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رئيس اجلمهورية ترأس اجتماعني حول التعميم  151وحلول لتمويل املواد املدعومة بالعملة االجنبية واجملتمعون يؤكدون
ضرورة التعاون الكامل بني مصرف لبنان وجملس شورى الدولة ملا فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو يف هذا االطار

البنك الدولي:أزمة لبنان االقتصادية من أسوأ االنهيارات
اليت شهدها العامل حمذرا من «تأثري كارثي وشيك»

رئيس اجلمهورية ترأس
اجتماعني حول التعميم
لتمويل
وحلول
151
املواد املدعومة بالعملة
واجملتمعون
االجنبية
ضرورة التعاون الكامل
بني مصرف لبنان وجملس
شورى الدولة ملا فيه
مصلحة لبنان وكل التعاطي
هو يف هذا االطار
وطنية  -تداول رئيس
اجلمهورية العماد ميشال
عون يف تداعيات قرار
جملس شورى الدولة بوقف
تنفيذ تعميم مصرف لبنان
الرقم  ،151يف خالل
اجتماع يف قصر بعبدا قبل
ظهر أمس االول اخلميس،
ضم حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ورئيس
جملس شورى الدولة فادي

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئسا االجتماع

الياس ،تقرر على أثره
«اعتبار التعميم رقم

 151الصادر عن مصرف
لبنان ما زال ساري

Guest
البيد يعلن تشكيل ائتالف حكومي
Cologneيائري
Advertisemبنتنياهو..
يطيح
املعارضة
زعيم
أبلغ
اإلسرائيلي ،يائري البيد،
الرئيس أنه متكن من مجع
األصوات الالزمة لتشكيل
ائتالف حكومي ،من شأنه

إزاحة بنيامني نتنياهو عن
منصبه بعد  12عاما.
إىل ذلك ،قال حزب
البيد يف بيان قبل وقت
قصري من نهاية املهلة

احملددة له إنه «أبلغ
رئيس إسرائيل أنه جنح
يف تشكيل حكومة».
وسيشغل اليميين املتطرف

املفعول».
وبعد االجتماع تال سالمة
البيان التالي« :ترأس
رئيس اجلمهورية العماد

ميشال عون اجتماعا دعا
اليه ،ضم باإلضافة إلي
شورى
جملس
رئيس
الدولة القاضي فادي
الياس ،خصص للتداول
يف التداعيات اليت نتجت
عن اصدار جملس شورى
الدولة قرارا اعداديا بوقف
تنفيذ تعميم حاكم مصرف
لبنان الرقم .151
وبعد التداول ،ومبا ان
مصرف لبنان مل يتبلغ
صورة صاحلة عن القرار
املذكور للتنفيذ ،ومبا
ان مصرف لبنان قد
تقدم مبراجعة لدى جملس
شورى الدولة تضمنت
عناصر إضافية جديدة مل
تكن واردة يف امللف،
بناء عليه تقرر اعتبار
التعميم رقم  151الصادر
عن مصرف لبنان ما زال
ساري املفعول وستعمل

مطلوب للعمل

مطلوب للعمل يف أفران

التتمة على الصفحة 21

Guest Kolonya

سيدة يف املطبخ (الخربة ضرورية)

وشاب يف خدمة الزبائن
لالتصال9791 1321 :

املصارف مبوجبه.
واكد اجملتمعون ضرورة
بني
الكامل
التعاون
مصرف لبنان وجملس
شورى الدولة ملا فيه

مصلحة لبنان وكل التعاطي
هو يف هذا االطار».

حوار

وبعد البيان ،دار حوار بني

التتمة على الصفحة 21

غريفيث حيذر جمدداً من
«صافر» ويذكر احلوثيني
بكارثة مرفأ بريوت

جدد املبعوث األممي اىل
اليمن مارتن غريفيث،
اخلميس،
االول
أمس
التحذير من خماطر الكارثة
اليت سيتسبب بها خزان
النفط صافر العائم يف
البحر األمحر قبالة السواحل
اليمنية ،مذكرًا باالنفجار
الذي حدث يف مرفأ بريوت

وما سببه من كارثة.
وقال غريفثس يف نقاش
مع نشطاء وإعالميني عرب
اإلنرتنت« ،أعتقد أننا بدأنا
يف هذه القضية من وقت
طويل جدًا إلجياد التوافق
على آلية عمل تسمح لفريق

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 :

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده
Guest Cologne / Kolonya organic lemongrass
Organic Cologne. A sanitizer with moisturising effect due to its
essential oil ingredient. Available in 50 ml and 200 ml bottles.
Suitable for sensitive skin and all skin types
 Guestكولونيا عضوية من الليمون
كولونيا عضوية .مطهر ذو تأثري مرطب بسبب مكوناته الزيتية األساسية .متوفر يف عبوات
سعة  50مل و  200مل .مناسب للبشرة الحساسة وجميع أنواع البشرة.
لالتصال0402 677 440 :

Check out :
web: https://guestscologne.com/
Mob: 0402 677 440

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

A Message from Mayor Steve Christou

SCAN THE QR CODE
TO SIGN THE PETITION
Wherefore art thou Service NSW?
It’s more than two years since the state government
promised a Service NSW Centre in Merrylands, to
replace the RMS centre that was removed - we’re
still waiting. I’ve followed this up with the state
government (September 2019 and July 2020), enquiring
as to when the promised Centre will be delivered.
I’ve been ignored. Our community should be able
to access a Service NSW Centre for basic requests
like re-registering their car or renewing their drivers
license, without having to drive 20-30 minutes to reach
the nearest centre. It is important that this Council
continues to show strong leadership and that we
continue to hold the NSW Government accountable

for this failed promise. We have offered space in
council’s new Granville Administration Building - but
no response on that either. I will write to the Premier
of NSW and Minister for Customer Service seeking
their commitment to deliver the Service NSW Centre.
I will also write our local state members asking for their
support to signiﬁcantly pick up their activities on this
very important issue affecting our local community. I
call upon our local state members to remain present
and put the needs of this electorate above others at all
times. At a minimum, our residents deserve that level of
service. Scan the QR code to sign the petition now.

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

؟Service NSW ملاذا ال تتم إعادة
البقاء حاضرين ووضع احتياجات
الناخبني فوق اآلخرين يف جميع
 إن سكاننا هذا املستوى.األوقات
.من الخدمة كحد أدنى
امسح رمز االستجابة السريعة
ضوئيـًا للتوقيع على العريضة اآلن
Scan the QR code to sign(
.)the petition now

املستهلك طالبـًا التزامهما بجلب
مركز خدمة نيو ساوث ويلز اىل
.مرييالندز
سأكتب أيضـًا إىل نوابنا املحليني
يف الوالية طالبـًا دعمهم للقيام
بدورهم بشكل كبري يف هذه
القضية املهمة جدًا التي تؤثر على
 وأدعوهم إىل،مجتمعنا املحلي

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

إعادة تسجيل سيارتهم أو تجديد
 دون الحاجة إىل،رخصة قيادتهم
 دقيقة للوصول30-20 القيادة ملدة
.إىل أقرب مركز
إنه ملن املهم أن يستمر هذه البلدية
يف إظهار قيادة قوية وأن نستمر
يف مساءلة حكومة نيو ساوث
.ويلز عن هذا الوعد الفاشل
لقد عرضنا مساحة يف مبنى إدارة
،غرانفيل الجديد التابع للبلدية
ولكن لم يتم الرد على ذلك
 سأكتب إىل رئيسة والية.أيضـًا
نيو ساوث ويلز ووزير خدمة

مرّ أكثر من عامني منذ أن وعدت
حكومة الوالية بإنشاء مركز
Service( خدمة نيو ساوث ويلز
 ليحل،) يف مرييالندزNSW
 الذي تمتRMS محل مركز
 لقد. وما زلنا ننتظر،إزالته
تابعت هذا األمر مع حكومة
 وتموز2019 الوالية (أيلول
 لالستفسار عن موعد، )2020
 غري أنه تم،إعادة املركز املوعود
.تجاهلي
يجب أن يكون مجتمعنا قادرًا
على الوصول إىل مركز خدمة
 للطلبات األساسية مثلNSW
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لــبنانيات

الوفاء للمقاومة :تشكيل احلكومة مدخل البيطار :استبعدنا إحدى فرضيات
حصري ملعاجلة التداعيات النامجة عن
االنفجار بنسبة  %70والتقرير
األزمة احلادة يف البالد
الفرنسي أكد صوابية هذا االستبعاد

«الوفاء
كتلة
عقدت
للمقاومة» اجتماعها الدوري
مبقرها يف حارة حريك ،وذلك
بعد ظهر امس االول ،برئاسة
النائب حممد رعد ومشاركة
أعضائها.
واشارت يف بيان ،اىل انه
«إذا كان التاريخ يدين
لرجال
وحتوالته
بأحداثه
وشخصيات حيسنون قراءة
املاضي وصناعة احلاضر
واستشراف الزمن اآلتي،
فإن اإلمام اخلميين رضوان
اهلل عليه هو قامة رسالية
حتوال
صنعت
استثنائية
اسرتاتيجيا وأسست بنى
دستورية وإدارية استمرت
بعد رحيله ترفد اإلنسانية
والعامل بنتاجها احلضاري يف
كل اجملاالت وتقدم منوذجا
تطبيقيا معاصرا لإلسالم
احملمدي األصيل الذي تلتزمه
شعوب ومجاعات كثرية يف
خمتلف أرجاء العامل.
ورغم مضي اكثر من ثالثني
عاما على ارحتاله رضوان اهلل
عليه فإن املدرسة العقائدية
والقانونية
والسياسية
واإلدارية اليت أرسى معاملها
اإلمام اخلميين قدس سره ،ال
تزال تلهم الشعوب والقوى
احلية والدول اهلادفة.
وإن اجلمهورية اإلسالمية يف
إيران اليت متثل إحدى إجنازاته
الكربى ،ال تزال شاهدة على
األبعاد احلضارية املتعددة
الوجوه ،وال تزال قضية
نصرة املستضعفني ومواجهة
املستكربين قاعدة ارتكاز
فاعلة تضخ احليوية الدائمة
يف قضية القدس وفلسطني
وقضية مواجهة اإلرهاب
والتكفري والتمييز العنصري
بشكل جدي ومتواصل».
وتوقفت الكتلة عند مناسبة
رحيل اإلمام اخلميين ،وأكدت
اىل
باالنتماء
«اعتزازها
مدرسته اإلنسانية النموذجية
وإىل قواعدها اليت تستند
إليها الختاذ املواقف الرصينة
واملطلوبة إزاء التطورات
واألحداث املتعاقبة وتكرب
الدور الرعائي والقيادي
الذي يضطله به مساحة االمام
القائد السيد علي اخلامنئب
دام ظله واطال اهلل بعمره».
كما تابعت باهتمام «حماوالت
وتأليف
املواقف
تقريب
ينتظرها
اليت
احلكومة
اللبنانيون وتوقفت بأسف عند
تعثر تلك احملاوالت وتابعت
إقليمية
وقضايا
احداثا
وخلصت إىل ما يأتي:
 -1إن اجلهود واملساعي اليت
ُبذلت ُ
وتبذل من أجل تسريع
تشكيل حكومة لبنانية تنهض
مبعاجلة ملفات وتداعيات
األزمة املتفاقمة يف البالد ،ال
يصح أن تتوقف بأي حال من

األحوال ،ألن خيار مواصلتها
يبقى أسرع وأقل كلفة من
أي خيار آخر.
وتصر الكتلة على وجوب
تضافر كل اجلهود يف
هذا السبيل ،لقناعتها بأن
احلكومة هي املدخل احلصري
ملعاجلة التداعيات النامجة عن
األزمة احلادة يف البالد.
 -2إن األزمة املعيشية
الضاغطة اليت تعرب عنها
االنتظارات الطويلة للمواطنني
البنزين
حمطات
أمام
وكذلك أمام الصيدليات
ومستودعات األدوية فضال
عن الكثري من املواد احليوية
املفقودة اضافة اىل شح
املياه والتقنني املتصاعد
للكهرباء.
تداع
إن كل ذلك حيتاج إىل
ٍ
جدي من قبل كل املسؤولني
وعلى رأسهم حكومة تصريف
االعمال واجلهات السياسية
وحاكمية مصرف لبنان ،للبحث
يف احللول املمكنة واخلطوات
الالزمة للتخفيف من ضغوط
هذه امللفات.
 -3مع إطاللة ذكرى استشهاد
رئيس حكومة لبنان والزعيم
الوطين العريق رشيد كرامي
تؤكد الكتلة على ضرورة
استلهام مواقفه الوطنية
يف التصدي لألزمة اخلانقة
اليت تعانيها البالد ،وترى أن
الوفاء هلذه القامة الوطنية
يكون باحلفاظ على إرثه وخطه
السياسي وحماكمة اجملرمني
املتورطني بقتله الذي سيبقى
مدانا مهما تقادم الزمن.

-4إن ما أسفرت عنه االنتخابات
الرئاسية يف سوريا من فوز
كاسح للرئيس الدكتور بشار
األسد واحلشود اجلماهريية
اليت احتفلت بذلك على
امتداد احملافظات السورية
ويف بلدان االغرتاب ،تؤكد
بشكل قاطع على السقوط
واخليبة اللتني انتهت إليهما
األعمال اإلرهابية املنظمة
واملتعمدة واملدعومة من كل
دول وقوى الشر يف العامل،
كما تدل على عمق صلة
الشعب السوري بقيادته
الشجاعة املعربة عن أهداف
ومصاحل السوريني احلقيقية
واحلامسة.
إن الكتلة إذ تهنئ الرئيس
والشعب السوري بهذا الفوز
الكاسح الذي يؤسس ملرحلة
من االستقرار ،تأمل أن تقفز
فيها سوريا قفزة نوعية يف

جمال التنمية الذاتية وتعزيز
القدرات والفاعلية وحتقيق
التقدم واالزدهار.

 -5تواصل نتائج مواجهة
فرض
القدس»
«سيف
تداعياتها داخل كيان العدو
الصهيوني تباعا ،وتسهم
يف تعقيد األزمة السياسية
واحلكومية واألمنية ،وتدفع
الصهاينة حنو املزيد من
وتصفية
والتيه
الضياع
احلسابات الداخلية يف مقابل
تنامي ثقة الفلسطينيني
املقاوم
خيارهم
جبدوى
وأهمية الرهان عليه الستعادة
احلقوق الفلسطينية كافة.
إننا جندد دعمنا للحقوق
املشروعة للشعب الفلسطيين
ونؤكد على ضرورة استفادته
من كل فرصة متاحة حلفظ
االلتفاف
وتعزيز
وحدته
حول خياره املقاوم والعمل
حالة
الستثمار
احلثيث
التضامن الشعيب اليت عربت
عن نفسها بشكل عفوي يف
خمتلف الدول الصديقة يف
العامل.
-6إن التواطؤ الدولي إلطالة
أمد احلرب واحلصار العدواني
ضد اليمن وشعبه ،لن
يفاقم إال املزيد من التوتر
وتصاعد اهلجمات القتالية
فيما الواقعية تقضي بتسريع
اجلهود الرامية إىل وقف
إطالق النار وفك احلصار
فورا ،كمقدمة ضرورية إلقرار
احلل السياسي خصوصا
بعدما بات واضحا أنه وما مل
يتحقق هذان األمران معا فإن
التطورات مرشحة ،كما يبدو،
ملزيد من اإلجنازات العسكرية
اليت يواصلها اجليش واللجان
الشعبية يف اليمن ضد
التحالف العدواني األمريكي -
السعودي الذي ارتطم حزمه
باحلائط املسدود.
 -7مع إطاللة ذكرى استشهاد
رئيس حكومة لبنان والزعيم
الوطين العريق رشيد كرامي
تؤكد الكتلة على ضرورة
استلهام مواقفه الوطنية
يف التصدي لألزمة اخلانقة
اليت تعانيها البالد ،وترى أن
الوفاء هلذه القامة الوطنية
يكون باحلفاظ على إرثه وخطه
السياسي وحماكمة اجملرمني
املتورطني بقتله الذي سيبقى
مدانا مهما تقادم الزمن».

جنبالط عرض األوضاع مع
السفري التونسي

إستقبل رئيس احلزب التقدمي
اإلشرتاكي وليد جنبالط يف
كليمنصو ،سفري تونس يف

لبنان بوراوي اإلمام ،وكان
حبث يف األوضاع واملستجدات
العامة.

كشف احملقق العدلي يف
قضية انفجار مرفأ بريوت
القاضي طارق البيطار ،خالل
لقائه عددا من الصحافيني يف
مكتبه بقصر عدل بريوت ،أن
«مرحلة التحقيق التقين والفين
شارفت على االنتهاء» ،وقال:
«بعد أسابيع قليلة ،تبدأ مرحلة
االستدعاءات اليت ستطال
أشخاصا مدعى عليهم».
وأبدى ثقته ب «الوصول إىل
احلقيقة وحتديد املسؤولني
عن الكارثة اليت حلت بلبنان
وبالعاصمة بريوت».
وأوضح أن «التحقيق يركز
راهنا على ثالث فرضيات:
األوىل :إمكان حصول خطأ يف
عملية تلحيم باب العنرب رقم
 12أدى إىل اندالع احلريق ،ثم
االنفجار.
الثانية :حصول عمل أمين أو
إرهابي متعمد داخل املرفأ
تسبب بالكارثة.
الثالثة :فرضية االستهداف
اجلوي عرب صاروخ».
وأشار إىل أن «إحدى هذه
الفرضيات استبعدت بنسبة 70
يف املئة ،والعمل جيري على
احلسم النهائي بني الفرضيتني
املتبقيتني» ،من دون أن
حيددهما.
ولفت البيطار إىل أن «التقرير
الفرنسي الذي تسلمه أخريا دفع
باجتاه استبعاد إحدى الفرضيات
الثالث بنسبة كبرية».
وعن أهمية االستماع اىل الشهود
ومجع األدلة واملعلومات ،أعلن
البيطار «إدراج أمساء سبعة
شهود جدد مت التعرف عليهم
أخريا ،وهم موظفون يف
إهراءات القمح باملرفأ كانوا
موجودين يف املوقع حلظة
حصول االنفجار وجنوا من
املوت بأعجوبة ،ومنهم من
أصيب جبروح خطرة ،وهؤالء
جيري االستماع اليهم كشهود
أساسيني ،ألن إفاداتهم مهمة
جدا كونهم كانوا يف مسرح
اجلرمية ،وهي إضافات مهمة
على مسار التحقيق ،خصوصا
اذا تقاطعت مع إفادات شهود
آخرين مت اإلستماع اليهم ،ألن
كل تفصيل ،مهما كان صغريا،
ميكن أن حيسم أمورا أساسية
ألن هؤالء األشخاص هم شهود
عيان على ما حدث».
وعن مدى التعويل على فرضية
االستهداف اجلوي ،قال« :إن
األمر قيد التحقيق املعمق،
وهذا يرتكز إىل ثالثة عوامل:
األول :إفادات الشهود وما إذا
عاينوا طائرات حربية أو سقوط
صاروخ.
على
اإلطالع
الثاني:
الرادارات.
الثالث :حتليل الرتبة والتثبت
عما إذا كان هناك أثر لصاروخ
أو أثر لبارود أو أي مواد
متفجرة أخرى».
وأشار إىل أنه يعطي «مدة

شهرين لتتوضح أسباب االنفجار
بشكل نهائي وحاسم».
أما عن التأخر باستجواب
املدعى عليهم وما إذا كانت
االستدعاءات وقرارات التوقيف
ستطال سياسيني وأشخاصا
يف مواقع املسؤولية ،قال:
«سأختذ كل اإلجراءات اليت
يسمح لي القانون باختاذها من
ضمن الصالحيات املعطاة لي،
وال خيمة فوق رأس أي شخص
قصر أو أهمل أو تواطأ».
ولفت إىل أن «مسألة االدعاء
على نواب ختضع للحصانات
الدستورية» ،مشريا إىل أن
«القانون واضح ،إذ ال جيوز
اإلدعاء على نائب أو استدعائه
للتحقيق إال يف حالة اجلرم
املشهود احملددة بثمانية أيام
أو بعد رفع احلصانة عنه من

قبل جملس النواب خارج إطار
انعقاد دورة الربملان».
وأعلن أن «التحقيق توصل
بنسبة  70يف املئة إىل حتديد
ما إذا كانت الباخرة روسوس
اليت نقلت نيرتات األمونيوم
من جورجيا ،كانت تتعمد
اجمليء إىل مرفأ بريوت وإفراغ
محولتها فيه ،أم أنها أتت عن
طريق الصدف وحصل معها ما
حصل من أعطال أدت إىل تفريغ
محولتها يف مرفأ بريوت»،
معتربا أن «أيا من هاتني
احلالتني ترتب مسؤوليات
معينة».
ومتنى البيطار «أن يؤدي اإلعالم
دورا إجيابيا يف تصويب األمور
وعدم إطالق حتليالت وقرارات
يف هذه القضية احلساسة
تكون بعيدة عن الواقع».

وزير الداخلية :أعتقد ان
احلكومة احلالية هي اليت ستدير
عملية االنتخابات النيابية املقبلة
اعترب وزير الداخلية يف حكومة
تصريف االعمال حممد فهم 
ي
 ،يف حديث تلفزيوني ،انه
«عندما اعلنت ان االمن
اجملتمعي «فلت» كان ذلك
مبثابة دق ناقوس خطر»،
مشريًا اىل ان «عملية تشكيل
احلكومة ستتطول الن كل
االشخاص تبحث عم مصاحلها،
وكل شخص يريد ان يأخذ
حصته من قالب اجلبنة»،
مشريًا اىل انه «يعتقد ان
احلكومة احلالية هي اليت
عملية االنتخابات
ستدير
النيابية املقبلة ،وانه مع حكومة
أخصائيني ومستقلة وحنن
لألسف الشديد كانت حكومتنا

كلها من أخصائيني ولكن مع
« »Alloو»واتساب».
وعما اذا كان قد يقبل أن يكون
وزيرا للداخلية كحل وسط بني
رئيس اجلمهورية ميشال عون
ورئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري شدد فهمي على انه
«جاهز ألي مهمة ومستعد
للعودة اىل احلكومة إذا كنت
قادرًا على القيام بشيء ما»،
مبينًا انه «ال جيوز حصول
ارتكابات يف القضاء» ،مبينًا
ان «النائب العام اإلستئنايف
يف جبل لبنان القاضية غادة
عون ،نزيهة لكن ما كان جيب
ان يصدر ما صدر عنها يف
االحداث االخرية».

صفحة 4

Saturday 5 June 2021

الـسبت  5حــزيران 2021

Page 4

لـبنانيات

عبد الصمد خالل تكريم الليونز صحافيني :حنتاج اىل الكلمة احلرة
املسؤولة االجيابية فالبلد ينهار لذلك نطلق صرخة للتحرك اليوم قبل الغد
كرمت مجعية أندية الليونز
الدولية املنطقة ( 351لبنان
 االردن  -فلسطني) ،أمساالول ،صحافيني من وسائل
اعالمية خمتلفة ،باحتفال يف
«بيت العطاء» الليونزي  -قاعة
«ملفن جونز»  -سن الفيل،
برعاية وزيرة االعالم يف حكومة
تصريف االعمال الدكتورة منال
عبد الصمد جند.
حضر احلفل املدير الدولي
السابق ألندية الليونز الدولية
سليم موسان ،الرئيسة السابقة
لفريق  LCIFاحلكمة مرسال
سالمة ،منسق فريق القيادة يف
الشرق االوسط احلاكم السابق
نبيل الروس ،احلاكم السابق
املباشر نبيل نصور ،النائب
األول املنتخب حلاكم املنطقة
بطرس عون ،احلكام السابقون،
أمني سر جملس املنطقة سليم
عقل ،أمني مال جملس املنطقة
جوني غزال ،رئيسة برنامج
تكريم الصحافة اللبنانية لينا
دياب ،الصحافيون املكرمون
وعدد من الليونز والليو.

دياب

مناسبة من دونهم».
وختمت« :التكريم ال يفيكم
حقكم وقد اقتحمتم بأجسادكم
وكامرياتكم كل اخلطوط احلمر،
من األحداث األمنية مرورا
باالزمات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،وصوال اىل جائحة
كورونا اخلطر األكرب يف هذا
الكوكب».
التكريم
بعد ذلك ،عرض تقرير عن واقع
الصحافة اللبنانية بني األمس
واليوم ،ثم تكريم الصحافيني
حبسب الرتتيب األجبدي ،مع
عرض نبذة عن السرية الذاتية
لكل منهم ،وهم :الصحافية يف
جريدة «النهار» سابني عويس
عن فئة الصحافة املكتوبة،
رئيس حترير موقع «سفري
الشمال» غسان ريفي عن فئة
الصحافة االلكرتونية ،ماجدة
داغر عن فئة الصحافة االذاعية،
مسؤول قسم التصوير يف
جريدة «النهار» نبيل امساعيل
عن الصحافة املصورة واالستاذ
اجلامعي االعالمي يزبك وهبة عن
فئة الصحافة التلفزيونية.
وتلى التكريم تقرير عن التغطية
اإلعالمية جلمعية أندية الليونز
 351يف هذه السنة الليونزية
ال سيما محلة «راجعني عا
البيت» اليت أطلقتها اجلمعية
بعد انفجار الرابع من آب
املاضي ،بغية ترميم عدد كبري
من األبنية املتضررة يف بريوت
والضواحي.

بداية ،النشيد الوطين ،السالم
النشيد
االردني،
امللكي
الفلسطيين ،ثم كلمة اإلفتتاحية
لرئيسة برنامج التكريم لينا
دياب حيت فيها أهل االعالم
والصحافة ،وقالت« :قد مألمت
األمكنة شهداء وشهادات روت
قصص لبنان واصقاع العامل
قاطبة .حتية لكم يا شهود
املاضي واحلاضر واملستقبل
واجلغرافيا.
التاريخ
ومرآة
سعادة
أرادت مجعية أندية الليونز ثم قال حاكم اجلمعية الدكتور
الدولية املنطقة  351هذه جان كلود سعادة« :نلتقي
املناسبة ليس تكرميا لالعالميني اليوم وأنتم اخلرب اليقني.
واالعالميات
وحسب ،وامنا نلتقي لنخرب الناس عنكم،
عربون تقدير ووفاء ملن ينقلون وأنتم ال تتعبون احلديث وإخبار
الوقائع كما هي بالصوت الناس يوميا ،صعب الوقوف
والصورة ،ليسطروا بعرقهم والكالم أمام أسياد الكالم.
امسى حقوق االنسان ،اال وهو وكأنين أقف يف امتحان أعرف
حق املعرفة».
أن كل كلمة ستقاس ،حبركاتها
أضافت« :كل املهن تعرضت ومعناها وهدفها .غري أنينأشد
لتشوهات واحنرافات ،اال مهنة على نفسي حني أتكلم عن
احلقيقة ،رغم متاعب زمننا الصحافيني يف يوم تكرميهم
احملاصر بوسائل اخلداع البصرية ابطال اإلعالم والصحافة أنتم،
واملسموعة ،فاستحقت عن وأنتم األحرار يف اجلهار علنية
جدارة لقب مهنة املتاعب .رب بأنكم للجرأة عنوان ،غري آبهني
قائل يف زمن السوشل ميديا بالضغوط واملصاعب».
ان كل مواطن اصبح صحافيا ،أضاف« :ترفعون القلم رغم
وهذا صحيح ،ولكن مثة فارق األمل ،تبعثون األمل رغم القهر،
كبري بني االثنني :األول اي ترفعون اخلطاب رغم الصعاب.
املواطن ،يصادف حدثا معينا إنه اإلميان حبرية اإلنسان ،إنه
يف طريقه اىل العمل او صورة اإلميان بلبنان .تعلون بكلماتكم
فيلتقطها ويسارع لنقلها عرب منرب احلرية والدميقراطية يف
حسابه على تويرت او فايس التعبري ،وترسلون بيارق اإلعالم
بوك او غريهما .اما الصحايف احلر اىل كل بقاع االرض،
فيبحث عن احلقيقة اينما لتؤكدوا أن هذا الوطن الرسالة
كانت ،يتعقب اخلرب والصورة ،كالسراج يعلو وال يعلى عليه».
ليطاردهما ولينقلهما على الفور
اىل وسيلته االعالمية ومنها وتابع« :أنتم املرآة احلقيقية،
اىل العامل .لذلك اكتسبت هذه مرآة نرى أنفسنا عربها بأمجل
املهنة صفة الرسالة منذ ان صورة ،مرآة تعكس احلقيقة
وجدت .وهلذا السبب استحق على صورتها .أما اليوم ،فنحن
اهل املهنة التكريم ،مبناسبة يف املرآة نراكم على حقيقتكم
او من دون مناسبة ،النهم هم بتجرد ووضوح  .لطاملا كنا
أحاسيسكم
تكبحون
املناسبة ،وألن ال معنى ألي نراكم

من أجل الشفافية .رأيناكم
متسحون العرق والدموع كي ال
تبينوا مشاعركم حبالتيها احللوة
واملرة».
وخاطب وزيرة اإلعالم قائال:
«نتشرف برعايتكم وحضوركم
الكريم .نعلم أنكم األمينون
والساهرون على ضمان حرية
التعبري يف لبنان.نعلم الظروف
اليت تعملون بها ،من جراء كل
املشاكل الوطنية ،حيث يعاني
اإلعالم من اإلقفال القسري
القاسي للمؤسسات اإلعالمية
واىل إجبار اإلعالميني على ترك
عملهم ،أو العمل مبردود مادي
بسيط .محاستكم يف الدفاع
عن الصحافة نيشان ترتفعون
به شهادة حية .وعسى أن
تنفرج هذه االزمة وأن يعود
هذا الصرح منارة كما كان لكل
احمليط العربي والعامل».
وشكر بصفته حاكما للجمعية
الليونزية،
السنة
هلذه
«الصحافيني كافة وكل وسائل
اإلعالم الذين غطوا هذه أنشطة
اجلمعية ونشروا األخبار عرب
الوسائل اإلعالمية» ،وقال:
«نقلتم أخبارنا لسنوات طوال،
وال سيما يف هذه السنة
الليونزية القاسية ،اليت تعمدت
بانفجاراملرفأ ،ووجدنا من خالل
عدسات املصورين ،وكلمات
الصحافيني والصحافيات عرب
اجلرائد وصفحات التواصل
صوت
وغصة
اإلجتماعي،
عرب
واملذيعات
املذيعني
أثري اإلذاعات ،ووجع وقوف
املراسلني واملراسالت بالصوت
والصورة ،وجدنا أن الواجب
ينادينا ،وأن الدمار هو على
منازلنا مجيعا. زرناهم ومن حتت
الركام قلنا هلم ال ختافوا الليونز
معكم ،وبإذن اهلل «راجعني عا
البيت».
أضاف« :هز اإلنفجار ضمائر
اللبنانيني ،وهز معه حاجز
اخلوف .وأنتم من صرختم
كفى ،كفى فسادا ،كفى قهرا،
كفى ظلما ،كفى تدهورا ،كفى
عذابا للبنانيني يف صحتهم من
كورونا ،ويف جيوبهم من تبخر
مدخراتهم ،ويف عيشهم من
خالل تشريدهم من منازهلم
بسبب ألف سبب وسبب».

وعن حرية اإلعالم ،قال سعادة:
«صرختنا اليوم صرخة صادقة
ومن القلب ،تعلو فوق كل
اليت نشهدها.
املناكفات
مل يبق لنا يف لبنان االجماد
السابقة والالحقة اال هذه
الروح اليت تعشق احلرية.
نعم حلرية الصحافة ولكف
يد البطش باالحرار والتنكيل
بهم والنيل من مستحقاتهم
وحقهم يف التعبري احلر ،من
دون أن منسكهم «باإليد اللي
بتوجعهن» .سنبقى نطالب
بأبسط احلقوق للصحافيني
ولكل اللبنانيني حبرية التعبري
اليت جتسد أسس وركائز الوطن
الذي حنلم به».
أضاف« :تكرميكم تكريم لنا،
تكريم حلرية اإلعالم واإلعالميني.
حنن نتنفس احلرية يا سادة.
غنتها جوليا بطرس «أنا بتنفس
حرية ال تقطع عين اهلوا وال
تزيدا كتري عليي أحسن ما نوقع
سوا» .نعم ،على الرغم من
كل شيء ،لبنان سيبقى بلد
احلريات وبلد حرية التعبري بكل
الساحات».
وختم« :شكرا جلهودكم الدائمة،
احلاملة ،واملبذولة بتفان من أجل
إعالم الناس ،كل الناس .شكرا
ألنكم تنقلون اخلرب بأمانة ،شكرا
ألنكم تعملون يف ظرف عصيب
ما مر قبله حتى يف احلرب
االهلية املدمرة ،شكرا ألكم
تؤمنون بلبنان وترفعون سقف
احلرية يف هذا الوطن اجلريح،
شكرا ألنكم هذا اجلندي اجملهول
الذي يعمل يف الكواليس سندا
قويا ،شكرا ألنكم تقبلون هذه
التحية منا ،وشكرا حلضوركم
ليس لتغطية احلدث بل ألن
تكونوا أنتم احلدث اليقني.
هنا تقف مجعيتنا بصدق النوايا
لنضعكم نيشانا على صدرها
بأمانة رسالتكم .تعودنا التعامل
مع اخلريين وأنتم اخلري املضاف
لكل خدمة قدمناها من قلوبنا
ومبحبة .أمامكم اليوم ننحين
كلنا ،ألنكم رسل الكلمة احلرة
واألمينة واهلادفة ،ألنكم ضمري
الوطن الذي ال ومل ولن ميوت.
ننحين امامكم رهبة بأرواح
الذين فدوا حريتنا يف التعبري
احلر .ننحين أمامكم ألنكم حبق

وشجاعة ،رسل اإلعالم ،رسل
السالم ورسل الكالم».

عبد الصمد

بدورها حتدثت عبد الصمد
فقالت »:نشعر بالفخر عندما
نرى اشخاصا مكرمني بهذا
االعالميني
من
املستوى
،
احلياديني
املوضوعيني،
االجيابيني بتعاطيهم مع االزمات
بالرغم من الظروف الصعبة
اليت نعيشها ،وليسوا هم
فقط املميزين يف البلد ،على
امل ان ينهض لبنان ونتمكن
كدولة لبنانية ان نكرم الطاقات
والقدرات واليت استطاعت من
خالل جناحاتها ان تصل اىل
مراتب التكريم واثبتت نفسها
يف هذا القطاع».
اضافت  »:صحيح ان لبنان تراجع
يف مرتبة احلرية ،حيث كنا يف
السنة املاضية يف املرتبة 102
واصبحنا هذه السنة يف املرتبة
 ،107ولكن جيب اال نقارن على
املدى القريب بل على املدى
الطويل .واذا عدنا اىل التقرير
االول ملؤسسة «مراسلون بال
حدود» عام  2002الذي صنف
لبنان بانه حيتل املرتبة االوىل
بني الدول العربية ويف املرتبة
 ،56يف حني اننا اليوم يف
املرتبة  107من اصل .»180
ورأت عبد الصمد «اننا يف
وضع مأزوم وسيىء ولكن
ميكننا اخلروج منه يف ظل
وجود اعالميني متميزين ،وجيب
ان نعمل يدا بيد سواء اكان
مع املؤسسات االعالمية او
مع االعالميني او مع اجملتمع
املدني ،كي نعمل على حتسني
صورة لبنان من ناحية حرية
الرأي والتعبري وحنسن مرتبتنا
للعام املقبل ،النه جيب اال
يكون املؤشر تنازليا تباعا كما
حيصل ،وحيب اال نستمر على
هذا النهج».
وتابعت »:هناك جتربة يف دولة
عربية كانت مرتبتها مثلنا ،107
واليوم اصبحت يف املرتبة 176
اي يف ادنى املراتب ،ما يؤكد
اننا اذا استمررنا بهذا النمط
التنازلي سنصطدم بواقع مرير
مبا يتعلق باحلريات».
واشارت عبدالصمد اىل ان

«وزارة االعالم متكنت يف خالل
 6اشهر من وضع تعديالت
جوهرية على قانون االعالم،
وبعد  11سنة انهينا املسودة
النهائية لقانون االعالم ،ونشكر
جلنة االدارة والعدل وقبلها
جلنة االعالم واالتصاالت اليت
ساعدت ان يصل قانون االعالم
بشكله النهائي اىل اهليئة العامة
يف جملس النواب ،وال ننكر
هنا دور االستاذ غسان خميرب
و»مؤسسة مهارات» ومجيع
االعالميني .وكذلك عقدنا يف
وزارة االعالم لقاءات حوارية
تشاورية تتعلق بقانون االعالم،
لذلك نشكر املؤسسات االعالمية
واإلعالميني واجملتمع املدني
واالختصاصيني والنقابات اليت
ساعدت يف وضع املالحظات
والتوصيات النهائية لقانون
االعالم».
ولفتت اىل ان «اقرتاح القانون
هذا ارتكز على ثالثة مبادئ
اساسية ،واكدنا يف املبدأ
االول على ان يكون القانون
جامعا شامال وموحدا ،وال ميكن
فصل االعالم االلكرتوني عن
سائر انواع االعالم ،الن القطاع
هو قطاع اعالم ،وان اختلفت
الوسيلة بني املرئي واملسموع
او املكتوب او الرقمي .واكدنا
يف املبدأ الثاني على احرتام
املواثيق الدولية مبا فيها حرية
الرأي التعبري ،لذلك جيب ان
جنتمع كلنا لتحسني صورة حرية
الرأي والتعبري ،وكذلك ارتكزنا
على احلرية املسؤولة ،وقد
اتفقنا امس يف جملس النواب
ان االهم ان تكون احلرية
مسؤولة ونطلب هذه احلرية
يف وقت نشهد فيه تشرذما
وفوضى اجتماعية وسياسية
واقتصادية ،ولألسف فان
االزمة السياسية هي اليت سببت
االزمة االقتصادية وتدهور
الوضع  ،لذلك حنن حباجة اىل
الكلمة احلرة املسؤولة االجيابية
اليت ميكنها ان تسلط الضوء
على احللول هلذه املشاكل».
واكدت عبد الصمد ان «احلل
ليس بيد من هم يف احلكم،
بل من هم خارجه ،والبلد ينهار
امامنا ،قطاع تلو القطاع ،لذلك
نطلق صرخة لكل االشخاص
املعنيني باحلل للتحرك اليوم
قبل الغد ،الن كل يوم تأخري
يكلفنا سنة خراب ودمار ،ومن
الصعب ان خنرج منه».
وشكرت عبد الصمد «اندية
الليونز على املبادرة القيمة»،
وهنأت «املكرمني الذين هم
اهل هلذا التكريم ،وتربطين
بهم معرفة شخصية ،على امل
ان نبقى منارة لالعالم احلر وان
ننبض باحلياة رغم املوت ،الذي
لالسف ،وصلنا اليه».

درع

ويف نهاية اإلحتفال ،قدم
سعادة درعا تكرميية اىل
عبد الصمد تقديرا جلهودها
وعطائها الكريم وهي يف سدة
املسؤولية.
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لـبنانيات

املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة يوانا فرونتسكا
التقت املسؤولني وأكدت التزام دعم لبنان وشعبه مقاالت حتريضية مفرتية وبث إشاعات
وسالمه وأمنه واستقراره
وأخبار كاذبة يف موضوع تأليف احلكومة
جلنة االعالم يف الوطين احلر:

الرئيس عون مستقبال املنسقة فرونتسكا
عقدت املنسقة اخلاصة لألمم
املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا
جولة أوىل من اللقاءات مع
املسؤولني اللبنانيني .والتقت
رئيس اجلمهورية ميشال عون،
رئيس جملس النواب نبيه بري،
رئيس حكومة تصريف األعمال
حسان دياب ووزيرة اخلارجية
واملغرتبني بالوكالة يف حكومة
تصريف األعمال زينة عكر.
وأوضح مكتبها ان «السيدة
فرونتسكا اليت وصلت إىل
بريوت الثالثاء ،ناقشت مع
جماالت
اللبنانيني
القادة
التعاون الرئيسية بني لبنان
واألمم املتحدة املرتكزة على
حاجات لبنان ذات األولوية،على
املستويات السياسية واألمنية
واإلنسانية واإلمنائية ،وتطرقت
إىل آخر التطورات يف لبنان».
ويف إشارة إىل احلاجة امللحة اىل
اجياد حلول لألزمات املرتاكمة يف
لبنان ،شددت املنسقة اخلاصة
لألمم املتحدة على أن «احللول

تتطلب مؤسسات دولة فاعلة،
مبا يف ذلك حكومة متمكنة وذات
توجه إصالحي».
ِ
فرونتسكا أن
وقالت السيدة
«لبنان يف أزمة على مستويات
خمتلفة والشعب اللبناني يعاني
لألسف أكثر فأكثر كل يوم .هناك
حاجة ماسة للحلول وهي متاحة.
لبنان بلد ذو وعود وإمكانيات
هائلة ،وأنا على ثقة أنه يستطيع
البناء على ذلك من أجل التعايف
وإعادة بناء مستقبل أفضل».
ويف معرض تذكريها بالشراكة
املستمرة منذ عقود بني لبنان
واألمم املتحدة ،جددت «التزام
املنظمة دعم لبنان وشعبه
وسالمه وأمنه واستقراره وتنميته
االجتماعية واالقتصادية».
«لتوجيه
الفرصة
وانتهزت
الشكر اىل نائبة املنسق اخلاص
واملنسقة املقيمة لألمم املتحدة
جناة رشدي على قيادتها الدؤوبة
لعمل املنظمة يف لبنان خالل
األشهر املاضية».

بري إستقبل منسقة االمم املتحدة اجلديدة
يف لبنان وسفري السنغال مودعا

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية
يف عني التينة املنسقة اخلاصة
لالمم املتحدة يف لبنان يوانا
فرونتسكا يف زيارة برتوكولية
بعد تسلمها مهامها اجلديدة خلفا
ليان كوبيتش كممثلة خاصة
لألمني العام لألمم املتحدة
يف لبنان ورئيسة بعثة مكتب

املنسق اخلاص لألمم املتحدة
يف لبنان (.)UNSCOL
واستقبل بري سفري السنغال
لدى لبنان عبد األحد مباكي،
يف زيارة وداعية ملناسبة
انتهاء مهامه الديبلوماسية يف
لبنان يرافقه املستشار الثاني
يف القنصلية ليباسي كاي
والقنصل زاهر خمدر.

احلريري حبث والقائم بأعمال السفارة األمريكية
يف آخر املستجدات والتقى سفري السنغال مودعا
استقبل رئيس احلكومة
املكلف سعد احلريري قبل
ظهر امس االول يف بيت
الوسط ،القائم بأعمال السفارة
األمريكية يف بريوت رتشارد
مايكلز ،يف حضور مستشاره
للشؤون الديبلوماسية الدكتور
باسم الشاب ،وعرض معه

آخر املستجدات السياسية،
واألوضاع العامة والعالقات
الثنائية بني البلدين.
ثم استقبل الرئيس احلريري
سفري السنغال عبد األحد إمباكي
يف زيارة وداعية ،وعرض معه
األوضاع العامة والعالقات
الثنائية بني البلدين.

بقرادونيان عرض مع سفريي فرنسا
واملكسيك االوضاع الراهنة

استقبل االمني العام حلزب
هاكوب
النائب
الطاشناق
بقرادونيان يف مقر احلزب يف
برج محود السفرية الفرنسية
يف لبنان آن غريو.
خالل اللقاء ،الذي دام ساعة

ونصف ساعة ،مت مناقشة
للمنطقة
اإلقليمي
الوضع
والوضع السياسي الراهن يف
لبنان ،ومت التطرق اىل ملف
والعقبات
احلكومة
تشكيل
املستمرة.

صدر عن اللجنة املركزية لالعالم
يف «التيار الوطين احلر» البيان
اآلتي« :تعمد البعض على مدى
اليومني األخريين نشر مقاالت
حتريضية مفرتية وبث إشاعات
وأخبار كاذبة يف موضوع تأليف
احلكومة ،بغرض حتميل رئيس
التيار الوطين احلر النائب جربان
باسيل املسؤولية عن العرقلة
احلاصلة وعن تفشيل مبادرة
رئيس جملس النواب نبيه بري،
يف حني يتمسك رئيس التيار
باإلجيابية املطلقة اليت طبعت
كل اإلتصاالت اليت وردته من
اخلارج والداخل.
وحيال تلك االشاعات اليت
ترافقت مع خطاب سياسي غري
مسؤول ،يهمنا تأكيد اآلتي:
 - 1إن جل ما قام به رئيس
التيار ،حتسسا باملسؤولية،
هو االستجابة لطلب املساعدة
يف حل املشاكل املفتعلة رغبة
منه يف تسهيل التأليف ،فيما
كان األسهل له نفض اليد
من جممل العملية طاملا أن
التيار غري مشارك يف احلكومة،
وتاليا اجللوس جانبا متفرجا أو
حتى معرقال على غرار ما يفعل
كثري من األطراف ،ويف مقدمهم
رئيس احلكومة املكلف.
 - 2أكد رئيس التيار يف مؤمتره
الصحايف األخري أنه لن يرتك
عقدة أو حجة إال ويفككها يف
سبيل تأليف احلكومة مع تأييده
بالكامل جلهود الرئيس نبيه بري
وحزب اهلل ،ألن ال سبيل اىل
احلل املرجتى سوى احلوار ومد
اليد والتحلي باملنطق والعقل،
لكن تيار «املستقبل» قابله
باإلصرار على السلبية والشتيمة
واملس بالكرامات ،ومبقام رئاسة
اجلمهورية حتديدا ،متاما كما فعل

بعد كلمة النائب باسيل اإلجيابية
يف جملس النواب.
 - 3إن اإلجتماع الذي حصل مع
ممثليحزب اهلل وحركة أمل كان
إجيابيا وبناء ،ومل حيصل فيه أي
صدام .وعرض الثنائي جمموعة
من األفكار ،حرص رئيس التيار
على اإلجابة عنها بكل إنفتاح.
ومت يف حصيلة اإلجتماع إستخراج
أفكار أخرى مشرتكة ،على أمل
أن جييب عنها رئيس احلكومة
املكلف.
 - 4جدد النائب باسيل يف
اإلجتماع إبداء مرونة كاملة يف
ما خص احلقائب ،وهو ما ملسه
الثنائي مع تأكيد اجلميع على
إلزامية احلفاظ على التوزيع
املتناصف والعادل للحقائب
على الكتل النيابية وعلى
الطوائف ،من دون املس
باألعراف وباألصول الدستورية
املعروفة.
 - 5أكد رئيس التيار انه بناء
على طلب الوسطاء اقرتح أفكارا
عدة الختيار وزيرين ال ينتميان
اىل أحد سياسيا وغري حمسوبني
إال على صفة اإلختصاص ،مع
التأكيد على حكومة ال ميلك
فيها اي طرف الثلث زائد واحد
والتذكري بعدم التسليم بصيغة
 8 - 8 - 8اليت مل يتبناها احد
رمسيا ألنها غطاء ُمقنع للمثالثة
املرفوضة .ويف هذا السياق،
شدد اجلميع على إحرتام املناصفة
وعلى حق رئيس احلكومة املكلف
يف املشاركة يف اختيار وزراء
مسيحيني ،متاما كما على حق
رئيس اجلمهورية يف املشاركة
يف إختيار وزراء مسلمني».
وارفقت اللجنة مناذج من املقاالت
اليت «تظهر وجود محلة افرتاءات
مربجمة ال تعكس احلقيقة».

عكر عرضت مع فرونتسكا ضرورة دعم
اجملتمع الدولي للبنان وتسلمت اوراق
اعتماد  3سفراء والتقت زوارا

الوزيرة عكر مستقبلة املنسقة فرونتسكا
إستقبلت نائبة رئيس حكومة
تصريف االعمال وزيرة الدفاع
اخلارجية
ووزيرة
الوطين
واملغرتبني بالوكالة زينة عكر،
املنسقة اخلاصة اجلديدة لألمم
املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا،
يف حضور القائمة بأعمال املنسق
اخلاص لالمم املتحدة ومنسقة
الشؤون اإلنسانية يف لبنان جناة
رشدي.
واللقاء هو األول لفرونتسكا يف
لبنان ،حيث جرى عرض لألوضاع
اللبنانية يف ظل األزمة السياسية
واإلقتصادية الراهنة ،والبحث
يف ضرورة دعم اجملتمع الدولي
للبنان وشعبه للخروج من هذه
األزمة ،والتطرق اىل الوضع
يف املنطقة وموضوع الالجئني
املساعدات
جلهة
السوريني
اإلنسانية واملتعلقة أيضا بالبلد
املضيف.

عكر

وشكرت الوزيرة عكر األمم
املتحدة على «إلتزامها محاية لبنان
ومساعدته ودعمها املتواصل،
خصوصا بعد إنفجار مرفأ بريوت
وخالل جائحة «كورونا» ،وشددت

على «التعاون الدائم مع األمم
املتحدة ،إضافة اىل التمسك
بالقرارات الدولية ،ال سيما منها
القرار .»1701
وتسلمت عكر نسخا من أوراق
اعتماد ثالثة سفراء جدد معتمدين
لدى لبنان ،قبل تسليمها لرئيس
اجلمهوية العماد ميشال عون،
وهم سفراء دول :مجهورية
السويد آن ديسمور ،مجهورية
الصني الشعبية تشيان منج
يان ومجهورية الفيليبني راميوند
باالتبات.
ونقل السفراء للوزيرة عكر حتيات
رؤساء دوهلم ،وأكدوا «العمل
لتعزيز العالقات اليت جتمع بني
لبنان وبلدانهم».
بدورها ،متنت عكر هلم التوفيق
يف مهامهم الدبلوماسية ،شاكرة
«دعم لبنان الدائم يف شتى
اجملاالت».
واستقبلت عكر السفري اإلسباني
خوسي ماريا فري ،حيث تناول
البحث العالقات الثنائية بني
البلدين وسبل تطويرها.
ثم استقبلت الوزير السابق وئام
وهاب وعرضت معه األوضاع
العامة.

السيد :التعميم عن الـ 3900للدوالر وانقطاع الكهرباء لعب بالنار الدعم
بيت القصيد وجيب حتديد  10او  12مادة مدعومة ومراقبة أماكن بيعها
حتدث النائب مجيل السيد،
يف تصريح من جملس النواب،
عن تعميم حاكم مصرف لبنان
املتعلق بالـ  3900لرية للدوالر
وانقطاع الكهرباء.
وقال« :جملس شورى الدولة
تأتيه مراجعة من لبناني متضرر
او من ادارة يكلف فيها ويصدر
تقريرا ،ما صدر هو تقرير
اولي وليس حكما .التقرير
االولي يقول انه يلغى تعميم
حاكم مصرف لبنان املتعلق
ب  3900لرية للدوالر ،وتدفع
اموال الناس بالدوالر وليس
ما يوازيه .حاكم مصرف لبنان
بدل ان يعرتض على التقرير له
احلق يف ان يوضح رأيا .قال
للمصارف اوقفوا الـ  3900ومل
يقل هلم ان يدفعوا بالدوالر،
ألنه ال يستطيع الدفع بالدوالر.
معروف أن املصارف مفلسة.
 180مليار دوالر بقي منها ،17
اذا ال يستطيع الدفع بالدوالر،
فاذا فعل بهذه الطريقة استنفز
الناس .املودع الذي لديه
دوالر يأخذ بسعر صرف 3900

لرية .صحيح انه غري راض بها،
ولكنه يقول الـ  3900افضل
من الـ .1500املواطن مغلوب
على امره ،وحصلت ليل امس
«همروجة» كأنه يقول للناس
«قوموا».
وأضاف« :اليوم فخامة الرئيس
استدعاه واستدعى رئيس جملس
شورى الدولة ،والعودة اىل
الـ  3900للدوالر ال تعين اننا
نعطي املواطن حقه ،حتى اننا
جنين عليه وعلى املودع .ما فعله
رياض سالمة أمس هو مثل الـ
 6سنتات يف قضية الواتساب.
ال اصدق ان هناك حسن نية،
اما انه يقوم بهذا االمر من اجل
تأليف احلكومة ،او يفعل ذلك
ليحرض الناس ،ألنك االم واالب
وانت القائد املالي للنقد اللبناني
منذ  1992اىل اليوم ،تقول كان
معك  20مليونا واصبح معك
مليارين .انت تعرف كيف تربح
واموال الناس تطري!».
وتابع« :النقطة الثانية هي ان
وزير الطاقة يبلغ الشركات
املشغلة للمعامل انه تبلغ من

حاكم مصرف لبنان انه ال يوجد
فيول وال اموال ،وال ادفع امواال
اال اذا حصل ترشيد للدعم .هذا
ما حصل ليل امس .معنى ذلك
انه بعد ايام هناك عتمة يف كل
البلد وهناك دعم للمازوت يعين
للمولدات واالستغناء عن كهرباء
الدولة .ما حصل باالمس نقطة
بنزين على النار ،وحجته انه لن
ميس بالـ  17مليار دوالر ،وهي
اموال املودعني قبل ان يأتي
قانون يسمح له بذلك .امنا هذا
االستفزاز الذي حيصل يقولون
انهم يصرفون  4او  5مليارات
دوالر يف السنة على الدعم،
وهنا أسأل :هل يشرتي احد
كيلو حلم الغنم بأقل من 150
الف لرية و  100الف للحم للبقر؟
هل يشرتي احد البنزين بسعره؟
كله مدعوم :الدواء والفروج،
والزويت ،السكر ،واألرز .اذا
هناك  5مليارات تدفع ،يعين
 10يف املئة تصل اىل املواطن
والباقي يذهب اىل التجار.
املافيا ،هذه املليارات ال يصل
منها سوى  200مليون دوالر أو

 100مليون .كله يسرق .جيب
حتديد املواد العشرة او
الـ  12املدعومة ووضع رقابة على
أماكن بيعها وينتهي االمر».
وختم« :اعتقد ان اللعب بالنار
مستمر ،ما جرى أمس حيال الـ
 3900لعب بالنار
وانقطاع الكهرباء يف الليل
لعب بالنار .ما تبقى من اموالك
يسرقونها حبجة الدعم ،فليعاجلوا
املوضوع من اجل الكهرباء
واملواد االساسية والدواء ،ولو
سيبقى صفر جيب ان تبقي
الدعم ،ويف الوقت نفسه
الدوالر متوافر يف السوق،
ال ازمة دوالر .هذه ليست
سياسة مصرفية .الدعم هو بيت
القصد .الدولة ميكن ان تدفع
 200مليون دوالر شهريا بدل
الـ  600مليون .ال احد حياسب،
وهناك رصاص (اطالق نار) على
حمطات البنزين .هل تريدون ان
يصل الناس اىل حرب اهلية
وعندما حتصل فوضى ال احد
سيسمعكم؟ واؤكد مشروعي
وهو االحتكام اىل الناس».
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لــبنانيات

رئيس اجلمهورية أكد أن التغيري يبدأ يف صناديق االقرتاع:

قدمت كل التسهيالت لتأليف احلكومة لكن احلريري مل يراع الشراكة
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون يف حوار شامل
أجرته معه جملة «االمن العام»،
انه «حتى اللحظة األخرية من
والييت الدستورية سأسعى مع
من تبقى من خريين يف هذا
الوطن اىل استعادة الدولة ممن
عاثوا فيها فسادا وتهدميا».
وقال« :كفانا اجنرارا اعمى خلف
طائفيتنا والزعامات اليت فشلت
اىل اليوم يف بناء الدولة ،وعلى
اللبنانيني السعي اىل والدة
طبقة سياسية جديدة حتقق
الدولة املدنية احلديثة» ،مشريا
اىل ان «املشكلة ليست يف
الدستور بل يف عدم تطبيقه».
كل
قدمت
«لقد
أضاف:
لتأليف
الالزمة
التسهيالت
احلكومة لكن الرئيس املكلف
مل يراع مبدأ الشراكة الوطنية.
التنازالت مطلوبة اليوم من
اجلميع وما حنتاجه هو وقفة
ضمري ،وفرنسا تسعى عرب
رئيسها اميانويل ماكرون اىل
اجياد ارضية مشرتكة للتفاهم
على االنقاذ يف لبنان».
واوضح ان مرتكيب جرمية
االنهيار املالي «بعضهم ما زالوا
يف السلطة والزعامة اىل اليوم
وهم يستميتون لالفالت من
العقاب» ،معتربا ان «املنظومة
الفاسدة متماسكة ومتجذرة،
سياسية وغري سياسية» .وشدد
على ان «االستحقاقات االنتخابية
النيابية والبلدية يف العام 2022
ستجري يف موعدها» .واشار اىل
ان بعض الدول «يريد استعمال
موضوع النازحني ورقة يف احلل
السياسي» ،و»مل اوفر اي جهد
ممكن للمساعدة على حتقيق عودة
النازحني السوريني املوجودين
يف لبنان».
هنا نص احلوار مع الرئيس
عون:
ردا على سؤال عن أبرز
اخلالصات اليت تكونت لديه
حول ما أجنز وما مل ينجز يف
سنته اخلامسة ،قال« :يف هذه
املرحلة اليت يعيشها اللبنانيون،
اريد الرتكيز على النهوض من
االزمة االقتصادية اخلانقة اليت
نواجهها ،ألن اي كالم آخر لن
يهم الناس .منذ عودتي اىل
لبنان ،وحتى انتخابي رئيسا
للجمهورية ،عاينت االنقسامات
السياسية احلادة اليت كانت تضر
مبصاحل لبنان ومستقبل ابنائه
على حساب حتقيق مصاحل طبقة
سياسية متجذرة يف السلطة
والفساد .مع تسلمي مسؤولياتي
الدستورية كرئيس للجمهورية،
وضعت نصب عيين ،جمموعة
اهداف اساسية ميكن اختصارها
يف السعي اىل انتظام العمل
املؤسساتي ،وحتقيق االصالح،
ومكافحة اهلدر والفساد ،وتعزيز
السلطة القضائية ،واالستفادة
من ثروات لبنان الطبيعية .اىل
اليوم ،االهداف مل تتغري ،ولكن
حتقيقها يلقى ممانعة شرسة
ممن جعلوا السلطة مكسبا هلم

ولعائالتهم ،واوصلوا البالد اىل
هذا االنهيار االقتصادي الذي
نشهده .لكن على الرغم من
املعوقات ،متكنا من حتقيق الكثري
من االجنازات السياسية واالمنائية
واالقتصادية اليت حجبتها ،ويا
لالسف ،االزمة احلالية ،وابرزها
اقرار قانون جديد لالنتخابات
النيابية ،واطالق مسار التنقيب
عن النفط يف مياهنا االقليمية،
والقضاء على االرهاب وارساء
وحتقق
االمين،
االستقرار
االنتظام املالي من خالل اقرار
موازنات الدولة للمرة االوىل منذ
العام  ،2005اضافة اىل ملء
الفراغ يف التمثيل الديبلوماسي
يف اخلارج وغريها .حتى آخر حلظة
يف والييت الدستورية ،سأسعى
مع من تبقى من خريين يف هذا
الوطن ،اىل استعادة الدولة ممن
عاثوا فيها فسادا وتهدميا البسط
مقومات احلكم الرشيد».
وسئل عن الوسيلة لالنتقال اىل
مرحلة بناء الدولة؟ أجاب« :هناك
مسؤوليات مشرتكة لتحقيق بناء
الدولة .على املسؤولني اليوم،
الذين وصلوا اىل السلطة ضمن
عملية انتخابية فوض اليهم
فيها الشعب حق رعاية مصريه،
وازدهاره ،وكرامة عيشه ،ان
يستعيدوا ثقة ناخبيهم بهم،
ويدركوا ان التفويض االنتخابي
الذي هو مدخل انشاء السلطة
يف لبنان ،ال جيوز ان يتحول اىل
فرصة لضرب حقوق اللبنانيني
عرض احلائط ،وتقويض اسس
الدولة ،ونهب خرياتها وتعب
ابنائها .يف املقابل ،على كل
انسان ان حياسب َمن فوضه،
ويتعلم من الدروس الصعبة
اليت تلقنها منذ  30سنة اىل
اليوم ،بدل تكرار االخطاء نفسها
وتوقع نتائج خمتلفة .كفانا يف
لبنان اجنرارا اعمى خلف طائفيتنا
والزعامات اليت فشلت اىل اليوم
يف بناء دولة ،ال بل ساهمت يف
تدمري ما تبقى منها بعد انتهاء
احلرب .على اللبنانيني ان يسعوا
اىل والدة طبقة سياسية جديدة
حتقق الدولة املدنية احلديثة اليت
من شأنها وحدها كسر دوامة
الرتهل السياسي واالداري،
والتجاذبات احلادة املرتكزة على
أسس طائفية».
وعما إذا كانت املشكلة يف
الدستور او يف عدم تطبيقه،
قال« :يف االثنني معا .بعض
مواد الدستور حتتاج بالفعل اىل
تفسري واضح .كنا نأمل يف ان
يتوىل اجمللس الدستوري تقديم
هذا التفسري ،لكن جملس النواب
اعترب انه املعين بذلك فحصر هذه
املسألة املهمة به .وقد اظهرت
املمارسة السياسية وجود ثغر يف
تطبيق الدستور ،من ضمنها عدم
وجود ضوابط ومهل ملمارسات
ابرزها
خمتلفة،
دستورية
مهلة تأليف احلكومة ،وبعض
صالحيات رئيس اجلمهورية.
لذا ،اذا اردنا فعال انتظام احلياة
السياسية وعمل املؤسسات من
االن فصاعدا ،جيب معاجلة هذه
الثغر اليت تتسبب باضرار بالغة

على حياة املواطنني».
سئل :اال ترى فخامتكم حاجة
اىل عقد طاولة حوار وطين تضم
كل املكونات وممثلي الشرائح
اللبنانية يكون بندها الوحيد
تطبيق الدستور وسد الثغر اليت
ظهرت يف املمارسة؟ أجاب« :ال
مانع من عقد لقاء وطين كهذا
يركز على الثغر يف تطبيق
الدستور ،ال بل هو اكثر من
حاجة وطنية .انا اكثر من دعا
اىل طاوالت حوار حول مواضيع
سياسية واقتصادية يف صميم
اهتمام اللبنانيني .لكن الظروف
املعروفة اليت نعيشها اليوم
تتطلب قبل اي شيء آخر عمال
وطنيا انقاذيا يساهم فيه مجيع
االطراف واملكونات ،النتشال
البالد من اهلوة االقتصادية
واحلياتية اليت سقطت فيها،
واعادة االستقرار السياسي
واالقتصادي .ألنه ال ميكن القيام
باي اصالحات دستورية وسط
التجاذبات احلادة اليت تشرذم
الوطن ،وانعدام الثقة بني
اجلميع ،ويف غياب حكومة تعمل
على انقاذ الوضع االقتصادي،
وحتقيق االصالحات الالزمة اليت
نستعيد من خالهلا ثقة اجملتمع
الدولي».
ما هي الصعوبات املانعة لعملية
تأليف احلكومة؟ ،قال« :هناك
صعوبات من الداخل واخرى من
اخلارج ،كما ذكرت سابقا .سعيت
من جهيت كرئيس للجمهورية منذ
اليوم االول لتكليف الرئيس
سعد احلريري ،اىل تقديم كل
التسهيالت الالزمة اليت تساعد
على تشكيل احلكومة يف اسرع
وقت ممكن .لكن الرئيس
املكلف مل
يراع يف عملية
ِ
التأليف مبدأ الشراكة الوطنية
اليت تنص عليها وثيقة الوفاق
الوطين ،وحصل بعض التجاوز
لصالحيات رئيس اجلمهورية
ودوره يف عملية التأليف ،وفقا
للفقرة الرابعة من املادة  53من
الدستور ،وسط تعمية للحقائق
واثارة زوابع اعالمية تؤجج
مشاعر الناس ،وختفي النوايا
احلقيقية الصحابها ،اضافة اىل
ان صيغة التشكيلة احلكومية

اليت قدمت لي مل تكن متوازنة،
ومل
تراع يف بعض التسميات
ِ
مبدأ االختصاص ،الذي شكل من
البداية عنوانا للحكومة املنتظرة.
التنازالت مطلوبة اليوم من
اجلميع يف هذه املرحلة ،وما
حنتاجه حقيقة لتسريع تشكيل
احلكومة ،هو وقفة ضمري وعدم
االرتهان للحسابات السياسية
الضيقة».
سئل :زاركم وزير خارجية فرنسا
جان ايف لودريان ووجهتم
رسالة خطية اىل نظريكم
الفرنسي اميانويل ماكرون ،هل
هناك تفهم فرنسي ملوقفكم
على الرغم من كل ما يشاع
حول هذا االمر؟ أجاب« :فرنسا
تسعى مشكورة ،عرب رئيسها
اميانويل ماكرون ،اىل اجياد
ارضية مشرتكة للتفاهم على
االنقاذ يف لبنان .طبعا ،تشكيل
حكومة حتظى بثقة اللبنانيني
واجملتمع الدولي معا هو املمر
االلزامي لتحقيق هذا اهلدف.
العالقات اللبنانية  -الفرنسية
متينة ومتجذرة ،ويندرج اهتمام
الرئيس ماكرون ومبادرته ضمن
هذا السياق التارخيي .فهو ابدى
اهتماما بالوضع يف لبنان من كل
النواحي االقتصادية والسياسية
واالجتماعية وغريها .يف الرسالة
اليت وجهتها اليه ،عرضت بعض
القضايا اليت تهم البلدين،
باملبادرة
متسكي
واكدت
الفرنسية ،وبضرورة تشكيل
حكومة تنطبق عليها املواصفات
اليت توفر هلا حصانة سياسية
متكنها من حتقيق االصالحات
عب وزير اخلارجية
املنشودة .وقد رّ
الفرنسية لودريان بوضوح عن
رغبة بالده يف رؤية املسؤولني
يف لبنان يتضامنون من اجل
اخلروج من املأزق .من جهيت،
شرحت له بشفافية املعوقات،
ويف النهاية املسؤولية تقع على
عاتق اللبنانيني وحدهم النقاذ
بلدهم».
وردا على سؤال عن التمييع يف
امتام كل الرتتيبات النطالق عملية
التدقيق اجلنائي ،قال« :منذ بداية
طرحنا ملوضوع التدقيق اجلنائي،
بدأت العراقيل وااللغام تتبدى
وتظهر .حاولت تذليل العقبات
واحدة بعد االخرى ،وتوصلنا اىل

اقرار قانون يف جملس النواب
يقضي بتعليق العمل بقانون
السرية املصرفية ملدة سنة،
لكن مصرف لبنان ظل ميتنع عن
تقديم العديد من االجابات عن
اسئلة شركة الفاريز ومارسال.
جرمية االنهيار املالي متشابكة
االطراف ،ومرتكبوها كثر ،بعضهم
ما زال يف السلطة والزعامة اىل
اليوم .هم يستميتون لالفالت
من العقاب ،وانا لن اتوانى عن
مالحقة املوضوع اىل النهاية.
فخالص لبنان لن يتم اذا مل
يتم الكشف عمن اوصلوا البالد
اىل هذا الدرك من االنهيار
وضعت
مهما
االقتصادي.
صعوبات امام التدقيق اجلنائي،
واختلقت اعذار ،ومددت مهل ،لن
اتراجع عن متابعته .يف النهاية
التدقيق اجلنائي سيحصل ،وهو
االساس يف االصالحات ،فضال
عن انه البند االول يف املبادرة
اساسي
ومطلب
الفرنسية،
للمجتمع الدولي».
وعن العوائق امام انطالق مسرية
مكافحة الفساد واالصالح على
املستويات كافة؟ قال« :املنظومة
الفاسدة متماسكة ومتجذرة،
سياسية وغري سياسية ،وبعضها
كما ذكرت ما زال يف السلطة
ويف خمتلف مفاصل الدولة.
العوائق احلقيقية امام مسرية
مكافحة الفساد واالصالح من
صنعها .ال بد كما ذكرت ،من
سعي اللبنانيني اىل تغيري
طبقتهم السياسية عرب االنتخابات
املقبلة ،لتحقيق قيام الدولة اليت
حيلمون بها».
سئل :يف ظل ما يشهده امللف
احلكومي من عوائق ،هل ختشون
ان تكون النية املبيتة الوصول
اىل موعد االستحقاق النيابي
حبيث يعمل على فرض التمديد
للمجلس احلالي؟ أجاب« :أكدت
يف اكثر من مناسبة ،وأعيد
االستحقاقات
أن
التأكيد،
االنتخابية النيابية والبلدية يف
العام  ،2022ستجري يف موعدها.
اذا كانت نية من يعرقل التأليف
السعي اىل فرض أمر واقع على
ابواب االنتخابات ،فهو يسعى
عن قصد او عن غري قصد ،اىل
االساءة اىل لبنان واىل نظامه
الدميوقراطي ،اشباعا حلسابات
سياسية آنية ضيقة ،ولن امسح
حبصول ذلك ،النين اقسمت
اليمني كرئيس للجمهورية على
احملافظة على الدستور والقوانني
اللبنانية».
هل من نقلة نوعية على صعيد
تسريع عودة النازحني خصوصا
الرئاسية
االنتخابات
بعد
السورية؟ قال« :مع بداية ازمة
النازحني السوريني وتوافدهم
اىل لبنان ،رفعنا الصوت
حمذرين من خماطر النزوح على
لبنان .ويف احملافل الدولية
عرضنا الوقائع واالرقام املقلقة
املتعلقة بالنازحني ،والتداعيات
والسياسية
االقتصادية

اليت
واالمنية،
واالجتماعية
خيلفها النزوح يف جمتمعنا .كنا
اول من دعم املبادرة الروسية
العادة النازحني اىل بالدهم،
وعملنا ضمن امكاناتنا على
حتقيق االعادة الطوعية لقسم
منهم يف اشراف االمن العام.
لكن من الواضح يف خالل كل
هذه املرحلة ،ان بعض الدول
يريد استعمال موضوع النازحني،
ورقة يف احلل السياسي الذي
مل يتبلور اىل اليوم ،وهذا ما
حذرنا منه مرارا وتكرارا .يتناسى
البعض يف الداخل واخلارج ،ان
ما وصل اليه لبنان من انهيار
مالي واقتصادي ،يعود جبزء منه
اىل تداعيات النزوح».
وردا على سؤال عن استعداده
للقيام بزيارات اىل خارج احلدود
ومنها سوريا ،او العمل لعقد
مؤمتر دولي يف لبنان لوضع خطة
بسقف زمين للعودة؟ قال« :لن
اوفر اي جهد ممكن للمساعدة
على حتقيق عودة النازحني
السوريني املوجودين يف لبنان
اىل بالدهم ،اليت ينعم قسم
كبري منها باالمن واالستقرار.
فتداعيات النزوح اليت حتملها
لبنان اىل اليوم ،فاقت قدراته
وامكاناته ،وساهمت يف االزمة
اخلانقة اليت نعيشها».
سئل« :كيف تنظرون اىل االحداث
اليت حصلت يف فلسطني احملتلة؟
أجاب« :برهنت هذه االحداث مرة
جديدة على جمموعة حقائق،
اوهلا ان القضية الفلسطينية
مل متت ولن متوت ابدا ،وحق
الفلسطينيني يف اقامة دولتهم
املستقلة وعاصمتها القدس هو
حق مقدس ،وجيب ان يتحقق
مهما طال الزمن والنضال.
احلقيقة الثانية هي ان اسرائيل
تنتهج باستمرار سياسة قضم
االراضي الفلسطينية والتضييق
على الفلسطينيني ومقدساتهم،
واظهارهم للعامل يف مظهر
املعتدي ،فيما العكس هو
الصحيح .احلقيقة الثالثة هي
ان هيبة اسرائيل وهمية ،فبعد
انكسارها يف لبنان وانسحابها
املذل ،ها هي اليوم تعيش
صدمة مقاومة شرسة ألهل غزة،
اربكت الكيان الغاصب برمته».
وقال ردا على سؤال« :لبنان
مع ما يؤدي اىل عودة االستقرار
اىل املنطقة ،ال سيما اذا كان
ذلك تصحيحا لواقع خاطئ
نتيجة استهداف سيادة الدول
واستقالهلا وسالمة أراضيها».
سئل :مع اقرتاب العهد من
نهايته ،ما هي تطلعات املرحلة
املقبلة وامللفات اليت سرتكزون
عليها؟ أجاب« :يف ما تبقى من
عهدي ،سأواصل السعي اىل
حتقيق االصالحات واستكمال
مكافحة الفساد ،وانتشال لبنان
من اهلوة االقتصادية واملالية
اليت سقط فيها ،وازالة قدر
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مــقاالت وتـحقيقات

االستثمار يف الردم ...لبيع املرفأ

الدولة تبالغ يف تقدير خسائر  4آب لتمتنع عن إعادة اإلعمار
رلـى إبــراهيم
بعد حنو شهرين من اليوم« ،حتتفل» الدولة اللبنانية بالذكرى
األوىل النفجار نيرتات األمونيوم يف مرفأ بريوت .ويف االنتظار،
ّ
وتغذيه خدمة للمشروع
تتفرج حكومة تصريف األعمال على االنهيار
ّ
األكرب :اخلصخصة أو بيع أمالك الدولة وأوهلا املرفأ .لذلك مل
تتكبد أي جهة معنية يف البالد عناء مسح األضرار لتقدير كلفة
ّ
إعادة اإلعمار ،وآثرت مجيعها رمي أرقام مضخمة للحؤول دون قيام
الدولة نفسها بواجباتها عرب إعادة األحوال اىل ما كانت عليه قبيل 4
مكدسة يف املرفأ،
آب  .2020من هذا املنطلق ،ال تزال الردميات
ّ
ومتتنع إدارته عن استخدام مداخيلها لرتميمه وتطويره .فاألنقاض
ضرورية لالستثمار بالدمار وعقد الصفقات فوقها.
ّ
يتعلق األمر بالدولة اللبنانية ،مثة قواعد ختتلف عن أي مكان
عندما
آخر يف العامل .ينسحب ذلك على كل التفاصيل ،إن كان إدارة
املؤسسات العامة أو اإلدارات أو املصرف املركزي أو كل مفصل
مضي
من مفاصل الدولة .قياسًا على ما سبق ،يصبح بديهيًا ،بعد
ّ
 10أشهر على تاريخ  4آب  ،2020أن يبقى املرفأ على ما كان عليه
يف اللحظة اليت تلت انفجار نيرتات األمونيوم .حيدث ذلك فقط
يف لبنان .األسوأ مما سبق ،هو أن الدولة اللبنانية ال متلك أي
رقم ،ولو تقرييب ،لقيمة األضرار اليت حلقت باملرفأ وتكلفة إعادة
إعمار اجلزء ُ
تتكبد
دمر منه .ولغاية اليوم ،أي بعد  10أشهر ،مل
امل ّ
ّ
أجهزة الدولة ومؤسساتها ،من إدارة املرفأ اىل وزارة األشغال اىل
اجليش اللبناني ،عناء إحصاء هذه التكلفة .وهو ما يقود اىل اخلروج
خبالصة تقول إن هناك من ال يريد للمرفأ وحميطه أن يعود اىل ما
كان عليه قبل  4آب .2020
تلك اسرتاتيجية اعتمدتها الدولة يف اليوم التالي لالنفجار ،حبيث
تدمرت .ال
جدية لتكلفة إعادة إعمار املناطق اليت
ال تقديرات ّ
ّ
يتعلق األمر بأسباب تقنية أو نقص يف الطاقات البشرية ،بل
بتعمد إبقاء العاصمة مبرفئها وشوارعها حتت الدمار ،لسببني:
ّ
واألهم ،التمهيد خلصخصة املرفأ وبيعه حبجة عدم توفر
األول
ّ
املوارد املالية واألولية الالزمة إلعماره ،واستخدام صورة املناطق
املدمرة واملهجرة أهاليها لالستغالل السياسي واملادي واالنتخابي.
والثاني ،ضمان استقطاب عروض أجنبية وقروض مالية تسمح
بإعادة تنظيم خمططات احتيالية جديدة وترتيب ديون إضافية؛
ويف هذه احلالة ،يفرتض اإلبقاء على ساحة اجلرمية كما كانت عليه
وتقصد عدم رفع الردميات واحلديد من املرفأ ،رغم أن
منذ عام،
ُّ
يكبد إدارته قرشًا واحدًا ،بل على العكس ،ميكن بيع
ً
إجراء مماث ًال ال ّ
احلديد املوجود يف املرفأ مبزاد عمومي.
عند سؤال وزير األشغال العامة والنقل ميشال جنار عما حيول دون
رفع الردميات واحلديد ،جاء اجلواب أن شركة فرنسية متخصصة
مبعاجلة كل أنواع الركام «تربعت» بالقيام بدراسة حول الردم
املوجود وكيفية معاجلته ليصار بعدها اىل طرح مناقصة!

املرفأ مرهون بيد الخارج

وبسؤال جنار عن سبب عدم مسح أضرار املرفأ أو تقدير اخلسائر
إلعادته كما كان عليه ،أجاب« :ببساطة ألن املرفأ ال يفرتض أن
ُيبنى بالطريقة اليت كان عليها ،بل جيب وضع خمطط توجيهي جديد
له .هناك مشروع قامت به شركة «خطيب وعلمي» موجود يف
أعدت خمططات
األمانة العامة جمللس الوزراء ،وهناك شركات عدة ّ
توجيهية ،إال أنه ال صالحيات حلكومة تصريف األعمال للقيام بالدور
املطلوب ،وبالتالي هذه املهمة ستكون بعهدة احلكومة املقبلة ألنها
حتتاج اىل اجتماع جمللس الوزراء» .على نسق الوزارة ،ال مسح
أيضًا يف إدارة املرفأ .االتصال باملدير العام إلدارة واستثمار مرفأ
بريوت باسم القيسي ال يفضي اىل أي إجابة .وتقول املعلومات
إن مدة خدمته انتهت قبل أيام ،ورفض التجديد له ،ويفرتض إزاء
ذلك تعيني مدير جديد .من جانبها ،تقول مصادر اجليش اللبناني
إن مسح األضرار والبنى التحتية ال يدخل ضمن اختصاص اجليش،
فيما اهليئة العليا لإلغاثة غائبة عن السمع.

شركات تقدّر إعادة إعمار املرفأ ّ
بأقل من  150مليون دوالر!

تعرضت له العاصمة
ال حيدث ،يف أي بلد آخر ،أن يقع انفجار حبجم ما ّ
يوم  4آب  ،2020وال ُتعد الدولة دراسة واحدة ،ولو أولية ،عن حجم
األضرار .بتاريخ  2020/8/11توقع مصرف «غولدمان ساكس» أن
تكلف عملية إعادة إعمار املرفأ وحده ،بني  3مليارات و 5مليارات
دوالر« ،وهو ما يفوق القدرة املالية للبنان الذي أعلن يف آذار
ختلفه عن سداد سندات اليوروبوند» .وقال املصرف األمريكي ،يف
تقرير ،إن عمليات التصدير واالسترياد ستتم يف الوقت الراهن عرب
مرفأ طرابلس ،الذي كان يعمل بقدرة  40يف املئة قبل االنفجار.
تقديرات املصرف املبالغ فيها ،دخلت آنذاك ضمن مساعي منع
إعادة اإلعمار عرب تضخيم القيمة الفعلية لألضرار الالحقة باملرفأ،
مير بها أكثر من  85يف املئة من حركة
فيما حمطة احلاويات ،اليت ّ
مرفأ بريوت ،واليت حتوي أمثن ما يف املرفأ (الرافعات الضخمة
اليت تنقل املستوعبات من السفن وإليها) ،مل تتعرض ألي دمار،

وعادت إىل العمل بعد أيام
من االنفجار .وبالتالي،
استمرت عمليات االسترياد
والتصدير.
،2020/12/1
بتاريخ
عقد اجتماع بني رئيس
اجلمهورية ميشال عون
وكل من سفري االحتاد
األوروبي يف لبنان رالف
املنسق
ونائبة
طراف
اخلاص لألمم املتحدة يف
لبنان جناة رشدي واملدير
اإلقليمي لدائرة املشرق
يف البنك الدولي ساروج
كومار .كان اهلدف من
االجتماع إطالع املسؤولني
الدوليني عون على خطة
عمل إلعادة إعمار األضرار
النامجة عن انفجار مرفأ

مصادر «نقابة املقاولني» تشري إىل وجود مشروع لديها إلعادة تأهيل املرفأ مقابل الحصول على عائداته لسنوات!(أرشيف)

بريوت اليت تأتي حتت عنوان «إطار اإلصالح والتعايف وإعادة
اإلعمار للبنان» .وأشار البيان الصادر عن قصر بعبدا حينذاك اىل
أعدتها جهات ثالث :البنك الدولي ،االحتاد األوروبي
أن اخلطة
ّ
واألمم املتحدة .وقدرت إعادة إعمار مرفأ بريوت وحميطه واملواقع
األثرية والرتاثية ،كما تقديم دعم لـ  5آالف مؤسسة صغرية،
بـ  2.5مليار دوالر .وهو ما يتناقض مع أرقام تقرير املصرف
األمريكي حول املرفأ وحده .تلك األرقام اخليالية اليت يطرحها
«اجملتمع الدولي» وتتبناها جهات حملية وتقوم بتسويقها ،هلا
هدف واحد وفق مصادر حكومية ،وهو منع إعادة إعمار مرفأ بريوت
وضواحيه وربط اإلعمار بقرار سياسي مفتاحه لدى الدول الغربية،
وخصوصًا الواليات املتحدة األمريكية .فيما يقتصر الدور اللبناني
على اخلضوع لتلك املعادلة وإشهار اإلفالس لتشريع خصخصة املرفأ
وبيعه ،من منطلق أن ال قدرة للدولة اللبنانية على القيام جمددًا من
دون تدخل دولي .لكن الواقع ّ
يكذب ما حياول املسؤولون تروجيه،
تقدر مصادر نقابة املقاولني يف لبنان كلفة إعادة إعمار املرفأ
إذ ّ
كحد أقصى .وقد
بقيمة تراوح ما بني  400و 500مليون دوالر
ّ
عمدت اىل إعداد مشروع هلذا الغرض يقوم على «عدم تكبيد الدولة
أي أموال مقابل احلصول على إيرادات املرفأ ملدة  3سنوات ،يتم
خالهلا تطوير املرفأ وحترير مساحة تقارب  500ألف مرت مربع منه
تقدر قيمتها بنحو  5مليارات دوالر ،وميكن االستفادة منها إلنشاء
ّ
منطقة حرة أو اقتصادية» .صحيح أن ما سبق يعين وضع يد
القطاع اخلاص على املرفأ ،ولو لفرتة حمدودة ،إال أنه يكشف من
جهة أخرى أنه ميكن للدولة املباشرة فورًا بعملية إعادة اإلعمار من
تلقاء نفسها .وبصورة أدق ،ميكن للجنة املؤقتة الستثمار وإدارة
املرفأ ،اليت متلك مداخيل تكفي هلذه العملية (قسم كبري منها
بالدوالر) ،إجراء استدراج عروض أو مناقصة إلعادة املرفأ كما
كان عليه .ويف حسابات إدارة امليناء مبالغ طائلة ميكن استخدامها
تهدم ،وال سيما أن اجلزء املتضرر يقتصر على قسم
إلعادة بناء ما ّ
املستوعبات وإهراءات القمح .وحبسب وزير األشغال ميشال جنار،
فإن اإلهراءات لن ترتكز مجيعها يف بريوت وسيجري توزيعها على
عدد من املرافئ.
تقدم أن شركات مقاوالت أجرت دراسات أولية،
ُيضاف إىل ما
ّ
قسمت فيها األضرار يف املرفأ وفق اآلتي:
 احلوض ،وهو حيتاج إىل أقل من  5ماليني دوالر إلعادة ترميمه. الردميات واحلديد :ميكن إجراء مزايدة لبيعها .وميكن منحتسهيالت للشركات لتعيد بناء «اهلنغارات» اليت كانت موجودة يف
املرفأ ،على حسابها اخلاص ،وهي كانت تدفع لإلدارة بد ً
ال سنويًا
الستئجار األرض اليت تقيمها عليها.
تقدر كلفة إزالتها بأكثر
 اإلهراءات :صحيح أن وزارة االقتصاد َّ
مليوني دوالر ،وانها حباجة إىل أكثر من سنة إلنهاء العمل
من
فيها ،إال أن املتعهدين احملليني يؤكدون أن كلفة إزالتها لن
تصل إىل  300ألف دوالر كحد أقصى ،وأنها حتتاج إىل أقل من 70
يومًا إلجناز املهمة .وحبسب الشركات ،فإن إعادة بناء اإلهراءات
ّ
تكلف الدولة أكثر من  50مليون
بالصورة اليت كانت عليها ،لن
دوالر كحد أقصى.

لدى اللجنة املؤقتة الستثمار وإدارة مرفأ بريوت ما يكفي من األموال إلعادة
إعماره

تقدر الشركات كلفة إعادة
املباني املدمرة واملتضررة والعنابر:
ّ
بنائها بأقل من  50مليون دوالر كحد أقصى.
تقدم لتؤكد أن كلفة إعادة املرفأ إىل ما
تعدد مصادر الشركات ما ّ
ّ
كان عليه ،ال ميكن أن تصل إىل  150مليون دوالر!

التأخري يف البدء باإلصالحات يتسبب بتعطيل املرفأ ،وخصوصًا أن
ّ
املشغلة حملطة احلاويات  BCTCانتهى ويتم جتديده
عقد الشركة
كل  3أشهر ملدة  3أشهر جديدة .تلزيم حمطة احلاويات ــــ حبسب
وزارة األشغال ــــ هو اآلخر «من خارج صالحيات احلكومة املستقيلة
ألنه خيرج عن املعنى الضيق لتصريف األعمال» .وعدم البت مبزايدة
لتلزيم شركة جديدة يتسبب بأضرار مادية اضافية وخيدم عن قصد
أو بدونه خمطط تعطيل املرفأ لتسهيل بيعه.
يشري أحد اخلرباء إىل أن إيرادات املرفأ اخنفضت من  300مليون
دوالر اىل  128مليون دوالر لعدة أسباب ،منها االنفجار ومنها
االنهيار االقتصادي والنقدي ،إضافة إىل اإلغالق بسبب إجراءات
كورونا لبنانيًا وعامليًا .ومما جيدر رصده أيضًا ،اتفاقيات الشراكة
اإلماراتية ــــ اإلسرائيلية ،وإمكان تأثريها على حركة مرفأ بريوت
عرب استخدام موانئ فلسطني احملتلة بدي ًال له .وسط ذلك كله،
ّ
احلل الدولي
يتعمد لبنان إبقاء املرفأ حتت األنقاض وانتظار
ّ
السحري لبيعه أسوة بالعرض األملاني (راجع «األخبار» ،اجلمعة
 9نيسان « :2021املشروع األملاني لبريوت :نصف مرفأ ونصف
«سوليدير»») .ويف الدولة اللبنانية ،مثة من يتواطأ لتحقيق هذه
الغاية واإلبقاء على املرفأ وجواره رهنًا برضى واشنطن وما ُيسمى
«اجملتمع الدولي» .جيري ذلك كله الستجداء دوالرات من اخلارج
ولعقد صفقات مرحبة فوق الردم ،وحتى ُيعاد تكليف اخلارج برسم
مستقبل لبنان وتقرير مصريه بالشكل الذي يراه مناسبًا .هذا
عبد
املخطط بدأ قبيل  4آب  .2020ما حصل بعده هو أن االنفجار ّ
الطريق حنو اهلاوية ،بسهولة غري مسبوقة.

مبالغة بأضرار املناطق املنكوبة :مليار واحد ال  10مليارات!

ال خيتلف وضع املناطق املنكوبة نتيجة انفجار  4آب عن وضع املرفأ.
يروج لرقم 10
هناك أيضًا ،مل حيصل مسح لألضرار وبدأ البعض ّ
مليارات دوالر إلعادة اإلعمار والرتميم .يف مؤمتر عقده النائب يف
قدر كلفة
تكتل «لبنان
القوي» ،نقوال صحناوي ،عقب االنفجارّ ،
ّ
اإلعمار بقيمة  1500مليار لرية لبنانية (مليار دوالر حبسب السعر
الرمسي للصرف) ،أي املبلغ الذي ورد يف القانون  194املتعلق
بإعادة إعمار ومعاجلة تداعيات انفجار مرفأ بريوت .لكن مل تحُ َّرر
أي لرية منها ،سوى تلك اليت خصصها رئيس اجلمهورية ميشال
عون من «مؤونة» الرئاسة املخصصة للكوارث ( 100مليار من
موازنة  2020و 50مليارًا من موازنة  .)2021هذه املليارات ،وفق
صحناوي ،كانت حاجة لتحقيق الدولة إعادة إعمارها بنفسها واستند
يف توزيعها اىل دراسات وتقديرات حصل عليها من املدارس
واملستشفيات وأصحاب العالقة 300 :مليار لرية إلعمار ما نسبته
 %90من املنازل 237 .مليار لرية للمدارس واجلامعات 500 ،مليار
لرية للمستشفيات و 500مليار لرية للمؤسسات التجارية .األرقام
املتصدعة واليت حتتاج اىل اعادة بناء بالكامل
هذه ال تشمل األبنية
ّ
(قدرت غرفة الطوارئ اليت يديرها اجليش من داخل مبنى بلدية
بريوت عدد املباني اليت تعرضت ألضرار هيكلية ومتثل خطر انهيار
ُكّلي بـ  25مبنى ،أو جزئي بـ  62مبنى .هنا أيضًا قررت الدولة
ّ
التخلي عن مهامها وإبقاء املناطق واألهالي املنكوبني
اللبنانية
املعدة على
حتت رمحة رزمة إصالحات ما يسمى «اجملتمع الدولي»،
ّ
تكهن ،بل سبق للسفريين
قياس مصاحله .مل يعد هذا األمر جمرد
ّ
األمريكي والفرنسي أن أبلغاه للمسؤولني اللبنانيني .فالدمار ال
يعين األمريكيني وال األوروبيني ،بل إن أموال املؤمتر الفرنسي
«اإلنساني» ملساعدة لبنان مل تصل قط .ولن تأتي ما مل يرضخ
لبنان لوصفة «ناشري الدميوقراطية واحلرية».
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اسـرتاليات

دعوات العتماد مساعدات حاالت «الكوارث» لتأمني مبالغ االعانات احلكومة الفيدرالية تتنصل من الدعم املالي لعمال
احلكومة الفيدرالية تدرس تقديم مساعدة والية فيكتوريا بعد متديد اإلغالق يف ملبورن

مالية للعمال املتضررين من اغالق فيكتوريا

وسط ملبورن Source: AAP
الفيدرالية
احلكومة
تدرس
تقديم مساعدة مالية للعمال
املتضررين من االغالق يف
فيكتوريا والذي مت متديده يف
ملبورن السبوع آخر.
وقال وزير اخلزانة الفيدرالي
جوش فرايدنبريغ إنه سيستمع
إىل طلب حكومة فيكتوريا
لتقديم دعم مالي للعمال يف
الوالية مع متديد اإلغالق.
وتقدم حكومة فيكتوريا 209
ماليني دوالر إضافية لدعم
املصاحل التجارية اليت تعاني
من االغالق ،وتريد احلكومة
من الكومنولث إعادة برنامج
لدعم األجور مثل «جوب كيرب»
ملساعدة آالف العمال الذين

تضرروا بفعل االغالق.
وقال رئيس حكومة فيكتوريا
باالنابة جيمس مريلينو إنه إذا
مل يتم االستماع ملطالبه ،فانه
سيثري القضية مباشرة يوم
اجلمعة يف اجتماع جملس الوزراء
الوطين.
واشار الوزير فرايدنبريغ إىل أنه
مل يتحدث بعد مع وزير اخلزانة
يف فيكتوريا تيم باالس بشأن
االقرتاح ،لكنه سيقوم بذلك.
وتشري التسريبات االعالمية إىل
أن حكومة فيكتوريا ستطالب
بتقديم مبلغ ملرة واحدة بقيمة
 1500دوالر ،غري أن احلكومة
الفيدرالية حتتاج إىل تشريع
جديد يف الربملان قبل املوافقة

على دفع هذه املبالغ.
أما اخليار الثاني فيتمثل
يف دعوات صدرت للحكومة
الفيدرالية باستخدام أموال
صندوق الكوارث لدفع مبالغ
االعانة.
وحبسب قواعد عمل صندوق
للحكومة
حيق
الكوارث،
الفيدرالية دفع مبلغ  1000دوالر
للبالغني و 400دوالر لالطفال
ملرة واحدة يف حال اعالن كارثة
يف والية ما.
ومل تكشف احلكومة الفيدرالية
الذي
اخليار
اآلن
حتى
ستسلكه.
ترمجة اس بي اس

مت متديد اإلغالق يف ملبورن
الكربى امس االول اخلميس حتى
 15اجلاري ،بينما رفع االغالق يف
املناطق الريفية يف فيكتوريا،
ومنع االنتقال بني املدينة
ُ
والريف إال ألمور طارئة وموافق
عليها.
وأعلن رئيس حكومة فيكتوريا
بالوكالة جيمس مارلينو عن تقديم
حزمة مساعدات إضافية للمصاحل
التجارية املتأثرة باإلغالق ،لكنه
كرر مطالبة احلكومة الفدرالية
ملساعدة املوظفني الذين خسروا
ساعات عملهم ،من خالل إعادة
تفعيل مدفوعات جوبكيرب.
ورد وزير اخلزانة الفيدرالية
جوش فرايدنربغ على مناشدة
املسؤولني يف فيكتوريا اليوم
بالقول إن املسؤولني الفدراليني
سيتحدثون مع املسؤولني يف
فيكتوريا ويأخذون طلبهم بعني
االعتبار .ويف الوقت الذي رحب
فيه مبا قامت به حكومة فيكتوريا
الفريوس
انتشار
لوقف
وبتخصيصها مبلغ يناهز 500
مليون لدعم املصاحل التجارية
املتضررة ،إال أنه مل يعد بإعادة
مدفوعات جوبكيرب لدعم أجور
العمال الذين خسروا ساعات
عملهم.
وقال «مساعدتنا لفيكتوريا كان
األعلى مقارنة بعدد السكان
وهذا ما ساعد على التعايف
االقتصادي ،والناس الذين
تلقوا املدفوعات احلكومية يف
فيكتوريا كان أكثر من واليات
أخرى».
وقال جيمس مرلينو إن هناك
أشخاص يعانون فعال اآلن ،وأن
هناك مؤسسات خريية مثل Food

 Bankبدأت بتقديم املساعدات
العينية للمحتاجني.
ويقول الباحث يف االقتصاد
الفيزيائي السيد سليمان يوحنا
إن اإلغالق يف فيكتوريا سيكون
له تأثريات كربى على املصاحل
التجارية والعاملني فيها ويف
الوقت الذي رحب بأية مساعدات
تقدمها احلكومات للتعويض عن
اخلسائر دعا إىل تغيري النظام
االقتصادي بالكامل.
«احلكومات مل تتعلم الدرس،
وجيب أن يكون هناك إدارة
جيدة هلذه األزمات ،والتخطيط
على املدى الطويل والعمل على
إجياد اقتصاد فعلي ال يعتمد
فقط على ضخ السيولة ،لدينا
اآلن أكرب عجز بامليزانية ،ولدينا
أكرب نسبة من الديون ،وكان
من األجدى باحلكومة أن ختصص
مبالغ لبناء املستشفيات وتعزيز
البنية التحتية الصحية ملواجهة
أي تهديد مثل جائحة كورونا اليت
كشفت عن الفشل والفساد يف
النظام».
وهذا األسبوع كشف تقرير جديد
أصدره مكتب اإلحصاء األسرتالي
ما كان الكثريون يشتبهون فيه،
وهو أن كلفة احلاجيات األساسية
ارتفعت بنسبة أكرب من كلفة
السلع واخلدمات غري األساسية
أو ما يعترب من الكماليات
على مدى اخلمس عشرة عاما
املاضية.
االحصاء
مكتب
وحبسب
االسرتالي الذي نظر يف كلفة
املعيشة منذ عام  2005وكيف
تغريت ،فإن كلفة األساسيات
فد ارتفعت بنسبة  61باملئة
بينما ارتفعت الكماليات بنسبة

 38.6باملئة (مبا يف ذلك سعر
السجائر اليت ارتفعت بنسبة
 )400%لكن إذا ما مت رفع
السجائر من قائمة الكماليات
تصبح اهلوة بني نسبة الكلفتني
أوسع بكثري ،حيث تصبح % 18
فقط لكلفة الكماليات.
ويف الوقت احلالي ينفق
االسرتاليون  % 59.3من جممل
احلاجيات
على
مصاريفهم
األساسية ،مقارنة ب  % 56.7يف
عام 2005

من هي الشرائح االجتماعية األكثر
تأثرا بهذا االرتفاع؟

هذه األرقام تعين أن ذوي
الدخل املنخفض ينفقون معظم
مدخوهلم دون القدرة على
االدخار ،كما وأنهم خيصصون
نسبة كبرية منه ملا هو ضروري،
وهذا يعين أن الذين يعانون
أصال مل يستفيدوا كثريا من
عدم ارتفاع األسعار يف احلاجيات
الكمالية.
السلع
أن
التقرير
وذكر
واخلدمات اليت شهدت ارتفاعا
بالتكاليف كانت:
التعليم بنسبة % 89.2
الصحة بنسبة % 84.4
السكن بنسبة % 64.1
أما السلع اليت شهدت اخنفاضا
فكانت:
كلفة االتصاالت اخنفضت ب
 % 17.5منذ 2005
املالبس واألحذية اخنفضت
بنسبة % 6.1
أما األثاث واألدوات واخلدمات
املنزلية باإلضافة إىل النشاطات
الرتفيهية والثقافية فقد زادت
بنسبة متواضعة وهي  10%على
مدى  15عاما املاضية.

فيكتوريا تعلن عن تقديم مساعدات مالية ومنح فيكتوريا تسجل  3إصابات جديدة ومن
للمصاحل التجارية املتأثرة باالغالق
ضمنهم نزيل يف دار رعاية مسنني

أعلنت فيكتوريا عن حزمة
دعم بقيمة  250مليون دوالر
ملساعدة ما يصل إىل  90ألف
مصلحة صغرية ومتوسطة مبا
يف ذلك التجار املنفردين
 sole tradersالذين تأثروا بآخر
إغالق.
وتشمل احلزمة تقديم منح مببلغ
 2500دوالر للمصاحل التجارية
املشمولة فضال عن مساعدة
مبقدار  3500دوالر حملالت
الكحولية
املشروبات
بيع

املرخصة وأصحاب املصاحل
املختصة باالطعمة املرخصة
باالضافة اىل مساعدات مالية
إىل أصحاب الصاالت واماكن
اقامة الفعاليات.
هذا وانتقدت حكومة فيكتوريا
موقف احلكومة الفيدرالية من
عدم االسهام ماليا يف حزمة
املساعدة.
يف
اخلزانة
وزير
وقال
فيكتوريا ،تيم باالس ،إن
العديد من طلبات املساعدة

قد جتاهلها نظريه الفيدرالي
جوش فريدانبريغ.
وأضاف باالس إن احلكومة
الفيدرالية رفضت تقديم اي
مساهمة مالية.
من جانبه قال وزير الصحة
الفيدرالي غريغ هانت إن
تدعم
الفيدرالية
احلكومة
فيكتوريا يف جوانب عديدة
خاصة يف اجلانب الصحي
ورحب باالجراءات اليت تقوم
بها الوالية حاليا.

أعلنت السلطات عن تسجيل
3حاالت جديدة صباح امس االول
اخلميس ،بعد خضوع 57,000
شخص الختبار الفريوس .مما
يرفع إمجالي احلاالت املرتبطة
بالبؤرة األخرية إىل  63حالة
إصابة.
سجلت حكومة فيكتوريا 3
بفريوس
جديدة
إصابات
كورونا ومن ضمنهم نزيل يف
إحدى مراكز رعاية املسنني يف
ملبورن.
يستعد أهالي ملبورن
ألسبوع
ٍ
إضايف من أوامر اإلغالق اليت
كان من انتهت أمس االول
اخلميس.
وأصيب النزيل البالغ من العمر
 89عامًا بعد خمالطته
لنزيل
ٍ
آخر مصاب من مركز Arcare
 Maidstoneلرعاية املسنني،
حيث أصيب عامالن أيضًا.
وأكد املدير التنفيذي للمركز
كولني سينغ إن احلالة الرابعة
مرتبطة بالبؤرة األخرية.
فيكتوريا تسجل  6إصابات
جديدة بفريوس كورونا وخماوف

رئيس الوالية بالوكالة جايمس ميالنو
من متديد أوامر اإلغالق
وأعلنت السلطات عن تسجيل
 3حاالت جديدة صباح اليوم
اخلميس ،بعد خضوع 57,000
شخص الختبار الفريوس .مما
يرفع إمجالي احلاالت املرتبطة
بالبؤرة األخرية إىل  63حالة
إصابة.
ويف تلك األثناء يستعد أهالي
ملبورن
ألسبوع إضايف من أوامر
ٍ
اإلغالق اليت كان من املفرتض

أن تنتهي اخلميس (امس
االول) ،حتى مددتها السلطات
يف والية فيكتوريا باألمس لـ7
أيام إضافية.
ٍ
تدرس
الفيدرالية
احلكومة
تقديم مساعدة مالية للعمال
املتضررين من اغالق فيكتوريا
وقال نائب رئيس حكومة الوالية
جيمس مرلينو باألمس إن ساللة
الفريوس احلالية «أسرع انتشارًا
مما رأيناه من قبل».

صفحة 9

Saturday 5 June 2021

الـسبت  5حــزيران 2021

Page 9

مـقاالت وتـحقيقات

العرب بتالحم فلسطينيي الـ 48مع شعبهم؟
ملاذا فو ِج َئ
ُ
أليف صباغ

أن من تفاجأ ال يعرف هذه احلقائق التارخيية ،ومل يتابع
يبدو َّ
انتخابات الكنيست يف اجلوالت األربع األخرية وموقف فلسطينيي
الـ 48منها.
يف عاملنا العربي ،الكبري يف حجمه والصغري يف تأثريه،
ّ
احملتل
فوج َئ الكثريون بتالحم الفلسطينيني يف نضاهلم ضد
ِ
اإلسرائيلي الصهيوني ،وأكثر ما فاجأهم هو التحرك اجلماهريي
للشباب الفلسطيين داخل املناطق احملتلة العام  ،48فكان
سر ذلك؟ كيف
السؤال املركزي لدى الكثري من اإلعالميني :ما ّ
حصل بعد  73عامًا من املواطنة ومحل اجلنسية اإلسرائيلية؟ وما
الذي يرتتب عليه يف املستقبل؟
ٌ
أسئلة ومفاجآت كثرية تداولتها وسائل اإلعالم العربية
فاجأ بهذا التالحم ،وال
واإلسرائيلية،
َّ
ولكن العالمِ باألمر مل ُي َ
فاجأ مبن تفاجأوا .رمبا ِ
أقول ّ
نسي العامل الغربي
التضامن ،إمنا ُي َ
أن فلسطني هي األرض املمتدة بني منابع نهر األردن حتى
رأس الناقورة مشا ً
ال ،وحتى رفح وأم الرشراش (إيالت) جنوبًا،
ً
ً
لكن أن ينسى
ومن البحر املتوسط غربا إىل نهر األردن شرقا،
ْ
مفاجَأة فع ًال!
العامل العربي ذلك ،فهذه
َ
ّ
احتلت  %78من
أن احلركة الصهيونية
رمبا َن ِسي العامل الغربي َّ
وهجرت الغالبية العظمى من أهلها يف
فلسطني يف العام ،1948
َّ
مشردين يعانون العذاب حيثما
هذه املناطق ،فأصبحوا الجئني
ّ
ّ
حلوا .ومل يقتصر اللجوء على من ُه ِّجر إىل خارج الوطن أو خارج
حدود «إسرائيل» أو ما ُيسمى «اخلط األخضر» ،بل طال التهجري
بأس به من الفلسطينيني داخل «اخلط األخضر» ،الذين
جزءًا ال
َ
َّ
لكنهم خارج قراهم
أصبحوا اليوم أكثر من  350ألف إنسان،
ومدنهم ،فصادرت حكومة االحتالل أراضيهم ومنازهلم وأمواهلم
املنقولة ،واعتربتهم وفق قانون ّ
سنه الكنيست يف العام 1950
«حاضرين غائبني».
هل مسعتم عن مكانة «حاضر غائب» جملموعة سكانية يف العامل
سوى يف هذا الكيان «الدميقراطي»؟ وهل َّ
املتفاجئون كيف
فكر
ِ
ميكن هلذه اجملموعة السكانية أو جملموع الفلسطينيني الذين
صمدوا يف وطنهم بعد النكبة أن يندجموا يف نظام احملتل،
أن هذا النظام ال يريدهم ،وإن قبلوا به ،طبقًا للمثل
سيما ّ
وال ّ
القائل« :قِبلنا باألقرع واألقرع ما قبل فينا»؟ رمبا ِ
نسي الغرب
مفاجَأة أيضًا!
ذلك .أما أن ينساه العرب ،فهذه
َ
منذ احتالل فلسطني يف العام  1948وحتى منتصف الثمانينيات،
ّ
احملتلة
العربي العام ال يرى فلسطينيي املناطق
كان املوقف
ّ
عام  .48كانوا منسيني يف الوجدان العربي الذي مل يكن يشعر
بوجودهم أو ترى فيهم الغالبية خونة ومتعاونني مع احملتل
الصهيوني جملرد قبوهلم اجلنسية اإلسرائيلية ،من دون أي
اعتبار للظروف والتحديات واخليارات اليت واجهتهم آنذاك ،ومن
دون اعتبار لتأثري تآمر األنظمة ،العربية والغربية على السواء،
فيهم خاصة ،ويف شعبهم عامة ،ملصلحة احملتل الصهيوني.
لكنهم مل ينسوا يومًا أنهم فلسطينيون.
منسيون نعمّ ،
ّ
استفردت بهم احلركة الصهيونية يف اخلمسينيات والستينيات
وحددت
من القرن املاضي ،ففرضت عليهم احلكم العسكري،
َّ
حركتهم وعملهم وتعليمهم وحقوقهم األساسية ،وصادرت
اجليد هو العربي امليت» ،وفق
معظم أراضيهم ،فكان «العربي
ّ
تعريف غولدا مئري .ويف «أفضل» األحوال ،هو العربي املطواع
أو العميل الذي خيدم «دولة» االحتالل.
مع ذلك ،وبعد هزمية العرب مجيعًا يف حزيران/يونيو ،1967
ّ
الفلسطيين
وانضموا إىل الكفاح
نهض الفلسطينيون يف الداخل،
ّ
ّ
املسلح ،فكان منهم ّ
الشهيد واجلريح والسجني األمين ،حتى بلغ
السجناء األمنيني أكثر من  250مناض ًال ،وما زال بعض من
عدد ّ
انضم الحقًا إىل صفوف املقاومة الفلسطينية املسلحة يقضي
ّ
حياته يف األسر حتى اليوم.
خالل هذه الفرتة من التاريخ ،نشأت يف الداخل ثقافة املقاومة؛
أدب املقاومة وشعراء املقاومة .هل يستطيع أن ينكرها أحد؟
عربية أو ً
ّ
ال ،بل نشأ
أي عاصمة
مل ينشأ هذا األدب
والشعر يف ِّ
ّ
ّ
واملثلث ،بني ضلوع هؤالء
يف حيفا والناصرة وقرى اجلليل
املنسيني .وكان حممود درويش ومسيح القاسم وتوفيق زياد
ّ
وقافلة طويلة من الشعراء واألدباء رموز ثقافة املقاومة وهم يف
بطن احلوت أو حتت وطأة احلصار املطبق عليهم.
يف العام  ،1976انتفض الفلسطينيون داخل أراضي الـ48
فقدم 6
املصادرة من قبل حكومة االحتالل،
للدفاع عن أرضهم
َ
ّ
شهداء أرواحهم على مذبح احلرية ،وكان يوم األرض يومًا تارخييًا
املنسيون من
سجله فلسطينيو الـ،48
وطنيًا فلسطينيًا بامتيازّ ،
ّ
أمتهم ،وحتى من بعض قيادات شعبهم ،آنذاك.
َّ
الوطنية بإعالن وثيقة حزيران/يونيو
تكللت هذه النهضة
لقد
ّ
يف العام  ،1981واليت حددت ُهوية هذا اجلزء الصامد يف
وواع ونشيط من الشعب العربي
حي
ٍ
وطنه بالقول« :حنن جزء ّ
الفلسطيين .هذا وطننا ،وليس لنا وطن سواه» .هل نسيتم؟
أول
يف حزيران/يونيو من العام  ،1982كان فلسطينيو الـّ 48
من نزل إىل الساحات والشوارع ضد العدوان الصهيوني على
لبنان ،ودفاعًا عن املقاومة الفلسطينية واللبنانية هناك ،قبل
إن الشهيد الراحل
أن
أي عربي يف أي دولة عربية ،حتى َّ
يتحرك ّ
ّ

ماجد أبو شرار خاطبهم آنذاك قائ ًال« :أنتم أشرف ما يف األمة
من حميطها إىل خليجها».
ويف ِّ
والرتهل الفلسطيين الرمسي يف
الرتهل العربي عامة،
ظل
ّ
ّ
خاصة ،انتفض شعبنا يف العام  ،1987وكان
الصحراء التونسية
ّ
للفلسطينيني يف داخل فلسطني التارخيية دور كبري يف حتريك
ً
نصرة للشعب الفلسطيين املنتفض ،ويف
الرأي العام الدولي
إمداد أهلنا املنتفضني يف الضفة والقطاع مبا حيتاجونه من
مقومات الصمود يف وجه احملتل.
فرح هؤالء املنسيون باتفاق «أوسلو» ،باعتباره اتفاقًا مؤقتًا
وانتقاليًا ،وباعتباره خطوة حنو إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة
فوجئوا بأن االتفاق
وعودة الالجئني ،كما ُف ِّسر هلم ،ولكنهم
ِ
ينساهم مرة أخرى ،حني استثنى حقوقهم التارخيية يف العودة
إىل قراهم اليت ُه ِّجروا منها ،واعتربهم إسرائيليني ،على غري ما
كانوا يتوقعون وحيلمون .وعندما انتفض الشعب الفلسطيين يف
تشرين األول/أكتوبر  2000مرة أخرى ،كان الشباب الفلسطيين
ِ
املنتصب» ،يأخذ دوره ،مقدمًا 13
يف أراضي الـ« ،48اجليل
ّ
املعذب على مذبح احلرية.
شهيدًا من خرية أبناء هذا الوطن
مل َي ِهنوا ،ومل يستنكفوا ،ومل يصرخوا من هول صواريخ املقاومة
اللبنانية اليت طالت العديد من القرى واملدن الفلسطينية يف
اجلليل خالل العدوان اإلسرائيلي على املقاومة اللبنانية يف العام
 ،2006وكان من بينهم شهداء وجرحى بنريان صديقة ،وقالوا:
هذا فداء للمقاومة ،ومل ينصاعوا للتحريض اإلسرائيلي على
املقاومة.
إذًا ،أين املفاجأة يف تالحم الشباب الفلسطيين داخل الـ 48مع
انتفاضة شعبهم ،ودفاعًا عن أشقائهم املهددين بالرتحيل يف
القدس ،يف سلوان والشيخ جراح وبطن اهلوي وأماكن أخرى
من العاصمة؟ كيف ال! واملستوطنون الذين يهددون أهلنا يف
القدس بالرتحيل هم ّ
الذين يهددون أهلنا بالرتحيل من يافا
واللد والرملة وعكا وغريها من املدن الفلسطينية التارخيية؟
ما املفاجأة حني يصل التهديد إىل حرمان الفلسطينيني من
حقوقهم يف احلرم القدسي الشريف ،وحماولة املستوطنني
ّ
احلق
زمانيًا مع املسلمني؛ أصحاب
الصهاينة تقاسم احلرم
ّ
احلصري فيه؟!
واملفاجئ هو تقاعس  1.5مليار مسلم عن الدفاع عن
الغريب
ِ
ِ
القبلة األوىل للمسلمني ،وتقاعس  350مليون عربي مسلم
عن الدفاع عن عاصمة فلسطني ،مدينة القدس ،أرض الرباط
إىل يوم الدين! هنا تكمن املفاجأة احلقيقية ،وليس يف تالحم
أبناء الشعب الفلسطيين داخل أراضي الـ ،48وداخل الداخل،
مع انتفاضة شعبية مباركة ،وتالمحهم مع املقاومة الصادقة
بوعدها يف قطاع غزة ،دفاعًا عن أقدس حقوقهم األساسية يف
وطنهم.
أن من تفاجأ ال يعرف هذه احلقائق التارخيية ،ومل يتابع
يبدو َّ
انتخابات الكنيست يف اجلوالت األربع األخرية وموقف فلسطينيي
الـ 48منها ،حتى بلغت نسبة مقاطعيها يف االنتخابات األخرية
 %56من الفلسطينيني ،وال يعرف دور حركة املقاطعة الوطنية
يف تعزيز املوقف املبدئي وتفنيد مزاعم الداعني إىل االندماج يف
إسرائيليتهم ،وفق مصاحلهم وتعليمات أو «نصائح» مموليهم
ّ
ومطبعة
يف رام اهلل وواشنطن وعواصم عربية تابعة ألمريكا،
ّ
علنًا أو سرًا مع احملتل اإلسرائيلي.
قد تكون املفاجأة بسبب تغييب قيادات حركة املقاطعة الوطنية
منصات
عن شاشات الفضائيات العربية ،نسبيًا ،وحتويلها إىل
ّ
للزعماء اجلدد الذين حيلمون بعضوية الكنيست الصهيوني،
ويرون فيها منصات وطنية!
ِ
ماهية قانون القومية ،آخر
أن املتفاجئني ال يعلمون
يبدو َّ
القوانني العنصرية ،والذي َّ
سنه الكنيست اإلسرائيلي ،وحيظى
بإمجاع صهيوني ،ويرى يف الفلسطيين ،وإن كان «مواطنًا
إسرائيليًا» يف املفهوم القانوني ،عدوًا أو مواطنًا من الدرجات
الدنيا ،كما ال يعلمون ما يعيه كل فلسطيين يف الداخل بأن
اجلرمية املنظمة اليت حتصد أكثر من  100ضحية فلسطينية يف
الداخل سنويًا ،ترعاها وتعززها شرطة «إسرائيل» وحكوماتها
املتعاقبة.
َّ
يتعلم الدرس بعد ،بأن كل اإلغراءات
رمبا يكون هذا درسًا ملن مل
املادية واحلريات االجتماعية ال تغين عن االنتماء الوطين واحلاجة
املطبعون العرب ،اجلدد
إىل السيادة الوطنية احلقة .ورمبا يفهم
ّ
أي زمان ،إىل
منهم والقدامى ،أن تطبيعهم لن يصل ،يف ّ
مستوى الربط اخلانق احلاصل بني فلسطينيي الـ 48و»دولة»
االحتالل .مع ذلك ،مل يركع هذا الشعب ملصاحله املادية ،ومل
يتنازل عن ّ
حقه يف احلرية والسيادة على أرض وطنه.
رمبا نسي البعض الفارق بني الوطنية واملواطنة ،وبني الوطن
لكن الفلسطينيني يف أراضي الـ 48مل ينسوا أن
والدولة،
َّ
ُهويتهم فلسطينية ،وإن كانت بطاقة ُ
اهلوية إسرائيلية ،وأن
وطنهم امسه فلسطني ،وإن كانت جنسية «الدولة» اليت
َّ
لكنهم يعلمون ويعون أن
حيملونها قسرًا جنسية إسرائيلية،
الدول والكيانات تتبدل على أرض الوطن ذاته ،إال أن الوطن
باق إىل األبد ما بقي اإلنسان على أرض وطنه.
ٍ

أربـعة خـيارات ت ُـرافق مــساعي
«التشكيل» ...و»سيناريوهات» قامتة!
ناجي س .البستاني
مفصلية -ورمبا عن ساعات فقط ،أمام 
أيام
يحُ كى
ً
ّ
حاليا عن ّ
تتجه األمور
وإما
باإلنفراج
ة
السياسي
األزمة
تبدأ
ا
فإم
لبنان!
ّ
ّ
ّ
ّ
إىل مزيد من التصعيد،
وتاليا إىل مزيد من التدهور حنو
ً
اإلنهيار الشامل .فما هي اخليارات َ
املطروحة
حاليا ،وما هي
ً
«السيناريوهات» اليت ستنجم منها؟.
أو ً
ال :جناح ُجهود تشكيل ُ
احلكومة ،واليت يلعب الدور الرئيس
ّ
حاليا رئيس جملس
فيها
بري و»حزب اهلل» من
ّ
ً
النواب نبيه ّ
ستتجه العالقة بني ّ
اري
خلف الكواليس .وعندها
ّ
تي ّ
كل من ّ
«املستقبل» حنو نوع من ُ
ُ
«الوطين ُ
املساكنة
احلّر» و
السياسية
ّ
اإللزامية-إذا جاز التعبري .وبذلك ،سيكسب لبنان بضعة
ّ
ّ
أشهر من شبه اإلستقرار ،على أمل
التمكن من تأمني بعض
ُ
املساعدات والقروض
كما بتأجيل
اخلارجية ،ما سيسمح ُح ً
ّ
اإلنهيار الشامل لبعض الوقت.
اإلنتخابية ُ
ومع اإلقرتاب من مواعيد اإلستحقاقات
تعددة،
امل ّ
ّ
يتم التفاهم على تنظيمها بشكل دميقراطي وهادئ ،وربمّ ا
إما ّ
ّ
ُ
ُ
وإما سريتفع
قبل،
امل
ة
مهوري
اجل
رئيس
ة
هوي
على
تفاهم
حيصل
ّ
ّ
ّ
ّ
التوتر من جديد،
منسوب
مرة أخرى ،وهذه
ّ
وستتفجر اخلالفات ّ
ُ
ا
علم
قبل،
امل
احلتمي
اإلنتخابي
التنافس
بفعل
املرة
أن هذا
ً ّ
ّ
ّ
ترجيحا.
األكثر
هو
األخري
«السيناريو»
ً
امل ّ
احلكومة ُ
ثانيا :فشل ُجهود التشكيل ،وإضطرار رئيس ُ
كلف
ً
التنحي جانًبا ،حتت وطأة ُ
لكن هذا
الضغوط.
سعد احلريري إىل
ّ
ّ
السياسية ُ
ّ
منيا ُحصوله،
تتمنى بعض اجلهات
اخليار الذي
ض ً
ّ
السلطة
على أمل إعادة إمساك
التنفيذية بشكل واسع ،كما
ُ
ّ
احلالية قبل إستقالتها،
كان حاص ًال مع ُحكومةتصريف األعمال
ّ
غري َمضمون النتائج على اإلطالق.
املستقبل» لن ُي ّ
«تيار ُ
أي
أن
نية
والسبب ّ
غطي ّ
شخصية ُ
ّ
ّ
س ّ
سمي أو ُي ّ
زكي
أحدا ،بل سيذهب إىل
ً
ُتفرض عليه ،ولن ُي ّ
ُ
«املستقبل» يف تأمني
التصعيد .وحتى يف حال جناح ُخصوم
نوعا ما لرئاسة ُ
احلكومة،
شخصية وازنة
فإن هذه األخرية
ً
ّ
ّ
ُ
الدكتور
مبعارضة شرسة قد تفوق تلك اليت لقيها ُ
ستواجه ُ
ُ
خيارات
أن
ا
علم
وحكومته،
دياب
ان
حس
«املستقبل»
تيار
ً ّ
ّ
ّ
ً
النواب ،ملحُ اولة قلب
أيضا اإلستقالة من جملس
تشمل
ّ
الطاولة على اجلميع.
ً
ثالثا :فشل جهود التشكيل لكن مع إستمرار رفض رئيس
ّ
ُ
احلكومة املكلف
صر عليه لقاء «رؤساء
ّ
التنحي ،وهو خيار ُي ّ
ً
السنيّ
احلكومة السابقني»،
إنطالقا من رفض إضعاف املوقع ُ
شجعون احلريري على
التمسك بتكليفه
علما ّ
أن هؤالء ُي ّ
ّ
األولً ،
ّ
وبشروطه ،وأحدثها إشرتاط ُ
«التيار
نواب
احلصول على تأييد ّ
ّ
الوطين ُ
للتيار يف ُ
أي وزراء
احلكومة
احلّر» وإال لن يتم منح ّ
ّ
ُ
ُ
مهورية.
اجل
لرئيس
فقط
وزراء
ثالثة
بل
املقبلة،
ّ
ّ
فإن نسبة
التوتر السياسي على
ويف حال ُحصول هذا األمرّ ،
الداخلية ستبلغ ذروتها ،وقد نشهد محُ اولة إضافية
الساحة
ّ
للتشكيل ،حتت وطأة بدء ُحصول اإلنهيار الشامل على خُمتلف
الصعدُ ،وصو ً
تطورات داخلية ُكربى
ال إىل إحتمال ُحصول
ُ
ّ
قد ُتعيد خلط األوراق ،من بينها مث ًال إستقالة نواب «التيار
احلّر» ،مع ما ستستجلبه هذه ُ
الوطين ُ
اخلطوة من ُخطوات الحقة،
اللبنانية» ،يف محُ َ اولة
منها مث ًال إستقالة كتلة حزب «القوات
ّ
لسحب
أن إستقال منه
امليثاقية من اجمللس احلالي الذي سبق ّ
ّ
ّ
النواب ُ
اللبنانية» وعدد من
نواب حزب «الكتائب
ستقلني
امل
ّ
ّ
ّ
املسيحيني.
وأغلبيتهم من
ّ
ّ
وعندها من الصعب إجراء إنتخابات
فرعية لتعبئة الفراغ الذي
ّ
سيحصل ،يف ّ
ظل قرار «مسيحي»-إذا جاز التعبري،
بالتصدي
ّ
هلذا اخليار ،والضغط حنو إجراء إنتخابات
نيابية شاملة ُمبكرة
ّ
السياسية.
السلطة
إلعادة إنتاج ُ
ّ
رابعا :فشل ُجهود تشكيل ُ
وتنحي رئيس ُ
احلكومة،
احلكومة
ً
ّ
امل ّ
ُ
كلف ،لكن ليس حتت الضغط بل وفق تفاهم بني خُمتلف
َ
إنتقالية ُتشرف على تنظيم
كومة
ح
تشكيل
على
ة،
عني
امل
القوى
ُ
ّ
ّ
إنتخابات
للسقوط بالفراغ الشامل.
نيابية عامةَ ،م ً
نعا ُ
ّ
ملحُ
ُ
ُ
ُ
لطة
الس
فرتضة،
امل
ايدة»
«ا
كومة
احل
هذه
وتدير
التنفيذية
ُ
ّ
َ
سقوط اهليكل على رؤوس اجلميع.
ّ
باحلد األدنى املطلوب ملنع ُ
ولو
ّ
لكن التوافق على هكذا ُحكومة ليس سه ًال على اإلطالقّ ،
النيات صافية
كانت
أساسا جلرى التوافق على ُحكومة إنقاذ
ً
ّ
ضر أجواء اإلستقرار َ
من اليوم ،على أن تحُ ّ
املطلوبة لتنظيم
اإلنتخابات ُ
املقبلة.
مير لبنان بواحدة من أصعب احلقبات يف تارخيه،
يف اخلتامّ ،
السياسية احلادة
بسبب تزامن األزمة
احلالية مع أزمة
ّ
ّ
إقتصادي
ة-مالية غري َمسبوقة ،وسط منطقة تعيش مرحلة
ّ
ّ
ُ
ّ
الساحة
تكون
أن
الواجب
وأقل
ربى،
الك
التسويات
الداخلية
ّ
ستقرة ُ
ملواكبة التغيري على ُمستوىالشرق األوسط
اللبنانية ُم
ّ
ّ
ُ
ّ
أخبارا سعيدة ،أم
قبلة
امل
والساعات
ام
األي
ستحمل
فهل
ككل.
ّ
ً
أن «سيناريوهات» التشاؤم هي اليت ستطغى؟!.
ّ
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مـقاالت وتـحقيقات

وقائع عن العمل األمين السابق واملصاحب ملعركة «سيف القدس» :كيف أحبطت املقاومة «ورشة النصر» اإلسرائيلية؟
ابراهيم األمني وعبد الرحمن نصار

حتدث عنه رئيس حركة «محاس» يف غزة ،حييى السنوار،
مل يكن ما ّ
يف املؤمتر الصحايف األخري ،سوى جزء يسري مما ميكن التصريح
معدة سلفًا
به :اجلهد االستخباري للمقاومة إلحباط خطة إسرائيلية
ّ
للهجوم على غزة ،والتعاون الكثيف مع املقاومة اإلسالمية يف
لبنان استخباريًا (وجويًا لالستطالع) ،ونسبة الضرر «الطفيفة»
اليت أصابت إمكانات املقاومة يف قطاع غزة بشريًا وماديًا ،ومدى
األنفاق والقدرة الصاروخية وحالة التصنيع ...كلها كانت إشارات
بسيطة إىل ما هو أعظم .يف هذا امللف ،تكشف «األخبار» معلومات
أوسع حول هذه احملاور اليت حصلت على جزء منها من مصادر يف
املقاومة قبل بدء املعركة لكن جرى التحفظ عليها بطلب منها،
ومعلومات أخرى ُنقلت إليها بعد اإلجناز الذي حتقق.
عمل اإلسرائيلي منذ ثالث سنوات ــ على األقل ــ على حماولة
صنع «إجناز» يستعيد به مفاهيم «الردع» و»اجليش الذي ال يقهر»
و»النصر السريع» ،مع كل من لبنان وغزة .فكلمة مثل «الردع»
أو حتى «تضرر الردع» تكاد تغيب عن السجاالت اإلسرائيلية منذ
مخس سنوات ،وما هذا إال دليل على فقدانها من اخللفية اليت حترك
العقل اإلسرائيلي .على أي حال ،محلت الدعوة إىل «ورشة النصر»
يف شباط/فرباير  2019اإلشارة األوىل إىل هذا البحث .آنذاك ،قيل
يف الصحافة العربية إن رئيس أركان اجليش ،أفيف كوخايف ،طلب
من قيادة اجليش وضع خطة واضحة لتحقيق «النصر» يف احلرب
أي ثغرات أمام
املقبلة «بطريقة ال ميكن التشكيك فيها»،
ّ
ولسد ّ
حتقيق هذا «النصر» .يف التفاصيل ،تقررت مشاركة أعضاء من
هيئة األركان العامة وقادة األلوية والكتائب الرئيسية ،على أنه
«لن يتم اختاذ قرارات يف تلك الورشة ،وإمنا اهلدف إحداث تطوير
يف مفاهيم العمل العسكري إلحداث تغيري يف اجليش وكذلك طريقة
العمل ضد أي جبهة».
ميض سوى عام حتى بدأ العدو يتحدث عن خطة «تنوفا» (الزخم)،
مل
ِ
ويف العناوين قيل إن «اجليش اإلسرائيلي يسعى إىل تطوير طرق
ثوان بعد اكتشافه
جديدة لتحديد العدو اخلفي واستهدافه يف غضون
ٍ
عرب أجهزة االستشعار والذكاء االصطناعي» ،وأنه «بعد عام من
التخطيط خيوض صراعًا مع الوقت لتنفيذ اخلطة» ،وذلك «بإنشاء
قوة شبكية ميكنها تدمري قدرات العدو يف أقل وقت ممكن وبأقل
تكلفة» .ووفق جملة «نيوزويك» األمريكية اليت نقلت عن مصدر
عسكري إسرائيلي (آذار/مارس  ،)2020كانت اخلطة تستهدف
على وجه اخلصوص حزب اهلل ،من دون اإلشارة إىل غزة .منذ
ذلك الوقت ،انربت مراكز حبثية مثل «بيغن ــ السادات للدراسات
أن من أهم اجلوانب اليت
اإلسرتاتيجية» ملدح اخلطة واإلشارة إىل ّ
ميكن مالحظتها يف «الزخم» أن اجليش استطاع بها تغيري مفهوم
«حتول كبري للغاية يف التفكري العسكري وتطويعه وفق
«النصر» عرب
ّ
تغيرّ بيئة التهديدات» ،قبل أن خيرج كوخايف نفسه ويعرتف قبيل
املناورات األخرية بأنه ال ميكن احلسم إال من ال ّرب ،إذ قيل أو ً
ال إنه
«مل يعد جمرد وصول القوات الربية إىل األراضي املستهدفة» هو
اهلدف ،بل «التدمري السريع لقدرات العدو بإزالة منهجية وسريعة
هلذه القدرات ،سواء كانت مراكز قيادة أو قاذفات صواريخ أو
خمازن أسلحة أو مستويات قيادة للعدو أو أفرادًا قتاليني» ،مع
االنتباه إىل عامل الوقت ،خاصة أن الفشل يف حتقيقها ثم استمرار
تساقط الصواريخ جيعل «اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية واقتصادها»
يتأثران بصورة كبرية ،ما «سيحدث أضرارًا جسيمة للدولة».

ثالثة محاور

هكذا ،شرعت مراكز البحث اإلسرائيلية تشرح ميزات هذه اخلطة
ومستقبل اجليش إن جنح يف تطبيقها (راجع الكادر :ماذا بقي من
«الزخم»؟) واملقاومة ترتقب .وألن ما ُينشر عرب اإلعالم العربي
موجهًا ومقصودًا،
ليس دقيقًا وشام ًال بالضرورة ،بل ميكن أن يكون ّ
كانت املقاومة تعمل استخباريًا وبصمت ،لتحصل على التفاصيل
درس يف األكادمييات
الكاملة والدقيقة للخطة إىل ّ
حد أنها باتت ُت ّ
العسكرية اخلاصة بها ،وبات اهلدف إفشال ما أمكن من هذه احملاور
أو كلها .تقرر أن اخلطوة األساسية إلحباط خطط العدو هي نزع
تعود مع غزة أن خيتار الساعة
املبادرة من اجليش اإلسرائيلي الذي ّ
الصفر ،وهذا ما قلب اخلطة كلها ،مع أن العدو حاول تنفيذ ما
ميكن من خمططه وفق اخلطوات اليت وضعها لكنه أصيب بارتباك
كبري ومفاجآت أخرى .تقول مصادر املقاومة ،إن املخطط يقوم على
نظرية توافق عليها كوخايف وقيادة اجليش من ثالثة حماور :األول
هو املعلومة الدقيقة (حتديث بنك األهداف) ،والثاني القتل السريع
بأي
(احلرب اخلاطفة) ،والثالث القتل الكبري (الصدمة والتصفية ّ
مثن).
بد من حتديث بنك األهداف بعد «التجربة السيئة»
يف احملور األول ال ّ
يف حرب  .2014آنذاك كانت الطائرات اإلسرائيلية تستهدف أماكن
(بيوتًا ،شققًا ،مواقع )...تكون فع ًال ملكًا للمقاومة لكن جرى
التصرف بها جتاريًا (بيع ،إجيار )...ملواطنني آخرين ال عالقة هلم
بها منذ سنة أو اثنتني ثم يتبينّ أنه مل ُيسجل هذا التحديث .لذلك،
صار تعزيز بنك األهداف هدفًا أساسيًا ومركزيًا للخطة ،لتعمل
املقاومة يف املقابل على تبديل كبري يف هذه األهداف والتصرف
بها رغم التكلفة املالية هلذا احلراك .كما أنها ركزت على العمالء
املزدوجني بصورة كبرية ّ
(بثت املقاومة خالل العامني املاضيني
سلسلة من املقاطع األمنية املوثقة ضمن أفالم وثائقية ُعرضت
على قنوات عربية وهذه املعلومات توضح جانبًا من املعركة اليت
كانت ُتدار عرب العمالء على األرض) .هذا كله أحبط فكرة «املعلومة

اجلنود وهدنة طويلة األمد ودخول قوات عربية أو قوة فلسطينية
مقبولة إسرائيليًا مثل القيادي املفصول من «فتح» حممد دحالن
حتت عنوان «املنقذ» للغزيني حام ًال معه رزم مساعدات كبرية مقابل
إدارة القطاع سياسيًا .ولضمان النجاح هلذه اخلطوة ،سيعمل العمالء
وأطراف أخرى على حتريك اجلبهة الداخلية ضد املقاومة جراء هول
الصدمة من الضربة األوىل «القاضية واخلاطفة والكبرية» لتطالب
بدورها املقاومة ّ
بأي مثن.
حبل سياسي عنوانه وقف العدوان ّ

من الدفاع إىل الهجوم

كانت الخطة اإلسرائيلية تقضي بقتل مفاصل العمل الفعالني يف
الوحدات كافة (أي بي أيه )

الدقيقة» ،فض ًال عن أن مبادرة املقاومة بإطالق املعركة أعطى
الفرصة بنسبة  %90إلخالء األهداف املمكن قصفها (فوق األرض)،
على عكس عنصر املفاجأة الذي كان ميكن أن حيرمها هذه الفرصة.
ُ
استفيد من جتربة حزب اهلل يف حرب ( 2006حماربة
فوق ذلك،
عملية «الوزن النوعي») ،فابتكرت املقاومة أهدافًا وهمية لكن مبا
هو أوسع من منصات الصواريخ ،إذ أنشأت مقاسم اتصاالت وغرف
ويظن أنه أجنز احملور
قيادة ميدانية وهمية كي يضربها العدو
ّ
األول.
أما احملور الثاني (احلرب اخلاطفة) ،فهو نظرية إسرائيلية قدمية ــ
جديدة ،لكن زاد عليها العدو تكتيكات جديدة مثل «القتل السريع
ألكرب عدد ممكن» .يف حرب  ،2008مارس العدو هذا األسلوب لكن
نوعية العناصر اليت ّ
مت استهدافها يف الضربة األوىل (يوم السبت)
مل تؤثر يف املقاومة (استشهد مئات من عناصر األجهزة األمنية
كالشرطة) .صحيح أن هذا أحدث صدمة كبرية يف غزة ،لكن يف
هذه التجربة يريد العدو أن يستهدف املفاصل األساسية يف العمل
العسكري والتنظيمي للتنظيمات كلها يف املناطق كافة .مث ًال لو
كان يف «كتيبة حي الزيتون» التابعة لـ»كتائب القسام»  500إىل
 700عنصر ،جيري حتديد  15إىل  20هم املفاصل األساسية للعمل
(القيادة امليدانية أو األكثر تدريبًا وفعالية وذكاء وروحية) ،وال
سيما مسؤولي الوحدات (املدفعية ،القوة الصاروخية ،العاملني يف
ّ
شل
جمال الطائرات املسرية ،القوات الربية اخلاصة ،)...من أجل
بقية العناصر .بإحصائية أولية هلذه املفاصل (بتقدير إسرائيلي
وأيضًا لدى املقاومة) ،جيري احلديث عن «أكرب عملية اغتيال يف
فعا ً
ال يف الضربة
التاريخ» ،إذ ستستهدف أكثر من  450كادرًا ّ
قدر بـ %70باحلد األدنى ،ليصري
األوىل مع نسبة جناح حمتملة ُت ّ
اجلهاز العسكري يف التنظيم مشلو ً
ال كليًا ،ما يعيق استمرار
فعالة .ويف حال ّ
مت هذا احملور ،يكفي لإلسرائيلي
املقاومة بصورة ّ
أن حيقق منه صورة النصر منذ بداية املعركة .هنا حتديدًا أخذت
املقاومة قرارها يف اجتاهني .األول توزيع خطة العمل التفصيلية
حبد ذاته ،أي لو استشهدت املستويات القيادية
على كل عنصر ّ
املتعددة كلها ،يبقى كل فرد يعلم ما عليه فعله يف منطقته بأكثر
من سيناريو حتى النهاية .الثاني هو أن املقاومة سعت إىل تقليل
خسائر الضربة األوىل اخلاطفة (القتل السريع) إىل ما بني  %20ــ
 ،%30وذلك بأن متنع ظهور الكوادر الفعالة ومفاصل العمل على
«الرادار» ،باعتماد سياسة «التدوير» يف العمل من فوق األرض
ومن حتتها ،فال يكون فوق األرض سوى ثلث القوة العاملة لتمارس
حياتها الطبيعية ،على أن يكون الثلثان حتت األرض ،وجيري التدوير
بينهما .لكن هذا اإلجراء على مدار شهور أرهق املقاومة وقد الحظه
اإلسرائيلي ،ولذلك كان احلل األمثل نزع املبادرة من العدو.
انتقا ً
ال إىل احملور الثالث تقرر إسرائيليًا أنه يف الضربة األوىل ال
بد لنجاحها من تطبيق نظرية أخرى ــ حتى لو تعارضت مع احملورين
ّ
السابقني ــ هي القتل الكبري أو اجلماعي .فمث ًال لو كان هذا الكادر
وسط عائلته أو يف السوق بني مئة شخص أو داخل برج سكين،
ُيضرب اهلدف بدون تردد ،األمر الذي أحبطته املقاومة يف إجرائها
الوقائي ضد احملور الثاني ،وهو فعليًا ما حاول العدو تطبيقه خالل
بعض أيام املواجهة األخرية يف مشالي القطاع حينما دار حديث عن
رصد قائد لواء الشمال يف إحدى األذرع العسكرية ُ
فضرب مربع
حمدث لـ»عقيدة الضاحية») ،وكذلك يف شارع
سكين كامل (تكرار ّ
الوحدة مبدينة غزة .لكن هذا احملور أخفق ألنه كان مرهونًا بنجاح
احملورين األول والثاني .وبقراءة لألرقام اليت قدمتها «محاس»
َ
و»اجلهاد اإلسالمي» للشهداء يف صفوفها ،يتبني أن احملاور
ّ
الصف
اإلسرائيلية الثالثة مل تتحقق وخباصة األخري ،إذ قضى من
األول يف «محاس» شهيد واحد ومن الصف الثاني  ،15والبقية
(حنو  )35كانوا مقاتلني .أما يف «اجلهاد اإلسالمي» ،فارتقى حنو
 22شهيدًا منهم اثنان من الصف األول و 5من الثاني والبقية
مقاتلون .هذا تقريبًا هو الشق العمالني الكبري يف هذه اخلطة اليت
تعد ضربة أوىل لتحصيل النصر قبل بدء احلرب ،ليجري بعدها
ّ
ختيري املقاومة بني احلرب (مث ًال على قاعدة ثالث أو أربع بنايات
مقابل كل صاروخ خيرج من غزة) ،وبني حل سياسي يشمل ملف

يف املرحلة األوىل ،كانت املقاومة تفكر كيف تحُ بط هذا املخطط.
لكنها بالتعاون مع القوى األخرى يف حمور املقاومة انتقلت إىل
التفكري يف «قلب» هذا املخطط ضد العدو نفسه .جاء القرار
األول بأن تكون الساعة الصفر بتوقيت املقاومة (السادسة مساء)،
ما ّ
حبد ذاته إخفاقًا استخباريًا كبريًا للعدو الذي فوجئ بقرار
مثل ّ
املقاومة اجلريء الستغالل أول حدث ممكن ،فجاءت االعتداءات
يف املسجد األقصى وتهديد أهالي الشيخ جراح بالتهجري ــ على
خطورتها ــ لتكون فرصة تضرب بها املقاومة أكثر من عصفور
حبجر واحد ،وهو ما جيعل هذه احلرب استباقية جلهة املقاومة،
ومواجهة أمنية واستخبارية قبل أن تكون عسكرية .هذا مل يكن
كافيًا يف نظر املقاومة ومن معها لضمان االنتصار ميدانيًا (أو ً
ال)
ولضمان حتقيق األهداف السياسية بعد انتهاء املواجهة (ثانيًا).
فخرجت نظريات وحماور بديلة عملت املقاومة على تطبيقها تباعًا،
لكنها احتاجت إىل شرط مهم للنجاح هو تفعيل «غرفة العمليات
املشرتكة» ونقل مستوى التعاون بني األذرع العسكرية إىل أفضل
ما ميكن مع صياغة تفاهمات تفصيلية .أيضًا تقرر اعتماد تكتيكات
تضمن «تصفري
محاية للكوادر العاملة يف امليدان أمنيًا وعسكريًا
ّ
اإلصابات» بني صفوف املقاومني خالل إطالق الصواريخ أو املهمات
األخرى ،لكن قيادة املقاومة تتحفظ على نشرها حاليًا.

انتقلت املقاومة من إحباط خطة كوخايف إىل قلبها ضده وضد جيشه

ُيشار هنا إىل أن عملية التدقيق جارية حاليًا لدى قوى املقاومة
وأجهزتها األمنية للتثّبت من أمرين :األول هل هناك خلل يف
عمليات التنقل أدى إىل انكشاف بعض املواقع ،أو املكتب يف
أحد األبراج حيث استشهد بعض القادة ،أو أن هناك اخرتاقًا أمنيًا
بشريًا أو تقنيًا ساعد العدو على الوصول إىل بعض املقاومني،
علمًا أنه بالنظر إىل جتارب سابقة ،فإن عمليات الرقابة اجلوية
اليت جيريها جيش االحتالل خالل املعركة كانت ال تستهدف حماولة
منصات أو مرابض للصواريخ قابلة للتفعيل فقط،
الوصول إىل
ّ
بل مراقبة املقاومني الذين يتحركون بطرق الفتة وهم يعملون على
إجناز املهمة األخرية من تفعيل املرابض الصاروخية ،وال سيما أن
مزودًا
بعض العمليات كانت تتطلب أن يتوجه مقاوم واحد فقط
ّ
خبريطة أو مبعلومات ّ
توثق له مكان املنصة ،وأن يعمل على تفعيل
العمل عرب نظام مرتبط بساعة توقيت ،وعليه تنفيذ املهمة والعودة
إىل قاعدته قبل وقت جيد من إطالق الصليات الصاروخية ،وهو
ما جعل العدو خيفق يف حتديد دقيق لألهداف حتى أنه ضرب
أهدافًا مدنية ألنه يشك يف احتمال أن تكون املقاومة استخدمتها،
وهذه اإلشارة حتمل دالالت كبرية على النقص الكبري يف املعلومات
اجملهزة سلفًا ،والفشل يف جتميع معطيات أمنية
االستخباراتية
ّ
خالل احلرب .وعندما تقررت الساعة الصفر ،كان التنسيق بني
«كتائب القسام» و»سرايا القدس» قد أجنز املرحلة األوىل بقرار
شن اهلجوم الصاروخي لكن قيادة «القسام» طلبت بعض الوقت
اإلضايف ،لتظهر املفاجأة الحقًا بأنها قررت مباشرة العملية بالصلية
التارخيية حنو القدس ،وهو ما ّ
مثل عنصر مفاجأة حقيقيًا ليس
للعدو فقط ،بل حللفاء الكتائب داخل القطاع وخارجه ،فيما عكست
َ
احلرفية العالية لدى «القسام» لناحية حجب املعطيات
هذه الضربة
عن ورش التصنيع عندها عن أقرب املقربني ،وهو ما اتضح بكون
هذه الفرق تعمل بطريقة ال تتيح لكل من هو يف اجلسم العسكري
االطالع عليها.
بالعودة إىل خطة عمل املقاومةّ ،
مثلت احملاور املقابلة بدورها خطوات
جريئة أخرى فاجأت العدو .احملور األول أنه ال خط أمحر أمام املقاومة
(مع احلفاظ على التدريج يف العمل) ،إذ ال يوجد ما هو ممتنع على
املقاومة قصفه أو حماولة الوصول إليه بأي طريقة ،من دون
االلتفات إىل أي ضغط عربي أو دولي ،وهذا ّ
مت منذ اليوم األول.
احملور الثاني هو اختيار التوقيت للضربات النوعية (حتديدًا الصليات
املئوية) وإعالنها مسبقًا والطلب من وسائل اإلعالم ّ
ترقبها ،على
حنو ُيثبت عجز جيش العدو عن منع املقاومة ويثّبت مصداقيتها أمام
مجهورها وأمام العامل ،على أن جيعل هذا احلدث اجلبهة الداخلية
للعدو متيقنة من قدرة املقاومة على إيذائها وصدقيتها ،وأن تفقد
الشعور بأن اجليش يستطيع محايتها وكذلك بوعود قادتها مجيعًا
السياسيني والعسكريني .أما استعمال كمية صواريخ من ثالثة
أرقام ،فكان جزءًا أساسيًا من هذا احملور إليقاع صدمة وإرباك
كبريين لدى العدو .احملور الثالث هو «املدن احملروقة» ،واهلدف
َ
منه أو ً
كي وعي العدو،
ال إيقاع أكرب قدر ممكن من اخلسائر ،وثانيًا ّ
إذ حينما تنتهي احلرب خيرج املستوطنون لريوا حجم الدمار واخلسائر
ّ
تطلب
ويعلموا أن عامل األمان بات مفقودًا إىل األبد .هذا أيضًا
تعاونًا من األذرع العسكرية كافة لرتكيز االستهداف يف أوقات
معينة على مدن حمددة (أسدود أو ً
ال عسقالن ثانيًا بئر السبع ثالثًا)
ّ
تشل «القبة احلديدية» ،مع مواصلة ضرب «غالف
بصليات مكثفة
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مــقاالت وتـحقيقات
وسع دائرة النار
غزة» وإبقائه ضمن هذه املعادلة .وهو طبعًا ما ّ
حول القطاع وجعل مفهوم «غالف غزة» عسكريًا يزيد من  15ــ 17
كلم إىل  45كلم!
يف ما خص مواجهة «القبة احلديدية» ،جلأت املقاومة إىل نظام
إطالق استهدف ليس تغطية مساحات واسعة من مدن ومرافق
الكيان فقط ،بل ما جيعل األمر صعبًا على قيادة العدو يف طريقة
مر
استخدام القبة .حتى أن األمر بدا حمبطًا لقادة العدو ،فرغم ما ّ
من وقت على احلرب ،مل يكشف جيش االحتالل عن عدد الصواريخ
اليت وصلت إىل األرض ،فيما ستتوفر يف وقت قريب الدراسة
الكاملة من جانب املقاومة لناحية حتديد ليس فعالية القبة فقط،
بل مدى جناح املناورات اليت تهدف عمليًا إىل تعطيل «مركز تشغيل
إشارات املرور» على ما يقول أحد اخلرباء واصفًا عمل القبة بأنها
«آلة تطلق رشقات صاروخية باجتاه أهداف تكون ضمن مرماها كما
حددها الرادار» ،لكنها تصاب بإرباك يف حالة توسع املرمى من
جوانب عدة ،وهو ما جيعل األخطاء كبرية لناحية أن تصيب القبب
بعضها بعضًا ،أو لناحية أن ُتوجه أكثر من قبة حنو هدف واحد،
وهذا حيتاج إىل نشاط عملياتي هائل من جانب القبة حتى تتمكن
من حماصرة كل املوجات الصاروخية يف حال انطلقت يف وقت
واحد .كما جرى استعمال اإلشغال التقليدي عرب استخدام رشقات
مكثفة من صواريخ تقليدية جدًا تنشغل القبة يف مطاردتها ألنه
ال ميكن جليش العدو أن يستهرت بوصوهلا إىل األرض وإيقاعها
إصابات أو خسائر كبرية ،ويف هذه احلالةُ ،يتاح لصواريخ من
ّ
التفلت
مديات معينة ورؤوس تفجريية ومصنوعة من مواد خاصة
من رقابة القبة والوصول إىل أهدافها ،مع اإلشارة هنا إىل أن
العدو كان يعرف أن فعالية الصواريخ املنطلقة من غزة ليست يف
قدراتها التدمريية فحسب ،بل يف كونها تفرض على قيادة اجلبهة
ّ
وبث
الداخلية سلسلة من اإلجراءات تكون نتيجتها تعطيل احلياة
الرعب يف مساحات واسعة.

وسـّعت املقاومة مفهوم «غالف غزة» من  15ــ  17كلم إىل  45كلم!

أما احملور الرابع الذي عملت عليه املقاومة خالل هذه املواجهة،
وجممعات
فهو ضرب األهداف النوعية مثل القواعد اجلوية واملوانئ
ّ
البرتول ومنصات الغاز يف البحر (للمرة األوىل) ،مبا يحُ دث صدمة
أخرى كبرية لدى العدو قيادة وجيشًا وسكانًا .مثة حمور خامس ،رمبا
كان األبرز واألهم يف هذه احلرب ويلغي بدوره جزءًا أساسيًا من
خطة العدو ،هو فرض معادلة «تل أبيب مقابل األبراج السكنية».
وإن مل تنجح املقاومة خالل هذه املواجهة يف تثبيت هذه املعادلة
سريعًا فاضطرت إىل قصف تل أبيب أكثر من مرة لتحقيق ذلك،
فإنها ــ بعد اليوم اخلامس واخلطأ اإلسرائيلي يف استهداف برج
«اجلالء» الذي حيوي وكالة األنباء األمريكية ــ استطاعت تثبيتها
الحقًا ومحاية ما تبقى من أبراج ترتكز غالبيتها يف مدينة غزة.
طور األمني العام حلركة «اجلهاد اإلسالمي» ،زياد النخالة،
وأخريًا ّ
هذه املعادلة بإعالنه يف مهرجان االنتصار الذي أقامته احلركة
ّ
ينفذه العدو ــ حبق القادة أو املقاتلني
يف غزة أن أي اغتيال
ً
ألي اتفاق.
ــ سيقابله قصف تل أبيب فورا ومن دون اعتبار ّ
توازى مع ذلك حمور سادس عمل على تثبيته رأسًا قائد أركان
ّ
بشل املركز (الوسط) الذي
«القسام» ،حممد الضيف ،ويقضي
حاول العدو إظهار أن احلياة تسري فيه بصورة طبيعية ،وهو ما
وسع ــ مع بضعة صواريخ انطلقت من لبنان ــ دائرة دخول املالجئ
ّ
لتشمل أكثر من ستة ماليني إسرائيلي.
حمور العمل السابع كان االستمرار يف اجلهود املمكنة إليقاع خسائر
يف صفوف جنود العدو بصورة مباشرة ،واهلدف مل يكن إعالميًا ــ
أننا نستهدف العسكر فقط ــ بل منع العدو من التفكري يف خيار
ُ
استعمل
التقدم برًا يف أي حال ،وأيضًا مالحقته على «أرضه».
ّ
املوجهة وتكثيف قذائف اهلاون (تقرر تأجيل
لتطبيق ذلك الصواريخ
ّ
االقتحامات أو اإلنزاالت خلف اخلطوط أو عمل «الضفادع البشرية»
إىل مرحلة الحقة) ،وهو ما احتاج أيضًا إىل تعاون وتنسيق فصائلي
كبري ،كما جرت االستفادة من أمن املقاومة يف جلب أهداف
للضرب بعدما توارى اجلنود بعيدًا عن مدى الصواريخ والقذائف،
األمر الذي جنحت فيه «سرايا القدس» يف أول يوم من املواجهة،
وكذلك «القسام» ،مع احلرص على أن تكون الكامريا حاضرة قبل
لتؤدي هذه الضربات اجلدوى املطلوبة منها .هناك حمور
السالح
ّ
أخري أرادت املقاومة تطبيقه لكنها مل تنفذه جراء إصرار مصري هو
إنهاء احلرب بضربة مؤملة تبقى يف الذاكرة اإلسرائيلية ،وأعلنها
أو ً
ال املتحدث باسم «القسام» ،أبو عبيدة ،نيابة عن الفصائل
كافة ،وعاد السنوار ليوضح أن الضربة كانت ستشمل فلسطني
كلها بثالمثئة صاروخ يف حلظة واحدة .لكن املقاومة عملت على
استغالل هذا احملور لتثبيت وقف النار على طريقتها :نتوقف
بالتزامن ،وحنن آخر من ينتهي من القصف.

محاوالت استدراك خائبة

مقابل كل هذا «الزخم» الذي أبدته املقاومة ،حاول العدو استدراك
ما ضاع من خطته باستعمال كثيف للنار (تطبيق بقايا خطة
«الزخم») ،واملناورة بإشاعة االجتياح الربي لرتتكب املقاومة أخطاء
جتعل العشرات أو املئات من عناصرها على مهداف سالح اجلو،
وقد وقع كثريون من الصحافيني يف الرتويج هلا ــ عن علم أو
دون علم ــ وهو ما كانت املقاومة قد حتسبت له جيدًا ،واستطاعت
بالرصد اجلوي املشرتك مع املقاومة اإلسالمية يف لبنان وبتعاون
استخباري كثيف منع حتققه ،خاصة بعدما تأكد هلا أن احلشود الربية
كانت على بعد كيلومرتات (بني  5إىل  )8من احلدود ،وهو ما
يتناقض مع مبدأ التوغل .كما أن غياب احلشود الكبرية على حدود

تقرر أال يظهر على «رادار» العدو أكثر من  %20ــ  %30من الكوادر
املهمني واملقاتلني (اإلعالم العسكري لـ«كتائب القسام»)
غزة (احلشود الكربى بقيت يف الشمال حبكم املناورة امللغاة ،أو مل
تكن معدة ملناروة مباشرة وفق برنامج العمل بفعل اندالع املواجهة.
كما أنه مل يتم حشد االحتياط بصورة كبرية) أكد للمقاومة أن
ٍ
عنصري
منتف وال سيما بعدما فقد اإلسرائيلي
مبدأ العمل الربي
َ
ً
وجه مسؤولون أمنيون
املبادرة واملباغتة .وتعبريا عن هذا اإلخفاق ّ
إسرائيليون أمس انتقادات إىل «مناورة اخلداع اليت انتهت بهجوم
حمدود بتوقيت خطأ وجناح حمدود» ،فيما رد اجليش باالعرتاف أن
«السر ُكشف وكان جيب علينا استغالل الفرصة» .تلك املصادر
قالت إن «اخلطة األصلية تتضمن إدخال قوات برية إىل القطاع
األمر الذي مل خيرج إىل حيز التنفيذ» .ووفق صحيفة «معاريف»،
«توقعوا يف اجليش أن تدخل محاس أربع كتائب إىل األنفاق وأنه
نتيجة للهجوم اجلوي الذي سيعقب ذلك سيسقط  800قتيل منهم.
وفق اخلطة األصلية من املفرتض أن يبدأ عدد من األلوية بالدخول
لكن اجليش قرر أخريًا االكتفاء بالعمل وفق اخلطة املقلصة» .أما
السبب ،كما تقول الصحيفة ،فهو أنه «منذ اللحظة األوىل لعملية
اخلداع أدرك اجليش أن مقاتلي محاس مل يدخلوا األنفاق ،رغم
فأجل اجليش اهلجوم
التقديرات بوجود بضع عشرات قبل ذلك،
ّ
اجلوي لكن الصورة مل تتغري بعد ثالث ساعات ،ويف نهاية األمر
تقرر شن اهلجوم» الفاشل.

هذه األنفاق ستكون كلها متاحف للمقاومة يزورها الناس بعد التحرير

ُيذكر أن خطة كوخايف اخلاصة بالعمل الربي تستند إىل نظرية توىل
شخصيًا الرتويج هلا منذ توليه منصبه ،وكان حيسم كل نقاش مع
ضباطه وجنوده قائ ًال إن النصر ال يتحقق من دون املناورة الربية،
لكنه مل يكن ُ
يقل ذلك يف معرض الرد على أنصار نظرية احلسم
من اجلو ،بل يشدد على أن جتارب املواجهات يف غزة ويف لبنان،
ومعها دروس احلرب السورية ،تؤكد أن فعالية سالح اجلو تبقى
من دون أهمية يف حال مل تكن املناورة الربية هي األساس .لكن
العامل اإلضايف يتصل بكون املناورة الربية يف مذهب كوخايف
تتعلق بأن املهمة الرئيسية يف الوصول إىل مرابض الصواريخ
حتتاج إىل عملية برية ال االكتفاء بالقصف من اجلو ،خصوصًا أن
تد ِع يومًا قدرتها على توفري بنك أهداف
أجهزة األمن اإلسرائيلية مل ّ
يشمل منصات الصواريخ ،كما تعرف أنها عرضة لعمليات تضليل
مستمرة من جانب املقاومة .ومع أن ما تقدم وتكشفه «األخبار»
يصر العدو على
يوضح السبب احلقيقي والتفصيلي هلذا اإلخفاق،
ّ
تكتيكي أكثر منه استخباريًا رغم فلتات اللسان
ميداني
أنه إخفاق
ّ
ّ
واجلدل اإلعالمي الدائر .أما احلقيقة الكاملة اليت حتدث السنوار عن
تتعد  ،)%5فهي أن املقاومة
جزء منها (بقوله إن نسبة الضرر مل
َّ
تعمدت خبطة ذكية تسليم أنفاق فرعية حمددة للعدو وكشفها عرب
حتركات مدروسة لعناصرها فض ًال عن أنفاق وهمية .مع ذلك،
مل مينع هذا اإلجراء وقوع بعض اخلسائر وضرب بعض األنفاق
جراء أخطاء فردية أو الكثافة النارية للعدو أو حصول األخري على
معلومات استخبارية صحيحة ،وهو أمر كان حمتم ًال لدى املقاومة
جتنب اخلسائر الكبرية ،فلو حدث ُ
لكنها عملت على ّ
وضربت مئة
كيلومرت من األنفاق ،كما أشاع اجليش اإلسرائيلي ،لكان هناك
مئات الشهداء ،وهو أمر ال ميكن إخفاؤه .ومن املهم التنبيه إىل أن
طبيعة القطاع تتيح للعدو عرب املراقبة اجلوية فقط (علمًا أنه يتكل
بقوة على عناصر بشرية) مراقبة أشغال معينة يف مناطق وبؤر
تتيح له التعرف إىل ورشة ختص حفر أنفاق ،خصوصًا أن عمليات
احلفر والتثبيت توجب وجود ورش لصناعة املواد اخلراسانية ال
تكون بعيدة من الورشة ،كما أن عمليات نقل الرمل من أمكنة احلفر
ال ميكن أن تتم بطريقة خمفية متامًا ربطًا بواقع القطاع وطبيعته
اجلغرافية .ومع ذلك ،يصري العدو الذي ميكنه يف هذه احلالة
التعرف إىل مدخل النفق يف حالة عمى مع تقدم الوقت ،ألن املدخل
الرئيسي للنفق حتى لو امتد عشرات األمتار ،يكون مقدمة لعمليات
تفريع ال يعلم بها إال من يوجد داخل النفق نفسه .ثم إن كل
عملية حفر تنتهي بإغالق الفتحة الرئيسية اليت انطلق العمل منها
ألنها تعترب «حمروقة» وفق التصنيف األمين ،فال يتم استخدامها
ال للدخول وال للخروج ،بل تعتربها املقاومة «نقطة ميتة» .أما يف
ما خيص تركيبة هذه األنفاق اليت قال السنوار إنها متتد إىل 500
كلم ،فتتحفظ قيادة املقاومة عن ذكرها اآلن ،لكنها تتكلم حول
«مدن كاملة حتت األرض وجمهزة مبستويات متعددة».
هكذا ،انهارت سنوات من العمل اإلسرائيلي الدؤوب ،فيما تقول
املصادر يف املقاومة الفلسطينية ،إن «الفضل األول يرجع إىل

الرمحة اإلهلية ،ثم إىل العقول املبدعة يف صفوف املقاومة اليت
ترى أنها انتقلت إىل مرحلة أخرى وخمتلفة من العمل بعد عقود
من العمل والتجربة واخلطأ» .كما ُترجع الفضل إىل حمور املقاومة
بدوله ،إيران وسوريا ،وقواه ،حزب اهلل وقوى أخرى ـــ حتفظت
على ذكرها اآلن ــ «ليس على ما قدمته من مال وخربات وأسلحة
حصرًا ،بل معلومات وتنسيق أنقذا احملور كله ويف مقدمته غزة من
كابوس كبري إن جنحت خطط العدو» ،فض ًال عن «االستعداد احلقيقي
ّ
تطلب األمر ذلك،
والفعلي للمشاركة يف احلرب بصورة مباشرة لو
أو بطلب مباشرة من املقاومة الفلسطينية «اليت تؤكد املصادر أنها
ّ
تفكر أص ًال يف هذا الطلب خالل املواجهة ،بل كانت «مسيطرة
مل
قدر االحتالل ،بل ستة أشهر
ومستعدة للمواصلة ليس شهرين كما ّ
باحلد األدنى» .ترى املصادر ذاتها أنه من املصلحة الفلسطينية أال
تتدخل قوى أخرى خالل تلك املعركة «ألنها بدأت فلسطينية ،ومن
اجليد أن تنتهي بانتصار فلسطيين حبت حاليًا» ،كما أن «التدخل
الكبري سيشوش على احلراك يف الضفة والـ 48الذي أردنا أن
يستمر كي يطلق مرحلة جديدة من الصراع بعد املواجهة» .هذا كله
مل مينع التوافق بني أطراف حمور املقاومة على أن يكون عنوان
املرحلة املقبلة هو أن املساس بالقدس سيعين حربًا إقليمية تنتهي
بإزالة الكيان ،على أن جيري تطوير هذه املعادالت للوصول إىل
«اتفاقات دفاع مشرتك يف الساحات كلها» ،أي كما تقرر أن
ضرب إيران يعين اشتعال ساحات املواجهة كلها ،جيب أن ُيتفق
على أن أي ضربة للمقاومة يف لبنان أو غزة يعين اشتعال اجلبهتني
معًا ،وهو ما جيري حبثه يف األروقة املعنية .ختتتم املصادر بأن
سيكشف منها تباعًا ــ وفق الضرورات واحملظورات
هذه التجربة وما ُ
ــ ستكون جزءًا من التاريخ الفلسطيين ،وأن هذه األنفاق «ستكون
كلها متاحف للمقاومة يزورها الناس بعد التحرير» .أما أسئلة من
حتدث عنها السنوار ،وما مستقبل
قبيل :ما قصة «الربوفا» اليت ّ
العمل بني أطراف حمور املقاومة ،وما حكاية الطائرة اليت أتت من
حدود األردن ،وهل توجد ساحات عمل جغرافية أخرى مل ُتكشف
للعدو بعد وسيفاجأ منها...؟ فوعدتنا املقاومة باحلديث عنها يف
الوقت املناسب.

ماذا بقي من «الزخم»؟

تهربه من املواجهة ال ّربية أي م ّربر عسكري
يقدم العدو يف
مل
ّ
ّ
ّ
متجنبًا االعرتاف خبوفه من وقوع قتلى وأسرى يف صفوفه
واضح،
ــ باملئات هذه املرة كما تعد مصادر يف املقاومة ــ مع أن احملللني
ّ
تكلفوا شرح هذه املخاوف .هذا بدوره
واإلعالميني اإلسرائيليني
صلب نظريات أفيف كوخايف الذي ذكره السيد حسن نصر
ينسف ُ
سيخرج
اهلل يف أكثر من خطاب ،بعدما قدم األول نفسه على أنه من ُ
األرنب من القبعة ويعيد اجملد إىل إسرائيل وجيشها .ومبا أن
ّ
متعذر حكمًا من دون
حتقيق النصر قبل الدخول برًا مل ينجح ،فإنه
العملية الربية .مع ذلك ،جرى التمديد لكوخايف عامًا إضافيًا ،وال
تغيب على الساحة العسكرية اإلسرائيلية أي نظرية جديدة
سيما أنه ّ
بعد هذا اإلخفاق الكبري ،لترتكز احللول على اجلهود السياسية
واالقتصادية ،أو ما يسمى «احلرب الصامتة».
ّ
فكك الزميل علي حيدر خطة «تنوفا» (راجع العدد  ،4349يف 27
ً
عودة إىل تفاصيل هذه اخلطة تظهر كم أن العدو عجز
لكن
أيار)،
ّ
عن حتقيق احلد األدنى منها جراء سوء احلسابات وانتزاع املبادرة
منه بل وقوعه يف احلفر اليت حفرها للمقاومة .كانت اخلطة تتصور
جعل اجليش «أكثر حدة وفتكًا بعد أن تتلقى الوحدات امليدانية
ثروة من القدرات اليت يتمتع بها حاليًا املقر املركزي للجيش يف
تل أبيب» ،وهذا يعين أن «الكتيبة الواحدة ستكون مرتبطة رقميًا
جبميع القوى ذات الصلة يف قطاعها وبإدارة املخابرات ،فيما
يتمكن قائد السرية من تفعيل طائراته الذاتية القيادة واستخدام
شبكة القيادة والتحكم الرقمية التابعة للجيش لتنشيط الدبابات
أو املروحيات أو وحدات احلرب اإللكرتونية فور اكتشاف األهداف
احلساسة ،مثل خلية مضادة للدبابات خمتبئة يف الطابق الثالث
ألحد األبراج» .وكان مقدرًا أنه إذا جنحت اخلطة ،فستكون للجيش
اإلسرائيلي يف « 2030آلة حرب شبكية أكثر فتكًا ميكنها تدمري
قدرات العدو يف وقت قياسي وبأقل اخلسائر املمكنة» .لكن واقع
حولت كل هذه القدرات إىل
املعركة األخرية يقول إن املقاومة ّ
خردة حديدية بال عمل ،أو باحلد األدنى بال تأثري.

ماذا يدور يف عقل كوخايف؟

ملقاربة ّ
أدق لألسس اليت وضع عليها كوخايف خطته ،كتب ياجيل
ليفي ،وهو مؤرخ ودكتور يف اجلامعة العربية املفتوحة ،مقالة
يف صحيفة «هآرتس» األسبوع املاضي ،بعنوان «أفيف كوخايف:
احليز املكاني والقتل» ،قال فيها إن «تصرحيات
رئيس أركان
ّ
كوخايف تكشف أنه رأى غزة كما رأى خميم بالطة (بنابلس) يف
محلة السور الواقي يف  ...2002أي بصفته مكانًا مزدمحًا بالبشر
وليس سوى مشكلة هندسية جيب إجياد احللول هلا ،واملدنيون هم
فيها مصدر إزعاج» .وبينما كانت محلة «حارس األسوار» االختبار
الفعلي األول له« ،سيقرر التاريخ الحقًا كيف اجتاز هذا االختبار...
ليجر
لقد تعهد يوم تنصيبه بإعداد جيش فعال وحديث وفتاك،
ّ
استخدامه كلمة فتاك انتقادات عليه» ،يقول ليفي .ويضيف:
يرتدد كوخايف
«انطلقت خطة الزخم يف فرباير (شباط)  2020ومل
ّ
يف توجيه االنتقادات الضمنية إىل أسالفه واملستوى السياسي،
فصار السعي إىل االنتصار وليس حتقيق الردع عقيدته اليت القت
إعجاب اليمني أيضًا» .ويتابع الكاتب« :عندما حتدث رئيس األركان
أمام لواء املظليني يف القوات النظامية وأوضح أنه يف نهاية كل
مرحلة من القتال جيب فحص األضرار اليت حلقت بالعدو واألهداف
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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

وقائع عن العمل األمين السابق واملصاحب ملعركة...
اليت جرى تدمريها،
كان يريد أن يقول
إن جناح املقاتلني
يقاس أيضًا بعدد
القتلى يف الطرف
الثاني ،وهذا ليس
جديدًا
اهتمامًا
لديه ،بل سبق أن
2002
يف
أصر
على قتل املقاتلني
بد ً
ال
الفلسطينيني
من السماح هلم
باالختفاء أو حتى
االستسالم» ،وهو
سي «تكتيك
ما مُ ّ
من
املوت»
«شخصية تكنوقراط
استخدام
ترى
القوة العنيفة أمرًا
ولع
مركزيًا...
بالفلسفة
كوخايف

تتمة املنشور على الصفحتني  10و 11

مع عجز «القبّة» عن محاية
«إسرائيل» ..ما البدائل؟
شارل أبي نادر

املحور الرابع الذي عملت عليه املقاومة هو ضرب األهداف النوعية للعدو (أي بي أيه )

يغلف عقيدته بلباس ناعم» .ولذلك ،يرى ليفي ،أنه
«ليس عجيبًا أن رئيس األركان أعطى تعليماته يف
سنته األوىل بإلزام القادة قراءة كتاب املتغريات
حتت النريان الذي كتبه العقيد دوغالس ماكغريغور
ألنه يراه مثا ً
مر بها
ال عمليًا يف عملية التغيري اليت ّ
ً
اجليش األمريكي مع أنه يشجع على القتل أوال».
يكمل املؤرخ اإلسرائيلي« :حتى لو كانت الزخم
يف بداية طريقها ،وال ميكن اعتبار عملية حارس
األسوار مثرتها النهائية ،ليس هناك شك يف أن
العملية عكست منطق اجليش الذي قاده كوخايف
بعدما أعاد تنظيمه وحتى تربيته ،كما أنه يف
تصرحيه الذي أدىل به مع اندالع العملية أقر أنه
يوجد يف اجلانب اآلخر يف غزة واقع صعب لكنه
مل حيدد الواقع املدني أو العسكري ...ثم يف
بيانه املشرتك مع نتنياهو وغانتس يف نهاية اليوم
السابع للقتال اختفت حتى هذه اإلشارة وركز يف
حديثه على الضرر الذي أحلقه اجليش بأنفاق
محاس ...اليت متردت على النظام احلضري عندما
حفرت األنفاق حتت األرض ،ليعمل كما فعل يف
محلة اجلرف الصامد ( )2014حني رأى أنها ليست
سوى مساحة جيب دفع مقاتلي العدو داخلها ثم
تدمريها من اجلو حتى تنهار عليهم ...حتى أن
املتحدث باسم اجليش أنتج شريط فيديو تنهار فيه
املباني على وقع صوت املوسيقى!» ولذلك ،يرى
ليفي أن «هدم األبراج الذي كان عنوان االعتزاز
يف العملية العسكرية مل يكن إال جزءًا من إعادة
تصميم املساحات احلضرية ،فألهل غزة املبنى
مسكن ولكوخايف منشأة عسكرية من اللحظة اليت
يوجد فيها أعضاء من محاس» ،مستدركًا« :يبدو
أن اجليش الذي ميتلك أفضل استخبارات يف العامل
ال يعرف أن تدمري املبنى يساهم يف انهيار الطبقة
الوسطى يف غزة ،اليت تستطيع ممارسة الضغط
على محاس لتليني مواقفها ...الكراهية املرتاكمة
عند سكان غزة جتاه إسرائيل اليت تغذيها بنفسها
جبهود عسكرية متواصلة ال تنجح يف حتريك وعي
أحد رؤساء األركان األكثر تعليمًا من أولئك الذين
خدموا هنا».
*ساهم يف ترمجة املقالة مركز «أطلس للدراسات
والبحوث»

كم صاروخاً لدى املقاومة؟

تشري تقديرات العدو اإلسرائيلي إىل وجود 16
ألف صاروخ لدى فصائل املقاومة كافة يف قطاع
غزة ،فيما ذكرت تقديرات أخرى أن العدد يراوح
بني  50و 60ألفًا .ترد املصادر على ذلك بالقول
إن «العدد ليس مهمًا ...حنن جتاوزنا فكرة العدد
منذ احلرب األخرية ،لكن يكفي النظر إىل معدل
اإلطالق ( 400صاروخ يوميًا) مع تأكيدنا أنه معدل
مريح وعادي بالنسبة إلينا ،ثم ضربه بـ 180يومًا،
ألخذ فكرة أولية!» ،مشرية إىل أن «ورشات
التصنيع بقيت تعمل بكفاءة وفعالية خالل احلرب»،
وزادت وتريتها بعد احلرب «خصوصًا بعد شحنة
املعنويات األخرية» ،وهي كفيلة بالتعويض بنسبة
الثلث مما تقصفه األذرع العسكرية يوميًا .وبينما
تتحفظ املصادر نفسها عن نشر تفاصيل كثرية
يف هذا اإلطار ،تكتفي بذكر أن العدو اكتشف

يف هذه احلرب أن توزيع الصواريخ جرى على
حمافظات القطاع كافة بعدما صار لدى املقاومة
مديات كبرية ،وهو ما أفقده القدرة السابقة على
ضرب الوحدات الصاروخية اليت كانت مرتكزة
أكثر ما يكون مشالي القطاع ،األمر الذي جيعل
جمال املناورة أوسع لدى املقاومة والقدرة على
االستمرارية بالقصف أطول.

النخالة :تل أبيب مقابل حياة مقاتلينا وقادتنا

وجه األمني العام لـ»حركة اجلهاد اإلسالمي يف
فلسطني» ،زياد النخالة ،رسالة إىل قادة العدو
قال فيها «إن أي عملية اغتيال ،تستهدف مقاتلينا
سنرد
أو قادتنا ،يف أي مكان ،ويف أي زمان،
ّ
عليها يف الوقت نفسه بقصف تل أبيب قو ً
ال
الص ُح ُف» .وشدد
واحدًاُ ...ر ِف َع ْت الأْ َ ْقلاَ ُم َو َج َّف ْت
ُّ
النخالة ،يف كلمته خالل املهرجان الذي نظمته
احتفاء بانتصار
«اجلهاد اإلسالمي» أول من أمس
ً
معركة «سيف القدس» ،وسط مدينة غزة ،على أن
ٌ
ملتزمة مبقاومة الكيان الصهيوني ،ولن
«احلركة
تتوقف عن قتاله حتى يرحل عن أرض فلسطني،
مهما كانت التضحيات» .وتابع« :هذه اجلولة من
ِ
تنته بعد ،ومقاتلونا ما
القتال بيننا وبني العدو مل
زالوا جاهزين الستئنافها يف أي وقت ...استجبنا
نقدر جهودهم يف
إلخواننا يف مصر وقطر الذين ّ
وقف العدوان على شعبنا ،والتزمنا وقف النار
املتزامن واملرتابط مبا خيدم ما انطلقنا من أجله،
وهو محاية أهلنا يف حي الشيخ جراح ،وعدم
املساس باملسجد األقصى».
الزميلة (األخبار)

 ...ما لم تستعمله املقاومة

أعدت خططًا
تقول املصادر يف املقاومة إنها
ّ
ّ
تقل نوعية عن األداء الذي أظهرته الوحدات
ال
الصاروخية واملدفعية على صعيد الرب والبحر .لكن
الظروف امليدانية ومسار املعركة مل يسمحا بتفعيل
هذه اخلطط أو بعمل بقية الوحدات سوى الدروع
والقناصة واالستخبارات وأمن املقاومة .وأضافت
أن «ما سيلقاه العدو لو كان قد قرر االقرتاب
من غزة ،وليس جمرد الدخول إليها ،كان أعظم
«طورنا اخلطط لنكون يف
مما يتصور» ،موضحة:
ّ
مرحلة ال ننتظر فيها العدو ليدخل بل ليقرتب من
احلدود فقط».
وبالنسبة إىل باقي املفاجآت ،قالت املصادر إن
يتعد « 3أوراق قوة ومفاجأة
ما كشفته املقاومة مل
ّ
من أصل  .»10وحتى على صعيد الصواريخ هناك
ما مل ُيكشف بعد ،ليس على صعيد املدى حتديدًا،
وإمنا على مستوى القدرة التدمريية والتوجيه وطرق
جتاوز «القبة احلديدية» .وإن كانت املقاومة قد
كشفت بعض التفاصيل خالل األيام اليت تلت
انتهاء احلرب حول بعض الصواريخ ،فإن ما بقي
«أكثر بكثري» من ذلك ،تقول املصادر .كذلك ،هي
ترفض التعليق على ما أورده حساب INTELSky
على «تويرت» املتخصص يف الرصد اجلوي ،حني
أورد أنه يف الصلية الكبرية الثانية ضد تل أبيب
ُ
استعملت صواريخ ذات رؤوس انشطارية ،قائلة
إنها ترتك هذه التفاصيل للعدو كي يعرفها ،ثم ــ
إن أراد ــ أن يعرتف بها.

حل «إسرائيل» الوحيد لوقف صواريخ املقاومة
يتمثل بوقف االعتداءات يف القدس وحماوالت
التهويد وعمليات االستيطان.
مل تقتصر النتائج الكارثية لعملية «سيف
القدس» األخرية على ما فرضته املقاومة
الفلسطينية من معادالت استثنائية وغري
منتظرة سوف تصيب من موقع «إسرائيل»
وموقفها مقت ًال ملدة طويلة ،فقد ساهمت العملية
يف كشف جرح لطاملا كان الكيان الصهيوني
يتغاضى عنه ،وحياول تأجيل االعرتاف خبطورته
وحساسيته يف الصراع واملواجهة اليت خيوضها
مع املقاومة الفلسطينية بشكل خاص ،ومع
حمور املقاومة بقيادة إيران بشكل عام ،وهو
اجلرح الذي يسببه عجز القبة احلديدية وفشلها
(ولو جزئيًا) ،ويعترب من الناحية العملية األكثر
قدرة على التأثري يف أمن الكيان ومستقبل
استمراره وتواجده غري الشرعي يف املنطقة.
قد يكون  -بل من املؤكد  -السبب الوحيد
األكثر تأثريًا ،والذي فرض على «إسرائيل»
املسارعة إىل املوافقة على وقف إطالق النار،
الصواريخ اليت تساقطت
سببته ّ
هو اهللع الذي َّ
ً
يف ّ
سببته
وما
،
ا
حممي
تعتربه
كانت
كل مكان
َّ
وشعيب أمام
وعسكري
سياسي
ارتباك
من
ّ
ّ
ّ
احلديدية ،وأمام عجز منظومة الدفاع
ة
القب
فشل
ّ
ّ
اإلسرائيلي بشكل عام عن محاية هذا
اجلوي
ّ
ّ
الكيان.
تقنيًا وفنيًا ،ونتيجة جتارب عديدة ،هناك
استحالة مؤكدة لوجود قدرة كاملة للقبة
احلديدية اإلسرائيلية أو ألي منظومة عاملية،
روسية أو أمريكية أو غريها ،على تأمني محاية
إن تقارير كل اخلرباء العسكريني ،ومن
كاملةَّ .
االجتاهات والتموضعات كافة ،واليت جاءت
نتيجة مسار واسع من التجارب واملعاينات،
ّ
تؤكد استحالة جناح أية وسيلة دفاع جوي يف
التصدي للصواريخ والطائرات املسرية أو
ّ
القاذفة أو أي نوع من املقذوفات الطائرة.
قدمها الكاتب علي
الدراسة اليت َّ
وقد تكون ّ
متخصصة عن املوضوع ،نشر
مقالة
جزيين يف
ّ
يف موقع «امليادين نت» حتت عنوان «جدار
القبة وأمور ُأخرى»،
احلديدي :عن
جابوتنسكي
ّ
ّ
والتقنية
ة
العلمي
املعطيات
من
الكثري
حتمل
ّ
ّ
اليت تثبت هذه االستحالة.
متخصصة
توصلت أكثر من دراسة
أيضًا،
ّ
َّ
مبميزات منظومات الدفاع اجلوي وقدراتها
أن هناك صعوبة كربى
إىل خالصة مفادها ّ
جلمع القدرة على مواجهة الصواريخ وباقي
املقذوفات الطائرة مع مواجهة املسريات اليت
حتلق على ارتفاعات خفيفة ،بواسطة نظام
سيصعب على
دفاع جوي واحد ،األمر الذي
ّ
فعالة من استهدافات
«إسرائيل» تأمني محاية ّ
غزة يف الدرجة األوىل ،وبالتالي ،وجود
استحالة لتأمني محاية مقبولة من االستهدافات
طورت الدفاع اجلوي
اآلتية من خارجها ،مهما ّ
فعلته.
أو ّ
أساسي ،قد تكون امليزة الفريدة
بشكل
ّ
اليت تتمتع بها منظومة الدفاع الروسية «إس
 ،»400وذلك بقدرتها املقبولة ،على استهداف
أغلب أنواع املقذوفات والطائرات ،وعلى
خمتلف االرتفاعات ،هي سبب تفوقها على
باقي املنظومات الدفاعية العاملية ،وخصوصًا
األمريكية منها («ثاد» و»باك ( »3باتريوت)
املتطورة).
إن «إسرائيل» أمام معضلة كربى مع وجود
إذًاَّ ،
املعادالت ّ
الثابتة التالية:
وجود قرار والتزام واضح وثابت وجلي لدى
املقاومة الفلسطينية باملواجهة ،استنادًا إىل
املعادالت اليت فرضتها مؤخرًا بعد عملية
«سيف القدس» ،وما تضمنه مؤخرًا خطاب
رئيس املكتب السياسي حلركة «محاس»
يف غزة ،حييى السنوار ،من ٍ
حتد وقوة موقف
مستند إىل معطيات عسكرية فرضت نفسها،

ُيضاف إىل تصريح األمني العام حلركة «اجلهاد
اإلسالمي» يف فلسطني ،زياد النخالة ،يف
تثبيت معادلة قصف تل أبيب عند أية عملية
اغتيال ألحد قادة املقاومة أو كوادرها ،من أي
فصيل مقاوم كان.
أيضًا ،وجود مسار من التطوير املتصاعد بشكل
الفت للقدرات العسكرية يف غزة ،من صواريخ
وتكتيكات وإمكانيات أمنية وعسكرية ،وهو أمر
نهائي ال ميكن إيقافه أو عرقلته ،كما تبني
مؤخرًا...
ومع ثبات هذا اجلرح الذي تعانيه «إسرائيل»،
واملتمثل بعجز القبة احلديدية ومنظومة دفاعها
أي موقف ميكن
اجلوي وفشلها (ولو جزئيًا)ّ ،
أن تتخذه إزاء كل هذه املعادالت الثابتة؟ هل
وتقرر وقف املواجهة وإنهاء االحتالل
تستسلم
ّ
والبحث عن قطعة أرض أخرى ،بعيدًا من
منطقتنا ،تنقل إليها كيانها و»دولتها»؟ رمبا
مل تقتنع «إسرائيل» بهذا األمر حتى اآلن ،على
ً
حقيقة تقرتب رويدًا رويدًا،
الرغم من كونه
ً
مرغمة يومًا ما.
وستعرتف بها
هل تذهب حنو حرب برية ملعاودة احتالل غزة،
بهدف تدمري كامل بنيتها العسكرية؟ هذا األمر
دونه صعوبات ضخمة ،ستدفع حتمًا مثنًا باهظًا
إزاءه .وقد كان أحد خياراتها الذي ّ
فكرت فيه
مؤخرًا يف املواجهة األخرية يف غزة وكادت
تتوصل دراساتها الدقيقة إىل
تعتمده ،لو مل
َّ
خطورته والتداعيات الناجتة منه ،إذ ستكون
احلرب الربية مكلفة ،وستفوق القدرة على
حتملها .وكان موقف حمور املقاومة حينها،
املتمثل باستعداده لالخنراط يف املواجهة،
ً
ومساندة للمقاومة الفلسطينية ،والذي
دعمًا
فهمته «إسرائيل» جيدًا ،مانعًا الختاذها خيار
احلرب الربية والدخول إىل غزة.
ومع هذا اخليار أيضًا (حماولة الدخول إىل غزة)،
يف حال اتخُ َذ ،كانت ستقع يف املشكلة نفسها
اليت دفعتها إىل اعتماده ،وكانت ستكون
أمام مواجهة زنار نار وجحيم أضخم وأكثر دقة
وفعالية من صواريخ غزة ،ومن االجتاهات كافة
تقريبًا ،البعيدة واملتوسطة والقريبة...
مع ّ
كل هذه التعقيدات اليت تواجهها ،ما احلل
بالنسبة إىل «إسرائيل»؟
هل تستنتجه من كالم حييى السنوار األخري
الذي – على الرغم من إشارته بوضوح إىل أن
عقيدته وعقيدة من ميثل تقوم على فكرة زوال
«إسرائيل»  -ترك فرصة متاحة ،وفتح ً
كوة يف
جدار املواجهة املفتوحة للتوافق مع األطراف
الفلسطينية اليت متتلك قرارًا صادقًا بالسري
يف تسوية حتفظ احلقوق وتعيد املمكن منها.
يف األساس ،أتى االستهداف الصاروخي لتل
أبيب واملستوطنات األخرى أثناء املواجهة على
خلفية االعتداءات اإلسرائيلية يف القدس
واملسجد األقصى والشيخ جراح ،وكان شرط
إيقاف املقاومة الفلسطينية تلك االستهدافات
الصاروخية وقف هذه االعتداءات يف القدس
واملسجد األقصى واألحياء الفلسطينية التارخيية
يف حميط األقصى.
إن احلل بالنسبة إىل «إسرائيل»،
من هناَّ ،
يف املعضلة احلالية فقط ،املتمثلة بصواريخ
املقاومة ،ال تواجدها الدائم كاحتالل مغتصب
لألرض وللمقدسات ،أصبح واضحًا وضوح
الشمس ،وهو وقف االعتداءات يف القدس
ووقف حماوالت التهويد وعمليات االستيطان
فقط.
ّ
احلل ميكن أن يكون مستمرًا وثابتًا أكثر ،من
هذا
خالل تراجع اإلدارة األمريكية عن قرار اعتماد
القدس عاصمة الكيان ،والرتاجع عن اعتمادها
مركزًا للسفارة األمريكية يف «إسرائيل»،
ً
إضافة إىل دعم واشنطن وقبول «إسرائيل»
بالعودة إىل املفاوضات املرتبطة بالتوصل
إىل «حل الدولتني» برعاية عربية وإقليمية،
وبإشراف األمم املتحدة.
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مــقاالت وتـحقيقات

الضوء األخضر مل يأت بعد ..وتدهور الوضع املعيشي جتاوز اخلط األمحر أبواب احلريري املو َصدة؟
حسني زلغوط

مثة من يرى من املتابعني ملسار تأليف احلكومة أن هذا
امللف دخل منطقة احلسم ،وأن ما تبقى من أيام هذا األسبوع
سيكون فاص ًال حيث يتبني فيه اخليط األبيض من اخليط
جمرد عودة فتح قنوات التواصل
األسود ،وهم يعتربون أن ّ
بني املسؤولني ُي ّ
شكل نقطة إجيابية على طريق معاجلة هذه
األزمة اليت بدأت تضغط على اجلميع ،ويف مقابل ذلك فإن
مثة من يدعو اىل عدم االفراط يف التفاؤل ووجوب البقاء
يف منطقة احلذر الشديد بانتظار بلورة نتائج املساعي اليت
ي واليت بدأها
بر 
انطلق بها جمددًا رئيسجملس النوا 
بنبيه ّ
ي يف حماولة لوضع األطر
بلقاء الرئيس املكلفسعد احلرير 
املناسبة لكسر حلقات القطيعة املوجودة بينه وبني رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون ،حيث ترجح املعلومات املتداولة
يف أكثر من موقع ومن أكثر من جهة أن تكون اخلطوة الثانية
لرئيس اجمللس الصعود إىلقصر بعبدا ولقاءالرئيس عون
الستكمال البحث الذي بدأه مع الرئيس احلريري بغية بلورة
صورة واضحة عن املشهد احلكومي والعمل من خالله على
ابتداع صيغة لتوليفة حكومية حتظى برضى اجلميع وتنهي
األزمة السياسية اليت بدأ الشعب اللبناني حيصد مفاعيلها
من خالل انفالت سعر صرف الدوال ر واالرتفاع احلاد يف
أسعار املواد الغذائية وغريها من متطلباتاحلياة.
وإذا كان من املبكر احلكم على مصري مسعى رئيس اجمللس
احملاط بالتكتم الشديد من منطلق القول املأثور الذي يعمل
به الرئيس بري «واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»،
فاللقاء الذي انعقد يفعني التينة رمى حجرًا كبريًا يفاملياه
السياسية الراكدة ،وضخ موجة من التفاؤل يف إمكانية
اخلروج من النفق احلكومي الذي أدخل لبنان يف ظلمة دامسة
على كل املستويات.
ويف املعلومات أن رئيس اجمللس استمع خالل مأدبة الغداء،
الثالثاء من األسبوع احلالي ،بشكل مسهب اىل مواقف
الرئيس املكلف الذي مل يرتك شاردة أو واردة تتعلق
بالتعثر احلاصل يف تشكيل احلكومة اال وأتى على ذكرها،
ويف املقابل ترك لدى رئيس اجمللس ما يعتربه مسلمات ال
عودة عنها النضاج احلل احلكومي واخلالص من هذه املشكلة
اليت طال أمدها.
الرئيس
فإن
ذلك،
ويف مقابل
بري كان حريصًا على طرح
ّ
ً
ً
كل ما يراه مناسبا من أفكار وحلول تؤدي أوال إىل رأب
الصدع بني قصر بعبدا وعني التينة وبالتالي تأمني املناخات
املالئمة جللوس الرئيسني وجهًا لوجه لبحث أصول املشكلة
بعيدًا عن أي تشنج أو استفزاز ،ويف حال حصل هذا األمر،
ينطلق اىلاملربع الثاني ورمبا األخري املؤدي اىل فتح الطريق
أمام التأليف على قاعدة حكومة  24وزيرًا تكون قادرة على
الولوج يف عملية إصالحية تؤدي بدورها إىل استعادة ثقة 
ة لبنان
ي واليت تعترب مفتاح اخلزانة لمساعد 
اجملتمع الدول 
علی اخلروج من أزماته املالية واالقتصادية واملعيشية.
وتقول مصادر سياسية على دراية واسعة بوجهة نظر
بري لن يكل
الرئيس ّ
بري حيال الوضع الراهن ،أن الرئيس ّ
ولن ميل هذه املرة حتی الوصول إىل نقطة تقرتب فيها
املسافات بني الرئيسني عون واحلريري ،ألنه يعي متامًا
أن بقاء الوضع على ما هو عليه ،يعين أن البالد والعباد
سيواجهان عواقب وخيمة على أكثر من صعيد ويأتي يف
مقدمها الفوضى القاتلة.
وتؤكد هذه املصادر أن رئيس اجمللس ينطلق يف مسعاه
من رؤية حكومية تقوم على  24وزيرًا ،وهذه الرؤية تطلب
تبادل التنازالت بني األفرقاء املعنيني ،فإذا حتقق ذلك
نكون وضعنا القطا ر احلكومي على السكة الصحيحة ،ويف
حال بقيت املواقف على حاهلا ،فإن ذلك يعين الدخول يف
نفق مظلم ال يعلم نهايته غري اهلل.
وتعترب هذه املصادر أن كل املسؤولني مبختلف مستوياتهم
وانتماءاتهم حمشورين أمام ما وصل إليه الوضع يف لبنان،
حيث أن العامل االجتماعي بدأ يضغط بقوة على هؤالء الذين
ال جيدون ما يقولونه للناس اليت بدأت تأن وتعاني من األزمة
اليت ان هي استمرت ستأخذ منهم شعبيتهم وجتعل مواقعهم
السياسية من دون حتصني ،هذا إىل جانب التطورات يف
املنطقة اليت تقف علىعتبة والدة خارطة جديدة ستحاك
معاملها يف اللقاء الذي سيجمع الرئيسني االمريكي جو
ني منتصف هذا الشهر ،ألنه
ن والروسي فالدميري بوت 
بايد 
يف حال بقي الوضع اللبناني على هشاشته وتبعثره الداخلي
ستطيح برأسه أي تطورات مقبلة ،ألنه يف معادلة مصاحل
الدول الكربى دائمًا من يدفع مثن أي تسوية هي الدول
الفقرية أو الضعيفة.
ويف تقدير املصادر أن بلوغ الوضع االجتماعي اخلط األمحر
باالحندار ،بات يتطلب ضوءًا دوليًا أخضر لالنطالق يف حل

أزماته اليت تبدأ بتأليف حكومة.
وختلص املصادر ایل القول ملاذا ال يفعلون ما كان يفعله
الرئيس فؤاد شهاب الذي كان دائما عندما تربز أي أزمة
سياسية على طاولة جملس الوزراء يدعو اجلميع للعودة
إىل الكتاب ،الذي هو الدستور الذي حيكم العالقة بني
اجلميع ،وان االلتزام مبضمون نصوصه ُيبعد شبح التخاصم
السياسي ويعطي كل ذي حق حقه ،مشددة على أن هذه 
ة وحدها تنهي اخلالف احلاصل واملعيق لتأليف احلكومة
القاعد 
واملتعلق بتسمية الوزيرين املسيحيني.

سحب الغطاء عن احلريري س ّرع خطى
االجيابية والتفاؤل
طوني خـوري

منذ ان مت تكليفه تشكيل احلكومة ،بدا وكأن النائب سعد
احلريري مرتاح على وضعه ،حتى انه قام بأمور مل نعتد عليه
القيام بها ،وخصوصًا جلهة السقف العالي يف التعاطي مع
حكومية و «العناد» يف
رئيس اجلمهورية وتسريب تشكيالت
ّ
خصومته مع النائب جربان باسيل.
ّ
الدفة متيل حنوه بشكل الفت ،شهدت
ولكن ،وفيما كانت
الفرتة االخرية تغيريًا اساسيًا يف ناحية الرياح اليت سارت كما
وحتول احلريري اىل املوقع
يشتهيها الثنائي عون  -باسيل،
ّ
الدفاعي بعد ان كان يف منصب اهلجوم ،اىل ان وصلت
حد وجد ان ظهره بات اىل احلائط ومل يعد
االمور اليوم اىل ّ
هناك من جمال للمناورة.
فما العامل الذي دفع الوضع اىل مرحلة جديدة من التفاؤل
خميمًا على االجواء بشكل سوداوي؟.
بعد ان كان التشاؤم ّ
ّ
ادى اىل
يركز متابعون للملف احلكومي ان عام ًال اساسيًا ّ
كل هذه التغيريات ،ووضع التفاؤل يف املركز االول ،وهو
حسي ان
يعود بشكل رئيسي اىل ان احلريري ملس بشكل ّ
الغطاء سريفع عنه اذا ما استمرت االمور على حاهلا ،وحتى
ي الداعم االول له حمليًا ،اصبح
رئيس جملس النوابنبيه بر 
ّ
املكلف ،فيما اخلارج
يف موقع الضاغط على رئيس احلكومة
اطلق اكثر من جرس انذار يشري اىل انه يف ظل عدم احلسم
حيرك املياه الراكدة
حتى الساعة ،ال ّ
بد من القيام باجراء ما ّ
حد الفوضى الشاملة .ولعل
منعا لتفاقم االمور ووصوهلا اىل ّ
ً
ابلغ رسالة يف هذا اجملال ،وجهتها فرنسا بشخص رئيسها
ن حني استقبل قائد اجليشالعماد جوزاف عون
اميانويل ماكرو 
وجهوا
اتبعها
متوقع،
غري
بشكل
يف االليزيه
االمريكيون الذين ّ
ّ
مالية كبرية
مبالغ
ختصيصهم
عن
باالعالن
االهمية
بالغة
رسالة
ّ
الدولية حتولت بالكامل
الثقة
ان
اي
،
ي
اللبنان
اجليش
لدعم
ّ
ّ
العسكرية ،ومن دون ان يقامسها احد يف هذا
سة
املؤس
اىل
ّ
ّ
السياق ،مع كل ما يعنيه ذلك من قلق وخوف من قبل الزعماء
واملسؤولني اللبنانيني.
ووفق املتابعون انفسهم ،فقد ادرك احلريري ان االمر مل يعد
جمرد «مزحة» وان سحب تكليفه ولو انه غري وارد دستوريًا،
اال انه ميكن الوصول اليه عرب طرق ووسائل اخرى ،واكثر
ّ
الضفة
بري اىل
ما اقلقه يف هذا اجملال ،احتمال انتقال ّ
ّ
احمللي عنه وتعزيز القدرة
املواجهة له ،ما يعين رفع الغطاء
على استنباط احللول الكفيلة بوضعه خارج اللعبة ،واالتفاق
على بديل يكون قادرًا على تقطيع املرحلة من دون ان يعين
ذلك انه سيبقى لوقت طويل على رأس احلكومة اليت جيمع
ّ
تعمر
احملللون واملتابعون على انه اذا ما تشكلت ،فهي لن
ّ
طوي ًال.
فإن احلديث عن اجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد
ولذلك،
ّ
تقديم استقاالت مجاعية ،تصاعد يف االيام املاضية ،والزم
اجلميع على الدخول يف مفاوضات واجراء حمادثات طويلة
تسجل يف هذا اجملال،
الستشراق آفاق النتائج اليت ميكن ان
ّ
ووضع كل هذا املخرج يف ميزان الربح واخلسارة ،وعلى
ضوئه يتم اختاذ القرار جلهة السري بهذه اخلطوة ام ال ،يف
حال استمر الوضع على حاله من اجلمود.
االجواء الضاغطة كانت السبب يف زيادة احراج احلريري ،الذي
مل يعد يستطيع االحتماء باخلارج والداخل ،وبات من الضروري
بالنسبة اليه القيام بتحرك ما للتخفيف من هذا الضغط،
فكان ان زادت نسبة التفاؤل حول اجياد احللول ،مع االبقاء
على قدر كاف من احلذر الن املناورات ال تزال مطروحة على
الطاولة ،وميكن اللجوء اليها يف سبيل كسب وقت اضايف بدأ
يتضاءل شيئًا فشيئًا .وعليه ،ال ميكن الغرق يف التفاؤل ،وال
خص الوضع السياسي ،وللمرة
االستسالم للتشاؤم يف ما
ّ
االوىل تكون املنطقة الرمادية من املناطق احملببة للبنانيني،
على امل اال تطول فرتة انتظارهم فيها.

رزق اهلل الحلو

امل ّ
احلكومة ُ
ما عاد رئيس ُ
قادرا على
كلف سعد احلريري،
ً
جتاهل ّ
الظروف ّ
الضاغطة ،واملحُ ّتمة عليه عدم
املضي َأكثر يف
ُ
ّ
ً
االسرتخاء يف تشكيل ُ
وخالفا ملا يحُ اول
جدا،
احلكومة
سريعا ًّ
ً
َ
رتاح على
اإلحياء به ،من خالل سفراته ِإىل اخلارج ،أ ّنه ُ
«م ٌ
ِ
َ
ُ
وضعه» على رغم ازدياد اخلناق على
شعب بأ ّمه وأبيه...
ٍ
تاليا لن ُيفلح يف ّ
وكأن يف ِإمكانه ِإبقاء ّ
الظهور
وهو
التكليف
ّ
ً
ّ
يتنقل من ٍ
بلد ِإىل آخرّ ،
ّ
يابي يف جيبه ،وهو
حتى انقضاء
الن ّ
اجلمهورية العمادميشال عون.
رئيس
عهد
ّ
التعطيل يف ّ
صور ّ
وحال ّ
التأليف
خبط تلك ،جعلت احلريري ُي ّ
الت ّ
احلكومي على َ
َ
ُ
ّ
إ
سباب
أل
يعود
ه
ن
أ
قليميٍة ...كما وِإ ّن تهديده
ّ
ٍ ِ
ّ
ِ
باالعتذار واالستقالة من اجمللس ّ
يابي ...ليس سوى
دليل
ٍ
الن ّ
ياسية ّ
الس
على حال
اليت باتت ُتسيطر عليه ،فصار ِإذا
التخبط ّ
ّ
ُّ
ُ
مسع َأن ّ
نواب «لبنان القوي» و
«اجلمهورية
مثة اتجّ ً
اها لدى ّ
ّ
ّ
ذكروه بطرح
نافسهما عليها ...وإذا
القوية» باالستقالة
ُ
ّ
ً
سابقاُ ،معادلة استقالة وزير
ي
بر 
نبيه
اب
النو
جملس
رئيس
ّ
ّ
ُ
واملغرتبني جربان باسيل ،يف ُمقابل استقالة وزير
اخلارجية
ّ
ُ
ياسية الواسعة
الس
طالبة
امل
بعد
،
ل
خلي
حسن
علي
املالية
ّ
ّ
ّ
باستقالة َ
األخري.
حني ،هلذه «املعادلة ّ
لقد فطن احلريري ،ولو بعد
هبية»...
ٍ
الذ ّ
ّ
لتصبحِ :إستقالة رئيس ُ
وحدثها ُ
اجل
وولفها
مهورية يف مقابل
ّ
ّ
َ
ّ
ملحُ
ُ
داعما ُمعادلته ا دثة
استقالة رئيس احلكومة املكلف...
ً
حبجٍة من ّ
اإلستقاللي ّ
الناصع البياض للبنان ،تقوم
التاريخ
ّ
ّ
ٍ
لرئيس
فاس»
«دوبل
استقالة
على
اجلمهورية بشارة
ّ
ّ
َ
وكأ ّن ُ
الصلح...
اخلوري ،ورئيس احلكومة رياض
بنانيني،
ّ
الل ّ
ّ
ٍ
ٍ
حملات
االستقاللي سوى
يتعلموا ِمن نضاهلم
مل
عابرة من
ّ
الكيدي يف سياسة َ
األ ّ
ّ
ذوذ
الش
زقة ،فيما اجلوع يفتك بنا
ّ
ٍ
عشواء!.
اليوم خبط
الرهانات اخلاطئة ّ
ِ
يتحمل
اليت
ومن
مسؤوليتها
ّ
ّ
ّ
الكيدية ِإىل ّ
الزعيم َ
ومن ّ
وأ ّما فاتورتها وتبعاتها فعلى ّ
يطلع على
ّ
الشعب!َ .
األوروبي َ
التحذير ُ
الصادر خالل ُ
ّ
مريكي،
–األ
األسبوع املاضي،
ّ
ّ
ّ
َ
مغبة تأجيل االنتخابات ّ
يابية يف ُلبنان ،يعلم أ ّن بعض
ِمن
الن ّ
ّ
َمن سيلجأ اآلن ِإىل االستقالة من اجمللس ّ
يابي ،وبعد
الن ّ
التحذير هذا ،إ مّنا سيبادر إىل ذلك ُهروبا إىل َ
ّ
ِ
حتمل
ن
م
مام
األ
ُّ
ُ
ً ِ
ِ
ِ
العتقاد منه َ
بأ ّن االنتخابات ُ
ٍ
ُ
ستعيده
املقبلة
املسؤوليةَ ،أو
ّ
رسيه ّ
يابية.
ُم ّ
الن ّ
كر ًما ِإىل ُك ّ
عز ًزا ُم ّ
التقدير هنا ،إ مّنا يكمن يف االعتقاد َ
بيد َأ ّن سوء ّ
بأ ّن ّ
الناس
ُ
ُ
ِ
الضيم ،وستغفر َ
َ
ّ
وملن
لألبد جللاّ ديها،
ستسكت طويلاً عن
َ
ّ
حقها ُك ّل أشكال
وجوعها ،ومارس يف
سلَبها ُم ّدخراتها
ّ
اإلذاللُ ...
وك ّل َألوان العذابات!.
ِ
َ
ّ
ومن ُيراهن على طول باع ّ
واهلوانِ ،إ مّنا هو
الذل
الناس مع
َ
ٌ
والعزة مع ُخبز مرقوقه،
عجن الكرامة
جاهل حلقيقة
ٍ
ّ
شعب َ
وتناوهلما يف طعامه لسنني طويلة!...
اليت حتول دون َأن يعرتف احلريري مثلاً َ ،
املكابرة ّ
وِإىل ُ
بأ ّنه
الداخل :فهل يف مقدوره
بات
ً
وحيدا ،ومن دون ُحلفاء له يف ّ
–واحلال هذهَ -أن ُي ّ
ؤلف ُ
احلكومة املوعودة؟ وهل ميلك ُجرأة
ّ
«الدكنجي»؟...
بعيدا عن حساباته
اني،
االعتذار
ً
ّ
اجمل ّ
الرئيس
أن
عن
فصاح
اإل
مقدوره
يف
وهل
املصري عبد الفتاح
ّ
ّ
ِ
ّ
باململكة
احلريري
عالقات
ترميم
يستطع
مل
يسي،
الس
العربية
ّ
ّ
إصرارا على عدم القبول به ،ولو ّ
ّ
تزداد
يت
ال
ة،
عودي
الس
لف
ّ
ّ
ً
مل ّ
وتكرارا؟...
مرارا
كلها...
احلريري دولالعا 
ً
ً
َ
ِإ ّن «تبديل» احلريري ال يمُ كن أن حيصل اآلن ،وِإن كان ما زال
التكليف» يف جيبه ُم ُ
يضع «ورقة ّ
نذ َأكثر من َ 7أشهرِ ،إلاّ ِإذا
اعتذر هو ،ومن تلقاء نفسه ،وهو لن يفعل!.
جي ًدا ُم ّ
ؤشر َأن ُتبادر قناة
لقد بات على احلريري أن يقرأ ّ
لكلمة
ر
باش
م
بنقل
عودية البارزة،
الس
«احلدث»
الرئيس
ٍ
ٍ
ُ
ّ
ّ
ّ
بشار َ
وري ّ
األسد ،يف ُمناسبة ِإعادة انتخابه...
الس ّ
ّ
ٍ
ديبلوماسي ٌة َأ ّن «املنطقة تتجه ِإىل
مصادر
دت
لقد َأ ّك
تسوية
ّ
ُكربى ...فيما ُلبنان سيكون آخر العنقود»!.
ِإ ّن ّ
ّ
كل ما ورد ّ
حتى اآلن ،يف شأن معوقات لتشكيل
احلكومي،
ّ
َ
ّ
الس
ما هو ِإال ستارة حاجبة للقوى
ياسية أو لألسباب املانعة
ّ
ّ
تشكيل ُ
احلكومة اجلديدة يف لبنان.
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حـفل عـشاء ناجـح لـبلدية كانـربالند فـي «عـيد ميالدها» اخلامس

رئيس البلدية ستيف كريستو

نائب الرئيس آدي سركيس

ستيف كريستو وعقيلته جوزفني وابنتاهما مع حميـّه وعقيلته وابن حميه

أقامت بلدية كامربالند ،حفل
عشاء مساء يوم الجمعة يف 28
أيار املاضي يف مركز غرانفيل
وذلك
األغراض،
املتعدد
بمناسبة «عيد امليالد» الخامس
لبلدية كامربالند.
وقد حضر املناسبة ،اضافة اىل
رئيس البلدية ستيف كريستو
ونائبه آدي سركيس وعقيلته
ووالديه وعضوا البلدية رئيس
بلدية باراماتا سابقا لـ  6دورات
رئيس حزب  OLCالسيد بول
غارارد وعقيلته ونادر (ناد) عطية
وعقيلته ومدير عام البلدية
بالوكالة السيد بيرت فيتزجريالد،
عضو اللجنة االدارية يف الحزب
أمني عام حزب الوطنيني االحرار
يف اسرتاليا كلوفيس البطي
وعقيلته ،األب طوني سركيس،
نائب القنصل الكوري يف سيدني
ورئيس الجمعية الكورية ،عدد
كبري من رجال االعمال ،الزميل
أنطونيوس بو رزق وعقيلته
منى ،الزميل ايلي كلتوم وعقيلته
منى ،اضافة اىل العديد من
سكان بلدية كامربالند.
قدم فقرات املناسبة نائب
رئيس البلدية آدي سركيس،
وبعد مباركة األب طوني
سركيس الطعام ،تحدث كل
من املدير العام للبلدية بالوكالة
بيرت فيتزجريالد الذي قدم نبذة
موجزة عن مشاريع البلدية منذ
عملية الدمج قبل خمس سنوات
حتى اليوم.
بعده اعطي الكالم لرئيس
البلدية السيد ستيف كريستو
ومما جاء يف كلمته:
أود أن أبدأ باإلعراب عن تقديري
لألوصياء التقليديني على
هذه األرض ،كما أنوه بحضور
زمالئي نائب رئيس البلدية
آدي سركيس وعضوي البلدية
بول غارارد ونادر (ناد) عطية.
أرحب ترحيبا حارا بكبار
الشخصيات الحاضرين هذا
األعمال
ورجال
املساء،

كريستو وسركيس مع بول غارارد و ناد عطية وبعض موظفات البلدية

ستيف كريستو وعقيلته جوزفني وابنتاهما مع والدته وشقيقه وعائلته

أعضاء حزب  OLCستيف كريستو ،آدي سركيس ،بول غارارد وكلوفيس البطي

كلوفيس البطي وعقيلته ايفون وبول غارارد وعقيلته كارن

آدي سركيس وعقيلته ريما ووالداه وشقيقته دولي وزوجها

املحليني ،السيد Sahnghyun
 Ahnرئيس مكتب كوريا لدى
الحكومة املحلية وحكومة الوالية
والسيدة  Young CHAاملديرة
رئيس
التنفيذية للمكتب،
الجمعية األسرتالية الكورية يف
سيدني ونيو ساوث ويلز السيد
غابرييل كانغ وزوجته كريستينا
كانغ .السيد غاري سينغ ممثل
القنصل العام لشبه القارة (Sub
 ،)Continentبيرت وسامانثا
سليمان الذي يدير مجموعة
مطاعم ،Butchers Block
واملحامي إعجاز خان مالك Juris
 Australia Lawyersاملدير
العام السيد بيرت فيتزجريالد
والفريق التنفيذي لبلدية
مدينة كمربالند ،واملوظفني
والضيوف.
من الصعب تصديق أننا جميعـًا
هنا الليلة نحتفل بمرور 5
سنوات على تأسيس بلدية
كامربالند ..فالسنوات الخمس
األوىل من أي منظمة هي
السنوات التكوينية حيث يتم
فيها وضع األسس واملعايري
للمستقبل.
هناك الكثري من املكاسب التي
يجب التفكري فيها واالحتفال بها
لبلدية مدينة كامربالند هذه
اإلنجازات تستحق التقدير.
لقد مضى علينا خمس سنوات
يف رحلة الدمج ،وتخربني
التعليقات التي أتلقاها من دافعي
الرسوم لدينا أن املستقبل يبدو

عطية وعقيلته ،نائب القنصل الكوري ورئيس الجمعية الكورية وعقيلته الزميالن بو رزق وعقيلته منى وكلتوم وعقيلته منى

مشر ًقا وأنني وأعضاء البلدية
املنتخبني بدأنا نرى ثمار العمل
الجاد يف هذه البلدية.
كانت التحديات املالية خالل
العام الوبائي املاضي هائلة
واتخذنا قرارات صعبة لضمان
قدرتنا على تقديم الخدمات
األساسية ومشاريع البنية
التحتية املهمة يف حدود امليزانية.
خالل ذلك الوقت ،كنت أنا
واملدير العام باإلنابة نضع دائمـًا
سالمة املوظفني واعضاء البلدية
واملجتمع أو ً
ال.
إن القرارات املالية الالزمة التي
اتخذتها البلدية والقيادة القوية
من القائم بأعمال املدير العام
والفريق التنفيذي هي التي
ضمنت أن تحقق بلدية مدينة
كمربالند ما مجموعه 3.4
ماليني دوالر من املدخرات ملدة
ستة أشهر.
نحن نعمل أيضـًا على تقديم
نتيجة عادلة لدافعي الرسوم
خالل عملية مواءمة الرسوم.
ولضمان أننا أحد أكثر البلديات
استقرارًا من الناحية املالية يف
نيو ساوث ويلز ،ال يزال هناك
الكثري من العمل الذي يتعني
القيام به ومراجعته بشكل شامل
لضمان تحسني جميع الخدمات
املقدمة للمجتمع لتحقيق أعلى
عائد على االستثمار لدافعي
الرسوم.
لقد أكملنا أو نكمل بعض
مشاريع البنية التحتية الكربى

كجزء من برنامج طموح بقيمة
 70مليون دوالر ..سواء كان
تطوير Granville park
بقيمة  13مليون دوالر ،أو
مركز  Granvilleالذي تم بناؤه
ً
حديثا بقيمة  25مليون دوالر ،أو
 30مليون دوالر يتم ضخها يف
مركز مرييالندز التجاري ،فإننا
نستثمر يف البنية التحتية التي
تمثل أصولاً ملدينتنا وستخدم
املجتمع يف السنوات القادمة.
األهم من ذلك  ،منذ أن أصبحت
رئيسا للبلدية ،ذكرت مرارًا
وتكرارًا أننا بصدد العودة إىل
األساسيات يف بلدية مدينة
كامربالند وهذا ما يتوقعه دافعو
الرسوم منا ..من ممرات املشاة
الجديدة واملحسـّنة اىل رؤية فرق
صيانة البلدية لدينا تحافظ على
شوارعنا نظيفة ومرتبة  -اىل
غريها من الخدمات األساسية
التي تبني شعورًا بالفخر
واألمان يف املجتمع.
نحن نعيد ببطء تقييم األحداث
لدينا بعد كوفيد  ،19 -بما
يف ذلك مهرجان أزهار الكرز
الشهري يف آب ،والذي يحضره
األشخاص الذين يأتون من
جميع أنحاء سيدني إىل حديقتنا
يف أوبرن.
على مدى  5سنوات،
استضفنا العديد من األحداث
املتعددة الثقافات التي تعكس
ديموغرافيتنا ،من رمضان
وديوالي إىل عيد امليالد والعام

القمري الجديد وغريها.
تكمن قوتنا يف تنوعنا اذ لدينا
ثاني أعلى نسبة من األشخاص
الذين يتحدثون لغة أخرى غري
اإلنكليزية يف أسرتاليا حيث
تقدّر بـ  ،٪65.6كما ان هناك
حوالي  150لغة مختلفة يتم
التحدث بها يف كامربالند اذ
ان  ٪52من سكاننا ولدوا يف
الخارج وينعكس هذا التنوع يف
األحداث والربامج والخدمات
التي نقدمها.
أعتقد أن املمثلني املنتخبني يجب
أن يكونوا يف متناول الجميع وأن
يكونوا على تواصل مع املجتمع.
لهذا السبب أستضيف جلسات
«»Meet Your Mayor
األسبوعية يف مراكز التسوق
ومحطات القطار واملساحات
املجتمعية.
لقد تحدثت إىل مئات األشخاص
ويسعدني أن أقول إن  ٪86من
القضايا التي أثريت يف تلك
االجتماعات قد تم حلها والباقي
قيد التنفيذ.
سيتذكرنا مجتمعنا عندما نقدم
خدمة عمالء جيدة يف مركز
االتصال الخاص بنا ونجيب على
املكاملات الهاتفية ورسائل الربيد
اإللكرتوني للعمالء يف الوقت
املناسب وبطريقة فعالة.
إنها األشياء الصغرية التي تهمنا
ونعمل على رفع املستوى يف
بلدية مدينة كمربالند ونعمل
على تحسني هذا املكان.

بصفتي رئيسا للبلدية ،أود
أن أشكركم على مساهماتكم
اإليجابية واملتنوعة والعاطفية
يف مجتمعنا ،اذ من الواضح
أن اإلحساس بروح املجتمع
ما زال حيـًا ومعافى يف مدينة
كامربالند.
أود أن أشكر زمالئي اعضاء
البلدية على العمل الشاق الذي
يقومون به كل يوم مع املجتمع
حيث ان هذه البلدية تضع
مجتمعنا املحلي أو ً
ال.
أتقدم بالشكر من اعضاء
البلدية ومسؤوليها وموظفيها
على عملهم الشاق ،كما أشكر
زوجتي الجميلة جوزفني وابنتيّ
نيكوال وإيزابيال على دعمهم لي،
ان هذا الدعم يلهمني ويجعلني
أستمر.
يف هذا النوع من العمل ،يجب
علينا يف كثري من األحيان
التضحية بوقت عائلتنا لضمان
أن يؤتي عملنا الشاق ثماره..
لكن زوجتي جوزفني وابنتيّ
نيكوال وإيزابيال ال يخذلنني
أبدًا ويتفهمنَ أهمية هذا
الدور ،لذلك أنا ممتن لهنّ إىل
األبد ،وال بد لي من أشكرهن
على ذلك.
آمل أن أراكم جميعـًا يف عيد
ميالدنا الكبري القادم ،حيث
سنحتفل بأشياء أكرب وأفضل
ملدينة كامربالند.
وكان هناك برنامج فني رائع
باملناسبة.
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إعــالنات

Mayoral Message
عزيزي املقيم
منذ ما يقرب من خمسة عقود ،عمل يوم البيئة
العاملي على زيادة الوعي ودعم العمل وقيادة
التغيريات لحماية البيئة .يتم االحتفال به يف
 5حزيران يف أكثر من  100دولة.
ي�����دع�����و م������وض������وع ه�������ذا ال������ع������ام ،
 ، GenerationRestorationإىل اتخاذ
إجراءات إلحياء النظم البيئية املتضررة.
لألسف  ،كل ثالث ثوانٍ ،يفقد العالم ما يكفي
من الغابات لتغطية ملعب كرة قدم وعلى مدار
القرن املاضي دمرنا نصف أراضينا الرطبة.
لقد تم بالفعل فقدان ما يصل إىل  50يف املئة
من الشعاب املرجانية لدينا ويمكن أن نفقد
ما يصل إىل  90يف املئة من الشعاب املرجانية
بحلول ع��ام  .2050فقط مع النظم البيئية
الصحية يمكننا تعزيز سبل عيش الناس
ومواجهة تغري املناخ ووق��ف انهيار التنوع
البيولوجي.
من األفراد والجماعات املجتمعية إىل الشركات
والحكومات  -يمكننا جميعـًا أن نصبح جز ًء ا من
 - GenerationRestorationحركة عاملية
الستعادة النظم البيئية يف كل مكان لصالح
الناس والطبيعة.
هناك تغيريات يمكن لكل منا إجراؤها للوصول
إىل هذا الهدف يف مدينتنا  -زراعة األشجار
وتنظيف أنهارنا وزيادة التنوع البيولوجي يف
الفناء الخلفي ومعالجة نفايات الطعام .كلنا
لدينا دور نلعبه.

Dr name ,Bogna
Zborowska

أخصائية وبروفيسور يف سائر
عمليات جراحة العيون

لالحتفال باليوم العاملي للبيئة ،تستضيف
كانرتبري بانكستاون حدثني هذا العام وأشجعكم
على املشاركة يف GenerationRestoration
من خالل:
غرس األشجار بالشراكة مع :Transgrid
الزمان :السبت  5حزيران 11-9 ،صباحـًا
امل���ك���ان :م��ح��م��ي��ة س��ان��ت م���اري م��اك��ي��ل��وب،
كانرتبري
زرع ،تربية ،دردشة وتصرف يف مركز الفنون
بانكستاون:
التدريب العملي على ورش عمل حول العيش
بشكل كبري يف الحدائق الصغرية والتنوع
البيولوجي يف الفناء الخلفي ،والتعرف على
الحياة الربية األسرتالية األصلية عن كثب،
وط��رح جميع أسئلة التنوع البيولوجي على
فريق الخرباء لدينا ...
الزمان :السبت  5حزيران  4-1 ،بعد الظهر
املكان :مركز بانكستاون للفنونOlympic 5 ،
 ،Paradeبانكستاون.
ملزيد من املعلومات قوموا بزيارة cb.city/
.environmentday
ل��ذا  ،ي��رج��ى إح��ض��ار جميع أف���راد األس��رة
واملساعدة يف االحتفال بيوم البيئة العاملي يف
كانرتبري بانكستاون! قوموا بزيارة:
cb.city/ourenergyfuture
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

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

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

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

لدي خربة يف طبّ العيون تمتد لـ 25
عامـًا  ،وأجري جراحة العيون ملدة 20
عامـًا ويف عيادتي الخاصة ملدة  15عامـًا.
أعمل بشكل رئيسي يف Burwood
يف ، Burwood Eye Specialists
لكنني أيضـًا مستشارة يف مستشفى
 Bankstownحيث أشرف على أطباء
العيون املتدربني.

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.

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

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
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قــداس

«القوات اللبنانية»  -سيدني تقيم قداسا
لراحة أنفس ضحايا إنفجار مرفأ بريوت

احيت «القوات اللبنانية» يف سيدني -
اسرتاليا قداسا احتفاليا ترأسه رئيس
دير مار شربل االب شربل عبود وعاونه
لفيف من الرهبان ،حبضور رئيس
الرابطة املارونية جو مكاري ،رئيس
املؤسسة البطريركية لالمناء الشامل
سركيس ناصيف ،رئيس التجمع
املسيحي والي وهيب ،الرئيس القاري
للجامعة اللبنانية الثقافية يف اسرتاليا
ميشال دويهي ،منسق اسرتاليا يف
«القوات» طوني عبيد ،نائبه لوي
فارس ،واعضاء املنسقية ورئيس
مركز سيدني شربل فخري ونائبه
روبري عبود واعضاء املركز .وشارك
يف القداس ممثلون عن االحزاب
اآلتية :االحرار ،التقدمي االشرتاكي،
الكتائب ،حركة االستقالل واملردة،
رئيس رابطة بشري بشارة كريوز،
اضافة اىل عدد من املوؤسسات
اخلريية واالجتماعية واالعالميني وحشد
من اجلالية اللبنانية.
وقد رفعت الذبيحة االهلية عن أنفس
شهداء مرفأ بريوت ،وشكر عبود يف
عظته «القوات اللبنانية» على تنظيم
هذا القداس للصالة على راحة أنفس
ضحايا انفجار بريوت ،معتربا انه ال
ميكننا عند تذكر هذه الفاجعة اال وان
نغضب مما جرى ونشارك الغضب مع
كل من تضرر من هذا االنفجار ومن
خسر احباءه.
ولفت اىل انه يف احلرب يستشهد
البعض دفاعا عن الوطن ،وهذا مر
معروف ولكن من غري املقبول ان
يستشهد املئات ويصاب اآلالف
وتتشرد العائالت بسبب اهمال
املسؤولني لسنوات طويلة وترك مواد
خطرة يف مكان جيب اال توضع فيه.
لذا شدد على ضرورة كشف حقيقة ما
جرى ومن خزن هذه املواد ومن شارك
يف هذا االهمال ،دم الضحايا جيب اال
يذهب سدى ،مؤكدا ان كثرا هربوا من
عدالة االرض اال انه ما من أحد ميكنه
ان يهرب من عدالة السماء.
وشدد عبود على ضرورة اعتماد لبنان
سياسة احلياد وانعقاد مؤمتر دولي
خاص بلبنان واللجوء اىل االمم املتحدة
اليت لبنان كان مشاركا من خالل شارل
مالك بتأسيسها ،معتربا انه مع عجز
املسؤولني عن حل االزمات اليت تزداد
يوميا علينا اللجوء اىل االمم املتحدة
خلالص الشعب اللبناني.
وتطرق اىل مسألة حصر السالح بيد
اجليش اللبناني ،ألن السالح خارج يد
الدولة مينع املتمولني من االستثمار
يف لبنان واالزدهار االقتصادي كما
يؤثر على أمن البلد ،وبغيابهما لألسف
يلجأ املواطن للهجرة ما حيصل اليوم.
وأشار اىل انه ال ميكن سوى االحنناء
امام تضحيات اجليش الذي حيافظ على

لبنان وامنه رغم كل الصعوبات.
وختم بالتأكيد على أهمية احملاسبة
يف ظل الفساد املستشري يف لبنان
والذي ال يواجه اال مبحاسبة مرتكبيه
لتعود الثقة بني الدولة والشعب.
وبعد القداس أشار منسق اسرتاليا
طوني عبيد اىل ان الصالة رفعت ملن
إستشهد ومن جرح ومن تضرر ماديا او
معنويًا من انفجار مرفأ بريوت وأيضا
للصالة ألجل لبنان احلياة واالزدهار
واحلرية كما جاء يف نداء غبطة ابينا
البطريرك.
واضاف« :كلما فكرنا بوصف ردة فعل
الدولة اللبنانية على فاجعة انفجار مرفأ
بريوت وما تأتى منه من مصائب،
دمر نصف
نشعر بالعجز .انفجار املرفأ ّ
وهز العامل من دون
عاصمة بريوت،
ّ
يهز ضمائر املسؤولني اللبنانيني
ان
ّ
الذين يعتربون انه عن طريق عامل
الوقت والنسيان باستطاعتهم طمس
هذه اجلرمية والتغطية على مرتكبيها،
األمر الذي لن نسمح بتحقيقه».
وهلذا ،لفت عبيد اىل ان تكتل
«اجلمهورية القوية» طالب رئيس
اجلمهورية ورئيس حكومة تصريف
األعمال بإرسال طلبفوري إىل األمني
العام لألمم املتحدة لتشكيل جلنة
تقصي حقائق دولية تكشف مالبسات
ّ
وذكر ان
جرمية املرفأ وحقيقة ما جرى.
«القوات» أبت ان تدفع بهذا االجتاه
لذلك وقع نواب التكتل عريضة بهذا
اخلصوص سلمت اىل نائبة املنسق

اخلاص لألمم املتحدة يف لبنان جناة
رشدي.
ويف وقت يعترب البعض ان اللجوء إىل
ّ
يشكل مساسًا بالسيادة
األمم املتحدة
اللبنانية ،أكد عبيد ان هذا ليس
ّ
يشكل فع ًال مساسًا
صحيحًا بل إن ما
بالسيادة هو إدخال نيرتات األمونيوم
رادع.
من دون
ٍ
وتطرق اىل مسألة املس باالحتياطي
االلزامي ،مشددا على انه ال حيق ألي
مسؤول يف الدولة مهما عال شأنه ،أن
يفكر جمرد تفكري بإستعمال ما تبقى من
مقتنيات املواطنني ومدخراتهم وجنى
عمرهم ،لذا اي مس بها ستعرض
مرتكبيها للمالحقة القضائية .واعترب
انه عاجال أم آجال سيستعيد القضاء
يف لبنان عدله وعافيته وإستقالليته
وسيالحق كل من تسول له نفسه مد
اليد إىل ما تبقى من مقتنيات الناس.
ّ
وذكر ان تكتل «اجلمهورية القوية»
سبق وتقدم منذ شهرين بإقرتاح
قانون معجل مكرر يرمي إىل منع املس
باإلحتياطي اإللزامي ،مطالبا هيئة
مكتب جملس النواب بإدراجه على
جدول أعمال اجللسة األوىل للهيئة
العامة كي تقرتن املطالبة السياسية
بالنص القانوني املانع والواضح.
وباحلديث عن احلياد ،لفت عبيد اىل ان
ٍ
خمتلفة يف
فكرة احلياد تعود بتعابري
رؤساء ُ
ِ
مهورية ويف البيانات
اجل
ُخ َطب
َّ
ِّ
صدر عن
بيان
كل
ويف
ة
الوزاري
وطين َي ُ
ٍ
َّ
ٍّ
حوار وصولاً إىل «إعالن بعبدا»
هيئة
ٍ

ُ
الذي َّ
املوافقة عليه باإلمجاع وقد
متت
َ
ِ
«حتييد لبنان».
عبارة
بوضوح
تضم َن
َّ
ٍ
وتابع« :نتذكر جيدا «حزب اهلل» وبعد
موافقته على اعالن بعبدا عاد وعلق
عليه بلسان النائب حممد رعد «بلو
واشربوا ميتو» .هل نتفاجأ برفضه
عدوانية
احلياد؟ أال نعرف كلنا مدى
ّ
مشروع حزب اهلل وإيران ،الذي
يستهدف لبنان مباشرة عرب الرغبة يف
تغيري طبيعة لبنان حسب ما ورد يف
البيان التأسيسي لـ «حزب اهلل» ونذكر
ابرز ما جا فيه« :نواجه النظام القائم
يف لبنان لكونه صنيعة االستكبار
العاملي وجزءًا من اخلارطة السياسية
املعادية لإلسالم ،ولكونه تركيبة ظاملة
أي إصالح
يف أساسها ال ينفع معها ّ
بد من تغيريها من
أو ترقيع ،بل ال ّ
جذورها»».
عبيد شدد على ان معركة تثبيت احلياد

يف الواقع هي معركة تثبيت الكيان
بوجه من يعملون على زواله ،فال حياة
للبنان من دون حياد ،معتربا ان جتربة
املئة سنة من حياة دولة لبنان الكبري
َّ
َكشفت َّ
يتعذر على لبنان أن يكون
أنه

الرسالة من دون اعتماد نظام
وطن ِّ
احلياد.
واوضح انه باالحنياز إىل صراعات دول
َ
َّ
صيغة
الشرق األوسط وشعوبه غابت
َّ
املسيحيني واملسلمني
الشراكة بني
ِّ
واإلنسانية،
والوطنية
وحية
َّ
َّ
الر َّ
بأوجهها ُّ
مشريا اىل ان إعالن حياد لبنان هو
ٌ
تأسيسي مثل إعالن دولة «لبنان
فعل
ٌّ
الكبري» سنة  1920وإعالن استقالل
لبنان سنة .1943
وختم مؤكدا ان احلياد فقط هو ما
ً
أرضا وشعًبا وحييي
ينقذ وحدة لبنان
الش َ
َّ
اإلسالمية
املسيحية ـ
راكة الوطنية
َّ
َّ
ِّ
كثري من األمكنة.
املتصد َعة يف
ٍ
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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
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عــلم

استغرق ما يقارب  1650يوماً من العمل والتجارب املتواصلة

حبث عربي إىل العاملية يبشر خبالص من أمراض أهلكت العامل

-iStockتعبريية عن الربوتني

تعبريية عن خلية ()istock

الباحث السوري مهند امللك
خالل األيام القليلة املاضية ،انشغلت األوساط العلمية بنتائج
حبث قام به باحث بيولوجي سوري ونشرته جملة Nature
 Communicationالعلمية العريقة ،حمققًا آالف القراءات ملا نقله
ّ
من نتائج إجيابية
تبشر بإمكانية إجياد حلول ألمراض مستعصية
قاتلة ،أهمها السرطان واأللزهامير.
فقد القى هذا البحث أهمية يف األوساط العلمية ،حيث أتت
دراساته مبعلومات جديدة حول فهم اخللية الواحدة املوجودة يف
جسم اإلنسان.
وعلى مبدأ «اعرف عدوك» ،استغرق البحث حبسب صاحبه ،ما
يقارب  1650يومًا من العمل والتجارب املتواصلة.
ساعات طويلة من العمل
ويف مقابلة خاصة مع «العربية.نت» ،شرح الباحث السوري مهند
امللك احلاصل على الدكتوراه يف علم األحياء من جامعة كلود
برنارد ليون األوىل يف فرنسا ،وعلى أحباث ما بعد الدكتوراه من
كامربيدج وبرلني ،PostDoc in Cambridge & Berlin ،أن نتائج
حبثه استغرقت ساعات متواصلة من الدراسة ختللتها نقاشات
وأحباث طويلة وصعبة.
وكشف امللك عن الفكرة األساسية لبحثه ،مفيدًا بأن لكل إنسان
عددًا كبريًا جدًا من اخلاليا اليت تشكل يف نهاية املطاف جسده
الذي نراه عليه اليوم ،وهدف البحث كان اكتشاف خبايا اخللية
الواحدة.
وأوضح أن الدراسة كشفت أن اخللية الواحدة متلك أعضاء
بداخلها تشكل هيكلها ،أو ما قد يسمى مركز الطاقة ،أو النواة
اليت حتتوي على املادة الوراثية.
والفكرة كانت يف دراسة كيفية تبادل املعلومات بني ذاك الكم
اهلائل من اخلاليا ،فخاليا دماغنا املعروفة واليت تعطي أمرًا لليد
باحلركة مث ًال ،هناك يف اخللية ما يرشدها لذاك الفعل ،ويعود
الفضل يف ذلك ألعضائها األساسية اليت تتكون منها.
وباللغة العلمية ،حتتوي اخللية على حويصالت تتبادل عربها
املعلومات فيما بينها بكل ما حتتويه من سكاكر ،وبروتني ،ودسم
وحتى مسوم ومعادن أحيانا.
قبل  5سنوات
توجه اهتمام
كما أوضح امللك أنه ومنذ حوالي  5سنوات تقريبًاّ ،
العلم بشكل كبري إىل نوع آخر من تبادل املعلومات بني أعضاء
اخللية الواحدة ،حيث توصل العلماء حينها إىل أنه وبدل تبادل
املعلومات عن طريق تقاذف احلويصالت ،وجدت اخللية طريقًا
أسهل بكثري يكمن باقرتابها من بعضها البعض إىل درجة
االحتكاك التام والتالمس.
والبحث العلمي الذي أعده امللك ،دار حول بروتني معني يتواجد
باخللية من بني عشرات آالف الربوتينات األخرى ،يسمح هذا
الربوتني ببدء التقارب بني اخلاليا فع ًال ،ووجدت األحباث أنه ويف
حال فقدانه فإن اخللية تفقد قدرتها على السيطرة ويتوقف عملها
بشكل كامل.
«اعرف عدوك ..لتهزمه»
وهنا تكمن األهمية ،فبدراسة هذا النوع من الربوتينات تستطيع

تعبريية عن ألزهايمر ()istock

األحباث أن تستهدف أمراضًا كثرية أهمها :السرطان ،واأللزهامير،
وتستطيع أيضًا أن تتوصل إىل الطريقة اليت تتبعها هذه األنواع
من األمراض الستهداف جسد اإلنسان بشكل كامل (يف حال
انتشار السرطان مثال) أو حتى حينما يستهدف عضوًا معينًا.
وعلى ضوء معرفتها بطريقة عمل املرض وأسراره وخبايا حتركاته،
تستطيع بعدها وبسهولة التوصل لعالجه أو اخلالص منه ،مشريًا
إىل أن النتائج امللموسة اليت توصل إليها البحث كانت العامل
األبرز الذي دفع اجمللة العلمية العريقة املذكورة على تبنيه
ونشره.

تعبريية عن مرض السرطان ()iStock

الهدف األهم

ولفت امللك أيضًا إىل أن هدف البحث يكمن مبعرفة طريقة تفكري
اخللية ،والوصول إىل دورة حبثية متكاملة تبدأ من دراسة يعمل
عليها باحث بيولوجي إىل أن ينقل أفكاره ونتائجه إىل صيدالني
وكيميائي يستفيد منها يف صنع الدواء ،ثم إىل طبيب يطبق تلك
النتائج على املرضى.
كذلك تابع أن حبثه هذا يندرج حتت أنواع البحوث األساسية اليت
تهدف إلغناء العلماء باملعلومات ونقل الدور إليهم ،فهو يقدم
هلم مادة خام بانتظار املعاجلة عرب األحباث التطبيقية اليت تسعى
إلجياء العالج.
يف سياق متصل ،أفاد الباحث السوري أن هدف العلم هذه األيام
تركيز جهود على جعل األمراض القاتلة غري قاتلة ،والسرطان أكرب
مثال على ذلك ،موضحًا أن بعض الدراسات تشري إىل أن عجلة
العلم تسعى ألن تكون نسبة الوفيات بالسرطان مث ًال بعد أعوام
ليست بالكثرية ال تتجاوز الـ .%10

«السرطان تحديداً»

وكشف امللك أن حل مشكلة مرض السرطان حتديدًا تكمن يف
عدة حماور :األول :منع ظهور املرض ،والثاني :كشف املرض
يف مراحله األوىل وإيقاف انتشاره وهي النقطة األهم ومن
ثم عالج املنطقة املتضررة ،حيث يتم ذلك عرب تطوير األدوات
املستعملة.
فيما الثالث :حتسني نوعية العالج ،أما الرابع :وهي أصعب
املراحل وتكمن بإجياد الطريقة األمثل لوقف انتشار املرض.
وأوضح أن الوصول إىل فهم اخللية بشكل كامل هو مفتاح معرفة

أنواع السرطان املختلفة ()istock

أغلب األمراض إىل حد كبري.
,ختم كالمه بأن العلم هو احلل ،وأن تسريع وترية العلم والعلماء
هي الغاية والوسيلة اليت من خالهلا نصبح أصحاب قرار.
كما أن االستثمار بالعلم هو احلل األمثل كي نتحول من شعوب
مستهلكة لألدوية فقط إىل شعوب خمرتعة ،مشريًا إىل أن جائحة
كورونا كانت املثال األمثل على ما يقوله.
اجلدير ذكره أن الباحث السوري مهند امللك كان استخدم مهاراته
يف إدارة املشاريع اليت تعلمها من خمتربات ليون الفرنسية،
وكامربيدج الربيطانية ،وبرلني األملانية عندما أسس يف عام 2012
مبادرة علمية تهدف إىل نشر العلم يف مجيع أحناء العامل العربي،
فأصبحت هذه املبادرة بعد  8سنوات ،املبادرة العلمية األوىل يف
العامل العربي بصفة منظمة غري حكومية.
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محمد عامر األحمد  -سورية

تتمة املنشور على الصفحة 6
االمكان ،رواسب ما حصل يف العامني املاضيني .الرتكة
كانت ثقيلة منذ اليوم االول لتسلمي مسؤولياتي الدستورية،
وحاولنا على الدوام معاجلتها وتصحيح االسس اليت اوصلت
البالد اىل ما وصلت اليه ،لكن الظروف مل تكن دائما مؤاتية.
لقد واجهتنا مصائب عدة خارجة عن ارادتنا وكان هلا الوقع
السيء على اللبنانيني لعل ابرزها احلرب السورية وتداعياتها
على قطاعات الدولة كافة مع تدفق النازحني وانتشارهم
يف معظم املناطق اللبنانية ،باالضافة اىل اقفال احلدود يف
وجه االنتاج اللبناني املصدر اىل الدول العربية مما انعكس
سلبا على االقتصاد الوطين خصوصا يف الزراعة والصناعة،
ثم حلت جائحة كورونا وما نتج منها من خسائر يف االرواح
ويف احلياة االجتماعية وحركة االنتاج ،ليقع بعد ذلك االنفجار
يف مرفأ بريوت والكارثة اليت نتجت منه على خمتلف الصعد،
كل ذلك من دون ان ننسى الديون املرتاكمة على الدولة
منذ عشرات السنني نتيجة السياسات احلاظئة اليت اعتمدت
يف ادارة شؤون الدولة .وال يغيب عن بالي هجرة العديد
من اللبنانيني اىل اخلارج وما أحلقته من خسارة وطنية كربى
قد يصعب علينا تعويضها .يف اي حال ،ويف ما تبقى من
عهدي ،لن اوفر اي جهد لتخفيف آالم اللبنانيني وعذاباتهم
والصعوبات اليت تواجههم .لكن يدا واحدة ال تصفق ،ويتطلب
االمر تعاون اجلميع ،وتغليب املصلحة الوطنية العليا على
االنانيات واالعتبارات الشخصية اليت ،مع االسف ،حتكمت
بأداء بعض الذين أعاقوا عملية االصالح ،وكل احملاوالت
اليت بذلت ملعاجلة ما حصل».
ردا على سؤال قال« :لست يف وارد الدفاع عن النائب
باسيل ،فهو قادر على الدفاع عن نفسه .لكن ما استطيع
ان اقوله ان باسيل يرأس اكرب كتلة نيابية يف جملس
النواب عابرة للطوائف ،ويرأس تيارا ميثل فريقا كبريا من
املسيحيني ،وطبيعي ان يستهدف من قبل اجلهات السياسية
اليت ختالفه الرأي .اال ان احلمالت اليت استهدفته يف اآلونة
االخرية ،أخفت وراءها نوايا تدل على ان االستهداف له
اعتبارات شخصية ال متت اىل املمارسة السياسية بصلة ،وهو
مثابة .»character assassination
سئل :يف مقارنة بني اجلنرال عون رئيسا للتيار الوطين احلر
ولتكتل التغيري واالصالح ،واجلنرال عون رئيسا للجمهورية،
كيف تقيمون عالقاتكم مع االفرقاء اللبنانيني ،وهل من عتب
ما يف مكان معني على احللفاء؟ قال« :رئيس احلزب شيء
ورئيس اجلمهورية شيء آخر ،السيما على صعيد املمارسة
واملسؤولية .ال تغيري يف مبادئ اجلنرال ميشال عون وثوابته
اليت آمنت بها ،وناضلت من اجلها ،ونفيت بسببها .مسؤولية
رئيس الدولة حيددها قسمه الدستوري ،اما مسؤولية رئيس
احلزب او التكتل ،فيحددها العمل السياسي الذي يتمتع
بهامش واسع يف التحرك .بالنسبة اىل العالقة مع االطراف
اللبنانيني ،فقد حرصت على التعامل مع مجيع االطراف،
وفتحت ابواب القصر اجلمهوري للجميع ،النه ال جيوز ان
يكون هناك مكان للخصومة السياسية بني رئيس اجلمهورية
واي طرف سياسي ،سواء يف املواالة او املعارضة».
وعما إذا كان خيشى على مصري لبنان وما هي مقومات
صموده واستمراره يف مئويته الثانية؟ قال« :لبنان ليس
وطنا عابرا على الرغم من كل الظروف اهلشة والتحديات
واملخاطر احلقيقية اليت تتهدده .اقول ذلك إلمياني العميق
بأن امتداده يتخطى مساحته الصغرية ،وشعبه يفوق عدد
سكانه باضعاف ،وفرادته تكمن يف حضارته ،وابداع ابنائه،
ومتازج الثقافات فوق ارضه .لبنان حضور ضارب يف التاريخ،
وقيامته ليست مستحيلة ،ال بل هي حتمية .مع اخذنا كل
ذلك يف االعتبار ،تركيزنا اليوم جيب ان يكون على احلاضر
واملستقبل .ال جيوز ان تطول معاناة اللبنانيني .هي مرحلة
ال تشبه رمبا اال ما عاناه اللبنانيون خالل جتويع العثمانيني
هلم يف مستهل القرن املاضي ،وكنا نسري يف مسار متدحرج
منذ عقود .ولكن مع االسف كان جيب على الشعب ان يكون
اكثر وعيا يف اختيار ممثليه ،واكثر انفتاحا على فكرة التغيري
والدفع باجتاه الدولة املدنية .ال خالص اليوم مما حنن فيه
اال باحملاسبة .ال جيوز ان تنهب خزينة الدولة ،ويسطى على
اموال الناس ،وتضرب مقومات الدولة ،ثم ينجو الفاعلون
تاركني اهليكل يتهدم على رؤوس اجلميع .علينا ان نضع
مجيعا حساباتنا السياسية جانبا ،ونسعى اىل خالص لبنان.
الشيء الوحيد الذي خييفين هو ان يتوطن اليأس يف نفوس
الشباب ،فتصبح اهلجرة حلمهم الوحيد».
ختاما سئل :ما هي كلمتك او وصيتك املختصرة للبنانيني
الذين كنتم اول من اطلقتم عليهم تسمية شعب لبنان
العظيم؟ أجاب« :بالفعل هو شعب عظيم ،وليس حباجة اىل
شهادة أحد .العامل كله مليء مبآثر اللبنانيني وجناحاتهم،
يبقى أن يبنوا هلم وطنا للمستقبل .اقول للبنانيني ال ختافوا
على لبنان ،واعملوا لبنائه من جديد ،بلد التقدم واالزدهار
والدميوقراطية واالبتكار واالشعاع والفن .املفتاح يف ايديكم
وحدكم ،والتغيري يبدأ يف صناديق االقرتاع».

هل بقي شيء للعرب ليتغنوا به
وهل هناك قيامة جديدة له؟!
هل بقى اي شيء للعرب
لكي يتغنوا به ؟
وهل هناك قيامة جديدة
للشعوب العربية لكي حتيا
من جديد؟
أين أصبحت االمة العربية
الدولي
التسابق
بني
وفرض الوجود واالحرتام
العلمي والثقايف؟
املشكلة اليت يتخبط بها
بعض العرب هي الوالء
للخارج ونكران الداخل
وحقوق بعضهم البعض
او إغتصاب حقوق اإلنسان
يف أكثر األحيان ،كل
شيء يدار وحياك بيد

غريبة مستفحلة من صناعة وجتارة
وزراعة ومجيع اجهزة الفحص والطبابة
واالدوية واملواد الغذائية والزراعية
واملواد الكيمائية وهناك الكثري من
تقدر مبا
السلع املستوردة من الغرب
ّ
يقارب  ٨٠باملئة وأكثر ،هذه االمور
تدمريا
تدمر الصناعة والزراعة الداخلية
ً
كام ًال..
وان مل نعاجل هذه القطاعات ونقفل
الباب والنافذة بوجه االسرتداد ،فسوف
نصل اىل نهاية مؤسفة وفراغ عملي
وزراعي ومعيشي ليس له مثيل.
أين أصبحت احلرية وأين اصبح
االستقالل يف مثل هذه الظروف اليت
تساق باوامر صارمة من عدة دول
واجندة اجنبية واستعمارية ،هذا الشيء
يشري اىل ان العامل العربي بعيد جدًا
عن ان حيكم نفسه على الطريقة احلديثة
ويستمتع بكامل استقالله التام.
ملاذا حنارب ومن هو عدونا ،ان كنا
ال نعلم أين هو العدو احلقيقي فإن مل
حندد من هم االعداء اخلفيون ومل نعرف
كيف حندد اهلدف واملصري فإننا سوف
نبقى يف صراع مستمر.
من املهم أن جند طريقة ننهي بها
دوامة اهلدر الدموي واملالي والبشري
واالقتصادي ،وإال فاننا سنصل اىل
شفري اهلاوية او ان نبقى قبائل تغزو
بعضها البعض من دون رمحة او
شفقة.
اول شيء جيب ان يتحقق هو ان ّ
نتحد
لكي نضع حدا لالستعمار واالستغالل
اجملهول لنصل وحنقق االستقالل
واهلدف الوحيد الذي نصبو اليه
ونتحسر عليه.
ملاذا نريد ان حنرر فلسطني وحنن
مل نتحرر داخليا بل اننا حنارب بعضنا
بعضا ،علني ان حنرر اوطاننا من
الكابوس االجنيب الذي ميتص خريات
الدول العربية ويلعب ويسرح وميرح
ويعمل كما يشاء وينفذ ماذا يريده.
إن هذا االحتالل هو املرض العضال
الكورونا احلقيقية اخلفية انه
وهو
املستعمر الذي هو خارج الوطن ،يعمل
بواسطة بعض العمالء واحلكام.
كفى نتغنى بالوطن او األوطان
والشعب يذوب كالشمعة اليت حترتق
من أجل الغري وال تستفيد باي شيء،
منهم من ميوت يف النضال واحلروب
ومنهم من ميوت من املرض والفقر
واجلوع ومنهم يف طريقه اىل املوت

من ينازع من قلة الدواء والغذاء لينتهي جثة
هامدة.
كفى نتغنى بالوطن واحلرية واالستقالل،
واحلروب بيننا ال تنتهي والفوضى تعم
البيوت والشوارع والنفوس ،ما الذي بقي
لنا من الوطن احملكوم على أمره منذ البدء
وطيلة تارخيه تقريبا؟
االوطان العربية تنازع من أجل البقاء ،وقد
أكلتها احلروب والنريان ..حروب ال تنتهي
ونريان ال ترحم وقوانني من العصر احلجري
املتخلف ،وأصبحت بيوتها مقابر للناس
االبرياء واملساكني والفقراء.
إنها مأساة تارخيية مل يسبق هلا مثيل وحياة
ملطخة بالدم والظلم والذل يف كل بلد
عربي..
نعود ونقول بارك اهلل مجيع املغرتبني العرب
الذين ضحوا وما يزالون من اهل العطاء
والكرم والعطف واحلنان ،أنهم يندفعون عن
إميان ثابت وحمبة صادقة لكي يدعموا األهل
واألقرباء يف األوطان العربية مببالغ كبرية
جدًا من دون أي مقابل او متنن او كربياء،
حفظهم اهلل يف معيته وبارك مجيع املغرتبني
األفاضل يف كل مكان ويف كل بقعة من
بقاع األرض.
إنهم بكل فخر واعتزاز رؤوسهم مرفوعة
وصالتهم مسموعة ومقبولة يف السماء عند
اهلل ،وحياتهم مباركة مع أوالدهم وعياهلم
إىل األبد.
إننا نعتز ونفتخر بهم أصحاب الوجوه املنرية
والقلوب البيضاء وااليادي السخية واالعمال
الصاحلة.
أعود واردد هذا القول ألنين ارى إميانك
يف اعمالك ،األعمال اليت ترضي اهلل ،ليس
املهم من هو الذي يعطي ويساعد او املصدر
البشري والطائفة والدين ،ألن مجيع هذه
األعمال من أجل الرب اال وهي رمحة وحمبة
وشفقة منه ،وإلن كل صدقة وعطية صاحلة
وجيدة هى بركة من اهلل ال من أحد غريه.
وقبل ان اختم مقاليت هذه بارك اهلل مجيع
األحباء وكل من يعطي ويساعد يف كل مكان
وزمان ،الن العطاء عمل مبارك ومشرتك وهام
جدًا ،وتعرتف به مجيع االديان السماوية ،النه
مدون يف مجيع الكتب املقدسة.
ّ
السؤال هو ان مل يكن هناك مغرتبون يف
قمة العطاء من مجيع احناء العامل ،فما هو كان
مصري االهل واألقارب يف لبنان خاصة ،ويف
كل وطن عربي والدول العربية بأسرها؟
شكرًا جلميع املغرتبني وغريهم على إميانهم
وعطائهم الذي ال ينضب ..إن أمساءكم
ال تفنى وال تزول ،إنها خالدة به ومعه اىل
األبد.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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تـتمات

البنك الدولي :أزمة ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

سالمة والصحافيني ،فسئل :ملاذا ال يعلن مصرف لبنان افالسه
وأين أموال اللبنانيني؟ فأجاب« :ألن مصرف لبنان ليس مفلسا،
واموال اللبنانيني موجودة يف املصارف وليس لدى مصرف
لبنان».
سئل :لكن املصارف تقول ان أموال املودعني هي لدى مصرف
لبنان؟
أجاب« :هكذا هم يقولون .املصارف لديها أموال من الدولة واموال
دينتها للقطاع اخلاص ،واموال خاصة مودعة يف اخلارج».
سئل :هل يعين ذلك ان أموال املودعني تبخرت؟
أجاب« :كال ،وقريبا سنبدأ بإعادة أموال املودعني».
سئل :طاملا ان قرار جملس شورى الدولة كان اعداديا ،ملاذا
اصدرمت تعميما بتعليق العمل بالقرار 151؟
أجاب« :حنن تبلغنا القرار ،ولكن كان هناك بعض األمور اليت أشار
اليها رئيس جملس شورى الدولة ،وحنن مل نصدر تعميما يلغي
تعميما ،بل اصدرنا اعالنا يعربعن احرتامنا جمللس شورى الدولة
والقضاء .حنن اختذنا التدابري اليت اختذ قرار بشأنها .اليوم ،شرح
لنا الرئيس الياس ان هناك إمكانية عدم تطبيق القرار فورا ،وذلك
ألنه مل يكن هناك تبليغ خمتوم ،واذا حنن تقدمنا مبراجعة ،فهذا
مينحنا وقتا قبل التنفيذ».

اجتماع مالي

إىل ذلك ،ترأس الرئيس عون اجتماعا ماليا حبضور حاكم مصرف
لبنان مت يف خالله التداول يف «تأمني متويل املواد األساسية
املدعومة بالعملة األجنبية» .ومتت «مقاربة احللول املتوافرة وفقا
لقانون النقد والتسليف ،على أن يتم التواصل بني وزير املالية
غازي وزني واحلاكم سالمة هلذه الغاية».
وخالل االجتماع ،اجرى الرئيس عون اتصاال هاتفيا برئيس حكومة
تصريف االعمال الدكتور حسان دياب والوزير وزني.

البنك الدولي يحذر من «تأثري كارثي وشيك»

اىل ذلك حذر البنك الدولي من أن تأثري األزمة االقتصادية املتفاقمة
يف لبنان قد يصبح كارثيا قريبا.
وقال البنك الدولي إنه ال توجد نهاية تلوح يف األفق لألزمة
االقتصادية يف لبنان ،اليت قد تكون واحدة من أسوأ االنهيارات
املالية اليت شهدها العامل منذ ما يقرب من  200عام.
ومن احملتمل أن يكون أكثر من نصف سكان لبنان قد ُدفعوا
بالفعل حتت خط الفقر.
ويتهم التقرير القيادة اللبنانية بالتقاعس الكارثي واملتعمد .وأدت
شهور من اجلدل والتطاحن بني الفصائل السياسية إىل عرقلة
تشكيل حكومة قد تستحدث إصالحات اقتصادية.
وأشار التقرير ،الذي صدر بعنوان «لبنان يغرق :حنو أسوأ  3أزمات
عاملية» ،إىل أن التقاعس املستمر يف تنفيذ سياسات اإلنقاذ،
وغياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها بالكامل ،يهددان األوضاع
االجتماعية واالقتصادية املرتدية أص ًال والسالم االجتماعي اهلش
يف البالد.

لبنان تحت االحتالل املصر ّ
يف:متى يستفيق مجلس النواب؟

وكتب الزميل حسن عليق يف الزميلة األخبار:
منذ أن تركت السلطة السياسية والتشريعية القرار املالي
ً
والنقدي واالقتصادي بيد رياض سالمة ،باتت البالد
خاضعة
متامًا الحتالل املصارف وأصحابها ،بقيادة حاكم مصرف لبنان.
بشطبة قلم ،ميكنه تفجري اجملتمع .وبشطبة قلم أخرى ،ميكنه
ابتزاز الدولة ،بسياسييها وقضاتها ،بعدما أخذ الناس ،عموم
الناس ،رهينة له .كما قرار إقفال املصارف بدءًا من يوم
ّ
 18تشرين االول ،2019
املتخذ حينذاك يف واشنطن (هذه
ليست نظرية املؤامرة ،بل إن سالمة وممثلي أصحاب املصارف
كانوا يومذاك يف العاصمة األمريكية) ،كذلك قرار االربعاء من
االسبوع احلالي وقف دفع الودائع وفقًا لسعر املنصة (3900
لرية للدوالر الواحد)،
احملدد اعتباطيًا ،أو ألهداف ال يعرفها
ّ
سوى سالمة وشركاه.
ردًا على قرار جملس الشورى جتميد العمل بتعميم سالمة اخلاص
ّ
بصرف الودائع الدوالرية وفق سعر  3900لرية  -مبا يفرض
على املودعني اقتطاعًا من قيمة أمواهلم بنسبة تتجاوز الثلثني
 قرر حاكم املصرف املركزي إبالغ املصارف االلتزام بقرار«الشورى» .ما الذي فعلته البنوك؟ بالتأكيد ،ستستمر يف
سرقة دوالرات املودعني ،عرب عدم تسديدها بالعملة الصعبة،
كما عدم دفعها باللرية وفقًا لسعر السوق .هي قررت إفراغ
قرار الشورى من مضمونه.
فهذا القرار يرى يف تسعري الدوالر بـ 3900لرية إضراراً
باملودعني .وذلك يعين ُحكمًا أن تسعريه بأقل من  3900لرية
يؤدي إىل إحلاق ضرر أكرب بأصحاب الدوالرات احملتجزة يف
املصارف .لكن األخرية قررت العودة إىل سعر  1500لرية
للدوالر الواحد ،كما لو أن يف ذلك حتقيقًا ملقاصد قرار
الشورى.
رد الفعل يف الشارع .حتركات لقطع الطرقات،
سريعًا ،أتى ّ

دفعت برئاسة اجلمهورية إىل التحرك ،والتدخل بهدف العودة
إىل تسديد أموال املودعني وفقًا لسعر  3900لرية للدوالر
سيعلن عن اتفاق على خمالفة
الواحد .وحبسب مصادر بعبداُ ،
قرار «الشورى».
إىل
مزرية
البالد
باتت أحوال
حد أن أصحاب الدوالرات احملجوزة
ّ
يف املصارف يطلبون االستمرار يف اقتطاع ثلثي قيمة ودائعهم
ً
(خدمة ألصحاب البنوك وكبار املودعني) ،لكونهم يدركون أن
البديل هو العودة إىل سعر الـ 1500لرية!

لبنان خاضع تماماً الحتالل مصر ّ
يف ،يقود قوّته الغاشمة رجل يدعى
رياض سالمة

ما جرى يف اليومني املاضيني إثبات عملي على خطورة اجلرمية
املتمادية املرتكبة حبق املودعني ،كما حبق باقي السكان (من
الضروري التذكري دومًا بأن املودعني ليسوا عموم اللبنانيني،
وليسوا بطبيعة احلال كل السكان) ،واملتمثلة يف امتناع جملس
النواب عن إقرار قانون ينظم العالقة بني املودعني واملصارف،
سواء جلهة السحوبات أم التحويالت.
قانون الـ»كابيتال كونرتول» (القيود على رأس املال) ،مل
أقرت مشروعًا وأحالته على
يبصر النور .ال حكومة حسان دياب ّ
جملس النواب ،وال قبلها حكومة الفرار من االنهيار اليت كان
يرأسها سعد احلريري فعلت ذلك ،وال جملس النواب وجد نفسه
معنيًا بإصدار هذا القانون على مدى أكثر من سنة ونصف
سنة.
عن سابق
تصور وتصميم ،مل يصدر هذا القانون ،رغم أنه
ّ
إجراء احرتازي طبيعي تتخذه أي دولة تعاني من أزمة مالية
حادة ،ولو كانت تقل حدتها عن تلك اليت مير بها لبنان حاليًا.
وبطبيعة احلال ،فإن عدم إقرار القانون مل يكن بسبب ضيق
وقت جملس النواب العاطل من العمل ،وال بسبب استقالة
حكومة احلريري ثم حكومة دياب .االمتناع عن اللجوء إىل
الـ»كابيتال كونرتول» كان بهدف الدفاع عن مصاحل أصحاب
املصارف وكبار املودعني ،وإفساح اجملال هلم لتنظيف جزء من
ميزانيتهم ،والسماح ملن يستطيع تهريب أمواله بأن ينقلها إىل
خمابئ آمنة يف شتى أصقاع العامل.
ّ
سلة تشريعات
حتى إقرار ذلك القانون ،من ضمن
حتد من
ّ
سرعة االنهيار ،وتؤسس للخروج من األزمة ،سيبقى لبنان بلدًا
ّ
خاضعًا متامًا الحتالل
قوته الغامشة رجل ٌيدعى
مصريف ،يقود ّ
رياض سالمة ،برعاية قوى سياسية ودينية وأمنية وعسكرية
وإعالمية.

غريفيث حيذر ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
العمل بالوصول إىل السفينة وتقييم وضعها ،وكل مرة يقدم
احلوثيون مطالبات جديدة» ،حبسب ما نقله عنه موقع «املصدر
أونالين» اإلخباري اليمين.
وأضاف املبعوث األممي خماطبا احلوثيني« :ليتهم يتعلمون من
الكارثة اليت خلفها انفجار مرفأ بريوت».
وكشف غريفثس عن اجتماع سيعقده جملس األمن الدولي خبصوص
القضية« ،ولست أعرف ما الذي سيحدث ،ومنسقة الشؤون
اإلنسانية هي املسؤولة عن ذلك».
وكانت ميليشيا احلوثي االنقالبية ،أعلنت ،الثالثاء املاضي ،أن
مشاوراتها مع األمم املتحدة لتنفيذ ما وصفته باتفاق الصيانة
العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر« ،وصلت إىل طريق
مسدود» ،وذلك يف وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انهيار حمتمل
يف ذروة احلرارة الصيفية للناقلة احململة منذ ست سنوات بأكثر
من مليون برميل من النفط اخلام قبالة ميناء رأس عيسى على البحر
األمحر ،غربي اليمن.
ويف تعليقه على إعالن ميليشيات احلوثي ،قال املتحدث الرمسي
باسم األمم املتحدة ستيفان دوجاريك ،إن بيان احلوثيني األخري
بشأن الناقلة صافر كان خميبا لآلمال «بشكل واضح».
وأشار دوجاريك إىل أن البيان يؤكد أن احلوثيني ليسوا على
استعداد لتقديم التأكيدات اليت حتتاجها األمم املتحدة لنشر بعثتها
يف الناقلة صافر.
وأجلت األمم املتحدة زيارة فريق خربائها ألكثر من مرة بعد تراجع
ونكث احلوثيني لتعهداتهم بالسماح للفريق بزيارة الناقلة وإجراء
عملية التقييم ومن ثم الصيانة املطلوبة ،لتجنب حدوث كارثة بيئية
ال قبل للمنطقة بها.
وكان وزير املياه والبيئة اليمين ،توفيق الشرجيب ،أكد أن احلكومة
تتعامل مع خزان صافر النفطي باعتباره «تهديدا بالغ اخلطورة
لليمن واإلقليم واملالحة الدولية ،وذلك عقب مترين فين مشرتك
على االستجابة حلاالت االنسكابات النفطية يف الشواطئ أجري يف
مدينة الغردقة املصرية ،السبت املاضي ،تنفيذا لقرارات جملس
الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة خالل اجتماعه الطارئ
ملناقشة اخلطر البيئي خلزان صافر ،يف سبتمرب املاضي ،بدعوة من
اململكة العربية السعودية.
كما أكد أن احلكومة «تولي التعامل املسبق واالستجابة مع تداعيات
الكارثة البيئية واإلنسانية الوشيكة أهمية قصوى ،بالتنسيق مع
الدول املطلة على البحر األمحر والبحر املتوسط واهليئة اإلقليمية
للحفاظ على بيئة البحر األمحر وخليج عدن».
وأشار الشرجيب إىل أهمية التعامل مع تسرب أو انفجار أو غرق

Page 21

اخلزان النفطي العائم قبالة سواحل احلديدة ،تأتي يف ظل تزايد
خطر انهيار اخلزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ العام ،2015
وتعنت ميليشيا احلوثي االنقالبية وعدم االستجابة للتحذيرات
الدولية من العواقب الوخيمة ورفضها االستجابة لقرارات جملس
األمن بضرورة تفتيش موظفي األمم املتحدة للناقلة صافر وإجراء
املعاجلات الالزمة لتفادي الكارثة.
واعتمد جملس األمن الدولي قرارا حيمل ميليشيا احلوثي االنقالبية
مسؤولية الكارثة البيئية واالقتصادية اليت ستنتج يف حال تسرب
النفط من الناقلة (صافر) الراسية قبالة سواحل احلديدة.
كما محل القرار احلوثيني مسؤولية عدم االستجابة للتحذيرات من
العواقب الوخيمة أو السماح لفريق األمم املتحدة بالوصول إىل
الناقلة وإجراء املعاجلات الالزمة.
والناقلة «صافر» وحدة ختزين وتفريغ عائمة ،راسية قبالة السواحل
الغربية لليمن ،على بعد  60كم مشال ميناء احلديدة ،وتستخدم
لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول حمافظة مأرب النفطية.
وبسبب عدم خضوع السفينة ألعمال صيانة منذ عام  ،2015أصبح
النفط اخلام ( 1.148مليون برميل) ،والغازات املتصاعدة متثل
تهديدا خطريا للمنطقة ،وتقول األمم املتحدة إن السفينة قنبلة
موقوتة قد تنفجر يف أي حلظة.
وأظهرت صور من األقمار الصناعية ،مؤخرًا ،بدء حدوث تسرب
نفطي من خزان صافر العائم مبيناء رأس عيسى يف حمافظة
احلديدة يف البحر األمحر غربي اليمن.

يطيح بنتنياهو :يائري ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
نفتالي بينيت ( 49عاما) منصب رئيس الوزراء أوال مبوجب اتفاق
للتناوب.
وأكد البيد «ستعمل هذه احلكومة خلدمة كل مواطين إسرائيل مبا
يف ذلك أولئك الذين ليسوا أعضاء فيها ،وستحرتم معارضيها
وستقوم بكل ما بوسعها لتوحيد كل أطياف اجملتمع اإلسرائيلي».
وتلقى الرئيس رؤوفني ريفلني املكاملة من البيد عندما كان حيضر
مباراة كرة قدم يف تل أبيب.
وميلك زعيم املعارضة وشركاؤه مدة سبعة أيام لتوزيع احلقائب
الوزارية واحلصول على تصويت ثقة من الربملان.
وأصبح البيد املذيع التلفزيوني السابق والعلماني الوسطي قريبا
من تشكيل احلكومة عندما حصل األحد على الدعم احلاسم للقومي
الديين املتطرف نفتالي بينيت.
واخنرطت األحزاب يف حمادثات شاقة استمرت أليام يف فندق
قرب تل أبيب ،قبل تشكيل االئتالف .وأمام الفندق الذي جرت
فيه مفاوضات االئتالف ،جتمع املئات من املتظاهرين من املؤيدين
واملعارضني لـ»ائتالف التغيري» وسط حضور مكثف للشرطة.

 7أحزاب يف االئتالف

واضطر البيد لتوقيع اتفاقيات منفصلة مع األحزاب السبعة من
أجل بناء االئتالف .ويضم هذا االئتالف حزب «أمل جديد» اليميين
بزعامة حليف نتنياهو السابق جدعون ساعر وحزب «إسرائيل بيتنا»
بزعامة اليميين القومي أفيغدور ليربمان.
وانضم أيضا حزب «أزرق أبيض» الوسطي بزعامة وزير الدفاع بيين
غانتس وحزب العمل وحزب مرييتس اليساري.
ومثة تباينات عميقة بني األحزاب اليت ستشكل هذا االئتالف
مثل املوقف من إقامة دولة فلسطينية وموقع الدين يف الدولة،
باإلضافة إىل قيمها اليت ترتاوح بني الليربالية واالشرتاكية.
كما وافقت القائمة العربية املوحدة على االنضمام إىل االئتالف.

انضمام القائمة العربية برئاسة اإلخواني منصور عباس

وقام اإلخواني منصور عباس ،رئيس «القائمة» اليت ميثلها أربعة
نواب« ،بتوقيع اتفاق االئتالف لتشكيل حكومة وحدة» حبسب بيان
صادر عن مكتب رئيس املعارضة يائري لبيد الذي كانت لديه مهلة
حتى  23,59من ليل األربعاء ليبلغ الرئيس اإلسرائيلي بأنه مجع
أصواتًا كافية لتشكيل احلكومة املقبلة.
وقال عباس يف إعالن متلفز «وقعت اتفاقًا مع يائري لبيد ()..
بعد أن توصلنا إىل عدد من االتفاقيات اهلامة حول مواضيع خمتلفة
تصب يف مصلحة اجملتمع العربي» يف إسرائيل.
وميثل دعم عباس اخلطوة األوىل من نوعها حلزب عربي يف إسرائيل
منذ عقود.
وحبسب عباس ( 47عاما) فإنه حصل على خمصصات يف امليزانية
وتعهدات مبكافحة اجلرمية يف الوسط العربي يف إسرائيل.

احتيال القرن

وتعززت جهود تشكيل حكومة جديدة من دون نتنياهو بعد التوصل
إىل اتفاق لوقف إطالق النار برعاية مصرية بني إسرائيل وحركة
محاس اليت تسيطر على قطاع غزة عقب تصعيد دام استمر 11
يوما.
ويسعى نتنياهو ( 71عاما) الذي يتزعم حزب الليكود إىل جتنب
ذلك حماوال إفشال التحالف اجلديد ضده.
وحذر نتنياهو األحد من «حكومة يسار تشكل خطرا على دولة
إسرائيل» واصفا إياها بـ»احتيال القرن».
خسر نتنياهو السلطة سنة  ،1999لكنه استعادها بعد عشر سنوات
ليبقى على رأسها مذاك.
ويواجه السياسي احملنك ثالث تهم بالفساد وهو أول رئيس
حكومة إسرائيلية توجه له مثل هذه التهم وهو يف منصبه ،وسيفقد
احلصانة يف حال أطيح به.
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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

أمل الزدهار سوق السيارات الكهربائية

توسيع شبكة حمطات الشحن يف
الواليات املتحدة

بهدف دفع مبيعات السيارات الكهربائية يف الواليات املتحدة حيث
تشهد سوقها منوا بطيئا منذ مدة طويلة ،يعتمد املشغلون بشكل
متزايد على شبكات حمطات الشحن.
وللتغلب على اخلوف من انقطاع الكهرباء ،وعد الرئيس األمريكي
جو بايدن أن يكون إنشاء هذه البدائل حملطات الوقود أولوية.
يف نيوجريسي ،كما احلال يف الكثري من الواليات االمريكية خصصت
السلطات أخريا  5,4ماليني دوالر إلنشاء نقاط شحن كهربائية يف
 27موقعا مزدمحا ،مثل مراكز التسوق وحمطات اخلدمات.
لكن إذا كانت ضرورية لتسريع االنتقال إىل السيارات الكهربائية
بالكامل ،قد ال تستخدم هذه احملطات العامة كثريا ألن سائقي
السيارات عموما يوقفون سياراتهم يف موقف املنزل أو العمل.
وقالت بيغ هانا مديرة خدمات محاية البيئة يف نيوجريسي «إن
اهلدف من احملطات يف األماكن العامة هو إعادة الشحن من حني
إىل آخر».
وأقر بن ريتش بأنه عادة ما يعيد شحن سيارته من طراز «تيسال»
يف املنزل لكنه يستخدم احملطات العامة عندما يسافر.
وأوضح أستاذ الفيزياء والعلوم البيئية يف مونتكلري يف والية
نيوجريسي «حيتاج الناس إىل معرفة أنه ميكنهم إعادة الشحن إذا
احتاجوا إىل ذلك» وإال «لن يرغبوا يف التخلي عن سياراتهم اليت
تعمل بالوقود».
بلغت نسبة مبيعات السيارات الكهربائية  2,5يف املئة فقط يف
الواليات املتحدة يف الربع األول من العام ،وفقا لشركة «كوكس»
املتخصصة.
لكن املبادرات ازدهرت يف األشهر األخرية ،بدءا من إعالن «جنرال
موتورز» ،الشركة األوىل يف الواليات املتحدة لصناعة السيارات،
طرح سيارات خالية من الوقود حبلول العام .2035
كذلك ،ختطط شركة «فورد» لتقديم نسخة كهربائية من شاحنتها
الشهرية «إف  »150يف  19مايو.
وأدرج الرئيس جو بايدن الذي تعهد توفري  500ألف حمطة شحن
خالل محلته ،متويال لبنائها يف برناجمه الرئيسي للبنية التحتية.
وقال جوناثان ليفي مدير املبيعات يف شركة «إفغو»« ،مل يعد
السؤال هو +إذا +لكن +متى +ستصبح حمطات الشحن الكهربائية
منتشرة على نطاق واسع».
وتقدم «إفغو» اليت أسست عام  2010حمطات قوية تسرع عمليات
الشحن .وهذه اجملموعة اليت تسعى لدخول بورصة وول سرتيت
هذا العام ،أنشأت  800موقع يف  65مدينة أمريكية.
وتسمح أوقات الشحن األسرع لسائق السيارة بتعبئة سيارته
بالكهرباء أثناء التسوق أو تناول الطعام يف اخلارج.
لكن األمر دائما ما يستغرق وقتا أطول من الدقائق القليلة اليت
يستغرقها ملء خزان الوقود بالبنزين أو الديزل.
ومن ناحية امليزانية ،ختتلف املبالغ وفقا لطرق الشحن (يف املنزل
أو يف حمطة عامة) وأنواع احملطات ،لكن التكلفة عموما أقل من
تكلفة الوقود.
ورأى باسكال رومانو أن سائقي السيارات سيعتادون على ذلك
وسيبدأون شحن سياراتهم يف املنزل كأنهم يشحنون هواتفهم
الذكية.
وقال رئيس «تشارج بوينت» وهي شركة تدير حمطات شحن
دخلت بورصة نيويورك يف أوائل مارس ،إن إعادة التزود بالوقود
«أصبحت قدمية الطراز».
يف الوقت الراهن ،ما زالت بعض املواقع غري مستخدمة بكثرة.
وعلى سبيل املثال ،مت استخدام نقطة شحن تابعة لشركة «إفغو»
يف منطقة تسوق يف إحدى ضواحي مدينة نيويورك يف سلدن
أقل من مرتني يوميا يف مارس ،وفقا لدارين موس من شركة
«بريكسمور بروبرتي غروب» إلدارة مراكز التسوق.
لكنه يتوقع أن يكون منو الطلب «مطردا» يف السنوات املقبلة
مضيفا «تقديم هذه اخلدمة يساعد يف جذب الزبائن».
ورغم أن نقطة الشحن الكهربائية املثبتة يف حمطة اخلدمة اخلاصة
بها يف بريك يف والية نيوجريسي قليلة االستخدام ،فإن جيسي
جورغاكليس يتوقع تطورا فعليا.
وهو يدرك أهمية احلفاظ على البيئة جليل ابنه ،لكنه قلق أيضا
بشأن مستقبل شركته الصغرية اليت أنشأها جده يف العام .1947
وتساءل «مباذا سنستبدل كل األعمال املتعلقة بالوقود؟ من
األشخاص الذين يشحنونها وصوال إىل األشخاص الذين يضعونها
يف املركبات ،مثة الكثري من الوظائف واالموال على احملك».

لوسيد يو إكس :جتربة املستخدم اجلديدة من لوسيد موتورز

كشفت لوسيد موتورز ،الشركة اليت تسعى إلرساء معايري جديدة
يف عامل النقل املستدام عرب سياراتها الفاخرة واملتطورة ،اليوم
عن جتربة املستخدم من لوسيد ،أو لوسيد يو إكس ،اليت جتمع
أحدث التقنيات ُ
املصممة لتوفري جتربة تفاعلية تلقائية وسهلة
وأنيقة يف سيارة لوسيد أير.
وتعليقًا على املوضوع ،قال ديريك جنكينز ،نائب رئيس
التصميم لدى لوسيد موتورز« :اتبعنا يف هندسة وتصميم
لوسيد أير منهجية ثورية شاملة ومميزة ،متاثل ما اعتمدناه
يف عملية تصميم لوسيد يو إكس ،وهي واجهة مبتكرة تتيح
للمستخدمني التفاعل مع السيارة وتتميز بتصميم مجيل وسهل
االستخدام .وحتتفظ لوسيد يو إكس بالعناصر اخلاصة بالواجهة
التقليدية وتربطها بامليزات الرقمية بطريقة مبتكرة ومتطورة
تسمح بالوصول إىل مجيع أنظمة السيارة بكل سهولة».
شاشة عرض زجاجية ولوحة مالحة مركزية
حتتوي املقصورة الداخلية لسيارة لوسيد أير على شاشيت حتكم
أساسيتني تعمالن باللمس ،األوىل هي شاشة عرض من الزجاج
املنحين قياس  34بوصة وبدقة  ،5Kوالثانية لوحة مالحة مركزية
تتيح حتكمًا أعمق بالسيارة .وتوفر الشاشتان وصو ً
ال سه ًال
ومرحيًا للسائق.
وتتميز شاشة العرض الزجاجية بتصميم منحين للزجاج اخلارجي
والشاشات الداخلية ،اليت
تقسم املعلومات ووظائف التحكم إىل
ّ
ثالثة أقسام ،حيتوي القسم األيسر منها على وظائف التحكم
األساسية ،مثل ميزة إزالة الصقيع عن النوافذ ،باإلضافة إىل
صمم القسم
التحكم باإلضاءة وماسحات الزجاج .يف حني ُ
املركزي لتحقيق االستفادة الكاملة من مرونة الشاشة الرقمية،
ومنظم.
حيث ُيظهر السرعة واملسافة املقطوعة بشكل أنيق ُ
وعندما يتم تفعيل ميزات حمددة يف نظام لوسيد دريم درايف
ملساعدة السائقُ ،تظهر الشاشة متثي ًال بصريًا ثالثي األبعاد
لسيارة لوسيد أير واملركبات األخرى احمليطة بها على الطريق.
وتظهر يف القسم األمين الشاشة الرئيسية ،املخصصة للتحكم
باملالحة والوسائط وميزات التواصل.
وتعرض لوحة املالحة من موقعها املركزي أزرار التحكم باملناخ
واملقاعد ،كما ميكن االستفادة من حجمها الكبري لعرض معلومات
فصلة ،فعلى سبيل املثال ،ميكن للسائق أو املرافق مترير
ُم ّ
القوائم بسهولة من شاشة العرض الزجاجية إىل لوحة املالحة
للتحكم بشكل أفضل بوظائف املوسيقى واملالحة .كما ميكن

الصني تطلق أول تاكسي ذاتي
القيادة يف العامل
اطلقت الصني أول خدمة نقل ركاب «تاكسي» ذاتية القيادة
بالكامل يف العامل.
ومن اليوم ستشهد طرق الصني انطالق سيارات التاكسي اليت
كليا على تكنولوجيا القيادة الذاتية ،من شركة «بايدو»،
تعتمد
ً
عامليا خبدمة «روبو تاكسي».
وستعرف
ً
وعملت شركة بايدو الصينية خالل األعوام املاضية على عملية
التدشني الرمسي هلذه اخلدمة ،وأكدت أن العمل عليها تطلب
جمهود غري عادي من مجيع أفراد الشركة.
وسيبدأ «روبو تاكسي» مهمته كأول تاكسي ذاتي القيادة يف
العامل يف منطقة شوجانج بارك الصينية ،وميكن طلب السيارة
بسهولة من خالل تطبيق على اهلواتف الذكية سيعرف باسم «Baidu
.»Apollo GO
ويقوم «روبو تاكسي» باطالق تنبيهات واضحة ملزيد من السهولة
للعمالء يف االستخدام ،حتى يتمكن العمالء من العثور عليه.

سحب لوحة التحكم للوصول إىل مساحة التخزين خلفها.
ويتكامل تصميم الشاشتني مع املقصورة الداخلية للسيارة،
لضمان انتقال مريح وسهل بني الوظائف الرقمية واليدوية،
مما يضفي املزيد من الروعة على الطابع األنيق للمقصورة
الداخلية.
تجربة تخاطب مختلف الحواس
مت تصميم جتربة لوسيد يو إكس لتمنح املستخدمني شعورًا
بالراحة واالسرتخاء ،إذ تعكس الواجهة والطابع املميز ملقصورة
لوسيد أير الداخلية ملسات مستوحاة من والية كاليفورنيا
وأجوائها املشمسة ،حيث يقع املقر الرئيسي للشركة .وحترص
الشركة على االهتمام بأدق التفاصيل ،إذ تتطابق األلوان على
الشاشات الرقمية مع ألوان األقمشة والتشطيبات ُ
املستخدمة
يف املقصورة الداخلية.
وتؤمن لوسيد بأن طريقة التفاعل مع السيارة جيب أن تتناسب
مع طبيعة املهمة املطلوبة .ومتاشيًا مع هذه الرؤية ،تعاون
مصممو املقصورة الداخلية ومهندسو الربجميات خالل مرحلة
التطوير لتحديد امليزات والوظائف اليت سيتم التحكم بها عن
طريق عناصر حتكم مادية خمصصة ،مثل مفاتيح التحكم باملناخ
والنوافذ ،حيث تتوضع عناصر التحكم هذه على لوحة القيادة
واألبواب وعجلة القيادة ،وتتميز بتصميم مجيل ومتني وسرعة
استجابة عالية .ولذا ختضع مفاتيح التبديل أو األزرار الدوارة
يف سيارة لوسيد أير إىل أكثر من  100تعديل للشكل والوضعية
والوزن واحلركة لضبط امللمس الذي متنحه للعميل بالشكل
األمثل.
تجربة مستخدم متصلة ودائمة التطور
صممت جتربة املستخدم لوسيد يو إكس لتتطور مع الزمن حتى
ُ
تتمكن من تلبية احتياجات العمالء احلالية واملستقبلية على
أفضل وجه ،حيث ُز ّودت لوسيد أير بأحدث التقنيات السريعة
واملتصلة بشبكة لوسيد إيثرنت رينج اآلمنة ،فمن خالل ربط
املعاجلات القوية املتوزعة يف السيارة عرب شبكة حملية من نوع
إيثرنت ،ميكن لألنظمة أن تتواصل مع بعضها بسرعات عالية من
رتبة اجليجابت .وتشكل هذه اهليكلية الكهربائية املبتكرة طبقة
احتياطية آمنة ملكونات النظام.
وتضمن ميزة االتصاالت املتنقلة والالسلكية ُ
املدجمة بسيارة
لوسيد أير تلقي حتديثات الربجميات السلكيًا لالستمتاع بالتعديالت
وامليزات اجلديدة مبا يتماشى مع تفضيالت املستخدمني
ومالحظاتهم .وستفيد هذه امليزة يف حتسني نظام لوسيد دريم
ثبت
درايف ملساعدة السائق ،واملدعوم بـ  32جهاز استشعار ُم ّ
يف السيارة ،من بينها نظام ضوئي لالكتشاف وحتديد املدى
بدقة عالية هو األول من نوعه يف العامل على سيارة كهربائية.
ّ
وميكن هذا املستوى العالي من االتصال السائقني من البقاء
على تواصل دائم مع لوسيد أير أينما كانوا .وباالستفادة من
تطبيق لوسيد على األجهزة الذكية ،ميكن للمستخدمني االطالع
على حالة الشحن والتحكم مبناخ السيارة وحتميل مسار رحالتهم
مسبقًا من أي مكان.
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صــحة وغــذاء

من أفضل األطعمة للمساعدة يف تقليل االلتهاب ملاذا جيب عدم التخلي
عن السكر متاما

اااللتهاب هو استجابة مناعية مفيدة وقصرية املدى تساعد
على محاية اجلسم من الغزاة اخلارجيني ،مثل البكترييا والسموم
والفريوسات.
وعندما يصبح االلتهاب مزمنا وطويل األمد ،ميكن أن يكون له تأثري
سليب على صحتنا ،حيث يساهم يف أمراض مثل أمراض القلب
والسرطان والسكتة الدماغية والسكري.
والنظام الغذائي هو طريقة رئيسية ميكننا من خالهلا املساعدة يف
السيطرة على االلتهابات املزمنة يف اجلسم .وبينما ميكن أن تؤدي
األطعمة السكرية واملعاجلة إىل تفاقم املشكلة ،فقد تساعد بعض
األطعمة الفائقة يف السيطرة عليها ،مثل:

 .1التوت:
توت العليق والفراولة والتوت والعليق ليس فقط طعما رائعا،
فهي غنية مبضادات األكسدة أيضا .وتساعد هذه اجلزيئات املقاومة
لألمراض على محاية اجلسم من اجلذور احلرة ،وهي عبارة عن ذرات
غري مستقرة ميكن أن تدمر اخلاليا وتسبب املرض والشيخوخة.
وحتتوي مجيع أنواع التوت على مركبات الفالفونويد ،لكن بعض
األنواع أكثر فاعلية من غريها.
ويشتهر توت العليق مبحتواه العالي من املغذيات النباتية ،واليت
هلا خصائص قوية مضادة لاللتهابات ،وميكن أن تلعب دورا يف
دعم جهاز املناعة أيضا.
وإذا كنت ال تستطيع شراء التوت الطازج على أساس منتظم،
ميكنك اختيار أصناف جممدة ،واليت ميكن تناوهلا مع الزبادي أو
يف شكل عصائر.
 .2األمساك الدهنية:
جيب أن نهدف مجيعا إىل تناول حصتني على األقل من األمساك
الدهنية أسبوعيا ،وفقا هليئة اخلدمات الصحية الوطنية الربيطانية،
مثل السلمون واملاكريل واألنشوجة والسردين ،وتزويدنا حبمض
اإليكوسابنتاينويك ( )EPAومحض الدوكوساهكساينويك (،)DHA
أمحاض أوميغا  3الدهنية طويلة السلسلة اليت هلا خصائص مضادة
لاللتهابات موثقة جيدا.
وعندما تأكل هذه األنواع من األمساك ،يقوم جسمك بتفكيك
األمحاض الدهنية البحرية إىل مركبات تسمى  resolvinsو،Protectins
واليت ميكن أن تساعد يف تقليل مستويات االلتهاب يف اجلسم.
 .3الربوكلي:
هذا العنصر األساسي له بعض الفوائد الصحية الرائعة اليت ال
يدركها الكثري منا .فباإلضافة إىل كونه مصدرا جيدا لأللياف
والربوتني ،فإن هذا الطعام الغين باملغذيات ،وبشكل خاص مبركبات
الفالفونويد املضادة لألكسدة مثل الكاميبفريول والكريسيتني.
كما أنه مليئ مبجموعة متنوعة من الكاروتينات ،واليت ميكن أن
تساعد يف احلماية من تطور سرطان اجللد وبعض أمراض العيون.
 .4الكركم:
مثل الكالي والكينوا ،أصبحت هذه التوابل ذات اللون الذهيب
أحد تلك املكونات العصرية اليت يبدو أن اجلميع ميتلكها اآلن يف
خزائنهم.
والسبب وراء ذلك ،أن الكركم حيتوي على بعض اخلصائص
املضادة لاللتهابات املدروسة جيدا ،واليت ميكن أن تساعد يف
تقليل األوجاع واآلالم املرتبطة بالتهاب املفاصل ،باإلضافة إىل
تلطيف مشاكل اجللد االلتهابية مثل حب الشباب.

ووجد الباحثون أن املادة الكيميائية الصفراء اليت تعطي الكركم
لونا غري عادي ،وتسمى الكركمني ،قادرة على التفاعل مع جمموعة
متنوعة من اجلزيئات املتورطة يف االلتهاب ،ويعتقد البعض أنها
فعالة يف قمع االلتهاب مثل مسكنات األمل اليت ال تستلزم وصفة
طبية.

مشروب له مفعول
سحري ...كوب واحد يوميا
حيميك من أمراض القلب
كشفت دراسة علمية حديثة ،ما وصفته بـ «املفعول السحري»،
عندما تشرب كوبا من احلليب يوميا ،مؤكدة أنه يقلل بشكل كبري
من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ونقلت وسائل إغالم بريطانية ،عن معدي الدراسة ،قوهلم إن
«أولئك الذين يشربون احلليب كل يوم قللوا من خطر اإلصابة
بأمراض القلب التاجية بنسبة  14يف املئة».
كما اكتشف العلماء أن أولئك الذين لديهم طفرة متكنهم من
استهالك كميات كبرية من احلليب كانوا أقل عرضة ألمراض القلب
واألوعية الدموية ،وذلك بعد دراسة املعلومات الصحية ملليوني
بريطاني وأمريكي.
ووجد فريق من الباحثني أيضا أن من يشربون احلليب لديهم
مستويات منخفضة من الكوليسرتول ،الذي يؤدي إىل انسداد
الشرايني والنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.
وقال املعد الرئيسي وخبري التغذية يف جامعة ريدينغ
كاراني« :وجدنا أنه من بني املشاركني الذين لديهم تباين
مرتبط بتناول كميات أكرب من احلليب ،كان مؤشر كتلة
لديهم أعلى ،ودهون اجلسم ،ولكن األهم من ذلك كان
مستويات أقل من الكوليسرتول اجليد والسيئ».

فيمال
وراثي
اجلسم
لديهم

وتابع« :وجدنا أيضا أن من لديهم تنوعا جينيا ،لديهم خماطر أقل
بشكل ملحوظ لإلصابة بأمراض القلب التاجية ،وكل هذا يشري إىل
أن تقليل تناول احلليب قد ال يكون ضروريا للوقاية من أمراض
القلب واألوعية الدموية».
ووجد املعدون أن من يشربون احلليب بانتظام لديهم مؤشر كتلة
جسم أعلى عموما مقارنة مبن ال يتناولون احلليب .واختذ الفريق من
جامعة ريدينغ وجامعة جنوب أسرتاليا ومعهد جنوب أسرتاليا لألحباث
الصحية والطبية وكلية لندن اجلامعية وجامعة أوكالند ،نهجا وراثيا
الستهالك احلليب.
ونظروا إىل تباين يف جني الالكتاز املرتبط بهضم سكريات احلليب
املعروفة باسم الالكتوز ،ووجدوا أن أولئك الذين حيملون هذا
البديل ،لديهم طريقة جيدة لتحديد أولئك الذين يستهلكون املزيد
من احلليب.

أوضحت خبرية التغذية الروسية ،إيلينا سولوماتينا ،لقناة «موسكو
متاما من النظام الغذائي.
 ،»24ملاذا جيب عدم استبعاد السكر ً
وحبسب اخلبرية ،ال ميكن جلسم اإلنسان أن يعيش بدونه ،ألن
أدمغتنا تعمل بشكل حصري مبساعدة الغلوكوز.
وقالت سولوماتينا« :حنن ال نعيش بدون سكر .إنها مسألة أخرى
أن كمية زائدة منه تدخل أجسامنا .ويف الوقت نفسه ،ال ينفق
الكثري منا الكثري من الطاقة حلرقه بسرعة».
وأضافت أنه من حيث املبدأ ،ميكنك إضافة القليل من السكر إىل
نظامك الغذائي .عالوة على ذلك ،إذا قمنا حبرق هذه الطاقة ،فإن
إضافة السكر ليست خميفة للغاية .ال ميكنك االستغناء عنها .هذا
مستخلص للطاقة ،ميكنك أن متوت بدونه.
وتابعت« :يف هذه احلالة ،سيستخرج اجلسم حتى آخر مستخلص
الغلوكوز لنفسه ،حتى من نفسه .عندما يبدأ اجلوع ،ال ميوت الشخص
على الفور .أو ً
ال ،ينفق احتياطيات السكر من الكبد والعضالت ،ثم
تبدأ الدهون والربوتني يف التحلل ،لذلك ،يستطيع أن يعيش
اإلنسان لفرتة ما دون طعام».
وحذرت« :يف الوقت نفسه ،يؤدي االستهالك املفرط للسكر إىل
عدم إتاحة الوق للجسم لالستفادة منه .وهكذا ،يبدأ السكر يف
املشي عرب األوعية الدموية ،ما يؤدي إىل تدمريها».
ً
ووفقا هلا ،هناك فئات من األشخاص ال ُينصحون بالتخلي عن
السكر.
وقالت اخلبرية« :ال أوصي بتقليل تناول السكر ألولئك الذين
تؤدي أنشطتهم إىل حرق سريع للطاقة .على سبيل املثال،
ّ
واحلطاب .بشكل عام ،األشخاص الذين
الرياضيني وعمال املناجم
يرتبط عملهم بالعمل البدني الشاق .يؤثر خفض السكر عليهم
بشكل خاص.
وأشارت سولوماتينا إىل أن بعض أنواع احلميات ،اليت يوفر النظام
الغذائي فيها احلد األدنى من الكربوهيدرات ،ميكن أن تتحول إىل
مشاكل صحية خطرية .مع هذه النسب ،تنخفض مستويات السكر
يف الدم واألنسولني بشكل حاد.
ولفتت االنتباه إىل أن« :ميكننا أن ال نأكل السكر يف صورته
النقية .ولكنه موجود يف احلبوب ،واحلليب ،واخلضروات ،والفواكه،
والتوت .إذا استبعدنا ليس فقط السكر ،بل الكربوهيدرات بشكل
عام ،وتناولنا البيض واللحوم واألمساك ،سيكون هناك خطر تكوين
امللح يف محض البوليك ،وسوف يرتسب يف املفاصل واألنسجة
وتتكون حصوات الكلى».
وأكدت اخلبرية أنه من املهم مراعاة الوقت الذي يتم تناول السكر
ضررا يف
فيه .مشرية إىل أن احللويات ميكن أن تكون أكثر
ً
الليل.
ميكن أن مينع تناول السكر يف الليل إنتاج هرمون النمو .لدى
البالغني ،هذا اهلرمون «يصلح» األنسجة ،وبالتالي يعزز طول
العمر .إذا مت تناول احللويات يف الليل ،يتم إنتاج األنسولني.
وهو ،بدوره ،يتدخل يف السوماتروبني ،والذي يتم إنتاجه من
صباحا.
منتصف الليل إىل 4-3
ً

* 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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‘Take responsibility’: Feds rebuff Victorian plea
for lockdown assistance (Monday May 30)

Treasurer Josh Frydenberg: this is not the first state to lock down post
JobKeeper.Credit:Alex Ellinghausen

The federal government
will rebuff pleas from
state governments for financial aid to cover the
cost of short lockdowns
amid a ferocious row with
the Victorian government
over how much financial
assistance should be given to workers and businesses affected by the
seven-day shutdown.
The stance leaves no room
for negotiation over the
Victorian government’s
repeated requests for
help after Acting Premier
James Merlino on Sunday
described the Morrison
government as “disgraceful” for deciding against
providing additional financial support when it was
responsible for programs
such as wage subsidies.
Prime Minister Scott Morrison and Treasurer Josh
Frydenberg countered
that other states had not
asked for federal payments during recent restrictions, making it clear
that a seven-day lockdown did not warrant a
revival of the JobKeeper
scheme which ended in
March. The split has underlined serious tensions
between the Victorian and
federal governments and
will fuel the ongoing debate about which parts of
the federation should be
responsible for the financial impact of the coronavirus pandemic.
Victorian Treasury costings forecast a seven-day

lockdown will cost businesses $700 million while
some business estimates
put the cost higher at $1
billion.
Mr Frydenberg told The
Age and The Sydney
Morning Herald that Victoria and other states continued to receive help from
federal budget spending
but special payments had
not been required when
Queensland and Western
Australia imposed brief
lockdowns.
“This is not the first lockdown post-JobKeeper and
extra support from the
federal government was
not required in those cases,” Mr Frydenberg said.
“We continue to provide
substantial support to the
Victorian community but
this is a short lockdown,
not an extended lockdown, and the measures
that we put in place in
the budget will continue
to support the Victorian
economy during this challenging COVID period.”
The federal position does
not rule out future assistance to states and territories for longer lockdowns,
depending upon the severity of the situation, but
is based on a belief inside
the Morrison government
that Victorian leaders
must take primary responsibility for the response.
The funding fight marks
one of the lowest points in
state relations with Canberra after Mr Merlino and

Victorian Treasurer Tim Pallas vented his frustration at the Morrison
government for its lack of support.Credit:Getty

Victorian Treasurer Tim
Pallas phoned Mr Morrison and Mr Frydenberg
in recent days asking for
federal funds to match the
$250 million in Victorian
support for businesses,
announced on Sunday.
Mr Merlino announced on
Sunday about 90,000 Victorian businesses affected
by this week’s lockdown
will share in the “Circuit
Breaker Business Support” package including
grants of $2500 for eligible businesses including
cafes, restaurants, event
suppliers, accommodation providers and nonessential retailers. Additional grants of $3500
will be offered to licensed
venues, and the state government has allocated $20
million for operators in the
events industry.
Treasurer Tim Pallas said
businesses could register
their interest in the Business Costs Assistance
Program to be notified
when applications open
this week. He hoped some
of those payments would
begin to flow by the end of
the week.
Mr Merlino added he was
“beyond disappointed”
the federal government
had failed to support Victorian businesses and individual workers during
this time with income support and Mr Pallas said
the federal government’s
stance was “totally, totally

unsustainable”.
“They’re not a silent partner, they like making
speeches. I’ll tell you what
they’re not: they’re not
a tangible partner, they
need to step up to the
plate,” he said. “I am angry
and I’m disappointed. I’m
disappointed because all
the language talks about
a partnership. It delivers
nothing in real terms for
the people who need it
most. They like to pride
themselves on being the
party of the forgotten people. Well, the people they
seem to have forgotten is
Victorians, and in particular Victorian workers.”
Prominent
Melbourne
restaurateur Chris Lucas,
who founded restaurants
Chin Chin, Kisume, Hawker Hall and Baby, slammed
the Victorian government
for what he called its hypocrisy and ineptitude to
effectively manage coronavirus outbreaks despite
being 18 months into the
pandemic. He blasted
Mr Pallas’ business support package as “pathetic
compensation” and said
the state government
must instead focus on
strengthening its systems
to prevent lockdowns.
“The compensation is
not the issue because a
few thousand dollars will
never ever come close
to dealing with the cost
and trauma that is being
caused by these incessant
lockdowns,” Mr Lucas

told The Age and Herald.
“My staff, over 1400 of
them, have been traumatised in the last week and
continue to be on a knife’s
edge mentally having now
faced nearly 200 days of
lockdown in Victoria.”
“In my view, the issue is
not about some pathetic
compensation, but it’s
about the ineptitude of a
government that continues to fail its citizens. The
government needs to learn
its lessons, stop trying to
shift the blame, be honest
and more transparent with
the Victorian public who
are suffering incredibly as
a result of the unnecessary lockdowns.”
Opposition Leader Michael O’Brien accused Mr
Pallas and Mr Merlino of
“playing politics” instead
of focusing on the welfare
of Victorians.
“This is a government
that has caused the fourth
lockdown through poor
QR codes and contact
tracing that had holes in
it,” he said. “For them to
try and put the blame on
everyone but themselves
just shows this is all politics for Labor.”
Victorian Chamber of
Commerce and Industry chief executive Paul
Guerra backed the Victorian government’s calls
for the Commonwealth to
fund wage subsidies to
support Victorian workers
enduring their first lockdown without JobKeeper.
“[The state government’s
announcement] is better
than nothing but it’s certainly not going to cover
all the costs that a business has, and it’s certainly not going to replace
the revenue, which is why
we want to see the federal
government come together with the state government to provide support
for workers,” Mr Guerra
said.
“It’s not the workers’, it’s

not the businesses fault
that we find ourselves
back in lockdown. We’re
at the end of the queue
here, and we want to make
sure that everybody gets
through … There are opportunities up north, and
if [workers] leave Victoria,
our ability to bounce back
is going to be highly compromised.”
Federal Coalition MPs
accused the Victorian
government of trying
to distract from its own
“ineptitude” by fighting
with Mr Morrison and Mr
Frydenberg.
“I think that most Australians see straight through
the petty sniping from the
Victorian Acting Premier,”
said Western Australian
Liberal Senator Ben Small,
whose state had a lockdown without additional
federal financial support.
Nationals MP Anne Webster, whose electorate of
Mallee is centred on the
regional Victorian city of
Mildura, said the lockdown had to stop in regional parts of the state.
“Once again [we are] affected by urban policy, as
though we all live in Port
Melbourne,” she said.
“Why can NSW manage
outbreaks without a statewide lockdown but Victoria can’t?”
But there was caution
from some business
groups seeking federal
help for members without
encouraging state governments to lock down more
than necessary.
“The federal government
needs to look seriously at
what it can do to alleviate
the pain associated with
lockdowns while at the
same time maintaining
incentives for state governments to effectively
manage their outbreaks,”
the acting boss of the
Australian Chamber of
Commerce and Industry,
Jenny Lambert, said.
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Scott Morrison slammed over $2
billion JobKeeper bombshell
Scott Morrison has been
lashed over the Victorian lockdown, after it
emerged he allowed NSW
to quietly pocket more
government cash despite
fewer lockdowns.
Scott Morrison has been
accused of being “missing in action” over the
Victorian lockdown by
allowing his home state
of New South Wales to
quietly pocket more JobKeeper cash despite fewer lockdowns.
Despite the Morrison
Government’s constant
refrain that Victoria has
secured by “far and away
the highest per capita
economic support to
any state and territory”,
the Prime Minister rarely
notes that in dollar terms
NSW has scored more
wage subsidies than Victoria.
A breakdown of JobKeeper spending by
state confirms that NSW
scored $30 billion in
wage subsidy handouts
over the life of the program until it was axed
last year.
Despite enduring over
100 days of lockdown,
Victoria secured $28.1
billion in JobKeeper
payments – a shortfall
of nearly $2 billion compared to NSW.
Because the design of the
original JobKeeper program made no distinction
between businesses that
could trade on during a
pandemic downturn and
those that were banned
from trading under Melbourne’s harsh lockdowns, Victoria got the
same handout as other
companies interstate that
could trade through the
downturn.
But with Victoria now
facing it’s fourth lockdown and the JobKeeper
scheme axed, casual
workers who have lost a
quarter of their monthly

pay without warning will
not be offered support
by the Morrison Government.
“When JobKeeper was
first announced, the
Commonwealth was willing to commit twice the
amount of money that
was actually needed before they realised they
had an accounting error
– now they won’t even
pitch in to help Victorian
workers for a week,’’ Mr
Pallas said.
“Victorian workers are
making sacrifices to keep
the community safe while
we wait for the vaccine
rollout and an alternative
quarantine system.”
While the Victorian Government has announced
a $250 million business support package,
Mr Pallas said only the
Commonwealth had the
mechanism through the
ATO and the welfare system to distribute income
relief payments.
“The Commonwealth has
a direct link to workers
and can provide direct
support to them – they
can’t just be missing in
action when Victorian
workers need them the
most,’’ he said.
Labor’s treasury spokesman Jim Chalmers said
the Morrison Government
said the figures underlined the fact the Prime
Minister was too quick to
rule out support for workers and small businesses
doing it tough, and too
slow to roll out vaccines
and fix up quarantine.
“Victorians are once
again paying the price of
those failures but instead

of helping Scott Morrison and Josh Frydenberg have once again left
Victorians hanging,’’ Dr
Chalmers told news.com.
au.
“All the Morrison Government has offered lockeddown Victorians is the
same hollow words from
the same hollow men.
“Talk is cheap, lockdowns aren’t.”
Dr Chalmers said JobKeeper – which has now
been axed – and other
support needed to respond to the economic
situation confronted by
small businesses and
communities.
On Sunday, the Prime
Minister again maintained
that Victorian workers
shouldn’t get any special
cash handouts because
they were not provided
during short lockdowns
in WA and Queensland.
“The Commonwealth
Government has put $45
billion directly into Victoria to support. And we
will continue to support
Victoria through the pandemic leave payment,
through the emergency
cash assistance, through
the social security system supported by JobSeeker,’’ Mr Morrison
said.
“I note that the Queensland Government and
the Western Australian
Governments, when they
were in similar circumstances, took on those
responsibilities, having
decided to go into those
lockdowns, and they
took on those responsibilities, and I commend
them for that. We will
continue to support Victoria to get Victoria open
and to do everything we
can to ensure that Victoria does not close itself
again. And that’s where
I’m quite sure that people
across Victoria want us
to focus.”

PM confirms $500 cash bonus for Victorians affected by Covid lockdown

Scott Morrison has announced a disaster payment for eligible workers
stood down without pay in
Victoria – but it comes with
strings attached.
Scott Morrison has announced a disaster payment
of $500 for eligible workers
stood down without pay in
Victoria but it comes with
strings attached.
The funding will apply to
Commonwealth-determined
hotspots across Australia
for any lockdowns longer
than seven days to “avoid
any unnecessary hardship
for Australians”.
The payment will be $500,
made on a week-by-week
basis, for people normally
working 20 hours a week
or more, or $325 for those
working less than 20 hours.
Only workers aged 17 or
older and employed before
lockdown will be eligible,
and they must be unable to
work due to the restrictions
in place in their home or
place of business.
Workers will not be eligible
if they are already claiming other special pandemic
leave and they must selfdeclare they have liquid assets of less than $10,000.
“We are talking about
somebody getting through
the next week,” Mr Morrison
said. “Who would normally
be in an economic situation
where every dollar counts.
“Where those have independent means of supporting themselves for a week
then I think they would
agree that reaching out for
Commonwealth taxpayerfunded assistance is not
something they would consider reasonable for such a
short period of time.”
News.com.au broke the
news on Thuesday morning
that the Morrison Government was considering cash
disaster payments to the
vulnerable that will include
an income loss eligibility
test to require proof workers have been left without
pay as a result of the lockdown.
Despite ruling out a JobKeeper scheme the Prime
Minister accepted the ex-

tended lockdown had
changed the game.
“The challenges keep coming,” he said. “And we know
that Victoria, more than anywhere, has suffered greater
than any other part of the
country.
“That is a simple fact. And
they are going through that
even again now.”
The Party Games newsletter Get your political briefing from news.com.au’s
political editor Samantha
Maiden.
But Victoria has accused
Prime Minister Scott Morrison of “walking away”
from his responsibilities to
vulnerable Victorians over
his plan to split the cost of
disaster payments for workers stood down without
pay.
After a week of stonewalling over income support to
casual workers stood down
without pay as a result of
the lockdown, Treasurer
Josh Frydenberg has confirmed a one-off pandemic
payment is under active
consideration reassuring
Victorians they “won‘t have
to wait long” for details.
But the cash comes with
conditions, with the Morrison Government determined to demand the state
split the cost, to ensure it
bears more of the cost when
states lockdown.
That’s prompted the Acting
Victorian Premier James
Merlino to hit back, warning
the PM that income support
was a clear responsibility of
the Morrison Government.
“In terms of income support
for workers, Victorian workers during this outbreak,
that is a responsibility of
the Federal Government,”
Mr Merlino said.
“I would be disappointed if
we see yet another responsibility that is solely with
the Commonwealth and the
Commonwealth walking
away from that. That would
disappoint me.
“I think the appropriate
thing, the respectful thing is
still for the Federal Government announce rather than
me announcing or taking
you through the detail of my

discussion with the Prime
Minister last night. That
wouldn‘t be appropriate. But
I said it would be unreasonable to discount the support
we have already provided to
businesses over the last few
days, almost half a billion.
“Business support is a
Victorian government responsibility but support for
workers, income support
for people who have not got
an income due to the Covid
outbreak is a responsibility
of the Federal Government
and it would be a real disappointment if they walk away
from yet another responsibility that is solely theirs.”
The cash comes with conditions, with the Morrison
Government determined
to demand the state split
the cost, to ensure it bears
more of the cost when
states lockdown.
The Australian Council of
Social Services (ACOSS)
has been calling for the
Morrison Government to
consider offering $1000
disaster payments to Victorians who have lost all of
their paid work.
It suggested the existing
Australian Government Disaster Recovery Payment
(AGDRP) scheme could be
used to help Victoria.
The scheme offers a oneoff, non-means tested payment of $1000 per eligible
adult and $400 per child
who have been adversely
affected by a major disaster
either in Australia or overseas.
“Just as the Federal Government provides disaster recovery payments to
people who have been the
victims of bushfire or flood,
it should provide pandemic
recovery income support,
including a pandemic disaster-recovery payment, for
people who have lost paid
work,” ACOSS CEO Dr Cassandra Goldie said.
“There’s no question that
lock downs, while necessary to protect health, have
been disasters for people
who’ve lost paid work. This
plan would ensure payments are fast-tracked to
people who need them.”
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Morrison Government considered cash payments for some Victorians

Australian Prime Minister Scott Morrison in Question Time.Source:News Corp Australia

After days of increasing
pressure, the PM is finally
considering cash payments to Victorians left
high and dry as the lockdown drags on.
The Morrison Government
is considering cash disaster payments to vulnerable Victorians left high
and dry and without an
income as a result of the
lockdown.
Despite rejecting calls for
the reintroduction of the
JobKeeper style wage
subsidy, senior government figures have confirmed various targeted
options using existing
payment systems are being war-gamed.
News.com.au understands
the Morrison Government
proposal will include an
income loss eligibility test
to require proof workers
have been left without pay
as a result of the lockdown.
One option is a change to
the eligibility criteria for
existing pandemic payments that offers up to
$1500 for people forced to
quarantine for two weeks
to more casuals left out of
work. However, that option would require legislation.
Currently, the disaster relief cash is only available
if you’re forced to quarantine and as a result you
can’t work, not simply for
lockdowns.
The Australian Council of
Social Services (ACOSS)

ACTU Secretary Sally McManus says hospitality and retail workers are
suffering.Source:AAP

is calling for the Morrison
Government to consider
offering $1000 disaster
payments to Victorians
who have lost all of their
paid work.
The existing Australian
Government Disaster Recovery Payment (AGDRP)
scheme could be used to
help Victoria.
Speaking on Sunrise this
morning, Mr Frydenberg
confirmed a payment was
under consideration.
“It would be targeted it
would be through existing systems. They are the
principles that serve does
very well from the start of
the crisis,” he said
Asked if the states will
have to match it, 50-50,
Mr Frydenberg said there
were mechansims for
shared payments.
“There is a recognition at
the state level that they
will have to make a significant contribution, and
we’ve had constructive
discussions with them,”

he said.
The Party Games newsletter Get your political briefing from news.com.au’s
political editor Samantha
Maiden.
The scheme offers a oneoff, non-means tested payment of $1000 per eligible
adult and $400 per child
who have been adversely
affected by a major disaster either in Australia or
overseas.
“Just as the Federal Government provides disaster
recovery payments to people who have been the victims of bushfire or flood, it
should provide pandemic
recovery income support,
including a pandemic disaster-recovery payment,
for people who have lost
paid work,” ACOSS CEO
Dr Cassandra Goldie said.
“There’s no question that
lock downs, while necessary to protect health,
have been disasters for
people who’ve lost paid
work. This plan would en-

Treasury Secretary Steven Kennedy says options are being considered for Victorians.Source:News Corp Australia

sure payments are fasttracked to people who
need them.
“At this week’s National Cabinet meeting, the
Federal Government and
states should put together a jobs and income support plan to deal with sudden lockdowns.”
Dismissing ill-informed
predictions that the PM
would refuse to offer any
support, ministers have
told news.com.au that
discussions are underway after the lockdown
was extended for another
week.
Indeed, Treasury secretary Steve Kennedy told
parliament this week that
the Treasurer had tasked
his officials to look at options for Victoria.
While the Morrison Government didn’t offer support during short lockdowns in Queensland and
other states, a two week
state wide lockdown is a
different equation.
But some government
ministers believe any pandemic payments should
come with strings attached to discourage the
states from locking down
and closing borders, including that the states
help fund the payments.
The claim that the Morrison Government would refuse to act was fuelled by
briefings by the government to the media that the
PM didn’t want to encourage states to lockdown by

offering cash incentives
to some workers.
But behind the scenes,
some ministers say a pandemic emergency payment was war-gamed last
year – but only if it was
linked to a new hotspot
definition.
Treasurer Josh Frydenberg appeared to allude to
the government’s thinking
on the issue when asked
about help for Victoria on
Wednesday.
“What we need to think
about, given the pandemic is still with us, is how
we approach this on a national basis,” he said.
“Our approaches will continue to be national, sustainable and where support is offered, it’s through
existing systems.”
ACTU secretary Sally McManus told news.com.au
that people wouldn’t be
able to pay for “food and
rent” if the situation continues.
“Most casual workers in
hospitality and retail have
no savings,” she said.
“If they ever did, they
spent it last year. This
means they have nothing. No money for food or
rent.
“This is a cruel and harsh
punishment for people
who deserve the 100
per cent support of the
whole country. Reinstating JobKeeper is the least
the Federal Government
should be doing”.
The original JobKeeper

scheme locked out millions of casuals from the
wage subsidy scheme.
But it’s casuals who are
once again the hardest
hit by the latest lockdown
and are regarded as most
in need of assistance.
Accusing the states of
“jealously guarding” the
right to decide when and
how they lockdown entire workforces, the Prime
Minister underlined he
had no control over the
issue.
“As the Leader of the Opposition would be fully
aware, the decisions to
implement
lockdowns
in states and territories
around the country are
solely and totally the responsibility of state and
territory governments,’’
Mr Morrison told parliament.
“Solely and totally. The
Commonwealth government is not part of the decision-making process.
“I am having further discussions with the acting
premier this evening, as
the Treasurer is having
with the Treasury in Victoria. But lockdowns in
states are decisions of
state and territory governments, that is a responsibility that the states and
territories have jealously
guarded over the course
of the pandemic and that
is their responsibility and
they are making those decisions and taking those
responsibilities.”
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Victoria COVID LIVE updates: State records three new local cases as Melbourne’s lockdown extended; businesses plead for help
We have made our live blog
of the coronavirus pandemic free for all readers.
Please consider supporting our journalism with a
subscription.
Scientists find no evidence
strain is ‘fast-moving
beast’
The COVID-19 strain at
the centre of the outbreak
that has forced Melbourne
into a second week of lockdown is not moving faster
than other variants of the
virus or spreading in new,
unexpected ways, Australia’s peak pandemic advisory group has found.
The government justified
yesterday’s extension of
the lockdown by claiming
what is now being called
the “Kappa” variant of the
virus is more contagious
than previous outbreaks
and infections are occurring more readily between
people who only briefly
came into contact.
University of Melbourne
Professor James McCaw,
an infectious disease expert and member of the
Australian Health Protection Principal Committee,
which advises the national
cabinet, said this was not
supported by the data he
had seen.
“There is no epidemiological evidence that this virus
spreads faster,” he said.
“There is no clear reason to
think this virus is spreading in different ways.
“We need to be very cautious. We are on an absolute knife-edge in Victoria
about whether we bring
this under control rapidly
or it develops further. But
I don’t think it is helpful to
seed alarmist or doomsday-type thoughts into the
community.”
Chief Health Officer Brett
Sutton, who has described
the virus strain at large in
Melbourne as an “absolute
beast” that was spreading
“in settings and circumstances we’ve never seen
before”, toned down his
language yesterday, as acting Premier James Merlino
detailed the state’s next
stage of COVID-19 restrictions.

While Melbourne’s lockdown will continue for another week, restrictions
are expected to be eased
in regional Victoria from
tomorrow. In Greater Melbourne, the five-kilometre
movement radius will be
extended to 10 kilometres
and supermarket shoppers
will need to check in with a
QR code.
Professor Sutton’s advice
to the government about
the highly infectious nature of the virus and novel
forms of transmission being detected by contact
tracers was critical to the
changes announced on
Wednesday.
Avalon in box seat to house
Victoria’s new quarantine
facility
Avalon is in the box seat
to be the site of Victoria’s
dedicated quarantine facility for returning travellers after Treasurer Josh
Frydenberg signalled it
was the federal government’s preferred site.
“Avalon does have some
very positive characteristics to it, obliviously being
near an airport and that’s
relevant in this case,” Mr
Frydenberg told Neil Mitchell on 3AW radio a short
time ago.
He did not confirm the selection outright but said a
decision was “imminent”,
as is one on federal financial assistance to Victorians in lockdown. On that
latter decision, Mr Frydenberg said, he would have
more to say later today.
But even as relations between Victoria and Canberra have warmed since
their low point a few days
ago when state leaders
slammed the Commonwealth over a lack of financial support, Mr Frydenberg criticised the number
of days Victorian schools
have been closed and the
fact that areas of regional
Victoria without coronavirus cases have been locked
down.
“I still find it baffling that
kids can’t go to school,” Mr
Frydenberg said.
While you are here
The Age is publishing this

live blog free for all readers as a public service – all
Victorians need access to
reliable, factual information about the COVID-19
outbreak and the impact of
lockdown.
We know many Victorians
are going through tough
times, but if you can, consider a subscription to The
Age.
Journalism is expensive.
Now more than ever, Victorians deserve locallyproduced, high-quality, fair
and accurate journalism.
Sign up here.
Tell us about your positive
lockdown habits
It’s been a grim week for
Victorians going through
the state’s fourth lockdown.
This time around, it feels
like there’s less of a push
to try new things, such as
baking sourdough or having drinks over Zoom.
However we want to hear
the good stories from
people who started a new
habit during the lockdowns
of 2020 and maintained it.
Maybe it’s going sober, or
taking up a new exercise
regime. Perhaps you’re almost fluent in a new language.
Whatever it is, let us know
via the form below to be
part of a story we’re putting
together.
No fans at Victorian racecourses until at least Sunday
Racing Victoria says Victorian thoroughbred racing
will continue to be spectator-free until at least the
night of Sunday, June 6.
Race meetings will proceed with only competing
participants, essential staff
and officials permitted to
attend.
A further update on whether
a limited number of regional spectators, with owners
being an initial priority, will
be able to attend regional
race meetings from Monday, June 7, will be provided over coming days.
‘Duck and do not touch
that ball’: Adelaide’s CHO’s
advice to footy fans
Nicola Spurrier, South Australia’s popular Chief Health
Officer, issued an unusual

warning yesterday to fans
attending Saturday’s clash
between the Crows and the
Magpies: avoid the footy!
“We’re looking at the ball,
because sometimes the
ball, as well – not that
I’ve been to many football
games – I have noticed
occasionally it does get
kicked into the crowd,” she
said.
Collingwood have been
granted an exemption to
enter South Australia to
play the Adelaide Crows
on Saturday, but those in
the full-capacity crowd
have been advised to “not
touch the ball” - even if that
means ducking to avoid it.
“If you are at Adelaide Oval
and the ball comes towards
you, my advice to you is to
duck and just do not touch
their ball.”
Collingwood
players,
coaches and match day
staff were forced into 60
hours of lockdown ahead
of their arrival in Adelaide
at the order of South Australian health authorities.
Under the restrictions
brought in to ensure Saturday’s Adelaide-Collingwood match will go ahead
as scheduled in South Australia, Collingwood players
and staff were scrambling
to be inside their homes by
5 o’clock on Wednesday
afternoon, when their hard
quarantine begins.
Between 5pm on Wednesday until they fly out on
Saturday morning, Pies
staff and players will only
be able to leave their house
for three reasons: to train,
get a COVID-19 test or for
an emergency.
Last Wednesday, the AFL
began contacting Victorian
clubs and ordering them
into a seven-day football
lockdown. Several AFL
teams fled the state as the
AFL scrambled to respond
to the outbreak.
9.10am
Aged care resident diagnosed yesterday among
today’s numbers
A second Arcare Maidstone
resident who tested positive to COVID-19 yesterday
is included in today’s numbers. So while the state of-

ficially records three new
cases today, that’s only
two cases we didn’t know
about. Which is even better
news.
The resident, an 89-yearold man, is the fifth person
linked to the Arcare Maidstone aged care centre to
be diagnosed with COVID19. A worker tested positive for the virus over the
weekend and her son then
contracted the virus.
A second worker and another resident also tested
positive.
Victoria, the place to take a
COVID-19 test
By Hanna Mills Turbet
If there is one thing we
know how to do in Victoria,
it’s take a COVID-19 test.
That single black squiggly
line below shows the ups
and downs of our coronavirus test numbers since
October last year. Over the
past week, it has shot up
higher than ever.
Last Saturday, Victorians
turned out in record numbers, with 56,624 test results processed. Yesterday’s number was even
higher: 57, 519 tests. Now
to get those vaccination
numbers at the same levels...
Victoria records three new
cases of COVID-19
Victoria has recorded three
new locally acquired cases
of COVID-19.
There were also an enormous 57,519 test results
processed – a new record
I believe – and 23,921 vaccines administered.
There are currently 69 active cases across the state.
What’s within 10km of your
home in Melbourne?
The Victorian government
has imposed a 10-kilometre
travel limit on Melburnians
for recreation and shopping. You can use our tool
below to find the extent of
your bubble.
Melburnians will also be
barred from regional Victoria.
Please note the tool can
struggle to locate your
place on long roads so
sometimes picking the
nearest cross-street might
give a more accurate

guide.
Also please remember that
regional Victoria is not
subject to the 10km limit. It
applies only to the councils
of Metropolitan Melbourne.
The affected council areas
are shaded grey on our
map.
Casual workers, foreign
students struggle through
another lockdown
International student Marco Castaneda has thought
about leaving Melbourne
and going home to the
Philippines every day since
COVID-19 broke out.
He was among hundreds
of people who queued
along La Trobe Street on
Wednesday to stock up
on bok choy, long-life milk
and cereal as the city’s
coronavirus lockdown was
extended for another week.
The Victorian government,
federal Labor, charities and
unions ramped up pressure on the Morrison government on Wednesday to
help people — including
many casual workers stood
down during the lockdown
— struggling to pay rent
and buy food.
Mr Castaneda is saddened
that international students
have not been supported,
despite adding billions to
the economy. “We’re really
struggling,” he said.
Many like him have to pay
rent, electricity bills and
university fees without any
income now COVID-19 restrictions have taken away
their ability to work.
Mr Castaneda, Louie Jaramillo and Angelica Tinaya
have all lost shifts in hospitality this week, and were
queuing up at Foodbank’s
pop-up grocery store for
international students for
the first time yesterday.
“We don’t have any source
of income, that’s why we’re
here to get some food,” Mr
Castaneda said.
Demand for help among
international students has
shot up 50 per cent at
Foodbank since the lockdown took effect last Friday, leaving hundreds of
thousands of casual workers without shifts for two
weeks.
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In her first multicultural ministerial meeting, the Hon
Natalie Ward MLC discusses with AFIC the important issues facing the community, including Palestine and the treatment of multicultural inmates

In her first engagement
with the Muslim community, Minister Ward tells
the community that she
has taken the post to
serve all her multicultural
constituency and that she
has resigned from “Parliamentary Friends of Israel”.

In the meeting, AFIC lobbied for improved conditions for Multicultural
communities in the Justice System and presented a number of books and
articles to the minister including two books edited
by the former representative of the Palestinian Au-

thority in Australia Mr Ali
Kazak.
In the photo: AFIC CEO
Keysar Trad, AFIC Legal
Support Officer Sr Maymouna Dennaoui and the
Hon Natalie Ward, Minister for Sport, Multiculturalism, Seniors and Veterans

االحتاد الفيدرالي للمجالس االسالمية (أفيك) مع الوزيرة
 حقوق اهل فلسطني من أولويات جاليتنا ونطالب أيضا:وورد
بتحسني وضع املساجني يف الوالية

 قيصر طراد املدير التنفيذي لالتحاد الفدرالي للمجالس االسمية مع:من اليسار
معالي الوزيرة ناتالي وورد (وزيرة الرياضة وتعدد الثقافات واملسنني والعائدين من
)الخدمة الوطنية) واالخت ميمونة الضناوي (املستشارة القانونية يف للفدرالية

املتعددة أضحت غري الئقة
ملجتمعنا األسرتالي املتقدم وال
تخدم أي مصلحة ألسرتاليا
.وعلينا إعادة النظر فيها
وقد تعهد االتحاد أن يمدها
بمزيد من املعلومات يف وقت
.الحق

.ومقاالت مختلفة عن القضية
أفادت
،الزيارة
وخالل
الوزيرة وفد االتحاد املكون
من ثالثة أشخاص يرتأسهم
املدير التنفيذي للفيدرالية
 أن معاملة،األخ قيصر طراد
املساجني ذوي الخلفيات

إلتقى وفد من االتحاد
الفيدرالي للمجالس االسالمية
(أفيك) الوزيرة وورد حيث
بحث معها عدد من القضايا
 وخاصة فيما،التي تهم الجالية
يخص القضية الفلسطينية
واملساجني ذوي الخلفيات
.املتعددة
وقال الوفد للوزيرة وود
ان حقوق اهل فلسطني من
أولويات جاليتنا ونطالب
أيضا بتحسني وضع املساجني
.يف الوالية
ففي اول اجتماع لها مع ممثلي
الثقافات املتعددة منذ تعيينها
يف منصب وزيرة تعدد
 كشفت الوزيرة،الحضارات
وورد عن أنها استقالت من
مجموعة أصدقاء إسرائيل
داخل الربملان وأنها يف خدمة
الجاليات املختلفة دون تمييز
.بني جالية وأخرى
وقد تم تقديم كتب
ومناشري للوزيرة عن القضية
الفلسطينية من ضمنها كتابا
السفري السابق للسلطة يف
اسرتاليا السيد علي القزق
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WORK TO START ON REVESBY OPAL PARK&RIDE

Wendy Lindsay MP. and Andrew Constance MP. at Revesby Commuter Car Park

I am happy to announce
that early work to install
the Opal Park&Ride technology at the Revesby
Station commuter car
park will commence this
week.
Opal Park&Ride is a NSW
Government
initiative
designed to ensure that
parking spaces at commuter car parks are available for public transport
customers.
“When Opal Park&Ride
was first launched, research found that at some
stations, the majority of
people using commuter

car parks were not catching public transport,” said
Wendy Lindsay MP, the
local State Member for
East Hills.
“Opal Park&Ride car parks
provide free parking for up
to 18 hours to customers
who use their Opal card
to complete at least one
trip on any mode of public
transport. This will benefit those customers who
need to drive for part of
their journey before jumping on public transport.”
“This early work will involve surveys and investigations to determine

where the Park&Ride technology, like boom gates
and licence plate readers,
are located.”
“There will be 135 car
parking spaces outside of
the Opal Park&Ride for local shoppers.”
“All of the technology is
expected to be in place
later this year. The car
park will remain open for
customers throughout
this time.”
There are currently 11
Park&Ride locations operating across Greater Sydney.
When using a Park&Ride
car park, customers will
have their licence plate
scanned on entry. They
then need to tap-on and
tap-off using their Opal
card on any train, bus, ferry, metro or light rail service. When they exit the
car park, customers need
to tap out using that same
Opal card to receive up to
18 hours free parking.
Users who do not complete a trip on public
transport using their Opal
card or stay for more than
18 hours will be charged a
fee for use.
For more information visit
transportnsw.info/carparks.
MEDIA: Jennifer Mehanna
| 9772 2774

شـاحنة (تـراك) للـبيع

2000  موديل الـ..للـبيع تـراك قالّب حبالة جيدة
 ألف دوالر أو أقرب عرض40 السعر

Mac Quantum 2000
Good condition. Busy load box . 470 hp. Air conditioning.
$40,000 negotiable .
Contact Bassim on 0431718387

العامل الروحاني د .عالء العوادي

Spiritual Therapist

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

هاتف:
0400 449 000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com
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$2،00

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
9632 4818

