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على الغالف

أزمة المغتربين إلى الحل والخالف على التعيينات المالية مستمر

ّ
حزب الله «يرمم» الحكومة

مقالة

على الحكومة أن تدفع ...فورًا
حسن عليق

بدأت الخارجية الكشف
على أبنية لتجهيزها
لحجر المغتربين

هيثم(
)الموسوي

يحمل األسبوع الحالي تحديات عدة
أم ــام حـكــومــة الــرئـيــس حـ ّـســان دي ــاب،
ّ
بـعــد سلسلة االن ـت ـقــادات وال ـتــوتــرات
ال ـت ــي واج ـه ـت ـه ــا األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،
والـضـغــوط الـتــي يـتـعـ ّـرض لـهــا البلد
تحت وطأة فيروس «كورونا» واألزمة

املعيشية واالقتصادية واملالية.
ورغم التلويح أخيرًا بتعليق مشاركة
وزراء ح ــرك ــة أمـ ــل وتـ ـي ــار املـ ـ ــردة في
ّ
ال ـح ـكــومــة ،إل أن أح ـ ـدًا ع ـلــى األغ ـلــب
ّ
ال ي ـ ـفـ ــكـ ــر ب ـت ـش ـك ـي ــل ت ـ ـهـ ــديـ ــد جـ ــدي
للحكومة فــي هــذه األوق ــات الصعبة.

وق ــد بــاشــر ح ــزب ال ـل ــه ،قـبـيــل الكلمة
امل ـت ـل ـف ــزة ل ـل ـس ـيــد ح ـس ــن ن ـص ــر ال ـلــه
الـسـبــت ،سلسلة ات ـصــاالت لـلـحـ ّـد من
ال ـت ـج ــاذب ــات وتــوف ـيــر ت ـفــاه ـمــات بني
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،وال سـ ّـيـمــا حــول
قضيتي عــودة املغتربني من الخارج

والتعيينات املــالـيــة ،والـلـتــن خلقتا
كباشًا حول الحكومة وفيها.
وبـعــد ك ــام نـصــر الـلــه ح ــول ض ــرورة
عـ ـ ــودة امل ـغ ـت ــرب ــن ،وتـ ـح ــذي ــر رئ ـيــس
املجلس النيابي نبيه بري قبلهّ ،
قرر
دياب أخذ هذه املطالبات في االعتبار،

وتوجيه الحكومة نحو البدء الفعلي
بالتحضير إلعادة من يرغب .وبدأت
خ ـل ـي ــة األزمـ ـ ـ ــة ب ــوض ــع خ ـط ــة تـشـمــل
آلية ال ـعــودة ،مــن مرحلة اإلج ــاء إلى
النقل فــي الـطــائــرة ووســائــل الوقاية
وحتى وصولهم إلى لبنان وحجرهم

ص ـح ـيــا .ب ـن ــود اآلل ـي ــة س ـت ـبـ ّـت بشكل
دق ـيــق خ ــال جـلـســة مـجـلــس الـ ــوزراء
امل ــرتـ ـقـ ـب ــة غ ـ ـ ـ ـدًا .وفـ ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار ذلـ ــك،
أوع ــزت وزارة الخارجية واملغتربني
إلـ ـ ـ ــى بـ ـعـ ـث ــاتـ ـه ــا حـ ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،وال
سيما فــي ال ــدول األوروب ـيــة املــوبــوءة
ودول أف ــري ـق ـي ــا ،ب ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ــام
الرعايا لتعبئة «استمارة معلومات
شخصية» وضعتها مديرية الشؤون
السياسية والقنصلية ليمألها من
يرغب في العودة .وعلمت «األخبار»
أن أكبر نسبة مــن املهتمني بالعودة
هم لبنانيو أفريقيا ،حيث بدأ كورونا
ب ــاالنـ ـتـ ـش ــار ت ــدريـ ـجـ ـي ــا وخ ـص ــوص ــا
فــي الــدول التي تضم أكبر الجاليات
(سـ ــاحـ ــل ال ـ ـعـ ــاج ون ـي ـج ـي ــري ــا وغ ــان ــا
وال ـس ـن ـغ ــال) .وف ــي امل ـع ـلــومــات أيـضــا
أن ال ــوزارة بــدأت الكشف على فنادق
وأب ـن ـي ــة خ ــاص ــة وع ــام ــة لـتـجـهـيــزهــا
إلجراءات الحجر والعزل.
وت ـل ـقــي أزمـ ــة تـعـيـيـنــات ن ـ ـ ّـواب حــاكــم
م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان األرب ـ ـع ـ ــة وأع ـ ـضـ ــاء
هيئة الرقابة على املـصــارف ،بثقلها
عـلــى ال ـح ـكــومــة ،بـفـعــل ال ـخ ــاف على
امل ـ ـحـ ــاص ـ ـصـ ــة الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة فـ ـ ــي هـ ــذه
املـ ـ ــراكـ ـ ــز ،وخـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــدم ــا دخ ــل
دي ــاب كـطــرف جــديــد فــي التعيينات،
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة.
وي ـك ـم ــن ل ـ ـ ّـب ال ـ ـخـ ــاف ع ـل ــى امل ـق ــاع ــد
املـسـيـحـيــة وال ـس ـنـ ّـيــة .إذ إن «رئ ـيــس
ت ـيــار املـ ــردة سـلـيـمــان فــرنـجـيــة شعر

ب ــأن اسـتـئـثــار ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحـ ّـر
بــالـحـصــة املــارون ـيــة ال يعكس ال ــدور
الـ ــذي لـعـبــه بــدعــم تـشـكـيــل الـحـكــومــة
الـحــالـيــة» ،ف ـهـ ّـدد بتعليق مشاركته،
فيما «يـعـتــرض ب ـ ّـري على مـحــاوالت
الوزير السابق جبران باسيل ودياب
االسـ ـتـ ـئـ ـث ــار بــال ـح ـص ـتــن امل ــارونـ ـي ــة
ّ
ّ
والسنية» .وفــي املقابل ،يتهم التيار
ّ
الــوط ـ ًنــي بـ ــري ب ــ«عــرق ـلــة التعيينات
ن ـيــابــة ع ــن الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
وال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ول ـي ــد ج ـن ـبــاط»،
فيما تؤكد مـصــادر أخــرى أن «ديــاب
ليس لديه أسماء ،لذا لجأ إلى باسيل
الذي يحاول دائمًا حصر التعيينات
باملحسوبني عليه».
ّ
ل ـكــن م ــع كـ ــل الـ ـخ ــاف ــات ،ي ـب ـقــى ق ــرار
ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ق ــائـ ـم ــا،
وأولوية بالنسبة الى حزب الله الذي
ّ
تؤكد مصادر مطلعة على موقفه أنه
«يـسـعــى م ــع الـجـمـيــع إلي ـج ــاد حـلــول
واألسـ ـب ــوع ال ـحــالــي م ــن امل ـف ـتــرض أن
ّ
إيجابيًا».
يكون املشهد
ّ
ولعل أبرز ّ
تطورات األسبوع املاضي،
الـكــام ال ــذي تـ ّ
ـوجــه بــه نصر الـلــه إلى
ً
املـ ـص ــارف ،ح ــام ــا ف ــي ط ـيــاتــه إنـ ــذارًا
واض ـ ـحـ ــا بـ ـ ـض ـ ــرورة الـ ـتـ ـح ـ ّـرك ودعـ ــم
الدولة اللبنانية واللبنانيني ملواجهة
ك ــورون ــا .وت ـقــول م ـصــادر إن «السيد
ن ـصــر ال ـل ــه ع ـ ّـب ــر ع ــن ان ــزع ــاج شــديــد
أم ــام مـســؤولــي ال ـحــزب بسبب تـبـ ّـرع
املصارف بمبلغ  6ماليني دوالر ،وهي
تـســاوي أقــل مــن ثمن شقة فــي وسط
املدينة» .وتابعت أن «من غير املعقول
أن تـقــوم امل ـصــارف بـ ــأدوار معاكسة،
وبــدل مساعدة الـنــاس وا ًلــدولــة تقوم
بتعقيد األم ــور» ،مضيفة إنــه «ليس
ـام
واض ـح ــا ب ـعــد ك ـيــف سـيـنـعـكــس كـ ّ
األمني العام لحزب الله شعبيًا ،لكنه
فــي املــرة املقبلة فــي خطاب منتصف
شعبان ،وإذا لم يتجاوبوا مع دعوات
م ـس ــاع ــدة ال ـب ـلــد فــإن ـهــم سـيـسـمـعــون
خطابًا قاسيًا».
(األخبار)

التظاهرات في شــوارع حـ ّـي السلم وطرابلس وغيرهما أمس،
املطا ِلبة بما يعني الناس على االستمرار بحجر أنفسهم ،ليست
ســوى جــرس إن ــذار .هــي رأس جبل جليد الـجــوع ال ــذي يهدد
بنخر أجساد مئات اآلالف من اللبنانيني املمنوعني من العمل،
ً
بموجب قرار حكومي ،واملمنوعني أيضًا من التجول ليال (منع
ً
التجول ليال ال يزال بال مبرر واضح من قبل الدولة) .السكان
ينفذون ما تقرره الحكومة ،ال لخوف من دولة غير موجودة،
بل القتناع منهم بضرورة الحفاظ على صحة الذين تخونهم
مناعة أجسادهم في مقاومتها للفيروسات.
في املقابل ،ال تزال الحكومة تسير ببطء .بعد شهر وأسبوع
ّ
تتشدد
على بدء تسجيل اإلصابات بفيروس كورونا ،وفيما
اإلجراءات التي تقول الحكومة إنها ستساعد على التخفيف من
سرعة انتشاره ،لم يشعر سكان لبنان بوجود دولة يستندون
إليها« .الزعماء» املحليون ،واألحــزاب ،والجمعيات ،موجودون
لــ«مــد يــد ال ـعـ ٍّـون» .وبـصــرف النظر عــن ال ــرأي فــي عمل هــؤالء
جميعًا ،أو كــل منهم على ح ــدة ،هــم مــوجــودون ،ويـعـ ّـوضــون
غياب دولة فشلوا في بنائها ،وهي لم تكن موجودة يومًا .لكن
هذا التعويض جزئي ،ولن يحول دون انفجار اجتماعي ،وقوده
سي ّ
أولئك الذين ُ
خيرون بني «املوت بالفيروس» و«املوت جوعًا».
في األصــل ،ثمة إجــراءات لم تشرحها الحكومة .ملــاذا اإلقفال،
الكلي ،على كامل األراضي اللبنانية؟ بعض األقضية لم ُت َّ
سجل
ّ
يحصلون الكفاف
فيها أي إصــابــة .وغالبية سكانها ممن
ب ـص ــورة يــوم ـيــة .ل ـيــس ل ـهــم دخ ــل ش ـهــري وال أس ـب ــوع ــي ،بل
يعيشون يومًا بيوم .ملاذا ُيمنع سكان تلك األقضية من العمل؟
ً
ملاذا إقفال املحال التجارية ليال ،بما يزيد من االزدحــام فيها
نهارًا؟ أليس من األجدى السماح ملؤسسات كثيرة باالستمرار
بالعمل ،شرط التزامها بمعايير سالمة العاملني فيها؟ ملاذا ال
تــزال املصارف مقفلة ،رغم أن الجميع ،بال استثناء ،يعرفون
ان إقفالها ال صلة له بوباء كــورونــا ،بل بقرار مسبق اتخذه
أصحابها قبل إعالن التعبئة العامة؟
تكثر األسئلة التي تصب جميعها في خانة تأكيد االنكماش
االق ـت ـصــادي ال ــذي سـبــق ك ــورون ــا إل ــى لـبـنــان .ه ــذا االنـكـمــاش
ّ
سببه وباء آخر ،ال صلة له بـ«كوفيد ٌ .»19
وباء بؤرة انتشاره
م ــوج ــودة ف ــي جـمـعـيــة املـ ـص ــارف ،ال ـتــي أصـ ــدرت أم ــس بيانًا
ً
مجبوال بالوقاحةّ ،
تتحدث فيه عن إحساسها باملسؤولية التي
يدفعها إلــى تحويل أمــوال إلــى الطالب اللبنانيني في الخارج،
واستعدادها لتحويل ثمن تذكرة سفر للراغبني منهم بالعودة
إلى وطنهم! تبدو لغة البيان كما لو أن أصحاب ثروات ُّ
السحت
هؤالء ّ
يتبرعون من مالهم الخاص ،ال أنهم يفرجون عن جزء
بسيط من عشرات مليارات ال ــدوالرات التي قــامــروا بها على
طاولة كبيرهم رياض سالمةّ ،
وحولوا الجزء األكبر منها إلى
ثروات شخصية لهم وألبنائهم وأحفادهم.

الحكومة ال تشرح إجراءاتها ،وال تقوم بما يجب القيام به لردع
لصوص ودائــع اللبنانيني ومدخراتهم .واألنكى من ذلــك ،أنها
شــديــدة ال ـبــطء .صـ َـامــت أســابـيـ َـع لتفطر على بصلة مقدارها
ّ
ستقدمها لنحو  600ألف عائلة،
 50مليون دوالر قالت إنها
كمساعدات غذائية ومساحيق تعقيم وتنظيف .أكثر من 450
ألــف عائلة تعيش تحت خط الفقر ،و 150ألــف أخــرى ّ
يشدها
التوقف عن العمل إلى ما دون الخط نفسه أيضًا ،تريد الدولة
أن ّ
تقدم لهم فتاتًا قدره نحو  100دوالر لكل أسرة (في حال
زيادة املبلغ الذي أقرته الحكومة األسبوع الفائت) ،في ظل توجه
لالستمرار باإلقفال حتى نهاية نيسان على أقل تقدير50 .
مليون دوالر (أو أكثر بقليل) ،في اقتصاد كان ناتجه اإلجمالي
ُي ّ
قدر عام  2018بنحو  56مليار دوالر .وبصرف النظر عن دقة
ذلك التقدير ،إال أنه يعني بأن على الحكومة أن تنفق بصورة
ً
عاجلة مليارات الدوالرات ،فورًا ،لتحفيز االقتصاد .لكن ،وبدال
مــن ذلــك يتباهى «املـســؤولــون» بالتقشف ،ثــم ُيـقــررون إنفاق
 50مليون دوالر ،على شكل مـســاعــدات غــذائـيــة .وهــذا املبلغ
لن يحول دون انفجار اجتماعي ظهرت أول مالمحه في ّ
حي
ّ
السلم أمس ،وفي طرابلس وامليناء وغيرهما في أيام سابقة.
املطلوب من الحكومة بسيط .أن تخرج من دائــرة التردد ،وأن
تقرر دفع املــال ،مباشرة ،لألسر التي بات معيلوها بال عمل.
توقف رواتب املياومني والعاملني
قبل أي شيء آخر ،عليها أال ِ
ّ
ومقدمي الخدمات وغيرها من الصفات التي احتالت
بعقود
بها الدولة لعدم التوظيف في السنوات السابقة .وأموال هؤالء
مرصودة في املوازنة ،ولن تكون إنفاقًا إضافيًا .بالتزامن مع
ذلــك ،يمكن الحكومة ،ببساطة ،أن تدفع الحد األدنــى لألجور
شهريًا ،على أقل تقدير ،لكل عائلة ال يعمل معيلها 675 .ألف
ليرة لـ  600ألف عائلة ،يعني نحو  405مليارات ليرة ال أكثر .وال
يجوز هنا ّ
التذرع بأن الدولة ال تملك املال .نفقاتها خارج بند
الــرواتــب واألجــور وملحقاتها تالمس الصفر ،وأسعار النفط
تراجعت ،فيما أسعار املحروقات ُم ّ
جمدة ملصلحة الخزينة.
وودائع الدولة في مصرف لبنان (خاصة في الحساب رقم ،)36
وصلت إلــى نحو  8آالف مليار ليرة لبنانية في الشهر األول
مــن الـعــام ال ـجــاري ،بحسب األرق ــام الـتــي ينشرها «املــركــزي»
على موقعه اإللكتروني .والحديث هنا عن إنفاق بالليرة ،ال
بالدوالر .وفي أسوأ األحــوال (ورغم عدم الحاجة لذلك) يمكن
رياض سالمة ،ملرة واحــدة ،أن يطبع كمية من املال للفقراء ال
ألصدقائه من أصحاب املصارف .كذلك ال يجوز التذرع بخطر
ً
التضخم .أصال ،االقتصاد منكمش ،وزيادة األسعار سببها،
على ما قال وزير االقتصاد أمس ،سعر صرف الدوالر ال زيادة
الكتلة النقدية والطلب على االستهالك.
ُ
املطلوب من الحكومة أن تنفق ،من مال الناس ،لحماية الناس
ً
أوال ،وملنع انفجار اجتماعي ثانيًا ،ولتحفيز االقتصاد ثالثًا...
ّ
يصدقن أحــد أن تهديد كــورونــا
ولحماية نفسها رابـعــا .وال
ُ
سيجبر الجائعني على البقاء في املنازل.

تقرير

ّ
غزوة نواب عكار :توقيف المعتدى عليهم
رلى إبراهيم
ت ـعـ ّـج مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وخـ ـص ــوص ــا الـ ـصـ ـفـ ـح ــات ال ـخ ــاص ــة
بـ ـعـ ـك ــار ،مـ ـن ــذ يـ ـ ــوم أول مـ ــن أمـ ــس،
بفيديوات تظهر مرافقي النائب وليد
البعريني وه ــم يطلقون ال ـنــار أمــام
قاعة مبنى عصام فارس البلدي في
حلبا .فاالجتماع الــذي عقدته خلية
األزمـ ــة ف ــي ع ـكــار تـحــت ش ـعــار «مـعــا
إلن ـقــاذ ع ـكــار» لــدعــم مستشفى عبد
ال ـلــه ال ــراس ــي الـحـكــومــي وال ـعــائــات
الـ ـفـ ـقـ ـي ــرة ،ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـب ـع ــري ـن ــي
وب ـ ــاق ـ ــي ن ـ ـ ـ ــواب ع ـ ـكـ ــار (ب ــاس ـت ـث ـن ــاء
النائب مصطفى الحسني) ورؤســاء
اتحادات بلديات وفاعليات وهيئات
أه ـل ـي ــة ،ان ـت ـه ــى ب ــإط ــاق ال ــرص ــاص
ف ـ ــوق رؤوس أه ــال ــي عـ ـك ــار .حـصــل
ذل ـ ـ ــك ،إثـ ـ ــر اعـ ـتـ ـص ــام شـ ـب ــاب خـيـمــة

اعتصام حلبا أمام املبنى ،محاولني
الدخول إليه لالعتراض على «حفلة
الشحادة واالستعراض» .االعتصام
أثــار غضب مرافقي البعريني الذين
أطلقوا النار في الهواء أمــام املبنى،
وسط تفرج عناصر الجيش والدرك.
ثــم انتقل ه ــؤالء بموكب الـنــائــب من
حلبا الى العبدة على وقع الرصاص
املـتـطــايــر مــن ال ـس ـيــارات حـتــى وصــل
«سـعــادتــه» الــى مكتبه .وعــوضــا عن
أن يتم اعتقال مطلقي النار ،اعتقلت
ق ــوة مــن ف ــرع املـعـلــومــات ظـهــر أمــس
أح ــد الـنــاشـطــن فــي اعـتـصــام حلبا،
غ ـيــث ح ـم ــود ،بـتـهـمــة «عــرق ـلــة جمع
ال ـت ـب ــرع ــات» ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى إشـ ـ ــارة من
امل ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـيــزي ال ـقــاضــي
غسان عويدات ،على ما تقول مصادر
امل ـع ـت ـص ـمــن .وأي ـض ــا جـ ــرى اعـتـقــال
شـ ــاب آخـ ــر ي ــدع ــى مـ ـي ــراز ال ـج ـن ــدي،

ليس من شباب خيمة اعتصام حلبا،
لكنه كان موجودًا في االعتصام أمام
مبنى البلدية.
من جهته ،يوضح أحد شباب خيمة
اعـتـصــام حـلـبــا ،ف ــراس عـبــد ال ـلــه ،أن
الـخــاف بــدأ على خلفية «شـتــم أحد
مرافقي البعريني شابًا يسند نفسه
على سيارة النائب .تطور األمــر الى
تالسن ،ثم إشهار املرافقني سالحهم
ّ
بوجه الثوار العزل قبل إطالقهم النار
عـلــى م ــرأى مــن ال ـقــوى األمـنـيــة التي
ّ
بالتصدي
يبدو أنه لم يكن لديها قرار
ـوات
ـ
ي
ـد
ـ
ي
ـ
ف
ـ
لـ ـه ــم .وه ـ ـنـ ــاك ع ـ ـشـ ــرات ال
ّ
املثبتة واملنشورة .مطلقو النار تلقوا
أوامــرهــم من نجل البعريني ،هــال».
أما االعتصام فجرى «احتجاجًا على
ّ
التسول على حسابنا ووضع
منطق
أموال البلديات واالتحادات في عهدة
َ
ً
النواب املطالبني أصال بإعادة األموال

املنهوبة ،فكيف نأتمنهم اليوم على
صحة املواطنني واملساعدات؟» ،علمًا
بــأن «األزم ــة قائمة منذ شهر وأكثر،
فيما ن ــواب الـقـضــاء يـتـفــرجــون .لكن
حــن ح ــررت املــالـيــة أم ــوال الـبـلــديــات
وارت ـف ــع ص ــوت املــواط ـنــن املحتجني
على أدائ ـهــم ،هــرعــوا إلــى االستثمار
بــاألزمــة والـحــرص على إدارة صرف
األم ـ ـ ـ ـ ــوال حـ ـت ــى يـ ــوزعـ ــوهـ ــا بـحـســب
م ـص ــال ـح ـه ــم االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة» .وح ـتــى
م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس ،كـ ـ ــان غـ ـي ــث ح ـ ـمـ ــود ال
ً
يـ ـ ــزال م ـع ـت ـقــا ف ــي م ــرك ــز الـ ـف ــرع فــي
طرابلس .يشير عبد الله إلى أن سبب
االع ـت ـق ــال ال يـ ــزال غ ـيــر واض ـ ــح؛ «كــل
مــا نـعــرفــه أن شـبــاب ف ــرع املعلومات
خطفوا غيث مــن ساحة حلبا ،فيما
املجرمون الحقيقيون الذين أرهبوا
الـنــاس طليقني ويتباهون بفعلتهم
وينشرون مقاطع فيديو بأنفسهم»!

هيثم(
)الموسوي

الـ ــافـ ــت أن أيـ ـ ــا مـ ــن نـ ـ ـ ــواب ع ـ ـكـ ــار لــم
ي ـص ــدر تــوض ـي ـحــا أو ب ـي ــان إدانـ ـ ــة ملا
ح ـص ــل ،بــاس ـت ـث ـنــاء إن ـك ــار الـبـعــريـنــي
فــي حــديــث تلفزيوني عــاقــة مرافقيه
ب ــإط ــاق ال ـن ــار ف ــي ع ـك ــار .لـكـنــه خــال
عقده مؤتمرًا صحافيًا بعد اإلشكال،
وض ـ ـ ــع األم ـ ـ ـ ــر «ف ـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــدة األج ـ ـهـ ــزة
األمنية التي عليها كشف املالبسات
وت ـح ــدي ــد املـ ـس ــؤولـ ـي ــات» ،ع ـل ـمــا ب ــأن
املـشـكـلــة ت ـج ــاوزت إط ــار ال ـخ ــاف بني
املعتصمني ون ــواب املنطقة ،لتتحول
الى خالف بني منطقتني :فنيدق التي
ينتمي إليها البعريني ،وحلبا مكان
االع ـت ـصــام .لــذلــك تـحــدثــت املـعـلــومــات
ع ــن ن ـيــة ال ـب ـعــري ـنــي ع ـقــد صـلـحــة بني
امل ـن ـط ـق ـتــن ل ـي ــل أول م ــن أمـ ـ ــس ،لـكــن
أحـ ــد ن ـ ــواب ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ع ـلــى ما
تقول املصادر ،تدخل ملنع ذلك وتقدم
بدعوى ضد شباب حلبا.

ّ
التبرعات المفترضة
ّ
تحول إلى حساب
مصرفي باسم

ي ــوض ــح ال ـن ــائ ــب ه ـ ــادي ح ـب ـيــش في
حــدي ـثــه إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» أن اإلش ـكــال
حصل على خلفية مـحــاولــة الشبان
اقتحام مبنى البلدية بالقوة وشتمهم
ال ـنــواب ،فتطور اإلش ـكــال إلــى إطــاق
نـ ــار ف ــي الـ ـج ــو« :خـ ـب ــرون ــي كـ ــان فــي
ســاح مــن املـيـلـتــن» .ويـســأل حبيش

عن «السبب وراء قطع اجتماع لجمع
التبرعات ملعالجة مرضى الكورونا».
على مقلب آخر ،بلغت قيمة التبرعات
 500مليون ليرة لبنانية ،بينها 100
مليون ليرة فقط من رئيس الحكومة
الـ ـس ــاب ــق س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ملـصـلـحــة
املستشفى الـحـكــومــي ،على مــا أعلن
حبيش ،باإلضافة الى وضعه أوتيل
«غراسياس» في حلبا كمركز للحجر
ً
الـصـحــي مـتـكـفــا بـمـصــاريـفــه .املبلغ
امل ـ ــال ـ ــي ،ع ـل ــى ض ــآلـ ـت ــه ،سـيـخـصــص
إلن ـ ـش ـ ــاء م ـخ ـت ـب ــر وب ـ ـنـ ــك دم داخ ـ ــل
املستشفى .وي ـقــول حبيش ردًا على
س ـ ــؤال حـ ــول وضـ ــع هـ ــذه ال ـت ـبــرعــات
بــاســم جمعية تابعة لــوالــدة النائب
ط ــارق املــرعـبــي ،إن «مـســاعــي اللجنة
لفتح حـســاب بــاســم ثــاثــة أشـخــاص
يمثلون الحملة وهم نقيب املحامني
مـحـمــد املـ ــراد ورئ ـيــس بـلــديــة الشيخ

ً
طابة طالل الخوري ممثال البلديات
ولـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــت ضـ ـ ــاهـ ـ ــر بـ ــال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة ع ــن
ك ــاري ـت ــاس ،إال أن املـ ـص ــارف رفـضــت
ّ
الطلب .وقد قيل لنا إن الحل بالتبرع
مل ـص ـل ـحــة ج ـم ـع ـي ــة ،ف ــوض ــع ال ـنــائــب
املــرعـبــي جمعية والــدتــه بالتصرف،
مــع تنازلها قانونًا ملصلحة ممثلي
اللجنة الثالثة» .وهو ما يؤكده أيضًا
النائب في تكتل لبنان القوي أسعد
ضــرغــام ل ــ«األخ ـب ــار» ،مـشـيـرًا ال ــى أن
«التنازل سيحصل ملدة  4أشهر أو املدة
الـتــي نحتاجها لـصــرف الـتـبــرعــات».
حـبـيــش وض ــرغ ــام يــوض ـحــان أيـضــا
أن «في الحملة  30شخصًا من نواب
ورج ـ ـ ــال دي ـ ــن وبـ ـل ــدي ــات وات ـ ـحـ ــادات
وفاعليات املنطقة هم الذين يقررون
آل ـي ــة ال ـ ـصـ ــرف ،ال امل ـم ـث ـل ــون ال ـثــاثــة
فـقــط ،ويـفـتــرض أن ي ـص ــدروا تقريرًا
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا» .م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ص ــرف ــت

وزارة الصحة مبلغ  75مليون ليرة
ملصلحة مستشفى عبد الله الراسي
الـحـكــومــي ،عـلــى أن تــوفــر لــه مـعــدات
وتجهيزات إضافية .لكن املستشفى
ل ــن ي ـكــون ج ــاه ـزًا السـتـقـبــال مــرضــى
ّ
ك ــورون ــا ق ـب ـيــل  3أس ــاب ـي ــع ع ـلــى أق ــل
تقدير .وإل ــى ذلــك الـحــن ،كــل مريض
تثبت إصــابـتــه ينقل ال ــى مستشفى
رفيق الحريري الحكومي في بيروت.
حـتــى إن الـشــركــات الـتــي يـفـتــرض أن
تؤمن املعدات الالزمة للمختبر الذي
«ت ـبــرع» بــه الـحــريــري ،لــن تتمكن من
اس ـت ـي ــراده ــا ق ـب ــل  17ي ــوم ــا بـحـســب
حـبـيــش .وق ــد بـلــغ ع ــدد الــذيــن ثبتت
إص ــاب ـت ـه ــم بـ ـك ــورون ــا فـ ــي عـ ـك ــار 14
شخصًا ،فيما طلبت وزارة الصحة
من  319شخصًا التزام الحجر املنزلي،
وفقًا لغرفة العمليات الوطنية إلدارة
الكوارث.

