجبران باســيل مــع رئيس 
حكومة تصريف األعمال جنيب 
ميقاتي بعد اتهام األخير لعون 
وباسيل مبحاربته حتت عنوان 
«امليثاقية»، بهدف الســيطرة 
علــى النصــف املســيحي في 

حكومته قبل تأليفها؟
ميقاتي كشف عن أنه أبلغ 
باسيل، في لقاء جمعهما بعد 
انعقــاد اول جلســة ملجلس 
الوزراء، إثر الشغور الرئاسي، 
أن ٧ من أصل ١٢ وزيرا مسيحيا 
يشاركون في هذه اجللسات، 

وخلص ميقاتي أمام زواره 
إلــى قناعة بــأن عــون يريد 
كل الــوزراء املســيحيني فــي 

احلكومة.
وفيمــا يخــص االعتصام 
النيابي فمازال قائما وبالوتيرة 
عينهــا، ويخشــى أن يصبح 
فولكلــورا يوميــا، في ضوء 
تقدم امللفات الساخنة األخرى.
الــدوالر  ملــف  ويبقــى 
يتصاعــد  الــذي  األميركــي 
يوميا، بالتوازي مع اإلشكاالت 
القضائية والسياسية، حتى 
بلــغ، امــس، ســقف ٥٤ ألف 
ليرة للــدوالر الواحــد، األمر 
الذي حوله إلى صاعق تفجير 
لغضب الشــارع، ترجم أمس 
اللبنانيني  باحتجاج عدد من 
قاموا بقطع الطرقات باإلطارات 

املشتعلة في الشياح.

االعتصام النيابي على وتيرته وصاعق الدوالر يشعل الشارع

لبنانيون يقطعون الطرقات باإلطارات املشتعلة في الشياح احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدوالر (محمود الطويل)

خــوري، والقاضيــان كارال 
شواح وجاد معلوف، ورئيس 
املجلس األعلى للجمارك أسعد 
طفيلي، واملديــر العام لألمن 
العام اللــواء عباس إبراهيم، 
واملدير العام ألمن الدولة اللواء 
طوني صليبا، وكل من غض 
الطرف أو أهمل أو ســاهم في 
إدخال النيترات املتفجرة إلى 
العنبر رقم ١٢ في مرفأ بيروت 
أو تقاعس عن التصرف إلزالة 
هذه املــواد اخلطرة من داخل 

املرفأ.
والالفــت هنا عــدم ورود 
اســم الرئيس السابق ميشال 
عون بني املطلوب االســتماع 
اليهــم، علما أنه ســبق لعون 
ان اكد تلقيــه تقريرا من أمن 
الدولة يشــير إلى وجود هذه 
املواد اخلطرة داخل حرم املرفأ، 

جعجع يرد على بري: «البحصة التي تسند اخلابية» هي 
انتخابات الرئاسة وليس مجلس النواب املشلول تشريعيًا

بيروت - منصور شعبان 

رّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
ســمير جعجــع علــى التصريحات 
األخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه 
بــري حول الدعــوة للحــوار، قائال: 
«نســمع يوميا تصريحــات لرئيس 
مجلس النواب بأنه دعا اجلميع إلى 
احلوار لكنهــم لم يســتجيبوا لهذه 
الدعوة، في الوقت الذي يعرف الرئيس 
بري أن احلوار جار بني مختلف الفرقاء 
والكتــل النيابية منذ اللحظة األولى 
لبدء املهلة الدستورية النتخاب رئيس 
للجمهورية. وهذه احلوارات جتري 
من اجلميع باجتاه اجلميع وبشــكل 
مباشر أو غير مباشر، ولم يكن آخرها 
وأبرزها احلوارات التي أجراها رئيس 
احلزب «التقدمي االشــتراكي» وليد 
جنبالط مرتني مع «حزب اهللا» ومرات 

عدة مع الرئيس بري، ولم تصل كل 
تلك احلوارات إلى أي نتيجة. كما فات 
الرئيــس بري أن هذه هــي الطريقة 
التي يجري فيها احلوار في موضوع 

رئاسة اجلمهورية».
وتابــع: «أما جلهة قــول الرئيس 
بري «املؤســف ان خالفات الرافضني 
للحــوار وحتديــدا «التيــار الوطني 
احلر» و«القوات اللبنانية» تنعكس 
علــى البلد كلــه»، فنذكــره بأنه في 
االنتخابات الرئاســية الســابقة كان 
على خالف مــع حليفه «حزب اهللا» 
ولــم تتعطل االنتخابات الرئاســية، 
ومن يعطل هذه االنتخابات هي الكتل 
التــي تخرج من مجلس النواب ومن 
ضمنها كتلة «التنميــة والتحرير»، 
فيما املطلوب بشــكل واضح االلتزام 
الدســتورية والدميوقراطية  باآللية 
لناحية الدورات املفتوحة وصوال إلى 

انتخاب رئيس للجمهورية. أما فيما 
يتعلق بـ «البحصة يلي ممكن تسند 
خابية» فهذه البحصة هي انتخابات 
رئاسة اجلمهورية وليست أبدا مجلس 
النواب املشــلول تشريعيا بحكم أنه 
حتول إلى هيئــة ناخبة بحكم املادة 
٧٤ من الدستور منذ ليل ٣١ أكتوبر».
وأضــاف جعجــع في بيــان «أما 
فيما يتعلق بدعوة الرئيس بري إلى 
جلســات نيابيــة متتاليــة النتخاب 
رئيــس، خصوصا بعــد ٣١ أكتوبر، 
فقد كانت دعوات شــكلية أكثر منها 
فعليــة؛ ألن اجللســات كان يجب أن 
تبقى مفتوحة ليقوم النواب بالتشاور 
فيما بينهم داخل البرملان بني الدورة 
واألخرى حتى التوصل إلى انتخاب 
رئيس جديد للبــالد، كما يجري في 
كل دول العالــم وآخرها في الواليات 

املتحدة األميركية. 

مدبولي يوّجه بتشكيل جلنة لتيسير إنهاء
خروج احلاويات في املوانئ بأقصى سرعة

القاهرة ـ هالة عمران

وجــه رئيــس مجلــس 
الوزراء د.مصطفى مدبولي 
بتشــكيل جلنــة مشــتركة 
من وزارتــي املالية والنقل، 
لوضع تصور وخطة لتيسير 
إنهــاء اإلجــراءات وخروج 
احلاويات باملوانئ، بأقصى 
سرعة ممكنة. جاء ذلك خالل 
اجتماع عقده مدبولي، امس، 
ملتابعة آليات اإلسراع بإنهاء 
اإلجراءات وخروج احلاويات 
باملوانئ، وذلك بحضور عدد 

من الوزراء.
واســتهل رئيس الوزراء 
االجتمــاع باإلشــارة إلى أن 
احلكومة تعمل حاليا لإلسراع 
من عمليات اإلفراج عن السلع 
والبضائع في املوانئ املصرية 
املختلفة، مع التأكد من عملية 
سير منظومة الشحن املسبق 
بشكل فعال يسهم في اإلسراع 

وتسهيل إجراءات اإلفراج.
وصــرح الســفير نــادر 
سعد، املتحدث الرسمي باسم 

٢٠٢٣، والــذي بلــغ ما يزيد 
على ١٫٥ مليار دوالر.

وأوضح املتحدث الرسمي 
أن االجتماع شــهد مناقشة 
بعض املقترحــات واآلليات 
التي من شأنها سرعة إنهاء 
اإلجراءات وخروج احلاويات 
باملوانئ، ومن ضمنها العمل 
علــى توفير دعــم فني دائم 

أي  باملينــاء وذلــك حلــل 
معوقات بشكل فوري، وعقد 
دورات تدريبيــة ملوظفــي 
اجلمــارك باملوانــئ اجلافة، 
مع مواصلة التنسيق الدائم 
بني مصلحة اجلمارك وهيئات 
املوانئ، للعمل على تذليل أية 
معوقات فيما يخص تداول 

البضائع الواردة.

رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء، بأن 
االجتماع تناول استعراض 
املوقــف احلالــي للبوالص 
املتراكمة فــي املوانئ، وكذا 
قيم البضائع املسجلة ضمن 
منظومــة الشــحن املســبق 
(ACI)، وأيضا إجمالي املفرج 
عنه من البضائع خالل الفترة 
مــن يوم ١٨ حتــى ٢٣ يناير 

وزيرة الهجرة: حريصون على التواصل
مع اجلاليات باخلارج للتعرف على مشكالتهم

القاهرة ـ ناهد إمام

أكــدت وزيــرة الدولــة 
للهجرة وشؤون املصريني 
باخلــارج ســها جنــدي، 
حرصهــا علــى لقــاء كل 
اجلاليــات املصريــة فــي 
مختلــف دول العالــم، ملد 
التواصل املستدام  جسور 
عــن  والتعــرف  معهــم، 
قرب علــى التحديات التي 
تواجههم، وكذلك االستفادة 
مــن أفكارهم وأطروحاتهم 
امللفــات  بشــأن مختلــف 
التي تعمــل عليها الدولة، 
واالســتفادة من خبراتهم 
الكبيــرة في املشــروعات 
القوميــة، وكذلــك العمــل 
علــى تلبيــة احتياجاتهم 
املختلفــة، مؤكــدة أن ذلك 
ضمن أولويات عمل وزارة 

الهجرة.
جــاء ذلــك خــالل لقاء 
الدولــة للهجــرة  وزيــرة 
أعضاء ورموز من اجلالية 
املصرية في لبنان وسلطنة 

األربع املاضيــة، لتعريف 
أعضــاء ورمــوز اجلاليات 
ملا مت حتقيقــه للمصريني 
باخلارج من محفزات ومزايا 
عدة على مختلف األصعدة، 
مبا يعكس الرغبة األكيدة 
للدولة املصرية ممثلة في 
وزارة الهجرة لتقدمي كافة 
اخلدمات ملواطنينا باخلارج.

وأوضحت ســها جندي 
املميــزات التي ســيحصل 

عليهــا املصــري باخلارج 
من خالل قانون ســيارات 
املصريني باخلارج، مشيرة 
إلى أن تيســيرات استقدام 
سيارة من اخلارج، تنتهي 
في مارس املقبل، موضحة 
أنهــا فرصة قــد ال تعوض 
بالنســبة للمصــري الذي 
سيســتفيد ألول مــرة من 
جلب سيارة ملصر دون أي 

جمارك أو ضرائب.

وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج سها جندي خالل لقائها اجلالية املصرية في لبنان وسلطنة عمان

عمان عبر تطبيق «زووم» 
ضمن مبادرة «ســاعة مع 
الوزيــرة»، للتعــرف على 
والتحديــات  األوضــاع 
التــي تواجــه اجلاليتــني، 
أفكارهم  إلــى  واالســتماع 
وأطروحاتهم، للعمل على 
تلبية احتياجاتهم املختلفة.

وحرصت وزيرة الهجرة 
علــى اســتعراض جهــود 
الشــهور  الــوزارة خــالل 


