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جملس نقابة حمامي بريوت يطلب ترك عليق حراً طليقاً «فوراً»

* باسيل:لن خياف شبابنا قمعاً أو توقيفاً*..أسود :إستقالة مجيع املوجودين
يف قـصر الـعدل *..عطاهلل لعودات :هيبتك عندما تقبض على الفاسدين

يبدو أن القضاة الفاسدين
يف لبنان متادوا يف فحشهم
وفجورهم وطعنهم للعدالة
اليت اقسموا اليمني على
صونها وحتقيقها.
فبعد توقيف الناشطني
شربل وطوني ،اللذين
جرى اطالق سراحهما ،جاء
اليوم دور رئيس مجعية
«متحدون» احملامي رامي
عليق.
اجلميع يدرك انه اذا اردت
تدمري بلد بكل مقوماته فما
عليك اال ان تدمر القضاء
فيه.
املنظومة
عملت
لقد
السياسية احلاكمة منذ العام
 1992على تدمري القضاء
من خالل تعيني قضاء
حمسوبني عليها يف املراكز
احلساسة يف البلد ،اي يف

املحامي املناضل رامي عليق ..بدل ان يـُمنح الوسام األكرب من رتبة فارس أوقفه القضاء الفاسد

جملس القضاء األعلى
وجملس شورى الدولة

وديوان احملاسبة وغريها،
حتى يغطوا على فسادها

وزير استخبارات إسرائيل:

ال ميكن السماح إليران بامتالك النووي

أكد وزير االستخبارات
اإلسرائيلي ،إيلي كوهني،
أنه ال ميكن السماح إليران
بامتالك سالح نووي.
وقال يف مقابلة مع
قناة «العربية» ،ان كل
اخليارات مفتوحة للتعامل
مع إيران ،وسنبذل كل
اجلهود املمكنة للحيلولة
لسالح
امتالكها
دون
نووي».
كما تابع «إيران مسؤولة
عن عدم االستقرار يف
املنطقة ،كما يف سوريا
ويف لبنان وكذلك يف غزة
باإلضافة إىل اليمن».
تسلح
«إيران
وتابع
اجلماعات يف هذه الدول،
وهي ورم خطري ونرى
ما تسعى له يف سوريا
فهي مل تبين مدارس
ومستشفيات هناك».
كما تطرق مللف غزة ،وقال
«ما حدث يف غزة لن يؤثر
على اتفاقيات السالم مع
الدول العربية».

اخلزانة
وزارة
وكانت
األمريكية ،أعلنت أس
أنها
اخلميس،
االول
سرتاجع العقوبات على
إيران عند عودتها لالتفاق

النووي.

جولة خامسة

يأتي ذلك فيما بدأت القوى
العاملية ،الثالثاء ،جولة

التتمة على الصفحة 21

بلينكن :حذرت إسرائيل من أن طرد
سكان شرق القدس قد جيدد احلرب

اخلارجية
وزير
أكد
األمريكي أنتوني بلينكن،
اخلميس ،أنه حذر قادة

إسرائيليني من أن طرد
عائالت فلسطينية من

التتمة على الصفحة 21

وزير خارجية صنعاء لإلمارات :محم النار
ستصل إليكم قريباً إن مل ترتكوا أراضينا

أكد وزير اخلارجية يف حكومة
صنعاء ،هشام شرف،

أمس

األول

ونهبها لكل مقدرات البلد،
حبيث اصبح الفساد قاعدة
وكل من يطالب بكشف
ملفات الفساد خارجا على
القانون.
وهنا نسأل:

مطلوب للعمل

مطلوب للعمل يف أفران

سيدة يف املطبخ (الخربة ضرورية)

وشاب يف خدمة الزبائن
لالتصال9791 1321 :

بشار األسد رئيساً لسوريا
بنسبة %95.1

أعلن رئيس جملس الشعب
السوري محودة صباغ فوز
بشار األسد يف االنتخابات
الرئاسية السورية ،بنسبة
أصوات
من
%95.1
الناخبني داخل وخارج
سوريا.
وذكر صباغ ،يف مؤمتٍر
أن عدد الناخبني
صحايفّ ،
السوريني الذين أدلوا
بأصواتهم يف االنتخابات
بلغ  ،14239140أي ما

يعادل  %78من عدد
الذين حيق هلم االقرتاع.
أن األسد «حصل
وأشار إىل ّ
على أصوات 13540360
مقرتعًا يف االنتخابات».
إن املرشح
وقال صباغ ّ
حممود مرعي حصل على
 470276صوتًا ،أي ما
يعادل  % 3.3من أصوات
حصل
بينما
الناخبني،
الــمرشح عبد اهلل ســلوم

التتمة على الصفحة 21

Granny Flat
لاليجار

 Granny Flatلاليجار
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة
جلوس وغرفة سفرة ومطبخ
وحمام مبلطني بالكامل..
بحالة ممتازة جدا.
لالتصال040 5555 220 :

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

التتمة على الصفحة 21

التفاصيل على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

اخلميس،

السعودية :القضية الفلسطينية كانت
وال زالت قضيتنا األوىل

اىل متى سيظل القضاء
مسيسًا؟
يف لبنان
ّ
متى سيحرر نفسه وسلكه
من القضاة الفاسدين؟
متى سيعود اىل ضمريه
ورسالته وحيكم لصاحل
وملصلحة الشعب بل ان
حيكم لصاحل ومصلحة من
عينوه؟
ّ
وللقضاة الفاسدين نقول:
أمل تسددوا بعد فاتورة
عينوكم يف مناصبكم
من ّ
وتتحرروا منهم وتعملوا
ملصلحة الشعب والبلد؟
البلد مسروق ومنهوب
على
ينهار
واهليكل
ساكنيه ،اال يستحق كل
هذا صحوة ضمري منكم؟
الشعب أصبح حتت خط
الفقر ،بل انه يعاني من
اجلوع واملرض وانعدام
الطبابة وابسط اخلدمات..
دعم السلع االساسية
من غذاء ودواء توقف..
الكهرباء «صارت جتي

ساعة باليوم» والشعب
يعيش يف العتمة.
وبسبب فسادكم ايها
القضاء وتغطيتكم على
اعمال الفساد والنهب

والسمسرات  -وهذا ال
يعين انه ليس هناك قضاة
نزهاء  -مت نهب البلد
وسرقته وتدمريه ماليا

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

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

A Message from Mayor Steve Christou

From left: Esmat Andari, Elias Ferozkohei, Daniel Doody (Studio 10 journalist), Mayor Steve Christou and Farhad Massudi
at AvaSana restaurant. The team prepared food to share with seniors in council’s social inclusion programs.

Social inclusion program success
I’m very proud of the social inclusion
programs run by Council because I can
see they are truly making a difference. It’s
about rolling up our sleeves and looking out
for vulnerable members in our community.
We have a dedicated seniors and disability
services team hosting a jam-packed calendar
of events from bus trips to wellness activities
and movie dates.
Just last week we hosted TV program Studio
10 at Afghan street food restaurant on

Merrylands Road, AvaSana, who cooked up
a delicious traditional feast for seniors at
our Guildford Community Centre. It’s great
when local businesses give back to their
community. When we support each other, we
make Cumberland City a great place to live.
For more information on our social inclusion
programs, visit:
www.cumberland.nsw.gov.au/seniors-anddisability-services-upcoming-activities-andevents

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

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

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
نـجاح بـرنامج اإلدمـاج االجـتماعي
 ملزيد من املعلومات حول.)Community Center
برامج اإلدماج االجتماعي
: قوموا بزيارة، إنه ألمر رائع أن يكون لدينا
لألنشطة التجارية املحلية
w w w . c u m b e r l a n d .  عندما.مردود على مجتمعها
nsw.gov.au/seniorsanddisability-services-  نجعل،ندعم بعضنا البعض
u p c o m i n g - a c t i v i t i e s - كامربالند سيتي مكانـًا
andevents
.رائعـًا للعيش فيه
إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان أساعدكم
: فالرجاء االتصال بي على الرقم،فيها
0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.
gov.au

أنني فخور جدًا بربامج الحافالت إىل أنشطة العافية
.اإلدماج االجتماعي التي ومواعيد األفالم
تديرها البلدية ألنني أرى
املاضي
األسبوع
 يف.أنها تـُحدث فر ًقا ح ًقا
 استضفنا الربنامج،يتعلق األمر بالتشمري فقط
Studio 10 عن سواعدنا والبحث التلفزيوني
عن األعضاء الضعفاء يف يف مطعم أفغاني لطعام
Afghan street الشارع
.مجتمعنا
food
restaurant
الكائن يف
AvaSana لدينا فريق مخصص
لكبار السن وخدمات مرييالدز رود والذي أعد
ذوي االحتياجات الخاصة وليمة تقليدية لذيذة لكبار
يستضيف تقويمـًا ملي ًئا السن يف مركز غيلدفورد
Guildford(
 من رحالت املجتمعي،باألحداث
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لــبنانيات

الراعي :لبنان أُخ ِرج من حياده وأد ِخل الصراع
وأصبح ورقة للتفاوض بني الدول

البطريرك الراعي

الراعي:

الفاتيكان على خط ساخن بالنسبة
ألزمة لبنان وعدم زيارة البابا
لبريوت سببه عدم وجود حكومة
املثالثة هي بداية هدم الكيان
اللبناني ولبنان بخطر بسبب
املمارسة السياسية الخاطئة
والوالءات الخارجية
الرئيس القوي يجب أن يكون األول
لبنانيا ومتجردا ال مصلحة خاصة له
وغري مرتبط بأحد
باركنا الثورة ونريدها أن تستمر
وهي نجحت بخلقها تيارا عاما
يسعى إىل األفضل
قرارنا بالبطريركة أننا مع الزواج
املدني بشرط أن يكون على كل
اللبنانيني

اعترب البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،خالل حوار مع طالب
اليسوعية ،أنه « حينما مارس
لبنان احلياد كان يعيش
ببحبوحة وكان هناك إنفتاح
على كل الدول وكنا نستقبل
رؤساء مجهوريات وملوك
وبدأنا نرتاجع إىل الوراء مع
الدخول يف األحالف واحلروب
اإلقليمية واليوم ُأخِرج من
ِ
وأدخل الصراع وأصبح
حياده
ورقة للتفاوض بني الدول».
وتابع الراعي« :حنن حباجة
إىل السيادة الداخلية وال
ميكن تطبيق ذلك اّإل عرب دولة
القانون والعدالة وعرباجليش
والقوى األمنية وعلى الصعيد
اخلارجي عرب عدم التدخل
بشؤون الدول ومحاية أنفسنا
من أي إعتداء خارجي» .
بطريقة
يعمل
ن
الفاتيكا 
أخرى ويذهب على خط ساخن
بالنسبة لقضية لبنان ،وأنا
أجزم أن تأجيل زيارة البابا
للبنان مرتبطة بعدم تشكيل
حكومة ،وأنا أعتقد أن هذا
لعدم
األساسي
السبب
حضوره.
ولفت الراعي ردا على
سؤال اىل أنين «ال أعرف
ما معنى مؤمتر تأسيسي وما
هي أهدافه ،وعندما يكون
جمهوال نكون ضده ألننا ال
نعرف مضمونه وأهدافه ،أما
املؤمتر الدولي الذي نطالب
فيه فهو معروف املضمون

واألهداف».
وتابع« :لبنان قائم بامليثاق
على العيش معا مسلمني
ومسيحيني على تنوع طوائفنا
ومذاهبنا ،واملثالثة تلغي
التوازن ،وال طري بثالثة
أجنحة ،وهو خطر ألنه يضرب
امليثاق الوطين ،ما نريده هو
العيش مسلمني ومسيحيني
باملشاركة واملساواة بني
احلكم واإلدارة ،اليت اتفق
عليها بالطائف وأصبحت ب
الدستور».
وشدد على أنه «حنن نعيش
بعامل عربي وإسالمي وأنظمة
دينية ،وقرآن للتشريع،
والسلطات بيد أبناء هذا
الدين ،ولك يف لبنان ال شيئ
من هذا ،بقوة امليثاق يوجد
حياة املساواة بني املسيحيني
باإلحرتام
واملسيحيني
املتبادل ،واملثالثة هي بداية
هدم الكيان اللبناني».
هناك
«أصبح
وأضاف:
الكثري من التشويه للصورة
اللبنانية ،وبعض املمارسات
السياسية شوهته ،ونقول أن
لبنان جيب أن يستعيد صورته
احلقيقية ،لبنان خبطر بسبب
املمارسة السياسية اخلاطئة
وبسبب ارتباطات ووالءات
بدول أخرى واسترياد عادات
وتقاليد وأنظمة وممارسات غري
طبيعتنا اللبنانية ،وكيان لبنان
مهدد ،أي هويته وتعدديته
ودميقراطيته ،املساواة بني
املسلمني واملسيحيني ،حرية
ري واملعتقد واملمارسة،
التعب 
يفقد كل ذلك لبنان شيء
فشيء».
وأكمل البطريرك« :ما معنى
أن يكون رئيس اجلمهورية
األول مسيحيا؟ ومن يقرر
االول مسيحيا؟ الرئيس القوي
الذي جيب أن ننتخبه جيب أن
يكون «األول لبنانيًا» ويكون
إنسانا متجردا ال مصلحة
خاصة له وصاحب أخالقية
ورؤية وليس له أي إرتباط
بأحد وجيب أن حيافظ على
الدستور ومؤسسات الدولة
ووحدة الشعب اللبناني ،و
الدول تلعب دورًا باختيار
ّ
لكنها ال
الرئيس اللبناني

تبحث عن الرئيس القوي
بدينه وطائفته إمنا القوي
بشخصيته».
ّ
وعن الوضع اإلقتصادي،
لفت البطريك اىل أن «احلل
يكمن يف اإلستقرار ويف
إستعادة ثقة اللبنانيني يف
الداخل واخلارج وثقة الدول،
ولألسف ،املسؤولون غري
معنيني وال يريدون للدولة
أن «متشي» وال ميكن هلا أن
تسري دون حكومة».
ولفت الراعي اىل أننا
«باركنا الثورة ونريدها أن
تستمر وهي جنحت يف انها
خلقت تيارا عاما يسعى إىل
األفضل ومل تعد تقبل بالواقع
مهم،
وهذا
واملمارسة
كما حنجت يف انها مجعت
مكونات اجملتمع اللبناني
مبسلميه ومسيحييه وأضاءت
شعلة رجاء بالتغيري وبتعميق
االنتماء الوطين للبنان اجلامع،
لكن قطع الطريق دائما هو
قصاص للمواطن الذي يذهب
اىل عمله وأو للمريض الذي
يذهب اىل املستشفى ،قد
تكون مرة لكن دون تكرار،
مما يعين أن الطريقة جيب أن
تتغري».
ولفت اىل أنه «مع الغاء
الطائفية السياسية يتطلب
آلية ودراسة وصارت مثل
«بعبع» رغم أنها موجودة
يف الدستور ،وحنن ال خناف
منها ألن تطبيقها مقرتن ب
خ وغريها ،وحنن
جملس الشيو 
نريدها لكن هم ال يريدون
أن يقوموا بها ،وأخذنا قرارا
يف البطريركية أننا معالزواج
املدني ،بشرط أن يكون على
كل اللبنانيني ،وال قانون
اختياري بالعامل ،رمبا ألن
فئة من اللبنانيني تريد ذلك،
واملشكلة هي عند اإلخوة
املسلمني الذين ال يقبون
إطالقا بالزواج املدني».
سياسيا
زعيما
وتابع« :لست
ً
ً
وال أسعى لذلك ،فدور
البطريرك هو السهر على
واجتماعيا
رعويا
الكنيسة
ً
ً
وكنسيا وله دور وطين
ً
سياسيا حبكم التاريخ
وليس
ً
الذي لعبه البطاركة».

إنهاء النقاش خبالصة فرعية الكابيتال كونرتول وجلسة حامسة
اإلثنني وجلنة املال كررت طلبها للمركزي ومجعية املصارف
تزويدها بارقام واكالف البنود املالية

عقدت جلنة املال واملوازنة
جلسة برئاسة النائب ابراهيم
كنعان ،ملتابعة درس اقرتاح
القانون الرامي اىل وضع
ضوابط استثنائية وموقتة على
التحاويل املصرفية املعروف
«بالكابيتال كونرتول» ،يف
حضور وزير املالية يف حكومة
تصريف األعمال غازي وزني،
والنواب :سليم عون ،آالن
عون ،حكمت ديب ،نقوال
حناس ،سليم سعادة ،ياسني
جابر ،أيوب محيد ،مجيل
السيد ،أنور اخلليل ،روىل
الطبش ،فيصل الصايغ،
سامي فتفت ،غازي زعيرت،
علي بزي ،قاسم هاشم ،إدي
ابي اللمع ،جهاد الصمد ،حممد
احلجار ،عدنان طرابلسي ،علي
فياض ،شامل روكز ،طوني
فرجنية وأمني شري ،املدير
العام لوزارة املالية بالوكالة
جورج معراوي وممثل وزارة
العدل القاضي جاد اهلاشم.
واستكملت اللجنة نقاشاتها
حول خالصات اللجنة الفرعية،

لجنة املال مجتمعة برئاسة النائب كنعان
ودخلت يف هيكلية االقرتاح
وما تضمنه من التزامات
وموجبات وعقوبات ،وسألت
عن األرقام اليت طلبتها
من مصرف لبنان ومجعية
املصارف يف اجللسة السابقة،
ومل تصلها اىل اآلن.
واعتربت اللجنة ان «التجاوب
مع طلبات اللجنة مبا خيص
املعلومات واملعطيات غري
مقبول وجيب ان يكون أفعل،
القرارات
باختاذ
ليسمح
تشريعيا مبا يؤمن مصلحة
املودعني يف لبنان وتكون
على بينة ومعرفة بنتائجها
على البالد».
وكررت اللجنة طلبها من
ومجعية
لبنان
مصرف
املصارف «الكلف االمجالية
واالرقام اليت طلبتها ،إن
بالنسبة للتحاويل للخارج
او الذي حول اىل لبنان،
وذلك قبل اإلثنني  31ايار
املقبل».
وانهت اللجنة النقاش العام
ودخلت يف املواد ،وستكون

التعديالت
بعض
هناك
واالضافات اليت اقرتحها
عدد من النواب ،بهدف
متتني القانون نسبة لوقف
االستنساب بشكل نهائي،
التنفيذ
مقومات
واعطاء
وااللتتزام الكامل به من قبل
املصارف ،كي ال يضاف اىل
قوانني أخرى مل يتم تطبيقها،
وهو ما يفرتض وجود بنود
حامسة وعقوبات ،وعودة
اىل قانون النقد والتسليف
مبواده الزاجرة ( 208و)140
على سبيل املثال.
وأكد النواب املشاركون يف
اجللسة انهم «مع مبدأ اجناز
الكابيتال كونرتول على خلفية
انه ضروري ولكنه يف الدرجة
االوىل موقت واستثنائي
وأال يتحول اىل دائم ،لذلك
املطلوب أن يرتافق مع خطة
احلكومة
تقدمها
انقاذية
ويتم االلتزام بها والتفاوض
على أساسها مع املؤسسات
الدولية تؤمن للبنان اخلروج
من الواقع احلالي».

عطاهلل لعويدات :هيبتك باسيل :لن نسكت عن
تأتي عندما تقبض على قضاء يغ ّطي املرتكبني
الفاسدين ال عندما على ويستقوي على األوادم
املطالبني باحلقيقة
ي النائب 
لفت عضو تكتل لبنان القو 
غسان عطاهلل ،خالل تصريح تلفزيوني لدى
مشاركته يف جتمع للتيار يف العدلية تضامنا
مع احملامي رامي عليق ،اىل أن «املشهد
كم كان مجيال اليوم لو أننا رأينا القوى
األمنية تهجم على الفاسدين وتقيدهم
وتعتقلهم».
وتوجه عطاهلل يف تصرحيه ملدعي عام التمييز
غسان عويدات:
«هيبتك تأتي عندما تقبض على الفاسدين
ت وعلى
وعلى من قاموا بتفجريمرفأ بريو 
سارقي املال العام وعلى من نهبوا الدولة
وال تأتي هيبتك حينما تقبض على من طالب
بالقضاء على الفساد وعلى من طالب
باحلقيقة ،ال تكون اهليبة هكذا أيها القاضي،
وأنا صديق احملامي رامي عليق وأتبنى ما
فعله واعتقلين ان استطعت ،مكانكم حفظ
حقوق الناس ال السلبطة عليهم».

اعترب رئيسالتيار الوطين احلرجربان باسيل،
يف تصريح على وسائل التواصل اإلجتماعي،
أن «التيار ولد وكرب بنضال وتضحيات شبابه،
األولني،
وها هو اجليل اجلديد يسلك خطى
ّ
لنحقق معًا التحرر من الفساد ،وبناء دولة
احلق».
وتابع النائب باسيل يف تصرحيه« :لن خياف
شبابنا قمعًا أو توقيفًا ،لن نسكت عن قضاء
ّ
يغطي املرتكبني ،ويستقوي على االوادم».
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لـبنانيات

حسن أكد وعد املركزي بصرف  178مليون دوالر ألدوية خمزنة يف املستودعات:

موضوع الدواء ليس عرضة للبازار وشد احلبال
عقد وزير الصحة العامة
يف حكومة تصريف االعمال
الدكتور محد حسن مؤمترا
صحافيا مشرتكا مع رئيس
الدكتور
العمالي
اإلحتاد
بشارة األمسر ،تناول فيه
موضوع الدواء واإلجراءات
املتبعة واإلتصاالت اجلارية
حلل أزمة الشح احلاصل يف
السوق.

حسن

وأوضح الوزير حسن أنه أعاد
التأكيد «يف اللقاء األخري مع
حاكم مصرف لبنان ،أن ال رفع
للدعم عن الدواء» ،مشددا
على أن «الوزارة قامت مبا
وعدت به ،فأجنزت بسرعة
فائقة بعد عمل استمر أسبوعا
إستمر
متواصل
وبشكل
ليال ونهارا ،جداول حباجات
السوق من األدوية ومكمن
الشح احلاصل ورفعتها إىل
حاكمية املصرف».
ولفت الوزير حسن اىل أن
«عدد الفواتري اليت مت فرزها
بلغ ألفا ومخسمئة ألدوية
وصلت إىل لبنان قبل أن
يطلب املصرف من ضمن
اسرتاتيجية جديدة يتبعها،
احلصول على موافقة مسبقة
لتوفري الدعم ،وحنن ننتظر
ليصار إىل املوافقة عليها».
وقال« :حنن مع املصرف
املركزي إىل أبعد احلدود
للتمحيص والتدقيق لكي
ال يستغل بعض املصارف
والشركات الظرف ،فيتم حجز
أموال إضافية أو استرياد
أدوية ال حاجة للسوق بها،
ألن وزارة الصحة العامة ال
ترضى أن تكون مطية ألهداف
مشبوهة».
واشار اىل أن «من مسؤولية
وزارة الصحة أن حتدد
األولويات فيما على املصرف
أن يعتمد اللوائح املقدمة
من الوزارة على أساس أن
األخرية هي املرجعية الصحية
والدوائية ،فمن غري املقبول
أن تسلم الوزارة اللوائح
لتفند جهة يف املصرف يف
األولويات الواردة فيها .فقد
مت تفنيد األولويات سابقا
من دون العودة إىل الوزارة
ولكن ذلك مل يؤد إىل حل.
لذا ،ال ميكن زعزعة النوايا
واإلعالن عن سياسات جديدة
دون العودة إىل الوزارة».
وأكد «نريد حماربة اإلحتكار
حتويل
وعدم
والتهريب
املنازل إىل صيدليات موقتة،
إمنا ال ميكن تغيري التعاميم
بني ليلة وضحاها .والعجب
أنه كيف يتم إعطاء موافقة
لدواء قبل أن يصل إىل لبنان؟
ويف املقابل تطلب مبوافقة
مسبقة ألدوية مهمة ومطلوبة
وموجودة يف املستودعات»،
معتربا أن «هذا التعاطي
مستغرب من قبل املصرف
مع املستوردين ،يف وقت
أن اجلانبني أصدقاء من زمان
وال دخل لوزارة الصحة العامة

الوزير حمد حسن
باجلهتني ،إمنا يف املرحلة
الراهنة من واجب الوزارة أن
تتدخل».
واشار اىل «لقاء صباحي
عقده فريق من وزارة الصحة
العامة يف مصرف لبنان
وسادته أجواء جيدة ومثة وعد
للحصول على جواب سريع
على فواتري تبلغ قيمتها
 178مليون و 400ألف دوالر
وينتظر املستوردون كلمة
تؤكد تغطية هذه الفواتري»،
ومتنى على حاكمية مصرف
لبنان «اإليفاء باإللتزامات
ليصار إىل صرف الدواء
وحتريره من املستودعات إىل
الصيدليات ابتداء من اليوم
على أمل حل املعضلة يف
يومني ،ألن صرف األدوية
إىل السوق حيتاج إىل بضع
ساعات وليس أيام».
وتناول الوزير حسن موضوع
التهريب ،فلفت إىل أن
«الدواء يف لبنان هو األرخص
يف العامل ،إمنا لألسف لدينا
سياحة دوائية استثمارية .لذا،
جيب أن نتكاتف ملنع تهريب
الدواء حتت أي ذريعة ،وجيب
أن يعلم اجلميع أن الدواء
الذي يبلغ سعره أربعة ماليني
لرية لبنانية ،يكلف املصرف
املركزي أربعني مليون لرية.
فالذي يهرب الدواء يزيل من
أمام اجملتمع اللبناني إمكانية
اإلستفادة من أربعني مليون
لرية».
ولفت اىل أنه أثار هذه
املسألة أمس يف اجتماع
للدفاع،
األعلى
اجمللس
وطلب من اجلهات الرقابية
«التشدد على املعابر الربية
والبحرية واجلوية وأن تأخذ
اجلهات القضائية أحكاما يتم
اإلعالن عنها لتكون عربة ملن
يعترب».
وأعلن أنه يف سياق املتابعة
وتتبع الدواء ،شكل ثالث جلان
فنية وإدارية ورقابية كما أن
«التفتيش الصيدلي يف
وزارة الصحة العامة ونقابة
الصيادلة يف اخلدمة .ودور
الصيدلي مهم يف هذا اجملال
للمساعدة على حل األزمة ألن
الصيدلي صمام أمان لصرف

هذا الدواء».
وختم مؤكدا أن «وزارة
الصحة العامة تقوم بواجبها
على أكمل وجه منذ اليوم
األول ،فهذا تكليف وواجب
وستبقى الوزارة صمام أمان
لكل املواطنني».
وردا على سؤال عن إمكان
عدم التزام املصرف املركزي
بالدفع ،قال الوزير حسن:
«أن ليس هكذا تكافأ وزارة
واجملتمع
العامة
الصحة
اللبناني» ،مضيفا أن «قانون
التعبئة العامة موجود وهذا
يعين ما يعنيه .فموضوع
الدواء ليس عرضة للبازار
وشد احلبال .فالوزارة ويف
عز أزمة كورونا ،مل ترتك
أحدا ميوت يف بيته ،ومع
تراجع أزمة كورونا لن يرتك
اجملال ليموت املواطن من
عدم توفر الدواء .إن كل
واحد يتحمل مسؤولية يف هذا
املضمار وعلى القضاء حماكمة
املقصرين بشكل مباشر وعليه
أن يكون على هذا املستوى
من املسؤولية» .ولفت إىل
أنه طلب يف اجتماع اجمللس
األعلى باألمس «التوقف عن
تصدير السلع اليت تفقد
ويشح وجودها يف السوق
اللبناني من خضار وفاكهة
ومواش وغري ذلك ،فليس
من أدنى مربرات لغري ذلك
يف ظل األزمة املعيشية
واحلياتية ،ألن من يصدرون
إىل اخلارج يفتحون حسابات
يف اخلارج ويودعون األموال
فيها».

رعيدي

ثم أوضحت رئيسة مصلحة
الصيدلة يف وزارة الصحة
العامة الدكتورة كوليت رعيدي
أن «الزيارة إىل مصرف لبنان
كانت مطمئنة» ،الفتة إىل أن
«الوزارة تعمل منذ أكثر من
أسبوع على إعداد لوائح أدوية
وصلت يف وقت سابق وقبل
إصدار املصرف املركزي
تعميمه يف شأن احلصول
على موافقة مسبقة .وقد
وعد املصرف املركزي حبل
األمر وكان اجلو إجيابيا .ومن
املفرتض أن يصدر قرار من

املصرف بتغطية األدوية اليت
وصلت إىل املستودعات من
دون موافقة مسبقة ،وقيمتها
حواىل  178مليون دوالر».
ولفتت إىل أنه «ابتداء من
أول حزيران ستنفذ خطة
جديدة السترياد الدواء مبنية
على أهمية الدواء والعيار
يصار
حبيث
والكميات،
إىل مقارنة الكمية املطلوب
مصروف
مع
استريادها
السنوات الثالث السابقة
للتأكد من حجم املخزون
والسماح باسترياد الدواء».
وتابعت «من ضمن األولويات
ستكون األدوية املنقذة للحياة
وحليب األطفال واللقاح وعدم
قطع املريض من أي دواء أو
عالج مع السعي للتوفري على
املصرف».

األسمر

بدوره ،حيا رئيس اإلحتاد
العمالي العام الوزير حسن،
واشار إىل أنه «ال يتصرف
األعمال
تصريف
مبنطق
بل هو وزير متميز حبركته
فريق
مع
وديناميكيته
عمله» ،ولفت إىل أن «القرار
بدعم
باإلستمرار
املتخذ
الدواء فيه فوائد كثرية ألنه
ينعكس على دعم الصندوق
الوطين للضمان اإلجتماعي
وتعاونية املوظفني وطبابة
اجليش والصناديق الضامنة
هذه
تأدية
واستمرارية
الصناديق ملهامها إىل جانب
الشعب اللبناني».
وقال« :من حق مصرف لبنان
حتديد أساليب العمل ولكن
من الواجب تسهيل هذه
األساليب يف هذه املرحلة
حتديدا ألنه من املهم تأمني
الدواء واملستلزمات الطبية
للمريض خارج املستشفى
ويف داخلها».
ونوه األمسر ب»خطوة الوزير
حسن يف دهم املستودعات
ودعم املستشفيات احلكومية
اليت تشكل صمام أمان
للبنانيني يف هذه املرحلة،
يف حني أن قسما كبريا
من موظفيها مل حيصل على
مستحقاته ،وهناك مشروع
قانون لضمهم إىل مالك
الوزارة» ،وطلب األمسر من
وزير الصحة العامة «رعاية
هذا األمر».
وحذر من «ترشيد الدواء أو
رفع الدواء عنه» ،مؤكدا أن
«كارثة كبرية ستنتج عن
هذا األمر ،لذا يشد اإلحتاد
على أيدي وزير الصحة
العامة للمحافظة على دعم
الدواء» .وتوجه إىل مصرف
لبنان املركزي طالبا منه
«التقيد بسياسة الوزير فمن
األوىل بالوزارة حتديد اللوائح
وتصنيف األولويات والتوفري
على الصناديق الضامنة»،
متمنيا «إعطاء التعليمات
للضرب بيد من حديد ملن
يرتكبون املخالفات وميسون
بصحة املريض».

مسري صفري بعد وصوله من السعودية اىل بريوت:

رئيس اجلمهورية انقذني

امللحن سمري صفري

إعترب امللحن مسري صفري أنه
حيرتم كل بلد وقوانينه ،ومل
يتكلم عن السعودية امنا عن
الشؤون الداخلية يفلبنان»،
مشريا اىل «أنين مل أتوقع أن
ُاحتجز وسبب توقيفي يعود
إىل سنة الـ 2013بسبب
«مزحة» يف احد الربامج
الفكاهية وقد يكون هناك
علي من الداخل».
من حرض
َّ
ويف أول تصريح له بعد
وصوله من السعودية اىل
لبنان ،رأى أن «ما تعرضت له
جعلين افكر بشريط حياتي منذ
 15سنة اىل اليوم ،واكتشفت
ً
انين كنت
خمطئا ،وممكن أن
يكون اهلل اراد ما حصل لي
ألعود اىل وعيي ،فأنا لست
خمطئا بآرائي بل باألسلوب

الذي عربت به وانا اليوم يف
حالة «تقاعد» وسأعود إىل
عامل املوسيقى».
وأكد أن «علينا ان نضع
يدنا بيد بعضنا يف لبنان
ألننا سنخسر بلدنا ونصبح
مشردين».
وتابع« :مت التحقيق معي من
قبل  4حمققني واحلديث كان
سياسيا
وسئلت إذا كان
ُ
لي عالقة باجلناح العسكري
هلل وقد قلت إنين
لحزب ا 
مع اجليش وضد األحزاب
املسلحة.
وكشف أن رئيس اجلمهورية
انقذني ،باالضافة اىل اللواء
عباس ابراهيم وقائد اجليش
ن وأيضا
العماد جوزيف عو 
حترك الناس.

هيئة احملامني يف التيار الوطين احلر استنكرت ما تعرض له عليق

ذكرنا بالدولة البوليسية اليت ظننا بأنها ولت

استنكرت هيئة احملامني يف
«التيار الوطين احلر» ،ما
تعرض له ،ليل امس االول
بتوقيت بريوت فجر امس
سيدني،
بتوقيت
اجلمعة
احملامي رامي عليق ،جلهة
طريقة استدعائه وتوقيفه
من دون احرتام ألبسط حقوق
االنسان والقوانني املرعية
االجراء ،واليت ذكرتنا بالدولة
البوليسية اليت ظننا بأنها
ولت اىل غري رجعة».
وأضاف البيان« :كنا نأمل
يف ان تبذل اجلهود القضائية
ملفات
ملتابعة
واالمنية

الفساد وكشف املسؤولني
االقتصادي
االنهيار
عن
واعتقال املتورطني الفعليني
يف انفجار املرفأ ويف سائر
اجلرائم اليت ترتكب كل يوم
يف حق الوطن واملواطن».
وأكدت اهليئة على ان
«العيش خارج اطار احلرية هو
شكل من اشكال املوت ،فهي
تدعو كافة شرائح اجملتمع إىل
الدفاع عن احلريات العامة كما
وتدعو السطات القضائية
واالمنية اىل التقيد املطلق
بالقوانني ومحاية حرية التعبري
وحتقيق العدالة»

أسود :أدعو نقابة احملامني لإلعتصام
املفتوح للمطالبة باستقالة
املوجودين بقصر العدل

أبدى عضو تكتل لبنان
ي النائب زياد أسو 
د
القو 
 ،لدى مشاركته يف جتمع
للتيار يف العدلية تضامنا
مع احملامي رامي عليق،
أسفه «ألنين كمحام أقف هنا
بسبب املمارسات القضائية
والغطاء السياسي ،واليوم
سقطت السلطة كما سقطت
بكل امللفات ،الذين هم يف 
ل اليوم ليست
قصر العد 

مهمتهم محاية أنفسهم بل هم
موجودون بهذا القصر ألن من
واجبهم محاية الناس ،وهم
ال حيفظون حقوق املواطن،
وجيب أن يذهبوا ملنازهلم».
ودعا أسود يف تصريح
تلفزيوني« ،نقابة احملامني
لإلعتصام املفتوح للمطالبة
باستقالة املوجودين بقصر
العدل ألنهم ال يستطيعون
رد حقوق أي مواطن».
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لـبنانيات

استقبل شيا مع إيثان لينش وحبث معهما يف
التطورات يف لبنان واملنطقة

جعجع:للتقدم بطلبات حجز
احتياطي على االحتياط اإللزامي

جعجع مستقبال شيا ولينش

التقى رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،يف
املقر العام للحزب يف معراب،
امس األول ،لساعة ونصف
الواليات
سفرية
الساعة،
املتحدة األمريكية يف لبنان
دوروثي شيا يرافقها امللحق
السياسي يف السفارة إيثان
لينش ،يف حضور رئيس
جهاز العالقات اخلارجية يف
احلزب الوزير السابق الدكتور
ريشار قيوجميان ،مستشار
رئيس احلزب لشؤون العالقات
اخلارجية إيلي خوري ورئيس
املركز اللبناني للمعلومات
يف واشنطن الدكتور جوزيف
جبيلي .وقد تباحث اجملتمعون
السياسية
يف آخر التطورات
ّ
يف لبنان واملنطقة.
على صعيد آخر ،صدر عن
رئيس حزب «القوات اللبنانية»
مسري جعجع ،البيان اآلتي:
«أمام تفاقم األزمة املالية
ساعة بعد ساعة بسبب عجز
السلطة احلالية عن إخراج
لبنان من هذه األزمة الكارثية،
وأمام جتاوز قوى السلطة كل
احملرمات والدستور واخلطوط

احلمراء سعيا الستمرارهم يف
مواقعهم على حساب أموال
الناس ومدخراتهم ،وأمام
باالحتياط
املس
حماوالت
االلزامي حبجة استمرار الدعم
الذي يذهب يف معظمه خلدمة
النظام السوري والسماسرة
واحملاسيب
واملافيات
واألزالم ،فيما القسم األصغر
يستفيد منه املواطن الذي
جيب ختصيصه ببطاقات متويلية
يؤمن متويلها من اهلبات او
القروض الدولية ،واستباقا ملا
ميكن أن تقوم به هذه السلطة
حبجج خمتلفة للسطو على أموال
الناس ،أدعو كل املودعني
يف املصارف اللبنانية إىل
التقدم بطلبات حجز احتياطي
على االحتياط اإللزامي العائد
للمصارف يف مصرف لبنان،
وذلك أمام دوائر التنفيذ
املختصة ،سيما أن هذه الدوائر
بدأت بالرتخيص لطاليب احلجز
بإلقاء احلجوزات االحتياطية
االلزامي،
االحتياطي
على
وذلك حفاظا على ما تبقى من
أمواهلم وإنقاذا ملستقبل لبنان
املالي ككل».

هيئة قدامى ومؤسسي القوات لسالمة:

كـفى إذالال للــشعب

رأت هيئة «قدامى ومؤسسي
القوات اللبنانية» يف بيان أن
«حاكم مصرف لبنان يتحفنا
يوميا بقرارات ومشاريع وهمية
ال أساس هلا من الصحة ،اال
تضليل الرأي العام واالمعان
يف سرقة أموال املودعني وما
تبقى من أموال املصارف».
وسألت» «اين الدولة بكل
أجهزتها ساكتة عما جيري
كأنهم كلهم شركاء باخلراب
ويريدون تدمري البلد عن سابق
تصور وتصميم ،يؤمنون احلماية
لرياض سالمة ويتقامسون معه
املغامن واالرباح من الدعم اىل
التهريب؟ اين املعارضة؟ أين
الثورة والثوار؟ أين األحزاب
واجملتمع املدني؟ أين رجال
الدين من بطاركة ومفتني؟ أين
الشعب الذي يدعي انه لبناني؟

أضاف البيان« :ال شيء سوى
دون
السياسية
املماحكة
أي عمل جدي إلنقاذ الوطن
تدمري
يريدون
واملواطن،
الوطن كل الوطن ،كأن هناك
مؤامرة وخمطط لتفكيك الوطن
مصاحل
بالكامل،
وانهياره
خارجية وداخلية ،اين الـ 10452
كلم .»2إن الغضب الساطع
آت ال حمالة ،وال بد من ان
يستجيب القدر .ارحل اىل مزبلة
التاريخ ،رياض سالمة يكفيك
التآمر والتخريب وإذالل الشعب
اللبناني».
وختم« :جيب ان حتاكم مع مجيع
املتورطني ويكون مصريكم
السجن وإعادة األموال املنهوبة
أفعالكم
على
وحماسبتكم
الشنيعة ،ألن بشري حي فينا،
نبقى ونستمر».

كورونيات

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  319إصابة جديدة ،امس األول
رفعت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل  ،539590كما مت تسجيل
 8حاالت وفاة.

جلنة الدفاع عن القضية االرمنية ناقشت مع
شيا اعرتاف الواليات املتحدة باالبادة اجلماعية
والتطورات االخرية يف كاراباغ
التقى وفد من «جلنة الدفاع
عن القضية االرمنية يف لبنان»
السفرية االمريكية يف لبنان
دوروثي شيا يف مقر السفارة،
حيث شكر بإسم اللجنة إعرتاف
الرئيس االمريكي جو بايدن
باالبادة اجلماعية االرمنية يف
رسالته اليت وجهها يف 24
نيسان من العام احلالي ،كما ومت
البحث يف التطورات األخرية يف
مجهورية أرتساخ (كاراباغ).
واشارت اللجنة يف بيان اىل
ان «الوفد قدم يف بداية اللقاء
حملة تارخيية عن الناجني األرمن
خالل االبادة اجلماعية االرمنية،
وكيف ان املنظمات االنسانية
االمريكية والشعب االمريكي
قدموا هلم الدعم وساعدوا
األيتام والناجني» ،الفتة اىل ان
«االدارات االمريكية املتعاقبة
جتنبت دائما االعرتاف باالبادة
اجلماعية االرمنية وعمدت اىل
استخدام تعابري ملطفة للواقعة
التارخيية الالإنسانية .وأعربت
عن تقديرها العميق العرتاف
الرئيس االمريكي جو بايدن
باإلبادة اجلماعية ،معتربة ان هذا
االعرتاف سجل خرقا لسياسات
املتحدة
الواليات
رؤساء
اإلبادة
بتسمية
السابقني،
اجلماعية االرمنية».
وتطرق الوفد إىل «التطورات
احلاصلة يف أرمينيا وأرتساخ
االدارة
ودعا
(كاراباغ)
االمريكية للوقوف إىل جانب
الشعب األرمين ،الذي يواجه
عدوانا مستمرا من قبل تركيا
العدوان
وكان
وأذربيجان.
االذربيجاني ،استهدف يف ايلول
من العام املاضي ،املواطنني
العزل وادى اىل تهجري الشعب
االرمين من اراضي اجداده
التارخيية يف كاراباغ يف انتهاك
صارخ للقوانني واملبادئ الدولية
وحقوق االنسان».
واشارت اللجنة اىل انها «ابلغت
السفرية االمريكية ان اذربيجان
تنتهك القوانني الدولية وال
تزال حتتجز األسرى األرمن،
وذلك بعد وقف اطالق النار
بني اجلانبني ،ويتعرض اكثر من
 200اسري حرب ارمين للتعذيب
النفسي واجلسدي» .واشارت

اىل انه على «اجملتمع الدولي
اختاذ خطوات أكثر فعالية يف
هذا اجملال ،الن التصرحيات
واملواقف ال جتدى نفعا ،وحتاول
أذربيجان تصنيف أسرى احلرب
االرمن على أنهم «إرهابيون»
و»مرتزقة» ،وهذا التصنيف غري
مربر واتهام باطل .ويعترب هذا
االتهام حماولة لتغطية مشاركة
املرتزقة واملتطرفني من اجلانب
الرتكي واالذربيجاني يف حرب
أرتساخ األخرية».
وشددت على» قيام اذربيجان
بتخريب وتدمري الرتاث التارخيي
والثقايف االرمين يف املناطق اليت
احتلتها القوات االذربيجانية»،
تسميه
«ما
ان
وأعتربت
اذربيجان ب «إعادة التأهيل»،
يقلق اجلانب االرمين النها
تدمر وتشوه املعامل التارخيية
والثقافية االرمنية ،وهي ترسخ
السياسة التخريبية والتوسعية
تركيا
بني
االسرتاتيجية
وأذربيجان .واملثل االفضل هو
تشويه كاتدرائية غازانشستوتس
يف شوشي وكنيسة أيا صوفيا
يف اسطنبول».
وتطرقت اللجنة اىل» تعليق
املادة  907من قانون دعم احلرية
اليت حتظر املساعدة املباشرة من
الواليات املتحدة الذربيجان»،
واعتربت ان «تعليق احلظر هو
مبثابة مكافأة على استخدام القوة
والتعدي على وحدة االراضي
االرمنية يف منطقة سونيك
وكيغاركونيك».
وسلمت اللجنة السفرية االمريكية
رسالة تضمنت النقاط املطروحة
يف هذا البيان وطلبت اليها
تسليمها اىل االدارة االمريكية.
واوضح البيان ان» شيا رحبت
بالوفد وأثنت على خطوة الرئيس
االمريكي واعتربتها خطوة مهمة
من االدارة االمريكية للوقوف اىل
جانب احلق واحلقيقة» .واكدت
ان «هذا القرار يدعم القيم
األخالقية إلدارة الرئيس بايدن»،
وقالت« :ان هذه اخلطوة يفتخر
بها الشعب االمريكي ويدعمها»،
معربة عن تقديرها لزيارة الوفد
واكدت «اهمية متابعة القضايا
املطروحة والعمل على تسليم
هذه املعلومات اىل واشنطن».

وزارة الصحة :إقرار دعم فواتري األدوية املخزنة
يف املستودعات والتوزيع يبدأ صباح اجلمعة
(أمس) مبراقبة الوزارة

صدر عن املكتب االعالمي لوزارة
الصحة العامة البيان اآلتي:
«أدت اإلتصاالت اليت جرت
خالل األيام األخرية بني وزارة
الصحة العامة ومصرف لبنان
املركزي ،إىل إقرار دعم فواتري
األدوية املخزنة يف مستودعات
املستوردين واليت وصلت إىل
لبنان قبل صدور تعميم املصرف
املتعلق بضرورة احلصول على
املوافقة املسبقة ،وتبلغ قيمتها
حواىل مئة ومثانني ( )180مليون
دوالر وتغطي معظم األدوية
وأصناف حليب االطفال املفقودة
يف السوق.
وسرتاقب وزارة الصحة العامة
بدء التوزيع اعتبارا من صباح

غد (امس اجلمعة) بشكل عادل
وشفاف على كافة املناطق
اللبنانية.
ومبوجب االتفاق الذي تبلغته
الوزارة واملستوردون من اجلهات
املعنية يف املصرف ،ستكون
الوزارة اجلهة املسؤولة عن حتديد
أولويات املشرتيات الدوائية كما
ونوعا وفق حاجة سوق الدواء،
كما ستتابع حتديد املخزون
املتوفر من كل األصناف مبا ال
يسمح بسوء استخدام الدعم،
حرصا على استمراره ومتاشيا
مع البيان الصادر اليوم (امس
االول) عن مصرف لبنان والذي
سلط الضوء على حتمية إعادة
التوازن إىل سوق الدواء».

«تكويعة بكركي» :هكذا أسقط احلريري مبادرة الراعي

الرئيس املكلّف للبابا والبطريرك:

حزب اهلل ال يريد حكومة

فارق كبري بني تعليق البطريرك املاروني بشارة الراعي ،من بعبدا يف
ّ
 25نيسان املاضي ،على الزيارات اخلارجية لرئيس احلكومة
املكلف
بأنها «تعين أن هناك متابعة واهتمامًا بامللف اللبناني» ،وبني ما
أسر به أمام زواره أخريًا ،وبينهم سفراء عرب وأوروبيون ،بأن «من
ّ
ّ
يريد تشكيل حكومة ما فيه
يضل برا لبنان» .وبون شاسع بني دعوة
البطريرك األطراف السياسية ،يف عظته يف  22آذار املاضي ،إىل
ّ
الكف عن وضع «شروط تعجيزية غايتها العرقلة» ،وأن «األولوية
لتأليف احلكومة ال للتدقيق اجلنائي» ،وبني دعوته ،يف عظة األحد
«حمدثة» إىل
املاضي ،سعد احلريري إىل إرسال تشكيلة حكومية
ّ
رئيس اجلمهورية .وتغيرّ واضح يف اللهجة بني الفيديو الذي ُسّرب
ّ
السنة»،
للراعي ،مطلع نيسان املاضي ،يصف فيه احلريري بأنه «زعيم
ّ
و»مرجعية أساسية ال ميكن التخلي عنها» ،وبني ّ
حضه الرئيس
املكلف
على االتفاق مع رئيس اجلمهورية ،وإلاّ «فليتخذا املوقف الشجاع
الذي يتيح عملية تأليف جديدة» ،يف إشارة مبطنة إىل عدم ممانعته
االستغناء عن احلريري إذا استمر ّ
تعذر التأليف.
ليس خافيًا أن بكركي ،منذ اندالع أزمة التشكيل ،كانت متيل دائمًا
إىل حتميل الرئيس ميشال عون وتياره السياسي القسط األكرب من
املسؤولية عن االستعصاء احلكومي ،بتأثري من «مالئكة» احلريري
احلاضرين دومًا يف بكركي ،كالوزيرين السابقني سجعان قزي
وغطاس خوري .ولفرتة طويلة ،بقي الراعي مقتنعًا بأن مطالبة رئيس
ّ
اجلمهورية وفريقه بالثلث
املعطل ووزارة الطاقة واستمرار احملاصصة
وغريها ،هي ما يعرقل تشكيل احلكومة العتيدة.
«تكويعة» البطريرك بدأت ،عمليًا ،عقب لقاء احلريري البابا فرنسيس
يف  22نيسان املاضي .يف اللقاء ،أكد احلريري ملضيفه حرصه على
املناصفة وحقوق املسيحيني ،وأن املشكل يكمن يف أن حليف عون،
حزب اهلل ،ال يرغب يف تشكيل حكومة قبل اتضاح مآل املفاوضات
ّ
األمريكية  -اإليرانية ،وأن رئيس اجلمهورية وفريقه
يغطيان احلزب
ّ
باختالق ذرائع وحجج
ورط احلريري
تؤخر التأليف .وبعد اللقاءّ ،
الفاتيكان عندما أطلق ،خارج املألوف بروتوكوليًا ،مواقف نارية ضد
رئيس اجلمهورية ،ما أثار انزعاجًا شديدًا يف عاصمة الكثلكة.
ود من الفاتيكان
قبل أن يعود احلريري إىل بريوت ،وصلت رسالة ّ
إىل رئيس اجلمهورية ،واتصال إىل بكركي يطلب استيضاح أسباب
املشكل الداخلي اللبناني ،وإمكانية قيام البطريرك مببادرة ما.
على األثر ،استضاف الراعي رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل
ّ
على العشاء
لالطالع منه ،مباشرة ،على أسباب العرقلة .أبرز األخري
للراعي سلسلة أوراق بتشكيالت غري مكتملة وبأمساء وزراء جمهولي
قدمها احلريري لرئيس اجلمهورية ،وعرض وجهة
املرجعيات السياسية ّ
نظر التيار بأن احلكومة حتتاج إىل نيل ثقة الكتل النيابية ،وسأل
الراعي :هل يقبل الثنائي الشيعي ووليد جنبالط بأن يسمي احلريري
وزراء الشيعة والدروز؟ فأجابه بالنفي .وعندما سأل البطريرك عن
ّ
الثلث
املعطل ،أجابه باسيل بأن تقديم احلريري تشكيلة حكومية
كاملة
تتضمن احلقائب وتوزيعها على املذاهب واألمساء ومرجعياتها
ّ
السياسية ،سيبينّ أنه يف حكومة من  24وزيرًا ،لن ينال فريق
رئيس اجلمهورية ،مع الطاشناق والنائب طالل أرسالن ،أكثر من
مثانية مقاعد .أما يف ما يتعلق بالوزيرين املسيحيني اآلخرين فيمكن
التوصل إىل صيغة توافقية عليهما.
اتفق الراعي مع باسيل على ترتيب موعد مع عون يف بعبدا حيضره
األخريُ .عقد اللقاء يف  26نيسان ،وأبلغ خالله البطريرك رئيس
اجلمهورية بأنه يقوم مبسعى سريفع نتائجه إىل الفاتيكان .وطلب
اقرتاحًا بتشكيلة من  24وزيرًا لالستئناس ،على أن يطلب من احلريري
تشكيلة مماثلة .قبل زيارته ملوسكو ،يف  29نيسانّ ،
سلم باسيل
بناء
الراعي الورقة اليت طلبها من عون .وبعد عودتهّ ،
قدم للبطريرك ً -
على طلب األخري «اقرتاحًا أكثر مرونة»  -ورقة ثانية تتضمن ختلي
التيار عن وزارة الطاقة.
يف غضون ذلك ،كان البطريرك يعمل على «جبهة احلريري» .أرسل
األخري إىل بكركي مستشاره غطاس خوري الذي مسع من الراعي طلبًا
باقرتاح مكتوب شبيه ملا طلبه من رئيس اجلمهورية ،فأمسعه األخري
الكالم املعتاد عن أمساء وحقائب وعن عراقيل خيرتعها باسيل .إال
أن البطريرك
أصر على االقرتاح املكتوب ،فزار احلريري بكركي بعيدًا
ّ
من اإلعالم ،يف نهاية األسبوع اليت سبقت عيد الفطر يف  13اجلاري.
يف اللقاء ،قال احلريري للراعي إن حزب اهلل ال يريد تشكيل حكومة.
فسأله األخري« :ما عالقة احلزب باألمر؟ ال يبدو ظاهرًا أن هناك مشك ًال
أر أو ً
ال أنك ّ
متفق مع الرئيس .وأنا هنا
مع الثنائي الشيعي .دعين َ
أبذل مسعى بينك وبينه» .وعرض عليه «ورقة عون» ،طالبًا منه إعداد
ورقة مماثلة «حتى نعرف وين املشكلة» .مت االتفاق على أن يسلم
احلريري الورقة قبل سفره يف إجازة العيد ،إال أنه سافر من دون
أن يفعل ،ما أثار غضب البطريرك الذي امتنع عن معايدته ،وإشكا ً
ال
بني قزي وخوري قال فيه األول للثاني« :ما فيكن تكذبوا عبطرك
املوارنة» .استدعى الراعي غطاس خوري مستفسرًا ،فأكد األخري أنه
ّ
تعذر إعداد الورقة قبل العطلة ،وأن احلريري «راجع األحد» ...غري
ً
ً
مدد «إجازته» أسبوعا آخر ،مسقطا مبادرة الراعي الذي عمد
أن األخري ّ
إىل رفع األمر إىل دوائر الفاتيكان ،وأيضًا إىل باريس اليت ّ
تبلغت
انزعاج بكركي الشديد .وهو االنزعاج الذي عبرّ عنه الراعي يف عظة
األحد املاضي ،عندما بدا أقرب من أي وقت مضى إىل مواقف رئيس
اجلمهورية .كما عبرّ عنه أمام أكثر من سفري ووزير سابق زاروه
أخريًا.
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لـبنانيات

سالمة «يض ّب» مشروع هيكلة املصارف:

مساعدة املفلسني ال إخراجهم من السوق
ليا القزي

ّ
توقفها
«شباك دفع» ،بعد
املصارف حاليًا هي عبارة عن
ّ
بددت أموال املودعني،
عن تقديم اخلدمات «التقليدية»ّ .
وخسرت رساميلها ،أبلغت مصرف لبنان بعدم قدرتها على
ّ
ضخ
دوالر واحد أكان يف السوق أو إلعادة أموال املودعني...
ٍ
تصرفاتها ُتشري إىل دخوهلا مرحلة «التصفية» ،رغم ذلك
ُتصر على استمرار العمل وفق النموذج القديمُ ،مستفيدة
من قرار مصرف لبنان وجلنة الرقابة على املصارف بعدم
ُمعاقبة أي مصرف ،أو شطبه ،أو دجمه ،بل «مفاوضته»
ملساعدته على «استعادة الثقة»
قال حاكم مصرف لبنان ،رياض سالمة يف مقابلته مع
إن «أموال املودعني ما زالت موجودة.
«احلدث» يوم اإلثنني ّ
ولو ُ
ش ّكلت حكومة ،حلصل املودع على أمواله
بشكل أسرع»،
ٍ
أن «النظام املصريف مل
أن املصارف
َ
ُمصرًا على ّ
ينهر كما ّ
مل ُتفلس».
قبل املقابلة «التطمينية» ،أصدر سالمة يف  9أيار بيانًا
َي ِعد فيه املودعني بتسديد تدرجيي للودائع اليت كانت قائمة
قبل  17تشرين األول  .2019ثالث ِخ َدع ،بفرتة ال
تتعدى
ّ
ّ
تكفلت املصارف ُ -
رددها احلاكم ،وقد
املفلسة -
الشهرّ ،
بدحضها.
الـ 25ألف دوالر أمريكي
(كحد أقصى) اليت وعد سالمة
ّ
بردها لبعض املودعني ،وبالتقسيط ،ال يبدو أنها ُ
ستدفع.
ّ
والقرار ُف ِ
رمل بانتظار إدخال تعديالت عليه ،تستهدف بشكل
أساسي تضييق دائرة ُ
«راع رمسي»
املستفيدين منه وإجياد
ٍ
للتمويل.
ُ
فاملصارف ال تريد دفع
دوالر واحد .كان مصرف لبنان قد
ٍ
أوليًا لكلفة العملية ّ
بأنه مليار
دوالر ،قبل أن
ّ
قدم تقديرًا ّ
ٍ
ّ
نبهه» مصرفيون إىل ّ
أنها لن تقل عن  4مليارات دوالر.
«ي ّ
ُ
أراد سالمة تقاسم الكلفة بني «املركزي» واملصارف،
ّ
كحجة لتفخيخ القرار من أساسه.
فتلقفتها األخرية
ّ
وتقرر إعادة املشروع للمزيد من النقاش ،مع ممارسة
ّ
مصارف ضغوطًا حتى
يتم استثناء مودعني من القرار،
ّ
حولوا أموا ً
ال إىل اخلارج ،حتى لو كانت
كجميع الذين ّ
لتعليم أوالدهم .مدراء تنفيذيون يف املصارف يلعبون
بني احلروفُ :
رد أموال املودعني ،ولكن من أين
«نريد ّ
ويضيفون ّ
بأنه لتأمني
نأتي بها؟ املصارف ال متلك املال»ُ .
سيولة الـ %3اليت ُطلب إيداعها لدى املصارف ُ
املراسلة
يف اخلارج« ،اشرتينا الدوالرات من السوق ،وبعنا شيكات
تكبد خسائر.
بـ %26من قيمتها يف بعض احلاالت ،ما يعين ّ
ألي مودع؟».
ملاذا نقبل بإعادة دفعها ّ
ال يقف
«مترد» املصارف غري األخالقي والقانوني ،برفض
ّ
ً
رد أموال املودعني ،عند هذه النقطة .فهي تمُ انع أيضا  -وال
ّ
سيما مصارف الفئة «ألفا» ُ -
منصة «صريفة»
شاركة يف
ّ
ّ
امل َ
كعارض للدوالرُ ،
«مناسبة» لشراء الدوالرات ال
ٍ
وتريدها ُ
غري.
ُ
ّ
احل ّجة نفسها ُتستخدم،
بأنها ال متلك السيولة الكافية
حتدث سالمة عن استخدام سيولة الـ%3
بالعمالت األجنبيةّ .
يف احلسابات لدى املصارف املراسلة يف اخلارج ،مع حبثه
إمكانية ختفيضها إىل ما بني الـ %1و.%2
مل ُيكشف عن
أرقام دقيقة حول العجز يف حسابات املصارف
ٍ
أن
لدى نظريتها يف اخلارج .أرقام آذار ُ 2021تشري إىل ّ
العجز مليار و 63مليون دوالر ،بعد أن كان مليارًا و800
مليون دوالر يف كانون األول .2020
وحبسب هذا الرقم ،تكون املصارف قد أتت بـ 800مليون
دوالر لتكوين حساب خارجي ،من أصل  3.4مليارات دوالر
أن املصارف
ُيفرتض مجعها .مع اإلشارة ،إىل وجود احتمال ّ
مجعت أكثر من  800مليون دوالر ،واستخدمت منها لتسديد
أن الرقم سريتفع أكثر يف
فواتري أو كفاالت .واألكيد ّ
حزيران حني يكون مصرفا «عوده» و»لبنان واملهجر» قد
قبضا أموال بيع فرعيهما يف مصر .ولكن يف ّ
كل احلاالت،
وحتى الساعة ،مل تلتزم املصارف بالتعميم ( 154زيادة
 %20على رأس املال وتأمني سيولة  %3من قيمة ودائعها
بالدوالر) وهي تعرتف بذلك لـ»ناظم القطاع املالي» ،أي
مصرف لبنان.
أن امللفات اليت تدرسها جلنة الرقابة على
فض ًال عن ّ
املصارفُ ،تظهر فوارق يف التخمينات العقارية (اليت تدخل
يف رأس املال) ،ما يعين احلاجة إىل اإلتيان مببالغ نقدية
أو موجودات عقارية لتأمني الـ ،%20اليت لن تكون كافية
عد من
لتعويض اخلسائر الضخمة يف موازنات مصارف ُت ّ

األكرب يف السوق.
تبيّن ّ
أن زيادة  %20على رأس املال لن تكفي لتعويض خسائر بعض
املصارف
أن جلنة الرقابة على املصارف
ما ُينقل عن مصرفيني ّ
ُ
جدًا ،وتبدو أحيانًا كمن يبحث ليجد
«تراقب بشكل دقيق ّ
ثغرات وخمالفات.
ّ
وبالفعل ّ
أمت موظفون يف اللجنة تقارير
حبق العديد من
املصارف ُ
مّ
قررت أن توقف
احلد
هذا
عند
ا
إن
خالفة».
امل
ّ
ّ
اغ،
دب
ة
مي
برئاسة
اللجنة،
حتركها .تعمل جلنة الرقابة
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
حتت مظلة «مساعدة املصارف حتى تستعاد الثقة بها»،
والتسويق ّ
سجل خمالفات تستدعي اإلحالة إىل
ألنه «مل ُت ّ
اجمللس املركزي ملصرف لبنان،
ليبت بإحالتها إىل اهليئة
ّ
املصرفية العليا أم ال».
ما
تقدم هو قرار غري ُمعلن بعدم ُمعاقبة أي مصرف ،أو
ّ
إخراجه من السوق .واملسؤولية ال ُتلقى على جلنة الرقابة
قرر
فقط ،فهذه باألساس سياسة مصرف لبنان ،الذي ّ
ّ
«ضب»
ملف إعادة هيكلة املصارف إىل «املرحلة املقبلة»،
ّ
ّ
َ
أي بعد تشكيل حكومة ووضع خطة اقتصادية ُمتكاملة تكون
املصارف ُجزءًا منها.
عدة،
التعطيل السياسي مفتاح لعرقلة
ولكن
ّ
البت مبواضيع ّ
ّ
مصرف لبنان ّ
يتخذه ذريعة حتى ُي ّربر «بطالته» ...واستمرار
«اجلرمية» برتك املصارف تعمل بهذه الطريقةُ ،
املستنزفة
ملا ّ
تبقى من مجُ تمع واقتصاد .يف آخر تقرير وضعته وكالة
أن «الفشل
«ستاندرد أند بورز» للتصنيف االئتماني ،ورد ّ
يف إعادة هيكلة النظام املالي قد يرتك لبنان مع مصارف
مؤهلة لدعم التعايف االقتصادي».
غري
ّ
صدق حتليل «ستاندر أند بوزر» :موافقة
مؤشرات عديدة ُت ّ
مصارف على إعطاء زبائن قروضًا بالدوالر الوهمي لتسديد
قروض سابقة ،قبول ودائع بالدوالر الطازج فقط يتم
جتميدها من دون إعادة توظيفها يف االقتصاد على شكل
استثمارات ،خسارة الرساميل ورفض تعويضها ،رفض
التداول بالشيكات ،رفض فتح حسابات جديدة باللرية،
وال سيما حسابات التوطني ...يقول مدير تنفيذي يف أحد
«مستمر خاصة يف األقسام
املصارف ّ
إن العمل اإلداري ُ
القانونية ،الصريفة ،واخلزانة».
أما العالقة املباشرة مع الزبائن «فقد اخنفضت إىل حدودها
نصب على «استمالة املنظمات
الدنيا» .اهتمام املصارف ُم
ّ
واملؤسسات الدولية لفتح حسابات بالدوالر» الطازج.
أعدتها «ستاندرد أند بورز» ،تخُ رب عن
يف الدراسة اليت
ّ
تراجع
حصة القطاع املصريف يف قربص من الناتج احمللي
ّ
اإلمجالي من  %7.5عام  2009إىل  %3.5عام  ،2013بعد
إعادة اهليكلة .أما يف لبنان ،ورغم وجود  47مصرفًا جتاريًا
أن أعداد
«يف خدمة  7ماليني شخص فقط ،مع مالحظتنا ّ
أي دمج ملصارف
املودعني غري املقيمني أكرب ،مل نشهد بعد ّ
أو إغالق بعضها» .نصيحة الوكالة األجنبية ّ
أنه جيب إعادة
هيكلة املصارف ،وكلفة العملية سترُ اوح بني  23مليار
دوالر و 102مليار دوالر» ،قد ُتطيح حبقوق ملكية بعض
املصارف.
«جيب أن يكون اهلدف تطوير النموذج املصريف اللبناني،
من منوذج املصرف التجاري لتجميع الودائع ،إىل منوذج
املصرف اإلمجالي»َ .كتب الوزير السابق واالقتصادي جورج
بناء على
قرم هذه «النصيحة» يف دراسة ّ
أعدها سنة ً ،1995
طلب مجعية مصارف لبنان.
شدد قرم على كسر وظيفة املصارف كقالب بدائي يتم
ّ
جتميد أموال الناس فيها ،داعيًا إىل االنتقال صوب «حتديث
القنوات االستثمارية والتمويلية» ،كجزء من مخُ ّطط إصالح
القطاع املصريف اللبناني.
ّ
ّ
مرت،
استغلت املصارف فيها كل فرصة ملعاكسة
 26سنة ّ
ّ
وعزل عملها عن االقتصاد احمللي من خالل
دراسة قرمَ ،
جدي فيهّ ،
حتى وصلت
عدم لعب أي دور إنتاجي/استثماري ّ
 بعد تبديد وسوءالتصرف بأموال املودعني  -إىل مرحلة
ّ
«شباك دفع» أول الشهرُ ،م ّ
توق ً
حتولت فيها إىل مجُ ّرد
فة
ّ
ّ
عن توفري اخلدمات «التقليدية» اليت ُيفرتض أن يقوم بها
أي مصرف.
االنهيار،
حصول
من
سنة
ونصف
سنة
من
وبعد أكثر
صر
ي
ُ ّ
مصرف لبنان وجلنة الرقابة على املصارف على اعتماد سياسة
أن التسترّ من
«الرتقيع» ،وعدم معاقبة املخالفني ،كما لو ّ
سيعيد «الثقة» بقطاع ُمفلس.
دون معاجلة اخللل ُ

عويدات حنو االدعاء على
سالمة؟
حسن عليق

ال ميكن النظر إىل ما يقوم به حاكم مصرف لبنان ،رياض
سالمة ،من خارج سياق امللفات القضائية املفتوحة يف
وجهه« ،باجلملة» .ال يلتفت إىل واقع االنهيار .فهو يكاد
ينكر وجوده .يزعم االنفصال عن الواقع إىل حد تأكيده أن
«الودائع موجودة» .هو يف كالمه هذا يريد جتاهل أن خسائر
القطاع املصريف والتزاماته بالعمالت األجنبية تتجاوز عتبة
الـ 160مليار دوالر ناهيك بأن خسائر مصرف لبنان وحده
تفوق الناتج احمللي اإلمجالي يف لبنان كما كان عام ،2019
ما يعين أنها باتت حبسابات اليوم أضعاف قيمة الناتج .رغم
ذلك ،قرر سالمة أن يعد املودعني خبمسني ألف دوالر (مل
«مقسطة» لسنوات) ستدفعها املصارف
يذكر أنها ستكون
ّ
يف األسابيع املقبلة ،رغم أن البنوك ،املفلسة مبعظمها،
مما
ترفض تقديم هذه «املكرمة» .هذا اإلعالن حتديدًا هو ّ
يقوم به سالمة يف سياق امللفات القضائية املفتوحة ضده،
وخاصة يف لبنان .هو أقرب ما يكون إىل حماولة الرشوة،
ّ
املرة اليت تقرتب منه.
لتجنب الكأس
سعيًا
ّ
فبعد سويسرا اليت يشتبه مدعيها العام يف سالمة وشقيقه رجا
بتهمة اختالس أموال من مصرف لبنان وتبييضها يف مصارف
سويسرية وأوروبية ولبنانية ،وقبل تقديم شكويني حبقه يف
باريس وحتضري ملفات
لالدعاء عليه يف لندن ونيويورك،
ّ
قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التعامل
ّ
مع امللف السويسري كما لو أنه إخبار ،وبدء التحقيق حول
الشقيقني سالمة.
القضية متمحورة حول شركة «فوري» ،اليت رأى
االدعاء
ّ
العام السويسري أنها شركة وهمية استغلها سالمة للحصول
على أكثر من  330مليون دوالر من أموال مصرف لبنان ،بعد
توقيع عقد معها لتقديم خدمات متصلة بإدارة سندات الدين
اللبنانية بالعمالت األجنبية يف الفرتة املمتدة بني عامي 2002
و.2015
ّ
حتى اليوم ،يعتم عويدات على اإلجراءات ،لكنه ال يستطيع
إخفاء تلك العلنية منها ،وأبرزها:
 دهم مكتب رجا سالمة ،شقيق رياض سالمة ،ومصادرةأجهزة ومعدات كانت يف حوزته.
 استجواب مسؤولني حاليني وسابقني يف مصرف لبنان. االستماع إلفادات أعضاء سابقني يف اجمللس املركزيملصرف لبنان ،حتديدًا أولئك الذين يقول سالمة إنهم وافقوا
على توقيع العقد بني «املركزي» وشركة «فوري».
 توقيف مساعدة رياض سالمة ،ماريان احلويك ،يف مطاربريوت أثناء عودتها من اخلارج ،ومصادرة أجهزة إلكرتونية
منها .وفيما مل تصل بعد إىل مرتبة املشتبه فيها (يف
سويسرا كما يف لبنان) ،جرى دهم منزل ومكاتب شركة
على صلة بها ،حبثًا عن أجهزة إلكرتونية ُيعتقد أنها حتوي
معلومات ذات فائدة للتحقيق.

توقيف مساعدة سالمة يف املطار ومصادرة أجهزة إلكرتونية ودهم
شركة على صلة بها
وحبسب ما ُينقل عن السفرية السويسرية يف بريوت ،فإن
االدعاء العام السويسري قرر التعاون مع مجيع طلبات
ّ
عويدات ،وتزويده مبا لديه من معلومات ووثائق حول
القضية .كذلك ،قررت دول أوروبية التربع لتزويد عويدات
مبا لديها من معلومات عن حتويالت مالية مشبوهة لسالمة
وشقيقه ،إضافة إىل مساعدته وعدد من أفراد عائلته.
وتشري املعلومات الدبلوماسية إىل أن السويسريني سبق
أن طلبوا تعاون سلطات عدد من الدول األوروبية للتحقيق
بشأن حتويالت سالمة املشتبه فيها ،وأنهم نصحوا تلك الدول
مبساعدة لبنان يف القضية نفسها.
وحبسب املصادر ،فإن التحقيق
تشعب إىل درجة تصعب
ّ
«لفلفته» معها .وتشري املعلومات الصادرة من بريوت،
وتلك اآلتية من ِبرين ،إىل أن مضمون امللف سيؤدي «حتمًا»
إىل االدعاء على سالمة جبرم اختالس أموال من مصرف لبنان،
وتبييضها يف لبنان وسويسرا ودول أوروبية عديدة.
بطبيعة احلال ،لن يستسلم سالمة ،وال داعموه ،إذ علمت
الزميلة «األخبار» أن غضبًا كبريًا ينتاب «حزب املصرف»،
وعلى رأسه الرئيس سعد احلريري الذي يسعى إىل الضغط
على القاضي عويدات لثنيه عن االستمرار يف عمله .وقد
صدرت تعليمات من سالمة وسائر أعضاء حزب املصرف
بوجوب التعتيم على القضية وعدم إثارتها يف اإلعالم ،ولو
من باب الرد على مهامجي احلاكم ،وهو ما
يفسر جتاهل
ّ
غالبية وسائل اإلعالم جملريات التحقيق ،وعدم سعيها إىل
البحث عن أي معلومات بشأنها.
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مــقاالت وتـحقيقات

البنك الدولي يناقض مزاعم سالمة« :الدعم»  3.3مليارات دوالر فقط!

«العمل الدولية» :ربع اإلنفاق على «الدعم» البطاقة التمويليّة :مشروع قانون
بال متويل!
يكفي لتأمني احلماية االجتماعية
لــيا القــزي
بني  800مليون ومليار
دوالر أمريكي ،هو املبلغ
الذي وجدت منظمة العمل
الدولية ّ
أنه كاف لدعم
الفئات اليت لن تتم محايتها
بعد رفع «الدعم» ،وإعداد
األرضية لربنامج احلماية
االجتماعية .يأتي املشروع
بالتزامن مع احلديث عن
توصل
رفع «الدعم» ،وعدم
ّ
احلكومة إىل بديل حيمي
الفئات الضعيفة من تبعات
السقوط .أهمية الورقة ّ
أنها
ُت ّ
ركز على إصالح النظام
الضرييب وتعزيز دور الدولة
ّ
السكان.
جتاه
دفع
ي
الذي
املبلغ
ثلث
أو
ربع
ُ
يجب أن ترتافق ّ
الخطة مع إصالحات يف الضمان االجتماعي ونظام الضريبة (هيثم
حاليً
استرياد
متويل
على
ا
املوسوي)

بناء على سعر صرف  1507.5لرية
بعض املواد ً
ّ
ٍ
أساس متني ألرضية
لوضع
«كاف
لكل دوالر،
ٍ
بشدة».
احلماية االجتماعية اليت حيتاجها لبنان
ّ
اخلالصة الواردة ضمن تقرير جديد صادر عن
منظمة العمل الدولية و»اليونيسيف»ّ ،
بناء
متت ً
خص كلفة
على تقديرات البنك الدولي يف ما
ّ
ما ُيسمى «الدعم» الذي يؤمنه مصرف لبنان
السترياد الوقود والدواء والقمح وبعض املواد
الغذائية واألولية .وحبسب البنك الدولي ،فإن
هذا املبلغ يصل إىل  3مليارات و 360مليون
دوالر (ال تتضمن املبالغ املدفوعة لصاحل
وقدرها البنك الدولي
مؤسسة كهرباء لبنان،
ّ
بـ 189مليار لرية شهريًا) .رقم البنك الدولي
حبد ذاته يكشف «فضيحة»ّ ،
ألنه ُيناقض الكلفة
ّ
يدعي مصرف لبنان ّ
أنه دفعها من حساب
اليت ّ
التوظيفات اإللزامية (أو ما ُيطلق عليه تسمية
االحتياطي االلزامي) ،كما األرقام الواردة يف
ّ
خلطة «ترشيد
املسودة اليت وضعتها احلكومة
الدعم» ،وقد ذكرت  5مليارات و 40مليون
دوالر ككلفة «دعم» .الفضيحة ّ
أنه يف عام
قدر خالهلا البنك
 ،2020الفرتة نفسها اليت ّ
أن «الدعم» مل ُي ّ
كلف أكثر من 3.3
الدولي ّ
سجلت املوجودات بالعمالت
دوالر،
مليارات
ّ
األجنبية لدى مصرف لبنان تراجعًا بقيمة 14
ٌ
مليارًا و 274مليون دوالر أمريكي ،أي ّ
أموال
إنها
صحت تقديرات
خرجت من «املركزي» .فإذا
ّ
أن «املركزي»  -الذي
ّ
البنك الدولي ،وتبينّ
يأخذ املواطنني واحلكومة رهينة تهديداته بوقف
مد املستوردين بالدوالرات  -مل يدفع سوى 3
ّ
مليارات و 360مليون دوالر ،فالسؤال واجب
عن مصري  10مليارات و 900مليون دوالر .هذا
السؤال ُيفرتض أن يجُ يب عنه  -ورمبا يحُ َ
اكم
عليه  -احلاكم رياض سالمة.
بصرف النظر عن التفاوت يف أرقام كلفة
«الدعم» ،وضعت ُمنظمة العمل دراسة ُتعلن
فيها ّ
أنه مببلغ يراوح بني  800مليون دوالر
أن فاتورة
اعتبار
(على
دوالر
مليون
ومئة
ومليار
ّ
«الدعم» هي  3مليارات و 360مليون دوالر)،
مُيكن تنفيذ «جمموعة كاملة من املنح االجتماعية
ّ
توفر محاية كافية لدخل مجيع الذين يتعرضون
حلاالت طارئة أثناء حياتهم» .ما الفرق بني
مشروع منظمة العمل والربامج اليت تستهدف
الفئات األكثر فقرًا ،أكان برنامج استهداف
األسر األكثر فقرًا ،أم املساعدات اليت توزعها
احلكومة بواسطة اجليش اللبناني ،واتفاقية
القرض مع البنك الدولي البالغ  246مليون
دوالر ،والبطاقة التمويلية اليت ُتريد احلكومة
إصدارها قبل رفع «الدعم»؟ يجُ يب العاملون
أن الربامج األخرى «تستهدف الفقر
على الورقة ّ
واألكثر فقرًا ،وسيستمر دعمهم» .تبقى فئة
اجتماعية يف الوسط مفقودة« ،ليست حتت عتبة
ّ
خط الفقر ،ويف الوقت نفسه ال متلك أي نوع من

احلماية ،وحتديدًا الضمان ،هؤالء نريد أن حنميهم
ّ
ونوفر هلم مساعدات مُمّولة
على املدى الطويل،
ً
مباشرة بالدولة».
من الضرائب وتكون عالقتهم
ستوجه
اإلعانات األساسية والرعاية الصحية
ّ
للمسنني وذوي اإلعاقة واألطفال ،مع التأكيد
أن ال شيء ّ
حيل مكان «نظام احلماية االجتماعية
القائم على احلقوق للجميع».

توفري الدعم ملن ليسوا تحت خط الفقر ويف الوقت
نفسه ال يملكون نظام حماية

تأتي هذه املقاربة ُ
قدم رؤية خمتلفة عن برامج
لت ّ
البنك الدولي وغريه من املؤسسات الدولية،
«مسح» دور الدولة نهائيًا
اليت تعمل على َ
ً
داعية إىل إلغاء
وقطع عالقتها باملواطنني،
يوزع على فئة
الدعم و»التعويض» عنه بقرض ّ
حُم ّددة من الناس من دون معايري واضحة،
وهامش اخلطأ فيها ُمرتفع .منظمة العمل
تتحدث عن «نظام احلماية االجتماعية ُ
املتعدد
ّ
املستويات القائم على احلقوق ،وال يستهدف
جمموعات حُم ّددة» ،بل يقوم على تأسيس
ّ
كل من يواجه
«أرضية اجتماعية ،أي محاية
مشكلة ما عرب دعمه من أموال الضرائب .لذلك،
ّ
اخلطة مع إصالحات يف
من املهم أن ترتافق
الضمان االجتماعي ونظام الضريبة التصاعدية.
يقول املدير العام لوزارة الشؤون االجتماعية،
إن ما تطرحه منظمة
القاضي عبد اهلل أمحدّ ،
العمل الدولية «أفكار تداولناها يف ورشات
العمل لوضع اسرتاتيجية احلماية االجتماعية،
أكان من قبل الوزارة أم احلكومة ،وتحُ اول
منظمة العمل بنشر ورقتها استباق موضوع
أن بعض النقاط املذكورة،
االسرتاتيجية .كما ّ
أن دفع
ناقشناها من دون أن ُتعتمد»ُ ،معتربًا ّ
«يشبه شبكة األمان
مبالغ مالية لفئات حُم ّددة ُ
االجتماعي وليس اسرتاتيجية احلماية اليت تقوم
أن للمواطن حقوقًا
على مقاربة حقوقية أساسها ّ
تؤمن عن طريق توفري اخلدمات أو جزء منها
ّ
له» .بالنسبة إىل منظمة العمل ،ما ورد يف
ورقتها «جزء بسيط من نقاشات االسرتاتيجية
االجتماعية».
يف حديث مع الزميلة «األخبار» ،يذكر ُ
املتخصص
يف احلماية االجتماعية يف «املنظمة» ،لوكا
تتم مع منظمات مدنية
بيلريانو ،عن حوارات
ّ
وأحزاب وإدارات عامة حول احلماية االجتماعية
«وتكون مبنية على العدالة االجتماعية .السؤال
هو إن كان الشعب حاضرًا للضغط ووضع نظام
يتعدى استهداف مسألة الفقر» .من األمور
محاية
ّ
األساسية «كسر زبائنية اخلدمات واملساعدات،
وبناء منوذج املواطنة عن طريق تعزيز دور
ممولة من
الدولة ووضع سياسات مستدامة
ّ
الضرائب» .لبنان ،يقول بيلريانو ،فيه الكثري
عزز
من الالعدالة« ،جيب دعم الدخل الذي
سي ّ
ُ
االقتصاد ،وتأمني عدالة ُ
الفرص».

إيلي الفرزلي

إعالن وزير املالية غازي وزني عرب «تويرت»
معد من
معجل
عن «توقيع مشروع قانون
ّ
ّ
قبل رئاسة احلكومة ويرمي إىل إقرار البطاقة
التمويلية وفتح اعتماد إضايف لتمويلها» بدا
استثنائيًا.
أن يعلن الوزير املختص أن املشروع الذي
ّ
تعمد
معدًا من قبله يعين أنه
وقعه ليس
ّ
ّ
ّ
يتبنى هذا القانون وال
اإلشارة إىل أنه ال
يتحمل مسؤولية ما ينجم عنه .ولذلك ،مل
ّ
يكرتث لكونه صاحب الصالحية األوىل يف
طلب فتح اعتماد إضايف ،متامًا كما هي
احلال مع املوازنة .ومل جيد يف إعداد رئاسة
اعتداء على صالحياته.
احلكومة للمشروع
ً
األولوية بالنسبة إليه كانت رد كرة النار
إىل جملس الوزراء .فإذا فشلت كل الكتل
املمثلة بلجنة ترشيد الدعم يف االتفاق على
مصدر للتمويل ،لن يأخذ على عاتقه هذه
املهمة منفردًا.
نهاية األسبوع املاضي ،أرسلت رئاسة
معجل
احلكومة إىل وزني مسودة مشروع
ّ
يرمي إىل إقرار البطاقة التمويلية وفتح
اعتماد إضايف لتمويلها .وحبسب املعلومات،
فقد ُطلب منه ،من موقعه كوزير للمالية ،أن
يقرتح مصادر لتمويل البطاقة ال يكون من
بينها املس باالحتياطي وأموال املودعني،
بناء على ما اتفق عليه يف االجتماع األخري
للجنة ترشيد الدعم.
ّ
املتحفظة أص ًال على
لكن وزارة املالية،
آلية ترشيد الدعم وتوزيع البطاقة ،اكتفت
بتوقيع املشروع ،مع تعديل بسيط يتعلق
باملبلغ املطلوب يف االعتماد .فالنص
تقدر
األصلي أشار إىل أن كلفة البطاقة
ّ
مبليار و 235مليون دوالر ،وألن االعتماد
سيفتح باللرية حكمًا ،أضافت «املالية»
عبارة «أي ما يعادل ألفًا و 871مليار لرية».
وبذلك ،فإن نص املشروع ،الذي ُيفرتض
أن ُي ّ
وقع على إحالته ،إضافة إىل وزني،
وزيرا االقتصاد والشؤون االجتماعية ،ثم
رئيسا احلكومة واجلمهورية ،صار على
الشكل اآلتي:
املادة األوىل :جياز للحكومة أن تصدر
بطاقة متويلية ملدة سنة كاملة ،عبارة عن
مساعدة مالية شهرية مببلغ قيمته الوسطية
 137دوالرًا أمريكيًا تغطي حواىل  750ألف
عائلة لبنانية ،بقيمة  1.235مليار دوالر ،أي
ما يعادل  1.871ألف مليار لرية.
املادة الثانيةُ :يفتح اعتماد إضايف
استثنائي بقيمة  1.235مليار دوالر ،أي ما
يعادل  1.871ألف مليار لرية ،يف املوازنة
ويدون
العامة لعام  2021قبل تصديقها،
ّ
فيها وفقًا ملا تنص املادة  12من قانون
احملاسبة العمومية ،وذلك لتغطية النفقات
اليت ّ
ترتبها البطاقة التمويلية.
املادة الثالثةُ :ي ّ
غطى االعتماد املفتوح
بزيادة تقدير واردات املوازنة لعام .2021

وزني يو ّقع «البطاقة التمويليـّة» من دون أن
يتبنّاها
حبسب مصادر وزارة املالية ،فإن وزني
ّ
يتحمل وزر رفضه
وقع املشروع ،كي ال
ّ
ً
شعبيا ،لكن ذلك ال يعين أن يؤيده أو
يدافع عنه .وتضيف املصادر :لذلك ،كان
معد
وزير املالية واضحًا يف التأكيد على أن ّ
بناء على اتفاق
املشروع هو رئاسة احلكومةً ،
جرى يف جلنة ترشيد الدعم .كما أوضحت أن
الوزير مل يشارك يف أغلب هذه االجتماعات

ألنه يعرتض على كامل عمل اللجنة ،فال
أحد يعلم كيف ُق ّدر عدد األسر اليت تشملها
البطاقة بـ  750ألفًا ،وال أحد يعرف على
أي أسس حتددت قيمة البطاقة ،أضف إىل
ّ
اعرتاضه على ترشيد الدعم ،الذي ال يبدو
واضحًا ماذا يشمل .باختصار ،تفيد املصادر
بأن املشروع هو مشروع حكومي وقد ّ
وقعه
وزير املالية بوصفه مشروعًا حكوميًا كما
سيفعل وزراء آخرون.
بناء
قيمتها
ستحدد
البطاقة
للتذكري ،فإن
ً
على املعيار اآلتي :مبلغ مقطوع لكل أسرة
بقيمة  26.4دوالرًا مهما كان عدد أفرادها
 26.4 +دوالرًا عن كل فرد من أفراد
األسرة (متوسط عدد األسرة الواحدة هو
 4.2أشخاص ،مبا يعين أن متوسط الدعم
الشهري لألسرة هو  137دوالرًا) مع حد
وحد أقصى
أدنى قيمته  53دوالرًا لألسرة
ّ
قيمته  185دوالرًا.
هذه احلسبة ال تزال سارية نظريًا ،لكن كان
حتول الكلفة إىل
يتوقع من وزارة املالية أن ّ
اللرية ،لكن األخرية اعتربت أن هذا ليس من
شأنها وأن ما أحيل إليها حمصور بطلب فتح
اعتماد استثنائي ،وهو ما حصل .وعليه،
فإن اخلالف بشأن متويل البطاقة ال يزال
يف الدائرة األوىل .وهو يقود إىل اعتبار
أن إقرار املشروع ال يعين تنفيذ مشروع
البطاقة التمويلية ،إذ إن إقرار اعتماد إضايف
باللرية سيعين زيادة العجز بالقيمة نفسها،
ما ّ
حيتم إصدار سندات خزينة باملبلغ .لكن
ذلك لن حيل املشكلة ،فقيمة البطاقة،
حبسب ما اتفق أعضاء جلنة ترشيد الدعم،
ستدفع بالدوالر ،وهذا ال ميكن أن حيصل
أمن مصرف لبنان هذه الدوالرات من
إال إذا ّ
االحتياطي .وبالتالي فإن الدفع للمستفيدين
سيبقى معلقًا إىل حني ّ
حل هذه اإلشكالية،
علمًا بأن إشكالية حتديد الـ  750ألف عائلة
املستفيدة من الربنامج ال تقل أهمية .أما
حتويل قيمة البطاقة إىل اللرية ،فسبق أن
نوقش يف اللجنة ،وخلصت إىل أن ذلك
يساهم يف زيادة التضخم بشكل كبري،
تضمه البطاقة
ما يفقد أي مبلغ ميكن أن
ّ
قيمته ،علمًا بأن خماطر التضخم ال تقل إذا
دفعت البطاقة بالدوالر.
فهذه الفرضية لن تؤدي إىل خفض الطلب
على الدوالر ،إذ إن املستوردين سيستمرون
يف احلصول على حاجتهم من الدوالرات من
السوق (حنو  6مليارات دوالر كانت قيمة
الواردات غري املدعومة من مصرف لبنان).
وبطبيعة احلال ،فإن املصرف املركزي لن
يكون بإمكانه السيطرة على سعر الصرف
ما مل يتدخل عارضًا للدوالر بكميات كبرية،
فهل ميلك القدرة على ذلك؟
ّ
يتدخل مستعم ًال أموال
وهل ميكن أن
«االحتياطي» يف ظل معارضة رمسية للمس
بهذا االحتياطي حتى لتمويل البطاقة؟ علمًا
بأن هذه املعارضة مل تظهر إال يف الفرتة
األخرية.
قبلها كان كل عمل اللجنة ينطلق من واقع
أنه ال ميكن متويل البطاقة إال من االحتياطي.
لكن بالرغم من ذلك ،مل جيد رئيس احلكومة
داع لدعوة حاكم مصرف لبنان إىل
من
ٍ
ً
يتأمن التوافق
االجتماعات ،معتقدا أنه حاملا
ّ
السياسي ،يصري لزامًا على رياض سالمة
التنفيذ .ال هذا حصل وال ذاك .فالكتل
السياسية ،حاملا أعطت األولوية حلماية
االحتياطي ،أنهت فرص مترير البطاقة
يتجرأ على
التمويلية .لكن أحدًا منها لن
ّ
ّ
توقع
إشهار ذلك ،وهو ما يقود إىل عدم
إقرار قانون البطاقة.
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اسـرتاليات

زعيمة املعارضة يف الوالية جودي ماكاي:

ال أحظى بشعبية بريجيكليان ولكن ال أتغاضى عن الفساد

موقعي آمن كزعيمة حلزب العمال يف نيو ساوث ويلز

ماكاي :موقعي آمن كزعيمة لحزب العمال يف نيو ساوث ويلز
تعرتف جودي ماكاي ،زعيمة
حزب العمال يف نيو ساوث
ويلز ،بأنها «ال حتظى بشعبية
مثل غالديس بريجيكليان»
لكنها تقول إنها لن تتنحى عن
منصبها بعد التصويت املخيب
لآلمال للحزب يف انتخابات
الفرعية
Upper Hunter
اليت جرت يف نهاية األسبوع
املاضي.
فقد استقال أحد املنافسني
احملتملني للسيدة ماكاي،
كريس مينس ،من منصب
املتحدث باسم حقيبة النقل
يف حزب العمال األربعاء من
االسبوع احلالي بعد أن أصبح
موقفه على مقاعد البدالء «ال
ميكن الدفاع عنه» لكنه يقول
ليس لديه خطط فورية لالجتاه
اىل قيادة احلزب يف الوالية.
وأصدر النائب عن منطقة
ً
بيانا على تويرت بعد
Kogarah
يوم واحد من اعالن استقالة
والت سيكورد وزير الظل
اخلزانة يف الوالية زميل مينس،
قائ ًال إنه مل يعد بإمكانه اخلدمة
حتت إمرة ماكاي.
هناك اآلن تكهنات قد تفتح
األبواب أمام نواب حزب آخرين
من حزب العمال ليحذو حذو
هذه اخلطوة ،لكن السيدة
ماكاي تصر على أنها حتظى
بدعم الكتلة احلزبية.
وقالت إن أصوات حزب العمال
اخنفضت يف انتخابات أبر هنرت
الفرعية  -من  29باملئة يف 2019
إىل  21باملئة يف نهاية األسبوع
املاضي – وهذا يساوي تراجع
التصويت للحزب الوطين ،ومل
يكن ذلك غري متوقع.
واخنفض صوت التفضيل األول
للحزب الوطين من  34باملئة إىل
 31باملئة.
وقالت ماكاي« :لقد كانت
انتخابات فرعية لن نفوز بها
أبدا ،وهو مقعد مل جنلس عليه
ً
عاما».
منذ ً 90
وقد ُ
اتهم مكتب نائب زعيم
حزب العمال يامسني كاتلي
بتوزيع «ملف غري نظيف» عن
السيد مينس يوم الثالثاء
املاضي ،مما أدى إىل استقالته
يف وقت الحق.
ومن ناحيتها تصر السيدة

مينس :لم يعد بامكاني الخدمة تحت إمرة ماكاي

والت سيكورد ..فتح باب االستقالة
ماكاي على عدم علمها بأي
شيء عن امللف ومتت إزالة
املوظف الذي وزع امللف.
كما قالت زعيمة حزب العمال
إنها حترتم قرار مينس ،مضيفة
أنه «شخص حمرتم».
وقالت ان موقعها آمن كزعيمة
حلزب العمال يف نيو ساوث
ويلز.
ويقول مينس إنه بينما ال توجد
لديه خطط فورية لالجتاه إىل
الوظيفة العليا ،فإنه «كان حباجة
إىل التحدث إىل زمالئه».
وقال للصحفيني ،يوم األربعاء
من االسبوع احلالي« ،حزب
العمال كان سلبيا للغاية على
مدى العامني املاضيني ...
ال أعتقد أن السياسة السلبية
تعمل».
«هناك مساحة حقيقية لعمال
نيو ساوث ويلز وأحزاب
الدميقراطية االجتماعية يف مجيع
أحناء العامل للتوصل إىل إجابات
للمشاكل اليت تواجه األسر
العاملة».
«رساليت اليوم هي أننا حباجة
إىل أن نكون أكثر تفاؤ ً
ال

السياسة
بشأن
وإجيابية
والطريقة اليت نتعامل بها مع
السياسة وما نقوله لشعب نيو
ساوث ويلز  -ال ننقلب على
بعضنا البعض وبالتأكيد ال
نهاجم بعضنا البعض».
وقد دفع امللف الذي مت تداوله
حول مينس ،سيكورد ليكون
أول من يرتك مقاعد البدالء
األمامية بينما كان جيادل بأن
زعيما أفضل
مينس سيكون
ً
للمعارضة.
وقال سيكورد إنه من املعروف
أنه اختلف مع السيدة ماكاي
حول «السياسات والقرارات
واالسرتاتيجية
الربملانية
والتوجهات» خالل العامني
املاضيني.
ومع ذلك ،فإن الطريق إىل
القيادة بالنسبة ملينس قد
يكون صعًبا ما مل يتم إقناع
ماكاي باالستقالة.
منذ عام  ،2013تتطلب قواعد
حزب العمل  60باملئة من الكتلة
احلزبية للتصويت إلزاحة زعيم
املعارضة وكذلك تصويت
أعضاء احلزب.

فيكتوريا حتت حصار “كورونا”!
سجلت والية فيكتوريا 10
حاالت جديدة مصابة بفريوس
كورونا ،خالل الـ 24ساعة
املاضية .مما يرفع إمجالي
عدد احلاالت إىل  23حاالت
نشطة.
وحبسب ما ذكرت السلطات
الصحية يف الوالية ،قام أحد
املصابني بزيارة مباراة كرة
قدم أسرتالية خالل عطلة
نهاية األسبوع املاضية.
وبينما بدأت البؤرة يف
الضواحي الشمالية مللبورن و
 Bendigoو،Port Melbourne
توسعت قائمة األماكن اليت
حيتمل ظهور الفريوس فيها
لتشمل  43نقطة جتمع.
وحضر املشجع املصاب مباراة
Collingwood-Port Adelaide
يف ملعب  MCGيوم األحد
املوافق  23آيار/مايو وجلس
يف املنطقة  4يف الدور األول
باملقاعد اجلنوبية.
وتقوم السلطات الصحية
لوالية فيكتوريا باالتصال
باملشجعني من نفس املقاعد
من خالل التذاكر املباعة والـ
 QR Codesاليت يستخدمها
دخوهلم
لتسجيل
الزوار
املكان.
ويطلب منهم اخلضوع الختبار
الفريوس والعزل  14يومًا.
كما يطلب من املشجعني
اجلالسني يف املناطق اجملاورة
أن يعزلوا أنفسهم واخلضوع
الختبار الفريوس يف حالة
ظهور أعراض املرض عليهم.
كامريات
مراجعة
ستحدد
املراقبة ما إذا كان من
الضروري توسيع نصائح
ٍ
لعدد أكرب من
العزل واالختبار
املشجعني.
ٍ
تغريدة لوزارة
هكذا جاء يف
الصحة يف والية فيكتوريا.
طمأنة
السلطات
وحاولت
املشجعني من خالل قوهلا إن
دوري كرة القدم األسرتالية
وإدارة االستاد حضرت هلذا
النوع من اإلصابات أثناء
حماكاة خمتلفة.
وبينما قامت السلطات بفرض
ٍ
قيود باألمس يف ملبورن إال
أنه من املتوقع أن تفرض
املزيد من القيود املشددة
الحتواء انتشار الفريوس.
وتشمل قائمة األماكن احملتمل
انتقال العدوي فيها Coburg
و Fitzroyو.Port Melbourne
كما نشرت حانة يف Prahran
على حسابها يف مواقع
التواصل االجتماعي إنها اآلن
تعترب من املواقع املتأثرة.
كما كشفت جامعة  RMITأن
أحد العاملني املتعاقد معهم
قام بزيارة اجلامعة يوم اجلمعة
املاضي ومت تأكيد اصابته
بالفريوس.
ويشري عدد األماكن املتأثرة
املتزايد إىل احتمال انتشار
الفريوس ألبعد من منطقة
 Whittleseaاليت بدأت فيها
البؤرة.
وتشمل القيود اليت فرضتها
الوالية باألمس حد زوار املنزل
إىل  5أشخاص ،التجمعات
يف األماكن اخلارجية إىل 30

باإلضافة إىل ارتداء كمامات
الوجه يف األماكن املغلقة.

وتبقى املدارس وأماكن العمل
مفتوحة حيت اآلن.

«شياطني تامسانيا» تعود بعد
غياب  3آالف سنة

ُولدت حيوانات «شياطني
تامسانيا» اليت اندثرت من
الرب الرئيسي األسرتالي قبل
ثالثة آالف عام ،يف الطبيعة
األسرتالية ضمن إطار مشروع
طموح حلماية هذا النوع من
«الشقبانيات» ،على ما أعلنت
مجعيات يف وقت سابق.
وأشار ائتالف مجعيات بيئية
إىل أن سبعة من هذه الثدييات
الالمحةُ ،ولدت يف ملجأ مبساحة
 400هكتار يف «بارينغتون
توبس» على بعد ثالث ساعات
ونصف ساعة إىل الشمال من
سيدني.

كيفية إنشاء حملة اعالنات محتوى
ناجحة

ويف هذه املساحة املسيجة
(حلماية احليوانات من تهديدات
شتى ،مثل األمراض أو حركة
املرور) ،أعيد إدخال  26حيوانًا
بالغًا من فصيلة «شيطان
تامسانيا» قبل حوالي عام
إثر عملية ُوصفت بأنها
«تارخيية».
ويرمي برنامج احلفظ هذا إىل
تكوين جمموعة حممية من هذه
احليوانات املهددة يف جزيرة
تامسانيا جراء أحد األشكال
اخلطرية من مرض سرطاني
ٍ
معد.
وقال رئيس «أوسي آرك»،
وهي إحدى هذه اجلمعيات،
تيم فوكنر« :فور إطالق هذه

احليوانات يف الطبيعة ،كان
الوضع مرتبطًا بالسلوك الذي
ستنتهجه ،وكان ذلك مضنيًا
على الصعيد العصيب».
وأضاف« :كان يتعني علينا
املراقبة من بعيد إىل أن نتمكن
من الدخول واحلصول على
تأكيد لوالدة أول الصغار يف
الطبيعة .يا هلا من حلظة!».
ومتكن أخصائيون من التدقيق
جبيوب اإلناث ،والحظوا أن
الصغار «يف صحة ممتازة»،
على أن حتصل عمليات تدقيق
أخرى يف األسابيع املقبلة.
وتراجعت أعداد هذه احليوانات
بنسبة  % 85منذ العام 1996
بسبب مرض سرطاني فتاك
بصورة شبه كاملة يصيبها،
وبات يهددها باالنقراض.
وهذا السرطان املعدي ،خالفًا
لسائر األمراض السرطانية
غري املعدية عمومًا إال لدى
بعض األجناس احليوانية،
ينتقل من خالل حاالت العض
اليت تتبادهلا هذه احليوانات
العدائية املزودة بفكني قويني
جدًا ،عند التزاوج أو الضرب.
وتشري التقديرات إىل وجود
 25ألف حيوان من فصيلة
«شيطان تامسانيا» حاليًا يف
الطبيعة ،مقابل  150ألفًا قبل
ظهور هذا املرض ،أما يف
أسرتاليا القارية ،فلم يعد هلذا
احليوان أي أثر على األرجح منذ
ثالثة آالف سنة.
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مـقاالت وتـحقيقات

سياسة وسط العسكر ..نقطة غليان يف أمريكا
تستمر مراكز التيار احملافظ يف الواليات
املتحدة يف االدعاء بأن األيديولوجية
املاركسية استشرت إىل ما هو أبعد من
األكادمييات العسكرية.
األمريكية يف رسم
الرمسية
السردية
تتواىل ّ
ّ
ّ
صورة دور أفرع القوات املسلحة كافة،
بعيدًا من تدخلها يف رسم السياسات
األمريكية املتعددة أو التأثري فيها ،فيما
يتطور العامل ،وكذلك متطلبات االسرتاتيجية
األمريكية الكونية .وقد شهدت أمريكا
ّ
مسلمات السردية،
ترمجة ملموسة تنايف
وخصوصًا خالل والية الرئيس السابق
دونالد ترامب.
انتعشت موجة انتقادات دور املؤسسة
العسكرية منتصف العام املاضي ،بني
أن القوات العسكرية ينبغي أن
ّ
«االدعاء ّ
ّ
مضلل وغري
مسيسة هو أمر
تكون غري
ّ
ٍ
جمد» (معهد بروكينغز 12 ،حزيران/يونيو
 ،)2020والتحذير القاسي من أن «تسييس
ّ
يشكل وصفة
القوات العسكرية األمريكية
كارثية» (جملة «فورين بوليسي»18 ،
حزيران/يونيو .)2020
َّ
العسكرية
تلقت قيادات هيئة األركان
َّ
األمريكية عرائض متعددة من ضباط
على
حتثها
متقاعدين،
وعسكريني
«التدخل» ،حبسب مواصفات اللحظة
ووجه حنو 55
الزمنية املعنية وحتدياتها.
َّ
ضابطًا متقاعدًا مذكرة يف العام 2017

مـنذر سـليمان

آخر الدواء الك ّي :تلويح
مسيحي باالنتخابات املبكرة!
عـلي ضـاحي

جادل وزير الدفاع االمريكي األسبق جيم ماتيس بضرورة فصل القوات املسلحة عن اي دور
يف سياسة الحزبني

حيذرون فيها من «عدم صالحية الرئيس ترامب يف منصبه
كقائد أعلى للقوات املسلحة» ،وحماولة أخرى مشابهة يف 11
آب/أغسطس  2020موجهة إىل رئيس هيئة األركان املشرتكة،
تناشده خلع الرئيس ترامب من منصبه .يف املقابل ،وجه حنو
 124ضابطًا من املتقاعدين مؤخرًا مذكرة موازية تشكك يف
«صالحية احلالة الذهنية واجلسمانية للرئيس بايدن».
ّ
أن «للقوات
التوجهات ،وأخرى مشابهة،
جاءت تلك
لتؤكد حقيقة َّ
ّ
العسكرية توجهات سياسية» ،بعضها مناوئ لساكن البيت
األبيض ،ما استدعى من كبار القيادات العسكرية التذكري
بالرتاتبية العسكرية وضرورة «تركيز جهود العسكر على طبيعة
املهمة الراهنة ،وليس على املعتقدات السياسية ملرؤوسيهم»،
على الرغم من تباينها مع ما ّ
تلقاه الضباط ومراتبهم العليا من
دروس تارخيية يف االسرتاتيجية ،وخصوصًا مقولة االسرتاتيجي
األملاني كالوس فون كالوسفيتز بأن «احلرب استمرار للسياسة
بوسائل أخرى».
املتخصصة «ميليتاري تاميز» أن
واعتربت النشرة العسكرية
ّ
تسارع األحداث السياسية والضغوط من أجل تدخل القوات
املسلحة مباشرة مبثابة «نقطة غليان يف السياسة األمريكية»،
مستشهدة بتصرحيات وزير الدفاع آنذاك مارك أسرب ،وقوله:
«بذلت جهودًا كبرية لعدم تدخل البنتاغون يف الشأن السياسي
(االنتخابات الرئاسية) ،وإبقائها بعيدة عن التوجهات والتجاذبات
السياسية» ( 4حزيران/يونيو .)2020
زج الرئيس
ّ
وسجل البنتاغون قلقًا حقيقيًا يف تلك األثناء من ّ
ترامب القوات العسكرية يف أتون التطورات السياسية ،وإمكانية
إصداره أمرًا رئاسيًا حتت سقف «قانون التمرد» ،لتوظيف الكتيبة
 101احملمولة جوًا يف «قمع االحتجاجات الشعبية» اليت وصفها
بأنها مدعومة من «اجلناح الراديكالي يف اليسار» األمريكي،
وهو ما شاركه فيه مناصروه.
أن وزير الدفاع األسبق جيم ماتيس شارك يف نشر
ُيشار إىل َّ
كتاب بعنوان «حماربون ومواطنون :رؤى أمريكية لقواتنا
العسكرية» يف العام  ،2016جادل فيه بـ»ضرورة فصل القوات
املسلحة عن أي دور يف سياسات احلزبني» ،ضمن سعيه
وآخرين إىل حتسني صورة القوات العسكرية يف أذهان الشعب
ّ
وتقلص
األمريكي ،عقب رصد تراجع معدالت الدعم الشعيب
أعداد «املتطوعني» يف األفرع العسكرية املختلفة .كما أكدت
جملة «فورين بوليسي» توجيه رسالة إىل احلزبني تناشدهم
فيها «إبقاء القوات العسكرية (والضباط الكبار املتقاعدين)
بعيدًا من السياسة واالنتخابات» ( 18حزيران/يونيو .)2020
ويف تزامن غري معلن ،وجه حنو  124ضابطًا متقاعدًا وأدمريال
حبر «رسالة مفتوحة» إىل الرئيس بايدن .أطلقت اجملموعة على
العَلم خلدمة أمريكا» ،وحذرت من خماطر
نفسها اسم «ضباط َ
عودة «اليسار املتشدد» إىل واجهة السياسة الداخلية ،ما
سيفرض تسييس القوات العسكرية «وفرض سياسات حمرجة
ّ
املسلحة حول العنصرية» ،حبسب الرسالة.
على بنية القوات
استعادة «اخلطر الشيوعي» يف اخلطاب السياسي األمريكي
جيد صداه مع تردي األوضاع االقتصادية وحلول االستقطاب

جسد هذا
التوجه كبار
ّ
احلاد يف واجهة املشهد السياسي ،وقد ّ
املوقعني على الرسالة املفتوحة ،منهم النائب األسبق ملساعد
وزير الدفاع لشؤون االستخبارات الفريق ويليام بويكن،
والنائب األسبق ملستشار األمن القومي جون بويندكسرت .كما
شددت الرسالة على «توجه الكونغرس واإلدارة الراهنة بشدة
حنو اليسار الساعي لتطبيق مسار اشرتاكي ومنوذج ماركسي
مستبد للحكم الذي ينبغي مواجهته».
وأضاف القائد السابق للقوة الفضائية ماثيو لوهماير ،قبل إقالته
مؤخرًا ،جد ً
ال إضافيًا يف انتقاد املؤسسة العسكرية واتهامها
باالخرتاق من قبل «األيديولوجية املاركسية الواسعة االنتشار
يف صفوف القوات العسكرية» اليت برزت منذ عدة سنوات،
وإصداره كتابًا مستفزًا منتصف الشهر اجلاري بعنوان «ثورة
ال ميكن مقاومتها :األهداف املاركسية يف االحتالل وتفكيك
القوات العسكرية األمريكية» .ومن ضمن أهم توجهاته ،جاء
اتهامه البنتاغون يف الكتاب «بالتحول املفاجئ عن سياسته
والرتكيز على انتشار التعصب يف صفوف القوات».
خيلط عدد كبري من املنتسبني إىل األكادمييات العسكرية
األمريكية بني «العنصرية واملاركسية» ،ما يؤدي إىل تيسري
مهمة القوى احلاكمة يف عدم التعرض ملسألة تفشي التوجهات
العنصرية .وتشري الدالئل إىل أن األكادميية البحرية املرموقة
سجلت ارتفاعًا يف حتذير إدارتها من فشلها
«ويست بوينت»
ّ
يف التصدي «للعنصرية املنظمة» ،ومطالبتها بالسماح
للنشاطات املناهضة للعنصرية داخل حرم األكادميية ،وتبين
سياسة تشجيعية الخنراط األقليات وذوي البشرة السمراء
ضمن صفوفها.
ّ
وتلقفت الرسالة عناصر يف «أكادميية سالح اجلو» األمريكي،
اليت طالب أعضاء فريقها لكرة القدم اإلدارة بعدم التوقف
عند ترديد شعار مناهض للعنصرية فحسب ،بل تبين خطوات
ملموسة أيضًا ،وخصوصًا دعم حركة «حياة السود مهمة»
ونشاطاتها بني املنتسبني.
تستمر مراكز قوى التيار احملافظ يف الواليات املتحدة يف
االدعاء بأن «األيديولوجية املاركسية استشرت إىل ما هو أبعد
من األكادمييات العسكرية بني صفوف اجليش والبحر واجلو»،
ما أدى إىل خروج عناصر مشاة البحرية (املارينز) من اخلدمة
بأعداد كبرية ،واعرتاضهم على األيديولوجية السياسية اجلديدة
املفروضة عليهم ،حبسب أدبيات كبار الصحافيني احملافظني.
األمريكية حمكومة
السياسية
أمام هذه الوقائع ،ال تزال الساحة
ّ
ّ
حادة منذ االنتخابات الرئاسية وتأييد حنو «75
حبالة انقسام ّ
مليون ناخب للرئيس ترامب» واألجندة احملافظة ،من ضمنها
استحداث «اخلطر الشيوعي» ،والتحضري املتأني خلوض جولة
االنتخابات النصفية املقبلة يف العام  ،2022بتسخري مجلة
عوامل ومزاعم حلشد صفوف القوى والتيارات الدينية املتشددة
واحملافظني أيضًا ،من بينها «التشكيك يف صدقية االنتخابات
الرئاسية املاضية» ،واتهام اإلدارة مبسايرة كل من روسيا
والصني ،مقارنة بالسياسات املتشددة السابقة وإجراءات
العقوبات املتتالية ضدهما.

مل يكن احد من االقطاب السياسيني يتوقع ان تؤدي
ن اىل نتيجة.
رسالة الرئيس ميشال عو 
ومل يكن يتوقع احد ايضًا ان يعلن الرئيسسعد احلريري
اعتذاره عن املهمة احلكومية .وبينهما من كان ميين النفس
هلل بأن حترك الرسالة والتعاطي احلكيم والدستوري
ايحزب ا 
ي معها ،االجواء املعكرة بوحول السجاالت
للرئيس نبيه بر 
وانعدام الثقة وسعي كل فريق اىل كسر اآلخر.
هذه االجواء تنقلها اوساط نيابية يف  8آذا ر للزميلة
«الديار» ،وترى فيها تكريسًا لألزمة والفراغ والستاتيكو
القاتل.
وتقول االوساط ان هناك ما جيب توضيحه خبصوص
الرسالة وحماولة النيل من عون فيها ،على اعتبار ان
اجلميع يعلم كما عون ان من حقه خماطبة جملس النواب،
لكنه يعرف ان الطلب بإقالة احلريري ودفعه اىل االعتذار
بإجراء تعديل دستوري غري وارد.
وبالتالي تضخيم االمر على انه انقالب امر مبالغ فيه
وهدفه «القنص» على عون ومن ورائه رئيس «التيار
الوطين احلر» النائبجربان باسيل.
وتشري اىل ان بعد جتاوز الرسالة وطي صفحتها واعتبارها
كأنها مل تكن ،وبعد اشغال البلد فيها السبوع و 10ايام
«راحت السكرة وإجت الفكرة» ،فماذا نفعل؟
وتؤكد االوساط ان ويف سياق معاكس متام لالجواء
السلبية ،حياول الرئيس بري جمددًا ومدعومًا بدعم حزب
اهلل وجهات خارجية ،ان يعيد االمور اىل نصابها وان حيرك
ملف التشكيل وانه سيظل حياول اىل ما شاء اهلل فال ميكن
ابقاء البلد بال حكومة واملعنيني بالتشكيل على «متارسهما»
ومتخاصمني.
وتشري االوساط اىل ان من االفكار اليت يعاد احلديث عنها
هي مجع الرئيسني عون واحلريري .وان يقدم احلريري
يف هذا اللقاء تشكيلة من  24امسًا من االختصاصيني،
وغري احلزبيني وان يكون هناك مرونة يف توزيع احلقائب
املختلف عليها اي اعطاء اكثر من  3امساء لكل حقيبة.
ويف حني ال تعول االوساط على اي مستجدات حكومية
يف ظل التشنج احلاصل بني عون واحلريري وغياب اي
تطور نوعي قد يغري املشهد ،تؤكد اوساط نيابية مسيحية
يف «التيار الوطين احلر» لـ «الديار» ان التمعن بكالم
رئيس «التيار» جربان باسيل ،يؤكد ان االمور «مسكرة»
وال خيارات ويف ظل اصرار احلريري على العقلية والذهنية
نفسها وطريقة التعاطي التهميشي للرئيس عون
وصالحياته ،فنحن ذاهبون اىل نهاية العهد بال حكومة،
ن وهذا ما
وهذا االمر لن مير ولن يسمح به الرئيس عو 
ابلغه منذ فرتة لالصدقاء واخلصوم.
وتؤكد االوساط ان طرح الوزير باسيل لفكرة االنتخابات
النيابية املبكرة ،عرباستقالة مجاعية مسيحية وقد يتم
التنسيق مع «القوات» يف هذا االمر امر وارد ،وبالتالي
قد يكون آخر الدواء الكي وقد تكون االنتخابات النيابية
املبكرة ووفق القانون النافذ هي احلل العادة تشكيل
السلطة من جديد.
وتؤكد االوساط ان طرح باسيل خليار االنتخابات املبكرة،
ليس مناورة بل هي قناعة لألسف بأن احلريري ومعه فريق
داخلي وخارجي ،يريد تهشيم العهد والبلد حتى النهاية.
وليقولوا يف مرحلة الحقة انهم انقذوا البلد ويركبوا موجة
الناس واملطالب الشعبية.
وتشري اىل ان خطاب باسيل اهلادئ واملوضوعي والذي
ووصف االمور كما هي ،ونفى
وضع االصبع على اجلرح
ّ
كل ما الصق باتهامات به وبعون من ثلث معطل وحكومة
سياسية واملرونة اليت خرج فيها ،يفرتض ان يالقيه
احلريري رغم خطابه التصعيدي ،وخارج السياق السياسي
احلالي وان يعود اىل «رشده السياسي» وساعتها حتل
اموراحلكومة اذا صفت النوايا!
وتقول االوساط ان كل اخليارات قامتة والبلد يذهب
حنو اهلاوية واالنهيار سريعًا بال حكومة جديدة واحلكومة
صرف االعمال .
املستقيلة ال ُت ّ
ورئيسها ال يريد خسارة «احلاضنة السنية» لرؤساء
احلكومات السابقني ،وبالتالي الناس مرتوكة لقدرها
واسرية التعطيل و»املافيا» و املتالعبني باسعار الدوالر
 .وكله يصب يف إطار الضغط على الناس والعهد و
«التيار».
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مـقاالت وتـحقيقات

طريق املقاومة كانت ُمعبَّدة باأللغام :حترير لبنان الذي مل تصنعه الصدفة
عــلي حـيدر

يفرض التزامن بني الذكرى السنوية لتحرير األراضي اللبنانية
من االحتالل اإلسرائيلي عام ( 2000باستثناء مزارع شبعا وتالل
كفرشوبا ،)...وبني االنتصار التأسيسي واملفصلي الذي أجنزه
شعب فلسطني ومقاومته يف معركة «سيف القدس» ،التوقف
عند أكثر من حمطة ورسالة من أجل تكوين صورة دقيقة عن
مراحل املقاومة والتحديات اليت واجهتها يف الطريق إىل التحرير،
وأيضًا للعودة إليها يف استخالص العرب واالستفادة منها يف
مواجهة التحديات اليت ال تزال تتواىل.
مل تكن الطريق أمام املقاومة معّبدة بل كانت وعرة ومزروعة
باأللغام وحمفوفة باملخاطر من أمامها وخلفها وحوهلا .لذلك فإن
انتصاراتها مل تستند حصرًا إىل العبوة والصاروخ والرصاصة بل
أيضًا إىل فكر اسرتاتيجي استثنائي أدارت يف ضوئه قيادتها
ّ
فالتفت على األلغام وانتصرت على العدو
معاركها وجوالتها
وتعززت بهم .ومن أبرز جتليات اإلقرار بهذا
وعززت حلفاءها
َّ
َّ
الفكر االسرتاتيجي ،ما صدر على لسان رئيس حكومة العدو،
إيهود باراك ،ويف ذروة احتدام املواجهة مع املقاومة قبل أشهر
من التحرير« ،على الرغم من أننا منلك أفضل أجهزة االستخبارات
والتقدير يف العامل إال أننا حنتاج إىل رأس كثري الدوران لكي
نعرف كيف نال منا حزب اهلل.»...
صحيح أن كل مرحلة من مراحل املقاومة هي امتداد للمراحل اليت
سبقتها ،وهي كذلك ،إال أن العقد ( )2000 - 1990الذي ّ
شكل
التحرير تتوجيًا له ،كان ُيفرتض أن يكون عقد إحكام اهليمنة
األمريكية على املنطقة ،من بوابة «السالم» مع إسرائيل .ويف
هذا السياق واجهت الكثري من التشكيك والتوهني والتآمر وحماولة
النيل منها ومن معنوياتها .يف املقابل ،لو كانت املقاومة رمزية
ومومسية ومل تكن بأقصى درجات اجلدية والفاعلية والتصميم
على االستمرار والتطور أيًا كانت األمثان والتضحيات ،ملا جتاوزت
كل املطّبات واألفخاخ ،وملا حتقق التحرير وما واكبه وتاله من
أسست ملراحل جديدة من الصراع مع كيان العدو.
معادالت ّ
يف الوقت الذي كانت املقاومة ختوض معاركها كان التقدير
املهيمن لدى الكثري من القيادات السياسية هو أن املنطقة
تتجه حنو «السالم» مع إسرائيل .ومن مقتضيات هذا املنظور
أن املقاومة كانت خيارًا عبثيًا خاصة يف احملطات اليت كانت
تتفاقم فيها املواجهة العسكرية ويرتفع فيها مستوى التضحيات
منظور آخرين ،مل يكن التحرير أيضًا سوى أحد
والكلفة .ومن
ِ
السيناريوهات النظرية احملتملة اليت ميكن أن خيلص إليها مسار
لكن احتمال حتققه كان خمالفًا للمنطق الذي كان
التطورات،
ّ
مهيمنًا يف ذلك الوقت نتيجة جمموعة عوامل تتصل مبوازين القوى
وبالظروف السياسية.
يف املقابل ،كانت املقاومة تعاند الرياح الدولية واإلقليمية،
عرب مراكمة اإلجنازات امليدانية ويف مواجهة اآللة الصهيونية
املتطورة ،وعرب التصميم الذي كانت تواجه به العواصف السياسية
واألمنية ،وعرب التخطيط واألداء االستثنائيني ،وعرب االستعداد
ُ
وجرح
لتقديم أقصى التضحيات .وعلى هذا الطريق
استشهد ُ
وه ِّجر مئات اآلالف واستشهد قادة وكوادر
وهدمت منازل ُ
اآلالف ُ
ومقاومون ...ثم كان التحرير.
بالتوازي ،ال ينبغي أن يغيب عن البال دور احلاضنة اإلقليمية
للمقاومة ،اجلمهورية اإلسالمية يف إيران وسوريا اللتني من
دونهما ما كان هلذا التحرير أن يتحقق .فكلتاهما كانتا شريكتني
يف األمثان واإلجنازات .ولعبت سوريا  -األسد ،يف هذا السياق
أيضًا دور احلامي لظهر املقاومة يف التسعينيات .ومن الواجب
التأكيد على صمود الرئيس الراحل حافظ األسد ،يف مواجهة
الضغوط األمريكية والتهويل اإلسرائيلي إزاء إمكانية اتساع نطاق
اعتداءاته يف ذروة املواجهة مع حزب اهلل ،إىل سوريا .وال خيفى
أيضًا األمثان اليت كانت وال تزال تدفعها اجلمهورية اإلسالمية
نتيجة موقفها من قضية فلسطني ودعم املقاومة يف لبنان ويف
مواجهة كل أنواع الضغوط .واألمر نفسه تكرر مع املقاومة يف
باملقومات املادية والعسكرية والتدريب
فلسطني عرب إمدادها
ّ
جتل كاشف عن هذا الدور ما صدر على لسان
والتأهيل .وأبرز ٍّ
قائد حركة محاس يف غزة ،حييى السنوار الذي سبق أن شرح
دور اجلمهورية اإلسالمية يف إمداد املقاومة بالقدرات الصاروخية
اليت ّ
مكنتها من الصمود واالنتصار يف جوالت ،2009 - 2008
ويف عام  ،2012وخالل  51يومًا يف عام  .2014وجتلى أيضًا أخرياً
يف الشكر الذي وجهه رئيس املكتب السياسي حلركة محاس
إمساعيل هنية إىل إيران على دورها يف إمداد املقاومة باملال
والسالح والتقنيات اليت ّ
مكنتها من االنتصار يف معركة سيف
القدس.

انتصارات املقاومة أحدثت تحوّالت يف وعي حلفائها وقادة العدوّ

انتهج كيان العدو يف مواجهة حزب اهلل االسرتاتيجية اليت بلورها
يف مخسينيات القرن املاضي ملواجهة الفدائيني وتعاقب على
تنفيذها طوال العقود اليت تلت ويف أكثر من ساحة وصو ً
ال
إىل لبنان .استندت هذه االسرتاتيجية ،وفقًا للصياغة اليت
نصها موشيه ديان ،إىل «جيب أمثان مؤملة لدمنا» من املقاومني
واملدنيني ومن جهات دولتية (جيش ،منشآت ،مؤسسات.)...
والرهان األساسي هلذه العقيدة هو أن يؤدي إىل حتقيق الردع
بالرتاكم .فعمد العدو إىل استهداف رأس اهلرم للمقاومة ،السيد

ّ
ونفذ عددًا كبريًا من عمليات االغتيال اليت
عباس املوسوي،
استهدفت كوادر املقاومة ومقاوميها ،والقرى واملدن يف اجلنوب
والبقاع وصو ً
ال إىل الضاحية اجلنوبية ،بهدف حتويل املقاومة إىل
عبء يفوق بنظر الشعب اللبناني جدوى غري مضمونة يف أحسن
األحوال.
يف املقابل ،أدرك حزب اهلل أن خطة العدو ال ُتواجه إال خبطة
مضادة .انطالقًا من أنه مهما بلغت قوة ضربات املقاومة ،إن
مل تكن ضمن خطة متكاملة فهي لن حتقق أهدافها .وضمن هذا
السياق ،أتى إبداع حزب اهلل ملعادلة الصواريخ اليت فرضت معادلة
أدت إىل كبح العدو عن التمادي يف اعتداءاته ضد املدنيني (أبرز
جسدت هذه االسرتاتيجية مواجهة عدوان ،1993
احملطات اليت ّ
وعدوان عناقيد الغضب عام ِ .)1996
ومن أبرز َمن أقر بشكل
صريح ومباشر بهذه املعادلة الرئيس السابق هليئة أركان جيش
العدو ،غادي ايزنكوت ،الذي أوضح يف حماضرة عندما كان
يتوىل قيادة املنطقة الشمالية بالقول« :حِرص حزب اهلل جدًا على
أال يطلق الصواريخ على بلدات إسرائيلية ،إال أن يكون ذلك ردًا
ختن الذاكرة ،فإن ّ
على عمليات إسرائيلية ...واذا مل يّ
جل إطالق
الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية كان ،كما قلنا آنفًا ،على إثر
عمليات للجيش اإلسرائيلي اعتربها حزب اهلل جتاوزًا خلط ما»
(معهد أحباث األمن القومي /نشرة اجليش واالسرتاتيجية /اجمللد
 /2حزيران .)2010نتيجة ذلك ،جنح حزب اهلل يف حتويل املنطقة األمنية إىل عبء
على مستوطنات الشمال ،عرب تدفيعها مثن متادي جيش العدو
يف اعتداءاته على املدنيني .وجنح يف حتويل مستوطنات مشال
فلسطني احملتلة إىل عبء وقيد على صانع القرار السياسي
يف تل أبيب لدى دراسة خيارات عدوانية على لبنان .وعندما
فشل العدو يف كسر احللقة اليت أحكمها حزب اهلل ،بعد حماوالت
متكررة ،اضطر إىل التسليم باملعادلة اليت فرضتها املقاومة.
ويف هذا السياق كشف قائد املنطقة الشمالية اللواء عمريام
ليفني ( )1998 - 1994أنه عرض على هيئة أركان اجليش خطة
َطموحة للقضاء على عناصر حزب اهلل ،إال أنه مت رفضها من
قبل القيادتني العسكرية والسياسية والسبب كما قاله بنفسه
إن «ذلك سيؤدي إىل استهداف مشال إسرائيل» .ويف السياق
نفسه ،يكشف أحد كبار ضباط استخبارات املنطقة الشمالية يف
حمطة سابقة أنه كثريًا ما مت إلغاء خطط عملياتية نتيجة القيد
الذي وضعته القيادة السياسية بضرورة أن ال تؤدي إىل
استهداف مستوطنات الشمال ،ويعين ذلك أن قرار قيادة حزب
اهلل باستهداف مستوطنات الشمال بالصواريخ كان حاضرًا على
الدوام على طاولة أي خطة عسكرية تستهدف املقاومة .وهكذا
جنح حزب اهلل ،يف حصر ساحة املواجهة بعيدًا عن العمق اللبناني،
مهد األرضية ملواصلة املقاومة عملياتها اليت كانت تستهدف
ما ّ
جنود االحتالل ،وصو ً
ال إىل التحرير.
مع ذلك ،ما ينبغي التأكيد عليه أن ذلك مل يتحقق يف جولة أو
اثنتني ...وإمنا عرب مسار تراكمي أدرك معه العدو أن قرار حزب
اهلل النهائي هو يف مواصلة املقاومة والتصدي لالعتداءات وجيب
أمثان من جبهته الداخلية (ضمن مستوطنات الشمال يف حينه) ،ما
دام االحتالل قائمًا ومهما كانت األمثان والتضحيات.
يف ضوء ما تقدم ،تتضح حقيقة أن حماولة فهم معادالت
الردع الذي أصبح أكثر جالء يف مراحل الحقة ،ستبقى ناقصة
من دون العودة إىل احملطات التأسيسية يف تسعينيات القرن
املاضي ،واليت مل تتبلور إال بالرتاكم .واألهم أن هذه االنتصارات
«الرتاكمية» أدت إىل حتوالت مفاهيمية يف وعي صناع القرار يف
تل أبيب الذي تطور واتسع تدرجييًا حتت ضغط املقاومة ،وصو ً
ال
إىل التسليم حبدود قوة إسرائيل يف مواجهة مقاومة حزب اهلل،
رغم ما تتمتع به من تفوق نوعي على املستويات التكنولوجية
والعسكرية والدولية.
يبقى أن نشري إىل أن خصوصية التحرير ال تقتصر فقط على
أراض لبنانية ،بل أيضًا لكونه
كونه أدى إىل اندحار االحتالل من
ٍ
ّ
شكل حمطة تأسيسية يف حاضر لبنان ومستقبله ،وغيرّ ت مسار
التاريخ يف املنطقة .وانطالقًا من هذا البعد ،فقد كان أيضاً
أسست املقاومة
التحرير انتصارًا لفلسطني وللشعوب العربية .إذ ّ
قدمته إىل شعوب املنطقة ،يف
من خالله خليار اسرتاتيجي ناجع َّ
مواجهة تفوق االحتالل على ّ
كل املستويات .واألهم أن ذلك مل
املدوية يف
يكن من موقع التنظري اجملرد ،بل من موقع التجربة
ّ
جناحها .وما يضفي على رسالة االنتصار والتحرير املزيد من التألق
والفرادة ،أنه حتقق بعد سلسلة حمطات فاشلة يف الصراع مع
إسرائيل ،استغلها األعداء واملهزومون والعمالء باملعنى الواسع
تعرضت هلا دول
للكلمة ،من أجل حتويل اهلزائم العسكرية اليت ّ
املنطقة ،إىل هزائم ثقافية ونفسية ،بهدف قطع الطريق على
شعوب املنطقة للنهوض جمددًا .ويف هذا اإلطار ،مل يكن صدفة
(باعتبارها أحد العوامل الرئيسية) أن يعقب التحرير األول يف عام
 ،1985انطالقة االنتفاضة األوىل يف عام  .1987وبعد أربعة أشهر
على حترير عام  ،2000كانت انطالقة انتفاضة األقصى .وبعد
االنتصار االسرتاتيجي والتارخيي يف حرب عام  ،2006مت نقل
جتارب املقاومة وتكتيكاتها إىل فلسطني اليت تراكمت جتاربها
ّ
وجتلت يف املواجهة اليت تلت...
وتطورت خرباتها

انزعاج يف عني التينة وبكركي

الراعي :كالم احلريري غري مسؤول
وفيق قانصوه

نصائح كثرية ُنقلت إىل رئيس اجلمهورية ميشال عون بعدم توجيه
رسالة اىل جملس النواب يشكو فيها عجز الرئيس املكلف سعد
احلريري عن تشكيل حكومة .يف الظاهر ،بدا أن الرئيس مل يكن
فسر اجمللس املاء باملاء .إذ دعا الرئيس
موفقًا يف رسالته ،بعدما ّ
املكلف اىل «املضي قدمًا وفق االصول الدستورية للوصول سريعًا
اىل تشكيل حكومة جديدة باالتفاق مع رئيس اجلمهورية».
«املدوية» للحريري وتصويبه على
أما على األرض ،فإن الكلمة
ّ
رئيس اجلمهورية ،يف مقابل الكالم اهلادئ لرئيس التيار الوطين
احلر جربان باسيل ،كانت هلا مفاعيل على أكثر من صعيد ،أوهلا
لدى الرئيس نبيه بري ،والثنائي الشيعي ضمنًا.
فرغم تأكيدات باسيل بأن الرسالة هي رسالة حث على التشكيل،
وأن البلد ال يتحمل البقاء بال حكومة ،وقوله ،أمام اجمللس ،ما
قيل للحريري ولغريه تكرارًا ،باملوافقة على حكومة اختصاصيني
وعدم املطالبة بالثلث ،ودعوته الرئيس املكلف اىل تقديم تشكيلة،
«مشهدًا» البطريرك املاروني وباريس وحزب اهلل و «كل الوسطاء»
ّ
على تلكؤ احلريري ،بقي األخري يف املربع األول بإصراره على
حكومة اختصاصيني ال يقول أحد بغريها ،وباتهامه رئيس اجلمهورية
وفريقه باشرتاط احلصول على ثلث جهر هؤالء وجيهرون بأنهم ال
يريدونه!
سجل رئيس اجلمهورية فوزًا ،بالنقاط ،بعدما أخرج
لة،
احملص
يف
ّ
ّ
اىل العلن ،و «اليف» ،السجال العقيم الدائر مع احلريري منذ حنو
ّ
قدمها األخري
سبعة أشهر ،والذي مل
تتخلله تشكيلة حكومية مكتملة ّ
ً
ً
للتو اىل
استمع
ا
مكلف
ا
رئيس
أن
ذلك،
اىل
تصلح للنقاش .أضف
ّ
ما يشبه توصية من ممثلي الشعب بالوصول «سريعًا» اىل تأليف
حكومة ،غادر البالد إىل أبو ظيب قبل أن جيف حرب الدعوة وكأنه غري
معين باألمر من أساسه!
مصادر مطلعة أكدت لـلزميلة «األخبار» أن رئيس اجمللس أبدى
انزعاجًا شديدًا من نربة احلريري .إذ أن األخري مل يغيرّ حرفًا يف
أعدها مسبقًا ردًا على كالم عالي
كلمته اليت يبدو أنه كان قد ّ
ً
مرر للرئيس املكلف
بري
أن
ا
علم
النربة كان يتوقعه من باسيل.
ّ
أكثر من «باس» ،أهمها أنه أعطاه الكلمة األخرية رغم أنه املعين
األول بالرد على رسالة رئيس اجلمهورية .هذا االمتعاض قد
يكون التعبري األوضح عنه اللقاء الذي عقد بني بري وباسيل ،بعد
اجللسة ،ووصفته املصادر بأنه «أول تواصل» بني اجلانبني يف
املوضوع احلكومي .فيما أفادت أجواء عني التينة أمس أن لدى
بري «جديدًا» يف ملف التأليف ،وأنه سيبدأ لقاءات واتصاالت يف
اليومني املقبلني.
االمتعاض نفسه انسحب على البطريرك املاروني بشارة الراعي
الذي مل خيف أمام زواره انزعاجه من كلمة احلريري ووصفها بـ
«غري املسؤولة» ،وبأنها «ال تؤلف حكومة» .علمًا أن «جتربة البطرك
ّ
املكلف .واالنطباع نفسه ُنقل عن أكثر من
مريرة» مع الرئيس
سفري أوروبي أبدوا شكوكهم يف أن من يلقي خطابًا كهذا يريد
فع ًال تأليف حكومة .حبسب املصادر نفسها« ،مل يعد احلريري قادرًا
على أن ميضي قدمًا يف أدائه السابق ،وهو ال شك سيعود سريعًا
بعدما وصلت اليه االصداء السلبية خلطابه» ،ناهيك عن ان دعوة
باسيل اىل جلسة حوار يكون فيها تأليف احلكومة موضوعًا أساسيًا،
وتلوحيه باستقالة التيار من جملس النواب ودعوته اىل حل الربملان
ّ
«مكفي» ولن
«مش مزحة أبدًا» ،خصوصًا أن رئيس اجلمهورية
يسمح بأن يبقى البلد بال حكومة حتى نهاية العهد.
احملصلة ،تؤكد املصادر «أننا أمام مرحلة جديدة» ،و «ليس
يف
ّ
خافيًا على أحد أن ال غطاء خارجيًا للحريري اليوم اال الغطاء املصري،
بعدما بات املوقف السعودي واضحًا ،وبعدما أصبح اخلارج ،مبا فيه
الفرنسي ،يبحث فعليًا يف خيارات أخرى لرئاسة احلكومة» .أما
داخليًا ،فإن موقف احلريري يهدد بفقدانه الغطاء الشيعي الوحيد
ّ
املتبقي له ،بعدما خسر الغطاءين املسيحي والدرزي.
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مــقاالت وتـحقيقات

غزة تدفـع بالتسوية فـي لبنان
جـوني منيـّر

مل يصمد طوي ًال قرار الرئيس االمريكي جو
بوضع امللف الفلسطيين  -االسرائيلي على
ذلك ّ
أنه مل يكن مستعصيًا تدبري فتيل
البارود الذي خيتزن بداخله صراعًا دينياً
االشتعال.
تقاطعت احلسابات الدينية مع املستجدات
لتؤمن الدافع
السياسية والتطورات االقليمية
ّ
املطلوب النفجار برميل البارود .هكذا وجد بايدن
نفسه مرغمًا على االستدارة باجتاه ملف الصراع
الفلسطيين  -االسرائيلي ،بعدما كان منهمكًا يف
ّ
املعقدة الدائرة
متابعة تأمني جوانب املفاوضات
مع ايران .لكن ارسال وزير اخلارجية انطوني
بلينكن اىل املنطقة ،ال يعين بالضرورة إعادة فتح
أن مثة
قاعات التفاوض حول احلل النهائي ،ذلك ّ
بأن تعقيدات هذا الصراع عصية
قناعة امريكية ّ
يف املرحلة احلالية على إعادة اطالق مفاوضات
ترتكز على حل الدولتني .لكن يف الوقت نفسه،
فإن ادارة الظهر كليًا للمنطقة مل تعد يف صاحل
ّ
املصاحل االمريكية.
بلينكن الذي حرص على لقاء رئيس السلطة
الفلسطينية ،كرسالة واضحة بضرورة اعادة
تنشيط موقعها ،سيعمل خالل لقاءاته باملسؤولني
تلمس االجتاهات الرمسية
االسرائيليني على
ّ
االسرائيلية اجلديدة.
فالصراع الداخلي يشتد ،خصوصًا يف اطار تقاذف
املسؤولية عن الفشل ،بني رئيس احلكومة بنيامني
نتنياهو وكبار القادة العسكريني .وفيما تبدو
اسرائيل متجهة اىل انتخاباتها اخلامسة يف غضون
سنتني ،يرتفع منسوب القلق عند نتنياهو إثر
ضده بسبب فشل اسرائيل يف
االنتقادات العنيفة ّ
حتقيق اهدافها.
تسرع يف االعتقاد
يف الواقع ،قد يكون نتنياهو
ّ
ّ
بأنه حقق انتصاره مع بداية انفجار الصراع ،وهو ما
ادى اىل قطع الطريق على أخصامه يف انتاج حكومة
ّ
املخيبة
تضم الكتلة العربية .لكن النتائج العسكرية
ّ
ّ
من املفرتض ان ترتد سلبًا عليه يف االنتخابات
املقبلة .لكن االهم يبقى خبارطة النفوذ اجلديدة
اليت بدأت بالظهور مع توقف اطالق النار .فانتصار
«محاس» بدعم واضح من ايران و «حزب اهلل»،
مهددة بالسقوط بالكامل
جعل الساحة الفلسطينية
ّ
يف قبضة نفوذ ايران.
ويف املقابل ،بدت السلطة الفلسطينية يف موقع
دفاعي ومرتاجع .ومن هنا الورقة القوية اليت
كسبتها مصر ،ومسحت هلا باستعادة موقعها
املؤثر يف النظرة االمريكية للمنطقة .فالوساطة
الناجحة ملصر ،واليت انتجت وقف اطالق النار،
ألزمت الرئيس االمريكي باالتصال بنظريه املصري
للمرة االوىل منذ وصوله اىل البيت االبيض .ذلك
ان بايدن مل يكن خيفي انتقاداته القوية للسلطات
ّ
املصرية ،ما جعله حيجم عن االتصال بالسيسي
طوال األشهر األربعة املاضية .ولوال الدور املصري
االساسي يف معركة غزة االخرية ،والتنسيق املمتاز
بني القاهرة وحركة «محاس» لبقيت االمور مشتعلة،
وأضحى االستقرار االقليمي على احملك.
لذلك أدرج بلينكن القاهرة كمحطة اساسية يف
جولته االوىل اىل املنطقة .وستتولىّ مصر رعاية
تثبيت وقف اطالق النار وضمان عدم توظيف
«محاس» املساعدات املالية اليت ستصل اىل غزة
واملخصصة إلعادة االعمار يف مشاريع عسكرية
ّ
توجه ملنح السلطة
وحفر االنفاق .مع االشارة اىل ّ
الفلسطينية وحدها حق استالم وادارة هذه
املساعدات.
يف املقابل ،ستضمن مصر وقف اسرائيل سياسة
وجهت حتذيرًا اىل احلكومة
االغتياالت ،وهي
ّ
االسرائيلية بوجوب عدم املساس بالقيادات
السياسية حلركة «محاس» واليت ستتولىّ
املفاوضات يف املرحلة املقبلة.
ان مصر مرشحة لدور أوسع على الساحة
الواضح ّ
الفلسطينية مبباركة امريكية وخليجية ،ملنع ايران
من استثمار نتائج املعركة اليت جرت .وبتعبري
أوضح ،إخراج ايران من غزة والقدس.
ويف السياق نفسه ،تدرس املانيا وفرنسا
بإسم االحتاد االوروبي فتح خطوط التواصل مع
«محاس» ،ولكن بعد حتقيق املصاحلة الفلسطينية.
بايدن
الرف،
تفجري
سريع

ان التطبيع الذي كان قد حصل بني
ولكن صحيح ّ
اسرائيل ودول خليجية وعربية صمد رغم ّ
دقة
املوقف ،خصوصًا يف القدس ،إلاّ ّ
أنه من الواقعي
ً
بأن دفء هذا التطبيع سيربد قليال خالل
االعتبار ّ
ان التطبيع مع
الفرتة املقبلة .أضف اىل ذلكّ ،
السعودية ،والذي كان ُوضع على نار حامية ،لن
يرى النور قريبًا ،واألرجح ّ
انه سيأخذ وقتًا طوي ًال.
وهذه احدى النقاط اليت ستؤخذ على نتنياهو خالل
التحضري لالنتخابات املقبلة .ويقرتح املبعوث
االمريكي السابق اىل املنطقة السفري دينيس
روس ،بأن ُتقدم السعودية كخطوة اوىل على فتح
مكتب جتاري هلا يف تل ابيب ،على ان تشرتط
توقف اسرائيل عن بناء مستوطنات شرق احلاجز
االمين ،اي يف  %92من الضفة الغربية.
ان هذا هو احلل األمثل الستخدام
واعترب روسّ ،
عملية التطبيع وتوظيفها يف كسر اجلمود الذي
سيحصل بني االسرائيليني والفلسطينيني.
فإن حضور مصر اىل جانب االحتاد
يف الواقع،
ّ
االوروبي عند شاطئ غزة ،له عالقة ايضًا وخصوصًا
بالنفوذ البحري وخطوط نقل الغاز.
أن احدى هزائم اسرائيل الكربى يف املعركة
ذلك ّ
االخرية ،عجزها عن محاية منصات استخراج الغاز
اقرتها لربنامج تسليحها
من البحر ،رغم الزيادة اليت ّ
البحري ،وهنا بيت القصيد.
فروسيا باشرت العمل على توسيع قاعدتها
العسكرية البحرية يف طرطوس ،بعد انتهاء
توسيعها لقاعدة محيميم اجلوية .هذه التوسعة
ستسمح باستقبال الطائرات األكرب واألكثر محولة،
احململة.
ورمبا القاذفات
ّ
أما توسيع القاعدة البحرية بإنشاء حوض إلصالح
السفن والغواصات ،فهو يعين ّ
انه سيكون
منصة انطالق سريعة هلذا اجلزء يف البحر
لروسيا
ّ
املتوسط.
بد من التمعن يف احلركة املصرية
وبالتوازي ،ال ّ
يف لبنان ويف سوريا ايضًا ،واليت من املمكن
وضعها يف اطار البديل عن الفراغ اخلليجي يف
أن القاهرة اليت تبقي قنواتها
هذه املنطقة .ذلك ّ
ناشطة مع دمشق ،فهي يف املقابل عاودت تزخيم
حضورها على الساحة اللبنانية ،ولو من زاوية األزمة
احلكومية ودعم الرئيسسعد احلريري .ومعه يصبح
النشاط املصري على الساحة الفسطينية كما على
الساحتني اللبنانية والسورية ،مكملاًّ ملشاريع الغاز
البحري ،ويف الوقت نفسه مواجهًا للسعي الرتكي
للتمدد جنوبًا ،وايضًا ساعيًا مللء الفراغ اخلليجي
ّ
يف سوريا ولبنان ،لقطع الطريق على استفادة
ايران من هذا الواقع.
ويف موازاة ذلكُ ،يفهم ايضًا السعي االوروبي من
خالل الثنائي الفرنسي واالملاني لالهتمام بغزة،
بعدما كان هذا الثنائي عمل على تركيز جهوده يف
لبنان ،انطالقًا من الدمار الذي حلق مبرفأ بريوت،
ومن ثم بإجناز الوالدة احلكومية والدفع باجتاه
حكومة ال حتمل الوانًا سياسية فاقعة ،او مبعنى
آخر ،حكومة ال عالقة هلا بتوازنات اجمللس النيابي.
هي صورة كاملة متكاملة على مستوى املنطقة،
وجاءت معارك غزة لتجعلها اكثر وضوحًا.
ان هذه املشاريع ستكتسب زمخها بعد
غالب الظنّ ،
اعادة إحياء االتفاق النووي مع ايران ،واملتوقع خالل
املرحلة القريبة املقبلة ،اي بعد انتهاء املفاوضات
ان مثة تفاهمًا حول
االمريكية  -االيرانية .واألرجح ّ
حصة،
خارطة نفوذ جديدة يف املنطقة ،مينح ايران ّ
ولكن يوزع حصصًا على قوى اخرى بدءًا من روسيا
واوروبا وبالتأكيد الواليات املتحدة االمريكية.
املقدر هلا ان تنطلق
ان هذه الورشة
ّ
وهو ما يعين ّ
اواخر الصيف هي اليت سرتسم اللوحة اللبنانية يف
اوىل استحقاقاتها ،اي االنتخابات النيابية املقبلة.
لذلك ،من السذاجة مبكان اندفاع بعض القوى
منذ اآلن يف معارك التجييش الطائفي واملذهيب
اخلطرة ،يف وقت تبدو الورقة املالية واالقتصادية
هي العامل االهم يف املرحلة املقبلة .وقد تكون
حسابات البعض غري دقيقة ،يف وقت يزداد فيه
الدعم الدولي للجيش اللبناني ،وهو املؤشر للدور
الذي سيلعبه مستقب ًال كإطار جامع للبنانيني ،وكقوة
دافعة إلعادة بناء الدولة ومؤسساتها ،لكن التهور
مسة السياسيني اللبنانيني دائمًا مع األسف.

خيارات «محاس» ال ّصعبة ..بني العقيدة والوطنيَّة
حــسني مـحلي

بقيت «محاس» خالل سنوات «الربيع العربي» بعيدة
عن ساحة املداوالت اإلقليمية والدولية ،ما انعكس
سلبًا على مسار القضية الفلسطينية.
الذي ّ
مع االنتصار َّ
حققه الشعب الفلسطيين مبختلف
ّ
املسلحة يف مواجهة العدوان
مكوناته وفصائله
ّ
اإلسرائيلي على القدس وغزة ومناطق أخرى من
َّ
تتحدث
احملتلة ،بدأت العديد من األوساط
األرض
َّ
عن سيناريوهات جديدة حول مستقبل القضية
الفلسطينية ومكانة «محاس» يف جممل املعادالت
ة/مصرية
أمريكي
يتحدث عن حماولة
القادمة ،فالبعض
َّ
َّ
َّ
«لرتويض محاس» مقابل تنازالت إسرائيلية ،ليس
يف غزة فحسب ،بل يف الضفة الغربية أيضًا ،بعد
استهالك مجيع أوراق الرئيس حممود عباس وطاقمه،
جربته واشنطن وفشلت فيه ،عندما ضغطت،
وهو ما َّ
الغربية ،على «محاس» ،وأقنعتها
ومعها العواصم
َّ
باملشاركة يف االنتخابات الربملانية اليت جرت يف 25
كانون الثاني  ،2006إذ فازت بـ 76مقعدًا من أصل
«( 132فتح»  45مقعدًا) ،وأصبح إمساعيل هنية
رئيسًا للوزراء يف  19شباط.
ّ
كنت قبل ذلك بثالثة أيام يف الطائرة نفسها اليت
ُ
ّ
تقل خالد مشعل من دمشق إىل إسطنبول،
كانت
بناء على دعوة رمسية من احلكومة
ومنها إىل أنقرةً ،
الرتكية .وقد تهرب رئيس الوزراء إردوغان آنذاك
تعرض هلجوم عنيف من وسائل
من لقائه ،بعد أن َّ
توعدته
اإلعالم واألوساط األمريكية واألوروبية اليت َّ
يف حال لقائه «اإلرهابي» مشعل.
اخلارجية عبد اهلل غول إىل استقبال
دفع ذلك وزير
َّ
مقر حزب «العدالة والتنمية» ،وليس يف
مشعل يف ّ
مكتبه الرمسي يف الوزارة ،بعد أن التقاه مستشاره
أمحد داوود أوغلو يف الفندق ،وأدخله من الباب
الصحافيون .وكان لي لقاء
اخللفي حتى ال يصوره ّ
مطول مع مشعل بعد حديثه مع غول وداوود أوغلو.
َّ
ّ
وقد قال َّ
التخلي عن لغة السالح
«إنهما طلبا منه
والدخول يف حوارات مباشرة أو غري مباشرة مع
إسرائيل واالعرتاف بها».
أما نائب رئيس الوزراء عبد اللطيف شنار ،وهو من
مؤسسي حزب «العدالة والتنمية» ،فقد استقال
ّ
أهم ّ
من منصبه بعد عام من هذه الزيارة ،استنكارًا لقرار
إردوغان بيع ميناء إسطنبول لشركة كندية/يهودية،
وقال الحقًا« :إن زيارة مشعل إىل أنقرة كان متفقًا
عليها سابقًا مع تل أبيب» ،يف الوقت الذي كان
داوود أوغلو وإردوغان وغول يلتقون خالد مشعل
خالل زياراتهم إىل دمشق ،عندما كانت عالقاتهم
مميزة مع الرئيس بشار األسد.
َّ
وجاء ما ُيسمى بـ «الربيع العربي» ليضع قيادات
التحدي التارخيي األكرب ،عندما
حركة «محاس» أمام
ّ
قررت إغالق مكاتبها وخميماتها يف سوريا ومغادرتها،
بناء على طلب تركيا وقطر والسعودية ومن معها
ً
يف احلرب الكونية اليت استهدفت «الصيدة» ،أي
الرئيس األسد ،حبسب اعرتافات رئيس وزراء
القطري السابق محد بن جاسم يف تشرين األول
.2017
وكان خروج «محاس» من سوريا بداية العالقة
العقائدية والسياسية والعسكرية «اإلخوانية» بينها
واملمول قطر ،اليت أرادت
وبني تركيا إردوغان
ّ
مهمة كرتكيا أن يكون
من خالل حتالفها مع دولة
ّ
هلا «مكان ما يف اإلعراب» ،وإن مل يكن حبجم آل
سعود.
وحتدثت املعلومات الحقًا عن انضمام املئات من
ّ
َّ
املسلحة املختلفة
عناصر «محاس» إىل الفصائل
َّ
السورية .ولوال األخرية،
اليت كانت تقاتل الدولة
ّ
رحب
ملا كانت «محاس» أساسًا موجودة اآلن ،فقد َّ
الرئيس حافظ األسد خبالد مشعل الذي طرده امللك
حسني من األردن يف العام  ،1999بعد أن قام
املوساد بتسميمه يف أيلول  ،1997فغادرها إىل قطر
فطردته ،وذهب منها إىل دمشق اليت عاش فيها
معززًا مكرمًا ،إىل أن غدر بها ،كما ُطلب منه.
مل مينع موقف «محاس» هذا إيران من االستمرار
يف دعم املقاومة الفلسطينية ،ويف مقدمتها حركة
«اجلهاد اإلسالمي» اليت بقيت يف دمشق ،كما بقي
فيها قادة كل الفصائل األخرى ،مثل «اجلبهة الشعبية
والدميقراطية» ،اليت قاتل عناصرها مع اجليش
السوري ضد اإلرهابيني بكل أشكاهلم وانتماءاتهم
أن
الداخلية واخلارجية ،يف الوقت الذي يعرف اجلميع َّ
تعرضت له سوريا كان ،وما زال ،سببه موقفها
ما َّ
املتضامن مع القضية الفلسطينية ،واليت ّ
تبنتها
إيران اليت رفعت العلم الفلسطيين يف طهران ،بعد
أن طردت السفري اإلسرائيلي ،فور انتصار الثورة
اإلسالمية يف شباط .1979
بقيت «محاس» خالل سنوات «الربيع العربي» بعيدة
عن ساحة املداوالت اإلقليمية والدولية ،وهو ما
انعكس سلبًا على مسار القضية الفلسطينية اليت مل
ينسها «حزب اهلل» ،ومن خالله القيادات اإليرانية،
َ

اليت عادت لدعم «محاس» وباقي الفصائل
الفلسطينية ،ودفعت مثن ذلك باغتيال الشهيد
قاسم سليماني وأمثاله ممن سقطوا يف سوريا،
وكانوا مجيعًا يدافعون عنها ،ألنها خط الدفاع األول
عن فلسطني ولبنان والعراق وإيران واملنطقة عمومًا.
ولو كانت قد سقطت ،لكانت القضية الفلسطينية
انتهت إىل األبد.
كان الدعم اإليراني كافيًا لتقوية «محاس» ،اليت
بقيت رغم ذلك ضمن احللبة القطرية/الرتكية .وقد
َّ
اكتفتا معًا يف تقديم املال َّ
استغله أمري قطر
الذي
الشيخ محد آل ثاني لفرض نفسه على املعادالت
اإلقليمية ،بعد أن زار غزة يف  23تشرين األول
 ،2012وبضوء أخضر إسرائيلي/أمريكي مل َ
يضئ
للرئيس إردوغان ،الذي شهدت عالقاته مع تل
أبيب خالل السنوات العشر املاضية حاالت مثرية من
املد واجلزر وتناقضاتها ،من دون أن تكون هناك
أي معلومات عن حجم املساعدات العسكرية الرتكية
حلركة «محاس» ،اليت قال خبري عسكري وسياسي
روسي إنها قد تكون حصلت على أنظمة الصواريخ
«كورنيت» املضادة للدروع ،واليت أعطتها تركيا
َّ
املسلحة اليت كانت «محاس» تقاتل معها
للفصائل
ضد الدولة السورية .وكان السيد حسن نصر اهلل
حتدث قبل فرتة عن نقل صواريخ «كورنيت» اليت
َّ
اشرتتها سوريا من روسيا إىل غزة بعد حرب متوز
.2006
ويف مجيع احلاالت ،ويف ضوء املستجدات األخرية،
فلسطينية ،عاد
وبعد لقاء الرئيس األسد قيادات
َّ
الرهان من جديد على السلوكيات احملتملة لقيادات
«محاس» اليت ال تريد هلا العواصم الغربية وحليفاتها
يف املنطقة أن تعود إىل سوريا ،وعربها إيران
و»حزب اهلل».
ويف هذه احلالة ،هناك  3خيارات أمام قيادات
«محاس»:
أي درس من أحداث السنوات
 -1أن ال تستخلص ّ
العشر األخرية ،وتبقى على نهجها اإلخواني مع
«اخلليفة» إردوغان وحليفه األمري متيم.
 -2أن تدخل يف غرام جديد مع مصر املدعومة من
اإلمارات والسعودية واألردن والسودان واملغرب،
ّ
تتخلى عن
وبإغراءات أمريكية وأوروبية ،شرط أن
نهجها العقائدي اإلخواني.
َّ
َّ
تتعلمه من نضال
تتعلم ما جيب أن
 -3وأخريًا ،أن
اجلماهري الفلسطينية والعربية ،وأن تعود إىل
حلفائها االسرتاتيجيني .ولوالهم ،ولوال دعمهم
العسكري والسياسي ،وأخريًا اإلعالمي واملعنوي،
ملا هزمت «إسرائيل» يف عدوانها األخري.
ّ
كل ذلك مع استمرار التحركات اإلقليمية والدولية،
مبا يف ذلك احتماالت ّ
ختلي أنقرة عن ورقة اإلخوان
املسلمني يف حال املصاحلة مع الرياض وأبو ظيب
والقاهرة ،وهي معًا ال تريد أن يكون إلردوغان
أي دور يف املعادالت اإلقليمية املستقبلية ،حتى
ّ
لو رضيت العواصم الثالث بدور ما لقطر ،وبرضا
أمريكي ،كما هو احلال يف وساطتها بني واشنطن
شجع موسكو
وطالبان ،وهو االحتمال الذي يبدو أنه َّ
على السعي من أجل لقاء فلسطيين (محاس) -
إسرائيلي يف موسكو ،يراد له أن ينتهي باتفاقية
جديدة على غرار «أوسلو» ،ولكن بعناصر جديدة
تدعم اتفاقيات «أبراهام» اليت أعدها الرئيس
ترامب ،وأعلن الرئيس بايدن التزامه بها ،لتكون
قاعدة لــ»سالم» إقليمي شامل بعد العودة إىل
االتفاق النووي مع إيران ،من دون أن يكون واضحًا
هل سرتضى تل أبيب بدور أكرب حلركة «محاس» إذا
عادت إىل حتالفها مع سوريا وإيران يف املعادالت
املستقبلية مع صعود التيار القومي والديين
والعنصري اليهودي يف «إسرائيل»؟ وكيف؟
يعرف اجلميع أن هذا التيار لن يقبل بأي تنازالت
تتناقض مع عقيدته الدينية ،وأهمها أن تكون
القدس املوحدة عاصمة أبدية ليهود العامل .وإال،
ال معنى لنظرية «أرض امليعاد» اليت جاء اليهود من
أجلها من مجيع أحناء العامل إىل فلسطني ،ومن أجلها
قتلوا الشعب الفلسطيين ،وما زالوا يقتلونه ،كما
فعلوا خالل احلرب األخرية.
ويرى البعض يف هذه احلرب جزءًا من خمطط دولي
وإقليمي جديد تريد واشنطن له أن يساعدها إلعادة
ترتيب أمور املنطقة ،وكالعادة ،على حساب دول
املقاومة وشعوبها ،ولضمان أمن «إسرائيل» إىل
األبد.
هذه الرتتيبات لن تتم إال وفق املعايري واملقاييس اليت
املتطرفون منهم وغري املتطرفني،
سيقبلها اليهود،
ّ
ما دام الطرف اآلخر من املعادلة ،أي «محاس» (ومن
معها) ،هو األسهل يف تقديم التنازالت بعد أن
أثبت أنه كان ،وما زال ،عرضة لتناقضات العقيدة
والوطنية .وكلمة السر بني اإلثنني هو الوفاء أبدًا
ملن دافع عن فلسطني دائمًا!
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

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

حتديات ما بعد احلرب :العدو أمام برنامج حماصرة املقاومة
ال داعي ملناقشة كثريين حول قراءتهم ملا حصل يف
فلسطني ،خصوصًا أولئك الذين ال يراهنون على
تعديل مزاج العامل من أجل منح الناس حقوقهم.
أولئك الذين أسقط يف يدهم عندما شاهدوا
بطوالت املقاومة ،لكنهم مثل حممود عباس الذي
قال علنًا إنه ضد املقاومة وضد استخدام السالح،
وإنه يؤيد املفاوضات السلمية .وهم سيقرتبون
من حلظة يعودون فيها اىل قلة احلياء ،واىل شتم
فوتت فرصة التحرير على طريقة
املقاومة باعتبارها ّ
التظاهرات امللونة.
ال داعي ملناقشة هؤالء ،ألنهم استهلكوا ثالثة
عقود من عمرنا يف برنامج أدى اىل إنهاكنا أكثر،
ومسح للعدو بالتوسع والتغول يف كل مكان .ولوال
جتربة املقاومة الفريدة يف لبنان ،ملا كان هناك
من يعيد النظر يف أصل فكرة التحرير .وحسنًا
أن الشعوب تلحق حبسها السليم ،وتذهب حيث
املكان الصحيح ،حتى ولو وقفت مجيع النخب على
التل.
اليوم ،نقف مجيعًا أمام مرحلة جديدة .ها حنن نتذكر
بفرح أيام التحرير اجمليدة يف أيار العام  2000يف
حترر غزة العام ،2005
لبنان ،ونتذكر بفرح أكرب ّ
ونشعر بالزهو وحنن نستعيد صمود املقاومة يف
لبنان العام  ،2006وصمود مقاومة فلسطني يف
األعوام  2008و 2012و ،2014وصو ً
ال إىل امللحمة
األخرية.
مرة جديدة ،سيعي العدو حجم انتصارنا أكثر من
حد امللل .ومرة جديدة،
شعوبنا وخنبها املهرتئة ّ
ستكون وجهتنا مراقبة العدو يف فلسطني ويف
املنطقة ويف العامل ،وكيف سيكون فعله وجهده
يف ضوء ما حصل.
يف العام  ،2006مل يكن العدو وحده من فوجئ
ببطوالت املقاومة يف لبنان .بل حنن أهلها
ومجهورها ،وحتى الداعمون هلا من قوى وحكومات،
يد
هم أيضًا فوجئوا باملعجزات تتحقق .ومن جُ ِ
القراءة ،يدرك أن املقاومة يف لبنان حتولت إىل
شيء خمتلف جذريًا عما كانت عليه قبل تلك احلرب.
وكان التغيري األهم ،يف عقل العدو نفسه ،الذي
تصرف أمام استحقاق كبري امسه حزب اهلل ،امسه
املقاومة احمللية اليت حتولت قوة إقليمية يف غضون
أقل من عقد ،وصار مبقدورها ردعه عن غالبية ما
كان يقوم به.
اليوم ،حنن أمام شيء شبيه .العدو خرج من احلرب
األخرية مبفاجأة مل تكن أبدًا يف حساباته .صار اليوم
أمام مقاومة خمتلفة عن تلك اليت يعرفها .وهو إذ
يتصرف مع حركة محاس خبصوصية ،فهذا ال يعين
أنه سيرتك بقية الفصائل تغيب عن ناظريه .لكنه
سيكون أمام مهمة مركزية :حتطيم محاس!
كان العدو يقول الكثري عن جمريات الصراع مع
غزة .يف السنتني األخريتني ،تصرف على أساس
أن املقاومة هناك هدفها واحد ،يقتصر على حتصيل
بعض الدعم للقطاع وأهله .وهو مل يكن يتوقع أن
برنامج تطوير القدرات العسكرية سيالمس حدود ما
يسميه دائمًا «اخلط الكاسر للتوازن».
وعندما اندلعت املعركة ،مل يكن العدو يعتقد أن
بنك أهدافه سيكون خاليًا من النقاط األساسية.
وما واجهته القبة احلديدية ،ال يتعلق بقدرتها
على مالحقة مجيع الصواريخ ،بل يف كون البناء
الصاروخي للمقاومة يف فلسطني قام على أساس
عمل هذه القبة ،ولذلك ،سنكون أمام أحجية دائمة
حول حقيقة ما قامت به هذه القبة .كم أطلقت
من الصواريخ ،وكم أسقطت من الصواريخ ،وكم
حتتاج اىل تطوير ملواجهة أنواع أخرى من الصواريخ،
وهل من إمكانية لتحويل القبة اىل «سالح فردي»
ُيزرع أمام كل مبنى ومركز وبيت حتى يوفر مظلة
األمان املستحيلة؟
كل نشاط العدو الالحق سيرتكز على اآلتي:
 سريفع العدو شعارًا يقول إن ما حققه حزب اهلليف لبنان ،بعد العام  ،2006جيب أال يكون متاحًا
أمام محاس وبقية فصائل املقاومة يف غزة .يعين
أنه سيكون أمام مواجهة حقيقية مع املصريني حول
جدية ونوعية اإلجراءات القائمة على احلدود الربية
مبا خص وصول حاجات عسكرية وتقنية للمقاومة
من خارج القطاع .كما سيعمل العدو على تعزيز
وسيفعل
موازنته االستخبارية يف القطاع وحوله،
ّ
خطة الضرب األمين :اغتياالت لقادة وكوادر
وناشطني ،والقيام بعمليات أمنية أو حتى عسكرية

مـقاومة لـبنان وحـصاد عـقدين مـن االنتـصارات

إبراهيم األمني

هجومية ضد كل ما يفرتض أنه يعزز من قدرات
املقاومة.
 سريفع العدو من صوته مع العامل القريبوالبعيد ،ألجل إخضاع القطاع حلصار من نوع خمتلف،
أي مساعدة له بربنامج عمل ال يتيح مشاركة
ولربط ّ
املقاومة يف إدارة شؤون القطاع .وسيسعى
العدو مع األمريكيني واملصريني واإلماراتيني
والسعوديني اىل حماولة وضع شروط تفرض
وجود رقابة على األرض لكل عمليات اإلعمار .يريد
العدو ،كما هذه العواصم ،أن يكونوا موجودين يف
قلب القطاع ،وأن يعززوا حضورهم املباشر باسم
الدعم واملساعدة واإلعمار ،لكن هدفهم الفعلي
سيكون حتقيق اخرتاقات تهدف فقط اىل إضعاف
املقاومة.
 سنكون أمام محلة تهويل قائمة على الرتغيبوالرتهيب يف ما خص موقع محاس السياسي.
لقد التقطت إسرائيل ،كما حلفاؤها العرب والعامل،
أن موقع محاس يف قلب حمور املقاومة بقيادة
إيران أخذ ُبعدًا خمتلفًا منذ سنوات ،لكنه يتجه ليأخذ
شك ًال خمتلفًا بعد احلرب األخرية .وما سيحصل من
تطورات على صعيد عالقات إيران وسوريا وحزب
اهلل والفصائل العراقية واليمن مع املقاومة يف
فلسطني ،سيجعل العدو ساعيًا بكل قوة ،مع كل
حلفائه العرب والغربيني ،إىل تطويق محاس ،من
خالل تهديدها بعزلة جديدة وأكرب إن اقرتبت أكثر
من حمور املقاومة ،مقابل إغراءات على طريقة
ما أعلنته أملانيا من استعداد حملاورتها إن هي
ابتعدت عن حمور املقاومة .وإذا كان هذا التحدي
يقوم أساسا بوجه محاس ،فهو يقوم أيضًا يف
وجه حمور املقاومة نفسه ،الذي ُيفرتض به اللجوء
اىل إجراءات متنوعة تهدف اىل حتصني املقاومة
ودعمها ودعم مناطقها ومجهورها بكل ما أمكن
ألجل محايتها وتثبيت موقعها.
 سيعمد العدو اىل برنامج عمل هدفه التفلتالتدرجيي من «ضوابط» اتفاق وقف إطالق النار.
صحيح أن العدو مل ّ
يوقع على ورقة تقول بوقف
اعتداءاته على املقدسيني ورموزهم ،إال أن اجلميع
يعرف أن وقف إطالق النار مل يكن ليحصل لوال
التزام العدو بهذا االمر .وعملية التفلت ستتخذ
أشكا ً
ال خمتلفة ،ورهان العدو هنا ،ليس على قدرته
على التنصل من االتفاق ،بل على أن املقاومة لن
تكون قادرة على إعادة فتح اجلبهة من جديد .وهذا
هو مركز املساعي املصرية واألمريكية اليوم .وهو
مركز العمل اجلاري مع السلطة الفلسطينية اليت
يطالبها العدو مبضاعفة اجلهود ليس ملنع خروج
أبناء الضفة الغربية يف تظاهرات فحسب ،بل أيضًا
العمل على وأد أي حركة مقاومة مدنية أو عسكرية
يف كل مناطق انتشارها.
قد تكون املقاومة يف فلسطني ،وخصوصًا حركة
محاس ،أمام حتديات أشد وأقسى من حتدي احلرب
نفسها .لكن الواقع يقول إن فرصة املواجهة
ممكنة وكبرية جدًا .وكما أظهرت جمريات احلرب
 املعلن منها وتلك غري املعلنة  -أن املقاومة التزال قادرة على خوض نزال جديد ،فإنها معنية
بأمرين رئيسيني:
االول ،حسم االلتصاق الكامل مبحور املقاومة،
والعمل على تعزيز قدراتها على خمتلف الصعد،
وبناء املزيد من القدرات ،وخلق آليات تنسيق
تتيح تثبيت معادلة القوة يف مواجهة الصلف
االسرائيلي.
الثاني ،الذهاب حنو إطار تشاركي على الصعيد
الفلسطيين ،من دون الغرق يف احملاوالت اليائسة
إلعادة إنعاش منظمة التحرير .ويف هذا اجملال،
تقع على عاتق املقاومة ومحاس ،مسؤولية البحث
عن اإلطار األكثر مرونة ألجل قيادة معركة يف بقية
املناطق الفلسطينية بغية تثبيت معادلة الربط بني
غزة والقدس .فاملعركة تتطلب حضورًا شعبيًا يف
االراضي احملتلة كما تتطلب سي ًال ال يتوقف من
الصواريخ على مراكز العدو احليوية...
مل تكن فلسطني وحدها ،وهي لن تكون كذلك.
ومثلما استفاق العدو على مقاومة من نوع جديد،
فإن حمور املقاومة استفاق أيضًا على مقاومة من
نوع جديد .وامام احملور مهمة مركزية يف تعزيز
هذه املقاومة ومحايتها ،والشروع يف خطة حفظها
ومنع سقوطها ،ولو تطلب ذلك االستعداد ملواجهة
شاملة.

حتتفل املقاومة يف لبنان اليوم بذكرى
التحرير ،لكنها حتتفل فعليًا بانتصار
فلسطني .كل الكالم العشوائي عن طبيعة
االنتصار وحماوالت التوظيف من قبل الدول
احلليفة لالحتالل ،لن متنع املقاومة يف لبنان،
ومن خلفها سوريا وإيران ،من االحتفال بنصر
هم شركاء فعليون فيه .والشراكة ،هنا ،ال
تتصل بالتعاون العسكري املتبادل طيلة
ربع قرن بني قوى املقاومة كافة ،بل تقع
أساسًا يف البعد السياسي واملعطى اجلديد
الذي أنتجته احلرب األخرية يف فلسطني.
ومن املفرتض أن تشرح قيادة حزب اهلل
هذه األبعاد يف مناسبات كثرية يف القابل
من االيام .لكن التقييم االساسي حصل،
ومثة شعور لدى قيادة املقاومة يف لبنان،
كما لدى املعنيني يف إيران ،وخصوصًا قوة
القدس يف احلرس الثوري ،ولدى القيادة
السورية أيضًا ،بأن ما حصل يف فلسطني
أكد صوابية اخليار بتوسيع قدرات املقاومة،
سواء يف فلسطني أم أي منطقة أخرى من
العامل العربي .وهو أمر يوحي بأننا مقبلون
على مرحلة جديدة ،سيتعامل معها حمور
املقاومة بطريقة خمتلفة عن السابق مع
فصائل املقاومة يف فلسطني.
هذه السنة ،ال حيصل التطابق الزمين
بني احتفال لبنان وما أجنزته املقاومة يف
فلسطني ،بل حيصل التطابق الذي يقودنا

اىل استنتاجات ستكون حمط تداول أكرب يف
املرحلة املقبلة ،حول اسرتاتيجيات جديدة تتبعها
قوى املقاومة ،إن جلهة التنسيق يف ما بينها ،أو
جلهة توسيع الثغرات يف اجلدار السياسي والنفسي
الذي بنته إسرائيل طوال سبعة عقود ،سواء داخل
فلسطني أم يف العامل العربي .واألكيد ،أن أي
تباينات ذات طابع سياسي بني قوى املقاومة،
لن خترج نهائيًا عن الطاولة ،لكن مسؤولية قوى
املقاومة ،بطي فعلي لصفحة اخلالفات اليت قامت
خالل العقد األخري ،أو معاجلتها بصورة جذرية ،وإن
كان اخليار الثاني يتطلب جهودًا استثنائية ،قد ال
تثمر نتائج كاملة سريعًا.
يف جانب الفهم آلثار ما أجنزته مقاومة فلسطني،
ستكون مقاومة لبنان من اجلهات األوىل يف
حصاده ،سواء جلهة نوعية الردع القائم مع العدو،
وكبح مجاح قياداته العسكرية واألمنية والسياسية
الراغبة يف حرب مدمرة مع لبنان ،أم لناحية تعزيز
قدرات الردع يف جبهيت فلسطني وسوريا .وتقف
املقاومة يف فلسطني أمام استحقاق جديد ،ال
يتوقف عند ربط غزة بالقدس وبقية فلسطني،
بل يف جعل قدرات املقاومة اليت تصل بضررها
اىل قلب إسرائيل ،عنصرًا مركزيًا يف ردع العدو
عن مزيد من املغامرات .وسنسمع قريبًا من قادة
املقاومة يف فلسطني كالمًا واضحًا عن أنه لن
يكون مسموحًا بعد اليوم للعدو بالقيام بعمليات
قصف واغتيال من دون عقاب لن يكون سقفه
أقل من قصف تل أبيب .وعندها ستكون إسرائيل
أمام مواجهة من نوع خمتلف مع غزة .وليس معلومًا
إن كان لديها  320طائرة ال  160لرتسلها يف
عملية قصف القطاع الصغري يف حلظة واحدة ،كما
فعلت خالل أيام احلرب األخرية.

األسد لـ النخالة :سلم لي على مقاومي حماس وقل
لهم إن فلسطني فوق كل الخالفات وسوريا تبقى اىل
جانب املقاومة

األمر اآلخر يتعلق بالعمل على الساحة السورية،
حيث النقاش داخل حمور املقاومة يقرتب من حلظة
القرار بالرد على كل عمليات القصف اليت تقوم بها
إسرائيل ضد أهداف عسكرية سورية أو غري سورية
على أرض سوريا ،إضافة اىل العمليات األمنية
اليت تقوم بها قوات االحتالل مباشرة أو من خالل
عمالئها ضد مقرات للمقاومة أو ضد ناشطني فيها
على األرض السورية .ومع أن هذا القرار ستكون
له تداعياته الكبرية ،لكن الواضح أن واحدة من
نتائج احلرب األخرية يف فلسطني ،هي القدرة على
كي الوعي لدى قيادة العدو وليس لدى شعبه
فقط .وهو حتد كبري ،خصوصًا أن اجلميع يعرف،
مبا يف ذلك قوى املقاومة ،بأن العدو باشر العمل

تصوير علي حشيشو
على وضع خطط لالنتقام من املقاومة الفلسطينية
على ما فعلته خالل  11يومًا .وستكون ساحات
فلسطني كافة ،من غزة اىل الضفة والقدس اىل
أراضي الـ ،48ساحة لعملية «تصفية حساب»
واسعة تقوم بها قوات االحتالل ،يف حماولة حملو
آثار املعركة األخرية .وبالتالي ،فإن رد املقاومة
على كل هذه احملاوالت يتطلب أشكا ً
ال خمتلفة
من املواجهة ،وحمور املقاومة معين أيضًا بهذه
املواجهات.
وليس بعيدًا عن هذه اجلوانب امليدانية وحتى
العسكرية واللوجستية ،فإن التحديات اليت تواجه
املقاومة يف لبنان اليوم ،ليست يف املزيد من
العمل على تعاظم قدراتها العسكرية النوعية ،بل
يف خلق مساحات تعاون أوسع مع كل فصائل
احملور ،سواء يف فلسطني أم يف سوريا والعراق
واليمن أيضًا .وهو ما ختشاه إسرائيل اليت تنظر
اىل حزب اهلل يف لبنان على أنه مركز الثقل
يف جبهة املقاومة الواسعة .وهي حمقة يف أن
تتصرف على أساس أن احلزب وضع نفسه خارج
أي حسابات سياسية من النوع الذي يدفعه اىل
تسويات أو تنازالت مبا خص قضية املقاومة.
وهذا يوجب نظرة خمتلفة اىل مشاركة جهات
جديدة ،على الصعيد السياسي والشعيب ورمبا
امليداني ،يف مرحلة االستعداد للمواجهة املقبلة.
وهو يتطلب حوارات من نوع خمتلف مع كل القوى
الفلسطينية والعراقية والعربية املعنية ،وسينتظر
مجهور املقاومة يف فلسطني كما يف لبنان
واملنطقة ،نتائج االتصاالت اجلديدة اليت ستقوم
بني قوى أساسية يف جبهة املقاومة ،وال سيما
حركة محاس ،وبني مراكز ثقل يف حمور املقاومة،
وال سيما سوريا ،وخصوصًا أن دمشق ،رغم كل
احلنق املوجود لدى قيادتها ومجهورها جتاه «كل
اإلخوان املسلمني» ،وجدت يف احلرب األخرية
مناسبة لكسر جدار الصمت والقلق واخلوف .وكان
الرئيس بشار األسد شديد املباشرة والصراحة
عندما قال لألمني العام حلركة اجلهاد اإلسالمي
ّ
«سلم لي على مجيع
زيادة النخالة قبل أيام:
املقاومني ،وعلى مقاومي محاس ،وقل هلم إن
فلسطني فوق كل اخلالفات ،وإن سوريا كانت
وستبقى اىل جانب املقاومة ،وستوفر هلا كل ما
حتتاج إليه وتقدم هلا كل ما تقدر عليه».
يأتي عيد التحرير هذه السنة ،وسط مناخات من
نوع خمتلف ،فرضتها احلرب األخرية يف فلسطني،
وليس أكثر بهجة من دهشة اجلميع من القدرات
اهلائلة للمقاومني الفلسطينيني الذين ألقوا احلجة
على كل من ينادي بتحرير فلسطني ،وقالوا للجميع
إن طريق القدس تستقيم باستقامة خيار املقاومة،
وليس أي شيء آخر!

صفحة 14

Saturday 29 MAY 2021

الـسبت  29أيــار 2021

Page 14

مــقاالت وتـحقيقات

مركز اتصاالت «تاتش» :صراع متجدد على العقود
إيـلي الفـرزلي
منذ شهرين ُف ّ
ضت العروض التقنية اخلاصة باملناقصة اليت أطلقتها
«تاتش» للتعاقد مع شركة خدمات خارجية لتأمني  70موظفًا ملركز
االتصاالت ( .)Call Centerلكن حتى اليوم ،مل يتم االنتقال إىل
مرحلة فض العروض املالية .اخلالف بشأن نتيجة املرحلة األوىل
أدت إىل تشكيل ثالث جلان كان تقييمها خمتلفًا .جمموعة من
ّ
املديرين تدفع باجتاه السري بالنتيجة األوىل ،واملديرة العامة حتمل
يف يدها تقييمني خيالفان رغبة هؤالء .لكن بني هذا وذاك ،مثة من
يسأل ملاذا اللجوء إىل اخلدمات اخلارجية أص ًال ،يف حني أن الشركة
قادرة على تشغيل املركز بقدراتها الذاتية ،ومبا يؤدي إىل توفري
ما يزيد على مليون دوالر سنويًا؟
تدير قطاع اخللوي بشكل
منذ تشرين األول  2020صارت الدولة ُ
مباشر .ذلك كان مطلبًا أهليًا ،سعى إليه وناضل من أجله كثر.
اهلدف كان ببساطة وقف اهلدر يف قطاع ُوصف يومًا بأنه نفط
لبنان .اهلدر أسبابه عديدة ،أبرزها أن الطبيعة القانونية للشركتني
(شركتان خاصتان متلكهما الدولة لكن ختضعان للقانون التجاري)،
مسحت بفتح صناديق الشركتني للتنفيعات السياسية واملالية ،من
دون رقيب أو حسيب .فال هما ختضعان لآللية الرقابية اليت ختضع
هلا اإلدارات واملؤسسات العامة ،وال هما ،باملمارسة ،شركتان
مستقلتان عن القرار السياسي .ببساطة ،الشركتان تشبهان البلد،
كل فريق سياسي له فيهما من يدير مصاحله ،إن كان توظيفًا أو
عقودًا .همزة الوصل يف هذه العملية هو وزير االتصاالت .مفتاح
سلطته هو توقيعه .إذا مل يكن «راضيًا» يستطيع أن ُيعرقل عمل
الشركتني ،وهذا جيعله متحكمًا يف القرار بشكل كبري ،حتى قبل
تسلم الدولة للقطاع.
اجتماعات جلنة اإلعالم واالتصاالت النيابية كشفت أنه على مدى أشهر
وسنوات كانت صناديق الشركتني مفتوحة على هدر ومسسرات
ّ
تسلم الدولة للقطاع ،كل ذلك
بعشرات ماليني الدوالرات .وبعد
اختلف ،لكنه مل يتوقف .ال إحصاءات دقيقة عن مقدار التوفري.
لكن ذلك ال يعين أن العقلية اليت تدير الشركتني قد تغيرّ ت .ما
تغيرّ فع ًال هو تداعيات األزمة املالية ،اليت فرضت نفسها على أداء
الشركتني .العقود اجلديدة ّ
خفت وتريتها ،واملتعهدون احلاليون
صاروا يصارعون للحصول على أمواهلم بالدوالر ،فيما كل طرف
خيصه بهذه الدفعات.
يف اإلدارة يسعى إىل متييز من
ّ
هذه املشكلة تبدو جلية أكثر يف «تاتش» .فشركة «زين» اليت
كانت تديرها ،رفضت الدفع للمتعهدين يف األشهر األخرية ،حبجة
عدم توقيع العقد معها ،بعكس شركة «أوراسكوم» اليت كانت تدير
«ألفا» .ذلك خلق عند «تاتش» مشكلة مل تعاجل حتى اليوم .لو دفعت
للمتعهدين يف الوقت املناسب ،ملا وجدت مشكلة الدفع بالدوالر
أو باللرية ،فبعض املتأخرات تعود إىل بداية  .2019التأخري فاقم
قيمة املبالغ املستحقة على الشركة ،اليت صارت أغلب مداخيلها
باللرية .ولذلك ،بدأت مرحلة املفاضلة بني املتعهدين .من يقبض
بالدوالر النقدي ومن يقبض باللوالر ومن يقبض باللرية .املشكلة
للمحظيني بالدوالر ،حتى لو مل
يصر على الدفع
أن يف اإلدارة من
ّ
ّ
يكونوا مستحقني .لكن يف األغلب ،فإن املدفوعات تتم إما باللرية
وتعسر
أو بالدوالر .وهذا يؤدي إىل اعرتاض شركات عديدة،
ّ
أخرى .على سبيل املثال ،فإن «تاتش» تواجه حاليًا احتمال ّ
توقف
مركز االتصاالت عن العمل ( )Call Centerأو تراجع جودة خدماته.
ّ
لـ»فتال» غروب) اليت كانت تقدم
فشركة ( TelePerformanceتابعة
اخلدمات اخلارجية للمركز (مسؤولة عن تأمني حاجته من املوظفني)
توقفت عن العمل .وحبسب املعلومات ،فإن املشكلة بدأت بعد أن
صار العاملون يف املركز من موظفي الشركة يتقاضون رواتبهم
على سعر  1500لرية للدوالر ،فيما موظفو «تاتش» حيصلون على
رواتبهم بالدوالر .وعندما طلبت تعديل العقد تأمينًا للمساواة بني
العاملني يف املركز نفسه ،رفضت «تاتش» ،مشرية إىل أنه ال
ميكن تعديل العقد إال يف حال إجراء مناقصة جديدة .عندها أعلنت
الشركة أنه يف حال إطالق مناقصة ستنسحب ،وهو ما حصل.

 1.4مليون دوالر يمكن توفريها إذا استعانت «تاتش» بقدراتها الذاتية

هنا مل تلجأ إدارة «تاتش» إىل قدراتها الذاتية لتأمني حاجتها
من املوظفني إلدارة املركز ،بالرغم من أن القاصي والداني
يدرك أن لديها فائضًا من املوظفني الذين يقبضون وال يعملون.
وهذا مسعه كل أعضاء جلنة االتصاالت ،بشكل رمسي ،من وزير
االتصاالت السابق حممد شقري ،الذي أشار إىل وجود  500موظف
يف الشركتني ال يعملون .لكن مع ذلكّ ،
فضلت إدارة «تاتش»
إجراء مناقصة للحصول على خدمات  70موظفًا متعاقدًا يضافون إىل
موظفي الشركة املسؤولني عن إدارة املركز .حجة البعض كانت
أن التوظيف االنتخابي أسهم يف إدخال عدد كبري ممن ال حيملون
أي مؤهالت ،وبالتالي ال ميكن ضمان تأمني خدمة ذات جودة عالية
إذا ما استعني بهؤالء ،علمًا بأن ذلك ينفيه عاملون يف الشركة،
يعتربون أنه بالرغم من توظيف بعض غري املؤهلني ،إال أن األغلبية
كانت من محلة الشهادات ،وبالتالي فإن جل ما حيتاجون إليه للعمل
يف مركز االتصاالت هو دورة تدريبية لـ 15يومًا .وللتذكري ،فإن
العاملني يف مركز االتصاالت كانوا تارخييًا من موظفي الشركة.
وهو األمر املعمول به حاليًا يف شركة «ألفا» ،فـ»ميك  »1تعتمد

فائض املوظفني يفوق املئتني لكن «تاتش» تبحث عن  ٧٠متعاقداً!
(مروان بو حيدر)
على قدراتها الذاتية لتشغيل مركز االتصاالت ،من دون أن يؤدي
ذلك إىل تقديم خدمة أقل جودة عن اخلدمة املقدمة يف «تاتش».
بالنتيجة ،شاركت يف املناقصة أربع شركات ،هي Telesupport :و
 Akornو Cplusو .Voccityالشركة األخرية أنشئت قبل أشهر قليلة
من املناقصة .أما شركة  ،Cplusوهي شركة التنظيفات املتعاقدة
مع «تاتش» ،فقد طلب منها التقدم إىل املناقصة ،يف ما بدا
املتقدمني وإضفاء شرعية على املناقصة.
حماولة لزيادة عدد
ّ
عندما فتحت العروض التقنية يف  16آذار املاضي ،سريعًا مت إقصاء
 ،Voccityألسباب تتعلق بعدم مطابقتها لشرط مرور سنتني على
تاريخ اإلنشاء ،وبسبب ما تردد عن ارتباط أصحابها مبوظفني يف
«تاتش» .لكن مع ذلك كان السبب الرمسي الستبعاد جلنة دراسة
العروض التقنية للشركة هو إرفاق السعر بالعرض التقين.
بالنتيجة ،كان العرضان اجلديان هما عرضي الشركتني األولني،
أي  TeleSupportو .Akornوقد قررت جلنة التلزيم إعطاء األوىل
العالمة األكرب أي  96يف املئة ،مقابل  52يف املئة لـ»أكرون» ،من
دون أن يكون هنالك أي أسس واضحة للتقييم.
اعرتضت شركة «أكرون» أمام وزير االتصاالت ،على اعتبار أن
هذه النتيجة ،حتدد سلفًا اسم الفائز باملناقصة بصرف النظر عن
قيمة العرض املالي .إال أن الوزارة دعت إىل السري بالنتيجة ألنها
مل جتد فيها أي عيب يستدعي إعادة النظر فيها .لكن حبسب
أصرت «أكرون» على تقديم اعرتاض رمسي إىل كل
املعلومات،
ّ
تقدمت من دائرة
من وزير االتصاالت وإدارة «تاتش» ،معتربة أنها ّ
املناقصات بكامل املستندات املطلوبة ،وبالرغم من ذلك مل يكن
التقييم منصفًا ،ألنه أعطى األفضلية لشركات أخرى من دون أن
تتضح آلية التقييم اليت اعتمدت .وعليه ،طالبت بإلغاء التقييم.
تلك الرسالة أربكت «تاتش» .وحبسب املعلومات ،فإن مديرتها
العامة حياة يوسف مل ترتدد ،عندما وصلها االعرتاض ،يف تعيني
جلنة جديدة إلعادة التقييم .وبالفعل ،تبينّ للجنة اليت ضمت املديرة
السابقة ملركز االتصاالت باتريسيا انطون ،أن شركة «أكرون»
تستحق عالمة أعلى ،فأعطتها  100يف املئة .تلك النتيجة أدت إىل
أصرت
اعرتاض كبري من قبل مديرة املشروع روال أبو ضاهر ،اليت
ّ
على النتيجة األوىل ،مدعومة من مديرين آخرين .وعلى األثر ،عمدت
يوسف لتعيني جلنة جديدة ضمت بسام قبيسي وجنوى زيدان،
فجاءت النتيجة جمددًا صاحل .Akorn
مل يصدر أي جديد بعد .وبعد مرور شهرين على فض العروض
يصر
التقنية ،مل تحُ سم نتيجتها .مثة ثالثة مواقف تتصارع؛ األول
ّ
على النتيجة األوىل ،لكنه مل يعد قادرًا على الدفاع عن موقفه،
بعد نتيجة التقييمني اجلديدين ،والثاني يطالب باعتماد النتيجة
اجلديدة ،ثم فتح امللفات املالية لتحديد اسم الفائز ،والثالث
ّ
يتكفل من يرحبها بتأمني  70موظفًا
يطالب بإعادة املناقصة اليت
للمركز مع إجراء التدريب الالزم هلم ،من دون أن يكون هلا أي عالقة
بإدارة املشروع .وإىل أن يتضح مآل األمور ،مثة من يسأل :هل
حتتاج شركة «تاتش» إىل موارد خارجية لتشغيل مركز االتصاالت
111؟ اجلواب عند عاملني يف القطاع هو «حكمًا ال ،فالشركة إذا
كانت حريصة على ضبط اإلنفاق فلديها ثالث طبقات من التوفري،
بالتعاون مع وزارة االتصاالت :إما العمل على توحيد هذه اخلدمة
بني شركيت اخللوي ،وهو أمر ال حيتاج إىل جهد كبري ويوفر نصف
الكلفة على األقل .وإما االعتماد على القدرات الذاتية للشركة،
وهو أمر ممكن نظرًا إىل الفائض الكبري ويوفر حنو مليون و400
ألف دوالر مصريف سنويًا (علمًا بأن املركز يدار حاليًا من قبل
موظفي «تاتش») ستحصل عليها الشركة اليت تفوز بتقديم هذه
اخلدمة .ويف احلد األدنى ،ومع افرتاض صحة عدم قدرة موظفي
الشركة على القيام باملهمة ،ميكن للشركة أن تقوم بنفسها بتوقيع
عقود مع الكادر الوظيفي لشركة  Teleperformanceأو تتعاقد مع
آخرين .بشكل أدق ،ميكنها أن توقع مع هؤالء العقود نفسها اليت
ستوقعها معهم أي شركة تفوز باملناقصة ،مبا يسمح بتوفري حنو
 10يف املئة من قيمة العقد هي أرباح الشركة الوسيطة.

توظيفات سياسيّة وحمسوبيات:

«احلريري» على خطى «أوجريو»!
هديل فرفور

الفوضى العارمة يف إدارة مستشفى رفيق احلريري احلكومي
مستمرة .يف وقت ينتظر صغار املوظفني يف املستشفى
ّ
إنصافهم بإعادة النظر يف رواتبهم بعد املواجهة اليت خاضوها
مع «كورونا» ،أنزلت اإلدارة بـ»الباراشوت» موظفني جددًا
من دون مباريات وبشكل خمالف للقانون.
حبجة الظروف االستثنائية اليت فرضها وباء «كورونا»،
ّ
متكن املدير العام ُ
ملستشفى رفيق احلريري فراس األبيض
من احلصول على «إذن» جييز له فتح باب التوظيفات يف
مصلحة التمريض يف ُ
املستشفى ،رغم أن القانون الرقم 46
نص،
(قانون سلسلة الرتب والرواتب) الصادر عام 2017
ّ
بشكل واضح ال لبس فيه ،على منع التوظيف يف املؤسسات
بناء على حتقيق
واإلدارات العامة «إال بقرار من جملس الوزراء ً
تجُ ريه إدارة األحباث والتوجيه».
وحبسب معلومات توافرت للزميلة «األخبار» ،مل تراع آلية
«التوظيفات االستثنائية» أدنى الشروط البديهية اليت تلحظها
القوانني ،كاخلضوع المتحانات يف جملس اخلدمة املدنية« ،وهو
إجراء ال ُتعفى اإلدارة منه حبجة الظروف االستثنائية وفق ما
تنص مقتضيات نظام املؤسسة الداخلي» ،وفق مصادر داخل
املستشفى .املصادر ّ
ُ
أكدت أن إدارة املستشفى جلأت إىل
«بدعة» إجراء مباريات داخلية مل ُتعرف املعايري اليت حكمتها،
كما مل ُيعلن عن التوظيفات وال عن رواتب املوظفني اجلدد،
ترتدد
«يعزز شبهة التنفيعات واحملسوبيات السياسية اليت
ّ
ما ُ
على لسان غالبية املوظفني يف ُ
املستشفى».
يف  27نيسان املاضي ،طلبت رئيسة مصلحة الشؤون املالية
واإلدارية ندى الصبان من األبيض املوافقة على شراء خدمات
بناء لطلب رئيس مصلحة التمريض
« 14موظف كونتوار»
ً
حلاجة القسم إىل خدماتهم ،قبل أن يتبينّ أن عددًا من هؤالء
املوظفني الذين باشروا عملهم يف ُ
املستشفى يف اخلامس
من اجلاري ُنقلوا إىل أقسام أخرى ،منها «العالقات العامة»
والـ»غرافيك ديزاين» و»اخلدمات االجتماعية»! وحبسب
فإن من بني املوظفني ابن رئيس دائرة الصيانة
املعطياتّ ،
املقرب من األبيض ،وقد ُأضيف امسه اىل «الناجحني»
ّ
«من دون اخلضوع حتى المتحان شكلي» أص ًال وفق مصادر
«ز ّج يف الالئحة اسم موظفة تربطها صلة قرابة
إدارية ،كما ُ
باألبيض».
«األخبار» سألت املدير العام للمستشفى عن هذه التوظيفات
العشوائية ،فاكتفى باإلشارة إىل أن املستشفى «رفع قدرته
االستيعابية من  170سريرًا إىل  ،340فض ًال عن إضافة
مركزين للتلقيح يتطلب كل منهما تشغيل  10موظفني».
وأضاف« :كل شي عم نعملو ألن البلد حباجة إلو» ،الفتًا إىل
أن كل شيء آخر «مخُ تلق».
املصادر اإلدارية تساءلت حول مدى حاجة ُ
املستشفى ،يف
هذه الظروف ،إىل موظفني «ينزلون بالباراشوت» يف قسم
العالقات العامة؟ كما سألت عن أولوية االلتفات إىل تنظيم
شؤون املوظفني عرب حسم سلسلة الرتب والرواتب اليت مل
ينظر األبيض فيها بعد.
أما األهم ،فهو الشق املرتبط بالظروف اليت متنع أن ختضع
تلك التوظيفات لرقابة داخلية ُمسبقة أو لرقابة مباشرة
من قبل سلطة الوصاية املتمثلة بوزارة الصحة .إذ تؤكد
املعطيات أن التوظيفات األخرية مل متر بدائرة مراقبة النفقات
ّ
«طنشت» الوزارة عن القيام بواجباتها يف هذا اجملال.
فيما
ووصفت املصادر ما حيصل حاليًا بـ»فضيحة أشبه مبا حدث
يف أوجريو يف ظل تغليب احملسوبيات وغياب الرقابة» .فيما
مل يشأ رئيس مصلحة ُ
املستشفيات يف وزارة الصحة الدكتور
جهاد املكوك الرد على االتصاالت املتكررة لالستفسار عن
املوضوع.
موظفون يف ُ
املستشفى أكدوا أن املوظفني اجلدد ينتمون إىل
تيار املستقبل الذي ُي َع ّد األبيض حمسوبًا عليه ،علمًا أن اسم
األخري مطروح لتولي حقيبة الصحة من حصة التيار يف أي
حكومة يشكلها الرئيس املكلف سعد احلريري.
يأتي ذلك كله يف وقت حييط الغموض باحلسابات املالية
للمستشفى يف ظل عجز مرتاكم يفوق  100مليار لرية ،ويف ظل
ُ
فوضى تتحكم بآلية إدارة هذا املرفق العام .وفيما كان الرهان
بأن تؤدي األموال والتربعات اليت تدفقت على ُ
املستشفى
تسببت
وأوضاعه،
يف زمن الوباء يف حتسني أوضاع موظفيه
ّ
تغيب العمل املؤسسي ،يف عدم ترمجة
الفوضى نفسها اليت ّ
هذه املساعدات حتسنًا على مستوى اإلدارة والتنظيم.
واملثال األبرز على الفوضى اليت حتكم عمل ُ
املستشفى،
استنسابية اإلدارة يف تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على
كبار موظفيها حصرًا .إذ تؤكد أوساط داخل ُ
املستشفى أن
املرضي عنهم يتقاضون رواتبهم على أساس
كبار املوظفني
ّ
 44ساعة (نظام ما قبل السلسلة) ويعملون  35ساعة (وفق
ما ينص قانون السلسلة) يف وقت ينتظر العشرات من صغار
املوظفني إنصافهم عرب إعادة النظر يف رواتبهم.
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ســياسـة

إقبال كثيف للجالية السورية يف سيدني على صناديق االقرتاع الختيار الرئيس

األسد للغرب عقب اإلدالء بصوته يف دوما :قيمة آرائكم عن االنتخابات السورية صفر

الرئيس بشار االسد يدلي بصوته واىل جانيه عقيلته أسماء األسد
أعلن الرئيس السوري بشار األسد أن
تصرحيات الدول الغربية اليت تنفي
شرعية االنتخابات الرئاسية اجلارية
حاليا يف بالده ال تساوي شيئا.
وصرح األسد للصحفيني عقب
إدالئه بصوته يف مركز اقرتاع يف
مدينة دوما الواقعة يف غوطة دمشق
الشرقية ،برفقة السيدة أمساء
االسد يوم األربعاء ،بأن سوريا ال
تولي أي اهتمام لتصرحيات الغرب
عن االنتخابات احلالية ،وقال تعليقا
عليها« :قيمة آرائكم هي صفر».
وأشار الرئيس إىل أن احلراك الشعيب
خالل االنتخابات كان كافيا للرد على
تصرحيات الدول الغربية بشأنها،
مضيفا« :هذا االستحقاق وهذا الرد
الشعيب الذي نراه هو تأكيد على أن
املواطن السوري حر ..قرار املواطن
السوري بيد ذلك املواطن ..بيد
الشعب ..ليس بيد أية جهة أخرى»
وشدد األسد على أن إدالءه بصوته
من مدينة دوما ميثل دليال على وحدة
الشعب السوري يف مواجهة اإلرهاب
وتأكيدا على أن سوريا «ليست منطقة
ضد منطقة أو طائفة ضد طائفة».
وقال األسد إن ما جرى يف سوريا
ليس حربا أهلية كما ادعى الغرب،
وهنأ سكان دوما بـ «التحرير من
اإلرهاب والعودة إىل حضن الوطن»،
مشريا إىل أن اإلرهابيني احتلوا
املدينة بهدف تشويه صورتها لكن
معظم سكانها كانوا يتواصلون مع
الدولة.
وتابع قائال« :مع بعضنا البعض
سوية سوف نعمل وسوف نبين مدننا
وقرانا وبلداتنا ..وسوف نعيد حلقولنا
رونقها وعطرها ..والتحية لكل
الشعب العربي السوري يف كل مكان
داخل الوطن وخارجه ألنه هو صاحب
الفضل الوحيد يف كل إجناز ويف أي
إجناز مهما كان صغريا ومهما كان
كبريا ألنه هو من ضحى وهو من صمد
وهو من حصد».
فقد توافد السوريون ،يف سائر
املدن والبلدات والقرى ،يوم االربعاء
اىل مراكز االقرتاع بكثافة وشهدت
املراكز اقباال منذ الصباح الباكر
وبلغ عدد السوريني الذين حيق هلم
االنتخاب داخل القطر وخارجه أكثر من
 18مليونا ،ومت إحداث  12ألفا و102
مركز انتخابي يف كافة مدن ومناطق
القطر.
ونظرا لكثافة االقبال جرى متديد
االقرتاع خلمس ساعات مما يدحض

العملية

ادعاءات الغرب عن ان
االنتخابية مل تكن دميقراطية.
وحرمت أملانيا وتركيا ماليني السوريني
من الالجئني من اإلدالء بصوتهم يف
االنتخابات كذلك فعلت «قسد» يف
املناطق اليت تسيطر عليها وبالطبع
بأمر من أمريكا ،وبالتالي حرم الغرب

عن سبق االصرار السوريني من حقهم
يف االنتخاب ،الغرب الذي حارب
سوريا ومازال حياربها حتت ذريعة
الدميقراطية وبقي سنوات ال يأبه
بأصوات املواالة اليوم حرم املعارضة
أيضا من صوتها ألن ما يهمه ليس
الدميقراطية بل اخضاع سوريا او

إقبال كثيف على االقرتاع يف سورية

تفتيتها وإضعافها من أجل مصاحله
وحلماية الكيان االسرائيلي.
ويف سيدني توافد أبناء اجلالية
السورية بكثافة اىل دار القنصلية
السورية يف املدينة لالدالء بأصواتهم

واختيار الرئيس الذي يرونه األمثل
يف قيادة سفينة البالد اىل بر األمان
يف هذه املرحلة احلساسة.

وأعاله بعض اللقطات:
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إعــالن

شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم
بعجني للعام الثاني على التوالي
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إعــالنات

Dr name ,Bogna
Zborowska

أخصائية وبروفيسور يف سائر
عمليات جراحة العيون

We provide comprehensive
range of services including:
cataract surgery, retinal surgery, eyelid surgery, eye laser
procedure and eye intravitreal
injections .

نقدم مجموعة شاملة من الخدمات
 جراحة الساد وجراحة:بما يف ذلك
الشبكية وجراحة الجفن وإجراء الليزر
.للعني والحقن داخل الجسم الزجاجي

I have been a doctor for 25
years, doing eye surgery for
20 years and in the private
practice for 15 years. I work
mainly in Burwood at the Burwood Eye Specialists, but I
am also a consultant at Bankstown Hospital where I supervise trainee eye doctors.

25 لدي خربة يف طبّ العيون تمتد لـ
20  وأجري جراحة العيون ملدة، عامـًا
. عامـًا15 عامـًا ويف عيادتي الخاصة ملدة
Burwood أعمل بشكل رئيسي يف
، Burwood Eye Specialists يف
لكنني أيضـًا مستشارة يف مستشفى
 حيث أشرف على أطباءBankstown
.العيون املتدربني

Address: 280 Burwood RD Burwood NSW - TEL02 97473065
www.Burwood Rd . Burwoodeyespecialists.com.au

The Lebanese Forces Australia - Sydney
under the patronage of Dr. Samir Geagea

Requests the pleasure and company of

Mr. Antonios Abou Rizk
at its

Annual Gala Dinner
Venue: Imperial Paradiso Function Center
58 Spencer Street, Fairfield NSW 2165
Date: 17 July 2021
Time: 7.30pm sharp
R.S.V.P: 3 July 2021
Abla: 0400 803 800
Email: sydneymedia@lebanese-forces.com.au

Due to the ongoing economic crisis in Lebanon, proceeds from this night will go to
support urgent medical, food and disaster relief

All aspects of Building & Carpentry:
- New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
Granny والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ
..) وغري ذلكPergolas(  والسقائفFlats
0455 166 777 :اتـصلوا بـ ايلي على الرقم
Email: luxcorp@outlook.com.au
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إعــالنات

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح  7ايام
يف االسبوع

من االثنني حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

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

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح
بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج ..تشكيلة مميزة
ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية

Saturday 29 MAY 2021
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وجــهات ســياحية

 3مواقع عامليّة إلطالالت بانوراميّة ختطف األلباب
مجلة سيدتي

ّ
مثة مواقع يف العامل تشرف على مناظر
بانورامية رائعة ،وهي قبلة السائحني،
ّ
خباصة ّ
عشاق املغامرات يف اهلواء الطلق
ّ
والتصوير .ويف هذا اإلطار ،جتول الزميلة
سياحية يف
«سيدتي» على ثالثة مواقع
ّ
الطبيعية اليت
العامل متتاز بـ «شرفاتها»
ّ
ال تقاوم!

بحرية «كومو»

اإليطالية ،هي واحدة من
حبرية «كومو»
ّ
ً
جباذبيتها
شهرةُ ،تعرف
أكثر البحريات
ّ
وتعد مقصدًا
السياحية وقراها اخللاّ بة،
ّ
ّ
لألثرياء واألرستقراطيني منذ العصر
ّ
يفضلها
الروماني لقضاء العطالت ،كما
جنوم الغرب راهنًا لالسرتخاء.
يبلغ طول حبرية كومو والشبيهة باملضيق
البحري  50كيلومرتًا ،وهي تتخذ هيئة حرف
 ،Yمقلوبًا؛ تبدو البحرية بني الشواطئ
احلرجية شديدة االحندار ،فيما ترتفع اجلبال
على اجلانبني ،ويف الشمال هناك جبال
األلب ،ما جيعل املناظر ّ
أخاذة يف املكان،
وحميطه.
ّ
تتخلله
ميكن اجلولة يف البحرية ليوم واحد،
ّ
أما إذا اتسع
حمطات يف بعض القرىّ ،
فإن مناطق اجلذب الرئيسة
وقت السائح
ّ
حول البحرية جديرة باالستكشاف بوساطة
العبارة .تشتمل احملطات على
القارب أو
ّ
زيارة قرية «بيالجيو» الصغرية ،املعروفة
أيضًا باسم «لؤلؤة البحرية» ،فهي عبارة
الضيقة
عن جمموعة متشابكة من األزقة
ّ
واألماكن شديدة االحندار ،وحتضن املنازل
القدمية واملطاعم واملتاجر األنيقة.
إىل ذلك ،حيلو االستمتاع بالرياضات
خباصة يف الصيف ،مثل التجديف
املائية،
ّ
ّ
بالـ «كاياك» ولعشاق املغامرة ،ميكنهم
استئجار قوارب الـ «كاياك» أو الزوارق
الدواسات أو األلواح أو املراكب
أو قوارب
ّ
الشراعية .وهلواة التصوير الفوتوغرايف،
ّ
بانورامية من املواقع اآلتية،
هناك إطالالت
ّ
الواقعة يف حميط حبرية «كومو»:
• «برونيت» :تبعد بلدة «برونيت» دقائق
من وسط مدينة «كومو» ،وميكن الوصول
إليها بالسيارة أو باحلافلة أو سريًا على
األقدام أو بوساطة القطار اجلبلي الذي افتتح
يف سنة  .1894لطاملا كانت البلدة واحدة
من أشهر وجهات العطالت بفضل اهلواء النقي
واملساحات اخلضر ،مع اإلشارة إىل ّ
أنه يطلق
على «برونيت» اسم «شرفة جبال األلب».
• قلعة «باراديلو» :هذا الربج الرومانسكي
ّ
ّ
التل املطل على مدينة «كومو»،
حيتل
املربع
ً
ويبدو مغلقا يف اجلانب اجلنوبي الغربي من
منطقة  .Chanترتاوح املشاهد بني «كومو»
وجبال األلب ،وصو ً
ال إىل «وادي بو» و «جبال
األبينيين».
• «مونيت سان برميو بيالجيو» :يبعد بضع
كيلومرتات من «بيالجيو» ،وهو أعلى جبل يف
القمة
منطقة Larian Triangle؛ ميكن الوصول إىل
ّ
يف غضون ساعتني إىل ثالث ساعات من املشي،
يف رحلة رائعة ال تعرتض مسارها الصعوبات.
عل ،جتذب اإلطالالت اليت ال مثيل هلا على
من ٍّ
البحرية ،علمًا ّ
األيام الصافية ميكن رؤية
أنه يف ّ
«جبال األبينيين» جنوبًا.
إيطالية يف مقاطعة
بلدية
• «بيغرا» :هي
ّ
ّ
«كومو» ،ميكن الوصول إىل املنطقة املأهولة
منها عرب الطريق املؤدي من  Argegnoعلى طول
وادي «إنتلفي» أو بوساطة «التليفريك»  ،تقع
القرية بالقرب من اجلبل ،وتطل على البحرية
إطالالت رائعة.

الصخرة املع ّلقة

ّ
املعلقة» الواقعة يف والية «فيكتوريا»
«الصخرة
ُ
ً
األسرتالية ،على ارتفاع  718مرتا فوق مستوى
ً
سطح البحر ،تبعد حنو  70كيلومرتا مشال غربي

 3مواقع عامليّة إلطالالت بانوراميّة تخطف األلباب

من الصخرة ،يمكن االنغماس يف املناظر الطبيعيّة الدراميّة للمضيق البحري

منذ العصر الروماني ،كانت البحرية مكاناً مفضّ ً
ال للطبقة األرستقراطيّة لقضاء العطالت

إطاللة على البحرية من «بيجرا» ،تبدو عربة «التليفريك»
«ملبورن» ،وبضعة كيلومرتات مشالي جبل
ّ
املعلقة» أيضًا
«ماسيدون» ُتعرف «الصخرة
باسم «جبل ديوجني» ،واألخري عبارة عن تكوين
بركاني نادر بالقرب من  Woodendو «جبل
ماسيدون».
جراء العوامل
تعرض املوقع ألضرار جسيمة ّ
كان ّ
ّ
تكتل التكوينات
أدى إىل
اجلوية ،األمر الذي ّ
العادية.
الصخرية غري
ّ
تتعدد النشاطات يف املوقع ،وتشتمل على:
ّ
والتعرف إىل ثراء املكان
املشي ملسافات طويلة
ّ
سيما الكواال ،وممارسة
النباتي واحليواني ،ال
ّ
ّ
لكل أفراد العائالت
األلعاب املختلفة واملناسبة
على مساحات واسعة من العشب يف الساحة
السد ،حيث يعيش
احمليطة ،وصيد السمك يف
ّ
ّ
املرقط.
مسك السلمون
جتدر اإلشارة إىل أن املوقع هو مكان تنظيم
الفعاليات املختلفة ،مثل ،سباقات اخليول..
ّ
كما يستضيف احلفالت املوسيقية ،فقد ّ
غنى
ّ
كل من ليونارد كوهني ورود ستيوارت
فيه
ّ
وبروس سربينغستني ،وأدى فيه كل من
املوسيقية ،واملوسيقي
جمموعة «ميدنايت أويل»
ّ
واملغين عازف البيانو إلتون جون.
يعود تاريخ وجود الصخرة إىل أكثر من  6ماليني
تارخيية
خيالية
سنة خلت ،وهي اخللفية لرواية
ّ
ّ
سرتالية بعنوان  Picnic at Hanging Rockمن
ُأ
ّ
تأليف جوان ليندساي ،تدور أحداثها يف سنة
 1900عن جمموعة من الطالبات يف مدرسة
سرتالية خيتفني يف «هانغينغ روك»،
داخلية ُأ
ّ
ّ
أثناء نزهة يف يوم احلب .وقد ظهرت «الصخرة
ّ
املعلقة» أيضًا يف فيلم حيمل عنوان الرواية

مشهد املغيب من «الصخرة املع ّلقة»

نفسه ،للمخرج ُ
األسرتالي بيرت وير.

صخرة «ترول تونجا»

الصخرية
يف النرويج ،تبدو أمجل التكوينات
ّ
ً
إثارة لإلعجاب ،وحتديدًا Trolltunga
وأكثرها
(أو لسان ترول)؛ فهذا التشكيل الصخري يعلو
حنو  1100مرت فوق مستوى سطح البحر ،وذلك
يف بلدية  ،Ullensvangمبقاطعة «فيستالند».
الطبيعية
من األعلى ميكن االنغماس يف املناظر
ّ
الدرامية للمضيق البحري واالستمتاع باملنظر يف
ّ
اجتاه النهر اجلليدي (فولغيفونا).
يتخيل الشعور املثري الذي يشعر
على القارئ أن
ّ
به املرء عند الوقوف ،ورمبا اجللوس هناك عند

الطرف ،يطفو بني السماء واملاء ،فض ًال عن
اجلبلية العالية حتى
التنزه عرب التضاريس
جاذبية
ّ
ّ
ّ
«ترول توجنا» 1180يف مسري طويل شاق ،لكن
املكافأة تكمن يف املناظر اخللاّ بة!
املمر الرئيس يف  P2يف قرية ،Skjeggedal
من
ّ
تبلغ املسافة ذهابًا وإيابًا  28كيلومرتًا بارتفاع
املقدر للمشي ملسافات
 800مرت تقريبًا .الوقت
ّ
طويلة هو من  8إىل  12ساعة.
هناك مسار إضايف يف P3 Mه ،gelitoppحيث
تبلغ املسافة ذهابًا وإيابًا  20كيلومرتًا ،بارتفاع
املقدر للمشي ملسافات
حنو  320مرتًا .الوقت
ّ
طويلة هو من  7إىل  10ساعات.
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كــتابات

حـلم مـائي

َ
األرض
شطب
َ
ّ
وما حتت الذرى

وحمى
خلق
تاريخ
ٍ
مفرتى

ّ
خط
ِ
املاء
فوق
حرفًا خارجاً

ٍ
لغات
عن
يف قواميس الكرى

ومضى
البحر
يف
ِ
صوتًا باحثًا
عن مرايا
ّ
دته
قل ُ
جوهرا

َ
املاء
اشعل
َ
رؤى
بفيض من
ً
ٍ

ووصايا
ٍ
غناء
من
أمطرا

األمواج
فرأى
َ
تؤتي مشعها

غيب
خلف
ٍ
طافح
ٍ
يف ما يرى

ِ
باملاء
واغتنى
سر ُه
يفضي
ّ

إلله الصمت كيال
يشرتى
حلم
أي
ٍ
ِ
أجفانه
نام يف

حني
ّ
عنه
شف املاء
ُ
وانربى..

محمد عامر األحمد  -سورية

رؤى يـقظة
رؤية ()1
أنا والعزلة،
على موعد هذا املساء
ستأتي لـ جمرتي..
وترتك لي صدرها
القهوة..

وفنجان

رؤية ()2
يف غبشة الصبح
علقت الطائرة الورقية مبستنقع
ويد الطفل كانت تشري من
قريب،
من هنا ..على باب الشمس
رؤية ()3
زهرة
حتررت الزنابق من نرجسيتها،
نركسوس ترك هلا الغدير واملاء
واملرايا..
إيكو تزوجت،
ما الداعي للدخول –إذن -يف عبث
امليثولوجيا؟
رؤية ()4
اهلالل قوس حجر
سيسقط على رأسي
لن أثق يف حدسي
الشرك..
سأصادق
َ
رؤية ()5
قصبة احلنني..
ّ
وعكاز الوله..
وعصى الشوق..
تنخر فيهم أغنية وحلن خريفي
وأنفلوانزا حـــــادة..
رؤية ()6
احللوة..
املهذبة..
بنت أبيها ،مفتول الشارب،
ترقص بأدب كالفجور على أغنية
شعبية ملطرب غري معروف..
رؤية ()7
برج امليزان،
يذكر عدل أبي..
وحكمته..
ّ
وضالله ملا آمن بي واصطفاني..
رؤية ()8
وحيدها..
أمي ..مات
ُ
ّ
حملول
اجلفاف وإعالن كرمية خمتار
كثريا،
تأخرا
ً
جنوبية ال تنكسر..
ّ
اجلبال تنام فوق كتفيها ..وختشى
علي من أكياس البقالة..
َّ

محمـّد املصطفى

هل حنن يف دوامة التاريخ واحلروب
اليت تعيد نفسها؟!
من املعروف عن الفوضى
التارخيية انها خلقت حروبا
فتاكة بني مجيع الفرقاء
والشعوب اي اهل املنطقة
ابتداء من بالد فينيقيا
والتاريخ املرتبط يف جغرافية
واحدة اي سوريا لبنان
االردن فلسطني ،انا ال اتكلم
من منطلق حزبي جلهة معينة
او حلزب معني ،لكن تارخييًا
كانوا
وعلميًا وواقعيّا،
يسمون األرض على أمساء
ّ
الشعوب الذين سكنوا فيها
يف عدة حقبات تارخيية غابرة،
لكن منذ زمن بعيد جدًا كانت
أمساء هذه الدول األربع او
اخلمس يف العصور الوثنية
الغابرة فينيقية ،أمسا وأحدا
ثم كان يتغري االسم على حسب الشعوب اليت
سكنت يف هذه الدولة فينيقيا ،كانت دولة
الشعوب الوثنيني ومن بعدها أصبحت بالد
العربانيني ثم بالد املسيحيني اي األرض اليت
ولد فيها املخلص يسوع املسيح ..ثم استوىل
عليها العرب بعد عدة معارك وحروب طويلة مع
الصلبيني ،وايضًا كانت هذه املنطقة متحدة
جغرافيا ومتشعبة بشريًا ودينيًا ،هلا تاريخ
ً
حضاري ألكثر من  ٥٠٠٠سنة.
اما الشعوب اليت سكنت على أرضها يف
املاضي فمتعددة األمساء حتت شعارات وأمساء
عديدة وقبائل ومذاهب وأديان وثنية ومساوية،
منها الديانات الوثنية ثم الديانة اليهودية ثم
الديانة املسيحية ثم الديانة اإلسالمية.
لقد دامت احلروب يف هذه املنطقة بني شعوبها
أكثر من  ٣٠٠٠سنة قبل امليالد ،ومن قبل
ظهور الشعوب املسيحية والعربية واإلسالمية،
لكن من بعد امليالد أنطلقت حروب جديدة من
أجل حكم األرض وأخذها لدينه او لعشريته
ومن أجل الطوائف اي الطوائف الوثنية والغري
وثنية منها الشعوب الفلسطينية اليت يقال
عنها االرامية اليت كان سكانها يتكلمون اللغة
اآلرامية يف ذلك احلني ،ويسكنون املنطقة
قبل االف السنني اي قبل ان تكون هلم اديان
مساوية مثل الشريعة اليهودية واملسيحية
واإلسالم.
ان فلسطني ليست دولة منعزلة عن باقي
الدول االربع ،اذ كانت مرتبطة مع بعضها
جغرافيًا وتارخييًا ..لكن احلروب اليت أجتاحت
املنطقة لعدة سنني وقرون خلقت حلفاء
وخلقت اعداء من أجل األرض والدين واملرجع،
ألنها مرجع لعدة أديان معروفة ..كانت احلروب
بني اليهود واملسيحيني اي أتباع املسيح ،ثم
دخل عليها الرومان وخاضوا حروبا بينهم وبني
العرب وسكنوا يف املنطقة ما يقارب ٢٥٠
سنة.
ومن بعدها دخل عليها الفاحتون العرب وهزموا
الصليبيني الرومان يف معركة حطني اي على
جبل حطني ،ومنذ ذلك احلني تأججت احلروب
يف تلك املنطقة لعدة أسباب منها دينية ومنها
سياسية ومنها إستعمارية ،او ً
ال كانت أرضا
للشعوب الوثنية اليت كانت متارس الطقوس
والعبادة على اجلبال يف املناسك اليت يف
داخلها متاثيل حجرية لالله الذي كانت تعبده،
وبعض خرباء االثار وجدوا آثارًا قدمية يف سوريا
ولبنان واالردن وفلسطني ترمز اىل حقبات
تارخيية قبل املسيح بكثري ،وايضًا توجد آثار
تارخيية مقدسة بالنسبة لبعض الطوائف مثل
هيكل سليمان واملراكز االثرية القدمية للديانة

املوسوية والعقائد اليهودية ،وكانت فينيقيا
وأورشليم ارضا مهمة جلميع األديان السماوية
وال تزال أكرب مرجع ديين للطوائف املسيحية
وأكرب مرجع اثري يرمز اىل حياة السيد املسيح
ألنه ولد وعاش حياته وأكمل رسالته اخلالدة
ومات وقام يف هذا البلد الذي إمسه فينيقيا.
واليوم يوجد أكرب دليل اثري يثبت حقيقة ما
قاله السيد املسيح وهو منحوت ومدون يف
اللغة االرامية وحمفور على اجللد يف حفريات
دير قمران يف االردن الذي عاش فيه يوحنا
املعمدان الذي كان معطى من اهلل
وخترج منه
ّ
ليكون مرجعًا الهوتيًا ودينيًا..وهو الذي تنبأ
مبجيء ربنا يسوع املسيح الذي ولد يف هذه
األرض اليت يقال عنها اليوم األرض املقدسة
او اورشليم اليت تعين مدينة السالم ،أرض
األنبياء والرسل واملرسلني..
فمن هم الذين
قسموا هذه املنطقة الواحدة
ّ
فينيقيا سابقًا؟
قسمت
قبل منتصف القرن التاسع عشر بقليل ّ
الدول االستعمارية فرنسا وانكلرتا املنطقة اىل
عدة دويالت صغرية لكي تبقى ضعيفة حتت
الشروط والوالء اخلارجي لتلك الدول،
وسيموا
ّ
عليهم وكالء بشكل رئيس لكل بلد وقوانني
لتنفيذ عدة أجندات تفيد الدول االستعمارية
يف عدة قطاعات مدنية او حربية لشراء منها
األسلحة ومجيع عتاد احلرب والسلع االستهالكية
واملعيشية ..هذه السياسات مل تكن ملصلحة
العرب وشعوب املنطقة الن مجيع هذه الدول
مل تأخذ استقالهلا التام ،كما جيب ،بل باتت
يف صراع يف ما بينها بني احلني واآلخر ،من
أجل احلدود املشرتكة والثروات الطبيعية.
واليوم الذي حنصده هو حصيلة الشرك
االستعماري الذي نصبوه للعامل العربي ،اال
وهو التجزئة واالستقالل املغلف الغري موجود
والشفهي ال غري ،ووجدوا أخصاما من الداخل
ومن اخلارج يتناحرون من أجل أمور كثرية
متخلفة ،وشجعوا األحزاب وأهل العلمنة حملاربة
األديان القدمية املعرتف بها لكي ينفذوا خمطط
فرق تسد.
ّ
هذا هو الواقع املخيب يف الدول العربية ،اليت
كانت وال تزال ..حروب يف كل مكان وزمان
ودمار وشراء أسلحة وقنابل حمرقة مببالغ كبرية
كل سنة مثل أسلحة الدمار والصواريخ البعيدة
املدى لكي يقتلوا بعضهم البعض من دون
اي سبب.
هكذا نعلم من هم اهل الثقافة احلقيقيني بني
الشعوب ،ومن هم رواد هذا العامل من الذي
نسمعه ونراه من اخرتاعات ورقي وازدهار
وعمران وتكنولوجيا حديثة يف بالدهم.
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تـتمات

جملس نقابة أطباء ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

واقتصاديا وخدماتيا دون ان يصحو ضمريكم او ان يرف لكم
جفن.
رئيس احلمهورية قدم عشرات ملفات الفساد فأكلها الغبار يف
أدراجكم..
القاضية غادة عون حتاربونها وتوقفونها عن عملها يف قضية
الفساد والتهريب املالي يف مكاتب شركة مكتف.
واآلن جاء دور رئيس مجعية «متحدون» رامي عليق الذي كشف
الفساد يف شركة مكتف ويف عشرات الشركات واملرافق.
ان قرار توقيف احملامي عليق لن يكون نزهة سهلة لكم ،فغالبية
الشعب اللبناني املذلول واملقهور سيقف اىل جانبه وسيكون هناك
أالف رامي عليق..
ونبقى على ثقة ان التغيري آت ال حمالة وان لبنان كطائر الفينيق
وان مات فال له من ان يقوم.

باسيل

ويف اطار الدعم للمحامي عليق وغريه من الناشطني الذين يطالبون
مبكافحة الفساد ،اعترب رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل
 ،يف تصريح على وسائل التواصل اإلجتماعي ،أن «التيار ولد
وكرب بنضال وتضحيات شبابه ،وها هو اجليل اجلديد يسلك خطى
األولني ،لنحقق معًا التحرر منالفساد ،وبناء دولة احلق».
ّ
ً
وتابع النائب باسيل يف تصرحيه« :لن خياف شبابنا قمعًا أو توقيفا،
ّ
يغطي املرتكبني ،ويستقوي على االوادم».
لن نسكت عن قضاء

أسود

ي النائبزياد أسود ،لدى مشاركته
كما أبدى عضو تكتللبنان القو 
يف جتمع للتيار يف العدلية تضامنا مع احملامي رامي عليق ،أسفه
«ألنين كمحام أقف هنا بسبب املمارسات القضائية والغطاء
السياسي ،واليوم سقطت السلطة كما سقطت بكل امللفات،
ل اليوم ليست مهمتهم محاية أنفسهم بل
الذين هم يفقصر العد 
هم موجودون بهذا القصر ألن من واجبهم محاية الناس ،وهم ال
حيفظون حقوق املواطن ،وجيب أن يذهبوا ملنازهلم».
ني لإلعتصام
ودعا أسود يف تصريح تلفزيوني« ،نقابة احملام 
املفتوح للمطالبة باستقالة املوجودين بقصر العدل ألنهم ال
يستطيعون رد حقوق أي مواطن».

غسان عطاهلل

ي النائبغسان عطاهلل ،خالل تصريح
ولفت عضو تكتللبنان القو 
تلفزيوني لدى مشاركته يف جتمع للتيار يف العدلية تضامنا مع
احملاميرامي عليق ،اىل أن «املشهد كم كان مجيال اليوم لو أننا
رأيناالقوى األمنية تهجم على الفاسدين وتقيدهم وتعتقلهم».
وتوجه عطاهلل يف تصرحيه ملدعي عام التمييز غسان عويدات:
ري
«هيبتك تأتي عندما تقبض على الفاسدين وعلى من قاموا بتفج 
ل العام وعلى من نهبوا الدولة وال
ت وعلى سارقي املا 
مرفأ بريو 
تأتي هيبتك حينما تقبض على من طالب بالقضاء على الفساد
وعلى من طالب باحلقيقة ،ال تكون اهليبة هكذا أيها القاضي ،وأنا
صديق احملامي رامي عليق وأتبنى ما فعله واعتقلين ان استطعت،
مكانكم حفظ حقوق الناس ال السلبطة عليهم».
استنكرت هيئة احملامني يف «التيار الوطين احلر» ،ما تعرض له،
ليل امس االول بتوقيت بريوت فجر امس اجلمعة بتوقيت سيدني،
احملامي رامي عليق ،جلهة طريقة استدعائه وتوقيفه من دون
احرتام ألبسط حقوق االنسان والقوانني املرعية االجراء ،واليت
ذكرتنا بالدولة البوليسية اليت ظننا بأنها ولت اىل غري رجعة».
وأضاف البيان« :كنا نأمل يف ان تبذل اجلهود القضائية واالمنية
ملتابعة ملفات الفساد وكشف املسؤولني عن االنهيار االقتصادي
واعتقال املتورطني الفعليني يف انفجار املرفأ ويف سائر اجلرائم
اليت ترتكب كل يوم يف حق الوطن واملواطن».
وأكدت اهليئة على ان «العيش خارج اطار احلرية هو شكل من
اشكال املوت ،فهي تدعو كافة شرائح اجملتمع إىل الدفاع عن
احلريات العامة كما وتدعو السطات القضائية واالمنية اىل التقيد
املطلق بالقوانني ومحاية حرية التعبري وحتقيق العدالة».

مجلس نقابة محامي بريوت

كذلك تلقى رامي عليق دعما قويا من جملس نقابة حمامي بريوت
الذي طلب تركه حرا طليقا فورًا
فقد ترأس نقيب احملامني يف بريوت ملحم خلف اجتماعًا استثنائياً
جمللس النقابة يف بريوت ترأسه حبضور أعضاء اجمللس ،يف ضوء
سلسلة األحداث اليت حصلت مع احملامي الدكتور رامي عليق.
وبعد التداول ،صدر عن اجمللس البيان اآلتي:
«أو ً
ال  -يتوقف جملس النقابة بذهول أمام مشهد إضايف مروع
من مشاهد سقوط الدولة يتظهر اليوم مبخالفات جسيمة صارخة
لألصول والقوانني املرعية اإلجراء وللمواثيق الدولية ،بإعتقال
احملامي الزميل رامي عليق .بالفعل ،وبعدما تواصل نقيب احملامني
الدكتور ملحم خلف مع احملامي عليق ودعاه اىل مكتب النقيب يف
بيت احملامي ،للوقوف عند تفاصيل قضية مالحقته جزائيا من
القضاء ،وذلك جالء لكل املالبسات وحرصا على مراعاة األصول
اليت تنص على آلية مالحقة احملامي جزائيا ودور نقابة احملامني
بهذا الصدد ،ويف حلظة توجه احملامي سريا على األقدام بإجتاه
بيت احملامي ،إنقض عليه أشخاص بلباس مدني جمهولي اهلوية
واقتادوه خمفورا بعنف شديد اىل جهة جمهولة.
ثانيًا  -انبح صوت جملس النقابة ،تكرارا ،منذ أشهر ،بتذكري
القضاء واألجهزة األمنية ،بتلك اإلجراءات القانونية املنصوص عنها
يف املادة  79من قانون تنظيم مهنة احملاماة وبسائر النصوص

القانونية والتعاميم الصادرة عن النيابة العامة التمييزية امللزمة
للقضاء ولألجهزة األمنية ،يف أي إجراء يتخذ حبق أي حمام ،ويف
مفهوم وتفسري اجلرمية املشهودة ويف مدى توفرها/من عدم
توفرها ،يف كل قضية .وكم حذرت النقابة من خطورة جتاوز
القوانني واإلنزالق اىل الدولة البوليسية األمنية ،وال حياة ملن
تنادي .وهذه الالمباالة توحي كأن هذه اجلهات ال تأبه بنقابة
احملامني وبدورها احلصري يف رعاية شؤون احملامني ،بل تتقصد
جتاوز النقابة يف كل مرة يتسنى هلا ذلك .وهل جتاهل نقابة
احملامني يصلح ما أفسدته املمارسات الشاذة حبق احملامني؟
ثالثًا  -يشدد جملس النقابة دوما على ضرورة وإلزامية تقيد
احملامني بقسمهم ومبا ينص عليه قانون تنظيم مهنة احملاماة ومبا
تنص عليه أنظمة النقابة ،وإذا كان هناك من خمالفات مرتكبة من
حمامني ،فهي بالتأكيد موضوع مساءالت مسلكية أمام اجملالس
التأديبية املعنية ،والنقابة ال تغطي أي حمام مرتكب .والسؤال
يطرح على القضاء :كم من خمالفات وقعت من قبل قضاة حبق
حمامني ومت التستري عليها من التفتيش القضائي؟ والالئحة
تطول .والسؤال أيضا يطرح على األجهزة األمنية :كم من خمالفات
وقعت من قبل عناصر أمنية حبق حمامني ومت غض النظر عنها من
األجهزة األمنية الرقابية املعنية؟ والالئحة تطول .بعيدا عن تقاذف
املسؤوليات ،أمل حين الوقت أن يتم وضع حد هلذه املنظومة
السياسية القضائية األمنية اليت تنحر الدولة مبمارساتها البوليسية
األمنية؟ ونقابة احملامني ستضع احلد هلا.
رابعًا  -حيذر جملس النقابة املعنيني من تفلت األمور وخروجها
عن نصابها القضائي القانوني ،ويطلب فورا من املعنيني ترك
احملامي الزميل رامي عليق حرا طليقا ،ويدعوهم اىل سلوك
االصول القانونية الصحيحة ،حفاظا على ما تبقى من دولة قانون.
ويدعو جملس النقابة احملامني اىل إضراب إحتجاجي حتذيري يومي
غد اجلمعة يف  2021/5/28واإلثنني يف  ،2021/5/31لوضع األمور
يف مسارها وتصحيح العالقة مع نقابة احملامني ومساءلة الفاعلني
عن التوقيف غري القانوني وغري املطابق للمواثيق الدولية حلقوق
اإلنسان.
كما يبقي جملس النقابة إجتماعاته مفتوحة يف حالة انعقاد دائم
ملواكبة كل التطورات والختاذ املواقف املناسبة املتناسبة .ال مكان
اليوم ،لكلمات رنانة تراعي اخلواطر ،فاحملامون يقفون صفًا واحدًا
بوجه كل من ينال من نقابة احملامني ومن يهدم هيكل العدالة
ومن يهدر دم الناس ويضعهم يف خطر املوت احملتم ،وانتهى
الكالم».

بشار األسد رئيسا ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

عبد اهلل على  213968صوتًا ،أي ما يعادل  1.5يف املئة من
املقرتعني.
وكانت مراكز االنتخابات أغلقت يف سوريا أبوابها ،بعد أن جرى
متديد االقرتاع حتى منتصف ليل األربعاء ،يف ظل اإلقبال الكثيف
للناخبني على صناديق االقرتاع.
وأجريت االنتخابات يف  12ألف مركز يف خمتلف أحناء البالد ،وسط
إقبال كثيف للناخبني يف دمشق وحلب ومحص والالذقية والساحل
حتدى الناخبون مضايقات «قسد»
السوري .ويف الشرق السوري ّ
وأقبلوا على االقرتاع بكثافة.
أن الرئيس السوري وعقيلته امساء األسد أدليا بصوتيهما يف
ُيذكر ّ
االنتخابات الرئاسية يف مدينة دوما يف الغوطة الشرقية.
وقال الرئيس السوري إن «اإلرهابيني حاولوا من خالل احتالل دوما
تشويه صورتها ،لكن معظم أهلها كانوا يتواصلون مع الدولة»،
مضيفًا« :هناك من أهالي دوما والغوطة َمن قاتل مع اجليش
وقدم شهداء يف اجليش والقوات الرديفة».
السوري،
ّ
ّ
يتعلق بالتعليقات الغربية على االنتخابات الرئاسية السورية،
وفيما
رد األسد بالقول إن «احلراك الشعيب خالل االنتخابات كان كافيًا
ّ
مشددًا على أن «ما
للرد على تصرحيات الدول الغربية بشأنها»،
ّ
ادعى الغرب».
جرى يف سوريا ليس حربًا أهلية كما ّ
وكانت احملكمة الدستورية العليا أصدرت يف العاشر من الشهر
احلالي قرارها بشأن اإلعالن النهائي عن قائمة املرشحني ملنصب
رئيس اجلمهورية ،وهم عبد اهلل سلوم عبد اهلل وبشار حافظ األسد
وحددت موعد احلملة االنتخابية للمرشحني من
وحممود أمحد مرعي،
ّ
تاريخ الـ  16من شهر أيار اجلاري حتى الـ  24منه.

وزير استخبارات اسرائيل ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

خامسة من احملادثات مع إيران ،بغية إعادة الواليات املتحدة إىل
االتفاق النووي املربم عام  ،2015والذي يهدف ملنع إيران من
امتالك قنبلة ذرية.
وال تشارك الواليات املتحدة يف احملادثات بشكل مباشر ،غري
أن وفدًا أمريكيًا يرتأسه روب مالي ،املبعوث اخلاص للرئيس جو
بايدن إليران ،يتواجد أيضًا يف العاصمة النمساوية .وأجرى ممثلو
القوى األخرى املعنية  -أملانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصني
– جوالت مكوكية بني الواليات املتحدة واجلانب اإليراني لتسهيل
إجراء حمادثات غري مباشرة.
واالتفاق اهلادف أساسًا إىل منع إيران من حيازة السالح النووي،
يرتنح منذ انسحاب الرئيس األمريكي السابق دونالد ترمب منه عام
 2018وتشديده العقوبات على طهران .وإيران اليت ردت بالرتاجع
تدرجييًا عن تنفيذ غالبية التزاماتها األساسية مبوجب االتفاق،
تسعى لرفع العقوبات.

بلينكن :حذرت اسرائيل ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

منازهلا شرق القدس قد جيدد «التوتر والصراع واحلرب».
وقال يف مقابلة مع موقع أكسيوس «األمر األكثر إحلاحا هو البناء
على وقف إطالق النار يف غزة ،وإرساء أسس استقرار أكرب يف
الضفة والقدس».
وكان قيام مستوطنني متطرفني مبحاولة إجالء عائالت فلسطينية
من حي الشيخ جراح ،نهاية شهر رمضان املاضي ،وراء اندالع
اضطرابات كبرية يف القدس وصل مداها إىل تظاهرات ومواجهات
عنيفة يف الضفة الغربية ،كما وصلت إىل غزة بعد تدخل حركة
محاس باطالق صواريخ على مدن إسرائيلية.
وكانت احملكمة العليا يف إسرائيل أصدرت ،الثالثاء املاضي ،أمرا
إىل املستشار القضائي للحكومة بتحديد موقفه ،خبصوص اإلجراء
القضائي املتعلق بقضية إخالء العائالت من حي الشيخ جراح.
يذكر أن وقف إطالق النار يف غزة دخل حيز التنفيذ فجر اجلمعة،
إثر وساطة مصرية ،وذلك بعد  11يومًا من الضربات العنيفة اليت
شنتها إسرائيل على القطاع املكتظ بالسكان ،ومواقع عدة حلماس،
حبسب ما أعلن اجليش اإلسرائيلي يف تصرحيات سابقة ،فيما
أطلقت كتائب القسام (اجلناح العسكري حلماس) وحركة اجلهاد
آالف الصواريخ باجتاه مدن إسرائيلية.
وأوقعت جولة التصعيد األخرية ما يقارب من  248قتي ًال فلسطينيًا،
بينهم العشرات من األطفال ،فيما سقط  13قتي ًال من اجلانب
اإلسرائيلي.

وزير خارجية صنعاء ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ِ
غري القانونية ،واليت تقوم بها اإلمارات
رفض اليمن
«املمارسات َ
يف أراضي اليمن وجزره».
وتوجه شرف إىل اإلمارات خماطبًا «محم النار ستصل إليكم قريبًا
َّ
إن مل ترتكوا أراضينا وجزرنا».
أن «ما تقوم به اإلمارات يف جزيرتي سقطرى
وشدد شرف على ّ
ٌ
خمالف للقانون الدولي ،وال ميكن السكوت عنه».
وميون
كما قال شرف «ننصح حكام أبو ظيب باحملافظة على أراضيهم
«نذكر ّ
ّ
حكام أبو ظيب
وسلطاتهم يف حدود دولة اإلمارات» .وأضاف
بأن اليمن سيكون قادرًا على إعادتهم إىل صوابهم».
وكانت اإلمارات أنشأت مدرجًا للطائرات العسكرية ،باإلضافة إىل
ّ
املطلة على مضيق باب
مبان عسكرية يف جزيرة ميون اليمنية،
ٍ
املندب.
ونقلت اإلمارات قاعدتها العسكرية من إرترييا يف النصف الثاني
من شهر شباط املاضي ،إىل جزيرة ميون يف جنوب البحر األمحر.
ميناء حبريًا
ومشلت القاعدة ،اليت ُأنشئت عام  2015يف إرترييا،
ً
ٍ
ٍ
ٍ
وقوات
ثقيلة
أسلحة
ومهبطًا للطائرات ،كما جرى استخدامها لنقل
ٍ
سودانية للمشاركة يف احلرب على اليمن.
ويف السياق ،تقاطعت تقارير إعالمية مع حتذيرات قبلية مينية،
َ
جزيرة سقطرى يف احمليط
من سعي اإلمارات إلدخال «إسرائيل»
اهلندي قبالة السواحل اجلنوبية لليمن.

السعودية :القضية الفلسطينية ...

أكدت اململكة العربية السعودية ،امس االول اخلميس ،أن القضية
الفلسطينية كانت وال زالت القضية األوىل للمملكة ،وأنها مل
َ
تتوانى يف دعم الشعب الفلسطيين جبميع الطرق والوسائل
ولن
الستعادة حقوقه املشروعة ،وإقامة دولته املستقلة بكامل السيادة
على األراضي الفلسطينية حبدود عام  1967وعاصمتها القدس
الشرقية.
وأعرب املندوب الدائم للمملكة يف األمم املتحدة يف جنيف الدكتور
عبدالعزيز الواصل خالل إلقائه كلمة اململكة أمام الدورة اخلاصة اليت
عقدها جملس حقوق اإلنسان ملناقشة االنتهاكات األخرية باألراضي
الفلسطينية احملتلة عن القلق الشديد من تسارع وترية سياسة
االستعمار اإلسرائيلي لألراض الفلسطينية ،وحتديدًا التهديد بإجالء
املئات من العائالت الفلسطينية من منازهلم يف القدس الشرقية
احملتلة بالقوة من قبل جمموعات املستعمرين املتطرفني بدعم
ومساندة من سلطات االحتالل اإلسرائيلية وبالتعاون مع احملاكم
العنصرية.
كما دعا اجملتمع الدولي للعمل كل ما ميكن إللزام إسرائيل باحرتام
ميثاق األمم املتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي حلقوق
اإلنسان وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة مبا يف ذلك قرار جملس
األمن رقم  2334لعام  ,2016مشددًا على أن اململكة تدين بشدة
وترفض االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة جبدار الفصل العنصري
وبناء املستعمرات وتدمري ممتلكات الفلسطينيني وتهجريهم قسرًا
من منازهلم وأرضهم.
وقال« :إن العامل أمجع شهد خالل األيام املاضية أحداثًا مؤسفة
ومؤملة فيها استهانة حبياة األطفال والنساء والشيوخ والشباب
وتدمري للمنشآت احليوية « ،مشريًا إىل أن تلك االنتهاكات تستوجب
تدخل اجمللس بشكل سريع خاصة أن األحداث األخرية تعد انتهاكات
خطرية للقانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني،
مرحبا الواصل بكل اجلهود البناءة لتحقيق السالم واألمن وإيصال
املساعدات اإلنسانية والطبية للمتضررين يف األراضي الفلسطينية
احملتلة ،داعيًا الدول لدعم مشروع القرار بشأن حالة حقوق اإلنسان
يف األراضي احملتلة.
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

إصدار حمدود من أستون مارتن سبيدسرت V12

أعلنت شركة أستون مارتن عن نيتها طرح
إصدار حمدود من طراز سبيدسرت  V12الكشف
احتفاء منها برتاثها
بدون زجاج أمامي وذلك
ً
الرياضي العريق.
وكشفت أستون مارتن بأنها ستنتج  88نسخة
من طراز سبيدسرت  V12ختليدًا ملاضي العالمة
الربيطانية احلافل.
وتظهر سبيدسرت  V12بتصميم مت استلهامه
من طراز  DBR1واليت تعترب أحد أكثر سيارات
السباقات اليت صنعتها أستون مارتن جناحًا.
واستطاع طراز  DBR1أن ينتصر يف عام 1959
يف سباق لو مان  24ساعة ،كما أبهرت اجلميع يف
سباق نوربورغرينغ  1000كم والذي ُعرف بعد ذلك
باسم  6ساعات نوربورغرينغ.
وتستمد سبيدسرت  V12قوتها من حمرك بسعة
 8.2لرت تريبو مزدوج يولد  700حصانًا مع عزم
دوران أقصى  753نيوتن.مرت ،ويتصل احملرك
بناقل حركة أوتوماتيكي  ZFمن  8سرعات.
وميكن لطراز سبيدسرت أن يتسارع من السكون
وحتى  100كيلومرت يف الساعة خالل  3.4ثانية،
فيما تبلغ سرعة هذا الطراز القصوى حوالي 320
كيلومرت يف الساعة.
ويتوقع اخلرباء بأن السيارة كانت من املمكن أن
تقدم أداء ومعدالت أقوى من ذلك لو مل تكن
سيارة كشف بدون زجاج أمامي.
وتظهر سبيدسرت  V12بطالء  DBR1األخضر املميز
من أستون ريسينج ،مع شبكة أمامية مطلية باللون
الفضي ،وكذلك جلد فاخر من كونكر وكيثنيس.
وستقدم أستون مارتن  88نسخة من طراز
بشكل يدوي على
سبيدسرت الذي يتم صنعه
ٍ
أن تبدأ العالمة الربيطانية املتخصصة يف جمال
صناعة السيارات الفاخرة يف تسليم السيارات
للعمالء منتصف العام اجلاري.
ويتوقع أن يبلغ سعر النسخة الواحدة من طراز
سبيدسرت  V12حوالي  950ألف دوالر أمريكي أي
ما يوازي  3.562مليون ريال سعودي.

مستوحاة من عراقة أستون مارتن :طراز 1 DBR

كشفت بعض التقارير الصحفية عن خطة الشركة
العريقة لصناعة السيارات الفارهة ،واليت تتضمن
خطة قوية إلعادة طرح إحدى النسخ الكالسيكية
الشهرية من نفس العالمة التجارية «أستون
مارتن».
وستحاول شركة أستون مارتن من إعادة إحياء
الطراز الشهري « DBR 1سبيد ستري» ،الذي ملع
جنمه يف فرتة اخلمسينيات وأوائل الستينيات من
القرن املاضي ،ولكن مع مسات حديثة وإطاللة

من مستقبل الشركة.
كما شارك نفس الطراز يف العديد من سباقات
السيارات ،أبرزها السباق الشهري والعريق «لي
مانس» ،اليت فاز بها يف إحدى املرات خالل عام
.1959
ومل يتبقى سوى نسخ قليلة من هذه السيارة
الكالسيكية الشهرية « DBR 1سبيد ستري»،
وكانت األخرية اليت ظهرت على الساحات العاملية
قد مت بيعها يف مزاد علين كبري يف عام ،2017
مببلغ خيالي حتدثت عنه وسائل اإلعالم يف كل
مكان ،وصل إىل  22.5مليون دوالر أمريكي.
اجلدير بالذكر أن هذه ليست املرة األوىل اليت
تعيد فيها إحدى الشركات طرح نسخ من موديالت
قدمية بتحسينات حديثة ،وكانت الرائدة يف ذلك
الشركة اإليطالية العريقة «فرياري» ،اليت أعادت
إطالق السيارة «مونزا .»SP1

إحياء سيارة جيمس بوند التاريخية بـ 25نسخة
نادرة

ختطط شركة أستون مارتن الربيطانية العريقة
لصناعة الطرازات الفاخرة إلحياء سيارة DB5
التارخيية بعدد نسخ حمدودة حملاكاة سيارة
جيمس بوند الشهرية يف جولدفينجر Goldfinger
يف عام .1964
وأعلنت أستون مارتن أنها اختارت اسم السيارة
الرياضية اجلديد والذي سيكون DB5 Goldfinger
 Continuation carمع احلفاظ على االسم للنسخة
األصلية للطراز الذي اكتسب شهرته من ظهرتها
رفقة شخصية جيمس بوند اخلارقة.
وحاولت الشركة الربيطانية احلفاظ على التصميم
األصلي للسيارة مع تقدميها بتقنيات بسيطة
الستمرار الطابع الكالسيكي اخلاص بها وهو األمر
الذي جيعلها قطعة فنية جديدة بطابع كالسيكي.
وحيمل طراز أستون مارتن الشبيه بسيارة جيمس
بوند ،حمرك من ستة اسطوانات بسعة  4.0لرت
وبقوة  300حصان.

مفاجآت داخل السيارة

ومل تغفل أستون مارتن احلفاظ على جتهيزات
سيارة جيمس بوند يف الطراز اجلديد إذ حتتوي
املقصورة الداخلية على شاشة رادار وهاتف
سيارة قديم.
كما حتتوي السيارة على جتهيزات مثل إعاقة
املتتبعني عن طريق إطالق الدخان وكذلك ميكن
تغيري لوحات السيارة اليت تدور بآلية كهربائية
هو األمر الذي جيعلها ال تصلح للسري على الطرق
العادية نظرا ملا تتمتع به من مميزات استخباراتية
وعسكرية خطرية.

و أ شا ر ت
أستون مارتن
إىل أن السيارة
ا جلد يد ة
مصرح
غري
بالسري
هلا
الطرق
على
العادية ،وذلك
بسبب جتهيزها
بتجهيز ا ت
ا لسيا ر ة
ا أل صلية
الفيلم
يف
إعاقة
مثل
املتتبعني بالدخان ،واللوحات القابلة للدوران
بآلية كهربائية.

 25نسخة فقط

ولن تنتج أستون مارتن أكثر من  25نسخة من هذه
السيارة بسعر  2.75مليون جنيه اسرتليين للنسخة
الواحدة ،وهو ما سيجعلها تعامل كتحفة فنية
بسبب تصميمها اخلارجي وإمكانياتها الداخلية.
يذكر أن فيلم غولد فينغر هو الثالث ضمن
سلسلة أفالم جيمس بوند ،وقام فيه املمثل
شون كونري بدور البطولة مع كل من غريت
فوربه وأونور بالكمان.

سيارات جيمس بوند حالة خاصة

ودائما ما تعترب الطرازات اليت يستخدمها جيمس
بوند يف أفالمه حالة خاصة واستثنائية يف عامل
السيارات ،فخالل األعوام األخرية ومع اكتشاف
سيارة جليمس بوند خزنت لسنوات طويلة يف
مرآب خاص ظهرت اخلواص الفريدة اليت تتمتع
به هذه السيارة.
واكتشف صاحب املرآب بالصدفة حقيقة السيارة
الرياضة الصغرية املخزنة عنده منذ سنوات وأنها
ليست قطعة خردة ولكنها سيارة رياضية من نوع
 Lotus Espritموديل عام .1976
وما يزيد األمر إثارة وغرابة أن هذه السيارة من
طراز  Lotus Esprit 1976مت استخدامها يف أحد
أفالم جيمس بوند والذي مت تصويره يف عام

.1977
ومتتلك هذه السيارة إمكانيات خارقة إذ ميكنها
التحول لغواصة والسري حتت املاء كما ميكنها
أن تقصف صوارخيًا أيضا يف حالة جتهيزها هلذه
املهمة.
وهو ما يعين أن هذه السيارة مبثابة مركبة خارقة
وشاملة ميكنها السري على األرض والغوص يف
املاء واستخدامها يف العمليات العسكرية أيضًا.
يذكر أن فيلم جيمس بوند الذي مت إنتاجه يف
عام  1977وظهرت به هذه السيارة يدعى The spy
 who loved meأو اجلاسوس الذي أحبين ،وقام
بدور بوند يف هذا الفيلم املمثل روجر مور.
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صــحة وغــذاء

أطعمة ومشروبات ال ينصح
بتناوهلا مع سوائل ساخنة

هذا هو تأثري «الباراسيتامول» على جسم االنسان بعد التطعيم

الدكتورة إيرينا بريجنايا ،أخصائية أمراض اجلهاز اهلضمي والتغذية
الروسية ،تكشف أن بعض األطعمة واملشروبات ،اليت جيب ان ال
يتم تناوهلا مع املشروبات الساخنة ..وتشري األخصائية إىل أن
حرارة املشروبات جيب أال تكون أعلى من  37درجة مئوية ..كيال
تشكل خطورة على اجلسم ،أو تسبب حروقًا دقيقة يف الغشاء
املخاطي ..وتضيف موضحة ،جيب تناول املشروبات الساخنة حبذر
وخاصة الشاي ،ألنه حيتوي على مادة العفص.
«العفص» املوجود يف الشاي له خصائص دباغية ،لذلك فإن
العديد من املواد الغذائية سيكون هلا طعم مزعج عند تناوهلا مع
الشاي الساخن ..وعند تناول املواد الدهنية مع شاي درجة حرارته
أعلى من درجة حرارة اجلسم ،فإن الدهون اليت ستدخل اجلسم ميكن
أن يكون هلا تاثري سليب ..وبسبب هذه املادة الدباغية ،ال ميكن
شرب الكحول مع الشاي.
وتقول»:من حيث املبدا ،ال ميكن اجلمع بني الشاي والكحول ..ألنه
يف هذه احلالة  ،ميكن امتصاص جزء من الكحول مع مواد سامة،
بسبب وجود مادة العفص يف الشاي» ..وتضيف ،بصورة عامة
ال ينصح باجلمع بني الكحول واملشروبات الساخنة ،ألن العواقب
وخيمة.
وتقول« ،عندما يكون الكحول عالي الرتكيز ،فإن قسمًا من
اإليثانول يسبب حروقًا يف الغشاء املخاطي ..وعند تناوله مع
املشروب الساخن ،سوف حتدث هذه احلروق أيضًا ..ومن جهة
اخرى ان عملية امتصاص الكحول من بيئة ساخنة تكون أسرع،
نتيجة توسع األوعية الدموية الدقيقة ،وهذا يعين الشعور بالسكر
مبكرا ،كما تزداد أعباء القلب واألوعية الدموية واجلهاز العصيب
املركزي وأعضاء اجلسم األخرى وبصورة خاصة الكبد».

تناول كوبني من هذا املشروب يوميا
يؤدي إىل الوفاة املبكرة

حذرت منظمة الصحة العاملية يف دراسة حديثة هلا من تناول
كوبني من املياه الغازية يوميا ،مؤكدة أنه يزيد من خطر الوفاة
املبكرة.
وحبسب الدراسة اليت نشرتها االندبندنت عن جملة جاما إنترينال
ميديسني قامت بتحليل بيانات ما يزيد على  450ألف شخص ختطى
أوروبية ،وتابعهم اخلرباء
متوسط اعمارهم الـ 50عاما ،يف  10دول
ّ
س ِّجل خالهلا أكثر من  41ألفًا و 600حالة وفاة.
على مدى ُ ،16
وقالت الدراسة إن  9.3%من الذين شربوا أقل من كوب واحد من
شهريًا فارقوا احلياة خالل الـ  16عامًا ،املدة
املشروبات الغازية
ّ
اليت دامتها الدراسة ،مقارنة مع  11.5%من الذين شربوا كوبني أو
أكثر من كوب بسعة  250ملليليرتًا يوميًا.
وحتدثت عن عوامل أخرى أثرت على النتائج ،كمؤشر كتلة اجلسم
البدني والتدخني والتعليم.
الغذائي والنشاط
والنظام
ّ
ّ
أن زيادة اخلطر ترتبط بكل من املشروبات احملالة بالسكر
ولوحظ ّ
وتلك املحُ
االصطناعي ،كذلك مل ختتلف النتائج لدى كل
بالسكر
الة
ّ
من الرجال والنساء.
الغازية ليست هي
لكن الدراسة أكدت يف املقابل أن املشروبات
ّ
السبب الوحيد لزيادة خطر املوت املبكر ،مؤكدين ضرورة إجراء
إضافية من أجل معرفة األسباب احملتملة لتأثري احملليات
أحباث
ّ
السليب يف الصحة.
ة
الصناعي
ّ
ّ

دراسة ألخصائيني أمريكيني تتحدث عن أن تناول عقار
«الباراسيتامول» واألدوية املخفضة للحرارة هلا تأثري سليب على
كمية األجسام املضادة يف جسم االنسان بعد التطعيم لقاح ضد
فريوس كورونا.
أعلن متخصصون أمريكيون بعد إجراء دراسة متخصصة ،عن كيفية
تأثري تناول عقار «الباراستامول» على جسم االنسان بعد التطعيم
بلقاح مضاد لفريوس كورونا املستجد.
وأشارت الدراسة اليت أجراها متخصصون من كلية الطب جبامعة
«ديوك» يف الواليات املتحدة ،أن تناول خافضات احلرارة بعد
التطعيم ضد كورونا ميكن أن يؤثر سلبًا على كمية األجسام املضادة
املتكونة.
ووفقًا للخرباء ،فإن خافضات احلرارة هلا تأثري على تكوين األجسام
املضادة بسبب قمع املسارات اليت تنقل إشارات معينة إىل
اخلاليا.
فقد أظهرت جتربة خمربية أن عقار «األسربين» و»األيبوبروفني»
ميكن أن يثبطا نشاط الربوتني الذي يتحكم يف التعبري عن جينات
االستجابة املناعية .ويف الوقت نفسه ،ميكن لألدوية األخرى
املضادة لاللتهابات غري الستريويدية أن متنع تنشيط اخلاليا التائية
اليت حتمي اجلسم وتؤدي إىل موتها.

اكتشاف مشكلة خطرية تتعلق باهلالة
السوداء حتت العني
يؤدي تباطؤ تدفق الدم الوريدي وتدهور تغذية الدماغ إىل
حقيقة أن الدم املشبع بشكل سيئ باألكسجني يصبح أسودا
يف املنطقة الواقعة حتت العينني.
وحبسب موقع «تي يف زفيزدا» الروسي ،ميكن أن تكون اهلاالت
السوداء حتت العني من األعراض املزعجة الناجتة عن عمليات
خطرية حتدث يف اجلسم .وفقا ملا حتدث به طبيب األعصاب
بافيل خوروشيف.
وقال الطبيب الروسي :هذه املشكلة خطرية للغاية ،فقد تشري
إىل وجود مشاكل يف الكلى .بشكل عام ،اهلاالت السوداء حتت
ً
خميفا .يشري بشكل
العني هي عرض هائل للغاية ،إن مل يكن
أساسي إىل زيادة الضغط داخل البطن .لسوء احلظ ،قلة من
الناس يعرفون عن هذا.
وأضاف أن تباطؤ تدفق الدم الوريدي وتدهور يف تغذية الدماغ
يؤدي إىل حقيقة أن الدم غري املشبع باألكسجني سيصبح أسودا
يف املنطقة الواقعة حتت العينني ،وقال «ملاذا بالضبط تصبح
األوردة مرئية بشكل أفضل ،وليس الشرايني ،اليت تتمتع بلون
بعيدا
وردي مجيل وصحي؟ ،يصعب على الدم الوريدي التدفق
ً
عن الدماغ».
ً
وفقا للمتخصص ،تنشأ صعوبة تدفقه لسبب بسيط للغاية
ولكنه رهيب .هذا بسبب زيادة الضغط داخل البطن .إذا منا
عضو ما لسبب من األسباب ،على سبيل املثال ،مع تليف الكبد
أو السمنة ،،أو عند حصول ضغط (عندما يرتدي الشخص
مشدا) ،يزداد الضغط.
ً
ولفت إىل أنه «ال يوجد مكان ينمو فيه العضو ،بالتالي يبدأ
بالضغط على احلجاب احلاجز ويتحرك إىل أعلى .وبسبب هذا،
يرتفع الضغط يف التجويف الصدري ،وبعد ذلك يزداد الضغط
الوريدي املركزي .وبسبب هذا ،يتم إعاقة تدفق الدم الوريدي
من اجلمجمة ،وقد تظهر هذه األعراض».

ووفق األخصائيون فإنه يف مجيع الدراساتّ ،
مت تناول األدوية
للوقاية ،ومل حيدث اخنفاض يف االستجابة املناعية إال بعد التطعيم
األولي.
وذكر اخلرباء أيضًا يف دراستهم ،بأن التجارب اليت أجريت على
األرانب منذ قرن مضى ،أظهرت أن األدوية اخلافضة للحرارة هلا
تأثري سليب على تكوين األجسام املضادة ضد بكترييا املكورات
العقدية.
األخصائيون أكدوا أنه ّ
مت التوصل إىل استنتاجات مماثلة بعد
جتربة على البشر ،عندما ّ
مت تطعيم جمموعتني من  15متطوعًا ضد
اإلنفلونزا ،وكانت اجملموعة األوىل تتناول يف نفس الوقت عقار
«اإلندوميتاسني» املضاد لاللتهابات .وهكذا ،أثبت العلماء تأثري
الدواء على االستجابة املناعية للجسم عند التفاعل مع مستضدات
غري مألوفة من قبل.

أخصائية تغذية تكشف عن مخس
عادات سيئة متنعك من خسارة الوزن
كشفت األخصائية الروسية يف التغذية ،إيرينا بيساريفا ،عن
العادات السيئة اليت متنع انقاص وزن االنسان البدين.
وحبسب األخصائية ،أوال وقبل كل شيء ،جيب على املرء أن
يتخلى عن منط احلياة املستقرة الذي يبطئ عملية التمثيل الغذائي
ويساهم يف تراكم الدهون.
ولفتت إىل أن العادة السيئة أيضا هي أكل الفاكهة يف الليل ،إذ
جيب أن تؤكل الفاكهة يف النصف األول من اليوم ،حتى الساعة
 4مساء ،فعلى الرغم من احتوائها على سكريات نباتية طبيعية ،إال
أنها عبارة عن جلوكوز وفركتوز وسكروز ،لذا ال ينصح بتناوهلا يف
املساء ،ألن هذا يساهم يف زيادة الوزن».
وأضافت األخصائية أن هناك عادة أخرى تتعارض مع فقدان
الوزن ،وهي النوم متأخرا ،وهذا يرجع إىل حقيقة أنه يف هذا
الوقت يتعافى اجلسم ،وتقوي املناعة ،وتوازن اهلرمونات .ووفقا
هلا ،من الضروري أن يرتاح اجلسم.
ومن العادات السيئة األخرى أشارت األخصائية إىل تناول الطعام
بسرعة كبرية ،وحذرت من أنه «عندما نأكل بسرعة كبرية ،ال يكون
لدى اجلسم وقت هلضم الطعام الذي أتى إليه ،وال حيدث الشبع.
ويصبح هناك احتمال أن نأكل أكثر بكثري مما حنتاجه بالفعل».
وأضافت بيساريفا أنه من العادات السيئة أيضا هو أن بعض
الناس يفضلون عدم تناول الطعام يف الصباح ،لكن من الضروري
اللجوء إىل وجبة خفيفة على األقل ،ألن اإلفطار يبدأ يف عملية
التمثيل الغذائي ويعطي الطاقة ،.كما أن االمتناع عن وجبة اإلفطار
ال يساهم يف إنقاص الوزن.

* 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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Labor’s Joel Fitzgibbon says Upper Hunter by- Australian of the Year Grace Tame slams PM Scott
election disastrous for party’s election chance Morrison’s response to acceptance speech

Grace Tame has told the Betoota Advocate the PM’s comment shocked
her. Picture: Sam Mooy/Getty ImagesSource:Getty Images

Dave Layzell cruised to victory in the Upper Hunter by-election. Picture: David SwiftSource:News
Corp Australia

Joel Fitzgibbon left the shadow cabinet amid fierce disagreements over climate change policies. Picture: NCA NewsWire /
Gary RamageSource:News Corp Australia

Labor outcast Joel Fitzgibbon says the byelection was a ‘diabolic’
result for the opposition
and could spell disaster
for the federal election.
Labor outcast Joel Fitzgibbon described the
party’s failings in the
NSW Upper Hunter byelection as “diabolic”
and a “real wake-up call”
for the opposition as the
federal election looms.
The federal member for
Hunter said the party was
being abandoned by the
working class because of
its reluctance to support
the coalmining industry.
He said Labor risked
leaking votes to Scott
Morrison’s Coalition in
regional areas that relied
on extractive industries,
particularly in the Hunter
and throughout the key
battleground of Queensland.
“The Labor brand is in
trouble and if you’re not
careful, it will go the way
of the Kodak brand,” Mr
Fitzgibbon told Nine’s

Today on Monday morning.
“Working people walked
away from us some time
ago and clearly haven’t
come back, and they
won’t come back until we
clearly tell them that our
main priority as a party is
jobs and job security.
“In places like the Hunter
Region, you can’t have
jobs and job security if
you are not clearly in
support of the coalmining industry. It’s important to so many families,
and their suspicious of
us.”
Despite the by-election
being triggered amid
sexual assault allegations against former
Nationals member Michael Johnson, his replacement, Dave Layzell,
cruised to victory in the
Saturday poll with a twoparty-preferred swing towards it.
The Prime Minister is expected to view the result
as validation his conservative party represents

Australia’s middle class
and will target regional
areas and outer suburbs
to retain power.
Mr Fitzgibbon, who was
removed from the shadow cabinet last year following fierce disagreements with Anthony
Albanese over climate
change policies, pleaded
with his party to vocally
support the mining sector.
He called on the Opposition Leader to adopt
a similar line to Queensland Premier Annastacia Palaszczuk, who held
onto power in the Sunshine State in October.
“Coal is our second biggest export,” Mr Fitzgibbon told the ABC. “So it
would be silly to suggest
that the Labor Party does
not support that export
industry. The curious
thing is that we do.
“Our national platform
says that we do. We
whisper that we do but
we’re not saying it loudly
enough – 82 per cent of
the people were supporting for a party that supported the coalmining
industry over the weekend, but they went to
somewhere where they
thought they could trust
more.
“The Labor Party has
to speak more about
jobs and jobs security
as it does about climate
change.”

Australian of the Year
Grace Tame has slammed
the Prime Minister, revealing the “shocker” of a comment he uttered after her
groundbreaking speech.
Australian of the Year
Grace Tame has unloaded
on Prime Minister Scott
Morrison for his tone deaf
response to her emotional
acceptance speech, revealing a friend declared in the
aftermath “that man does
nothing right.”
Ms Tame’s powerful acceptance speech was hailed as
“powerful” and “extraordinary” on the eve of Australia Day this year when she
launched a call for action
on child sex abuse.
As a 15 year old high school
student in Tasmania, she
was repeatedly raped by
a 58 year old teacher and
was then forced to fight a
legal battle through the Let
Her Speak campaign for the
freedom to tell her story.
“All survivors of child sexual abuse, this is for us.
When we share, we heal.
Together we can end child
sexual abuse,’’ Ms Tame
said in her acceptance
speech.
“I remember him saying,
‘Don’t make a sound.’ Well,
hear me now, using my
voice amongst a chorus of
voices that will not be silenced.”
But in a podcast with the
The Betoota Advocate, Ms
Tame has revealed for the
first time she was underwhelmed with the Prime
Minister’s response after
she left the speech weeping.
“Do you know what he said
to me, right after I finished
that speech and we’re in
front of a wall of media? I

shit you not, he leant over
and right in my ear he goes
“Well, gee, I bet it felt good
to get that out’,’’ she said.
One of the hosts of the
podcast then responds,
“Christ. You know even if
he thought that was a nice
thing to say that’s also an
issue.”
Ms Tame said even her
manager’s mum, who was
a “lifelong Liberal voter”
thought the Prime Minister’s response was wrong.
“So my manager’s mum.
She’s 90 years old. She’s
been a lifelong Liberal voter. She just goes, ‘that man
does nothing right’,’’ Ms
Tame laughed.
The host then declared the
Prime Minister’s reaction
was “a shocker.”
“My next question was,
did you think, at that time
giving that speech that the
man sitting next to you
would spend the rest of
the year, avoiding you,’’ he
said.
Ms Tame does not dispute
the claim that the Prime
Minister has avoided her
during her reign as Australian of the Year after her
outspoken criticism of the
Morrison Government.
“I could not have foreseen
that, who could have really.
It’s crazy,’’ she laughed.
The 26 year old activist
also said she would not
apologise for criticising the
new Assistant Minister for
Women Amanda Stoker.
“The new Assistant Minister for Women is someone
who has aligned herself
with the commentator who
gave my abuser a platform,’’ she said.
“I don’t actually see any
merit in going tit for tat
and entering into slanging

matches, it doesn’t serve
any purpose. So, I stated
these facts. And the reaction from her was that I was
uninformed of her previous
history of pro bono work
for survivors of sexual violence, which is about as
good an example of moral
licencing as I think I can
find, other than you know,
‘I’m not sexist, I voted for
Julia Gillard’, ‘I’m not racist. I’ve got a black friend’.
Yeah.
“Anyway, that’s what she
came out and said, but
then she’s also gone to the
media and complained because she’s sent me Instagram direct, or direct messages, even though I don’t
follow her.
“Which I think is a little bit
like …
HOST 2: “I drove past your
house and honked!”
HOST 1: “I opened my living room window, and
called your name and heard
no response. I’ve reached
out.”
TAME: Yeah – “I sat in a
room and thought about
you. Why haven’t you
reached out?”
HOST 2: Man, that is a
lightweight response.
TAME: I just sort of
thought, it’s not that I don’t
want to sit down and put
differences aside in necessary cases and work with
people. But I believe that
paedophilia is an absolute
wrong, right? And if you
don’t absolutely oppose it,
you therefore condone it.
And she’s aligned herself
with this person who’s enabled that sort of culture.
And so I just, I don’t think
that she’s the adequate
person for the job”.
News.com.au has contacted the Prime Minister’s office and Ms Stoker for comment.
Challenged on the exchange in question time,
Mr Morrison said he didn’t
recall the exact words he
used, but he had nothing
but praise for the speech.
“I would agree it was, indeed, a very brave speech,’’
he said.
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Melbourne COVID-19 cases rise to four: What we know so far (Monday May 23)

Victoria’s chief health officer Brett Sutton has urged anyone with
symptoms in Melbourne to get tested. Photo: Quinn Rooney/Getty
Images.Source:Getty Images

Health Minister Martin Foley said urgent contact tracing was underway. Picture: Darrian Traynor/Getty Images)Source:Getty Images

The number of Covid-19
cases detected in Melbourne has now risen to
four, as authorities carry
out urgent contact tracing
to find the source.
The number of coronavirus cases detected in
Melbourne has risen to
four, as authorities race
to find out the source of
the infection and warned

there could be a “missing
link”.
Two “likely” cases detected on Monday morning
have now been confirmed
positive results.
A further two family members have since tested
positive, it was revealed
in the afternoon.
The four cases include
two men, a woman and a

preschool-aged child who
are relatives from Whittlesea and live across two
households.
Speaking at a press conference on Monday afternoon, Victorian health
minister Martin Foley
urged Melburnians not to
be complacent.
“We all have our role to
play here, to step up,” he

had each other on speed
dial as the media fallout
over the Higgins allegations erupted.
“In the normal conduct of
their roles there is a variety of contact between the
AFP Commissioner and the
Secretary of the Department of Prime Minister and
Cabinet (PM&C), including
in relation national security and Cabinet matters,’’
the AFP response states.
“In relation to discussions
about the active criminal
investigation, and its potential intersection with
the related inquiries led by
the PM&C Secretary (and
others), the AFP Commissioner and the PM&C Secretary had a number of
discussions via telephone,
including on: 21 February,
22 February, 9 March, 12
March, 21 March and 22
March.”
The volley of calls also involved discussions over
the AFP Commissioner’s
letter to Mr Morrison on

Wednesday warning MPs
of the risks of failing to report crimes.
The phone calls between Mr Kershaw and
Mr Gaetjens spiked again
when the Prime Minister’s
office was sent a 31-page
dossier of allegations regarding former AttorneyGeneral Christian Porter.
“On 24 February the AFP
Commissioner and the
PM&C Secretary had four
discussions via telephone
relating to the dossier
which had been received
at Parliament House, its
contents, and the Commissioner’s letter to the Prime
Minister regarding the appropriate process for referring criminal allegations’’
the AFP said.
“The AFP did not take contemporaneous notes during these calls.”
In further information provided to questions on notice, the AFP revealed that
a brief of evidence has not
yet been forwarded to the
Director of Public Prosecu-

tions in the ACT and the investigation is ongoing.
Ms Higgins said she was
saddened to learn in evidence to Senate estimates
on Monday that parliament
had failed to implement
changes in the wake of her
call for action, including on
signing in intoxicated staff
after hours or protocols
on calling an ambulance if
someone is found unconscious.
“The fact that no changes
have been made to the processes and procedures for
security inside Parliament
House defies belief,’’ she
said.
“Mistakes are inevitable.
For the department to
choose not to act in any
way – over the past two
years – to improve protocols is downright negligent.
“Honestly, regular licensed
venues have more strenuous entry conditions and
duty of care to their patrons
than Parliament House has
to their own staff.”

said.
“This is not a time to be
complacent.”
It has now been revealed
the first case, a man, had
flu-like symptoms from
May 20 and got tested
on Sunday, along with a
second relative who was
asymptomatic.
Other than the woman
and child, no other close
contacts have so far tested postive to the virus.
Mr Foley said there was
currently no proof the
family was linked to Melbourne’s most recent
coronavirus case, who
became infected while he
was in hotel quarantine
in South Australia before
flying into the city.
“The dates do not line up
immediately so we cannot rule out if there is a
missing link out there,”
he said.
“In terms of this gentleman’s infectious period
being from May 18 and
the fact that our
our original hotel quarantine case from Adelaide
was well and truly in hotel quarantine in Victoria
during that period, they
do not cross over in that
period in terms of incubation and they do not
appear, that is, to crossover.”
Mr Foley said genomic
sequencing would provide further answers.
Two new sites have been
listed as exposure sites,
including the Jump swim
school in Bundoora on
May 21 from 8.55am –
10.15am, and the Highpoint Shopping Centre on

May 20 from 5-8pm.
It comes after Victoria’s
chief health officer Brett
Sutton issued a warning
on Friday about a “worrying” situation in Melbourne’s northern suburbs.
Traces of COVID-19 were
last Thursday picked up
in wastewater in the Epping and Wollert areas,
almost three weeks after
the city reported the positive COVID case from the
man, who lives in Wollert,
and flew in from India.
In light of the wastewater
results contact tracers reviewed the man’s movements.
This led to them realising
they had missed Woolworths Epping North supermarket as an exposure
site.
It is located at the corner
of Epping Road and Lyndarum Drive and the man
went there from 5.40pm
to 6.38pm on May 8.
The original exposure site
- which was an error - was
Woolworths Epping, at
the corner of Cooper and
High Streets, which is adjacent to other exposure
sites.
On Friday Professor Sutton warned anyone experiencing symptoms to get
tested.
“This detection (in wastewater) is of note because
there are public exposure
sites in the area relating
to the Wollert case, who
has been isolating in a
health hotel outside the
catchment,” he said.
“Out of an abundance of
caution, anyone who has

been to any exposure
sites has to get tested
and isolate.”
Dozens of locations have
been listed as public exposure sites since the
positive case was first reported on May 11.
While the sites were
mainly concentrated to
Epping and Altona North,
Melbourne’s CBD and
the Southern Cross and
Craigieburn train stations
were listed as high risk.
Professor Sutton said
there had been an ‘error’ in pinpointing Woolworths in Epping North as
an exposure site.
“We are encouraging
anyone with symptoms
of COVID-19 – fever, sore
throat, cough, shortness
of breath, and loss or
change in sense of smell
or taste – to get tested,”
he said.
While providing a COVID
vaccine update on Monday morning, NSW chief
health officer Dr Kerry
Chant said she would not
comment on the specifics
of the Victorian cases.
“We will be updated rapidly about those cases
(and on) any information
that relates to them,” she
told reporters.
But Dr Chant said the
news should serve as a
warning to residents.
“Just two weeks ago (we
saw a) case within NSW
where we couldn‘t find
the missing link for transmission,” she said.
“Again, we don’t know
anything about these
cases. But again, the risk
is that there is an incursion.”
She also urged people
not to delay getting the
COVID-19 vaccine saying
people shouldn’t assume
they won’t be exposed to
COVID-19 in the coming
months.
NSW Premier Gladys Berejiklian said it was “way
too early for those conversations” when asked
whether
Melbourne‘s
northern suburbs should
be declared a hotspot.
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Peter Dutton’s office was tipped off about Brittany Higgins’ allegations in October 2019
The AFP have revealed
Peter Dutton’s office knew
about the alleged sexual
assault in parliament years
earlier than previously disclosed.
The Australian Federal
Police have revealed for
the first time that Peter
Dutton’s office was tipped
off about an alleged sexual assault in Parliament
House in October, 2019, a
date years earlier than previously disclosed.
In a fresh bombshell in the
who knew what and when
saga, the new date provided by the AFP is years before Mr Dutton maintains
he personally learned of
the alleged sexual assault
of Brittany Higgins in February, 2021.
The 2019 tip-off followed
a media query to the AFP
after an anonymous whistleblower contacted a media organisation claiming
to have details of a sexual
assault allegation at Parliament House in the leadup to Senate estimates in
October, 2019.
Then Home Affairs Minister Mr Dutton revealed earlier this year he was personally tipped off by AFP
commissioner Reece Kershaw to the allegation that
a Liberal staffer was raped
in Parliament House on
February 11, 2021 under
“sensitive investigation”
disclosure guidelines because she contacted police six days earlier.
“I was advised on 11 February, and I received updates last week and this
week,” he told parliament.
However, the new timeline
provided by the AFP suggests Mr Dutton’s own
office learned of a sexual
assault allegation at parliament years earlier in October, 2019.
The new details are revealed in an AFP response
to questions on notice
lodged by Labor Senator
Kristina Keneally.
Asked to provide details
of when the AFP first contacted the office of the former Minister for Home Affairs or Mr Dutton himself
about an incident in Sena-

tor Linda Reynolds’ office
on 23 March 2019, a new
timeline was provided.
“In accordance with routine practices, in October
2019 AFP Media notified
the then Minister’s office in relation to a media enquiry received by
ACT Policing, about an
alleged sexual assault at
Parliament House,’’ the response states.
The purpose of the discussions was to “inform
the Minister’s office that a
media inquiry had been received and that ACT Policing was responding”.
Coalition staffer Brittany
Higgins says she was
raped in now-Defence
Minister Linda Reynolds’
Parliament House office in
March 2019 after a night
out with colleagues. She
says she fell asleep on the
couch in Ms Reynolds’ office and woke up with the
male staffer raping her.
Ms Higgins also details
the response to her rape
claim. She says she disclosed what happened to
her chief of staff, and was
later called to a meeting
in the room where the alleged attack occurred. She
did not go to police at the
time, fearing for her job,
but has since made a formal complaint.
The Prime Minister’s office is accused by media
figures of “backgrounding” journalists — making claims and comments
without putting a name to
it — against Ms Higgins’
partner after the rape story
breaks on news.com.au.
The accusation is denied
by the Government.
The ABC reports an unnamed senior cabinet minister has been accused of
rape. It is revealed the PM,
among others, was sent a
letter detailing the historical allegation, with a statement made by the woman,
who committed suicide in
June 2020. She claimed
she was raped when she
was 16 by the man.
Attorney-General Christian Porter reveals he is
the cabinet minister accused of rape in a Perth

Ms Higgins speaking in Canberra.Source:Supplied

press conference. He denies raping the woman in
1988, when he was 17 and
she was 16, during a debating competition at Sydney University. He goes on
stress leave, due to return
March 31.
The Australian reports
Defence Minister Linda
Reynolds called Ms Higgins a “lying cow” to her
staff after the original
story came out in February. Ms Higgins threatens
to sue her former boss for
defamation in response,
resulting in a confidential
settlement. Ms Reynolds
extends her medical leave.
Thousands of protesters take to the streets in
March 4 Justice rallies in
response to the allegations
coming out of parliament.
In Canberra, Brittany Higgins delivers a powerful
address. In Hobart, Australian of the Year Grace
Tame says evil thrives in
silence and it’s time for
“making noise”.
Scott Morrison is criticised
for his response to the
marches. He said the demonstrations were a triumph
of democracy, noting that
in some countries marchers are “met with bullets,
but not here”. He doesn’t
attend the Canberra march
and organisers decline a
private meeting.
News.com.au reveals posts
from a private Facebook
group for female Labor
Party workers. Harrowing
allegations include male
political figures pressuring
women for sex and having
sex with them when they
are too drunk to consent,
kissing them without consent and insulting them
with crude language.
Christian Porter announces he is suing the ABC

and journalist Louise Milligan for defamation over
the story revealing an unnamed senior cabinet minister was accused of rape.
It is revealed a parliamentary probe into who
in Scott Morrison’s office
knew about the Brittany
Higgins rape allegation
was suspended on March
9, to ensure a police investigation was not interfered
with.
Photos and videos showing a Coalition staffer
masturbating on the desk
of a female MP are revealed on Channel 10. An
anonymous insider also
alleges that sex workers
are frequently brought into
Parliament House. The PM
says the staff member at
the centre of the desk incident has been fired.
An emotional Scott Morrison addresses the “shameful” behaviour aired in the
Channel 10 report, saying
he was “shocked” and
“disgusted”. The PM said
it had been a “traumatic
month”, beginning with
the Brittany Higgins allegations. “Women have been
putting up with this crap
all their lives,” he said.
The PM issues a late-night
apology to News Corp after suggesting in his press
conference that an incident
of harassment of a woman
in a toilet was being investigated at the company. No
such incident occurred,
and the PM acknowledges
he had no right to raise it.
Liberal MP Andrew Laming apologises in parliament for trolling two
women online, with one
victim saying she was left
feeling suicidal. He later
steps down from all parliamentary roles to undergo
counselling after being

accused of taking a photo
of a woman bending over
without her consent.
Queensland MP Andrew
Laming says he will not
contest the next election
and work on improving
his behaviour, but it is not
enough to end calls for
him to leave Parliament
immediately.
The Australian reports
Nationals MP Anne Webster has made a complaint
against someone who harassed her in Parliament
House just the previous
week. “The other person
has apologised and committed to never acting like
that again,” she says.
The PM shakes up his cabinet, appointing Michaelia
Cash to Attorney-General
and Peter Dutton to Defence Minister, with Christian Porter moved to Industry and Linda Reynolds to
Government services and
the NDIS. A cabinet taskforce led by Marise Payne
is announced to drive the
agenda for women.
ACT Police confirm the
former staffer sacked for
masturbating on a desk
has made a report to officers alleging he was the
victim of revenge porn. A
statement says police are
completing an assessment “in relation to the
unauthorised sharing of
intimate images at Parliament House”.
Brittany Higgins holds
face-to-face talks with
Prime Minister Scott Morrison, more than two months
after her allegations were
made public. She also
meets Labor’s Anthony
Albanese, seeking support
for reform from both leaders.
The AFP Media team said
it contacted officers in the
ministerial office but that
the contact was not with
Mr Dutton directly.
“The first recorded contact
with the then Minister for
Home Affairs was 11 February 2021,’’ the AFP said.
“The AFP Commissioner
had a discussion with the
then Minister about the
matter. In accordance with
routine practices, AFP Me-

dia has informed the Minister’s office about media
inquiries received in relation to this matter during
2021.”
News.com.au has previously revealed that Ms
Higgins unwittingly triggered the process when
she contacted the AFP after she quit her job on February 5 to signal she was
considering reopening the
investigation.
She didn’t know the AFP
was duty bound to inform
the Home Affairs Minister
under new guidelines.
The AFP then held a Sensitive Investigations Board
meeting on February 11
that was chaired by AFP
deputy commissioner Investigations Ian McArtney.
Mr Dutton was informed of
the rape allegation on the
same day under the guidelines. The date was just 24
hours before news.com.
au lodged questions with
Prime Minister Scott Morrison’s office.
He did not alert the Prime
Minister’s office at the time
arguing it involved a sensitive, operational matter.
The Prime Minister has
consistently maintained
that his office didn’t know
about the allegation until
news.com.au contacted
his media team for comment at 2:30pm on Friday,
February 12, and that they
didn’t inform him of the allegation until the story was
published on February 15.
However, Defence Minister Linda Reynolds knew
in March, 2019 and didn’t
tell the Prime Minister and
the Employment Minister
Michaelia Cash learned on
February 5, 2021 in an exit
interview and also didn’t
tell him.
An investigation by Department of Prime Minister and Cabinet Secretary
Phil Gaetjens into who
knew what and when in
the Prime Minister’s office
is ongoing.
New answers to questions
on notice also suggest the
AFP commissioner Reece
Kershaw and Mr Gaetjens
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Melbourne Covid-19 outbreak contin- NSW Labor Party infighting continues as
ues to grow as new cases confirmed transport spokesman Chris Minns quits shad-

Victoria’s Covid-19 cluster
has surged overnight, with
health authorities confirming six new infections since
Wednesday.
Victoria’s Covid-19 infections have spiked overnight, with health authorities confirming six new
local cases Tuesday night.
There are now 23 active
cases in Victoria, with 15 of
those linked to the current
outbreak.
Six new cases were confirmed on Wednesday
morning, with one of those
- announced soon after an
initial five new cases were
revealed - to be included in
tomorrow’s tally.
It means a total of 10 new
local infections were discovered on Tuesday.
More than 25,000 test results were received during
the reporting period.
Speaking at a press conference on Wednesday, Acting Premier James Merlino
revealed he was “very concerned” about the spike in
cases, prompting further
fears Melbourne could be
sent into a snap lockdown.
A raft of new restrictions
were introduced across
Greater Melbourne on
Tuesday, but Mr Merlino
warned the government
hasn’t ruled out taking further action.
“I want to be upfront with
everyone this morning – I
cannot rule out taking some
further action, but we’ll we
will update people as soon
as we know,” he said.
“It’s fair to say for the next
24 hours are going to be
particularly critical so the
message this morning is,
it’s good that everyone is
linked at the stage, but we
are concerned about the
number, and also about
the kind of exposure sites,
and the next 24 hours are
going to be pretty critical
if we’re going to make any
further changes beyond
the changes that we announced yesterday. (Tuesday)”
The current restrictions,

which were introduced at
6pm yesterday, include:
The Party Games newsletter Get your political briefing from news.com.au’s
political editor Samantha
Maiden.
• A limit of five visitors per
day for private households
• A limit of 30 people for
public gatherings
• Masks required indoors
for everyone aged 12 and
over — even in workplaces
— unless an exemption applies.
So far 301 primary close
contacts of confirmed coronavirus cases have been
identified, with 80 of those
returning negative test results.
A man in his 60s, who
was among the five cases
announced yesterday, is
believed to be the earliest
known infection in the new
outbreak.
The man, referred to as
case 5, developed symptoms on May 17, with authorities believing he may
have been infectious for
almost 10 days before presenting for testing.
Later in the day it was announced four family contacts of the man also tested
positive. He is also believed
to have transmitted the virus to the first person discovered in the cluster, a
man in his 30s.
That man then passed the
virus on to three close family contacts spread across
two households in Whittlesea, including a man in
his 70s, a woman in her
70s and a preschool-aged
child.
Everyone in the new cluster has been confirmed as
having the Indian variant of
the virus.
Chief health officer Professor Brett Sutton said authorities have discovered
“multiple generations of
transmission” over the last
two days.
“We remain concerned by
numbers and the fact that
we will have further exposure sites identified,” he

said.
Professor Sutton said the
next 24 hours will tell authorities whether anymore
primary contacts are out
in the community, with the
rest of the 300 test results
to come through today.
“The exposure sites that
they then generate, how
many close contacts they
might have and how long
they have been in the community — they are all factors we need to consider,”
he said.

ow cabinet and leader Jodi McKay digs in

Jodi McKay says her position as leader is safe even after a defeat in a byelection at the weekend and allegations of infighting in her party. Picture:
NCA NewsWire / Dylan Coker

Authorities still hunting
NSW Labor leader Jodi Mc- urday.
down ‘missing link’
Genomic testing has found
the new infections are
“closely linked” to a case
from a few weeks ago that
originated in South Australia.
Earlier in the month a man
tested positive to the virus
after becoming infected
while undergoing hotel
quarantine in South Australia and then flying into
Melbourne and returning to
his home in Wollert.
Health authorities believe
there could be a “missing
link” between this case and
the new cluster, though so
far none of the new cases
have been found to be
linked to any exposure sites
from the Wollert case.
Professor Sutton confirmed on Wednesday that
authorities are still trying
to determine how this new
cluster is linked to the Wollert case.
“All of the cases in this
cluster are linked so we
understand the relationships between them and
we have an explanation for
how transmission has occurred,” he said.
“We might see new people
coming forward and testing positive that either tell
us what the missing link is
with the Wollert case.”
At the moment authorities
are trying to understand
how case 5 contracted
the virus, with Professor
Sutton adding unknown
acquisition of Covid-19 is
“always a concern”.

Kay maintains she has the
support of her caucus even
after a second top shadow
minister quit his position.
The NSW Labor leader is
facing a crisis in her own
party after two senior MPs
– including her most dangerous rival for the leadership position – quit the
shadow cabinet.
Jodi McKay says her position as leader is safe even
after a defeat in a by-election at the weekend and
allegations of infighting in
her party.
“The fact is I do have the
support in the caucus,”
she told the 2GB radio station on Wednesday morning.
“I am democratically
elected. To challenge a
person who is democratically elected by our party,
simply because we had a
by-election loss in a seat
we were never ever going
to win, is pretty extraordinary.”
While there hadn’t been
a formal challenge to her
leadership as of Wednesday morning, the resignation of transport spokesman Chris Minns from the
shadow cabinet underscored how serious Ms
McKay’s problems were.
Mr Minns, seen as a likely
contender for the role as
leader, was the subject
of a dirt file distributed to
journalists at the NSW parliament press gallery after
Labor’s loss in the Upper
Hunter by-election on Sat-

Ms McKay said she had no
idea the file existed until
she was alerted by reporters, but revealed a staffer
in her deputy Yasmin Catley’s office had stood down
over its distribution.
Mr Minns cited the dirt file
in his resignation notice
posted to Twitter.
“I’m obviously very disappointed by news reports
yesterday that a dirt dossier was distributed by the
deputy leader of the Labor
Party’s office,” he said.
He added that neither Ms
McKay or Ms Catley had
contacted him to explain
what had happened.
“As a result my position
in the shadow cabinet is
untenable and I will resign
effective immediately,” Mr
Minns said.
The Party Games newsletter Get your political briefing from news.com.au’s
political editor Samantha
Maiden.
He said he would continue
as Labor member for Kogarah on the back bench.
Addressing the media at a
Wednesday morning press
conference, Mr Minns said
“negative politics” wasn’t
working for the Labor Party.
“I think the Labor Party
over the last two years has
been too negative. I don’t
think negative politics
works,” he said.
“I think there’s a real space
for the NSW Labor Party,
and social democratic parties around the world, to

come up with the answers
facing working families
and working people.
“I think if you play negative politics against the
government, it’s not working – and negative politics
against our own isn’t working either.”
Mr Minns said he was not
mounting a leadership
challenge but that he would
“speak to colleagues over
the coming days about the
best way forward.”
His resignation followed
that of treasury spokesman
Walter Secord on Tuesday.
Mr Secord also said the
dirt file was the final straw
for him.
“I can no longer serve in
a Jodi McKay-led shadow
ministry,” Mr Secord said
in a statement.
He said that while he and
Ms McKay had disagreed
at times, he had been a
“team player”.
“But this morning, the actions of a staff member of
the deputy Labor leader
distributing a file on a colleague was completely
unacceptable,” Mr Secord
said.
Ms Catley pledged her absolute support for Ms McKay at a press conference
at the Parliament House
gardens on Tuesday afternoon.
“I believe Jodi is the best
person for Labor to take to
the next election,” Ms Catley said.
“I believe that her integrity
and her commitment to Labor is genuine, and the fact
that she’s here again today
shows the strength of her
character.”
Labor’s Upper Hunter candidate Jeff Drayton captured 21 per cent of primary votes while Nationals
candidate David Layzell
secured 31 per cent.
The seat opened up after
former Nationals member
Michael Johnsen resigned
in the wake of an allegation
of sexual assault, which he
denies.
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AFIC welcomes Egyptian brokered ceasefire in historic Pal- From the office of the Most Eminent Imam Abdul Quddoos
estine, calls on the Australian government to support the Al Azhari, the National Grand Mufti of Australia
rights of the Palestinian people and restore aid to them Letter to political, commu- ther violence in multiple must be stopped.

AFIC president Dr Rateb Jneid
“All credit to the Egyptian “As proud Australian citigovernment for achiev- zens, we expect fairness
ing a ceasefire in historic from our elected Auspalestine. The Israeli vio- tralian officials. If they
lence against the indig- genuinely “love” the Isenous population in oc- raeli leaders and the state
cupied historic Palestine of Israel, then the only
has criminally claimed way they can help them
the lives of hundreds of is to demand justice for
innocent Palestinians and the indigenous Palestinwounded many more.” ian victims of Israeli war
Said AFIC president Dr crimes.” Said Dr Jneid.
Rateb Jneid.
“I struggle to see the ben“As I welcome this cease- efit to “Israel” of their
fire and pray for a lasting most recent war crimes
just peace, I have to ex- against the Indigenous
press my profound dis- Palestinian population.
appointment in those po- These war crimes have
litical leaders, including shed some light on the
those in Australia, who level of oppression by the
have blindly defended the Israeli authorities against
criminal actions of the Is- the indigenous popularaeli Defence Forces (IDF) tion of historic Palestine.
and the Israeli political es- I condemn IDF and “settablishment that empow- tler” occupation crimes
ered their war crimes.” against the courageous
Said Dr Jneid.
Palestinian people and

I call upon every decent
person in our human
family to do likewise and
to start providing assistance, including financial
aid to the people of Gaza,
the West Bank and especially the Palestinian residents of Sheikh Jarrah.”
Said AFIC CEO Mr Keysar
Trad.
“As the president of Muslims Australia, AFIC, I
pledge to give all donations received during
our Friday collection and
those deposited into our
humanitarian
account
from Monday 24 May
2021 until Sunday 13
June 2021 to the Gaza
and Sheikh Jarrah Appeal
through the Australian
registered charity Human Appeal International,
I urge all Australians to
support this cause by donating generously. I also
call on our Australian
government to restore
all pre-Trump aid to the
Palestinian people and increase it markedly in light
of the latest Israeli sponsored carnage.” Said Dr
Jneid.
Bank account to support
the Gaza and Sheikh Jarrah Appeal:
Name: The Australian
Federation of Islamic
Councils Inc. Humanitarian Account
Branch number: 032-010
Account number: 218472

nity and faith leaders
20 May 2021
In the name of God, The
Most Beneficent, The Most
Merciful
Since 10 May 2021, the
world is continuing to witness in the Holy Land of
Palestine the horrific killing and wounding of hundreds of innocent people.
A large number of them
children, women and elderly. All have become
the victims of this unwarranted violent war and
mass killing.
We affirm that every people have the right to defend themselves. They
have the right to protect
their homes, defend their
land and their country.
Every established faith
tradition promotes peace,
harmony, love and respect
for others. No established
religion has ever supported mass murder, violence
against others, ethnic
cleansing, occupying the
land of others and expelling its inhabitants.
These mass murders, violence and ethnic cleansing are not the avenue for
any solution. They are not
only destroying sacred
human lives, they are also
causing suffering, leaving
irredeemable scars, and
sowing the seeds for fur-

The newly elected Maronite Catholic Society of Australia Board
headed by Joseph Mekary for 2021-2022 is as follows:

President - Joseph Mekary
Chidiac
Chedid
Vice President 1 - Lichaa El- Vice President 2 - John Secretary - Sarkis Karam

Treasurer - Laudy Farah Ayoub
Media - Badoui El hage
Assistant Secretary - Nadia
Obeid
Assistant Treasurer - Jocelyne
Charbel
International Relations - Dr Anthony Hasham
Public Officer - Anne Farah Hill
Public Relations Advisor - Raymond Kassis
Legal Advisor - Bassam Kazi
Community Liaison Advisor Bakhos Georges
Youth Liaison - Rabah AlHazoury
General Advisers - George
Tamer, Tony Maroun, Ghassan
Hatem and Joe Younan.

folds that could potentially damage the fabric
of communities, societies
and perhaps the entire region.
I call on all peace-loving
people in the world to
work together to achieve
immediate stop to this aggression. This madness
of violence and bloodshed

I call on every member of
the human family to join
me, turn to the Almighty
Lord with humble and sincere prayers, and plead
to Him to help us find an
unbiased solution that will
ensure everlasting peace,
mutual respect and understanding for all.
Yours in the love of God

AFIC stands with all religious communities
in protection of their religious obligations,
offers solutions to stop bullying in schools
AFIC respects the right of
all established faiths to have
their religious observances
respected and will always
defend the rights of faithadherents to the unhindered
practice of their faith-teachings where these practices
do not cause physical violence against others.
Whilst a religious symbol
was used to cause violence
recently, AFIC continues to
hold the view that schools,
all schools require to have
strong mechanisms that allow pupils to learn in an environment that is free from
bullying. Over the years, we
have received direct reports
of various horrific forms of
bullying in schools. Some
of this bullying has led to
severe cases of depression,
insulation and in some cases
attempted suicide. Bullying
is an epidemic that must be
directly addressed.
Some schools have rightly
established special classes
for children exhibiting bullying behaviour where these
children can be given proper
counselling and remedial
teaching whilst receiving the
necessary tuition to keep up
with their classmates. This
system has proved to be
exceptionally successful,
kudos to all those private
schools who have established this system.
The public system is not sufficiently funded/equipped to
deal adequately with such
matters, suspensions and
expulsions are not a solution
to bullying, these compound
the problem, especially in
cases where the child who
exhibits this behaviour lacks
proper supervision outside
of school. The establish-

ment of “reflection classes”,
“cooling off classes” and
“remedial classes” under
whatever name has proved
to be an effective treatment
for bullying. Children allocated to such classes (maximum of 9 in a classroom) are
given different break times to
the remaining student population and are kept in these
classes for two weeks or
slightly longer subject to the
assessment of the supervising teacher.
AFIC officers have seen the
tremendous success of such
programs in helping our Australian youth appreciate and
respect the rights of others
and their own ability to address their personal issues.
“The Kirpan incident must be
seen in this light, it must not
be seen as a danger caused
by a religious symbol. The
Kirpan is carried to prevent
violence against the vulnerable, in this regard, this isolated school incident should
not be sensationalised to the
point of marginalising or offending a peaceful faith-community.” Said AFIC president
Dr Rateb Jneid.
“We have seen numerous reports of incidents of school
violence that did not involve
a physical weapon, this violence betrays a societal need
for greater attention to the
environment faced by our
children. We appeal to society to respect the religious
symbols of the Sikh community, including the Kirpan
and Turban and not to allow
one incident in response to
overwhelming bullying to
divert us from the needs of
our education system or to
attack a minority.” Said AFIC
CEO Keysar Trad.
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