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اخلارجية األمريكية :هناك حاجة مل ّحة لتشكيل حكومة ووقف الفساد يف لبنان ..وعون لنزع تكليف احلريري!
«بلومربغ» :واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
سلطات قضائية يف بريطانيا وفرنسا ُتراجع ارتباطه «بالعقارات والشركات الوهميّة والتحويالت املصرفيّة»
أعلن مسؤولون يف إدارة
يبحثون
انهم
بايدن
إمكانية اختاذ إجراءات
ّ
متناسقة مع األوروبيني
تستهدف رياض سالمة.
وكالة
كشفت
فقد
األمريكية نق ًال
«بلومربغ»
ّ
أن «واشنطن
عن مصادرّ ،
تدرس فرض عقوبات على
حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة».
«بلومربغ»،
واشارت
امس االول اخلميس،
أن «مسؤولني يف
إىل ّ
إمكانية
إدارة بايدن حبثوا
ّ
اختاذ إجراءات متناسقة
مع األوروبيني تستهدف
رياض سالمة».
أن
الوكالة
وأوضحت
ّ
«العقوبات اليت تدرس
واشنطن فرضها على
حاكم مصرف لبنان مرتبطة
بتحقيق حول اختالس
ً
أن
املال العام»،
مربزة ّ
«النقاشات ركزت على
إمكانية جتميد أرصدة
وسن
سالمة يف اخلارج،
ّ
إجراءات من شأنها أن

قضائية أخرى ،مبا
سلطات
ّ
يف ذلك اململكة املتحدة
وفرنسا ،حيث ُتراجع هذه
السلطات روابط سالمة
والشركات
بالعقارات
والتحويالت
الوهمية
ّ
اخلارجية»،
املصرفية
ّ
ّ
ً
مضيفة« :يف حني أن
السويسري
التحقيق
يعطي زمخًا ،فإن العقوبات
األمريكية احملتملة ال تعتمد
ّ
بالضرورة على نتائجه
بقدر ما تعتمد على تغيرّ
السياسية».
احلسابات
ّ
من جهته نفى سالمة التهم
املوجهة ضده ،وقال يف

متى نقول لرياض سالمة « ...مع السالمة»
حتد من قدرته على
ّ
جتارية يف
القيام بأعمال
ّ
اخلارج».
وحتدثت مصادر «بلومربغ»
األمريكية
أن السلطات
عن ّ
ّ
«نظرت يف معاقبة سالمة
من قبل يف العام املاضي،
لكن الرئيس آنذاك دونالد
ترامب مل يكن مهتمًا باختاذ

أي إجراء».
ّ
واعتربت الوكالة ّ
أنه «يف
أي إجراءات،
حالة فرض ّ
ستكون هذه حالة نادرة
أجنبية
تتخذ فيها حكومة
ّ
إجراءات ضد رئيس البنك
املركزي احلالي بسبب
الفساد».
يذكر ّ
أنه يف كانون الثاني

اسرتاتيجيّة األمن القومي األمريكيّة:

مصرينا أكثر ارتباطاً باألحداث خارج شواطئنا

الرئيس
إدارة
أكدت
األمريكي جو بايدن ،أن
الوجود العسكري األقوى
للواليات املتحدة «سيكون
يف منطقة احمليط اهلادئ
وأوروبا ،بينما سيكون يف
الشرق األوسط مبا يكفي
معينة».
لتلبية احتياجات ّ
جاء ذلك يف «وثيقة
اسرتاتيجية األمن القومي
ّ
نشرها
اليت
املؤقتة»
األربعاء الرئيس األمريكي
جو بايدن ،والذي مضى
على تسلمه مقاليد احلكم
 45يومًا.
وقالت الوثيقة« :مصري
أمريكا اليوم أصبح أكثر
ارتباطًا باألحداث خارج
أي وقت
شواطئنا أكثر من ّ

مضى».
وأشارت الوثيقة إىل أن
«هناك العديد من القضايا
تهديدًا
تشكل
اليت

للواليات املتحدة ،مثل
فريوس كورونا ،وتغيرّ
والقومية
املناخ العاملي،
ّ

التتمة على الصفحة 21

التحالف :اعرتاض وتدمري بالسيت
أطلقه احلوثيون جتاه جازان
صرح املتحدث الرمسي باسم قوات حتالف دعم
الشرعية يف اليمن العميد الركن تركي املالكي أن
قوات الدفاع اجلوي امللكي السعودي متكنت مساء
امس االول خلميس من اعرتاض وتدمري صاروخ
بالسيت أطلقته امليليشيا احلوثية اإلرهابية املدعومة
من إيران جتاه منطقة جازان حماولة استهداف املدنيني
واألعيان املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

التتمة على الصفحة 21

املاضي ،طلب مكتب
املدعي العام السويسري،
املساعدة من احلكومة
حتقيق
يف
اللبنانية
ّ
يف غسل أموال مرتبط
باختالس حمتمل من خزائن
مصرف لبنان .مل حتدد
السويسرية
السلطات
ّ
اهلدف من حتقيقها ،وقال
إنها
اللبناني
القضاء
اخلارجية
بشأن التحويالت
ّ
اليت ّ
متت عن طريق البنك
املركزي.
وأوضحت مصادر «بلومربغ»
أيضًا أن «التحقيق يشمل

التتمة على الصفحة 21

رد على أسئلة «بلومربغ»
اإللكرتوني
الربيد
عرب
امس االول اخلميس:
«من غري الصحيح متامًا
بأي شكل،
أنين استفدت ّ
مباشر أو غري مباشر ،من
أي أموال أو أصول مملوكة
ّ
أي أموال
ملصرف لبنان أو ّ
عامة أخرى».
وأوضح سالمة أن صايف
ثروته كان  23مليون
دوالر عندما توىل منصب
حمافظ املصرف املركزي
يف عام  ،1993وهي ثروة
املهنية
مجعت خالل حياته
ّ
ّ
كمصريف خاص،
السابقة
أن «مصدر
مؤكدًا يف رده ّ

ثروتي حمدد بوضوح».
أن لبنان يعاني من
يذكر ّ
اقتصادية حادة ،ومن
أزمة
ّ
تدهور يف قيمة العملة
احمللية أمام الدوالر ،يف
ّ
وقت تشهد البالد تظاهرات
عديدة ،ومطالبات من قبل
الرئيس ميشال عون بإجراء
جنائي.
تدقيق
ّ

الخارجية األمريكية

اخلارجية
وزارة
دعت
األمريكية ،امس االول
اخلميس ،إيران إىل العودة
للحوار ،بناء على التزامها
بتعهداتها للمجتمع الدولي

التتمة على الصفحة 21

ظريف :ال ميكن التفاوض جمدداً على االتفاق النووي
أعلن وزير اخلارجية اإليراني
حممد جواد ظريف ،امس
االول اخلميس ،إنه «ال
ميكن التفاوض جمددًا على
االتفاق النووي» ،داعيًا
«األطراف الغربية لاللتزام
به».
وأشار ظريف يف تغريدة
على تويرت إىل أنه «إذا
مل يكن عام  2021هو
عام  ،2015فلن يكون
عام  1945أيضًا» ،قائ ًال:
«لذلك دعونا نغري ميثاق
ونزيل
املتحدة
األمم
حق النقض ،الذي يساء

استخدامه من قبل الواليات
املتحدة».

وأضاف

ظريف

«دعونا
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فصائل املقاومة العراقيّة :سالحنا سيطال
االحتالل وقواعده يف أي بقعة من العراق
التنسيقية
أكدت «اهليئة
ّ
العراقية»
لفصائل املقاومة
ّ
يف بيان هلا امس االول
عمليات
أن
اخلميس،
املقاومة «كانت وستبقى
االحتالل
قوات
ضد
وقواعده ولن تستهدف

الدبلوماسية».
البعثات
ّ
التنسيقية
اهليئة
وشددت
ّ
العراقية
لفصائل املقاومة
ّ
على أنها «أمام صفحة
صفحات
من
جديدة
املقاومة ،سيطال فيها

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده
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

NSW owed $40 million in
hotel quarantine bills
The decision of the Queensland and Western
Australian Governments to backﬂip and not pay
their hotel quarantine bill to NSW is disgraceful.
This decision will impact residents of NSW greatly.

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

The issue for all government services, including
local government, is that discretionary spending on
government grants or service provision is impacted
by the $40 million owed to the NSW Government.
At the end of the day, this decision by the Premiers
of Queensland and Western Australia will impact
residents not only in Cumberland City Council
but NSW. You can read my open letter to Prime
Minister Scott Morrison asking for GST funding to
Queensland and Western Australia be frozen until
they honour their commitments and pay NSW the
hotel quarantine bill in full.
To read the full letter, visit https://www.cumberland.
nsw.gov.au/sites/default/ﬁles/inline-ﬁles/mayorsteve-christou-letter-prime-minister.pdf

If you have any issues you’d like
me to help you with, please
contact me

Free English classes
Cumberland City is one of the most diverse
local government areas in NSW if not Australia,
with many of our residents migrating here
from overseas. From our food offerings to the
language we speak, our residents are enthusiastic
about opportunities that increase their sense of
community and their connections.

0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

With this in mind, Cumberland City Council has
partnered with TAFE NSW to run free English classes.
These classes are designed to help people improve
their English language skills and to help them settle
into our community. Besides making life in Australia
a little easier, it may also provide a pathway to future
training and employment opportunities.

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.

) متوفرة على اإلنرتنتDAs( طلبات التطوير
2020  كانون األول31 إبتداء من
أصبح مطلوباً من أي شخص
يقدم طلب تطوير تحميل طلبه
إلكرتونيـًا من خالل موقع التخطيط
) التي تديرهاPlanning Portal(
.حكومة نيو 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

To register your interest for term two, please contact
Auburn Centre for Community on 8757 9028 or
auburncentreforcommunity@cumberland.nsw.gov.au

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
دروس مجانية يف اللغة اإلنكليزية
تعد مدينة كامربالند واحدة من أكثر مناطق
الحكومات املحلية تنوعـًا يف نيو ساوث ويلز إن
 حيث ان العديد من سكاننا، لم يكن أسرتاليا
 من عروض الطعام لدينا.مهاجرون من الخارج
 فإن سكاننا متحمسون،إىل اللغة التي نتحدثها
للفرص التي تزيد من إحساسهم باملجتمع
.وعالقاتهم
 دخلت بلدية مدينة،مع وضع ذلك يف االعتبار
 إلدارةTAFE NSW كامربالند يف شراكة مع
 تم تصميم.دروس اللغة اإلنكليزية املجانية
هذه الفصول ملساعدة األشخاص على تحسني
مهاراتهم يف اللغة اإلنكليزية ومساعدتهم على
 إىل جانب جعل الحياة.االستقرار يف مجتمعنا
 فقد توفر،يف أسرتاليا أسهل بعض الشيء
أيضـًا طري ًقا إىل فرص التدريب والتوظيف
.املستقبلية
لتسجيل اهتمامكم بالفصل الدراسي
 يرجى االتصال بمركز أوبرن،الثاني
 أو9028 8757 للمجتمع على الرقم
a uburnc e ntre forc om m unity @
cumberland.nsw.gov.au

 مليون دوالر40  مـَدينة بمبلغNSW
فواتري الحجر الصحي للفنادق

إن قرار حكومتي كوينزالند وغرب أسرتاليا بالرتاجع وعدم
دفع فاتورة الحجر الصحي للفندق لنيو ساوث ويلز أمر
.مخز
ٍ
.سيؤثر هذا القرار على سكان نيو ساوث ويلز بشكل كبري
ان القضية لجميع الخدمات الحكومية بما يف ذلك الحكومة
 هي أن اإلنفاق التقديري على املنح الحكومية أو،املحلية
 مليون دوالر مستحق40 تقديم الخدمات يتأثر بمبلغ
.لحكومة نيو ساوث ويلز
 سيؤثر هذا القرار الذي اتخذه رئيسا،يف نهاية األمر
واليتي كوينزالند وغرب أسرتاليا على السكان ليس
فقط يف بلدية مدينة كامربالند ولكن يف نيو ساوث
 يمكنك قراءة رسالتي املفتوحة إىل الوزراء سكوت.ويلز
 لكوينزالندGST موريسون التي تطالبه بتجميد تمويل
وغرب أسرتاليا حتى تفيا بالتزاماتهما وتدفعا لنيو ساوث
.ويلز فاتورة الحجر الصحي للفندق بالكامل
ً لقراءة الخطاب كام
https: //www.  قم بزيارة، ال
cumberland. nsw.gov.au/sites/default/files/
inline-files/mayorsteve-christou-letterprime-Minister.pdf
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لــبنانيات

ترأس اجتماعا ناقش موضوع التلوث البحري املكتب االعالمي للحريري :الرئيس املكلف ال
دياب:لتقديم شكوى ضد العدو االسرائيلي ينتظر رضى السعودية وال غريها لتشكيل احلكومة
وطلب املساعدة من املنظمات الدولية بل موافقة عون على تشكيلة حكومة االختصاصيني
ترأس رئيس حكومة تصريف
األعمال الدكتور حسان دياب
اجتماعا ناقش موضوع التلوث
البحري ،حضره نائبة رئيس
جملس الوزراء وزيرة الدفاع
يف حكومة تصريف االعمال زينة
عكر ،والوزراء يف حكومة تصريف
االعمال :دميانوس قطار ،حممد
فهمي وميشال جنار ،االمني
العام للهيئة العليا لالغاثة اللواء
الركن حممد خري ،األمني العام
للمجلس الوطين للبحوث العلمية
معني محزة ومديرا األحباث يف
اجمللس شادي عبداهلل وميالد
فخري ،مدير وحدة إدارة خماطر
الكوارث زاهي شاهني ،رئيسا
احتادي بلديات الزهراني علي
مطر وصور حسن دبوق،
مستشارا الرئيس دياب خضر
طالب وحسني قعفراني.
وعرض اجمللس الوطين للبحوث
العلمية ،وبعد تكليف من رئيس
احلكومة ،ما مت إجنازه خالل
األسبوع املاضي من مسح
ميداني وجوي ،وقيم اجملتمعون
كارثة التلوث النفطي يف
املنطقة املمتدة من اخلط األزرق
يف الناقورة جنوبا ،وصوال إىل
أطراف مدينة بريوت.
وأعلن الرئيس دياب توصيات
عدة أبرزها:
« -تأمني الدعم املالي الحتاد
البلديات يف قضاءي صور
بإزالة
للتسريع
والزهراني
التلوث القطراني ومجعه يف
أماكن آمنة بيئيا ،بانتظار نقلها
لتلفها وفق معايري السالمة
العامة.
 التنسيق بني املؤسساتوإجراء التقييم املرحلي لتقدم
العمل.
 الطلب من اجليش املؤازرةاألمنية واللوجستية ،ومتابعة
وزارة الدفاع التنسيق مع قوات
اليونيفيل العاملة يف اجلنوب
لتزويد احلكومة بأي تقارير
أو مستندات طارئة متعلقة
بالتسرب النفطي ضمن منطقة
عملها.
 متابعة وزارة اخلارجية ملوضوعالشكوى املقدمة من الدولة
اللبنانية ضد العدو اإلسرائيلي

دياب

على أن تشمل األضرار البيئية
واملادية لكي يبنى عليها يف
حال احتمالية التعويض يف
املستقبل.
 متابعة وزارة البيئة ألعمالالتنظيف وحتديد اآللية الفضلى
للتخلص من املواد النفطية
بعد جتميعها ومتابعة التنفيذ
ومراقبته.
 جهوزية وزارة األشغالللتخلص من املواد النفطية بعد
جتميعها وفقا لآللية احملددة
بيئيا من قبل وزارة البيئة.
 تنسيق وزارة الداخلية معالبلديات
واحتاد
البلديات
وحتديد
بالكارثة،
املعنية
احلاجات والتكلفة الالزمة لتنظيف
الشواطىء من املواد النفطية،
والتنسيق مع اجلمعيات األهلية
واملنظمات الدولية يف إمكانية
والعملية
التقنية
املساندة
والدعم املادي.
 حتديد احلاجات ،وطلباملنظمات
من
املساعدة
الدولية.
 الطلب من البنك الدوليمساعدة لبنان يف تقييم الضرر
االقتصادي الناتج عن التسرب
النفطي الكارثي.
 الطلب من برنامج األمم املتحدةاإلمنائي يف لبنان مساعدة لبنان
يف تقييم الضرر البيئي الناتج
عن التسرب.
 الطلب رمسيا من منظماتاألمم املتحدة العاملية يف لبنان
دعم جهود البلديات يف تنظيف
الشواطىء لوجستيا وماديا.
 دراسة األثر البيئي علىوالثروة
والبحر
الشاطىء
السمكية ملدة سنة كاملة».

سفري أملانيا من بكركي:

مبادرة البطريرك تهمنا وال
بد من متابعة النقاش

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي بعد ظهر امس االول
اخلميس ،سفري أملانيا يف
لبنان اندرياس كيندال،
وحبث معه يف مستقبل
العالقات بني البطريركية
وسبل
وأملانيا
املارونية
تطويرها.
وقال كيندال بعد اللقاء« :إن
التحدث مع البطريرك الراعي
واإلستماع اىل رأيه يف عدد
من املواضيع أمر يهمنا ،وقد

توافقنا على العديد من األفكار
وعرضنا من جديد موضوعي
احلياد واملؤمتر الدولي من
اجل لبنان .واستمعت من
غبطته اىل فكرته حول طرح
املوضوعني».
أضاف« :على أمل العودة
مرة جديدة اىل هذا الصرح
ومواصلة الكالم عن احلياد،
أرى ان هذه الفكرة اليت
أطلقها البطريرك تهمنا ايضا
لذلك ال بد من متابعة النقاش
يف هذا الشأن».

صدر عن املكتب اإلعالمي
للرئيس املكلف سعد احلريري
البيان اآلتي:
«نشرت صحيفة االخبار اليوم خربا
مفاده ان رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ابلغ اللواء عباس
ابراهيم انه سيكتفي بتسمية
مخسة وزراء ،باالضافة اىل وزير
الطاشناق يف حكومة من 18
وزيرا ،واصر يف املقابل على ان
حيصل على حقيبة الداخلية ،على
ان ميتنع النائب جربان باسيل عن
منح احلكومة الثقة ،وان املفاجأة
كانت ان الرئيس احلريري رفض
اقرتاح عون .وساقت الصحيفة
تفسريا لذلك ان الرئيس احلريري
ال يريد تشكيل حكومة قبل نيل
رضى السعودية .يهم املكتب
االعالمي للرئيس املكلف احلريري
ان يوضح ما يلي:
أوال« :إن الرئيس احلريري ،مل
يتلق اي كالم رمسي من الرئيس
عون يف هذا الصدد ،ما يوحي
بأن من يقف خلف تسريب مثل
هذه املعلومات امنا يهدف فقط
اىل نقل مسؤولية التعطيل من
الرئيس عون والنائب جربان
باسيل اىل الرئيس احلريري.
ثانيا :إن الرئيس احلريري ،على
عكس حزب اهلل املنتظر دائما
قراره من ايران ،ال ينتظر رضى
اي طرف خارجي لتشكيل احلكومة،
ال السعودية وال غريها ،إمنا
ينتظر موافقة الرئيس عون على
تشكيلة حكومة االختصاصيني،
مع التعديالت اليت اقرتحها
الرئيس احلريري علنا ،يف خطابه
املنقول مباشرة على اهلواء يف
 14شباط الفائت ،وليس عرب
تسريبات صحافية ملغومة كما
يبدو احلال اليوم.
ثالثا :إن تطابق هذا التفسري
الذي تسوقه الصحيفة لرفض
مزعوم من الرئيس احلريري
مع كالم نائب االمني العام
حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم
يف حديثه التلفزيوني امس،
ووروده يف صحيفة االخبار
حتديدا اليوم ،يعزز الشعور ان
احلزب من بني االطراف املشاركة
يف حماولة رمي كرة املسؤولية
على الرئيس احلريري ،ال بل
يناور الطالة مدة الفراغ احلكومي
بانتظار أن تبدأ ايران تفاوضها
مع االدارة االمريكية اجلديدة،
ممسكة باستقرار لبنان كورقة

الحريري
من اوراق هذا التفاوض.
رابعا :مع التأكيد على ان اي
طرف ،ال اللواء ابراهيم وال
غريه ،مل يبلغ الرئيس احلريري
بأنه مكلف من رئيس اجلمهورية
رمسيا بنقل عرض له ،يبقى
السؤال :اذا كانت كتلة التيار
الوطين احلر ستحجب الثقة عن
احلكومة وتقوم مبعارضتها ،فما
هو مربر حصول رئيس اجلمهورية
على ثلث اعضاء احلكومة (مخسة
زائدا واحدا من اصل  ،)18كما
يزعم من يقف وراء التسريب يف
االخبار ،يف وقت كان الرئيس
عون نفسه هو من يرفض يف عهد
الرئيس السابق ميشال سليمان
ان يكون لرئيس اجلمهورية اي
وزير يف احلكومة ،إذا مل يكن
لديه كتلة نيابية تساهم يف
منحها الثقة ودعمها؟
خامسا :إذا كان قرار التيار
الوطين احلر هو فعال حجب الثقة
عن احلكومة ومعارضتها ،فلماذا
قام رئيس التيار بتعطيل تأليف
احلكومة ملدة مخسة اشهر قبل ان
يعلن موقفه ،بعكس ما كان قد
التزم به رئيس اجلمهورية ليربر
احلقائب الست من اصل  18يف
سعيه للثلث املعطل؟
اخريا ،يؤكد الرئيس احلريري
يف ضوء ذلك التزام املواصفات
احلكومية اليت انطلق منها منذ
اللحظة االوىل للتكليف ،سواء
بالنسبة للعدد او بالنسبة
ملعيار االختصاص غري احلزبي،
وهو يعترب ان التزام املبادرة
الفرنسية يتكامل مع املطالب
الشعبية اليت تنادي حبكومة
قادرة على مواجهة التداعيات
االقتصادية واملالية واملعيشية،
وجلم انهيار اللرية وفتح الطريق
امام اصالحات جدية توقف النزف
الراهن».

اجتماع بني عبد الصمد وعويدات وكوفيلييه حبث يف
اطالق محلة للتوعية على القرصنة واهلجوم السيرباني

عقد قبل ظهر امس االول يف
وزارة اإلعالم ،اجتماع بني
وزيرة اإلعالم يف حكومة تصريف
األعمال الدكتورة منال عبد
الصمد جند واملنسقة الوطنية
لألمن السيرباني الدكتورة لينا
عويدات وخبري األمن السيرباني
من بعثة االحتاد األوروبي
سرييل كوفيلييه يف حضور
فريق من الوزارة.
ولفتت عبد الصمد اىل «أهمية
إطالق محلة إعالمية للتوعية على

احلماية من القرصنة واهلجوم
السيرباني ،بالتعاون مع اجلهات
واخلاصة،
الرمسية
املعنية
باإلضافة اىل تأمني احلماية
اإللكرتونية لوسائل اإلعالم
العام».
عرضت
عويدات
وكانت
اإلسرتاتيجية الوطنية لألمن
السيرباني اليت سبق أن أقرها
جملس الوزراء يف شهر آب
من العام  2019بدعم من بعثة
اإلحتاد األوروبي يف لبنان.

باسيل يرد على احلريري:

دولة الرئيس غري جاهز لتشكيل
احلكومة ألسباب خارجية معلومة

صدر عن املكتب االعالمي
لرئيس التيار الوطين احلر
جربان باسيل البيان اآلتي:
اجملردة ان
َظهر اليوم بالعني
ّ
دولة الرئيس سعد احلريري غري
جاهز لتشكيل احلكومة ألسباب
خارجية معلومة ّ
كنا قد امتنعنا
إعطاء لفرص
عن ذكرها سابقًا
ً
إضافية.
أما أن يقول اآلن اننا عرقلنا
ّ
احلكومة  5اشهر قبل ان نعلن
موقفنا اليوم بعدم املشاركة
فيها وعدم اعطائها الثقة ،فإننا
ّ
اننا ّ
نذكر ّ
اعلنا هذا املوقف منذ
االستشارات النيابية وبعشرات
البيانات واملواقف ،اكانت
ّ
التكتل أو اهليئة
شخصية أو من
السياسية واجمللس السياسي
للتيار وصو ً
ال للظهور االعالمي
األخري لرئيس التيار.
وكان التيار قد أبلغ دولة
ً
مباشرة يف اجمللس
الرئيس
االستشارات
إبان
النيابي
ّ
ان رئيس اجلمهورية
النيابية ّ
ّ
ميثله (بالتشاور وبالتمثيل
النيابي يف احلكومة) ومطلبه
الوحيد هو حتقيق املعايري
املوحدة دستوريًا وميثاقيًا من
ّ
اجل اعطاء املوقف اإلجيابي من
التشكيلة احلكومية.
اما القول ّ
اننا والرئيس عون
ّ
كنا نرفض أن حيظى رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان بأي
وزارة من دون كتلة نيابية فهو
غري صحيح اطالقًا ،والربهان
على ذلك هو احلكومات اليت
ّ
وحصة الرئيس سليمان
تألفت
ّ
باحلد األدنى 3
فيها اليت كانت
ّ

باسيل
وزراء بينهم واحد للدفاع وآخر
للداخلية ،والتأكيد على ذلك
هو منطقنا السياسي املعروف
ان رئيس اجلمهورية القوي هو
قوة موقعه
الذي يضيف على ّ
قوة التمثيل
يف الدستور،
ّ
لدى الكتلة النيابية اليت تنتمي
اليه.
من كل ذلك واكثر من املغالطات
ّ
يتضح
اليت أوردها بيانه،
اليوم للخارج املنتظر وللداخل
ان دولة الرئيس
امللتهبّ ،
احلريري قد اخرتع معضلة جديدة
امام تشكيل احلكومة وهو يقوم
نبهنا
مبا اعتاد عليه وكنا قد ّ
منه ،اي حبجز التكليف ووضعه
يف جيبه والتجوال فيه على
عواصم العامل إلستثماره ،دون
اي اعتبار منه لقيمة للوقت
ُ
وامل ِ
كلف ،اىل ان جيهز
الضائع
بانتظاره.
ما هو
ِ
ايها اللبنانيون ان حكومتكم
ّ
املوعودة خمطوفة ،ولن يكون
ممكنًا استعادتها سوى برضى
اخلارج او بثورة الداخل.

بري :لزيارة البابا فرنسيس للعراق دالالت على أهمية
ترسيخ االخوة االنسانية على قواعد احملبة والتسامح

الرئيس بري مستقبال السفري االيراني

قال رئيس جملس النواب نبيه
بري ،عشية زيارة قداسة البابا
فرنسيس االول اىل العراق»:ان
زيارة احلرب االعظم قداسة البابا
فرنسيس للعراق الشقيق وما
سوف تتضمنه الزيارة من لقاء
تارخيي مع املرجعية الرشيدة
ممثلة بسماحه آية اهلل العظمى
السيد علي السيستاني بقدر
ما حتمل من دالالت على أهمية
ترسيخ االخوة االنسانية يف
هذه املرحلة الراهنة على قواعد
احملبة والتسامح بني ابناء
الرساالت السماوية ،هي أيضا
استكمال ملا مت التأسيس عليه
خالل لقاء مساحة شيخ االزهر
الشريف الدكتور أمحد الطيب».

وختم بري  »:هي تأكيد على
املؤكد بأن رساليت املسيحية
واالسالم من «مشكاة» واحدة
مصدرهما واحد ونورهما واحد
من االله الواحد  ،تدعوان اىل
سبيل اهلل واىل خري االنسان
باحلكمة
االوطان
وخالص
واالعتدال واملوعظة احلسنة».
وكان الرئيس بري استقبل يف
مقر الرئاسة الثانية يف مقر
الرئاسة الثانية يف عني التينة
سفري اجلمهورية االسالمية
االيرانية يف لبنان الدكتور
حممد جالل فريوزنيا ،حيث مت
عرض لالوضاع العامة يف لبنان
واملنطقة والعالقات الثنائية
بني البلدين.
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لــبنانيات

طربيه تسلم يف سيدني بيانا
من أحزاب ومؤسسات دعما
ملواقف الراعي

وقع عدد من ممثلي االحزاب
البيان الصادر عن اللقاء الذي
عقد يف دار املطرانية املارونية
يف سرتاثفيلد  -سيدني
املاروني
للبطريرك
دعما
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،وتأييدا لطروحاته
الوطنية اإلنقاذية ،ورفضا ملا
يتعرض له من محالت ختوينية
وتهديدات».
وجاء يف البيان« :تنادت
أحزاب سيادية لبنانية يف
أوسرتاليا مع مؤسسات فاعلة
من اجلالية اللبنانية اىل لقاء
فيبيت مارون يف سدني،
حيث استقبلها راعي األبرشية
املارونية املطران انطوان
شربل طربية الذي كان
موضع ثناء وتقدير ملواقفه
املتماهية واملؤيدة لصاحب
الغبطة .إننا كمرجعيات ناشطة
يف أوسرتاليا احلاضنة لنا
وللحريات وللتعددية وللروح
االنسانية ،نتوجه انطالقا من
قناعاتنا ،لنؤكد أن الصرح
البطريركي يف بكركي آل
على نفسه منذ األزمنة
الغابرة وعرب بطاركة الطائفة
التارخييني ،اختاذ املواقف
دفاعا
والروحية
الوطنية
عن لبنان وشعبه وسيادته
وحريته وتعددية طوائفه،
وما طروحات البطريرك مار
بشاره بطرس الراعي ،بدءا
من احلياد الفاعل ،مرورا
باحلفاظ على العيش املشرتك
بني املسيحيني واملسلمني
والدروز ،وصوال اىل طرح
قضية لبنان يف احملافل
الدولية برعاية األمم املتحدة
سوى حلقة من سلسلة مسرية
البطاركة الذين «جمد لبنان
أعطي هلم».
واعترب أن «هذه الطروحات
اجلامعة واهلادفة اىل تعزيز
الروح الوطنية بعيدا عن
التفرقة الطائفية ،أغاظت

بعض اجلهات ،فشنت على
غبطته محلة شعواء للنيل من
شخصيته وكرامته وموقعه،
حينا بالشتائم والتخوين،
وأحيانا بالتهديد والوعيد،
ضمن خطة مربجمة تقف وراءها
منظومة مدفوعة من فئات
متتهن العداء للبنان وال تقيم
وزنا للقامات الروحية ،وهي
جزء من حماور حتاول إغراق
لبنان يف أحالف مشبوهة».
وأكد أن «هذه احلمالت
مستنكرة ومدانة ،وقد رفعنا
الصوت عاليا من هذا املنرب
باجتاه حكومات الدول الكربى
وغريها املعنية بلبنان ،وباجتاه
منظومة األمم املتحدة ،تعبريا
عن دعمنا لغبطته ومنعا
للتطاول عليه ،على اعتبار أن
أي إساءة او حماولة ستكون
هلا عواقب وخيمة الن كرامته
هي من كرامة اللبنانيني،
وسالمته من سالمة لبنان
وشعبه».
وختم« :اننا نعرب عن تقديرنا
الكبري للمطران انطوان شربل
طربيه الذي دعا احلكومة
االوسرتالية إىل تأييد طروحات
غبطته وخباصة دعوته لطرح
القضية اللبنانية دوليا حتت
رعاية األمم املتحدة ،وهو
الذي تعود على إعالن املواقف
الوطنية السيادية الواضحة
والناصعة ،معلنا دعمه بكركي
وسيدها ،ومؤكدا ان هذا
الصرح سيبقى درعا لإلميان
برب السماء وبلبنان والعيش
املشرتك».
وقع البيان أحزاب وتيارات
«القوات
ومؤسسات:
«الكتائب»،
اللبنانية»،
«التقدمي
«االحرار»،
«حركة
االشرتاكي»،
و»اليسار
االستقالل»
«الرابطة
الدميوقراطي»،
املارونية» و»جريدة النهار
االوسرتالية».

جتمع العلماء نوه باستدعاء رئيس
جلنة البيئة أوصت بتقديم شكوى عاجلة اىل
االمم املتحدة ضد العدو االسرائيلي بفعل التسرب اجلمهورية لسالمة :احلراك اجلماهريي له
مربراته ولكن للتنبه من امكان استغالله
النفطي وتشكيل خلية ازمة الزالة التلوث

عقدت جلنة البيئة النيابية جلسة
برئاسة مقرر اللجنة النائب
قاسم هاشم وحضور وزير البيئة
يف حكومة تصريف االعمال
والنواب:
قطار
دميانوس
عناية عز الدين ،سيمون ابي
رميا ،عدنان طرابلسي ،جوزف
قاطيشا،
وهيب
اسحاق،
وايهاب محادة ،وغازي زعيرت.
كما حضر املدير العام لوزارة
البيئة سريج هتجيان ،املدير
العام للنقل امحد تامر ،االمني
العام للمجلس الوطين للبحوث
العلمية معني محزة.
وتداولت اللجنة مبصدر وخماطر
التلوث البيئي الناتج عن
تسريب رواسب نفطية على
طول الشاطىء اللبناني يف
منطقة صور.
طرابلسي
وقال النائب طرابلسي« :بناء
على دعوتنا للجنة البيئة اىل
جلسة طارئة بسبب العدوان
االسرائيلي البيئي ،والعدو
الصهيوني يعتدي دائما على
لبنان يف كل اجملاالت وهذه
املرة بيئيا وهو التسرب النفطي
وتضرر الشاطىء اللبناني،
استمعنا اىل رأي عدد كبري من
املستشارين وادارات الدولة
املعنية بهذا امللف ،وتبني ان
هناك تقصريا كبريا من اجلهات
املعنية يف هذا امللف ،وذلك
يعود اىل عدم التنسيق بني

االدارات ،وكنا نستطيع تاليف
املوضوع .فقد سبق ان تعرض
لبنان يف حرب متوز اىل تلوث
بيئي من النفط .امام هذا االمر
ال بد من التنسيق واملتابعة
اجلدية لنستطيع التغلب على
هذه الكارثة».
هاشم
وقال النائب هاشم :عقدت جلنة
البيئة اجتماعها اليوم يف جرمية
تلوث الشاطىء اللبناني بفعل
التسرب النفطي والذي يعترب
عدوانا على بيئتنا .وقد اطلعت
اللجنة على التقارير العلمية
للمجلس الوطين للبحوث العلمية
ووزارة البيئة ووزارة االشغال
واصدرت
العام،
والنقل
التوصيات التالية:
 الطلب بتقديم شكوى عاجلةاىل االمم املتحدة ضد العدو
االسرائيلي مبوجب اتفاقية
برشلونة واتفاقية ريو.
 انشاء خلية ازمة لتوحيد اجلهودمن قبل كل الوزارات واالدارات
املعنية الزالة التلوث يف فرتة
زمنية قصرية جدا.
 تأمني متطلبات مالية لدعمالبلديات واجلمعيات البيئة
املعنية.
 الطلب اىل اجلهات املعنيةالطلب من برنامج االمم املتحدة
للبيئة تقييم االثر البيئي
واخلسائر االقتصادية اليت
سترتكها هذه اجلرمية.

أشارت اهليئة اإلدارية يف «جتمع
العلماء املسلمني» يف بيان اثر
اجتماعها األسبوعي ،اىل أن
«البالد جتتاحها موجة احتجاجات
عارمة بسبب تردي األوضاع
االقتصادية واالجتماعية ويتجه
البلد حنو حافة االنهيار وال
اقتصادية
سياسات
يوجد
تلجم التصاعد غري املربر
واجلنوني للدوالر األمريكي
إزاء اللرية اللبنانية ،يف حني
أن املسؤولني ال يزالون
يتمسكون مبواقف متشنجة
عنها
التنازل
ويرفضون
وكأن البالد والعباد بألف خري
ويعيشون حببوحة اقتصادية
وال هم عندهم شكلت احلكومة
أم مل تشكل».
وإذ اعترب التجمع أن «احلراك
اجلماهريي (يوم االربعاء) له
مربراته املوضوعية الناجتة عن
الغالء الفاحش واالحتكار وفقد
املواد األساسية وانهيار العملة
الوطنية» ،طالب «اجلماهري
اليت خرجت وستخرج للتعبري
عن رأيها ،بأن متارس األمر
مبوضوعية وتنتبه إلمكانية
استغالهلا من قوى سياسية
ال ختدم حراكهم بل ختدم
األجندات اخلارجية اهلادفة
لتحقيق مصاحلها على مصاحل
الوطن».
ونوه بـ «استدعاء فخامة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
حلاكم مصرف لبنان رياض
سالمة لسؤاله عن سبب
التصاعد الدراماتيكي للدوالر
األمريكي أمام اللرية اللبنانية،
خاصة بعد اتهام احلاكم بأنه
يقف وراء ذلك من خالل القرار
الذي اختذه خبصوص رفع رأس
مال البنوك ما أدى إىل هجمة
منها على السوق السوداء
لشراء الدوالر ما ساهم يف
ارتفاع سعره» ،معتربا أن
«هذه اخلطوة حتتاج إىل ما

بعدها وهي أن يتحرك القضاء
والنيابة العامة املالية ملالحقة
املوضوع وحماكمة حاكم مصرف
لبنان على ارتكاباته اليت أدت
إىل الوضع املأساوي الذي
نعيشه».
وطالب التجمع «رئيس حكومة
تصريف األعمال الدكتور حسان
دياب مبتابعة الشؤون احلياتية
اليومية ،ولعل أهم األمور اليت
جيب عليه القيام بها هي تأمني
استمرار الدعم للمواد الضرورية
ومالحقة من يعمل على ختزين
املواد املدعومة طمعا إما يف
تهريبها أو بيعها الحقا بأسعار
عالية ومتابعة حركة مصرف
لبنان وحاكمه وحصر أنفاسه»،
منوها بـ»اخلطوة اليت اختذها
دولة الرئيس باالجتماع مع وفد
البنك الدولي لتفعيل مشروع
تقديم املساعدات لألسر األكثر
فقرا يف لبنان واليت نأمل
أن تصل إليهم ال إىل القوى
والشخصيات السياسية األكثر
غنى».
كما طالب رئيس اجلمهورية
والرئيس املكلف سعد احلريري
بـ»اإلسراع يف تشكيل احلكومة
واألمر بسيط ،فهناك إمكانية
لتشكيل حكومة ال ثلث معطال
فيها ويكون عدد وزرائها
عشرين أو اثنني وعشرين،
على أن تكون حكومة كفاءات
وحتظى بدعم القوى السياسية
األساسية يف الربملان».
وأخريا ،شكر التجمع «كل
الذين شاركوا مبصابه اجللل
برحيل رئيس جملس األمناء
مساحة القاضي الشيخ أمحد
الزين سواء الذين شاركوا
يف التشييع أو الذين أصدروا
بيانات تعزية أو الذين اتصلوا
هاتفيا» ،سائال «املوىل عز
وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع
رمحته ويسكنه الفسيح من
جناته».

الكتلة الوطنية ذكرت مببادئها:
دياب حبث مع طراف يف مقاربة املفوضية األوروبية
تقديم حنن مع مبادرة بكركي والشرعية األممية والسيادة التامة واالقتصاد احلر
اجلديدة ومع وفد البنك الدولي يف مشروع
املساعدات لألسر األكثر فقرا يف لبنان

استقبل رئيس حكومة تصريف
حسان
الدكتور
األعمال
دياب قبل ظهر امس االول
اخلميس يف السرايا احلكومية،
سفري االحتاد األوروبي رالف
طراف على رأس وفد ،ضم
رئيس قسم عمليات التنمية
االقتصادية خوسيه لويس،
امللحق املختص بشؤون إدارة
النفايات والبيئة أوليفيه
الشؤون
ومسؤولة
بودار
السياسية هنا سيفريين ،يف
حضور الوزيرين زينة عكر
وراوول نعمة ،والسفري جربان
صوفان .وعرض الوفد املقاربة
اجلديدة للمفوضية األوروبية
حول التعاون االقتصادي
واالجتماعي واالستثماري مع

البحر

صدر عن «الكتلة
البيان اآلتي:
«ملن حياول الصيد يف املاء
العكر ،نذكره ببعض مبادئنا:
حنن مع مبادرة البطريرك مار
بشارة بطرس الراعي ،ال بل
أكدنا تأييدنا ملطلبه بعقد مؤمتر
دولي ،لكننا ضد اإلنضمام إىل
حدث دعت إليه أحزاب الطوائف
وخططت له واستغلته لتحقيق
مصاحلها اخلاصة.
حنن مع الشرعية األممية حصرا
وضد اإلخنراط يف أي من
احملاور اخلارجية.
حنن مع حتييد لبنان وحصر قرار
السلم واحلرب بيد الدولة ،وضد
السالح املتفلت غري الشرعي
واالرتهان لدول اخلارج.
حنن مع السيادة مبفهومها
الصحيح ،وضد متويل األحزاب
من اخلارج.
الوطنية»

األبيض

دول جنوب
املتوسط.
ثم التقى الرئيس دياب وفدا
من البنك الدولي ضم املدير
اإلقليمي لدائرة املشرق ساروج
كومار جاه ،ممثلة البنك الدولي
يف لبنان منى كوزي واخلبرية
يف شؤون احلماية االجتماعة
والعمل يف الشرق األوسط
حنني السيد ،يف حضور
الوزراء زينة عكر ،غازي وزني،
رمزي املشرفية ،األمني العام
جمللس الوزراء القاضي حممود
مكية ومدير مكتب الرئيس
القاضي خالد عكاري .وجرى
البحث يف كيفية تنفيذ مشروع
تقديم املساعدات لألسر األكثر
فقرا يف لبنان.

حنن مع اإلقتصاد احلر والعدالة
اإلجتماعية ،وضد الكارتيالت
واالحتكارات.
حنن مع دولة القانون واملواطنة،
وضد الزبائنية والطائفية.
حنن مع املبادئ والدميوقراطية،
وضد زعماء احلرب.
حنن مع بناء الدولة ،وضد
الدويلة.
حنن مع حقوق املواطنني الواحدة
الشعارات
وضد
للجميع،
عن حقوق الطوائف الفتنوية
التقسيمية.
حنن مع ثورة  17تشرين
ومطالبها ،وضد أداء ما
كان يعرف بفريقي  8و14
وممارساتهما مع كل أحزاب
السلطة.
إن هذه احلملة ذات الدوافع
السياسية الرخيصة ،وما حتمل
يف طياتها من ختبط وتناقضات

وقعت فيها وسائل إعالم
خمتلفة ،من اتهامنا باليمينيني
طورا،
واليساريني
تارة
وبالتبعية للمحور اإليراني تارة،
وللمحور األمريكي طورا ،هي
خري دليل على صوابية متوضع
«حزب الكتلة الوطنية اللبنانية»،
وتأكيد وجوب استمرارنا يف
النضال من أجل بناء دولة حتمي
مجيع أبنائها .وفروا حماوالتكم
لشد العصب الطائفي ،ليس
امسنا «الكتلة الوطنية» عن
عبث ،بل إن ذلك خيتصر رؤيتنا
املمتدة على مساحة الوطن.
ومن يريد معرفة مواقف «الكتلة
الوطنية» لرياجع بياناتنا الرمسية
ومبادئنا الثابتة منذ زمن العميد
الراحل رميون إده حتى اليوم.
ونذكر بأن الراحل ،الذي تعرض
لثالث حماوالت اغتيال من طريف
النزاع اليمني واليسار حينها ،مل

يرتاجع يوما عن قناعاته ورفض
ثالث مرات رئاسة اجلمهورية
لرفضه املساومة على سيادة
لبنان .وحنن من هذه املدرسة،
فال التهديد وال املناصب حتيدنا
عن مبادئنا.
يبدو أن صوت «الكتلة الوطنية»
املعارض بات مزعجا ألحزاب
الطوائف ،فلجأت كعادتها إىل
ممارساتها الشعبوية وانزالقاتها
عرب نشر أخبار ملفقة ومغلوطة يف
حقنا حملاولة التأثري على الرأي
العام .أفلست هذه األحزاب
أخالقيا وشعبيا وسياسيا ،ومل
يبق لديها من رصيد سوى
االفرتاءات واألكاذيب السخيفة،
لتحاول اسرتداد نفسها األخري.
ومن املؤكد أن مواقفنا اجلامعة
ال تفيدها ،متاما كما ال تفيد
العدو اإلسرائيلي وكل حامل
ملنطق فرق تسد».
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لـبنانيات

جنبالط :ذاهبون إىل فوضى وسيزيد الفقر والقتل لكن ال أفق حلرب أهلية
اعترب رئيس احلزب التقدمي
اإلشرتاكي وليد جنبالط ،يف
لقاء حواري عرب تطبيق «زوم»،
«أن فكرة البطريرك املاروني
مار بشارة بطرس الراعي عن
املؤمتر الدولي «مجيلة لناحية
التفكري بوجود لبنان» ،مشريا
إىل أن «إنشاء لبنان الكبري
كان مؤمترا دوليا .الطائف كان
مؤمترا دوليا وباريس  1و 2كانا
مؤمترين دوليني أيضا .لكن
عمليا كيف تتالقى تلك الدول
اليوم على احلفاظ على ما تبقى
من لبنان ،ومن هي تلك الدول؟
وقال»:الشرق العربي الذي كنا
نعرفه قدميا انتهى .اليوم هناك
امربطورية أمسيها (فارس) أي
إيران اليت تتوسع يف العراق،
ويف سوريا (ما تبقى من
سوريا) ،ويف لبنان الذي تنهار
دولته .وهناك اليمن ،فماذا
تستطيع أن تفعل أمريكا بهذا
الواقع اجلديد؟».
أضاف جنبالط« :على ماذا
نراهن؟ نراهن على ما تبقى
من وحدة داخلية .ال نستطيع
إقامة مؤمتر دولي دون وحدة
داخلية .اليوم هناك خالف ،كما
اختلفنا على قرار  ،1559وكما
اتفقنا بصعوبة على احملكمة
الدولية .هناك قرارات دولية
مل تنفذ لغاية اآلن ،مثل كيفية
السري رويدا إىل احلد األدنى من
السيادة اللبنانية .أيام سوريا
اليت «فتكت» فينا ،أو بفريق
معني من اللبنانيني كان هناك
احرتام للدولة اللبنانية .صحيح
هي «كمشت» الدولة اللبنانية
لكنها
األمنية،
باملفاصل
كانت حباجة للبنان كمتنفس
اقتصادي ،وحتى سياسي .أما
إيران فنرى تصرفها يف العراق،
ويف لبنان ،ويف سوريا،
وكأنها ال تريد دولة مرتاحة .لن
نكون مساحة سياسية ،مساحة
جغرافية ،لبنان أصبح كمنصة
صواريخ».
وأكد جنبالط «أننا ال نستطيع
أن خنرج من هذه احلالة
السياسة ،األمنية ،العسكرية
والثقافية ،أي «حزب اهلل».
علينا أن نتوجه إليها .صحيح
هو اليوم مرتاح .لديهم البنك
املركزي اخلاص بهم ،وهناك
البنك املركزي للدولة ،وبعد
سنة ينتهي االحتياط اإللزامي.
لكن هل يستطيعون أن يتحملوا
كل التبعات االجتماعية؟».
على
قادمون
أضاف»:حنن
فوضى .باألمس كانت هناك
فوضى مصغرة ،وكلما زادت
اللرية باالنهيار ستزيد الفوضى
أكثر» ،مشريا إىل أن «معاش
العسكري اللبناني كان 500
دوالرا تقريبا قبل االنهيار،
أما اليوم فأصبح  60دوالرا.
ماذا يفعل هذا العسكري الذي
حيافظ على األمن؟ غدا يرفض.
ما هو احلافز؟ هل يدرك احلزب
هذا األمر ،لست أدري؟ هل
يريد هذه الفوضى؟ ومهما
كان ميلك من قدرة ،الفوضى
ليست لصاحله ،وهل يستطيع
أن يتحمل األعباء االقتصادية
واالجتماعية لكل اللبنانيني مع
الالجئني؟ ال أعتقد .صحيح،

لديهم فائض قوة سياسي
ومعنوي ،لكن عليهم أن ينزلوا
إىل األرض ،وال نستطيع أن
منشي بهذا األمر إال بتوجه
«إهلي» ،احلوار».
وتابع بالقول« :ال ،لست خائفا
من احلرب األهلية ،لكن ال
تضعيين مع الغري .ال مع مسري
جعجع ،وال سعد احلريري ،وال
مع ميشال عون .شعار «كلن
يعين كلن» هذا شعاركم ،لكنه
ليس شعاري .ال تستطيعني أن
تضعي الكل بذات املستوى.
وإذا كان هناك أحد يريد
مساءليت اقتصاديا وحماسبتيا،
وسياسيا ،فليتفضل وحياكمين،
وأنا جاهز لإلجابة على كل
شيء».
وقال« :من سنة أتت حكومة
حسان دياب .من أتى بها؟
األغلبية ،أي حتالف عون مع
«حزب اهلل» ،لكنهم اكتشفوا
أنهم جاؤوا بشخص مل يأت على
تاريخ اجلمهورية مثله« ،عبثي».
والحقا اكتشفوا عبثيا آخر هو
جربان باسيل« .بعد شوي
حزب اهلل أصبح رهينة جربان
باسيل» ،ألنهم يريدون حليفا
مسيحيا ،وألن جربان باسيل
عانى من العقوبات األمريكية.
اليوم باسيل لديه سلطة
عليهم .ومن أسبوع تقريبا
خطب حسن نصراهلل ،وقال بأنه
يضمن الثلث املعطل .لكن أتى
اجلواب من باسيل وقال« ،أنا
أريد الثلث املعطل» ،وهو حالة
عبثية .وهو كما عمه يكره وليد
جنبالط ،ونبيه بري ،ومسري
جعجع ،وسليمان فرجنية .يريد
حالة ،...لكن كيف نستطيع
حلها داخل اجملتمع الواحد؟».
أضاف« :علينا أن نرى كيف
يرى احلزب لبنان .وعندما
نتحدث عن شخص مثل حسن
نصراهلل له تأثري على جزء من
الرتكيبة يف اجلمهورية اإليرانية
فليس كافيا أن نتوجه إليه
عرب ممثلني .نريد أن نصل
إليه .وهنا نسأله ،كيف ترى
لبنان؟ هل تقبل بلبنان املتنوع،
واملتعدد ،واجلامعات؟ هل تقبل
مبا تبقى من صيغة قدمية؟ إما
أنت مع لبنان جديد ،أو مع
حتالف األقليات الذي ينادي
به البعض؟ هل أنت مع لبنان
فارغ من مضمونه ،ومع لبنان
هجرته كل النخبة؟ على أحد ما
أن يتحدث معه .رمبا ال يرى هذا
الواقع اجلديد .وأنا أشك».
وأشار جنبالط إىل «أن الرئيس
نبيه بري يبقى يف الطائفة
الشيعية من مدرسة النجف
اللبنانية العربية» ،الفتا إىل
أن «هناك فرقا بينها وبني
املدرسة الثانية ،أي والية
الفقيه .هناك الشيخ حممد
مهدي مشس الدين ،وحتى
السيد حممد حسني فضل اهلل،
كانا خيتلفان معها .اليوم هناك
واقع جديد».
أضاف« :كل الذين استلموا
السلطة ،وهنا (ال أستثين
نفسي) ،وحسب ماذا استلموا،
كلهم خربوا السلطة .وهنا أذكر
أن كمال جنبالط حاول على مدى
 30سنة أن يصلح النظام من

الداخل .وأخذا بعني االعتبار أن
النخبة السياسية كانت خمتلفة
بني كميل مشعون وبيار اجلميل
ورياض الصلح وصائب سالم
ورشيد كرامي فقد كان لبنان
خمتلفا ،وهكذا وصلنا هلذا
اللبنان».
وتابع جنبالط« :جنحنا يف بعض
األمور .جاء فؤاد شهاب وقام
خبطوات إصالحية ،ثم دخلنا
يف دوامة العنف ،وعندها
املوازين اختلفت .عام 1976
انهزم العرب ،وكان هناك
ميزان قوى أمسيناه «انعزاليا»،
وهو أمسانا التحالف اليساري
الدولي مع الفلسطينيني ،وجاء
اتفاق القاهرة ،ثم شيئا فشيئا
احندرنا .وبنى كمال جنبالط
املشروع املرحلي للتغيري ،ثم
جاءت بوسطة عني الرمانة .وما
أدراك من أطلق النار عليها.
ودخلنا يف بداية احلرب».
وردا على سؤال ،قال« :حنن
ذاهبون إىل فوضى داخلية
االقتصادي
الوضع
نتيجة
واالجتماعي .نعم ،سيزيد الفقر
والتشليح والقتل .لكن ال أرى
أي أفق ألي حرب أهلية .هناك
فوضى ،هذا يكفي .وحتى يف
اجملتمع الشيعي ،هناك فوضى.
وعندما نرى مظاهر الفوضى يف
بعلبك  -اهلرمل (هذه منطقة
حزب اهلل) فهذا يعود إىل
الفقر ،ألن احلزب ال يقوم بأي
شيء يف هذه املنطقة».
وعما إذا كان ما حيدث سيؤدي
إىل حكومة عسكرية ،أجاب:
«احلكومة العسكرية ال تنجح أبدا
يف لبنان .األولوية أن تشكل
حكومة .وهنا أخالف الشيخ
سعد واملبادرة الفرنسية .ليس
هناك حكومة اختصاصيني.
لنشكل حكومة فيها احلد األدنى
من االختصاصيني ،ونبدأ من
وزارة الكهرباء اليت حيتفظ بها
جربان باسيل».
أضاف جنبالط»:أنا مع التسوية،
ولست متمسكا بعدد ال 18
وزيرا .احلريري متمسك بها.
أشكره ،لكن مل تعد هناك أية
تفاصيل .البلد كله ينهار ،وال
بد من حكومة .وجوالت احلريري
اخلارجية مفيدة جدا ،لكن
يف األخري نريد أن نرى شيئا
على األرض .هذا مطلوب منا
مجيعا».
وردا على سؤال ،قال« :كنا
نعيش على نظرية الشهيد
رفيق احلريري االقتصادية
آنذاك :لبنان مصارف .لبنان
سياحة .لبنان خدمات .لبنان
مطاعم اخل ...وراهن رفيق،
وهو مل يكن خمطئا ،فقد اعتقد
يف مرحلة معينة أن هناك ما

يسمى الشرق أوسطية ،حيث
الح يف األفق السلم الفلسطيين
 اإلسرائيلي ،وهذا كان وهما.وقال حينها «أبين ألنافس
إسرائيل» .لكن فشلنا ،وجاءت
احلروب».
أضاف« :كان هناك شيء
من االستقرار قبل ما يسمى
املعاجلة
وكانت
الثورة.
االقتصادية والنقدية اليت كان
بارعا فيها رفيق احلريري ،فكان
يأتي باملال لتدعيم االقتصاد
اللبناني .لكن هذا املال كان
يذهب إىل دولة أخرى ،وتراكم
العجز وقامت الثورة».
وأشار جنبالط إىل «أن سوء
األداء النقدي واالقتصادي أدى
إىل عدم االستقرار الذي زاد،
وخالفا لتوجيهات صندوق النقد
الدولي و(للتاريخ) ،طرحت
على الرئيسني بري وسعد
احلريري يف بداية الثورة تشريع
«الكابيتال كونرتول» لكنهما
رفضا .كما رفضته أغلبية الطبقة
السياسية ألنهم كانوا يعيشون
على حلم إمكانية تهريب ،أو
جلب أموال» ،وقال»:لو قمنا
بإنشاء «كابيتال كونرتول»
منظما ملا وصلنا إىل هنا ،وأنا
لست خبريا اقتصاديا».
ولفت جنبالط إىل أن «حكومة
حسان دياب ،حسب الدستور،
جمربة أن حتكم .لكنه معتكف،
وهذا خمالف للدستور ،وحكومة
تصريف األعمال تستطيع أن
حتكم وأن تتخذ احلد األدنى من
اإلجراءات ،لكنه ال يريد».
وتعليقا على بناء حتالفات
جديدة ،قال جنبالط« :ال يتم
حتالف يعيد  14آذار .ويف 14
آذار مل يكن معنا مكون شيعي.
كان لدينا السيد علي األمني،
ولكن مل يكن معنا مكون
شيعي .ال ميكننا اليوم القيام
بتحالف ضد طائفة ،ومن غري
املمكن عزل زعيم لطائفة كبرية
مثل نبيه بري .ويف احلديث
عن ميشال عون فلديه حيثية
مسيحية بغض النظر.»...
وأشار جنبالط إىل أنه جيب «أن
نواجه باحلد األدنى االنهيار
جنحت
فكيف
االقتصادي،
مصر باحلصول على قرض بـ12
مليار دوالر من صندوق النقد
الدولي ،وأخذت قرضا بقيمة
 15مليار دوالر من أملانيا،
وجلبت الكهرباء ألنه هناك حكم
واحد ،وحنن جاهزون للذهاب
إىل صندوق النقد الدولي لكن
حنتاج أيضا اىل رؤية موحدة».
وأعاد جنبالط طرح سؤاله عن
«هل إيران تريد االعرتاف بهذا
النموذج من الدولة؟» مضيفا:
«ال ميكننا اخلروج منها فهي

متوسعة يف املنطقة ،واليوم إذا
أردنا أن نرى التصرف اإليراني
فهم أخذوا املبادرة العسكرية.
فهذه اليمن والعراق ،ولبنان
موجود .وأعيد وأقول فلنحاول
أن نسأل السيد حسن نصراهلل
«هل املعقول أن يعطل شخص
واحد بأنانيته التدمريية العبثية
كل شيء؟ من هو هذا الشخص،
ميشال عون وصهره .فهل جيوز
هذا األمر ،وقمت بسؤاله بأكثر
من مقابلة سابقة ،ومستعد أن
أسأله ما إذا كان هناك رسول
مضمون ،وعلى سعد احلريري
أن يسأله أيضًا».
وأضاف« :ميكننا أن نستمر
نهارا وليال يف مواجهة إيران
وحزب اهلل ونثري مثلما يثري
أحدهم يف واشنطن الـ ،1559
ولدي رأي طويل عريض فيه
واملزايدة علينا بأن الـ1559
أخرج السوري من لبنان.
فأول حماولة كانت الغتيال
مروان محادة ،ثم الربيستول،
من ثم الثورة الشعبية وبعدها
إسقاط حكومة عمر كرامي،
مرورا باغتيال رفيق احلريري،
ومبوقفي يف ليلة االستشهاد
يف قريطم .كل هذه العوامل
مع العوامل اخلارجية أخرجت
السوري».
وتابع بالقول« :يف الـ1559
الذي نفذ قسم منه على دم
رفيق احلريري ،لدينا حترير
ما يسمى مزارع شبعا وتالل
كفرشوبا .هنا أريد أن أذكر
احلزب واللبنانيني أن مزارع
شبعا وكفرشوبا وإىل أن ترسم
احلدود رمسيا بيننا وبني سوريا
وتوافق عليها األمم املتحدة،
فهي تتبع إىل القرار 242
وليست تابعة إىل لبنان .هل
نرسم؟
إستطعنا أن ّ
أضاف »:باحلوار يف الـ،2006
قاهلا السيد حسن «ال تستخدموا
كلمة ترسيم ،فإنها تزعج بشار
األسد .استخدموا كلمة حتديد»
وما زلنا يف التحديد ،وبعدها
أتت احلرب وأصبحنا يف مكان
آخر .وحنن ال يسري علينا القرار
 242وال عالقة لنا به وهذه
املناطق احتلت إسرائيليا ،وهي
سورية السيادة ،قد يكون فيها
أرض للبنانيني ،لكن السيادة
ليست للبنان».
وعن اعرتاف سوريا بأن مزارع
شبعا وكفرشوبا لبنانية ،قال
جنبالط« :كان جيب أن يرتجم
عمليا ،واألمر يتطلب التوافق
بني
السوري
اللبناني
الدولتني ،ثم رسم اخلرائط
اجلديدة أو احللول اجلديدة
ومباشرة بعد التحرير يف الـ2000
خرج الضباط املشهورون خبرائط
جديدة ،وقدموا لنا هدية مجيلة
لكن غري شرعية ،وهي تشرع
عندما توافق عليها األمم املتحدة
اللبنانية
الدولتني
بتوافق
والسورية .وهذا يذكرني حبدود
العراق  -الكويت».
وتعليقا على القيام مببادرة
إلسقاط رئيس اجلمهورية ،مثل
املبادرة اليت قام بها كمال
جنبالط وكميل مشعون بإسقاط
الرئيس بشارة اخلوري .قال
جنبالط« :هذه املبادرة الوحيدة

اليت
السياسية
السلمية،
حصلت يف التاريخ اللبناني
بعد االستقالل عندما اجتمع
غسان تويين ،وكمال جنبالط،
وعبداهلل
مشعون،
وكميل
احلاج ،وغريهم باجلبهة الوطنية
بشارة
واستقال
اللبنانية،
اخلوري .وكانت هناك أيضا
دول خلفها ،فكان اإلنكليز
يريدون حتجيم النفوذ الفرنسي،
وكان هناك دول وشخصيات
راقية وإضراب عام .أما اليوم
فحتى اآلن هناك صوت ضعيف
خرج من ِقبل مسري جعجع ،لكن
جعجع يربط الدعوة لالستقالة
باالنتخابات .والبطريرك باألمس
مل يتوجه مليشال عون بطلب
االستقالة ،وعندما كنا سويا
يف ثورة الـ  2005يومها ،رمحة
اهلل على الرجل الكبري البطريرك
مار نصراهلل بطرس صفري،
رفض أن نصعد إىل بعبدا .وما
زلنا مكاننا ،وهناك حسابات
للفرقاء اللبنانيني خمتلفة وغري
متجانسة».
وردا على سؤال عما إذا سنخسر
الغاز والنفط بعدم ترسيم
احلدود ،قال جنبالط« :خسرنا
وخلصنا» .وإحدى أهم إجنازات
بري على مدار  10سنوات ،أننا
انتزعنا املساحة الشرعية لدينا
اليت هي  680كلم مربع آنذاك،
ثم صعد ميشال عون وقال إنه
يريد  1,400كلم مربع فأصبحنا
على حدود حيفا».
أضاف« :اإليرانيون لديهم
ثروة يف هذا البلد على
طريقتهم .وال جيب أن ننسى
أن إيران إمرباطورية قدمية
برتاثها وبسياستها وتواجدها
يف املنطقة .وكان لدي صديق
سفريا لبلد غربي قال لي« ،حنن
نسعد عندما نكون يف إيران،
ونتكلم مع جهة معينة نظن أننا
امتلكنا اللحظة التارخيية» .جيب
علينا أن نعرف مع من نتكلم
للوصول للقرار .فاإليراني
يفاوض على مدة  3أو  4أسابيع
ثم يعود إىل البداية ،فاإليراني
مثل الصيين ،لديهما قدرة
ديبلوماسية هائلة».
وعن احتمال إجراء مفاوضات مع
أمريكا قال جنبالط« :كما أرى
تلك اإلدارة ،وكما أرى الورثة
كبرية لبايدن ،نتيجة الفوضى
اهلائلة (اليت تركها ترامب).
فاهلم الداخلي أهم لديه ،ولديه
اهلم السياسي واالقتصادي
وكورونا ولديه فريق عمل معني
وأحدهم أعرفه ،وهو الذي ّ
نظم
أثناء الثورة السورية بني هنا
والشام ،وهو الذي نظم لقاءات
املصاحلة يف القرى املدمرة يف
سوريا ،وهو الذي عينه جتاه
إيران .هناك اعرتاف بواقع
جديد .هناك عامل عربي مل يعد
موجودا .ولبنان كان يف مرحلة
معينة حتى بأوج الناصرية.
مجال عبد الناصر احرتم لبنان
بأوج مرحلة معينة ،وحتى بأوج
طموح أي وطين سوري كان
بعثيا أو غري بعثي يقول إن
لبنان كان جزءا .فحافظ األسد
احرتم لبنان .اليوم هناك شيء
جديد ،وهو امرباطورية جديدة
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مـقاالت وتـحقيقات

هكذا أشعل سالمة سعر الصرفً :
نيابة عن السلطة وبامسها
مـحمد وهـبة
ما نشهده اليوم من ارتفاع سعر الصرف إىل  10آالف لرية ،ورمبا
الحقًا إىل مستويات أعلى ،ليس إال نتيجة سياسات رمسها مصرف
لبنان نيابة عن قوى السلطة وبرعايتها ،علمًا بأنها السياسات
اليت ّ
حذره منها صندوق النقد الدولي ألنها «تشعل سعر الصرف
ّ
والتضخم»ّ .
حدد السلع املدعومة،
اتبع سالمة هذه السياسة منذ أن ّ
ّ
ّ
متخليًا عن سياسة تثبيت سعر الصرف لباقي السلع.
تطلب ذلك
ّ
يذوب
التضخم الذي
إفالت سعر الصرف من أجل تغذية
القوة
ّ
ّ
ّ
الشرائية وخسائر القطاع املصريف معًا .يف سياق هذه
اخلطة
اجلهنمية ،ميكن تفسري التعميم  .154كان يفرتض مبوجبه استعادة
أموال
حمولة إىل اخلارج ،لكن سالمة كان قد خلق بيئة مناسبة
ّ
لالحنراف عن تطبيقه تكريسًا للخطة األساسية
منذ  17تشرين األول  2019لغاية اليوم ،مل يتغيرّ الكثري يف سلوك
ّ
«النظام» .ال يزال يعمل
قوته من أجل املصارف .إحياؤها
بكل ّ
من حالة «الزوميب» استدعى إصدار التعميم  154بهدف «تعزيز
سيولتها وخصوصًا لدى مراسليها يف اخلارج» .طريقة احلصول
ّ
حددها اجمللس املركزي ملصرف لبنان
بـ»حث
على هذه السيولة ّ
حول ّ
كل منهم ما يفوق  500ألف دوالر ،على إعادة
العمالء» الذين ّ
نسبة من األموال
احملولة .املودعون واملستوردون ،توجب عليهم
ّ
لألشخاص
30%
إىل
النسبة
رفعت
بينما
إعادة ،15%
املعرضني
ّ
سياسيًا وكبار مساهمي ومديري املصارف .يف املقابل ،وحبسب
تكون سيولة
املادة الثالثة من التعميم ،كان على املصارف أن ّ
حرة من أي التزامات لدى مصارف املراسلة يف اخلارج ،بنسبة ال
ّ
ّ
تقل عن  3%من جمموع ودائعها بالدوالر يف ( 2020/7/31البالغة
 114مليار دوالر).
انتهت مهلة تكوين السيولة يف  28شباط املاضي ،وعندما ُعرض
قرر هذا األخري أن مينح
األمر على اجمللس املركزي ملصرف لبنانّ ،
املصارف مه ًال زمنية إضافية مفتوحة ،ربطًا بعملية دراسة امللفات
ووضعية كل مصرف.
عمليًا ،ما حصل يف الفرتة الفاصلة بني تاريخ صدور التعميم
يف  27آب  ،2020وبني  28شباط  2021تاريخ انتهاء املهلة
احملددة لتكوين السيولة،
ّ
هو استعمل التعميم
أن املصارف جلأت إىل طرق
أخرى للحصول على السيولة 154 .المتصاص
فقد كان يتوجب عليها تكوين
سيولة بقيمة  3،4مليارات الدوالرات الورقية
دوالر ّ
ممولة من التحويالت إىل الداخلية بد ً
ال من أن
اخلارج .لكنها بد ً
ال من ذلك،
جلأت إىل آلية شراء الدوالرات يكون أداة الستعادة
من السوق احمللية.
يقدر
ّ
أنه الدوالرات املحوّلة إىل
خالل شهر شباط املاضي،
بلغ معدل شراء املصارف
الخارج

للدوالرات الورقية حنو  16مليون دوالر يوميًا .دفعت املصارف
مثن كل دوالر ورقي مبتوسط  3،3دوالرات من الشيكات بالدوالر
(أمس بلغ
املعدل  .)3،7خالل األشهر األربعة املاضية ،كان
ّ
حيرك حاكم مصرف لبنان
هذا املسار هو السائد يف السوق .مل ّ
رياض سالمة ،وال نوابه األربعة (وسيم منصوري ،سليم شاهني،
بشري يقظان وألكسندر موراديان) ساكنًا من أجل إعادة فرض
املسار الذين رمسوه بأنفسهم للمصارف .ورغم أن االحنراف عن
أدى إىل خلق طلب هائل على الدوالر ،إال أنهم راقبوا ما
املسار ّ
جيري باطمئنان بالغ .فمنذ صدور التعميم ولغاية نهاية شباط
املاضي ،ارتفع سعر صرف الدوالر بنسبة  .25%يف البداية،
بدأت املصارف األكرب حجمًا مثل «عوده»« ،ميد»« ،سوسيتيه
جنرال»« ،بيبلوس» ،شراء الدوالر عرب مقايضة شيكات الدوالر،
بالدوالرات الورقية .ويف األسابيع األخرية ،انضمت جمموعة أخرى
من املصارف الكبرية والصغرية واملتوسطة ،مثل «البنك اللبناني
الفرنسي»« ،بلوم بنك»« ،بنك بيمو»« ،بنك بريوت والبالد
العربية»« ،بنك لبنان واخلليج» وسواهم.
السباق على مجع الدوالرات لتصديرها إىل اخلارج وإيداعها يف
مصارف املراسلة يف حسابات السيولة
احلرة من االلتزامات،
ّ
خلق طلبًا هائ ًال على الدوالر يف السوق احمللية .فالدوالرات مل
تكن مطلوبة من أجل إعادة تدويرها ،ولو جزئيًا ،يف الدورة
االقتصادية ،بل كانت مطلوبة من أجل التصدير فقط .حتى إن
لبنان مل يكن حيصل على سلع مقابلها .كانت هذه السيولة مبثابة
ملحة لالقتصاد .كان ميكن استعماهلا بألف طريقة أفضل من
حاجة ّ
تصديرها إىل اخلارج مقابل خسائر يف ميزانيات املصارف وطباعة
املزيد من اللريات لتغطيتها.
املصارف كانت السبب الرئيسي الرتفاع سعر الدوالر .لكن
السبب األساسي هو مصرف لبنان والسلطة السياسية .فالسلطة
بكل أركانها ،ومبا فيها احلكومة املستقيلة وجملس النواب
فوضت أمر إدارة االنهيار حلاكم مصرف لبنان رياض
والقضاءّ ،
سالمة .رسم هذا األخري ّ
ّ
«جهنمية» تفرتض أن اخلسائر يف
خطة

القطاع املصريف ميكن تغطيتها
ّ
عرب طباعة النقود
وضخها يف
السوق ،فيما يستوجب احلفاظ
على االحتياطات بالعمالت
األجنبية ضرب
القوة الشرائية.
ّ
يف البدء ،حاول الفصل بني
أسعار السلع األساسية والسلع
األخرى.
فحدد السلع اليت
ّ
جيب استريادها باالحتياطات
اليت ميلكها بالعمالت األجنبية
األدوية،
(احملروقات،
املستلزمات الطبية ،القمح.
الحقًا أضاف املواد الغذائية)
على أن تباع حمليًا بسعر
«مدعوم» يبلغ  1515لرية مقابل
الدوالر ،على أن يتم إفالت سعر
الصرف لباقي السلع فتزداد
أسعارها وتصبح قدرة الناس
ّ
على استهالكها
أقل .مبعنى
آخر ،إن ضرب
القوة الشرائية
ّ
كان وسيلة سالمة من أجل
تقليص احلاجة إىل استعمال
االحتياطات .وإضعاف
القوة
ّ
الشرائية ال حيصل من دون
إفالت سعر الصرف .وهذا األمر
خلق دينامية فتحت الباب أمام
جتارة الشيكات اليت استعملت
ضمن هدف آخر :التمهيد
إلعادة هيكلة القطاع املصريف
عرب إطفاء اخلسائر املرتاكمة يف
ميزانياتها (مبا فيها ميزانية
املقومة بالدوالر ،يتم تسديدها باللرية
مصرف لبنان) .اخلسائر
ّ
وفق سعر
املنصة ،ومصرف لبنان يطبع كمية اللريات اليت حيتاج
ّ
إليها من أجل تغطية اخلسائر .منذ تشرين األول  2019ولغاية
نهاية شباط ّ 2020
ضخ مصرف لبنان يف السوق ،أكثر من  30ألف
مليار لرية .أما إعادة هيكلة القطاع املصريف ،فتفرتض تعزيز
املصارف املفلسة بالسيولة.
هكذا ولد التعميم  .154ولد بثمن باهظ دفعه املقيمون يف
ومدخراتهم وثرواتهم .جتارة الشيكات
لبنان مباشرة من مداخيلهم ّ
بالدوالر احمللي مقابل الدوالر الورقي أو مقابل العملة الورقية
احمللية (اللريات) ،كانت تتأرجح تبعًا لتقلبات سعر الصرف .وسعر
حيدد أي سقف له،
حرًا من أي قيود .فاملركزي مل ّ
الصرف كان ّ
ومل يضع أهدافًا جيب بلوغها ،أو خطوطًا محرًا ال ميكن جتاوزها،
ّ
وال يهتم مبعدالت
التضخم والبطالة اليت خلقتها حالة االنهيار…
همه الوحيد إنقاذ املصارف .فهو من موقعه كحاكم يتمتع
كان ّ
بصالحيات إمرباطورية على السياسة النقدية والقطاع املصريف،
وعرب جلنة الرقابة على املصارف ،وكل اهليئات اليت يرتأسها،
كان يعلم بشكل دقيق ما تقوم به املصارف .أص ًال هو من أتاح
هلا هذا الطريق .مل جيربها على االمتناع عن سلوكه .بدا كأنه
«ينتشي» خالل شرائها الدوالرات من السوق .ظهر ذلك عندما
يروج بأن هناك حنو  10مليارات دوالر ورقي بني أيدي
كان ّ
الناس.
كان بإمكان سالمة منع املصارف من سحب الدوالرات من السوق
احمللية ،وإلزامها بتطبيق التعميم .مل يكن األمر يتطلب سوى
حتدد كيفية استعمال الشيكات والوجهة منها ،أو
بضعة إجراءات ّ
منع املصارف من استعمال رساميلها لشراء الدوالر اليت
تصدر
ّ
الحقًا بشيكات مصرفية .كان ميكن إبقاء حركة جتارة الشيكات
حدها األدنى ،إلجبار املصارف على إعادة التحويالت من
ضمن ّ
اخلارج ،سواء عرب حث عمالئها املودعني واملستوردين ،أو إجبار
مساهميها والشخصيات السياسية على إعادة األموال.
ّ
ّ
ستخفف األمل الناتج من
إجراءات من هذا النوع ،كانت
تضخم
األسعار الذي خلقه سالمة نيابة عن قوى السلطة .لكن سالمة
والقوى اليت ترعاه ويعمل بامسها ،اختارت أن
تعمم اخلسائر
ّ
على كل الناس إال على مستحقيها .لكن األنكى من ذلك،
أنه مل حيقق اهلدف .فاهلدف ،حبسب التعميم ،يكمن يف أن
إعادة قسم من األموال احملولة إىل اخلارج ،تضفي صدقية لدى
مصارف املراسلة حتى تصبح مرتددة يف رفع دعاوى إفالس
على املصارف اللبنانية .هل جيب على مصارف املراسلة اليوم
أن
تصدق أن زبائنها (املصارف اللبنانية) هي جهات تتمتع
ّ
بأهلية للعمل املصريف؟ كيف تقتنع املصارف بهذا األمر طاملا
أن املصارف تشرتي الدوالر الورقي بـ  3،7دوالرات حملية؟ من
سيغطي اخلسائر اليت جنمت عن هذه العمليات؟

تصوير هيثم املوسوي
هذه األسئلة مثرية للذاكرة؛ يف أحد اجتماعات التفاوض بني
الفريق اللبناني برئاسة وزير املالية غازي وزني ،وإىل جانبه
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ونوابه األربعة ،ومستشاريهم
مع فريق صندوق النقد الدولي،
توجه ممثل األخري إىل سالمة
ّ
بالقول« :إن ما تقوم به يشعل سعر الصرف .سريتفع سعر
الدوالر إىل  10آالف لرية و 20ألفًا .»...ال ميكن إشعال سعر
ّ
الصرف من أجل حتميل الناس اخلسائر عرب
التضخم .حتى صندوق
النقد الدولي ،املعروف بوحشيته ،كان أرحم من رياض سالمة
العامل نيابة عن قوى السلطة!
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مل يكتف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة برتك املصارف تشرتي
«على راحتها» الدوالرات من السوق ،بل أتاح هلا اجملال أيضًا من
أجل احتساب القيمة السوقية لسندات اليوروبوندز ضمن السيولة
اخلارجية املطلوبة منها .هذه اخلطوة يدافع عنها املصرفيون
باعتبار أن مصرف لبنان تعامل مع الفرق بني القيمة االمسية
لسعر سندات اليوروبوندز ،وبني القيمة السوقية على أنه خسائر،
وبالتالي فإن ما تبقى بعد اخلسائر هي سيولة.
أو ً
ال ،إن سندات اليوروبوندز ال ميكن أن
تقوم يف السوق من
ّ
خالل قيمتها يف التداول ،وخصوصًا يف حالة اإلفالس (التوقف
عن الدفع) .رمبا ميكن إجراء تقويم سوقي لسعرها باالستناد إىل
قيمة رهنها يف اخلارج .هل هناك أي مصرف أجنيب (حمرتم)
يوافق على رهن هذه السندات مقابل إقراض ما يوازي قيمتها
السوقية للمصرف اللبناني؟
ثانيًا ،إن تعريفات السيولة متنوعة ،لكن ال تدخل بينها قيمة
سندات اليوروبوندز .ال
تعد سندات اليوروبوندز املتداولة يف
ّ
البورصات الدولية سيولة إال إذا حتققت عملية بيعها .هذا األمر
كان حمور خالف أساسي بني مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي
عندما أراد األول اعتبار سندات اليوروبوندز سيولة جاهزة ميكن
تضمينها يف احتياطات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية .صندوق
النقد مل يقبل بهذه األالعيب.
ّ
ثالثًا ،إن ما قام به سالمة دفع املصارف إىل
التخلي عن هذه
السندات وبيعها يف اخلارج .عام  ،2020باعت املصارف سندات
يوروبوندز إىل جهات أجنبية بقيمة  4،4مليارات دوالر ،ومل يعد
لديها أكثر من  9،4مليارات دوالر حممولة يف حمافظها .ما يعين
أن الدائنني األجانب باتوا حيملون سندات دين لبنانية بأكثر من
 22مليار دوالر ،مقارنة مع  4مليارات يف نهاية  .2011هذا األمر
يعزز
القوة التفاوضية للدائنني األجانب ،فض ًال عن أن األجانب
ّ
ّ
الذين اشرتوا السندات اللبنانية يف فرتة األزمة هم «الصناديق
الكاسرة» اليت تبحث عن دولة مفلسة فتشرتي سنداتها بثمن
خبس وترفع دعاوى دولية باالستعانة مبكاتب حماماة دولية
مشهورة لتحصيل األرباح.

صفحة 7

Saturday 6 MARCH 2021

الـسبت  6آذار 2021

مــقاالت وتـحقيقات

تفاصـيل املالحـقة القضائيّة
السويـسريّة لـرياض سـالمة
القضاء
يواصل
التحقيق
السويسري
يف قضية حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة،
ُ
املشتبه به مع شقيقه،
يف اختالس وتبييض
أموال تصل قيمتها
إىل  300مليون دوالر.
أسسها
عدة
شركات
ّ
ّ
سالمة ،وحسابات فتحها
يف سويسرا ،وعقود
ّ
موقعة
«مشبوهة»
بني شقيقه ومصرف
ّ
كلها تفاصيل
لبنان،
كشفتها النيابة العامة

ً
طالبة تعاونها
السويسرية للسلطات اللبنانية،
بسبب خطر تأثري ذلك على «اجلمهورية» والبنك
املركزي.
ِبْرن | يف كانون الثاني املاضيُ ،وضع حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة حتت مقصلة القضاء
السويسري .هو ُمشتبه به ،باإلضافة إىل شقيقه
رجا سالمة ،جبرم اختالس أموال مصرف لبنان
وتبييضها يف سويسرا .ليس أمرًا عابرًا فتح
ملفات «فساد» هلا عالقة حباكم بنك مركزي،
فهي ُحكمًا تعين ضرب صورة املصرف ومركزه
وعالقاته مع بقية املؤسسات املالية العاملية.
وترافق ذلك مع كشف احلاكم ملسؤولني
بأن «الغطاء
قربني منه عن اقتناعه ّ
رقابيني ُ
وم ّ
ثم ،خفت فجأة احلديث
األمريكي» قد ُرفع عنهّ .
ُ
ّ
امللف قد
بأن
عن القضية ،إىل درجة أوحي ّ
ّ
التوقف عن التداول
أن
ُيقفل بتسوية .إال ّ
ضد سالمة ال يعين طمسها.
بتفاصيل القضية
ّ
ّ
تؤكد مصادر قضائية
على العكس من ذلك،
ودبلوماسية سويسرية «استمرار التحقيقات
جبدية»ُ .
إن
ّ
وتضيف يف حديث مع «األخبار» ّ
التحقيقات األولية تكشف وجود عمليات «غسل
أموال تعود ّ
أقله إىل عام ُ ،2002
قدر بأكثر من
وت ّ
 300مليون دوالر» .اخليط الذي أسقط الستارة
هو عقد ّ
موقع بني مصرف لبنان بشخص احلاكم
وشركة « »Forry Associates LTDبشخص رجا
سالمة ،وهي ُمسجلة يف اجلزر العذراء الربيطانية.
أن «الشركة وكيل ألدوات
العقد
ينص على ّ
ّ
قدمها مصرف لبنان ،كسندات خزينة وسندات
ُي ّ
الدين بالعمالت األجنبية وشهادات اإليداع.»...
هنا بدأت املخالفة :يعقد سالمة ،بصفته حاكمًا
ملصرف لبنان ،صفقة متتد لسنوات مع شركة
تؤمن لألخري أرباحًا من أموال
يرأسها شقيقه،
ّ
مصرف لبنان العامة .مصاريف «املركزي» مع
الشركة املذكورة كانت تحُ ّول إىل حساب مصريف
«يف مصرف  HSBCالسويسري ،عائد إىل رجا
سالمة» .ما بني  2002و ،2015وصلت إىل
حساب « »Forry Associated LTDمبالغ حبواىل
 334مليون دوالر أمريكيُ ،مرسلة من حساب
واحد يف مصرف لبنانُ ،تضيف املصادر .وقد
ُحّولت مبالغ مالية إىل حساب رجا سالمة أيضًا
يف مصرف « HSBCسويسرا» ،الذي أرسل
منه إىل «مخسة مصارف داخل لبنان مبلغ 207
ماليني دوالر».

حـُجز يف سويسرا على أصول سالمة املقدّرة
بعشرات ماليني الدوالرات

سنة  2008ظهر «أرنب» جديد .حساب مصريف
ُفتح لدى مصرف «يوليوس بار» السويسري
باسم شركة «»Westlake Commercial Inc
ُ
سجل باسم رياض
املسجلة يف بنما .احلساب ُم ّ
سالمة« .املستندات اليت حصلنا عليها من
بأن احلساب اجلديد لدى
املصارف املعنيةُ ،تفيد ّ
يوليوس بار ّ
تلقى بني  2008و 2012أكثر من 7
ماليني دوالرُ ،حّولت من حساب شركة Forry
 .»Associatedتلك السنة شهدت أيضًا «فتح
سالمة حلساب مصريف باسم مصرف لبنان لدى
التصرف به رياض سالمة،
يوليوس بار حيتكر
ّ
وقد أمر األخري املصرف بتحويل سندات مالية
سنة  2012إىل بنك عوده سويسرا».
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يف سنة  ،2011ظهرت شركة جديدة ُمسجلة
باسم رياض سالمة هي « ،»SI 2 SAفتحت حسابًا
حولت
مصرفيًا لدى بنك « »EFGيف سويسراّ ،
إليه شركة  Westlake Commercial Incمليون
و 600ألف فرنك سويسري» .وبني  2011و،2013
ُحّول إىل شركة « »SI 2 SAحنو  3ماليني فرنك
سويسري ،قبل أن تدفع الشركة عام 7 2019
ماليني و 300ألف فرنك سويسري لشركة «Red
 .»Street 10 saاحلساب املصريف ميلكه رياض
ً
إضافة إىل حسابات شركات سالمة
سالمة.
الثالث »RED STREET 10 SA« :و»»SI 2 SA
ّ
متلك احلاكم
و»،»Westlake Commercial Inc
حسابًا لدى مصرف «ّ »UBS AG
تلقى بني 2012
و 2018ما جمموعه  7.5ماليني دوالر أمريكي،
ُحّولت مجيعها من حساب يف مصرف لبنان.
أن سالمة «فتح
ُتضيف املصادر السويسرية ّ
سنة  2016حسابًا بامسه لدى «كريديه سويس»
ُحّول إليه بني  2016و 2019أكثر من  4ماليني
دوالر من حساب ميلكه هو يف البنك املركزي».
حول من حسابه لدى مصرف لبنان «أكثر
ثم ّ
ّ
من  5ماليني دوالر إىل حساب لدى مصرف
ّ .»Pictet CIE SA
ُ
«استثمرت
كل هذه املبالغ
أن سالمة
يف شراء عقارات وسندات»ُ .يذكر ّ
موظف رمسي يقبض راتبه باللرية ،وحتويله
مبالغ إىل اخلارج بالدوالر ّ
إما بشرائه الدوالر
متت ّ
من «السوق» أو من ودائع املصارف لديه ،أي
أموال املودعني.

يجب أن يـُقرّر لبنان ما إذا كان سيصادر األموال
املُحتجزة يف سويسرا أم ال

ولكن ما هو دور ماريان حويك؟ جُتيب املصادر
بأن ُمساعدة احلاكم «متلك حسابني مصرفيني،
ّ
عامي 2008
أجرت حتويالت مالية إليهما بني
َ
و .»2013احلسابان اللذان متلكهما حويك،
«حجز عليها بعد فتح القضية.
وحسابات سالمةُ ،
وقد ُحجز على أصول سالمة يف سويسرا،
املقدرة بعشرات ماليني الدوالرات» .لكن
ّ
ُ
«الشبهة» على
ثبت
السلطات السويسرية مل ُت ّ
ٍ
كفرد صاحب
حويك ،وهي تطلب االستماع إليها
«مفيدة للتحقيق،
موقع خُيّوله تقديم معلومات ُ
وعلى أساسها إما تكون مجُ ّرد شاهدة أو ُمشتبها
أن االستماع إىل األخوين سالمة
بها» .يف حني ّ
«سيتم بصفتهما ُمشتبهًا بهما» .من األساسي
يف هذه القضية التدقيق يف كيفية اختاذ
القرارات داخل مصرف لبنان ،وصالحيات احلاكم،
وتفرده باختاذ قرارات ُمعينة ،واستغالله منصبه
ّ
إلجراء عمليات خاصة ،وحتويل املبالغ ،وغريه...
يتم االستجواب يف سويسرا؟ رياض سالمة
هل ّ
أبدى رغبة يف ذلك« ،ولكن ليس بالضرورة،
مُمكن أن تتم التحقيقات يف سويسرا ،ويمُ كن
إجراؤها يف لبنان وفق القانون السويسري أو
اللبناني».
أن
ما املطلوب اآلن؟ تعترب املصادر السويسرية ّ
تعاون السلطات اللبنانية خطوة رئيسية« ،وال
مما إذا كانت اجلرائم ُتسيء إىل
سيما للتأكد ّ
ّ
لبنان ومصرف لبنان ككيان ،كما ّ
أنه مطلوب من
لبنان حتديد ما إذا كان يريد ُمصادرة األموال
حُ
املتجزة يف سويسرا أم ال».

«األخبار»

«حزب املصرف ..خليّة جملس النواب»
مص ّر على عرقلة التدقيق اجلنائي!
إيلي الفرزلي

السعي إىل إعادة التدقيق اجلنائي إىل ّ
سكة
املتضررون
التنفيذ تواجهه عقبات مل تتغري.
ّ
ال يزالون باملرصاد .حتى عندما أقر قانون
تعليق السرية املصرفية ملصلحة املوجل
مير إال بعد تفخيخه
بالتدقيق اجلنائي ،مل ّ
يسهل تعدد التفسريات.
بالغموض مبا
ّ
ولذلك ،وبعدما طلبت رئاسة اجلمهورية
ووزارة املالية رأيهما يف مسألتني خُيشى
أن تعرقال التدقيق جمددًا ،أصدرت هيئة
التشريع رأيني استشاريني .األول يؤكد
أن قانون تعليق السرية املصرفية يشمل
حسابات املصارف يف مصرف لبنان،
والثاني يوضح أن املقصود بالتدقيق يف
حسابات مصرف لبنان والوزارات واملصاحل
املستقلة واجملالس والصناديق واملؤسسات
العامة بالتوازي هو خضوع هذه احلسابات
للتدقيق بطريقة متشابهة ال متزامنة .وقد
أوضحت رئيسة اهليئة جويل فواز ،يف
االستشارة اليت أصدرتها يف  ،2021/2/2أن
التدقيق بالتوازي يعين خضوع «مجيع هذه
احلسابات بطريقة متشابهة ،مماثلة ،للتدقيق

اجلنائي ،وليس خضوعها مجيعها للتدقيق اجلنائي
يف وقت واحد ،وإال لكان استعمل واضع النص
عبارة «بالتزامن» بد ً
ال من «بالتوازي»» .هذا أمر
كان قد أكده أكثر من نائب شارك يف صياغة
النص .كما أكدوا أن النقاش يف اجمللس كان
متمحورًا حول البدء بالتدقيق اجلنائي من مصرف
لبنان ،على أن يشمل اجلهات األخرى.
لكن هذا التفسري القضائي والنيابي وجد من
توجهات حزب املصرف،
يعارضه ،تأكيدًا على
ّ
الذي ال يزال يسعى جاهدًا إىل إعاقة التدقيق
يف حسابات مصرف لبنان وحسابات املصارف.
وعلى ما يبدو ،فإن «قطبة» التدقيق «بالتوازي»
ال تزال حاضرة لالستخدام .وقد برزت جمددًا يف
قدمه إىل جملس الوزراء نائب رئيس
سؤال نيابي ّ
جملس النواب إيلي الفرزلي والنواب :قاسم
هاشم ،غازي زعيرت ونقوال حناس.
السؤال يطالب «بشكل واضح» بأن يكون «العقد
الذي سيتم مبوجبه إمتام التدقيق يف مصرف لبنان
شام ًال ،وفقًا لصراحة القانون  2020/200والقرار
الصادر عن جملس النواب يف  ،2020/11/27أيضًا
الوزارات واإلدارات ،أو على أقل تقدير التدقيق
اجلنائي يف وزارات الطاقة واالتصاالت (على
سبيل املثال ال احلصر)».
ربط التدقيق يف مصرف لبنان بالتدقيق يف وزارة
الطاقة ليس جديدًا .سبق للرئيس نبيه بري نفسه
أن قال ،يف  29كانون الثاني املاضي ،إنه «مع
إجراء حتقيق جنائي يشمل حسابات ّ
كل مؤسسات
الدولة ،وزارات وإدارات وصناديق ومصرف
لبنان ،وأول ما جيب أن يبدأ به التحقيق اجلنائي
هو وزارة الطاقة».
أكثر من ذلك يعترب مقدمو السؤال أن «حماولة
البدء بالتدقيق اجلنائي يف مصرف لبنان وحده
دون عطفه على هذه الوزارات من شأنه تفريغ
التدقيق اجلنائي لدى مصرف لبنان من مضمونه
ألن التدقيق يف حسابات املصرف لن يكون له
النتيجة املتوخاة إذا مل يتم ربطه بتدقيق بالتوازي
والتزامن مع التدقيق لدى الوزارات واإلدارات
وهذا أمر بديهي».
البداهة اليت يتحدث عنها النواب مل تكن كذلك،
حبسب زميل هلم شارك يف اجللسة اليت أقر فيها
قانون رفع السرية املصرفية ألجل التدقيق .مل
يقولوا كيف ميكن أال يؤدي التدقيق يف مصرف
لبنان إىل النتيجة املتوخاة منه إذا مل يربط مع
التدقيق يف الوزارات واإلدارات .ومل يقولوا أص ًال
كيف ميكن ربط األمرين بشكل عملي .أضف إنه بدا
مستغربًا ،حبسب املصدر ،إضافة عبارة «التوازي
والتزامن» (مع وضع خط حتت كلمة التزامن) يف
ّ
يسلم بوحدة معنى
السؤال ،كما لو أن القانون
الكلمتني.

كلمة «التزامن» لم تـَ ِرد يف القانون وال يف
مناقشات مجلس النواب

املوجه إىل احلكومة يف ٢٢
واألسوأ أن السؤال
ّ

تصوير هيثم املوسوي
الرد على رأي هيئة
شباط املاضي بدا مبثابة
ّ
التشريع واالستشارات ،اليت أكدت االختالف
التام بني التعبريين .أضف إىل ذلك أن مصطلح
«بالتزامن» مل يرد يف القانون ،وال يف مناقشات
جملس النواب ،إمنا ورد يف الرأي الذي أصدرته
اهليئة يف معرض تأكيدها أن التوازي ال يعين
«يف الوقت نفسه» ،علمًا بأن اهليئة سبق أن
أوضحت أن القانون ربط عملية التدقيق اجلنائي
بقرار يصدر عن احلكومة اليت يعود هلا أن
تقرر متى ختضع حسابات الوزارات واملصاحل
املستقلة واجملالس والصناديق واملؤسسات
العامة للتدقيق يف ضوء املعطيات اليت تتوافر
هلا («تعليق السرية ملدة سنة يف كل ما يتعلق
بعمليات التدقيق اجلنائي اليت قررتها وتقررها
احلكومة…») .وبالتالي ،فإن احلكومة مل تصدر
قرارًا بالتدقيق باإلدارات واملؤسسات العامة بعد،
لكنها سبق أن أصدرت يف متوز قرار التدقيق
حبسابات مصرف لبنان .ومن البديهي السعي إىل
تفعيل العقد الذي كان ّ
موقعًا مع شركة «الفاريز
أند مارسال» للتدقيق يف حسابات مصرف لبنان،
من دون أن يعين ذلك عدم إمكانية توسيع العقد
ليشمل باقي املؤسسات الحقًا على قاعدة توازي
الصيغ.
مسألة تعديل العقد سبق أن ناقشتها وزارة
املالية مع رئاسة احلكومة .وهي كانت قد أشارت
إىل أن «توسيع مهام التدقيق ليشمل مجيع
األطراف املذكورة يف القانون ،يستدعي تعديل
ّ
املوقع مع ألفاريز ( .»)2021/1/18وحبسب
العقد
الرد املرسل من األمني العام جمللس الوزراء
حممود مكية إىل وزارة املالية يف اليوم نفسه،
ّ
يتطلب إيداع رئاسة
«املضي يف هذا األمر
فإن
ّ
معدلة عن العقد بتفاصيله
جملس الوزراء نسخة
ّ
كافة ومستوفيًا الشروط واإلجراءات املفروضة
أصو ً
ال» .لكن حبسب املعلومات ،مل تنجز وزارة
املالية التعديالت على العقد ،بانتظار انتهاء
املفاوضات املستمرة مع الشركة ومعرفة ما إذا
كانت ستستأنف تنفيذ التدقيق يف مصرف لبنان
أو ً
ال.
ّ
الالفت أن النائب قاسم هاشم ،أحد املوقعني
على السؤال النيابي ،مل يشأ ،يف اتصال مع
«األخبار» ،الدفاع عن مضمون السؤال ،مشريًا إىل
أنه ال بد من تطبيق القانون نصًا وروحًا ،وكل
ّ
يؤخر (إشارة السؤال
يقدم أو
ما عدا ذلك لن
ّ
إىل مسألة التزامن يف التدقيق) .وهو أوضح أن
الغاية من السؤال هي ّ
حث الوزارة على التدقيق
يف كل املؤسسات ،من دون انتظار نتائج
التدقيق يف املصرف املركزي .وأوضح هاشم أنه
بالنسبة إليه فإن بدء التدقيق يف مصرف لبنان
هو أولوية ،مشريًا إىل أن هذا ما مت التأكيد عليه
يف جملس النواب .وبالتالي ،ليس مطلوبًا أن يبدأ
التدقيق بالتزامن بني املؤسسات املستهدفة،
لكن من الضروري وضع اآللية للبدء بالتدقيق يف
كل املؤسسات.
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اسـرتاليات

أسرتاليا تستعد لطرح التطعيم بلقاح
أسرتازينيكا االسبوع املقبل

املدعي العام الفيدرالي كريستيان بورتر يكشف
أنه املعين يف ادعاء اغتصاب حبقه عام 1988

كريستيان بورتر و كاثرين ثورنتون التي أنهت حياتها يف حزيران 2020
فيما تستعد أسرتاليا لطرح لقاح
أسرتازينيكا للتطعيم األسبوع
املقبل ،أكدت دراسة جديدة
أن لقاحي فايزر واسرتازينيكا
فعاالن يف احلد من شراسة
فريوس كورونا خاصة لدى
كبار السن.

وأظهرت بيانات رمسية جديدة
أن لقاحي فايزر وأكسفورد/
أسرتازينيكا أثبتا «فعالية عالية»
يف خفض العدوى بفريوس
كورونا وعوارض املرض الشديد
لدى كبار السن يف بريطانيا ،مع
تراجع عدد احلاالت اليت تتطلب
النقل إىل املستشفى بأكثر من
 80باملئة.
ولدى شرحية األشخاص فوق 80
عاما ،أظهرت جرعة واحدة من
أي من اللقاحني فعالية بأكثر
من  80باملئة يف جتنب العالج
يف املستشفى ،بعد حواىل ثالثة
إىل أربعة أسابيع على تلقي
احلقنة ،حبسب دراسة واقعية
هليئة الصحة العامة النكلرتا،
دأبت على مجع معطيات منذ
كانون الثاني/يناير.
وتأتي الدراسة يف وقت تدرس
فرنسا وأملانيا الرتاجع عن
قرار رفض الرتخيص للقاح
أسرتازينيكا لألشخاص فوق
 65عاما ،وسط خماوف تتعلق
بفعاليته.
ورحب وزير الصحة مات هانكوك
بالدراسة اجلديدة واعتربها حتمل
«أخبارا جيدة للغاية».
املعطيات
«تظهر
وقال
التفصيلية أن احلماية من كوفيد
بعد  35يوما على إعطاء جرعة
أوىل ،هي أفضل بقليل للقاح
أكسفورد مقارنة بلقاح فايزر».
فعاالن
«اللقاحان
وأضاف
بدرجة عالية يف خفض عدوى
كوفيد 19-لدى األشخاص بسن
 70عاما وما فوق».
ويقدم لقاح فايزر احلماية من
التقاط العدوى بنسبة ترتاوح
بني  57و 61باملئة بعد إعطاء
اجلرعة األوىل ،فيما يوفر
ترتاوح
محاية
أسرتازينيكا
بني  60و 73باملئة ،حبسب
الدراسة.
وقالت رئيسة برنامج التطعيم
يف هيئة الصحة العامة النكلرتا
ماري رامزي إن هذا «يضاف
إىل األدلة املتزايدة اليت تظهر

أن اللقاحات تنجح يف خفض
العدوى وإنقاذ األرواح».
وتابعت «من املهم أن نتذكر أن
احلماية ليست تامة وال نعلم بعد
قدرة هذه اللقاحات يف خفض
خماطر نقل املصاب بكوفيد19-
العدوى إىل آخرين».
أعطت بريطانيا جرعة أوىل من
أحد اللقاحات ألكثر من 20
مليون شخص يف إطار محلة
واسعة تعترب ضرورية للحد من
الوباء الذي أودى حتى اآلن
بقرابة  123ألف شخص.
وردا على سؤال حول التشكيك
يف بعض الدول األوروبية
بفاعلية لقاح أسرتازينيكا ،قال
نائب املسؤول الطيب النكلرتا
جوناثان فان-تام إن النتائج
«تدعم» النهج الربيطاني.
وقال «أعتقد أنه يف الوقت
البيانات
ستتكلم
املناسب
الصادرة عن الربنامج عن
نفسها ،وستكون الدول األخرى
دون شك مهتمة به كثريا».

أعلنت بريطانيا اإلثنني 104
وفيات بالفريوس و 5455حالة
إصابة جديدة ،أي حواىل نصف
العدد املسجل اإلثنني املاضي.
وتراجع عدد حاالت الدخول
إىل وحدات العناية املركزة
لالشخاص فوق  80عاما ،إىل
ما دون العشرة يف األسبوعني
املاضيني ،حبسب هانكوك.
وستبدأ بريطانيا األسبوع املقبل
املرحلة الثالثة من ختفيف تدابري
االغالق ،يف إطار خطة للعودة
إىل حياة طبيعية بنهاية حزيران/
يونيو.
وتؤكد األرقام األخرية على
أهمية تلقي اجلميع اللقاح،
حبسب فان-تام.
أضاف «إنها تظهر لنا ،وتعطينا
مؤشرات أوىل ،بأنه إذا ما
صربنا وأمهلنا برنامج اللقاح
الوقت الكايف ليعطي مفعوله
بالكامل ،سينقلنا كما نأمل إىل
عامل خمتلف متاما يف األشهر
القليلة القادمة».

نفى بورتر أي عالقة جنسية
بينه وبني كاثرين ثورنتون
اليت أنهت حياتها يف حزيران/
يونيو  .2020وكانت ثورنتون
يف  16من عمرها يف الفرتة
اليت قابلت فيها بورتر وهو
يف  17من عمره.
ظهر املدعي العام الفيدرالي
كريستيان بورتر أمام عدسات
الكامريا اليوم يف غرب
أسرتاليا ،ليعرف عن نفسه
اغتصابه
املزعم
كالوزير
لسيدة يف العام .1988
ونفى بورتر أي عالقة جنسية
بينه وبني كاثرين ثورنتون
اليت أنهت حياتها يف حزيران/
يونيو  .2020وكانت ثورنتون
يف  16من عمرها يف الفرتة
اليت قابلت فيها بورتر.
حيث كانا جزءًا من فريق
ملسابقات اجلدال يف جامعة
سيدني .وحبسب ما صرح
به بورتر ،مل تنشب أي عالقة
بينه وبني ثورنتون.

وقال بورتر إنه حتدث مع
سكوت
الوزراء
رئيس
موريسون األربعاء املاضي.
وادعى بورتر إنه مل يرى
الرسالة
«ذهبت إىل مكتب رئيس
الوزراء بناءًا على طلبه وسألين
عن اللدعاء املوجه ضدي
والذي علم به من الرسالة
اليت أرسلتها ثورنتون إىل
مكتبه»
كما بدأ بورتر تصرحيه
الصحفي باالعتذار إىل أهل
ثورنتون على «كيفية تناول
االعالم هلذه القضية وعلى
تسييس املوضوع».
وأكد بورتر أنه مل يكن على
أي دراية بهذا االدعاء حتى
األسبوع املاضي وأنه مل
يوجد أي تواصل بينهما منذ
أن رآها منذ  33عامًا .كما
أضاف أن كل ما يعلمه عن
االدعاء والقضية هو ما قرأه
يف االعالم االسرتالي.
وكان قد قال موريسون إنه

علم بهذا االدعاء يوم اجلمعة
املاضي وهو ما ينايف ما قاله
بورتر بشأن احلديث الذي دار
بينه وبني رئيس الوزراء يوم
األربعاء املاضي.
وقال بورتر إنه لن يتنازل عن
منصبه كاملدعي العام وإنه
طلب من موريسون أن يسمح
له باجازة أسبوعني ألسباب
صحية .حيث صرح بورتر إنه
سيحصل على رعاية الصحة
النفسية.
ال أخجل من القول إنين
سأحصل على املساعدة لرعاية
صحيت النفسية.
وقال بورتر إنه عمل طوال
اجملرمني
ليضع
حياته
واملغتصبني وراء القضبان
وإنه مازال يؤمن بنزاهة
القضاء األسرتالي.
من جانبها قالت شرطة نيو
ساوث ويلز إنها أقفلت
التحقيق بعد وفاة ثورنتون يف
العام املاضي ،وأنه مل تتوفر
أدلة كافية الثبات التهمة.

لقاح جونسون آند جونسون قد يكون خيارا ثالثا وصول اجلرعات األوىل من لقاح
أكسفورد-أسرتازينيكا إىل أسرتاليا

مسحت الواليات املتحدة أمس
الطارئ
باالستخدام
األول
للقاح «جونسون أند جونسون»،
ليصبح بذلك ثالث جرعة مضادة
لفريوس كورونا أعطي الضوء
التصدي
األخضر هلا يف إطار
ّ
لكوفيد 19-الذي أوقع أكثر من
نصف مليون وفاة يف البالد.
وقالت القائمة بأعمال رئيسة
لألغذية
األمريكية
الوكالة
والعقاقري (أف دي إيه)
جانيت وودكوك إن «التصريح
يوسع
باستخدام هذا اللقاح
ّ
قائمة اللقاحات املتاحة ،واليت
تعد أفضل وقاية طبية من
يف
ملساعدتنا
كوفيد،19-
مكافحة هذه اجلائحة اليت اوقعت
أكثر من نصف مليون وفاة يف
الواليات املتحدة».
واللقاح الذي تصنعه شركة
«جونسون أند جونسون» والذي
بدأ استخدامه يف جنوب افريقيا،
منتظر بشكل خاص يف العامل
النه خالفا للقاحات األخرى ال
يتطلب إال جرعة واحدة.
ولديه ميزة أخرى يف اجملال
اللوجسيت إذ ميكن ختزينه يف
درجات حرارة الرباد ،ما يسهل

بشكل كبري توزيعه.
وكانت إدارة الغذاء والدواء
أصدرت جمموعة من الوثائق يف
وقت سابق هذا األسبوع أكدت
فيها فعالية هذا اللقاح.
وحول تأثري هذه اخلطوة على
أسرتاليا ،قال طبيب األمراض
املعدية يف اجلامعة الوطنية
األسرتالية الربوفيسور ساجنايا
سيناناياكي إن اللقاح ميكن أن
يكون خيارا جيدا آخر ألسرتاليا.
وتابع يف تصريح إعالمي «أنه ال
يوجد سبب مينع ذلك» موضحا
بأن هذا اللقاح يعمل بطريقة
مشابهة لطريقة عمل لقاح
أسرتازانيكا.
وتلقى حوالي  30ألف عامل يف
اخلطوط األمامية لقاح فايزر
األسبوع املاضي.
ويعطى ما يقرب من  6000جرعة
لقاح يوميا ،يف ظل حاجة البالد
إىل حوالي  150.000جرعة يوميا
غالبية األسرتاليني
لتطعيم
حبلول نهاية العام.
من جانبه ،أعلن وزير الصحة
غريغ هانت عن إنشاء وحدة
ملكافحة املعلومات املغلوطة
«املعلومات
على
للقضاء

السخيفة» مثل نظرية تسبب
شبكة اتصاالت اجليل اخلامس
بأمراض سرطانية.

وشرح قائال «ال نريد إعطاء
الكثري من الوقت لبعض أكثر
األفكار سخافة ،لكننا نريد أن
نقدم تطمينات عامة ملكافحة
تلك األفكار اليت سيكون هلا
بعض التأثري اخلاطئ على ثقة
اجلمهور».
من جانبها ،أعلنت إدارة السلع
العالجية اختبار الدفعة األوىل
من لقاح اسرتازانيكا للتأكد من
أنها تليب معايري اجلودة الصارمة
يف أسرتاليا ،قبل البدء بتوزيع
اللقاح يف  8مارس/آذار.
ووصلت أول  30ألف جرعة إىل
سيدني أمس ،وسط إشادة
رئيس الوزراء سكوت موريسون
بهذه اخلطوة.
إنتاجيا ،ستتوىل  CSLالرائدة
يف جمال التكنولوجيا احليوية
بتصنيع  50مليون جرعة من
هذا اللقاح الذي سيحصل عليه
معظم األسرتاليني.
وبدأت أسرتاليا برنامج التلقيح
األسبوع املاضي بلقاح فايزر.

اجلرعة
أسرتاليا
تلقت
األوىل من لقاح أكسفورد-
أسرتازينيكا لفريوس كورونا،
بينما تستعد احلكومة لتسريع
وترية احلملة الوطنية لتوزيع
اللقاح.
وقال وزير الصحة الفدرالي
غريغ هانت إن  300,000جرعة
من اللقاح وصلت إىل أسرتاليا
وسيتم اختبارها من قبل إدارة
السلع العالجية Therapeutic
.Goods Administration
ومن جانبه قال رئيس الوزراء
سكوت موريسون إن وصول
اللقاح إىل أسرتاليا يعد إجنازًا
عظيمًا ألسرتاليا.
وتأتي هذه الشحنة من اللقاح
بعد وصول شحنة لقاح شركة
فايزر األسبوع املاضي.
ومن املتوقع أن حتصل
أسرتاليا على  1.2مليون جرعة
من لقاح أسرتازينيكا قبل أن
يبدأ التصنيع احمللي يف نهاية
آذار القادم.

ويصل إمجالي عدد اجلرعات
اليت ستحصل عليها أسرتاليا
إىل  50مليون جرعة من لقاح
سيتم
الذي
أسرتازينيكا
تصنيعه حمليًا .وعلى األغلب
سيحصل معظم األسرتاليون
على هذا اللقاح.
وقد مت تلقيح  30,000ألف
أسرتاليًا حتى اآلن منذ يوم
اإلثنني املاضي ومن ضمنهم
 8,110من دور دعاية املسنني
وقطاع رعاية ذوي االحتياجات
اخلاصة.
وتعتزم احلكومة إطالق محلة
توعية تصل كلفتها إىل 31
مليون دوالر لتصاحب احلملة
لقاحات
لتوزيع
الوطنية
فريوس كورونا.
ومشلت محلة التوعية اليت
أطلقتها احلكومة يف كانون
الثاني/يناير املاضي ،معلومات
حول كيفية عمل إدارة السلع
العالجية وموافقتها أو رفضها
للقاحات وغريها من األدوية.
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مـقاالت وتـحقيقات

رسالة اىل غبطة البطريرك املاروني يف لبنان وسائر
املشرق مار بشارة بطرس الراعي
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

معادلة «التيار» :تصويب وجهة الراعي
ال التصويب عليه
عماد مرمل

ّ
تشكل العالقة بني «التيار الوطين احلر»
والبطريرك املاروني بشارة الراعي
منذ مدة مادة لألخذ والرد ،وسط
استنتاجات متفاوتة ملا آلت إليه هذه
العالقة على وقع املواقف التصاعدية
لبكركي أخريًا.
مع اشتداد حدة االزمة السياسية ِ
بفعل
االخفاق املتواصل يف تشكيلاحلكومة،
راحت نربة الراعي تعلو شيئًا فشيئًا ،من
ّ
ومبطن
دون أن ختلو من لوم ظاهر حينًا
أحيانًا ،لرئيس اجلمهورية ميشال عون
على طريقة تعامله مع ملف التأليف.
وعلى اجلهة االخرى ،إنزعج عون و
«التيار» من حياد الراعي يف معركة
ني من خطر
«محاية حقوق املسيحي 
خمالفة الرئيس املكلف لقواعد الشراكة
لكن ذلك مل حيل دون
وامليثاقية»،
ّ
إبقاء خطوط تواصلهما مفتوحة مع
بكركي عرب املوفدين ،ملواجهة أي تأثري
احلريري عليها.
وبينما كان عون و«التيار» منشغلني
بتحسني مواصفات «احلضور املسيحي»
يف احلكومة املقبلة ،حسب رأيهما،
فوجئا بالبطريرك يدعو اىل تدويل قضية
لبنان وعقد مؤمتر برعاية األمم املتحدة
ملعاجلتها ،األمر الذي قد ينطوي بشكل
أو بآخر على «إدانة للعهد وإلصاق
لتهمةالعجز والفشل به».
وحسب «التيار» ان الراعي «مل يكتف
بهذا املقدار ،بل بادر من خالل جتمع
السبت اىل رفع سقف خطابه السياسي
منددة برئيس
على وقع هتافات
ّ
اجلمهورية والتيار اللذين استشعرا
بوجود حماولة الستغالل التباينات مع
ري اشتباك واسع
بكركي من أجل تفج 
بينها وبينهما».
يدرك التيار أنه تبقى لبكركي رمزية
ومكانة يف الوجدان املسيحي مهما
كان موقعها وخيارها ،ولذلك اعتمد
اسرتاتيجية احتواء اخلالف مع الراعي
ومل يذهب اىل مواجهة مباشرة ضده،
بأن رسائل بكركي
على رغم معرفته ّ
موجهة يف جانب منها اىل قصر بعبدا
ومرينا الشالوحي.
ان التيار يتعمد التمييز بني
وبدا واضحًا ّ
َ
الراعي وكالمه وبني القوى اليت تريد
استغالل موقع البطريركية وخطابها
حملاصرة رئيس اجلمهورية و»التيار»
وتأليب الرأي العام املسيحي عليهما.
بأن البعض يف الوسط
يشعر «التيار» ّ
املسيحي حياول االستقواء بالراعي
وبأن
وجتيري رصيده حلسابات خاصة،
ّ
ّ
االتكاء على
هذا البعض يسعى اىل
عصا البطريرك ،بل استخدامها ،يف
معركة االنقضاض على قصر بعبدا
ومرينا الشالوحي.
ّ
«جتنبًا للوقوع يف فخ الصدام مع
و
بكركي ،وتفاديًا إلعطاء خصومه فرصة
استثمار مثل هذا االشتباك خلدمة
مصاحلهم» ،قرر «التيار احلر» ان
خيوض املواجهة من داخل البطريركية
ّ
متجنبًا إخالء
املارونية وليس معها،
الصرح البطريركي خلصومه املسيحيني،
فصارت معادلته تصويب وجهة الراعي
ال التصويب عليه.
وضمن هذا السياق ،تأتي الزيارات
املتكررة لوفود وشخصيات من
«التيار» اىل بكركي سابقًا والحقًا،
ان القطيعة او
ان «التيار» يعرف ّ
إذ ّ
املقاطعة ستفسح اجملال أمام «القوات
ب وقدامى 14
اللبنانية» وحزب الكتائ 
الوشوشة» ليسرحوا
آذار و «حمرتيف َ
وميرحوا يف بكركي ،فاختار تنظيم
سيدها على َتسعريه،
اخلالف مع
ّ

وحماورته على حماربته.
ولئن كان منسوب التباينات يف
املقاربة السياسية قد ارتفع ،غري
أن «التيار» مييل يف اآلونة األخرية
ّ
حنو جتميل هذه احلقيقة والتخفيف
من وطأتها ،عرب االجتهاد يف تفسري
طروح الكنيسة حول احلكومة واحلياد
والتدويل ،وصو ً
ال اىل إجياد تقاطعات
مع الراعي بدل االفرتاق عنه.
فرص واقعية
يدرك «التيار» ان ال َ
أمام التدويل واحلياد ألسباب داخلية
وخارجية معقدة ومتشابكة ،ولذلك ال
ليتحمل هو مسؤولية الدفع
جيد مربرًا
ّ
ان
حنو إسقاطهما باملباشر ما دام ّ
ّ
ستتكفل
الظروف احمللية والدولية
بذلك.
وعليه ،يسعى «التيار» اىل التنقل
حبذر وروية بني سطور خطاب بكركي
يؤيده كام ًال وال
يف هذه املرحلة ،فال ّ
باملفرق
معه
يرفضه كام ًال ،بل يتعامل
ّ
ّ
مسلطًا االضواء على
وعلى القطعة،
القواسم املشرتكة وتاركًا املواد
اخلالفية للنقاش يف الظل.
ومن األمثلة اليت تعكس هذا املوقف
ّ
املركب ،إشارة «التيار» يف بيان
صادر عن هيئته السياسية قبل أيام
ان «إعالن لبنان دولة حمايدة أمر
اىل ّ
مفيد وطنيًا» ،لكنه لفت يف الوقت
ان ذلك «يستوجب حتقيق
نفسه اىل ّ
جمموعة شروط من بينها موافقة
اللبنانيني وقبول الدول اجملاورة»،
ان
ان الربتقاليني واثقون يف ّ
علمًا ّ
حتقيق هذين الشرطني غري ممكن ال
اليوم وال حتى غدًا.
وضمن إطار سعيه اىل مالقاة هواجس
بكركي من دون التسليم بأجندتها،
يذهب «التيار» يف اجتاه تغليب
ان
التحييد على احلياد ،إنطالقًا من ّ
تطبيق اخليار األول ال حيتاج يف رأيه
سوى إىل عزف منفرد او قرار ذاتي،
بينما يتطلب الطرح الثاني الذي
يتحمس له الراعي تالقيًا بني إرادتي
ّ
ان األمر خيرج عن
الداخل واخلارج حبيث ّ
كونه شأنًا حمليًا فقط .وهكذا ،افرتض
«التيار» انه مبعارضته َزج لبنان يف
حمور ضد آخر ،كما أكد يف بيانه االخري،
إمنا يتوافق بذلك مع جزء من طموحات
بكركي الرافضة لالخنراط يف صراعات
املنطقة وحماورها.
اما بالنسبة إىل طرح التدويل الذي رفع
ّ
الراعي لواءه خالل الفرتة األخرية ،فقد
قاربه «التيار» من زاوية «إبداء االنفتاح
َ
على كل دعم خارجي يأتي للبنان من
ضمن احرتام سيادته واستقاللية
قراره» ،وفق أدبيات اهليئة السياسية،
اال انه يف املقابل مل ُيبد املوافقة على
دعوة البطريرك اىل عقد مؤمتر دولي
برعاية األمم املتحدة ملعاجلة االزمة
اللبنانية املتفاقمة.
بهذا املعنى ،يرفض «التيار» التدويل
السياسي للملف اللبناني ،وحتديدًا يف
ما َخص مسأليتتشكيل احلكومة وتطوير
النظام السياسي اللذين يعتربهما شأنًا
سياديًا ،الاّ انه ال يعارض التعاون مع
ي يف جماالت التصدي
اجملتمع الدول 
لكورونا واستعادة األموال املنهوبة
والتدقيق اجلنائي والتحقيق يفانفجار
املرفأ.
باختصار ،ميسك «التيار» العصا من
الوسط يف عالقته مع الراعي ،ويسعى
قدر اإلمكان اىل احلؤول دون أن
تصبح بكركي يف أحضان خصومه او
أن حيتكروا هم حضنها ،حبيث تبقى له
مساحة فيه ولو من موقع الرأي اآلخر.
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مـقاالت وتـحقيقات

أزمة الكهرباء ته ّدد بقطع النَ َفس عن القطاع الصحي

«نغمة» جديدة ألصحاب املستشفيات:
االسـتشفاء وفق دوالر الـسوق الـسوداء
ّ
«نق» أصحاب املستشفيات
من «اخلسائر» اليت يتكّبدونها
نتيجة انهيار سعر صرف اللرية
وارتفاع تكاليفهم التشغيلية،
يبدو مقدمة للمطالبة برفع
«الدعم» متامًا عن القطاع
الصحي وحترير تسعريته وفقًا
لسعر دوالر السوق السوداء،
ال سعر الـ  3900لرية الذي
«مل يعد يفي بالغرض».
«العن» املتواصل
بعيدًا عن
ّ
هلؤالء ،فإن هلم أسبابهم اليت
ّ
املتفلت من
«ي ّربرها» األداء
أي رقابة ملستوردي املعدات
الطبية ،وانقطاع الكهرباء
الذي يضاعف أكالفهم.
يف أيام «الرخاء» ،تلك اليت

هديل فرفور

سبقت حتليق الدوالر إىل ما وصل إليه حاليًا،
وقبل أزميت الكهرباء و»تقتري» املازوت والبنزين،
تشغل ّ
كانت ُ
ّ
مبعدل
مولداتها اخلاصة
املستشفيات
ّ
 12ساعة يوميًا ،وفق تقديرات بعض أصحابها.
ّ
املولدات قادرة على سد النقص
آنذاك ،كانت
فيما كان املازوت متوافرًا.
اليوم ،مع انهيار سعر صرف اللرية ويف ظل
التقنني القاسي ،ومع ارتفاع الطلب على املازوت،
فإن القلق من عجز بعض ُ
املستشفيات عن تأمني
جدي أكثر من أي
الكهرباء على مدار الساعة ،أمر ّ
وقت مضى ،مع ما يعنيه ذلك من خطر توقف
تشغيل بعض األجهزة احليوية ،كأجهزة التنفس
تعد شريان احلياة ،خصوصًا
االصطناعي اليت
ّ
ملصابي «كورونا».
وحبسب املعلومات ،فإن التخوف من عدم قدرة
ُ
املستشفيات على تأمني الكهرباء بشكل متواصل،
مرده إىل عجز موردي املازوت عن تسليمها
ّ
الكميات اليت حتتاج إليها حاليًا ،واليت ستتضاعف
حكمًا مع خماطر زيادة ساعات التقنني ،فيما ال
قدرة ألجهزة الـ upsعلى العمل أكثر من ساعة
واحدة .هذا سيقود حكمًا إىل «اشتعال» أسعار
املازوت ،ما سيجعل فاتورة االستشفاء يف بعض
ُ
املستشفيات «الناجية» من التقنني خيالية ،فيما
سيصبح احلق يف الوصول إىل الطبابة بعيد املنال
لكثريين.
يتزامن ذلك مع تفاقم وباء «كورونا» الذي ُيضاعف
األكالف التشغيلية بشكل جيعل تساؤالت أصحاب
ُ
املستشفيات حول إمكانية استمرارها مشروعًا،
بعيدًا عن اجلشع الذي طاملا تعامل به هؤالء مع
القطاع الصحي يف لبنان منذ سنوات؛ إذ تؤكد
مصادر معنية بالقطاع االستشفائي لـ»األخبار» أن
«أقسام كورونا ّ
ترتب استهالكًا ضخمًا للكهرباء.
فإىل أنظمة التهوئة اخلاصة وتكاليف التعقيم
والغسيل ،حتتاج أجهزة األوكسيجني والتنفس
االصطناعي إىل تيار كهربائي متواصل» .بهذا
املعنى ،فإن أزمة الكهرباء «ستقود حكمًا إما اىل
ُمضاعفة الفاتورة االستشفائية أو إىل إغالق بعض
املستشفيات ،ألن كل مريض أصبح يمُ ّثل خسارة
للمستشفى» ،حبسب أحد أصحاب ُ
املستشفيات
ُ
ّ
توفر لبعض
يف بريوت ،الفتًا اىل «وساطات
ُ
املستشفيات احملظية املازوت املدعوم ،فيما تلجأ
البقية اىل شراء املازوت من السوق السوداء ،ما
رفع الكلفة خالل األسابيع القليلة املاضية إىل
أكثر من ثالثة أضعاف».

ال رقابة على مستوردي املستلزمات الذين
يشطبون معدات من لوائح الدعم

وإذا ما كان خيار غياب الكهرباء كليًا عن
ُ
«مستبعد وفيه الكثري من
املستشفيات
ُ
ُ
التهويل» ،وفق رئيس مصلحة املستشفيات يف
وزارة الصحة الدكتور جهاد مكوك ،إال أن القلق
األكرب هو على حياة املرضى املوضوعني على
إن
أجهزة األوكسيجني والتنفس يف بيوتهم؛ إذ ّ

تصوير مروان بو حيدر

ميس مباشرة حبياة آالف
التقنني من شأنه أن
ّ
املرضى ،خصوصًا مع جلوء كثريين من أصحاب
املولدات إىل إطفائها لـ»ترييحها» بسبب ساعات
االنقطاع الطويلة.
وإىل كلفة الكهرباء واحملروقات ،مثة أكالف أخرى
مبستلزمات احلماية الشخصية للطواقم
مرتبطة ُ
الطبية والتمريضية وبكلفة األوكسيجني الذي
ّ
حلقت أسعاره« ،فيما يتوقع أن تبقى تسعرية
أفضل جهة ضامنة ،وهي وزارة الصحة ،حمددة
باللرية» ،حبسب مصادر مطلعة طرحت خماوف
ّ
«تعطل النظام االستشفائي» ،خصوصًا
جدية من
إذا استمرت «اجتهادات» بعض شركات
ُ
واملستلزمات الطبية ،إذ إن
مستوردي املعدات
ً
ً
بعض الشركات استبعد عددا كبريا من املعدات
من الئحة املعدات املدعومة بالدوالر االستشفائي
احملدد بـ 3900لرية ،من ضمنها مث ًال معدات طبية
أساسية كقسطرة البول وبعض معدات تركيب
املصل وغريها .وبذلك ،بات على ُ
املستشفى،
وبالتالي املريض ،شراء هذه املعدات بسعر دوالر
السوق« ،من دون التأكد مما إذا كان الدعم
مرفوعًا عنها بالفعل ،يف ظل الفوضى وانشغاالت
مصرف لبنان وعدم وجود جهة ملالحقة األمر».
لذلك كله ،يذهب بعض أصحاب ُ
املستشفيات
إىل أنه حتى «الدوالر الصحي» ،مل يعد يفي
بالغرض «لكثرة املعدات اليت تطالب الشركات
بتسديد مثنها على أساس سعر دوالر السوق .أما
تلك املدعومة ،فعلى ُ
املستشفيات تسديد نسبة
الـ %15املتبقية من الدعم كدوالرات طازجة أو
نقدًا على أساس سعر السوق ،حتت طائلة عدم
تسليم البضائع».
اقتح كـ»خترجية»
ُيذكر أن «الدوالر الصحي»
رُ
ُ
املستشفيات لـ»تبليع»
مهد بها أصحاب
ّ
املرضى تقّبل فوارق الفواتري النامجة عن اختالف
التسعريات بني اجلهات الضامنة وأسعار الدوالر
املتغرية .وعليه ،فإن مثل هذا الكالم يعد إعالنًا
ضمنيًا عن رفع الدعم الصحي و»حترير» تسعرية
املستشفيات وعدم االعرتاف بتسعريات اجلهات
الضامنة كوزارة الصحة والصندوق الوطين
للضمان االجتماعي ،ما سيكون االستشفاء معه
«رفاهية» غري متوافرة إال للميسورين فقط.

 273على أجهزة التنفس

وفق أرقام وزارة الصحة أمس ،وصلت أعداد
املصابني بفريوس كورونا يف ُ
املستشفيات إىل
 886 ،2178منهم ُيقيمون يف العناية املركزة.
وبني هؤالء  273موصولون اىل أجهزة التنفس
وسجلت  3463إصابة جديدة (17
االصطناعيُ .
منها وافدة) من أصل  21ألفًا و 105فحوصات،
أي إن نسبة إجيابية الفحوصات بلغت ،%16.4
يف مؤشر يؤكد استمرارية الواقع الوبائي احلرج،
خصوصًا مع استمرار ارتفاع معدالت الوفيات،
وتسجيل  61وفاة رفعت إمجالي الضحايا إىل
.4866

هل تنسحب واشنطن من االشتباكات
اجلانبية وتتفرغ للصني وروسيا؟
شارل أبي نادر

السمة الرئيسية اليت ميكن أن منيز بها اسرتاتيجية
اإلدارة األمريكية مع بايدن هي فتح مواجهة غري
عادية مع كل من الصني وروسيا مباشرة فور
تسلمه السلطة ،وحتى قبل أن حيصل أي تواصل
دبلوماسي ذي صفة رمسية مع كل من الطرفني
املذكورين ،لكي يقال إنه ذهب إىل التصعيد بعد
أن ملس عدم جتاوب منهما يف ما خص امللفات
املشرتكة أو امللفات اليت تؤثر أو تتأثر بها الدول
الكربى الثالث.
وقبل أن حيصل أي اجتماع قمة أو اجتماع على
مستوى وزراء اخلارجية أو الدفاع مع أحد الطرفني،
ومن دون أية مقدمات ،وقبل أي سالم أو كالم،
اكتشفت موسكو وبكني أن بايدن شن هجومًا
واسعًا عليهما ،وأنه يستعد ملواجهة متعمدة
معهما.
وبالتوازي مع هجمته على الصني وروسيا ،كان
واضحًا أسلوب إعادة مل الشمل الذي اعتمده مع
االحتاد األوروبي يف الدبلوماسية التوددية أو يف
إعادة إحياء مناورات حلف مشال األطلسي ،مشددًا
على مشاركة كل من تركيا وفرنسا واليونان،
ويف اختياره إعادة إطالق مناورات احللف الذي
ُأسس على خلفية مواجهة روسيا اليوم (االحتاد
السوفياتي سابقًا) ،عرب مناورة «ديناميك مانتا»
يف نهاية شباط/فرباير املاضي ،ويف نقطة حساسة
من شرق املتوسط جتمع أو حتضن أكثر خالفات
دول الناتو بني بعضها البعض ،اليونان وفرنسا
وتركيا ،ويف اختياره عنوانًا للمناورة (للحماية
من الغواصات أو للدفاع عنها) ،قاصدًا ،وبشكل
واضح ،القدرات البحرية الروسية املنتشرة يف
شرق املتوسط على السواحل السورية أو املنتشرة
يف البحر األسود.
وقد استطاع يف ذلك إعادة توجيه بوصلة تلك
الدول ،وخصوصًا تركيا ،حنو العدو التقليدي
ماضيًا ،والبديهي حاضرًا ،واملفرتض مستقب ًال:
روسيا.
من جهة أخرى ،ومبعزل عن طريقة مقاربته
للملفات األخرى املرتبطة بعالقة واشنطن مع دول
إقليمية فاعلة أو مؤثرة ،مثل إيران أو تركيا أو
السعودية ،فإن الرئيس بايدن وضع خطة فورية
تسهل إجياد حل لتلك امللفات ،وخصوصًا امللف
النووي اإليراني أو ملف احلرب على اليمن أو ملف
إعادة ترويض تركيا (إردوغان) أو استيعابها،
ويف متابعة حلرارة احلراك األمريكي املتسارع
يف البحث عن حل جدي لتلك امللفات ،وأيضًا
مبعزل عن استعداده ألن يكون عاد ً
ال أو ال ،كعادة
املسؤولني األمريكيني ،وذلك من خالل طرح أكثر
من مبادرة ،افتتحها بإلغاء إدراج «أنصار اهلل» يف
الئحة اإلرهاب ،وبوقف تزويد السعودية باألسلحة
اهلجومية اليت تستعملها يف عدوانها على اليمن،
مع التحفظ على أهمية املوضوع حاليًا ،يف ما
لو كانت اململكة متلك خمزونًا كافيًا من تلك
الصواريخ ملتابعة استهدافاتها بالوترية نفسها أو
بوترية أخف بنسبة بسيطة ،وهو أمر مرجح.
ً
وإضافة إىل مقاربته امللف اليمين بهذا املستوى
من املتابعة اجلدية ،كان واضحًا أنه يعطي أهمية
إلعادة حبث العالقة مع إيران يف موضوع االتفاق
النووي أو يف مواضيع أخرى يعتربها مرتبطة به،
على عكس ما تعترب طهران طبعًا ،نقصد قدراتها
الصاروخية الباليستية ونفوذها يف املنطقة.
وبعد رفض إيران العودة إىل حضور املفاوضات
حول االتفاق النووي بوجود واشنطن ،وبرعاية
االحتاد األوروبي وحضوره ،وبعد تعبري
الدبلوماسية األمريكية الصريح عن إحباطها بسبب
عدم املوافقة اإليرانية ،وسعيها لربط النزاع مع
طهران ضمن األطر الدبلوماسية ،مل يعد مستبعدًا
ضم َنه
اختاذ الرئيس بايدن قرارًا مغريًا لألخريةُ ،ي ِّ
تناز ً
ال واضحًا يتعلق بإلغاء ّ
كل العقوبات عليها
أو جزء غري بسيط منها ،جتد فيه إيران إمكانية
مناسبة حلضورها تلك االجتماعات مع دول االتفاق
(.)1+5
مع ّ
ّ
األمريكي إزاء إجياد حل
جاوب
الت
هذا
كل
ّ
مللفات كانت جامدة بالنسبة إىل اإلدارة السابقة،
ومع هذه املقاربة املتساهلة ،من خالل عدم إقفال

أبواب احلل وظهورها مبظهر اجلدي يف البحث عن
احللول ،كيف ميكن مقاربة املوضوع مقارنة مع
تشددها غري السهل يف ملفات االشتباك التقليدية
وإالم ترمي واشنطن
مع كل من روسيا والصني؟
َ
االسرتاتيجية؟
(بايدن) من وراء هذه
ّ
بالنسبة إىل الروس
إن إعادة مل مشل حلف الناتو حتمل يف أساسها
استهدافًا لروسيا ،وخصوصًا أن هناك حراكًا
سياسيًا يف دول االحتاد األوروبي أو يف الدول
األوروبية التابعة حللف مشال األطلسي إلعادة
إحياء االشتباك مع روسيا يف موضوع تدخلها يف
شرق أوكرانيا أو يف إعادة نبش موضوع الدخول
الروسي إىل شبه جزيرة القرم .وقد كان الفتًا
يف هذا اإلطار االنتقاد الرتكي العلين ملوسكو
يف املوضوع.
أيضًا ،هناك حركة ناشطة يف دول شرق أوروبا
(األطلسيني) املتامخة لروسيا ،إلعادة نشر
وتفعيل منظومات الدروع الصاروخية ،اليت كانت
دائمًا نقطة اشتباك حارة مع روسيا أو االحتاد
السوفياتي سابقًا ،إضافة إىل حركة أمريكية يف
تلك الدول أو لناحية الشمال ،وامتدادًا حنو القطب
الشمالي عرب حبر بارنتس ،تتمحور حول حماولة
تطويق أو ختفيف فعالية التواجد النووي الروسي
يف تلك املنطقة عرب الغواصات النووية الروسية.
وتدخل إجراءات كل من السويد والنرويج يف
السماح بنشر قدرات صاروخية ونووية أمريكية
على سواحلها ويف مياهها اإلقليمية ضمن هذا
اإلطار.
ويف االتهام األمريكي واألوروبي لروسيا
يف موضوع عدم احرتام حقوق اإلنسان وقمع
املعارضني ،وحتديدًا يف قضية املعارض الروسي
نافالين واتهام موسكو بتسميمه ،وفرض عقوبات
أمريكية على مسؤولني روس مرتبطني بالقضية،
واعرتاض موسكو الشرس على االتهام األمريكي
والعقوبات ،وتهديد الكرملني باختاذ إجراءات
مماثلة ورفع مستوى التصعيد مع واشنطن أو
مع بروكسل ،كل ذلك يؤشر إىل مستقبل حار من
االشتباك الروسي مع الناتو ومع االحتاد األوروبي
يف وقت غري بعيد.
يف حبر الصني اجلنوبي ،ال ميكن جتاوز حساسية
وخطورة االشتباك األمريكي الصيين حاليًا حول
النفوذ يف حبر الصني اجلنوبي ،مباشرة عرب
التحرشات غري اآلمنة بني املدمرات األمريكية
ونظرياتها الصينية ،أو بطريقة غري مباشرة يف
حتريض واشنطن لدول حوض البحر املذكور على
االعرتاض الرمسي على الصني أمام مؤسسات
األمم املتحدة ،على خلفية بناء األخرية مئات اجلزر
االصطناعية وحماولة فرض ملكيتها أو حقوقها يف
املياه االقتصادية اخلالصة ملساحة ضخمة من حبر
الصني اجلنوبي.
أيضًا ،يف ملف حقوق اإلنسان ،مثة تصويب
أمريكي كبري وفاعل لرفع منسوب الضغط على
الصني ،على خلفية عالقتها الصدامية مع هونغ
كونغ أو على خلفية اإلجراءات التعسفية الظاملة
والتعامل غري القانوني مع اإلجيور أو دعم االنقالب
على احلكم يف ميامنار.
انطالقًا من كل ذلك ،لناحية جدية واشنطن
واستعدادها حلل أو إنهاء امللفات اجلانبية مع كل
من إيران أو تركيا أو يف ملف احلرب على اليمن،
يف الوقت الذي ترفع منسوب االشتباك مع
الصني وروسيا ،ميكن أن نستنتج اسرتاتيجيتها
(واشنطن) للتفرغ لنقاط الصراع التارخيية معهما،
واليت تعتربها األخطر واألكثر تأثريًا يف األمن
القومي ومصاحل األمريكيني ،وذلك من خالل
التوصل إىل عالقة هادئة ،ما مل نقل ودودة ،مع
إيران ،وإىل عالقة حتالفية نفعية وغري صدامية
مع تركيا.
واألهم بالنسبة إىل واشنطن ،كما يبدو ،أنها تشدد
يف هذه االسرتاتيجية املفرتضة على أهمية اهلدوء
واألمن يف باب املندب وحبر عمان ومضيق هرمز
والبحر األمحر ،إذ سيصعب عليها إدارة صراع ضد
عدة أطراف أقوياء أو مؤثرين يف االسرتاتيجية
اإلقليمية والدولية يف الوقت نفسه.
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مــقاالت وتـحقيقات

اتّهامات لـ«األمان» بالنصب واالحتيال والتهديد واالعتداء على الزبائن:

حـلم  6آالف مـودع بالذهـب ...يتبـ ّخر
أمال خليل
ّ
تبخر حلم  6آالف مودع يف «مؤسسة األمان لتداول املعادن
الثمينة» باحلصول على لريات ذهبية .اتهامات بالنصب
واالحتيال ومصادرة احلقوق والتهديد بقوة السالح واالعتداء
بالضرب ُو ّجهت ،أمام القضاء ،إىل أصحاب
املؤسسة ،من
ّ
حيرك هذا القضاء ساكنًا بعد
دون أن ّ
منتصف األسبوع الفائتّ ،
نفذ «مودعون» اعتصامًا أمام فرع
مؤسسة «األمان لتداول املعادن الثمينة» ،يف منطقة مار
الياس يف بريوت ،مطالبني بـ»اسرتداد األموال املنهوبة»
اليت استثمروها يف شراء «أونصات» ولريات ذهبية ،ورهنوها
لدى املؤسسة مقابل فوائد مالية شهرية.
وترية االحتجاجات تصاعدت أخريًا بعدما وصل هؤالء إىل طريق
مسدود مع أصحاب املؤسسة ،بعد رفض استقبال بعضهم
واستخدام القوة لطرد بعضهم اآلخر من فروع
املؤسسة يف
ّ
بئر العبد وحي السلم ومار الياس .ووصل األمر يف حميط
فرعي الضاحية اجلنوبية إىل تبادل إلطالق النار بني متضررين
َ
وحراس املؤسسة .ويف  18شباط املاضي،
تعرض حراس
ّ
فرع بئر العبد بالضرب لعميد متقاعد يف اجليش لدى مطالبته
بأمواله ،فاستدعى األخري جنله الضابط الذي نال أيضًا نصيبه
التهجم.
من
ّ
وبالتزامن ،صودف مرور دورية للجيش أوقفت احلراس
وصادرت أسلحة من داخل املؤسسة وكامريات املراقبة
وأقفلت الفرع .وسابقًا ،أقفل فرع حي السلم أيضًا بعد توالي
اإلشكاالت وضرب الزبائن وإطالق النار .وحبسب عدد من
املتضررين ،فإن إدارة الشركة تعكف منذ أشهر على إعطاء
مواعيد للمراجعني يف فرع مار الياس بعيدًا عن منطقة سكن
املتضررين.
معظم
ّ
تنقسم التعامالت يف «األمان» اليت كانت أساسًا حملاًّ لبيع
الذهب إىل نوعني :األول ،رهن الذهب مقابل قرض
مالي أو
ّ
شراؤه بالتقسيط املريح ،والثاني االستثمار املالي (بالتأجري
أو الرهن أو اإليداع النقدي) مقابل أرباح مالية شهرية .كثر
من املتعاملني مع املؤسسة يؤكدون أنها كانت «صادقة يف
تعامالتها» ،قبل أن يبدأ التعثر والتخلف عن دفع مستحقات
املودعني مع بدء تدهور سعر صرف اللرية.
ويقدر عدد املتضررين حبواىل ستة آالف ،هلم مستحقات مالية
ّ
«تقدر قيمتها بنحو 30
أو ذهب يف ذمة أصحاب املؤسسة
ّ
مليون دوالر» ،حبسب مصادر ّ
مطلعة .مع ذلك ،بدا الفتًا قيام
املؤسسة حبملة إعالنية للتشجيع على التعامل معها يف وقت
كانت تواجه دعاوى نصب واحتيال رفعها مودعون
متضررون،
ّ
فيما تشري املصادر إىل أن املؤسسة
تستعد الفتتاح فرع رابع
ّ
يف النبطية!

بطء قضائي رغم وجود مئات الدعاوى وعشرات
الشكاوى املالية

دولت مشيك واحدة من زبائن املؤسسة اليت «كنت أحلف
حبياة أصحابها» .املوظفة السابقة يف أحد املستشفيات
أودعت تعويض عمل عشرين عامًا لدى املؤسسة واشرتت به
«أونصات» ولريات ذهب بالتقسيط ورهنتها يف املؤسسة
مقابل فوائد مالية« .األمان» الذي شعرت به
شجعها على
ّ
رهن «صيغة» والدتها .تشري إىل أن «جريانًا وأقرباء ّ
أكدوا
لي الثقة بأصحاب املؤسسة» الناشطني يف جتارة الذهب يف
حي السلم منذ  12عامًا ،فض ًال عن الدالل الذي ُأغدق على
الزبائن :حفالت يف األعياد وهدايا بعضها لريات ذهب والصرب
على التأخر يف دفع األقساط الشهرية .لكن ،كل ذلك ّ
تبخر،
سددت قيمة أقساط بعض الذهب الذي اشرتيته،
«فرغم أنين ّ
ّ
مل
أتسلم شيئًا منذ سنة وال أعلم مصري بقية الودائع» .رفعت
مشيك دعوى أمام النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان منذ
 9أشهر ،من دون أن تتحرك القضية« ،ولست مقتنعة بأني
سأحصل على حقوقي .وتوقفت عن الذهاب إىل مقر املؤسسة
ألن لديهم زعرانًا يضربون أصحاب احلقوق» .عبري مشالي
اشرتت من املؤسسة أربع لريات ذهب (مثن الواحدة منها 330
دوالرًا) وبدأت تقسيط مثنها بدفع  100دوالر شهريًا ،على أن
تتسلمها بعد دفع املبلغ كام ًال ،حبسب العقد الذي نص على أن
يدفع الزبون فوائد تسمى «كلفة ختزين» عن سنة كاملة مقدمًا.

وبعد دفع القسط األخري
ميكنه تسلم الذهب .بعد
اإلقفال العام األول يف
آذار املاضي ،وصلت
وآخرين
مشالي
إىل
رسائل من املؤسسة
«تنذرنا فيها بضرورة
تسديد األقساط فورًا
وإال تفسخ العقود ويطري
الذهب» .اشرتت مشالي
دوالرات من السوق
السوداء لتسدد ما تبقى
من أقساط ،إال «أنهم
رفضوا إعطائي اللريات
األربع حبسب العقد.
أنذرتهم عرب الكاتب
فاستدعوني
بالعدل.
لتسلمها ،وعندما حضرت
الستالمها وجدت عقودًا
جديدة تنص على أنهم
اللريات
سيسلموني
بعدها
بالتقسيط.

تراجعوا عن العرض وقرروا شراء لرياتي بالتقسيط مقابل
عشرة دوالرات شهريًا .وحتى عندما وافقت
وذيلت توقيعي
ّ
على العقود اجلديدة بعبارة مع التحفظ ،سحبوا األوراق وضربين
احلراس وطردوني خارج املؤسسة ،وأبلغوني بإلغاء أي اتفاق
معي»!
وصل املتضررون إىل نفق مسدود مع إعالن املؤسسة قبل
ّ
أشهر بأنها «لن
تسلم أحدًا ذهبًا حتى لو كان قد سدد مثنه،
وستسدد ألصحابه قيمته نقدًا» .الذ البعض بالصمت خوفًا،
حتمل تكاليف الدعاوى« .واضح أن
ّ
وادعى قضائيًا من ميكنهم ّ
ً
صاحب املؤسسة حممي سياسيا» ،حبسب حممد دندش ،أحد
التحرك رغم وجود مئات
املودعني ،الفتًا إىل بطء القضاء يف
ّ
الدعاوى وعشرات الشكاوى املالية.
بوكالتها عن عدد من املتضررين ،تقدمت احملامية فداء عبد
الفتاح بشكاوى أمام النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان
والنيابة العامة املالية يف بريوت ،وبشكوى أمام حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،ضد صاحب املؤسسة ج .ب املتواري،
بتهم النصب واالحتيال وإساءة األمانة وسرقة األموال.
ستدع إىل التحقيق ،ومل يصدر يف حقه قرار مبنع
إال أنه مل ُي
َ
الشكوى،
نص
يف
السفر .وجاء
أن املدعى عليه بدأ بالعمل منذ
ّ
 2010يف بيع وشراء العمالت والسبائك الذهبية يف الشويفات
حتت مسمى «حمل األمان للمجوهرات» ،من دون أن يكون
مسج ًال يف حينها كمؤسسة يف السجل التجاري وال ميلك أي
ختوله فتح
مستند رمسي ال من البلدية وال من أي نقابة أو جهة ّ
حمل يعمل يف املعادن الثمينة .مع ذلك ،ختطى عدد زبائنه
األلف.
سجل احملل كمؤسسة يف أمانة السجل التجاري
ويف عام ُ ،2017
يف بعبدا تعمل يف استرياد وتصدير – جتارة عامة – جتارة مجيع
أنواع الذهب والفضة واجملوهرات نقدًا وبالتقسيط واملقايضة
وكل ما يتفرع عنها .ويف شباط  ،2020غيرّ اسم املؤسسة
إىل «األمان لتداول املعادن الثمينة» .وحبسب الشكوى ،فإن
ج .ب« .خالف قانون النقد والتسليف بأخذ إيداعات مالية
من الناس مع أنه ليس مؤسسة مالية وليس شركة مغفلة أو
مساهمة ،وانتحل صفة املؤسسة املالية حتى صار يتصرف على
غرار البنوك عرب إيداع األموال وإعطاء املودعني فائدة .وأكمل
أنشطته بعمليات الرهن والتأجري وبيع العملة الرقمية».
وأشارت إىل أن مناذج العقود مع الزبائن ،تبينّ أنها «عقود
إذعان» ليس للزبون فيها احلق بأي تعديل أو رأي .فاإلدارة
كانت تعدل يف بنود العقود لصاحل املؤسسة مع كامل
الصالحيات بفسخها منفردة ،وكانت تذيل بند موعد استحقاق
تسليم الذهب بعبارة «إن أمكن» .كما كانت تلزم الزبائن
بتوقيع إيصاالت تتضمن بندًا يعطيها تفويضًا مطلقًا وشام ًال

(مروان بو حيدر)
حبرية التصرف كما تراه مناسبًا ماليًا وزمنيًا .وقد حذت
املؤسسة منذ حواىل العام حذو املصارف حبجز أموال املودعني
وحتديد سقف السحوبات بشروط ،واضعة نفسها خارج رقابة
املصرف املركزي.

تحريك للملف؟

بناء على موعد مسبق ،زارت وكيلة بعض املتضررين من
«مؤسسة األمان» فداء عبد الفتاح ،أمس ،املدعي العام املالي
القاضي علي ابراهيم واملدعي العام االستئنايف يف جبل لبنان
القاضية غادة عون ،ملراجعتهما يف مصري الدعاوى املرفوعة
امام النيابتني ضد اصحاب املؤسسة منذ اشهر.
وكانت بعض اجلهات املعنية بررت البطء يف حتريك امللف
باالقفال العام ،رغم انها «قضية تنطبق عليها صفة العجلة
نتيجة التهديد بضياع اموال اكثر من ستة آالف ضحية من الطبقة
الفقرية واملتوسطة تصل قيمتها اىل  ٣٠مليون دوالر».
ووفق املصادر ،فإن عون «طلبت من مجيع احملامني العامني
الذين رفعت امامهم شكاوى ضد املؤسسة حتويلها اليها
ملتابعتها بشكل مباشر واعتبارها ملفا واحدا الجراء املقتضى
القانوني الالزم» .علمًا بأن جهات قضائية كانت قد عمدت
اىل جتزئة امللف ما ادى اىل ضياعه بني القضاة ،وعدم اختاذ
االجراءات الواجبة كاستصدار قرار منع سفر حبق اصحاب
املؤسسة املدعى عليهم.

ال ذهب للزبائن

رغم الدعاوى القضائية ،تصر املؤسسة على أنها «تتعاطى بيع
وشراء املعادن الثمينة وال عالقة هلا بالرهن أو إيداع األموال
رد على استفسارات «األخبار» عن مصري
لقاء فوائد» .ويف ّ
ذهب املودعني ،قالت الوكيلة القانونية للمؤسسة فريال
األمسر إن «ملكية كل الذهب عائدة للمؤسسة .وال يوجد إيداع
ذهب للزبائن ،بل عقود بيع للتقسيط هلم .وعند انتهاء العقد
ّ
بشروطه احملددة ،يستطيع الزبون
تسلم الذهب الذي اشرتاه
بالتقسيط».
وأشارت إىل أن «األمان» مل تقفل أبوابها أمام الزبائن« ،لكن
ما حصل يف الضاحية اجلنوبية ،هو دمج
فرعي حي السلم
َ
وبئر العبد يف فرع واحد عاد ليقفل بسبب تفشي كورونا
بني موظفيه»،
مقرة أن املؤسسة ال ختضع لرقابة مصرف
ّ
لبنان أو قانون النقد والتسليف .واختصرت اإلشكاالت اليت
ّ
بـ»ختلف بعضهم عن
تكررت مؤخرًا وشكاوى بعض الزبائن
ّ
دفع املستحقات املتوجبة عليهم ،ما أدى إىل فسخ العقود
ّ
معهم وهؤالء ال
يشكلون أكثر من  10يف املئة .أما امللتزمون
بعقودهم فال أزمة معهم».
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تـتمات

جنبالط :ذاهبون إىل فوضى...
تتمة املنشور على الصفحة 5

تستفيد من الفراغ العربي
اهلائل ،وهناك معطى جديد يف
العامل ككل».
وعن االنهيار ،قال« :اجلامعات
تنهار ،والتنوع بنته اجلامعة
اإلجنيلية  -السورية ،واجلامعة
اليسوعية بعد احلرب األهلية،
ثم أتى لبنان الكبري وخرجت
تلك اجلامعات النخب العربية
واإلسالمية .أما اليوم فهي تنهار
وتزول ،كنا أفضل مستشفى
يف الشرق واليوم ينهار ،فما
هي نظرية أن ينهار أكثر؟ مل
َ
يبق شيء من لبنان».
وتعليقا على سؤال سابق له:
«تريدون لبنان هونغ كونغ أو
هانوي؟» قال جنبالط»:أصبحنا
هانوي ،وليس هناك عودة إال
حبوار ،باإلضافة إىل القيام
باقتصاد جديد .اقتصاد منتج
ودولة تسيطر فليس هناك
سيطرة على شيء وملف املرفأ
يكفي .دمر املرفأ ،والرئيس
الفرنسي ،إميانويل ماكرون،
أتى مبناسبة مئوية لبنان الكبري
ألن هذا املرفأ كان زهرة
االمرباطورية العثمانية قبل أن
تنضم إىل جبل لبنان بأواخر
القرن التاسع عشر .مل يعد
هناك مرفأ ،وال مصارف ،ومل
يعد هناك اقتصاد ،والرابح
األكرب إسرائيل اليت سعت
لتدمري لبنان وجنحت إىل حد ما
ثم أتى موضوع املرفأ».
أضاف« :من الذي مل يتناوب
على السلطة؟ الكل تناوب
على السلطة ،وليتم تصنيف
أين املسؤولية؟ كنت وزيرا
حماسبيت
فلتتم
للمهجرين،
باملهجرين .مروان محادة كان
وزيرا يف الصحة فليحاسب
على الصحة .وائل أبو فاعور يف
الشؤون االجتماعية والصحة،
فلتتم حماسبته ،ولكن ليس
بالشعار العام الذي مت رفعه،
كلن يعين كلن».
وعن مسايرة حزب اهلل بعد
الـ ،2005قال جنبالط« :كيف
سايرناه؟ حنن فرضنا عليه
االتفاق الرباعي ،ومل يكن
السيد حسن يريد أن يعرتف،
ومل يكن مستعدا أن يصوت
لسمري جعجع ،واقتنع عندما
استعنا بشخصية حيادية ،وهو
الذي حامى عن مسري جعجع،
وهو الدكتور إدمون نعيم
حماميه وصديق كمال جنبالط.
وكان احلل الوسط .ووقتها
فرضنا أنفسنا ،وكنا مبركز
أقوى وفرضنا أنفسنا الحقا يف
انتخابات الـ 2000على السوري،
وقمنا بإجنازات كبرية .دم
رفيق احلريري والثورة أخرجت
السوري .لكن طريقة املقاربة
بأن جنرده من السالح ،كيف؟
وأنا أبدأ من أمر ،وهو على
األقل أن نستعيد احلد األدنى
من السيادة ،وبدأت من ترسيم
شبعا ،وأعدوا ملفا خاصا بوليد
جنبالط فأنا جاهز».
وقال»:العناوين الكربى للتوجه
االقتصادي «االقتصاد احلر»
الذي مل يعد يتالءم مع معطيات
املنطقة .واليوم مل يعد لبنان
يستطيع أن يستمر باالقتصاد احلر
الذي عشنا على أجماده ،فيجب

تغيري الصيغة االقتصادية .وأنا
مع تأميم األراضي الزراعية اليت
ال تستثمر ،وأنا مع الضريبة
التصاعدية على أرباح األشخاص.
ففي اليونان «تسيرباس» فرض
على الكنيسة أن تدفع ضرائب
ألنها كانت متلك كل األراضي.
على
ضرائب.
فلنفرض
الكنائس ،واألوقاف اإلسالمية
املتعددة أن تدفع الضرائب،
وهذه من طروحاتنا».
اوضاف« :من دون مجيلة
صندوق النقد الدولي واصلني
على االنهيار .فصندوق النقد
الدولي يريد سلطة موحدة،
ويطلب رفع الدعم وحنن ال
نقول برفع الدعم حاليا« .احلزب
التقدمي االشرتاكي» كان أول
حزب اقرتح وأيدنا بها شخص
إمسه شارل عربيد رئيس
اجمللس االقتصادي االجتماعي،
وطالبنا برتشيد الدعم فهل
ميكننا يف لبنان مواجهة جتار
من
واملستفيدون
الدواء؟
الدعم عصابة التجار املشرتكة
بني لبنان وسوريا .هذا هو
السؤال ،وطرحناه على رياض
سالمة .لكنه ال يريد وال يقدر،
حتى لو أتى غريه فهناك «فرد
برأسه» ،وما تبقى من دوالرات
تهرب إىل فوق ،لذلك هناك
انهيار للرية متساويا يف لبنان
وسوريا ،ومل يبق هناك دولة
يف سوريا .هناك ختمة حاكمة
حتافظ على نفسها ومصاحلها،
ولنر الصفقة اليت قاموا بها
بلقاح كورونا مع إسرائيل بكمية
 200ألف .فهل تغطي هذه
الكمية الشعب السوري املكون
من  20مليون ،هذه الكمية
تغطي العصابة فقط».
وردا على سؤال عن دور وليد
جنبالط بعد إقالة احلريري عندما
كان يف واشنطن ،قال جنبالط:
«كنا على مشارف صدور
القرار الظين للمحكمة الدولية،
ووضعت الشيخ سعد احلريري
(بصورة) الضغط السياسي
الذي كان علي ،وبنفس الوقت
خفت من إمكانية اضطراب كبري
يف بريوت .وتفهم هواجسي
الشيخ سعد ،وعندها حصل
االنقالب السياسي عليه ،وآنذاك
مشينا حبكومة جنيب ميقاتي يف
الـ.»2011
وأضاف« :نعود إىل موضوع
حزب اهلل ،وكأنه حباجة إىل غطاء
فهو موجود ،ولديه حالة عسكرية
أمنية موجودة على األرض».
وردا على سؤال ،أجاب جنبالط:
«ليس ممكنا بهذه السلطة اليت
حاول كمال جنبالط اإلصالح
فيها من الداخل ،فهي أكرب
من كل شيء .وتركيبة السلطة
السياسية والطائفية أكرب من
كل شيء ،والثورة مل تقدم أي
برنامج لإلصالح».
وتابع« ،حتى وإن تقدمنا
باالستقالة ،سوف يبقى مكون
يف اجمللس ،ومن املمكن أن
يكون الرئيس نبيه بري لوحده
مع حزب اهلل .ولكن إىل أين
سنذهب؟ هل إىل الفوضى؟
فأنا ضد الفوضى!»
وأضاف« :نعم دافعنا عن سالح
«حزب اهلل» عندما كان العدوان
اإلسرائيلي .فأي سالح بوجه
إسرائيل حنن ندافع عنه ،لكن

يف ذات الوقت وضعنا تقريرا
مع الدكتور مسري جعجع ،وكدنا
أن نصل إىل ما يسمى إمجاع
عندما وضعنا اخلطة الدفاعية
بوجود الرئيس ميشال سليمان،
ثم تهرب منها حزب اهلل .ما هي
اخلطة الدفاعية؟ فهي عندما
حتني الظروف يستوعب هذا
السالح بالدولة ،كما وضعنا
خطة عمالنية حنن كحزب ،وحينها
رفضت».
وعما إذا كان بإمكاننا أن نقوم
بانتخابات بإشراف أممي ،قال
جنبالط« :ليس هلا معنى ،وإنها
مزحة كبرية ،فال شيء يتغري
على األرض ،والقانون احلالي
فتت اجملتمع أكثر ،وحنن مع
قانون جديد وإلغاء الطائفية
السياسية لنصبح دائرة واحدة،
وللحفاظ على ما يسمى حبقوق
الطوائف .لذلك يتوجب أن
يقام جملس شيوخ حيافظ على
املشايخ والبطاركة والرهبان،
وكل هذه اجملموعة».
أضاف« :جرت انتخابات عام
 ،2005وأخذنا حنن األغلبية،
وكان السالح موجودا حينها».
وتابع «هذا البلد موجود على
مبدأ التسوية .صائب بيك سالم
بعد ثورة  1952ماذا قال؟ ال
غالب وال مغلوب .وقاهلا من
أجل مصلحة لبنان آنذاك ،وعندما
يزول النظام الطائفي عندها
تسنح لي الفرصة أن أكون
مواطنا بالتساوي مع اجلميع
بالواجبات وباحلقوق ،عندها فقط
أخرج من قوقعيت الطائفية مثلي
مثل غريي .ولنتذكر عندما قام
إلياس اهلراوي مبحاولة (إقرار)
الزواج املدني االختياري».
وردا على سؤال عما حيدث إذا
مت اإللتقاء مع البطريرك الراعي
يف طرحه ملؤمتر دولي ،قال
جنبالط« :املؤمتر الدولي هو
نتيجة توافق دولي على لبنان.
فاخلالف اليوم على لبنان بني
اجلمهورية اإليرانية العرب ،وبني
أمريكا وإسرائيل .هل نستطيع
أن حنيد لبنان من اجلريان؟ فكرة
التحييد صدرت يف اخلمسينيات
عندما قاهلا الراحل الكبري رميون
إده .قاهلا كمال جنبالط الحقا
«احلياد اإلجيابي» وعندما كانت
نظرية احلياد اإلجيابي يف العامل.
ال ميكن احلياد باملطلق ،فنموذج
سويسرا (حدث) بعدما توافقت
الدول احمليطة بسويسرا ،وبعد
مؤمتر فيينا يف الـ 1815مت
التوافق على حتييد سويسرا
من صراعات فرنسا ،وأملانيا،
وروسيا ،والنمسا .وهتلر نفسه
احرتم حياد سويسرا ألنها كانت
متلك جيشا ،وسوف تكلفه
الكثري( .لكن) كيف سنتحيد
عن إسرائيل وعن إيران،
وقبلها سوريا .هناك القرار
 ،194أول قرار صادر عن األمم
املتحدة فيما يتعلق بالالجئني
الفلسطينيني ،وفيه حق العودة
وبعض األشخاص يقرأونه بشكل
خاطئ .ففي هذا القرار هناك
حق العودة أو التعويض ،وحنن
مع حق العودة إال إذا ختلينا عن
نصرة فلسطني .فليسمحوا لي،
فإن تارخيي وتراثي ،ووالدي
كمال جنبالط ،مع فلسطني».
وقال جنبالط« :جيب أوال أن
نسرتجع السيادة ،وال ميكن

اسرتجاع السيادة بالقوة .جيب
العودة إىل النقطة اليت حتدثت
عنها ،وهي شبعا وكفرشوبا
فهذه اخلطوة األوىل .اخلطوة
الثانية هي السيادة البحرية اليت
تبخرت منذ عدة أشهر .ثالثا،
السؤال هو «هل مستعد هذا
احلزب ،أو هذه احلالة السياسية
األمنية إعطاء السالح دون
مقابل؟ هل ستقبل بوصاية ،أو
أمرة الدولة اللبنانية ببالش ،أم
أنها تريد مثنا سياسيا باملقابل؟
هذا السؤال األساسي ،ففي
النهاية هذا كيان وموجود ،وله
حيثية شعبية لبنانية .وال ميكننا
أن نقول أن «حزب اهلل» ال ميثل
شرحية كبرية من اللبنانيني
من الشيعة .وهذا السؤال
موجه إىل اجلمهورية اإلسالمية:
«هل تعرتف مبا يسمى الكيان
اللبناني ،أم بالنسبة هلا لبنان
مثل البصرة أو بغداد؟ وجيب
باحلد األدنى أن نقوم مبحاولة منع
املزيد من اإلنهيار ،وأن نقوم
حبكومة وأن خنرج من هذه احلالة
العبثية وأن نأخذ السيد حسن
على كالمه ،ونستعني بروسيا.
إنهم ليسوا مع الثلث املعطل.
لنأخذ على كالمهم واحلكومة على
األقل تأخذ خطوات».
وقال« :جيب ان نقوم ونواجه
موحدين صندوق النقد الدولي،
على األقل أن تكون احلكومة
كما أرادها وطالب بها الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون،
وانتزاع ملف الطاقة من هذا
العبثي الذي امسه جربان باسيل
وعلى األقل يف ظل حكومة تسري
مبوضوع احملاسبة املالية ،وحنن
جاهزون وأنا جاهز ألحاسب
على أي شيء .وعلى األقل
يف احلكومة نغري وجهة النظر
باالقتصاد اللبناني .فكفى
اقتصادا حرا ،ونعم للضريبة
التصاعدية وأنا مستعد ،ولكن
إلعطائنا قضاء مستقال».
وعن الالمركزية اإلدارية قال
جنبالط« :اليوم أصبح هناك ال
مركزية من دون أن تطبق ومن
دون قانون .كورونا فرضت
علينا الال مركزية اإلدارية يف
كل شيء .أما إذا كان كما يدعو
البعض إىل ال مركزية مالية
موسعة ،فنحن ذاهبون جمددا
إىل حلم سخيف ومدمر ،دمرنا
عدة مرات وهو التقسيم وغريها
من البدع».
وذكر جنبالط أنه يف  14آذار
الـ« ،2005مل جند سندا لنا
وحماور معنا بالطائفة الشيعية
سوى السيد علي األمني».
وقال« :لسنا يف موقع مقايضة
مع إيران ،وهل إيران مستعدة
على حتمل كل أعباء لبنان؟»،
مستطردا «ما يطلعولي بنظريات
باخلارج املغرتبني ،أو البعض
من املغرتبني بالسياسة وغري
السياسة بالـ 1559الذي عدنا
إىل تطبيقه .ويف يوم ما أنا
مستعد أن أتكلم عنه ،وكيف
أدى اىل اغتيال رفيق احلريري
وخنبة املثقفني ،مثل مسري
قصري وغريه ،هذا القرار
املشؤوم».
ولفت جنبالط إىل أننا «لسنا
مبوقع مقايضة إليران ،لكن
هل تستطيع إيران أن تتحمل
كل أعباء البلد االقتصادية-
االجتماعية؟ هل البنك املركزي
اإليراني ،بعد أن يفلس رياض
سالمة ،مستعد أن يعطي

كوبونات لكل اللبنانيني مع
هؤالء
السوريني،
الالجئني
ستة ماليني .أعطوني مثال عن
احلياد غري املثل الذي أعطيته.
ادرسوا املثل السويسري ،كيف
توافقت الدول الكربى يف أوروبا
على حتييد سويسرا ،هل ميكننا
أن نطلب من إيران وإسرائيل
حتييد لبنان؟ برأيي ال ،كما أنه
ال بد أن نلتزم باحلد األدنى مع
القضية ،مع فلسطني ،ونؤجل
كل االستحقاقات .لكن هناك
التزام .أما التحييد ،هل حنن
جزر املالديف أم قربص؟ قربص
نفسها مل حتيد ،احتلها الرتكي
والربيطاني».
وأكد جنبالط أن« ،كل جهدي
آخر مدة كان منصبا على احلرب
اهلائلة يف موضوع الكورونا ،ويف
غياب احلكومة واحلد األدنى من
اإلصالح ،وعند سيقول اجليش،
ملاذا أتدخل يف اإلشكال؟ هناك
تاجر معني اليوم يريد أن يعرض
على اجليش  50ألف جرعة لقاح،
يف حني أن عديد اجليش بني
املوجودين حاليا واملتقاعدين
هو  400ألفا .هنا جيب أن
يكون هناك مجع لألموال من
قبل الرأمساليني واملصارف
واجلميع إلعطاء اجليش اللقاح.
اللقاح يكلف يف الصني ،$3
وهو ال شيء .اجلامعة اللبنانية
حينما كانت تقوم بفحوص
الـ  PCRمجعت مبلغا وهي
تشرتي بنفسها اللقاح للطالب
واألساتذة .أنا أريد اجليش
والقوى األمنية ،ألنه كلما تزايد
االنهيار كلما تزايدت الفوضى،
وحنن ليس أمامنا إال االستعانة
باجليش والقوى األمنية».
ورأى جنبالط أن« ،املؤمتر
التأسيسي بالصيغة الطائفية،
وبهذا اجلو ،سنذهب حنو نظرية
قدمية جديدة كان ينادي بها
رفعت األسد يف العام ،1976
حينما كل ميلك رفعت األسد
نصف سوريا ،مبعنى أنه كان
ميلك جيشا موازيا للجيش
سرايا
تذكرون
(الرمسي).
الدفاع ،وكان ينادي بها .ومرة
التقيت رفعت األسد يف الشام،
سألين أنتم الدروز أين؟ أجبته
حنن موجودون يف اجلبل .قال
فلتأخذوا أنتم هذه املنطقة،
واملوارنة هذه املنطقة ،والشيعة
هذه املنطقة ،بهذه البساطة.
اليوم أكثر من أي وقت مضى،
ّ
للسنة
التشرد اهلائل املؤقت
العرب واللبنانيني .هذه النظرية
اللعينة تطفو .يعين حتالف ما
تبقى من علويني .بالنهاية
وزجهم باحلرب
بشار قام مبجزرة
ّ
وقسم من الشيعة ،ونظرية
والية الفقية ،والدروز .النظرية
رفضها كمال جنبالط آنذاك
تصب فيما بعد
وقتلوه ،هذه
ّ
بتفتيت أكثر للمنطقة .أنا مع
الطائف ،ألنه يؤمن احلد األدنى
من االستقرار ،وجيب تنفيذ
البنود اليت مل تنفذ».
وسأل« :وفق أي بند سنطبق
الطائف ،هل مبساعدة األمم
املتحدة؟ البنود اليت مل تطبق
هي تأسيس جلنة إلغاء الطائفية
السياسية .هل تستطيع األمم
املتحدة أن تقوم بتشكيلها؟
مع احرتامي ملقام البطريرك،
ليس هناك من اهتمام دولي
لتشكيل مؤمتر حول لبنان ،ثم
حتى لو أصبح ،فهذا املؤمتر

يتطلب موافقة القوى اإلقليمية،
إيران ،وجيب أن تضم اىل
ايران السعودية واخلليج الذين
صنفونا كلبنانيني أننا مع حزب
اهلل .هذا األمر غري صحيح .هذا
واقع ،وهذا الواقع ال يتم عرب
الـ ،1559بل يتم باحلوار .جيب
ختييط املؤمتر الدولي ،ومن
أجل ختييطه ،هل توافق إيران
على املؤمتر الدولي؟ ما هي
شروطها؟ لن نضع شروطا
تعجيزية ،وموجودون ،وليس
من إمرباطورية تدوم ،لكن
بالوقت احلاضر موجودون».
وقال جنبالط« :أنا أعطي
توصيف ،أنتم بالثورة ،عليكم
إجياد احللول ،لكن منعا ملزيد
من االنهيار قد تكون احلكومة
أفضل وسيلة لفرملة االنهيار
االقتصادي الذي يؤدي إىل
هجرة كل النخب اليت نستطيع
أن نستفيد منها .البند األساس
املطالب فيه باملبادرة الفرنسية.
ماكرون حينما أتى طالب مبوضوع
وزارة الطاقة ،وحنن نطالب بهذا
املوضوع من ثالثة وأربع أعوام،
وهي أحد عناوين هدر املوازنة.
ال حيق لي املطالبة ،لكن أعطي
نتوجه»
كمراقب ،وأرى أين
ّ
وردا على سؤال عما إذا ما كان
مستسلما ،سأل« ،هل استسلمت
حينما قتل حافظ األسد ومجاعته
كمال جنبالط؟ بقيت موجودا مع
مجاعيت ،وسلمت عليه ،وفرضت
نفسي .هل استسلمت؟ كانت
معركة وجود ،إزالة املختارة
وآل جنبالط .مل أستسلم ال
أمامه وال أمام غريه ،برتاثي
السياسي العربي .أنا من فتح
الطريق إىل اجلنوب للمقاومة.
كنت من أركانها ،لكن جيب أال
نفتح صفحات احلرب األهلية.
مل أستسلم ،بانتخابات الـ2000
هزمنا غازي كنعان ،ال ميكننا
أن «نضع رأسنا باحليط».
زال العامل العربي .أين امللك
عبداهلل؟ ال أريد أن أذكر بأجماد
املاضي ،هناك عامل جديد ومع
األسف يف العامل اجلديد هناك
تراث .هناك اإلسرائيليون -
اليهود  -أمسكوا العامل .ليتين
مل أصل إىل هذه املرحلة ورأيت
الوضع».
وشدد على أن« ،االنتخابات
النيابية تستوجب قانونا جديدا،
ألن القانون احلالي لن يعطي
نتيجة .جيب أن يكون هناك
قانون جديد .باملاضي طرح
كارلوس إده الدائرة الفردية.
ال أعلم ما إذا كان ميكن أن
تطبق ،أو الدائرة الواسعة ،لكن
جيب كسر القيد الطائفي الذي
كسر الثورة».
واعترب جنبالط أن« ،ميشال عون
ال زال يف مرحلة اإللغاء ،ال زال
يف نفس العقلية هو والصهر،
يكرهون كل البشرية .ال يريدون
أحدا .هذه تصرفاتهم ،وهذه
النتيجة».
وختم جنبالط« :قد نصل إىل
التفاوض ،لكن يف احلالتني
إسرائيل وماضيها املدمر مل
تستخدم إال كل الوسائل لتدمري
لبنان .لكنها أيضا وجدت أرضا
خصبة حينما استخدمت بعض
اللبنانيني بوجه البعض اآلخر.
اليوم أطالب باحلد األدنى من
التالقي الداخلي كي ال نسمح
بالتفاوض فوق رؤوسنا على
أشالء ما تبقى من لبنان».
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مـقاالت وتـحقيقات

استعادة اموال أصحاب املصارف:

«االمـتحان الـحقيقي» لـرياض سـالمة
األساسي
التحدي
ّ
أمام مصرف لبنان،
اجلهات
وباقي
ليس
الرقابية،
ّ
التأكد من زيادة
رساميل املصارف
بنسبة  %20أو
سيولة
تأمينها
بـ ،%3بل التزامها
بشرط إعادة %30
من قيمة األموال
حُ
املّولة من قبل
املصارف
أصحاب
املوظفني
وكبار
و ا ُ
ملسا همني
و ا أل شخا ص
ُ
املعرضني سياسيًا.
االستجابة
عدم

ليا القزي

يعين اعرتاف أصحاب املصارف بإفالسها ،ويوجب
االدعاء عليها مبوجب قانون مكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب.
املادة الثانية من التعميم أساسي الرقم
تنص
ّ
ّ
( 154إجراءات استثنائية لتفعيل عمل املصارف
العاملة يف لبنان) الصادر عن البنك املركزي،
ّ
أي
أن على املصارف
ّ
«حث» عمالئها الذين «قام ّ
منهم بتحويل ما يفوق  500ألف دوالر أمريكي
أو ما يوازيه بالعمالت األجنبية إىل اخلارج من 1
متوز  2017حتى تاريخ صدور هذا القرار ( 27آب
 ،)2020على أن يودعوا يف «حساب خاص» جُم ّمد
ملدة مخس سنوات ،مبلغًا يوازي  %15من القيمة
ّ
حُ
ّ
«حث» عمالئها
أن على املصارف
املّولة» .كما ّ
من ُ
املستوردين أن حُيّولوا من اخلارج إىل «حساب
خاص» مبلغًا يوازي  %15من قيمة االعتمادات
ُ
املستندية «املفتوحة يف أي من السنوات ،2017
 2018أو  .»2019أما رؤساء وأعضاء جمالس إدارة
العليا التنفيذية
وكبار ُمساهمي املصارف واإلدارات ُ
للمصارف واألشخاص ُ
املعرضون سياسيًا (،)PEPs
«وذلك بصورة مباشرة أو غري مباشرة وبواسطة
ّ
«حثهم» على
شركات ميتلكها أي منهم»ُ ،يفرتض
املّولة بد ً
إعادة مبلغ يوازي  %30من القيمة حُ
ال من
حول أحد العمالء  500ألف دوالر
 .%15مث ًال ،إذا ّ
إىل اخلارج يف السنوات الثالث األخرية ،فعليه
أن ُيعيد إىل لبنان  75ألف دوالر .أما إذا كان
عرض سياسيًا
العميل لدى املصرف هو شخص ُم ّ
أو من رؤساء وأعضاء جمالس إدارة املصرف أو
كبار ُ
فيعيد مبلغ  150ألف دوالر
املساهمني فيهُ ،
من أصل الـ 500ألف دوالرُ .مهلة التنفيذ انتهت
أن املصارف اليت
ويفرتض ّ
أمس يف  28شباطُ ،
عرضة ألن تفرض
م
القرار
تتقاعس عن تطبيق
ُ ّ
ّ
حبقها «التدابري والعقوبات املنصوص عليها يف
قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب».
املادة هي «االمتحان احلقيقي» الذي يواجهه
هذه
ّ
اجمللس املركزي ملصرف لبنان ،وجلنة الرقابة
على املصارف ،وهيئة التحقيق اخلاصة ،واهليئة
ّ
فكل
املصرفية العليا ،وهيئة األسواق املالية.
هذه اهليئات الرقابية ستبدأ اليوم اجتماعاتها
«امل ّ
ُ
كثفة» لدراسة ملفات املصارف ،للتحقيق يف
ّ
وضخ
مدى التزامها بزيادة رساميلها بنسبة ،%20
الدوالرات يف حساباتها لدى املصارف املراسلة
بنسبة ( %3للمصارف جُمتمعة) ،واسرتداد األموال
حُ
املّولة إىل اخلارج بني  2017و .2020األساسي
املادة الثانية املذكورة أعاله ،ليس يف العمالء
يف
ّ
الذين جيب أن ُيعيدوا  %15من القيمة حُ
املّولة ،بل
أولئك «البارزين» الذين ُح ّددت هلم نسبة .%30
فهؤالء هم أصحاب املصارف والدائرة اللصيقة
بهم من كبار املودعني وسياسيني ومساهمني
ومديرين رصدوا قدوم «التسونامي» فاستبقوه
حولوها من
بتهريب الدوالرات من لبنان ،أو ّ
حساب املصرف لدى مصارف املراسلة يف اخلارج
إىل حساباتهم اخلاصة يف الدول األجنبية .أعضاء
«نادي الـ »%30يسهل الوصول إليهم و»إجبارهم»
على إعادة األموال حُ
املّولة ،وليس االكتفاء بصيغة
ّ
«احلث» اليت ال مفاعيل قانونية هلا ،وتفتح مسارًا

تصويرمروان طحطح
سيدافع عن نفسه على اعتبار ّ
أنه
قضائيًا بوجود من ُ
قر سابقًا قانون مينع حتويل األموال ،والقوانني
مل ُي ّ
ُ
قارب بها
ست
اليت
الطريقة
رجعي.
مبفعول
تكون
ال
ِ
املادة الثانية حتديدًا ،ستعكس
اجلهات الرقابية
ّ
جدية مصرف لبنان أو عدمها يف «إعادة تفعيل
مدى ّ
ُ
كررة يف تعاميمه
امل
العبارة
وهي
املصارف»،
عمل
ّ
أن «زيادة الـ %20وسيولة الـ،%3
األخرية ،خاصة ّ
هي أدنى املطلوب من املصارف كالتزامات ،يف
أن الـُ %30ت ّ
التحدي األساسي» ،حبسب
شكل
ّ
حني ّ
أحد املسؤولني الرقابيني السابقني .غياب القانون
«ألن الدافع جيب أن يكون
ال ُي ّربر عدم االلتزام،
ّ
سيما من جانب رؤساء املصارف الذين
أدبيًا ،وال ّ
ُيفرتض بهم إنقاذ مصارفهم واستعادة القليل
أن «استعادة
من ماء وجهها» .وجيب التوضيح ّ
رد الودائع بالدوالر إىل أصحابها،
الـ %30ال تعين ّ
بل حتسني وضعية املصارف قلي ًال» .لذلك ،يعترب
أن االلتزام «مطلوب بهذا الشرط
املصدر نفسه ّ
وجيب أن يكون فاحتة االلتزامات ُ
الكربى املطلوبة
من املصارف» ،إال ّ
«خلل» يف
صوب على
ٍ
أنه ُي ّ
التعميم .فإذا كان مصرف لبنان «يعترب حتويل
األموال عم ًال خاطئًا جيب تصحيحه ،فلماذا حتديد
نسبة الـ%30؟ وملاذا مل ُيفرض عليهم استعادة
كامل املبالغ حُ
املّولة خالل هذه ُ
املهلة؟».
ّ
كل املصارف أرسلت ُكتبًا إىل املودعني
ّ
ُ
«حتثهم» فيها على تطبيق تعميم
واملستوردين
مصرف لبنان« .أقل من  %1كانت نسبة التجاوب.
التجار ،بعدم
سيما
ّ
ال بل كنا ننصح املودعني ،وال ّ
إعادة دوالر واحد إىل القطاع املصريف ،خاصة
أن هناك من
إذا مل يكن ملفهم مشبوهًا .عدا عن ّ
استثمر تلك األموال يف اخلارج ،فما هي اآللية
سيطّبقها إلعادة السيولة؟ يبيع االستثمار؟»،
اليت ُ
يقول مسؤولون ماليون .أما بالنسبة إىل «نادي
الـ ،»%30فقرابة أربعة مصارف من فئة «ألفا» أعاد
ً
«حفنة» من األموال لتحسني وضعها.
أصحابها
قربة من احلاكم تقول ّ
إنه «مل يطلع بعد
م
مصادر ُ ّ
على اجلداول ملعرفة املصارف اليت التزمت أو
أن
تقاعست ،ولكن التقديرات األولية ُتشري إىل ّ
املبلغ جُ
امل ّمع أدنى بكثري من التوقعات اليت كان
حددها» (كان سالمة يشيع أن تطبيق التعميم
قد ّ
سيعيد إىل املصارف حنو  4مليارات دوالر من
سريد على عدم االلتزام؟ التعميم
اخلارج) .كيف
ّ
واضح جلهة االدعاء على غري املتعاونني مبوجب
قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .عند
«هددت» مصارف رياض سالمة
صدور التعميم،
ّ
ّ
سرتد عليه بالقضاء إن استخدم يف وجهها
بأنها
ّ
ّ
أن ُ
املخالفني
هذا القانون.
تؤكد مصادر سالمة ّ
سيحالون على «اهليئة املصرفية العليا» .هل يوجد
ُ
قرار بكسر املصارف ،وحتديدًا «الكبرية» بينها؟
املسؤول الرقابي السابق يستهزئ بالتهديدات،
مؤكدًا «عدم وجود قرار بكسر أحد نهائيًا».
استعادة  %30من قيمة األموال حُ
املّولة ُيفرتض بها
أن ُ
«تفيد» املصارف وتنتشلها قلي ًال من غرقها.
عدم استجابة مالكي املصارف ،ومساهمتهم يف
بأن مصارفهم
سي ّ
عد إقرارًا منهم ّ
إنقاذ مؤسساتهمُ ،
ّ
ضخ فلس واحد فيها.
ُمفلسة وال أمل من

كارثة التلوث النفطي ...ما خفي أعظم
حبيب معلوف
ّ
التسرب النفطي الذي
التكتم الذي رافق
رغم
ّ
وامتد إىل لبنان،
ضرب الشاطئ الفلسطيين
ّ
بسبب احلظر اإلسرائيلي على نشر املعلومات
حوله ،ما هو مؤكد أن الكارثة كبرية ،وقد
وصفتها الصحافة اإلسرائيلية بأنها «األكرب
يف تاريخ» الكيان .إذ إن املؤشرات األولية
تدل على انتشار البقع النفطية على مساحة
واسعة وتسّببها باختناق الكثري من الكائنات
احلية على الشاطئ ويف األعماق .وقياسًا إىل
حوادث أخرى مشابهة حصلت يف العامل ،فإن
اخلشية من أن ما خفي أعظم.
بعيدًا عن احلملة الرمسية والشعبية اليت انطلقت
التسرب النفطي الذي
قبل يومني إلزالة آثار
ّ
ُرصد على السواحل اجلنوبية ،ومصدره كيان
االحتالل اإلسرائيلي ،فإن السؤال األساس
الذي تنبغي اإلجابة عنه ما إذا كان مصدر البقع
النفطية عرض البحر أو مكانًا قريبًا من الشاطئ،
وما إذا كانت ناجتة من حادثة انسكاب عرضية
خزانات وحمطات) ،أم
(تسرب من بواخر أو ّ
ّ
عن تدفق من مصادر ثابتة بسبب انفجار أثناء
عمليات التنقيب واحلفر على سبيل املثال؟ إذ
ال ميكن استبعاد أن يكون التسرب من واحد
من املواقع (املتعددة والسرية) اليت يتم احلفر
يفسر ذلك الكتمان الذي
والتنقيب فيها ،ورمبا
ّ
فرضته سلطات االحتالل.
اإلجابة عن هذا السؤال حتدث فارقًا كبريًا ألنه
يف احلال الثانية سنكون أمام كارثة أكرب مما
ميكن تصوره ،وقد حيتاج وقف التدفق إىل زمن
طويل .إذ إن عمليات احلفر والتنقيب يف أعماق
بعيدة حتتاج اىل تقنيات عالية وتنطوي على
خماطر يصعب ضبط نتائجها يف وقت قصري.
التسرب يف خليج
وتفيد املقارنة هنا مع حادث
ّ
املكسيك عام  ،2010حني مل تستطع شركة
عمالقة كـ»بريتيش برتوليوم» السيطرة عليه
إال بعد  87يومًا!
ّ
تفكك
ُح ّددت البقع النفطية بأنها نفط خام
وحتول بعد اختالطه مبياه البحر اىل نوع من
ّ
أعده
القطران أو الزفت .التقرير األولي الذي ّ
اجمللس الوطين للبحوث العلمية ويصدر اليوم،
بعد مسح ميداني وجوي مشل الشاطئ من
الناقورة اىل صيدا ،بينّ وجود مادة القطران
بكثافة عالية قبالة الناقورة والبياضة وحممية
صور ،وختف كثافتها تدرجييا بدءًا من الشاطئ
قبالة العباسية وتندر قبالة شاطئ عدلون.
قدرت كميات الكتل النفطية اليت جتمعت على
رمل شاطئ صور بنحو طنني ،علمًا بأن روايات
شهود ّ
أكدت انتشار البقع يف بعض األماكن
بعمق يراوح بني  70و 80مرتًا عن الشاطئ،
ورؤية بقع نفطية صغرية على شاطئ الرملة
ويرجح أن البقع بدأت
البيضاء يف بريوتُ .
بالوصول اىل الشاطئ اللبناني بني  6و10
شباط املاضي ،عندما كانت اجتاهات الرياح
جنوبية شرقية خالل العاصفة املاضية.
يقدم معطيات كثرية ألن
املسح اجلوي مل
ّ
القطران ،بعدما اختلط باملياه ونقلته األمواج
ّ
يغطيها
حتول اىل كتل صغرية
اىل الشاطئّ ،
الرمل .إال أنه ّ
أكد عدم وجود بقع يف عمق
يعد مؤشرًا جيدًا بالنسبة إىل صيادي
البحر ،ما ّ
األمساك .إذ إن التسربات النفطية ال تؤثر عادة
على الثروة السمكية ،ألن األمساك تسبح بعيدة
عنها ،إال أن الضرر األكرب يقع على احليوانات
البحرية اليت ال تستطيع السباحة بعيدًا كقنافذ
البحر واحملار.

إذا كنا أمام تسرب من أحد مواقع الحفر والتنقيب
فسنكون أمام كارثة أكرب مما يمكن تصوره

واألرجح أن املسح مل يشمل أعماق املياه حيث
يرتسب اجلزء الكثيف من املواد النفطية ،بعد
ّ
ّ
ويشكل
أن يتبخر بعضها أو يذوب يف املياه،
طبقة سوداء ولزجة ،تبقى لفرتة طويلة،
وميكن أن تتحول اىل بكترييا تتسبب مبوت
كثري من النباتات والكائنات البحرية ،وحبسب
جتارب غرق بواخر نفطية أو حوادث تسرب من

منصات التنقيب ،فإن التلوث النفطي قد
يدوم لعشرات السنوات ،وقد عثر على جيوب
نفطية حتت قاع البحر قبالة الساحل األمريكي
يف ماساتشوستس بعد  30عامًا على غرق ناقلة
نفط قبالة الشاطئ.
ّ
تصنف املواد النفطية عادة كـ»مواد مسرطنة
حمتملة» .وقد بدأت عمليات التنظيف من دون
وجود خطة طوارئ كاملة ،لعدم وجود هيئة
خمتصة ومدربة على مواجهة هذا النوع من
الكوارث ،ما يثري املخاوف من خماطر معاجلة
التسرب بعد خماطر التسرب نفسه .إذ تؤكد
مصادر مشاركة يف عمليات التنظيف أن كتل
القطران اليت جتمعت يف الرمل ،يسهل متشيطها
وغربلتها وسحبها صباحًا عندما تكون متجمدة،
ولكن يصعب ذلك عندما تبدأ بالتحلل والسيالن
مع تعرضها حلرارة الشمس خالل النهار .لذلك،
فإن املطلوب تسريع هذه العملية قبل وصول
أي عاصفة جديدة تزيد من اختالطها بالرمل،
كما حصل عام  .2006أما يف األماكن الصخرية
فلم تبدأ عمليات التنظيف بشكل جدي كونها
أكثر تعقيدًا يف هذه املناطق.
وتفرتض عمليات التنظيف وضع املواد
النفطية اجملموعة (من القطران) يف أكياس
حمكمة اإلقفال وجتميعها يف هنغار آمن .إال
ّ
تبشر باخلري ،وخصوصًا طريقة
أن السوابق ال
إدارة معاجلة كارثة التسرب عام  ،2006عندما
ساد التخبط حول طرق التنظيف ،واخلالفات
على االستفادة من اهلبات املقدمة ،والتباين
حول مصري املواد اليت مجعت ،بني ترحيلها اىل
اخلارج أو معاجلتها حمليًا .وقد غلب يومها خيار
الرتحيل ألن فيه إفادة مادية ،بدل التفكري يف
إجياد حلول علمية ووطنية دائمة ،ألن هكذا
حوادث قد تتكرر يف أي حلظة ،وخصوصًا
أن املنشآت الكبرية وخزاناتها ،منذ أن تقرر
أن يكون بلدًا مستوردًا للمشتقات النفطية،
وضعت كلها على الشاطئ .ورغم أن لبنان
يعد نفسه لكي يصبح بلدًا نفطيًا مل يفطن أحد
ّ
اىل ضرورة وجود هيئات متخصصة نفتقدها
دائمًا ...بعد وقوع الكارثة!

عدوان متكرر

يفرتض أن يبدأ لبنان باإلعداد لرفع دعوى
تعويض ضد «إسرائيل» أمام االمم املتحدة.
علمًا أن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية أدانت
كيان العدو األمم املتحدة أكثر من  12مرة
وطالبته بدفع  856مليون دوالر بعدما أدى
القصف االسرائيلي حملطة توليد الكهرباء يف
تسرب 15
اجلية خالل عدوان متوز  ،2006إىل
ّ
ألف مرت مكعب من مادة الفيول إىل البحر،
وتضرر جنو  150كيلومرتًا من شواطئ لبنان،
وصو ً
ال إىل الشواطئ السورية.

وزارة البيئة «مش عَ السمع»

غاب وزير البيئة املستقيل دميانوس قطار
سجل للوزارة املعنية
عن الصورة متامًا ،ومل ُي ّ
أساسًا مبثل هذه الكوارث أي نشاط ،باستثناء
ظهور خجول عرب تلفزيون لبنان ملديرها العام
برج هاجتيان الذي يتحمل مسؤولية الغاء «جلنة
الطوارئ ملنع ومكافحة تلوث البحر بالنفط»
التابعة للوزارة ألسباب غري مفهومة .وقد
تأسست اللجنة عام  1998مببادرة من مسؤول
التلوث النفطي يف الوزارة آنذاك مسيح وهبة،
وكانت تضم ممثلني عن الوزارات املعنية
(البيئة والدفاع والنقل والداخلية والطاقة
والزراعة) وعن القطاعني العام واخلاص .وقد
أعدت اللجنة خطة متكاملة ملكافحة التلوث
ّ
ّ
ونظمت دورات تدريب مع
النفطي عام 2001
طلب معدات خاصة للمعاجلات الطارئة ،السيما
الـ»بامب» (مضخات) االسفنجية اليت ُترمى
قرب البقع المتصاصها قبل سحبها ومعاجلتها.
وقد تبينّ خطأ هذا االلغاء بعد كارثة التلوث
النفطي عام  ،2006من دون أن يفكر أي من
الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة وال مديرها
العام بأن العودة عن اخلطأ فضيلة.
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مـقاالت وتـحقيقات

سـعر الـدوالر بـال سـقف
محمد وهبة

ّ
املتعلقة
مثة إجابة واحدة عن كل التساؤالت
بسعر الصرف :ال سقف الرتفاع سعر الدوالر.
فاالنهيار أفسح اجملال أمام عوامل أخرى
وأضفى عليها أوزانًا أكرب من األوزان التقليدية
احملددة للسعر .أكرب األوزان هو أن النظام مل
ّ
يقتنع بعد بانهياره وإفالسه .مبعنى أوضح،
عندما تتقاطع احلاجات األساسية للبنان مع
مصاحل الفاعلني املتالعبني بالسوق يف إطار
سلوك اإلنكار والتجاهل ،تصبح التوقعات
احملدد للسعر .هذه إحدى عالمات
هي العامل
ّ
ّ
التضخم املفرط ،وهذا ما يلوح يف األفق
.يف  3متوز املاضي بلغ سعر صرف الدوالر
احلرة» أعلى مستوى له مسج ًال
يف «السوق
ّ
 9900لرية مقابل الدوالر الواحد .بعد شهر
واحد انفجرت نيرتات األمونيوم يف مرفأ
بريوت .رغم ذلك ،وبشكل مفاجئ ،تراجع سعر
الصرف بعد عشرة أيام إىل  7000لرية .دامت
مفاعيل هذه املفاجأة غري احملسوبة لغاية 30
سجل سعر الصرف
تشرين األول  2020حني
ّ
 6900لرية .بعدها ،عاد املسار إىل الوجهة
املعاكسة .ففي أول كانون األول  2020بلغ
 8000لرية ،ثم  8600يف أول كانون الثاني
 ،2021ويف أول شباط بلغ  9000لرية و 28منه كان متوسط
شراء الدوالر بقيمة  9600لرية تبعًا ملوقع .Lebaneselira.org
خالل أربعة أشهر زاد سعر الدوالر بقيمة  2700لرية أو ما
نسبته .%39
ما الذي دفع سعر صرف الدوالر إىل هذا االرتفاع؟
يظن أن هناك قدرة على حتديد أسباب هذه التقلبات
واهم من
ّ
والبناء عليها من أجل حتديد احتماالت حصول ارتفاع إضايف
أو حتى استقرار نسيب أو اخنفاض .نظريًا ،ميكن رسم املسار
والوجهة من دون حتديد الوترية واملساحة الزمنية املتوافرة.
وباالستناد إىل اإلحصاءات السوقية ،إن املسار العام يشي
بأن وترية ارتفاع سعر صرف الدوالر مل تتوقف بعد .فالظروف
اليت أحاطت بهذ االرتفاع ،سواء بشكله املتسارع خالل حزيران
ضيق مثل
 ،2020أو على شكل تصحيحات ضمن مدى زمين
ّ
فرتة األسبوعني اليت تلت انفجار مرفأ بريوت ،أو يف النصف
تتحرك
الثاني من تشرين األول… نشأت بفعل عوامل غري ثابتة
ّ
يف أوقات متزامنة لكل منها وزن يف حتديد سعر الصرف .هي
مزيج من جمموعة عوامل أهمها :سياسية يتداخل فيها احمللي
باخلارجي ،نقدية  -اقتصادية ّ
متصلة بتبادالت لبنان مع اخلارج
والتدفقات املالية ،املضاربة والتوقعات.
مكونات هذه العوامل ،أو كل قرار ّ
يتخذ على
تطور يف
كل
ّ
ّ
القصة ّ
كلها تكمن يف حتديد
خلفيتها سيكون له تأثري ما.
ّ
وزن ّ
كل منها يف التأثري على سعر الصرف .فعلى سبيل
املثال ،رغم انفجار مرفأ بريوت اهلائل ،والكارثة البشرية
واملادية اليت ّ
خلفها ،إال أن سعر الصرف تراجع خالل األسابيع
التالية .ورغم أنه على مدار السنة املاضية ،اخنفض استرياد
لبنان إىل النصف وتراجع الطلب التجاري على الدوالر ،إال أن
سعر الدوالر ّ
ظل ضمن مسار تصاعدي يف إطار األشهر األربعة
املاضية .الالفت ،أن هذه األشهر األربعة مل تشهد مناوشات
حادة كاليت حصلت سابقًا بني رئاسة احلكومة ومصرف لبنان
ّ
والصرافني والقضاء… ميكن استعادة الكثري من التطورات،
ألي منها أثر واسع على سعر الصرف مقارنة مع
لكن مل يكن ّ
تدفق الدوالرات إىل لبنان بعد االنفجار املشؤوم يف  4آب.
تردد أن
ففي اجتماع مصريف ُعقد أخريًا على تطبيق «زوم» ّ
حجم التدفقات اآلتية إىل لبنان يف عام  2020بلغت  7مليارات
املؤسسات النظامية،
دوالر من بينها حتويالت مغرتبني عرب
ّ
صبت
ومبالغ نقدية حممولة باليد على الطائرات ،وحتويالت
ّ
خلدمة أهداف مجعيات اجملتمع املدني والسفارات ،والقليل
القليل من التحويالت التجارية األخرى .غالبية هذه التحويالت
دخلت لبنان يف النصف الثاني من السنة املاضية ،وساعدت
يف تباطؤ ارتفاع سعر الصرف ،لكن مفاعيلها اليوم بدأت
ّ
تتقلص.
صم َد سعر الصرف خالل فرتة الصيف رغم كل السجاالت
هكذا
َ
سي املبادرة الفرنسية ،والتدقيق اجلنائي ،وتراجع
حول ما مُ ّ
ّ
وتقطع االتصاالت
احتياطات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية،
بشأن تشكيل احلكومة ،والربط بني االنتخابات األمريكية
ومصري لبنان انطالقًا من احتمال عودة التفاوض األمريكي -
اإليراني بشأن امللف النووي ،فض ًال عن نوع من اهلدنة بني
مصرف لبنان والصرافني الذين كانوا حيصلون يوميًا على 900

تصوير مروان طحطح
املنصة ال يبيعون منها إال القليل يف
ألف دوالر على سعر
ّ
السوق.
فرتة الصمود هذه ،كانت مفاعيلها كالسحر على اللبنانيني.
فرغم «النق» بشأن كلفة صيانة السيارة ،وأسعار املواد
الغذائية (املدعومة وغري املدعومة) ،وأسعار املالبس،
والبطالة ،والكثري سواها ،إال أنهم استعادوا «مناعتهم» بوجه
روجت قوى السلطة على لسان حاكم مصرف
األزمات .لطاملا ّ
لبنان رياض سالمة هلذه «املناعة» اليت كانت تشمل «القطيع»
«ختدرنا».
سيت بني العموم «ختديرًا» ،فكان ُيقال:
ّ
بكامله .مُ ّ
ظن بأن التخدير
ولوهلة ما ،يف  17تشرين األول  ،2019ساد ّ
انتهى مفعوله .غري أنه بعد بضعة أسابيع ،تبينّ أن املسألة
«تكيف» مرعبة يف بلد ارتفعت فيه معدالت الفقر
كانت عملية
ّ
من  %24إىل  %45وانزلقت فيه أكثر من  350ألف أسرة إىل
ّ
خط الفقر املدقع ومن بينها  150ألف أسرة تعاني من الفقر
الغذائي ،حبسب تقديرات البنك الدولي.
«التكيف
فها هو سعر صرف الدوالر يرتفع بثبات يف ظل حالة
ّ
يردد
مع الفقر» .ليس هناك اعرتاف بوجوده بعد .بدليل ما ّ
بني الناس حاليًا :هناك الكثري من الودائع يف املصارف .مل
سيعيد
ختضع هذه الودائع ألي هريكات! التدقيق اجلنائي
ُ
أي
األموال املنهوبة .سيضع السارقني يف السجن .لن يتجرأ ٌّ
أقروا الدوالر
«منهم» على رفع الدعم .جيب ترشيد الدعم .لقد ّ
الطاليب .سيسقط بعض املصارف (ال غالبيتها؟)...
لذا ،ظهرت حتليالت تشري إىل أن سعر الصرف هو حالة مرتبطة
بعوامل العرض والطلب :املصارف خلقت طلبًا على الدوالر
ألنها تبحث عن دوالرات طازجة من أجل حتقيق السيولة اليت
طلبها منها مصرف لبنان بنسبة  %3من ودائعها بالعمالت
األجنبية .الصرافون توقفوا عن عرض الدوالر يف السوق بعد
توقيف القضاء أربعة مشتبه بهم بتهمة التالعب بسعر النقد ،ما
خلق طلبًا على الدوالر يف السوق .ال بل إن الصرافني أنفسهم
صدقوا «الكذبة» وأصدروا بيانًا يشري إىل أن مصرف لبنان
ّ
املنصة
توقف عن إمدادهم بالدوالرات املدعومة على سعر
ّ
يزودون السوق بهذه الدوالرات بالسعر
باعتبار أنهم كانوا
ّ
املنصة.
احملدد على
ّ
ّ
يف الواقع ،مثة ميل بني ّ
حمللي األمناط االقتصادية لتفسري هذا
االرتفاع الثابت بأنه مل ينتج حصرًا عن عوامل مرتبطة بالعرض
والطلب ،والعوامل اجليوسياسية« ،ففي ظل مرحلة الالاستقرار،
ُيفسح اجملال أمام املضاربات والتوقعات اليت تأخذ وزنًا أكرب
يف عملية التسعري» .فما قام به مصرف لبنان جلهة إلزام
املصارف باحلصول على سيولة خارج لبنان بنسبة  %3من
ودائعها بالعمالت األجنبية (ما يعادل  3,42مليار دوالر) ،ثم
التزام املصارف به جزئيًا لشراء الدوالرات من السوق خبسارة
ّ
يدل على
باتت تصل إىل  %75من قيمة الشيكات ،وإن كان
يفسر هذا االرتفاع الثابت يف سعر الدوالر
وحشيتها ،إال أنه ال
ّ
مكوناته مل
إال جزئيًا ،بل يعكس مسألة أساسية :النظام بكل
ّ
يقتنع بأنه أفلس وانهار .هذا التفسري ،ينسحب أيضًا على
سلوك الصرافني املافيوي ،وعلى كل التفسريات املرتبطة
بالعرض والطلب.
والنظام بهذا املعنى ،هو القوى القيادية بكل نفوذها وحتالفاتها

مع أصحاب رؤوس األموال ،وأتباعها أيضًا .يراهن هؤالء على
إمكان إحياء النظام السابق «املسمى منوذجًا اقتصاديًا» عرب
ّ
«التضخم» .هم يدركون بأن االنهيار وقع واإلفالس
طريق
حصل ،لكنهم يتعاملون مع هذا الواقع بغفلة مقصودة من أجل
توزيع غري عادل للخسائر.
التكيف مع الفقر ،مل ينتج من االعرتاف
هكذا يصبح واضحًا أن
ّ
حبصول االنهيار واإلفالس ،بل على العكس جاء بسبب
االستمرار يف إنكار حصوله ،رغم أن ذلك يفسح اجملال أمام
ّ
للتحكم بالسوق .املضاربات ،يف جزء
املضاربات والتوقعات
ً
تعد حكرًا
مل
ا
أيض
ولكنها
الصرافني،
منها ،هي من عمل
ُ
عليهم« .هناك الكثري من الشركات واألفراد الذين يقومون
بأعمال املضاربة على اللرية من خالل تبادالت خمتلفة بني
الشيكات املصرفية والسيولة النقدية باللرية والدوالر»
حبسب أحد مديري احملاسبة املرموقني .لكن املشكلة تكمن يف
«التوقعات» .بيع السلع بأسعار تفوق األسعار املتداولة حمليًا
لسعر الصرف ،ال يعين بالضرورة السعي حنو الربح .فهناك
من يقوم بهذا األمر ألنه يريد خفض خماطر البيع باللرية مقابل
الوقت الالزم لشراء الدوالرات من السوق .فهذا األمر يعين
أن السوق بدأت تتوقع ،جمددًا ،كما حصل يف متوز املاضي،
ّ
مرشحة لالرتفاع ،وبالتالي فإن هذه التوقعات هي
أن األسعار
األكثر وزنًا يف عملية تسعري اللرية .يف السابق كان سعر
ّ
التضخم ،بينما اليوم إن التوقعات
حيدد معدالت
الصرف هو ّ
حتدد سعر الصرف .هذه واحدة من عالمات السري
هي اليت ّ
ّ
التضخم املفرط .سواء كان تضخمًا كبريًا ،أو مفرطًا ،فإنه
حنو
مبثابة ضريبة إلطفاء اخلسائر املالية ستدفع غالبيتها الشرائح
ّ
األقل دخ ًال واألقل ثروة.
ّ
واملعقد ،ال أحد ميكنه حسم أسباب
يف ظل هذا الوضع املتقلب
أي تساؤل باآلتي حصرًا:
ارتفاع سعر الصرف .ميكن اإلجابة عن ّ
ال سقف لسعر الدوالر.

املصارف تسحب العملة الصعبة من السوق ليالً:

الـ  3%غري مؤمّنة؟

األسبوع ُ
املقبل هو «أسبوع االمتحان» حلاكم مصرف لبنان ،رياض
ّ
وكل اجلهات الرقابية على القطاع املصريف ،ومعهم كل
سالمة،
املصارف .فيوم غد 28 ،شباط ،تنتهي ُمهلة تنفيذ التعاميم،
«امل ّ
ُ
كثفة» لدراسة ملفات املصارف العاملة
وتنطلق االجتماعات
بتعميمي «املركزي»  154و ،44وأبرز
يف لبنان ،ومدى التزامها
َ
ما فيهما زيادة رأس مال ّ
(يسمح
كل مصرف مبا نسبته ُ %20
ّ
ضخ الدوالرات
بأن تكون  %10منها عن طريق عقارات) وإعادة
يف حسابات املصارف اللبنانية لدى مصارف املراسلة يف اخلارج
مبا نسبته  %3من جممل الودائع بالدوالر ،أي قرابة  3.4مليارات
ً
تمعة) .بيان مصرف لبنان يوم اخلميس،
دوالر (للمصارف مجُ
ّ
ضي «املركزي» يف
م
دان»
«يؤك
احلاكم،
عن
والكالم الذي ُينقل
ُ
ّ
خطته إلعادة تفعيل القطاع املصريف ،وبالتالي «تنظيف» السوق
ّ
تتمكن من توفري شروط «االستمرارية».
من املصارف اليت مل
بأن سالمة كان قد ّ
خفض سقف التزامات املصارف
وينفع التذكري ّ
إىل احلدود الدنيا ،ووجد هلا حلو ً
ال عديدة لتمكينها من العمل ّ
حتى
قسم كبري منها عاجزًا عن
ولو كمصارف «زوميب» ،ورغم ذلك بقي
ٌ
تأمني هذا «القليل» املطلوب منها .واملصارف ُ
املصنفة «ألفا»،
أي تلك الكربى يف السوق ،هي األكثر ّ
تعثرًا .يدفع هذا ُ
املعطى
عما إذا كان «سالمة سيبقى ُملتزمًا
خرباء ماليني إىل السؤال ّ
وضع يده على املصارف ُ
املخالفة ،حتى ولو كانت أكثريتها من
ّ
الفئة األوىل ،أم ّ
خلضة
حبجة عدم تعريض القطاع
أنه سيجد خمرجًا ّ
وضمان املودعني؟».
ّ
حتى ساعات متأخرة من الليلة املاضية ،كانت «شهية» املصارف
ال تزال مفتوحة على «لمَ ّ » الدوالرات من السوق ،وحتويلها إىل
اخلارج .كاخلفافيشّ ،
بثت املصارف شيكاتها لدى الصرافني
ومتمولني بالنقد المتصاص ماليني الدوالرات ،وسط ّ
متنع كثريين
عن تلبيتها إال بأسعار مرتفعة .وقد وصلت األمور مبصارف أخرى
إىل املوافقة على بيع شيكات بـ  %27.5من قيمتها من أجل
احلصول على سيولة بالدوالر.
بعضها كان قد اقرتب ،منتصف الليل ،من «خط النهاية» ،أي
أن البعض اآلخر باءت ُمهمته
تأمني املبالغ الالزمة ،يف حني ّ
بالفشل .على سبيل املثال ،مل ينجح أحد املصارف «الوازنة»
داخل مجعية املصارف وينتمي إىل الفئة «ألفا» من تكوين أكثر
من  %1.1من أصل الـ  %3املطلوبة ،مع احلديث عن عقده اجتماعًا
جمللس إدارته يوم االثنني ،يبحث فيه إمكان قيام «شريكه» من
اجلنسية السعودية بتجميد املبلغ ُ
املتبقي ،لدى حساب املصرف مع
بنك املراسلة يف اخلارج.
صرافون وخرباء ماليون أن «ينخفض سعر الصرف قلي ًال»
يتوقع
ّ
ولكن انتهاء ُمهل
(مبئات اللريات ال أكثر) يف األيام املقبلة،
ّ
ألن يوم االثنني
مصرف لبنان ال يعين ختفيف الضغط عن السوقّ ،
ُتعيد معظم القطاعات التجارية فتح أبوابها ،ما يعين تفعيل طلب
هذه الفئة على الدوالر.

«االخبار»
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إعــالن

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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اجـتماعيات

املـسيح قـام حـقا قـام

عائـلة املـرحوم امـطانيوس وهـيب الـشامي تـشكر

االرشمندريت يرتأس الذبيحة االلهية ويعاونه الكهنة

يتقدم رجل األعمال نقوال امطانيوس
الشامي ،صاحب شركة AMBROSIA
 ،IMPORTSبجزيل والشكر واالمتنان
من كل من قام بواجب العزاء بوفاة والده
املرحوم امطانيوس وهيب الشامي (أبو
كلود) ،الذي وافته املنية يف بلدته حقل

حضور داخل الكنيسة

العزيمة يف قضاء الضنية  -شمال لبنان،
وشارك يف حضور القداس والجناز الذي
اقيم لراحة نفسه يوم السبت املاضي يف
كنيسة مار نقوال يف بانشبول حيث ترأس
الذبيحة االلهية اشمندريت الكنيسة
والكهنة الكرام ،وقد القى االشمندريت

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

جانب من الحضور داخل الكنيسة

كلمة بالفقيد أشاد فيها بخصاله الدينية
حيث كان مؤمنا باهلل وتعاليمه ومثابرا على
حضور القداس اسبوعيا ،منوها برتبية
عائلة تربية مسيحية وانسانية ،كذلك
اشاد بصفاته االنسانية حيث كان مضرب
مثل يف الصدق واالستقامة ومحبة واحرتام
األخرين وقد ربى عائلته على هذه القيم
االنسانية واالخالقية.
كما يتقدم بالشكر من كل الذين حضروا
اىل املنزل لتقديم واجب التعزية بوفاة
والده أو اتصلوا به للتعزية سواء من داخل
اسرتاليا او من الوطن االم لبنان ،اضافة
اىل االتصال بواسطة وسائل التواصل
االجتماعي.
وقد توجه رجل األعمال نقوال امطانيوس
الشامي عرب جريدة الهريالد بجزيل
الشكر «من كل مـّن قام بواجب العزاء

سواء بالحضور اىل الكنيسة او املنزل او
باالتصال الشخصي او عرب االنرتنيت ،فقد
كان لتعزيتكم الرقيقة والصادقة ابلغ االثر
يف نفوسنا مما خفف عنا وطأة املصيبة
بخسارة الوالد ،فاليكم خالص الشكر
املقرون بصدق الود واالمتنان والوفاء..
ّ
وجل ،ان يـُبعد عنكم
اننا نسأل اهلل ،عز
كل مكروه».
رحم اهلل الفقيد الغالي وأسكنه فسيح
جنانه يف االخدار السماوية اىل جانب
األبرار والصديقني.
تتقدم أسرة «الهريالد» ،التي تربطها
عالقة صداقة وأخوّة بعائلة الفقيد وخاصة
رجل األعمال ولده نقوال امطانيوس
الشامي ،بأحر التعازي القلبية ،طالبني
من اهلل أن يـُسكن الفقيد الجنة وان يلهم
العائلة وذويه الصرب والسلون.
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إجـتماعيات

جورج عبد املسيح مولود بكر يف PAUL And KAREN GARRARD WEL-
COME THE NEW BABY GIRL BRIANNA

شجرة العائلة الزوجية

The New Baby Girl Brianna

أنعم اهلل على على السيدة
وزوجها
Mikaela
الوالدان داني وإيليديا عبد املسيح مع املولود الجديد جورج
 Robertبمولود انثى
أسمياها .Brianna
رزق اهلل داني جورج عبد
وقد جرت الوالدة يف
املسيح وزوجته إيليديا
ويستميد
مستشفى
بمولود ذكر اسمياه
(Westmead
الخاص
جورج تيمنا باسم جده
)Private
Hospital
جورج عبد املسيح
حيث أمّ املستشفى
صاحب محالت الهدى
عدد من االهل واالقارب
يف بانشبول.
واالصدقاء لتهنئة الوالدة
وقد تمت الوالدة يف
وبسالمة
بسالمتها
املولودة التي هي االوىل يف
ويستميد
مستشفى
حياة العائلة الزوجية.
(Wstmead Private
وقد غصت الغرفة بسالل
 )Hospitalحيث أمّ
الزهور ،كذلك تلقت
املستشفى عدد كبري
 ...مع الجدة نجال عبد املسيح
العائلة عددا من اتصاالت
من االهل واالقارب
التهنئة.
واالصدقاء ،لتهنئة الوالدة
وقد كانت فرحة جدّ
وبسالمة
بسالمتها
الطفلة ،لجهة الوالدة،
املولود الذي هو االول يف
 Paul Garrardمؤسس
ورئيس حزب  OLCعضو
شجرة العائلة الزوجية،
بلدية كامربالند ورئيس
كما غصت الغرفة بسالل
بلدية باراماتا لـ  6دورات
الزهور ،كذلك تلقت
سابقة وعقيلته Karen
العائلة اتصاالت تهنئة
وكذلك عائلة والد الطفلة،
من اسرتاليا ولبنان.
كبرية جدا بهذه املناسبة
وكان من بني املهنئني
السعيدة.
عضو حزب OLC
السيد كلوفيس البطي
أمني عام حزب األحرار
وعقيلته ايفون وأسرة
«الهريالد» ،الذين تربطهم
الصديق كلوفيس البطي
صداقة متينة بالعائلة،
وزوجته إيفون والعائلة
وخاصة السيد Paul
الذين هنأوا العائلة
يتقدمون
،Garrard
بسالمة الوالدة واملولود
من عائلتي املولودة بأحر
 ...مع إيفون زوجة الصديق كلوفيس البطي
متمنني له أن يكون من
التهاني طالبني من اهلل
أبناء الحياة.
تتقدم من الجميع ،وخاصة بهذه املناسبة السعيدة ان تكون من ابناء الحياة
أسرة «الهريالد» ،التي من الصديق كلوفيس واملباركة.
والسعادة.
تربطها صداقة بالعائلة ،البطي ،بالتهاني القلبية
ألف مربوك
ألف مربوك

The Mother Mikaela with
her New Baby Girl Brianna

The Mother Mikaela, Her Husband Robert
with their New Baby Girl Brianna

The Grandmother Karen Garrard with the
New Baby Girl Brianna
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إعــالنات
شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم
بعجني للعام الثاني على التوالي

Mayoral Message
عزيزي املقيم
قد سمعنا مرات عديدة طوال حياتنا
 ...من آبائنا ومعلمينا وقادتنا أن
التعليم هو مفتاح النجاح.
لهذا السبب يسعدني أن أخربكم
ع��ن ف��رص��ة م��ث�يرة لدينا لالنضمام
إىل  ،CSIROوكالة العلوم الوطنية
األسرتالية ،لتمكني وصقل مهارات
طالب امل��دارس الثانوية املحلية من
خالل برنامج شراكة مجتمع .STEM
و  STEMهي نهج للتعلم والتطوير
يدمج مجاالت العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات.
االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي ي��ت��غ�ير .تختفي
ال��وظ��ائ��ف الحالية بسبب األتمتة
( )automationوتظهر وظائف
ج���دي���دة ك���ل ي���وم ب��س��ب��ب ال��ت��ق��دم
التكنولوجي .وتوفر املهارات ،التي
يطورها الطالب من خالل ،STEM
لهم األساس للنجاح يف املدرسة وما
بعدها.
سيشهد تعاوننا مع  CSIROتقديم

برنامج تعليم  STEMلطالب الصفني
التاسع والعاشر يف مدينتنا.
سيقوم الربنامج بتعريف الطالب
وتحديهم يف التفكري النقدي والتواصل
والتعاون واإلب��داع من خالل مجموعة
من برامج التعلم التي ستشمل ورش
العمل وح��ل امل��ش��ك�لات واملشاركة
املجتمعية ومواضع العمل مع الشركات
التي تركز على العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات.
تفتخر مدينتنا بأنها مدينة ذكية.
سيكون برنامج الشراكة املجتمعية
 STEMم��ن أج��ل تحسني شبابنا -
قادة املستقبل .سيمكـّنهم ذلك من
الحصول علىاملهارات الالزمة للنجاح
والتكيف مع هذا العالم املتغري مما
شوطا طوي ً
ً
ال يف
يجعلهم يقطعون
ض��م��ان ع���دم تخلفهم ع��ن ال��رك��ب!
دمتم أكثر عافية وصحة وازدهارًا لنا
جميعـًا !
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

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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عـلوم وتـكنولوجيا

إيران يف املرتبة  14وإسرائيل يف الـ 20

جيوش  :2021أمريكا األقوى
عامليًا ..مصر األوىل عربيًا

صور مذهلة هلبوط «برسفرينس» على سطح املريخ

الصخور من أصل بركاني أو رسوبي» .وأضاف «قد تكون العربة
هبطت على تدفق محم بركانية!».
شرت اخلميس صورتان ُ
الت ِقطتا من اجلزء األمامي واخللفي
وكانت ُن َ
للروبوت ،ولكن جبودة منخفضة وباللونني األسود واألبيض.
ومل تتمكن ناسا بعد من تأكيد ما إذا كان أمكن تسجيل صوت
املريخ للمرة األوىل بواسطة امليكروفونات .وأوضح آدم ستلتزنر
أن التأكيد سيأتي «قريبا».
عسكريا يف العامل ،فعلى الرغم
تبقى الواليات املتحدة األقوى
ً
من الصعود الروسي يف األعوام األخرية ،تظل روسيا يف املرتبة
عربيا ،فاجليش املصري هو األقوى.
الثانية .أما
ً

بعد كارثة «دنفر» ..هل بوسع
الطائرات التحليق مبحرك واحد؟

فبحسب تقرير نشره موقع «احلرة» ،وضع تصنيف «غلوبال فاير
باور» لعام  2021الواليات املتحدة يف مقدمة الدول اليت متتلك
أكثر جيوش العامل قوة ،ومل تظهر أي دولة عربية ضمن املراتب
العشر األوىل وفق التصنيف.
واعتمد موقع غلوبال فاير باور يف تصنيفه على  50عامال ساهمت
يف تقدم اجليوش أو تأخرها ،مبا يشمل القدرة العسكرية واملادية،
باإلضافة إىل العوامل اللوجستية واجلغرافية.
ويتم التصنيف حبسب مؤشر يعكس ازدياد قوة اجليش كلما قل
الرقم ،أي أن أفضل اجليوش سيكون مؤشر القوة له .0.000
األقوى يف العامل
ظهرت الدول العشر األكثر قوة من ناحية جيوشها كالتالي :يف
املرتبة األوىل حلت الواليات املتحدة مبؤشر قوة  .0.0718يف
الثانية جاءت روسيا مبؤشر قوة  .0.0791ويف الثالثة ،الصني
مبؤشر قوة .0.0854
يف املرتبة الرابعة حلت اهلند مبؤشر قوة  .0.1207ويف اخلامسة
اليابان ،مبؤشر قوة  .0.1599ويف املرتبة السادسة أتت كوريا
اجلنوبية مبؤشر قوة  .0.1612يف السابعة فرنسا ،مبؤشر قوة
 .0.1681ويف الثامنة اململكة املتحدة ،مبؤشر قوة .0.1997
يف املرتبة التاسعة حلت الربازيل ،مبؤشر قوة  ،0.2026وتلتها يف
العاشرة باكستان مبؤشر قوة  .0.2073وأظهر التصنيف تركيا يف
املرتبة  ،11ومصر يف املرتبة  ،13تتبعها إيران يف املرتبة ،14
بينما حلت إسرائيل يف املرتبة .20
اجليوش العربية
ظهرت بعض الدول العربية ضمن تصنيفات متأخرة عن اجليوش
العشرة األقوى يف العامل .فبحسب الرتتيب ،حققت مصر املرتبة
األوىل عربيا من ناحية قوة جيشها ،وظهرت يف املرتبة  13ضمن
التصنيف العاملي ،مرتاجعة عن تصنيفها السابق .واعترب التصنيف
السعودية ثاني أقوى دولة عربية عسكريا ،ورقم  17عامليا.
ظهرت اجلزائر ضمن التصنيف  27عامليا ،وثالث أقوى الدول
العربية .واحتل اجليش اإلماراتي مرتبة رابع أقوى اجليوش العربية،
حبصوله على التصنيف  36عامليا .أما املغرب فتظهر يف املرتبة
اخلامسة عربيا ،و 53عامليا.
وظهر العراق يف املرتبة السادسة عربية ،و 57عامليا .وكان املركز
السابع عربيا من نصيب اجليش السوري ،الذي جاء باملرتبة 65
عامليا .وظهرت ليبيا يف املرتبة الثامنة عربيا ،و 70عامليا .واحتلت
الكويت املرتبة التاسعة عربيا ،و 71عامليا .وتلتها عمان يف املرتبة
العاشرة عربيا ،و 72عامليا .وتبعتها تونس يف املرتبة  11عربيا،
و 73عامليا.
وظهرت األردن يف املرتبة  12عربيا ،و 74عامليا .واعترب التصنيف
السودان اجليش رقم  13عربيا ،و 77عامليا .وجاءت اليمن يف
التصنيف  14عربيا ،و 78عامليا .أما قطر فقد احتلت املرتبة 15
عربيا ،و 82عامليا .وظهرت البحرين يف املرتبة  16عربيا ،و103
عامليا.
حصل لبنان على املركز  17عربيا ،و 116عامليا .وتذيلت موريتانيا
التصنيف حبصوهلا على املرتبة  18عربيا ،و 126عامليا.

نشرت وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) اجلمعة صورًا جديدة لوصول
مركبتها «برسفرينس» يف اليوم السابق إىل املريخ ،ظهر فيها
الروبوت اجلوال ّ
معلقًا على ارتفاع مرتين عن سطح الكوكب األمحر
مباشرة قبل هبوطه عليه.
وو ِ
ضع الروبوت ببطء على سطح املريخ خالل املرحلة النهائية من
ُ
العملية ،أي يف األمتار العشرين األخرية ،إذ كان معلقًا بثالثة
أسالك متدلية من مركبة اإلنزال اجملهزة بثمانية صواريخ رجعية
كاحبة تولت إبطاء اهلبوط.
ُ
والت ِق َطت الصورة من أسفل مركبة اإلنزال ،ويبدو فيها اجلزء
العلوي من الروبوت اجلوال ،وعجالته الست وحتتها سطح املريخ.
وقال كبري مهندسي «بريسفرينس» آدم ستلتزنر شارحًا اللقطة
خالل مؤمتر صحايف إنها ُت ِ
ظهر «الغبار الذي تثريه احملركات».
وعِر َ
ضت صورة أخرى لعملية اهلبوط مباشرة قبل هذه املرحلة
ُ
التقطها مسبار «إم آر أو» املوجود يف مدار املريخ ،وميكن
ً
حمميأ بكبسولة دخوله الغالف
عند تكبريها رؤية الروبوت اجلوال
اجلوي ،وقد تباطأت سرعته بفعل انتفاخ مظلة ضخمة تفوق سرعة
الصوت.
ويف صورة ثالثة ،هي األوىل باأللوان أرسلها «بريسفرينس» من
الكوكب األمحر ،يبدو ظل العربة على سطح املريخ ،حيث تنتشر
بعض الصخور ،ويف أفق الصورة البعيد تضاريس هي أشبه بظل
جرف.
أما الصورة الرابعة ،وهي باأللوان أيضًا ،فيظهر طرف إحدى عجالت
املركبة الست ،وسطح الكوكب األمحر ،وبدا أقرب إىل األصفر ،مع
العلم أن اللون ال يزال حباجة إىل تصحيح طفيف.
ولوحظت على السطح صخور يرتاوح عمرها بني  3,8و  3,7مليار
سنة ،تبدي ناسا اهتمامًا كبريًا بها.
وقالت العاملة املشاركة يف املشروع كاتي ستاك مورغان «أحد
األسئلة اليت سنطرحها على أنفسنا أو ً
ال هو ما إذا كانت هذه

أثارت الصور املتداولة عن طائرة «أمريكان إيرالينز» حالة من
الرعب ،بعدما التهمت النريان أحد حمركي الطائرة ،وأجربتها على
العودة من حيث أتت ،بعيد إقالعها.
وأثارت احلادثة أيضا تساؤالت لدى كثريين ،عن كيفية هبوط
الطائرة بأمان ،رغم أن أحد حمركيها تعطل وتناثرت قطعه يف اجلو
بعد أن حاصرته النريان.
ووقعت احلادثة بعد  20دقيقة من إقالع طائرة مدنية على متنها
 241شخصا ،من دنفر بوالية كولورادو إىل هونولولو.
وأثناء التحليق ،وقع عطل يف حمرك الطائرة ،وسقطت أجزاء منه
فوق مالعب ومنازل وساحات يف ضواحي دنفر.
لكن طاقم الطائرة ،متكن من العودة إىل مطار دنفر ،منفذا هبوطا
اضطراريا ناجحا ،من دون أن يتعرض أي من الركاب إلصابة.
السؤال األبرز يف هذه احلادثة :كيف متكن الطيار من مواصلة
التحليق واهلبوط يف املطار دون أن تقع أي إصابات؟
تقول مواقع متخصصة يف الطريان إنه بوسع الطائرات ذات
احملركني أن تواصل رحلته مبحرك واحد ،ويف الواقع ميكنها
أن تستمر يف اإلقالع واهلبوط اآلمن مبحرك واحد ،حبسب موقع
«.»flightdeckfriend
ويذكر املوقع أن فقدان أحد حمركي الطائرة ال يعد مشكلة
خطرية ،كما يتم إخضاع الطيارين لتدريبات مكثفة للتعامل مع هذا
الوضع.
ويف حال تعطل احملرك أو حدوث أي طارئ آخر يف اجلو ،لدى
الطيارين تعليمات واضحة تتخلص يف  3كلمات الطيار والتحليق
والتواصل.
وهذا يعين بشيء من التفصيل أوال ضمان قدرة طاقم من الطائرة
استمرار عملية الطريان ،وثانيا ضمان أن الطائرة حتت السيطرة
التامة قبل تصحيح املسار واالستمرار فيه ،وبعد ذلك يتم إبالغ
األطراف ذات العالقة باألمر مثل أبراج املراقبة يف املطارات.
حمرك الطائرة احرتق يف اهلواء
رعب يف اهلواء ..فيديو وصور حملرك طائرة «حيرتق ويتساقط»
وتصنف سلطات الطريان مستويات خمتلفة من املشكالت يف
بناء عليها نوع االستجابة وحجم حالة الطوارئ،
احملركات ،حيدد
ً
فعال سبيل املثال ،إن اشتعلت النريان يف احملرك ،فهذا يتطلب
رد فعل فوري.
وهناك قائمة اخلطوات الواجب اختاذها حيال أي مشكلة يف
احملركات مثل إطفاء احملرك الذي أصابه العطل بشكل تام،
وتشغيل طفايات احلريق.
أما موقع « »monroeaerospaceاملتخصص يف الطريان ،فإن
رحالت الطريان أكثر أمانا من السفر بالسيارة  19مرة ،ومع ذلك
تقع احلوادث يف الطائرات ألسباب منها األعطال اليت تصيب
احملركات.
وحتسبا هلذا الطارئ ،فغالبية الطائرات ال تعمل مبحرك واحد،
فهي تتميز مبحركات متعددة ،فعلى سبيل املثال تعمل طائرة
«إيرباص إيه  »380بأربع حمركات نفاثة ،ويف بعض الطائرات
هناك  6حمركات.
وكل حمرك من هذه احملركات يعمل بشكل منفصل.
ومع ذلك ،فقد وقعت حوادث تعطلت فيه حمركا طائرة ،كما
طائرة الكابنت سولي سولينربغر ،الذي نفذ هبوط اضطرايا يف نهر
هدسون يف نيويوك ،بعد تعطل حمركي الطائرة.
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كـتابات

تابوت مدينة ( 2من )6

نصف اهلالل فجيعٌة

فامسع من التابوت أصدا َء املدينِة والنخيل

تكسر من ظالل صباحنا
وما ّ
تروي الطريدة ّأنها حمبوكٌة

بتناقضات نزيفها

الدوران
وبأنها وقفت عن
ِ

قبل خريفها

هل بعد متّس ٌع

املتعبني
لتدرك ما اجلواب على سكوت
ْ
فصلوك حمّدبًا
هم ّ

فاخفض جمازك أو دماغك
أو خرابك َ

واحرتف قضم الّزجاج

اليقني
مغادرّا نار
ْ

كن خارج األمساء واألنبا ِء
دعْ عنك البصرية َ

املقمر
واقطف اآلس ّ

يف َ
هليبك

تني
شتلًة للمّي ْ

هل يكتب التاريخ سفرًا بّينًا

عن نسلنا املفجوع بالزيتون
األمني؟
والبلد
ْ
يعتذر
أم ْ

عن عجزنا للمومياء ألننا

أكذوبة الفتح اللعني ؟

محمد عامر األحمد  -سورية

الدكتوره خوله الزبيدي :كَلَِما ِتي كَلَِمات

ص ِائ ِدي ْ
اك ُتْب َها ِمن ُه َنا َو ُه َناك
َق َ
ْ
ار ُبط َها
المْ ْ ِل ُم َها  ،اجمْ َ ْع َها َو ْ
ِب َشَر ِ
ائط َو ْر ِد َّية َمْن ُقْوشة رقيقات
َ
ِمن َعَرق ل ْيل ُس َه ِ
ادي
ابع ُجُنْو ِني
ص ِفيرْ َز َو ِ
ِمن َ
ِمن َحَّبات َر ْمل ُه ُمْو ِمي
اخاف َعَل ْي َها ِمن َت َعب ْ
َحَّبة َحَّبة ِ
ال َّس َهر
َ
ْ
ِمن َح ّق ِيَبة َب ِائ َسة َ
ال َّسفر
ضَ
اعت فيِ
ان َ
َكِل َم ِاتي َكِل َمات جمَ ِ ْيلاَ ت َ
يقات
َ
ْ
ّ
ْ
ابحْ َ ث َعْن ُهن َبينْ َ
ش َجَرات اللْوز َوالَّز ْي ُتون
َ
س َع َفات خَ َ
نلاَ ت َج ِّدي الَّب ِ
اسقات
َبينْ َ
َ
َكِل َم ِاتي َكِل َمات َتفَّو ْهت ِب َها َج َّد ِتي
َح ِك ْي َمات َبِل ْي َغات
َ
اري ِمن ِ
س ْحر
اري َحذ ِ
َق َالت ُب َن َّيتيِ َح َذ ِ
لهَ
ْ
ُ
ال ِع ْشق َو َ
الت َسِبيل َوا َيام
َ
َ
َ
لخْ
اري َحذار ي ِمن حمُ ْ َرة ا د
َحذ ِ
َو ِد ْفئ ْ
ال َو َج َنات
اثن ِمن ُكل ْ
َج َّد ِتي َق َالت ُ
ص ِغيرْ َ ِتي مْ ِّ
ال َكِل َمات
انتيُ َ
َ
َ
ْ
َل ِكن َيا َج َّد ِتي كِل َم ِاتي كِل َمات َر َّتْب ُت َها َّو َر َبط ُت َها
ِبالحْ َ ِر ْير َو َع َّطْر ُت َها ِب ْالَّن ْع َناع
انتيُ َت ْعِر ِفينْ ْ
ُ
الَّن ْع َناع
ْ
صل
َز َر ْع ُته َبينْ َه َمزَات ال َو ْ
َو َت ْس ِكني الحْ َ ْرف
ْ
َو ُجر الاّ ُهة ِمن ُع ْمق ال ُع ْمر
ِمن ُحُر ْوف ُكل ْ
ال َكِل ّمات
ُت َفيح ِع ْطَرأ
َتْن ُشر ُن َو َرا
ْ
َ
ّ
َت َو َّلد ِمن َر ِحم الش ْمس
َت ْتُلْون ِب ُكل ْ
ص َمات
الَب َ
َكِل َم ِاتي َكِل َمات
َ
ْ
َ
ّ
َب ِع ْي َدة َعن ِ
س ْحر الش ْيطان
َو َز َّخات المْ َ َطر َو َق ْعر ْ
ال ُفْن َجان
َب ِع ْي َدة َعن ْ
ال َّثْوب َّ
الش َّفاف
ْ
َوالاْ َم ِاني ْ
َ
َ
الغ ِائ َمات فيِ َوضح الَّن َهار
َ
َكِل َم ِاتي ِف ْي َها َت َن ُّه َدات ذ ِ
اتي
َت ْعِو ْي َذة ِمن ُع ْمق َقْلب
َ
ماء ُّز ِ َ
َ
س ِقي ِمْنه خ ِ
ضَرة أ َم ِالي
َ
اللي أ ْ
َكِل َم ِاتي َق ِ
يزات
صيرْ َ ات َو ِج ّ
ال َي ْع َش ْقن ْ
الَّل َغط
َ
ْ
َوال ْ
ال َق ْيل َوالقال
َ
َ
َ
ّ
لمْ
َكِل َم ِاتي ُمق ْي َمات فيِ ا ِ
اضي ال َّس ِع ْيد ِبِإ ْم َعان
َ
َ
ْ
َكِل َم ِاتي ِم ْس َمار ُم َثِّبت فيِ ظ ْهر ال َّت ِار ْيخ ِبِإ ْتقان
ضح ْ
واصف َع ِات َيات فيِ َو َ
َك َع ِ
الَّن َهار
َ
لأْ
ُ
ْ
ُب ْس َتان ِمن كل ا ل َوان
َت َنام َعَلى ُج ُفْون ْ
ال َّد ْهر
ُ
َ
ايات ْ
ُ
ال َّش ْمس َوكل الغ ُي َوم
ُم َت ْح َد َ
ْ
َ
َ
ْ
ُتْؤ ِن ُسنيِ َأ َّيام ال َّسفر َو َما اكثر
ُد ُهْور ْ
ال َّس َفر المْجَ ْ ُنْون
َ
َ
ائ ِط َها َو َت ْعِويذ ِ
أح َف ُظ َها ِبشَر ِ
ات َها
سْ
َ
ِب ِع ْطِر َها ْب َن ْع َن ِ
اع َها
َبينْ َط َّيات ِث َي ِابي َ
اغ ُفوا َعَل ْي َها
ُت َش ِار ْكنيِ ُحُل ِمي َ
البرَْ ئ
ْ
َحَّبة َحَّبة ِ
اخاف َعَل ْي َها ِمن َت َعب ال َّس َهر
ْ
ِمن َح ّق ِيَبة َب ِائ َسة َ
ال َّس َفر
ضَ
اعت فيِ
ان َ
َكِل َم ِاتي َكِل َمات جمَ ِ ْيلاَ ت َ
يقات
َ
ْ
ّ
ْ
ابحْ َ ث َعْن ُهن َبينْ َ
ش َجَرات اللْوز َوالَّز ْي ُتون
َ
س َع َفات خَ َ
نلاَ ت َج ِّدي الَّب ِ
اسقات
َبينْ َ
َ
كلماتي َكِل َمات َتفَّو ْهت ِب َها َج َّد ِتي
ِمن َر ِحم ْ
ال َّش ْمس بعيدة َعن ْ
ال َّثْوب َّ
الش َّفاف
ْ
ْ
َ
َ
َوالاْ َم ِاني الغ ِائ َمات فيِ َوضح الَّن َهار
َكِل َم ِاتي ِف ْي َها َت َن ُّه َدات َذ ِ
اتي
َت ْعِو ْي َذة ِمن ُع ْمق َقْلب
َ
ماء ُّز ِ َ
َ
س ِقي ِمْنه خ ِ
ضَرة أ َم ِالي
َ
اللي أ ْ
َكِل َم ِاتي َق ِ
يزات
صيرْ َ ات َو ِج ّ
ال َي ْع َش ْقن ْ
الَّل َغط
َ
ْ
َوال ْ
ال َق ْيل َوالقال
َ
َ
َ
ّ
لمْ
َكِل َم ِاتي ُمق ْي َمات فيِ ا ِ
اضي ال َّس ِع ْيد ِبِإ ْم َعان
َ
َ
ْ
َكِل َم ِاتي ِم ْس َمار ُم َثِّبت فيِ ظ ْهر ال َّت ِار ْيخ ِبِإ ْتقان
ضح ْ
واصف َع ِات َيات فيِ َو َ
َك َع ِ
الَّن َهار
َ
لأْ
ُ
ْ
ُب ْس َتان ِمن كل ا ل َوان
َت َنام َعَلى ُج ُفْون ْ
ال َّد ْهر
ُ
َ
ايات ْ
ُ
ال َّش ْمس َوكل الغ ُي َوم
ُم َت ْح َد َ
ْ
َ
َ
ْ
ُتْؤ ِن ُسنيِ َأ َّيام ال َّسفر َو َما اكثر
ُد ُهْور ْ
ال َّس َفر المْجَ ْ ُنْون
َ
َ
ائ ِط َها َو َت ْعِويذ ِ
أح َف ُظ َها ِبشَر ِ
ات َها
سْ
َ
ِب ِع ْطِر َها ْب َن ْع َن ِ
اع َها
َبينْ َط َّيات ِث َي ِابي َ
اغ ُفوا َعَل ْي َها
ُت َش ِار ْكنيِ ُحُل ِمي َ
البرَْ ئ

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 بها ..حنن ال
نعبد بشرا أموات او إنسانا
ميتا ،حنن نؤمن ونعبد
ّ
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
كنا نؤمن به ..وها هو ّ
وذاته ألنه قال لنا :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
تؤمن به وكل ما تطلبه
لك املستحيل لكي ّ
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 وحنن ال
نطبق الشيء املهم لنا ،ملاذا مل
نؤمن وال
ّ
ننظر اىل 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 اجلارحة من جهة
عدة
ويف الوقت ذاته احلق مفيد جدًا من ّ
نواح 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
وتنقسم أكثرية
بعضها بأسم الدين،
عدة قبائل وأديان وأحزاب لكي
الناس اىل ّ
يصبحوا مثل نار 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 ..اذا أصبحت األديان واالحزاب
حترض على القتال واخلراب 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 اهلدف املنشود وحمبة مجيع
متيز او عنصرية او انعزالية
الناس بدون اي ّ
بغضاء ..وشكرًا جلميع االحباء األفاضل
وبركة اهلل معكم ومع كل من يقرأ هذه
الرسالة املهمة للجميع
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تـتمات

ظريف :ال ميكن التفاوض...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

نتوقف عن املواقف -اليت فعلها كالنا  2012-2003دون جدوى
 ونبدأ يف تنفيذ خطة العمل املشرتكة الشاملة  -واليت وقعكالنا عليها».
أن «االتفاق
من جهته ،أكد رئيس اجلمهورية حسن روحانيّ ،
النووي اليزال قائمًا بفضل البصرية واحلكمة اليت انتهجتها
إيران».
وذكر روحاني أنه «يتعني على أمريكا من خالل رفع احلظر واختاذ
تدابري عملية أن تعود إىل االتفاق النووي ،ألن ذلك مسؤولية
الدولة اليت انتهكت االتفاق».
كالم روحاني جاء خالل القمة االفرتاضية ملنظمة ايكو للتعاون
إن «إجراءات أمريكا الالقانونية واألحادية
االقتصادي ،حيث قال ّ
إلركاع الشعب اإليراني العظيم باءت بالفشل».
وأضاف روحاني «هذا الشعب استطاع أن يواجه الضغوط
االقتصادية القصوى عرب االعتداد بطاقاته الذاتية وإرادته ليحقق
اليوم االجنازات امللحوظة والسيما يف جمال مكافحة وباء كورونا
وتداعياته».
يف سياق متصل ،قال الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان إن
رفع العقوبات من جانب واحد عن إيران والعودة لالتفاق النووي
سيسهمان يف استقرار املنطقة.
أن باب الفرص
كما أكد وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروفّ ،
ما زال مفتوحًا إلنقاذ االتفاق النووي ،مشريًا إىل أن «األمر
يعتمد على موقف إدارة بايدن».
يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة اخلارجية اإليرانية ،امس االول
اخلميس ،سحب مشروع القرار الذي تدعمه الواليات املتحدة،
وكان يسعى إلدانة طهران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
اخلارجية اإليرانية قالت إن قرار السحب جاء بعد جهود دبلوماسية
مكثقة داخل الوكالة يف عواصم دول كربى ،بينها روسيا
ً
موضحة أن ذلك حيافظ
والصني وأملانيا وبريطانيا وفرنسا،
على املسار الدبلوماسي.

فصائل املقاومة العراقية...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أي بقعة من أرض الوطن»،
سالحها كل قوات اإلحتالل وقواعده يف ّ
ً
أن «للمقاومة احلق الشرعي والوطين والتأييد الشعيب
مشددة على ّ
لكل ذلك».
العراقية قرارها عراقي وخيارها هو
أن «املقاومة
وأوضحت اهليئة ّ
ّ
خيار الشعب العراقي ،وستستمر بهذا اخليار مهما كانت الظروف
والتضحيات ،حتى حترير العراق من دنس اإلحتالل».
أي جهة تقف عائقًا ضد طريق
وتابعت اهليئة« :بكل وضوحّ ،
املقاومة وخيارها الثابت يف مواجهة احملتل وطرده ،فهي جهة خائنة
عميلة أو خاضعة خائفة ذليلة ،ومن حق املقاومة بل من واجبها عدم
اإللتفات إىل مثل هذه اجلهات بل ومنعها بكافة الوسائل من إعاقة
ضرباتها ضد اإلحتالل».
وقالت اهليئة يف بيانها إن «املقاومة ترى املواجهة هي اخليار
الوحيد الذي يضمن حرية وكرامة وعزة هذه البالد ،بعد استنفاذ
كافة الوسائل اليت راهن عليها اآلخرون مع هذا االحتالل».
العراقية انتقدت يف
التنسيقية لفصائل املقاومة
أن اهليئة
يذكر ّ
ّ
ّ
بيان هلا مؤخرًا ،الوجود األمريكي يف العراق ،والضربة األمريكية
األخرية على قوات احلشد الشعيب« ،والتربيرات الواهية لشرعنة
وجود قوات االحتالل األمريكي على أرض العراق ،خالفًا للقانون
والدستور».

اسرتاتيجية األمن القومي األمريكية...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

التكنولوجية ،وصعود القوى املنافسة ألمريكا
العاملية ،والتغيرّ ات
ّ
ّ
مثل الصني وروسيا».
كما لفتت الوثيقة إىل أن العديد من املشاكل اليت تواجهها
ً
مشرية إىل أن
«مادية مثل احلدود واجلدران»،
الواليات هي
ّ
ً
وخاصة يف الواليات املتحدة ،حتت
«النظام الدميقراطي يف العامل،
احلصار».
كما شددت الوثيقة على أن «الواليات املتحدة جيب أن تشكل
ً
أن «هذه املهمة ملحة».
مستقبل النظام الدولي»،
معتربة ّ

حل أزمات الشرق األوسط لن يكون عسكريا

يف سياق آخر ،حتدثت الوثيقة عن أن «الواليات املتحدة يف الشرق
معنية بأمن إسرائيل ،وسوف تردع مع دول
األوسط ستكون
ّ
املنطقة تهديدات إيران لسيادة وسالمة أراضي الدول األخرى،
وستعزز جهودها ملواجهة القاعدة وداعش».
وأضافت الوثيقة« :لكننا ال نعتقد أن حل مشاكل املنطقة هو
العسكرية ولن نعطي شيكًا على بياض لشركائنا
استخدام القوة
ّ
األمريكية
الذين يتبعون سياسات تتعارض مع املصاحل والقيم
ّ
يف الشرق األوسط .وهلذا السبب سحبنا دعم الواليات املتحدة
للهجمات باليمن».
وأبرزت الوثيقة أيضًا أن الواليات املتحدة «لن تنفق بعد اآلن
تريليونات الدوالرات على حروب بال نهاية».
أمريكية يف
واستطردت« :سننهي بشكل مسؤول أطول حرب
ّ
أفغانستان ،مع ضمان أن أفغانستان ليست مالذًا آمنًا مرة أخرى

اإلرهابية ضد الواليات املتحدة ويف أماكن أخرى».
للهجمات
ّ
أن الوجود
أوضحت «وثيقة
اسرتاتيجية األمن القومي املؤقتة» أيضًا ّ
ّ
العسكري األقوى للواليات املتحدة «سيكون يف منطقة احمليطني
اهلندي واهلادئ وأوروبا ،مع ردع أعدائنا و الدفاع عن مصاحلنا.
ويف الشرق األوسط سنرتك القدر الالزم من القوة للقضاء على
اإلرهابية ،وردع العدوان اإليراني ،ومحاية املصاحل
الشبكات
ّ
الرئيسية األخرى».
األمريكية
ّ
ّ
«سيتم الرتكيز على إقامة شراكات
وذكرت الوثيقة أنه يف إفريقيا
ّ
جديدة من أجل تنمية اجملتمع املدني واالقتصاد واملؤسسات
الصحية».
ّ
الوثيقة نفسها ،ذكرت أن الواليات املتحدة ستولي أهمية للتعاون
ً
مشرية إىل وجود «اجتاه
الدولي وكذلك التحالفات والشراكات،
الدولية من أجل إجياد
إلعادة تأسيس قيادة واشنطن يف املنظمات
ّ
حلول للمشاكل العاملية ،وخاصة تغيرّ املناخ».
«الدبلوماسية ستكون مفضلة على استخدام
وقالت الوثيقة إن
ّ
ً
مضيفة« :بينما حنمي مصاحل أمريكا على
العسكرية»،
القوة
ّ
الصعيد العاملي ،سنتخذ خيارات حكيمة ومنضبطة يف دفاعنا
الوطين واالستخدام املسؤول جليشنا».

التحالف :اعرتاض وتدمري...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وقال املالكي إن امليليشيا احلوثية اإلرهابية تتعمد التصعيد
العدائي واإلرهابي الستهداف املدنيني واألعيان املدنية بطريقة
ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية ،وإن هذه األعمال
متثل جرائم حرب.
كما أكد أن قيادة القوات املشرتكة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة
اإلجراءات الضرورية حلماية املدنيني واألعيان املدنية ومبا يتوافق
مع القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.
يذكر أن املالكي كان أعلن يف وقت سابق من امس االول اخلميس
أن قوات الدفاع اجلوي امللكي السعودي متكنت صباح اخلميس
(امس االول) من اعرتاض وتدمري صاروخ بالسيت أطلقته امليليشيا
احلوثية اإلرهابية املدعومة من إيران جتاه جازان حماولة استهداف
املدنيني واألعيان املدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وأضاف أن امليليشيا احلوثية اإلرهابية تتعمد التصعيد العدائي
واإلرهابي الستهداف املدنيني واألعيان املدنية بطريقة ممنهجة
ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية ،وأن هذه األعمال متثل
جرائم حرب.
إىل ذلك أكد أن قيادة القوات املشرتكة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة
اإلجراءات الضرورية حلماية املدنيني واألعيان املدنية ،ومبا يتوافق
مع القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.

«بلومربغ» :واشنطن تدرس...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف برناجمها النووي.
وسلط برايس الضوء على امللف اللبناني ،وأكد على أن الواليات
املتحدة تراقب «الوضع يف لبنان عن كثب وباهتمام بالغ».
وتابع املتحدث األمريكي« ،هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة ووقف
الفساد ،وحنن ندعم الشعب».
وعن اليمن ،قال برايس «ال حل عسكريا لألزمة يف اليمن .سنعمل
مع األطراف املعنية يف اليمن حلل األزمة هناك .متمسكون حبل
األزمة يف اليمن وحفظ أمن السعودية».

قصر بعبدا

بعد يوم من السجال احلاد بني الرئيس املكلف وفريقه وفريق
روجت دوائر بعبدا معلومات مفادها ان
بعبدا والنائب باسيلّ ،
الرئيس عون ،يف حدود ما يتيحه له الدستور «قد يتخذ يف أي
ساعة من الساعات خطوة معينة ،مبا هو متاح يف الدستور».
وقالت أوساط مطلعة أن رئيس اجلمهورية حيتفظ بكل ما هو متاح
له دستوريا ليضع حدًا لالطالة غري الواضحة وغري املقبولة يف
تأليف احلكومة مشرية إىل أن قدرة االنتظار لدى اللبنانيني باتت
معدومة يف ظل وضع مرتد ورئيس اجلمهورية الساهر على تطبيق
الدستور ووحدة لبنان واستمرار احلياة العامة وحقوق املواطنني
قد يتخذ يف أي ساعة من الساعات خطوة معينة مبا هو متاح يف
الدستور.
ماذا يعين هذا الكالم؟ ببساطة نقل املشكلة إىل مرحلة جديدة ،ومن
باب دستوري ،أو منفذ ،إذا وجد؟
األوساط القريبة من دوائر القرار الرئاسي تتحدث عن :عجز يف
تأليف احلكومة ،وعن حاجة إىل تأليف احلكومة ،بعد انكفاء حكومة
تصريف األعمال عن القيام بعملها «كسلطة تصريف» ،فضال عن
احلاجة إلعطاء أمل لألسواق والدوالر..
بد من خطوة!
وال
يستمر،
ان
وتبين على ذلك ،ان الوضع ال جيوز
َّ
فما هي؟
رد النائب باسيل ،بعض اإلشارات االتهامية ،والصدامية،
محل ّ
اتهاميًا ،الرئيس املكلف خيطف احلكومة! والصدامية ،استعادتها بـ
«رضى اخلارج أو ثورة الداخل».
الرد مع وجهة أو توجه ،ضمن صالحياته :فهل سيدعو
تزامن هذا
ّ
جملس الوزراء استثنائيًا ،إذا رأى ذلك ،ضروريًا باالتفاق مع رئيس
احلكومة «البند  1من الصالحيات املادة /53د) ،وماذا إذا مل يقبل
رئيس حكومة تصريف األعمال حسان ذلك بالدعوة؟
أم ان الرئيس يدرس توجيه رسالة إىل جملس النواب ،للبحث
يف مآل تأليف احلكومة ،يف حماولة للضغط على الرئيس املكلف

للرضوخ أو االنسحاب من التأليف؟
تأتي هذه الوجه اخلطرية ،بعد يوم حفل بكالم ،جرى تسريبه
يف اإلعالم ،وفحواه ان الرئيس عون يكتف بـ 5وزارات ،بينها
الداخلية ،على ان يسمي وزير حزب الطاشناق ،من ضمن تركيبة
احلكومة املقرتحة ،األمر الذي سارع الرئيس املكلف عرب مكتبه
االعالمي إىل نفيه .وجاء يف النفي ان مل يتلق اي كالم رمسي من
الرئيس عون يف هذا الصدد ،ما يوحي بأن من يقف خلف تسريب
مثل هذه املعلومات امنا يهدف فقط اىل نقل مسؤولية التعطيل من
الرئيس عون والنائب باسيل اىل الرئيس احلريري.
رد املكتب اإلعالمي للحريري التصويب على حزب اهلل،
والالفت يف ّ
من زاوية «إن الرئيس احلريري ،وعلى عكس حزب اهلل املنتظر
دائما قراره من ايران ،ال ينتظر رضى اي طرف خارجي لتشكيل
احلكومة ،ال السعودية وال غريها ،إمنا ينتظر موافقة الرئيس عون
على تشكيلة حكومة االختصاصيني ،مع التعديالت اليت اقرتحها
الرئيس احلريري علنا ،يف خطابه املنقول مباشرة على اهلواء يف
 14شباط املاضي».
وجاء يف الرد ،ما سرب وما قاله نائب األمني العام حلزب اهلل
األول الشيخ نعيم قاسم ،يعزز الشعور ان احلزب من بني
أمس
ّ
االطراف املشاركة يف حماولة رمي كرة املسؤولية على الرئيس
احلريري ،ال بل يناور الطالة مدة الفراغ احلكومي بانتظار أن تبدأ
ايران تفاوضها مع االدارة االمريكية اجلديدة ،ممسكة باستقرار
لبنان كورقة من اوراق هذا التفاوض.
ومما جاء يف رد املكتب االعالمي لرئيس التيار الوطين احلر جربان
اجملردة ان الرئيس سعد
باسيل ببيان قال فيهَ :ظهر بالعني
ّ
احلريري غري جاهز لتشكيل احلكومة ألسباب خارجية معلومةّ ،
كنا قد
أما أن يقول اآلن
امتنعنا عن ذكرها سابقًا
ً
إعطاء لفرص إضافيةّ .
اننا عرقلنا احلكومة  5اشهر قبل ان نعلن موقفنا بعدم املشاركة
ّ
اننا ّ
نذكر ّ
اعلنا هذا املوقف منذ
فيها وعدم اعطائها الثقة ،فإننا
االستشارات النيابية وبعشرات البيانات واملواقف.
ان الرئيس احلريري قد اخرتع معضلة جديدة امام تشكيل
وقالّ :
نبهنا منه ،اي حبجز
قد
وكنا
عليه
اعتاد
مبا
يقوم
وهو
احلكومة،
ّ
التكليف ووضعه يف جيبه والتجوال فيه على عواصم العامل
ُ
وامل ِ
كلف،
إلستثماره ،من دون اي اعتبار منه لقيمة للوقت الضائع
بانتظاره.
اىل ان جيهز ما هو
ِ
ويف توضيح ملوقفه باملوافقة على زيادة عدد احلكومة إىل 20
وزيرًا قال رئيس احلزب االشرتاكي وليد جنبالط ،ردا على سؤال
عن تبدل موقفه من جانب الرئيس احلريري اىل جانب كل من
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون و النائب جربان باسيل وحزب
اهلل ،للـ :LBCIمل اقلب اىل اي مكان البالد تنهار وما زلنا عند
شكليات سخيفة.

استمرار التغذية بالكهرباء

كهربائيًا ،أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان انها ستستمر بالتغذية
للتيار الكهربائي ،ضمن برنامج حتسن يف مجيع املناطق ،مبا فيها
بريوت اإلدارية ،بعد االنتهاء من تفريغ ما تبقى من محولة الناقلة
البحرية احململة مبادة الفيول اويل ( )GRADEAاملخصصة ملعمل
اجلية احلراري ،ومحولة الناقلة البحرية احململة مبادة الفيول اويل
()GRADEBاملخصصة لكل من الباخرتني املنتجتني للطاقة ومعملي
احملركات العكسية يف الذوق واجلية.

التحركات

ولليوم الرابع على التوالي ،استمرت التحركات الغاضبة على
األوضاع االقتصادية واحلياتية املرتدية ،على املستويات كافة يف
«كر وفر» بني احملتجني وعناصر اجليش اللبناني والقوى األمنية.
ً
كبريا ،حبيث مت قطع
احتجاجيا
حتركا
وشهد اوتوسرتاد الزلقا
ً
ً
االوتوسرتاد من قبل احملتجني باإلطارات املشتعلة اليت ّ
غطى
دخانها مساء املنطقة.
ّ
واحدا على اوتوسرتاد
ا
مسرب
يفتح
أن
من
اللبناني
ومتكن اجليش
ً
ً
وحول السري اىل الطرقات الفرعية.
الزلقا
ّ
ودعا احملتجون الناس ملساندتهم يف حتركهم ألن املطالب واحدة،
وهي رفض الواقع املعيشي املتدهور وإسقاط املنظومة اليت
اوصلت البلد إىل ما وصل إليه .وقطعت الطريق على اوتوسرتاد
جل الديب باالجتاهني.
كما قطعت طريق مزرعة يشوع باالطارات املشتعلة واملسلك الغربي
للطريق العام يف الزوق باالجتاهني عند مفرتق يسوع امللك.
ويف فرن الشباك قطع عدد من املتحجني تقاطع الشفروليه.
ومتكنت عناصر من اجليش عملت على إزالة اإلطارات املشتعلة
والعوائق واحلجارة من فتح الطريق وتسهيل مرور السيارات يف
منطقة الشيفروليه  -فرن الشباك ليقطعها جمددا بعض الشبان.
هذا وانضم عدد من اهالي شهداء وجرحى انفجار مرفأ بريوت إىل
احملتجني يف فرن الشباك.
ويف بريوت ،قطع الطريق يف ساحة رياض الصلح من قبل بعض
احملتجني.
يف موازاة ذلك ،أفادت غرفة التحكم املروري عن قطع السري عند
مستديرة عبد احلميد كرامي يف طرابلس.
ولفتت اىل إعادة فتح السري على اوتوسرتاد امليناء طرابلس باجتاه
بريوت.
وأشارت غرفة التحكم اىل قطع السري على طريق شكا باجتاه
كفرحزير.
ومساء قطع حمتجون أوتوسرتاد كفرعبيدا البرتون.
جنوبا ،قطع حمتجون طريق دوار كفررمان يف النبطية باالطارات
ً
املشتعلة.

صفحة 22

Saturday 6 MARCH 2021

الـسبت  6آذار 2021

الناشط

Page 22

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
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ســيارات

هيونداي نيكسو تفوز بلقب
«سيارة الطاقة البديلة األفضل»

حصلت سيارة هيونداي نيكسو NEXO -اليت تعمل خباليا وقود
اهليدروجني على جائزة « سيارة الطاقة البديلة األفضل هلذا العام
« .الشركة تسلمت اجلائزة يف حفل جمللة جي كيو  GQللسيارات،
أقيم بشكل افرتاضي هذا العام.
وتعترب نيكسو ضمن األسطول املتنامي لسيارات هيونداي
للسيارات الصديقة للبيئة ،حتى أنها ُتعرف باسم «مركبة اخلدمات
املستقبلية» ،إذ جتمع بني التطبيق العملي لسيارات  SUVمع
التكنولوجيا الكهربائية املتقدمة ووظائف مساعدة السائق الشاملة
باإلضافة ملا تتمتع به من ميزات التصميم املبتكرة.
وتقدم نيكسو أفضل أداء يف فئتها ،مع انعدام االنبعاثات
الكربونية خبالف قطرات املاء النظيف ،وتقوم كذلك نيكسو بتنقية
اهلواء أثناء سريها.
وجيمع نظام خاليا الوقود هليونداي نيكسو بني األوكسجني
واهليدروجني إلنشاء تدفق لإللكرتونات تقوم بتشغيل حمرك الدفع
الكهربائي وتقوم بشحن بطارية اجلهد العالي بقدرة  1.56كيلو وات
يف الساعة .ميكنها من الشحن بشكل كامل خالل مخس دقائق،
بنطاق سري يصل إىل  413مي ًال.
يتوفر طراز نيكسو مبواصفات  Premium SEاليت تتضمن إمكانات
القيادة الذاتية ،مثل وقوف السيارات عن ُبعد ،وميزات الراحة
املبتكرة األخرى مثل شاشة الرؤية العمياء ،باإلضافة إىل خصائص
تلقائيا ملساعدة
األمان املتقدمة مثل النظام الذي يضبط التوجيه
ً
السائق على البقاء وسط املمر على الطريق.
وتلتزم هيونداي بتعزيز التحول إىل الطاقة النظيفة ،حيث تقدم
بالفعل جمموعة متنوعة من مركبات الوقود البديل مبا يف ذلك
السيارات اهلجينة ،والكهربائية بالكامل وخاليا الوقود الكهربائية.
وسيتم إطالق سيارة  IONIQ 5اليت تعد األوىل من العالمة التجارية
الفرعية اجلديدة  IONIQقريًبا وتستند إىل النظام األساسي اجلديد
للوحدات الكهربائية العاملية ( ،)E-GMPوالذي سيوفر األساس
للجيل القادم من سيارات هيونداي الكهربائية .حبيث تزيد حمفظة
جمموعة هيونداي موتور اخلضراء من السيارات الصديقة للبيئة إىل
ً
طرازا حبلول عام  ،2025مبا يف ذلك  13سيارة هجينة ،وستة
44
تعمل بالكهرباء و 23مركبة كهربائية تعمل بالبطارية وسيارتان
كهربائيتان تعمالن خباليا الوقود.
مؤخرا عالمة « »HTWOالتجارية
وقدمت جمموعة هيونداي موتور
ً
عامليا
الرائد
اهليدروجني
وقود
اجلديدة اليت متثل نظام خاليا
ً
عاما
للمجموعة ،وذلك
ً
بناء على خربة هيونداي اليت تزيد عن ً 20
يف جمال تكنولوجيا خاليا وقود اهليدروجني .وستدعم هذه العالمة
عملية تطوير اجليل التالي من اهليدروجني نظام خاليا الوقود.
كما سيتم تطبيق النظام اجلديد على أشكال خمتلفة من التنقل
مثل السيارات والشاحنات و UAMوالسفن والقطارات ،بهدف
تقديم تشكيلة عالية الكفاءة ومتنوعة من املركبات اليت تعمل
باهليدروجني.

جمموعة فانتوم تيمبوس من رولز-رويس سيارة
فريدة من الطراز الرفيع

أطلقت شركة رولز-رويس جمموعة فانتوم تيمبوس اجلديدة من
سياراتها الفارهة،بتصميمها املستوحى من الظواهر الفلكية
الغامضة والزمن الذي اعتربه ألربت أينشتاين ،أحد أعظم العقول
البشرية يف التاريخ ،أنه حمض وهم.
ويقول تورسنت-مولر أوتفوش ،الرئيس التنفيذي لشركة رولز-
أن الوقت قطار عابر ال ينتظر
رويس موتور كارز« :ال خيفى على أحد ّ
أحدًا .لذلك حنن نديره ونراقبه وحنسب له ألف حساب ونقيس كل
متحررة من
حلظة منه .ومع فانتوم تيمبوس ،استطعنا ابتكار مساحة
ّ
كل تلك القيود ،كما ّ
يتقيد
املتعمد .ال
يتضح من غياب الساعة
ّ
ّ
عمالء رولز-رويس بالزمن بل ينسون العامل اخلارجي بكل ضغوطاته
ومتطلباته.
ً
مصممة ملن يرمسون مالمح
سيارة
عد فانتوم تيمبوس
بالتاليُ ،ت ّ
ّ
ً
متميزة يف كوننا الفسيح .فهم
مكانة
العامل فيما حيجزون ألنفسهم
ّ
يدركون ّ
أنه بغض النظر عن مواهبنا وقدراتنا والفرص اليت تسنح
لنا ،فجميعنا منلك هبة الوقت وحنن وحدنا القادرون على استغالل
كل حلظة من حياتنا».
ّ
حمط أنظار اجلميع مع إطالق جمموعة
أصبحت رولز-رويس فانتوم،
ص ِّمم هذا االبتكار اخلالب من
فانتوم تيمبوس احلصرية والنادرةُ .
وحي الزمن وطريقة انسيابه من دون استئذان ،وكيف ميكننا أن
ّ
ً
نوحي ّ
تضم اجملموعة  20سيارة فقط وقد مت
هنيهة.
توقف
بأنه
ّ
بيعها ّ
كلها لعمالء من حول العامل.
ّ
يتخلل تصميم جمموعة فانتوم تيمبوس عدة مواضيع مَجالية وفكرية
متعلقة بالوقت والكون ،أبرزها ظاهرة فلكية نادرة ُتدعى النجم
وعثر عليها
النابض ،واليت بقيت جمهولة لإلنسان حتى العام ُ 1967
يف أعمق مساحات الفضاء (يقع أقرب ما مت اكتشافه حتى اآلن
على مسافة  280سنة ضوئية أو ما يعادل  1680تريليون ميل من
األرض)ُ .تصدر هذه النجوم البيضاء شديدة السخونة إشعاعات
كهرومغناطيسية يف نبضات منتظمة للغاية ،لتكون بذلك من أدق
الساعات يف الكون.
ويف فانتوم تيمبوس ،مت جتسيد هذه القوة الطبيعية اهلائلة
تزين بطانة السقف املرصعة بالنجوم املصممة ضمن برنامج
كقطعة ّ
بيسبوك واملؤلفة من إضاءة باأللياف الضوئية وتطريزات دقيقة
ّ
ً
املشعة.
مرصعة بالنجوم
جمتمعة بطانة سقف
تشكل
ّ
ّ
ُّ
من جهة أخرى ،مت جتسيد «وهم» توقف الزمن من خالل غالريي
املميز اللوحة األمامية
يزين هذا العمل الفين
ّ
«مجود تدفق الوقت»ّ .
ُ
حترر العمالء من الزمن
اليت أزيلت الساعة منها عمدًا لإلشارة إىل ّ
وقيوده .مت استخدام قطعة أملنيوم واحدة لصنع  100عمود فردي
ّ
أن كل
ميثل فرتة  100مليون سنة من دوران النجم النابض .كما ّ
ً
تأمل
عمود مؤكسد باللون األسود ومصقول يدويا ليعكس الضوءّ .
بنية العواميد جيدًا وسيرتاءى إليك ّ
تتموج وتنثين بالرغم من
أنها
ّ
صالبتها.
ميكن العثور على وصف للغالريي على لوحة منقوشة يف الصندوق
للعال ألربت أينشتاين يقول« :التمييز
األمامي للسيارة مع اقتباس
مِ
بني املاضي واحلاضر واملستقبل ما هو إال حمض وهم».
ملتو من النجوم على اجلزء
عالوة على ذلكَ ،يظهر منط دائري
ٍ
تضم بطانة األبواب مئات التخرميات املضاءة،
الداخلي من األبواب.
ّ
وتزداد رونقًا مع التخرميات اإلضافية يف اجللد املتباين لتضيف
املزيد من العمق والتفاصيل على التصميم وتوحي مبنظر الفضاء
الشاسع حتى عندما ال تكون مضاءة.
أما التصميم اخلارجي جملموعة فانتوم تيمبوس فيمتاز بطالء خاص
ليجسد عتمة الفضاء
جديد بلون األزرق الكايروس ،حيث مت ابتكاره
ّ
وغموضه .وحيتوي الطالء على رقائق ميكا الزرقاء الشبيهة باجلواهر
لتجسد بذلك جنوم الفضاء.
واليت تتألأل وتربق عندما تعكس الضوء
ّ
يربز هذا التأثري بشكل أوضح بالتباين مع تفاصيل خارجية باللون
األسود.
حمرك
جمسم روح السعادة الذي أطفأ مشعته الـ 110غطاء
يزين
ّ
ّ
ّ
فانتوم تيمبوس ،إذ حيمل تارخيًا وموقعًا فريدًا له أهمية خاصة
بنظر املالك .ميكن نقش تاريخ وموقع زفاف العميل أو والدة طفله
ّ
اجملسم
مذكرًا سرمديًا على قاعدة
أو حتى جناحه يف العمل ليكون
ّ
األسطوري.
مميز لريافق اجملموعة .فقد أضيف
وقد مت أيضًا تصميم أكسسوار ّ
عنصر استثنائي من وحي اجملموعة على صندوق املشروبات
تزينت الطاولة بعمل فين مطلي
الشهري من رولز-رويس حيث
ّ
يضم
جيسد النجم النابض ،وحتتها صندوق املشروبات الذي
باليد
ّ
ّ
قوارير حرارية لتربيد املشروبات والكافيار مع أربعة كؤوس مت
ترتيبها لتحاكي شكل أسطوانات حمرك  V12باإلضافة إىل ملعقة
كافيار فاخرة بعرق اللؤلؤ.
ونظرًا للقيود املستمرة على السفر وصعوبة االجتماع وجهًا لوجه لدى
الوكالء ،ابتكرت رولز-رويس عرضًا بتقنية الواقع االفرتاضي لطرح
فانتوم تيمبوس ،حيث ميكن ولوجه عرب تطبيق غوغل كاردبورد.
يأخذ العرض عمالء رولز-رويس يف جولة بانورامية ممتعة لرؤية
التصميم الداخلي واخلارجي للمجموعة بالوقت الذي يناسبهم أينما
كانوا حول العامل.

واختتم تورسنت-مولر أوتفوش ،الرئيس التنفيذي لشركة رولز-
«يعترب طراز فانتوم فخر إنتاجنا ،لذلك
رويس موتور كارز قائ ًالُ :
يسرنا للغاية إطالق جمموعة سيارات من هذا الطراز الذي يعشقه
ّ
وسعنا مصادر إهلامنا مع فانتوم تيمبوس ،والتجأنا
عمالؤنا .لقد ّ
وعال الفيزياء النظرية الذي غيرّ نظرتنا
إىل الزمن والفضاء البعيد
مِ
للكون ومكاننا فيه .ويربهن نفاد السيارات البالغ عددها  20على
تهم عمالءنا حول العامل وتلفت
أن هذه املواضيع
وجه السرعة ّ
ّ
انتباههم».

األغلى يف العامل ..عملية سحب واسعة
لسيارات كهربائية

تتجه شركة «هيونداي» الكورية اجلنوبية ،إىل إجراء أغلى عملية
سحب للسيارات الكهربائية من السوق ،بعد تواتر التقارير عن
تعرضها بشكل متكرر لـ «حرائق» يف البطاريات.
وحبسب صحيفة «فاينانشل تاميز» ،فإن هيونداي ،وهي رابع منتج
يف العامل للسيارات الكهربائية ،ستقوم بتغيري  82ألف بطارية.
ومبا أن عملية االستبدال ستكلف  900مليون دوالر كاملة ،فإنها
ستكون األغلى على اإلطالق لسيارات كهربائية يف العامل.
وهذه السيارات املشمولة بعملية استبدال البطارية من نوع «كونا»
إضافة إىل أخرى من طراز «يونيك» اليت جرى إنتاجها بني نوفمرب
 2017ومارس .2020
ومت إنتاج خاليا هذه البطاريات من قبل شركة «ناجنينغ» يف
الصني ،وهي مملوكة من قبل شركة الكيماويات الكورية اجلنوبية
«إل جي كيم».
وتبعا لذلك ،فإن شركات «هيونداي» و «إل جي كيم» جتريان
مباحثات حول طريقة تقاسم هذه التكلفة النامجة عن استبدال
البطاريات.
ويف أكتوبر املاضي ،قامت «هيونداي» بسحب  77ألف سيارة من
نوع كونا ،ألجل إدخال حتديث على البطاريات.
وكانت «هيونداي» قد قامت بسحب السيارة من السوق ،بعد
اإلبالغ عن حوادث احرتاق يف البطارية.
ويف وقت سابق من العام اجلاري أيضا ،قامت شركة «تيسال»
الرائدة بأكرب عملية استدعاء وسحب  135ألف سيارة من موديل
إس وموديل إكس ،لكن اخلطوة كانت بسبب مشاكل يف شاشة
العرض.
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صـحة وغـذاء

اإلكثار من اخلبز األبيض
واملعكرونة يسبب املوت املبكر

دراسة تكشف صفات طبية توجد يف  5عالمات «غري عادية» الرتفاع نسبة
مادة يتناوهلا البعض ويرفضها اآلخر 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
 Healthlineالطيب.

حذرت دراسة جديدة من عواقب األنظمة الصحية اليت تعتمد على
احلبوب املكررة بشكل أساسي يف وجباتها ،ملا تسببه من نتائج
كارثية على الصحة واجلسم.
درس علماء من جامعة «سيمون فريزر» يف كندا آثار اتباع
نظام غذائي غين باحلبوب املكررة ،حيث أكدت نتائج الدراسة
أن اإلكثار من تناول هذه احلبوب ميكن أن يؤدي إىل عواقب
صحية خطرية.
وبينت نتائج الدراسة أن اإلكثار من تناول األطعمة الغنية
باحلبوب املكررة ،مثل اخلبز األبيض واملعكرونة ،تزيد خطر
اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى املوت املبكر.
وحبسب الدراسة املنشورة يف موقع «مري ،»24تتحلل
الكربوهيدرات املكررة املوجودة يف الكرواسون واخلبز األبيض
واملعكرونة بشكل أسرع وتؤدي إىل ارتفاع نسبة السكر يف
الدم.
وحث الباحثون اجلميع على التفكري بشكل جدي الستبدال منتجات
الدقيق األبيض خبيارات تتضمن احلبوب الكاملة مثل األرز البين
والشعري.
وجاء يف الدراسة« :الدقيق األبيض واألرز األبيض من احلبوب
املكررة بسبب إزالة النخالة منها ،وال يتبقى منها سوى لبها بعد
هذه العملية».
وأشار العلماء إىل أن تكرير احلبوب يزيل حوالي ربع الربوتني
املوجود فيها ومن نصف إىل ثلثي العناصر الغذائية ،مما يرتك
احلبوب بال أي قيمة غذائية.
وخالل التجربة ،متت مالحظة أكثر من  137ألف مشارك من 21
دولة حول العامل ،من املناطق ذات الدخل املنخفض واملتوسط
واملرتفع.
ومت تقسيم احلبوب يف الوجبات الغذائية للمشاركني إىل ثالث
جمموعات؛ مكررة وحبوب كاملة وأرز أبيض.
ووجد التحليل أن املشاركني الذين تناولوا أكثر من سبع حصص
من احلبوب املكررة يوميا كانوا أكثر عرضة بنسبة  27٪للوفاة
املبكرة.
باإلضافة إىل ذلك ،كان هناك أيضا خطر أعلى بنسبة 33٪
لإلصابة بأمراض القلب ،وخطر أعلى بنسبة  47٪لإلصابة
بالسكتة الدماغية.
تؤكد هذه الدراسة املالحظات السابقة بأن النظام الغذائي
الصحي ،جيب أن يتضمن احلد من األطعمة املكررة واملعاجلة
بشكل مفرط.
قال الربوفيسور ومنفذ الدراسة وقائدها ،سكوت لري ،إن
استهالك مزيج من احلبوب مع استهالك حمدود من منتجات
القمح املكرر جيب تشجيعه مع تشجيع االستهالك األعلى للحبوب
الكاملة.

الثوم هو أحد األعشاب اليت يتم تناوهلا يف كل أرجاء األرض
تقريبا ،إذ يستخدم الثوم الطازج ومسحوق الثوم وزيت الثوم
إلضافة نكهة شهية لألطعمة واملشروبات ،ويعترب عنصرا أساسيا
فيها.
وبغض النظر عن إمكانية استخدام الثوم يف األطعمة واألطباق
كنوع من التوابل ،إال أنه له أيضا استخدامات طبية مشهورة ،وفقا
ملا أفاده تقرير نشره موقع «تاميز ناو نيوز».
وذكر التقرير بعض الصفات الطبية املعروفة للثوم وفقا لبعض
الدراسات كما يلي:
حبسب اجمللة األمريكية للطبُ ،يعتقد أن األليسني ومركبات
الكربيت األخرى هي املركبات الرئيسية املسؤولة عن التأثري
املضاد للميكروبات يف الثوم ،إذ يعد الثوم فعاال ضد عدد من
البكترييا مبا فيها البكترييا احلمضية السريعة ،والبكترييا سلبية
الغرام وإجيابية الغرام.
تقول دراسة أمريكية أخرى بأن الثوم ومستحضراته تستخدم على
نطاق واسع كعامل للوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية
وعالجها.
وأفادت بأن استهالك الثوم له تأثريات كبرية على خفض ضغط
الدم والوقاية من تصلب الشرايني وتقليل الكوليسرتول والدهون
الثالثية يف الدم ،وتثبيط تراكم الصفائح الدموية ،وزيادة نشاط
احنالل الفربين.
ولفت العديد من األطباء إىل آثار الثوم على مستويات الدهون،
إذ جند أغلب األطباء ينصحون باستخدام الثوم بشكل أساسي يف
النظام الغذائي ،أو قد يصفون أقراص مستخلص الثوم كدواء
خلفض الدهون يف الدم.
ينتج الثوم مادة كيميائية تسمى األليسني اليت متنحه أيضا رائحة
قوية ،إال أن عملية جعل أدوية الثوم عدمية الرائحة عن طريق
تعتيق الثوم ميكن أن جتعلها أقل فعالية ،لذلك إذا كنت تكره
رائحة الثوم من األفضل تناول املكمالت املغلفة (طالء معوي)
حتى تذوب يف األمعاء وليس يف املعدة.

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.

* 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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NEWS
attention. But the focus
has to be now on process.
“And we have seen a letter from the head of the
Australian Federal Police
and that letter, to the Prime
Minister and subsequently
made available to the Parliament, again re-emphasises the need for these
matters to be in the hands
of authorities, they are the
best people to be dealing
with such matters.
“Everybody, including that
… minister that you referred
to, is entitled to the presumption of innocence. We
in Australia adhere to the
rule of law. The rule of law
means there is a presumption. It is with the Federal
Police and they are the appropriate authorities.”
The Prime Minister Scott
Morrison is yet to comment on the allegations
and the anonymous letter,
which was first reported by
the ABC’s Four Corners on
Friday night.
Two more federal MPs have
also revealed they were
aware of a historical rape
allegation made against
serving senior minister.
Liberal MP Celia Hammond, who the Prime Minister had suggested might
lead an inquiry into workplace culture at Parliament
House, has confirmed she
was also sent an anonymous 31-page dossier detailing the allegation last
week.
“I gave it to the Australian
Federal Police on Wednesday afternoon and I alerted
the Prime Minister’s Office,’’ she said.
Labor MP Daniel Mulino,
who was a friend of the
complainant, has told the
ABC the alleged victim
contacted him in December 2019.
“She indicated to me that
she was determined to
proceed with a formal
complaint and I supported
her in that decision,” he
said.
“I ensured that the complainant was receiving
appropriate support. I am
greatly saddened by the
death of my friend. I know
that this has been a devastating period for the
woman’s family and close
friends. My thoughts are
with them.”

The dossier, that includes
an unsworn witness statement prepared by the alleged victim was also sent
to Prime Minister Scott
Morrison and Greens Senator Sarah Hanson-Young.
A government spokesman
stressed that the ministerial code only requires a
minister to stand down if
he is charged with a crime.
The minister has not been
charged with a crime and
he is not the subject of a
police investigation.
“As per the AFP Commissioner’s instruction, any
complaints or allegations
of this nature made to anybody – whether they’re parliamentarians or journalists – should be referred to
the AFP,” the spokesman
said.
Another Liberal senator
Sarah Henderson has referred allegations that a
woman was raped by a
male Labor MP to police.
The matter relates to allegations that were previously investigated by VicPol in
the last decade. The man
subsequently identified
himself, declared his innocence and the fact he had
been cleared by police.
The Prime Minister is under
pressure to stand down a
minister at the centre of
historic rape allegations
and to hold a parliamentary investigation after he
received an anonymous
letter penned by “friends”
of a dead woman who told
police she was raped in
1988 calling for “justice”.
News.com.au has obtained
a copy of the correspondence, detailing the claims
of the Adelaide woman
who also left behind a
trove of emails, letters and
statements detailing an
alleged assault when she
was just 16 years old. The
alleged incident occurred
interstate.
The letter, which was sent
to the Prime Minister on
the day of the dead woman’s 50th birthday, details
the “complex and distressing” claims. The woman
also sought help from the
former Prime Minister Malcolm Turnbull before her
death.
“When news of (her) rape
becomes widely known
to the public (as it most
likely will) legitimate ques-

tions will be asked as to
who knew what, when they
knew it and what they did,’’
the letter states.
It also references the alleged sexual assault of
a former Liberal staffer
whose claims are now being investigated by police.
“This is occurring on monday in relation to Brittany
Higgins,’’ the letter states.
“In (REDACTED) case, the
loss of respect for our political institutions will be
exacerbated.
“There will be considerable damage to community perceptions of justice
… and the Parliament if it is
simultaneously revealed
that the senior people (like
yourselves) were aware
of the accusation but had
done nothing.
“There are rapists in all
parties. This is a difficult
issue. Victims share information in confidence and
sometimes do not want to
pursue claims, at least initially.
“In this case, the victim
shared her story with
many and begged people
to help her seek justice. To
date, defamation law and
political inactivity have adversely affected the ability
of (her) claim to be properly addressed.”
But it states that NSW police cannot investigate the
matter because the complainant died by suicide in
June, 2019.
“Given the facts of this
case, we suggest you
could follow the lead of the
Chief Justice of the High
Court in relation to the allegations against Justice
Heydon. You could ask Vivienne Thom to conduct a
discrete preliminary investigation into the matter to
see what facts can be established.
“Failure to take parliamentary action because the
NSW Police cannot take
criminal action would feel
like a wilful blindness.
On Sunday, Labor leader
Anthony Albanese said the
Prime Minister now needed to weigh up whether it
was appropriate for the
minister at the centre of a
historic rape allegation to
remain in the position
“This now will be a very
dark cloud over the Parliament,’’ he said.

House prices surge at
fastest rate since 2003

House prices surged in February.Credit:Morgan Hancock

The nation’s property prices surged at their fastest
rate since 2003 in February, led by the booming
Sydney and Melbourne
real estate markets where
tens of thousands of dollars has been added to the
median house value.
Every capital city and region recorded significant
growth over the past 28
days, CoreLogic data released on Monday morning shows, with national
dwelling prices rising 2.1
per cent in February. Sydney and Melbourne property prices increased 2.5
per cent and 2.1 per cent
adding tens of thousands
of dollars to the value of
some homes.
Record low interest rates,
government incentives
and a limited number of
homes for sale are pushing prices higher across
major cities. The federal
government extended its
HomeBuilder grant for new
home builders for the first
three months of 2021.
The Sydney Morning Herald/The Age Scope Survey on average predicted
Sydney prices to grow
5.9 per cent in 2021 and
4.5 per cent in 2022, with
Melbourne prices to rise
4.5 per cent in 2021 and 5
per cent in 2022. The new
price data will continue to
fuel speculation about a
housing boom, with West-

pac economists recently
predicting values could
grow as much as 20 per
cent in major cities over
the next two years.
Houses in Sydney recorded the strongest growth
over the month on CoreLogic figures, with a 3 per
cent increase in the median
to $1,061,229. Melbourne
house prices increased 2.4
per cent to $829,509.
Apartments increased in
value modestly across all
capital cities, with the exception of Darwin. Sydney
and Melbourne unit prices
were up 1.2 per cent each
to $738,254 and $582,833
respectively.
Overall, rural areas are
still outpacing their counterparts in the big smoke
albeit by a small margin.
Combined capital city prices were up 2 per cent over
the month compared to
2.1 per cent in the regions.
Sydney property growth
is, however, outpacing regional NSW.
CoreLogic research director Tim Lawless said the
monthly growth was the
highest rate since 2003
and is the strongest sustained period of capital
city and regional growth
seen since the federal government increased housing grants after the global
financial crisis.
“Whether this new found
growth in Sydney and Mel-

bourne can be sustained is
unclear. Both cities are still
recording values below
their earlier peaks, however at this current rate
of appreciation it won’t
be long before Australia’s
two most expensive capital city markets are moving through new record
highs,” Mr Lawless said.
CoreLogic is predicting a
rise in homes for sale in
March due to higher activity on its real estate agent
portal.
“With household incomes
expected to remain subdued and stimulus winding
down, it is likely affordability will once again become
a challenge in these cities.”
The most expensive homes
are now outperforming, following a subdued period
of growth. Mr Lawless said
the top end of town typically falls faster in a downturn
and rises more quickly in
a rebound, matching the
current market activity.
Sydney and Melbourne’s
monthly growth has outstripped other cities but
on a quarterly basis Darwin, Hobart and Perth are
outperforming with home
prices up 5.5 per cent, 4.8
per cent and 4.2 per cent
respectively. Sydney dwelling values were up 3.6 per
cent over the quarter, with
Melbourne prices increasing 3.5 per cent.
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Scott Morrison has spoken to Minister accused of rape

Scott Morrison says he has talked to the Minister the allegations have been made about.Source:Getty
Images

The PM says he spoke
with the cabinet minister
accused of raping a teenage girl in 1988 and he
“absolutely” denies the
allegations.
Scott Morrison has revealed he has held talks
with the Liberal minister
accused of raping a 16year-old teenage girl and
he “categorically denies”
the allegations.
The Prime Minister today
outlined the steps he took
after receiving the very
“distressing” allegations
including
confronting
the man, who he did not
name.
The claims relate to historical rape allegations
that date back more than
30 years. While investigated by police last year,
it’s believed the Adelaide
woman contacted police
suggesting she was too
embarrassed to continue
shortly before her death
by suicide.
The alleged incident did
not occur in South Australia but interstate, in
1988.
NSW police can no longer
investigate the matter because the woman has died
but her friends are calling
for a judicial investigation
and for the man to stand
down.
Asked if he had confronted the MP and whether he
denied the allegations, Mr
Morrison said he had and
he did categorically deny

the claims.
“Yes, I have and he absolutely does,’’ he said.
“I became aware last week
of a set of documents that
had been circulated to I
think four individuals. I
was told that I was one of
those individuals.
“At the time I or my office hadn’t received those
materials but I was aware
that at least one of those
members had.
“And they informed me
that they had relayed
that to the Federal Police
through the AFP Liaison
Officer. I had some discussions that night. I still
hadn’t received our copy
until late Friday night.
Consistent with the actions as the others who
received those materials,
we forwarded those on
through my office to the
AFP as well.
“I had a discussion with
the Commissioner last
week, about these matters, and I also had a
discussion with the Secretary of the Department
of Prime Minister and
Cabinet, and the Deputy
Secretary, about these issues and I had a discussion with the individual,
as I said, who absolutely
rejects these allegations.
“And so after having spoken to the commissioner
and to the Secretary and
Deputy Secretary at this
stage, there are no matters that require atten-

tion.”
Asked if he believed the
denials, Mr Morrison said
it was a matter for the police.
“Well, that is a matter for
the police. See, I’m not the
Commissioner of Police,’’
he said.
“Allegations of criminal
conduct should be dealt
with by competent and
authorised agencies.”
Mr Morrison was then
pressed, asked: “You
must believe him otherwise you wouldn’t...”
The PM cut the reporter
off to respond: “Give me
the courtesy of actually
answering you. It is the
police, in a country where
you’re governed by the
rule of law, that determine
the veracity of any allegations of this nature.
Mr Morrison said he first
heard about the letter on
Wednesday evening and
spoke to the accused man
and the AFP commissioner that same night.
“Did I raise it? Yes, I did.
And he vigorously and
completely denied the allegations. So that means
there is a proper process
now for it to follow.”
Mr Morrison said it was
imperative that the rule of
law was preserved.
“It is the police, in a country where you’re governed
by the rule of law, that
determine the veracity of
any allegations of this nature,’’ he said.

Treasurer Josh Frydenberg says every Australian has the right to the presumption of innocence. Picture: Sam
Mooy/Getty ImagesSource:Getty Images

“It is the police. My office,
I do not have the people or
others who are trained or
competent or authorised
to investigate matters of
this nature. The police are
the ones who do that. The
police have had this matter referred to them. The
individual involved here
has vigorously rejected
these allegations. And so,
it’s a matter for the police.”
The Prime Minister confirmed he had also discussed the matter with
the AFP commissioner
Reece Kershaw.
“And in my discussions
with the Commissioner,
there was nothing immediate that he considered
that was necessary for
me to take any action on,’’
he said.
“Now it is with ... the Federal Police. There are other jurisdictions that could
potentially be involved
here. And the Commissioner will advise me of
that,’’ he said.
The Australian Federal
Police do not investigate
rapes in other jurisdictions such as NSW but
can make inquiries to ensure any material provided to them can be passed
on to the correct authorities.
The NSW police suspended the investigation after
the death of the woman
who had accused the Liberal minister.

The NSW police told
news.com.au that while
they could pursue some
rape allegations after the
alleged victim died it was
on a case by case basis.
Legal sources said the
prospect of this occurring, let alone a conviction were slim, because
the dead woman’s claims
cannot be tested in court.
The Prime Minister also
revealed he had not read
the entire 30-page dossier handed to his office.
“I’m aware of the contents
of them. I’ve been briefed
on the contents of them.
And it was appropriate, as
the Commissioner himself
advised the Parliament, to
refer any allegations to
the proper authorities,’’
he said.
“That is the way in our
country under the rule of
law things like this are
dealt with. It is important
to ensure that we uphold
that. That is the way our
society operates. Now,
these are very distressing issues that have been
raised, as there are other
issues that have been
raised in relation to other
members in
other cases. But the
proper place for that to
be dealt is by the authorities, which are the police.
That’s how our country
operates.”
Asked if he would call an
inquiry, Mr Morrison said
he would not go down

this path.
“I’m not the police force. I
have given it to the police
to investigate,’’ he said.
The Prime Minister was
also asked if the letter he
requested from the AFP
police commissioner was
in relation to the dead
woman’s claims.
“The Commissioner believed that it was important, as did I, that people
understand that when
dealing with such sensitive matters, that they
need to be dealt with in
the proper way, which is
to refer them to the proper authorities, which is
the police,’’ he said.
MINISTER HAS RIGHT TO
PRESUMPTION OF INNOCENCE
Treasurer Josh Frydenberg has declared the
Liberal minister accused
of rape has “the right to
the presumption of innocence” as the government resists calls for the
man to be stood down.
Mr Frydenberg said the
Liberal MP has a right to
protect his good name
and the presumption of
innocence.
“Every Australian deserves that right,’’ he
said.
“So, yes, there have been
very serious matters
raised across the Parliament in recent weeks.
This has been the subject
of much commentary and
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Photo emerges of alleged rape victim and minister on night of claimed incident

A
photograph
has
emerged showing a minister and the woman who
accused him of rape pictured together on the
night of the alleged incident.
Prime Minister Scott Morrison has rejected calls
for an independent inquiry into historical Cabinet
rape allegations.
EXCLUSIVE: It’s the photograph that the woman
who accused a serving
minister of raping her as a
teenager said proves they
were together earlier that
night.
He is wearing a pinstriped
shirt. She claims in the
unsworn affidavit that he
asked her to iron it for
him before that night, telling her she would “make
someone a wonderful
wife” one day.
Scott Morrison has revealed the Liberal minister accused of rape, who
has not been identified,
“vigorously” denies the
allegations and categorically refutes that he ever
raped the Adelaide woman when she was a 16year-old teenager.
But the woman’s friends
say that the photograph
was taken on Saturday,
January 9, proving at
least they were together
before the woman alleges
she was raped.
The woman said he told
her that night as she
ironed his shirt that she
was “not only smart and
so pretty” but could do
“good housewife things”.
She said he went on to
say he would need a
“smart, pretty wife to help
his political career, then
boasted that he would be
prime minister one day.
By the age of 50, he predicted”.
That night, they went out
drinking and dancing in
Sydney’s Kings Cross
district.
She had consented to a
sexual act in 1988, but not
sex or oral sex, but claims
he then forced her to have
oral sex and raped her.

The photo that it’s claimed shows the now minister and alleged rape
victim on the same night of the alleged attack. Picture: news.com.
auSource:news.com.au

“I did this repeatedly by
saying ‘Please don’t make
me’ and ‘No, I don’t want
to.’”
After she vomited on her
dress she said the man
put her in the bath. She
said that she then woke
to him raping her. She
claims the only thing she
remembers when he was
raping her was that he
said “I don’t want to get
you pregnant”.
She writes that she was
shocked and embarrassed the next day and
bleeding.
“I told no one what happened. All I could cope
with, as I remembered
parts of the evening gingerly, was the idea that
things had gone ‘a bit too
far’. But it was OK, I reassured myself, because we
were going to get married
one day.”
In the unsworn witness
statement, the woman reveals that she knew the
man for several years in
the lead up to the incident
and that he made a number of sexist, belittling
comments to her over the
years.
She also reveals at one
social event he told her:
“You should be wearing
a bikini. Pity your tits are
too small.”
Another time, they had
gone to a Thai restaurant
with friends in Sydney.
The woman, who had battled eating disorders, ordered a salad with alfalfa
sprouts.
She said the man said

to her: “Oh look (the
complainant) is eating
sperm.”
Former Prime Minister
Malcolm Turnbull said the
minister must now “out
himself” in respect for his
colleagues and the country.
“He should out himself
and he should provide
a comprehensive statement,’’ he said.
“He should describe when
he knew the woman, how
he knew the woman, what
dealings he had with the
woman after the event.
We need to know what he
knew about the complaint
and when he knew about
it.
“Frankly, it’s not good
enough for the Prime
Minister to say “Oh, it’s
a matter for police” The
Prime Minister cannot
outsource his responsibility for composing his
ministry to the police.”
“He should require the
minister to speak up. He
owes it to his colleagues
and the country.”
Mr Turnbull said the matter needed to be brought
to a head before parliament resumes in a fortnight.
“It is impossible for him
to function in that cabinet,’’ he said.
“It’s not tenable.”
Despite the woman having made previous attempts on her own life in
the years leading up to
the suicide, Mr Turnbull
admits it’s “counterintuitive” but is now calling for

a full coronial inquiry and
police investigation.
“All I know is that she is
dead. It certainly has been
reported in the media as
a suicide. I have a question mark in my own mind
about the timing of it because it seems counter
intuitive,’’ he said.
“Now it’s said that she
suicided. Did she?”
PM Scott Morrison is under pressure over the
rape allegation against
a minister. Picture:
NCA NewsWire / Gaye
GerardSource:News Corp
Australia
RAPE INVESTIGATION
AFTER VICTIM HAS
PASSED
Legal sources in South
Australia have told news.
com.au that a coronial inquiry cannot be conducted into the woman’s death
in Adelaide until police
had completed their own
investigation.
The NSW police declared
the “case closed” today
in a statement following
legal advice based on
insufficient evidence to
proceed.
“In November 2019, a
woman then aged 48, attended an Adelaide (South
Australia) police station
seeking advice about reporting historical sexual
offences, which allegedly
occurred in 1988 in Sydney (New South Wales),’’
it states.
“The matter was then referred to the NSW Police
Force and an investigation by the Child Abuse
and Sex Crimes Squad
commenced under Strike
Force Wyndarra.
“NSW Police Force has
been the lead agency in
respect to this investigation since February 2020.
“For various reasons, the
woman did not detail her
allegations in a formal
statement to NSW Police.
“The woman passed away
in June 2020.
“Following the woman’s
death, NSW Police came
into possession of a personal document purport-

edly made by the woman
previously.
“NSW Police have since
sought legal advice in relation to these matters.
“Based on information
provided to NSW Police,
there is insufficient admissible evidence to proceed.
“As such, NSW Police
Force has determined the
matter is now closed.”
Mr Morrison said he first
heard about the complaint
letter on Wednesday evening and spoke to the accused man and the AFP
commissioner that same
night.
“Did I raise it? Yes, I did.

And he vigorously and
completely denied the allegations,’’ the Prime Minister said.
Asked if he believed the
denials, Mr Morrison said
“I am not the police commissioner”. He said it was
a matter for police.
The Prime Minister confirmed he had also discussed the matter with
the AFP commissioner
Reece Kershaw.
“And in my discussions
with the Commissioner,
there was nothing immediate that he considered
that was necessary for
me to take any action on,’’
he said.

Labor has urged the Berejiklian Government to
properly enforce section
93Z of the Crimes Act
which protects multicultural and religious communities from racial hatred.
Liberal Attorney-General
Mark Speakman admitted under questioning in
Budget Estimates that
there have only been two
prosecutions under the
act and that both prosecutions have to be annulled.
The Liberals and Nationals did not want to introduce this new section and
only did so in 2018 after
pressure from many multicultural and religious
communities because
their existing laws were
not strong enough.
Mr Speakman revealed
that his Government is
not doing enough to enforce these new laws on
the same day that a Cumberland City Councillor of
Chinese Australian background received an anonymous letter filled with
appalling racist abuse
and a local park in Bondi
was defaced with a Nazi
swastika.
NSW Labor Leader and
Shadow Minister for Mul-

ticulturalism Jodi McKay
said: “Racial vilification
is a criminal act. It is dangerous, hurtful and bad
for our community. It is
something the Berejiklian Government needs to
take seriously.
“I constantly get reports
of racial vilification from
people who are faced
with it every day. The fact
that there have only been
two prosecutions since
the laws were passed
which now have to be annulled is simply not good
enough.
“Our multicultural and
religious communities
deserve protection from
racism. The Government
must do better.”
Shadow Attorney General
Paul Lynch said: “The Berejiklian Government has
simply not taken this issue seriously.
“They had to be dragged
into updating the law several years ago. Then they
simply didn’t use it for a
couple of years, and now
when they use it they
can’t use it properly.”
“This is not just mere incompetence, the Berejiklian Government simply
doesn’t take the scourge
of racist hate-speech seriously.”

BEREJIKLIAN GOVERNMENT MUST
DO MORE TO PROTECT COMMUNITIES
FROM RACIST HATRED
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Gladys Berejiklian grilled by Mark Woman called off rape complaint against
Latham and other MPs over dodgy Porter for health reasons: police
ex-boyfriend Daryl Maguire
The woman who accused
ney-General’s Christian
Attorney-General Christian
Porter’s rejection of the

Daryl Maguire and Gladys Berejiklian. Picture: NCA NewsWireSource:Supplied

The NSW Premier was
involved in a heated exchange with One Nation’s
Mark Latham over the
dealings of her disgraced
former boyfriend Daryl
Maguire.
Gladys Berejiklian has
blasted One Nation NSW
leader Mark Latham over
his “bizarre obsession”
with her defunct relationship with disgraced former MP Daryl Maguire, in
a heated state budget estimates hearing on Thursday.
Ms Berejiklian was in a relationship with Mr Maguire
from 2015 to 2020 and
was a witness during an
Independent Commission
Against Corruption (ICAC)
inquiry last year.
Mr Maguire admitted to
running a “cash for visa”
scam for Chinese nationals and to seeking payment for property deals
while he was an MP.
Ms Berejiklian admitted to
the ICAC she had been in
a secret relationship with
Mr Maguire in 2015, and
it continued after he was
forced to resign from parliament in 2018.
The Premier, who is not
accused of any wrongdoing, told the commission
the relationship ended a
few months before the
ICAC hearing began.
In the budget estimates
hearing on Thursday, Mr
Latham, appearing via
video link, was among the

MPs who were grilling Ms
Berejiklian.
Mr Latham was asking
about her knowledge of Mr
Maguire’s business dealings in Shenzhen, China,
when a defiant Ms Berejiklian snapped.
“Firstly, can I say I find
your obsession with my
failed private relationship
rather bizarre and disconcerting,” she said.
Ms Berejiklian also battled
with Labor’s Adam Searle,
who asked why the thenNSW treasurer attended a
meeting with Mr Maguire
on the Cobb Highway in
November 2016.
The pair discussed a highway that was over 100 kilometres from then Wagga
Wagga MP Maguire’s electorate, but within metres
of his investment property
at Ivanhoe.
A month earlier, Mr Maguire had paid $8000 for a
property a few hundred
metres from the Cobb
Highway.
Mr Searle was animated in
accusing Ms Berejiklian of
using her position to further Mr Maguire’s investment.
“What you’re suggesting
is laughable and wrong
and frankly offensive,”
she said.
That came moments after
another fiery exchange
with Shooters, Fishers
and Farmers MLC Robert
Borsak.
Mr Borsak suggested it

was convenient Ms Berejiklian took annual leave in
July 2018 when Mr Maguire resigned from his role
as a parliamentary secretary due to ICAC’s hearing.
“Why did you decide to
take annual leave on the
13th of July, the day Mr
Maguire was scheduled
to appear at ICAC?” he
asked.
Ms Berejiklian insisted she
was told about the hearing
while she was on annual
leave, not before it.
“Surely, Premier, as Mr
Maguire’s secret lover at
the time he would have
given you a special briefing,” Mr Borsak said.
“Absolutely not,” she responded.
During the heated line of
questioning, Ms Berejiklian was interrupted repeatedly and had a series
of points of order called
to allow her to finish answers.
The Premier held strong
under fire, despite appearing stressed and flustered
at times. She maintained
she had not been accused
of any wrongdoing.
At the end of the threehour estimates grilling, Mr
Berejiklian was offered the
chance to ask any of her
own questions.
“I have a pandemic and a
few other things to worry
about .. but thank you very
much,” she said as she
declined.

Porter of a 1988 rape told
NSW police in an email she
did not want to proceed
with her claim against
him in the days before her
death for personal and
health reasons.
A statement released by
police on Thursday detailed how the woman initially met with detectives
from the Child Abuse and
Sex Crimes Squad on February 27, 2020 with a friend
to support her, and their
contact from then until her
death later in the year.
Police said the woman told
the detectives she had a
number of health issues.
“She also advised investigators that she dissociates
and wanted to ensure when
supplying her statement
that she was ‘coherent and
as grounded as possible’,”
the police statement said.
Investigators spoke to the
woman at least five times
over the next few months
and, police said, discussed
the support she had from a
partner, friends, family and
professionals.
On June 23, the woman
emailed police saying she
did not want to proceed
with the allegations for personal and medical reasons.
NSW police responded the
next day and on the 25th
were told by South Australian police the woman had
died.
NSW Police said on Tuesday it had closed its investigation into the woman’s
allegation she was raped
in 1988 by Mr Porter. SA
Police are investigating
her death on behalf of the
coroner.
He hit out at the media,
saying he had not been
supplied with a full copy
of the allegations, which
were sent anonymously in
the form of the woman’s
unsworn statement to the
Prime Minister’s office and
other politicians last week.
They were then passed to
police.
“Providing a version [of
the alleged victim’s accusations] to a suspect prior
to obtaining a formal state-

ment would have an impact
on any future investigative
strategies,” NSW police
said in their statement.
Thursday March 4: Prime
Minister Scott Morrison
has spoken about Attor-

historical rape allegations
levelled against him.
Once a full statement has
been provided to police,
then the allegations “can
and should be provided
to the person of interest as per the procedural
fairness principles for investigators, to be able to
determine prima facie and
whether charging of the
person is appropriate”.
Several of the woman’s
friends have called for an
independent investigation
into the claims she made
before her death.

Christian Porter conceded
it’s “not impossible” he
saw the woman who accused him of rape again after 1988 but says he does
not recollect a meeting.
A distraught Mr Porter told
reporters in Perth this week
that he had never met the
“bright, happy” woman
again after a debating contest in Sydney.
“I remember the person as
an intelligent, bright, happy
person, but I hadn’t had any
contact from that person, at
all, to the best of my recollection, in the 33 years
since that time in January
1988,” he said in answer to
a reporter’s question.
However the woman’s
unsworn affidavit claims
they had dinner in Perth in
1994.
Following questions from
news.com.au on Wednesday, Mr Porter’s office conceded it was possible.
“The Minister said at his
media conference on
Wednesday that to the best
of his recollection he hadn’t
had any contact from the
person in question since
January 1988,” a spokesman said.
“If there is some information that there was some
form of contact in the early
1990’s, that is not impossible and it’s not a case of
disputing that possibility.
But the Attorney-General
does not recollect any spe-

cific contact since 1988 in
that period over three decades ago.
“And, as noted by the Attorney-General on Wednesday, he has never seen
the anonymous letter sent
to Members of Parliament
and then to police and has
absolutely no idea what
claims are made in it other
than what has been reported in the media.”
Mr Porter vehemently denies the allegations and is
not under investigation. He
has not been charged.
At his press conference, he
began by addressing the
woman’s family.
“I only knew your daughter for the briefest periods
at debating competitions
when we were teenagers
about 33 years ago. I was
17 years old and I think that
she was 16 years old,” he
said
It comes as the family said
they are supportive of “any
inquiry” that will shed light
on her death.
In a statement to news.com.
au, lawyers acting for the
woman’s family said they
are open to either a coronial
inquiry or an independent
investigation into her rape
claims, to be established
by Parliament.
“The family of the deceased
continue to experience considerable grief arising from
their loss,’’ the statement
said.

Attorney-General Christian Porter
denied all allegations on Wednesday.Credit:Trevor Collens

Christian Porter says it’s ‘not impossible’
he saw his accuser again after 1988
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EAST HILLS STUDENTS ARE THE NEXT GEN- AFIC welcomes jobseeker increase, enERATION OF CREATORS AND INNOVATORS courages community to always seek gain-

ful employment and self-betterment

ing wrong with taking
your entitlements when
you are in need, but we
must always strive to be
in a position to fulfil our
needs through our hard
work and to contribute to
society and to those who
are less fortunate.” Said
Imam Abdul Quddoos Al
Azhari, head of the Committee of Eminent Elders,
AFIC’s National Sharia
Board (ANSB).
Photo William Roebuck HSC Major Work

Dr Rateb Jneid President, AFIC
“The Australian Federation of Islamic Councils
(AFIC) welcomes the
increase in jobseeker
payments to those looking for work. It is most
heartening for us to be
looking to improve living standards for those
in need.” Said Dr Rateb
Jneid, president, AFIC.

Screenshot of Jaiden Collin Video Major Work

The 400 best inventions,
designs, performances,
writings and artworks of
2020 HSC students are
on display across five exhibitions for the public to
enjoy.
The local State Member
for East Hills Wendy Lindsay MP is celebrating the
achievements of 2 East
Hills students from De
La Salle College Revesby
Heights soon to be on display in creative arts and
design exhibition over the
coming months.
Wendy Lindsay MP said
this is a huge achievement
to feature alongside the
best of students of 2020
within the events of ARTEXPRESS in metro, regional and online galleries
and Shape 2020.
“This is such a great
achievement and I hope
that the community and
schools take a moment to
look at this year’s exhibi-

tion and celebrate local
students, William Roebuck
and Jaiden Collins.”
“These students were able
to excel in unprecedented challenges and disruptions throughout the
COVID-19 pandemic,” Mrs
Lindsay said.
Minister for Education Sarah Mitchell said she was
impressed at the level of
work achieved.
“The works on display
across these exhibitions
is mature, thoughtful and
highlights the tremendous
capacity for critical thinking, innovation and creativity in NSW schools.”
“Those experiences from
last year have been reflected in the creative and
design work – whether
that be a quilt depicting
arid drought landscapes,
or a portable oxygen device particularly poignant
in the context of COVID19, or an innovative new

“We welcome this increase in jobseeker
payments for those in
need. This is a step in
design to assist blind and the right direction. Havvisually impaired community members,” Ms Mitchell said.
The Principal at De La Salle
College Revesby Heights,
Mr Tim Logue said, “Congratulations to William and
Jaiden, this is a wonderful “I saw Prime Minister
recognition of the high Scott Morrison taking
standard of work and com- the vaccine on TV and
mitment to their studies.” immediately, I tipped my
ARTEXPRESS is now hat, this is the leadership
showing at metro and re- that we need to allay the
gional galleries in NSW population’s fear and put
and features the work of to rest many of the conmore than 270 Visual Arts spiracy theories.” Said
students across the state.
OnSTAGE, CALLBACK Dr Rateb Jneid, presiand ENCORE will be avail- dent, Australian Federaable online this year, giv- tion of Islamic Councils.
ing all schools across the
State access to the depth “Two weeks ago, AFIC’s
and breadth of talent from National sharia board
66 students in HSC Drama, issued a ruling (Fatwa)
Dance and Music, respec- encouraging the comtively.
munity to take all safe
preventative measures
MEDIA: Jennifer Mehanna in order to protect their
| 9772 2774
health and save lives.”

ing said that, I would like
to stress the teaching
of our beloved prophet
Muhammad, peace and
blessings upon him, as
he encouraged people to
find gainful employment
and to give rather than to
take. He said: The upperhand (that gives) is better
than the lower-hand (that
receives). We must strive
to be the upper hand
so that we can give and
contribute for the betterment of society. Nevertheless, there is noth-

“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

AFIC congratulates Prime Minister Morrison for showing the lead in taking the
Coronavirus Vaccine.
Said Dr Jneid.

“AFIC has consulted
with numerous medical professionals all of
whom assured us of the
necessity for preventa-

tive vaccinations and
the efficacy and safety of
our approved vaccines.”
Said Dr Jneid.
Authorised by Dr Rateb
Jneid,
president

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

العامل الروحاني د .عالء العوادي

Spiritual Therapist

تسفري االرواح واستنطاقها -كشف
االسرار-استشارات روحانية ونفسية-
عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات
روحانية وفلكية

هاتف:
0400 449 000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com
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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

