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تـربيرات انقـطاع الكـهرباء تؤكد عـقم املـعاجلات

املؤسسات االخبارية يف مجيع أحناء العامل أشادت باخلطوة..
غوغل وفايسبوك وواتساب وانستغرام توافق على الدفع

بكركي حتتج على جتاوز دورها باالتصال مع السفري البابوي
وعـباس زار الراعي مرتني للبحث عن «احلكومة الضائعة»

الربملان االسرتالي يق ّر قانونا يلزم عمالقة التواصل االجتماعي
دفع أموال لوسائل اإلعالم احمللية مقابل نشر حمتوياتها

ميكن وصف يوم أمس
االول ،بأنه يوم البحث
عن احلكومة قبل ثالثة
أيام فقط ،من نهاية
شباط اجلاري ،أي بعد
مرور أكثر من  130يومًا
على صدور مرسوم تكليف
الرئيس سعد احلريري
تأليف حكومة جديدة يف
اصطلح
،2020/10/22
على وصفها بـ»حكومة
مهمة» من اخصائيني،
أي غري حزبيني ،حتظى
بقبول اجملتمع الدولي،
من أجل توفري املساعدات
الضرورية ،ملنع انهيار
البالد ،بعد جتاوز كل
األزمات املالية والنقدية
واخلدماتية كل اخلطوط
احلمر..
مبواكبة فرنسية ،حترك
املدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم،
فزار بكركي مرتني صباحًا
ومساء ،من أجل تدوير
ً
الزوايا ،والدمج بني سلسلة
الطروحات املتداولة ،من
بري
مبادرة الرئيس نبيه ّ
إىل فتح الباب امام البحث
يف عدد الوزراء ،يف
حماولة للتفاهم على خرق
ما ،والتوصل إىل انفراج

تحرك ملتقاعدي قوى األمن تضامناً مع العناصر يف الخدمة املظلومني بشأن الخدمات
الطبية واالستشفائية
على

الوضع ،والعثور
«احلكومة الضائعة».
وكشف املدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم
انه حبث موضوع تشكيل
البطريرك
مع
احلكومة
الراعي ،وقال :أنا اتوىل
جزءًا من املساعي ،وغبطته
يتوىل اجلزء اآلخر.
ويف املعلومات ان إبراهيم
شدد على احلد من
ُي ّ
التجاذبات لتمرير املرحلة
بأقل انقسام ممكن.
وفيما استقطبت بكركي

جممل احلركة السياسية
وزيارات الوفود احلزبية
والشعبية املؤيدة لدعوة
البطريرك املاروني بشارة
الراعي لعقد مؤمتر دولي
حلل االزمة اليت يتخبط بها
لبنان ،خرق اتصال الرئيس
املكلف تشكيل احلكومة
سعد احلريري بالبطريرك
حركة
مجود
الراعي
واملشاورات
االتصاالت
لتشكيل احلكومة العتيدة،
وفيما مل يعلن اي شي عن
مضمون االتصال املذكور،

االحتاد األوروبي :قلقون من خطوات
إيران األخرية ..املنطقة حباجة الستقرار

يتزايد القلق الفرنسي مما
تصفه مصادر دبلوماسية
«املرحلة
باريس
يف
الدقيقة» اليت وصل إليها
الربنامج النووي اإليراني
خصوصًا منذ بدء إنتاج
طهران معدن اليورانيوم
رغم
املاضي
الشهر
حتذيرات الثالثي الفرنسي
األملاني الربيطاني من هذه
اخلطوة يف ثالثة بيانات
متالحقة مؤخرًا.
ّ
وتركز الدول الثالث وعلى
رأسها فرنسا ،وبالتفاهم
مع الواليات املتحدة ،على
جعل األمن اإلقليمي واحدًا
من أولويات سياستها يف
الشرق األوسط.
ويف هذا اإلطار عرب

املتحدث باسم خارجية
االحتاد األوروبي ،بيرت
ستانو ،عن قلق االحتاد
إزاء خطوات إيران األخرية.

ويف حديثه للعربية واحلدث،
أوضح ستانو أن «الوقت
اآلن هو للدبلوماسية وحلل
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وزارة اخلارجية األمريكية:

انه
معلومات
حتدثت
تناول احلديث عن عمومية
األوضاع ومل يتطرق اىل
التفاصيل .وكان الفتا
االلتفاف
هامش
على
احلاصل حول بكركي زيارة
وفد من التيار الوطين احلر
للبطريرك الراعي بغياب
باسيل
جربان
رئيسه
استدراك
حاول
الذي
غيابه باتصال استلحاقي
بالبطريرك لكنه مل يفلح
يف تبديد التباينات واخلالف
املستفحل مع بكركي حول
مسؤولية الفريق الرئاسي
والعوني يف اعاقة تشكيل
احلكومة اجلديدة.
واستنادا اىل ما تسرب
عن االحاديث اليت جرت
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متحدثاً عن التهديد العسكري إليران

نتنياهو :ال أضع أمن «إسرائيل» بيد بايدن
احلكومة
رئيس
أعلن
بنيامني
اإلسرائيلية
نتنياهو ،امس االول
اخلميس ،إنه ال يعتمد
على الرئيس األمريكي جو
بايدن يف موضوع االتفاق
مع إيران ،مشريًا إىل أنه
«أعتمد على نفسي ،وأنا
ال أضع أمن إسرائيل بيد
أحد».
يف
نتيناهو
وأضاف
مقابلة مع «القناة  »12أن
موجه أكرره،
«هناك مبدأ
ّ

وهو أن إسرائيل عليها
أن تكون قادرة وحازمة
يف الدفاع عن نفسها
بقوتها الذاتية».
األخري
اتصاله
وحول
ببايدن ،أوضح نتنياهو
أنهما حتدثا كثريًا عن
إيران قائ ًال :لقد «حتدثنا
ساعة كاملة ..ومل تكن
عن الذكريات بل عن هذا
األمر ،وقد قلت له :مع
اتفاق أو دون اتفاق،

واجيب كرئيس حكومة
إسرائيل منع عودة األعمال
الفظيعة اليت مورست على
شعبنا».
وتابع متحدثًا عما قاله
خالل االتصال« :هناك
نظام يرفع راية تدمرينا،
وسأقوم بكل ما أقدر
ملنعه من التسلح بسالح
نووي» .وردًا على سؤال
املذيع إن كان ذلك يشمل
القيام بعمل عسكري،
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أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده

الضغوط القصوى على إيران
جاءت بنتائج عكسية

أعلن املتحدث باسم اخلارجية األمريكية نيد
برايس ،امس االول اخلميس ،إن «إيران تعيش
حتت ضغوط سياسية واقتصادية ونعترب العودة
إىل االتفاق النووي هدفًا اسرتاتيجيًا».
وأوضح برايس يف تصريح أن «األسلوب
الفعال لضمان عدم امتالك ايران سالحًا نوويًا

أعاد ،فجر أمس اجلمعة،
موقع فايسبوك املقاالت
اإلخبارية يف أسرتاليا بعد
ان سبقه اىل ذلك موقعا
واتساب وانستغرام.
وكان الربملان األسرتالي
أقر ،امس االول
قد
ّ
اخلميس ،قانونا يلزم
العمالقة
اجملموعات
للتكنولوجيا بدفع أموال
لوسائل اإلعالم مقابل نشر
حمتوياتها.
واعتمد النص بسهولة
شبكتا
توصلت
بعدما
غوغل وفايسبوك إىل
اتفاقات جينبهما التعرض
نتائجه
تكون
لتحكيم
ملزمة ،وهو ميهد الطريق
اجملموعتني
هلاتني
الستثمار عشرات املاليني

من الدوالرات يف اتفاقات
حول حمتوى حملي.
وقد يشكل هذا االتفاق
النزاعات
حلل
منوذجا
بني عمالقة التكنولوجيا
واملنظمني يف مجيع أحناء
العامل ملوازنة العالقات
اإلعالم
وسائل
بني
تواجه
اليت
التقليدية
صعوبات مالية كبرية،
واجملموعات العمالقة اليت
تهيمن على اإلنرتنت،
وحتصل على جزء كبري من
عائدات اإلعالنات.
وستدفع غوغل اآلن مقابل
احملتوى اإلخباري الذي
يظهر يف أداتها اجلديدة
نيوز
«غوغل
املسماة
شوكيز» بينما أصبح على
فيسبوك الدفع للمزودين

الذين يظهرون يف منتجها
اإلخباري «نيوز» الذي
يفرتض أن يطرح يف
أسرتاليا يف وقت الحق من
العام اجلاري.
بني
مواجهة
وجرت
واحلكومة
فايسبوك
األسرتالية ..فبعدما حجب
نشر روابط ملقاالت إخبارية
صادرة عن وسائل إعالم
حملية أو دولية ردا على
مشروع القانون ،تراجع
مالك إنستغرام وواتساب
أخريا ،وأبرم اتفاقا يف
اللحظة األخرية مع كانبريا.
مارك
جمموعة
وأعلنت
زوكربريغ أنها ستستثمر
مليار دوالر «على األقل»
يف احملتوى اإلخباري خالل

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات ..مناقيش ع الصاج

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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إعــالن

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Councillor Kun Huang, Gloria Jeans Berala staff and Mayor Steve Christou.

Follow our social media
channels for video updates
on Council services.
Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d like
me to help you with, please
contact me
0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

DAs available online
From 31 December 2020, anyone
lodging a development application
will be required to upload their
application electronically through the
Planning Portal that is managed by the
NSW Government.
As a result of these changes, applications
can no longer be submitted to Council
over the counter or by email.
Further information on how to lodge
applications on the portal is available on
www.planningportal.nsw.gov.au

For submissions on current
development applications visit
www.cumberland.nsw.gov.au/
development-applicationscurrently-advertised

or visit
www.cumberland.nsw.gov.au/
development-applicationtracking to check the status
of speciﬁc developments.

Lunar New Year celebrated with traditional lion dance
Cumberland City Council has celebrated Lunar
New Year with a traditional lion dance weaving
through Berala’s business district.
An eye dotting ceremony took place to bring
prosperity and good fortune to our community.
Lunar New Year is celebrated globally, and
Australia has one of the biggest celebrations
outside of Asia, particularly in Berala where over
45 per cent of residents are from Chinese, Korean
or Vietnamese backgrounds.
While Council didn’t run a street festival as we
have in previous years, a traditional lion dance was
a great chance to support local businesses that

were impacted ﬁnancially following the COVID-19
outbreak at Christmas.
The lion symbolises power and wisdom, and the
dance is performed to bring prosperity and luck.
Council is committed to helping local businesses
recover from COVID-19. Many local business
owners have been requesting assistance and
support to help bring shoppers back and I’m glad
that Council could play a role.
For businesses recovering from the
COVID-19 pandemic, information on Council
support and assistance is available at:
www.cumberland.nsw.gov.au/business-and-economy

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
)DAs( التطوير
طلبات التطوير
طلبات
)DAs(
على اإلنرتنت
متوفرة على
متوفرة
اإلنرتنت

2020  كانون األول31 إبتداء من
أصبح مطلوباً من أي شخص يقدم
طلب تطوير تحميل طلبه إلكرتونيـًا
Planning( من خالل موقع التخطيط
) التي تديرها حكومة نيوPortal
.ساوث ويلز
 لم يعد من،كنتيجة لهذه التغيريات
املمكن تقديم الطلبات إىل البلدية
) أو عربover the counter( باليد
.الربيد اإللكرتوني
يتوفر مزيد من املعلومات حول كيفية
إيداع الطلبات على موقع التخطيط
:) علىPlanning Portal(
www.planningportal.nsw.
gov.au
لتقديم طلبات التطوير الحالية
:زوروا
www.cumberland.nsw.
gov.au/
developmentapplications-currentlyadvertised
:أو زوروا
www.cumberland.nsw.
gov.au/
developmentapplication-tracking
وذلك للتحقق من حالة تطويرات
.معينة

االحتفال بالسنة القمرية الجديدة
برقصة األسد التقليدية

ويتم أداء الرقصة لتحقيق الرخاء
 وتلتزم البلدية بمساعدة.والحظ
الشركات املحلية على التعايف من
 العديد من أصحاب.COVID-19
األعمال املحليني يطلبون والدعم
للمساعدة يف إعادة املتسوقني
.ويسعدني أن تلعب البلدية دورًا
لتعايف الشركات من جائحة
 تتوفر معلومات حول، COVID-19
:دعم البلدية ومساعدتها على

www.cumberland.nsw.
gov.au/business-andeconomy
إذا كانت لديكم أي مشاكل
،ترغبون ان أساعدكم فيها
فالرجاء االتصال بي على
:الرقم
0419 651 187
steve.christou@
cumberland.nsw.gov.
au

احتفلت بلدية كمربالند بالعام
القمري الجديد برقصة األسد
التقليدية التي تنقلت عرب املنطقة
.التجارية يف برياال
أقيم حفل تنقيط العني لجلب
.الرخاء والحظ السعيد ملجتمعنا
ويتم االحتفال بالسنة القمرية
،الجديدة على مستوى العالم
وتحتفل أسرتاليا بأحد أكرب
 ال سيما يف،االحتفاالت خارج آسيا
 يف املئة45 برياال حيث أكثر من
من السكان من خلفيات صينية أو
.كورية أو فيتنامية
على الرغم من أن البلدية لم تـُقـِم
مهرجانـًا يف الشوارع كما كنا نفعل
 إال أن رقصة،يف السنوات السابقة
األسد التقليدية كانت فرصة رائعة
لدعم الشركات املحلية التي تأثرت
COVID- ماليـًا يف أعقاب تفشي
. يف عيد امليالد19
،يرمز األسد إىل القوة والحكمة
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لــبنانيات

الراعي التقى وفد لقاء لبنان احملايد اللواء ابراهيم:

نتالقى استكماال جلهود تشكيل احلكومة ولن منل أو نكل

الراعي خالل استقبال لقاء لبنان املحايد
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،بعد ظهر امس االول،
املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،الذي
قال بعد اللقاء« :زيارة غبطة
البطريرك دائما مفيدة وتعطي
دفعا ،ومن يريد العمل للبنان
ومصلحته عليه أن يأخذ الدفع
من غبطته .لقد قلت لغبطته
إن العامل قائم على الرجاء
واألمل ،وحنن لن منل أو نكل
وسنكمل بالعمل الذي نقوم
به .وحتدثت مع غبطته عن
موضوع تشكيل احلكومة حيث
أتوىل أنا جزءا من املساعي
وغبطته يتوىل اجلزء اآلخر،
لذلك ال بد من التالقي من
حني اىل آخر الستكمال اجلهود
على أمل أن تتحسن األمور».
بعد

«لقاء لبنان املحايد»

ذلك،

التقى

الراعي

الوفد املؤسس «للقاء لبنان
احملايد» الذي أبدى تأييده
للمواقف الوطنية للبطريرك
املاروني.
وألقى سيمون مسعان كلمة
باسم الوفد ،قال فيها:
«أتينا اليوم وفد من لقاء
لبنان احملايد لزيارة صاحب
الطبيعي
ومن
الغبطة،
وسط هذا األسبوع الزاخر
مع
املتضامنة
بالزيارات
البطريرك أن يكون لقاء
لبنان احملايد الذي حيمل يف
امسه وشعاره مشروع احلياد،
بني الزائرين .وخالل الزيارة
أطلعنا البطريرك الراعي على
اخلطوات اليت يقوم بها اللقاء
على املستويني الدبلوماسي
واإلغرتابي ،لتحقيق احلياد،
واملؤمتر الدولي .وسلمناه
مذكرة مفصلة يف ذلك.
توجيهات
اىل
واستمعنا
غبطته ،الذي وضعنا جبو

الظروف اليت حتيط حبركته
على هذا الصعيد».
الثانية
«النقطة
أضاف:
اليت يركز عليها اللقاء ،هي
أنه ال جيوز أن تبقى الدعوة
إىل احلياد واملؤمتر الدولي
مقتصرة على مجاعات وخنب
وافراد ،فضال عن البطريركية
املارونية .على كل اللبنانيني
أن يكونوا اليوم يف هذا
الصف داعمني ملشروع احلياد
واملؤمتر الدولي ،بهدف إنقاذ
لبنان مما هو فيه من درك
عميق».
وختم« :هناك أهمية للوقوف
البطريرك،
جانب
اىل
فاملسألة باتت مسألة وطنية
مصريية كيانية ،ومل تعد
دعما ملرجعية .ليست املسألة
اختالفا يف وجهات النظر أو
خالفا بني مرجعيتني ،إمنا أن
يبقى لبنان وطنا كرميا ألبنائه
أو ورقة تفاوض لآلخرين».

رئيس اجلمهورية تابع آخر معطيات التسرب النفطي يف شواطئ
االراضي احملتلة وشدد على إجراء مسح حبثًا عن اي بقع ملوثة

تابع رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون قبل ظهر امس
االول ،املعطيات املتوافرة عن
التسرب النفطي الذي حصل يف
ّ
الشواطئ يف االراضي احملتلة،
واالجراءات الواجب اختاذها للحد
من تأثريه السليب على الساحل
اللبناني السيما بعد ظهور بقع
سوداء متفرقة على الشاطئ
اجلنوبي وصو ً
ال اىل الرملة
البيضاء.
وشدد الرئيس عون على
ضرورة إجراء مسح شامل للمياه
االقليمية اللبنانية من اجلنوب
ً
حبثا عن اي بقع
حتى الشمال
ملوثة ،وكذلك الكشف على
الشاطئ اللبناني للغاية نفسها
لتحديد االضرار والعمل على
معاجلتها.

سفري تركيا

اىل ذلك استقبل الرئيس عون،
سفري تركيا يف لبنان السفري
هاكان كاكيل  Hakan Cakilيف
زيارة وداعية ملناسبة انتهاء
مهمته الدبلوماسية يف لبنان،
وشكره على اجلهود اليت بذهلا

الرئيس عون مستقبال النائب بانو

خالل عمله لتعزيز العالقات
اللبنانية-الرتكية وتطويرها يف
اجملاالت كافة متمنيا له التوفيق
يف مهامه اجلديدة.

النائب انطوان بانو

واستقبل الرئيس عون نائب
بريوت االوىل العميد انطوان
بانو وعرض معه االوضاع
العامة يف البالد والتطورات
احلكومية واالوضاع االقتصادية
 .واوضح النائب بانو انه
اطلع الرئيس عون على العمل
القائم ملعاجلة تداعيات االنفجار
الذي وقع يف مرفأ بريوت
واالضرار اليت حلقت بسكان
االحياء املتضررة بفعل االنفجار
سواء جلهة التعويضات املالية
اليت توزع على املتضررين او
جلهة اصالح االضرار  ،الفتا
اىل ضرورة االسراع يف اعادة
االعمار السيما يف االحياء اليت
اصيبت بأضرار بالغة  .واشار
النائب بانو اىل ان املبالغ
اليت خصصها فخامة الرئيس
للتعويض واليت جتاوزت الـ١٥٠

مليار لرية لبنانية ساهمت يف
معاجلة تداعيات االنفجار علما ان
الرئيس عون يعمل مع احلكومة
على تأمني اعتمادات اضافية
الستكمال دفع التعويضات
اليت يتوالها اجليش بالتنسيق
مع حمافظة بريوت .ودعا اىل
احملالت
باصحاب
االهتمام
التجارية الصغرية الذين توقفت
مواردهم بفعل االضرار من
جهة وحالة التعبئة العامة من
جهة اخرى  .واوضح النائب
بانو ان عملية التدقيق املالي
اجلنائي يف مصرف لبنان هي
اخلطوة االساسية على طريق
االصالحات وعملية النهوض
االقتصادي واليت ال تراجع
عنها النها بالنسبة اىل فخامة
الرئيس املدخل الطبيعي العادة
عملية النهوض االقتصادي اليت
يفرتض ان تتوالها احلكومة
العتيدة اليت ستشكل على اسس
العدالة والشراكة وامليثاقية
واملعايري املوحدة كي تتمكن
من القيام مبسؤولياتها الوطنية
واالنقاذية يف املرحلة املقبلة .

املستقبل جنوبا زار سوسان وحداد والقادة االمنيني وتشديد
على ضرورة التعاون الجياد احللول واخلروج من االزمة هناك إمكانية حللول وسط قد خترج حبكومة إنقاذ وطين
جتمع العلماء دعا دياب للعمل كأن احلكومة عادية:

زار وفد من املكتب اجلديد
ملنسقية «تيار املستقبل» يف
صيدا واجلنوب كال من مفيت
صيدا واقضيتها الشيخ سليم
سوسان وراعي ابرشية صيدا
ودير القمر للروم الكاثوليك
املطران ايلي حداد ،يف
مستهل جولة على فاعليات
املدينة الروحية.
تقدم الوفد املنسق العام
مازن حشيشو واعضاء مكتب
املنسقية :حممد شريتح  ،حنان
نداف ،حممد احلريري ،منسقة
دائرة صيدا رابعة الدنب
ومنسق العالقات مع االجهزة
االمنية سامر السن .
والتقى الوفد املفيت سوسان
يف مكتبه يف دار افتاء صيدا،
ومت البحث يف جممل االوضاع
على الساحة اللبنانية عموما
والصيداوية خصوصا ،وكان
«لضرورة
مشرتك
تأكيد
تعاون وتكافل نسيج اجملتمع
الصيداوي يف ما بينه للوقوف
اىل جانب املواطن يف ظل
الظروف االقتصادية واملعيشية
الضاغطة واليت اثقلتها جائحة
كورونا».

كما اكد اجملتمعون «اهمية
تعاون مجيع االفرقاء يف هذه
املرحلة واجياد احللول للخروج
من هذه االزمة».

سوسان

سوسان
قال
اللقاء
اثر
»:تشرفت بزيارة االخوة يف
منسقية تيار املستقبل ،هذه
املنسقية اجلديدة اليت تقوم
جبهد كبري من اجل خدمة
مدينتها وخدمة نهجها يف
حتقيق احلياة الكرمية للمواطن
يف هذا الوطن ،وحنن نعقد
عليها اماال كبرية يف اجنازات
ملا فيها مصلحة املدينة على
كل صعيد  .وكانت مناسبة
للخوض بالكثري من املواضيع
اليت ختص صيدا وختص وطننا
يف قضاياه الكثرية هذه االيام،
وامتنى للمنسقية كل التوفيق
كما متنينا للمنسقية السابقة».

حداد

ثم التقى الوفد املطران حداد يف
مكتبه يف مطرانية صيدا ،وكانت
مناسبة لتبادل االراء وجولة افق
على االوضاع ،والتأكيد «على
التعاون والتواصل الدائم ملا
فيه مصلحة صيدا ومنطقتها

وما متثله من عنوان للعيش
املشرتك ومنوذج يف االنفتاح
والتالقي بني اجلميع».
اثر اللقاء قال حداد« :تشرفنا
بزيارة الوفد الكريم  ،ونهنئهم
على تسلم مسؤولياتهم اجلديدة
كتيار مستقبل يف صيدا،
وتبادلنا واياهم االراء على
الساحة اللبنانية ،وطبعا متفقون
حول أمور كثرية  :تطلعنا واحد
وهمومنا واحدة ولدينا االرادة
الطيبة للتعاون من اجل صيدا
واملنطقة ،حتى مجيع االفرقاء
ترتاح للتعاون بني الفاعليات
وهذا ينعكس سالما وطمأنينة
جلميع الناس يف املنطقة» .

االجهزة االمنية

بعد ذلك ،جال وفد التيار على
قادة االجهزة االمنية يف سرايا
صيدا  ،والتقى قائد منطقة
اجلنوب االقليمية يف قوى االمن
الداخلي العميد غسان مشس
الدين واملدير االقليمي المن
الدولة يف اجلنوب العقيد فادي
قرانوح ومدير مكتب امن الدولة
يف صيدا املقدم ايلي وهيب،
وجرى عرض للوضع االمين يف
صيدا واجلنوب .

رأت اهليئة اإلدارية يف «جتمع
العلماء املسلمني» يف بيان اثر
اجتماعها األسبوعي ،امس االول
اخلميس ،أن «املسؤولني يف
لبنان اعتادوا على حال الفراغ
الدستوري اليت جتعل البلد يتجه
حنو مصري جمهول وترتكه نهبا
إلرادة القوى املستكربة اليت
ختطط للقضاء على كل مكامن
القوة فيه والسيطرة مستقبال
على موارده الواعدة ،خاصة
يف جمال النفط والغاز من خالل
السيطرة على اإلدارة السياسية
للبلد».
واعتربت أن «إبقاء امللف
أي
دون
جامدا
احلكومي
حركة وانقطاع التواصل بني
املسؤولني وكذا بني الوسطاء،
جيعل اجلميع شركاء يف اجلرمية
الكربى الناجتة عن الالمباالة
يف التعاطي مع قضايا الوطن،
ولعل البعض منهم شريك يف
خطة مدبرة تستهدف كل عناصر
القوة اليت ميتلكها وعلى رأسها
املقاومة».
وإذ أشارت إىل أن «الوقت
الذي ستتشكل فيه احلكومة بات

جمهوال ولعلنا سنبقى بال حكومة
إىل انتهاء العهد أمام التعنت
املتبادل» ،دعت «رئيس حكومة
تصريف األعمال الدكتور حسان
دياب اىل املتابعة التفصيلية
لألوضاع والعمل وكأن احلكومة
حكومة عادية ،ألن مصاحل
املواطن هي مسؤوليتهم اليت
جيب عليهم القيام بها حتى
تتشكل حكومة جديدة».
كما دعت اللجنة «رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
ورئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري اىل االسراع يف تشكيل
احلكومة ،وهما مسؤوالن أمام
الوطن والشعب والضمري عن
رعاية مصاحل الوطن واملواطن
مصاحلهم
على
وتقدميها
الشخصية ،والظاهر أن هناك
إمكانية حللول وسط ميكن من
خالهلا اخلروج حبكومة إنقاذ
وطين تضم أقطابا ويراعى يف
تشكيلها وحدة املعايري».
كذلك دعت «رئيس جملس
النواب األستاذ نبيه بري اىل
تفعيل مبادرته والقيام بسلسلة
اتصاالت مع كل من الطرفني

املسؤولني عن تشكيل احلكومة،
فهو ميتلك من الوعي واحلكمة ما
ميكن أن جيعله حكما يستطيع
إخراجنا من املأزق الذي يعيش
فيه البلد».
ونوهت اهليئة بـ»القرار الذي
اختذه رئيس حكومة تصريف
األعمال الدكتور حسان دياب
تطبيق تدابري ملكافحة االحتكار
والغش والتالعب باألسعار»،
وطالبته بأن يكون «هو بشخصه
متابعا هلذا األمر ملا فيه من
مصلحة للمواطن الذي بات غري
قادر على تأمني أقل املستلزمات
الضرورية للعيش الكريم».
وأخريا ،استنكر التجمع «قيام
جمهولني بإطالق قذيفة صاروخية
وإطالق نار على منزل عضو كتلة
الوفاء للمقاومة النائب إيهاب
محادة» ،ورأى فيه «حماولة
واضحة خللق فتنة داخل بيئة
املقاومة» ،داعيا «األجهزة
األمنية اىل متابعة املوضوع
وصوال للفاعلني واحملرضني
وتقدميهم اىل القضاء لينالوا
جزاءهم العادل وكشف خمططهم
الفتنوي».
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لــبنانيات

الراعي :طرحنا املؤمتر الدولي الننا غري قادرين على التفاهم مع بعضنا وندعو
كل فريق لوضع ورقة عن مشكلتنا لتقدميها ورقة واحدة اىل االمم املتحدة
املاروني
البطريرك
أكد
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي «ان طرحنا ملؤمتر دولي
جاء الننا غري قادرين على
التفاهم وال على قيام اي حوار
او اتفاق مع بعضنا» ،معتربا ان
«ان اجملتمع الدولي مسؤول
عن عضو فاعل ومؤسس يف
االمم املتحدة وعليه ان ميد
يد املساعدة رمسيا وجديا».
ودعا «كل فريق اىل وضع
ورقة حول مشكلتنا يف لبنان
لتقدميها ورقة واحدة اىل االمم
املتحدة».

مذكرة

كالم الراعي جاء خالل استقباله
وفدا من «لقاء سيدة اجلبل»
و»التجمع الوطين» و»حركة
املبادرة الوطنية» ،قدم له
مذكرة تالها الدكتور رضوان
السيد ،وجاء فيها ما يلي:
«أتينا اليوم حنن هذه النخبة من
«لقاء سيدة اجلبل» و»التجمع
الوطين اللبناني» و»حركة
املبادرة الوطنية» ومعنا مجهور
كبري إىل هذا الصرح الوطين
الكبري يف بكركي ،لتقديم
التحية والتأييد ملبادرتكم،
بل مبادراتكم الشاخمة يف
مساء الوطن واملنطقة .حنن
املواطنني اللبنانيني نعرف
شيمكم الشخصية العالية وقد
انضويتم يف تقليد أسالفكم
البطاركة العظام ،الذين قادوا
ومحوا مجاعات املؤمنني ،ورعوا
استقالل هذا الكيان ،بوصفه
وطنا نهائيا جلميع أبنائه،
عربي اهلوية واالنتماء وحامل
رسالة سامية يف حميطه وله
وللعامل.
الغبطة
صاحب
سيدي
والنيافة،
لقد كنتم وما زلتم ،كما هو
شان بطاركة بكركي ،منوذجا
للراعي الصاحل يسدد اخلطى،
ويدعو لرعاية اخلري العام بدعوة
سائر املسؤولني للتمسك
بثوابت لبنان التأسيسية،
وحتييده عن لعبة األمم
القاتلة ،والعودة إىل املعنى
النبيل للسياسية بوصفها فنا
راقيا خلدمة االنسان واملواطن
ال خلدمة شخص بعينه ،كما
سبق لكم القول قبل سنوات.
وما أزال أذكر إحلاحكم على
الشراكة الوطنية ،البعيدة عن
االستئثار والتبعية .وعندما
رأيتم ما حيدث خبالف ذلك
كله ،كأمنا حنن حمكومون
حبكومة عدوة أو أنها حتكم
شعبا عدوا ،أعلنتم االعرتاض
وباسم
املواطنني
بإسم
الوطن ،وال أحد أوىل بذلك من
بكركي.
صاحب الغبطة والنيافة،
لقد دعومت إىل حترير الشرعية،
وإىل احلياد ،وإىل اإلنقاذ
حكومة
وتباشريه
الوطين
حزبيني.
غري
أخصائيني
ووصلتم أخريا للمناداة مبؤمتر
دولي إلنقاذ لبنان ،يساعد يف

استعادة الثوابت واألصول
وعلى رأسها وثيقة الوفاق
الوطين والدستور ،وقرارات
الشرعية الدولية.
إننا نقف معكم وخلفكم يف
الدعوة اليت نفهمها ونثق
بها نداء صادقا ومسؤوال يف
اجتاهني:
 يف اجتاه مجيع اللبنانيني،كي يتضامنوا يف حترير
الشرعية من تعددية السالح
واالستئثار بالقرار ،ومحاية
الدولة من مصائر الفشل
واإلفالس السياسي واملالي
واألخالقي ،واإلصغاء لصيغة
عيشهم املشرتك حبماية وثيقة
الوفاق الوطين والدستور.
 ويف اجتاه األسرة الدولية،للوفاء بالتزاماتها جتاه لبنان
ومنها تنفيذ القرارات الدولية
املتعلقة بسيادة لبنان ،ال
سيما القرار  1701الذي نص
يف مقدمته على استناده إىل
مرجعية اتفاق الطائف ،فضال
بالطبع عن القانون الدولي.
كيف يقال إنكم تسعون
للحرب والتدويل وجتاوز العقد
الوطين ،وقد صغتم يف عظتكم
األخرية مطلبكم يف مجلة هي
فصل اخلطاب« :نريد مؤمترا
دوليا خاصا بلبنان ،حلماية
وثيقة وفاقنا الوطين ودولتنا
الواحدة السيدة املستقلة».
نعم جلبهة وطنية عريضة
واحلياد
الشرعية،
لتحرير
اإلجيابي ،واملؤمتر الدولي
من أجل الطائف والدستور
وقرارات الشرعية الدولية من
أجل لبنان.
دمتم يا صاحب الغبطة
والنيافة للبنان الذي ينهض
بهمتكم وهمم كل الوطنيني
املخلصني».
أمحد
الوفد:
ضم
وقد
فتفت ،إدمون رباط ،أسعد
بشارة ،أمني بشري ،أنطوان
قسيس ،ايلي احلاج ،ايلي
القصيفي ،ايلي كريللس،
أمين جزيين ،أمحد األيوبي،
أنطوان إندراوس ،بدر عبيد،
بديع سنو ،بهجت سالمة ،بول
منري ،جورج كالس ،جوزف
كرم ،حامد الدقدوقي ،حسن
عبود ،حسان قطب ،حسني
عطايا ،خليل طوبيا ،راويه
حشمي ،رىل دندشلي ،رضوان
السيد ،رودريك نوفل ،زياد
عيتاني ،زياد الغوش ،سامي
مشعون ،سوزي زيادة ،سريج
بوغاريوس ،سيمون جورج
كرم ،شربل عازار ،طوني
حبيب ،عادل جابر ،عامر
أرناؤوط ،عبد الرمحن املبشر،
علي محاده ،عطاهلل وهبه،
فادي أنطوان كرم ،فارس
سعيد ،فجر حممد ياسني ،فؤاد
مكحل ،قاسم يوسف ،كمال
الذوقي ،لينا التنري ،ماجد
كرم ،ماجدة احلاج ،ماريان
رنو ،حممد العره ،منى فياض،

الراعي خالل استقباله وفدا من لقاء سيدة الجبل

مياد حيدر ،نبيل يزبك ،هشام
عليوان ،هشام قطب.

الراعي

ورد البطريرك بكلمة رحب فيها
باملشاركني «يف هذا اللقاء
اجلامع» ،وقال« :نشكر اجلميع
الذين شرفونا اليوم ،يف هذا
اللقاء اجلامع اليوم يشعر
الصرح البطريركي بوطنيته
ولبنانيته عندما تشرفونه بهذه
الوحدة املتنوعة ،الن هذا هو
لبنان ،واذا مل يكن هكذا
فمعناه اننا أضعنا هويتنا».
املواضيع
«ان
واضاف:
االساسية اليت تفضل بها
الدكتور رضوان واليت هي
لغة اجلميع ،اريد ان اتوقف
عند نقطتني ،ملاذا نتحدث عن
احلياد وعن مؤمتر دولي .نتكلم
عن احلياد الن طبيعة لبنان
انه بلد حيادي ،كون نظامه
تعدديا ،اي التعددية الدينية
والثقافية ،نظامه االنفتاح
على كل الدول شرقا وغربا،
نظامه ليربالي ،نظام حريات
عامة ودميوقراطية ،وهذا
معناه ان لبنان دولة التالقي
واحلوار ،وهذا اصبح كمكسب
تطالب الدول العربية به ،وهم
الذين يقولون اننا عندما نأتي
اىل لبنان ،نشعر اننا نعيش
يف وطن احلريات والتالقي».
وتابع« :والن لبنان هكذا
ووضعه التارخيي والسياسي
واجلغرايف ميكن ان يسمح له
ان خيوض حروبا الن مساحته
صغرية جدا ،نؤكد ان لبنان
بطبيعته وجغرافيته ليس
للحروب ،ويف املرحلة اليت
مر بها لبنان وتارخيه قبل ان
يصبح دولة ،مل حتصل فيه
اي حروب امنا مجيع من سكنوه
وروابط
باتصاالت
قاموا
اقتصادية ومالية وجتارية،
واصبح لبنان حبد ذاته
وواقعه التارخيي والسياسي
حضاريا
جسرا
واجلغرايف
وثقافيا بني الشرق والغرب.
وكل الدول دخلت اىل هذا
املشرق من خالل لبنان ،لذلك
فانه بطبيعته حيادي .عشنا

هذا احلياد منذ العام 1920
اىل حني بدء احلرب االهلية
يف العام  ،1975ومر لبنان
بعد ذلك باحتالالت وظهور
ميليشيات وبتنا نتخبط وال
نزال حتى اليوم».
وقال« :اذا ،حنن نستعيد
هويتنا ولسنا بصدد خلق
شيء جديد ،هذه هي هويتنا
اللبنانية عندما كنا نعيش زمن
احلياد دون كلمة احلياد ،وهذا
موجود يف كل بيانات احلكومات
السابقة ،والسياسة اخلارجية
للبنان هي عدم االحنياز ،او
احلياد ،او التحييد .وكلها
مذكورة يف البيانات الوزارية.
يف الفرتة ما قبل العام ،1975
كان لبنان يعيش االزدهار
والتقدم ،وخسرنا هذه االمور
كلها عندما اصبحنا خارج
احلياد ،وفرض علينا اال نكون
حياديني ،يف حني اننا لسنا
كذلك .وهذا هو السبب الذي
من اجله نطالب باحلياد».
واضاف« :عندما تكون مريضا
تذهب اىل الطبيب لتطالب
باستعادة صحتك وعافيتك.
واملؤمتر الدولي برعاية االمم
املتحدة الننا وصلنا ولالسف
اىل وقت ال نستطيع التفاهم
مع بعضنا ،وليس هناك من
حوار او اتفاق .والنتخاب
بقينا
للجمهورية
رئيس
سنتني ونصف السنة دون
رئيس ،وكذلك اليوم بالنسبة
لتشكيل احلكومة تكرر االمر،
وحنن اليوم منذ سنة وأربعة
اشهر بدون حكومة فعلية،
اي منذ استقالة الرئيس
سعد احلريري يف  17تشرين
وحنن ال نزال نتخبط .وبعدها
تشكلت حكومة الرئيس حسان
دياب ومل يعرتف بها اال
الداخل وليس اخلارج ،اىل
حني تقديم استقالتها بعد
انفجار املرفأ .ومتت تسمية
السفري مصطفى اديب بعد
ذلك واعتذر ،وكلف الرئيس
احلريري كمنقذ وكشخصية،
وهو غري قادر على التأليف
فماذا نفعل ،واين اصبح
البلد؟ حنن غري قادرين على

التفاهم على اي شيء وغري
قادرين حتى على قيام حوار
او اي اتفاق ،هلذا قلنا ان
لبنان عضو مؤسس وملتزم
وفاعل يف االمم املتحدة
ويف جامعة الدول العربية
وال جيب ان نرتكه ميوت امام
انظارنا ،لذلك قلنا ان اجملتمع
الدولي مسؤول عن عضو
فاعل ومؤسس وعليه ان ميد
يد املساعدة رمسيا وجديا،
ومن هنا كان طرحنا ملؤمتر
دولي».
ورأى «ان معاناتنا تنطلق
من  3ثوابت ،االوىل :وثيقة
الوفاق الوطين اليت صدرت
عن اتفاق الطائف وال يتم
تنفيذها ال روحا وال نصا.
الثانية :الدستور حيث حنن
اليوم يف مكان والدستور
يف مكان اخر ،وهذا معناه
ان هناك شيئا يف الدستور

امسه ثغرات يتم جتاوزها
والدليل
عليها،
واالتفاق
على ذلك اننا ال نستطيع ان
نتفاهم مع بعضنا ،وكل ما
جيري اخلالف عليه اليوم يف
الداخل هو بسبب التدخالت
اخلارجية والداخلية .واليوم،
بالنسبة لتأليف احلكومة هناك
خالف على قراءة النص الذي
يقول ان رئيس اجلمهورية
يوقع باالتفاق مع رئيس
احلكومة ،وابسط االمور خنتلف
عليها .وعلينا ان نقول جبرأة
ان هذه هي قصتنا بالنسبة
لوثيقة الوفاق الوطين وهذه
هي االمور اليت هي االساس
يف مشاكلنا .اما الثالثة فهي
امليثاق الوطين الذي حدده
اتفاق الطائف ،ميثاق العيش
معا ،وان لبنان هو وطننا
النهائي ،وهذا جيب ان نعيشه
سويا مسلمني ومسيحيني ،ال
ان نعيشه كشيعي وسين
وروم
وماروني
ودرزي
كاثوليك و ...العيش املشرتك
هو بني املسلمني واملسيحيني
ويبنون البلد معا» .
ودعا البطريرك الراعي «كل
فريق اىل وضع ورقة حول
مشكلتنا يف لبنان لتقدميها
ورقة واحدة اىل االمم املتحدة
من دون الرجوع اىل اي دولة
للسؤال عن احلل ورأيها به،
امنا من خالل طرح املشكلة
وطلب املساعدة هلا» .وقال:
«الناس مل يعد باستطاعتها
حتمل كل االزمات املالية
والسياسية،
واالقتصادية
مل يصل اي بلد يف العامل
اىل ما وصلنا اليه ،لذلك ال
نستطيع البقاء مكتويف االيدي
ومشاهدة ابنائنا يعانون الفقر
والعوز».

احملكمة اخلاصة بلبنان:

األمني العام لألمم املتحدة مدد
والية احملكمة سنتني إضافيتني
أعلنت احملكمة اخلاصة بلبنان
يف بيان ،أن «األمني العام
لألمم املتحدة (األمني العام)
مدد والية احملكمة اخلاصة
بلبنان (احملكمة) ملدة سنتني
إضافيتني اعتبارا من  1آذار/
مارس  ،2021أو إىل حني
انتهاء القضيتني القائمتني
أمامها إذا حصل ذلك قبل
انتهاء فرتة التمديد ،أو إىل
حني نفاد األموال املتوافرة
إذا حصل ذلك قبل انتهاء
فرتة التمديد .وجرى التمديد
لوالية احملكمة عمال بقرار
جملس األمن .»)2007( 1757
ولفتت اىل أن «األمني
العام أعاد ،يف البيان الذي
أصدره ،التأكيد على التزام
األمم املتحدة بدعم احملكمة
يف جهودها اهلادفة إىل
وضع حد لالفالت من العقاب
من أجل مقاضاة املسؤولني

عن اجلرائم املندرجة ضمن
اختصاصها».
احملكمة
رئيسة
وقالت
القاضية إيفانا هردليشكوفا
يف هذا الصدد« :أنا ممتنة
للمجتمع الدولي على دعمه
املتواصل لعمل احملكمة،
فهذه رسالة عاملية قوية بأن
اجلرائم اإلرهابية لن متر بدون
عقاب .وأنا ملتزمة بشدة مع
زمالئي يف احملكمة بإجناز
والية احملكمة يف الوقت
العدالة
وبتحقيق
احملدد
للمتضررين من خالل إجراءات
عادلة وشفافة».
وأشار البيان اىل أن «الرئيسة
هردليشكوفا كانت قد طلبت
متديد الوالية ملدة سنتني
كي يتاح للمحكمة ختفيض
أنشطتها تدرجييا وإنهاء العمل
القضائي القائم أمام الغرف
املختلفة».
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لـبنانيات

الوفاء للمقاومة :ضرر التأخري بتشكيل احلكومة
أكرب من ضرر أي تنازل لتسريع والدتها وال
من يعرقل تشكيل احلكومة اإلصالحية
جيوز استمرار توقيف أبرياء يف قضية االنفجار االنقاذية ال يريد صالح اللبنانيني ويغرق
قبالن هنأ بذكرى والدة االمام علي :

أشارت كتلة «الوفاء للمقاومة»
يف بيان اثر اجتماعها الدوري
مبقرها يف حارة حريك ،برئاسة
النائب حممد رعد ،اىل أنه «بصرب
املؤمن احملتسب ميضي هذه
األيام أنيس النقاش وال يغادر،
وكأن شهر شباط من كل عام
صار موعدا سنويا لقادة شهداء
املقاومة وحمبيهم ،ويف زمن
أكرب انتصارات األمة الناهضة
يف هذا العصر ،انتصار الثورة
اإلسالمية يف إيران ضد طواغيت
هذا الزمان وجبابرته».
وتقدمت الكتلة بـ»أحر التعازي
لعائلة الفقيد ولكل أبناء
املقاومة بإبن عاصمة النضال
بريوت ،وعاشق فلسطني،
والرائد الباحث واملضحي من
أجل التحرير واحلرية والعدل
واحلق والكرامة ،أنيس النقاش
له أرصدة حب وتقدير مدخرة
عند كل قوس نصر لألمة وعند
كل حتول مفصلي واسرتاتيجي
لسماحة
املقاومة.
تصنعه
الشيخ املقاوم عباس حرب
إمام بلدة احللوسية يف جنوب
لبنان ،والذي ودعناه باألمس،
وهو الذي تشهد بواكري أيام
التصدي لالحتالل الصهيوني
على جرأته وبأسه وصموده
وصربه ،كما لألخ اجملاهد
واملسؤول األستاذ أمحد قمر
ابن سحمر البقاع الغربي ،أحد
أوتاد الصمود والتحدي لالحتالل
الصهيوني ،ومن إخواننا األوائل
يف حزب اهلل الذين يتصدون
للشأن العام وخلدمة الناس
يف مناطقهم وحميطهم .هلما
معا نرفع آيات التقدير والوفاء،
وألهلهما وحمبيهما مجيل الصرب
واألجر والسلوان».
ويف الشأن اللبناني الداخلي،
لفتت الكتلة اىل «مراوحة مثقلة
برتاشق تهم ومسؤوليات تفضح
عيوب منهج احملاصصة وعقمه
عن إنتاج حكومة تلتزم برنامج
نهوض حتاسب على أساسه».
وشددت على «أهمية محلة
التلقيح ضد الكورونا ،وضرورة
تشجيع املواطنني للتعاون
وتسجيل أمسائهم وفق الربنامج
املعتمد الذي يعود تطبيقه
باخلري والصحة على اجلميع»،
مرحبة بـ»حترك وزارة الصحة
لتأمني أنواع اللقاحات األخرى
املطلوبة وتنظيم ذلك ،والتعاون
والتنسيق مع القطاع اخلاص
الذي يبدي جهوزية عالية يف
هذا اجملال».
وأشارت الكتلة اىل أنها «إثر
املالحظات اليت أبدتها والكتل
النيابية األخرى حول قرض
البنك الدولي لتعزيز شبكة
األمان االجتماعي للبنانيني،
وبعد التفاهم على الصيغ اليت
مت التوصل إليها يف اللجان
احلكومة
وتعهد
املشرتكة
بالسعي إلقناع البنك الدولي
نتائج
وبانتظار
بالتزامها،
املسعى احلكومي ليبنى على
الشيء مقتضاه» ،فإنها تلفت
إىل أن «حاجة لبنان الطبيعية
إىل القرض ال جتيز أن تدفعه
الستسهال املوافقة على شروط

الدائن كيفما كانت ،خصوصا
عندما تتعارض مع املصلحة العليا
للبنان واللبنانيني .فمن املؤكد
أن القوانني واألعراف املعمول
بها دوليا توفر لطالب القرض
تسهيالت وفرصا تقتضي من
الدائن مراعاتها خالل مناقشة
اتفاقية القرض».
وأكدت على «وجوب التوصل
بسرعة إىل تفاهم يفضي لوالدة
حكومة جديدة فاعلة ومنتجة
ال تكون أسرية عدد من جهة
وال مهددة بعدم التوازن من
جهة أخرى» ،معتربة أن «ضرر
التأخري يف تشكيل احلكومة
أصبح أكثر بكثري من ضرر أي
تنازل من شأنه أن يسهم يف
تسريع والدتها اليت باتت أكثر
من ضرورة».
وطالبت الكتلة «مع تعيني
قاضي حتقيق عدلي جديد يف
قضية انفجار مرفأ بريوت،
بأن يصار إىل املتابعة الدقيقة
والوازنة ملعرفة كامل احليثيات
ولتحديد مستوى املسؤولية
للمعنيني على تفاوت مواقعهم
مؤكدة
واختصاصاتهم»،
«أوال وآخرا على نشر التحقيق
التقين الذي أجنز واستكمل
من قبل األجهزة املختصة
وبالتعاون والتشاور مع أجهزة
دولية مثيلة» .ولفتت إىل أن
«املوقوفني األبرياء ال جيوز،
حتت أي ضغط كان ،أن يستمر
توقيفهم رغم ثبوت براءتهم،
فإن يف ذلك ظلما غري مربر ،ال
أخالقيا وال قانونيا».
ورأت «ضرورة قيام لبنان عرب
حكومته والوزارات املختصة
والسياحة
والدفاع
كالبيئة
حبملة
واإلعالم،
واخلارجية
يف األمم املتحدة واملنظمات
الدولية للتحرك من أجل معاجلة
التسرب النفطي الوافد من
اجلانب الصهيوني إىل شواطىء
لبنان كافة ،ملا ميثل ذلك من
اعتداء بيئي تقع مسؤوليته
ومهمة رفع أضراره الكاملة على
عهدة العدو الصهيوني الذي
يهدد باستمرار معايري السالمة
البيئية يف منطقتنا».
وأوضحت الكتلة اىل أنها
«أجنزت عددا من اقرتاحات
القوانني اإلصالحية اليت تتصل
بالشأن اإلداري واالقتصادي
واملصريف ومنها اقرتاح قانون
املنافسة واقرتاح تعديل بنية
هيئة التحقيق اخلاصة واقرتاح
قانون تنظيم الضم والفرز
ملنطقة بعلبك اهلرمل ،فضال
عن عدد من اقرتاحات القوانني
اإلصالحية األخرى اليت تشاركت
يف إعدادها ومناقشتها مع كتل
نيابية وزمالء آخرين يف اجمللس
كاقرتاح قانون الشراء العام
واقرتاح قانون االعالم واقرتاح
قانون انشاء أبنية سكنية وفق
مناذج معدة سابقا» ،الفتة اىل
أنها «ستواصل العمل يف هذا
االجتاه ،أمال يف توفري قواعد
انطالق إلصالح قانوني جاد
يف البالد يستجيب لتطلعات
اللبنانيني ويتالءم مع متطلبات
احلياة العامة».

الوطن يف مستنقع الفوضى واالنهيار

هنأ رئيس اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمري
قبالن اللبنانيني عموما واملسلمني
حبلول ذكرى والدة أمري املؤمنني
علي بن أبي طالب ،فقال :يف
احياء ذكرى امام املتقني ،عود
إىل رحاب احلق الذي جسده
االمام علي ،صرخة حق وفعل
جهاد ومقاومة ال تأخذه يف اهلل
لومة الئم  ،وعلى املؤمنني إن
يعودوا اىل رحاب االمام علي
ليتعلموا معاني االستقامة والرمحة
والعدالة والربكة ،ويسريوا على
نهجه ليكونوا على بصرية وهدى
وفالح  ،فهو رجل العدل الذي
قال :لو ثنيت لي الوسادة حلكمت
أهل التوراة بتوراتهم وأهل
اإلجنيل بإجنيلهم وأهل الفرقان
بفرقانهم».
ودعا الشيخ قبالن احلكام
«استلهام
اىل
واملسؤولني
قيم العز والكرامة من سرية
ومواقف اإلمام علي الذي كان
عمالقا يف فكره وتقواه وتعامله
مع الناس  ،فكان عنوان احلق
والصدق واملكارم  ،فينتصروا
للحق وينصفوا الشعوب املظلومة
وينقذوها من القهر والتخلف
والظلم ،فال جيوز التخلف عن
مسرية علي اليت توصلنا إىل
رحاب العدالة واحلق .من هنا
نطالب قادة العرب واملسلمني
بعدم التخلي عن حقوق االمة يف
فلسطني وال يقصروا يف نصرة
الشعب الفلسطيين املقاوم،
وجندد موقفنا الرافض لكل اشكال
التطبيع مع العدو الصهيوني من
منطلق انه عمل حمرم وخيانة لالمة

وتضحيات شعوبها ،ونؤكد ان
فلسطني ما تزال بوصلة الصراع
مع الشر والباطل».
وطالب املسلمني واللبنانيني
بـ «االقتداء بنهج اإلمام علي
الذي كان يعمل ملصلحة الناس
وحفظ كرامتهم وتوفري العيش
الكريم هلم ،و على السياسيني
ان يقتدوا بالعظماء واحلكماء و
يرتقوا اىل تضحيات املقاومني
و الشهداء ،فينقذوا أهلهم من
مستنقع الفساد واجلوع والقلق
على املصري ،فيضعوا مصلحة
وطنهم فوق كل اعتبار ويتنازلوا
لبعضهم البعض ،ويبادروا اىل
تشكيل حكومة إنقاذية إصالحية
وال يهمنا ان كانت سياسية او
غري سياسية ،وما يهمنا ان يكون
همها األول واألخري اخراج لبنان
من االنهيار وحفظ النقد الوطين
وجلم التدهور املعيشي واسرتداد
املال العام املنهوب .فاملواطن
كفر بسياسة احملاصصة والرشى
وتقاسم الصفقات اليت جعلته
متسكعا امام املصارف السرتداد
حقوقه ،وهو يعاني القهر والظلم
واحلاجة بفعل الرتدي املعيشي
وختلي الدولة عن واجباتها يف
محاية املواطن من اجلشع واالحتكار
والفساد اليت اوصلتنا اىل ما حنن
عليه من أزمات وكوارث».
وختم الشيخ قبالن»:ان من
يعرقل تشكيل احلكومة اإلصالحية
االنقاذية ال يريد صالح اللبنانيني
واصالحا ملؤسسات الدولة وهو
يسهم يف عملية اغراق الوطن يف
مستنقع الفوضى واالنهيار ويضع
املواطن يف اتون القهر واجلوع».

التنظيم الناصري والكتلة الوطنية :حلكومة توقف االنهيار
عقد ،امس االول اخلميس ،لقاء
بني وفد من «التنظيم الشعيب
الناصري» برئاسة النائب أسامة
سعد واألمني العام ل»حزب الكتلة
الوطنية اللبنانية» بيار عيسى
وأعضاء من اللجنة التنفيذية»،
يف مقر الكتلة  -اجلميزة.
وأفاد بيان أن «اجملتمعني
حبثوا يف ضرورة تنسيق اجلهود
املشرتكة وتعزيزها يف مواجهة
التعديات الفاضحة واملتزايدة
على احلريات اليت تقوم بها
املختلفة.
بأدواتها
السلطة
وشددوا على الرهان السياسي
املشرتك على ثورة  17تشرين
مبا متثله من إرادة شعبية
للبنانيات واللبنانيني رافضة
للمنظومة ومساحة تالق وتعاون
يف سبيل التغيري املنشود.
وجددوا كذلك التزامهم الدفاع
عن أهداف الثورة ،ويف مقدمها
قيام حكومة انتقالية تعمل
على وقف االنهيار السياسي
واالقتصادي واملالي وتطويق
نتائجه الكارثية على أوضاع
اللبنانيني االجتماعية واملعيشية،
إضافة إىل بناء السلطة القضائية
املستقلة واستعادة أموال الدولة
وأمالكها املنهوبة وإنقاذها من
الفساد والزبائنية ،فضال عن
التحضري النتخابات نيابية نزيهة
وشفافة وفقا لقانون انتخابات

جديد وطين وعصري .كل ذلك
يف مقابل عبثية السلطة احلالية
ورهاناتها الفاشلة على تسويات
إقليمية ودولية ،ومتسكها بنهجها
الذي لن يؤدي ،إال إىل االنهيار
الشامل والفوضى وتعريض
مصري لبنان للخطر».
وأشار إىل أن «االنهيار االقتصادي
واالجتماعي وانفجار  4آب ليسا إال
الدليل الرتاجيدي والدموي على
فشل نظام احملاصصة الطائفية
والريوع واالحتكارات ،وعلى
تبعيته للخارج وتغليبه ملصاحله
اخلاصة على سالمة الشعب
اللبناني وأمانه».
ولفت إىل أن «اجملتمعني اتفقوا
أيضا على ضرورة بلورة طرح
سياسي جديد مبين على الدولة
املدنية الدميوقراطية السيدة
العادلة اليت تؤمن املساواة
التامة وتكافؤ الفرص بني كل
املواطنات واملواطنني ،وتلتزم
احللول الوطنية لكل األزمات
واخلالفات على قاعدة احلوار
الشامل بني اللبنانيني من خمتلف
االجتاهات واالنتماءات السياسية
واالجتماعية .لقد آن األوان لكي
يأخذ الشعب اللبناني ،انطالقا
من مبادئ اإلستقالل والسيادة
والعدالة ،حقه يف تقرير مصريه
وحتديد سبل اإلنقاذ وضمانة
احلريات واالستقرار».

باسيل عرض مع سفريي فرنسا
وتونس االوضاع والعالقات الثنائية
استقبل رئيس «التيار الوطين
احلر» النائب جربان باسيل
يف منزله يف اللقلوق ،سفري
تونس يف لبنان بوراوي
االمام ،يف حضور رامي
اجملذوب ،وتناول البحث
العالقات بني البلدين وما
جيمعهما من جتربة دميقراطية،
وجرى التطرق إىل التجربة
التونسية يف جمال تطوير
الدولة املدنية وتبادل اخلربات
يف هذا اإلطار.
باسيل
استقبل
كذلك
السفرية الفرنسية يف لبنان
آن غريو والقنصل العام

كريم بن شيخ واملستشارة
السياسية إيناس بن كريم،
يف حضور النائب نقوال
الصحناوي والوزيرة السابقة
ندى البستاني وبشري حداد،
وكان عرض مطول مللف
العالقات الثنائية واالهتمام
الفرنسي مبا يتصل بتشكيل
احلكومة وتنفيذ اإلصالحات
وكل ما هو مطلوب من
لبنان على الصعد السياسية
واملالية واالجتماعية ،انطالقا
من املبادرة الفرنسية ،ومت
التأكيد على استمرار التواصل
بني اجلانبني.

صدر عن مصرف لبنان البيان
اآلتي:
«خالفًا ملا يتم تداوله يف العديد
من املقاالت والتحليالت ،يؤكد
مصرف لبنان على وجوب
تقيد املصارف باملهل كافة
املنصوص عليها يف تعاميمه
لزيادة رأس املال وتأمني
السيولة اخلارجية دون أي
تعديل .كما يوضح مصرف
لبنان أنه بعد تاريخ  28شباط
 ،2021يتوجب على املصارف
ارسال كافة بياناتها اىل جلنة
الرقابة على املصارف اليت

تقوم بدورها بالتدقيق بها
وإرسال التقارير املتعلقة بها
اىل مصرف لبنان.
كما يؤكد مصرف لبنان ،انه
ووفقًا لنص املادة  70من
قانون النقد والتسليف ،فإن
استقرار القطاع املصريف هو
من واجباته وأولوياته ،وبالتالي
فإن مقاربته ستكون هادفة اىل
اختاذ كافة االجراءات اآليلة اىل
معاجلة وضع املصارف وصو ً
ال
اىل تعزيز استقرار الوضع
اموال
وضمانة
املصريف
وحقوق املودعني».

بيان صادر عن مصرف لبنان ..ماذا
بعد  28شباط؟!

بيان عن مؤسسة كهرباء لبنان يشري
إىل «حتسن التغذية بالتيار»
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان،
يف بيان انه« ،على الرغم من
وصول الناقلتني البحريتني
الفيول
مبادتي
احململتني
اويل (  GRADE Aو GRADE
 ) Bاىل املياه االقليمية
اللبنانية ،ورسوهما قبالة
الشاطىء اللبناني ،فقد تعذر
تفريغ محولتيهما بسبب عدم
فتح االعتمادات املستندية
الالزمة (باخرة ال )GRADE B
وصعوبة استكمال االجراءات
املصرفية ،وصدور موافقة
املوردين لغاية تارخيه للتفريغ
(باخرة ال  )GRADE Aاالمر
الذي ادى اىل اخنفاض خمزون
هاتني املادتني اىل مستوياته
الدنيا حيث أشرف على
النفاذ ،مما نتج عنه تراجعا
يف التغذية بالتيار الكهربائي
حبواىل  /400:ميغاواط من
امجالي الطاقة املنتجة والبالغة
حواىل  400,1/ميغاواط ،حبيث
شهدت مجيع املناطق اللبنانية
مبا فيها منطقة بريوت االدارية
ارتفاعا ملحوظا يف عدد ساعات
التقنني.
كما تعلن مؤسسة كهرباء
لبنان ،بانها تقوم منذ مخسة
االجراءات
باختاذ
أشهر
بشكل
الالزمة
االحرتازية
مستمر ومتواصل ،للحفاظ
على اكرب قدر ممكن من
االستقرار يف التغذية بالتيار

الكهربائي ألطول فرتة ممكنة
ضمن الظروف الصبة الراهنة
اليت متر بها البالد ،وذلك نظرا
لوضعية مسألة االعتمادات
املستندية ،وصعوبة استكمال
االجراءات املصرفية ،وصدور
موافقة املوردين للتفريغ،
اللذان هما امران خارجان
عن ارادة وصالحية مؤسسة
كهرباء لبنان بالكامل ،علما ان
املؤسسة التزال تصرف لغاية
تارخيه ،من الرصيد املتبقي
من مساهمة الدولة يف قانون
املوازنة للعام .2020
هذا وانه ،من املتوقع ان
تتحسن التغذية تدرجييا فور
محوليت
بتفريغ
املباشرة
مع
البحريتني،
الناقلتني
االشارة اىل انه من املرتقب
ايضا وصول شحنة حمملة
مبادة «الغاز اويل» مساء نهار
السبت الواقع فيه ،2021/2/27
مبا سيساهم بتحسني اضايف
للتغذية بالتيار الكهربائي يف
حال مت استكمال االجراءات
املصرفية ،وصدور موافقة
املورد لتفريغ محولتها.
واخريا ،ستعمد املؤسسة اىل
اطالع املواطنني الكرام على
اي مستجدات بشان التغذية
الكهربائية عرب بيانات الحقة،
وذلك يف ضوء حجم املساهمة
املعطاة هلا وأسعار النفط
العاملية».
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لــبنانيات

احلريري يستعد لـ«الثأر»:

ال تضحيات بعد اليوم
ميسم رزق

عد أكثر من عام على فرط التسوية اليت قضاها الرئيس سعد
َ
َ
املؤيدين أو «التنازالت» كما
وفق
احلريري بتقديم «التضحيات»
ّ
سميها املعرتضون ،ال يزال هؤالء يراهنون على احلريري للثأر
ُي ّ
سياسيًا من ميشال عون وجربان باسيل.
كابوسي عند مجهور
ليوم
كان  20تشرين األول  2016مؤشرًا
َ
ٍ
ّ
احلريرية السياسية ،ومرحلة ّ
شقت يف ما بعد ُطرقًا فرعية ُ
للفراق.
ُ
وتنظيميني وناشطني،
«املستقبل» ِمن نواب ووزراء
غالبية تيار
ّ
رحب مببادرة الرئيس سعد احلريري ترشيح العماد ميشال
مل ُت ّ
عون للرئاسةُ .مبادرة نقلت مجهورًا عريضًا من حالة االعرتاض إىل
يقدم
التذمرَ ،
كان ّ
سوغها بأنها «سري على نهج والده الذي َ
بعد أن ّ
ّ
التضحيات من أجل املصلحة الوطنية يف األزمات» .ثالث سنوات
ّ
حد أنها أثرت على
متلكت التسوية من احلريري واستهلكته ،إىل ّ
تعاطف مجهوره معه باعتباره «ابن الرئيس الشهيد».
غري أن «الوعكة» السياسية لشريك التسوية مل تبدأ مع انتخاب
َ
السابق جربان باسيل ،وال هي ُمرتبطة
عون والتفاهم مع الوزير
ِ
ببصمه على قوانني «انتحارية» (بالنسبة إليه) كقانون االنتخابات
ُ
استدعي فيها إىل الرياض
النسيب ،أو بالليلة املشؤومة اليت
ُ
واحتجز وأجبرِ على االستقالة قبل أن يعود عنها بعد حتريره ،بل
عمرها ِمن عمر اعتكافه خارج البالد اعرتاضًا على إسقاط حكومته
عام  ،2010بد ً
ِ
ناسه ،والعمل
ال من تعزيز مستوى التماس مع
تلك الفرتةّ ،
َ
ِ
تأكد أن
شامل للبيئة احلاضنة له .يف
على تأطري
جنينية احلالة التنظيمية لتيار املستقبل وتراجع اإلمكانات املالية
 االجتماعية وغياب الربنامج السياسي واالقتصادي الواضح،فرعه
وفشل املشروع اإلقليمي  -الدولي الذي كان فريق  14آذار َ
اللبناني ،حالت دون ملئ الفراغ الذي ّ
املؤسس.
خلفه غياب
ّ
ُ
منذ انقالبه على «اتفاق املصال» مع التيار الوطين احلر واستقالته
ِمن احلكومة عام  ،2019وصو ً
ال إىل إعادة تكليفه عام  ،2020ال
تزال ُ
املراهنة جارية يف «املستقبل» ومجهوره على احلريري لرد
يع ّد
مل
إليهما،
بالنسبة
اليوم
وباسيل.
عون
من
السياسي
الثأر
ُ
«العهد» قدرًا وال شرطًا لعودة رئيس التيار إىل احلكم .البالد يف
تزعم الطائفة عليه «استعادة هيبتها يف
حتول ،ومن ُيِرد ّ
حلظة ّ
أن
احلريري
«على
اللبناني».
النظام
يفعل شيئًا» .هو األمر الوحيد
َ
املعارضون له أو األصدقاء ُ
الذي يفهمه ُ
املعرتضون عليه .وهذا
س ّ
ِ
مواقف وبيانات وتصرحياتِ .
جله السياسي
ليس
«الشيء»
َ
املليء بأحكام اخليبة ،لن َ
ينظف إال «مبكاسب ملموسة ينتزعها ِمن
فم العهد ،وإال ،فسيبقى أسري ماضيه السياسي».
ّ
عند طرف يعتبرِ نفسه
ال يزال هذا املاضي فحوى النقاشات اليومية َ
اقتيد من انكسار إىل هزمية ،ومن خيبة إىل يأس .وهناك
أنه
َ
ّ
املتنقلة كعملية مراجعة ،يعتبرِ فيها املعرتضون
تبدو األحاديث
حيم يومًا طائفته معنويًا» .كيف عليه أن حيميها
أن «احلريري مل ِ
معنويًا؟ «ميزة القائد هي القيام بدور اجلندي يف زمن احلرب،
يرد على انقالب فريق
أي القتال».
«ينتظر ِمن احلريري أن ّ
َ
كان ُ
ِ
يغادر لبنان» .النتيجة اليت
 8آذار عام  2011بانقالب آخر ،ال أن
َ
متعددة على لسان
وصل إليها تيار «املستقبل» يف البلد أسبابها
ّ
يتحدث هؤالء عن «اإلدارة
عام،
بشكل
منها؟
ماذا
املعرتضني.
ّ
السيئة للحريري منذ  2009باعتبارها أساسًا يف ضرب الدور السنيّ
يف النظام» .كل خطوة فيها سقطة.
السكوت عن جنيب ميقاتي يف السراي احلكومي سقطة «ألنه مل
احلد األدنى» .القبول
ينجح يف إحداث فرق غري حلماية نفسه يف
ّ
بتسوية ظرفية أتت بالرئيس متام سالم سقطة ،ألنها «تعويض
عن الفراغ الرئاسي» .التسوية مع عون سقطة ،ألنها «أطاحت كل
شعور باحلماية».
ّ
لكن ّ
يتعلق بالرئيس احلريري أيضًا .صحيح أن
مثة جانبًا شخصيًا
َّ
األخري هو جزء من تركيبة البلد السياسية« ،لكنه مخُ تلف» .مبعنى
أن «زعماء الطوائف مجيعهم أو أغلبهم مقاتلون .قاتلوا بزعم الدفاع
عن طوائفهم ،أو عن قضاياهم ،ما يدفع مجاهريهم إىل تقّبل أي
ألن صورتهم يف الغالب هي صورة القادة الذين محوا
تسوياتّ ،
طوائفهم بالدم ،بينما احلريري هو الزعيم الوحيد الذي حيتاج اىل
محاية طائفته» .ونقطة ضعفه هي أنه مل يعد ميلك الكثري من
ّ
ُ
«ختليه عن
نفد يف السياسة ،خاصة بعد
رصيد والده ،الذي
است َ
سالح احملكمة الدولية يف وجه اآلخرين» ،حبسب معارضيه.
يدعي «املستقبل» ومجهوره أنهم
يف الكالم الرمسي ،دائمًا ما ّ
فيعبرّ ون عن
اخلفاء،
يف
أما
ملشروعها.
أبناء الدولة ومؤيدون
ُ
افتقادهم معنويًا «لفائض القوة املوجود عند حزب اهلل وحركة
أمل ،ولعناد ميشال عون وجربان باسيل ،ولـ»عنرتة» وليد جنبالط
ليس يف البالد من جيرؤ مثله على تنفيذ عملية قربمشون
الذي َ
ضد من يريد أن يطأ أرض اجلبل دون رضاه».
ومن لبنان إىل الدول العربية ،مساحة بعيدةَ .
ِ
قبل التسوية بسنوات
(حتديدًا منذ العام  )2012بدأت اململكة العربية السعودية بتنفيذ
عقوبة سياسية ومالية حبق احلريري .بداية بسبب صرف الكثري
تقدمت بها ملشروع  14آذار من دون حتقيق أي
من األموال اليت ّ
نتيجة ،والحقًا بسبب رفضه مواجهة حمور املقاومة يف لبنان .هذه
العقوبة أفقدت تيار املستقبل والطائفة ككل ظهريًا إقليميًا.

نـقابة األطـباء« :ضـريبة» عـلى املـرضى!
هديل فرفور

حبجة احلصول على موارد مالية جديدة ،تتجه نقابة األطباء يف
بريوت إىل فرض رسم شهري على كل اتصال جُيريه أي مريض
مع طبيبه .ت ّربر النقابة الرسم باألوضاع االقتصادية السيئة
لألطباء ،فيما ُيثري الكثري من األطباء تساؤالت حول آلية التلزيم
املس خبصوصياتهم ،مشريين
من دون مناقصة ،ويرفضون
ّ
إىل أولويات حلل األزمة املالية يف النقابة ،عرب وقف اهلدر
ومعاجلة امللفات املالية املشبوهة
يف  12كانون الثاني املاضي ،وافق جملس نقابة األطباء
يف بريوت ،باإلمجاع ،على مشروع «خدمة االتصال املدفوع»
( )callmedباألطباء ُ
املنتسبني إىل النقابة ،وتلزميه لشركة
 Arboosterاليت يرأس جملس إدارتها رجل األعمال أمين مجعة.
ووفق ما ورد يف حمضر اللجنة اإلدارية ( ،)2021/1مت حتديد
للمتصلني من خارج لبنان بدوالر أمريكي للدقيقة
بدل اخلدمة ُ
الواحدة ،فيما ُيفرض على ُ
املقيمني يف لبنان اشرتاك شهري
بقيمة  7500لرية (االقرتاح األساسي كان يقضي بفرض مخسني
ألف لرية شهريًا!).
حتى اآلن ،مل ُتعلن النقابة موعد بدء تنفيذ املشروع الذي يواجه
ّ
حتفظ بعض أعضاء جملس النقابة (تغريد حاج علي ،جورج روحانا
ّ
وحسني اخلنسا) عن توقيت القرار يف ظل الظروف الصحية
واالقتصادية احلالية ،ومعارصة قسم كبري من األطباء ألسباب
«تفرد جملس النقابة يف اختاذ القرار واالكتفاء
عدة ،أبرزها
ّ
بتصويت جملس النقابة من دون الرجوع إىل اجلمعية العمومية،
مسًا خبصوصية الطبيب الذي مل
خصوصًا أن إلزامية القرار ُت ّ
عد ّ
يؤخذ رأيه» ،حبسب أحد األطباء املعرتضني على املشروع.
ُ
نصت يف بندها الثاني على «إلزامية
املفارقة أن مسودة القرار ّ
ُ
اخلدمة» ،مبعنى أن تشمل أرقام هواتف كل األطباء املنتسبني
نصت يف الوقت نفسه على ضرورة إرسال
إىل النقابة ،فيما ّ
رسالة إىل األطباء «إلعالمهم عن اخلدمة ،ومن ال يرغب بها
ال نعطي رقمه للشركة» ،ويف ذلك التباس واضح يستوجب
التوضيح.
عضو جملس النقابة مروان الزعيب أوضح للزميلة «األخبار» أن
اإللزامية تعين أن على كل طبيب إنزال التطبيق ليتم إدراج
يفعل اخلدمة ويبقي على
رقم هاتفه« ،لكنه يستطيع أن ال
ّ
جمانية االتصال»واعترب أن إثارة القضية «جزء من التجاذبات
السياسية» اليت يثريها بعض األطباء ،ألن النقابة «سبق أن
أوضحت هذا األمر».
إال أن معلومات «األخبار» ُتفيد بأن الشركة امللتزمة اشرتطت
ألاّ تقل نسبة املشرتكني يف اخلدمة عن  70%من األطباء لضمان
حصوهلا على هامش مربح هلا ،فيما يؤكد أطباء معارضون أن
 Arboosterطلبت إلزام كل األطباء باخلدمة.
واستندت التقديرات األولية إىل اعتبار أن معدل املرضى الذين
يتواصلون مع طبيبهم شهريًا يصل إىل حنو عشرين شخصًا .ومع
احتساب عدد األطباء املنتسبني إىل النقابة والبالغ حنو  12ألفًا
و 500طبيب ،فإن حنو مليار و 875مليون لرية ستجبيها النقابة
من االتصاالت املدفوعة داخليًا فقط ،عدا عن كلفة الدوالر على
كل دقيقة اتصال جيريها املريض املقيم يف اخلارج ،ناهيك
عن أن الـ 7500لرية «ستشمل أقارب الطبيب وأصدقاءه وكل
من يتواصل معه» ،حبسب املعارضني .وحبسب االتفاق ،فإن
النقابة ستحصل على  50%من العائدات ،تذهب  20%منها
إىل صندوق النقابة و 80%إىل األطباء .وتكون الـ 50%املتبقية
ّ
تتكفل بدفع حصة شركات
من نصيب شركة  arboosterاليت
االتصاالت.
وكانت نقابة حُ
املامني سبقت نقابة األطباء يف بريوت إىل
اعتماد ما عرف خبدمة الـ  ،Cash Inمبوجب اتفاقية عقدت عام
أن وضع األطباء خمتلف،
 2015بينها وبني الشركة نفسها« .إال ّ
قدمها احملامي بتلك
وال ميكن مقارنة اخلدمات االستشارية اليت ُي ّ
اليت يقدمها الطبيب» ،وفق مصادر طبية ّ
مطلعة على امللف،
ً
شرية إىل أن القرار من شأنه أن ُيشجع على تقديم العالجات
ُم
على اهلاتف« ،نتيجة شعور املريض املتصل الذي يدفع مثن
اتصاله حبقه يف احلصول على العالج املطلوب .وهذا أمر يف
غاية اخلطورة».
ومثة جانب آخر يثريه املعرتضون على املشروع يرتبط بعدم جلوء
جملس النقابة إىل إعداد مناقصة أو استدراج عروض .وتنقل
املصادر أن آلية اعتماد الشركة اقتصرت على سؤال النقيب
شرف أبو شرف ممثل الشركة عما إذا كانت يف لبنان شركة
منافسة تقدم اخلدمة نفسها ،فأجابه األخري بالنفي ،األمر الذي
حال تلقائيًا إىل تكليف شركة  Arboosterتنفيذ املشروع.
الزعيب ّ
أكد أن املشروع «يعود إىل عشر سنوات مضت» ،وقد
قدمته
حبثه جملس النقابة مخس مرات ،وكان هناك عرض ّ
شركة «كول ميد»ُ .
و»أعيد إحياؤه بسبب األوضاع االقتصادية
ُ
اليت مير بها األطباء وعجز صندوق النقابة عن تقديم املساعدات
املالية الالزمة لعائالتهم» ،الفتًا إىل أن عددًا من أعضاء اجمللس
«غري متمسكني باملشروع».
وكانت «مجعية األطباء املسلمني» عبرّ ت ،يف بيانلها ،عن
رفضها املشروع يف «هذه الظروف االقتصادية الصعبة اليت مير

بها اللبنانيون ويف ظل انتشار جائحة كورونا اليت متنع كثريين
منهم من احلضور إىل املراكز الصحية والعيادات» .فيما رأت
«جلنة متابعة احلراك معًا لقرار واحد» أن «هاتفنا اخلليوي ملك
خاص لالستعمال العائلي والشخصي بشكل أساسي ،واملساس
خبطوطنا جرم يعاقب عليه القانون» ،واعتربت أن زيادة واردات
صندوق النقابة «الذي ُأفرغ أساسًا بسبب سوء اإلدارة املالية
واهلدر والفساد ال يكون على حساب مرضانا ،خصوصًا يف هذه
الظروف الصعبة...
فهل هي مسؤولية املريض أن يصلح ما أفسدته سياسة
الصفقات واهلدر يف نقابة األطباء أيضًا؟».

«الضريبة» تشمل أقارب الطبيب وأصدقاءه ّ
وكل من يتواصل معه

ومبعزل من دوافع املعارضني للمشروع ،يبقى الشق األهم هو
املرتبط بأولوية معاجلة اهلدر املالي يف النقابة ،والذي أثبته
ُ
تقرير ُ
وخلص
املستشار املالي لوزير الصحة السابق مجيل جبق،
إىل ضرورة إعادة دراسة كامل ملفات األطباء منذ تأسيس
النقابة الفتًا إىل غياب أسس احملاسبة السليمة وعجز النقابة
عن إصدار بيانات مالية صحيحة.
يتطرق إىل ملف التوظيفات يف جملس النقابة
كذلك ،مثة من
ّ
ليشري إىل أهمية إدارة األولويات .ويستذكر هؤالء تقاضي
ُ
مخسة حمامني مبلغ  140ألف دوالر سنويًا إلعطاء منوذج عن آلية
التوظيفات .وفيما مل يتجدد العقد ألعضاء الدائرة القانونية
بعد االنقسام الذي شهدته النقابة حيال التجديد هلم يف آب
املاضيُ ،تشري املعلومات إىل جلوء النقيب أبو شرف إىل
بقاض سابق كمستشار قانوني بكلفة عالية ،ومن
االستعانة
ٍ
دون أن يتم حلظ أي توصيف وظيفي واضح له .واجلدير ذكره
أن إقرار مشروع االتصال املدفوع من دون اللجوء إىل اجلمعية
العمومية ،كان برعاية هذا ُ
املستشار.

أبو شرف :ال مخالفة لآلداب الطبية ...ومردود للطبيب!

ّ
أكد نقيب األطباء يف بريوت شرف أبو شرف أن خدمة الـcallmed
جاءت «بناء على طلب العديد من الزمالء يف زمن االنتفاضة
ووباء كورونا لصعوبة املعاينة امليدانية بسبب صعوبة التنقالت
والتعبئة العامة واحلجر املنزلي ،والتدابري الوقائية كالتباعد
االجتماعي والكمامات والتعقيم» .ودان يف بيان ،أمس ،إثارة
بعض األطباء شبهات تتعلق بأهداف املشروع على بعض مواقع
التواصل اإلجتماعي.
أبو شرف لفت اىل أن خدمة الـ« callmedتوفر على املريض
عناء التنقل والوقت وحتافظ على صحته عن بعد بكلفة زهيدة
جدا إذا ما قورنت بثمن معاينة طبية» .إال أنه ،يف البيان
شدد على أن اخلدمة «ليست بديال عن املعاينة الطبية
نفسهّ ،
بأي شكل من األشكال ،وال تلزم الطبيب باستقبال االتصاالت
اال ضمن قدرته ،ومبا يسمح به وقته .ويبقى للطبيب احلق يف
احضار املريض اىل العيادة للمعاينة عندما جيد ذلك ضروريًا».
«تؤمن موردا للطبيب وصندوق
وأشار اىل أن هذه اخلدمة
ّ
التقاعد يف نقابة األطباء من دون اضافة اية اعباء مالية على
النقابة او الطبيب .وهذا القرار ليس من مهام اجلمعية العمومية
بل يعود للمجلس ان يبت فيه» .كما ّ
أن هذه اخلدمة «ال
أكد ّ
ختالف قانون اآلداب الطبية ،وال تتعارض مع إذن مزاولة املهنة
ومعمول بها يف الغرب منذ سنوات» ،أما الطبيب الذي ال يرغب
ُ
ويصبح
باملشاركة فيها ،فيمكنه أن يطلب  white listملرضاه ُ
خارج اإلستفادة .وأوضح آلية عمل اخلدمة ،إذ «يتم االتصال
وتقدر حصته حبسب نسبة االتصاالت
بالرقم املهين للطبيب،
ّ
اليت يتلقاها .ويكون التوزيع عادلاً حبسب نسبة االستخدام»،
ُمعتربًا أن املشروع ال يلزم الطبيب بالرد على هاتفه« ،لكن
عندما جييب يرتتب مدخول مالي له» .ولفت اىل أن املشروع
سيعمل به لفرتة جتريبية بالكلفة املقرتحة ملدة سنة على األقل
ُ
بسبب تكاليف الشركة« ،ويصار بعدها اىل اعادة تقييمه».

معارضون يف النقابة :استغالل آلالم الناس

خالفا ملا ورد يف نص حمضر اجتماع جملس نقابة األطباء عن
تصويت اعضاء اجمللس باالمجاع على خدمة الـ ،callmedأصدر
أربعة أعضاء (أسامة مشص ،وفيق سلوم ،حسني اخلنسا،
تغريداحلاج علي) ،مساء االربعاء املاضي ،بيانًا «مضادًا» ،ردًا
على بيان نقيب االطباء شرف ابو شرفّ ،
أكدوا فيه رفضهم
للمشروع «ملا فيه من استغالل آلالم الناس يف هذه الظروف
الصعبة» .وأكد هؤالء أن النقيب طالعهم «من خارج جدول
أعمال اجتماع اجمللس مبشروع للتصويت عليه من دون مقدمات
وبطريقة ختلو من الشفافية ويف غياب كامل لتفاصيل العقد
موضوع التداول» .واستغربوا عدم وصول العقد املنوي توقيعه
مع الشركة مقدمة اخلدمة اىل امانة السر واستحواذ النقيب
عليه« ،مما يثري لدينا تساؤالت عن اهلدف من ذلك» .وختم
البيان مبطالبة النقيب بأن يضع يف أولوياته «صحة االطباء
وحتسني أوضاعهم وحصانتهم ووقف اهلجرة ،ال أن نتوسل
مبشاريع وهمية يعود معظم عائداتها للشركات اخلاصة».
يذكر ان عضوي اجمللس مريم رجب وباسم بو مرعي اعلنا سابقًا
رفضهما للمشروع ما يرفع عدد الرافضني اىل ستة اعضاء من
أصل .١٥
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مــقاالت وتـحقيقات

الـسلطة تـسرق اللـقاحات!
هـديل فـرفور
نواب من دون استحقاق ،وخارج مراكز
تلقيح ّ
املعتمدة ،جاء الثالثاء املاضي ضمن
التلقيح
َ
عملية «سرقة موصوفة» ميارسها أهل السلطة،
ّ
مع التأكيدات بأن  50%من عمليات التلقيح ،حتى
اآلن ،مل ِ
تأت وفق اخلطط املوضوعة وال بواسطة
ُ
عدت لذلك.
املنصة اإللكرتونية اليت أ ّ
ّ
كان يمُ كن خلرب ّ
تلقي  15نائبًا اجلرعة األوىل من
لقاح «فايزر» ،الذي يصل إىل لبنان بـ»القطارة»،
حلث ُ
ّ
املتوجسني على أخذ
املقيمني
أن ُيستخدم
ّ
اللقاح ،شأنهم يف ذلك شأن مسؤولني كثر
يف عدد من الدول ّ
تلقوا لقاحاتهم ضمن محالت
أن هناك ثقة
إعالمية لتسريع عملية التلقيح ،لو ّ
باألداء السياسي للطبقة اليت يمُ ّثلها هؤالء .إذ
تشري الوقائع إىل أن  75%من اللبنانيني ال يثقون
مبجلسهم التشريعي ،وفق «املؤشر العربي» لعام
تصدر فيه لبنان قائمة الدول
 ،2020-2019والذي
ّ
اليت ال يرضى مواطنوها عن األداء السياسي يف
بالدهم.
وكان ُ
سيصدقون أن النواب
املقيمون يف لبنان ُ
«مل يأخذوا اجلرعات من درب أحد» ،على ما قال
نائب رئيس جملس النواب إيلي الفرزلي للـزميلة
«األخبار» ،لو أن ّ
حق آالف الالجئني الفلسطينيني
والسوريني ُ
امل ّ
سنني يف احلصول على اجلرعات
حمفوظ .إذ إن هؤالء ،ممن ُي ّ
شكلون الفئات األكثر
حاجة إىل التحصني والتمنيع بفعل ظروفهم،
حمرومون من إمكانية التلقيح ضمن الدفعات
السبع األوىل اليت ستصل يف األسابيع ُ
املقبلة
(جمموعها  250ألفًا).
وكان اللبنانيون «سيغفرون» لنوابهم لو أنهم
ّ
متثلوا بزميلهم النائب ألبري منصور ( 83عامًا)
الذي تلقى لقاحه يف ُمستشفى رفيق احلريري
بناء
املعنيون هناك
احلكومي بعدما تواصل معه
ً
ّ
على تسجيله يف املنصة اإللكرتونية.
يف معرض توضيحه ألسباب رفضه أخذ اللقاح يف
أواخر كانون الثاني املاضي ،قال ُ
املدير التنفيذي
لشركة «فايزر» ،ألربت بورل ،لـ»سي إن إن»
ّ
يتلقى اللقاح ،كما
حتدد من
إن مثة جلنة أخالقية ّ
أن هناك قوانني صارمة وضعها مركز ُمكافحة
األمراض والوقاية منها ،وعليه «حنن حريصون
على عدم حصول بعض الناس على اللقاح قبل
موعدهم»ّ .
شكل التصريح ،آنذاك ،مدخ ًال للغوص
ّ
ّ
يف أخالقيات تلقي اللقاح ،يف ظل «معركة
األولوية» ُ
املستعرة يف كل دول العامل نتيجة
الضغط اهلائل على اللقاحات .من رحم تلك
املعركة ،حاكت اللجنة الوطنية للقاحات معايريها
بشأن األولويات ،بدءًا من العاملني يف القطاع
الصحي واألشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75
بغض النظر عن األمراض ُ
ّ
املزمنة اليت يعانون
عامًا
منها ،تليها مرحلة َمن ترتاوح أعمارهم بني 65
بغض النظر عن أمراضهم ُ
ّ
املزمنة،
عامًا و 74عامًا
ثم بني  55عامًا و 64عامًا ملن يعانون من مرض
الرتصد الوبائي
مزمن واحد أو أكثر والعاملني يف
ّ
والتابعني لوزارة الصحة العامة.
فإن وقاحة الثالثاء املاضي ليست إال
عليه،
ّ
مسًا بتلك األخالقيات ،خصوصًا إذا ما علمنا أن
ّ
نقابة األطباء يف بريوت ّ
تلقت طوال األسبوعني
املاضيني ّ
اتصاالت و»مناشدات» من أطباء وأطباء
أسنان وصيادلة وممرضني وممرضات ومواطنني
ّ
يتمكنوا من احلصول
تزيد أعمارهم على  75عامًا مل
على اللقاح ،ومل تحُ ّدد هلم مواعيد للحصول عليه
بعد ،حبسب نقيب األطباء يف بريوت شرف أبو
شرف ،الفتًا إىل ّ
تعذر حصول عشرات أطباء الطب
العائلي والطب العام وأطباء البنج واجلراحني على
موعد حتى اآلن.
والوقاحة تصل إىل حد اجلرمية إذا ما ُعطفت على
توصل إليها «مرصد األزمة ،يف
اخلالصة اليت
ّ
اجلامعة األمريكية ،واستنادًا إىل معطيات األسبوع
األول من التلقيح ،وفيها حنو  50%ممن حصلوا
املنصة!
ميروا عرب
على اللقاح حتى اآلن مل
ّ
ّ
ُ
املشرف على «املرصد» ،الدكتور ناصر ياسني،
ّ
حذر يف اتصال مع «األخبار» من «التداعيات
اخلطرية النامجة عن غياب الشفافية على اهلدف
جُ
املتمعية بنسبة
املرجو باحلصول على املناعة
 .»80%إذ وفقًا لتقديرات «املرصد» ،ويف حال
استمرت الوترية على ما هي عليه« ،لن يصل
ّ
لبنان إىل الغاية املرجوة قبل سنة  ،2025وهو

أمر يف غاية اخلطورة خصوصًا جلهة التحورات اليت
تطرأ على الفريوس واليت قد تستدعي تصنيع
لقاحات جديدة».
غالبية النواب «احملظيني» ،يف معرض استنكارهم
لـ «اهلجمة» عليهم ،لفتوا يف اتصاالت مع «األخبار»
إىل «سقوط» نائَبني منهما جراء فريوس كورونا
وتسجيل أكثر من  20إصابة يف صفوف النواب
وموظفي اجمللس «الذين يعقدون اجتماعات اللجان
لتسيري أمور املواطنني» .علمًا أن «سقوط» نائبني
يقابله سقوط أكثر من  30طبيبًا وإصابة أكثر من
 2500عامل يف القطاع الصحي.
وعليه ،وإذا ما مت حتييد «احلصانة» اليت ميلكها
النواب وجتعل حظوظهم بالنجاة أكرب ،ال ميكن خلطوة
تلقيحهم رغم أن غالبيتهم ال تندرج ضمن املرحلة
األوىل من «األولويات» ،ويف اجمللس النيابي ال
يف مراكز التلقيح املعتمدة ،ال ميكن إال أن ُينظر
إليها كـ»استفزاز» ووقاحة وقلة أخالق.
وهذا ما عبرّ عنه رئيس اللجنة الوطنية للقاح
هدد
كورونا الدكتور عبد الرمحن البزري الذي ّ
باالستقالة ،معتربًا أن ما حصل «خرق ال نستطيع
السكوت عنه من خالل متييز جمموعة من الناس».
وأضاف« :ما حصل اليوم يستحق الوقوف عنده.
فاخلطة اليت نفتخر بها ونعتقد أنها األهم اليت
صنعت يف لبنان كان اهلدف منها محاية املواطن
ُ
جُ
واملتمع (.»)...
ّ
ولعل ُ
ّ
تتمثل بسلوك وزارة الصحة
املفارقة الكربى
اليت كانت ،الثالثاء املاضي« ،الراعي الرمسي»
هلذه العملية االستفزازية ،خصوصًا أنها أتت بعد
تصريح لوزير الصحة ،محد حسن ،عقب افتتاحه
مركزًا للتلقيح يف بعلبك األحد املاضيّ ،
متنى فيه
«أال نتجاوز املعايري بتمرير بعض احملسوبيات من
قبل البعض»! البعض الذين كانت وزارة حسن،
الثالثاء املاضي ،تشرف على تلقيحهم على عني
القانون ،ورغم أنف ّ
كل اللبنانيني.

األمني العام للمجلس :كل النواب حان دورهم!

أوضح األمني العام جمللس النواب عدنان ضاهر
أن كل أمساء النواب الذين تلقوا اللقاح موجودة
على املنصة الرمسية وحسب الفئة العمرية« ،وقد
حان دورهم .وهذا ما فعلناه باعتبار أن النواب
هم األكثر عم ًال يف القوانني واجتماعاتهم دائمة،
وخوفًا من أن ينقلوا العدوى إىل اجملتمع إذا ما
أصيبوا».
وكان النائب ميشال موسى أوضح أنه تلقى
اللقاح كطبيب عن طريق التسجيل يف نقابة
األطباء وبعد ورود املوافقة من وزارة الصحة،
فيما أوضح املكتب اإلعالمي للنائب أنيس نصار
اتصا ً
تسجل عرب املنصة وتلقى ّ
ال لدعوته لتلقي
أنه
ّ
اللقاح ،ومل يكن على علم بأي خمالفة «وإذا كان
كذلك فإني أعتذر بشدة رغم أنين لست مسؤو ً
ال
عما حصل».
ّ

إيلي فرزلي :يف أولوية أكثر من النواب؟

وصف نائب رئيس جملس النواب إيلي الفرزلي ما
حصل أمس بأنه «ضجة تافهة وسخيفة ال أساس
هلا» ،الفتًا إىل أن النواب الذين ّ
تلقوا لقاحاتهم
ّ
«يتمتعون بالشروط اليت تسمح هلم بذلك».
وسأل« :يف أولوية أكثر من النواب؟ صار ميت
منن  2ومنصاب أكرت من  .»25الفرزلي أوضح أن
األمانة العامة جمللس النواب تواصلت مع النواب
وطلبت منهم احلضور إىل القاعة .وأضاف« :ما
كنت قد أرسلت للدكتور
هو املأخذ على ذلك؟
ُ
عبد الرمحن البزري اللينكات اليت ُتثبت تسجيلي
وزوجيت عرب املنصة .فهل املأخذ هو مكان
اجمللس؟ إن شاهلل تقرر وزارة الصحة التلقيح ع
الشارع .وين املأخذ؟!».

غازي زعيرت :مش بشر؟ ومش من الشعب؟

شدد النائب غازي زعيرت على أن النواب «متلن
ّ
متل بقية الناس»ُ ،متسائ ًال« :مش بشر ومش
وبرر زعيرت اختيار قاعة
من الشعب حننا؟».
ّ
جملس النواب للتلقيح بأنه «لتخفيف الضغط عن
ُ
املستشفيات» ،الفتًا إىل أن األوضاع الصحية
لعدد من النواب تستلزم حصوهلم على اللقاح،
إذ أن «كثريًا من املسؤولني يف اخلارج كانوا
ّ
تلقي
أول املتلقحني لتشجيع مواطنيهم على
اللقاح» .ولفت إىل أن اثنني من النواب سقطا
جراء الفريوس ،فض ًال عن اإلصابات اليت تستلزم
محاية العاملني يف اجمللس.

رسالة «الردّ باملثل» وصلت:

«إسرائيل» ته ّدد لبنان ومدنييه ...لطمأنة مستوطنيها
يحيى دبـوق

ّ
يتعذر عليك أن تواجه
عندما
عدوك ،للصعوبة أو للكلفة
واألمثان اليت تتوقعها يف
املقابل ،فاجلأ إىل ردعه
مدنييه .هذه هي
عرب تهديد
ّ
حال العدو اإلسرائيلي يف
مواجهة حزب اهلل والساحة
اللبنانية ،حيث التهديد
يعقب تهديدًا ،وإن كان
هذه املرة خدمة لطمأنة
املستوطنني بعد معادلة
األمني العام حلزب اهلل،
السيد حسن نصر اهلل:
«الرد باملثل وإن على
املدنيني».
هذا ما صدر عن وزير أمن غانتس :إذا تحولت تهديدات نصر اهلل إىل أفعال ،النتيجة ستكون مؤملة ()...
للمواطنني اللبنانيني (أ ف ب )
العدو بين غانتس خالل جولة

«تفقدية» للمنطقة الشمالية وحتديدًا الفرقة 91
يف اجليش اإلسرائيلي ،عاين خالهلا اإلجراءات
املتخذة مشا ً
ّ
ال يف مواجهة لبنان.
والتدابري
ختلل اجلولة لقاء خاص ،هو كما يبدو هدف
اجلولة ،مع رؤساء السلطات احمللية األعضاء
يف منتدى خط املواجهة على اجلبهة الشمالية،
أي مواجهة حمدودة
اليت
َّ
يقدر أن تدفع أمثان ّ
أو واسعة ،مع حزب اهلل .ولفت حضور مساعد
وزير االستيطان آيف روئيه ورئيس وحدة
االستيطان وقائم مقام هيئة اإلغاثة الوطنية
نوحي مندل.
ومل جيد غانتس سبي ًال لطمأنة املستوطنني،
موجهة إىل لبنان
إال عرب إطالق تهديدات
ّ
واللبنانيني ،يف إطار رده غري املباشر على
معادلة «الرد باملثل» اليت مُسع صداها
جيدًا يف الكيان اإلسرائيلي .وقال غانتس:
«التقيت اليوم بسكان خط املواجهة هنا.
صهاينة حازمون وحمبون لبلدهم .سنستمر يف
دعمهم ودعم هذه املنطقة اجلميلة ،وسنعطي
أولوية لتحصني الشمال الذي هو جزء من قوتنا
مقابل أعدائنا» .وأضاف« :إذا حتولت تهديدات
نصر اهلل إىل أفعال ،النتيجة ستكون مؤملة
حلزب اهلل ولقادته ،وألسفي أيضًا للمواطنني
اللبنانيني».
يف املوازاة ،جاءت تهديدات كادت أن تكون
متطابقة ،صدرت عن رئيس حكومة العدو
يسمي حزب
بنيامني نتنياهو ،من دون أن
ّ
اهلل ولبنان باالسم .والتطابق هنا الفت وذو
دالالت« :لن نساوم على تطوير صواريخ عالية
يهددنا
الدقة يف سوريا ولبنان .هناك من
ّ
بدفع مثن مؤمل يف إطار املواجهة ،فإن حتققت
ردنا حامسًا بعشرات
تلك التهديدات ،فسيكون ّ
األضعاف».
تتسبب بها
قد
تشويشات
يف
ندخل
وكي ال
ّ
التهديدات ،من املفيد التأكيد على أنها واحدة
من أخريات سبقت ما ورد أمس على لسان
غانتس ونتنياهو ،ومن أخريات ستعقبها أيضًا،
وإن جاءت هذه املرة يف سياق تهديد مقابل
تثبيت معادلة «الرد باملثل» على أي اعتداء
إسرائيلي يف لبنان ،يتعلق حتديدًا باالعتداء
على املدنيني اللبنانيني .أي أنها تأتي يف
سياق طمأنة املستوطنني أكثر من كونها
تهديدًا يتعلق بأفعال «إسرائيل» ومؤشرًا
عليها.
ومن دون ربط بتهديدات أمس ،من املفيد
مستويني من أفعال «إسرائيل»
اإلشارة إىل
َ
وأقواهلا ،حتديدًا جتاه الساحة اللبنانية ،حيث
تأثري الردع املتبادل كبري جدًا .املستوى األول
يتعلق بتهديدات مرحلة الالحرب ،وهي اليت
حتكم الواقع احلالي بني اجلانبني مبعادالت
وقواعد اشتباك ،تسمح للطرفني بإطالق
إن
التهديدات والوعد بأفعال الحقة مشروطةْ ،
أقدم الطرف اآلخر على جتاوز قواعد االشتباك.
القصد هنا يكون ردعيًا ،ويشمل ،بطبيعة احلال،
حماولة تغيري املعادالت أو خرق قواعدها.
املستوى الثاني من التهديدات يرتبط باحلرب
نفسها ،يف مرحلة احلرب أو املواجهات ،ومن

بينها «األيام القتالية» اليت من شأنها أن
تنتقل إىل مواجهة واسعة.
التهديد يف مرحلة الالحرب خيدم املرحلة اليت
ُأ ِ
طلق فيها ،وال ضرورة أن يكون مرتبطًا مبرحلة
إن نشبت .ومعظم  -إن مل يكن
احلرب نفسها ْ
ّ
كل  -ما ورد من تهديدات إسرائيلية طوال
السنوات القليلة املاضية ،ثبت أنه حماولة
ّ
لتجنب احلرب
موجهة ومقصودة من تل أبيب
وخلدمة تثبيت مرحلة الالحرب .مع اإلشارة هنا
أيضًا إىل نوع آخر من التهديدات يهدف إىل
«جس نبض» الطرف اآلخر ،وهو ما عاينه لبنان
وإن بشكل حمدود جدًا يف السنوات املاضية،
وكانت إسرائيل تهدف من خالله إىل التمهيد
حملاولة تغيري قواعد االشتباك أو احلد من
مفاعيله ،من دون إرادة احلرب.

الثمن الذي يـُقدَّر أن تدفعه «إسرائيل» هو الذي
يردع أفعالها ،ال الثمن املضاعـَف الذي يمكنها أن
تـُلحقه بأعدائها

قدر
لدى نشوب احلرب ،أو األيام القتالية اليت ُي َّ
أن تتسبب حبرب ال يريدها طرفاها ،سيكون
واضحًا أن الطرفني سيعمالن على ّ
جتنب إصابة
عمدي للمدنيني أو للقطاعات
أو استهداف
ّ
املدنية .وهي ميزة جديدة مل تكن موجودة يف
أي حرب بني «إسرائيل» واملقاومة
معادالت ّ
اللبنانية ،إذ كان استهداف مدنيني يف لبنان من
عدمه ،بقدر أو بآخر ،مرتبط بإرادة «إسرائيل»،
أي كوابح ،األمر الذي بات متعذرًا يف
من دون ّ
احلالة اللبنانية بعد االقتدار الذاتي للمقاومة
وقدرتها على إحلاق األذى املقابل بالعدو .إال
إن نشبت
أن االمتناع عن استهداف املدنينيْ ،
احلرب أو أيام قتالية حمدودة األهداف بنطاقها
العسكري ،ال يعين أن ال تنفلت األمور لتداخل
الشأنني املدني والعسكري إىل ما يقرب
التالزم أو حتى التطابق ،لدى اجلانبني.
يف السابق ،كان تهديدات «إسرائيل»
ختدم اجتاهني يتقاطعان يف األهداف ،وهي
مبجملها كانت تأتي خدمة لفرض إرادة العدو
تراجع اجلانب اللبناني تبعًا
فإن
على لبنان.
ْ
َ
اإلسرائيلية
اإلرادة
تكون
للتهديدات،
وإن امتنع عن الرتاجع ،فتخدم
عليه.
ُفرضت
ْ
متهد األرضية
أنها
يف
«إسرائيل»
التهديدات
ّ
مسبقًا لعدوانها ،كي تفرض إرادتها بالقوة
العسكرية .والتاريخ مشبع باملصاديق.
الالفت يف أقوال نتنياهو أمس ،بعيدًا عن
الصواريخ «البالغة الدقة» ،وهو ما بات حديثًا
ِ
ينف حقيقة «الثمن املؤمل»
ممجوجًا ،أنه مل
وإن
لبنان،
مع
العسكرية
املواجهة
يف إطار
ْ
رد «إسرائيل» سيكون مضاعفًا.
بأن
هدد
ّ
َّ
وهي إشارة إىل أن رسالة «الرد باملثل» كما
أرسلها نصر اهلل وصلت بالفعل ،وأن التهديد
بـ»الثمن املؤمل» فعل فعله ،رغم التهديد
قدر
املقابل بأضعافه .علمًا أن الثمن الذي ُي َّ
أن تدفعه «إسرائيل» هو الذي يردع أفعاهلا،
املضاعف الذي ميكنها أن ُتلحقه
ال الثمن
َ
بأعدائها .املسألة هنا ليست غلبة حسابية ،بل
هي يف القدرة على ّ
تلقي الثمن نفسه.
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اسـرتاليات

فايسبوك ستعيد نشر املضامني
اإلخبارية يف أسرتاليا
الثالثاء
فايسبوك
أعلنت
املاضي عزمها رفع احلظر
على املضامني اإلخبارية يف
أسرتاليا «يف األيام املقبلة»،
بعدما وافقت احلكومة على
تعديل قانون يرغم عمالقة
التكنولوجيا على دفع أموال
لوسائل اإلعالم من أجل
استخدام حمتوياتها.
وقال وزير املال األسرتالي
جوش فريدنربغ واملدير العام
لفيسبوك يف أسرتاليا ويل
إيستون ،إن اجلانبني توصال
إىل تسوية على مسائل
رئيسية يف هذا النص الذي
تعارضه عمالقة التكنولوجيا
بشدة.
وأوضح إيستون «بفضل هذه
التغيريات ،بات يف إمكاننا
العمل على مواصلة استثمارنا
يف صحافة من أجل املصلحة
العامة وأن نعيد لألسرتاليني

األخبار عرب فيسبوك يف األيام
املقبلة».
وكانت فيسبوك حجبت األسبوع
املاضي روابط املنشورات
صفحات
عن
الصادرة
األخبار ووسائل اإلعالم يف
أسرتاليا ،يف خطوة طاولت
أيضا صفحات رمسية عدة عرب
الشبكة تابعة خلدمات طوارئ
يف البالد.
وأثارت هذه اخلطوة استنكارا
كبريا يف أسرتاليا وبلدان
عدة.
وتعين التسوية اليت جرى
التوصل إليها أن شبكيت
فيسبوك وغوغل العمالقتني،
وهما أبرز املستهدفني يف
مشروع القانون هذا ،لن
تواجها أي عقوبات يف حال
التوصل إىل اتفاقات مع
وسائل إعالمية يف مقابل
استخدام مضامينها.

إعادة تشغيل نشاط حتصيل
ديون سنرتلينك

يف العام املاضي ،أوقفت
 Centrelinkبعض األنشطة
املتعلقة بتحصيل الديون بسبب
جائحة فريوس coronavirus
 .)19-(COVIDيف تشرين
األول/أكتوبر ،انتهى التوقف
املؤقت ولكن أبقت Centrelink
بتحصيل
املتعلقة
األنشطة
الديون معلقة حتى شباط/فرباير
Centrelink
وتقوم
.2021
بإعادة تشغيل نشاط حتصيل
الديون تدرجييًا مرة أخرى،
وإبالغ الناس الذين حصلوا
خطيا متى
على مدفوعات زائدة
ً
يتوجب عليهم البدء يف سداد
هذه املبالغ.
ً
باألموال
مدينا
كنت
إذا
لسنرتلينك  ،Centrelinkفهناك
 3أمور مهمة جيب معرفتها:
ال حتتاج إىل دفعها دفعة
واحدة ،بل ميكنك سدادها مع
مرور الوقت.
أسهل طريقة لسداد األموال
هي عرب اإلنرتنت باستخدام خدمة
 Money You Oweعرب حسابكم
(Centrelink
اإلنرتنت
على
 )online accountومن خالل
تطبيق  myGovأو Express Plus
 Centrelink mobile appعلى
هاتفك احملمول.
إذا مل تتمكن من البدء يف سداد
األموال ،فاتصل بسنرتلينك
 Centrelinkقبل حلول تاريخ
ميكنهم
عليك.
االستحقاق
مساعدتك يف العثور على اخليار
األمثل لوضعك.
إذا قمت بتعليق سداد ديونك
أثناء فرتة التوقف املؤقت
سوف ترسل لك Centrelink
خطابا إلبالغك مبوعد بدء السداد
ً
مرة أخرى.
إذا حصلت على دفعة من
 ،Centrelinkفسيبدؤون يف

خصم املبالغ من دفعتك األوىل
بعد تاريخ االستحقاق.
إذا مل تعد حتصل على مدفوعات
من  ،Centrelinkفستحتاج إىل
إعداد ترتيبات دفع جديدة أو
التحقق من حتديث الرتتيب
احلالي.
إذا كان لديك دين جديد
تقوم  Centrelinkبإبالغ الناس
خطيا متى يتوجب عليهم البدء
ً
يف سداد ديونهم.
ً
أيضا التحقق من هذا
ميكنك
التاريخ عرب استخدام خدمة
 Money You Oweعرب حسابكم
(Centrelink
اإلنرتنت
على
 )online accountومن خالل
تطبيق  myGovأو Express Plus
 Centrelink mobile appعلى
هاتفك احملمول.
إذا كنت حباجة إىل دعم
إذا كنت ال تفهم سبب
حصولك على دفعة زائدة ،قم
باالتصال بسنرتلينك واطلب
منهم التوضيح .وإذا كنت ال
توافق على القرار ،ميكنك طلب
املراجعة.
ً
قلقا بشأن وضعك،
إذا كنت
أن
Centrelink
فبإمكان
تقدم لك الدعم ،فهم لديهم
أخصائيني اجتماعيني ميكنهم
تقديم املشورة لك على املدى
القصري باإلضافة إىل املعلومات
وإحالتك إىل خدمات أخرى.
للمزيد من املعلومات:
ّ
اتصل بالرقم  131 202للتحدث
مع  Centrelinkبلغتك.
اطلع على موقع servicesaustralia.
 gov.au/debtsللحصول على
معلومات باللغة اإلجنليزية
راجع الرابط servicesaustralia.
حيث
gov.au/yourlanguage
ميكنك قراءة املعلومات بلغتك أو
االستماع إليها أو مشاهدتها.

مسلسل الفضائح تابع :االتهام الرابع بالتحرش جنسياً
مبوظفة برملان من قبل املوظف األحراري نفسه

منظمات جمتمعية تنتقد زيادة  25دوالراً

احلكومة الفيدرالية تدرس زيادة
إعانات البطالة بشكل دائم

بريتني هيغينز
بعد ساعات قليلة من اتهام
إمرأة ثالثة ملوظف الربملان
باالعتداء عليها جنسيًا ،أعلنت
إمرأة رابعة عن تعرضها
للتحرش اجلنسي من قبل نفس
املوظف يف العام .2017
وزعمت املرأة أن الرجل العامل
حبزب األحرار ،قام بلمس
فخذها أثناء وجودهما معًا يف
حانة بكانربا.
بالغ لدى
كما قامت بتقديم
ٍ
الشرطة احمللية يف كانربا
وأعربت عن نيتها اإلدالء
ٍ
وقت الحق من
بتصريح يف
ٍ
األسبوع اجلاري.
وتقدمت املرأة بإدعائها لشبكة
الـ ABCبعد نشر قصة بريتين
هيغينز اليت تزعم تعرضها
لالغتصاب على يد نفس املوظف
الربملاني يف العام  2019داخل
مكتب وزيرة الدفاع آن ذاك
السناتور ليندا رينولدز.
أما اإلمرأتان األخرتان فكانت
إحداهما موظفة أحرارية واألخرى
متطوعة مع حزب األحرار يف
انتخابات العام .2016
ومن جانبها قالت السناتور
العمالية بيين وونغ إن على
رينولدز املثول لبعض األسئلة
املتعلقة بكيفية تعاملها مع
شكوى هيغينز ،زاعمة انه مل
يتم معاملتها كإنسانة وال ناجية
من االغتصاب وال ضحية جرمية
شنعاء.
كما قالت وونغ إن كلمات رئيس
الوزراء سكوت موريسون كانت

«واهية» يف خضم ثقافة انعدم
املسؤولية عن ما حدث ،مضيفة
«حنن نعرف أن على أفضل
الفرضيات موريسون يرأس
إدارة تتبع سياسة ال تسأل وال
تبلغ أمام مزاعم اجلرائم»
الفرضيات،
أسواء
وعلى
موريسون شخصيًا جزء من
حماولة التسرت على اجلرمية.
ٍ
صعيد آخر ،اتهمت
وعلى
أحزاب أمة واحدة واخلضر
والعمال ،احلكومة الفدرالية
ً
ٍ
استجابة
حتقيقات تربئة
بإطالق
لإلدعاءات.
وأدى ادعاء هيغينز إىل
ٍ
حتقيقات عديدة وتساؤالت
حول أخالقيات التعامل يف
مكان العمل داخل وخارج
الربملان الفدرالي.
ويف البداية مل تبلغ هيغينز
الشرطة خوفًا على وظيفتها.
ومن جانبه قال الوزير ساميون
بريمينغهام ،إنه أمام رغبة
هيغينز يف عدم اإلبالغ ،كان
على املسؤولني واجب لإلبالغ
عن وقوع اجلرمية.
اىل ذلك قال النائب العمالي
جول فيتزجيبون إن حل املشكلة
الثقافية يقع على كاهل الرجال
وليس النساء.
تصريح له مع
حيث قال يف
ٍ
أخبار القناة السابعة:
جيب أن يعلم الرجال أنهم
إذا ارتكبوا مثل هذه اجلرائم،
فسيالحقهم القانون بكل ما
أوتي من قوة

تدرس احلكومة الفيدرالية حاليًا
زيادة مبلغ إعانة البطالة بشكل
دائم.
ومن املقرر أن تبدأ احلكومة
خبفض املبلغ االضايف الذي
اضافته على املبلغ االساسي
العانة البطالة ضمن برنامج جوب
سيكر يف نهاية هذا الشهر.
واعتبارًا من نهاية هذا الشهر
سيعود مبلغ البطالة اىل مستواه
دوالرا
األساسي البالغ حوالي 40
ً
يف اليوم .
وحتى االن غري معروف ميا اذا
كانت احلكومة ستمدد العمل
باملبلغ االضايف ملا بعد هذا
الشهر أو أنها ستزيد املبلغ
االساسي ملدفوعات البطالة
وبشكل دائم.
ويضغط حزب العمال من أجل
جعل الزيادة دائمة.
وقال املتحدث باسم العمال
لشؤون اخلدمات احلكومية بيل
شورتن أن الزيادة الدائمة
منتظرة منذ وقت طويل لكنها
جيب أال تأتي على حساب
املساعدات االخرى يف ظل
ظروف كورونا.
اىل ذلك اعلنت عدة منظمات
جمتمعية مدافعة عن متلقي منافع
الرعاية االجتماعية إن الزيادة
دوالرا يف
األسبوعية البالغة 25
ً
برنامج جوب سيكر ليست كافية
للسماح لألسرتاليني العاطلني
عن العمل بالعيش فوق خط
الفقر.
ودعا اجمللس األسرتالي للخدمة

االجتماعية احلكومة الفيدرالية
إىل زيادة معدل مدفوعات جوب
دوالرا
سيكر مبا ال يقل عن 175
ً
للسماح للناس
يف األسبوع
بالعيش دون ضائقة مالية
شديدة وحرمان.
وتقول كايسي تشامربز من
منظمة أنغليكري اسرتاليا أن
هناك حاجة إىل زيادة أعلى
يف معدل دفعات جوب سيكر
للسماح للناس بالعيش بكرامة.
من جانبه ،تعهد حزب العمال
بتدقيق التفاصيل التشريعية
للزيادة األسبوعية للحكومة
دوالرا
الفيدرالية البالغة 25
ً
على مدفوعات االعانةحوب سيكر
عندما تعرض أمام الربملان.
اخلدمات
وزيرة
وكانت
االجتماعية آن روستون قد قالت
ً
مبلغا
إن املبلغ اجلديد ميثل
«عادلاً
ومستداما» وأن متطلبات
ً
األكثر
املتبادلة
االلتزامات
صرامة ستضمن حتفيز الناس
ً
أيضا للبحث عن عمل.
وتشمل القواعد األكثر صرامة:
زيادة عمليات البحث عن
الوظائف من مثانية إىل 20
يف الشهر وإنشاء خط ساخن
جديد ألصحاب العمل لإلبالغ
عن متلقي جوب سيكر الذين
يرفضون العمل.
من جانبها قالت النائبة العمالية
ليندا بورني إن حزب العمل
لن يقف يف طريق الزيادة
يف برنامج جوب سيكر ،لكن
التفاصيل التشريعية مهمة.

اليوم الدولي للّغة األم..تذكري بأهمية بيانات اإلحصاء السكاني عن اللغات
يقدم
كل مخس سنوات،
ّ
اإلحصاء السكاني حملة عن
املزيج املتنوع ّ
للغات والثقافات
يف أسرتاليا.
مع أقل من ستة أشهر
فقط متبقية إلجراء اإلحصاء
ّ
يشكل اليوم الدولي
السكاني،
ّ
للغة األم يف  21شباط/فرباير
باللغات
لالحتفال
فرصة
العديدة املتداولة يف أسرتاليا،
والعالقة اليت تربط جاليات
املهاجرين بلغتها األم.
قال السيد آندرو هاندرسن،
ملكتب
التنفيذي
املدير
اإلحصاءات األسرتالي ()ABS
باسم
الوطين
واملتحدث
املكتب« ،هناك أكثر من
 300لغة حمكية يف أسرتاليا،
واإلحصاء يلتقط مدى التنوع
الثقايف على امتداد أسرتاليا؛
واليوم حنتفل بذلك».
وأضاف السيد هاندرسن،

«يساعد أيضًا يف التخطيط
خلدمات حملية مهمة جلاليات
املهاجرين عن طريق توفري
حملة عن اللغات املستخدمة يف
املنزل ومستويات إتقان اللغة
اإلنكليزية».
ُ
وتظهر بيانات سابقة لإلحصاء
السكاني أن اجلالية الناطقة
بالعربية مؤلفة من أكثر 321
ّ
يتكلمون اللغة ،ما
 700شخص
جيعلها ثاني أكرب جمموعة لغوية
يف أسرتاليا.
ويعد اإلحصاء السكاني كل
ّ
شخص ومنزل يف أسرتاليا.
التالي
السكاني
اإلحصاء
سيجرى يوم الثالثاء يف 10
ُ
آب/أغسطس .2021
سيقوم مكتب اإلحصاءات
األسرتالي بتوظيف 000 38
شخص من كل أحناء أسرتاليا
للمساعدة يف إجراء اإلحصاء
السكاني.

وقال السيد هاندرسن إنه «من
املهم فع ًال أن يعكس موظفو
اإلحصاء السكاني التابعون لنا
التنوع يف اجملتمع .سنفتح
الباب أمام وظائف من فئة
احمللية
املشاركة
«موظف
السكاني»،
اإلحصاء
يف
وذلك يف  22شباط/فرباير،
ونشجع الناس من جمموعة من
اخللفيات على تقديم طلبات
هلذه الوظائف».
سيعمل موظفو املشاركة احمللية
يف اإلحصاء السكاني ضمن
اجملتمعات واملنظمات احمللية
لضمان تعداد األشخاص من
وت َـل ّ
خلفيات متنوعة َ
ـقي الدعم
الذي حيتاجونه للمشاركة يف
اإلحصاء السكاني.
يطرح اإلحصاء السكاني أسئلة
عن العمر ،بلد املولد ،األصل،
واألهم من ذلك ،اللغة .يساعد
اإلحصاء احلكومات واملصاحل

التجارية واملنظمات اليت ال
تبغي الربح يف كل أحناء
أسرتاليا على اختاذ قرارات
تستند إىل املعلومات .مث ًال:
تستخدم وسائل اإلعالم بيانات
اإلحصاء السكاني لتقرر ما
هي اللغات اليت ستقدمها يف
معينة.
خدمات اإلذاعة بلغات
ّ
العامة
املكتبات
تستخدم
السكاني
اإلحصاء
بيانات
وختزين الكتب
للتخطيط
واملوارد بلغات أجنبية من أجل
جمتمعاتها احمللية.
تستخدم فئات يف اجملتمع
السكاني
اإلحصاء
بيانات
لإلعالم عن مكان إقامة
معينة
جمموعات لعب بلغات
ّ
لدعم األطفال.
census.abs.gov.au/
زوروا
 jobsملزيد من املعلومات حول
اإلحصاء السكاني والشواغر
للوظيفة احلالية.
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مـقاالت وتـحقيقات

ّ
جتار اللحوم:

رسالة غبطة البطريرك املاروني يف لبنان وسائر
املشرق مار بشارة بطرس الراعي
احتكار مبباركة «رمسية»!
إىل غبطة البطريرك املاروني يف
لبنان وسائر املشرق مار بشارة
بطرس الراعي
يف محأة الفساد واالغتياالت
السياسية واالنهيار اإلقتصادي
واملالي واحلجر املنزلي بسبب
الوباء العاملي ،ويف ضجيج
استنكار تفجري مرفأ بريوت يف
الرابع من شهر آب من سنة 2020
وبعد تفشيل مهمة القاضي صوان
بعزله وكف يده عن االستمرار
باستدعاء بعض الرؤوس (الكبرية)
للتحقيق ،أصبحنا يف هذه املزرعة
أيها الراعي الصاحل حباجة اىل
ٍ
مد ٍو ينقذ لبنان من ضالل
صوت ّ
بعض الزمر احلاكمة ،من الزوال.
يف هذه احملنة القاسية من ميكن
أن يكون سواك غري خليفة باني
االستقالل مثلث الرمحات البطريرك
مار الياس بطرس احلويك ؟
نق ًال عن جملة «العنفوان» ّ
اطلعنا
على مضمون حديثك املسؤول
واالنساني واملوزون يف مقابلتك
لصحيفة النهار.
لقد آملنا كثريًا ردة فعل الغرائزية
إلخواننا الشيعة إثر دعوتك للحياد،
وقد جاء يف كالمك ما يلي:
« ال خالص للبنان من دون احلياد،
فهو الباب الذي يدخلنا إىل احلل.
ُ
سس على احلياد حتى العام
لبنان أ ِّ
 1969حني مسح اتفاق القاهرة
للفلسطينيني مبهامجة إسرائيل
انطالقًا من األراضي اللبنانية،
ومن ثم بدأت احلرب اللبنانية».
وأضفت «لبنان حيادي بطبيعته ألنه
فصل الدين عن الدولة وهو بلد
تعددي وبلد االنفتاح واالقتصاد
احلر ،وسياسة لبنان اخلارجية حتى
الثمانينات كانت تستند على فكرة
عدم االحنياز وعلى اتفاق اهلدنة
وال شرق وال غرب».
صدمنا بتهديد
على ضوء طرحك هذا ُ
حزب اهلل بقرع طبول احلرب والويل
والثبور وعظائم االمور ناعتني سيد
بكركي باخليانة والعمالة .ما هذا
االستسهال باالسفاف والتجين
على الكرامات بهذه التهم الكاذبة.
صدق من قال «ضربين وبكى،
سبقين واشتكى».
بهذا السياق نريد أن نسأل حزب
اهلل ،وبكل حمبة وبراءة ،هل املطالبة
باحلياد برعاية األمم املتحدة من
أجل إنقاذ بلدنا مجيعًا ،هو عمل
التعصب األعمى جبعل
خياني ،أم
ّ
لبنان جزءا من والية الفقيه ،هو
اخليانة بذاتها؟
هل ينكر السيد ابواقه من على
شاشات التلفاز للتأكيد على
احنناءاته أمام األسياد بالشكر على
ّ
مينون عليه من أموال ورزق
ما
ومعيشة تأتي إليه مباشرة من بالد
ويشرفه
أصفهان؟ وبذلك يسعده
ّ
بأن يكون جنديًا يلتحق جبندرمة
والية الفقيه؟
هل ألحد أن ينكر بأن نائبه الشيخ
فوت مناسبة إال
نعيم قاسم ال ُي ّ
ويؤكد استمراره الدؤوب لتحقيق
الدولة اإلسالمية؟
هل حيق ملسؤولني يف احلزب أن
جيتمعوا حباخامات يهود ،وال حيق

لبطريرك املوارنة من زيارة رعيته
يف دولة إسرائيل؟
هل الثنائي الشيعي مل يعرتف
بالكيان الصهيوني عندما أعلن
رمسيًا رئيس جملس النواب
موافقته على ترسيم احلدود مع
إسرائيل؟ وهل أخذ رئيس جملس
النواب مالحظات الدكتور عصام
خليفة باالسراع إلجراء الالزم قبل
فوات األوان وإال أعترب ذلك خيانة
لألمانة بالثروة النفطية الوطنية؟
ابعد من ذلك ،هل ميكن إنكار
ّ
موثقة باالسم
ما تتناقله األخبار
والتاريخ واملكان ،من لقاءات
إيرانية إسرائيلية مداورة بني تل
أبيب وطهران؟
هل هناك أدنى شك بأن اإلمام
اخلميين هو «وكيل املهدي
أقام
الذي
وهو
الغائب»
«اجلمهورية اإلسالمية» على أن
تشمل طهران والنجف وبغداد
وبعلبك وجبل عامل اللبنانيني؟ ما
رأيكم بهذه الصورة احملببة البناء
الدولة املهدوية «قالت النجف:
نعم للخميين ،فجاوبها الصدى يف
بعلبك والضاحية واجلنوب».
ال نستغرب اليوم بأن فئات
واسعة من الشيعة يف بعلبك وجبل
عامل ،تطالب بإنشاء «اجلمهورية
اإلسالمية» على أثر تصريح حتريضي
أطلقه وزير خارجية إيران السابق
علي أكرب والييت عن لبنان ،جلريدة
النهار يف  ،1987-3-2إذ يقول :
«ان كل القيادات السياسية يف
العامل حتاول ممارسة نفوذها يف
لبنان ولكن ال أحد يتمتع بالنفود
الذي إليران».
أيضًا وأيضًا نريد أن نستفهم ،هل
دعوة غبطة البطريرك للسالم بني
اللبنانيني برعاية األمم املتحدة،
وذلك بسبب عدم قدرتنا يف
هذه املرحلة على احلوار يف هذه
الظروف النعدام الثقة بني بعضنا
البعض ،بدون مطالبة جيوش وال
دولة احتالل أو وصاية ،بل فقط
من أجل املساعدة على ترتيب
أوضاع البيت الداخلي بني سائر
مكونات الوطن ،هو عمل خياني،
أم السعي العلين والفاقع لتمهيد
ترسيخ الدولة الشيعية املهدوية
اليت يعمل هلا احلزب ،هو اخليانة
بامها؟
نريد أن نسأل إخواننا يف الثنائي
الشيعي  :ملاذا اليوم ،املطالبة
باحلياد من قبل البطريرك ،هو
عمل خياني؟
هل اتفاق الطائف مل يكن تدوي ًال؟
هل اتفاق الدوحة مل يكن تدوي ًال؟
هل مؤمترات جنيف ولوزان وغريها
يف فرنسا ،مل يكن عم ًال تدويليًا؟
ملاذا كان الرضى يف السابق
واليوم أصبح عم ًال تشوبه اخليانة
وتأنف منه النفوس؟
ثم أيها الشركاء الكرام ،ويف
نفس املتابعة ،باهلل عليكم كيف
تسمون التحقيقات اليت جرت يف
ّ
مرفأ بريوت ،واحملكمة الدولية يف
التحقيق باستشهاد الرئيس رفيق
احلريري ،أال هي أيضًا تدخل يف
إطار التدويل؟

احلياد الذي يطالب به نيافته
يهدف إىل اطمئنان مجيع اللبنانيني
فريق منهم .هذا احلياد
وليس
ٍ
هو من أجل احلفاظ على هذه
«الفسيفساء» املتناسقة بالتنوع
والغنية بتعدد الثقافات ،واهلدف
أن َن ْسَل َم مجيعًا.
يف غمرة هذه االرتيابات ،يطرحون
موضوع املثالثة ،موضوع تهشيلي
واخراجهم
املسيحيني
لعزل
وتهجريهم .هذه التمثيلية أشار هلا
الصحفي جوزف أبو فاضل يف إحد
حواراته اإلعالمية عندما أكد على
متثيلية مسجة بني سعد ونبيه،
بأن املسيحيني ،آجال ام عاجال،
سيغادرون هذا البلد .إنه تناغم
خبيث ومسج .هل هذه املعلومات
واالالعيب ال حتمل من اعطي جمد
لبنان أن ال يلجأ إىل طرح موضوع
احلياد؟
أعود مرة ثانية لنسأل عن سبب
عزل احملقق العدلي فادي صوان.
أمل يتم ذلك بعدما أكد حزب اهلل
بأن التحقيق يف تفجري املرفأ قد
انتهى؟ أمل يكن ذلك أيضًا بعد
اعرتاض املشتبه بهما الغازيني
العريضي وزعيرت؟
يف ظل هكذا أمر ،اال حيق لبطريرك
املوارنة أن يسأل عن نتيجة
التحقيق اجلنائي جلرمية العصر ،بعد
هريوشيما وناكازاكي ،وقد تدمرت
مدينة بأكملها؟
ملاذا دائمًا التشكيك مبواقف رئيس
الكنيسة يف لبنان؟ هل آن األوان
ّ
مما تبقى من الوجود
للتخلص
ّ
ً
استكماال ملا
املسيحي يف الشرق
بدأه األولون يف القرن السابع
ّ
والكفار
ميالدي للقضاء على الكفر
والكافرين؟
غبطة البطريرك ،بأسم فئات
واسعة من أبناء بيعتك ،من أعالي
جرود لبنان الشمالي إىل اقص
جنوبه نؤكد لك أننا ،أمام االنهيار
االجتماعي واالقتصادي واملالي،
ُ
ُ
وامل َخ ّطط له ،حنن
ص ّمم له
امل َ
قلقون على املصري ،أعين مصري
املسيحيني الذي بات على كف
عفريت بوجود السماسرة والتجار
والباعة يف سوق النخاسة.
لغري
سيبقى
كأرض
لبنان
املسيحيني ولكن املسيحيني ،باي
باي...
املسيحيون ،كما تعلمهم كنيستهم،
مساملون ،حمبون،ولكن عيشهم ال
ميكن أن يكون إال حبرية مع اآلخرين،
وبكرامة مع الكرام وبسيادة مطلقة
بوطن آمن فيه العدل واالستقرار.
نؤيد طروحاتك الوطنية ونتمنى أن
يتكلل مسعاكم بالنجاح والتوفيق
بني مجيع مكونات وطن األرز
وذلك برعاية اممية لتأمني حياده
وصيانة كرامته.
نطلب من اهلل أن يلهمكم دائماً
لنحافظ على وطن مساحته مساحة
حرية.
أيها الراعي الصاحل أعطيت جمد
لبنان فإىل االمام وباملسيح دائمًا
وأبدًا دوام اإلميان.

أنطونيوس جلوان

راجانا حمية

أقفل ،االثنني املاضي ،القصابون
وأصحاب املالحم مدخل وزارة االقتصاد
والتجارة اعرتاضًا على موافقة الوزير
راوول نعمه على «السماح لشركة
سليمان للمواشي بعدم بيع املواشي
يف السوق» .كانت هذه العبارة أكثر
من كافية لنزول هؤالء إىل الطريق
شحًا
بعدما خربوا ،يف األيام األخرية،
ّ
يف بيع املواشي يف السوق ،ما انعكس
سلبًا على أعماهلم .ما كان يعنيهم،
أمس ،أن خيرج أحد ويطمئنهم إىل
عدم انقطاع مورد عيشهم .املطالب
حمقة ،لكنها ليست كل احلكاية.
فهنا بالذات ليست القصة قصة
امتناع ظريف ألحد كبار التجار عن
تسليم املواشي للعاملني يف السوق،
بقدر ما هي استعادة لقصة أصحاب
«الكارتيالت» الذين يذكروننا يف كل
حني باستغالهلم مشروع الدعم لإلثراء
من جيوب الناس .احلكاية بهذه
البساطة.
احتجاح «اللحامني» كان تتمة لقصة
بدأت األسبوع املاضي مع قيام الضابطة
البيطرية يف وزارة الزراعة ،بالتعاون
مع أمن الدولة ،جبوالت مفاجئة على
مزارع املواشي يف عدد من املناطق،
بعد شكاوى عن احتكار ميارسه بعض
جتار ومستوردي املواشي .وقد مت
استدعاء بعض هؤالء بعد «ثبوت
صحة بعض الشكاوى» ،على ما تقول
مصادر الزراعة .الالفت يف احلجج اليت
قدمها احملتكرون لتربير تكديسهم
ّ
املواشي «املدعومة» يف املزارع هو
أن تأخر مصرف لبنان يف صرف
احلواالت املالية ،دفعهم إىل االمتناع
عن التسليم خوفًا من اخلسارة.
وجهت إحدى الشركات
ويف التفاصيلّ ،
كتابًا خطيًا إىل نعمه ت ّربر فيه احتكارها
وامتناعها عن البيع خالل اليومني
املاضيني بتأخر حقوقها لدى مصرف
لبنان ،مؤكدة أن «شحنة شهر  2من
عام  2021موجودة يف مزارع الشركة
يف الشويفات ألننا مل نستحصل على
موافقة وزارة االقتصاد لغاية تارخيه».
ّ
ومتنت يف نهاية الكتاب على نعمه أن
يبادر إىل «حل املشكلة مع مصرف
لبنان لتفادي تكرار هذا التأخري تفاديًا
ألي ضرر معنوي ومادي قد يصيبها
خاصة يف عالقاتها مع املوردين يف
اخلارج وحفاظًا على مسعتها وشهرتها
التجارية».
إثر ذلك ،أعادت الوزارة الكتاب مع
التأكيد على ما يقوله أصحاب الشركة،
مشرية إىل أن الشركة «مل تستحصل
بعد على موافقة الوزارة على طلبها
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 5شباط اجلاري» .وألنها مل متنح
املوافقة بعد ،وجدت الوزارة أنه ال
حيق هلا «إلزام التاجر ببيع البضاعة
املطلوب دعمها إال بعد أن تستحصل
على موافقة الوزارة وبعد التأكد من
قيام املصرف املركزي بصرف املبلغ
املطلوب مبعامالت الدعم».
بكتابها هذا ،ارتأت وزارة االقتصاد
«شرعنة احتكار تاجر كبري» ،على ما
يقول أحد املطلعني على القضية.
فعلت الوزارة ذلك ،وهي على
دراية تامة بأن ما حيتكره هذا األخري
اشرتاه بأموال الدعم اليت تفرض عليه
بيعها يف السوق بالسعر املدعوم،
أرباح من «كيس»
ال احتكارها جلين
ٍ
الدعم .كما ارتأت أن يتحكم أصحاب
الكارتيالت بلقمة عيش الناس ،وهو
ما فعله هؤالء حبرمان السوق من
املواشي ما انعكس ارتفاعًا يف أسعار
اللحوم يف السوق ،علمًا بأن أمرًا كهذا
يعرض فاعله للعقاب بسبب خمالفته
ّ
قانون محاية املستهلك وارتكابه جرم
االحتكار.
وليس بعيدًا عن املضمون الذي شرعن
فيه نعمه احتكار املواد املدعومة،
السؤال هنا :ما الذي يدفع وزارة
االقتصاد إىل االحتفاظ مبعاملة حتتاج
إىل توقيع ملدة  16يومًا؟ وهل هذه
«اإلقامة» تأتي حتت عنوان اإلهمال
أم مثة عناوين أخرى ...مع اإلشارة
إىل أن «وزارة االقتصاد كانت قد
وافقت على شحنة يف املعاملة نفسها
للشركة نفسها بقيمة مليوني يورو».
فما الذي قد ُيقال هنا؟
ما جيب أن يقال هو أن «هذا التصرف
خاطئ» ،حبسب أمني سر نقابة
القصابني ومستوردي وجتار املواشي
احلية ،ماجد عيد ،مستغربًا أن يكون
السوق يف أزمة فيما «البقر يف
املزارع» .ولئن كان هؤالء يعتربون
أن ما فعله الوزير «هو محايتنا كي
ال خنسر أموالنا» ،ولكن الطريقة
اليت تصرف بها التجار «مرفوضة».
بالنسبة إىل عيد« ،مش إذا فيه
ملفني عالقني مبصرف لبنان منتنع عن
التسليم ،بالوقت اللي عم حتقق فيه
ماليني الدوالرات من الدعم».
«الدنيا أخد وعطا» ،يتابع عيد ،ولذلك
كان «األفضل اليوم أن يأخد هؤالء
يف االعتبار أن الوضع ليس خبري».
ويف هذا اإلطار ،يلفت عيد إىل أن
بعض التجار يعمدون اليوم مع الدعم
«إىل البيع بسعر غري مدعوم» ،فلماذا
ال يسأل السائلون هنا؟
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كلـمة مـتلفزة

باسيل :أعطونا اإلصالح وخذوا احلكومة ويا قضاء لبنان أبعد كأس القضاء الدولي
يريدون أن نشارك غصبا عنا باحلكومة وبشروط غري مقبولة وإال يتهموننا بالتعطيل

رأى رئيس «التيار الوطين احلر» النائب جربان باسيل ،يف كلمة
متلفزة ،ظهر يوم االحد املاضي ،أن «كورونا ما زالت همنا اليومي».
وقال« :صحيح ان عدد الوفيات واإلصابات بدأ يرتاجع ،ولكن اخلطر
مل يرتاجع ،وخصوصا مع انتشار أنواع جديدة من الفريوس .تدابري
الوقاية وخباصة الكمامة والنظافة والتباعد هي األساس ،بانتظار
وصول كميات كافية لكل الناس من كل انواع اللقاحات املتوافرة.
الدولة كلها تعمل عملها ،من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة ووزير
الصحة ،إىل كل واحد منا قادر بعالقاته وإمكاناته أن يساعد يف تأمني
أي كمية تسرع عملية التلقيح الوطنية ،ليصل اللقاح لكل اللبنانيني،
من دون تبجح سياسي بل بروحية الواجب الوطين».
أضاف« :درعنا اليوم هو اجلسم الطيب والتمريضي الذي يقاوم
بإمكانات حمدودة ليحمينا من هجمة املوت علينا كلنا .أهل وأصدقاء
وأحباء يسقطون أمامنا .نبكيهم وحنمل ذكراهم الطيبة معنا ،وكذلك
يتهاوى أكثر فأكثر ،االقتصاد العاملي واقتصادنا املنهار أصال .وكأن
ال تكفينا ازماتنا الصحية واملالية واالقتصادية ،جاءتنا فوقها نكبة
انفجار املرفأ اليت قتلت وجرحت أهلنا يف بريوت ودمرت جزءا من
عاصمتنا .وهنا أريد أن القول إن ال كلمة عزاء تقال ألهل الضحايا إال
احلقيقة ،ألن حق املعرفة مقدس .بعد ستة اشهر من الكارثة ،حقنا
ان نعرف من املسؤول عنها ومن سببها .اليوم هناك قاض جديد
وهذه مناسبة لالسراع بامللف ،وتصحيح الكثري من أخطاء قضائية
حصلت .الناس حقها تعرف أوال من أدخل النيرتات ،ومن استعمله
واستفاد منه ،وثانيا كيف ومن تسبب بتفجريه عن قصد أو عن
إهمال ،وآخر شيء من أخطأ أو تلكأ وظيفيا وإداريا ،عن قصد أو
عن غري قصد .القصة ال جيوز أن تنحصر فقط باملوظفني لنغطي
على البقية ،ألن هؤالء أقصى جرمهم هو اإلهمال الوظيفي ،يف حني
أن اآلخرين أقل جرمهم هو القتل قصدا .ال تنتهي القصة ان عددا
من األمنيني واملوظفني األوادم متهمون بالقتل عمدا ،يف حني أن
اجملرمني الفعليني ناجون».
وتابع« :يف الشق الوظيفي ،ال جيوز أن الذي قام بعمله ونبه وكاتب
وال شيء عليه ،أن يتوقف ،بينما يرتك أصحاب املسؤولية املباشرة.
أوقف بعض األوادم ،ملاذا؟ حيمونهم من القتل ،ويرتكون من أدخل
البضاعة ومحاها واستعمل قسما كبريا منها ،وترك القسم الباقي
حبال معرضة لالنفجار .نريد احلقيقة ،ومن غري املعقول أن نرتك بني
خيارين ،واحد هو القضاء الدولي الذي ال نعرف إىل أين سيوصلنا،
والثاني هو القضاء اللبناني ،ساعة متباطىء خوفا من اي نتيجة خميفة،
وساعة متسرع خوفا من السوشيل ميديا ،وساعة مستنسب لتوازنات
طائفية أو حزبية أو مؤسساتية .من يلعب يف هذا املوضوع مكشوف،
أكانوا يف األمن أو القضاء! نريد قضاء شريفا وشفافا وسريعا،
واليوم هناك فرصة جديدة .نفهم عدم املس بسرية التحقيق ولكن
جيب أن يكون هناك تفهم ملطلب اإلسراع بإصدار التقرير األولي
لتعويض املتضررين من شركات التأمني وعدم التباطؤ باصدار القرار
الظين .نريد قضاء يشغله ضمريه ال االعالم .نرد قضاء جريئا نظيفا
وفعاال».
وقال« :هناك  207شهداء يريد أهلهم احلقيقة كاملة ،من دون ظلم
وجتن على أحد ،ومن دون تغاض وتربئة أحد .فيا قضاء لبنان ،أبعد
عنا كأس املطالبة بالقضاء الدولي .أرجع لنا الثقة بك ،وأرجع للناس
األمل باحلقيقة».
الحكومة
أضاف« :بلدنا مير بأخطر أزمة وجودية منذ نشوئه .احلس الوطين يقول
إنه جيب أن نواجه بيد واحدة هذه األزمة اليت خسرت شعبنا مدخرات
حياته ،من دون أن نتخطى حماسبة الذين تسببوا بهذه اخلسارة.
ولألسف أن الذين تسببوا بها ،كالعادة مل حياسبوا ،لذلك يرون بهذه
األزمة فرصة ليتخلصوا من الذين ممكن أن حياسبوهم ،وفرصة ليحققوا
مكاسب سياسية علينا ،على حساب الوطن ووجوده .يستغلون وجع
الناس وجوعهم ليكسرونا سياسيا ،وهم يعرفون ان وجع الناس
نقطة ضعفنا .حنن تربينا سياسيا على حمبة اآلخر واحرتام اختالفه عنا،
ونتعاطى مع الناس على أساس األخالق ،ولكن ليس الكل لديهم
السلوك عينه .األزمات احلادة تكشف معدن البشر ،وكل واحد ،قريب
كان أو بعيدا ،يبني على حقيقته وأخالقه».
وتابع« :ظننا أن األزمة يف  17تشرين  2019ستجعل من رئيس
احلكومة وقتئذ يتحمل املسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس
اجلمهورية ،والفريق املتفاهم معه ،ال أن ينقلب عليه ويطعنه بظهره
ويستقيل من دون أن خيربه حتى ،ويركب موجة احلراك ليتنصل من
املسؤولية وحيمله إياها .كنا متأملني بعد أكثر من سنة على األزمة
أن يكون تعلم منها ويتصرف مبسؤولية وروح وطنية ،وال يرجع البلد
إىل فرتة اعتربناها انتهت .اعتقدنا ان لبنان أوال معناها محاية امليثاق
الوطين والوحدة الوطنية ووضع لبنان فوق كل اعتبار خارجي ،ال أن
نرجع خلطاب االستقواء باخلارج لتخضيع الشريك بالوطن .حنن حنمي
بعضنا يف الداخل ومننع اخلارج من أن يعتدي علينا ،تفاجأنا أن البعض
عاد ولبس ثياب الوصاية وميارس الفوقية واملس حبقوق اآلخرين
وكرامتهم».
وقال باسيل« :قبل أن أفصل موضوع احلكومة ،أقول للبنانيني إننا
حنمل همومهم ونفتش عن حلول لألزمة .يف تشكيل احلكومة قدمنا كل
التنازالت لدرجة عدم املشاركة باحلكومة وبلغنا هذا املوقف ،وقلنا
نعطي الثقة للحكومة اذا تألفت مبعايري واحدة ،واذا ال ،تقدر أن تأخذ
الثقة من دوننا ،وتذكروا هذا ،ولكن ال أحد يقدر أن جيربنا على إعطاء
الثقة حلكومة ال حترتم معايري الدستور والشراكة ،واال يعتربنا معطلني.
يريدون أن نشارك غصبا عنا وبشروط غري مقبولة ،واال يتهموننا

بالتعطيل .ال نريد املشاركة .هل بالقوة؟ مل نسأل عن الشكليات ،من
حيكينا ومن ال ،ومل نطالب بوزارة أو بعدد ،وقبلنا بكل معيار أو شرط
يطبق على البقية .وهذا امسه وحدة املعايري ،للذي ال يفهم معناها.
نقبل بأي حل حيرتم امليثاق ويلتزم الدستور ويصون احلقوق .ولكن
فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا.
يف معركة الدفاع عن احلقوق ،ال حياول أحد أن جيربنا ،ويفكر أننا
تغرينا .وال أحد يستسهل السطو عليها أو يستنسخ جتارب فاشلة .لن
ندعكم ترجعون الزمن  30سنة إىل الوراء».
أضاف« :مع هذا ،نؤكد أوال ،أننا نريد حكومة إذ من غري املعقول أن
يريد العهد ترك نفسه من دون حكومة .ثانيا ،نريد حكومة بسرعة
إذ من غري املعقول أن يريد العهد خسارة الوقت املتبقي له .على
العكس ،من يسوق هلذا األمر ،هم من يسعون إىل أن خيسر العهد
أياما أكثر من دون حكومة ،حتى ولو انهار البلد اكثر .يقولون علنا
ان العهد جيب أن خيسر اكثر ولو انهار البلد اكثر .ليست مشكلة ان
ينهار البلد ،املهم ان يسقط ميشال عون .ثالثا ،صرنا نريد حكومة
برئاسة احلريري ،على الرغم من قناعتنا انه ال يقدر ان يكون عنوانا
لالصالح ،ولذلك مل نسمه .ولكن من بعد أن مسي خالفا لرغبتنا ،صار
هناك مصلحة يف أن يشكل حكومة ويتحمل املسؤولية مع الرئيس،
بعد أن هرب منها يف تشرين  .2019حنن ال نفكر بأنانية ومبصلحتنا
اخلاصة ،ولكن هذا الواقع فرض .رحبت غصبا عنا مصلحتنا اخلاصة
على مصلحة البلد العامة .رابعا ،وباملنطق عينه ،مصلحتنا اخلاصة
ورغبتنا أال نشارك يف احلكومة».
وسأل« :ماذا نريد إذا اليوم؟ نريد أوال حكومة وثانيا بسرعة وثالثا
برئاسة سعد احلريري ورابعا من دوننا .فليتفضل ويتحمل مسؤولية.
هو املكلف ال حنن ،وليشكل حكومة من دوننا ،وليتوقف عن تضييع
الوقت ويرمي احلجج على الغري .فليشكلها من اختصاصيني اصحاب
قدرة ،وعلى أسس العدالة والدستور ،ال على هوى البعض».
وشدد على أن «ما يؤخر احلكومة أسباب خارجية نرتكها لوقت الحق
اذا لزم األمر ،وأسباب داخلية ،هي اليت تهمنا ،امسعوها جيدا .وقال:
« -1اخلروج على االتفاق العلين الذي حصل بيننا على الطاولة مع
الرئيس الفرنسي واملعروف باملبادرة الفرنسية .أوال ،اتفقنا على
حكومة اختصاصيني برئيسها وأعضائها ،واتفقنا على السفري مصطفى
اديب للرئاسة .مت تطيريه من الذين محلوه شروطا ال يقدر أن حيملها
واساسا ال متشي يف بالبلد ،كما أطاحوا قبله ثالثة رؤساء حكومات
اتفقنا عليهم ،هم حممد الصفدي وبهيج طبارة ومسري اخلطيب .بعد
ذلك كسر قاعدة االختصاص ورشح نفسه ،وقال من قصر بعبدا انه
ال يقبل حبزبيني وبغري اختصاصيني ،ليوحي ان الرئيس يطلب هذا
األمر .حسنا ،كلنا متفقون على موضوع االختصاصيني وال أحد يطالب
بغري ذلك ،وال أحد كسر القاعدة اال هو .ثانيا ،اتفقنا على حكومة
مهمة على فرتة حمددة والكل أصبح يعرف انه أطاح بالفرتة احملددة،
والشروط اليت يضعها تدل على ان احلكومة باقية آلخر العهد ،وهو
حيسب لبعده ،علما بأن موعد االنتخابات النيابية قبل نهاية العهد.
ثالثا ،اتفقنا على الربنامج احملدد وهذا األهم .أين صار الربنامج؟
هناك أشياء ال حتتاج حكومة ،بل جملس نواب ،ومتفقون اننا نستطيع
إجنازها من دون حكومة .أين قانون ال Capital control؟ لكي ال حنكي
عن قوانني الشراء العام واستقاللية القضاء ،هذا القانون كان جتب
أن يصدر بعد أسبوع من  17تشرين .ما املانع من عدم إصداره وقتئذ؟
ببساطة ،يريدون أن تبقى األموال تهرب استنسابيا للخارج .هذا ما
حصل وهو مستمر .مل نرتك شيئا مل نعمله لنحمي أموال الناس حتى ال
تهرب إىل اخلارج .مل يرد علينا املصرف املركزي وال اجمللس النيابي
وال القضاء .واألبشع من هذا ،ان املسؤولني الذين حولوا أمواهلم
الأخالقيا إىل اخلارج ،ينظرون علينا باإلصالح والوطنية ،من النائب
الذي يتمنى املوت للناس وصوال إىل املؤسسات».
أضاف« :هناك شيء جديد وجدي حيصل يف هذل امللف ،وانا أنصح
احلاكم ،أن يعمل جبدية على استعادة أموال حتولت إىل اخلارج ،ويكون
تعميم املصرف املركزي بإعادة رمسلة املصارف بابا إلعادة تنظيم
القطاع املصريف وإعادة تكوين االحتياط بالعمالت األجنبية واستعادة
بعض األموال للمودعني .وكل من ال يتجاوب مع التعميم ،جيب اختاذ
اإلجراءات حبقه حبسب األصول املصرفية وكشفه .خمطىء من يفكر
ان يسقط نظامنا املصريف وال تسقط معه املنظومة السياسية املالية،

أو أن ينكشف رأس النظام من دون أن ينكشف اركان املنظومة .واذا
كان يعتربني أحد جزء من املنظومة ،أذكره بأنين تعرضت لعقوبات
ظاملة ووضعت على الئحة  ،OFACولو أملك قرشا أو سهما أو ملكا
يف أي مكان يف اخلارج ،كان انكشف وتسكر وطنطنت الدنيا .من حيث ال
ندري فادتنا العقوبات األمريكية وأعطتنا أحسن شهادة».
الخروج على األصول والدستور
وتابع« :نريد حال ،وهو موجود يف لبنان ويف الدستور ،ال خارج
الوطن وال خارج الدستور .الدول تساعدنا لكن ال تأخذ حملنا وال
حمل الدستور .احلل واضح ،رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة املكلف
شركاء متساوون بعملية التشكيل ،معا جيب أن يتفقوا على كل شي،
على شكل احلكومة وعددها وتوزيع احلقائب واألمساء .هذا دستورنا،
أما نظامنا فهو تشاركي برملاني وجيب أن يأمنوا ثقة جملس النواب.
ويف هذه املرحلة نريد حكومة تكسب ثقة اجملتمع الدولي إذا أردنا
مساعدته .إذا ،من دون رضى رئيس اجلمهورية وموافقته ،ال تتشكل
احلكومة ،ومن دون رضى الرئيس املكلف وموافقته ال تتشكل احلكومة،
فال واحد يشكل احلكومة والثاني يصدر مرسومها! عندما يقول الرئيس
املكلف لرئيس اجلمهورية :أنا أشكل وانت توقع ،يكون بذلك يضرب
وحدة البلد وينحر الدستور ،وبعد ذلك يبدأون بالبكاء على الطائف.
ينحرونه ويبكون عليه.
وقال« :رئيس اجلمهورية ليس رئيس كتلة نيابية لكي يقال له أعطين
أمساء وأنا أختار منها! اذا كان شهما وصدق أنه صار هناك التزام
بكل شي ،وبني مسودة أمساء أولية عن كل الوزارات والطوائف
ليبني أي نوعية وزراء يفكر فيها ،ليس معناها ان تصري يف اإلعالم،
ويصري ان رئيس احلكومة خيتار منها ،ويا ليته اختار منها أوال .كل
من الرئيسني خيتار امساءه ،وسوية يوافقان على األمساء ،وعندئذ
يصدر رئيس اجلمهورية املرسوم .هذا هو الدستور .يف قواعد تأليف
احلكومة ،ويعرفها الرئيسان جيدا ومارساها جيدا ،ويتعلقون بكيفية
توزيع احلائقب حبسب تصنيفها ،على املذاهب واألطراف ،واألمساء
تأتي يف اآلخر على هذا األساس .تأليف احلكومة ليس لغزا على رئيس
اجلمهورية أن حيزره! االتفاق بني الرئيسني يتم بشكل واضح ويؤمن
حصول احلكومة على ثقة اجمللس النيابي ،وهكذا تتألف.
اذا مل حيصل هذا ،معنى ذلك أن ليس هناك جدية وقرار بالتأليف.
ما معنى ان الكل يعرفون حقائبهم واختاروا على أساسها امساءهم
باعرتافهم ،ورئيس اجلمهورية واملسيحيون ال يعرفون بعد حقائبهم
وتوزيعهم؟ ملاذ؟ ليبقى الغموض والتحايل من أجل وضع اليد؟»
أضاف« :يف توزيع احلقائب مثال ،معروف ان املسيحيني عندهم يف
احلقائب السيادية  2من اصل  .4الرئيسان اتفقا على ان رئيس
اجلمهورية خيتار هذه املرة وزير الداخلية من حصة املسيحيني بدال
من وزير اخلارجية ،ورئيس احلكومة يف املقابل يعطي وزارة اخلارجية
للمسلمني .تتحول القصة ان رئيس احلكومة من جهة يعطي االشرتاكي
وزارة اخلارجية واالشرتاكي يسمي ،ومن جهة ثانية خيتار هو اإلسم
املسيحي لوزارة الداخلية من دون موافقة الرئيس .أنا رمبا كنت أفهم
ان رئيس احلكومة يصر على أن تبقى الداخلية للسنة مقابل ان الشيعة
أصروا على املالية ،مع ان الرئيس ال يتفهم هذه املعادلة ويعترب ان
الشراكة تقتضي أن يأخذ إحدى الوزارتني بعد  15سنة من متثيله ألكرب
فئة .الرئيس سليمان وكان يأخذ الدفاع والداخلية معا».
وتابع« :أنظروا التحايل .أخذ الوزارتني وترك للرئيس وزارة سيادية
واحدة هي الدفاع .هذه مل حتصل قبال ،وال أعرف كيف هناك أحد
يتفهم هذا الشي او يقبله .الروايات من هذا النوع ال تنتهي ،والوقت
ال يسمح لسردها كلها ،ولكن هذا مثال على نتيجة الغموض ورفض
تقديم الئحة واضحة تبني نقاط االختالف لكي حتل .كل زيارة باقرتاح
يناقض الذي قبله ،ليتبني أن هناك أناسا مل يفهموا شيئا وآخرين
حاصلون على كل شي ،وكل ذلك حتت ستار االختصاص ،كأن
االختصاص وكالة حصرية ألحد وهو وحده يفهم بها».
وسأل« :ملاذا هذا التعاطي غري السوي بالعدد والوزارات واألمساء؟
معياران ومكياالن .دولة الرئيس متفاهم مع الثنائي الشيعي وحنن
نشجع ،ولكن هذا حتت الطاولة .فوق الطاولة يتهجم على التيار وعلى
رئيس اجلمهورية ليغطي ويعوض لشارعه تفاهمه مع حمور املقاومة.
وليس وحده على كل حال ،كثر يتصرفون مثله .يف املقابل ،هناك
عمل يف املنطقة عن تفاهم سين-شيعي ،وحنن معه ألن هناك مصلحة
كبرية للبنان ولنا ،ولكن البعض يفكر أن يرتمجه بتحالف رباعي جديد
مع عزل املسيحيني ،ولكن هذا األمر لن حيصل ألننا ال ننعزل وألن
حزب اهلل ال يلعب حتت الطاولة».
وقال« :يف مسار اخلروج على األصول ،ركبوا خربية الثلث زائدا
واحدا ،وسأخربكم ما قصتها .أوال الثلث ليس تهمة ،وهو جزء من
الدستور منصوص على كيفية استعماله بالتفصيل كضمانة للشراكة
يف جملس الوزراء ،وهو حبسب حماضر الطائف وشهادة عدد من
النواب ،منهم املرحوم جورج سعادة بكتابه عن الطائف ،هو حق لرئيس
اجلمهورية لوحده .هذا األمر كان أساسه تعويض رئيس اجلمهورية
الصالحيات املأخوذة منه وضمانة لدوره امليثاقي يف النظام ،لذا
ثبتوا له هذا الثلث أو ردوا له صالحيات أو تفضلوا إىل نظام جديد.
اذا قبلنا أن الرئيس وحده ال حيق له ،ملاذا هو وأكرب كتلة نيابية غري
مسموح هلم أن يكون عندهم الثلث الضامن؟ السنة عرب رئيس احلكومة
عندهم صالحيات اكثر من الثلث الضامن ،وباستقالته تسقط احلكومة.
الشيعة عندهم الثلث الضامن باملمارسة ،وأيضا خبروجهم من احلكومة
تفقد ميثاقيتها وتسقط .الدروز يقولون انه حبكومة  18وباحتكار
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كلـمة مـتلفزة
التمثيل لوليد جنبالط وباستقالة وزيره ،تسقط احلكومة ميثاقيا.
ملاذا املسيحيون جمموعني بني ارمن وكاثوليك وارثوذكس وموارنة،
تريدون أن متنعوا عنهم الثلث الضامن؟ ثانيا ،حنن يف هذه احلكومة
بالذات ال حنتاج الثلث ،إذ من جهة ،هذه آخر حكومة يف العهد ،وأكيد
ال نريدها أن تستقيل .ومن جهة ثانية ،ألن الرئيس القوي عندما
يريد أن ميارس دوره عن حق يف جلسات جملس الوزراء ،ال حيتاج
للثلث بعدد من األمور .ومن جهة ثالثة ،ألن يف بعض األمور األخرى،
نعرف اننا وحزب اهلل لدينا الثلث نظريا ،ولدينا ثقة بأن حزب اهلل
يلتزم كلمته عندما نكون متفقني معه .ثالثا واألهم ،ال الرئيس وال
حنن طالبنا بالثلث زائدا واحدا ،وحنن ما نكذب وال خنيب ،ولو أردنا
نقوهلا على رأس السطح ونعمل معركة عليها تشرفنا ألنها حقنا ،ولكن
سأقول لكم ملاذا مل نطالب بها .إذ يف حكومة اختصاصيني مستقلني
وغري حزبيني ،الرقم نظري وال معنى له ،ولو أخذنا كل املسيحيني،
أي نصف احلكومة ،ال يكون معنا الثلث ،ملاذا؟ ألننا عندما خنتار أناسا،
خنتارهم من النوع الذي ال يلتزم معنا سياسيا .حنن ال نغش ،وهذه
حكومة حسان دياب أكرب دليل .فالوزراء الذين مسيناهم ،تعرفون من
تصرحياتهم وافعاهلم اننا ال منون عليهم سياسيا .اخرتناهم مع معرفتنا
بهذا األمر ،وغرينا اختار امساءه ويعرفهم غري ذلك .واذا الحظتم
األمساء يف املسودة األولية لرئيس اجلمهورية وأظهروها على اإلعالم
بنية غري أخالقية ،تعرفون ان األمساء اليت ميكن للرئيس أن خيتارها
مستقلة وليست حزبية ،وليس هناك من رابط سياسي مقيد يربطه
معها ،بينما امساء اآلخرين ليست كذلك».
أضاف باسيل« :هذا هو واقع جمتمعنا ،عندما تأتي مبستقلني ،ال
تتفاجأ اذا مل يلتزموا سياسيا .هذا الواقع نعيشه يف النقابات واالدارة
والسياسة ،وخباصة عند تيار شعيب مثلنا .هذه ليست مفخرة هلم ألن
الوفاء نادر ،ولكن هذا هو الواقع ،واألمساء اليت ميكن أن خيتارها
الرئيس ،ليس فيها صوت مضمون باملعنى السياسي ،ومع ذلك،
ال الرئيس وال حنن طلبنا الثلث زائدا واحدا .عندما يكون للرئيس
وما ميثل يف جملس النواب ،ستة وزراء يف حكومة  18او  ،20ال
ميلك الثلث زائدا واحدا ،إذ منذ البداية حكي واتفق وكررها آخر مرة
السيد حسن يف طلته األخرية ،ان ال ثلث زائدا واحدا ألي حزب وحده،
ولكن مع حلفائه طبعا ،ميكن أن يكون عندهم الثلث اذا ما اتفقوا.
الطاشناق مثال حلفاء ولكنهم حزب مستقل ،وعندهم قرار مستقل
وعلى اساسه مسوا احلريري وحنن مل نسمه .إذا اردمت أن حتسبوا
العامل مع بعضها ،الكل عنده الثلث زائدا واحدا ،ال بل اكثر ،الرئيس
املكلف هكذا عنده النصف زائدا واحدا ،ويبدو ان هذا أحد أهدافه
بتسمية وزراء مسيحيني .اذا ،قصة الثلث زائدا واحدا هي قصة
نظرية وخمتلقة لتسمية وزراء مسيحيني اضافيني ،وهنا بيت القصيد
واملشكلة احلقيقية».
وتابع« :املشكلة تعود إىل سنة  90ويف كل احلكومات اليت شكلت من
 05لليوم .واكثر مرة ظهرت فيها بشكل فاقع ،ملا تألفت اول حكومة
يف عهد الرئيس عون ،وطلب رئيس احلكومة أن يكون عنده أقله
وزير مسيحي واحد ،وزعل منا كيف نقبل أن يكون للقوات  3و 4وزراء
وهو ليس عنده وال وزير ،وكان جوابنا ان القوات ميثلون املسيحيني
وهذا حقهم ،اما هو فليس حقه ،واذا أراد أن يسمي مسيحيا ،فال
مانع ،ال بل مستحب ،ولكن يف املقابل نسمي سنيا ،وهكذا اختري
الوزير طارق اخلطيب وتكرر املنطق عينه يف احلكومة الثانية .حنن حنبذ
هذا الشيء وطالبنا دائما بهذا التبادل مع كل الطوائف .ولكن من
الواضح أنهم يريدون أن يعودوا إىل نغمة يأخذون وال يعطون .انتهينا
افرتاء بقصة الثلث زائدا واحدا وكذبا على عواصم العامل ،أننا نريده
لنتحكم باحلكومة ،قبل العهد وبعده ،ولكي يصبح جربان باسيل رئيس
مجهورية .ليس هكذا يعمل على رئاسة اجلمهورية .أوقفوا الكذب على
العامل .هذه تدل على نيتكم أنتم بالسيطرة على احلكومة خالل العهد،
ويبدو بعده كذلك .القصة أنهم يريدون ردنا إىل ما قبل ال  ،05زمن
اهليمنة على قرارنا ،ويالقون حججا متثيلية لغايتهم ،وهناك دائما
مقدمو خدمات جاهزون من تلك األيام .واملؤشر احلقيقي لتفكريهم
بالعودة لتلك احلقبة هو كالمهم املتجدد عن وقف العد .وهذا السبب
الداخلي الثالث واألساسي الذي يعرقل تشكيل احلكومة .وهنا نأتي
إىل اخلطر الكبري».

العد

وقال« :ظننا أننا انتهينا من التهديد بالعدد ،وأن ال حكومة يف ظل
استبعاد مكون من املكونات امليثاقية ،وان املناصفة احلقيقية صارت
من البديهيات .املناصفة العددية مل تكن يف أي مرة املشكلة يف
الطائف او بعده .املشكلة كانت باملناصفة احلقيقية ،يعين النصف
العددي بالوزراء والنواب واملدراء ال نقاش عليها ،بل من خيتارهم؟
ممثلوهم املنتخبون أو ال .الكالم عن أن عدد النصف حمفوظ عدت
أمسعه يف الفرتة األخرية من بعض املسؤولني الدوليني يف حديثهم
معي ،وواضح انهم يرددونه عن لسان أحد لبناني ،لكي حبكي فيه
هذا األحد بلسانه ،خلع وجه االعتدال والشراكة وعاد إىل تربيح مجيلة
وقف العد .حنن تربينا على مبدأ ان املسلمني اللبنانيني حيفظون
للمسيحيني دورهم الكامل ولو صاروا  ،%1ألن عندهم قناعة بأن
هذه ميزة التنوع يف لبنان .وأن املسيحيني اللبنانيني اختاروا لبنان
الكبري للعيش مع املسلمني بدال من الوطن الصغري ،ألن املسلمني
يعطون هذه القيمة املضافة للوطن الكبري .ولكن ليس هذا ما عشناه
من ال  90إىل  .05كيف ترتمجت سياسة وقف العد ،مبرسوم التجنيس
سنة  94والذي أنتج أول خلل دميوغرايف مفتعل بأكثر من  200ألف
عائلة وملف ،واندفع حقه دوالرات أو قوانني االنتخاب أو احلكومات
غري املتوازنة أو اإلدارة أو االقتصاد؟ أو الكالم الذي ما زال يطن يف
آذاننا أن عون واجلميل والتويين متطرفون ،واملسيحيون املعتدلون هم
من نضعهم على لوائحنا؟»
أضاف« :مل يبق أي فعل لتكريس اإلحباط املسيحي وهجرتهم من
الدولة إال وارتكب .كنا نعترب أن السوري هو الذي عمق اخللل الطائفي
والالتوازن ،وعندما خرج ،اعتربنا أن شركاءنا يف الوطن سيصححون
من تلقاء نفسهم اخللل وبناء شراكة فعلية .حاصرونا وخاضوا انتخابات
على قانون غازي كنعان يف  ،05وشكلوا حكومة فيها وزير واحد

للقوات يف السياحة ،ووزير واحد للكتائب يف الصناعة من أصل 15
وزيرا مسيحيا ،وحنن طبعا مل نقبل باملشاركة بهذا الشكل املهني.
هم حاصرونا داخليا ملنع الشراكة الفعلية ،وحنن خضنا معارك من
 05الستعادة التوازن الداخلي :يف احلكومات تدرجيا إىل أن وصلنا
للمناصفة الفعلية ،يف جملس النواب تدرجيا إىل أن وصلنا للقانون
األخري ،ويف رئاسة اجلمهورية بوصول العماد عون يف  2016لنستكمل
معه العودة للدولة .هذه هي التسوية الرئاسية اليت خضناها يف
 ،2016وجوهرها كان اتفاق على املناصفة الفعلية .وكل ما حكي عنها
غري ذلك هو كذب .احلريري كان يريد أن يكون رئيس حكومة بصفته
املمثل األول للسنة بعد  6- 5سنوات خارج احلكومة ،والعماد عون جيب
أن يكون الرئيس بصفته املمثل األول للمسيحيني من  .2005حصل
اتفاق على هذا األساس .اتفاق األقوياء ،بتمثيلهم وما كان صفقة
على حساب اإلصالح».
وتابع« :مل نتصور يوما أن يعود لريحبنا مجيلة وبفوقية بوقف العد
وبرئاسة اجلمهورية .ال أحد يرحبنا مجيلة .حنن حققنا اهدافنا بنضالنا
وقوة متثيلنا ،وال أحد من األطراف األساسيني وقف معنا إال حزب اهلل،
وهذا الكالم لالنصاف .القوات مل يسريوا معنا برئاسة اجلمهورية إال
عندما أيد احلريري سليمان فرجنية ،ومل يسريوا إال مقابل حصة هلم يف
السلطة ،وأصروا على توقيع اتفاق وعادوا نكلوا بأساسه .واحلريري
مل يقبل إال على مضض .بعد سنتني ونصف السنة من الفراغ ،جرب
كل األمساء لكي ال يصل إىل ميشال عون ،وعندما أقفلت يف وجهه،
قبل به ليعود هو لرئاسة احلكومة .وكل ما يعمل له اليوم ،هدفه عدم
تكرار التجربة املاضية معه .لذا الكالم عن التضحية كالم فاض».
ورأى أن «العد يتوقف عندما تتوقف حماوالت السلبطة على احلقوق،
وهكذا تشكل احلكومة بسرعة ،ولكن العتب على القيادات املسيحية
اليت تقف معنا وال مرة يف معركة احلقوق ،بل تتمسخر عليها يف
اإلعالم .يرتكوننا وحدنا ،إذا رحبنا يستفيدون على ضهرنا كما حصل
يف احلكومات وقانون االنتخاب ،وإذا خسرنا يفرحون ألنهم يعتقدون
أنهم يتخلصون منا ونصبح على قوهلم جثة سياسية .ولكن نذكرهم أنه
سنة  ،90عندما خسرنا خسروا ،وعندما نفينا سجنوا .ال يتعلمون .واحد
ال يرى من احلياة إال رئاسة اجلمهورية ،وواحد ال يرى منها إال كيف يريد
أن يربح على ظهر احلراك ،وواحد مل ير يف كل حياته إال كيف يرحبنا،
وهو يعيش دائما إىل جانب األحداث ال يف قلبها .فإذا رحبتم بهذه
الشروط ،فكركم سيبقى شيء من الدور والشراكة لتمارسوهما؟ على
كل حال ،حنن نكفي يف هذه املعركة ولو وحدنا ،ولكن نبقى وحدويني
بقناعتنا ،ولكن حنن جمبورون أن حنمل لواء امليثاقية والشراكة يف ظل
استمرار حماوالت القضم الطائفية .حنن وحدويون ألن الوحدة الوطنية
ختلق من الشراكة الفعلية ،العدالة يف التمثيل والتشاركية الفعلية
هي اليت تقود إىل الدولة املدنية اليت نريدها .أما الظلم والتعدي على
احلقوق فيربرون صدور اصوات الفديرالية وحتى التقسيم ،وحنن ال
نريدهم».
وقال« :أوقفوا التعدي! الطائفي هو الذي يتعدى على حقوق غريه
ال الذي يدافع عن حقوقه .هناك معتد وهناك معتدى عليه ،والرئيس
اليوم يف موقع املعتدى عليه .املطلوب استئصال ما تبقى من دور
لرئاسة اجلمهورية وعدم تكرار جتربة الرئيس القوي .هذه اخلالصة من
جتربة العالقة معنا واليت توصلت إليها املنظومة اليت حكمت لبنان من
سنة  .90فكيف تريدون منهم أن يقبلونا؟ يف املقابل ،الرئيس األسد
قال لي مرة :حنن مصلحتنا يف سوريا بعد أن تعلمنا من أخطائنا يف
لبنان ،فلو بقي مسيحي واحد يف لبنان جيب أن يكون هو الرئيس
وصالحياته قوية ،ومصلحتنا يف لبنان وسوريا واملنطقة أن يبقى
املسيحيون يف دورهم وخصوصياتهم من دون أن يذوبوا .يبقون
اقوياء ليبقوا ،ألنهم اذا رحلوا نفقد التنوع ،واذا فقدناه يقوى التطرف
عندنا ويسهل ضربنا اكثر .السوريون تعلموا من جتربتهم وأزمتهم.
هذه هي املعادلة ،وبعض اللبنانيني مل يتعلموا بعد من كل شيء
صار فينا».
أضاف« :مبا يعنينا ،القضية صارت أبعد بكثري من قضية حكومة.
حنن أساسا غري راغبني باملشاركة فيها ،وال نعطي الثقة ملن يريد أن
ميد اليد إىل حقوقنا ،ومن يعترب أن هذا املوقف هو تعطيل للحكومة
ويريد منا أن نعطي الثقة ،حنن كتيار وطين حر لدينا مبادرة ،ال دخل
للرئيس بها .هذه تعنينا حنن التيار فقط لنعطي الثقة للحكومة يف
جملس النواب ،وأكرر القول إننا ال نعطل .يستطيعون أن يأخذوها من
دوننا .أوال ،رفع عدد الوزراء من  18إىل  20ليس لنأخذ وزيرا مسيحيا
إضافيا للرئيس ،حنن نقبل بأن يأخذ املردة اإلضايف ولكن ليس
رئيس احلكومة ،ويكون أفضل إذا رفعوا العدد إىل  22او  24ليحرتموا
مبدأ االختصاص فال يستلم وزير واحد وزارتني ال عالقة لواحدة بأخرى.
ثانيا ،بالنسبة للحقائب ،حنن يف التيار إصرارنا فقط على العدالة
والتوازن يف توزيع احلقائب بكل فئاتها .ثالثا ،بالنسبة إىل التسمية،
نريد مبدأ واحدا يطبق على الكل .اعتمدوا املبدأ الذي تريدونه .حنن
نقبل مبا يقبل حزب اهلل بأن يطبق عليه .عندما يقول الرئيس املكلف
ان تسمية الوزراء السنة من حقه حصرا ،ويأخذ من االشرتاكي اسم
وزيره ،وينتظر من الثنائي الشيعي أن يعطوه وزراءهم ،يكون بذلك
يقبل بأن تشكيل احلكومة خيضع ملبدأ فيديرالية الطوائف واألحزاب،
واذا كان هذا املبدأ السائد ،جيب أن ينطبق على املسيحيني ،من
رئيس اجلمهورية لكل كتلة ترغب بأن تشارك .واذا كان يطرح رئيس
احلكومة أن يصري اتفاق على امساء وزراء مسيحيني على قاعدة وزير
ملك ،فال مانع ،ولكن هذا األمر يطبق كذلك على وزراء مسلمني.
وبذلك ،كل عقدة تفتعل أو تظهؤ ،يصري حلها على قاعدة التوازي بني
اجلميع ،وبالتالي ،حتل كل املشاكل ،وتشكل احلكومة بال عناد على
أي مطلب من أحد .حنن نقبل مبا تريدون ،املهم العدالة واملساواة،
ونعطي ساعتئذ الثقة».
وتابع« :إذا مل توافقوا أيضا على هذا الطرح ،لدينا طرح ثان أسهل
وافعل .أبعدونا عن كل شيء له عالقة بتشكيل احلكومة ،وخذوا
الثقة منا يف اجمللس النيابي مقابل شروطنا باإلصالح .ما يهمنا من
هذه احلكومة هو اإلصالح ال مشاركتنا فيها .أعطونا اإلصالح وخذوا
احلكومة .هذه مقايضة عادلة .أنتم تأخذون ما يهمكم وحنن نأخذ ما
يهمنا .أمنوا لنا اإلصالحات ونقبل ،ولكن ال نريد وعودا وضمانات،
نريد الدفع سلفا ،وهكذا نرضي كل اللبنانيني ألن اإلصالح هو لكل

اللبنانيني ،من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب .وهكذا نرضي
اجملتمع الدولي بإصالح وحبكومة معا .شروطنا سهلة وتتحقق بأسبوع
واحد قبل تأليف احلكومة اذا وجدت ارادة سياسية :أوال إقرار قانون
الكابيتول كونرتول وضبط التحويالت للخارج ،ثانيا إقرار قانون
استعادة األموال املنهوبة واحملولة ،ثالثا إقرار قانون كشف حسابات
وأمالك القائمني خبدمة عامة .وهذه كلها موجودة يف جملس النواب
ومدروسة ،واذا كان هناك قرار سياسي ،يف جلسة واحدة تقر كلها.
نريد خالل األسبوع عينه ،أن يعطى أمر املباشرة لشركة  Alvarezلتبدأ
بالتدقيق اجلنائي يف مصرف لبنان من دون أي توقف أو عودة للوراء،
وهكذا مع تشكيل احلكومة ،تنطلق بالتوازي عملية التدقيق يف كل
الوزارات واإلدارات واجملالس».
وقال« :هذا ما نريده من احلكومة ونعطيها الثقة يف جملس النواب من
دون اي مطلب خبصوصها .وبذلك نكون جزأنا املشكلة ،شق دستوري
ميثاقي وشق اصالحي ،ويصبح احلل اسهل بتفكيكها ،ونكون حققنا
حكومة وإصالحا مع بعض وبسرعة ،وفتحنا الباب للميليارات أن تأتينا.
هذا هو الشغل اجلد .جاوبونا».

الربنامج اإلنقاذي ورسالة األمل

أضاف« :رفاقي يف التيار ،حنن تعرضنا ل  13تشرين اقتصادي كنا
نبهنا منه من قبل ،وحصل على شكل حصار مالي على لبنان من اخلارج،
وعلى شكل انقالب علينا من الداخل ،بتوجيه حتى ال أقول بأمر من
اخلارج ،وإال ما كان رئيس احلكومة استقال فجأة وشهر سيف العداء
ضدنا .اليوم نعيش مرحلة جديدة من االنقالب علينا من خالل تشكيل
احلكومة ،لشطبنا من املعادلة مبا منثل من مشروع إصالحي واستقاللي،
ومبن منثل كمكون تأسيسي يرفض التنازل عن شراكته الكاملة ودوره
ووجوده .إذا هذه معركة وجود بالنسبة إلينا ال معركة وزير بالطالع
او بالنازل .ويف قلب هذه املعركة الوجودية ،نفكر ونشتغل مبشاريع
ختلص البلد .ولكن هم يريدون أن ينهار البلد على أيامنا ،وحيملوننا
املسؤولية .أمل تبدأ احلرب يف ال  75على أيام الرئيس فرجنية ،هل
معنى ذلك أنه هو املسؤول عنها؟ والرئيس اجلميل ،أمل تنهر اللرية
على أيامه ،هل معنى ذلك أنه هو وحده املسؤول عن انهيارها؟»
وتابع« :سأعطي مثال عن ملف رفع الدعم .كلنا نعرف كم يؤذي الدعم
اليوم بلدنا .ال احلكومة املستقيلة تريد أن تقدم مشروعا وتعترب نفسها
غري مسؤولة ،وال الرئيس املكلف يريد أن يلمس امللف ويعترب أنه
حيرق وينتظر حكومة تصريف األعمال أن حتركه وتفعل شيئا به قبل
أن يستلم هو ،وال جملس النواب يريد أن يبت امللف ألنه غري شعيب
وليست ضمن عمله بل عمل احلكومة .حنن يف التكتل عندنا طرحنا
ومشروعنا ،وال خناف أن نقوله ولو أنه غري شعيب .فالدعم خيرج قسم
كبري منه خارج احلدود وللمهربني ولغري اللبنانيني وللتجار وامليسورين،
وجيب أن يتم رفعه تدرجيا عن بعض السلع كاحملروقات ،وفورا عن
بعض السلع كاملواد الغذائية غري األساسية ،وجيب أن يتم استبدال
دعم البضائع بدعم احملتاجني من خالل بطاقات متويل شهري .مشروعنا
حاضر بالتفصيل ،ولكن نريد من هو حاضر أن يناقش ويبت .األمر
عينه ينطبق على برنامج النهوض االقتصادي واملالي الذي ينشلنا من
األزمة بسرعة ،اذا ما وجدت إرادة سياسية وتعاون لتنفيذ الكثري من
األمور املهمة ونتائجها سريعة .فمثال لبنان جيب أن يتخذ إجراء يسمح
له بعدم دفع ما يسمى الديون اجلائرة اليت فرضت عليه بسياسات
معروف ان بلدا كلبنان ال يستطيع حتملها بسبب فساد دولته وتواطؤ
قطاعه املصريف ومصرفه املركزي .هذا أوال مبدأ دولي وثانيا ال
سوابق دول يف العامل حذفت ديونها اجلائرة وثالثا تنطبق شروط هذا
املبدأ على لبنان».
وقال« :مثل ثان إلعادة أموال املودعني ،ولو على فرتة طويلة .ال حل
إال من خالل حصول املودعني على أسهم يف شركة تؤسسها الدولة
ويساهم فيها مستثمرون ومنتشرون لبنانيون ،متلك وتدير موقتا
أصول الدولة بشكل مربح يؤمن من جهة اخلدمة السوية والعادلة لكل
املواطنني ويف الوقت عينه ،يعيد من خالل األرباح أموال املودعني
تدرجيا .الدولة غنية وعندها الكثري من األمالك والثروات واملقدرات
اليت جيب االستفادة منها ،وهي حج خالصنا لعودة االستثمار للبلد
وضخ األموال فيه ،وهنا أيضا لدينا مشروع مطروح للنقاش .أما على
مستوى تصغري حجم الدولة ،فال حل ملعضلة الدين العام من دون
وقف اهلدر يف إدارات الدولة .حنن تقدمنا يف تكتل لبنان القوي
باقرتاح قانون إلنشاء وزارة التخطيط ،تقوم من جهة جبمع كل إدارات
ومؤسسات الدولة مبكان واحد من أجل حسن التخطيط ،ومن جهة ثانية
تؤدي لتسكري مزاريب اهلدر ،يف جملس اإلمناء واإلعمار واهليئة العليا
لالغاثة وجملس اجلنوب وصندوق املهجرين وغريهم .أمل حين الوقت
هلكذا قرار؟»
أضاف« :يبقى املوضوع األهم وهو تطوير نظامنا السياسي املكربج
والذي يستحق أن نبدأ حبوار عقالني عنه .هنا أيضا لدينا مشروعنا
الكامل بركيزتني :الدولة املدنية والالمركزية املوسعة .أليس هذا
الطائف؟ إىل متى االنتظار؟ إىل أن نرى الناس تتصارع بزنودها يف
الشارع؟ لنتصارع باألفكار حول الطاولة».
وتابع« :أهلي ورفاقي يف التيار ،على الرغم من كل ما حيصل ،حنمل
األمل بلبنان الذي حنلم به .تطورات املنطقة ،ولو بعد خماض وخضات،
آت لصاحل استقرار البلد واحلفاظ عليه .لبنان املقيم تعب ،ولكن لبنان
املنتشر ،ولو أنه يكرب ،إال أن قدرته على مساعدة املقيمني تكرب ،على
الرغم من األزمة االقتصادية العاملية ،وجيب أن نعرف كيف نستنفره
لالستثمار واملساعدة يف تطوير املشاريع اإلنتاجية يف البلد .كلنا
ثقة ،والرسالة األخرية للبابا ،تدل إىل وجود بعض الوعي الدولي على
أهمية دورنا ورسالتنا يف املنطقة .حنن حاملون ههذ الرسالة وحراس
التوازن والشراكة يف البلد ،ولو كنا لوحدنا ندفع الثمن ،إمنا هذا الثمن
يقابله خالص لبنان ومحاية وجوده».
وختم باسيل« :رفاقي ،حنن يف التيار اجتماعاتنا إلكرتونيا مفتوحة على
مدى النهار ،ونناقش يف إطار الورشة الداخلية القائمة ،بكل املواضيع
السياسية والتنظيمية ،ونعمل مراجعة لنرى أين أخطأنا وأين أصبنا
وكيف نطور حالنا لنواكب املرحلة ونتأقلم مع تطوراتها .نلتقي إن
شاء اهلل كلنا إلكرتونيا يف  14آذار يف مؤمترنا السنوي ،لنختتم هذه
الورشة ونعلن نتائجها .ونبقى دائما صامدين وأمينني على رسالتنا
وقضيتنا».
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
LG Inverter-Samsung Inverter
Carrier Inverter

فحص وشحن غاز السيارات
 ١٥٠دوالرا فقط
للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على
الرقم0419201579 :

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة
ودهان السيارات االتصال بـ
وليد0412952507 :
عدنان0424778667 :

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مـقاالت وتـحقيقات

«الطاقة» تطلب سلفة خزينة لـ«الكهرباء»:

القاضي عقيقي يص ّحح خطأه ...خبطيئة:

طارق البيطار حمقّقاً عدليّاً يف جرمية املرفأ:

ر .م.

رضوان مرتضى

ال أموال لشراء الفيول بعد نهاية آذار مجيع املتظاهرين إرهابيون! هـل يُـعيد تـصويب التحـقيق؟
ايلي الفرزلي

صار احلديث عن العتمة يوميًا .مع كل أزمة حيضر شبح العتمة
جمددًا .وهذه املرة كان املوعد مع نفاد األموال املخصصة لشراء
الفيول .الوزير رميون غجر يسعى منذ أسبوع إىل تأمني التوافق
السياسي على إقرار قانون يسمح بإعطاء «كهرباء لبنان» سلفة
خزينة خمصصة لشراء احملروقات .حتى اليوم مل ُتنجز املهمة.
واملؤسسة تشري إىل أن سلفة العام املاضي تكفي حتى نهاية
آذار .بعد ذلك ،لن يكون باإلمكان شراء الفيول إذا مل تقر
السلفة .ال أحد ميلك ح ًال بدي ًال ،وال أحد ميكنه أن
يتحمل مسؤولية
ّ
ّ
املرجح أن الوقت وحده سيسمح
العتمة ،ولذلك فإن
بتخطي
ّ
موانع إقرار السلفة
تنص املادة  13من مشروع موازنة  2021على إعطاء مؤسسة
كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة  1500مليار (حد أقصى) خمصصة
لتسديد عجز شراء احملروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض
لصاحل املؤسسة .لكن املشروع لن يبصر النور يف املوعد
الدستوري ،أي قبل نهاية  ،2020أو قبل نهاية شهر كانون
الثاني ،يف حال مل يكن جملس النواب قد أنهى مناقشتها.
املهلتان مت ختطيهما ،وبالرغم من أن رئاسة جملس الوزراء أحالت
ّ
املعد من قبل وزارة املالية ،إىل الوزراء
املشروع،
لالطالع عليه
ّ
ّ
وإبداء مالحظاتهم ،إال أن أغلب
املطلعني على املسار القانوني
والسياسي ،يستبعد أن يكون اجمللس النيابي سيقر القانون،
ألسباب عديدة ،ليس أبرزها تفضيل معظم الكتل انتظار احلكومة
اجلديدة إلعداد موازنة تتالءم مع برناجمها.
هذا كالم يف السياسة ال يف الدستور ،لكن النتيجة واحدة :ال
موازنة عامة يف األفق .وهذا يعين أن كهرباء لبنان لن حتصل
على سلفة لشراء الفيول قريبًا .تلك مشكلة مل ُيعاجلها قانون
أقره اجمللس
الصرف واجلباية على القاعدة االثين عشرية ،الذي ّ
النيابي الشهر املاضي .فالسلف غري مشمولة بالقاعدة االثين
عشرية ،وبالتالي ال بد من إقرارها جمددًا.
لكن ألن املوازنة يف خرب كان ،قصد وزير الطاقة رميون غجر
عني التينة يف  17شباط احلالي لبحث األمر مع الرئيس نبيه بري.
اخلرب الرمسي يقول إنه مت التباحث يف االوضاع العامة وشؤون
متصلة بقطاع الكهرباء وعمل وزارة الطاقة .تفصي ًال كانت الغاية
من الزيارة واحدة :الطلب من رئيس اجمللس النيابي املوافقة
على مترير قانون جييز إعطاء سلفة ملؤسسة كهرباء لبنان بقيمة
 1500مليار لرية ،لكي تتمكن من االستمرار يف شراء الفيول
لزوم معامل اإلنتاج .لكن الرئيس نبيه بري كان واضحًا ومباشرًا
يف رفض الطلب ،مشريًا إىل أنه ال ميكن أن يذهب إىل إقرار
 1500مليار لرية ،فيما البلد يف حالة إفالس ،واحلكومة ال تزال
عاجزة عن حسم مسألة ترشيد الدعم.
كذلك أحال غجر إىل رئيس اجلمهورية ،مشريًا إىل أن مفتاح احلل
هو تأليف احلكومة .وأكثر من ذلك ،بعدما سأل عن تاريخ نفاد
السلفة ،قال بري :من هنا حتى نيسان ،إذا مل ّ
تؤلف احلكومة،
فلن يكون هنالك ال بلد وال كهرباء .وبالفعل ،مل يتأخر غجر يف
زيارة الرئيس ميشال عون ( 19شباط احلالي) لبحث املسألة
معه وإعالمه بنتيجة زيارته لربي.
وهذه املرة كان اخلرب
املوزع عرب الوكالة الوطنية أوضح ،فأشار
ّ
إىل أنه «مت خالل اللقاء البحث يف سبل تأمني استمرار إنتاج
معامل الكهرباء للتيار خالل الفرتة املقبلة» ،إضافة إىل إطالعه
على «االجراءات اليت اختذتها مؤسسة كهرباء لبنان إلعادة التيار
الكهربائي تدرجييًا اىل املناطق اللبنانية بعد العطل الشامل الذي
أحدثته العاصفة الثلجية اليت ضربت لبنان».
مل ينته البحث باملسألة بعد .لكن حترك غجر كان مرتبطًا باخلشية
تقر السلفة
من احتمال عدم القدرة على شراء الفيول ،إن مل ّ
اجلديدة .فبحسب كهرباء لبنان ،السلفة اليت حصلت عليها يف
موازنة العام  2020ال تزال ُتستعمل حتى اليوم؛ إذ إن االخنفاض
الشديد يف أسعار النفط أسهم يف عدم صرف كل السلفة يف
أعدت برنامج تقنني،
العام املاضي ،أضف أن املؤسسة سبق أن ّ
يهدف إىل متديد أجل السلفة قدر املستطاع.
وبالفعل ،فإن الفوائض أسهمت يف متويل شراء الفيول يف
كانون الثاني وشباط ،كما ُيتوقع أن تكفي حتى نهاية آذار،
سجل أسعار النفط العاملية املزيد من االرتفاع .ماذا
إذا مل ُت ّ
ً
مل
إن
،
ا
تقني
بعد ذلك؟
قر اجمللس النيابي سلفة جديدة ،فإن
ي
ُ ّ
املؤسسة ستكون مضطرة إىل إطفاء املعامل ،خاصة أن الوزارة
مل تعد مرتبطة بأي عقد طويل األمد ،قد يسمح بتأخري بعض
الدفعات ،بل هي وفق آلية  Spot Cargoتدفع مباشرة مثن كل
شحنة.
هل ستصل األمور إىل هذا احلد فع ًال؟ تؤكد مصادر معنية أن
أحدًا ال يستطيع أن يتحمل مسؤولية العتمة الشاملة ،لكنها
مع ذلك تشري إىل أن األمور لن تكون يسرية .وهي ترى أنه
طاملا أن تأليف احلكومة بعيد املنال ،فإن املخرج سيكون ّ
مثلث
األضالع ،أي يفرتض اتفاق الرؤساء الثالثة على السري به،
على أن يكون اإلخراج تفصي ًال بعد ذلك (على األرجح عرب اقرتاح
قانون
يقدمه نواب تكتل لبنان القوي) .لكن املصادر نفسها
ّ
تتوقع أن ال ينجز هذا االتفاق إال يف اللحظات األخرية.

مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي فادي
ادعى
ّ
ّ
عقيقي على  ٣٥مدعى عليه من متظاهري طرابلس مبوجب
ّ
معلقتني قانونًا (ال ُيعمل بهما) مع مواد أخرى خارجة
مادتني
عن صالحيته ،كتحقري رئيس اجلمهورية ،وأحاهلم على قاضي
أن باسيل ،وقبل أن
التحقيق العسكري مارسيل باسيل .غري ّ
ُينهي االستجواب ،اكتشف اخلطأ ،فأحاله على النيابة العامة
مشدد جبرائم
العسكرية لتصحيحه .لكن األخرية أعادته مع ادعاء
ّ
اإلرهاب وجناية السرقة ،ضد مجيع املوقوفني .القاضي فادي
صحح خطأه خبطيئة
عقيقي
ّ
املتظاهرون يف طرابلس ليسوا إرهابيني .مهما كيل من
ّ
فإنها لن ُتظهرهم مبا ليسوا عليه .ورغم
ضدهم،
اتهامات
ّ
مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية على  ٣٥مدعى
ادعاء
ّ
ٌ
وصمة يريد القاضي فادي عقيقي
عليهم جبرمية اإلرهاب ،وهي
إسقاطها لرتهيب باقي املتظاهرين ،مع ّ
أنه مل يكتف بها ،بل
أضاف إليها تهمة جناية السرقة حبق مجيع املتظاهرين ،لكنه
لن ينجح يف تكريسها .وهذا االدعاء بغوغائيته ُي ّ
شكل تطورًا
خطريًا يف قمع االحتجاجات االجتماعية ويتجاوز اخلطوط احلمر
للحريات العامة.
كان املوقوفون خيضعون لالستجواب قبل أن يرتكب عقيقي
ً
خطأ نامجًا عن جهل تام بالقانون ،حبسب وصف أحد احملامني،
ادعائه على مجيع املوقوفني مبوجب املادتني  ٣٠٩و  ٣١٠من
عرب ّ
بأن القانون
قانون العقوبات املتعلقتني بتشكيل عصابات ،علمًا ّ
ُي ّ
علق بصورة مؤقتة تطبيق املواد من  ٣٠٨إىل  ٣١٥من قانون
العقوبات .ادعى القاضي عقيقي مبوجب هاتني املادتني ،على
ّ
املعلقة حبسب القانون ،وأحال امللف
الرغم من أنهما من املواد
مع املوقوفني إىل قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل.
كان هناك  24موقوفًا يف امللف (من أصل  ٣٥مدعى عليهم)،
استجوب باسيل  23منهم ما عدا األخري لكونه مصابًا بكورونا
ليرتك ستة موقوفني بسند إقامة .وبعد انتهائه من االستجواب،
تنبه قاضي التحقيق إىل اخلطأ يف االدعاء ،ومع ّ
أنه مل ينه
ّ
استجواب املوقوفني ،أعاد امللف إىل النيابة العامة العسكرية
ردت امللف بعد
أن النيابة العامة ّ
لتصحيح اخلطأ باالدعاء .غري ّ
شددت االدعاء
تصحيح اخلطأ ،كمن يقوم بإجراء انتقامي ،حبيث ّ
وتوسعت به مبوجب املادة  ٣٣٥من قانون العقوبات (تشكيل
ّ
مجعية أشرار) ،معطوفة على املادتني اخلامسة والسادسة من
قانون اإلرهاب اليت تصل عقوبتها القصوى إىل اإلعدام .ليس
هذا فحسب ،بل أضاف إليها جناية املادة  ٦٣٨من قانون
ّ
املتعلقة بالسرقة على خلفية قيام أحد املوقوفني
العقوبات
بوابة حديدية من السرايا حيث باعها لبائع ُخردة .هذا
بسرقة ّ
ٍ
ُ
موقوف
اعترب جناية .والالفت أن عقيقي مل يمُ ّيز بني
الفعل
وآخر ،بل مشل اجلميع.
الوصي على القانون ارتكب عدة خمالفات .ادعى مبوجب
مواد قانونية معلق العمل فيها ،مع أن واجبه االطالع قبل
االدعاء .كما ّ
أنه اعترب أفعال مجيع املوقوفني متساوية ومشمولة
أن واجبه كان يفرض عليه إن
بأوصاف اإلرهاب والسرقة ،مع ّ
كان قد قرر االدعاء على  ٣٥شخصا أن يحُ ِّدد من منهم ارتكب
ومن منهم ارتكب جرم السرقة .هكذا بات مجيع
جرم اإلرهاب َ
املتظاهرين املوقوفني متهمني جبرم اإلرهاب والسرقة.

من الواضح أن عقيقي استشعر أن باسيل كان يتجه لرتك املوقوفني،
فقرر تشديد االدعاء

يف هذا السياق ،يقول احملامي مازن حطيط لـلزميلة «األخبار»،
ّ
املكلفني من نقابة احملامني يف بريوت
وهو أحد احملامني
بالدفاع عن املوقوفني« :هذه املرة األوىل اليت نصادف حادثة
كهذه منذ العام  ،٢٠١٥تاريخ بدء متابعة هذه امللفات» .حطيط
مفوض احلكومة على القوانني يؤكد:
الذي يستغرب عدم اطالع ّ
مفوض احلكومة على االدعاء بشكل عشوائي على
«لقد دأب
ّ
املوقوفني من دون الرجوع اىل النصوص القانونية املرعية
أن «ما حصل حماولة لشيطنة أي حتركات
اإلجراء» ،معتربًا ّ
مطلبية مستقب ًال ،بالرغم من أن النيابة العامة العسكرية مل
تتحرك ،مث ًال ،بعد حادثة الليلكي االخرية ،اليت ذهب ضحيتها
ُ
واستخدمت فيها قذائف آر بي جي».
قتيل،
وأضاف حطيط قائ ًال« :جرم جناية السرقة الذي عاود القاضي
عقيقي االدعاء مبوجبه خيرج عن صالحية احملكمة العسكرية»،
أن قاضي
أن «من الواضح استشعار
مفوض احلكومة ّ
معتربًا ّ
ّ
التحقيق كان يتجه لرتك املوقوفني ،ما دفعه إىل التشدد
باالدعاء اجلديد ،خاصة أنه مل تربز معطيات جديدة يف امللف
جتيز له ذلك».
ادعي فيها ،إضافة
أن مواد االدعاء اليت ُّ
جتدر اإلشارة إىل ّ
إىل اإلرهاب ،هي حماولة القتل وإضرام النار (املادة )٥٨٧
وتشكيل عصابات مسلحة (املادة  )٣١٠-٣٠٩ومعاملة قوى
األمن بالشدة (املادة  )٣٨١واملشاركة يف تظاهرات شغب
(املادة  )٣٤٦-٣٤٥وأعمال التخريب (املادة  )٧٥١-٧٣٠وحتقري
رئيس اجلمهورية (املادة .)٣٨٤

وقع االختيار على رئيس حمكمة اجلنايات يف بريوت القاضي طارق
البيطار ليكون حمققًا عدليًا يف جرمية انفجار مرفأ بريوت .البيطار
الذي ّ
رشحته وزيرة العدل للمنصب نفسه يف آب الفائت ،استعجل
جملس القضاء األعلى عدم املوافقة عليه ،بذريعة ّ
أنه «ال ُيريد أن
يتوىل التحقيق ألسباب خاصة» ،قبل أن يتبينّ ّ
أنه كان موافقًا على
سيعيد تصويب
القيام باملهمة .اليوم ،بات البيطار حمققًا عدليًا .فهل ُ
التحقيق يف أكرب انفجار شهده لبنان؟
فادي
مل تتوقف تداعيات إبعاد القاضي
صوان عن التحقيق العدلي
ّ
يف انفجار مرفأ بريوت ،وسط
انقسام حيال مصري التحقيق واحلقيقة
ٍ
ّ
أن هناك فرصة لكشف حقيقة
املتوخاة منه .فهل ُطرِّي التحقيق ،أم ّ
ما جرى يف مرفأ بريوت إذا ُأعيد تصويب مسار القضية؟ املتحدثون
صوان جلرأته على القول ّ
عن حياكة مؤامرة لتطيري
بأنه «لن يقف
ّ
صوان نفسه مل
أن
يستدع أحدًا من
عند حدود أي حصانة» ،نسوا ّ
ّ
ِ
القضاة املسؤولني عن تعويم السفينة روسوس وختزين  2700طن
من نيرتات األمونيوم يف العنرب الرقم  12يف مرفأ بريوت ،وآخرين
أبقوا على «القنبلة» حيث انفجرت بعد أكثر من  6سنوات من التخزين.
تذرع بوجود أصول خاصة
القاضي الذي قال إنه لن يعبأ باحلصاناتّ ،
ّ
ملالحقة القضاة
ليتلطى وراءها .حمكمة التمييز اجلزائية اليت قررت
أول من أمس ّ
كف يد صوان عن متابعة التحقيق ،كانت قد سألته
عن سبب عدم استدعائه القضاة الواردة أمساؤهم يف ملف انفجار
املرفأ ،وما إذا كان ذلك من قبيل التعمية على تقصريهم واحملاباة
لكونهم زمالء له ،فأجاب ّ
بأنه ليس
خمتصًا مبالحقة القضاة .يف هذه
ّ
احلالة ،ثّبت بنفسه حصانة لزمالئه ،يف جرمية حمالة على اجمللس
العدلي .خيشى
ويغفل ،رمبا بقصد
ّ
صوان على امتيازات القضاة ُ
أن اإلحالة على اجمللس العدلي ُت ّ
عطل كل صالحيات
أو بغري قصدّ ،
احملاكم اخلاصة .فعلى سبيل املثال ،إذا ارتكب ضابط جرمًا ُ
وأحيل
فإن الضابط املشتبه فيه لن يالحق أمام
امللف على اجمللس العدليّ ،
حمكمته اخلاصة وهي احملكمة العسكرية ،إمنا سيالحق أمام اجمللس
العدلي .كذلك األمر بالنسبة إىل فرضية قيام
قاض بإدخال متفجرات
ٍ
إىل قصر العدل وتفجريه ،ثم أحيل امللف على اجمللس العدلي .ففي
ثان ،بل
هذه احلالة ،لن يالحق بصورة مغايرة عن أي مشتبه فيه ٍ
سيحاكمه اجمللس العدلي.
ُ
كون قناعة بشأن
ويف قضية نيرتات األمونيوم ،مل يكن صوان قد ّ
ما إذا كانت هذه الشحنة قد ُأرسلت اىل لبنان ُ
لتحفظ على األراضي
اللبنانية ،على أن ُتستخدم الحقًا يف مكان آخر .ومل يتبينّ بعد وجود
نية جرمية مقصودة وراء ختزين النيرتات ،أو أن ذلك نتج من «تراكم
جمموعة من الصدف» .ويف مجيع احلاالتّ ،
مثة قضاة قرروا تفريغ
ّ
الباخرة وختزين النيرتات وإبقاءها يف املرفأ ،من دون أن يكلف
صوان نفسه عناء االستماع إىل إفاداتهم.
يوم أول من أمسُ ،طويت صفحة صوان .ويوم أمس ،بلغ الكباش
أشده .وعلى إيقاع الضغط اإلعالمي واعتصام أهالي شهداء الرابع من
ّ
آب ،اقرتحت وزيرة العدل ماري كلود جنم اسم القاضي سامر يونس
عي حمققًا عدليًا يف اجلرمية ،خلفًا للقاضي صوانُ ،
بعد بقرار من
لي نَّ
امل َ
ُ
أن جملس القضاء
حمكمة التمييز اجلزائية« ،لالرتياب املشروع» .غري ّ
جدد رفضه للمرة الثانية املوافقة على القاضي يونس الذي
األعلى ّ
سبق أن ُر ِفض امسه يف آب املاضي .بعد الرفض أمس ،أرسلت
جنم إىل جملس القضاء األعلى اسم القاضي طارق البيطار .يف آب
الفائت ،كانت قد فعلت األمر نفسه .وحينذاكُ ،نقل عنه ّ
أنه رفض
أن مصادر قضائية ّ
ّ
أن البيطار
تولي التحقيق العدلي .غري ّ
أكدت ّ
مل يرفض يومها ،إمنا أبلغ جملس القضاء األعلى أن هذه املهمة ال
جيب أن يكون عليها قيود وحدودها مفتوحة .وقال حرفيًا« :لست
متحمسًا ،لكن إذا ُسّلمت هذا امللف فسأمضي فيه حتى النهاية» .غري
ّ
بأن
ّ
أن جملس القضاء األعلى اعترب ذلك ترددًا ،فأبلغ وزيرة العدل ّ
البيطار يرفض أن يكون حمققًا عدليًا يف جرمية املرفأ.
وقال عدد من القضاة إن بعض أعضاء جملس القضاء األعلى كانوا
يريدون إطاحة البيطار ،فعمدوا إىل تشويه موقفه،
ليتم تعيني
ّ
صوان حمققًا عدليًا .يف املقابلّ ،
القاضي
أن
أكدت مصادر قضائية ّ
ّ
موقف القاضي البيطار أمام جملس القضاء أوحى ّ
بأنه ال ُيريد املهمة،
إذ قال يف اجمللس ّ
إن مل يكن هناك
قاض غريه على استعداد
إنه ْ
ٍ
فإنه سيتولاّ ها .وهذا ما فهمه أعضاء اجمللس ّ
لتولي املهمةّ ،
بأنه
بأن زمالء للقاضي البيطار قد نقلوا عنه ّ
أنه اعتذر ألنه
رفض ،علمًا ّ
لن ُيسمح له بتطبيق العدالة ،وهو لن يكتفي بتطبيق القانون إن مل
يحُ قق العدالة ألهالي الضحايا.
وقد تكرر املشهد نفسه .وبعدما اقرتحت وزيرة العدل اسم البيطار،
ُ
استدعي إىل جملس القضاء األعلى للتشاور معه ،فأبلغ احلاضرين
استعداده لتولي هذه املهمة ،لكنه ال يطلب املركز وأنه إذا ُكِّلف
فسيمضي حتى النهاية .ويف اخلالصة ،وافق جملس القضاء األعلى
أمس على تعيني البيطار حمققًا عدليًا جديدًا ،على أن يصدر مرسوم
تعيينه قريبًا.
تدرجه يف
ابن بلدة عيدمون يف عكار ،التحق بسلك القضاء بعد ّ
احملاماة ،ليكون بني األوائل يف معهد الدروس القضائية .وكان
قد ذاع صيته بعد إصداره حكمًا باإلعدام على طارق يتيم يف قضية
مقتل جورج الريف ،وحكمًا مماث ًال على حممد األمحر يف جرمية قتل
روي حاموش .منذ يوم أمس ،بات أمام اختبار جديد :فهل سيمضي
بالطريقة االستنسابية نفسها اليت عمل بها سلفه القاضي صوان؟
أم أنه سيفتح التحقيق على كل االحتماالت ،ومن دون الوقوف عند
احلصانات ،سياسية كانت أو قانونية؟
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مـقاالت وتـحقيقات

إسرائيل واخليار البديل:
اخلالفات أكرب من املشرتكات ..فلماذا
تسألون عن صعوبة التغيري؟
ازدهار إيران أم تق ّدمها النووي؟
علي حـيدر

قبل سنوات ،مع إعالن الرئيس األمريكي
السابق ،دونالد ترامب ،عقوباته القصوى
وغري املسبوقة على إيران ،ارتفع منسوب
الرهانات يف تل أبيب ،ولدى بعض اجلهات
السياسية واإلعالمية يف العامل العربي،
على أن اجلمهورية اإلسالمية باتت يف مأزق
اسرتاتيجي يضعها أمام سيناريوات حُم ّددة:
إما التدحرج باجتاه سقوط النظام ،أو خضوعه
ّ
تؤدي
للمطالب األمريكية ،أو انتفاضة شعبية ّ
َ
وأي تقدير آخر
السيناريوين
إىل أحد
َ
السابقنيّ .
عبًا عن آمال أكثر منه
اعتُرب غري موضوعيُ ،
وم رّ
عن وقائع .اآلن ،انقلب املشهد بالنسبة إىل
يتلمس فشل رهاناته
كيان العدو ،بعدما بدأ
ّ
وخياراته ،يف ّ
َ
َ
متوازيتني:
حقيقتني
ظل
األوىل أن إيران جتاوزت األسوأ على املستوى
االقتصادي ،وهو أمر ّ
أكده املرشد السيد علي
حتدثت عن أن
خامنئي ،وأيضًا تقديرات دولية ّ
ست ّ
إيران ُ
حقق منوًا إجيابيًا يف هذه السنة ،على
رغم العقوبات االقتصادية؛
والثانية ،على املستوى االسرتاتيجي ،أن
حدد شروطًا حامسة للعودة إىل االتفاق
خامنئي ّ
النووي ،وهي رفع العقوبات عمليًا وليس
يتلمس الشعب اإليراني ذلك.
كالميًا ،وأن
ّ
تقدم ،يسود اعتقاد يف تل أبيب
عما
ّ
فض ًال ّ
ّ
عزز التقدير بأن
بأن
املؤشرات املتوالية ُت ّ
ّ
تتبنى خيار العودة
اإلدارة األمريكية اجلديدة
إىل االتفاق ،ولو بصيغة ما ،لن تكون بالتأكيد
مبستوى اآلمال اليت تطمح إليها إسرائيل ،ما
تدحرج
يعين ،مبعايري األمن القومي اإلسرائيلي،
ُ
املخاطر اليت يواجهها الكيان اليوم يف بيئته
اإلقليمية ،إىل مأزق اسرتاتيجي أكثر خطورة.
أو ً
ّ
ال ،يف أن
تتجلى معامل هذا املأزقّ ،
ُ
السيناريوات امل ّ
فضلة لدى إسرائيل ،أي
إخضاع إيران أو ارتداعها أو توجيه ضربة
عسكرية أمريكية إليها ،باتت ،نتيجة ُمتغيرّ ات
سياسية إقليمية ودولية يف معادالت القوة
ُّ
أي وقت مضى ،يف
أكثر بعدًا عن
التحقق من ّ
حني أن السيناريوات املمكنة البديلة ينطوي
ٌّ
كل منها على خماطر ختتلف النظرة إىل بعضها
بني األجهزة والقيادات السياسية واألمنية يف
األهم يف هذا املشهد ،أن منشأ
تل أبيب.
ّ
املسار الذي يدفع حنو السيناريوات اليت
تتخوف منها إسرائيل ،يعود ،بالدرجة األوىل،
ّ
إىل صمود إيران أمام «الضغوط القصوى»،
وإىل فشل سياسة التهويل خبيارات عسكرية
دراماتيكية هدفت إىل ثنيها عن خياراتها،
ردها املتدحرج يف اجملال
ثم ارتقاؤها يف ّ
ومن ّ
النووي ،والذي بلغ مستويات فاجأت القوى
اإلقليمية والدولية نتيجة قراءة خاطئة للواقع
اإليراني ،وصو ً
ال إىل حتديد املرشد ثوابت
نهائية للعودة إىل االلتزام مبقتضيات االتفاق
ّ
تتبنى
النوويُ .يضاف إىل ذلك أن إدارة بايدن
خيار املفاوضات ،واحلرص على مبدأ أساسي
التورط يف خيارات عسكرية.
هو عدم
ّ

تتج ّلى معالم املأزق اإلسرائيلي يف أن
ُّ
التحقق
السيناريوات املُفضّلة باتت أكثر بعداً عن

ّ
يتعلق بالسيناريوات املمكنة البديلة ،تجُ ِمع
يف ما
القيادات السياسية والعسكرية واالستخبارية
على رفض العودة إىل اتفاق  ،2015وخاصة
أنه سيؤدي إىل رفع العقوبات عن إيران .هنا،
حتضر املخاوف من تداعيات ازدهار اقتصادي
حمتمل يف إيران ،وانعكاساته على مواصلتها
تطوير قدراتها واقتصادها ودعمها حلفاءها.
أيضًا ،ترفض تل أبيب العودة إىل االتفاق
ينص على حتديد تواريخ لنهاية السريان؛
كونه
ّ
فبموجبه ُيسمح إليران منذ بداية عام 2023
باسترياد وتطوير قطع صواريخ باليستية،
ويف عام  2026سيكون بإمكانها العودة إىل
األحباث والتطوير النووي ،ويف عام 2030
بإمكانها ختصيب اليورانيوم مثلما تشاء.
ويعين ذلك أنه بعد انتهاء املواعيد ،ستملك
إيران املشروعية والقدرة على إنتاج أسلحة

نووية ،بعد ّ
أقل من عقد.
التوصل إىل اتفاق حُم َّسن ،فقد
أما خبصوص
ُّ
ّ
كشفت صحيفة «معاريف» أن رئيس الوزراء
كرر ،يف
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
ّ
حمادثات كثرية خالل األشهر األخرية ،أنه «ال
التوصل إىل اتفاق نووي
يؤمن أن باإلمكان
ُّ
تبدد الرهان
حُم َّسن مع إيران» ،يف إشارة إىل ُّ
لديه على إمكانية إخضاعها .ويبدو أن هذا هو
ما استخلصه من جتربة «العقوبات القصوى».
يف املقابل ،خيتلف العديد من املسؤولني
يف األجهزة األمنية اإلسرائيلية مع نتنياهو،
للتوصل إىل اتفاق
ويرون أن هناك «إمكانية
ُّ
حُم َّسنُ ،يبقي إيران على مسافة عشرات
السنوات من القدرات النووية (العسكرية)».
وأضافت «معاريف» إن رئيس األركان ،أفيف
كوخايف« ،الذي بدا َك َمن ّ
يتفق مع نتنياهو يف
التوصل
املوضوع اإليراني ،يؤمن أن باإلمكان
ُّ
إىل اتفاق حُم َّسن مرغوب فيه».
ويف السياق نفسهّ ،
مثة اقتناع لدى أجهزة
االستخبارات اإلسرائيلية بأن «الفرق بني
السيئ الذي أبرمه أوباما،
االتفاق النووي
ّ
حمسن ،يكمن يف تفاصيل
وبني اتفاق
َّ
صغرية ،ميكن أن تقبل بها إيران وال جتعل
الفرق كبريًا» .ومن الواضح أن األجهزة
تتخوف من إيران
األمنية والعسكرية
متطورة
ّ
ّ
نوويًا ،وانعكاسات ذلك على األمن القومي
أيدت تلك
اإلسرائيلي .وعلى اخللفية ذاتهاّ ،
األجهزة ،قبل مخس سنوات ،االتفاق النووي،
كونه أبعد إيران عن القدرة على إنتاج أسلحة
نووية.
وخبصوص املوقف من استمرار العقوبات
يالحظ
كبديل من اتفاق حُم َّسن تقبل به إيران،
َ
أن هناك اختالفًا يف تقدير منسوب خماطر
السيناريوين .من جهة ،ترى األجهزة األمنية
َ
أن هذا املستوى من االتفاق «أفضل من
الوضع احلالي» ،يف حني أن نتنياهو ّ
أكد ،عرب
بيان صادر عن مكتبه ،تعليقًا على اخلطوات
األمريكية األخرية جتاه إيران ،أن «الوضع
احلالي من دون اتفاق أفضل من اتفاق
ّ
يتجلى بوضوح كيف
حُم َّسن قلي ًال» .هكذا،
جتد إسرائيل نفسها مضطرة إىل االختيار بني
ِ
اخلطر واألخطر ،نتيجة استنفاد خيارات بديلة
أي مغامرة
َثبت عقمها ،وبفعل املخاوف من ّ
عسكرية ،تدرك أنها ستكون حمدودة النتائج
وعالية الكلفة.
ّ
عزز
يف هذه األجواء ،توالت
املؤشرات اليت ُت ّ
املخاوف يف تل أبيب ،وأحدثها املواقف
األمريكية اليت هدفت إىل توجيه رسالة إىل
طهران ّ
تؤكد متسك واشنطن خبيار املفاوضات
والتوصل إىل اتفاق بديل.
ُّ
ومع أن إيران ترفض اخلطوات الرمزية
أي خطوات عملية تؤدي إىل رفع
بعيدًا عن ّ
العقوبات ،إال أن ذلك يؤدي إىل تعزيز
التطورات
التقديرات يف إسرائيل بأن مسار
ّ
إما إىل التنسيق مع
سيؤدي يف نهاية املطاف ّ
التكيف مع السقف الذي
الواليات املتحدة حول
ُّ
ّ
ستتبناه األخرية ،وحماولة التأثري يف بلورته،
التفرد خبيارات تدرك تل أبيب أنها
أو حماولة
ّ
غري قادرة على الذهاب بها حتى النهاية ،أو
حماولة القيام بدور اجملنون الذي ثبت عقمه
يف املراحل السابقة ،وال ُي َّ
توقع أن حيقق أكثر
مما َح ّققه .وإىل حني تبلور اخليار النهائي،
مؤسسة القرار اإلسرائيلية تراقب
يبدو أن
ّ
املشهد ،يف الوقت الذي تشهد فيه حالة من
التجاذب حول تقدير املخاطر واخليارات الواجب
اختاذها.
ويف ّ
كل األحوال ،ليس أمام تل أبيب سوى
البحث عن اخليار الذي ترى أنه ،باملقارنة،
ّ
حتديًا من نوع
أقل خطورة .لكنها قد تواجه
ّ
ً
ّ
ّ
آخرُ ،متمثال يف أن ما هو أقل خطورة يف املدى
املنظور قد ينطوي على خماطر مرتفعة على
املدى البعيد ،وبالعكس.

ابراهيم األمني

ليس معروفًا من بيده األمر يف مسألة تأليف
حادًا
احلكومة .ظاهر األمر أن هناك نزاعًا داخليًا ّ
على الصالحيات .وأن قوى النظام القديم تتقاتل
يف ما بينها على آلية توزيع احلصص يف معركة
إنقاذ ما ال ميكن إنقاذه .لكن يف جانب آخر ،تبدو
املعركة أكثر قساوة عندما نرى صلتها بأحداث
فعالة
اإلقليم والعامل .فلبنان ال يزال ساحة ّ
لتبادل الرسائل ،وفيه قوى تقوم بأدوار تتجاوز
احمللية .بينما ال ُيظهر الناس توافقًا فعليًا
أحجامها
ّ
تؤسس لدولة عادية ،بل يظهر
مشرتكات
حول
ّ
االنقسام أكثر اتساعًا ،ما جيعل قوى النظام أكثر
قوة وفعالية ،وما يتيح للخارج التدخل أكثر.
صحيح أنه يصعب توقع تنازالت طوعية من جانب
قوى السلطة عن االمتيازات واملصاحل .لكن
الصحيح أيضًا ،أن كلفة انتزاع السلطة منهم
باتت كبرية جدًا ،وخصوصًا أن املتضررين من
النظام خيتلفون يف ما بينهم على أمور جوهرية،
أوهلا حول طريقة نسف النظام احلالي ،وثانيها
حول األدوات املفرتض استخدامها يف هذه
العملية ،وثالثها حول طبيعة البديل املفرتض به
ّ
ٍ
لتوقع تفاقم األزمة
كاف
إدارة البالد .وكل ذلك
ّ
توسع دائرة الفوضى
من
وتأخر احلل ،واخلشية
ّ
ّ
التثبت من أن
اىل
يدفع
ذلك
وكل
أشكاهلا.
بكل
ّ
النزف املالي واالقتصادي سيكون أكثر ضررًا مما
نعيشه اليوم.
املطالبون بالتغيري يف لبنان كثر .بينهم من هم
يف موقع احلكم اليوم .وهؤالء يريدون إحداث
تغيريات يف آليات احلكم ويف كيفية اختاذ
القرارات ،وهم يعتقدون أن من حقهم العمل ألجل
ّ
ويتهمون الشركاء يف احلكم
حتقيق هذا التغيري،
ّ
يعطلون عملهم .وهذا يشرح حال حزب
بأنهم
اهلل والتيار الوطين احلر ورمبا القوات اللبنانية،
يتحملونه من املسؤولية عن
وهؤالء يرون أن ما
ّ
األزمة هو صغري جدًا قياسًا مبا يتحمله اآلخرون،
من تيار آل احلريري ،وزعامة وليد جنبالط
وحركة أمل بقيادة نبيه بري ،إضافة اىل جيش
من الشخصيات والقوى التقليدية والفاعليات
االقتصادية واملالية وموظفي الدولة.
والقسم الثاني من املطالبني بالتغيري ،سبق هلم
مروا يف دوائر السلطة أو حميطها ،مثل نادي
أن ّ
النواب املستقلني ،أو الشخصيات اليت خرجت
تبدل التحالفات أو رسوبها
من السلطة حبكم
ّ
يف االنتخابات النيابية .ومع هؤالء ،هناك مجهور
األحزاب احملبطة اليت «خرجت من املولد بال
محص» ،وينتشر هؤالء على طول اجلبهة بيسارها
وميينها ووسطها ،وفيهم من السياسيني واخلرباء
وأصحاب املصاحل.
أما القسم الثالث ،فهو مجهور املتضررين من
ّ
وجل
السياسات العامة اليت تدار بها البالد اليوم.
هؤالء مل جيدوا مكانًا هلم داخل مؤسسات الدولة،
بسبب آليات التوظيف الطائفية ،وحوصروا يف
القطاع اخلاص بسبب سياسات االحتكار من
قبل الذراع االقتصادية لقوى النظام القديم.
وانتهى بهم األمر ،إما مهاجرين عادوا ينشدون
مكانًا يف بالد حمرتمة ،أو منضوين يف أطر
ّ
ومنظمات استفادت من الفورة العاملية ملا يسمى
باملنظمات غري احلكومية ،أو السلطة البديلة أو
اإلدارة املوازية .ومشكلة هؤالء ليست حمصورة
يتوحدون خلف
يف عملهم القطاعي ،أي أنهم ال
ّ
حتولوا مع الوقت
رؤية مشرتكة ،بل يف كونهم ّ
إىل رهائن ملن يدير برامج التمويل اخلاصة
بهم .بالتأكيد ،معظم هؤالء الشباب والصبايا
ليسوا من املتآمرين لضرب استقرار البالد أو
حتولوا إىل
رهنها للخارج .لكن يف حقيقة األمرّ ،
املمولون يف
أدوات تنفيذية يف مشاريع ينجح
ّ
دفعهم اىل تبنيّ خيارات تصب فعليًا يف خانة
تعزيز االنقسام الداخلي ،ليس على كيفية إعادة
بناء الدولة ،بل على هويتها الوطنية .واألخطر
التسرب الكبري لألفكار الداعية
بني هؤالء ،هو
ّ
اىل قبول فكرة االنتداب املباشر أو غري املباشر
للخارج على طريقة إدارة أمورنا اليومية.
وسط هذه الغابة من التناقضات ،يكون املشرتك

بني مجيع املطالبني أو الراغبني يف التغيري،
هو أزمة الثقة ،وأزمة الربنامج املشرتك ،وأزمة
القيادة القادرة على بلورة خطاب وطين جامع.
ومن دون جماملة أو زرع ألوهام يف رأس أحد،
فإن املؤشرات واملقدمات ال تشري اىل إمكانية
قيام أرضية صلبة يقف عليها مجيع «التغيرييني»
بقصد قلب احلكم واالجتاه صوب نظام جديد يدير
هذه البالد .وما يعزز األزمة ،هو االستنفار غري
املسبوق لكل أنواع الغزائز واملخاوف ذات اجلذر
الطائفي واملذهيب واملناطقي والطبقي أيضًا.
وهي غرائز تعيق العقل وتسمح بتعميق الشرخ،
حتى يصل املرء اىل مرحلة اإلحباط وفقدان األمل
من أي تغيري ممكن يف املدى املنظور .ورمبا
يتحول هذا اإلحباط اىل سبب لالتكال على حلول
جمنونة تأتي من خارج احلدود ،سواء على شكل
وصاية مباشرة كما كانت تفعل سوريا باالتفاق
مع أمريكا والسعودية سابقًا ،أو على شكل إدارة
انتدابية تتوىل اإلشراف على مجيع مؤسسات
الدولة التشريعية والتنفيذية واملالية أيضًا .ويف
هذه احلالة ،سيكون من الصعب ّ
توقع توافق .بل
على العكس ،ستكون هناك مقاومة شرسة من
شأن نتائجها تعميق االنقسام أيضًا.

تجربة بسيطة يقوم بها أيّ باحث اليوم تجعله
يكشف حجم االختالفات بني القوى التي تدّعي
التغيري ،أو حتى صاحبة املصلحة بالتغيري

لذلك ،ويف انتظار «معجزة» جتمع املتضررين
يف غرفة واحدة وأمام مهمة واحدة ،سيكون من
املنطقي توقع املزيد من املشاكل والصعوبات.
ولكي ال يكون ذلك سببًا يف الصمت واإلحباط
يهمه األمر ،أن
واالمتناع عن احملاولة ،جيدر مبن
ّ
يعلن حقيقة طموحاته وطبيعة تصوره للتحالفات،
وتقديره للدور املفرتض للنظام أن يقوم به،
سواء خلدمة أهله ،أو جلهة عالقاته مبا جيري يف
احمليط القريب أو البعيد .وهذا ما يوجب األسئلة
احملرمة اليت يهرب اجلميع من اإلجابة عنها ،أو
ّ
تهرب الغالبية من البحث فيها عن أجوبة واضحة،
ومن هذه األسئلة:
ــــ هل للبنان دور وليس جمرد موقف من الصراع
مع إسرائيل يف حدود املواجهة اجلغرافية ،أو ما
هو أبعد من هذه الساحة؟
مربع االنتماء
مغادرة
على
ــــ هل للبنان قدرة
ّ
«حضاريًا» اىل املشروع الغربي ،واقتصاديًا
وماليًا وأكادمييًا وعلميًا وعسكريًا وتنمويًا؟
ــــ هل للبنان قدرة على العيش ضمن حالة
انكماش تطابق حالته االقتصادية ،فيقبل أهله
العيش مثل مواطين الدول النامية ،فال يكون
لديهم نظام استهالك يفوق قدراتهم اإلنتاجية؟
ــــ هل للبنان القدرة على البحث عن عناصر
التكامل االقتصادي واملعريف والعلمي مع سوريا
ودول اجلوار مبعزل عن طبيعة األنظمة احلاكمة يف
هذه الدول؟
ــــ هل للبنان قدرة على خوض جتربة انتقالية
من دولة حتصر فيها االمتيازات الطائفية ضمن
التحول نهائيًا حنو
حدود سلطة استشارية ،قبل
ّ
دولة مدنية ال تقيم وزنًا لغري املواطنة؟ وبالتالي،
هل للبنان قدرة على إطالق معركة إبعاد «الدولة
الطائفية العميقة» املوجودة يف املؤسسات
الدينية وآليات التوظيف وقوانني األحوال
الشخصية والتشريعات اخلاصة بآليات االنتخاب
ولوائح الشطب؟
قد تبدو العناوين بسيطة ،وكذلك األجوبة عنها.
ً
أي باحث اليوم
لكن
ّ
جتربة بسيطة يقوم بها ّ
جتعله يكشف حجم االختالفات بني القوى اليت
تدعي التغيري ،أو حتى صاحبة املصلحة بالتغيري.
ّ
ٍ
بأن احلاجة اىل تغيري ال
وهذا
كاف لالستنتاج ّ
تكفي للقول بإمكانية حتقيق التغيري .وعند هذا
ّ
مشخصني لواقع احلال،
يتحول اجلميع اىل
احلد،
ّ
ّ
ومقرتحي حلول نظرية .لكن يصعب ّ
توقع خطاب
أو خطة عمالنية حُتدث فرقًا يف هذه البالد اليت
ستكون حتمًا حالة دراسية لكل باحث يف الفلسفة
وعلم النفس وعلوم االجتماع.
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Bargain Warehouse
APCO Celebrating 25 Years

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

 أجود أنواع الدهان بأسـعار ال تـنافسAPCO
Matt

Anti Mould, Int Ext, Self Primig,
100% Acrylic, 15 L ($79)

Clear + Assorted Color,

20 L (From $99)

100 % Acrylic

15 L ($110)

Int Ext

Low Sheen

100% Acrylic,

15 L ($69)

Sealer, Primer, Undercoat Oil Base, Undercoat,
15 L ($78)
Int Ext, 10 L ($75)

Line Marking

Roof Paint

Road Marking Paint,
Fast Dry, 20 L ($200)

Self Priming, 100% Acrylic,

2 Pack, Epoxy Pool Paint

Zinsser, Primer, Undercoat, 4 L (From $25)

Zinsser, Anti Mould,

Water Proof Bitumen,

Rapid Pave, Quick Dry,

20 L ($200)

20 L (From $120)

10 L ($ 99)

4 L ($175)

20 L ($145)

نـوعية ممـتازة
بأسـعار مـنافسة
Water Proof

15 L ($90)

2 Pack, Epoxy Floor

8 L ($180)

 نصيحة صادق.. خربة طويلة
معاملة أخوية..
Follow us on Facebook

3 Pack,

270 ML ($27)

Unit 4, 1350, Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 Tel: 9759 3835
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الوصية لدى املوحدين – الدروز
صدر بتاريخ  24شباط  1948قانون األحوال الشخصية
للطائفة الدرزية مستمدا أحكامه من املذاهب اإلسالمية
الخمسة :الحنفي ،املالكي ،الشافعي ،الحنبلي و الجعفري،
ومتضمنا أحكاما خاصة مستمدة من تقاليد الدروز ،متباينة
مع األحكام املطبقة لدى املحاكم السنية والجعفرية.
وبسبب أحكامه ونصوصه املتطورة قيل عنه أنه «خطوة
جريئة وسابقة حسنة يقتدى بها لوضع قانون عام يشمل
جميع الطوائف».
فالوصية ،وفقا لقانون  1948املذكور ،هي تمليك
مضاف اىل ما بعد املوت بطريق التربع ،وهي ال تخضع
لقيود أو أنصبة ،فهي تصح بكل الرتكة أو ببعضها لوارث
أو لغري وارث ،أي يحق للموصي أن يحرم ورثته حتى
زوجته وأوالده من كل تركته .بمعنى آخر ال يوجد لدى
الطائفة الدرزية ما يسمى بأصحاب الحصص املحفوظة
أو أصحاب الفروض.
ويشرتط لصحة الوصية أن يكون املوصي بالغا ،أي من
أتم الثامنة عشرة من عمره ،عاقال ،مختارا أهال للتربع.
التفريق بني الوصية املنظمة قبل الزواج وبعده:
إذا أوصى الدرزي األعزب بكامل أمواله ألخيه ثم تزوج
ورزق ابنا أو بنتا ،تبطل الوصية املنظمة ملصلحة األخ،
وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية.
أما إذا لم يرزق ولدا فتنفذ الوصية ملصلحة األخ بعد أن
يعطي الزوجة فريضتها الشرعية أي تأخذ ربع الرتكة
لعدم وجود فروع ،ويأخذ األخ الباقي من الرتكة.
أما إذا نظم األعزب وصيته بعد الزواج وقبل أن يرزق
بولد ،ثم رزق ابنا فتبطل الوصية ،وتوزع الرتكة حسب
الفريضة الشرعية فتأخذ الزوجة  8/1الرتكة واالبن
الباقي أي .8/7
أما إذا لم يرزق ولدا بعد الزواج ،فتنفذ الوصية لألخ
بكاملها وال تأخذ الزوجة أي شيء من الرتكة ألن املشرتع
اذا قصد حفظ حق الزوجة (أو الزوج) عند اإليصاء قبل
الزواج فال يصح هذا القول بعد الزواج عند عدم اإلنجاب
ألن املوصي يكون قد عرب عن إرادته الواضحة بالنسبة
ألحد الورثة (الزوج أو الزوجة).
الوصية واختالف الدين:
تجدر اإلشارة اىل أن اختالف الدين وامللة ال يمنع صحة
الوصية ،و بالتالي يحق للدرزي أن يوصي لغري محمدي،
بجزء أو بكامل تركته.
حرمان القاتل من املوصى به:
يحرم املوصى له من الوصية إذا أقدم على قتل املوصي
عمدا أو قصدا ،إنما القتل عن طريق الخطأ فال يؤدي اىل
الحرمان.

الوصية املثقلة بالديون:
من الضروري القول أنه ال تنفذ الوصية إذا كانت تركة
املوصي مثقلة بالديون اال إذا أبرأه الدائنون أو أجازوا
الوصية.
وفاة املوصى له قبل املوصي:
إذا تويف أحد املوصى له قبل املوصي ،يعود حينئذ نصيبه
لورثته حسب الفريضة ،بمعنى آخر إن وفاة املوصى له
هنا ال يفقد حقه يف تركة املوصي ،أما إذا لم يكن للموصى
له وارث فيعود نصيبه اىل األحياء من ورثة املوصي.
شروط الوصية:
غري قانونية هي الوصية املعلقة على شرط مخالف للنظام
العام و اآلداب العامة والشروط املستحيلة وغري املباحة؛
على أنه يحق للموصي أن يحرم املوصى له من حق البيع
والرهن ملدة معينة من الزمن ولكن يمنع عليه حرمان
املوصى له من التصرف مدى الحياة.
الوصية والحمل:
من الواجب أن يكون املوصى له حيا وقت اإليصاء حقيقة أو
تقديرا ،فالوصية للحمل صحيحة إذا ولد الجنني حيا لتمام
 180يوما (املدة الدنيا) فصاعدا من حني عقد الزواج .أما
أكثر مدة الحمل فهي  300يوم من تاريخ طالق املوصي
أو وفاته ،بالتالي ال تصح الوصية إذا ولد من أوصى له
بعد املدة املذكورة.
صيغة الوصية:
نص قانون األحوال الشخصية للطائفة الدرزية على
أربعة أنواع من الوصايا :الوصية املسجلة ،الوصية غري
املسجلة ،الوصية املستورة والوصية املنظمة خارج لبنان.
مع اإلشارة اىل أنه ال تصح الوصية الشفهية لدى طائفة
املوحدين الدروز:
الوصية املسجلة:
إن الوصية املسجلة واملصدقة لدى قاضي املذهب ،أو أحد
شيخى العقل هي قابلة للتنفيذ دون وجوب استصدار
أي حكم بها.
فبعد وفاة املوصي يصدر القاضي حكمه بإثبات الوفاة
وتوزيع الرتكة استنادا اىل مضمون الوصية وذلك بناء
على طلب من املوصى له بحصر اإلرث.
الوصية غري املسجلة:
هي وصية ينظمها املوصي بنفسه بخط يده ويوقعها مع
عدد من الشهود ال يقل عن شاهدين ،وهي ال تسجل
أو تصدق خالل حياة املوصي لدى قاضي املذهب أو أحد
شيخى العقل ،وبالتالي تكون غري قابلة للتنفيذ بعد موت
املوصي اال بحكم من القاضي يقضي بصحتها.

من املهم اإلشارة اىل أن هذا النوع من الوصايا يستوجب
من املوصى له مراجعة القاضي لطلب إصدار حكم يقضي
بصحتها خالل سنتني من تاريخ وفاة املوصي تحت طائلة
سقوط حقه باملطالبة بها ،وذلك عمال بأحكام قانون
 1948املذكور ،وإن مدة السنتني ال تسري بحق القاصر
والغائب واملعتوه.
الوصية املستورة:
يجوز للموصي إبقاء الوصية مستورة لدى القاضي أو شيخ
العقل ،ويف هذه الحالة يضع املوصي وصيته ضمن غالف
يختمه بالشمع االحمر بحضرة القاضي وبخاتم املحكمة
ويوقعه مع القاضي وأربعة شهود ثم ينظم القاضي
محضرا بذلك ويدرج يف سجل الوصايا وتعطى صورة
مصدقة عنه لصاحب العالقة ويحفظ الغالف املختوم
املحتوي على الوصية لدى القاضي أو لدى شيخ العقل
(صندوق حديدي مخصص لحفظ الوصايا واملستندات
الرسمية).
إذا شاء املوصي اسرتجاع وصيته املستورة لرجوعه عنها
او لتعديلها ،ينظم حينئذ القاضي محضرا بذلك يوقعه
املوصي وشهود العقد مع القاضي ،وليس من الضروري
أن يكونوا الشهود ذاتهم الذين وقعوا على الغالف إذ
يمكن استحالة ذلك يف بعض األحيان فيما لو كان قد تويف
أو غاب أحدهم.
بعد وفاة املوصي يفتح الغالف بحضور ذوي العالقة وتتلى
الوصية بحضورهم وتسجل يف سجل الوصايا وتحفظ
لدى القاضي ويعطى لذوي العالقة صورة مصدقة عنها.
وهذه الوصية ال تكون قابلة للتنفيذ بال حكم من القاضي
اال بعد إتمام جميع اإلجراءات املذكورة.
وصية الدرزي يف البالد األجنبية:
إذا كان املوصي يف بالد اجنبية يمكنه املصادقة على
وصيته لدى املرجع الرسمي املختص يف تلك البالد .وال
تنفذ الوصية يف لبنان اال إذا أعطيت الصيغة التنفيذية
من قاضي املذهب وفقا لألصول املرعية لتنفيذ االحكام
االجنبية يف األراضي اللبنانية.
تجدر اإلشارة اىل أن تنظيم الوصية أمام املرجع الرسمي
يف الخارج هو اختياري للموصي الدرزي الذي يمكنه أن
ينظم وصيته بالصورة العادية ،و لكن يف هذه الحالة
يتعني على املوصى له أن يطلب بعد وفاة املوصي من
القاضي إصدار حكمه بصحة الوصية ضمن مهلة السنتني
املذكورة آنفا.
الرجوع عن الوصية:
للموصى ان يرجع عن الوصية كلها او بعضها وأن يدخل
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بـقعة ضـوء
قانـونية

عليها أو يبدل فيها ما يشاء ،ويجب أن يكون خطيا إذ ال
يمكن إثباته باإلرادة الشفهية أو بالشهود.
ويمكن الرجوع عن الوصية املسجلة بوصية أخرى غري
مسجلة.
رد الوصية:
يحق للموصى له أن يرد الوصية ،ويقتصر مفعوله على
طالب الرد فقط ،فيؤدي اىل توزيع نصيبه على ورثة
املوصي ،ولكن ال يؤثر الرد على كيان الوصية ككل ،التي
تبقى قائمة.
بطالن الوصية:
تبطل الوصية يف الحاالت التالية:
إذا اوصى املوصي قبل الزواج ثم تزوج ورزق ولداً أو
أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً تبطل
وصيته هذه وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية.
اذا هلك املوصى به قبل وفاة املوصي ،أو هلك بعد وفاته
يف يد أحد ورثة املوصي.
بخالف املذهب الحنفي ،ال تبطل الوصية بوفاة املوصى له
قبل وفاة املوصي ،بل ينتقل املوصى به اىل ورثة املوصى
له املتوفى.
إذا كانت الوصية بمعصية أو إذا كان الباعث اليها مخالفا
ملقصد الشريعة.

املحامية ماري روز روحانا  -لبنان 2021/2/24

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات (ِ )ACCESSORIESلألفران الكهربائية ()OVENS

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب نوعية ممتازة بأسعار منافسة
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع من األملنيوم والزجاج

خـدماتنا تـشمل سـائر أنـحاء سـيدني

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455, E; info@technal.com.au
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شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم
بعجني للعام الثاني على التوالي
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مــنوعات

تطبيق جديد يثري ضجة كبرية ..ما هو Clubhouse؟

شهد تطبيق جديد ُيسمى كلوب هاوس  Clubhouseإقبا ً
ال كبريًا من
املستخدمني خالل األيام املاضية ،على الرغم من أنه موجود منذ
شهر مارس  .2020ويتطلب االشرتاك يف هذا التطبيق دعوة خاصة
ممن سبق واشرتكوا ،باإلضافة إىل أنه متاح ملستخدمي نظام iOS
فقط .وبالرغم من كل ذلك ،يزداد عدد املستخدمني بسرعة ،وزاد
عدد الدعوات إىل درجة أن بعضها ُتباع على موقع  Ebayبأسعار
خيالية.
وتشري التقارير إىل أن اإلقبال الكبري واملفاجئ على تطبيق
 Clubhouseكان نتيجة إعالن إيلون ماسك مؤسس شركيت SpaceX
وتيسال عن استضافته حملادثة صوتية مع  Vladimir Tenevالرئيس
التنفيذي لتطبيق روبن هود .Robinhood
كما سبق أن دعم ماسك تطبيق سيغنال  Signalللرتاسل الفوري –
ّ
وحض
خالل أزمة تغيري واتساب لسياسة اخلصوصية اخلاصة به –
متابعيه على استخدامه قبل أن يشجعهم على استخدام تطبيق
«كلوب هاوس» .وقد دعا ماسك السبت املاضي أيضًا الرئيس
الروسي فالدميري بوتني حملادثة صوتية عرب تطبيق  ،Clubhouseومل
ترفض روسيا هذه الفكرة حتى اآلن.

اآلن من خالل دعوة فقط ،ويسمح لألعضاء باالنضمام إىل غرف
افرتاضية إلجراء مناقشات صوتية حول خمتلف املوضوعات.

ثانيًا :متى ُأطلق  Clubhouseوما هو عدد مستخدميه اآلن؟
مت إطالق تطبيق  Clubhouseيف مارس  2020على يد بول دافيسون
وروهان سيث ،وقد وصل عدد مستخدميه إىل  1500مستخدم
فقط خالل شهر مايو  ،2020معظمهم كانوا من أصحاب املستثمرين
البارزين يف التطبيق.
بلغت قيمة  Clubhouseالسوقية يف مايو  2020قيمة  100مليون
دوالر بعد احلصول على متويل بقيمة  12مليون دوالر من شركة
آندرسن هورويتز .Andreessen Horowitz
لكن يف يناير  2021مجع التطبيق متوي ًال جديدًا – دون الكشف عن
قيمته املالية – يف جولة بقيادة أندريسن هورويتز ،وقد وصلت
قيمة التطبيق السوقية بعدها إىل مليار دوالر وفقًا لتقرير من The
.Information

أو ً
ال :ما هو تطبيق Clubhouse؟
ً
هو تطبيق من تطبيقات التواصل االجتماعي ،لكنه عكسهم متاما ال
يعتمد على كتابة النصوص أو مشاركة الصور ومقاطع الفيديو ،بل
هو تطبيق للدردشة الصوتية فقط ،حيث أنه قائم على الصوت،
وليس النص ،مما جيعله يبدو وكأنه بودكاست تفاعلي أو مكاملة
صوتية مجاعية.
باختصار يتيح لك تطبيق  Clubhouseإنشاء غرف  Roomsواالنضمام
إليها ،حيث ميكنك بعد ذلك الدردشة مع اآلخرين يف مكاملة صوتية
مجاعية كبرية .ال توجد صور أو مقاطع فيديو أو حتى نصوص –
فقط صوت – وميكن للمستخدمني االنضمام ومغادرة الدردشة يف
أي وقت ،وحتويل أي غرفة إىل قاعة اجتماعات عامة.
تطبيق  Clubhouseمتاح حاليًا ملستخدمي نظام  iOSفقط ،حيث
ال يوجد إصدار ملستخدمي نظام أندرويد بعد .ميكن دخوله حتى

ثالثًا :كيف ميكنك االنضمام إىل التطبيق؟
هناك طريقتان لالنضمام إىل  ،Clubhouseاألوىل :احلصول على
دعوة من شخص انضم إىل التطبيق بالفعل ،حيث حيصل كل
مستخدم جديد على دعوتني ،ويكسبون املزيد مع استخدامهم
للتطبيق.
بينما الطريقة الثانية تتطلب منك تنزيل التطبيق ثم تسجيل امسك
يف قائمة االنتظار ،ولكن ليس هناك ما يضمن أنك ستحصل
على حساب بهذه الطريقة خاصة خالل هذ األيام اليت تشهد إقبا ً
ال

اتهامات تطال فيسبوك..
«تضخم عدد مجهورها لزيادة

هل تشكل هواتف اجليل اخلامس
خطرا على املالحة اجلوية؟

تتهم شركات جمموعة «فيسبوك» بأنها كانت على علم بأن
تقديراتها لعدد مستخدميها غري موثوقة ومرتفعة بشكل اصطناعي،
لكنها جتاهلت األمر جلين املزيد من العائدات اإلعالنية ،وفق ما
أفادت به وثائق قضائية.
وكتب أحد املوظفني يف رسالة إلكرتونية داخلية «إنها عائدات مل
يكن جيدر أن جننيها إطالقا ألنها كانت تستند إىل بيانات خاطئة»،
حبسب ما نشرته كالة الصحافة الفرنسية.
أرقام مضخمة
كما تواجه شبكة التواصل االجتماعي العمالقة منذ  2018دعوى
قضائية قدمتها شركة ،أكدت أن قادة الشبكة كانوا على علم بأن
بياناتها حول الوصول احملتمل لإلعالنات مبنية على أرقام مضخمة
حول اجلمهور احملتمل للحمالت اإلعالنية ،لكنهم مل حياولوا تصحيح
الوضع حتى ال خيسروا عائدات.
وتستمد فيسبوك اليت تتخذ مقرا هلا يف كاليفورنيا الغالبية الساحقة
من إيراداتها من بيع مساحات إعالنات تستهدف فئات حمددة من
مستخدميها .وترتاوح األسعار حبسب عدد من املعايري ،بدءا بعدد
املستخدمني الذين قد يرون اإلعالن.
فيسبوك ترد
يف املقابل ،قال جو أوزبورن املتحدث باسم فيسبوك «هذه الوثائق
مت اختيارها لتطابق رواية مقدم الشكوى .فالوصول احملتمل أداة
لتخطيط احلملة وال يتم استخدامه إطالقا لتحديد الثمن املرتتب على
املعلنني» ،مضيفًا «إنه تقدير ،ونشرح بوضوح كيف يتم احتسابه
على صفحتنا اخلاصة باإلعالنات».
وبدل املوقع األزرق يف مارس (آذار)  2019طريقة حتديد «الوصول
احملتمل» ،فلم يعد يستند إىل عدد املستخدمني الناشطني للشبكة،
بل إىل عدد الذين شاهدوا إعالنا عن أحد منتجات الشركة خالل
األيام الثالثني األخرية .وحققت الشركة يف  2020إيرادات تقارب
 86مليار دوالر ،وختطت أرباحها  29مليار دوالر ،بزيادة بنسبة 58
يف املائة.
إىل ذلك ،تتوقع شركة «إي ماركيرت» للدراسات حول األسواق أن
يصل صايف عائدات فيسبوك من اإلعالنات إىل  96.6مليار دوالر
عام  ،2021ما ميثل  24.4يف املائة من السوق العاملية .وتواجه
جمموعتا غوغل وفيسبوك اللتان حتتالن املرتبتني األوىل والثانية
على التوالي يف هذه السوق ،مالحقات من السلطات الفيدرالية
التهامهما باستغالل موقعهما املهيمن.

وخالل جلسة افرتاضية يف  Clubhouseيستضيفها مؤسسو التطبيق،
كشف الرئيس التنفيذي بول دافيسون أن تطبيق كلوب هاوس
يضم اآلن مليوني مستخدم نشيط أسبوعيًا ،وذلك بالرغم من أن
االشرتاك يف التطبيق قائم على الدعوات فقط حتى اآلن.

حذرت سلطات الطريان املدني يف فرنسا من أن اهلواتف العاملة
بنظام اتصاالت اجليل اخلامس قد ّ
تعطل عمل أجهزة قياس االرتفاع
يف الطائرات بسبب استخدامها موجات تردد مشابهة ،موصية
بإطفاء هذه األجهزة خالل الرحالت اجلوية.
وأوضح ناطق باسم املديرية العامة للطريان املدني لوكالة فرانس
برس أن «استخدام أجهزة اجليل اخلامس على منت الطائرات قد
يؤدي إىل خماطر تشويش قد تسبب أخطاء يف قياس االرتفاع».
هذه الظاهرة احملتملة النامجة عن «تشويش يف اإلشارة من موجة
تردد قريبة وبقوة مشابهة أو أعلى من تلك العائدة إىل مقاييس
االرتفاع الراداري» ،قد تسبب أخطاء «توصف باخلطرة ،خاصة خالل
مرحلة اهلبوط على األجهزة» ،وفق املديرية الفرنسية.
وقد أصدرت املديرية األسبوع املاضي نشرة تتضمن معلومات
خاصة بهذا املوضوع موجهة إىل الشركات املشغلة يف قطاع
الطريان.
وتلحظ هذه الوثيقة تدابري وقائية عدة ،أبرزها «إطفاء كل األجهزة
اإللكرتونية العاملة بنظام اجليل اخلامس أو تشغيلها يف وضع
الطريان».
إىل ذلك« ،يف حال حصول اضطرابات ،على طواقم الطائرات إعالم
مشغل خدمات املالحة اجلوية كي تتخذ اخلطوات العمالنية الالزمة
وختطر سلطة املراقبة وهيئة إدارة املطار» ،وفق املصدر عينه.
كذلك أشارت املديرية العامة للطريان املدني إىل أنها «وضعت
أطرا لشروط نشر هوائيات اجليل اخلامس على األراضي لضبط
خماطر التشويش على أنظمة الطريان خالل مرحلة اهلبوط يف
املطارات الفرنسية».
وقد ترجم ذلك باحلد من مستوى قوة إرسال هوائيات اجليل
اخلامس اليت ُتنشر حاليا على األراضي الفرنسية« ،قرب  17مطارا
حيمل ترخيصا لعمليات هبوط دائمة» ،وفق املديرية اليت أعلنت
يف نوفمرب عن «حتليالت تقنية تكميلية» بهدف «التأكد من تناسب
هذه احملطات مع حاجات الطريان املدني».
أما يف املطارات الـ 123الباقية على األراضي الفرنسية« ،فيجري
العمل مبراقبة للهوائيات املوضوعة يف اجلوار بتنسيق وثيق مع
الوكالة الوطنية للرتددات مع وسائل عمل معززة تتيح التحرك
سريعا» يف حال ورود إنذارات بشأن أي اضطراب جوي ،وفق ما
أعلنت املديرية الفرنسية الثالثاء.
ويف نهاية ديسمرب ،كانت فرنسا تضم أكثر من  8600موقع لشبكة
اجليل اخلامس متاح لالستخدام التجاري من مشغلي االتصاالت،
وفق بيانات نشرتها اهليئة الناظمة لالتصاالت يف منتصف الشهر
الفائت.

كبريًا.
ومبجرد احلصول على دعوة لالنضمام للتطبيق ،ميكنك تنزيل التطبيق
يف هاتف آيفون ألنه اجلهاز الوحيد القادر حاليًا على تشغيل
 .Clubhouseأما أجهزة أندرويد مل ُيطلق هلا إصدار من التطبيق
بعد ،ولكن الشركة ختطط اآلن للتوسع بأسرع ما ميكن وفتحه
للجميع قريبًا.
وبعد تنزيل التطبيق يف هاتفك ميكنك اتباع اخلطوات التالية:
مير املستخدم مبراحل االشرتاك الشائعة املوجودة
 عند التسجيلّ ،يف معظم التطبيقات إلنشاء حسابك.
سيطلب منك إعطاء التطبيق اإلذن بالوصول
 مبجرد إنشاء حسابُ ،إىل جهات االتصال اخلاصة بك حتى تتمكن من العثور تلقائيًا على
أصدقائك احلقيقيني ومتابعتهم يف .Clubhouse
 عندما تصل إىل قسم حتديد اهتماماتك ننصحك بعدم اختيار أيشيء يف الوقت احلالي ،حيث ميكنك ختطي هذه اخلطوة اآلن ،حتى
ال جتد صفحتك الرئيسية يف  Clubhouseمليئة بغرف الدردشة غري
املرغوب فيها اليت ال تهتم بها .وميكنك دائمًا تعديل اهتماماتك الحقًا
من خالل اإلعدادات.
 مبجرد االنتهاء من إنشاء احلساب ،ميكنك إضافة أصدقاء ،ومتابعةاآلخرين ،واالشرتاك يف غرف الدردشة املختلفة .ويضم التطبيق
الكثري من غرف الدردشة العربية.
 ميكنك الدخول إىل غرف الدردشة كمستمع عادي – إذا مل يدعوكأصحاب الغرفة للنقاش – وإذا أردت اإلدالء برأيك يف أي موضوع
ميكنك أن ترفع يدك بالضغط على أيقونة اليد طالبًا من أصحاب
الغرفة الكالم.
رابعًا :هل ميكنك استخدام  Clubhouseيف جهاز آيباد؟
بالتأكيد ميكنك ذلك ،غري أنه مل يتم يحُ سن التطبيق حتى اآلن للعمل
يف نظام  iPadOSبسالسة ،لذلك ستستخدم التطبيق يف نافذة
صغرية ،أو تنظر إليه حبجم غريب حيث يتم تكبري حجمه مرتني.
خامسًا :ما مقدار البيانات اليت يريدها  Clubhouseللتسجيل؟
جيب عليك إعطاء تطبيق  Clubhouseرقم هاتفك ،وإنشاء اسم
مستخدم ،وميكنك تسجيل اسم املستخدم النهائي الذي تريده للخدمة
قبل أن حتصل على دعوة .الشخص الذي يدعوك حيتاج ببساطة إىل
رقم هاتفك .وستحصل على رابط نصي هكذا joinclubhouse.com/
 appومنه ميكنك تسجيل الدخول برقمك الذي أرسل عليه الدعوة.
ميكنك إنشاء حساب يف  Clubhouseيف البداية من خالل حسابك يف
تويرت ،إذا كنت ال ترغب يف إعداد واحد ،وسيسحب التطبيق صورة
حسابك يف تويرت ،كما يتطلب التطبيق الوصول إىل جهات االتصال
اخلاصة بك لتسهيل العثور على أشخاص ملتابعتك .ومبجرد تسجيل
الدخول ،ميكنك التحقق من عنوان بريد إلكرتوني حبيث يكون لديك
كطريقة إلعادة االتصال إذا كانت هناك مشكلة.
سادسًا :هل ميكنك الوصول إىل احملادثات أو املناقشات بعد
انتهائها؟
ال ميكن تسجيل احملادثات أو إعادة االستماع للمناقشات اليت
جرت ،حيث ينتهي كل شيء مبجرد اخلروج من الغرفة ،وال يتم
تسجيل أي شيء بواسطة  .Clubhouseلكن هذا ال يعين أن األعضاء
اآلخرين لن جيدوا طرقًا لتسجيل الدردشات .وقد حدث ذلك بالفعل
ونشرت الكثري من النقاشات اليت متت يف تطبيق  Clubhouseعلى
يوتيوب.
سابعًا :كم عدد األشخاص الذين ميكنهم االنضمام إىل حمادثة؟
احلد األقصى احلالي هو  5000شخص لكل غرفة يف ،Clubhouse
وهو ما ختطاه ماسك بالطبع ،حيث بدأ املستخدمون يف تلك الغرفة
البث املباشر للمحادثة على يوتيوب ،وهو حل ذكي لتسجيل ما
قيل.

ثامنًا :ما هو القادم بالنسبة لتطبيق Clubhouse؟
انتشر  Clubhouseمن خالل احملادثات اليت استضافتها أمساء كبرية،
مثل :أوبرا وينفري ومارك زوكربريغ وإيلون ماسك ،حيث يعترب
التطبيق بالفعل عنصرًا أساسيًا بني شخصيات اإلعالم والرتفيه
وشخصيات وادي السيليكون.
كما ختطط الشركة املالكة للتطبيق اآلن للتوسع أكثر ،وإطالق إصدار
لنظام أندرويد ،ويف النهاية يأخذ التطبيق مكانه بني تطبيقات
التواصل االجتماعي الرئيسية األخرى ،مثل :تويرت وفيسبوك.
لكن للقيام بذلك سيتعني عليهم أيضًا حل بعض املشكالت اليت
يواجهها التطبيق.
إىل ذلك صرح الرئيس التنفيذي للتطبيق بأن «أي شبكة اجتماعية
حتتاج إىل جعل االعتدال أولوية قصوى» ،وشدد على أنه يريد أن
تركز املنصة على حرية التعبري واحلوار.
وهناك خطط للسماح للمستخدمني جبين األموال من خالل التطبيق
من االشرتاكات وعقد األحداث وتلقي النصائح .وكلما متت دعوة
املزيد من األشخاص ،من املؤكد أن تزداد املشاركة.
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ُ
الرتاث
سقط
القصب
األولي إىل
وسال تاريخ اجلمال
ْ
ِّ
ِ
أصفر ِ
الرعاة شخريه
بيد
حزن
للناي ٌ
ٌ
العطب
واللحن تأويل
ْ
الغناء
سقط
ُ
ّ
فعلقي كيس القصائد عاليًا
الرملي
وخذيه (سريومًا ) لواحة جسمك
ِّ
والتعب
يسري يف شرايني امللوحة
ْ
ثم اصعدي أيقونًة
ّ
فلي أصبح بيننا
فالعامل ّ
الس ّ
يصحو على حلم النزيف
وحيتسي خنب انهيارك وانكساري
ٍ
بقصيدة
عابثًا
كانت تؤلف بيننا
ّ
القش
مل َتْب َق لي إال غواية رقصة
اهلزيل
فأسندي ما قد ّ
تبقى
الرأس
من زجاج
ِ
ّ
احلطب
حتى يسرتيح رمادنا فوق
ْ
اليوم وقت جنازة ّ
املعرى
النخل
ّ
ِ
السوداء
من وصايا الفكرة
أخجل من دمي
طب
الر ْ
حني اسرتاح النخل مهصور ّ
هم يرفعون اآلن نعش األرض
فوق خنوعنا
من ذا ّ
ِ
للحياة
يؤذن
ِ
عراءك
وكلهم نهبوا
ميضغون مآذن اجلسد املبارك
يشربون النخب
ري
بعد النخب من بول البع ِ
عتب
أو احلم ِ
ري فال ْ
من ذا ّ
يؤذن للصالة على
واألدب..
القصيدة
ْ
محمد عامر األحمد  -سورية

ماذا تعلم عن املسيح وهل أصبح
للمسيح منافس لكي نعبده ونؤمن به
هذا النداء لكل إنسان ال يعلم الكثري عن أهمية جتسد السيد
يسوع املسيح وعظمة غنى جمده وقداسته وأخالقه اليت ينفرد
ميتا ،حنن نؤمن ونعبد
بها ..حنن ال نعبد بشرا أموات او إنسانا ّ
الذي اعطانا الرجاء بالقيامة واحلياة معه وال نؤمن بأحد غريه،
الذي يستطيع ان يقيمنا من حتت الرتاب من بني قبور االموات
الذي قام من حتت الرتاب منتصرا على اجملرمني واالعداء والقتلة
واملوت وسلطان املوت ..حنن ال نؤمن مبسيح مات على الصليب
ودفن يف قرب فقري ومل يقم ،بل حنن نؤمن بقوة الهوته وروحه
الذي أقامه من بني االموات واهبا لنا احلياة بعد ان منوت اذا
حي يف روحه وكلمته وذاته ألنه قال لنا:
كنا نؤمن به ..وها هو ّ
اطلبوني جتدوني وكل ما تطلبونه بإمسي تنالونه ..املسيح ليس
له منافس يف طبيعته وجتسده واعماله املدهشة النه هو هو يف
االمس واليوم وغدًا صنع االلوف من املعجزات واليوم وكل يوم
قادر ان يصنع العجائب ويستطيع ان يصنع لك املستحيل لكي
تؤمن به وكل ما تطلبه حتصل عليه.
ّ
مسعت أكثر من مرة من عدة مصادر غري مسيحية يقولون فيها
ان املسيحيني يعبدون امواتهم ويقدسونهم وهم كانوا بشرا
أحياء واصبحوا رفات اموات حتت الرتاب ..انبثقت هذه التعاليم
من العهد القديم عند اكثر الطوائف اليهودية واملسيحية وغريها
العديد من الطوائف اليت كان اتباعها يؤمنون بشفاعة القديسني.
حنن ال حيق لنا ان حنسم هذه االمور وحنكم عليها كما قال هلم
املعلم الصاحل ليكن لكم على حسب اميانكم ..حنن دائمًا حناكم
اآلخر ان كان على اميانه او اذا كان على معتقده او طائفته
نطبق الشيء املهم لنا ،ملاذا مل ننظر اىل
وحنن ال نؤمن وال
ّ
الواقع الذي نعيش فيه؟ هل من املعقول ان نؤمن بهذا القول
او هل هذا الشيء من املمكن ان يكون صحيحا حسب تفكري
بعض البشر ؟
انا ال احب ان اجرح شعور أحد من الناس ،ألنه يوجد يف هذا
العامل العديد من االديان واملعتقدات والطوائف الصحيحة وغري
الصحيحة منهم من يعبد اهلل عن طريق االنبياء واملرسلني ومنهم
من يعبد االصنام والبشر والعديد من أنواع األهلية الوثنية،
وهناك امللحدون وغريهم ألن ال أحد يستطيع أن جيربهم ان
يؤمنوا بالطائفة اليت حنن نؤمن بها ..القصة ال تنتهي هنا
وليست إجبارية ،بل هي حقيقة تارخيية ال اكثر ..كل إنسان له
دينه وله معتقده لكن حنن لسنا حباجة ان نناقش امورا وندين
ونتكرب الن اجلميع بغنى عنها وال افادة منها وال نريد نبقى يف
دوامة الظلمة حنارب وندين بعضنا البعض ..اكثر الناس ال
يعلمون اين هو املخرج الصحيح لكي حنب بعضنا بعضًا من غري
تعصب او حتقري لآلخرين ،لكن اهم شيء هو البحث عن احلق
لنصل اىل احلل السليم والنهائي واجلذري إىل احلق واحلقيقة
نواح
عدة
اجلارحة من جهة ويف الوقت ذاته احلق مفيد جدًا من ّ
ٍ
ألنه حيرر اإلنسان من االخطاء والتخلف واهلرطقات السخيفة.
املهم لنا مجيعًا ان نبحث ونطالع الكتب لكي نصل إىل احلقيقة
املوثقة او املدونة تارخييًا ..األديان تتباعد والبشر تتخاصم
والدول املتعصبة حتارب بعضها بأسم الدين ،وتنقسم أكثرية
عدة قبائل وأديان وأحزاب لكي يصبحوا مثل نار
الناس اىل ّ
جهنم.
من هنا ليس هناك سالم وال راحة وال هناء للعيش الرغيد كما
جيب وال نستطيع ان نكمل عجلة احلياة على هذا الروتني الرجعي
املفخخ باحلروب الذي من املمكن ان يقضي على الوف الناس
االبرياء ..ألن األسباب مل تؤخذ بعني االعتبار لكي نتجه بها
اىل األفضل واىل اإلصالح والتقارب االجتماعي والديين واحلزبي
بأقرب وقت ممكن.
السؤال للجميع هل يوجد هناك خملوق بشري آخر مصنوع بيد
اله آخر غري اهلل؟ حنن نعلم ان مجيع خملوقات اهلل من صنع يديه
ابتداء من آدم وحواء الذي جبلهما من تراب ونفخ فيهم نفسا
ً
حية وروحا منه ..فلماذا التمييز العنصري والديين والعقائدي؟
ملاذا كل هذا التنوع والعداوة والبغض املشني؟ وأين اصبحت
اهلداية اىل الطريق الصحيح ومن يهدينا اىل أعلى مستوى من
الرقي او أالميان او احملبة او األخالق او الرمحة او املساحمة..
حترض على القتال واخلراب
اذا أصبحت األديان واالحزاب
ّ
واملوت فما هو مصري األمم؟ واذا اصبح الدين عبادة هلل من
جهة وقتال للبشر من اجلهة الثانية ،فما هى الفائدة من ذلك
التعبد واإلميان؟
امتنى ان ال اكون عثرة على أحد من الناس االحباء بل اريد ان
يكون لدينا تبادل يف االراء واالفكار اجلميلة ومطالعة مجيع
الكتب الدينية والثقافية لكي نتفهم مجيع االديان لنصل اىل
متيز او عنصرية او
اهلدف املنشود وحمبة مجيع الناس بدون اي ّ
انعزالية بغضاء ..وشكرًا جلميع االحباء األفاضل وبركة اهلل معكم
ومع كل من يقرأ هذه الرسالة املهمة للجميع

بينو أهلك حمبة ومبادي

بينو أهلك حمبة ومبادي
ما كسروا وصية ربنا الفادي
عالصال واالميان ناس مثابرين
طال الزمن ما غيرّ وا العادي
بالرب وحدو ناس مآمنني
ولغري الرب من عندن عبادي
وفيها ناس من كرت اليقني
ما همن زعامة وال سيادي
عطاهم عز من جمدو الرصني
وبارك شعبها من وقت الوالدي
وزادها خريات عن حب وحنني
وينابيع جباهلا نغمات بالوادي
نزل الوحي عا تالهلا احللوين
زادا مجال ورونق زيادي
والدك بالدني والكون معروفني
زكا واخالق وأصل وقيادي
النا زمان عن ربوعك بعيدين
حياة البعد ما بتعطي سعادي
والدك عليكي كتري مشتاقني
أرض االنبيا وأرض العبادي
بيضل عا ربوعك حين احلنني
تراب أهلي وأرض اجدادي
ّ
بيعلي اجلبني
امسك كبري
عطييت الذكا للكل وزيادي
أرضك مقدسة من ماضي السنني
ومساكي وحي للناس زوادي
الناس فيكي بروحو مباركني
بربكة ّ
املخلص ربنا يسوع
اله الكون وربنا الفادي..

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

صفحة 21

Saturday 27 February 2021

الـسبت  27شــباط 2021

Page 21

تـتمات

الربملان االسرتالي يق ّر...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
السنوات الثالث املقبلة.
ويضاف هذا املبلغ اجلديد الذي أعلنه نيك كليغ مسؤول العالقات
العامة يف جمموعة التواصل االجتماعي العمالقة ،يوم األربعاء من
االسبوع احلالي ،إىل  600مليون دوالر مت ضخها يف وسائل اإلعالم
منذ .2018
ً
قانونا ،يوم
وهكذا أصبح قانون مساومة وسائل اإلعالم احلكومية
امس االول اخلميس ،بعد إزالة العقبة األخرية يف جملس النواب ،مما
أنهى عملية مضطربة تضمنت تهديدات من غوغل وفايسبوك لتقليل
اخلدمات يف أسرتاليا وإجراء تغيريات أخرية إلرضائهم.
ففي الساعات األوىل من صباح أمس اجلمعة ،متت استعادة
صفحات فايسبوك اخلاصة باملؤسسات اإلعالمية  ،مبا يف ذلك
 Sydney Morning Heraldو ،The Ageبعد أسبوع من حجب عمالق
وسائل التواصل االجتماعي املواقع ومنع املستخدمني األسرتاليني
من مشاركة أو نشر روابط إخبارية.
وقد قاد وزير االتصاالت بول فليتشر ووزير اخلزانة جوش فريدنربغ
خطط احلكومة لتشريع قانون مساومة وسائل اإلعالم اإلخبارية.
أشادت املؤسسات اإلخبارية يف مجيع أحناء العامل بالقوانني
األسرتالية اجلديدة ،حيث يبين الزخم العاملي لقواعد إلجبار منصات
اإلنرتنت على الدفع لشركات اإلعالم مقابل األخبار.
قال ديفيد شافرين ،الرئيس واملدير التنفيذي لتحالف نيوز
ميديا األمريكية ،الذي حيصي منشورات مثل وول سرتيت جورنال
ونيويورك تاميز من بني أعضائه ،إنه يتوقع أن يكتسب اجلدل حول
الدفع عن طريق منصات اإلنرتنت للناشرين مقابل حمتوى األخبار
ً
زمخا يف واشنطن.
قال السيد شافرين« :لقد كنا سعداء للغاية بالنتيجة يف أسرتاليا
ونعتقد أنها تشكل سابقة رئيسية ستفيد الناشرين يف مجيع أحناء
العامل»« .الشيء املهم الذي جيب مشاهدته اآلن هو ما إذا كانت
املنصات» تسري يف احلديث «وتوقع بالفعل صفقات مع ناشرين
صغار وحمليني».
كما رحبت مايكروسوفت العمالقة للتكنولوجيا العاملية بالشفرة،
قائلة إن أسرتاليا «أظهرت ما هو ممكن وأن الدميقراطيات األخرى
يف مجيع أحناء العامل ميكنها البناء على أفكارها».
ً
سابقا بأنه «غري
وحيدد الكود  ،الذي وصفه  Facebookو Google
عملي» ،إطار عمل للشركات اإلخبارية إلجبار عمالقة التكنولوجيا على
الدخول يف عملية حتكيم ملزمة حتى ميكن الدفع هلم مقابل استخدام
احملتوى اإلخباري اخلاص بهم.
ومع ذلك  ،فإن التعديالت اليت ُأدخلت يف اللحظة األخرية تعين
أبدا ضد عمالقة التكنولوجيا شريطة
أنه قد ال يتم تطبيق القانون ً
أن يتمكنوا من إرضاء احلكومة اليت أبرموا صفقات جتارية كافية مع
الناشرين دون احلاجة إىل اللجوء إىل التحكيم القسري.
وزير اخلزانة جوش فرايدنربغ بشأن االتفاق الذي مت التوصل
إليه مع مؤسس فيسبوك مارك زوكربريج بشأن إلغاء حظر األخبار
األسرتالي.
وكانت فايسبوك قد نفذت ،األسبوع املاضي ،حظرا شامال لألخبار
على منصتها األسرتالية ،لكنها اضطرت إىل االعتذار بعد أن أثرت
هذه اخلطوة عن غري قصد على صفحات سلطات الصحة العامة
واجلمعيات اخلريية وإدارات خدمات الطوارئ.
ومت انتقاد االمتيازات اليت انتزعتها فايسبوك بعد مفاوضات مكثفة
بني الرئيس العاملي للشركة مارك زوكربريج وأمني اخلزانة جوش
فرايدنربغ من قبل بعض الناشرين.

نتنياهو :ال اضع...

تـتمة املنشور على الصفحة األول

قال« :يتضمن كل أمر واجب من أجل منع إيران من التسلح بسالح
نووي».
احملسن» مع إيران ،أشار نتنياهو إىل
«االتفاق
من
موقفه
وبشأن
ّ
إخباره الرئيس بايدن بأنه «مع اتفاق أو دون اتفاق ،األمران اللذان
سيجعال إيران أبطأ يف التقدم حنو السالح النووي أو مينعوها من
ذلك ،هما تهديد عسكري موثوق به وعقوبات قاسية».
وأضاف نتنياهو أن «التهديد العسكري املوثوق حنن أبدًا مل نرتكه،
مل نرتك هذ السيف من يدنا ،وبالنسبة للعقوبات هذا مرتبط بنسبة
كبرية جدًا به» ،أي بالرئيس األمريكي.
وأجرى نتنياهو وولي عهد البحرين سلمان بن محد آل خليفة مباحثات
حول االتفاق النووي مع إيران ،اليوم اخلميس ،حيث أكد الطرفان
على «ضرورة مشاركة دول املنطقة يف أي مفاوضات يف املوضوع
النووي اإليراني».

االحتاد االوروبي :قلقون...

تـتمة املنشور على الصفحة األول

املشاكل مع إيران عرب املفاوضات» .وتابع« :الوقت ليس لصاحلنا،
وجيب استعجال املسار الدبلوماسي مع إيران».
وأضاف« :أولويتنا هي أن متتنع إيران عن أي خطوات أحادية إضافية
تقوض االتفاق» ،مشريا إىل أن «املنطقة حباجة إىل استقرار وال بد
من جهد شامل إلرسائه».
واعترب االحتاد األوروبي أن «إجراءات إيران تقيد قدرة الوكالة
الدولة للطاقة الذرية على مراقبة أنشطتها النووية» ،معربا «عن

قلقه الشديد من تعليق إيران التزامها بالربوتوكول اإلضايف».
وقال «إجراءات إيران حترم الوكالة الدولية من مراقبة أنشطة
التخصيب» .واعترب االحتاد األوروبي أن «خطوات إيران متنع وصول
الوكالة الدولية ملعلومات عن املنشآت احليوية» ،جمددا مطالبة إيران
بالرتاجع عن انتهاكاتها لالتفاق النووي ،مشريا اىل أن «التعاون
الكامل مع الوكالة الدولية حيوي ملراقبة أنشطة إيران النووية».

وزير اخلارجية االمريكية...

تـتمة املنشور على الصفحة األول
هو الدبلوماسية» ،مضيفًا أن «محلة الضغوط القصوى كان من
املفرتض أن تعزز املصاحل األمريكية ولكنها جاءت بنتائج عكسية».
كما لفت برايس إىل أن «إيران باتت أكثر قربًا من امتالك سالح
نووي عما كانت عليه سابقًا ووكالؤها أصبحوا أكثر جرأة» ،مضيفًا
«حنن نتبنى مسارًا خمتلفًا مع إيران يعزز من اجلهود الدبلوماسية
بدعم من حلفائنا وشركائنا».
ووفق برايس فإنه «نتيجة حلملة الضغوط القصوى لإلدارة السابقة
ابتعدنا حتى عن حلفائنا األوروبيني» ،مؤكدًا أنه «نسري خطوة خبطوة
مع حلفائنا األوروبيني حول إيران وأي حوار ينبغي ان يكون ضمن
جمموعة .»1+5
هذا وقدم عضو جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ األمريكي
وأعضاء آخرين ،مشروع قرار حيث الرئيس األمريكي جو بايدن
«املضي قدمًا يف مساره الدبلوماسي املعلن حنو إيران وعودة
الواليات املتحدة لالتفاق النووي ،وتفعيل التزام كافة األطراف
بنصوصه».
كما قالت املتحدثة باسم البيت األبيض جني ساكي إن إدارة الرئيس
األمريكي جو بايدن «منفتحة على املفاوضات مع إيران وحنن بانتظار
ردها على دعوة أوروبا للمفاوضات».
كذلك ،قال وزير اخلارجية األمريكي أنتوني بلينكن ،إن «االتفاق
النووي مع إيران كان ناجحًا ومن املؤسف أننا انسحبنا منه» ،مضيفًا
«لدينا حوافز حملاولة إعادة إيران إىل االتفاق ولديها أيضا حوافز
لتخفيف العقوبات عنها».

بكركي حتتج على...
تـتمة املنشور على الصفحة األول

بني البطريرك ووفد التيار الوطين احلر ،فقد ختللها عتاب حاد من
الراعي خلطوة باسيل امس االول تسليم رسالة إىل السفري البابوي،
باعتبارها خطوة لتجاوز بكركي ،وهو ما ال يرضى به البطريرك النه مل
يقفل أبواب الصرح البطريركي امام اي طرف مهما كانت التباينات
معه حادة ،والن مصري الرسالة ستكون عنده يف النهاية استنادا اىل
موقع وعالقة الثقة الراسخة بني بكركي مع الفاتيكان.
اما النقطة الثانية اليت اثارها البطريرك مع وفد التيار ،تناولت
موضوع تشكيل احلكومة ،وجدد البطريرك استياءه الشديد من
التعنت الرئاسي والتعقيدات اليت حتوط عملية تشكيل احلكومة،
وابدى البطريرك اسفه للطريقة اليت يتم التعاطي من خالهلا بعملية
التشكيل ،معتربا انها ال تصب يف مصلحة العهد وال مصلحة
اللبنانيني والبلد عموما.
وابدى عتبه على عدم مبادرة رئيس اجلمهورية انطالقا من موقعه
اجلامع للتواصل املستمر مع الرئيس املكلف للتوصل اىل تفاهم
مشرتك لتشكيل احلكومة ومشددا على ضرورة تقديم التنازالت
املشرتكة للتوصل اىل تشكيل احلكومة بالنهاية الن مصلحة لبنان
تتجاوز املصاحل الشخصية واحلزازات الضيقة .وكشفت املعلومات
انه بعد االجتماع حاول باسيل باالتصال اهلاتفي تربير سبب تغيبه عن
الوفد وارساله الرسالة للسفارة البابوية ولكن من دون جدوى.
اما االهم يف حركة بكركي فيكمن بااللتفاف الذي ستشهده اليوم
السبت من خالل زيارات الوفود الشعبية والسياسية من كل املناطق
والطوائف وال سيما املسيحية منها ،وذلك العالن تاييدها ملواقف
البطريرك الراعي من تشكيل احلكومة وحياد لبنان والدعوة للمؤمتر
الدولي ،فيما تؤشر هذه احلركة اىل زيادة عزلة العهد مسيحيا
وشعبيا على حنو الفت برغم كل حماوالت التيار الوطين احلر لاللتفاف
على هذه احلركة من خالل الزيارة اليت قام بها وفد منه ،واالثنني
يزور وفد كتلة املستقبل بكركي ،لوضع البطريرك الراعي يف أجواء
ما قدمه الرئيس احلريري لتأليف احلكومة.
وهكذا يف ظل التلكؤ يف تشكيل احلكومة وبعدما وصلت البالد إىل
حد االنهيار شبه التام ومجود عملية تشكيل احلكومة ولو استمرت
بعض املساعي هنا وهناك ،استقطبت املرجعيات الروحية احلركة
السياسية بعد تلكؤ املرجعيات السياسية يف إنقاذ البالد مما تتخبط
فيه ،فكانت دار الفتوى وبكركي مقصدًا للتكتالت السياسية لعر
ض االوضاع والبحث عن حلول .فيما املواقف حول تشكيل احلكومة
على حاهلا ،ولو ان بعض املعلومات افاد ان الرئيس ميشال عون
بصدد إختاذ خطوات معينة حللحة األزمة احلكومية بعد إستشارات مع
الكتل النيابية.
وذكرت مصادر رمسية متابعة ان احلراك احلاصل جمددًا سواء اتصال
الرئيس احلريري بالبطريرك بشارة الراعي او زيارة املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم لبكركي ولقاء الراعي وإعالنه انه
يتوىل جزءًا من املساعي حلل االزمة احلكوميةّ ،
يؤشر إلحتمال التوصل
إىل حلحلة ما ولو مل تتوافر اي تفاصيل عن هذا احلراك.

بكركي والتدويل

ٍ
مقصد للقوى السياسية «فزارتها امس االول،
وحتولت بكركي إىل
وفود من تكتل «لبنان القوي والتيار الوطين احلر»  ،و«لقاء

سيدة اجلبل» و «التجمع الوطين» و «حركة املبادرة الوطنية»،
واللواء عباس ابراهيم ،بعد زيارة وفدي تكتل «اجلمهورية القوية»
و احلزب التقدمي «االشرتاكي» امس االول.من باب البحث يف
كل املستجدات السياسية ،ال سيما طرح البطريرك بشارة الراعي
حول عقد مؤمتردولي إلنقاذ لبنان .فيما اجرى الرئيس املكلف سعد
احلريري اتصاال بالبطريرك بشارة الراعي وحبث معه يف موضوع
تشكيل احلكومة.
وقال اللواء ابراهيم بعد لقاء الراعي :حبثنا يف موضوع تشكيل
احلكومة ،أنا اتوىل جزءًا من املساعي وغبطته يتوىل اجلزء اآلخر،
لذلك ،ال بد من التالقي من حني اىل آخر الستكمال اجلهود على امل
ان تتحسن االمور.
وضم وفدا من «التيار الوطين احلر» ،النواب :سيزار ابي خليل ،سليم
عون ،روجيه عازار ،جورج عطااهلل ،وسليم خوري .وجاءت زيارته
بعد التفسريات اليت اعطيت للمذكرة اليت رفعها التكتل اىل البابا
بينيدكتوس .وتلقى الراعي قبيل اللقاء اتصاال من رئيس «التيار»
النائب جربان باسيل اكد فيه للراعي «على استمرار التواصل بني
الطرفني واالتفاق مع غبطته حول افكارعدة ،وانه سيزور بكركي يف
اي حلظة .فرد الراعي ساعة البدك البيت بيتك».
وقال النائب عازار باسم الوفد :ملسنا حرص أبينا البطريرك على
ان يتم االستحقاق يف أسرع وقت من ضمن االصول والقواعد
امليثاقية والدستورية وعلى اساس الشراكة الوطنية الكاملة.
واستمعنا باهتمام اىل طروحات صاحب الغبطة يف شأن توفري
الظروف الدولية الداعمة للبنان بهدف اخراجه من االزمات الضاغطة
وال سيما منها االزمة االقتصادية .وملسنا منه حرصه على تثبيت
الشراكة والسيادة الوطنية وإعالء شأن الدولة وحنن نتفق معه على
هذه املبادئ .وأبلغناه ان «التيار الوطين احلر» على استعداد للبحث
واملساعدة يف اي طرح يعزز هذه االهداف على قاعدة احلوار الشامل
بني اللبنانيني.
واوضح ان ما بني بكركي وبني «التيار الوطين» ،قيادة ومجهورًا،
لن تقوى عليه ألسنة السوء وااليام شواهد .وختم :نريد ان نؤكد
ان من الطبيعي ومن واجبات «التيار» ان يتواصل مع الكرسي
الرسولي وكل املرجعيات الدينية الوطنية واخلارجية ،وال احد سينجح
يف تصوير اي لقاء او مراسلة وكأنه موجه من احد ضد احد آخر.
وقال الراعي:عندما كنا نعيش زمن احلياد كان لبنان يعيش االزدهار
والتقدم وخسرنا كل شيء عندما فرض علينا اال نكون حياديني.
ّ
لكننا وصلنا إىل مكان ال نستطيع التفاهم مع بعضنا ،لذلك كان
طرحنا ملؤمتر دولي.
وأضاف الراعي :علينا تشخيص مرضنا وطرح معاناتنا انطالقًا من ٣
ثوابت هي :وثيقة الوفاق الوطين والدستور وامليثاق ،وكل ما جيري
اخلالف عليه اليوم يف الداخل هو بسبب التدخالت اخلارجية.
كما دعا الراعي كل فريق إىل «وضع ورقة حول مشكلتنا يف لبنان
لتقدميها كورقة واحدة إىل األمم املتحدة من دون الرجوع إىل أي
دولة.
وواصلت فرنسا عرب سفريتها يف بريوت آن غريو ،حتركها للمساهمة
يف تذليل العقد ،فزارت النائب باسيل ،وجرى التطرق إىل آلية
اإلصالحات بعد تأليف احلكومة (.)O.T.V

الكهرباء

على صعيد انقطاع الكهرباء ،أبلغ وزير الطاقة واملياه يف حكومة
بري وحسان
تصريف األعمال رميون غجر الرؤساء ميشال عون ونبيه ّ
دياب ،حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إىل  1500مليار لرية من أجل تغطية
عمليات شراء الفيول اويل ،واملازوت ملعامل إنتاج الكهرباء.
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ّ
بأنه ،وعلى الرغم من وصول الناقلتني
البحريتني احململتني مبادتي الفيول أويل ( )Grade Aو()Grade B
إىل املياه اإلقليمية اللبنانية ،ورسوهما قبالة الشاطئ اللبناني،
فقد تعذر تفريغ محولتيهما بسبب عدم فتح االعتمادات املستندية
الالزمة (باخرة الـ  )Grade Bوصعوبة إستكمال اإلجراءات املصرفية
وصدور موافقة املوردين لغاية تارخيه للتفريغ (باخرة الـ ،)Grade A
أدى اىل اخنفاض خمزون هاتني املادتني اىل مستوياته
األمر الذي ّ
تراجعا يف التغذية
الدنيا حيث أشرف على النفاذ ،مما نتج عنه
ً
بالتيار الكهربائي حبوالي  //400//ميغاواط من إمجالي الطاقة املنتجة
والبالغة حوالي  //1,400//ميغاواط ،حبيث شهدت مجيع املناطق
ً
ملحوظا يف عدد
ارتفاعا
اللبنانية مبا فيها منطقة بريوت اإلدارية
ً
ساعات التقنني.
تدرجييا فور املباشرة بتفريغ محوليت
التغذية
تتحسن
وتوقعت أن
ً
ً
أيضا
الناقلتني البحريتني ،مع اإلشارة إىل انه من املرتقب
وصول شحنة حمملة مبادة الغاز أويل مساء نهار السبت الواقع
فيه  ،2021/02/27مبا سيساهم بتحسني إضايف للتغذية بالتيار
الكهربائي يف حال ّ
مت إستكمال اإلجراءات املصرفية ،وصدور موافقة
املورد لتفريغ محولتها.

تحرك متقاعدي قوى األمن

ويف التحركات املطلبية ،نظم متقاعدو قوى االمن الداخلي يف
حمافظيت الشمال وعكار وقفة احتجاجية أمام قيادة سرية درك عكار
اإلقليمية وسراي حلبا احلكومي يف حمافظة عكار ،مطالبني بـ»رفع
الظلم» الالحق بهم وبزمالئهم يف اخلدمة الفعلية «بشأن اخلدمات
الطبية واالستشفائية وكل املطالب احملقة».
وانتقد املتقاعد العميد سامل االيوبي عمليات التوظيفات العشوائية
يف القطاع العام اليت متت خالل االنتخابات النيابية االخرية ،حيث
قال« :بلغ عدد املوظفني حوالي ال 30الف خالفا للقوانني وخدمة
ألزالم السياسيني ،ورواتب هؤالء اتت على حساب رواتب العسكر.
بدأت بالتدبري رقم 3وهذه مكتسبات لنا أخذوها إلرضاء األزالم
واحملاسيب الذين وظفهم السياسيون خالفا للقانون».
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مـلبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;Sydney

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500

;Brisbane

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
نعمل  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650

صفحة 24

Saturday 27 February 2021

الـسبت  27شــباط 2021

Page 24

ســيارات

مع تراجع وترية العمل بفعل احلائحة

هل ختتفي سيارات األجرة الصفراء من شوارع نيويورك؟

بيجو تطرح سيارتها العصرية
SUV 2008

ّ
شكلت سيارات األجرة الصفراء لعقود طويلة أحد رموز نيويورك
بعدما كانت منتشرة يف كل مكان على مدار الساعة ،لكن بعد
عام على بدء اجلائحة ،باتت هذه املركبات نادرة ومستقبلها يبدو
غامضا.
فهذه السيارات الي كانت تشاهد يف كل مكان ليل نهار يف
شوارع مدينة األعمال األمريكية كانت توازي برمزيتها أهمية مبنى
إمباير ستايت أو قبعات البيسبول.
صباح أحد أيام شباط كانت تصطف يف ساحة انتظار بالقرب من
مطار الغوارديا يف نيويورك حنو مخسني سيارة أجرة صفراء بصرب
رغم الربد القارس ،قبل حتميل زبون من إحدى بوابات الوصول.
تراجع وترية العمل بفعل اجلائحة
عاما سائق أجرة ،قبل الوباء،
30
منذ
يقول جوي أوليفو الذي يعمل
ً
«كانت تصطف مئات سيارات األجرة الصفراء يف موقف السيارات
هذا .كنا نصطف يف خط طويل وننتظر حنو  20دقيقة .أما اليوم،
فنحن حنو  50سيارة ،وننتظر ساعتني».
بسبب العمل عن بعد يف األحياء التجارية وإغالق املدارس وتوقف
حركة السياحة ،تراجع العمل كثريا بالنسبة له كما هي احلال بالنسبة
جلميع سائقي نيويورك.
يقول أوليفو «الوضع صعب .اخنفض دخلي بنسبة  .80%كنت
أكسب رمبا ألف دوالر يف األسبوع ،أما اليوم فال يتجاوز ما أجنيه
 300-200دوالر».
عاما من بروكلني الذي احتفظ
60
العمر
من
البالغ
ويضيف الرجل
ً
مبزاجه املرح رغم كل شيء وراء الكمامة ،إنه لوال زوجته املمرضة
اليت تواصل «كسب عيشها على حنو جيد  ...كنت سألف حبل
مشنقة حول رقبيت».
سقوط حر
لكن معظم سائقي سيارات األجرة يف نيويورك ،وهم بغالبيتهم
من املهاجرين من اجليل األول ،ال حيالفهم احلظ مثله وال حيتفظون
بروح الدعابة يف مواجهة تبخر سبل عيشهم.
لقد أثرت منافسة أوبر وليفت وغريهما من تطبيقات طلب سيارات
األجرة بشكل كبري على دخلهم الذي كان ميكن أن يتجاوز قبل
شهريا إذا عملوا لساعات طويلة سبعة أيام يف
ذلك  7000دوالر
ً
األسبوع.
عاما وهو
62
العمر
من
البالغ
تشاو
ريتشارد
يقول
الوباء
لكن مع
ً
من بورما إن دخله يرتاجع باستمرار.
يأسا ألنه اشرتى رخصته  -املسماة
لكن تشاو ليس األكثر
ً
«ميدالية» يف نيويورك  -يف عام  2006مقابل  410آالف دوالر.
يف السنوات اليت تلت ذلك ،ارتفعت أسعار الرخص بعد أن تهافت
على شرائها مجع من املصرفيني واملستثمرين واحملامني .يف عام
 ،2009دفع شقيقه األصغر كيين تشاو مبلغ  750ألف دوالر مقابل
رخصته .ويف  ،2014وصل سعرها إىل مليون دوالر.
وأدى جناح أوبر وغريها إىل انفجار تلك «الفقاعة» وحتول آالف
السائقني الذين اشرتوا رخصهم عن طريق قرض بسعر مرتفع إىل
اإلفالس أو باتوا مديونني مدى احلياة.
انتحر كيين تشاو يف عام  2018مثل سبعة سائقني آخرين على
األقل يف ذلك العام ،وكان انتحارهم تأكيدًا على الوضع املأسوي
لغالبية هؤالء السائقني.
يف هذا السياق ،ظهر الوباء و»آثاره املدمرة» ،كما تقول بايرايف
ديساي مديرة حتالف عمال سيارات األجرة ،وهو احتاد لسائقي
نيويورك.
وتضيف «قبل الوباء ،اخنفضت الطلبات بنسبة  .50%ومنذ الوباء،
اقرتبنا من  ،»90%وعلى غرار املطارات ،فإن «أكثر مناطق
املدينة املقفرة هي أحياء مانهاتن اليت يعتمد عليها السائقون
يف دخلهم».
رمز ثقايف
ومن هنا ندرة سيارات األجرة الصفراء ،فرغم وجود حنو  13ألف
سيارة مرخصة يف املدينة ،فإن  5000منها فقط تعمل بانتظام يف
ً
وفقا للنقابة.
الوقت احلالي،
مل يعد حوالي  7000سائق خيرجون سياراتهم من املرآب ،إذ مل يعد
مرحبا ،كما يوضح ويليام بيار ،وهو سائق متحدر من هاييت.
ذلك
ً
يواصل بيار قيادة سيارته ،على الرغم من أن أرباحه اليومية بالكاد
دوالرا يتقامسها مناصفة مع الشركة اليت تؤجر
تتجاوز  100إىل 150
ً
السيارة له.
ويقول «ال أريد البقاء يف املنزل .أريد أن أخرج وأطعم أسرتي».
فهل أن سيارات األجرة الصفراء اليت حلت حمل سيارات األجرة اليت
كان يزينها شريط من املربعات البيضاء والسوداء يف الستينيات،
حمكوم عليها بالزوال؟
يعتقد جوي أوليفو مثل ويليام بيار أن األمور ستتحسن يف النهاية،
حتى لو اتفقا على أن األمر «لن يعود كما كان من قبل».
لكن بايرايف ديساي ختشى أن «ختتفي تدرجييًا» إذا مل يشطب

جملس املدينة ديون السائقني.
تعمل نقابتها على الضغط من خالل التظاهرات .فقد قطع عشرات
السائقني حركة السري لفرتة وجيزة على جسر بروكلني الشهري
األسبوع املاضي.
تقول «تعرف أنك يف نيويورك عندما ترى سيارة األجرة الصفراء»،
فهذه السيارات معروفة يف كل أحناء العامل .وهي كما تقول «رمز
ثقايف  ...وخدمة على مدار  24ساعة هي جزء ال يتجزأ من النسيج
االقتصادي واالجتماعي والثقايف هلذه املدينة الرائعة».
وعد رئيس بلدية نيويورك الدميوقراطي بيل دي بالزيو مبساعدة
سائقي سيارات األجرة بشرط أن تدعم احلكومة الفدرالية مالية
املدينة اليت استنزفها الوباء.
وقال األربعاء «إذا متكنا من احلصول على الدعم التحفيزي الذي
نستحقه .أعتقد أنه سيفتح الباب أمام اخلروج حبل ملساعدة سائقي
سيارات االجرة والعائالت اليت عانت كثريا» .وأضاف «نريد مساعدة
السائقني لكننا حباجة ( )...خلطة مساعدة».

 e-NV200الكهربائية من نيسان
ملزيد من املغامرات الشتوية

كشفت نيسان عن رؤيتها املتعلقة باملغامرات املستدامة من
خالل سيارة املغامرات الشتوية االختبارية املبتكرة الكهربائية كليًا
 e-NV200اليت تعزز احلماس املرتافق مع رحالت االستكشاف خالل
فصل الشتاء.
ففي هذا الوقت من العام الذي تكثر فيه الرحالت الطويلة يف
الطبيعة واالستجمام يف اهلواء الطلق ،تتيح سيارة التخييم الشتوية
 e-NV200لألفراد التواصل مع الطبيعة واستكشاف األماكن اخلارجية
الرائعة .وقد مت تصميم e-NV200مع مراعاة األثر البيئي حيث جتمع
بني متعة القيادة الكهربائية وروعة استكشاف الربية.
وزودت سيارة املغامرات االختبارية مبجموعة من مزايا القيادة ومنط
احلياة اليت جتعلها مناسبة خلوض أكثر امليادين وعورة .وميكن
إعادة شحن حزمة الطاقة بقوة  220فلط من خالل ألواح الطاقة
الشمسية املثبتة على السقف ،فيما جيعل املطبخ املتكامل والثالجة
واألسرة القابلة للطي والزجاج العازل احلياة على الطرقات املفتوحة
ّ
مرنة يف خمتلف أنواع البيئات.
وقال دميرتي بوسوركني ،املدير العام لقسم السيارات التجارية
اخلفيفة يف نيسان أوروبا« :هدفنا من التنقل الكهربائي يف
نيسان تقديم جتربة الفتة خلف عجلة القيادة مع مراعاة تأثرينا
على البيئة».
وأضاف قائ ًال« :تتميز سيارة املغامرات الشتوية االختبارية
 e-NV200من نيسان بطابع املغامرة والقوة الكهربائية املبهرة
وتعكس مستقبل التنقل اخلالي من االنبعاثات.

كشفت بيجو اليوم عن سيارتها ( )SUVطراز  2008اجلديدة ّ
كليًا
يف دول جملس التعاون اخلليجيُ .
عد ’بيجو  ‘2008اجلديدة العضو
وت ّ
الثالث ضمن جمموعة مركبات الـ SUVاألنيقة من العالمة التجارية
ّ
تشكل تعبريًا عصريًا جدًا عن متعة القيادة احلقيقية
الفرنسية ،وهي
واملرنة اليت ّ
مشوق.
متثل رؤية العالمة التجارية ملستقبل
ّ
ِّ
املصنع الفرنسي للسيارات عرب ’بيجو  ‘2008اجلديدة بتصميم
وقام
ستعزز أكثر جمموعة الطرازات ،حيث توفر مستويات عالية
سيارة
ّ
عتب سيارة مرنة تستمر بالتعبري عن
من
ّ
القوة والكفاءة .وهي ُت رَ
ميزة التناغم بني التقنية والتصميم ومتعة القيادة.
ّ
حول هذا ،قال راكيش ناير ،املدير التنفيذي لدى  Groupe PSAيف
ّ
«تشكل  2008إضافة بارزة إىل جمموعة
جملس التعاون اخلليجي:
ّ
بالقوة وبتصميم
تتمتع
طرازاتنا الرائعة املوجودة يف املنطقة .فهي
ّ
متميزة من تاريخ
وتلب طموحاتنا يف فتح صفحة جديدة
فريد
يّ
ّ
نعزز جمموعتنا أكثر من
مركبات الـ SUVلدى ’بيجو‘ .ويسعدنا أن ّ
خالل الدمج بني التصميم األنيق والراحة الفائقة والتقنيات احلديثة
املتطورة وتوفريها لصاحل عمالئنا يف جملس التعاون اخلليجي».
ّ
مشوقة
خيارات
ِّ
قوتها
حتتل  2008اجلديدة موقعًا أساسيًا ضمن جمموعة ’بيجو‘ عرب ّ
املتميز ،وتأتي  2008إىل املنطقة مع نسختني خمتلفتني
وتصميمها
ّ
حمرك سعة  1.6ليرت مقرتن مع نظام نقل
فيها
مبا
،
كات
احملر
من
ّ
ّ
ّ
قوة تبلغ  115حصانًا وعزمًا
حركة أوتوماتيكي من  6سرعات،
ويولد ّ
حمرك قوي مع شاحن توربيين
مقداره  150نيوتن-مرت .كما هناك ّ
ّ
يولد
متصل بنظام نقل حركة أوتوماتيكي من  8سرعات ،وهو
قوة قدرها  155حصانًا وعزمًا يبلغ  240نيوتن-مرت حملبني القيادة
ّ
الديناميكية احملسنة.
احملركان مع أحدث معايري  ،Euro 6ولقد خضعا الختبارات
ويتوافق
ّ
ّ
تتمتع
مناخية قياسية وناجحة قبل إطالق املركبة يف املنطقة .وال
بالقوة واالعتمادية العالية فحسب ،بل َت ِعد أيضًا بتحقيق
احملركات
ّ
ّ
َ
ُ
حملرك EC5
اخلاص
ل
املعد
مع
الوقود،
باستهالك
س
ناف
ت
كفاءة ال
ّ
ّ
حمرك  EB2عند  17.8كلم/ل.
عند  14.7كلم/ل
ّ
ومعدل ّ
متطورة جدا
تقنية
ّ
تضع  2008أحدث التقنيات يف متناول السائق ،وهي بالتالي تطرح
َ
املبتكر من ’بيجو‘ والذي ظهر
تعبريًا جديدًا عن نظام ®i-Cockpit
عتب PEUGEOT i-Cockpit® 3D
وي رَ
للمرة األوىل يف سيارة ُ .208
ّ
النظام األول من نوعه يف العامل ضمن الفئة ،وهو يشمل عجلة قيادة
مدمجَ ة لتعزيز السيطرة واإلمساك ،وشاشة ملس  HDكبرية ،واآلن
َ
مبتكرة.
شاشة عرض رأسية ثالثية األبعاد ()3D
وحتظى شاشة اللمس الوسطية مبوضع مثالي
وتتضمن سبعة
ّ
مفاتيح حتويل بنمط ’مفاتيح البيانو‘ يتم عربها تشغيل خصائص
مكيف اهلواء،
نظام  ®i-Cockpitالرئيسية مبا يف ذلك الراديو،
ّ
املالحة ،وضعيات ضبط املركبة ،اهلاتف ،انعكاس اهلاتف واإلنارة
املزاجية.
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صـحة وغـذاء

عالمات «غري عادية» الرتفاع نسبة تشفي من العقم 10 ...طرق لزيادة اخلصوبة عند الرجال

السكر يف الدم ينبغي أال تتجاهلها!

ميكن أن متر أعراض مرض السكري دون أن يالحظها أحد لسنوات
يف مراحلها املبكرة ،ألن عالمات ارتفاع السكر يف الدم ال جتعلك
تشعر باملرض بالضرورة.
وتزيد اإلصابة مبرض السكري من خطر اإلصابة ببعض احلاالت
الطبية اخلطرية ،مبا يف ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية.
وإذا ظهرت عليك أي من العالمات التحذيرية الرئيسية ملرض
السكري ،فيجب عليك التحدث إىل الطبيب على الفور.
وبصرف النظر عن األعراض األكثر شيوعا ،هناك عددا من العالمات
«غري العادية» اليت جيب البحث عنها ،وفقا ملوقع Healthline
الطيب.
رائحة النفس
قد جيد بعض مرضى السكري أن أنفاسهم تنبعث منها رائحة
الفواكه ،الناجتة عن احلماض الكيتوني السكري.
ويف حالة عدم وجود األنسولني ،يبدأ اجلسم يف تكسري اخلاليا
الدهنية للحصول على الطاقة .ولكن هذه العملية تنتج محضا -
ُيعرف باسم الكيتونات  -كمنتج ثانوي.
احلكة
احلكة املستمرة هي عرض أقل شهرة ملرض السكري ،ويسببها
تلف األعصاب.
ويوجد الرتفاع نسبة السكر يف الدم تأثري مباشر على األلياف
العصبية يف اجلسم  -وليس بطريقة جيدة.
وعادة ما يؤثر تلف األعصاب على اليدين والقدمني ،ولكن ميكن
أن يتطور يف الواقع يف أي مكان من اجلسم.
ونتيجة لذلك ،يكون رد فعل اجلسم الطبيعي هو بدء احلكة يف
املناطق املصابة بتلف األعصاب.
فم جاف
حذر املوقع الطيب من أن ارتفاع نسبة السكر يف الدم ميكن أن
يقلل من تدفق اللعاب يف الفم.
ويف حني أنه من الطبيعي أن تعاني من حني آلخر من جفاف الفم،
جيب عليك التحدث إىل الطبيب إذا استمر حدوثه ،دون سبب
واضح.
الضعف اجلنسي لدى الرجال
قد يصاب مرضى السكري النوع  2بنوع من اخللل الوظيفي اجلنسي،
مبا يف ذلك العجز اجلنسي.
إنه ناتج عن ارتفاع نسبة السكر يف الدم الذي يضر باألوعية
الدموية اليت تنقل الدم إىل القضيب.
بقع اجللد الداكنة
قد جيد بعض مرضى السكري أنهم يصابون ببقع داكنة خمملية
من اجللد .وميكن أن تنتشر هذه البقع يف مجيع أحناء اجلسم ،أو
يف طيات معينة من اجللد .إنها حالة تعرف باسم الشواك األسود،
وهي أكثر شيوعا حول الرقبة.
وتتطور البقع ألن املستويات العالية من األنسولني يف الدم ميكن
أن تتسبب يف تكاثر خاليا اجللد بشكل أسرع من املعتاد.

دائما ،هناك بعض األشياء اليت ميكنك
بينما ال ميكن عالج العقم
ً
القيام بها لزيادة فرصك يف احلمل .ميكن يف بعض األحيان حتسني
اخلصوبة باتباع نظام غذائي صحي ،واملكمالت ،واسرتاتيجيات منط
احلياة األخرى.
قام موقع «هيلث الين» الطيب بإيضاح أهم  10طرق لزيدة نصبة
اخلصوبة الذكورية.
 .1تناول مكمالت محض األسبارتيك
وهو نوع من األمحاض األمينية اليت تباع كمكمل غذائي ويساعد بشكل
كبري بزيادة إفرازت هرمون التستوستريون الذكري.
على سبيل املثال ،اقرتحت دراسة أجريت على الرجال املصابني بالعقم
أن تناول  2.7غرام من  D-AAملدة  3أشهر زاد من مستويات هرمون
التستوستريون بنسبة  60%-30وعدد احليوانات املنوية وحركتها بنسبة
.100%-60
 .2ممارسة الرياضة بانتظام
إىل جانب كونها مفيدة لصحتك العامة ،ميكن أن تؤدي ممارسة
الرياضة بانتظام إىل زيادة مستويات هرمون التستوستريون وحتسني
اخلصوبة.
تشري الدراسات إىل أن الرجال الذين ميارسون الرياضة بانتظام لديهم
مستويات أعلى من هرمون التستوستريون ونوعية السائل املنوي
أفضل من الرجال غري النشطني.
ومع ذلك ،جيب جتنب الكثري من التمارين ،حيث قد يكون هلا تأثري
معاكس ورمبا تقلل من مستويات هرمون التستوستريون .ميكن
أن يؤدي احلصول على الكمية املناسبة من الزنك إىل تقليل هذه
املخاطر.
 .3فيتامني سي
تشري بعض األدلة إىل أن تناول املكمالت املضادة لألكسدة ،مثل
فيتامني سي ،قد حيسن اخلصوبة.
أظهرت دراسة أجريت على الرجال املصابني بالعقم أن تناول مكمالت
يوميا ملدة تصل إىل شهرين
فيتامني سي جبرعة  1000جمم مرتني
ً
زاد من حركة احليوانات املنوية بنسبة  92%وعدد احليوانات املنوية
بأكثر من  .100%كما أنه يقلل من نسبة اخلاليا املنوية املشوهة بنسبة
.55%
 .4االسرتخاء وتقليل التوتر
من الصعب أن تكون يف حالة مزاجية عندما تشعر بالتوتر ،إذ أن التوتر
قد يضعف خصوبتك.
 .5فيتامني د
مهما خلصوبة الذكور واإلناث .إنه عنصر
ميكن أن يكون فيتامني (د)
ً
غذائي آخر قد يعزز مستويات هرمون التستوستريون.
أظهرت إحدى الدراسات القائمة على املالحظة أن الرجال الذين يعانون
من نقص فيتامني (د) كانوا أكثر عرضة ألن يكون لديهم مستويات
منخفضة من هرمون التستوستريون.
 .6الكرمة
هو عشب طيب يستخدم بشكل متكرر لتعزيز خصوبة الرجال.
 .7تناول مكمالت احللبة
احللبة هي عشب شهري يف الطهي والطب.
قامت إحدى الدراسات اليت أجريت على  30رج ًال ممن مت تدريبهم بقوة
أربع مرات يف األسبوع بتحليل آثار تناول  500ملغ من خالصة احللبة
يوميا.
ً
وأظهرت الدراسة أن هؤالء الرجال لوحظ لديهم زيادة ملحوظة يف
مستويات هرمون التستوستريون والقوة وفقدان الدهون.
 .8احصل على كمية كافية من الزنك
الزنك معدن أساسي يوجد بكميات كبرية يف األطعمة احليوانية ،مثل

اللحوم واألمساك والبيض واحملار.
يعترب احلصول على كمية كافية من الزنك أحد األركان األساسية خلصوبة
الرجال.
تظهر الدراسات القائمة على املالحظة أن اخنفاض مستوى الزنك أو
نقصه يرتبط باخنفاض مستويات هرمون التستوستريون ،وضعف جودة
احليوانات املنوية.
 .9أشواغاندا
عشبة طبية ُتستخدم يف اهلند منذ العصور القدمية.
تشري الدراسات إىل أن أشواغاندا قد حتسن خصوبة الذكور عن طريق
زيادة مستويات هرمون التستوستريون.
أظهرت إحدى الدراسات اليت أجريت على الرجال الذين يعانون من
اخنفاض عدد خاليا احليوانات املنوية أن تناول  675مغم من مستخلص
يوميا ملدة  3أشهر أدى إىل حتسن كبري يف اخلصوبة.
جذور أشواغاندا
ً
 .10أكل جذر املاكا
قد يؤدي تناول مكمالت جذر املاكا إىل حتسني اخلصوبة.
جذر املاكا هو غذاء نباتي شهري نشأ يف وسط بريو .تقليديا ،مت
استخدامه لقدرته على تعزيز اخلصوبة.
أظهرت العديد من الدراسات اليت أجريت على الرجال أن تناول 1.5
  3غرام من جذر املاكا اجملفف لفرتات تصل إىل  3أشهر حيسناخلصوبة.

فائدة مذهلة لكبار السن من تناوهلم الكاكاو
كشفت دراسة حديثة فائدة مذهلة من اتباع نظام غذائي مكمل
بفالفانول الكاكاو ،وهي مركبات طبيعية موجودة يف حبوب
الكاكاو.
وقالت الدراسة اليت نشرتها جملة «ساينس ريبورت» ،إن حبوب
هذه املركبات حتسن الذاكرة وتنشطها لدى كبار السن.
جاء ذلك بعد جتربة إكلينيكية ،أجراها باحثون من جامعة كولومبيا
وجامعة نيويورك ،على  211شخصا سليما ترتاوح أعمارهم بني 50
أسبوعا.
عاما استمرت ملدة 12
ً
وً 75
ومت تقسيم األشخاص إىل أربع جمموعات حصلت على مستويات
خمتلفة من املكمالت اليت حتتوى على مادة فالفانول املوجودة حببوب
الكاكاو ،وذلك يف شكل كبسوالت.
وخضع األشخاص املشاركون يف التجربة ،لسلسلة من االختبارات
املعرفية لتقييم مستوى تفكريهم وذاكرتهم قبل وبعد الدراسة على
حد سواء ،وخضعت أيضا جمموعة فرعية من املشاركني بالدراسة
لفحص بالرنني املغناطيسي لقياس تدفق الدم يف الدماغ لديهم.
وتوصل العلماء إىل أن أداء األشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا غنيا
بالفالفانول أفضل ،وحتسن لديهم األداء اإلدراكي أكثر من نظائرهم
الذين تناولوا دواء وهميا.
ومل جيد الباحثون عالقة بني تناول الفالفانول وحتسني الذاكرة
عند خضوع املشاركني الختبار تدفق الدم إىل منطقة الدماغ بعد 12
أسبوعا من الدراسة.
وصرحت الدكتورة سوزان كوهلاس املديرة مبركز أحباث ألزهامير يف
بريطانيا ،أن هذه التجربة الصغرية تسلط الضوء على بعض التأثري
احملتمل ملادة الفالفانول املوجودة يف حبوب الكاكاو ،يف تعزيز
اإلدراك والذاكرة لدى كبار السن خالل فرتة زمنية قصرية ،موضحة
أن األمر يستدعي القيام باملزيد من األحباث على نطاق واسع لتأكيد
تأثري النظام الغذائي الغين بالفالفانول على تنشيط الذاكرة يف
سن الشيخوخة.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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FW: NSW Government Weekly Update - 19 February 2021
dream of home ownership
remained strong, with the
total number of stamp duty
exemptions and partial
concessions granted rising
30 percent over the year,
from more than 31,500 in
2019 to more than 41,000
in 2020.
- On 1 July 2019, NSW became the first state in Australia to index stamp duty
brackets to the Sydney
Consumer Price Index, to
DEPUTY PREMIER PUTS limit the taxation cost due
THE CALL OUT FOR BIG to inflation.
BUSINESS TO GO RENEW PATHWAY FOR
GIONAL
- Corporations and com- STATE’S BEST TEACHERS
panies wanting to tap into a TO BECOME PRINCIPALS
wider pool of skilled work- - For the first time the
ers and lower their oper- State’s best teachers will
ating costs will be able to have an opportunity to fast
benefit from expert NSW track their careers and beGovernment advice about come principals in half the
setting up shop in regional time.
- Each year 30 excelling
NSW.
- Deputy Premier John teachers and 20 teaching
Barilaro announced a new graduates can apply to parNSW Government con- ticipate in a new NSW Govcierge service to help com- ernment program to turbopanies develop business charge their careers to the
plans and provide practical level of principal within 10
advice about establishing years.
jobs, offices and headquar- - Premier Gladys Bereters in regional towns and jiklian said the rigorous
program will require parcities.
- The NSW Government ticipants to learn from leadlaunched the $100m Re- ing teachers at selected
gional Job Creation Fund in schools, participate in a reOctober last year to provide gional placement and excel
businesses with the money in a leadership position.
they need to fast track re- - The Fast Stream prolocation and expansion gram is a component of the
plans into regional NSW, to School Success Model and
create jobs and stimulate will start in Term 1 2022.
the local economy.
Teachers and graduate
- Further details about the students will complete a
new concierge service will rigorous selection process.
be announced soon.
Teachers will participate in
the program for up to 10
STAMP DUTY EXEMP- years before being offered
TIONS HELP THOUSANDS the opportunity of a PrinciMORE FIRST HOMEBUY- pal position.
ERS TURN THE KEY ON
AUSSIE DREAM
HIGH SCHOOLERS TO
- More than six thousand STUDY SKILLS OF THE
additional first homebuy- FUTURE
ers have gained a foothold Real estate, robotics
on the property ladder in and entrepreneurship are
just six months following just some of the 20 new virthe NSW Government’s de- tual Vocational Education
cision to provide additional and Training (VET) courses
relief on stamp duty and to be made available to evhelp boost the economy ery NSW Government high
and jobs.
school by 2022.
- Premier Gladys Berejik- As part of the Curlian said the latest data in- riculum Review, the NSW
dicated the great Australian Government committed to
NSW COVID-19 VACCINE
PROGRAM TO BEGIN ON
MONDAY
- More than 35,000 critical
staff in NSW will be among
the first in Australia to receive the COVID-19 vaccine
when the rollout begins on
Monday, 22 February.
- For the latest information on COVID-19 please
visit
www.nsw.gov.au/
covid-19

providing opportunities for
credit towards qualifications in apprenticeships in
high demand areas such as
engineering and robotics.
The virtual courses are the
first stage of delivering on
this commitment.

more than $1 billion in
NSW Ambulance, including $27 million for 180 new
staff, the third tranche of
the 2018 commitment to
recruit 750 more paramedic and control centre staff
over four years.

THOUSANDS OF STUDENTS TO BENEFIT FROM
OUT OF SCHOOL HOURS
CARE PLACES- Forty seven schools
across NSW will open Out
of School Hours Care Hubs
by June as part of the NSW
Government’s Before and
After School Care election
commitment.
- Premier Gladys Berejiklian opened a new hub
at Camden Public School
and said that more than
$20 million Out of School
Hours Care Hub Program
will benefit families across
NSW.
- The Out of School Hours
Care Hub Program is part of
the $120 million investment
over four years to expand
access to Out of School
Hours Care for public primary school children.
- The after school care
hubs initiative is on top
of the NSW Government’s
record $7 billion school
infrastructure
program
to deliver more than 200
new and upgraded schools
to support communities.
Nineteen of these projects
are located in the Macarthur area.

BUDGET BOOST FOR DISADVANTAGED DRIVER
PROGRAM
- $20 million will be spent
over the next five years
helping more people get
behind the wheel with the
expansion of the Driver Licensing Access Program
(DLAP).
- Minister for Transport
and Roads Andrew Constance said the program’s
investment had been doubled and is aimed at increasing opportunities for
10,000 individuals including people from Aboriginal
communities, vulnerable
youth and refugees.
Since the program
started in 2015, more than
4,500 participants have
gained their Learner Licence and over 3,000 have
achieved their Provisional
Licence.

BOOST FOR NSW INTENSIVE CARE AMBULANCE
FLEET
- Regional communities
across NSW will benefit
from a new fleet of stateof-the-art intensive care
ambulances thanks to
an $11.7 million funding
boost by the NSW Government.
- Deputy Premier John
Barilaro said the 69 intensive care ambulances will
carry the most advanced
equipment, including upgraded life-saving defibrillators, to bolster the frontline emergency response
across the State.
- In 2020-21 the NSW
Government is investing

NSW
GOVERNMENT
TURNS THE BEAT UP
WITH $1 MILLION FOR
LIVE PERFORMANCE
Sydney’s live performance and arts scene
will receive a major boost
with $1 million in funding
announced with grants
of up to $50,000 available to present a one-off
performance or series of
live events to audiences
visiting the Sydney CBD.Round 2 of the NSW Government’s successful Play
the City (Sydney) NSW Artists and Musicians Grants
through Create NSW is
now open for applications,
and available for activities,
events or performances
that will activate the city
centre.
***********
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.au”
and
ElectorateOffice
EastHills
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”
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Victorian government finishes last financial year with operating deficit of $6.5bn
The true extent of the financial damage caused by
the COVID-19 pandemic on
Victoria has been revealed,
and the figure runs into the
billions of dollars.
The Victorian government
finished the last financial
year with an operating
deficit of $6.5bn compared
with a forecast surplus of
$600m.
Department of Treasury
and Finance secretary David Martine told a parliamentary inquiry on Monday
that the 2019-20 bushfire
season and the COVID-19
pandemic caused the state
to face “its most significant
shock since the Great Depression”.
He also revealed to the Public Accounts and Estimates
Committee (PAEC) that he
Victorian government’s net
debt was $44.3bn at June
30, 2020, attributing that
to “increased borrowing
requirements” to support
the state’s COVID-19 recovery.
“The impact of the coronavirus pandemic contributed to the first annual fall
in economic activity since
the 1990s recession, with
gross state product declining by .5 per cent for the
year 2019-20,” Mr Martine
said.
“Victoria’s decline was
mostly driven by a significant fall in consumer
spending due to the close
of businesses. Private investment was also weak
– public demand, however,
remained strong.”
Mr Martine also conceded
Treasury still did not know
what the covid-impact had
been on time-lines for major
projects, saying his department was “currently still
working through that with
Departments”
He said employment growth
was “solid” before the
pandemic, with a “mostly
steady rise” in job numbers
between July 2019 and
March 2020.
“Victorian employment fell
by about 200,000 between
March and May of last year,
followed by a slight rebound
in June,” Mr Martine said.
“Despite the fall late in the

financial year, Victorian employment increased by 1.2
per cent in 2019-20 overall – although this was a
slower rate of growth than
in previous years.”
Mr Martine also warned
Australia’s move to shut its
international borders at the
start of 2020 contributed
to Victoria’s population
growth falling, with the hard
closure expected to continue to have a “significant impact in 2021 and beyond”.
In light of Victoria’s five-day
snap lockdown last week,
PAEC chair and Liberal
Party MP Richard Riordan
questioned how the government would factor in the
expected economic damage into future budget estimates.
“Given it’s still about government policy to bring
in snap lockdowns – and
going into winter we may
very much see more of this
– what modelling has been
done and what provisions
is the government making
for that?” he asked.
Mr Martine said the government’s financial and economic modelling since the
start of the pandemic had
been “very difficult”.
“A five-day lockdown in
terms of its impact on state
revenue is likely to be very
minimal,” he said.
“We don’t think a five-day
lockdown – while it has
some economic consequences – it’s impact on
budget estimates itself will
be quite minimal in regards
to what we put up for the
May budget.”
Mr Riordan also questioned
how the government would
repay its debt, to which Mr
Martine said returning the
operating budget to surplus was part of the government’s financial strategy’s
four-step plan.
“There is no doubt the
economy has picked up
stronger than we were forecasting back in September
and October,” he said.
“We would be expecting
upside on our state revenue
basis … we’re flowing that
through but not predicting
or revealing where we might
end up in May.”
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Scott Morrison among first Australians to receive COVID-19 vaccine

Jane Malysiak accidentally flashes an obscene gesture after receiving the COVID-19 vaccine. Picture: Adam
Taylor/PMOSource:Supplied

The historic moment of
Australia’s first COVID-19
vaccination dissolved into
giggles on monday morning when the PM’s attempt
at a photo op went wrong.
The historic moment of
the first Australian to be
administered the COVID19 vaccine dissolved into
giggles on Sunday when
the 86-year-old recipient
inadvertently flipped the
nation the bird.
Jane Milysiak, of Marayong, was selected to be the
first to receive the jab and
she did so alongside Prime
Minister Scott Morrison at
Castle Hill Medical Centre
in Sydney’s northwest on
Sunday morning.
She was all smiles as she
received the injection,
seated next to Mr Morrison, who wore a face mask
emblazoned with the Australian flag.
Like any good politician,
Mr Morrison is not one to
miss a photo opportunity,
so after she received the
jab he encouraged her to
flash the peace sign for the
cameras, saying it meant
“V for vaccine”.
After a confused few moments, Jane obliged, but
turned her hand the other
way, the universal sign for,
ahem, “up yours”.
The room erupted into
laughter, and the PM
quickly pushed Jane’s
hand down, saying “always
front, always front”.
Prime Minister Scott Morrison was among the first

Australians to receive the
COVID-19 jab when he was
vaccinated after Jane.
He was injected in front
of the cameras, alongside
chief medical officer Paul
Kelly and chief nursing officer Alison McMillan.
“I’m feeling great, very confident,” Mr Morrison said
after receiving the jab.
“You just sit there, look
the other way, it’s all over
in half a second.”
The doctor to give Mr Morrison the injection, Jesse
Li, said it was the “honour
and privilege of my life”.
“I’m glad I got the job done,
I was a bit nervous inside,”
Dr Lee, 34, said.
“You know, my heart was
pounding.
“But at the end of the day,
he’s one of the first recipients of hopefully everyone
in Australia.
“I’m glad he was happy to
do it in front of the cameras and inspire confidence
(in the vaccine)”.
The second Australian to
receive the jab after Jane
was John Healy, 86, of
Narrabeen.
When asked what it was
like to received the injection, he shrugged and said
“no worries”.
“It’s just a little prick and
that’s it,” he said.
“It means I now can go out,
without any worries.”
Health Minister Greg Hunt
said today was an important step in building public
confidence in the vaccine
before the nationwide roll-

out begins in earnest on
Monday.
“Today is about hope and
protection, it’s about to
give hope to all Australians
of the pathway out from a
COVID world to a COVIDsafe world,” he told NCA
NewsWire.
“And it’s about protection
for those people who are
most at risk and progressively for all Australians.”
Mr Hunt said Australia was
“on track” to return to normal once everyone was
vaccinated.
“We obviously have to see
what’s the impact in terms
of transmission and longevity of antibodies, but
the science is good and
the hope is high,” he said.
During an interview earlier
on Sunday, Insiders host
David Speers asked Mr
Hunt whether there was a
danger Mr Morrison would
be seen as “jumping the
queue” by received the
vaccine first.
“There was a very strong
focus on the need for key
leaders, not the parliament, not the cabinet, not
even the leadership group,
but a cross-party group, to
provide that confidence,”
Mr Hunt said.
“This is a cross-parliamentary view where parliamentarians don’t have any special status … that it is about
the confidence and indeed
the research shows that
people want to see that if
we believe it’s safe, then
that will give them greater

confidence.”
He added that opposition
leader Anthony Albanese
would be vaccinated later
this week.
Mr Morrison and the first
cohort to be vaccinated
received the Pfizer jab, not
the AstraZeneca vaccine
that most Australians will
receive.
Mr Hunt said it was Professor Kelly’s advice that
having the Prime Minister
receive the jab early would
“provide confidence”.
“We really did worry about
this notion, but by having
a small group of people
across the parties, then
that was the approach,” Mr
Hunt said.
“Either way there could be
criticism, but we’ve taken
the advice of the medical authorities and confidence and demonstration,
but today is the first round
of vaccines for Australia,
and ultimately that’s about
hope and protection for
Australians.”
Mr Hunt rejected anti-vaxxers’ views but acknowledged there was some hesitancy among Australians
to get the jab, particularly
among young women.
“There is a small group
which might be 4 to 5 per
cent, and whilst we reject
and condemn some of the
absolute myths that they
perpetrate, our focus is on
those people who are hesitant,” he said.
“One of the things they
were worried about was
this is a new vaccine, has
it been done too quickly?
Which is why the full is on
safety, safety, safety … But
as more Australians take
it, as we’ve seen around
the world, and it is shown
to be safe, it’s shown to be
effective, then that raises
confidence across the
community.”
The Therapeutic Goods
Administration had determined the vaccine was safe
for breastfeeding mothers,
women who were pregnant
and mothers considering
becoming pregnant, Mr
Hunt added.

Newspoll: Scott Morrison
holds dominant lead over
Anthony Albanese

Scott Morrison has extended his dominant lead as preferred prime minister. Picture: NCA NewsWire/Joel CarrettSource:News Corp Australia

Anthony Albanese’s approval rating has slumped despite an upturn for Labor. Picture: Newscorp Sunday Telegraph / Gaye GerardSource:News Corp Australia

Scott Morrison has surged
to a dominant position in
the latest Newspoll, but
his government’s handling of a rape allegation
has not been factored in.
Scott Morrison has
surged to his highest approval rating since becoming prime minister
as the country prepares
for its COVID-19 vaccine
rollout.
A Newspoll conducted
for The Australian shows
Mr Morrison consolidating his dominant position
as Australians’ preferred
leader after weeks of
speculation over Anthony
Albanese’s Labor leadership.
Mr Morrison extended his
lead over Mr Albanese to
61-26 as preferred prime
minister, the biggest gap
between the pair since
August.
Approval of Mr Morrison’s performance as
leader climbed to its highest point since he became
prime minister, rising one
point to 64 per cent.
But the polling does not
factor in the impact of his

government’s much criticised handling of Liberal
staffer Brittany Higgins’
rape allegation
Mr Albanese’s net approval rating (minus 7)
slumped to its lowest
point since November
and its joint lowest since
becoming Labor leader.
His satisfaction rate
dropped three points to
38 per cent, while 45 per
cent of respondents said
they were dissatisfied
with his performance.
It came despite Labor and
the Coalition remaining
locked in a 50-50 battle
on a two-party preferred
basis and with the opposition’s primary vote
climbing slightly to 37 per
cent.
The Coalition recorded a
42 per cent primary vote.
Labor’s five-point deficit
was its tightest since August.
Support for the Greens
(10 per cent) and One Nation (3 per cent) remained
steady, while other independents held an 8 per
cent primary vote collectively.
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The $1 billion plan to increase Syd- Craig Kelly will sit on the crossbench
ney’s peak-hour train capacity after resigning from the Liberal Party

“At the moment I’m going
to sit as a Liberal-independent – if there is such a
thing?”
Mr Kelly said he would
guarantee supply and a
vote on procedural motions, as well as policies
the Morrison government
took to the 2019 election.
“That’s a contract I have
with the people that voted
for me,” he said.
“One thing that I certainly
would not support is this

idea that Australia should
go to net zero by 2050,
when China says they’re
going to do it in 2060,”
adding it would be giving the communist party a
competitive advantage.
Nationals leader Michael
McCormack on Wednesday
confirmed Mr Kelly would
be sitting on the crossbench.
Pauline Hanson’s office on
Tuesday said it had not had
any formal meetings with
Mr Kelly.
Meanwhile, senior Labor
MP Tanya Plibersek – who
had a public run in with Mr
Kelly over his coronavirus
conspiracy theories – said
he had been an “irresponsible voice” in the COVID19 campaign.
“The Labor Party has been
supporting the government’s messages,” Ms
Plibersek told 2GB.
“It’s been really disappointing to see one of their own
has been undermining that
message.”

Former Prime Minister
Malcolm Turnbull has
teamed up with one of
Australia’s richest men
and an ex-spy boss for a
surprising new role.
Former Prime Minister Malcolm Turnbull
has teamed up with Andrew “Twiggy” Forrest’s
Fortescue Metals, to head
a clean-energy drive at the
iron ore giant.
Mr Turnbull has agreed
to become chairman of
Australian
Fortescue
Future Industries (FFI),
a Fortescue subsidiary
which scours the globe
for clean-energy investment opportunities.
Mr Turnbull has been joined
by former Australian Secret
Intelligence Service (ASIS)
director-general Nick Warner, who has signed on to
become the FFI’s special advisor for international affairs.
Fortescue chairman An-

drew Forrest said he was
“proud” to announce Mr
Turnbull’s appointment,
saying he would “bring a
level of vital experience” to
the role.
“(He) has been involved in
key policy decisions that
have not only altered Australian society, but also
have international implications for other countries
facing similar issues including the environmental
conservation and energy
crises,” he said.
In a letter to the Australian
Stock Exchange, Fortescue said Mr Turnbull’s record in public life showed
a strong track-record of
promoting clean energy.
“Mr Turnbull has been a
strong advocate for action
to reduce greenhouse gas
emissions and promote
sustainable
development,” it said in a statement to investors.

Former Liberal MP Craig Kelly said he would continue to support the
government but would look at all amendments to legislation on merit.
Picture: NCA NewsWire/Gary RamageSource:News Corp Australia

Sydney’s Town Hall Station during pre-pandemic peak hour.Credit:Ryan Stuart

Hundreds of extra train
services will run through
Sydney’s Inner West and
T8 Airport lines every
week under a $1 billion
plan to increase peakhour capacity by as
much as 80 per cent on
parts of the city’s transport network by 2024.
The NSW government
will set aside the money
in Thursday’s half-yearly
budget update to bolster
the existing rail network
capacity in time for the
Metro City and Southwest’s opening.
The plan will take existing
services from the soonto-be converted Sydenham to Bankstown line
and funnel them into the
T2, T8, T4 Illawarra Line
and South Coast line. It
will also include funding
for new trains, however
the government is yet to
finalise a contract.
Morning peak services
will increase by 80 per
cent at the Domestic, International, Mascot and
Green Square stations
on the T8 line, while an
extra 4800 customer
spaces will be created
on the Inner West Line,
with a train expected every three minutes.
Services will also increase by 30 per cent,
with space for 6000
more customers, on the

T4 Illawarra Line. Nonpeak services between
Wollongong and Sydney
will jump from hourly to
half-hourly.
Transport Minister Andrew Constance said the
government needed to
“future-proof” the network in a sign the state
anticipates strong resurgence to its public
transport network postpandemic.
“Moving Bankstown
Line services to the new
standalone metro system removes an existing
bottleneck and frees up
capacity to deliver more
services on other lines
where it’s needed,” he
said.
“One billion dollars in
funding ensures we’re
future-proofing the existing rail network to keep
pace with demand.”
While patronage has
recently pushed close
to 70 per cent of prepandemic levels, the
network spent much of
2020 operating at or below 50 per cent.
“The vaccine is going
to change things and
people are going to get
their confidence back,”
Mr Constance said.
“The vaccine is going to
change things and people are going to get their
confidence back.”

The planned increase in
train volume comes after
the Berejiklian government committed $880
million to a digital upgrade of signalling on
the two lines in the 2018
state budget.
Upgrades are being
made to rail infrastructure including stabling
yards, signalling, track,
station platforms and
power supply between
Central, the T8 Airport
Line tunnel and the
South Coast.
A digital upgrade to signalling enables trains to
travel closer together and
increases frequency.
Automating protection
systems on trains and
tracks is also designed
to allow trains to run at
higher speeds while improving safety and reliability.
In 2018, then Sydney
Trains chief executive
Howard Collins – who is
now the acting Transport
for NSW secretary – said
digitally upgrading the
network was what helped
increase London’s Tube
capacity from three to
five million people.
The funding will be allocated under the state
government’s
‘More
Trains, More Services’
fund, which will begin in
2022.

Craig Kelly’s resignation
from the Liberal Party has
prompted some attention
from other federal parties
wanting him to join their
team.
Renegade MP Craig Kelly
has remained tight lipped
on whether he would join
the NSW parliament under One Nation, if he lost
his federal seat at the next
election.
The Member for Hughes
abandoned the Liberal Party on Tuesday, prompting
attempts from other federal
parties to lure him to their
team.
Asked if he would join One
Nation in state parliament,
Mr Kelly said he was focussed on getting through
this next parliamentary
term.
“I want to make sure the
constituents in my electorate have a good reason to
vote me back in,” Mr Kelly
said.
“I know it’s going to be
tough but I’m going to give
it the very best shot I’ve
got.”
Mr Kelly, who represents
Sydney’s southern suburbs, ruled out joining the
Nationals on Wednesday
following his shock move
to the crossbench.
“The Liberals and Nationals are in Coalition,” Mr
Kelly said.
“I have some differences
with the government’s policies so going to the Nationals, I would still be in the
same boat that I was in.

Malcolm Turnbull joins Fortescue
Metals’ clean energy subsidiary
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JobSeeker recipients will be left $80 a week Liberal MP Matt Kean
celebrates Craig Kelbelow the poverty line, research shows
ly’s exit from party
“When JobSeeker was in-

tive director Kasy Chambers criticised the decision
as a cut to “almost half of
the poverty line”.
“After plunging people
back into poverty after
months of uncertainty,
the political process has
failed people out of work.
We need an independent
body to set and raise the
rate of these payments,”
Ms Chambers said.
Grattan Institute program
director for household finances Brendan Coates
said the increase was “disappointingly small” given
the coronavirus pandemic
had demonstrated the
importance of the social
safety net and provided an
opportunity for the base
rate to be increased.

creased with the supplement it pulled most people
out of poverty,” Mr Coates
said. “The degree to which
people are given [welfare
compared to the standard
wage] affects their ability
to participate in society.
This includes community
expectations on how you
should be dressed, which
affects your ability to get
a job.”
A major factor behind the
sluggish rate of increase
in the JobSeeker rate is the
way it is increased in line
with inflation. Mr Coates
said the unemployment
benefit has not, in fact, risen fast enough to keep up
with the costs of jobless
households.
“Job seekers have less
discretionary spending
and the price of essentials has risen faster than
non-essentials. Their costs
have risen faster than CPI,”
he said. “There is a cost to
raising JobSeeker but it’s
a budgetary cost that’s
warranted if you want an
unemployment benefit that
actually lets people look
for work.”

The nation’s top cop has
sent a strongly worded
letter to the PM in the
wake of the Brittany Higgins rape scandal over
delays in reporting alleged crimes.
Australia’s top police officer has sent a strongly
worded letter to the PM in
the wake of the Brittany
Higgins rape scandal,
warning politicians delays in reporting crimes
can seriously damage investigations and risk the
perpetrator reoffending.
The alleged rape of Brittany Higgins in parliament
has brought the process
for reporting crimes into
sharp focus.

Australian Federal Police
commissioner Reece Kershaw sent a letter to Prime
Minister Scott Morrison
on Wednesday, warning
MPs of the risks of failing
to report crimes.
“I cannot state strongly
enough the importance
of timely referrals of allegations of criminal conduct,” he wrote.
“Failure to report alleged
criminal behaviour in this
manner, or choosing to
communicate or disseminate allegations via other
means, such as through
the media or third parties,
risks prejudicing and
subsequent police investigation.”

The JobSeeker increase will still leave recipients under the poverty line, when taking into account the base
rate.Credit:Kate Geraghty

Australians relying on unemployment payment JobSeeker will be left below
the poverty line even after
the new increase is taken
into account, with social
services groups warning
the loss of the coronavirus supplement will leave
households struggling to
afford necessities.
Research from the Bankwest Curtin Economics
Centre has found the federal government’s lift in the
fortnightly dole to $615.70
from $565.70, excluding
an upcoming increase for
inflation, will mean single
people who do not have
children will be left $166
short of the poverty line
on the base rate. For this
analysis the researchers
defined the poverty level
as half the average income
for comparable households.
The Morrison government
revealed a permanent increase in JobSeeker worth
$50 a fortnight on Tuesday,
which was below the expectations of many welfare
groups. The base rate increase means households
currently relying on the
dole will see a cut in their
household budget due to
the simultaneous loss of
the more generous $150 a
fortnight coronavirus supplement after March.
The extra fortnightly
amount will cost taxpayers $528 million in the
three months from April
2021 and $1.8 billion over
the first 12 months of the
scheme, the Curtin researchers found. The total

cost of the scheme, including the full base rate, was
estimated to cost $20.5 billion in the first year.
Retaining the $150 a fortnight coronavirus supplement would have cost $4.1
billion over the year to
March 2022 on these calculations and would still
leave households below
the poverty line. The federal government estimates
the extra cost of the new
measures will be about $9
billion over the forward estimates.
The government has said
there are very few people
who receive the base rate
alone, with Commonwealth
rent assistance and an
energy supplement also
available to the 1.3 million
people who rely on these
benefits, and the increase
is the first meaningful rise
since the 1990s. When
inflation is taken into account the new rate is worth
$620.80 a fortnight. Those
receiving the welfare payment are able to earn up
to $150 a fortnight without
affecting their Centrelink
payments. While this is
an increase from prepandemic levels it is half
the temporarily-increased
income-free threshold introduced in 2020.
But welfare groups including the Australian Council
of Social Service, UnitingCare, Brotherhood of St.
Laurence and Jesuit Social
Services are warning Australians will be left struggling with the $3.60 a day
increase.
Anglicare Australia execu-

AFP to MPs: Failure to report
crime harms investigations,
risks reoffending

A Liberal MP has taken
a parting shot at Craig
Kelly, tweeting that the
outgoing, rogue MP has
“no place in a major Australian political party”.
Craig Kelly’s standing
with the Liberal Party has
been made crystal clear
after a public hosing down
by the NSW Environment
Minister who labelled him
a “self-serving rat”.
The rogue Liberal MP
who had been spreading
COVID-19 misinformation
and defying orders from
the Prime Minister to stop
doing so quit the party on
Tuesday.
His decision to hand his
resignation to Scott Morrison could have significant ramifications for the
balance of power in Parliament.
The PM still has a majority of 76 seats in the
151 seat Parliament but
when you account for the
Speaker Tony Smith the
working numbers on the
floor are now down to 75
seats.
That means the vote is
potentially deadlocked
at 75-75 on contentious
legislation.
Hours after Mr Kelly’s decision was revealed, NSW
Liberal MP Matt Kean
took a parting shot at his
federal colleague on social media.
“Craig Kelly’s spreading
of misinformation about
COVID-19 and climate
change and his disrespect for scientific evidence have no place in a
major Australian political
party,” the NSW Minister
for Energy and Environment tweeted, before adding: “Good riddance.”
Speaking exclusively to
news.com.au, Mr Kean
said Mr Kelly was in it
only for himself.
Not only is Craig Kelly an
embarrassment, he is a
self serving rat,” Mr Kean
said.

“He has used the platform
given to him by the Liberal Party and its members
to spread misinformation
and quackery that could
cause people serious
harm.
“It speaks volumes that
Craig Kelly is only focused on his own interest
when the absolute priority must be the community interest.”
Mr Kelly earlier confirmed
his move to the crossbench was a result of his
disagreement with the
Prime Minister over alternative COVID treatments.
“I have the greatest respect for Scott Morrison,”
he told Sky News.
“I hope he goes on to be
one of our longest serving and greatest Prime
Ministers.
“I’ll support the government, naturally of course,
on all matters of supply,
confidence.”
Mr Kelly said it was rubbish to suggest he was
anti-vaccination.
“I’ve been labelled an
anti-vaxxer which is just
slanderous smear,” he
said.
As news.com.au earlier
reported, Mr Kelly’s move
opens up the possibility
that Labor could stitch up
deals with the independents and the Greens to
pass private members’
bills and legislation without the governments support.
Greens
crossbencher
Adam Bandt said Mr Kelly
will now have “even more
power” over the PM.
“Craig Kelly’s dangerous
crusade means the Liberals have just lost control
of the Parliament,” he
said.
“This makes the crossbench much more powerful, but unfortunately, it
also means Craig Kelly as
a crossbencher will have
even more power over
Scott Morrison.”
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FAMILIES HAVE MORE CO-ED AND SINGLE AFIC welcomes jobseeker increase, encourages community to always seek gainSEX SCHOOL OPTIONS IN EAST HILLS

ful employment and self-betterment

Wendy Lindsay MP, Premier, Minister Mitchell and Principal Sharon Byron in Picnic Point High School

Families in the East Hills
school catchment areas
will have more options to
send their children to coeducational and single sex
high schools from 2022,
following changes to in-area enrolment boundaries.
Minister for Education and
Early Childhood Learning Sarah Mitchell said
that changing the current
boundaries would provide
opportunities for students
and more choices to parents.
“Across the state we have
been talking to school
communities who only
have access to single sex
high schools, helping to
better understand their
needs.”
“After discussions with
the East Hills school community, we developed a
strategy to provide co-educational as well as singlesex options to all families
residing in the single gender school intake area.”

State Member for East
Hills Wendy Lindsay said
“ongoing conversations
I have had with local P&C
Associations,
Parents,
Teachers and School Principals has led to positive
conversations with the
Minister for Education and
a good result for the local
community and is something I have been working
hard to achieve”.
“In the East Hills area,
the intake areas for Picnic Point, Menai, Sir Joseph Banks, East Hills
Girls Technology and East
Hills Boys High Schools
will change for prospective Year 7 students in the
area to provide a choice of
both co-ed and single-sex
options from 2022,” Mrs
Lindsay said.
“For families seeking a
single sex school option,
East Hills Girls Technology and East Hills Boys
High Schools have places
to be offered to more fami-

lies in the Padstow, Padstow Heights, Revesby,
Revesby Heights and Picnic Point areas.”
“In October of last year,
Premier Gladys Berejiklian and the Minister for
Education joined me at
Picnic Point High School,
to announce a significant
upgrade to the school,
with a view to have concept designs and a contractor on board in 2021.
The upgrade will ensure
Picnic Point High School
can absorb an increase in
enrolments from students
seeking a co-educational
choice.”
“Schools are the backbone of our communities
and I am very pleased that
this Government is investing record amounts in our
schools and teachers for
the benefit of our children
and their future,” Mrs Lindsay said.
MEDIA: Jennifer Mehanna
| 9772 2774

All aspects of Building & Carpentry:

- New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas

)لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة والزيادات (الـزودات
)Pergolas(  والسقائفGranny Flats على املـنازل املـوجودة والـ
..وغري ذلك
0455 166 777 :اتـصلوا بـ ايلي على الرقم
Email: luxcorp@outlook.com.au

Dr Rateb Jneid President, AFIC
“The Australian Fed- find gainful employeration of Islamic ment and to give rather
Councils (AFIC) wel- than to take. He said:
comes the increase in The upper-hand (that
jobseeker payments to gives) is better than
those looking for work. the lower-hand (that
It is most heartening for receives). We must
us to be looking to im- strive to be the upper
prove living standards hand so that we can
for those in need.” Said give and contribute
Dr Rateb Jneid, presi- for the betterment of
dent, AFIC.
society. Nevertheless,
there is nothing wrong
“We welcome this in- with taking your encrease in jobseeker titlements when you
payments for those are in need, but we
in need. This is a must always strive to
step in the right direc- be in a position to fultion. Having said that, fil our needs through
I would like to stress our hard work and to
the teaching of our be- contribute to society
loved prophet Muham- and to those who are
mad, peace and bless- less fortunate.” Said
ings upon him, as he Imam Abdul Quddoos
encouraged people to Al Azhari, head of the

Committee of Eminent
Elders, AFIC’s National
Sharia Board (ANSB).
“I understand why it is
important to have reporting mechanisms to
ensure that Australians
are encouraged into
gainful employment. I
appeal to employers
not to give in to the
temptation of exploiting hapless workers.
The government must
install safety measures
to ensure that employers do not abuse this
mechanism as it would
expose Australians to
undue disadvantage.”
Said Dr Rateb Jneid,
President, AFIC.
Authorised by:
Dr Rateb Jneid
President, AFIC

tion of Islamic Councils.
“Two weeks ago, AFIC’s
National sharia board
issued a ruling (Fatwa)
encouraging the community to take all safe
preventative measures
in order to protect their
health and save lives.”
Said Dr Jneid.
“AFIC has consulted

with numerous medical professionals all of
whom assured us of the
necessity for preventative vaccinations and
the efficacy and safety of
our approved vaccines.”
Said Dr Jneid.
Authorised by Dr Rateb
Jneid,
president

AFIC congratulates Prime Minister Morrison for showing the lead in taking the
Coronavirus Vaccine
“I saw Prime Minister
Scott Morrison taking
the vaccine on TV and
immediately, I tipped my
hat, this is the leadership
that we need to allay the
population’s fear and put
to rest many of the conspiracy theories.” Said
Dr Rateb Jneid, president, Australian Federa-
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