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رواتب العسكريني خارج مؤمتر دعم اجليش..باريس «تتو ّسط» إلعادة اهلدوء اىل «احملاور» السياسية املتقابلة

محاوة الفتة على جبهيت الرئاستني األوىل والثانية ..واستغراب
«اسـتكتار» بـري وزيـرا واحـدا لـرئاسة الـجمهورية!

ال يكفي لبنان السقوط
املريع يف خضم أزماته:
بنزين بعد صفوف ليلية،
يف
السيارات
وركن
حمطات
امام
الشوارع
الوقود ،مينح بالتقطري،
لألمراض
واألدوية
املستعصية وحتى العادية،
ختفيها الصيدليات« ،على
عينك يا تاجر» ،وتعلن
االضراب احتجاجًا ،فيما
االسعار ترتفع ،لسبب او
بال سبب ،وميضي الدوالر
صعودًا ،ضاربًا بعرض
احلائط ،منصة «صريفة»
اليت ينشغل بها حاكم
مصرف لبنان ،من دون
اي جدوى ملموسة.
يف السياسة هدأت على
اجلبهة الرئاسية ،توقفت،
أو اسرتاحت «مدفعية
تسفر
ومل
البيانات»

الوقفة االحتجاجية للعاملني يف النقل الجوي يف مطار رفيق الحريري الدولي برعاية األسمر
حماوالت ،أو مساعي
تربيد «محاوة البيانات»
عن شيء بانتظار ما
ميكن القيام به من
خطوات.
«الثقة
هدنة
أما
املفقودة» فقد اختصرت

املوقف :صعوبة االئتالف
والتوافق واالنتظام يف
الباب
وفتح
حكومة،
امام إدارة دولية للبنان
منع
عرب
بالتقسيط،
من
الدولة
مؤسسات
االنهيار بدعم عرب مؤمترات،

واشنطن حتمّل احلوثيني مسؤولية بوليتيكو :سفينتان إيرانيتان غريتا
Cologne Advertisem
 Guestوجهتهما من فنزويال إىل غرب أفريقيا
فشل جهود السالم يف اليمن
محل املبعوث األمريكي اخلاص إىل اليمن
ّ
تيم ليندركينغ ،امس االول اخلميس،
ميليشيا احلوثي االنقالبية مسؤولية فشل

أعلن مسؤولون أمريكيون إن سفن
البحرية اإليرانية اليت ُيعتقد أنها كانت
متجهة حنو فنزويال غريت مسارها يف

التتمة على الصفحة 21

على حنو مؤمتر دعم اجليش
الذي عقد يف باريس امس
االول اخلميس.
وعقد امس األول اجتماع
يف بيت الوسط بني
الرئيس املكلف سعد
احلريري ورؤساء احلكومات
السابقني :جنيب ميقاتي،
وفؤاد السنيورة ،ومتام
تقييم
وجرى
سالم..

املوقف يف ضوء السجال
والدستوري
الكالمي
بني بعبدا وعني التينة..
وعلم ان رؤساء احلكومات
مثنوا خالل اللقاء موقف
بري ،واتفقوا على ابقاء
االجتماعات مفتوحة.
والحظت مصادر متابعة
مللف تشكيل احلكومة ،ان
تفاعل االشتباك السياسي
بني بعبدا وعني التينة وهو
االعنف على هذا املستوى
منذ تولي رئيس اجلمهورية
ميشال عون منصبه ،ترك
على
السلبية
بصماته
معاودة حركة االتصاالت
واملشاورات الخراج ملف
التأليف من دائرة التعطيل
املتعمد وبالتالي مل تسجل
اي حركة او لقاء بارز
بهذا اخلصوص ،مازاد من
التكهنات باطالة امد االزمة
املرتاكمة ،اىل امد أطول
مما كان متوقعا.
ويف حني بقيت املعلومات

مطلوب للعمل

مطلوب للعمل يف أفران
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Guest Kolonya

سيدة يف املطبخ (الخربة ضرورية)

وشاب يف خدمة الزبائن
لالتصال9791 1321 :

عما تردد عن اجتماع ليلي،
عقد بني رئيس التيار
الوطين احلر النائب جربان
باسيل ووفيق صفا عن
حزب اهلل ليل االربعاء

املاضي حمدودة جدا ،اال
ان ما تسرب عنها ،ال
يبعث على التفاؤل ،بل
على عكس ذلك يعطي

التتمة على الصفحة 21

غارات إسرائيلية مكثفة على مراكز
عسكرية وتدريبية حلماس يف غزة
أفيد يف األراضي احملتلة
صباح أمس اجلمعة بشن
طائرات استطالع إسرائيلية

غارات مكثفة على مراكز
عسكرية وتدريبية حلماس

التتمة على الصفحة 21

اجليش اللييب يطلق عملية عسكرية
ملالحقة تنظيم داعش جنوب البالد

اللييب،
اجليش
أعلن
اجلمعة ،عن إطالق عملية
عسكرية جنوب غرب ليبيا
ملالحقة اإلرهابيني وطرد

عصابات املرتزقة األفارقة،
اليت تهدد استقرار وأمن
البالد.

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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CUMBERLAND
CITY COUNCIL

A Message from Mayor Steve Christou

Meeting at The Eric Tweedale Stadium, Mayor Steve Christou with, from left, Merrylands RSL CEO Bryn Miller, Two Blues
General Manager Craig Morgan and Merrylands RSL President Ron Hand. Merrylands RSL are throwing their sponsorship
support behind the Two Blues.

Cumberland City Council Sydney

Desperate ﬁght to keep the Two Blues in the comp
I was disgusted to hear of the attempts to force a
merger of our local Two Blues Rugby team with another
club. It’s been orchestrated in secret by the elitist
eastern suburbs and north shore clubs, just as council is
ﬁnishing a new $13.5 million stadium and international
standard rugby ﬁeld at Granville Park for the Two Blues.
The disappearance of the Two Blues will reduce sporting
pathways and development opportunities for our
young people – many of whom are from disadvantaged
backgrounds. It’s typical of the wealthier clubs in
wealthier suburbs to dismiss the western suburbs clubs
who have worked so hard to build the sport to provide
opportunities for young people from lower socioeconomic communities.
Those hostile clubs, namely Eastern Suburbs, Gordon,
Manly, Northern Suburbs, Eastwood and the University
of Sydney, met to conspire to end the Two Blues, mainly
so they could poach their players and extend their
own catchment areas into the western suburbs. This
behaviour will not be tolerated and the Two Blues will be
heavily supported with every resource available to us.
The hostile clubs have made a list of ﬁnancial
requirements to continue to be in the Shute Shield
competition, knowing they could already meet those

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

standards, but that Two Blues would take several years
to meet them. This includes employing a full time coach,
having a minimum of seven grades, having a doctor at
each game and minimum level of revenue. Setting these
standards behind closed doors without any consultation
with Two Blues is an arrogant and patronising move from
the clubs. They should be banding together to build
their sport, rather than dividing it.
While there are some wider systemic issues at play
which need urgent attention by Rugby NSW and
Rugby Australia, this attack on a local club smacks of
jealousy and elitism. I’ll ﬁght to keep the Two Blues in
this new facility. I know they’ll rise to be worthy of these
international standard facilities. I congratulate the Two
Blues junior teams who were successful in the state
championships last week. It’s a club that’s going places
and has the potential to create world-class athletes.
The Two Blues have a strong board and leadership
team. The Two Blues general manager Craig Morgan is
urgently seeking extra sponsorship and drumming up
support. If you’re interested in supporting the
Two Blues, contact Mr Morgan via
craig.morgan@twobluesrugby.com.au

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

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

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

 يف نواديناTwo Blues نضال مستميت للحفاظ على الـ
أنهم سريتقون ليكونوا جديرين بهذه املرافق
Two  أهنئ العبي فريق.ذات املعايري الدولية
 الناشئني الذين نجحوا يف بطولةBlues
 إنه نادٍ يرتقي إىل.الوالية األسبوع املاضي
أماكن بارزة ولديه القدرة على تكوين رياضيني
.من الطراز العاملي

 يتضمن ذلك تعيني.الستيفاء هذه املعايري
 ولديه سبع درجات على،مدرب بدوام كامل
 والحد األدنى من، وطبيب يف كل لعبة،األقل
 إن وضع هذه املعايري خلف أبواب.الدخل
Two Blues مغلقة دون أي استشارة مع
.هو خطوة متعجرفة ومتعصبة من األندية
ً  بد،يجب أن تتكاتف معـًا لبناء رياضتها
ال من
 مجلس إدارةThe Two Blues يمتلك
.تقسيمها
 يسعى مديره العام غريغ.قويا وفريق قيادة
 بشكل عاجل إىل الحصول على رعاية،يف حني أن هناك بعض القضايا املنهجية مورغان
 إذا كنت مهتمـًا بدعم.األوسع يف اللعب والتي تحتاج إىل اهتمام عاجل إضافية وعلى الدعم
: فاتصل بالسيد مورغان عرب، Two Blues من قبل لعبة رغبي نيو ساوث ويلز ورغبي
 فإن هذا الهجوم على نادٍ محلي ينم، أسرتاليا
craig.morgan@twobluesrugby.
 سأناضل للحفاظ على.عن الغرية والنخبوية
com.au  أعلم.هذه املعايري يف هذه املنشأة الجديدة

.ًاملجتمعات األقل حظا إجتماعياً وإقتصاديا
 مثل الضواحي،اجتمعت هذه األندية املعادية
 الضواحي، مانلي، غوردون،الشرقية
 للتآمر، إيستوود وجامعة سيدني،الشمالية
 وذلك بشكل،Two Blues إلنهاء فريق
أساسي حتى تتمكن من صيد العبيها وتوسيع
 لن يتم.مناطق تجمعها يف الضواحي الغربية
The التسامح مع هذا السلوك وسيتم دعم
. بقوة وبكل مورد متاح لناBlues
أعدت األندية املعادية قائمة باملتطلبات
املالية لالستمرار يف املشاركة يف مسابقة
 مع العلم أنها يمكن،Shute Shield
 لكن فريق،أن تفي بالفعل بهذه املعايري
 سيستغرق عدة سنواتTwo Blues

شعرت باالشمئزاز لسماع محاوالت فرض
Two Blues اندماج فريق الرغبي املحلي
 تم تنظيم ذلك سرا من.مع نادٍ آخر
قبل الضواحي الشرقية النخبوية ونوادي
 يف وقت تقرتب،الشاطئ الشمالي
البلدية من االنتهاء من إقامة ملعب جديد
 مليون دوالر وملعب ذات13.5 بكلفة
معايري دولية للرغبي يف غرانفيل بارك
 سيقلل اختفاء.Two Blues لفريق
الفريق من املسارات الرياضية وفرص
 وكثري منهم من خلفيات- التنمية لشبابنا
 من املعتاد أن تقوم األندية األكثر.محرومة
ثرا ًء يف الضواحي األكثر ثرا ًء بإنهاء أندية
الضواحي الغربية التي عملت بجد لبناء
الرياضة لتوفري الفرص للشباب من
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لــبنانيات

املشاركون يف املؤمتر الدولي لدعم اجليش اكدوا ضرورة
مساندته ألنه الركيزة األساس لالستقرار يف لبنان

عقد مؤمتر افرتاضي دولي
لدعم اجليش ،بدعوة من
فرنسا ودعم من ايطاليا
ومكتب املمثل اخلاص لألمني
العام لألمم املتحدة يف لبنان،
شاركت فيه وزيرة الدفاع
الفرنسية السيدة Florence
 Parlyووزير الدفاع االيطالي
ونائب
Lorenzo Guerrini
رئيس حكومة تصريف االعمال
وزيرة الدفاع الوطين ووزيرة
اخلارجية واملغرتبني بالوكالة
السيدة زينة عكر واملنسقة
اخلاصة لألمني العام لألمم
املتحدة يف لبنان السيدة
وقائد
Joanna Wronecka
اجليش العماد جوزاف عون
وممثل عن االحتاد االوروبي،
ووزراء دفاع كل من :اململكة
املتحدة واململكة االسبانية
واالمارات العربية املتحدة
وقطر ،وممثلون عن كل من:
البحرين والدامنارك والواليات
املتحدة االمريكية والصني
وتركيا
واملانيا
والسويد
وروسيا وفنلندا وكندا ومصر
وهولندا ،اضافة اىل قادة
اجليوش لكل من :االردن
والكويت ،وقائد قوات األمم
املتحدة املؤقتة يف لبنان.
بارلي
بداية ،أكدت  Parlyدعم بالدها
املتواصل للبنان جيشا وشعبا،
معتربة ان «اجليش اللبناني
هو العمود الفقري وركيزة
االمن واالستقرار» .وشددت
على «ضرورة احملافظة على
متاسك اجليش كي يبقى قادرا
على اكمال مهماته» ،داعية
اىل «توحيد اجلهود لتلبية
احلاجات امللحة للجيش كالدعم
االنساني واللوجسيت ،وذلك
الجتياز هذه املرحلة الدقيقة
اليت مير بها لبنان».
غرييني
تالها  ،Guerriniالذي اعترب
ان «لبنان مير بأزمة غري
مسبوقة» ،مشريا اىل «ضرورة
االستجابة اىل حاجات اجليش
من خالل توفري متطلبات الدعم
األساسية له».
عكر
من جهتها أكدت عكر ان «مؤمتر
اليوم هو عمل تضامين اضايف
يقوم به اجملتمع الدولي
لدعم املؤسسة العسكرية»،
وقالت« :هذه املؤسسة ترزح
حتت العبء نفسه مع الشعب
اللبناني .واجليش حيتاج دعما
فعليا كي يستمر يف أداء
مهامه ،كما حيتاج عناصره اىل
دعم ايضا كي يتمكنون من
اعالة اسرهم اليت تعاني جراء
تدهور االوضاع املعيشية».
واضافت« :ال جيوز ان ُيسمح
بالتخلي عن اجليش اللبناني او
بزعزعته جراء تراكم األزمات
وابرزها االزمة االقتصادية
واالجتماعية .وحنن نتطلع اىل
حتقيق هدفنا املشرتك وهو
دعم اجليش اللبناني الذي

فرونتسكا :األمم املتحدة تدعم
الدعوات ملساعدة اجليش اللبناني
على تلبية االحتياجات الطارئة

املنسقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا تلقي كلمتها

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تلقي كلمتها
يشكل الضمانة لصون استقرار
لبنان وامن اللبنانيني».
فريونكا
اما  Wroneckaفقد اعتربت
االقتصادية
«األزمة
ان
والسياسية تؤثر على لبنان
على مجيع الصعد مبا فيها
املؤسسة العسكرية» ،مشرية
اىل «اهمية متاسك اجليش
وتفعيل عمله يف حفظ األمن
واالستقرار يف لبنان وتطبيق
قرار جملس األمن الدولي
وحثت
.»1701
«الدول
املشاركة على تلبية حاجات
اجليش الطارئة والضرورية»،
مؤكدة ان «مكتب املمثل
اخلاص لألمني العام لألمم
املتحدة يف لبنان سيتابع نتائج
املؤمتر عرب لقاءات دورية تبدأ
يف أيلول املقبل».
وختمت« :تقف االمم املتحدة
اىل جانب اجليش لدعمه يف
هذه املرحلة الدقيقة».
قائد الجيش
ثم القى العماد عون كلمة
شكر فيها الرئيس الفرنسي
اميانويل ماكرون على تنظيم
شكر
كما
املؤمتر،
هذا
املشاركني فيه «انطالقا من
ثقتهم باملؤسسة العسكرية
بقائها
على
وحرصهم
واستمراريتها ،ألنها العمود
والركيزة
للبنان
الفقري
األساس الستقراره أمنيا
واجتماعيا».
وبعد عرض املهام العديدة
املوكلة اىل اجليش والتحديات
اليت يواجهها على خمتلف
الصعد ،اضافة اىل دوره بعد
انفجار مرفأ بريوت ،قال:
«حيظى اجليش بدعم وثقة
حملية ودولية ،لذا تزداد
احلاجة اليوم أكثر اىل دعمه
ومساندته كي يبقى متماسكا
وقادرا على القيام مبهامه».
ونوه قائد اجليش بـ «أداء
العسكريني الذين يواجهون
هذه الظروف الصعبة بعزمية
وإصرار وانضباط واميان

بقدسية املهمة» ،وأضاف:
«يواجه لبنان اليوم أزمة
اقتصادية غري مسبوقة .ويف
ظل انعدام فرص احللول يف
الوقت القريب ،بات أكثر من
نصف الشعب اللبناني حتت
خط الفقر».
واعترب العماد عون ان «االزمة
االقتصادية اليت مير بها لبنان
وهي األسوأ يف تارخيه أثرت
بشكل كبري وسليب على
اجليش ،وخباصة على مهماته
العمالنية ومعنويات عسكرييه،
رغم كل اجلهود اليت تقوم
بها القيادة وباحلد األدنى
من املهمات للمحافظة على
األمن واالستقرار» ،مشريا
اىل ان «تدهور قيمة اللرية
يف مقابل الدوالر أدى اىل
تدني قيمة رواتب العسكريني
بنسبة  ،%90والنسبة عينها
تنسحب على التغذية والطبابة
واملهمات العمالنية وقطع
غيار اآلليات ،علما ان اجليش
اعتمد وال يزال سياسة تقشف
الفتة».
وحذر قائد اجليش من ان
الوضع
تدهور
«استمرار
االقتصادي واملالي يف لبنان
سيؤدي حتما اىل انهيار
ضمنها
ومن
املؤسسات
املؤسسة العسكرية ،وبالتالي
فإن البلد بأكمله سيكون
مكشوفا أمنيا وعرضة ملخاطر
عديدة ،أبرزها اإلرهاب الذي
سيجد يف لبنان مسرحا ألعماله
ونقطة انطالق اىل اخلارج».
وشدد العماد عون على
«ضرورة دعم العسكري كفرد

الجتياز هذه املرحلة الدقيقة،
اضافة اىل دعم املؤسسة
ككل كي تبقى قادرة على
القيام مبهامها».
وختم مؤكدا ان «اجليش هو
املؤسسة الوحيدة واألخرية
اليت ال تزال متماسكة وهي
الضمانة لالمن واالستقرار
ليس يف لبنان فقط وامنا يف
كل املنطقة ،وأي مس بها
سيؤدي اىل انهيار الكيان
اللبناني وانتشار الفوضى،
قائال« :نؤمن بأننا سنجتاز
هذه املرحلة الصعبة والدقيقة
بفضل عزمية جنودنا وارادتهم
وبدعم الشعب اللبناني والدول
الصديقة».
وخالل املؤمتر امجع املشاركون
على ان «هذا الدعم للجيش
اجملتمع
اهتمام
يعكس
الدولي بوحدة لبنان وسيادته
واستقراره» ،وشددوا على
«ضرورة مساندة اجليش ألنه
الركيزة األساس لالستقرار
يف لبنان» ،مؤكدين «ضرورة
التنسيق فيما بينهم من أجل
الضرورية
احلاجات
تلبية
ملواجهة هذه األزمة ،واليت
ستصل مباشرة اىل املؤسسة
العسكرية».
واتفق املشاركون على أن
«يستكملوا اللقاءات ،كما
تكليف ملحقيهم العسكريني
يف لبنان التنسيق مع
قيادة اجليش ملتابعة األطر
التنفيذية للمساعدات املزمع
ستشمل
واليت
تقدميها
احلاجات االنسانية والطبية
واللوجستية».

دعت املنسقة اخلاصة لألمم
املتحدة يف لبنان يوانا
فرونتسكا الدول املشاركة
يف مؤمتر افرتاضي تستضيفه
فرنسا لدعم اجليش اللبناني،
اىل «بذل كل ما يف وسعها
لتلبية االحتياجات الطارئة
والعاجلة للمؤسسة العسكرية
اللبنانية ،واليت تأثرت بشكل
بالغ جراء األزمة االقتصادية
غري املسبوقة يف البالد».
وقالت« :الوقت اآلن هو لدعم
اجليش اللبناني وعناصره يف
مجيع جهودهم للحفاظ على
استقرار لبنان وتعزيزه».
وشكرت احلكومة الفرنسية
على «تنظيم هذا املؤمتر املهم
يف هذا الوقت احلرج ،كما
والبلدان اليت سبق وقدمت

سالمة :تنفيذ عمليات بيع الدوالر
عرب منصة  Sayrafaأصبحت
يومية اعتبارا من االثنني (بعد غد)
أعلن حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة يف بيان ،ان
«تنفيذ عمليات بيع الدوالر
االمريكي للمسجلني على
منصة « »Sayrafaأصبح بشكل
يومي ابتداء من نهار االثنني
الواقع يف  21حزيران ،2021
بعد ان كانت تتم تسجيل
اسبوعيا.
العمليات
هذه
بعد االطالع على املعلومات
املسجلة من قبل الصرافني
على منصة « »Sayrafaتبني ان
االرقام ال تتطابق مع الواقع
كما نص تعميم مصرف لبنان
رقم  5ملؤسسات الصارفة،
الذي جيرب الصارفني على
تسجيل كل عمليات البيع

الـحريري اسـتقبل وفـد نـادي االنـصار
استقبل رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري عصر امس االول
اخلميس يف «بيت الوسط»
رئيس نادي األنصار نبيل
بدر على رأس وفد من جملس
اإلدارة والالعبني الذين قدموا

له كأسي البطولة والدوري.
يف بداية اللقاء ،دعا الرئيس
احلريري إىل الوقوف دقيقة
صمت عن روح املدرب
األنصار
لنادي
التارخيي
عدنان الشرقي ،ثم حتدث بدر

الدعم الطارىء للجيش اللبناني
يف األشهر األخرية».
ويف إشارة إىل «الدور
احملوري الذي يلعبه اجليش
اللبناني يف احلفاظ على أمن
لبنان واستقراره ويف تطبيق
قرار جملس األمن ،»1701
قالت« :إن تلبية احتياجات
والبشرية
املادية
اجليش
الفورية أمر ضروري الستمرار
عمله».
وحثت اجليش اللبناني على
للوفاء
جهوده
«مواصلة
بالتزاماته يف جمال حقوق
اإلنسان».
وأكدت أن «األمم املتحدة
ستدعم اجليش اللبناني يف
وضع ترتيبات يف سبيل
متابعة نتائج مؤمتر اليوم».

فشكر الرئيس احلريري على
دعمه املستمر للنادي ،مؤكدا
«أن هذا النادي من هذا
البيت وأن املسرية مستمرة
إن شاء اهلل بوجود الرئيس
احلريري».

والشراء على املنصة .فهذه
املبالغ املسجلة ال تتناسب
مع حجم مؤسسات الصريفة
وتعترب ضئيلة ،وهي بالفعل
ال تكفي لتسديد مصاريف
شركات الصارفة ،مما يطرح
عالمات استفهام توجب اجراء
التحقيقات الالزمة».
اضاف سالمة يقول« :لذلك،
ابتداء من االسبوع املقبل،
سيتم حتويل الصارفني على
اهليئة املصرفية العليا بدءا
مبؤسسات الصارفة فئة «أ».
يبقى سعر التدخل ملصرف
لبنان على  12,000لرية
للدوالر الواحد وهو سعر
التدخل مبعنى انه بهذه االسعار
يبيع او يشرتي مصرف لبنان
الدوالر على اساسها ويقوم
بتسديدها لدى املصارف
املراسلة يف حسابات املصارف
كما حسابات الصرافني اذا
وجدت .ان جممل حجم تداول
عمليات هذا االسبوع هو 35
مليون دوالر امريكي مبعدل
 12,200لرية للدوالر الواحد
على منصة «.»Sayrafa
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لـبنانيات

وقفة تضامنية للوطين احلر يف جونية جتمع العلماء أسف لتبادل البيانات ودعا بري عطاهلل :عون لديه توجه لطرح شيء أكثر من
موضوع رسالة او كلمة قد ُتوجه للبنانيني
عازار :القناع سقط ومن خاف من مسرية اىل االستمرار يف مبادرته وعون اىل التعاون
أشار النائب جورج عطا 
هلل إىل األمور املطلوب أن تطرح.
معه وطالب احلريري بتأليف حكومة إنقاذ
اإلصالح انقلب عليها ليحمي نفسه
أنهم يواكبون «على املستوى األكيد لديه أكثر من طرح».
أقامت هيئة قضاء كسروان
الفتوح يف «التيار الوطين احلر»
وقفة تضامنية شارك فيها عدد
من مسؤولي وناشطي التيار يف
مكتب اهليئة يف جونيه ،دعما
ملواقف رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون واملطالبة بالتدقيق
اجلنائي وحماسبة الفاسدين.

ضو

وحتدث منسق هيئة قضاء
كسروان الفتوح داني ضو
فقال« :الدعوة اليوم هي اىل
تشكيل حكومة إنقاذ وإصالح
بأقرب وقت ممكن إلنهاء معاناة
الشعب» .وذكر بتحذير الرئيس
عون يف العام  1990من النتائج
الوخيمة اليت وصلت إليها البالد
اليوم حني قال« :أرسلناكم
إىل الطائف بوثيقة سالم فعدمت
بوثيقة استسالم».
وأشار ضو إىل أن «التيار اليوم
سيمنع تكرار جمزرة  1990ألنه
من الفئة اليت تريد اإلصالح
وإعادة األموال املنهوبة إىل
الشعب اللبناني ،وما يشهد
على ذلك قول رئيس التيار
جربان باسيل « خذوا احلكومة
وأعطونا اإلصالح» ومن لديه
وثائق تثبت العكس فليجاهر
بها».

عازار

وحتدث عضو تكتل «لبنان
القوي» النائب روجيه عازار
فقال« :التيار الوطين احلر
هو اليوم السياج الداعم الذي
حيصن الرئيس عون وحيصن
الوطن بأكمله» ،الفتا إىل أن
«القناع سقط ،ومن خاف من
مسرية اإلصالح انقلب عليها
ليحمي نفسه وحيافظ على
منظومته ،عرب ضرب صورة
الرئيس القوي والوحيد الذي
وقف بوجه فسادهم».
وأكد أن «التيار لن يسمح
بإعادة الساعة إىل الوراء
وسريفع الصوت عاليا إلسقاط
كل األقنعة ،والبدء بإنهاء
منظومة الفساد الذي صار
عمرها قصريا».

خليل

وكانت كلمة للمخرج شربل خليل
أشار فيها إىل أن «عصابات
الطائف نفسها اليت حاربت
الرئيس عون منذ ثالثني عاما
حتاول إعادة الكرة اليوم وإعاقة
مسريته اإلصالحية وحماربة
الفساد الذي هم متورطون به.
وجدد خليل «ثقته والتياريني
بالرئيس عون وفكره الذي
سينقذ لبنان وينتصر حتما».

خرب خمتلق عن إشكال بني حمامي
جربان باسيل ومواطنني بعد
إجبارهم على إخالء حماهلم!

انتشر فيديو عرب وسائل
التواصل اإلجتماعي يظهر فيه
حمامي رئيس التيار الوطين
احلر جربان باسيل ،ماجد
بويز ،مبؤازرة القوى األمنية،
يلزم املواطنني بإخالء حماهلم
التجارية يف سوق البرتون
القديم بالقوة بعدما اشرتاها
النائب باسيل ،وقد فوجئ
أصحاب احملالت بقرار االخالء،
خاصة وأنهم مل يمُ نحوا أي مهلة
كما يظهر بالفيديو.
وبعد انتشار اخلرب أصدر حمامي
باسيل التوضيح اآلتي:
باإلشارة إىل اخلرب الكاذب
واملختلق املنشور على موقع
األحداث  ٢٤والذي تضمن
زورًا «أن حمامي النائب باسيل
يقوم مبؤازرة القوى األمنية
بإخالء احملال التجارية يف سوق
البرتون بالقوة »...يهمنا أن
نؤكد ما يلي:

او ً
ال  :إن اخلرب املذكور خمتلق
من اساسه إذ ال يوجد أي قرار
باالخالء ومل يتم إخالء احد من
حمله التجاري.
ثانيًا  :أن املسألة برمتها تتعلق
بقرار اختذ من قبل قاضي أمور
العجلة بتكليف اخلبري شربل خالد
مبعاينة مأجور  ،ومتنع املستأجر
عن تنفيذ القرار املذكور منذ
حوالي الشهرين ،األمر الذي
استلزم قانونًا مؤازرة القوى
االمنية للخبري لتنفيذ قرار
املعاينة ،وقد متت املعاينة
بالفعل وغادر اخلبري وبقي
املستأجر يف املأجور.
ثالثًا  :وأخريا فإن هذه املسألة
سوف تكون موضوع دعوى
جزائية حبق املستأجر الذي متنع
عن تنفيذ قرار قضائي ،وعرقل
مهمة اخلبري ،ومنع حمام من
ممارسة واجباته املهنية ،مرتكبًا
ايضًا جرائم القدح والذم.

اللواء إبراهيم :غاب منطق العقل مبوضوع
احلكومة وال ب ّد من تأليفها أياً يكن شكلها
اعترب املدير العام لالمن العام اللواء عباس إبراهيم ،يف حديث
تلفزيوني ،انه «ملس من املسؤولني الروس استعداد روسيا
ن ومساعدته سواء اقتصاديًا أو
الدائم للوقوف إىل جانب لبنا 
أمنيًا» ،مشريًا اىل انه «لألسف غاب منطق العقل مبوضوعاحلكومة
بد من وجود حكومة أيًا يكن شكلها ووجود احلكومة هو املدماك
وال ّ
األول ّ
حلل كل مشاكل لبنان».
ّ
«مت توقيع اتفاقية حصول لبنان على 
وأكد اللواء ابراهيم انه
ق وهناك إجراءات إدارية فقط يعمل املصرف
ط من العرا 
النف 
املركز العراقي معمصرف لبنان على ّ
حلها».

عقدت اهليئة اإلدارية يف جتمع
العلماء املسلمني اجتماعها
األسبوعي ودرست األوضاع
السياسية يف لبنان واملنطقة،
وقالت يف بيان« :من املؤسف
أن يصل الوضع يف البلد إىل
حد تبادل البيانات النارية بني
موقعي الرئاسة األوىل والثانية،
يف حني أنه كان من املمكن
معاجلة األمور عرب احلوار داخل
الدوائر املغلقة ألن اجلو الذي
نتج من ذلك أثر على املواطنني
وجعلهم يعيشون أزمة جديدة
إىل جانب أزماتهم املتعددة
اليت يعانونها ،وجعلهم أيضا
يفقدون األمل املتبقي أمامهم
عرب املبادرة اليت أطلقها دولة
رئيس جملس النواب األستاذ
نبيه بري .لذلك فإن املطلوب
يف هذه اللحظة التارخيية أن
نعود إىل صيغة احلوار والذهاب
اىل تأليف حكومة إنقاذ وطين،
ويقدم كل األطراف تنازالت
ملصلحة الوطن اليت تتلخص
اليوم بتأليف حكومة قادرة
على إدارة األزمة والتخفيف
من معاناة املواطنني مقدمة
لوضع احللول اجلذرية للمشكلة
اليت نعانيها ،وتكون أمام هذه
احلكومة مهمتان أساسيتان:
األوىل ،التهيئة لالنتخابات
النيابية املقبلة والبحث يف
االنتخابات،
قانون
تعديل
والثانية وضع حلول تعني
املواطن على ختطي األزمة عرب
مساعدات تقدم اليه وفتح
النقاش مع املؤسسات الدولية
لتقديم املساعدة اىل لبنان
لتجاوز األزمة».
وأضاف البيان« :إننا يف جتمع
العلماء املسلمني وبعد درس
واف لألوضاع ،نعلن ما يلي:

أوال :ندعو دولة رئيس جملس
النواب األستاذ نبيه بري اىل
االستمرار يف مبادرته ،فهي
األمل الوحيد املتبقي أمامنا
للخروج من األزمة ،وندعو فخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون اىل التعاون مع دولته ملا
فيه مصلحة الوطن اليت نعتقد
أنهما معا حريصان عليها.
ثانيا :نعترب أن اعتذار الرئيس
املكلف سعد احلريري يف هذه
املرحلة ليس ملصلحة لبنان،
وندعوه كي يقدم التنازالت
املقبولة واليت ال متس جوهر
اتفاق الطائف ملصلحة تأليف
احلكومة اليت جيمع اجلميع على
أنها املدخل الوحيد املتبقي
للخروج من األزمة.
ثالثا :ننوه بالتحرك الذي قاده
االحتاد العمالي العام اليوم
والذي كان حضاريا ،وندعو
حكومة تصريف األعمال اىل
النظر يف مطالب العمال جلهة
مساعدتهم على ختطي األزمة
يف انتظار الوصول إىل حل يف
مسألة تشكيل احلكومة».
واستنكر جتمع العلماء املسلمني
«قصف العدو الصهيوني مواقع
يف قطاع غزة وإطالق النار على
مواطنني فلسطينيني ،مما أدى
إىل استشهاد الدكتورة مي
عفانة قرب حاجز حزما مشال
شرق مدينة القدس بزعم
حماولتها تنفيذ عملية طعن
ودهس مزدوجة».
«اعتقال
ايضا
واستنكر
قوات العدو الصهيوني إلمام
املسجد الكبري يف اللد الشيخ
يوسف الباز» ،واعترب أن
«هذه اإلجراءات ستؤدي حتما
إىل إفشال وقف النار وعودة
املواجهات من جديد».

بري عرض االوضاع مع عكر
واستقبل آخرين
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية
يف عني التينة ،عضوي كتلة
«التنمية والتحرير» النائبني
انور اخلليل وحممد خواجة ،حيث
جرى البحث يف االوضاع العامة
والشؤون التشريعية .

كما عرض الرئيس بري آخر
املستجدات السياسية واالوضاع
االمنية ،خالل استقباله نائبة
رئيس جملس الوزراء وزيرة
الدفاع واخلارجية بالوكالة يف
حكومة تصريف االعمال زينة
عكر.

حال الطرقات عدد من املناطق اللبنانية
ني صباح
أقدم عدد من احملتج 
اليوم على قطعالطرقات يف عدد
من املناطق اللبنانية تزامنا مع
االضراب الذي دعا اليه االحتاد
العمالي العام.
ويف ما يلي حال الطرقات يف
بعض املناطق:
قطع السري على طريق عام حلباالعبدة حملة احلصنية
قطع السري عند تقاطع عزمي س وحتويله اىل الطرقات
طرابل 
اجملاورة
قطع السري على تقاطع الكوالبريوت
قطع السري على جسر خلدةباالجتاهني

قطع السري على تقاطع جامععبد الناصر كورنيش املزرعة
باالجتاهني وحتويل السري من
جسر الرببري باجتاه تقاطع بشارة
اخلوري
قطع السري عند ساحة شتوار يفالبقاع
طريق املدينة الرياضية مقطوعةمن كل االجتاهات
قطع الطريق عند مستديرةالدورة لبعض الوقت وحتويل
السري باجتاه جسر الدورة،
ومت حبسب غرفة التحكم املروري
اعادة فتح السري على جسر خلدة
باالجتاهني ،واعادة فتح السري على
كورنيش املزرعة باالجتاهني.

اإلجتماعي واملعيشي ،وبيان
«التيار الوطين احلر» حول 
إضراب االحتاد العمالي العام
دعا الناس للمشاركة على
األرض ،ألنه اعترب مطالب
االحتاد حمقة ،ولكن جيب
اإلنتباه من مفتعلي املشاكل،
وحماولة إفشال التحرك .وحنن
أبقينا اجتماعاتنا مفتوحة ملواكبة
هذا املوضوع ،ألن هناك شق
آخر متعلق بالضغط ،وحث
رئيس احلكومة املكلف سعد
ي الختاذ خطوات جدية
احلرير 
للقاء رئيس اجلمهورية ميشال
عون ،وحماولة تشكيل احلكوم
بأسرع وقت».
وشدد عطاهلل ،خالل حديث
تلفزيوني ،على أن «عون كان
لديه توجه معني ،أقله يف
البداية ،باجتاه الدعوة لطاولة
وعب البيان الصادر عن
حوار،
رّ
القصر اجلموري أمس (األربعاء)
عن هذا الشيء ،واليوم ال
أعرف إن كان هذا املوضوع
سيكون اخلطوة األوىل منذ
اآلن حتى أسبوع ،لكن الرئيس
لديه توجه لطرح شيء أكثر
من موضوع رسالة او كلمة
قد ُتوجه للبنانيني على غرار
الكلمات السابقة ،وهو لن يبقى
باالنتظار اىل ما شاء اهلل ،وهو
يرى ان هناك من حياول ضرب
عهده».
وأكد أنه «ال تزال يف جعبة
رئيس اجلمهورية الكثري من

ورأى أن «ما حصل البارحة
هو بيان من القصر اجلمهوري
الذي مت التوجه له شخصيًا ،ومل
يصدر بيان يف إطار حمدد من
«التيار الوطين احلر» كحزب ردًا
على بيان منعني التينة».
كما لفت إىل ان «حزب اهلل
» حياول دائما أن يقوم بـ
«تطرية» املوافق بني اجلهتني،
واألكيد صار هناك اتصال
بينهم ،ومتنوا على املستوى
اإلعالمي أال خترج األمور ألن
الوضع ال حينمل ،وحنن كان لنا
موقف مفاده أنه ال ميكن الرد
على االجيابية اليت نتعاطى بها
مبوضوعتشكيل احلكومة».
وأوضح عطاهلل أنهم مل يتبلغوا
من «حزب اهلل» رمسيا انه ال
يريد املبادرة الفرنسية ،لكن
هناك امتعاض لديه من عدم
التجاوب من اجلهة املقابلة ،وال
ميكن للموضوع أن يستمر بهذه
الطريقة ،وجيب وضع آجال
للوضوع».
وحول مبادرة بري ،أشار إىل انه
«طاملا أن رئيسجملس النواب
يقول إنه ال يزال متمسكًا
باملبادرة ويسعى الجناحها،
حنن نتلقف املوضوع باجيابية
تامة .وما ُطرح علينا من قبل
املفاوضني يف السابق ،جتاوبنا
معه ،وكنا موافقني على األجوبة
اليت طرحوها علينا ،ولكن على
اجلهة الثانية أن حتدد إن كانوا
موافقني ام ال».

غجر :سعر صفيحة البنزين  200الف لرية ومن ال يستطيع دفع
مثنها سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل وسيلة اخرى
أوضح وزير الطاقة يف حكومة
تصريف االعمال رميون غجر ،يف
كلمة له ،بعد اجتماعجلنة االشغال
العامة والنقل ،انه «يوجد مشكلة
كبرية ،فكميات البنزين اليت
نشرتيها ونستوردها كشركات
خاصة غري كافية ،الن الناس
تعتقد اننا اصبحنا على مشارف
ن ما زال
رفع الدعم ،ومصرف لبنا 
اىل اليوم يدعم موارد استرياد
البنزين واملازوت ،لكن الناس
مقتنعة ان الدعم سريفع ،فهم
خيزنون املادة ،واذا مل خيزنوها
ميألون سياراتهم ولو نقصت
عشرة ليرتات ويقفون بالصف
 3ساعات لتعبئتها ،ومن لديه
سيارتان او ثالثة فهي «مفولة»
لالخر ،وهناك كميات خمزنة يف
السيارات والغالونات وهذا امر
سيء وخطر».
وشدد الوزير على ان «املفروض
ان نساعد انفسنا ونرتك الناس
اليت هي حباجة اىل التعبئة،
وكلنا خناف ان يزال الدعم،
ولكن الدعم ال يزال حتى االن،
ولكن قدرة مصرف لبنان ان
يدعم بالطريقة وبالسرعة اليت
كان يدعم بها سابق ستتوقف،
وانذرونا وحاولوا اجياد طريقة
لكي ختفض كمية الدعم اىل ان
تقرالبطاقة التمويلية واليت يوجد
يف داخلها كميات تلحظ ارتفاع
اسعارالبنزين واملازوت ،وعند
اقرار هذه البطاقة يف جملس
النواب بعد شهر او شهرين او
ثالثة فان مصرف لبنان مستعد

ان يكمل الدعم لكن بطريقة
اقل» ،مبينًا انه «من اجل ذلك
طرحنا موضوع الـ  ،3900يعين
بدل  90باملئة على  1500و 70
باملئة على  ،1514ندفع سعر
الصفيحة مببلغ اكرب .ميكن ان
يؤدي رفع االسعار اىل ان خيفف
قليال من التخزين والتهريب
واالحتكار».
الوزير غجر على ان
وشدد
«اهلدف االساسي ،ان علينا
ان نتعود ونقتنع ان هذا الدعم
الذي استفدنا منه سنة ونصف
السنة ورمبا لسنوات قبل ،دون
ان نعرف ،سينتهي ،وعندما
حيصل ذلك جيب ان تكون
الناس حاضرة ،واملقتدرون
جيب ان يدفعوا سعر املواد
بسعرها احلقيقي ،اما الناس
غري املقتدرة واليت هي حباجة
اىل دعم والقطاعات احليوية او
االفراد ،فان البطاقة التمويلية
حتل املشكلة» ،مشريًا اىل
ان «هذا املوضوع اقتصادي،
والناس ال تستطيع ان تعمل
خبسارة ،والذي ال يستطيع ان
يدفع سعر الصفيحة بسعر 200
الف سيتوقف عن استعمال
السيارة وسيستعمل وسيلة
اخرى ،فسعر الصفيحة احلقيقي
حبدود  200الف لرية ،وحنن
ندفع  40الف لرية ،هذا موضوع
جيب ان ينتهي يف وقت معني،
واحلاكم كان حيذرنا من ان
الدعم سيقف عندما نصل اىل
االحتياطي االلزامي».
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لـبنانيات

عكر يف مؤمتر دعم اجليش :هو الضمانة لصون لبنان
واستقراره وأمنه

الوزيرة عكر تلقي كلمتها
ألقت نائبة رئيس حكومة
تصريف االعمال وزيرة الدفاع
اخلارجية
ووزيرة
الوطين
واملغرتبني زينة عكر كلمة يف
«مؤمتر دعم اجليش اللبناني»،
قالت فيها« :أصحاب املعالي
الزمالء
حضرة
والسعادة،
األعزاء ،امسحوا لي بداية أن
أتوجه بالشكر بالنيابة عن
لبنان ،شعبا وجيشا وحكومة،
إىل اجلمهورية الفرنسية على
دعمها الدائم للبنان وخصوصا
منذ وقوع االنفجار املأساوي يف
مرفأ بريوت ،من خالل تنظيم
مؤمترين دوليني لدعم الشعب
اللبناني».
اضافت« :إن مؤمتر اليوم هو
عمل تضامين إضايف يقوم به
اجملتمع الدولي لدعم املؤسسة
اليت تشكل ركيزة االستقرار
يف البالد .وأود أن أشكر على
وجه اخلصوص وزيرة اجليوش
الفرنسي ،فلورنس بارلي ،على
تنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع
الدولة اإليطالية اليت شاركت
يف رعايته .وأشكر أيضا منظمة
األمم املتحدة املمثلة بشخص
منسقها اخلاص يف لبنان وفرق
عملها ،على األعمال التحضريية
اليت أدت إىل عقد هذا املؤمتر.
شكرا جزيال ألصدقائنا يف
اجملتمع الدولي ملشاركتهم معنا
اليوم».
وتابعت« :ال بد من أنكم تطرحون
سؤالني :ملاذا دعم اجليش؟
وكيف ميكن دعمه؟
* اجلزء األول :ملاذا دعم
اجليش؟
يواجه لبنان أزمة متعددة األوجه
واجليش اللبناني هو املؤسسة
النموذجية اليت تضم رفاق
سالح ،هم شبان وشابات
ينتمون إىل خلفيات مناطقية
ودينية وثقافية متعددة ،وقد
احتدوا مجيعا حتت شعار الشرف
والتضحية والوفاء.
ان اجليش اللبناني يعمل على
جبهات عدة ،نذكر منها:
 السعي الدؤوب واملتواصلإىل مالحقة اخلاليا النائمة وكشف
املخططات واملؤامرات اإلرهابية.
وقد جنح اجليش اللبناني يف
اجتثاث البؤر اإلرهابية من
األراضي اللبنانية.

 مراقبة احلدود ومكافحةالتهريب .على مدى السنوات
املاضية ،عمل اجليش اللبناني
على تطوير قدراته بصورة
مستمرة يف جمال مراقبة
احلدود ،وبنى أبراج مراقبة على
طول احلدود الشرقية.
 ضمان تطبيق القرار 1701الصادر عن جملس األمن
الدولي .إن تنسيق اجليش
اللبناني مع قوات اليونيفيل
ساعد على تذليل عقبات كبرية
على مدى السنوات اخلمس
عشرة األخرية.
 تنسيق املساعدات اإلنسانيةوتوزيعها وتسليمها يف أعقاب
انفجار الرابع من آب .لقد
اضطلع اجليش اللبناني بدور
حموري وناجح يف هذا اجملال.
أثبت اجليش اللبناني مهنية
عالية جعلته حيظى بدعم الشركاء
الدوليني مجيعا .وهو تعامل مع
املدنيني وأسرى احلرب مبستوى
عال من املهنية واإلنسانية.
فضال عن ذلك ،لطاملا أتاح
اجليش اللبناني إمكانية تتبع
مسار املساعدات ،ونؤكد لكم
أن املساعدات كافة ستمر
عرب القنوات الصحيحة وسيتم
التصرف بها بكل شفافية
وستكون التقارير النهائية متاحة
عند التسليم للمستلم النهائي.
 القيام مبشاريع تنمويةوتوفري أجواء أمنية آمنة لتنظيم
األحداث اجملتمعية واالنتخابات،
ما شكل أحد العوامل الرئيسية
لتحقيق التالحم الوطين وأدى
إىل االلتفاف حول اجليش
اللبناني».
اليوم ،يرزح اجليش اللبناني
حتت العبء نفسه مع الشعب
اللبناني .فقدرته الشرائية
تتالشى ،لكن حمبته للوطن
واستقامته ونزاهته مل ولن
تهتز .وهو حيتاج إىل دعم فعلي
لكي يستمر يف أداء مهامه.
حيتاج عناصر اجليش إىل دعم
فعلي لكي يتمكنوا من إعالة
أسرهم اليت تعاني جراء تدهور
األوضاع املعيشية واالجتماعية.
* اجلزء الثاني :كيف ميكن دعم
اجليش؟
سيقدم قائد اجليش العماد
جوزاف عون قائمة مفصلة

حباجات اجليش .وسريكز يف
تقريره على األولويات الراهنة
اليت خضع مضمونها ملناقشات
مطولة مع مكتب منسق األمم
املتحدة اخلاص للبنان ومعظم
عواصم دولكم الكرمية.
سأذكر يف ما يلي ثالثة خطوط
دعم على املستوى الكلي:
 مساعدة اجليش من خالل توفرياملواد الغدائية واملساعدات
العينية.
 دعم نظام الرعاية الصحيةيف اجليش اللبناني ،مع العلم
أن املؤسسة العسكرية تقدم
حاليا خدمات طبية لنحو 400000
عنصر (من ضمنهم اجلنود
وعائالتهم) من خالل تأمني
األدوية واملعدات واملستلزمات
الطبية ،وأيضا من خالل صيانة
املعدات املتوافرة حاليا.
 تزويد اجليش اللبناني بقطعغيار ملعداته وأجهزته .ويتالءم
هذا مع الربامج التدريبية
املستمرة اليت تهدف إىل تطوير
قدراته».
واوضحت انه «وسط هذه
املرحلة الفائقة األهمية وبالنظر
إىل البيئة املضطربة واملتقلبة
واحملفوفة بالشكوك اليت حتيط
بلبنان ،ال جيوز أن يسمح بالتخلي
عن اجليش اللبناني أو بزعزعة
استقراره جراء تراكم األزمات،
االجتماعية
األزمة
وأبرزها
واالقتصادية».
ورأت أن «دعم قوى األمن
الداخلي واألجهزة األمنية األخرى
أمر ضروري كونها تتحمل هي
أيضا عبء األزمة االجتماعية
واالقتصادية .وستكون احلكومة
اللبنانية ممتنة إذا متكن اجملتمع
الدولي من تقديم الدعم هلذه
األجهزة يف أقرب وقت ممكن»،
مؤكدة أن «الوحدة الوطنية
اللبنانية اليت مت جتسيدها يف
دعم اجليش اللبناني ،إىل
جانب التزام اجملتمع الدولي
مبساعدة جيشنا ،تبعث األمل يف
قلوبنا».
وختمت« :نتطلع إىل حتقيق
هدفنا املشرتك وهو دعم
اجليش اللبناني الذي يشكل
الضمانة لصون استقرار لبنان
وأمن اللبنانيني .شكرا لكم
مجيعا على وقتكم وجهودكم».

رويار بعد لقائه
الراعي :لتأليف حكومة
طوارئ تليب احلاجات
امللحة للبنانيني
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قبل ظهر امس االول
اخلميس يف الصرح البطريركي
يف بكركي ،النائب الفرنسي
عضو جلنة الدفاع غويندال رويار
الذي قال بعد اللقاء« :يف اطار
احلوار املتواصل مع صاحب
الغبطة البطريرك الراعي ،حبثنا
اليوم يف ضرورة تأليف حكومة
طوارئ يف لبنان تلبية للحاجات
امللحة للبنانيني سواء على
الصعيد الرتبوي او على الصعيد
اإلجتماعي».
واضاف« :تطرقنا اىل اهمية بناء
دولة عصرية حتمي مواطنيها،
فيكون فيها ما جيمع اللبنانيني
اقوى بكثري مما يفرقهم .وأكدت
جمددا دعم اجلهود اليت يبذهلا
البطريرك الراعي بهدف عقد
مؤمتر دولي من اجل حياد لبنان
يف األشهر املقبلة ،كي يتمكن
اللبنانيون أنفسهم مبساعدة
اصدقائهم من ضمان حياد
اجيابي للبنان وسياسة خارجية
تليق بهم .لقد كان اللقاء مثمرا
وحنن نتمنى احلفاظ على هذا
التواصل البناء».

االحتاد األوروبي:
بوريل يزور لبنان
السبت واألحد املقبلني
(اليوم وغدا)
أعلنت بعثة االحتاد األوروبي يف
بريوت أن «املمثل األعلى لالحتاد
األوروبي للشؤون اخلارجية
والسياسة األمنية ونائب رئيس
املفوضية األوروبية جوزيب
بوريل يزور لبنان السبت
واألحد املقبلني (اليوم وغدا)،
يف زيارته الرمسية األوىل ،يف
حلظة حرجة للغاية للبالد اليت
تعاني من أزمات عدة .كما تأتي
زيارته ،يف وقت يتعني فيه
بإحلاح على القيادة السياسية
اللبنانية تشكيل حكومة وتنفيذ
إصالحات رئيسية .وسيحمل
بوريل رسائل أساسية للقيادة
اللبنانية ،ويعرب عن تضامن
االحتاد األوروبي مع الشعب
اللبناني يف هذه األوقات البالغة
الصعوبة».
واشارت إىل أن «خالل زيارته،
اجتماعات
بوريل
سيعقد
مع املسؤولني السياسيني
والعسكريني اللبنانيني ،وكذلك
مع ممثلني عن منظمات من
اجملتمع املدني .وسيلتقي
رئيس اجلمهورية ميشال عون،
ورئيس جملس النواب نبيه
بري ،ورئيس حكومة تصريف
األعمال حسان دياب ،ورئيس
احلكومة املكلف سعد احلريري،
ووزيرة اخلارجية يف حكومة
تصريف األعمال ونائبة رئيس
جملس الوزراء ووزيرة الدفاع
الوطين زينة عكر .ويف 19
اجلاري ،سيكون له تصريح عند
الساعة  10:45صباحا بتوقيت
بريوت

هي معركة الدفاع عن رياض
سالمة أيضاً وأيضاً
حسن عليق

يصعب العثور ،يف التاريخ احلديث ،على منوذج شبيه مبا جيري
يف لبنانّ .
لعملية نهب ممنهجة ،بال حرب
تعرض شعب
قلما
ّ
ّ
تعرض هلا ،وال يزال ،الشعب اللبناني.
اليت
كتلك
عسكرية،
ّ
ُ
ضده حرب اقتصادية ،من قبل أصحاب الثروات
شن
ت
شعب
هذا
ّ
ّ
فيه (حمتكرون ،سياسيون ،أصحاب مصارف ،مؤسسات دينية،
مؤسسات إعالمية ،)...من دون أن جيد من يدافع عنه .ومن
حيركون ساكنًا لوقف تلك احلرب ،أو لتخفيف
بيدهم األمر ،ال ّ
آثارها ،رغم أن البالد دخلت مرحلة الدموع منذ إصدار القرار
«مجال ترست بنك» يف آب ،2019
األمريكي بإعدام مصرف
ّ
وها هي ّ
تتجه ،بدفع من «أولي األمر» أنفسهم ،حنو مرحلة
حيركوا ساكنًا منذ عام  ،2016التاريخ الرمسي لبدء
الدماء! مل ّ
فوضوا أمرهم إىل حاكم
ظهور نتائج االنهيار .ومنذ ذلك احلنيّ ،
املصرف املركزي ،رياض سالمة ،فقرر املعاجلة باهلندسات
تؤد سوى إىل تسارع االحندار
املالية ،وما شاكل من إجراءات مل ِّ
حنو اهلاوية.
البالد حباجة إىل إعالن حالة طوارئ اقتصادية ومالية ونقدية
وصحية وبيئية ...لكن القوى السياسية قررت خوض معاركها
عامي  2010و( 2011يف ذلك احلني،
كما لو أنها يف بلجيكا َ
احتاجت اململكة األوروبية إىل  535يومًا لتأليف حكومة) ،ال يف
لبنان املنهار متامًا عام  .2021يف بريوت ،يصف أهل السلطة
صراعاتهم ،زورًا ،بـ»السياسية» .فيما هم ،منذ عامني ،مل
طياته وعدًا ّ
حبل أو بتخفيف
خيتلفوا على مشروع واحد حيمل يف ّ
أثر الدمار االقتصادي والنقدي .وحدها خطة اإلنقاذ املالي
ّ
حفزتهم على االجتماع لقتلها .املتصارعون اليوم ،وعلى رأسهم
حركة أمل والتيار الوطين احلر وتيار املستقبل ،توافقوا يف
العام املاضي على تدمري الفرصة الوحيدة اليت كان من احملتمل
أن تفتح بابًا لوقف حالة االنهيار.

وزيرة العدل تطلب اجتماع مجلس الوزراء لبتّ مصري «املشتبه فيه»
رياض سالمة

صراع اليوم نال نصيبه من السخرية يوم االربعاء من األسبوع
يهددون الشعب باإلضراب
احلالي بني اللبنانيني .أهل السلطة
ّ
انضمت إليه
والتحرك يف الشارع .لكن هذا التحرك ،الذي
ّ
مجعية مصارف لبنان ،حيمل يف طياته ما ال حيتمل السخرية،
جديته املفرطة .بعض األحداث اليت جرت بعيدًا عن
نظرًا إىل ّ
حترك «قوى
اإلعالم يف األيام املاضية ،تسمح باالستنتاج بأن ّ
السلطة» يف الشارع اليوم ،ليس انعكاسًا للصراع على املقاعد
الوزارية حصرًا ،وبأن املعركة احلالية تدور أيضًا حول شخص
«هوس» باحلاكم الذي ال يشبه،
رياض سالمة .ليس يف ذلك
َ
أي حاكم ملصرف مركزي حول العامل .هو الوحيد
هو اآلخرّ ،
املالحق بشبهة اختالس أموال من مصرف الدولة،
بني أقرانه
َ
وال يزال «على رأس عمله» .وقبل أيام ،بعثت وزيرة العدل،
ماري كلود جنم ،بكتاب إىل رئاسة احلكومة ،تقول فيه إن
سالمة مشتبه فيه بتحقيقات جتريها النيابة العامة التمييزية يف
ومالحق يف فرنسا،
لبنان ،فيما هو مشتبه فيه يف سويسرا ُ
ُ
وف ِتحت بشأن أعماله حتقيقات يف دول أخرى .وأشارت جنم
جممدة يف عدد من دول العامل،
وممتلكاته
سالمة
أموال
أن
إىل
ّ
سواء بطلب من سلطاتها القضائية ،أو بطلب من النيابة العامة
اللبنانية.
واقرتحت جنم على رئاسة احلكومة عقد جلسة جمللس الوزراء،
بت مصري سالمة .مصادر السرايا احلكومية قالت إن
من أجل ّ
الرئيس حسان دياب أرسل كتاب جنم إىل كل من وزير املالية
واملدعي العام التمييزي الستطالع رأيهما .ورأت املصادر أن
«تتضمن إشارة
رسالة وزيرة العدل «استعراضية» ،وخاصة أنها
ّ
أن الشبهات حبق احلاكم مل تثبت بعد كونها مل تصدر حبكم
إىل ّ
حمكمة» ،وأنها تهدف إىل «إحراج رئيس احلكومة واستدراجه
إىل عقد جلسة جمللس الوزراء ،من باب النكاية بالرئيس سعد
ّ
وتوقعت مصادر سياسية رفيعة املستوى ألاّ يوافق
احلريري».
دياب على انعقاد جملس الوزراء.
بالتزامن مع ذلك ،كانت مصادر قصر بعبدا تقول إن رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون ،تلقى «نصائح» من شركاء له
يف السلطة« ،بعدم الضغط على سالمة ،ألن استمرار فتح
ملفات له سيؤدي إىل انهيار ما تبقى يف البلد».
وإىل جانب ما سبق ،كان وسطاء ينطقون يف العادة باسم
حاكم مصرف لبنان ،يقولون بوضوح ملراجع رمسية إن استمرار
مالحقته ،وحتديدًا من قبل النيابة العامة التمييزية« ،سيؤدي
إىل احرتاق البلد».
هذه الوقائع موجودة بقوة يف خلفية التحرك «الثوري» للقوى
اليت تتقاسم مسؤولية االنهيار ومسؤولية عدم مواجهة األزمة.
الدفاع عن رياض سالمة كان ،وال يزال ،بالنسبة إىل الكثري من
أهل ُ
احلكم ،أولوية األولويات.
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«كابيتال كونرتول» :الكتل النيابيّة تص ّر عليه… إىل حني؟
ال يزال اقرتاح قانون الكابيتال
كونرتول ُينازع .بالرغم من أن كل
الكتل تؤكد أنها ال تزال تؤيده،
حتى بعد موقف ممثل صندوق النقد
الدولي ،الذي اعترب أن القانون جيب
أن يكون يف سياق خطة إصالحية،
إال أن أحدًا ال يعرف متى تأتي كلمة
السر لإلجهاز عليه .وأول الغيث رحلة
ّ
طويلة يف جلنة اإلدارة والعدل
حتى اليوم ،مل تعلن أي كتلة
نيابية معارضتها علنًا لقانون تقييد
السحوبات النقدية والتحويالت إىل
اخلارج (كابيتال كونرتول) .لكن
مع ذلك ،فإن كثرًا يعتربون أنه
صار من املاضي ،لسببني :سعي
مصرف لبنان بالتعاون مع املصارف
وبتغطية من رئيس اجمللس النيابي
إىل «القوطبة» على القانون من خالل
إصدار تعميم يعاجل جزءًا يسريًا من
مشكلة املودعني (السماح بسحوبات
ّ
يتعلق بسعي
نقدية حمدودة) ،والثاني
حزب املصرف الستغالل موقف قاله
املتحدث باسم صندوق النقد الدولي
جريي رايس للقضاء على االقرتاح
(«قانون الكابيتال كونرتول لن حيقق
الفعالية املطلوبة من دون وجود خطة
لإلصالح الشامل الذي حيتاج إليه
لبنان بصورة ماسة»).
مع ذلك ،فإن العنصر الثالث الذي
ميكن أن يعطي مؤشرًا لوجهة القانون،
سيكون املدة اليت حتتاج إليها جلنة
اإلدارة والعدل يف مناقشته ،علمًا
بأن عددًا من النواب قرأوا يف تصريح
رئيس اللجنة جورج عدوان ،أمس،
متهيدًا يؤكد أن اللجنة لن تتعامل مع
فعدوان
القانون بوصفه مستعج ًالُ .
أعلن أمس أن اللجنة ،اليت ستبدأ
األسبوع املقبل مبناقشة االقرتاح،
«ستشبعه درسًا لكي يكون قانونًا
ُ
وستعطيه الوقت
كما جيب أن يكون،
الالزم» .هذا التصريح ينفي ما سبق
أن نقلته مصادر نيابية عن عدوان،
بأنه سيسرع يف بت االقرتاح ،إىل
حد اإلشارة إىل أنه لن حيتاج إىل
أكثر من جلستني ،علمًا بأن مساعي
جرت بعد إجناز االقرتاح يف جلنة املال
إلحالته رأسًا إىل اللجان املشرتكة،
توفريًا للوقت ،إال أن عدوان رفض
ذلك ألن رئيس اجمللس سبق أن
حول االقرتاح إليه .مصادر اللجنة
ّ
رأت يف ذلك أمرًا طبيعيًا .إذ بعد
تصريح ممثل صندوق النقد الذي
صدر بعيد إنهاء جلنة املال مناقشة
االقرتاح ،مل يعد بإمكان جلنة اإلدارة
جتاوز موقف الصندوق ،و»لذلك ال بد
من درس االقرتاح من هذه الزاوية،
لكي يؤدي الغاية منه».
بالنتيجة ،يواجه االقرتاح جولة جديدة
من النقاشات يف جلنة اإلدارة
والعدل ،بعدما مجدت عملها إىل حني
بت جلنة املال االقرتاح ،علمًا بأن أحد
مربرات حتويل رئيس اجمللس النيابي
نبيه بري االقرتاح إىل اللجان يف
حزيران  ،2020كان ورود مالحظات
من صندوق النقدُ ،يفرتض أن تؤخذ
بعني االعتبار عند إعداد القانون.
وحبسب تقرير جلنة املال ،فإنها
أخذت بـ»مثانني يف املئة من هذه
املالحظات ،مبا يسهل الحقًا أي
مفاوضات حكومية مع الصندوق».
يف اللجنة ،مل تكن النقاشات بعيدة
عن موقف ممثل صندوق النقد .كان
هنالك تأكيد أنه يف احلالة الطبيعية،
فإن أي قانون ال بد أن يكون جزءًا
من خطة إنقاذية .ولذلك اعتربت أنه
بالرغم من احلاجة إىل القانون نظرًا

إيلي الفرزلي

مير بها
إىل الظروف االستثنائية اليت ّ
البلد ،إال أن «أي خطوة ستبقى عاجزة
عن وضع حلول دائمة ما مل تقرتن
أول متطلباته
باستقرار سياسي من ّ
تتصدى للمشكلة بكفاءة
تأليف حكومة
ّ
وجدارة ،وإجراء إصالحات بنيوية من
ضمن خطة واضحة ومتكاملة تضع
االقتصاد الوطين على سكة استعادة
مقومات حيويته وانطالقته ،وخترج
البلد من أزمته».
هذا مل مينع اللجنة من املضي قدمًا
بالبحث عن نص ينهي االستنسابية
تصر عليها املصارف كما
اليت
ّ
مصرف لبنان .فبحسب اللجنة ،ال
حيولون أموا ً
ال
يزال بعض
احملظيني ّ
ّ
إىل اخلارج ،ويستفيدون من تغطية
نفقات يف اخلارج ،علمًا بأنه تبينّ
للجنة (مستند مقدم من جلنة الرقابة
حولت
على املصارف) ،أن املصارف ّ
خالل السنتني  2019و( 2020لغاية
شباط  )2021مبلغ  244مليون دوالر
للنفقات التعليمية وحدها .وبالرغم من
ذلك ،هناك من يشكو من عدم تنفيذ
قانون الدوالر الطاليب ملصلحته،
ما يؤكد استنسابية التحويالت اليت
يسعى اقرتاح القانون إىل إلغائها،
وبالتالي حتقيق أكرب قدر من العدالة
واملساواة بني املودعني.
ولذلك ،يؤكد كل من النواب حممد
احلجار وأالن عون وياسني جابر أنه
حتى بعد موقف الصندوق ،ال يزالون
يؤيدون إقرار القانون ،ويتمسكون
مبا أقرته اللجنة ،مع االنفتاح على
أي تعديالت ميكن أن تساهم يف
تطويره.
ّ
يذكر رئيس جلنة املال ابراهيم
كنعان بأن «اللجنة ّ
حتفظت على عدم
وجود خطة حكومية ،لكن رغم ذلك،
وصلها اقرتاح قانون ،كان ينبغي أن
تتعامل معه من منطلق أنه ال ميكن
ترك الناس الستنسابية املصارف
وبناء عليه،
ولتعاميم مصرف لبنان».
ً
هو يعترب أن «القانون هو بهذا املعنى
حاجة وليس ح ًال» .أما بشأن موقف
ّ
الصندوق،
فيذكر «كنعان بأنه عندما
أرسل مالحظاته على اقرتاح القانون
مل يكن هنالك أي خطة» ،مشريًا يف
الوقت نفسه إىل أن «رأي رايس مل
يتناقض مع وصلت إليه اللجنة ،فهو
أعلن أن من األفضل أن يصار إىل
إقرار خطة إصالحية ،وهو ما نؤيده
متامًا ،من دون أن يعين ،حبجة عدم
وجود خطة ،عدم اختاذ تدبري احرتازي
ينهي الفوضى املصرفية ومينع
استمرار ّ
حتكم مصرف لبنان بالقرارات
اليت تطال بتأثريها كل الناس».
من جهته ،يؤكد احلجار أن كتلة
املستقبل ،اليت كان ميثلها يف
اجتماعات اللجنة ،ال تزال على
موقفها املؤيد إلقرار القانون ،مع
إدراكها أنه يأتي متأخرًا وأن األولوية
تبقى خلطة إصالحية شاملة .لكن يف
املقابل جيزم أنه مل يعد باإلمكان إبقاء
األمور خاضعة الستنسابية املصارف،
طارحًا عالمات استفهام عن سبب
عدم تعاون مصرف لبنان ومجعية
املصارف مع اللجنة .ويضيف« :لو
أن اللجنة حصلت على املعلومات
بت املوضوع
اليت طلبتها لكان أمكننا ّ
بشكل دقيق ،لكن مع ذلك ،فقد
ّ
متكنت اللجنة من وضع معيار مستند
إىل عدد من املؤشرات؛ من بينها
السقف الذي وضعه مصرف لبنان
يف تعميمه ،فهي ال ميكنها أن تضع
سقوفًا مرتفعة تكون سببًا إلفالس
املصارف».

يف املقابل ،يؤكد النائب علي فياض،
الذي ّ
مثل حزب اهلل يف اللجنة أن ما
التوصل إليه هو أفضل املمكن
مت
ّ
بالنظر إىل املعطيات املتوفرة .لكن،
يف املقابل ،فإن مصادر ّ
مطلعة تتوقع
أن ال حيارب احلزب إلقرار القانون.
وهو بالرغم من تأييده بالكامل ،إال
أنه لن يقف يف وجه بري إذا قرر
األخري إسقاط االقرتاح.
كذلك ،يقول عون إن التكتل يؤيد
باملطلق ما قاله صندوق النقد لناحية
وجوب أن يكون قانون الكابيتال
كونرتول جزءًا من أي خطة إصالحية،
تشمل هيكلة املصارف وتوزيع
اخلسائر وإجياد آلية تعيد ضخ
األموال من اخلارج ،لكن مع ذلك
ال بد من السري بقانون يساهم يف
إنهاء الفوضى .ولذلك جاء االقرتاح
ّ
متحفظًا لناحية االستثناءات.
األمر نفسه يشري إليه جابر .هو كان
أعدت
عضوًا يف اللجنة الفرعية اليت ّ
االقرتاح ،ويعترب أن ما ورد فيه هو
«أفضل املمكن بالنظر إىل الظروف
الراهنة وإىل المباالة مصرف لبنان
ومجعية املصارف بطلبات اللجنة».
موقف جابر ال يعبرّ بالضرورة عن
موقف بري ،الذي تشري املعلومات
إىل أنه نفض يده من القانون ،بعدما
ضمن وصول فتات الودائع إىل
أصحابها.
األساس أن املصارف مل يناسبها
هكذا تشريع ملا يتضمنه من بنود
تفرض العقوبات اليت قد تصل إىل
ّ
املتخلف عن
درجة اعتبار املصرف
التنفيذ متوقفًا عن اإليفاء والدفع،
وبالتالي شطبه من الئحة املصارف.
وللتذكري ،فإن مجعية املصارف سبق
أن أرسلت ،يف  21نيسان ،2021
كتابًا إىل اللجنة تدعو فيه إىل :حظر
التحويل إىل اخلارج بالكامل ،منع
التحويل إىل العمالت األجنبية يف
الداخل ،والتضييق يف االستثناءات
قدر اإلمكان ،حصر السحوبات النقدية
باللرية اللبنانية على أساس سعر
املنصة اإللكرتونية ،حتديد السقوف
النقدية املسموح بها من أجل ضبط
كتلة النقد املتداول ،سداد القروض
املمنوحة سابقًا بالعمالت األجنبية
بعملة القرض من أجل احلفاظ على
حقوق املودعني .وملا مل يأت النص
على قياس مطالبها ،فقد وقفت يف
وجه اقرتاح القانون ،باالتفاق مع
مصرف لبنان ،الذي يرفض بدوره
ّ
حتكمه مبصري
تقييده بقانون يلغي
الناس عرب التعاميم.
بالنتيجة ،وبالرغم من كل املالحظات،
فإن اللجنة تعترب أن القانون ال يزال
يليب أربع حاجات أساسية:
 تيسري أمور املودعني ،وبالتالي احلدمن منازعاتهم مع أصحاب املصارف
قضائيًا ،ومن وسائل العنف اليت
يلجأون إليها يف بعض األحيان.
 احلد من االستنساب وحتقيقأكرب نسبة من العدالة واملساواة
يف تعامل املصارف مع املودعني،
كبارهم وصغارهم على حد سواء.
ّ
للتظلم
 إجياد مرجعية مركزيةوللحد من
والشكوى من جهة،
ّ
ازدواجية االستفادة يف حال تعدد
احلسابات املصرفية من جهة ثانية.
 استعادة الثقة املفقودة حاليًابني النظام املصريف واملودعني،
وبالتالي البدء باخلطوة األوىل على
صعيد انتظام العمل املصريف وعودة
الدورة الطبيعية لعجلة االقتصاد
الوطين.

حزب اهلل ـــ التيار احلر :سوء «التفاهم» يكرب
رىل ابراهيم

قبل سبعة أشهر ،كان املشروع الرئيسي ما بني التيار الوطين احلر وحزب اهلل
هو «تطوير التفاهم للتفاهم حول كيفية بناء الدولة» ،وهو ما مل حيصل لسبب
أساسيّ ،
يصر حزب اهلل
يلخصه التيار باآلتي« :حلف املقاومة مع نبيه بري» .وفيما
ّ
على العالقة الوطيدة مع بري ،بدأ االمتعاض العوني خيرج اىل العلن وال سيما مع
تكليف األمني العام حلزب اهلل رئيس جملس النواب ،خصم العونيني األول ،التوسط
يف اخلالف على تشكيل احلكومة .هكذا اشتعلت النريان بني الطرفني.
منذ نهاية العام املاضي ،يتحدث كل من التيار الوطين احلر وحزب اهلل عن تطوير
أقرا بأن التفاهم
وثيقة تفاهم مار خمايل اليت دخلت عامها اخلامس عشر .الطرفان ّ
حباجة اىل تفاهم ،وشكلاّ جلنة مشرتكة للتنسيق وإعادة درس النقاط الواردة يف
الوثيقة وما جيب تعديله أو إضافته .كان تركيز رئيس التيار جربان باسيل على
موضوع «بناء الدولة» الذي إن فشل« ،تنتفي معه احلاجة اىل التفاهم» .فيما قال
«الرد على العقوبات األمريكية
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل إن
ّ
مرت األيام من دون أي
يكون بتطوير العالقة مع التيار الوطين احلر» .مذذاك ّ
وو ّ
ضب مشروع تطوير التفاهم حتى إشعار آخر .ليس ذلك
نشاط يف هذا السياقُ ،
ً
فحسب ،بل دخل هذا التحالف أخريا مرحلة تأزم مع بدء الردود والردود املضادة
بني الطرفني ،وآخرها كالم رئيس اجلمهورية ميشال عون يف مقابلة مع موقع
«املدن» عن وقوف حزب اهلل على احلياد جتاه متسك رئيس جملس النواب بتكليف
سعد احلريري ودعمه ،مستشهدًا بقول لإلمام علي« :احملايد خذل احلق ومل ينصر
وجهها النائب العوني السابق نبيل نقوال اىل نصر اهلل،
الباطل» .تلت ذلك رسالة ّ
 ،أشار فيها اىل أن أصابع االتهام ّ
تتجه اىل حزب اهلل يف موضوع تهريب املواد
األساسية ،ليضيف« :تكلمتم على الفاسدين ،واعتربمتوهم كالعمالء ( )...ما حيدث
اليوم أنتم ّ
متهمون ،وكأنكم اخرتمت حليفًا طائفيًا خوفًا غري مربر على طائفتكم
ّ
وفضلتموه على شريك لبناني جيمع من حوله أبناء من كل املذاهب
الشيعية،
واملناطق ( )...كنتم تراقبون تهريب مئات املاليني من الدوالرات إىل اخلارج من
ِقبل حلفاء ،وخصوم ،ومل حتركوا ساكنًا ،وكنتم قادرين على دعم معركة أكثرية
الشعب اللبناني ضد الفساد ،ومل تفعلوا» .ورأى نقوال أن تلويح احلزب مبلفات
الفساد (يف إشارة اىل النائب حسن فضل اهلل) يأتي «ضمن مسلسل تضييع
املعركة ضد الفساد ومتييعها» .وأنهى رسالته بالقول إنه «ال ميكن البقاء على هذا
عمن سرق ،وأهدر جنى عمر كل
الوضع حبجة
ّ
القوي يف طائفته ،وخصوصًا السكوت ّ
اللبنانيني ومنع التدقيق اجلنائي وإعادة ما ميكن إعادته من األموال املسروقة».
قبيل رسالة نقوال ،برز االثنني املاضي تصريح لرئيس اجمللس التنفيذي يف
محل فيه املشكل احلكومي القائم اىل «بعض
حزب اهلل السيد هاشم صفي الدين ّ
السياسيني الذين يريدون أن يتوصلوا اىل حتقيق مآرب شخصية عادية هلم ،مل
يتمكنوا من حتقيقها يف األيام الطبيعية» ،ونّبه من «كثرة التالعب باملناورات
السياسية والشروط والشروط املضادة من هنا أو هناك ...من الضروري أن يعرف
هؤالء أنهم يتالعبون بكرامة اللبنانيني واملصاحل الوطنية» ،وهو ما ُف ّسر بأنه غمز
من قناة رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل.
هكذا ،احتقنت األجواء بني العونيني وحزب اهلل ،والسبب األساس يف اخلالف هو
«رئيس جملس النواب نبيه بري» .ففي اتصال مع «األخبار» أكد أنه ّ
تكلم «بلسان
الشعب ومبا يقال يف كل بيت عن متسك حزب اهلل بربي ورفضه التعاون مع عون
يسد
يف ما خص التدقيق اجلنائي ومكافحة الفساد .فال ميكن للرئيس عون أن
ّ
أذنيه لعدم مساع صراخ الناس والساكت عن اجلرمية شيطان أخرس» .وسأل
نقوال« :كيف ميكن غض النظر عما يفعله احلزب حبمايته لربي وتسترّ ه عن الفاسدين
ومتسكه بسعد احلريري على أنه املنقذ؟ حنن خناف على املقاومة من أن ينخرها
ّ
الفساد ،وال نسعى إىل حرب أهلية ،ولكن الواقع أن البلد خرب».
هل تعبرّ رسالتك عن مزاج يف القصر اجلمهوري والبياضة أو قرار ما لفتح النار
على حزب اهلل؟ جييب نقوال« :كالمي يعرب عن وجع الناس وعن احلقيقة اليت حياول
عمن يتالعب بالدوالر وملن
احلزب إخفاءها محاية حلليفه من الطائفة عينها ،وهي ّ
وعمن يقول لي اذهب وتشاور
يتبع املدعي العام املالي واملدعي العام التمييزي،
ّ
مع بري ّ
حلل مشكلة احلكومة وأزمة البلد».
من جهة أخرى ،تنفي مصادر التيار الوطين احلر أن يكون مثة عالقة بني حديث عون
ورسالة نقوال أو أن يكون مثة إيعاز مبهامجة حزب اهلل .لكنها ،يف املقابل ،تؤكد
على ما قاله نقوال من أن كالمه يعبرّ عن «مزاج الشارع العوني واملسيحي ككل،
وعن السؤال الدائم لقاعدتنا يف كل املناطق عما جنيناه من حلفنا مع حزب اهلل سوى
العقوبات وإغالق األبواب األمريكية واألوروبية وسواها واحلملة الداخلية املمنهجة
يف وجهنا .فيما هم (حزب اهلل) يتمسكون باحلريرية السياسية اليت صار جيسدها
بري ال احلريري ،ويتعذر عليهم مناصرتنا يف معاركنا خوفًا على رئيس جملس
النواب ،حتى إنهم باتوا رأس حربة يف خالفنا مع احلريري إىل درجة أنهم كلفوا
ّ
املكلف .ما يفهم
بري للتوسط بيننا ،مع معرفتهم املسبقة بأنه منحاز اىل الرئيس
ضمنيًا أنها رسالة بالغة الوضوح عن وقوفهم هم أيضًا يف صف احلريري ال على
احلياد» .وتضيف املصادر إن التيار ليس يف صدد التجنيّ على احلزب و»حريص
على العالقة اليت ّ
جنبت لبنان الكثري من املآسي ومحت أرضه من األطماع اخلارجية
والداخلية ،لكن كل ذلك يف ميل وانتظار لنب العصفور من بري يف ميل آخر .حتى
إن النائب مجيل السيد حتدث عن معادلة السالح مقابل السكوت عن الفساد».
املطلوب اليوم ،حبسب املصادر« ،التخلي عن تسميتنا لوزيرين مسيحيني ،بينما
هم رفضوا التخلي عن وزارة املالية ،وكان بوسعهم إشعال حرب للحفاظ على
هذا املكتسب» .وتشري املعلومات اىل إبالغ عون حزب اهلل أن «ما يفعله بري هو
«كومبني» يريد من خالله إغراقتا ولن نقبل بالسري وراءه ،كما تشري معلومات أخرى
اىل تقديم باسيل طرحًا يربط فيه موافقته على تسمية احلريري للوزيرين مبوافقة
الثنائي على التخلي عن وزارة املالية.
من جانبها ،تضع مصادر رفيعة يف قوى  8آذار ما يقوم به التيار الوطين احلر اليوم
«جلر احلزب اىل خالف مع بري» .وتكتفي بالرد جبملة واحدة« :حنن
يف إطار سعيه
ّ
ننجر اىل نزاع مع رئيس جملس النواب» .وسط هذا املشهد ّ
كله ،بدأ بري
مل ولن
ّ
محلة مضادة للتصعيد يف وجه عون وباسيل عرب التأكيد يف حديث صحايف أنه
متمسك باحلريري اىل النهاية ولن يسمح له باالعتذار ،تبعه تصريح من النائب يف
كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم يقول فيه إن موضوع االعتذار قد ُطوي.
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مــقاالت وتـحقيقات

اقرتاح الـ«كابيتال كونرتول»..
املصارف «تشفط»
جملس النوّاب مستقيل :األمر لرياض سالمة! الدوالرات من السوق
حـسن عـليق

أعضاء جلنة املال واملوازنة النيابية شديدو النباهة .جُيمعون
على أن دراسة اقرتاح قانون القيود على رأس املال
ّ
متأخرة».
(كابيتال كونرتول)« ،تأتي
شكرًا أصحاب السعادة .يف الواقع ،حيتاج املرء إىل كثري
ليدرك أن اقرتاح قانون طارئ ،كتقييد حركة
من الفطنة ُ
السحوبات والتحويالت يف بالد تعيش واحدة من أسوأ
األزمات االقتصادية واملالية والنقدية يف التاريخ احلديث،
ُيبحث متأخرًا عن موعده  20شهرًا على األقل .سنة و8
أشهر ،مل ُي ِ
جيدون
هدرها أصحاب السعادة يف اللهو .كانوا ّ
يف الدفاع عن امتيازات أصحاب الثروات .أكثر أعضاء
اللجنة فطنة هو رئيسها ،إبراهيم كنعان.
يقول إن اقرتاح الكابيتال كونرتول جيب أن يكون مقرونًا
خبطة إصالحية شاملة .يشاركه مستوى الفطنة نفسه زمياله
ياسني جابر ونقوال حناس .والثالثة ،كانوا الفرسان الذين
أسقطوا اخلطة احلكومية الشاملة.
اليوم ،ينافقون بالقول إنهم يشاركون صندوق النقد الدولي
فكرة أن اقرتاح تقييد حركة رأس املال جيب أن تأتي من
ضمن سلة متكاملة من اإلصالحات والقوانني واإلجراءات
ّ
ّ
جتف عن أيديهم دماء
اإلنقاذية ،فيما مل
أقرتها
اخلطة اليت ّ
ّ
حكومة الرئيس حسان دياب،
وتولوا تدمريها يف اللجنة
النيابية الفرعية اليت كان يرأسها كنعان نفسه.
كانت ّ
خطة دياب ،على علاّ تها« ،الورقة» الرمسية الوحيدة
وتوزع هذه
حتدد اخلسائر اليت حلقت بالقطاع املالي،
ّ
اليت ّ
اخلسائر بصورة أولية .هي الوثيقة الوحيدة اليت كشفت
جزءًا من الكارثة الكربى اليت ارتكبها حاكم مصرف لبنان،
رياض سالمة ،حتى بات لبنان الدولة الوحيدة يف العامل
اليت تتجاوز قيمة خسائر مصرفها املركزي جممل قيمة
الناتج احمللي هلذه الدولة.
اليت
الوحيدة
واألهم ،أنها الوثيقة
تتضمن خطة مقرتحات
ّ
للخروج من األزمة .ماذا فعل إبراهيم كنعان وياسني جابر
وزمالؤهما ،بالنيابة عن حركة أمل وتيار املستقبل واحلزب
التقدمي االشرتاكي وأحزاب وتيارات أخرى ،سوى تدمري
تلك اخلطة وترك البالد تسقط يف هاوية األزمة األسوأ من
نوعها يف العامل رمبا منذ احلرب العاملية الثانية؟ فعلوا ذلك
بدم بارد ،وها هم اليوم يتباكون على أن اقرتاح القيود
ــــ على السحوبات (من املصارف) والتحويالت (إىل اخلارج)
وتبديل العمالت ــــ مطروح أمامهم من دون خطة للخروج
من األزمة!
أحقر ما ينطقون به اليوم هو التعبري عن إدراكهم بأن
اقرتاح القانون الذي مل يصدر بعد (ومن غري املستبعد ألاّ
يبصر النور أبدًا) يأتي متأخرًا .يقولون ذلك كما لو أن قوة
قهرية منعتهم من القيام بواجبهم وإصدار القانون قبل 18
ّ
متأخرًا .من ّ
شهرًا .حسنًا .االقرتاح أتى
أخره؟ هم أنفسهم،
ّ
بأشخاصهم وكتلهم السياسية
تولوا تأخريه إفساحًا يف
اجملال أمام تهريب أموال
احملظيني إىل خارج البالد حلمايتها
ّ
على حساب االقتصاد وباقي السكان.
بد من التذكري بأن وظيفة قانون تقييد حركة
يف األصل ،ال ّ
رأس املال ،هي وظيفة طارئة ،حتمل صفة الـ»فوري».
هو قانون تلجأ إليه الدول حلماية ثرواتها الوطنية وعمالتها
احمللية واقتصادها ،ملنع هروب األموال يف أيام األزمات.
أصدرته عشرات الدول حول العامل .ويف بعض األحيان،
يطبق بعضها قانون التقييد (كابيتال كونرتول) ،احرتازيًا،
ّ
أي قبل نشوب األزمات.
وعلى ما ّ
ذكرنا الباحث يف «الدولية للمعلومات» حممد مشس
الدين ،جلأت حكومة الرئيس رشيد كرامي يف عهد الرئيس
شارل حلو إىل إقرار قانون (مرسوم اشرتاعي بعد نيلها
صالحية استثنائية من جملس النواب) لتقييد سحب األموال
من املصارف ،فور اندالع حرب عام  1967اليت ّ
شنها
العدو
ّ
اإلسرائيلي يف فلسطني وضد مصر وسوريا واألردن.
فعلت حكومة «سويسرا الشرق» ذلك ،يف ساعات ،خشية
هروب رأس املال من القطاع املصريف ،رغم أن لبنان مل
يكن مشاركًا يف تلك احلرب.
ما قامت به لجنة املال ،وستستكمله «اإلدارة والعدل» واللجان
املشرتكة ،سيكون ،قبل أيّ أمر آخر ،تشريعاً للتهريب
ويف األزمة اليت يعيشها لبنان حاليًا ،كان ينبغي أن يصدر
يف األيام اليت شهدت أول ّ
توقف للمصارف عن العمل بعد
 17تشرين األول  .2019فإقفال البنوك أبوابها هو كناية

عن «كابيتال كونرتول» بال قانون ،يستهدف حتديدًا «صغار
املودعني».
أما أصحاب الودائع الكبرية ،من مصرفيني وسياسيني
وحمتكرين وجتار
حمظيني ،فكانت عملية تهريب أمواهلم إىل
ّ
اخلارج جارية على قدم وساق ،فيما من ميلكون القليل يف
حساباتهم املصرفية ممنوعون من احلصول على مدخراتهم.
ُتركت املصارف
تطبق القيود «على ذوقها» ،وهو ما ال
ّ
تزال تقوم به ،بقرار من إداراتها ،وبتنظيم ورعاية من حاكم
مصرف لبنان.
جملس النواب ــــ الشديد احلرص على صالحياته ويرفض
رئيسه منذ اتفاق الطائف منحها استثنائيًا للحكومة ــــ قرر أن
مينح كل تلك الصالحيات لرياض سالمة .مل ميأل األخري فراغًا
ُترك له عمدًا وحسب ،بل حصل على ما ُيشبه الصالحيات
التشريعية االستثنائية اليت جعلته يفرض القيود اليت يريد،
بعد ّ
متنعه سابقًا عن االستجابة ملطالب وقف التحويل إىل
اخلارج ،بذريعة غياب التشريع القانوني .وقبل أيام ،أصدر
تعميمًا ليس سوى «كابيتال كونرتول» ،مينح فيه كل مودع
 400دوالر نقدًا ،وما قيمته  400دوالر باللرية اللبنانية
وفقًا لسعر منصة «صريفة».
ما جرى جعل لرأس املال يف لبنان استقاللية تفوق تلك
اليت حيظى بها يف أي دولة توصم بالنيوليربالية املوصوفة
بالتوحش« .الدولة» ،بكامل وعيها ،قالت عرب جملسها
النيابي ،إن األمر لرياض سالمة وحده.
فمجلس النواب ارتأى ألاّ يفعل شيئًا منذ بدء ظهور نتائج
فرت من
األزمة ،عام  .2019حكومة الرئيس سعد احلريري ّ
مواجهة الكارثة .أما حكومة دياب ،فوضعت خطة سرعان ما
توىل الربملان دفنها.
ومنذ ذلك احلني ،قررت القوى السياسية اهلروب من
أي كسل .فعدم اإلتيان بأي
مسؤوليتها .ليس يف ذلك ّ
ِفعل يف مواجهة االنهيار إمنا هو احنياز لسلطة رأس املال
الذي يريد أن يدير األزمة بنفسه ،مبا يناسب مصاحله،
ومبا يضمن له العودة إىل النموذج الذي سقط ،مع بعض
التعديالت يف الشكل ال يف املضمون.
يف حالة اقرتاح الكابيتال كونرتول ــــ وبعدما جرى تأخريه
حتى دخلت البالد مرحلة اقتصاد احلرب من دون إطالق
نار ــــ فإن عدم إقراره يعين تفويض رياض سالمة إنقاذ
املصارف واحملتكرين على حساب مجيع الناس .بعد سنة و8
أشهرِ ،
أقّر يف جلنة املال واملوازنة.
ّ
مسوه «متويل الكابيتال
كانت نقاشات النواب ترتكز حول ما ّ
كونرتول»! بدا أصحاب السعادة كما لو أنهم يبحثون يف
تشريع اإلنفاق ال تشريع القيود .وبعد جلنة املال واملوازنة،
أحاله رئيس اجمللس نبيه بري على جلنة اإلدارة والعدل.
ّ
«عمر طويل» يف «اإلدارة والعدل»،
سيحل االقرتاح
وبعد ُ
ضيفًا على طاولة نائب رئيس جملس النواب ،إيلي الفرزلي،
بصفته رئيسًا جللسات اللجان املشرتكة! ومن املناسب
التذكري بأن الفرزلي كان السياسي الوحيد الذي امتلك
الشجاعة ليقول علنًا« :نعم حنن حزب املصرف».
وكرمى لعيون هذا احلزب ،سيتوىل الفرزلي «تهذيب»
لينتج «كابيتال كونرتول» مل يشهد
اقرتاح القانونُ ،
التاريخ له مثي ًال .سيستكمل ما بدأه زميله إبراهيم كنعان
الذي يتباهى مبا «أجنزه» ،خمفيًا أنه
يتضمن تشريع حتويل
ّ
تودع يف املصارف نقدًا إىل اخلارج.
األموال اليت َ
الذين
املصارف
أصحاب
ذلك؟
ماذا يعين
حتول معظمهم
ّ
ّ
من مرابني إىل مضاربني على العملة ،سيتمكنون من مجع
الدوالرات من السوق وإيداعها يف املصارف ،ثم حتويلها
إىل اخلارج ،باسم الـ»كابيتال كونرتول».
ّ
ّ
يتولون االسترياد «املدعوم»،
احملتكرون الذين
والتحكم
باألسعار والتهريب ،سيجمعون أرباحهم بالدوالر النقدي،
ثم يودعونها يف املصارف
وحيولونها إىل اخلارج يف ظل
ّ
الـ»كابيتال كونرتول» .ما قامت به جلنة املال ،وستستكمله
جلنة اإلدارة والعدل وبعدها اللجان املشرتكة ،سيكون ،قبل
أي شيء آخر ،تشريعًا للتهريب.
ورغم أن جملس النواب ميضي يف دراسة هذا االقرتاح
الطارئ ،متأخرًا  18شهرًا ،ببطء شديد ،فال ضمانة بأن
القانون سيبصر النور.
زمن االزدهار .وها هم الناهبون
البالد ُن ِهبت لسنوات
َ
زمن االنهيار .أما ما ُيسمى
جُيهزون على ما تبقى فيها،
َ
«دولة» ،فاختارت ــــ مبلء إرادتها ــــ تفويض أمرها وأمر
الناس إىل رياض سالمة.

جمددًا ،تلجأ املصارف إىل السوق ،واملضاربة على سعر الدوالر،
بهدف متويل جزء من التزاماتها .منذ أن صدر تعميم مصرف
لبنان القاضي برد «نتف» من أموال املودعني ( 400دوالر
نقدًا ،وما يعادل  400دوالر باللرية اللبنانية ،شهريًا ،ملدة عام
واحد) ،بدأ عدد كبري من املصارف بشراء دوالرات من السوق،
على حد تأكيد عاملني يف القطاع املصريف ،بينهم أصحاب
بنوك .وحبسب هؤالء ،كان شراء املصارف دوالرات من السوق
رئيسيًا يف ارتفاع سعر الدوالر َ
ألفي لرية يف أسبوع
عام ًال
ّ
واحد ،من  13450لرية يوم  7حزيران اجلاري ،إىل  15500لرية
يوم االثنني املاضي .وتعين هذه العملية أن البنوك قررت رد
جزء من أموال املودعني ،عرب الدوالرات املوجودة حاليًا بني
أيدي عموم السكان ،بدل اللجوء إىل ما هو موجود لديها!
تشرح املصادر العاملة يف السوق أن قرار حاكم مصرف لبنان،
رياض سالمة ،حجب «دعم االسترياد» عن عدد من السلع،
كما «تقنني» الدعم عن سلع أخرى ،دفع بعدد من التجار إىل
طلب الدوالرات من السوق ،ما ساهم يف ارتفاع سعر العملة
الصعبة .فهؤالء التجار ال جيدون حاجتهم من الدوالرات ــــ سواء
تلك الالزمة لالسترياد ،أو اليت خيصصونها لـ»محاية» أرباحهم
عن حتويلها من اللرية إىل العملة األمريكية ــــ يف منصة
«صريفة» اليت أطلقها مصرف لبنان ،فيلجأون إىل دوالرات
السوقُ .يضاف إليهم اجتاه كثريين إىل ختزين الدوالرات ما
أمكن ،ألنهم يعتقدون بأن قيمة العملة الصعبة سرتتفع باطراد
مستقب ًال ،وخاصة بعد إلغاء الدعم بالكامل.
لكن املصادر املصرفية جتزم بأن ما خلق موجة ارتفاع السعر
بقيمة ألفي لرية يف أسبوع واحد ،هو أداء املصارف .فجزء كبري
يعول على سعر منصة «صريفة» ،كونه أقل من
من التجار
ّ
ّ
ويفضلون انتظار املوافقة على منحهم الدوالر بـ
سعر السوق،
 12000لرية على شرائه من الصرافني بسعر أعلى.
كما أن عملية حتويل األرباح إىل دوالرات ال تزال مستمرة
ّ
تشكل ضغطًا إضافيًا على سعر
بالوترية السابقة نفسها ،ومل
تسرب
اللرية .وتشري املصادر إىل التزامن الالفت بني بدء
ّ
األخبار عن تعميم مصرف لبنان بشأن دفع  400دوالر شهريًا
حترك سعر العملة األمريكية صعودًا ،وصو ً
ال
للمودعني ،وبدء ّ
ّ
شكل نقطة انطالق املوجة
إىل اإلعالن رمسيًا عن اخلطوة الذي
اجلديدة من حتليق الدوالر.

املصادر املصرفية تجزم بأن ما خلق موجة ارتفاع السعر بقيمة ألفي
لرية يف أسبوع واحد ،هو أداء املصارف

وتشرح املصادر بأن املصارف ،اليت ألزمها تعميم مصرف لبنان
بأن تتوىل تأمني نصف املبلغ املطلوب دفعه لكل مودع (200
يؤمن مصرف لبنان النصف الثاني)،
دوالر شهريًا ،على أن
ّ
قررت اللجوء إىل السوق لتوفري جزء من هذه الدوالرات .وهي
بدأت مجع اللريات من السوق ،ألن احلصول عليها من مصرف
لبنان ّ
يرتب عليها كلفة تراها باهظة.
جزء من البنوك (بعضها من أكرب مصارف لبنان) حيصل على
اللريات عرب بيع شيكات ،بعمولة وصلت مطلع األسبوع الفائت
إىل  9يف املئة (مقابل شيك مصريف مبليار لرية ،حيصل
املصرف من «تاجر العملة» على  910ماليني لرية) ،قبل أن
تنخفض نسبة العمولة إىل  6يف املئة .وهذه اللريات تخُ صص
ِ
املودع
إما لتمويل دفع الـ  400دوالر اليت سيحصل عليها
صص لشراء دوالرات
بالعملة الوطنية؛ فيما اجلزء اآلخر يخُ ّ
صرافني ،لتأمني الدوالرات النقدية اليت ُ
سدد شهريًا
من
ست ّ
ّ
ألصحاب الودائع.
وتشبه مصادر واسعة االطالع يف سوق الصريفة واالجتار
ّ
بالعملة ،ما جيري منذ مطلع األسبوع الفائت ،مبا جرى يف األيام
األخرية من شهر شباط املاضي ،عندما تهافتت املصارف على
دوالرات السوق ،مسببة بارتفاع سعر النقد األمريكي بنسبة
كبرية ،وخبلق موجة صعود للدوالر استمرت ألسابيع .فحينذاك
كانت املصارف تريد احلصول على الدوالرات ،من أجل تأمني
نسبة  3يف املئة من األموال املودعة لديها بالعمالت األجنبية،
املراسلة يف اخلارج .وبد ً
ال
وفتح حسابات بها يف مصارف
َ
من اللجوء إىل استخدام األموال اليت أخرجها أصحاب البنوك
من لبنان سابقًا ،قرروا الضغط على سعر الصرف عرب شراء
الدوالرات من السوق احمللية .أما اليوم ،وفيما مسح هلا مصرف
كونته يف اخلارج (نسبة الـ  3يف املئة)
لبنان باستخدام جزء مما ّ
لرد «نتفة» من األموال للمودعني ،قرر كثري من البنوك اللجوء
إىل السوق ،لشراء الدوالرات ،بد ً
ال من «املس» مبا بات لديها
يف املصارف األجنبية اليت تتعاون معها (مصارف املراسلة).
تتحدث املصادر عن استمرار عدد صغري
إضافة إىل ما سبق،
ّ
من املصارف بشراء الدوالرات من السوق ،بالوترية نفسها اليت
كانت سابقًا ،إما لتمويل ما تسميه التزامات خارجية ،وإما يف
حماولة منها لتأمني حسابات الـ  3يف املئة اليت كان ينبغي أن
تكونها قبل نهاية شباط الفائت!
ّ
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اسـرتاليات

كانت جتوب القارة األسرتالية يف العصر الطباشريي

قفزة «غري مسبوقة» ألعداد العاملني يف اململكة املتحدة

اتفاق جتاري مبدئي بني بريطانيا وأسرتاليا
علماء أسرتاليون يصنفون ديناصوراً باألكرب
ميهد الطريق أمام اتفاقية جتارة حرة بني البلدين
حجماً على االطالق

رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون مستقب ً
ال نظريه األسرتالي سكوت موريسون يف  10داونينغ
سرتيت أمس (إ.ب.أ)

من أعمال التنقيب يف مزرعة جنوب غرب كوينزالند يف العام  ،2007حيث اكتشف الهيكل العظمي لهذا
الحيوان املنقرض للمرة األوىل

صنف علماء يف أسرتاليا فصيلة
الديناصورات،
من
جديدة
اكتشفت عام  ،2007بالفصلية
األكرب حجمًا على اإلطالق بني
احليوانات العمالقة اليت عاشت
يف القارة.
ويعد أسرتالوتيتان كوبرنسيس
ّ
أو «العمالق اجلنوبي» بني
من
األكرب
الـ15
األنواع
الديناصورات املكتشفة على
مستوى العامل.
وقال خرباء أن ارتفاع الديناصور
العمالق ،الذي ينتمي إىل
فصائل تيتانوسورس ،بلغ
حوالي  6.5مرتًا ،يف حني
بلغ طوله حوالي  30مرتًا ،أو
ما يوازي «طول ملعب كرة
سلة».
واكتشف اهليكل العظمي هلذا
احليوان املنقرض للمرة األوىل
يف مزرعة جنوب غرب كوينزالند
(مشال شرق القارة).
ودرس علماء احلفريات خالل
العقد املاضي اهليكل العظمي
على
للتعرف
املكتشف،
الديناصور ومتييزه عن باقي
فصائل الديناصورات املكتشفة،
من خالل مقارنة مسح عظامه
مبسوح لعظام حيوانات أخرى
من فصيلة سحليات األرجل.
ويعرف عن سحليات األرجل أنها
كائنات ضخمة جدًا ،تتغذى على

النباتات ،وهلا أعناق شاهقة
العلو ،وأذيال طويلة ،وأرجل
مسيكة تشبه قواعد البناء.
وكانت هذه الديناصورات جتوب
القارة األسرتالية يف العصر
الطباشريي قبل ما يرتاوح 92
و 96مليون سنة.
وأطلق العلماء اسم «كوبر» على
املخلوق الضخم نسبة إىل نهر
كوبر كريك القريب من مكان
اكتشافه.
واستغرقت عملية التعرف على
أصل الديناصور العمالق وقتا
طويال بسبب وجوده يف منطقة
نائية ،وحجم عظامه الضخم ،إىل
جانب حالتها اهلشة ،ما استدعى
التعامل معها حبذر.
متحف
يف
باحثون
وقال
كوينزالند ومتحف إيرومانغا
للتاريخ الطبيعي إن أغلب بقايا
الديناصور عثر عليها سليمة.
ويعتقد الفريق أن الديناصور
األسرتالي تربطه عالقة وثيقة
بعدد من فصائل سحليات
األرجل ،وهي وينتونوتيتان،
د يا ما نتينصو ر و س ،
وسافاناصور.
وقال سكوت هوكنول ،أحد كبار
الباحثني يف الفريق« :يبدو
أن أكرب ديناصورات أسرتاليا
انتمت إىل أسرة سعيدة كبرية
واحدة».

واكتشفت عظام الديناصور
العمالق للمرة األوىل عام
 2007على أراضي مزرعة يف
منطقة أيرومانغا ،كانت مملوكة
لباحثني متخصصني يف دراسة
روبن
هما
الديناصورات،
وستيوارت مكنزي.
وقال ستيوارت مكنزي« :من
املدهش التفكري أنه منذ
اكتشاف ابننا ألوىل عظام
الديناصور ،مرورًا بعملية احلفر
األوىل بإشراف متحف كوينزالند،
وصو ً
ال إىل تطوير متحف خريي
يشرف على حفريات سنوية
للبحث عن ديناصورات ،كيف
ساعدنا اجلميع على الوصول
إىل ما حنن فيه اآلن ،أشعر
بأننا حمظوظون جدًا».
ورحبت حكومة والية كوينزالند
هلذا
اجلديد
بالتصنيف
واصفة
العمالق،
احليوان
إياه بأنه «هدية الكتشافات
الديناصورات احمللية».
وقال جيم طومسون ،الرئيس
متاحف
جملموعة
التنفيذي
كوينزالند« :أسرتاليا واحدة
من اجلبهات األخرية الكتشاف
وأصبحت
الديناصورات،
كونيزالند تتمتع مبكانة جتعل
منها عاصمة احلفريات يف
البالد .وأعتقد أنه ال يزال
هناك الكثري الكتشافه».

أعلنت اململكة املتحدة الثالثاء
املاضي التوصل إىل اتفاق
مبدئي ميهد الطريق أمام اتفاقية
جتارة حرة بني البلدين مع
أسرتاليا ملرحلة ما بعد بريكست،
وصفته احلكومة الربيطانية بأنه
«تارخيي».
وتعترب بريطانيا خامس أكرب
شريك جتاري ألسرتاليا ،اذ
وصلت قيمة حجم التبادل
التجاري بني البلدين من بضائع
وخدمات إىل  ٢٦مليار دوالر كل
عام .ووصلت قيمة االستثمارات
الربيطانية يف أسرتاليا إىل
حوالي  123مليار دوالر العام
املاضي.
وهذا أول اتفاق تتوصل إليه
لندن ،ومل يكن جمرد جتديد
التفاق موجود أو تكييف
التفاقات مربمة أص ًال بني االحتاد
األوروبي ودول أخرى ،حبسب ما
جاء يف بيان صادر عن رئاسة
الوزراء الربيطانية ،يف الوقت
الذي يسعى فيه رئيس الوزراء
بوريس جونسون ،إىل توسيع
التجارة خارج االحتاد.
وذكرت «بلومربغ» ،أنه قد مت
االنتهاء من االتفاق خالل مأدبة
عشاء مساء االثنني املاضي،
بني جونسون ورئيس الوزراء
األسرتالي سكوت موريسون،
حبسب ما ذكره مصدر مطلع
على املفاوضات طلب عدم
الكشف عن هويته.
وأبرز البضائع املتبادلة حاليًا
هي النبيذ والسيارات واألدوية
واملعادن ،ومن املتوقع أن
تضيف االتفاقية اجلديدة 1.3
مليار دوالر للناتج احمللي
األسرتالي.
وقال احمللل االقتصادي عبداهلل
عبداهلل ان أبرز التغيريات االجيابية
اليت ستطال األسرتاليني من
هذه االتفاقية تتعلق بشروط
العمل والتأشريات الربيطانية:
«سيتمكن األسرتاليون ممن هم
دون سن الـ  ٣٥من العيش
والعمل يف بريطانيا دون قيود
ملدة تصل إىل  3سنوات».
وأوضح عبداهلل أن أسرتاليا
ستبادر باملقابل إىل إلغاء
شرط عمل محلة تأشرية الـ
 Working Holidayالربيطانيني
لثمانية ومثانني يومًا يف املزارع
األسرتالية.

وجتدر اإلشارة إىل أن األسرتاليني
من سن  18إىل  30عامًا ،كانوا
قادرين قبل االتفاقية اجلديدة
من احلصول على تأشرية تسمح
هلم بالعمل ملدة عامني يف
اململكة املتحدة.
وتتضمن قائمة املستفيدين من
االتفاقية اجلديدة ،املزارعني
األسرتاليني الذين كانوا غري
قادرين على دخول السوق
القوانني
بسبب
الربيطانية
الصارمة اليت وضعها االحتاد
األوروبي وال سيما تلك املتعلقة
باستخدام األمسدة الزراعية
وبعض اهلرمونات اليت تعتربها
«غري
األوروبية
السلطات
صحية».
وتابع عبداهلل حديثه قائ ًال:
«اليوم لدى بريطانيا حرية أكرب
للتفاوض على اتفاقية مشرتكة
األسرتالية
البضائع
ومنح
تسهيالت إضافية».
األعلى
االعرتاض
أصوات
جاءت يف اململكة املتحدة من
املزارعني االسكتلنديني حتديدًا
وفق ما شرح عبداهلل »:تكلفة
واحليواني
الزراعي
اإلنتاج
بأسرتاليا أرخص منها يف
بريطانيا ،ما يرفع من قدرة
البضائع األسرتالية التنافسية
يف بريطانيا مع غياب أي رسوم
مجركية ،رغم أن االتفاقية ال
تلحظ الغاء فوري للرسوم على
املنتجات الزراعية ،بل الغاء
تدرجيي على مدى  15عامًا».
أما االعرتاضات على اجلانب
حول
فتمحورت
األسرتالي
إمكانية منح الشركات متعددة
اجلنسيات ،حق اللجوء إىل
املستقلة
التحكيم
هيئات
للمطالبة بتعويضات من احلكومة
يف حال تبني أن بعض القوانني
تقوض من مصاحلها.
وشرح عبداهلل تفاصيل هذا
التحفظ بالقول« :هذا ميكن
ان يكلف دافعي الضرائب
االسرتاليني مبالغ كبرية يف
حال حكمت اهليئات املستقلة
لصاحل الشركات وضد احلكومة
األسرتالية».
وعلى صعيد متصل ،أكد
متحدث باسم احلكومة أن اللقاء
حل القضايا العالقة .ويذكر أن
أسرتاليا هي الشريك التجاري
رقم  20على مستوى العامل

بالنسبة للمملكة املتحدة ،حيث
شكلت التجارة مع أسرتاليا 1.2
يف املائة من إمجالي حجم جتارة
بريطانيا يف عام .2020
بدوره أعلن وزير التجارة
االسرتاىل دان تيهان الثالثاء
املاضي ،عن توصل بالده
وبريطانيا إىل اتفاق جتارى،
وذلك بعد أن أسفرت احملادثات
بني رئيسى وزراء البلدين عن
تسوية القضايا العالقة.
وقال تيهان  -فى بيان نقلته
شبكة (يورونيوز) األوروبية  -إن
رئيس الوزراء االسرتاىل سكوت
موريسون اجتمع مع نظريه
الربيطانى بوريس جونسون
فى لندن الليلة املاضية (ليل
وتوصل
املاضي)،
االثنني
املسؤوالن إىل حلول للقضايا
باتفاقية
اخلاصة
العالقة
التجارة احلرة فى لقاء وصفه بـ
«اإلجيابى».
وأضاف تيهان أنه سيتم إصدار
إعالن رمسي يف هذا الصدد.
ورغم أن التفاصيل مل تظهر
بعد ،فإن التقديرات الرمسية
تقول إن االتفاقية قد تضيف
 500مليون جنيه اسرتليين إىل
الناتج االقتصادي الربيطاني
على املدى الطويل.
وعلى صعيد داخلي ،سجلت
أعداد املوظفني يف الشركات
الربيطانية زيادة غري مسبوقة،
خالل شهر أيار ،وذلك عقب
ختفيف قيود مواجهة فريوس
املطاعم
وإعادة
«كورونا»
واحلانات للعمل .ورغم ذلك ال
يزال هذا الرقم أقل بأكثر من
نصف مليون شخص عن عدد
العاملني يف بريطانيا قبيل
بداية اجلائحة.
الضرائب
بيانات
وأظهرت
الصادرة الثالثاء املاضي ،أن
الشركات الربيطانية رفعت عدد
موظفيها بنحو  197ألف شخص
يف أيار يف أكرب زيادة شهرية
منذ بداية التسجيل يف شهر
(متوز من عام 2014؛ ما رفع
إمجالي العاملني إىل  28.5مليون
شخص.
وبدورها أظهرت بيانات مكتب
الربيطاني
الوطين
اإلحصاء
الثالثاء املاضي أن معدل البطالة
تراجع خالل  3أشهر حتى نيسان
املاضي ،كما كان متوقعًا.
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مـقاالت وتـحقيقات

«الكابيتال كونرتول» من وجهة نظر اقتصاديّني :قاعدة لإلصالح جتارب من العامل :القيود ال تض ّر بـ«االقتصاد احل ّر»
منذ بداية ظهور نتائج االنهيار ،برزت احلاجة إىل وضع
قيد حركة األموال ،وهو اخلطوة األساس حتى ال
قانون ُي ّ
خيسر لبنان ما تبقى من دوالرات ،بهدف استخدامها إلعادة
مر أكثر من سنة و 8أشهر على سلوك
إطالق عجلة االقتصادّ .
االقتصاد مساره االحنداريّ ،
وظف خالهلا «حزب املصرف»
كل جهوده ملنع إقرار القانون ،إىل أن ّ
ّ
متكنت جلنة املال
روحيته وصاغته
من
القانون
إفراغ
من
النيابية
واملوازنة
ّ
مستعدة إلقراره .انطالقًا من
على قياس املصارف ،فباتت
ّ
قدم ّ
كل من الوزير السابق واالقتصادي جورج قرم،
هناُ ،ي ّ
ورئيس قسم االقتصاد يف اجلامعة اللبنانية ــــ األمريكية
غسان
عضو املكتب السياسي يف احلزب الشيوعي اللبناني ّ
ديبة ،واملستشار االقتصادي لرئيس القوات اللبنانية روي
بدارو ،مواقفهم من «الكابيتال كونرتول»
جورج قرم :تغيري النموذج
أن البحث مبوضوع الضوابط على حركة رأس املال
أعتقد ّ
ً
ّ
ٍ
يؤمن الغاية منه،
لن
لبنان
مثل
بلد
يف
وإقراره
،
ا
كثري
تأخر
ّ
ٍ
مبجموعة من اإلجراءات .ففي البدء
وخاصة إذا مل يرتبط
جيب أن يكون لدينا مصرف مركزي قوي وعقالني ُيساعد
على إخراج البلد من ورطته ،وليس العكس كما هو الواقع
حاليًا ،مع هكذا حاكم بنك مركزي (رياض سالمة) .أما
أقرت
النقطة الثانية ،فنذكرها باالستناد إىل جتارب دول ّ
أن حظوظ ضبط حركة
«الكابيتال كونرتول» ،فنستنتج ّ
األموال والسوق ُمتدنية ،والقانون قد يؤدي إىل إضعاف
سعر صرف العملة احمللية .إمكانية استبدال اللريات
بالدوالرات الورقية ،ستبقى موجودة ،وهذه «البانك نوت»
(األوراق النقدية) ُ
حول إىل اخلارج .نذكر جتربة اجلزائر
ست ّ
اليت عايشتها .كان البلد ُيعاني من مديونية خارجية عالية،
وفقد قدرته على تسديد الدفعاتُ ،
ففرضت قيود قاسية
على حركة األموال ،من دون أن مينع ذلك املقيمني وغري
ّ
والتمكن
املقيمني من «التحالف» لاللتفاف على القانون،
من تبادل العمالت ،ما زاد من الضغوط على سعر صرف
العملة احمللية .إذا كان هناك فرار لرأس املال من ٍ
بلد ما،
فال يمُ كن إيقافه نهائيًا .مع اإلشارة إىل ّ
أنين أوافق على
أن ضبط الكتلة النقدية األجنبية أساسي إلعادة إطالق
ّ
النمو.
عجلة
ّ
اإلجراءات بحاجة إىل مصرف مركزي قويّ وعقالني
ّ
احلل البديل إذًا ملعاجلة اإلشكالية؟
ما
بوجود املوارد الطبيعية واإلمكانيات ،ينبغي أن نحُ ّقق
ّ
ثم ننطلق يف رفع نسبة
االكتفاء الذاتي الغذائي
للسكانّ ،
التصدير للحصول على العملة الصعبةُ ،مستفيدين من
الرتاجع يف قيمة العملة احمللية .بالتزامن ،جيب التواصل
ّ
مع ّ
بكل
كل الدول واالحتادات للطلب منها تعليق العمل
اتفاقيات التبادل التجاري اليت ُعقدت منذ أيام احلريري
األب (رئيس احلكومة الراحل رفيق احلريري) ،نظرًا إىل
الظروف اليت منر بها .فهل من املعقول أن يكون استريادنا
مرتفعًا من االحتاد األوروبي ،يف حني ّ
أنه ُيرفض تصدير
معظم السلع من لبنان؟ زيادة التصدير تعين خلق قطاعات
إنتاجية جديدة ،ما يعين احلاجة إىل منح القروض ليتمكن
الناس من االستثمار .القيام بذلك غري ممكن مع القطاع
كب ّ
كلو سوا» .جيب إعادة هيكلة
املصريف احلاليّ :
«بدو ّ
القطاع املصريف اللبناني ،الذي بلغ حجمه  4أضعاف الناتج
الوطين .هذه ظاهرة شاذة .أما اجلرمية ُ
الكربى ،فقد وقعت
مبقاصة حملية
احلاكم
مع دولرة االقتصاد احمللي ،ومساح
ّ
للشيكات بالدوالر .من الضروري إنهاء هذه الدولرة.
باختصار ،جيب تغيري النموذج االقتصادي ووضع نظام
جديد ليكون هناك ّ
حل.
روي بدارو :ال يتعارض مع االقتصاد الحرّ
احلر القائم على
هل يوجد تعارض بني النظام االقتصادي
ّ
حرية التبادالت املالية وبني فرض ضوابط على حركة رأس
املال؟ أبدًا ال يوجد تعارض ،ولكن لنعد أو ً
ال إىل تعريف
احلر» ،بأن يكون محُ ّررًا من ّ
كل شيء .وهذا
«االقتصاد
ّ
ليس واقع احلال يف لبنان .فاالقتصاد بوجود احتكارات
«احلر»،
ومراكز ُمهيمنة يف السوق ،ينزع عنه صفة
ّ
تعددة»ُ ،حّر يف األسواق
أن اقتصادنا «ذو أوجه ُم ّ
ويعين ّ
الصغرية واحملال الفردية فقط .لو مل يكن هذا االحتكار
موجودًا ،ولو كان سعر الصرف مرنًا غري ثابت بالطريقة
اليت ُ
اعتمد فيها منذ الـ ،1997ملا وصلنا إىل هذه احلالة.
أدت إىل إفشال
خاطئة
سياسات
قنا
طب
أن
وبعد
حاليًا،
ّ
ّ
جيدة ،بتنا ُمرغمني على إقرار قانون لضبط حركة
منظومة
ّ
رؤوس األموال .فـ»الكابتيال كونرتول» يعين ّ
أنه إذا كان
ٍ
وحباجة إليها ،جيب احلفاظ على
لدينا عمالت أجنبية نادرة،
هذه «اخلمرية» وضبطهاّ ،
ألنها آخر ما تبقى إلعادة إطالق
يتحدث عن
عجلة االقتصاد .حتى صندوق النقد الدولي
ّ
إقرار قانون «الكابيتال كونرتول» ،بشرط أن يكون عاد ً
ال
ّ
إن قانون ضبط حركة
وشفافًا وجزءًا من برنامج كبري .أي ّ
األموال جيب أال يكون خطوة فردية ،بل يرتافق مع جمموعة

ليا القزي

من اخلطوات ،تبدأ من توحيد سعر الصرف بطريقة ُتوازن
ّ
احمللي :بني الطلب والعرض ،بني
بني مكونات االقتصاد
ُ
واملقرتض ،بني الشرائح االجتماعية املختلفة.
املودع
أن «الكابيتال كونرتول» مطلوب وضروري،
هي
املشكلة
ّ
ولكن املشروع املطروح حاليًا يف جملس النواب ليس أفضل
ّ
القوانني .التفاصيل غري واضحة ،ما يعين غياب الشفافية.
النقطة الثانية ،هي بيد َمن سيكون تطبيق القانون؟ مصرف
لبنان .هل يوجد شفافية يف البنك املركزي؟ أصول احلوكمة
أن أحدًا ال يضمن عدم وجود استنسابية
غري سليمة ،ما يعين ّ
يف السماح بتحويالت جلهات ُمعينة ،ومنعها على أفراد
آخرين ،وبالتالي إعادة خروج الرساميل.
غسـّان ديبة :اعرتاف بخسائر رأس املال
احلر» مفهوم خاطئ ّ
ألنه اقتصاد رأمسالي يعتمد
«االقتصاد
ّ
ً
أن
يظن
والبعض
األسواق.
حرية
على
ا
كلي
وليس
جزئيًا
ّ
مقدسة ،لكنها ليست كذلك يف االقتصادات
األسواق
حرية
ّ
الرأمسالية ،وخصوصًا اليوم بعد انتهاء مرحلة النيوليربالية.
ّ
يتحدث عن «تنظيم» األسواق .مث ًال ،اعترب رئيس
فالكل بدأ
ّ
أن أحد أعمدة
شواب
كالوس
العاملي
االقتصادي
املنتدى
ّ
مشروعه «إعادة إطالق الرأمسالية» ( )The Great Resetهو
«إدارة األسواق لتحقيق نتائج أكثر عد ً
ال» .وبالتالي ،احلديث
حرة خارج إدارة الدولة هلا ،أصبح حديثًا قدميًا
عن أسواق ّ
خص «الكابيتال كونرتول» حتديدًا ،فحتى
ما
وخشبيًا .يف
ّ
صندوق النقد الدولي أصبح مؤيدًا له يف بعض األحيان،
ألن حركة رؤوس األموال ــــ دخو ً
ال وخروجًا من ٍ
بلد ما ــــ قد
ّ
يكون هلا آثار سيئة على االقتصاد .بوجود أزمة نقدية ــــ
فإن القيود على حركة رؤوس األموال ُتصبح
كحالة لبنان ــــ ّ
ضرورية ملنع استنزاف االحتياطات األجنبية .وهذا حصل يف
العديد من الدول كآيسلندا وقربص وأوكرانيا.
أن قانون «الكابيتال كونرتول» ّ
تأخر كثريًا يف لبنان
أعتقد ّ
ً
وعادة
بعد أكثر من سنة ونصف سنة على بداية األزمة.
وبشكل سريع .واإلجراءات
قر القيود مع بداية األزمة،
ٍ
ما ُت ّ
تؤخذ ملنع تدهور سعر الصرف ،وحلماية النظام املصريف،
وخصوصًا إذا كان ُمقرتضًا بالعمالت األجنبية ،كما كان
الوضع يف آيسلندا ولبنان.
اليوم ،مل يعد هلذه اإلجراءات التأثري اإلجيابي املباشرّ ،
لكنه
للحد من موجات تدهور مستقبلية .والبحث
يبقى ضروريًا
ّ
بـ»الكابيتال كونرتول» ينبغي أن يجُ يب عن سؤال «ملاذا
حباجة إليه؟ وما هو مداه الزمين ُ
ٍ
املتوقع؟» .آيسلندا
حنن
أقرت اإلجراءات سنة  2008وبدأت برفعها تدرجييًا عام
مث ًال ّ
 .2017واألساس مواكبة اإلجراءات بإعادة هيكلة االقتصاد
لناحية إنهاء حالة عدم التوازن يف احلسابات اخلارجية،
وتطبيق سياسات صناعية لزيادة القدرة اإلنتاجية احمللية
وتوسيع التصدير.
يجب فرض القيود على الودائع الجديدة أيضاً
حدد عددًا من
يقوم جملس النواب حاليًا ببحث املوضوع ،وقد ّ
االستثناءات لتحويل األموال ،مثل حسابات الدوالر الطازج.
ّ
كل قانون أو إجراءات لتقييد حركة رؤوس األموال لديها
أتفهم استثناء الودائع اجلديدة وذلك لبعث
استثناءات.
ّ
ّ
حيولون اآلن األموال من اخلارج ،ولكن
الطمأنينة للذين
أكثريتها تذهب إىل االستهالك الداخلي من قبل العائالت
اليت تتلقاها ،وبالتالي ال خطورة على هروبها مباشرة مرة
أخرى ،والبعض يشرتي أصو ً
ال مثل العقارات اليت اخنفضت
أسعارها وأصبحت جذابة للرأمسال اخلارجي .وبالتالي جيب
فرض القيود أيضًا على الودائع اجلديدة ،مع استثناءات
ّ
تركزها إىل مصدر هلروب
تتحول بعد
أو سقوف ،حتى ال
ّ
رؤوس األموال يف املستقبل .طبعًا األمر دقيق ،لكن مل
نعد حباجة إىل تدفق رؤوس األموال من اخلارج الباحثة عن
فوائد عالية.
ثم يف حال عقد لبنان اتفاقية مع صندوق النقد الدولي،
ّ
صص لتكوين
و»الدول املاحنة» ،جيب احلرص على أن خُت ّ
احتياطات املصرف املركزي لتمويل االسترياد واالحتياجات
الوطنية وليس اخلروج جمددًا.
يف وضع لبنان احلاليّ ،
كل اإلجراءات جيب أن ُت ّتخذ حلماية
االستقرار وإعادة إطالق االقتصاد .بالنسبة إىل التعميم 158
الذي أصدره مصرف لبنان (دفع  800دوالر نصفها بالدوالر
ونصفها باللرية ملدة عام للحسابات بالعمالت األجنبية)،
ال أعتقد ّ
أنه التفاف باملعنى الكامل للكلمة على مشروع
جملس النواب ،بل جزء من ّ
حل للودائع الصغرية بانتظار
ّ
أن
«احلل الكبري» الذي سيتطلب إجراءات قاسية ال يبدو ّ
قوة
بسبب
تطبيقه
على
اآلن
قادران
والدولة
«املركزي»
ّ
املتأمل بالعودة إىل النموذج السابق ُ
رأس املالُ ،
املنتهي.
أن األزمة أطاحت أيضًا جزءًا كبريًا من
ننسى
جيب أال
ّ
ثروة الرأمسال الريعي وأطاحت القطاع املصريف .وقانون
جزء صغري من إعادة هيكلة
«الكابيتال كونرتول» ما هو إال ٍ
املصارف وإصالح االقتصاد ،مع ما يعنيه ذلك من اعرتاف
خبسائر رأس املال.

«ينبغي السماح للحكومات باستخدام الضوابط على حركة رأس املال («الكابيتال
ّ
والتقلبات يف السوق» ــــ
كونرتول») لعزل اقتصاداتها ومحايتها من املضاربات
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،تشرين األول .1998
ّ
تدخل «الدولة» لتقييد
املرة األوىل اليت تطلب فيها منظمة دولية
كانت تلك
ّ
ويضيف التقرير الصادر عن
اآلسيوية.
املالية
األزمة
أعقاب
يف
األموال،
حركة
ُ
فعال ُيساعدان يف ّ
جتنب
مالي
وتنظيم
متينة
اقتصادية
أسس
وجود
بأن
املؤمتر
ّ
ّ
حصول أزمات مالية« ،ولكن ذلك ليس كافيًا .التجربة ُتظهر ّ
ّ
لتجنب األزمات،
أنه
جيب فرض ضوابط على رؤوس األموال واملزيد من التدابري ُ
املتعلقة باالقرتاض
ّ
اخلارجي وحيازة األصول»ُ .
الكلي،
وتفرض القيود «كجزء من إدارة االقتصاد
ّ
تطور
عن
نة
عي
ل
ث
املوقف
هذا
الطويل».
املدى
ولتحقيق أهداف التنمية على
ّ
يمُ
ّ
موقف «العامل ُ
احلّر» من «الكابيتال كونرتول».
الضوابط على رؤوس األموال تعود إىل ثالثينيات القرن املاضي حني كان هدفها
ثم ذاعت ُ
شهرتها مع األزمة اآلسيوية
تقييد تدفق األموال خالل الكساد الكبريّ .
ً
حمصور
غري
تطبيقه
أن
واألهم
،
ا
حديث
يف تسعينيات القرن املاضي .اإلجراء ليس
ّ
ٍ
ُ
نطاق واسع« ،فبني الـ
على
كونرتول»
استخدم «الكابيتال
باحلكومات اليسارية.
ٍ
 1995والـ  ،2010فرضت  37دولة قيودًا على حركة رأس املال» ،حبسب تقرير
نشرته «بلومربغ» سنة  ...2015حتى الواليات املتحدة األمريكية مل َتسلم250 .
ّ
ً
ّ
حلث إدارة
وزيري اخلزانة واخلارجية
رسالة إىل
سلموا سنة 2011
اقتصاديًا،
َ
ُ
قيد
ت
اليت
األمريكية
التجارة
قواعد
«إصالح
على
أوباما
باراك
السابق
الرئيس
ّ
استخدام ضوابط رأس املال ،لكونها أداة سياسية مشروعة ملنع األزمات املالية
حدتها ،وارتفاع قيمة العمالت احمللية ،ومنح الدول املزيد من
والتخفيف من ّ
االستقاللية يف صنع سياساتها النقدية».
ّ
يتمثل بوقف استنزاف العمالت األجنبية
اهلدف الرئيسي من «الكابيتال كونرتول»
ّ
والتقلب يف أسعار العمالت ومحاية االقتصاد من التقلبات ...من الربازيل
واألرجنتني وآيسلندا واليونان وشيلي وكولومبيا وتايلند وإسبانيا والصني واهلند
ونيجرييا وجنوب إفريقيا« ،اعتاد ُ
املستثمرون التأقلم مع وجود الضوابط على
بأن القيود
الدعاية
بذلك
لتدحض
«بلومربغ»،
حركة رأس املال» ،تقول وكالة
ّ
وتؤدي إىل «تهشيل» االستثمارات.
احلر»
ضرة بـ»االقتصاد
ّ
ّ
ُم ّ
يف ما يلي ،جتارب الصني واهلند والربازيل وقربص مع «الكابيتال كونرتول».

الصني:

تاريخ الصني املالي هو عبارة عن ضوابط على حركة رأس املالُ ،خ ّففت يف
شدد مجُ ّددًا منذ الـ  2016ملنع العمالت الصعبة من
سنوات ُمعينة ،قبل أن ُت ّ
احلد من اخنفاض احتياطي العملة األجنبية ،مع
هو
األساسي
اخلروج .هدف الصني
ّ
احلفاظ على استقرار يف سعر صرف اليوان ،والسيطرة على ميزانيتها العامة.
حدًا أقصى قدره  50ألف دوالر سنويًا ،لتحويل األموال من اليوان
فرضت الصني ّ
إىل العمالت األخرى ،كما ّ
أنها أجربت الشركات الصينية اخلاصة ،اليت قامت
باستثمارات خارجية كبرية ،على إعادة األموال إىل داخل الصني .يف املقابل ،ال
تفرض الدولة قيودًا على الشركات األجنبية اليت ُتريد االستثمار داخل البلد.
الهند:
بعد االنهيار السريع للعملة احمللية سنة  ،2013فرض املصرف املركزي اهلندي
ّ
احلد األقصى للتحويالت من  200ألف
فتدنى
ضوابط خلروج األموال من البلد،
ّ
دوالر إىل  75ألف دوالرُ .خ ّفض أيضًا االستثمار يف األصول األجنبية .أما
االستثناءات فكانت حباجة إىل موافقة البنك املركزي ،الذي مسح للمصارف بعدم
تكوين احتياطي لديه على الودائع بالدوالر ،لتشجيعها على جذب املزيد من
الودائع بالعمالت األجنبية.
حد أقصى لنسبة
فرض
مع
األسهم،
وبيع
شراء
هلم
ح
ّ
بالنسبة إىل األجانب ،سمُ
جرد أن بدأت العملة احمللية تستقرّ ،
خففت
مب
احمللي.
الدين
االستثمار يف سندات
ُ ّ
اهلند من القيود واإلجراءات وال سيما تلك املفروضة على االستثمارات األجنبية
املباشرة يف قطاعات مثل البيع بالتجزئة والتصنيع والتعدين.

الربازيل:

أدت إىل فرض ضوابط على حركة رأس املال
عدة واجهتها الربازيل ّ
مشكالت ّ
يف التسعينيات :سعر الصرف ،غياب القدرة التنافسية للصادرات ،ارتفاع
التضخم ،ارتفاع أسعار األصول ...نوع القيود الذي اختارته الربازيل كان زيادة
الضرائب اليت تدفعها الشركات الربازيلية على السندات اخلارجية ،والضرائب
على استثمار األجانب يف األوراق املالية ،والضرائب على املشرتيات األجنبية من
السلع احمللية.
تؤدي إىل
أن
دون
من
،2011
منتصف
إىل
2009
أواخر
الضوابط
عززت الربازيل
ّ
ّ
أدت الضوابط على حركة رأس املال إىل اخنفاض
وقد
الصرف.
سعر
حتسن يف
ّ
ّ
عوائد الشركات اليت تعمل يف السوق احمللي حصرًا ،فيما مل تتأثر الشركات
ُ
صدرة كثريًا ،إلمكانية حصوهلا على العمالت األجنبية .على العكس من ذلك،
امل ّ
عزز من القدرة التنافسية للصادرات .أما الشركات
الربازيلي
الريال
قيمة
اخنفاض
ّ
املعتمدة على التمويل اخلارجي ،فقد ّ
ُ
تأثرت مداخيلها بعد فرض الضوابط .رغم
اعتربت الضوابط «اخليار ُ
ذلكُ ،
املناسب» لوقف الالاستقرار يف األسواق املالية
الناتج من التدفقات الرأمسالية القصرية األجل.
قربص:
عانت قربص من أزمة اقتصادية حادة ،مل تبدأ من التخلص منها إال بعد بدء تطبيق
قص نسبة من الودائع اليت تتخطى
وتضمنت
خطة اإلنقاذ املالي سنة ،2013
ّ
ّ
الـ  100ألف يورو ،وفرض «الكابيتال كونرتول» لسنتني .كان اهلدف مواجهة
ُمسارعة العمالء إىل سحب أمواهلم من املصارف خوفًا من انهيارها أو إفالسها،
وإنقاذ الدائنني غري املضمونني .وقد ّ
مت تطبيق «الكابيتال كونرتول» بإمجاع
سياسي يف اجلزيرة .أبدت السلطات احمللية التزامًا قويًا بتنفيذ خطة اإلنقاذ ،ما
ّ
الكلي والتأثري السليب كان أقل من املتوقع.
أدى إىل نتائج إجيابية على االقتصاد
ّ
ُتشري دراسة لـ»يوروبنك» إىل استمرار النشاط االقتصادي السياحي واخلدمات
املهنية «ألنهما ّ
أقل اعتمادًا على االئتمان وأكثر قدرة على املنافسة من قطاعات
حملية أخرى»ُ .رفعت كامل القيود عن رأس املال يف قربص ،بعد سنتني من
تطبيقها وحتقيق نتائج.
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مـقاالت وتـحقيقات

«إسرائيل» بدون نتنياهو ما الذي سيتغي…؟
العميد أمني حطيط
رغم ّ
كل ما قام به من مناورات وحماوالت للعودة
إىل احلكم فشل نتنياهو يف االحتفاظ مبقعده يف
حوله إىل عرش
رئاسة احلكومة «اإلسرائيلية» الذي ّ
تربع عليه كما يبدو «آخر ملوك إسرائيل» بعد
ّ
شارون .لقد استمات نتنياهو يف الدفاع عن هذا
حوله ووفقًا لوجهة نظره اليت يرفض
املوقع الذي ّ
حوله إىل قلعة «حتمي إسرائيل
املناقشة بهاّ ،
وجوديًا ووظيفيًا» وتشكل قاعدة لالنقضاض على
أعتى أعدائها وتدمريهم يف املنطقة عامة وخباصة
إيران وحزب اهلل اللذين اختصر األعداء بهما عندما
بأن غيابه عن
توجه اليهما فقط باألمس
ّ
متوعدًا ّ
ّ
احلكم لن يطول وهو عائد إىل عرشه «ليستأنف
املكونني اللذين فشل
العدوان والصراع مع هذين
ّ
يف احتوائهما وفشل يف مواجهتهما وترويضهما
وفقًا ملا يريد ويتمنى.
ومل جُت ِد نتنياهو نفعًا للبقاء يف احلكم ،كل وسائل
أمده ترامب بها يف صفقة القرن وما
الدعم اليت ّ
بأن القدس عاصمة الكيان
عاء
االد
من
نفذ يف ظلها
ّ
ّ
املغتصب لفلسطني ،واعتبار اجلوالن السوري
«إسرائيليًا» أو اإلطاحة باحلدود اللبنانية أو فرض
«اتفاقات أبراهام» اليت قادت أربع دول عربية إىل
االستسالم أمام «إسرائيل» وفتح أذرعها وخمادعها
ت ِده نفعًا العمليات اإلرهابية
ومهاجعها هلا ،كما مل جُ ْ
العدوانية اليت ارتكبها يف مناطق حمور املقاومة يف
إقناع الناخب «اإلسرائيلي» مبنحه األصوات اليت
تثبته يف احلكم مبا يف ذلك العمليات اليت استهدفت
إيران من علماء وقيادات وسفن ومنشآت نووية،
ومل تنفعه اسرتاتيجية احلضور املؤثر والتدخل املربمج
ضد سورية ودعمه لإلرهابيني يف
يف احلرب الكونية ّ
جرائمهم من قتل وتدمري وختريب وتهجري.
ويف نهاية املطاف شاء نتنياهو ويف حماولة جناة
خاطفة إلنقاذ موقعه ،شاء أن يذهب إىل امليدان
وليمدد عمره يف احلكم
ليعود منه به بإكسري احلياة
ّ
وحتضر للحرب على إيران بشكل يستدرج فيه بايدن
إليها وجيربه أن ّ
يتحد معه يف خندق قتال واحد ينسيه
النووي وحيول
أولوياته ومينعه من العودة إىل االتفاق
ّ
دون مراجعة اسرتاتيجية أمريكا – ترامب يف الشرق
األوسط ،وملا فشل يف املسعى وشحذت أمريكا
بوجهه سيف الردع املانع من العدوان على إيران
ليفعل عنوان تهويدها واحتواء
ذهب إىل القدس
ّ
املسجد األقصى ليكون لليهود فيه احلصة األكرب
يف مرحلة أوىل والسيطرة عليه كليًا يف النهاية مع
اقتالع أبناء القدس من األحياء العربية احمليطة به
بدءًا حبي الشيخ جراح.
لكن كل ذلك مل ينفع نتنياهو يف حتقيق أهدافه،
حيث إنه اصطدم أو ً
ال برفض أمريكي خلططه وظهر
له أن قوة الردع اإليرانية اليت اتكأ عليها احلزم
األمريكي يف رفض احلرب على إيران أقوى من
جر أمريكا إىل احلرب ،ثم
كيد نتنياهو ومكره يف ّ
كان «سيف القدس» أقطع من عدوانية نتنياهو على
القدس والفلسطينيني ،حيث كانت أيام املواجهة
ّ
بكل
الـ  11مع الشعب واملقاومة يف فلسطني
عناوينها من أرض احتلت يف  1948إىل القدس
إىل الضفة الغربية وصو ً
ال إىل قطاع غزة ،كانت
أيامًا قاسية على نتنياهو أبعدته عن حتقيق حلمه
تقربه إليه بعد أن فضحت الوهن يف
بدل من أن ّ
بنيته الدفاعية وأسقطت مقولة «شعب يعمل حتت
النار وهو آمن» ،وأحيت هواجس اخلطر الوجودي
وأعادت إىل األذهان ضرورة حتضري جواز السفر
الثاني واالستعداد الستعماله هربًا من نار املقاومة
اليت عجزت قبة نتنياهو الفوالذية عن إطفائها كما
عجزت القوات الربية عن معاجلة منصاتها بعد أن
املستعد للدفاع عن
تهيبت الدخول إىل قطاع غزة
ّ
ّ
نفسه ،كما أظهر القدرة للدفاع عن القدس واملسجد
األقصى.
ّ
لكل ذلك وبعد هذه اخليبات وجد نتنياهو نفسه أمام
حلظة احلقيقة ولو بفارق صوت واحد 60( ،صوتًا
للحكومة اجلديدة و 59ملعارضيها بزعامة نتنياهو)
وجد نفسه خارج رئاسة احلكومة وعلى عتبة مسار
معلوم – جمهول النهاية ،لكنه معروف الطبيعة
واهلوية ،مسار يبدأ بزيارة الشرطة واحملققني وقد
يؤول به إىل السجن يف زنزانة سبقه إليها أوملرت
وحتمل
بعد أن كان ُهزم يف لبنان يف العام 2006
ّ

مسؤولية الفشل وفتحت له ملفات الفساد.
يصدق أو يقتنع بأنه خسر
بيد أن نتنياهو ال يريد أن
ّ
وأن عودته إليه لن تكون
كرسي رئاسة احلكومة
ّ
سهلة يف املستقبل ،بل انه أوحى بكالمه وسلوكه يف
الكنيست الصهيوني بأنها أيام قليلة ويستعيد بعدها
موقعه ،ويستأنف ما اعتاد القيام به خاصة عدوانه
ضد إيران وحزب اهلل اللذين خصهما بالوعيد بأنه
عائد وأن غيابه لن يطول ،وهنا ُيطرح سؤاالن :األول
هل نتنياهو سيعود فع ًال؟ والثاني ما هو حال الكيان
ونهجه يف ّ
ظل غياب نتنياهو عن احلكم فيه؟
إن حكومة «إسرائيل»
على السؤال األول ّ
نرد بالقول ّ
اجلديدة اليت أخرجت نتنياهو من احلكم هي حكومة غري
متجانسة ال بل فيها من التناقض ما مينع استقرارها
أي
وفيها من بذور اخلالف ما
ّ
يهددها باالنفجار يف ّ
حلظة ،لكن هذه احلكومة ورغم ما تقدم تستفيد من
عنصري قوة للبقاء األول دعم احلكومة األمريكية هلا
واحتضانها من قبل بايدن الذي يرى يف ذلك انتقامًا
من نتنياهو وتهدئة حيتاجها يف إطالق سياساته يف
أن سقوطها سيكون مدخ ًال
الشرق األوسط ،والثاني ّ
إىل انتخابات مبكرة بعد أشهر على مغادرة نتنياهو
للحكم وفقدانه أوراق التأثري واالبتزاز ما يعين فقدانه
أن احتمال
فرص الفوز بأصوات أكرب هذا فض ًال عن ّ
تعديل القانون ملنع من هو مشتبه به أو موقوف رهن
التحقيق أو حمكوم عليه جبرم ،منعه من تولي رئاسة
احلكومة ما يعين خسارة نتنياهو آخر فرصة للعودة
إن حلم
إىل احلكومة اذا حصل التعديل .لذلك نقول ّ
نتنياهو بالعودة إىل احلكم حلم متدني احتمال التحقق
ويكاد جيعل األمر شبه مستبعد.
فإن اإلجابة عليه
األهم
أما عن الثاني وهو السؤال
ّ
ّ
تتضمن القول مبا يلي:
برأينا
ّ
 1ـ لن تقوى «إسرائيل» يف ّ
ظل احلكومة اجلديدة
برئاسة بينت حاضرًا وليبيد مستقب ًال على مناكفة
تتكرر
أمريكا عامة والرئيس بايدن خاصة ،ولن
ّ
على يدها مشاهد سجلت بني نتنياهو وأوباما ولن
ضد
نسمع يف الكونغرس أطروحات «إسرائيلية»
ّ
رئيس الواليات املتحدة وسياسته ال بل العكس
سيحصل ،حيث سنكون أمام مشهد ال تقوم فيه
بأي سلوك أو تصرف
احلكومة «اإلسرائيلية» اجلديدة ّ
تقره اإلدارة األمريكية وستحاذر إغضاب أمريكا
ال
ّ
يف عالقاتها الدولية والتصرفات العسكرية .وستكون
أشد وضوحًا
التبعية «اإلسرائيلية» للقرار األمريكي
ّ
وفعالية.
 2ـ لن جتد «إسرائيل» َمن يتمسك بصفقة القرن أو
يتوسع يف أعمال وتطبيق اتفاقات أبراهام ،ورغم أننا
ّ
بأن هذا املسار سيقفل ولن يكون هناك أعضاء
نعتقد ّ
أن الفتور يف
جدد يلتحقون بقطاره ،فإننا نرى أيضًا ّ
العالقة سيكون هو الغالب على ما حتقق يف إطاره
بهذا سيكون ضمور واضح يف الدور اإلقليمي لـ
«إسرائيل» خالفًا ملا حلم به نتنياهو.
أن العدوانية هي السمة الرئيسية للطبيعة
 3ـ رغم ّ
فإن تفعيل هذه العدوانية وممارستها
«اإلسرائيلية»ّ ،
مقيدًا رغم ما أبداه
ضد مكونات حمور املقاومة سيكون ّ
بعض أركان احلكومة اجلديدة من مواقف استعراضية
ضد غزة وجنوب
وعبارات تهديد بالعمل العسكري
ّ
لبنان .فاألرجح أن تنكفئ «إسرائيل» يف ّ
ظل حكومتها
اجلديدة للعمل الداخلي سياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا
يف سياق عملية تصحيح وورشات ترميم دون أن
تستنزف قدراتها يف األعمال العسكرية اليت بات أمر
الكسب يف مضمارها شأنًا مستبعدًا متدني احتمال
التحقق .وهذا األمر من شأنه أن يريح أمريكا يف
مرحلة مراجعة اسرتاتيجيتها يف الشرق األوسط باجتاه
اجلذرية
التهدئة والتربيد بشكل عام وإن كانت احللول
ّ
أن «إسرائيل» يف
ستبقى
مستبعدة .لكن هذا ال يعين ّ
َ
ّ
تصرف احلمل الوديع،
ستتصرف
ظل حكومتها اجلديدة
ّ
ّ
طبعًا لن يكون ذلك ال بل ال ميكن أن حتدثنا النفس
بإمكان حصوله ،إمنا ّ
ان
جل ما أردنا اإلضاءة عليه هو ّ
«إسرائيل» اآلن ستبتعد أكثر عن اجلبهات واحلروب
وسيكون ملعادالت الردع االسرتاتيجي الفاعل وقواعد
االشتباك الرادعة اليت أرستها املقاومة وحمورها أثر
أكرب يف امليدان ،مع التأكيد على سعي «إسرائيلي»
لسد الفراغ العدواني بأعمال استخبارية وإرهابية خلف
ّ
اخلطوط من دون االضطرار إىل املباهاة بارتكابها على
طريقة نتنياهو.

معركة عبثيّة بني «القصرين»:

تأكيداً للفقر وحتريضاً على اهلجرة
محمد وهبة

ّ
املكرر والساذج بأهدافه،
سينفذ اإلضراب اليوم؟ هذا السؤال ليس مرتبطًا بالكالم
ألي غاية
ّ
عن هوايات قيادة االحتاد يف االستزالم السياسي جلهة يف مواجهة أخرى ،وال عن جهل
التحركات املطلبية اليت فاتها سنة ونصف سنة من االنهيار
قيادته بأهمية توقيت ومضمون
ّ
واملدخرات واألصول ،وإمنا
واألجور
الرواتب
وتآكل
العملة
قيمة
احلر» يف
ّ
الذي تاله «السقوط ّ
جمرد «بروفة» عن الفوضى املمكن
سيكون
فهو
لإلضراب.
املرسومة
األمر يتعلق بتلك الغاية
ّ
ّ
جمرد
هو
أو
األمين،
ثم
بالسياسي
واالقتصادي،
االجتماعي
ك
التفك
تستكمل
القيام بها اليت
ّ
تعبري عن عجز يكاد يصبح مزمنًا لدى قوى السلطة املتناحرة .عجز عن فعل أي شيء .وبالتالي
حترك احتاد العمالة العام ،كما يسميه شربل حناس .فهذا االحتاد كما
كيف ميكن ترمجة رمزية ّ
هو معلوم ،مملوك من قوى السلطة بزعامة «عني التينة» اليت تضغط اليوم على «القصر
حترك االحتاد.
اجلمهوري» حتت عنوان الدعوة إىل تأليف «حكومة إنقاذ وطين» ،وهو عنوان ّ
التحرك خبلفية سياسية أمر مستغرب ،إذ ال آلية واضحة لتحصيل نتائج
إجرائيًا ،تفسري غايات
ّ
اإلضراب يف تأليف احلكومة .وال األطراف املعنية ،سواء طريف النزاع ُ
امل ْعَلنني أو األطراف
األخرى املكتومة ،لديها أي فكرة عن جدول أعمال حكومة اإلنقاذ وال عن مشروعها اإلنقاذي،
التحرك يف الشارع .مبا يصبح لألمر غاية
حتى لو متكن القصران من تأليف احلكومة عشية
ّ
ستحدد األهداف الكامنة
اليوم،
كات
التحر
نوعية
واضحة يف إطار أبعد وأكثر عمقًا :الفوضى.
ّ
ّ
التنوع املذهيب واحلزبي،
اجلغرايف،
االتساع
العددي،
من وراء معركة «القصرين» .احلجم
ّ
األدوات ،الوتريةّ ...
حتدد أي نوع من املعارك بني القصرين .هل هي معركة
كلها عوامل ّ
عبثية؟ أم أنها معركة التلويح بالفوضى؟
حبسب املعلومات ،كان يفرتض أن تدور رحى هذه املعركة يوم الثالثاء املاضي ،لكن
قرر رئيس االحتاد العمالي العام بشارة
مبادرة «عني التينة» مل تكن قد سقطت بعد ،لذا ّ
األمسر تأجيل اإلضراب ليوم اخلميس .حصل أكثر من ذلك يف اجمللس التنفيذي لالحتاد
احلر يف اجللسات ،وتأييده اإلضراب،
األسبوع املاضي .فقد كان الفتًا حضور التيار الوطين ّ
حتى ممثلو القوات اللبنانية كانوا حاضرين أيضًا ،إىل جانب القيادات التقليدية من ممثلي
حركة أمل أصحاب الكتلة األكرب يف اجمللس ،إىل حزب اهلل ،وتيار املستقبل ،واحلزب
كلهم كانوا هناك .استدعوا هيئة التنسيق النقابية باعتبارها ّ
االشرتاكي ،واملردةّ ...
متثل
التحركات
من
أكرب
عدد
هناك
يكون
حتى
القوى
جتميع
اهلدف
«كان
امللكية السياسية نفسها.
ّ
السابقة اليت مل حيضرها ما يزيد على  250شخصًا» يقول أحد النقابيني .لكن هيئة التنسيق
اعتذرت ألنها أمام استحقاق «االمتحانات» رغم تأكيد رئيس اهليئة نزيه اجلباوي أن قلبه
سيكون مع االحتاد.
هيئات أصحاب العمل ،الرأمساليني اجلشعني الذين ساهموا يف ابتالع ثروات لبنان وكانوا
عام ًال من عوامل انهياره ،سيشاركون يف اإلضراب! تتقدمهم مجعية املصارف ،ونقابات
موظفي املصارف .االثنان يفرتض أنهما خمتلفان على قضية طرد عشرات املوظفني بشكل
موحد هلذه املرحلة .االثنان
عشوائي من دون أي اتفاق على بروتوكول تعويضات صرف
ّ
يعلمان أن حنو  6آالف موظف سيطردون من املصارف ،لكن ها هم يقفون جنبًا إىل جنب يف
التحرك« :حكومة إنقاذ» .يف الشكل،
معركة «القصرين» .التناقضات ،تصل إىل حدود شعار
ّ
تعسفًا
العمال
مئات
صرف
فيه
مبا
االقتصادي
يبدو أن االحتاد العمالي العام ترك كل االنهيار
ّ
ليتفرغ لتأليف احلكومة وحتديد عناوينها.
ّ
رمبا يتساءل األمسر ملاذا بإمكانه قيادة االحتاد بكل متثيله السياسي ومهماته احملصورة
ّ
تتمثل
بتلقي «التعليمة» ،بينما ال ميكن هذه األطياف السياسية االتفاق على تشكيل حكومة
فيها (!) واألهم ملاذا ال يتفقون على حكومة إنقاذّ .
يتبحر يف كلمة «إنقاذ»:
لعل األمسر مل
ّ
ّ
ّ
وتدني قيمة العملة ،أم جيب
تضخم األسعار
إنقاذ من؟ وماذا؟ هل جيب إنقاذ الناس من
إنقاذ النموذج الذي أوصلهم إىل هذه احلالة لو بلغ بهم األمر اجلوع والفقر واهلجرة كما
املدخرات،
حيصل اليوم؟ هل هناك ما تبقى إلنقاذه بعد هريكات سوقي وصل إىل  %80على ّ
ّ
وتدني بنسبة  %85من قيمة العملة ،وانهيار يف املؤسسات اخلاصة والعامة؟ إنقاذ الناس
ً
التحرك يهدف إىل إنقاذ الناس من
هذا
هل
متارسه؟
قد
الذي
العنف
من
أم
ال
مث
السلطة
من
ّ
براثن القصر اجلمهوري أم من براثن عني التينة؟ إنقاذ الناس من األمر الواقع ،أم فرضه
تسول الرعاية
عليهم؟ إنقاذ الناس من اهلجرة وتركهم يلوذون بالفقر؟ إنقاذ الناس من
ّ
الصحية ،أم تركهم يعانقون املوت؟
حترك االحتاد أيضًا .نقابات السائقني
ستتزعم
املستقبل
تيار
األحزاب السياسية ،وعلى رأسها
ّ
يف الشمال ختتصر املعركة بإغالق جسر الباملا ،لكن من «يقطفها» :احملسوبون على ميقاتي
بتجمع يف بعقلني ،حيث سيلقي أسامة
أم احملسوبون على كرامي؟ االشرتاكي ينوي القيام
ّ
الزهريي خطابًا يف مبادئ االستزالم ،ومن املقرر أيضًا أن يلقي األمسر خطابًا مماث ًال تطغى
عليه صبغة «مسيحيي أمل» ،أو ما ُيسمى بـ»العيش املشرتك».
التحرك الذي ال وصف ينطبق عليه سياسيًا أو مطلبيًا .هو صراع
مثة الكثري مما يقال عن هذا
ّ
عبثي بني القصرين وعلى شاكلة حكومة اإلنقاذ املطالب بتأليفها :بال أي مشروع .فاملشروع
الوحيد الذي كان متاحًا ،وعلى هزالته ،هو مشروع حكومة حسان دياب :اإلقرار باخلسائر،
إحصاء ما لدينا يف مصرف لبنان من عمالت أجنبية ،إعادة هيكلة الدين العام والقطاع
املصريف ...هذه كانت بداية وئدت يف مهدها ملصلحة مسار توزيع اخلسائر احلالي :حتويل
ّ
ّ
ويغذي ّ
تدني قيمة اللرية،
تضخم األسعار
اخلسائر بالدوالر إىل نقود باللرية .هذا ما يسبب
ويدفع اجلميع حنو البحث عن الدوالرات «الفريش» لالستفادة من فروقات أسعار الصرف
املتعددة .هو املسار الذي رمسه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة باسم قوى السلطة ونيابة
باألذية إىل درجة أننا بتنا نتمنى العودة إىل السابق مقارنة
عنها لتوزيع اخلسائر .أغدق علينا
ّ
مع الوضع احلالي ...لو كان هناك احتاد عمالي عام ،غري ذلك املتهم بالعمالة العامة ،لكان
أطلق نفري الشارع يوم قال صندوق النقد الدولي لسالمة :أنت تشعل سعر الصرف .يومها
احلصة الشيعية يف بنية النظام
كان وزير املال احملسوب على عني التينة ،غازي وزني ،حامل
ّ
ــــ التوقيع الثالث ــــ حاضرًا يف تلك اجللسة .لو كان هناك احتاد عمالي عام ،لكنا نسأل
اليوم عن مكافحة التفكك االجتماعي الذي يصيبنا؟ وعن التفكك املؤسساتي؟ وعن توزيع
لكنا ّ
اخلسائر؟ وعن التعامل مع صندوق النقد الدولي؟ لو كان لدينا احتاد عمالي عام ّ
نفكر
بالنهوض :بإنشاء نقل عام مشرتك ،وخبدمات أساسية أخرى مثل التغطية الصحية الشاملة،
الكهرباء ،املياهّ ...
كنا ،عندها سنعلم كيف سننفق الدوالرات اليت حيملها مصرف لبنان
لنوقف نزف اهلجرة ونعيد البناء ،وملا ّ
كنا حباجة إىل تأكيد املؤكد يف هوية األمسر ورفاقه
وهواياتهم يف االستزالم السياسي .األمسر واحد من «ثوار السلطة» .هدفهم اليوم واحد:
تأكيد الفقر والتحريض على اهلجرة.
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مــقاالت وتـحقيقات

«تكتيك» االعتذار...

«مناورة» جديدة قد تنقلب «واقعًا»؟!
حـسني عـاصي

َّ
املكلفسعد احلرير 
ي
جمد ًدا ،جلأ رئيساحلكومة
ّ
إىل «تكتيك» التلويح باالعتذار عن مواصلة
«التخبط» الذي اصطدمت به
مهمته ،على وقع
ّ
ّ
مبادرة «الفرصة األخرية» بقيادة رئيس جملس
النواب نبيه بري ،ويف ضوء العجز عن إجياد
«قواسم مشرتكة» بينه وبني فريق «العهد»،
سيما رئيس «التيار الوطين احلر» الوزير
وال ّ
السابقجربان باسيل.
واملقربون منه
يقول احملسوبون على احلريري
ّ
بقوة
ّ
إن خيار «االعتذار» مطروح على الطاولة ّ
ألنه ال يستطيع أن يبقى َّ
املرةّ ،
مكل ًفا إىل
هذه
ّ
ما شاء اهلل ،ولو من باب «النكاية بالعهد»،
وألن األمور جتاوزت ّ
كل احلدود املرسومة ،يف
ّ
ً
ّ
شيئا
وكأن
ظل اإلصرار على فرض الشروط،
ّ
مل يكن ،وال انهيار يكاد يطيح بالوطن عن
بكرة أبيه.
لكن ،يف مواجهة هذه «القناعة» لدى احلريري،
أن الرجل ّ
ّ
مبجرد التلويح بـ
حقق
مثة من يرى ّ
ّ
«االعتذار» ما يريده ،إذ نشطت االتصاالت
الضاغطة لثنيه عن اإلقدام على اخلطوة،
ّ
وتلقى بذلك «جرعة دعم» ال ُيستهان بها ،من
ّ
السنية والسياسية الشيعية،
املرجعية الدينية
أج ٍل
وهو ما دفعه إىل
«الرتيث» بقراره ،حتى َ
ّ
قد ال يكون طوي ًال.
أن احلريري الذي جنحت
يرى البعض
ّ
عزل عن مدى ّ
دقتها ،يف
«الربوباغندا»،
مب َ
ُ
ّ
وكأنه من «يعرقل» تأليف احلكومة،
تصويره
ّ
مهمته ،طاملا
إجناز
يريد
ال
،
أدق
مبعنى
أو
ّ
ّ
ّ
«املظلة اإلقليمية» الداعمة،
أنه يفتقد
ذمته» ورمي الكرة يف ملعب
«تربئة
استطاع
ّ
استمرار لنهج «تقاذف
«العهد» من جديد ،يف
ٍ
كثريا...
املسؤوليات» الذي مل يعد ينفع
ً
ّ

ليس مناورة!

املقربون من احلريري أن يكون تلوحيه
ينفي
ّ
ً
ينم عن «مناورة» قد تكون
ا
تكتيك
باالعتذار
ّ
«خبيثة» الستعادة «الريادة» ،أو رمبا إحراج
ٍ
يسهل
سلوك مغاير مبا
«العهد» ،وإجباره على
ّ
تأليف احلكومة ،وفق شروطه ،ولو كانت
«البديهيات» برأيهم ،مبقتضى املبادرة
من
ّ
الفرنسية أو ً
ال ،ومبادرة رئيس جملس النواب
اليت ّ
مكان
ومكملة هلا يف
حلت بدي ًال عنها،
ٍ
ّ
ما.
أن احلريري «ال يناور» حني
يصر هؤالء على ّ
ّ
يلوح باالعتذار ،ال اليوم وال يف السابق،
ّ
ّ
ّ
نيته باالعتذار قبل
ب
سر
حني
ه
بأن
رين
مذك
ّ
ّ
أسابيع ،على وقع «القطيعة» مع «العهد»،
مل يرتاجع سوى بعد الرسالة الشهرية اليت
وجهها رئيس اجلمهورية ميشال عون إىل
ّ
ٍ
اتهامات من
جملس النواب ،وانطوت على
الوزن الثقيل ،قرأها الفريق احملسوب عليه
الرد عليها
مبثابة «إهانات» ،ال ميكن أن يكون
ّ
وخنوعا» ،بل
«خضوعا
باالعتذار الذي سيبدو
ً
ً
بالتحدي ورفع السقف.
ّ
أن «حليمة عادت
لكن ما حصل بعد ذلكّ ،
ّ
إىل عادتها القدمية» ،حبسب ما يقول
«املستقبليني» ،حيث يلفتون إىل طريقة
ّ
التعامل مع مبادرة رئيس جملس النواب نبيه
بري ،اليت أمجع ّ
كل الفرقاء على ّ
أنها «الفرصة
وأن تضييعها سيكون مبثابة
األخرية»،
ّ
«التهلكة» ،وبالتالي رمي البالد يف اجملهول.
إن احلريري جتاوب
ً
استنادا إىل ذلك ،يقولون ّ
ّ
وقدم ّ
متخل ًيا
كل التسهيالت،
مع املبادرة،
ّ
متمس ًكا بها،
وزيرا اليت كان
عن صيغة الـ18
ِّ
ً
«كرمى لعيون» رئيس اجمللس.
ً
وفقا للمحسوبني على احلريري،
أما املفاجأة،
فأن مبادرة بري اصطدمت من جديد بـ
ّ
ّ
ّ
وتصلب» باسيل ،الذي بدل البناء
«تعنت
تقدم إلحداث «اخلرق املوعود» ،راح
على ما
ّ
ٍ
ّ
بأنه من
بتسريبات يوحي فيها
«يتباهى»
ّ
أن رئيس احلكومة
«يؤلف» احلكومة،
موحيا ّ
ً
ّ
ٍ
أداء
«يتفرج من مقاعد االحتياط» ،يف
ف
املكل
ّ
بعيدا عن
تفسريا له،
«املستقبليون»
ال جيد
ً
ً
ّ

َّ
املكلف ،وهو
تعمد «استفزاز» رئيس احلكومة
ّ
ما يندرج يف سياق «تكتيك» اإلحراج فاإلخراج
ً
ً
وأيضا.
أيضا

بني برّي والحريري

أن
هلذه األسباب ،يعتقد
«املستقبليون» ّ
ّ
جدي ،بل يذهبون أبعد من
التلويح باالعتذار ّ
إن إقدام احلريري على هذه
ذلك بالقول ّ
ٍ
وأن ساعات
أي
وقت مضىّ ،
اخلطوة أقرب من ّ
عمليا عن املوقف
قد ال تكون طويلة تفصل
ً
النهائي بهذا اخلصوص ،ولكن بعد التشاور
ّ
يصر رئيس
مع «األصدقاء والشركاء» ،الذين
ّ
ّ
املكلف على تنسيق قراراته معهم.
احلكومة
«املستقبليون» يف هذا اإلطار،
خيفي
وال
ّ
بناء
«تريث» احلريري بإعالن االعتذار جاء
أن
ّ
ً
ّ
على اجلو الذي خلص إليه اجتماع اجمللس
الشرعي األعلى يوم السبت املاضي ،ولكن
قبل ذلك مبوجب «متن» رئيس جملس النواب
حتديدا ،الذي يبدو ّ
أنه مل «ييأس» بعد ،ومل
ً
يرفع «راية االستسالم» ،ويريد بذل املزيد
من اجلهود إلنقاذ مبادرته ،رغم ّ
أنها انتهت
«سجال
إىل
السياسي،
شخصي» بني فريقه
ٍ
ّ
ّ
ورئيس «التيار الوطين احلر» ،الذي يتعامل
ً
وسيطا.
خصما ال
معه بصفته
ً
ً
معطوفا على
«الرتيث»،
هذا
أن
إال
ّ
ّ
«التنسيق» ،هو بالتحديد ما يدفع خصوم
احلريري إىل التعامل مع تلوحيه باالعتذار،
ّ
جمرد «مناورة» جديدة ،ال أكثر وال
وكأنه
ّ
ّ
جد ًيا
أن الرجل لو كان ّ
أقل ،وهم يلفتون إىل ّ
سريعا ،بدل هدر املزيد من
خبطوته ،ألعلنها
ً
اللبنانيني ،وما إصراره على القول ّ
بأنه
وقت
ّ
لن ّ
أي خطوة دون رضا رئيس الربملان
يتخذ ّ
ألن
أن الطرح غري ّ
جديّ ،
سوى «الدليل» على ّ
القاصي والداني يدرك معارضة بري ملبدأ
االعتذار يف الشكل واملضمون.
وفيما أشار بري ،يف معرض رفضه لالعتذار،
ّ
إىل ّ
سيعقد األمور أكثر ،متسائ ًال عن
أنه
«العونيون» ّ
«البديل
أنه
يرى
»،
املوضوعي
ّ
ّ
يف النهاية يبقى أفضل من حالة «املراوحة»
أن احلريري أخذ ّ
كل فرصته،
سيما ّ
القائمة ،ال ّ
ِ
أن هذا
يستفد منها.
ومل
ّ
ويشددون على ّ
«مفصليا» ،بال مهل
يكون
أن
ينبغي
األسبوع
ً
تضر وال تنفع ،فعلى احلريري أن
«مفتوحة»
ّ
حيزم أمره ،إما عرب تأليف احلكومة ،وإما عرب
ّ
األقل للتفكري
االعتذار ،مبا يفسح اجملال على
وسطية.
حبلول
ّ

«اشتدّي يا أزمة تنفرجي»

«اشتدي يا أزمة تنفرجي» ،ينظر
وفق قاعدة
ّ
«االنفجار
إىل
بتفاؤل
البعض
احلكومي» الذي
ّ
خلصت إليه االتصاالت خالل األيام القليلة
املاضية ،باعتبار ّ
أنه قد يكون «مفتاح الفرج»،
ٍ
وقت قريب،
يؤدي إىل والدة احلكومة يف
وقد ّ
قد ال يتخطى  48ساعة.
أن تلويح
ينطلق أصحاب هذا الرأي من ّ
اجلدي قد يدفع الوسطاء
احلريري باالعتذار
ّ
ّ
احلل ،بل اخرتاعه يف
إىل «االستنفار» البتكار
ً
أن البديل عن احلريري
مكان ما،
انطالقا من ّ
ٍ
لن يكون سوى اجملهول والفوضى ،اليت ال
يريدها أحد يف ّ
احلالية.
ظل املعطيات
ّ
منطقية
تكون
قد
اليت
املقاربة،
لكن مثل هذه
ّ
ّ
«املثالية» ،ال ميكن إسقاطها على
احلاالت
يف
ّ
الواقع اللبناني «الشاذ» ،واقع مل يشعر معه
بأي «سخونة» ،يف ضوء
املسؤولون عنه
ّ
تتفوق من حيث اخلطورة على خطوة
مشاهد
ّ
«اعتذار» احلريري ،من «طوابري الذل» إىل
«املآسي املتسلسلة» وغريها.
تريث
سواء
ة،
مستمر
أن أزمة احلكومة
األكيد ّ
ّ
ّ
احلريري أو اعتذر ،أو حتى إذا ّ
حتققت املعجزة
أن طريقها
إن االعتقاد ّ
وتألفت احلكومة ،إذ ّ
ستكون مفروشة بالورود يبدو أقرب إىل
ّ
ظل «املساكنة القسرية» بني
الوهم ،يف
أي فسحة
احلريري و»العهد» ،واليت ال ترتك ّ
لألمل!.

التواطؤ األمريكي -الرتكي مستمر ومصاحل األمريكيني مؤمنة
شارل أبي نادر
غري صحيح ،وجود خالف جوهري أو هامشي
بني األمريكيني واألتراك ،على الرغم من ّ
كل
املناورات اخلادعة إعالميًا ودبلوماسيًا.
قد يكون صحيحًا ما أعلنه مستشار األمن
إن
القومي األمريكي جيك سوليفان ،حني قال ّ
الرئيس األمريكي جو بايدن سيبحث مع نظريه
الرتكي رجب طيب إردوغان ،على هامش قمة
حلف الناتو يف بروكسل ،اإلثنني ،عددًا من
املواضيع ،من بينها أفغانستان وسوريا وليبيا
والصني وروسيا والوضع يف شرق
املتوسط،
ّ
ولكن ما هو بالتأكيد غري صحيح ،وال حيمل
أي مصداقية عمليًا ،وجود خالف جوهري أو
ّ
هامشي بني األمريكيني واألتراك ،على الرغم
من ّ
كل املناورات اخلادعة إعالميًا ودبلوماسيًا.
جدي بني طرفني
إن أي خالف ّ
يف الواقعّ ،
يتم
أو دولتني ،إذا كان
التطرق إليه بشكل
ّ
ّ
دائم ،ويتفاعل معه قادة هذه الدول بالتهجم
بد من أن ُيرتجم عمليًا،
وتبادل االتهامات ،ال ّ
ما مل يكن اشتباكًا أو مواجهة ،فعلى األقل
تضاربًا يف املصاحل واألهداف ،وخصوصًا
لكل من الطرفني.
املصاحل الدولية
ٍّ
هذه احلالة غري موجودة بتاتًا يف العالقة
األمريكية الرتكية ،فمصاحل ّ
كل طرف
مؤمنة
ّ
تقريبًا من خالل الطرف اآلخر .ميكن اكتشاف
ّ
امللفات
ذلك عمليًا يف أغلب
احلساسة يف
ّ
منطقة الشرق األوسط وجنوب شرق أوروبا،
على الشكل التالي:
ً
ُ
ننطلق
بداية من أحدث تصرحيات مسؤولي
الدولتني ،مستشار األمن القومي
األمريكي
ّ
ّ
والرئيس الرتكي،
إن «بايدن
فاألول يقول َّ
َّ
سيبحث مع إردوغان الوضع يف أفغانستان،
وخصوصًا كيفية ضمان بقاء السفارة األمريكية
فيها والعمل بأمان».
أول كذبة يف تلك
من هنا ،ميكن أن نستنتج ّ
التصرحيات ،فكيف تستطيع تركيا أن تضمن
أمن السفارة األمريكية يف أفغانستان،
وخصوصًا بعد االنسحاب األمريكي منها  -إذا
َّ
حتقق كام ًال وكان جديًا  -يف الوقت الذي كانت
وحدات االحتالل األمريكي يف أفغانستان ،ويف
أوج انتشارها ومتركزها
وجهوزيتها ،تعجز عن
ّ
محاية عناصرها وعناصر دول الناتو اليت
ّ
وتعد خسائر تلك الوحدات
تدعمها.
الضخمة
ّ
وقرار انسحابها خري دليل على ذلك العجز.
أما إردوغان ،فهو يقول َّ
إنه سيبحث مع نظريه
األمريكي القضايا العالقة بني البلدين ،من
ّ
بينها
تسلم طائرات «إف  »35األمريكية ،وقرار
واشنطن االعرتاف بـ»إبادة األرمن إبان احلكم
ً
ّ
بداية
العثماني» ،ليعود
ويستغل الكذبة األخرى
حول «معارضة» واشنطن امللغومة حلصول
تركيا على قاذفات «إف  »35الروسية ،يف
الوقت الذي اشرتكت األخرية مع الناتو ،منذ
وصول بايدن إىل احلكم وحتى اآلن ،يف أكثر
من  10مناورات عسكرية .وهناك استعدادات
لكوكبة أخرى من املناورات املماثلة ،وبكامل
اجلهوزية
الرتكية ،لناحية األسلحة والقدرات
َّ
ّ
واإلمكانيات ،وهي تستهدف
كلها  -على
املكشوف – روسيا.
أما احلديث مع بايدن عن قرار واشنطن
ّ
االعرتاف بإبادة األرمن إبان احلكم العثماني،
فهو يبقى أيضًا كذبة أخرى،
ويعد قميص
ّ
عثمان الذي تستغله أنقرة َّ
كلما احتاجت إىل
تربير موقف سياسي أو دبلوماسي غامض وغري
مربر مع واشنطن أو غريها ،يف الوقت الذي
ال يؤثر هذا القرار يف تركيا عمليًا يف القانون
الدولي.
َ
وليكتمل اخلداع الرتكي األمريكي ،يقول
إن اجتماعه املرتقب مع نظريه
إردوغان َّ
ّ
«سيدشن حقبة جديدة
األمريكي مبثابة حدث
ّ
يف العالقات بني البلدين»،
وكأن هذه العالقة
َّ
غري ثابتة أو متوترة أو صدامية ،يف الوقت
الذي
يعول األمريكيون على تركيا يف الكثري
ّ
خفي ّ
من امللفات األكثر حساسية ،كالعب
ينفذ
ّ
اسرتاتيجية واشنطن بشكل كامل ،وكطرف
أساسي يساهم يف تأمني املصاحل األمريكية
من هذه امللفات ،وذلك على الشكل التالي:

ملف النـّاتو وروسيا

الصورة األوضح اليت ميكن استنتاجها
قد تكون ّ
املوقف
من حقيقة
الرتكي املناهض للروس
ّ
عمليًا ،هي موقف أنقرة من احلوادث األخرية
ّ
اليت رافقت اإلشكال أو االشتباك الروسي
األوكراني على خلفية إقليم الدونباس ،أو
على خلفية االستهداف األوروبي  -األمريكي
واألطلسي (الناتو) حتديدًا ،الستعادة روسيا
ً
شبه جزيرة القرم،
إضافة إىل املساهمة
الرتكية العملية يف تسهيل االنتشار البحري
األمريكي يف البحر األسود ،من ضمن توجيه
ضد موسكو والرسائل الداعمة
الرسائل احلامسة ّ
ً
ألوكرانيا،
إضافة طبعًا إىل ما ُذكر أعاله عن
الدور الرتكي الفاعل يف أغلب مناورات الناتو
اليت تستهدف روسيا.

ملفّ ليبيا

النقطة األخرى َّ
األمريكي
اليت توضح التواطؤ
ّ
ّ
الرتكي يف
امللف اللييب ،بدأت سابقًا مع
ّ
التحرك العسكري الرتكي لدعم حكومة السراج
آنذاك ،مبواجهة جيش حفرت املدعوم من الروس
والفرنسيني واملصريني ،والذي عاد وتقهقر
بسرعة الفتة بعد أن وصل إىل مشارف
العاصمة الليبية طرابلس ،بسبب فعالية
املسيرَّ ات الرتكية اليت قدمت دعمًا واسعًا
ومباشرًا لوحدات حكومة اإلنقاذ ،وأمام أعني
الروس واألوروبيني وبعض العرب ،الذين
استسلموا ملشيئة إردوغان اليت ختفي مشيئة
األمريكيني.
تابع هذه املناورة األمريكية  -الرتكية
واليومُ ،ت َ
رمسي
حترك مفاجئ لوفد
تركي وصل
من خالل ّ
ّ
ّ
فجأة ،وعلى جناح السرعة ،إىل طرابلس
ً
الليبية ،وذلك
مباشرة قبل قمة الناتو واجتماع
بايدن مع األوروبيني واألتراك ،تأسيسًا
لتشريع نفوذ تركي فاعل يف ليبيا ،اقتصادي
وسياسي وعسكري ،وبرعاية وتوجيه وعناية
أمريكية.
ّ

ملفّ سوريا

يكفي ما تقوم به تركيا يف الشمال السوري،
حيث ال يوجد وجود مباشر للوحدات األمريكية،
من عرقلة لالتفاقيات الروسية اإليرانية الرتكية،
ومن دعم مباشر وغري مباشر للمجموعات
اإلرهابية يف الشمال السوري ،يف استهداف
ّ
مباشر إلمكانية إنهاء
ملف إدلب وتسريع عودة
الدولة السورية ،ليكون عنصرًا رئيسيًا ضمن
اسرتاتيجية أمريكية واضحة ،تهدف إىل تعليق
ّ
ّ
للملف
النهائي
احلل
إجياد
السوري ،من خالل
ّ
ّ
إبقاء الربط بني ملفات إدلب والشرق السوري
وملف إعادة تكوين السلطة يف سوريا ،وهو
متامًا هدف واشنطن منذ بداية حربها على
سوريا.

ملف العراق

مشروعية دولية ،تقوم
أي ذريعة أو
حتت ِّ
ّ
تركيا بشكل متواصل بتنفيذ قصف جوي
على مناطق عراقية ،مبعزل عن التربيرات اليت
تضعها حتت عنوان حماربة «إرهاب حزب العمال
الكردستاني» ،إضافة إىل الدخول املتواصل
والتواجد الربي يف أكثر من منطقة عراقية ،لو
مل يكن ذلك برعاية ومحاية وتوجيه أمريكي،
وبهدف دائم يدخل ضمن
اسرتاتيجية واشنطن
ّ
بإبقاء التوتر داخل العراق ،وإبقاء امللفات
احلساسة
العراقية مفتوحة ،مثل اخلالف بني
ّ
َّ
كردستان العراق والسلطة املركزية،
واليت
تعاني الكثري يف مواجهة الضغوط األمريكية،
على خلفية دفعها إىل التحرر من العالقة اجليدة
مع إيران ،وإنهاء مشروعية احلشد الشعيب
العراقي وحيثيته!
هذا غيض من فيض امللفات اليت ُيستنتج
منها عمليًا التواطؤ األمريكي  -الرتكي ،واليت
يتم الكشف عنها ميدانيًا بشكل واضح ،بسبب
عدم القدرة على إخفائها أو طمسها ،فكيف
بتلك امللفات غري املكشوفة ،واليت تستهدف
الصني يف آسيا الوسطى والقوقاز واليونان
ّ
وقربص ،وغريها من املناطق اليت تشكل
هدفًا رئيسًا السرتاتيجية واشنطن
التوسعية
ّ
والتحريضية!
ّ
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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

وشهد شاهد من أهله ..إردوغان عدو بوتني وروسيا
حسني محلي

بب يف
قد يكون موقف بايدن
الس َ
ّ
حديث فريق إردوغان عن «منوذج
تركي جديد» ضد روسيا ،اليت يعتقد
أفراد هذا الفريق «أنها تفتقر إىل
العديد من مقومات التصدي للقوة
الرتكية الصاعدة».
كتب عمر أوز كزيلجيك يف  2حزيران،
يف املوقع اإللكرتوني لقناة «تي
آر تي» احلكومية باللغة اإلنكليزية،
مقا ً
حتدث فيه عن مضمون السياسة
ال َّ
اخلارجية للرئيس الرتكي رجب طيب
إردوغان وأهدافها ،وأشار فيه إىل
«القلق الروسي من أصداء النموذج
الرتكي يف أوروبا الشرقية».
وقال« :لقد أثبتت تركيا أنها تستطيع
احلد من دور روسيا يف املنطقة،
ّ
من دون احلاجة إىل قوات أمريكية
وأوروبية غربية ،وهو ما يعين ضرورة
احلديث عن منوذج تركي جديد يف
تصدى
وجه روسيا» ،مضيفًا« :لقد
ّ
هذا النموذج بنهجه العسكري لروسيا
يف سوريا ،وقلب موازين القوى يف
ليبيا ملصلحة القوى املعادية حلفرت
إن جناح تركيا
املدعوم من روسياَّ .
يف إقامة وتطوير عالقات وطيدة مع
أوكرانيا وأذربيجان وليبيا واحلكومة
املؤقتة يف سوريا ودول أوروبا
الشرقية (بلغاريا ورومانيا وهنغاريا)،
املد
إمنا هو حتالف يهدف إىل
احلد من ّ
ّ
الروسي .كما أن أوكرانيا وبولندا
اللتني تساهمان يف مواجهة روسيا
اشرتت الطائرات املسرية الرتكية،
ّ
ختطط ٌّ
كل من هنغاريا ورومانيا
فيما
ودول البلطيق (التونيا) لشراء هذه
الطائرات الستخدامها ضد روسيا».
وتابع« :يف املقابل ،تسعى روسيا
ملواجهة النموذج الرتكي اجلديد
احلد
بفرض عقوبات على تركيا ،منها
ّ
من واردات املنتجات الزراعية ،ومنع
للسياحة،
الروس من الذهاب إليها
ّ
أن هذه التدابري
ولكن موسكو ستجد َّ
َّ
لن تنفع ،وما عليها سوى أن تضع
بعني االعتبار احتماالت املواجهة
الساخنة معها أو أن ّ
تتخذ قرارها
األصعب بالقبول بشروط أنقرة غري
َّ
يتعلق مبجاورة تركيا.
املكتوبة يف ما
تشجع
بدورها ،تستطيع أنقرة أن
ّ
ترجح اخليار الثاني،
موسكو على أن ّ
وذلك من خالل املشاريع املشرتكة.
وما على بايدن إال أن يعي ما وعته
روسيا ودول أوروبا الشرقية بأهمية
تركيا ،وأن يعيد النظر يف جممل
حساباته مع أنقرة».
هذا باختصار ما كتبه كيزيلجيك عن
نهج الرئيس إردوغان يف السياسة
اخلارجية ،وهو ما أشرت إليه يف
العديد من مقاالتي يف هذا املوقع،
أن الرجل من
وبفارق
مهم ،وهو َّ
ّ
املقرب جدًا إىل الرئيس
الطاقم
ّ
إن املقال مبثابة
إردوغان .مبعنى آخرَّ ،
«شهادة شاهد من أهل البيت».
قبل التعليق على هذا املقال الذي
املهم بني إردوغان
جاء عشية اللقاء
ّ
بد من تسليط
وبايدن يف  14حزيران ،ال َّ
املؤسسة
الضوء على كاتبه وعلى
َّ
اليت يعمل فيها ،فأوز كيزيلجيك من
مؤسسة الدراسات السياسية
كادر
َّ
واالقتصادية واالجتماعية «»SETA
أسسها رئيس الوزراء السابق
اليت َّ
أمحد داوود أوغلو يف العام ،2006
عندما كان مستشارًا لرئيس الوزراء
إردوغان ،وقبله عبد اهلل غول.
وكان إبراهيم كالني ،املستشار
املالي إلردوغان واملتحدث بامسه،
مديرًا عامًا هلذا املركز ،فيما كان فخر

الدين الطون ،وهو اآلن رئيس إدارة
االتصاالت (مسؤول اإلعالم) يف
الرئاسة الرتكية ،مساعدًا له آنذاك.
أما املدير احلالي للمركز ،برهان
الدين دوران ،فقد ناشد «أمريكا
واالحتاد األوروبي (سابقًا) للوقوف
إىل جانب تركيا يف مواجهتها روسيا
يف إدلب» ،وقال الربوفيسور كمال
إينات ،وهو من ّ
«إن
كتاب املركز،
َّ
روسيا ليست حليفًا موثوقًا به بالنسبة
إىل تركيا».
ّ
الطاقم احمليط بالرئيس
عداء هذا
إردوغان لروسيا بشكل مباشر أو غري
مباشر ،دفع زعيم حزب «الوطن»،
دوغو بارينجاك ،وهو حليف إلردوغان
شن هجوم على املركز
أيضًا ،إىل
ّ
املذكور ،إذ ناشد الرئيس الرتكي
لقطع املساعدات اليت تقدمها الدولة
له ،وقال« :إن هذه املساعدات تعين
ألن املركز
مساعدة أمريكا وإسرائيلَّ ،
يعرقل املصاحلة مع الرئيس األسد
وسوريا ،وهو ما خيدم واشنطن وتل
أبيب».
هجوم بارينجاك هذا رمبا جاء تذكريًا
حتدثت بداية العام
باملعلومات اليت
َّ
اجلاري عن احتماالت تعيني أوفوق
أولوتاش ،أحد كوادر املركز ،وهو
خمتص بالتاريخ اليهودي ،ودرس
ّ
يف «إسرائيل» ،سفريًا جديدًا يف ّ
تل
أبيب ،بعد تشكيل احلكومة اجلديدة.
ويف مجيع احلاالت ،ومهما كانت
القمة بني الرئيس إردوغان
نتائج
ّ
أن
والرئيس بايدن ،فقد بات واضحًا ّ
أنقرة ،مع استمرار هذا الفريق احمليط
التقليدي
بإردوغان ،لن تغيرّ نهجها
ّ
الذي ال يثق بروسيا ،كما مل يكن
يثق باالحتاد السوفياتي ونظامه
الشيوعي ،بدليل أن الرئيس الراحل
تورغوت أوزال رفع شعار «أمة تركية
واحدة من األدرياتيكي إىل سد الصني
املنيع» ،بعد سقوط هذا النظام ،يف
ٍ
إشارة منه إىل حدود اإلمرباطورية
العثمانية اليت انطلقت من حدود هذا
السد ،لتصل إىل البوسنة وجوارها.
ّ
وقد مجع أوزال يف تشرين األول1991
رؤساء اجلمهوريات ذات األصل
الرتكي يف أنقرة ،وهي أذربيجان
وتركمنستان وكازاخستان وقرغيزيا
ٍ
حماولة منه إلقامة
وأوزبكستان ،يف
ّ
يتحدى به روسيا،
تكتل تركي جديد
ّ
أن هذه اجلمهوريات كانت،
باعتبار َّ
وما زالت ،احلديقة اخللفية لروسيا.
َ
اجليش باجتياح الشمال
كما أمر
وضمه إىل تركيا بعد هزمية
العراقي
ّ
ٍ
حماولة
صدام حسني يف الكويت ،يف
منه إلحياء ذكريات حدود امليثاق
الوطين (امليللي) ،اليت كانت ترى
يف الشمال العراقي (املوصل وأربيل
والسليمانية وكركوك) والسوري
بأكمله جزءًا من تركيا احلالية ،فرفض
رئيس األركان آنذاك هذه األوامر ،ما
َّ
فتدخل الرئيس
اضطره إىل االستقالة،
ّ
بوش ،ومنع أوزال من حتقيق حلمه
ّ
تذكره إردوغان بعد ما ُيسمى
الذي
بـ «الربيع العربي» ،وهو اآلن يف
الشمال السوري والعراقي ،بعد أن
فشل يف تسويق منوذج حزبه اإلسالمي
يف دولة علمانية دميقراطية إىل دول
املنطقة وشعوبها ،وهو ما سعت من
أجله واشنطن والعواصم الغربية اليت
مل تعد ختفي قلقها وانزعاجها من هذا
النموذج ،بعد أن فقدت تركيا ُهويتها
العلمانية والدميقراطية ،باعرتاف ّ
كل
أحزاب املعارضة ،اليت َّ
أكد الرئيس
بايدن يف نهاية العام « 2019ضرورة

ّ
تتخلص من االستبدادي
دعمها حتى
إردوغان باالنتخابات».
وقد يكون موقف الرئيس بايدن
بب يف حديث فريق الرئيس
الس َ
ّ
إردوغان عن «منوذج تركي جديد»
ضد روسيا ،اليت يعتقد أفراد هذا
الفريق «أنها تفتقر إىل العديد من
مقومات التصدي للقوة الرتكية
الصاعدة» ،والفضل يف ذلك
ملوسكو ،فقد مسحت للجيش الرتكي
بدخول جرابلس يف آب  ،2016ثم
عفرين بداية  ،2018ثم شرق الفرات
يف تشرين األول العام املاضي،
وأخريًا أذربيجان اخلاصرة احلساسة
لروسيا ،اليت يعيش يف أراضيها
أكثر من  20مليون مسلم ،ومعظمهم
يتواجدون قرب حدود أذربيجان
وجارتها جورجيا ،وستشهد عالقاتها
ً
خدمة
مع أنقرة قريبًا تطورات مثرية،
ألهداف النموذج الرتكي اجلديد! وقد
يتصدى
تريد أنقرة هلذا النموذج أن
ّ
يف الوقت نفسه للمنافس التقليدي
قوميًا وطائفيًا ،إيران ،بامتداداتها
اإلقليمية اليت يراقبها الرئيس
إردوغان عن كثب.
املهمة اليت
يفسر ذلك املعلومات
ّ
ّ
تتحدث عن احتماالت إرسال اجليش
ّ
ّ
ّ
حمل
ليحل
الرتكي إىل أفغانستان،
اجليش األمريكي واألطلسي َّ
الذي
سينسحب منها حبلول أيلول/سبتمرب
القادم ،وهو املوضوع َّ
الذي سيبحثه
الرئيس إردوغان مع الرئيس بايدن،
وسط املعلومات ّ
تتحدث عن
اليت
ّ
اتفاق مسبق يف هذا اجملال ،حبيث
سيقوم اجليش الرتكي حبماية مطار
كابول واملرافق الدولية ،وذلك
بالتنسيق مع «طالبان» اليت تربطها
عالقة جيدة بالدوحة وأنقرة معًا.
الصحافية
املعلومات
وتتحدث
َّ
ّ
أيضًا عن سيناريوهات مثرية حول
أسباب االهتمام الرتكي بأفغانستان
وخلفياته ،وبالطبع بالتنسيق والتعاون
مع واشنطن ،فهذا البلد َّ
الذي كان
سببًا لسقوط االحتاد السوفياتي
لكل من إيران والصني،
جماور حدوديًا ٍّ
ليكون حديث اإلعالم عن احتماالت نقل
املقاتلني األجانب من إدلب وجوارها
إىل أفغانستان هو األكثر إثارة على
املدى املتوسط والبعيد ،وخصوصًا
تتحدث عن
مع املعلومات اليت
َّ
عالقات متينة بني إسالم أباد وأنقرة،
رغم مساعي الرياض لعرقلة ذلك،
أن بعض هؤالء املقاتلني
وخصوصًا َّ
من األقلية الرتكستانية الصينية،
وأن هناك آخرين من مجهوريات آسيا
حتد الصني
الوسطى اإلسالمية اليت
ّ
أن بعضهم قاتلوا
وأفغانستان .كما َّ
يف صفوف «القاعدة» و»طالبان»
يف أفغانستان والشيشان ،وهم على
استعداد للعودة إىل هذه املناطق مع
عودة «طالبان» إىل السلطة.
قد تعود بنا كل هذه املعطيات إىل
مشروع «احلزام األخضر» الذي سعت
من خالله أمريكا يف نهاية السبعينيات
من القرن املاضي إلسقاط االحتاد
السوفياتي ومتزيقه ،وهو ما َّ
حتقق هلا
بعد  10سنوات من حرب أفغانستان.
أن األخرية قد تعود من
ويبدو َّ
جديد ساحة حلمالت أمريكية تهدف
إىل متزيق روسيا من الداخل ،بعد
حتدث
حماصرتها من اخلارج ،وهو ما َّ
ّ
احملللون األتراك يف «،»SETA
عنه
وكأنهم يريدون للتاريخ أن يكرر
نفسه ،ما دام البعض ال يستخلص
الدروس منه!

شـركتا الـخلوي ممـنوعتان مـن الـصرف
إيلي الفرزلي

عاد جملس شورى الدولة إحياء النقاش
بشأن اهلدر يف قطاع اخللوي ،فأوقف
اجمللس تنفيذ قرار
وزيري املال
َ
يَ
لشركت اخللوي
واالتصاالت السماح
بتحويل اإليرادات إىل اخلزينة ،بعد
حسم املصاريف التشغيلية ،خالفًا
لقانون موازنة  ،٢٠٢٠الذي مل يستثن
سوى الرواتب.
عندما ُأقر قانون موازنة  ،2020كان
اجمللس النيابي ،وقبله احلكومة ،قد
ّ
بدآ
حيثان اخلطى للدخول يف عامل
القوانني اإلصالحية ،بضغط من
اجملتمع الدولي .لذلك،
ضم القانون
ّ
بنودًا ُوصفت بأنها إصالحية ،انطالقًا
من غاية أساسية هي وقف اهلدر.
بينت
وملا كان قطاع اخللوي ،على ما ّ
جلنة االتصاالت النيابية ،واحدًا من
مكامن الفساد واهلدر يف الدولة،
كونه خارج الرقابة املسبقة ،تقرر
إنهاء هذه احلالة الشاذة اليت ّ
شكلت
صندوقًا أسود لوزراء ومسؤولني
مر السنوات.
على ّ
نصت املادة  36من املوازنة
لذلكّ ،
يَ
على إلزام
شركت اخللوي بـ»حتويل
كامل اإليرادات الناجتة عن خدمات
االتصاالت
باستثناء
احملصلة،
ّ
الرواتب ،إىل حساب اخلزينة ،يومي
اإلثنني واخلميس من كل أسبوع ،على
أن حتدد آلية دفع املبالغ اليت تتوجب
على اخلزينة ملصلحة الشركات من
بدل إدارة ونفقات وأعباء ومشرتيات
وخالفها مبوجب قرار يصدر عن جملس
بناء على اقرتاح
الوزراء
وزيري
ً
َ
االتصاالت واملالية».
يَ
شركت اخللوي اللتني
بذلكُ ،كّبلت يدا
مل تعودا قادرتني على التصرف باملال
العام من دون رقيب .أدى ذلك إىل
اعرتاضات كبرية ،خبلفيات متعددة،
يف األغلب مصلحية ،وإن كان عنوانها
أن القرار ال يتالءم وطبيعة القطاع
الذي حيتاج إىل قرارات سريعة.
لكن
ّ
أصحاب هذه اآلراء ،بعيدًا عن أحقية
ما يقولونه ،مل جييبوا عن السؤال
األساسي :كيف ميكن احلد من اهلدر
يف القطاع الذي يكلف اخلزينة مئات
ماليني الدوالرات؟ وهل يريدون
من محلتهم استمرار العمل من دون
مراقبة كما كان يفعلون دائمًا؟
ُطرح األمر على احلكومة أكثر من مرة.
املطلوب منها ،حبسب القانون ،حتديد
آلية تنفيذية له ،لكنها بد ً
ال من ذلك
اتفقت على إصدار الوزيرين املعنيني
قرارًا يراد منه نظريًا تنفيذ القانون،
لكنه يف املضمون ينقضه بشكل
واضح .فالقرار الصادر يف  2متوز
،2020
نص يف املادة األوىل على
ّ
أن ُيفتح لدى اخلزينة حساب خاص
يَ
شركت اخللوي ُيسجل فيه
لكل من
احملولة إىل اخلزينة
صايف اإليرادات
ّ
من الشركات ،وكذلك النفقات
املسددة للشركات لتسديد النفقات
ّ
االستثمارية.
ونص يف مادته الثانية
ّ
على «إلزام الشركتني يف األول
من كل شهر بتحويل الصايف من
اإليرادات الشهري بعد حسم كلفة
الرواتب واملصاريف التشغيلية».
نص على
االختالف مع القانون الذي ّ
حتويل العائدات مرتني أسبوعيًا كان
جليًا .كما أن القانون أشار إىل استثناء
الرواتب ،فيما استثنى القرار ،إضافة
اىل الرواتب ،املصاريف التشغيلية،
جميزًا عودة اهلدر من بوابة هذه
املصاريف اليت وصلت إىل 200
مليون دوالر عام  2018وحده.
مام هذا الواقع،
قدم أحد محلة
ّ
األسهم يف شركة «ميك »2

(«تاتش») وسيم منصور ،يف
 21تشرين األول ،2020
استدعاء
ً
أمام جملس شورى الدولة ،طلب
فيه وقف تنفيذ القرار الصادر عن
وزيري املالية واالتصاالت ،وإبطاله
َ
لتجاوز حد السلطة .ويف األول من
الشهر اجلاري أصدر اجمللس ،عرب
اهليئة احلاكمة اليت يرأسها القاضي
فادي الياس ويشارك يف عضويتها
املستشاران كارل عرياني وملى
أزرافيل ،قرارًا بوقف تنفيذ القرار.
وكان منصور طلب ،بواسطة وكيله
احملامي نزار صاغية ،إبطال القرار
ملخالفته املادة  36من قانون املوازنة
ولصدوره عن سلطة غري
خمتصة
ّ
(وزيري االتصاالت واملالية) ،بعد
َ
موافقة جملس الوزراء ،يف حني أن
نصت
املادة  36من القانون ّ 2020\6
على صدور القرار عن جملس الوزراء
بناء على اقرتاح الوزيرين .وعليه،
ً
طالب بوقف التنفيذ لتوفر شروط
املادة  77من نظام جملس الشورى
(أسباب جدية وضرر بليغ) ذلك أن
القرار خمالف للدستور والقوانني،
إضافة إىل أن اجلمعية العمومية
ّ
لشركة «ميك »2
رخصت مرارًا
جمللس إدارتها تسديد مستحقات
املوردين قبل حتويلها إىل اخلزينة
الكرة.
وهي يف صدد إعادة
ّ
ردت اجلهة املستدعى
يف املقابلّ ،
بوجهها ،أي الدولة اللبنانية ،طالبة
رد طلب وقف التنفيذ،
ورد املراجعة
ّ
لعدم ّ
متتع املستدعي باملصلحة ،وألن
املستدعي مل ُيثبت الضرر الشخصي
الالحق مبركزه القانوني من جراء
القرار املطعون فيه ،إضافة إىل
أن جملس الشورى ال يقبل املراجعة
الشعبية .واعتربت املستدعى ضدها
رد املراجعة يف األساس
أنه يقتضي ّ
ألن القرار املطعون فيه استند إىل
القرار الرقم  3تاريخ  2متوز 2020
الصادر عن جملس الوزراء ،والذي
ّ
أورد أنه
يتعذر تطبيق املادة 36
من القانون حللول الدولة يف اإلدارة
وبالتالي يف موجبات املدير املالية،
وأن أي تأخري يف تسديد النفقات
التشغيلية والرأمسالية سيكون له
تأثري على قطاع االتصاالت ،وأن
جملس الوزراء قد وافق على مشروع
قانون يرمي إىل تعديل املادة 36
من القانون مبا يتالءم مع الصيغة
النهائية لدفرت الشروط وعقد اإلدارة
اجلديدة .وهو ما وجدت فيه مصادر
قانونية إصرارًا على تنفيذ مشروع
قانون ال قوة قانونية له على حساب
قانون نافذ ،إضافة إىل اعتبار قرار
وزاري أقوى من القانون.
بالنتيجة ،جاء يف القرار اإلعدادي
«ينظر إىل طلب وقف
للشورى أنه ُ
التنفيذ يف ضوء جدية األسباب
ُ
املدىل بها وبالنظر إىل ظروف
ً
القضية وتالفيا لألضرار البليغة اليت
قد تنشأ عن تنفيذ القرار املطعون،
ّ
يتبني أن شروط املادة ٧٧
متوفرة
يف املراجعة ،فيقتضي بالتالي وقف
التنفيذ».
وإىل وقف التنفيذ الذي يفرتض أن
تقرر إدخال «ميك »2
ُينفذ خالل شهرّ ،
يف احملاكمة وتكليف وزارة االتصاالت
تقديم مطالعتها حول موضوع النزاع.
ورغم أن القرار يطاول بتداعياته
«ميك  »1ضمنًا كونه يوقف تنفيذ
قرار وزاري يشملها ،إال أنه مل يتم
التطرق إليها يف قرار «الشورى»
انطالقًا من أن صفة
املدعي حمصورة
ّ
بـ»ميك ( »2مساهم).
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مــقاالت وتـحقيقات

القضاء العسكري «يُطبِّع» مع العمالء!
رضوان مرتضى
مل يكن العميل جعفر غضبوني الوحيد الذي يرتكه القضاء
فيجيبه
حام أمريكي ُ
حرًا .وإن كان هلذا العميل ٍ
يأمر ُ
العسكري ّ
القضاء العسكري بالسمع والطاعة،
فلمفوض احلكومة لدى
ِّ
باع طويل يف التهاون
احملكمة العسكرية باإلنابة فادي عقيقي ٌ
مع املشتبه فيهم بالتواصل والتعامل مع العدو اإلسرائيلي.
سلسلة ملفات ملوقوفني تواصلوا مع إسرائيليني ودخلوا
أراضي العدو ُعِرضت على النيابة العامة العسكرية ،لكن
عقيقي وسلفه بيرت جرمانوس مل ّ
يتخذا أي أجراء حبق أي
منهم ،سوى االستعجال بالرتك ومنع التوقيف!
العميل جعفر غضبوني ،رقيب يف سالح مشاة العدو
خدم يف صفوف جيش
اإلسرائيلي .ابن بلدة الناقورة الذي َ
العدو لنحو عشر سنوات ،أوقفه األمن العام يف مطار بريوت
يف السادس من حزيران اجلاري ،لورود امسه على الربقية
أن قلب
( 303برقية تصدر عن اجليش ملتابعة العمالء) .إال ّ
مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية باإلنابة القاضي فادي
عقيقي ّ
رق حلال العميل الذي حيمل اجلنسية األمريكية ،ومن
ّ
بأن غضبوني هذا نكل بأبناء اجلنوب أثناء عمله
دون أن يعبأ ّ
يف جهاز االستخبارات التابع لعصابات العميل أنطوان حلد.
ويبدو أن عقيقي مل ّ
يتعظ من جتربة رئيس احملكمة العسكرية
السابق ،العميد حسني عبد اهلل ،الذي ترك جالد اخليام عامر
وباستخفاف ّ
ٍ
الفاخوري،
قل نظريه ،قرر السماح للعميل باخلروج
لقضاء عطلة نهاية األسبوع وسط عائلته ،على أن حيضر اليوم
اإلثنني ليستمع إليه .اكتفى عقيقي حبجز جواز سفر غضبوني
بأن غضبوني
اللبناني ،تاركًا معه جواز سفره األمريكي ،علمًا ّ
غادر تل أبيب عام  ١٩٩٥إىل كندا ومنها إىل الواليات املتحدة
استقر فيها.
األمريكية حيث
ّ
نهج بات
خطوة عقيقي هذه مل تكن وليدة اللحظة ،بل ُتعبرّ عن
ٍ
إن املدعي العام العسكري،
سائدًا يف القضاء العسكري ،إذ ّ
ٍ
الذي ارتكب فضيحة منذ أسابيع بإطالقه سراح
مشتبه فيه
تطوع للعمل مع املوساد اإلسرائيلي ،مل يحُ اسبه أحد .يومها
ّ
سارع القضاء العسكري إىل إصالح اخلطيئة مبخالفة قانونية
إلعادة توقيف املشتبه فيه مارك ط .الذي حلسن حظ عقيقي
وقاضي التحقيق مل يتمكن من التواري عن األنظار طوي ًال .غري
أن لعقيقي مآثر مشابهة .فقد سبق قبل أسابيع أن رفض
ّ
بأن املشتبه
توقيف اللبناني ألكسندر ف( .مواليد  ،)١٩٨٨علمًا ّ
فيه املشهور بـ» »Alexيعمل يف اجملال نفسه الذي يعمل فيه
املشتبه فيه مارك ،بوصفه مدرب فنون قتالية وأسلحة ومحاية
شخصيات،
ويدرب جنودًا وضباطًا يف اجليش اللبناني .وقد
ّ
أن للمشتبه فيه تواص ًال مع حسابات مشبوهة على مواقع
تبني ّ
ّ
ّ
التواصل االجتماعي ،لكنه ذكر أنه حذفها بعدما تبني له أنها
بأن بينها حساب امسه Mossad
تابعة للعدو اإلسرائيلي ،علمًا ّ
.Sayaret
كذلك نشر اللبناني حسني ن( .مواليد  ،)١٩٨٨صورًا
وتعليقات تدعو إىل التطبيع مع العدو اإلسرائيلي .فقد وضع
على حسابه على تويرت صورة للعلم اللبناني
مضاء على أحد
ً
مذي ًال الصورة بعبارة:
األبنية يف األراضي الفلسطينية احملتلةّ ،
«بل ُنريدهاُ ،نريد السالم ،وتبًا ألفكاركم اإليرانية» .أوقف
يف الثامن من كانون األول عام  ٢٠٢٠ليعرتف ّ
بأنه نشرها
لكونه يؤيد «السالم مع إسرائيل من خالل اتفاقية ُتربم من
جانب الدولة اللبنانية فقط ال غري» .مل يتم توقيف حسني ولو
ليوم واحد .فقد أشار مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية
ٍ
باإلنابة ،فادي عقيقي ،برتكه لقاء سند إقامة ،وأخذ
تعهد منه
ّ
بعدم نشر أي صور أو مقاالت تدعو إىل التطبيع مع العدو.
مل يكن حسني الوحيد الذي يرفض
مفوض احلكومة توقيفه
ّ
ّ
يف ملفات كهذه
تتعلق بالدعوة إىل التطبيع مع «إسرائيل».
فقد سبق أن أشار برتك اللبناني مازن ر( .مواليد  )١٩٧٩الذي
كان يضع «إعجابات» على منشورات الناطق باسم جيش العدو
أفيخاي أدرعي .كذلك كان ُيبدي إعجابه مبنشورات صفحة
«أصدقاء إسرائيل» اليت تنشط يف جمال ّ
مل مشل «أصدقاء
إسرائيل» يف العامل العربي والتواصل معهم للتنسيق
والعيش معًا «بعيدًا عن اخلالفات واحلرب» .وذكر مازن الذي
استدعي للتحقيق يف  ١٥كانون األول ّ ٢٠٢٠
ُ
أنه ُيتابع أخبار
اجلالية الدرزية املقيمة داخل أراضي العدو بهدف معرفة طبيعة
بأن احملققني وجدوا
تأقلمهم يف العيش مع الصهاينة ،علمًا ّ
على صفحته ّ
أنه سبق أن أعاد نشر منشور جملندة إسرائيلية
أن شخصني إسرائيليني
ولضابط يف جيش العدو .وذكر ّ
تواصال معه عرب برنامج للمحادثات ،لكنه مل جُيب بسبب عدم
معرفته باللغة العربية ،وخشية كشف األجهزة األمنية أمره.
جمددًا قرر القاضي عقيقي تركه لقاء سند إقامة ،بعد تعهده
بعدم التكرار.

يف آذار من العام احلالي،
أوقف األمن العام اللبناني
مسري ض )١٩٧٢( .الذي
حيمل اجلنسيتني الفرنسية
أن
ّ
والكندية ،بعدما تبينّ
لديه تواص ًال مع شخصيات
إسرائيلية كندية تابعة ملنظمة
صهيونية .وتبني أيضًا وجود
اتصاالت بينه وبني أرقام
ُتستخدم من قبل استخبارات
العدو اإلسرائيلي .ولدى
التحقيق معه ،ذكر ّ
أنه كان
يعمل
مزينًا نسائيًا يف كندا
ّ
حيث تعرف إىل شخصيات
إسرائيلية.
أصول
من
ّ
وأبلغ احملققني أنه بقي
على تواصل معهم،
معددًا
ّ
بضعة أمساء لشخصيات
إسرائيلية .خابر احملققون
مفوض احلكومة عقيقي،
ّ
ليشري برتكه بسند إقامة بعد
التعهد بعدم التكرار.
ّ
القصة نفسها تكررت مع
القاضي عقيقي .فقد رصد
األمن العام تواص ًال بني
اللبنانية لينا ط( .مواليد
واإلسرائيلي
)١٩٧٨
واإلسرائيلي
Stef Israel
البلجيكي  .Stef Lasولدى
متابعة صفحاتها على مواقع
أن
ّ
التواصل االجتماعي ،تبينّ
ضمن الئحة أصدقائها أيضاً
اإلسرائيلي Eli Elic Cohen

من يدعو إىل التطبيع ويتواصل مع إسرائيليني ،يؤنَّبه القضاء العسكري بالتعهّد بعدم التكرار!(أرشيف)

ُ
استدعيت
الذي يتفاعل مع منشوراتها .يف  12نيسان ،2021
إىل التحقيق ،لتعرتف ّ
بأنها تتواصل مع «صديق» هلا يقيم
تعرفت إليه يف بلجيكا قبل عشر سنوات ،حيث
يف تل أبيبّ ،
كان يعمل يف جتارة األملاس .واعرتفت ّ
بأنها ترددت إىل تل
أبيب ثالث مرات لزيارة صديقها وحضور حفل زفاف .املفاجأة
ّ
أنه لدى مراجعة احملققني لعقيقي ،أشار برتكها بعد
تعهدها
ّ
خطيًا بعدم التواصل مع إسرائيليني وعدم الرتدد إىل أراضي
العدو.
قبل عقيقي ،كان القاضي بيرت
جرمانوس يعتمد النهج نفسه.
بينت استقصاءات األمن
فقد ّ
أن ليلى ي( .مواليد
العام ّ
 )١٩٩٤على عالقة غرامية
إسرائيلي
بشخص
ُيدعى
ُ Or Basharتريد الزواج منه
ومعرفة كيفية الذهاب إىل
األراضي احملتلة .عرض عليها

اعرتفت بأنّها
ترددت إىل تل
أبيب ثالث مرات،
لكنّ عقيقي أشار
بإطالق سراحها!

أحد األشخاص السفر إىل دولة أوروبية ومنها إىل «إسرائيل».
قر ّ
استدعيت إىل التحقيق بتاريخ  ٥شباط ُ ،٢٠١٩
ُ
بأنها تنشط
لت ّ
على صفحة  Lebanese jewish community councilوتواصلت
مع العديد من األشخاص عربها للسؤال عن طريقة للسفر إىل
«إسرائيل» للزواج من حبيبها اإلسرائيلي الذي أقنعها بوجوب
أن لديها صديقني إسرائيليني
اعتناق الديانة اليهودية .وتبينّ ّ
على صفحتها على فيسبوك هما  Itzik Drorوزوجته Eti Avani
اللذين تبادلت معهما األحاديث بشأن اإلقامة والعيش يف
فلسطني احملتلة .راجع ضباط األمن العام
مفوض احلكومة
ّ
آنذاك بيرت جرمانوس الذي أشار برتك صاحبة العالقة بسند
إقامة وأخذ
تعهد خطي منها بعدم التواصل مع أشخاص داخل
ّ
األراضي الفلسطينية احملتلة أو مع إسرائيليني.
تساهل جرمانوس مع ليلى باسم احلب ،لكنها مل تكن الوحيدة.
فقد قرر جرمانوس ترك اللبناني مسيح ق( .مواليد )١٩٩٤
الذي كتب على حسابه على «تويرت» تغريدة دعا فيها إىل
التطبيع مع العدو اإلسرائيلي وعقد معاهدة سالم معه وشراء
السالح منه قبل أن حيذفها إثر االنتقادات الكبرية اليت ّ
تلقاها

من الناشطني على مواقع التواصل االجتماعي .أوقف بتاريخ
ليؤكد ّ
أنه كتب العديد من التغريدات املتعلقة
 ٧نيسان ُ ٢٠٢٠
بإسرائيل انطالقًا من اقتناعاته السياسية ،معتربًا ّ
أنه ُيريد
شراء السالح من «إسرائيل» أسوة مبا فعلته أحزاب لبنانية
خالل تعاملها العسكري مع العدو .مل يوافق جرمانوس على
استمرار توقيفه ،بل أشار برتكه فورًا بعد أخذ
تعهد منه بعدم
ّ
تكرار كتابة تغريدات متعلقة بالكيان اإلسرائيلي.
باع طويل يف هذا اجملال .فقد سبق أن راجعه
جلرمانوس ٌ
األمن العام بشأن الفلسطيين األملاني حامت ذ( .مواليد
 ،)١٩٧٢الالجئ يف لبنان ،والذي نشر صورًا له أمام املسجد
األقصى ،ليتبينّ خالل التحقيق معه يف آب ّ ٢٠١٩
أنه سافر
برفقة صديقه عرب مطار دوسلدورف األملاني إىل األردن ،ومن
هناك توجها إىل احلدود الفلسطينية ليعرباها حنو القدس،
حيث زارا األماكن املقدسة ثم توجه إىل مسقط رأسه صفد.
يومها أشار جرمانوس برتكه بسند إقامة وختم احملضر.
مشكلة النيابة العامة العسكرية ،واحملكمة العسكرية ،وحمكمة
التمييز العسكرية ،ليست حمصورة يف التساهل مع التواصل
الذي ُي ّ
صنفه القضاة بأنه «غري أمين» مع العدو ،بل يتعداه
يتطوع للعمل مع استخبارات
إىل التساهل مع من
العدو،
ّ
ّ
وصو ً
ال إىل البحث عن أي ذريعة للتساهل مع عمالء موقوفني
وحمكومني ،كما مع أولئك الذين فروا من لبنان عام ،2000
يوجهها القضاء العسكري
كالفاخوري وغضبوني .الرسالة اليت ّ
مفادها أن لبنان أرض صاحلة للتطبيع مع العمالء.

إخبار ملنع سفر العميل غضبوني

تستعد هيئة ممثلي األسرى واحملررين للتقدم بإخبار أمام
ّ
املدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتوقيف
العميل جعفر غضبوني ،طالبني منع سفره املقرر الثالثاء
أن ممثلي اهليئة
عرب مطار بريوت الدولي .وعلمت «األخبار» ّ
ثان أمام القضاء العسكري ضد غضبوني.
سيتقدمون بإخبار ٍ
كما دعت هيئة ممثلي األسرى واحملررين إىل اعتصام أمام
مبنى احملكمة العسكرية ،عند الساعة العاشرة والنصف من
صباح اليوم ،للمطالبة مبنع سفر العميل غضبوني من لبنان،
وبإخضاعه للمحاكمة ،ورفضًا لعودة أي عميل إىل لبنان من
دون عقاب.
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مــناسبات

مـرده أسـرتاليا يـحيي ذكـرى  ١٣حــزيران

أحيَت هيئة مكتب املرده
– أسرتاليا الذكرى الـ ٤٣
ملجزرة الغدر يف إهدن ،والتي
ذهب ضحيتها  ٣١شهيداً من
ضمنهم النائب والوزير طوني
فرنجية وعقيلته فريا وابنتهما
الطفلة جيهان .
ترأس القداس اإلحتفالي يف
كنيسة مار شربل ،بانشبول،
رئيس الدير األب شربل
عبود يـُعاونه عدد من اآلباء يف
الرعيـّة.
َ
حضر القداس،
إضاف ًة إىل
مسؤول املكتب فادي مـَ ّلو
وأعضاء اللجنة اإلدارية ،قنصل
سيدني العام شربل معكرون،
رئيس الرابطة املارونية
املهندس جوزيف املكاري،
رئيس الجامعة الثقافية يف
العالم (أسرتاليا ونيوزيلندا)
ميشال الدويهي ،الرئيس
الفيدرالي للتيار الوطني الحر
يف أسرتاليا طوني طوق ،وفد
من الحزب السوري القومي
اإلجتماعي ممث ً
ال بشخص
ناظر اإلذاعة سركيس سمعان،
رئيسة حزب الكتائب يف
سيدني لودي فرح أيوب،
القوات اللبنانية ممثل ًة بالسيد
سليم الشدياق ،تيار املستقبل

ممث ً
ال بالسيد فيصل قاسم،
رئيس رابطة آل كرم السيد
بطرس واكيم ،وفد من جمعية
زغرتا برئاسة إيفا معَوَّض،
وفد من اتحاد أبناء الشمال
برئاسة حسّان مرحبا ،رئيس
يـط،
جمعية بان تشارلي معـَ ْ
رئيس جمعية كفرصارون إيلي
ناصيف ،رئيس تحرير صحيفة
املستقبل جوزيف خوري،
رئيس تحرير صحيفة امليدل
إيست الهريالد انطونيوس
بو رزق ،اإلعالمي بطرس
بشارة عن صوت الغد وحشد
كبري من أبناء الجالية ،الذين
أتوا للمشاركة يف إحياء هذه
الذكرى األليمة .
وتحدث االب عبود يف عظته

بإسهاب شارحاً هَوْل ما
حدث يف ذاكَ اليوم املشؤوم
وتأثريه على الكيان اللبناني
بشكل عام واملسيحي منه
بشكل خاص.
وَمـِمـَّا جاء يف العظة « :أيها
األحباء ،اجتمعنا يف هذا املساء،
بدعوة من املردة يف أسرتاليا مع
املدعوين واملشاركني معنا يف
الذبيحة اإللهية لنصلي لراحة
نفس الشهداء الذين سقطوا
يف اهدن يف  13حزيران سنة
 1978وهم  31شهيداً من
بينهم الوزير طوني فرنجيه
وعائلته وكثريون من أبناء
املنطقة .
هذه الحادثة ولألسف كانت
بداية ملخططات ومؤامرات

وأحداث عديدة ما زلنا
نعاني منها حتى اليوم ،هذه
الحادثة اشركت املسيحيني
بالخطة املرسومة منذ زمن
بعيد إلضعاف املنطقة ،وذلك
بإثارة النعرات الطائفية
وتقسيمها إىل فدراليات،
نعم هذه الحادثة كانت بداية
إلنقسام الصف املسيحي
واضعاف قراره وتسهي ً
ال
للهجرة التي افرغت قرانا من
سكانها .وما نشهده اليوم

يف لبنان خري دليل إلضعاف
الوجود املسيحي يف الوطن
الذي اوجدوه وقدموا قوافل
من الشهداء للحفاظ على
كيانه واستقالله وعلى حرية
وكرامة وحقوق اإلنسان فيه».
يف النهاية ،شدَّدَ عبـّود على
املُسامحة واملحبة واإليمان يف
يسوع املسيح «وهذا ما فعله
رئيس تيار املرده سليمان
فرنجية يف تـَرَ ُّفعـِه عن الحقد
األعمى واملسامحة ،كما فعل

يسوع وهو على الصليب،
والتضخية من أجل لبنان
ومسيحيي لبنان».
وأضاف رئيس دير مار شربل
« تيار املرده كان وما زال من
أوائل املقاومني واملدافعني عن
املسيحيني يف لبنان واملشرق،
وعن الكيان اللبناني
كوطن
ٍ
نهائي ألبنائه».
بعد القداس إلتقى الجميع يف
صالون الكنيسة للتعزية .
تصوير أراكس
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ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻳﻬﻧﻲء ﺃﻧﻁﻭﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﺷﻡ ﻭﻣﺎﻳﻛﻝ ﺭﺯﻕ

املجلس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يهنئ
ً
ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﻬﺎﻧﻲ
ﺑﺄﺣﺭ
ﻭﺃﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
اللبنانيةﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
للجامعةﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ
األسرتاليﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ
القاريﺍﻷﺳﺗﺭﺍﻟﻲ
املجلسﺍﻟﻘﺎﺭﻱ
يتقدمﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻳﺗﻘﺩﻡ
ﺭﺋﻳﺳﺎرئيساً وأعضاء بأحر التهاني من
العالم
ﻓﻲ يف
الثقافية
نيقوالسﻣﺎ
وداني ﺣﺻﻭﻟﻬ
رزقﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺭﺯﻕ
ﻣﺎﻳﻛﻝ
ﻭﺍﻷﺳﺗﺎﺫ
ﺍﻟﻬﺎﺷﻡ
ﺳﻌﻳﺩ
ﺃﻧﻁﻭﻧﻲ
ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ
ﺍﻟﻣﺎﺭﻭﻧﻳﺔ
ﻟﻠﺭﺍﺑﻁﺔ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ
الرئيس السابق للرابطة املارونية الدكتور أنطوني سعيد الهاشم واألساتذة مايكل
ﺍﻷﻡ
ﺍﻟﻮﻁﻦ
ﻭ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ميداليةﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ
بمناسبةﻭﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻬ
ﻟﺧﺩﻣﺎﺗﻬﻣﺎ
ﺗﻘﺩﻳﺭﺍ
ﺍﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ
ﻣﻳﺩﺍﻟﻳﺔ
ﻋﻠﻰ
تقديرا لخدماتهم ومساهماتهم
اسرتاليا
حصولهمﻣﺎعلى
الديري
وفؤاد
نيقوالس
وسليم
.
ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻤﺎ
ﻟﻬ
ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ
ﻣﻊ
،
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
القيمة يف سبيل العديد من املؤسسات والوطن األم لبنان والجالية اللبنانية يف اسرتاليا ،مع التمنيات لهم

بالنجاح الدائم والتوفيق.
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻳﻬﻲ
ميشال الدويهي
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡللجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم
األسرتالي
ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔالقاري
رئيس املجلس
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺍﻷﺳﺗﺭﺍﻟﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ

Dr name ,Bogna
Zborowska

أخصائية وبروفيسور يف سائر
عمليات جراحة العيون

ﺑـﺮﻋـﺎﻳـﺔ ﺭﺋﻴـﺲ ﺣـﺰﺏ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻴـﺔ
ﺍﻟـﺪﻛﺘـﻮﺭ ﺳﻤﻴـﺮ ﺟﻌﺠـﻊ
ﻳـﺪﻋـﻮ
ﺣـﺰﺏ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻴـﺔ ﺍﺳﺘـﺮﺍﻟﻴـﺎ  -ﻣـﺮﻛـﺰ ﺳﻴـﺪﻧـﻲ

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

ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻛـﺔ ﻓـﻲ
ﻟﻘـﺎء ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭﻣـﺔ ﺍﻟﺴﻨـﻮﻱ
ﻭﺫﻟـﻚ ﻣﺴﺎء ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ ٢٠٢١ / ٧ / ١٧
ﺍﻟﺴـﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻣﻨـﺔ ﻣﺴـﺎء" ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻟـﻲ:
Paradiso Venue
53 Spencer St. Fairfield NSW 2165
ﻟﻠﺤﺠﺰ
https://www.trybooking.com/BRHTW
ﺍﺧﺮ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ٢٠٢١ / ٧ / ٣
ﻟـﻼﺳﺘﻌـﻼﻡ ﺍﻻﺗﺼـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ 0404 511 115
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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مــنا سبات

وفد من اجمللس القاري األسرتالي للجامعة اللبنانية الثقافية يزور املطارنة ودير مار شربل

مع امليرتوبوليت قدسية

قام وفد من اجمللس القاري
األسرتالي للجامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل برئاسة
الشيخ ميشال الدويهي بزيارة
سيادة راعي أبرشية الروم
امللكيني الكاثوليك يف اسرتاليا
روبري
املطران
ونيوزيالندا
وسيادة املرتوبوليت
رباط،
ونيوزيالندا
أسرتاليا
على
للروم األرثوذكس
والفليبني
ّ
املطران باسيليوس قدسية،
ورئيس دير مار شربل األب
شربل عبود ،وذلك من ضمن
اطار برنامج لقاءات اجمللس
القاري مع قيادات اجلالية.
وكان اجمللس القاري األسرتالي
أستهل لقاءاته بزيارة راعي
األبرشية املارونية يف اسرتاليا

مع امليرتوبوليت رباط

سيادة املطران انطوان شربل
طربية قبل مغادرته اىل لبنان
للمشاركة يف اجتماع املطارنة
يف بكركي.
ضم وفد اجلامعة يف لقاء املطران
رباط ،الرئيس الدويهي ونائب
الرئيس الشيخ جو عريضة
وأمينة السر لودي فرح أيوب
وأمني الصندوق ابراهيم خوري
ومسؤول اإلعالم سركيس
كرم .وعرض الوفد مع سيادته
برنامج اجلامعة وأهدافها.
وتناول اللقاء التطورات يف
الوطن األم لبنان والسبل اليت
تؤدي اىل انقاذ لبنان وشعبه
حيث أستمع الوفد اىل ارشادات
سيادته ورأيه يف طريقة التوجه
الفعال يف التعاطي مع احلكومة

األسرتالية واجملتمع األسرتالي
مبا خيص لبنان.
ثم زار الوفد الذي أنضم إليه
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل فرع نيو ساوث ويلز
الدكتور شاين جحا ،دير مار
شربل يف بانشبول حيث ألتقى
رئيس الدير األب شربل عبود
الذي رحب بوفد اجلامعة أحر
ترحيب وأقام على شرفه مأدبة
غداء حبضور عدد من الرهبان
يتقدمهم األب انطوان طعمة
واألب أيلي رمحة.
وتطرق البحث أثناء اللقاء مع
األب الرئيس شربل اىل دور
اجلامعة باإلضافة اىل عدة أمور
تهم اجلالية ككل والوطن األم
لبنان.

كما التقى الوفد املطران
باسيليوس يف مركز األبرشية
يف بانشبول حبضور الكاهن

مع األب عبود

أفرام ،ودار البحث حول
نشاطات اجلامعة واستعدادها
للتعاون واإلنفتاح على اجلميع.

وقد أثنى سيادته على دور
اجلامعة متمنيًا هلا النجاح يف
كل أعماهلا.

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

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

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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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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من هـنا وهـناك

موظفة تسرق بطاقة ائتمان سيدة متوفاة
بكورونا من أجل «بطاطا وحلوى»

دانت السلطات القضائية الربيطاينة موظفة يف جمال الرعاية
الصحية ،بعدما ثبت أنها استغلت عن عمد بطاقة ائتمانية
ملريضة بفريوس كورونا املستجد توفيت متأثرة به.
وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الربيطاينة أن املوظفة كانت
تستخدم البطاقة املصرفية يف شراء رقائق البطاطا واملشروبات
الغازية واحللوى ،من آلة بيع باملستشفى.
ووقعت احلادثة يف إحدى مستشفى «هارتالندز» مبدينة
برمنغهام الربيطانية.
وقالت الشرطة إن عائشة بشارات ( 23عاما) وجدت بطاقة
ائتمان المرأة تبلغ من العمر  83عاما ،توفيت قبل عدة أشهر
من جراء إصابتها بفريوس كورونا.
وسجل طبيب يف املستشفى الربيطاني وفاة املرأة املسنة عند
الساعة  1:56ظهر يوم  24يناير املاضي ،لكن بعد  17يوما
من الوفاة ،أجرت بطاقة االئتمان  6عمليات شراء دفعة واحدة،
قيمة كل واحد منها جنيه إسرتليين واحد.
ويف املساء ،أعادت موظفة الرعاية عملية الشراء وكانت جبنيه
إسرتليين أيضا ،ثم حاولت مرة أخرى بعد  4أيام لكن البطاقة
مل تعمل ألنها ألغيت من جانب عائلة املتوفاة.
وبشارات من منطقة من فارم رود يف برمنغهام ،وألقي القبض
عليها خالل مناوبتها يف  28يناير املاضي ،وكانت بطاقة السيدة
الراحلة معها عندئذ.
ويف البداية ،أخربت املوظفة الشرطة أنها عثرت على البطاقة
على األرض ،ثم اختلط عليها األمر فاستعملت هذه البطاقة
عوضا عن بطاقتها هي.
لكنها اعرتفت يف النهاية بالسرقة واالحتيال والكذب ،وقضت
حمكمة بريطانية بسجنها لعدة أشهر مع تأجيل التنفيذ ملدة عام
ونصف.
وقال ضابط يف الشرطة الربيطانية« :كان هذا خيانة كبرية
للثقة وأمرا حمزنا لعائلة الضحية».
وأضاف« :كان على أفراد العائلة أوال أن يواجهوا مأساة
فقدان أحد أفراد العائلة بسبب الوباء ،ثم اكتشفوا أن البطاقة
املصرفية مفقودة ،فقد أخذها شخص كان ينبغي أن يعتين
بها».

إماراتي يفقد مدخراته بالكامل بسبب
مكاملة هاتفية مدتها  7دقائق
فقد شاب إماراتي مدخراته املالية بالكامل بعد أن تلقى مكاملة
هاتفية مل تستغرق سوى  7دقائق.
وقالت صحيفة «البيان» إن مواطنا إماراتيا شابا ،يدعى راشد،
فقد ما مجعه طيلة سنوات عمل فيها جبد واجتهاد بعدما تلقى
اتصا ً
ال هاتفيًا من شخص ادعى أنه موظف يعمل يف البنك الذي
يودع لديه أمواله.
ادعى احملتال أن البنك ينفذ إجراءات حتديث للبيانات اخلاصة
بعمالئه ،ليشرع يف طلب بعض املعلومات من راشد لتجديد
بياناته.
ختوف راشد من أن املتصل حياول االحتيال عليه ،إال أن
املعلومات اليت قدمها عنه ،جعلت راشد يطمئن للموظف،
باإلضافة إىل أنه كان قد استقبل يف وقت سابق رسائل من
البنك ،تؤكد له ضرورة حتديث بياناته.
وأثناء سري املكاملة اهلاتفية عادت الشكوك لتساور ذهن
وأفكار راشد ،وذلك بعد أن طلب منه املوظف تزويده بكلمة
املرور اخلاصة به.
فرفض راشد يف البداية إعطاءه إياها ،إال أن املوظف أكد له
أن بطاقته سيتم إيقافها إال إذا قام بتغيري رقمه السري ،ومن
أجل ذلك ،هو حباجة لرقمه السري القديم ،إللغائه وإدخال رقم
آخر جديد ،فوافق راشد ،وأنهى املكاملة.
وبعد أقل من ساعة ،وردت رسالة إىل هاتف راشد مرسلة من
بنكه ،تفيد بسحب كامل الرصيد املالي املوجود يف احلساب
املصريف ،اتصل الشاب بالبنك لالستفسار عن األمر ،ليؤكد
له موظفو البنك أنهم مل يقوموا بالتواصل معه ،ليتأكد من أنه
تعرض لعملية احتيال.

طفل أمريكي يسبح ساعة إلنقاذ أسرته رجل حيتفظ جبثة والدته يف خزانة
بفرنسا ملدة  7أعوام

جنح طفل يبلغ من العمر سبع سنوات ،من والية فلوريدا
األمريكية ،يف إنقاذ نفسه ووالده وأخته ،بعد أن سبح ملدة
ساعة تقريبا للوصول إىل الشاطئ وطلب املساعدة هلما بعد أن
جرفهما التيار بعيدا.
وكان تشيس بوست ،الذي اعترب «بطال» ،يف رحلة مع والده
ستيفن وأخته أبيغيل ،يف نهر سانت جونز ،للسباحة اجلمعة
املاضية ،قبل أن جيرفهم تيار بعيدا عن القارب الذي كانوا
فيه.
حاول األب بوست ،مساعدة طفليه ،لكنه مل ينجح ،فطلب من
ابنه تشيس السباحة إىل الشاطئ ،بينما كان حياول الوصول
إىل ابنته ،اليت كانت ترتدي سرتة جناة.
قال بوست« :أخربته أني أحبه ألنين مل أكن متأكدا مما سيحدث،
حاولت التمسك بهما ،بينما جرف التيار ابنيت».
استغرق األمر من تشيس ساعة للوصول إىل الشاطئ ،حيث
كان يسرتيح يف املنتصف من خالل ترك ظهره يطوف على
املاء.
عندما وصل تشيس إىل الشاطئ ،ركض إىل أقرب منزل طلبا
للمساعدة.
يف غضون ذلك ،كان والده واخته قد جرفهما التيار إىل حنو
ثالثة كيلومرتات من موقع القارب ،وفقا للسلطات احمللية يف
جاكسونفيل.
واستطاعت فرق اإلنقاذ الوصول إليهم وإنقاذهم بعد ذلك.

بعد تراجع الوالدات..

الصني تسمح بإجناب  3أطفال

إعتقلت الشرطة الفرنسية مهاجرا صربيا ،للتحقيق معه بتهمة
إخفاء جثة والدته املتوفاة منذ سبعة أعوام ،حتى ال ينقطع
حصوله على معاشها التقاعدي.
وأفادت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية ،بأن ساسا ،وهو
رجل يبلغ من العمر  47عاما ،تقدم بنفسه إىل الشرطة يف
العاصمة باريس لإلعالم جبرميته واإلقرار بإخفاء جثة والدته
زالكا ،اليت توفيت سنة  ،2014وعدم اإلعالن عن وفاتها حتى
يتسنى له احلصول على معاشها.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة عثرت بعد مرافقة املتهم إىل
املنزل على جثة العجوز حمنطة داخل خزانة.
واعرتف املتهم بأنه وضع رغوة من الصابون ومواد أخرى
وتغطيتها بقماش لتفادي انبعاث الروائح الكريهة من اجلثة.
وتوفيت زالكا عام  2014عن عمر  75عاما بعد إصابتها
بالسرطان ،لكن ابنها ساسا تعمد إخفاء نبأ الوفاة واالحتفاظ
باجلثة داخل خزانة يف بيت احلمام طيلة سبع سنوات ،قبل أن
يكشف الفضيحة يوم الثالثاء بعد أن أجرب على إخالء املنزل
لفائدة مالكيه.
ومت إيقاف املتهم والتحقيق معه قبل إطالق سراحه يوم األربعاء،
كما مت تشريح اجلثة مبستشفى بالعاصمة باريس.
وأثبت تقرير الطب الشرعي عقب تشريح اجلثة أن وفاة األم
كانت طبيعية ،وأن املتهم مل تكن له عالقة بوفاتها ،لكنه سيمثل
أمام القضاء من جديد حملاكمته بتهمة إخفاء جثة والدته.

أمريكية تشعل النار يف زوجها
بسبب كثرة استخدامه للهاتف

أشعلت سيدة أمريكية النار يف زوجها بسبب كثرة استخدامه
هلاتفه احملمول ،ما أصابه حبروق شديدة ُنقل على إثرها إىل
املستشفى.
وألقت الشرطة األمريكية القبض على تيفاني هول ،البالغة من
العمر  36عاما ،واحتجزتها يف سجن مقاطعة أشتابوال ،بعدما
صبت البنزين على زوجها الستيين وأشعلت النار فيه خالل
مشاجرة حدثت بينهما حول كثرة استخدامه هلاتفه احملمول،
حبسب إعالم أمريكي.
وكانت الشرطة انتقلت إىل منزل الزوجني مبدينة أوهايو
األمريكية ،بعد تلقيها اتصاال هاتفيا من أحد اجلريان بالواقعة.
وأصدر مكتب عمدة أشتابوال بيانا صحفيًا عن الواقعة ،جاء فيه:
«أخرب الضحية رجال الشرطة أنه وزوجته كانا يتجادالن حول
كثرة استخدامه للهاتف عندما جاءت إليه مع دلو من البنزين،
وصبته عليه ثم أشعلت النار فيه».
ّ
وأضاف البيان« :نتيجة لذلك ،ركض الضحية عرب الشارع إىل
منزل أحد اجلريان الذي قام ّ
برشه خبرطوم ماء واتصل بالشرطة
ثم حاول املساعدة يف عالج حروق الرجل حتى وصلت الطواقم
الطبية».

أعلنت احلكومة الصينية السماح لكل زوجني بإجناب ثالثة
أطفال ،بعد أن أظهرت بيانات اإلحصاء السكاني اخنفاضا كبريا
يف املواليد.
أن القرار «جزء من سياسية إصالح شاملة
وجاء يف بيان للحكومةّ ،
ملواجهة حتديات ارتفاع معدالت الشيخوخة بني السكان».
وذكر البيان أن هناك حاجة إىل اختاذ خطوات رئيسية ملعاجلة
مشكلة ارتفاع معدالت الشيخوخة من خالل إصالح سياسة
املواليد.
وأوضحت احلكومة أن السياسة اجلديدة بشأن املواليد
«سرتافقها تدابري داعمة» ،مضيفة« :سيؤدي ذلك إىل حتسني
الرتكيبة السكانية يف الصني».
وذكرت وكالة أنباء الصني اجلديدة (شينخوا) أن تغيري السياسة
متت املوافقة عليه خالل اجتماع املكتب السياسي ،برئاسة
أعلنت قيادة شرطة والية نيويورك األمريكية ،أن رجال مطلوبا
الرئيس شي جني بينغ ،دون أن تذكر موعد سريان التغيري.
يشار أنه يف العام  2016تراجعت الصني عن سياسة إجناب خدر واغتصب صديقات ابنته املراهقات اللواتي ال تتجاوز
الطفل الواحد ،بسبب مشكلة شيخوخة اجملتمع ،حيث اعتمدت أعمارهن  13عاما.
عاما ،ثالث فتيات أثناء النوم يف
41
جوردون،
سياسة إجناب طفلني بدال من واحد ،الستعادة احليوية اجملتمعية ،هاجم دواين
ً
منزله يف ضاحية سربينغفيلد جاردنز يف بداية شهر أيار /مايو،
وتعويض نقص العمالة.
ً
وفقا إلدارة شرطة نيويورك.
هذا وبدأت احلكومة بتطبيق سياسة الطفل الواحد يف ،1979
قالت إحدى الضحايا إن جوردون أعطاها حبوبًا بيضاء تسببت يف
بهدف احلد من تزايد السكان وحتقيق التنمية االقتصادية.
وبلغ عدد سكان الصني  1.41178مليار نسمة ،بنسبة منو إصابتها بالعجز ،وبعد ذلك بدأ بعملية االغتصاب.
وصلت لـ  5.38يف املئة ،حسبما ذكرت اهليئة الوطنية ونشرت الشرطة صورا للمشتبه به ،الذي قالوا إنه من احملتمل
لإلحصاء ،نقال عن بيانات التعداد الرمسي للسكان ،الذي جيرى أن يكون مضطربا نفسيا ،وغري سوي من الناحية العقلية،
مرة كل عشرة أعوام.
حبسب ما نشرت صحيفة «نيويورك بوست» األمريكية.

اتهام رجل أمريكي بتخدير واغتصاب
صديقات ابنته املراهقات
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كــتابات

فـي الـبعيد

مصاب باملسافة
ٌ
يستعني
ُ
بدرب
ٍ
حيني
ال يضيء وال
ُ
غريب
ٌ
تاه يف ماضي احلكايا
فأوصله
ُ
اجلنون
إىل غده
ُ
حتمله اجلهات
ّ
سراب رؤيا
وينقله
سفني
رمل
على
ٍ
ُ
يتيم الفكر
ُ
تطويه املنايف
وتشرب
ُ
جون
قصته
خنب
الس ُ
ّ
ّ
َ
وصل احلقيقة
فال
يف عالها
ّ
ابتلت
وال
الظنون
بفكرته
ُ
هو ابن احلرب
كم شهد املراثي
احلرب
ونسل
ّ
وطني
أشالء
ُ
ٌ
تأمل
ّ
يف مرايا الغي روحًا
ّ
التجاهل
يشيعها
ّ
كون
والس ُ
ّ
فأدرك ّ
ت
مي ٌ
أنه ْ
ولكن
ْ
مثله
تقمص
ُ
ّ
يكون
يف ما
ُ
هو الالمنتهى
فيه ويبدو
بأن خرافة املوتى
ّ
يقني
ُ

محمد عامر األحمد  -سورية

ٌ
مسـاحات غـري مرئية

هل من أحد؟

ُ
ضي ٌ
قة
الغرفة
ّ
ٌ
شاسعة
و رؤانا
ٌ
ورق
سقف من
يعلو رأسينا
ٍ
قلق
جدران من
حتمله
ٌ
ٍ
واألبواب
ْ
ً
سراب
خادعة مثل
تبدو
ْ
َ
خلف مرايا ُح ِ
لم ِك
ُ
نافذ ٌة
وضباب
دموع
أنهار
تسبح يف
ُ
ِ
ْ
ٍ
مرتاب
صار كالنا مكتئبًا
ْ
يتمز ْق
خيشى سقفا قد
ّ
ّ
تتشق ْق
أو جدرانًا قد
كيف سنبقى؟
َ
سنخرج؟
كيف
ُ
َ
هل من ٍ
الباب؟
خلف
أحد ينقذنا
ْ
نغل ْ
أبواب ُم ِ
قة
ٌ

ُ
ْ
األروقة
املدفون خلف
ليل ِك
ُ
النور
الدرب على
قطع
َ
َ
ِ
ونام
ْ
ْ
ِ
النزقة
متاهات رؤاه
يف
ْ
ِ
املنغلقة
أبوابك
وعلى
مستهام
صب
ظل
ْ
ٌّ
ْ
ِ
قلقة
الساعات جتري
يحَ ْ ُس ُب
بنشيج َ
أرقْه
ويداري
ٍ
طريان بدون أجنحة
ٌ

ِ
لوالك ما َعَر ْف ُت ّ
أنين
ً
ْ
ُ
حاملة
النجوم
مرآة ترى
أمحل
َ
ُ
ِ
سباتها
األيام من
وتوقظ
َ
ْ
ِ
نائمة
وأنت
ِ
األزهار
كنت أرى
لوالك ما
ُ
ْ
بامسة يف ّ
ً
والنهار
ليل
ال ِ
ْ
ِ
لوالك ما َعَر ْف ُت ّ
أنين
ُ
احلب إذا أحَبْب ْت
أغرق يف
ّ
ّ
وأنين
ْ
أجنحة
أطري دون
ً
ِ
بيت..
كنت لي
إن
قافية أو ْ

ماذا تعلم عن اإلميان وهل هناك
عدة أنواع من اإلميان؟!

ماذا تعلم عن اإلميان ،وهل هناك عدة أنواع من االميان؟!
يقول الكتاب وتعرفون احلق واحلق حيرركم ..فاملعاناة الكربى
اليت نراها يف هذه األيام واليت نقرأ عنها يف عدة حقبات
تارخيية ال نرى منها غري التشعب يف اإلميان لعبادة بعض
البشر واحلجر واملنحوتات واأليقونات الفارغة من احلياة واليت
ال يوجد فيها الرجاء العظيم والطريق القويم اىل رحاب اهلل
القدوس.
اهلل مل يظهر يف األصنام وال يف األيقونات ألنه اله حي
وكلمته ال متوت بل تعطي احلياة ،وروحه ينبوع احلياة وحميي
لكل إنسان يقبل اليه ويؤمن به ال بغريه ..إلن احلياة من اهلل
ِ
وحده وليس هلا أي مصدر أخر  ،ان كان يف السماء او على
األرض.
حنن جيب علينا أن نكون حريصني على حياتنا وحياة أوالدنا
وال نهمل إمياننا او خندع أنفسنا لقلة معرفة احلقيقة عن اإلميان
احلقيقي .وهنا مثل آخر عندما الرب سأل تالميذه من منكم
يعرف من أنا يا أحبيت ،فأول من أجابه مسعان أبن يونا ،الذي
كان أحد تالميذه ،الذي ّ
لقبه ببطرس صاحب األميان الصخري،
الذي قال له انا أعرف من أنت يا رب ،أنت املسيح أبن اهلل
احلي ،الذي ترفع خطايا العامل ،فكان جواب الرب املباشر  ،يا
مسعان إميانك عظيم وصخري إلن ال حلم ودم أعلن لك ذلك
لكن أبي الذي يف السموات هو الذي أعلن لك من أنا ،احلق
احلق اقول لك يا مسعان بن يونا أنت الصخرة وعلى هذه
الصخرة أبين كنيسيت وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها.
نرى ونقرًا دائما يف الكتاب املقدس عن الرتكيز على اإلميان
الصحيح باخلالق ليس باملخلوق .ألنه ال يوجد أي إصحاح يف
الكتاب املقدس يذكر فيه انه جيب علينا أن نعبد البشر
املؤمنني او القديسني امواتًا كانوا او احياء ..ألن الرسل
القديسني كانوا أمثولة لنا لكي نتماثل بهم ونتشجع ونصبح
مثلهم تالميذ للمسيح وقديسني هلل واإلميان به وبكالمه
املقدس ال بأحد غريه على اإلطالق.
ً
إن كل إنسان يؤمن
إميانا ثابتًا بعمل الرب واطاعة تعاليمه
املقدسة قد تقدس ،إلن القداسة تأتي نتيجة اإلميان احلقيقي
باهلل والعمل الظاهر يف عمل الرب وبشارته املقدسة وكالمه
الصادق وأخالقه العالية ،والشكر هلل واملسيح اللذين أعطيانا
القوة والغلبة على ان نؤمن ونتقدس وخندم الرب بكل كلمة
علمنا إياها ،وان نذهب ونطوف العامل أمجع أينما حللنا وأينما
ّ
ذهبنا لكي ّ
نعلم ونعلن عمله وخالصه وقداسته لكل إنسان
يؤمن به خملصًا ومعلمًا وإهلًا وديانًا.
وايضًا سيمكث غضبه الشديد املعلن على فجور الناس الذين
ّ
مل يؤمنوا به ،وعلى كل خملوق يتكل ان
خيلص نفسه من
غري املسيح ..او إنه يتكل على ذراع إنسان لكي يتعبد له .
فان مصريه املوت واهلاوية واجلحيم ..النه مل يؤمن به ربًا
وشفيعًا واهلًا وقدوسًا ..الذي هو معنا يف روحه القدوس
وكلمته املمتلئة نورًا وحقًا وحياة ملن يريدها وحييا بها اىل
األبد ..له كل احلمد والشكر ربنا وخملصنا وفادينا الوحيد
والقربان املقدس وجوهر صفات اهلل الذي ظهر لنا باجلسد
املمجد النوراني يسوع املسيح احلياة والرجاء األزلي الذي ال
يطرح أحدًا من أبنائه خارجًا ..الذي معه مفاتيح اهلاوية واجلحيم
والنعيم ،إلن اخلالص به وال بأحد غريه منذ البدء آمني.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل
سيدني اوسرتاليا
خالد الح ّلي  -إيالف
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تـتمات

غارات اسرائيلية...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف مشال مشال ووسط و جنوب قطاع غزة.
واستهدفت الغارة اإلسرائيلية األوىل وفق وسائل إعالم فلسطينية
موقع اإلدارة املدنية شرق خميم جباليا مشال قطاع غزةفيما استهدفت
غارة أخرى من طائرة استطالع أحد مواقع املقاومة مشال القطاع.
وأشارت وسائل اإلعالم الفلسطينية إىل أن املوقع املستهدف هو
موقع فلسطني التابع للمقاومة مشال بلدة بيت الهيا مشالي قطاع
غزة كما استهدف سالح اجلو اإلسرائيلي أرضا زراعية بصاروخ
استطالع مشال غرب غزة مقابل صالة احلرية.

تجدد القصف اإلسرائيلي

كما جتدد القصف اإلسرائيلي على موقع اخليل يف منطقة معن شرق
خانيونس ،باإلضافة إىل قصف موقع للمقاومة يف منطقة السودانية
غرب مشال قطاع غزة.
فيما أفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن اجليش قصف أهدافا تابعة
حلماس يف قطاع غزة ردا على استمرار إطالق البالونات احلارقة.
يأتي ذلك بعد قيام إسرائيل بإرسال رسالة إىل حركة محاس ،مفادها
بأنه يف حال عدم توقف إطالق البالونات احلارقة من القطاع باجتاه
أراضيها ،فستكون هناك جولة عسكرية جديدة.

إطالق البالونات من قطاع غزة

وذكرت قناة « »13اإلسرائيلية اخلاصة أن الوفد اإلسرائيلي ،املوجود
يف القاهرة حاليا ،بعث برسالة إىل محاس عرب االستخبارات املصرية
تقول إنه إذا استمر إطالق البالونات من قطاع غزة ،فسيكون هناك
«حارس األسوار  ،»2يف إشارة إىل العدوان اإلسرائيلي األخري على
غزة ،والذي أطلقت عليه إسرائيل اسم «حارس األسوار».
وأشارت القناة إىل أن مصر تبذل جهودا ملنع انهيار وقف إطالق
النار بني إسرائيل والفصائل الفلسطينية يف غزة.
وذكرت القناة أن  8حرائق اندلعت يف مستوطنات غالف غزة
احملاذية للقطاع ،اجملاورة نتيجة إطالق بالونات حارقة من غزة باجتاه
إسرائيل.

االتفاق على الهدنة

يأتي تصعيد الليلة بعدما شنت إسرائيل ضربات جوية على قطاع
غزة ،ألول مرة أول أمس الثالثاء منذ االتفاق على اهلدنة ،ردا
على البالونات احلارقة ،أطلق اجليش اإلسرائيلي قنابل غاز عند
السياج احلدودي مع القطاع املكتظ بالسكان ،وفق ما أفاد مراسل
«العربية/احلدث» ،مؤكدًا اندالع حرائق عند حدود غزة بسبب البالونات
احلارقة.
وكانت احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة شددت على وجوب وقف
التصعيد .فقد أفيد أن إسرائيل طلبت من القاهرة تهدئة الوضع يف
القطاع قبل أن يتدهور بسرعة.

اجليش اللييب يطلق...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وجهت وحدات
وأوضحت القيادة العامة للجيش ،يف بيان ،إنها
ّ
عسكرية إضافية من كتائب املشاة للمنطقة لدعم غرفة عمليات حترير
اجلوب الغربي ،بعد تصعيد العصابات التكفريية للعمليات اإلرهابية
يف هذه املنطقة ،ورصد حتركاتها من قبل االستخبارات العسكرية.
ويأتي حترك اجليش ،بعد أقل من أسبوع على تفجري بوابة أمنية يف
مدينة سبها بسيارة مفخخة ،أسفر عن مقتل مسؤول أمين كبري وجرح
عناصر من الشرطة وحرق عدد من السيارات ،تبناه تنظيم داعش.
وقال اجليش ،إن العملية العسكرية اليت أطلقها ،تأتي يف إطار
تنفيذ املهام والواجبات املناطة بالقيادة العامة يف احملافظة على
أمن الوطن وسالمة املواطن واجتثاث اإلرهاب.

واشنطن حتمّل احلوثيني...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
اجلهود الرامية إلحالل السالم ووقف إراقة الدم يف اليمن.
وندد ليندركينغ بشدة ،خالل لقائه وزير اخلارجية اليمين أمحد بن
مبارك ،باستمرار هجمات احلوثيني على املدنيني ،مؤكدًا موقف بالده
من أن «ال حل عسكريا للصراع يف اليمن».
وأشار إىل أن الوقف الفوري والشامل إلطالق النار ميثل ضرورة
أساسية للتخفيف من املعاناة اإلنسانية.
وحبث املبعوث األمريكي مع وزير اخلارجية اليمين مستجدات عملية
السالم يف ظل استمرار تعنت امليليشيات احلوثية ورفضها لكافة
اجلهود اهلادفة إىل ختفيف املعاناة اإلنسانية اليت تشهدها اليمن،
حبسب وكالة األنباء اليمنية الرمسية.

بوليتيكو :سفينتان...

تـتمة املنشور على الصفحة األول

وقت مبكر من هذا األسبوع ،وهي تتجه اآلن مشالاً على الساحل
الغربي إلفريقيا.
وغريت السفن ،اليت يعتقد املسؤولون األمريكيون أنها كانت تستعد
إلجراء عملية نقل أسلحة ،مسارها عدة مرات خالل رحلتها من إيران،
وميكن أن تفعل ذلك مرة أخرى .ولكن بعد تغيري املسار يف وقت
مبكر من هذا األسبوع ،من احملتمل أن تتجه اآلن إما إىل البحر األبيض
ً
وفقا ملسؤول دفاعي
املتوسط إىل سوريا ،أو مشالاً حنو روسيا،
مطلع على الوضع.
ويعتقد املسؤولني األمريكيون أن تغيري املسار يشري إىل جناح محلة

دبلوماسية حلث احلكومات القريبة من أمريكا على رفض استقبال
السفن.
جديدا بعد
مسارا
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» أن الفرقاطتني رمستا
ً
ً
أن حث مسؤولو إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن بشكل علين وسري
حكومات فنزويال وكوبا ودول أخرى يف املنطقة على عدم السماح
هلما بالرسو.

محاوة الفتة على...

تـتمة املنشور على الصفحة األول

انطباعا بطول االزمة وحتى استفحاهلا حنو األسوأ .ونقلت املصادر
بأن باسيل ما يزال يصر على كل املطالب السابقة جلهة حصول
رئيس اجلمهورية على مثانية وزراء ورفضه ان يسمي احلريري
الوزيرين املسيحيني ،مع التشدد يف اعادة توزيع احلقائب الوزارية
ضمن معايري متساوية بني الطوائف واالهم من ذلك ،قول باسيل
بان التنازل يعين ترك احلريري يدير البلد لوحده وهذا االمر مرفوض
ولن نقبل به.
وتلفت مصادر اىل ان مضمون بيان كتلة الوفاء ملقاومة يعرب
بوضوح عن موقف احلزب الذي يدعو إىل تنازالت متبادلة من كال
الطرفني.
ويبدو ان ملف تشكيل احلكومة اجلديدة مؤجل حلني البت بالصفقة
االسرتاتيجية للملف النووي االيراني مع االمريكيني .ولذلك سيبقى
لبنان بال حكومة ويف حال االنتظار وتداعياته املدمرة.
باملقابل ،قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس اجلمهورية إىل أنه
من غري الوارد لدى الرئاسة أن تسلم أو أن ترتضي بالغاء دورها
ألن رئيس جملس النواب يف بيانه «استكرت» أن يكون هناك وزير
واحد لرئيس اجلمهورية.
وقالت املصادر هنا :إذا كيف بأمكانك أن تؤمن شراكة ومشاركة،
وحتجب عن رئيس اجلمهورية هذا األمر من خالل مشاركة وزير او
أكثر يف احلكومة.
وسألت املصادر ملاذا كان حيق لرؤساء سابقني مثل اهلراوي تسمية
ثالثة وزراء يف احلكومة وحيجب هذا احلق عن الرئيس العماد ميشال
عون؟!
ولفتت إىل أن املسألة ليست مسألة حرب كما أن بعبدا ليس من
هواة إعالن احلروب مكررة التأكيد أنه كان ال بد من تصحيح أمر
جلأ الرئيس بري إليه يف البيان الذي أصدره .وأوضحت أن رئيس
اجلمهورية مل يقفل الباب أمام مبادرة بري بل ابقاها قائمة بدليل
أنه اعرب عن تسهيله هلا وقد قال ذلك ،إذ ارتضى بالعدد الوزاري
املطروح أي الـ ٢٤وزيرا وبكل ما شكل أساس املبادرة وليس
صحيحا أنه طلب تسمية الوزيرين املسيحيني إضافة إىل الثمانية كما
جاء يف بيان اجمللس ،والصحيح هو قوله حول التسمية باالشرتاك
مع الرئيس املكلف تشكيل احلكومة سعد احلريري ،أي أنه يتفق مع
احلريري على التسمية وبالتالي مل حيصر التسمية به.
واضافت املصادر :اذا كان الرئيس بري يريد االستمرار يف مبادرته
فإن بعبدا ال ولن متانع ذلك اطالقا ،لكن هذه املبادرة جيب أن تكون
واضحة وحمددة وتضم مسائل تستدعي االتفاق بشأنها وال بد من
أي يلعب صاحب املبادرة دور الوسيط وليس دور الطرف كما ورد
يف بيان بعبدا.
ورأت انه إذا كانت األمور اليوم جامدة أو ختضع إلعادة تقييم
الفريقني خصوصا بعد املواقف اليت أطلقت واليت تتطلب هذا
التقييم ،فإن أي حتريك أو إطالق جديد ملبادرة الرئيس بري يعود
له .وبالنسبة إىل بعبدا فإن موقفها واضح وشرحت ودافعت ألن
رئيس جملس النواب وجه يف بيانه اتهامات لبعبدا يف ما خص
رفضها الرئيس احلريري وقيام احلكومة يف حني أن األمر غري صحيح
وقد أوضح البيان ذلك.
اما ماذا ميكن أن حيصل يف األيام املقبلة ،فإن املصادر اشارت إىل
أنه ال ميكن اجلزم بأي شيء إمنا األبواب مفتوحة وبعبدا منفتحة وتؤيد
تأليف احلكومة اليوم قبل الغد إذا كانت هناك نية صادقة يف إجياد
حل للوضع احلكومي.

الهدنة

دخلت البالد يف شبه هدنة سياسية بعد حرب البيانات الرئاسية بني
بعبدا وعني التينة وان استمرت عرب بعض نواب االطراف الثالثة
(«املستقبل» وحركة «امل» والتيار الوطين احلر) ،ومل حيصل اي
تطور جديد او اتصاالت باستثناء تأكيدات بأن اتصاالت التهدئة اليت
ّ
يقوم بها حزب اهلل وفرنسا عرب السفرية يف بريوت آن غريو ستستمر
اىل االسبوع املقبل ،فإن جنحت يف إعادة اهلدوء اىل «احملاور»
السياسية املتقابلة امكن البحث جمددا يف استئناف مبادرة بري
أو مناقشة االفكار اليت تقدم بها االطراف ولو بصيغ جديدة .لكن
مصادر مطلعة عن كثب على الوضع العام اكدت انه حتى اآلن ال
أجواء وال اجوبة واضحة عن مسار االمور مستقب ًال ،وإن كان اجلميع
يتهيب املرحلة وحيذر من مضاعفات ما جيري.
وعلم من مصادر متطابقة مطلعة انه خالفًا ملا تردد ،مل حيصل اي
لقاء بني رئيس التيار الوطين احلر النائب جربان باسيل ومسؤول جلنة
االرتباط والتنسيق يف حزب اهلل وفيق صفا من اجل تهدئة االجواء
اليت نتجت عن تبادل البيانات التصعيدية بني رئاسيت اجلمهورية
واجمللس النيابي ،وان كان هذا ال يعين انه لن جتري اتصاالت لتربيد
االجواء احملمومة متهيدا لعودة مساعي تسهيل تشكيل احلكومة.

املحروقات

وعقدت جلنة االشغال والنقل والطاقة واملياه النيابية جلسة لبحث
مصري وقف الدعم الذي سيلجأ إليه مصرف لبنان لوقف ادعم عن

احملروقات.
ونقل جنم عن حاكم مصرف لبنان ان ال إمكانية الستمرار الدعم،
واحلاكم سيوقف االعتمادات .ولكن احلاكم فتح  80مليون دوالر من
أجل البنزين واملازوت ميكن ان خيدم  20يومًا.
وبقي على املوافقة على دعم االعتماد على  3900لرية لبنانية يف ما
خص الدعم ،بانتظار الوصول إىل البطاقة التمويلية.

مؤتمر دعم الجيش

ونظمت باريس مؤمترا دوليا لدعم اجليش اللبناني ،ملنع انهياره ،من
حد اإلعالن عن مساعدات ملموسة مع تفاقم األزمة
دون
التوصل الي ّ
ّ
االقتصادية والسياسية يف البالد.
وقالت وزارة القوات املسلحة الفرنسية يف بيان «سلط املشاركون
الضوء على األوضاع االقتصادية واالجتماعية املزرية واآلخذة يف
التدهور باستمرار يف لبنان .يف هذا السياق ،شددوا على ان القوات
املسلحة اللبنانية ،اليت تعاني من ضغوط كبرية ،ال تزال عمادا
اساسيا للدولة اللبنانية».
وأضاف البيان« :متاسكها واحرتافيتها عامالن اساسيان للحفاظ على
استقرار البالد يف مواجهة املزيد من املخاطر».
ومل ترد الوزارة على طلب لتقديم مزيد من املعلومات.
وحذر قائد اجليش العماد جوزيف عون من انهيار املؤسسات ومن
بينها املؤسسة العسكرية ،وبالتالي فالبلد بأكمله سيكون مكشوفًا
امنيًا.
جاء كالم عون امام املؤمتر الدولي لدعم لبنان ،مؤكدا امام املشاركني
أن الوضع ال ميكن استمراره .لكنه قال ان املؤسسة العسكرية يف
بالده ما زالت قوية .واخنفضت قيمة الرواتب اخنفاضا حادا مما دفع
العديد من أفراد اجليش للعمل يف وظائف إضافية أو إنهاء خدمتهم
يف اجليش .والدعم الذي ُطلب من تلك الدول ال يشمل دفع رواتب،
وإمنا مواد غذائية وامتدادات طبية وقطع غيار لعتاد اجليش وحتى
الوقود.
وقال دبلوماسيان إن اغلب الدول أبدت استعدادا لتقديم املساعدة
بشكل ثنائي ومن اآلن فصاعدًا ،وإن آلية للمتابعة من أجل املراقبة
والتنسيق ستستخدم يف هذا الصدد.
واستهلت املؤمتر وزيرة الدفاع يف حكومة تصريف األعمال زينة عكر
بالقول:
َّ
وسريكز
مفصلة حباجات اجليش.
سيقدم العماد جوزف عون قائمة
ّ
َّ
األولويات الراهنة ،اليت خضع مضمونها ملناقشات
يف تقريره على
َّ
مطولة مع مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص للبنان ومعظم عواصم
َّ
دولكم الكرمية.
وذكرت خطوط الدعم الثالثة على املستوى الكلي:
 مساعدة اجليش من خالل توفري املواد الغدائية واملساعداتالعينية.
َّ
 دعم نظام الرعاية الصحية يف اجليش اللبناني ،مع العلم أنِّ
حاليا خدمات طبية لنحو  400000عنصر
تقدم
املؤسسة العسكرية
ً
(من ضمنهم اجلنود وعائالتهم) من خالل تأمني األدوية واملعدات
ً
وأيضا من خالل صيانة املعدات املتوافرة
واملستلزمات الطبية،
حاليا.
ًّ
 تزويد اجليش اللبناني بقطع غيار ملعداته وأجهزته .ويتالءم هذا معالربامج التدريبية املستمرة اليت تهدف إىل تطوير قدراته» ..ومل يأت
املتمر على ذكر رواتب اجليش.
وختمت عكر« :وسط هذه املرحلة الفائقة األهمية ،وبالنظر إىل البيئة
املضطربة واملتقلبة واحملفوفة بالشكوك اليت حتيط بلبنان ،ال جيوز
سمح بالتخلي عن اجليش اللبناني ،أو بزعزعة استقراره جراء
أن ُي َ
تراكم األزمات ،وأبرزها األزمة االجتماعية واالقتصادية( .مزيد من
التفاصيل على الصفحتني  3و )5

يوم غضب أو يوم إجازة

وحتول «يوم الغضب» إىل يوم «إجازة» أمس يف ضوء اإلضراب
الذي دعا إليه االحتاد العمالي العام ،ونفذ االحتاد وقفة احتجاجية
امام مقره على طريق النهر ،ضمن فعاليات يوم اإلضراب ،وكانت
كلمة لرئيس االحتاد بشارة األمسر قال فيها« :علينا الدفاع عن لبنان
واللبنانيني ،فهناك حماولة لتهجرينا من البلد وما نراه انهيار كل
املنظومات الصحية والرتبوية واالقتصادية واملستشفيات وأصبح
احلد االدنى لالجور أقل من  30دوالرا ،ما نراه اليوم حماولة اغتيال
للشعب اللبناني ودعوته للهجرة ،كما جيب التصدي من اجل احلفاظ
على ما تبقى من لبنان وكل فئات الشعب ،وهذا ال يتحقق اال من
خالل حكومة إنقاذ متهد الستقرار سياسي ومتهد للمعاجلات االقتصادية
وما عدا ذلك ضرب من احملال».
أن هذا التحرك عنوانه األوحد «احلفاظ على ما تبقى
وإذ كشف عن ّ
من لبنان عرب تأليف حكومة إنقاذ واحلفاظ على املؤسسات كمرفأ
بريوت الذي يتداعى ومصاحل املياه واوجريو والصندوق الوطين
توجه إىل السياسيني قائ ًال« :توقفوا عن
للضمان االجتماعي»،
ّ
الرتاشق واالتهامات واحملاصصة وبادروا اىل حكومة إنقاذ .أنتم
تقتلون االجيال وهناك  250الف خريج جامعي ال جيدون عمال ،ان
مبن فيهم
ما حيصل كارثة واالحتاد العمالي حريص على كل عامل َ
املياومون».
ت العاملة يف مطار 
ل اجلوي والنقابا 
و نفذ العاملون يف قطاع النق 
بريوت الدولي يف بريوت وقفة احتجاجية جانب مدخلاملطار ،تضامنا
م اليوم ،احتجاجا
مع االضراب الذي دعا اليه االحتاد العمالي العا 
على األوضاع االقتصادية واالجتماعية .وانتشرت عناصر تابعة للقوى
االمنية من جيش وقوى امن داخلي امام مدخل املطار ،حفاظا على
حركة تنقل السيارات من املطار وإليه.
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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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تـكنولوجيا وعـلوم

يشبه األرض وله غالف جوي
 4أسرار جتهلونها يف
ناسا تعلن عن اكتشاف كوكب «غريب» واتساب ..ما هي؟
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» عن اكتشاف كوكب
وصفته بالـ»غريب» ،ما أثار اهتمام العلماء الباحثني عن حياة
خارج كوكب األرض.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» الربيطانية أن باحثني من خمترب
تابع لناسا وجامعة نيومكسيكو ،اكتشفوا كوكًبا خارج اجملموعة
الشمسية أطلقوا عليه اسم  TOI-1231 bيدور حول جنم قزم
معروف باسم القزم األمحر.
وأفاد العلماء بأن الكوكب املكتشف حديثا هو حبجم كوكب
يوما ،حيث أنه أقرب
نبتون ،ويتم دورته حول جنمه كل 24
ً
بثماني مرات إىل جنمه من املسافة بني األرض والشمس ،لكن
درجة حرارته تقرتب إىل حد كبري من درجة حرارة األرض ،بسبب
ضعف قوة جنم القزم األمحر الذي يدور حوله الكوكب.
وتبني للعلماء أن الغالفه اجلوي للكوكب تبلغ حوالي  330كلفن
أو  140درجة فهرنهايت ،ما يعين أن الكوكب  TOI-1231bأحد
أروع الكواكب اخلارجية الصغرية اليت ميكن دراسة غالفها اجلوي
حتى اآلن ،كما رجح العلماء وجود سحب يف غالفه اجلوي ،ما
يعين احتمال وجود ماء على سطح الكوكب.
من جانبها ،صرحت جينيفر بريت ،إحدى باحثات ناسا ،واألستاذة
املساعدة يف قسم الفيزياء وعلم الفلك جبامعة نيو مكسيكو:
«ستتيح لنا املالحظات املستقبلية هلذا الكوكب اجلديد حتديد
ً
مزيدا
مضيفا أن
مدى إمكانية تكوين السحب املائية حوله».
ً
ضروريا لفهم كيفية تكوين تلك السحب
من الدراسة سيكون
ً
بدقة.
ويف وقت سابق ،أعلنت وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» عن
تنفيذ مهمة جديدة للمرة األوىل منذ أكثر من  30عاما ،ألحد
أكثر الكوكب شهرة يف جمموعتنا الشمسية ،بعد مؤشرات تؤكد
وجود حياة على سطحه.
وكشفت وكالة الفضاء األمريكية النقاب عن مهمتني جديدتني
بقيمة  500مليون دوالر ،من املتوقع إطالقهما يف غضون
السنوات العشر املقبلة إىل جار كوكب األرض.
وحبسب صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،سنطلق مهمات
«ناسا» إىل كوكب الزهرة الذي يصفه العلماء بـ»توأم األرض
عاما.
الشرير» ،للمرة األوىل منذ أكثر من ً 30
وقال مدير «ناسا» بيل نيلسون ،إن املهمتني»DAVINCI+« ،
و» ،»VERITASستتوجهان إىل الكوكب املعروف باسم «توأم
األرض الشرير» كجزء من برنامج االكتشاف اخلاص بها.
وأعلنت «ناسا» يف بيان هلا ،أن هذه املهمات االستكشافية
تهدف إىل تقديم معلومات لفهم كيف أصبح كوكب الزهرة
ً
شبيها باجلحيم برغم وجود العديد من اخلصائص األخرى
عاملا
ً

املشابهة لعاملنا (كوكب األرض) ،ورمبا كان أول عامل صاحل
للسكن يف النظام الشمسي ،مكتملاً مبحيط ومناخ شبيه
باألرض».

الصني ترفع علمها على املريخ

أرسل الروبوت الصيين «زورونغ» صورًا لنفسه من املريخ
بوجود علم صيين ،خملدا بذلك آثاره على الكوكب األمحر ،وهو
ما أبرزته باعتزاز اجلمعة وكالة الفضاء الصينية.
والتقط الروبوت ،الذي يشبه الطيور ،صورة لنفسه «سيلفي»
جبوار منصة هبوطه ،باستخدام كامريا قابلة للفصل ،وبدت
ألواحه الشمسية أشبه جبناحني.
ونظمت وكالة الفضاء الصينية احتفا ً
ال مبناسبة نشر الصورة
الذاتية اليت يظهر فيها العلم الصيين يف موقع اهلبوط على
سطح املريخ يف جو ضارب إىل احلمرة ،وفقا ملا ذكرته
األسوشيتد برس.
وكان الروبوت «زورونغ» وصل إىل املوقع يف منتصف مايو
بعد رحلة استمرت قرابة عام من األرض ،والتقط أيضا صورة
آلثار عجالته الست يف تربة املريخ.
ووصفت وكالة الفضاء الصينية األمر بأنه «بصمة الصني»
على الكوكب األمحر.
ويزن الروبوت «زورونغ»  240كيلوغراما ،وسيتوىل درس بيئة
كوكب املريخ وحتليل تكوين صخوره.
ومن بني مهام الروبوت األخرى ،إجراء حتليالت للرتبة والغالف
اجلوي ،والتقاط الصور ،واملساهمة يف رسم خرائط للكوكب
األمحر.
والتقط الروبوت  4صور عالية الوضوح ،حيث وضع الكامريا
على بعد  10أمتار من منصة اهلبوط ،ثم تراجعت اللتقاط سيلفي
له وملنصة اهلبوط ،حبسب ما ذكرت فرانس برس.

دراسة صادمة تكشف فعالية «السائل املنوي» لـ 200عام
اجملففة
الفضاء
محضها
عمليات

توصلت دراسة علمية جديدة إىل أن احليوانات املنوية
بالتجميد ،واخلاصة بفئران ،واملخزنة على منت حمطة
الدولية ،ملدة ست سنوات ،مل تتعرض ألي تلف يف
النووي ،وأثبتت أنها قادرة على االستخدام يف
تلقيح.
ووفق الدراسة اليت نشرت نتائجها يف جملة «ساينس أدفانسز»،
فإنه ميكن احلفاظ على احليوانات املنوية للثدييات ،على منت
حمطة الفضاء الدولية ،دون أن تتعرض للتلف ،ملدة تصل إىل
 200عام تقريبا.
وحبسب العامل ساياكا واكاياما من جامعة «ياماناشي» يف
اليابان ،فإن الدراسة اجلديدة كشفت تأثري «اإلشعاع الفضائي»
على احلمض النووي ،وإمكانية تسبب ذلك بطفرات.
مجد الباحثون عينات من احليوانات املنوية لـ12
ويف جتربتهمّ ،
فأرا ،وضعت داخل كبسوالت صغرية وخفيفة الوزن ،مت نقلها
حملطة الفضاء الدولية.
وما مييز التجربة حبسب ما نقلت صحيفة «إندبندنت» الربيطانية
عن واكاياما ،وجود طيف واسع من األشعة يف الفضاء
خالفا لألرض ،فهناك أيونات ثقيلة ،وبروتونات ،وموجات
كهرومغناطيسية من التوهجات الشمسية.
وفحص العلماء بشكل دوري أجزاء صغرية من العينة ،وأعادوا
بعضها إىل األرض بعد  9أشهر ،وتركت جمموعتان على منت
حمطة الفضاء الدولية ملدة عامني و 9أشهر ،وملدة  5سنوات
و 10أشهر على التوالي.

وعندما اخترب الباحثون العينات باستخدام أدوات تقيس كمية
اإلشعاع اليت قامت بامتصاصها ،وأجروا اختبارات لتقييم تلف
احلمض النووي يف نواة اخللية ،وجدوا أن البقاء فرتات طويلة
على منت حمطة الفضاء الدولية مل يؤدي إىل تلف احلمض
النووي يف احليوانات املنوية.
وأشارت الدراسة إىل أن خاليا احليوانات املنوية اليت أعيد
تنشيطها بعد تذويبها ،قد أدت لتشكل أجنة ،وذلك عند حقنها
يف مبيض إناث الفئران.
وتعد النتائج اليت توصل إليها العلماء مهمة فيما يتعلق بإمكانية
تكاثر الثدييات يف الفضاء ،مبا يف ذلك البشر.

منصة «واتساب» اليت تستقطب متابعة مجاهريية واسعة حول
العامل ،متتلك أربعة أسرار عن احملادثات واملساحة اليت تستهلكها
يف اهلاتف ،ما هي هذه األسرار وكيف نستفيد منها؟
يعتمد الكثريون حول العامل على منصة تطبيق «واتساب» يف
التواصل االجتماعي السريع ،ألنها أسهل املنصات استخدامًا،
وألن اجلميع ميتلك حسابًا عليها ويستخدمها دائمًا.
وكذلك ،تعتمد الكثري من األعمال على التواصل عرب «واتساب»،
سواء كان هذا التواصل بني زمالء العمل ،أو مع العمالء ،وهذا
ً
ما يؤدي إىل زيادة مجاهريية التطبيق وزيادة مستخدميه حول
العامل.
وعلى الرغم من كون الكثريين يستخدمونه بشكل مستمر ،إال
أن «واتساب» متتلك أسرارًا تغري شكل احملادثة متامًا .أسرار
ليست معروفة للجميع ..إليكم  4أسرار مل تعرفوها مسبقًا.
تغيري خلفية احملادثة:
كان يف املستطاع تغيري خلفية احملادثة يف «واتساب» يف
املاضي من خالل تطبيقات طرف ثالث ،وليس بشكل رمسي.
وقد أضافت الشركة هذه اخلاصية مع التحديثات املستمرة
للتطبيق على «أندرويد» و»آيفون» ،وأصبح باإلمكان تغيريها
بشكل رمسي ،وهو أمر أكثر أمانًا من التطبيقات املنفصلة.
كما ميكن تغيري خلفية احملادثة لتصبح لونًا مصمتًا أو عرب اختيار
صورة من الصور.
عندما تغيري خلفية احملادثة فإنها تتغري لدى الشخص فقط،
وهذا يعين أن الطرف اآلخر يف احملادثة لن يرى التغيري.
كم يستهلك واتساب من مساحة هاتفك؟
يستهلك «واتساب» مساحة اهلاتف بشكل كبري ،وهذه واحدة
من مشاكله ألنه يقوم بتخزين جزء كبري من البيانات على ذاكرة
اهلاتف ،ومن هذه البيانات الصور وملفات الفيديو املتنوعة
اليت تصل إىل اهلاتف.
لكن ميكن معرفة استهالك «واتساب» للمساحة بشكل مفصل،
وهذا يعين أن معرفة أي حمادثة تستهلك أكرب مساحة.
بعد إجراء احملادثة ،ميكن حذف البيانات اإلضافية يف احملادثة
أو إزالتها لتوفري املساحة على اهلاتف ،وللتمكن من الوصول
هلذه البيانات جيب فتح قائمة االعدادات ،ومن ثم التوجه إىل
استهالك املساحة والبيانات ثم استهالك مساحة التخزين .يف
هذه الصفحة هناك جمموعة من احملادثات وإىل جانب كل حمادثة
املساحة اليت تأخذها هذه احملادثة باإلضافة إلمجالي املساحة
اليت تستهلكها املنصة ككل.
وختتلف طريقة عرض البيانات حبسب اهلاتف .فهناك جمموعة
من احملادثات ميكنك االختيار بينها ومعرفة كمية البيانات اليت
يتم استهالكها.
إذا زادت كمية البيانات املستهلكة يف احملادثة ،فهذا يدل
أننا تتحدث مع هذا الشخص كثريًا أو نرسل له الكثري من
امللفات.
ميكن بكل سهولة تغيري اخلط يف رسائل واتساب.
هذه االختيارات سهلة وال حتتاج لتثبيت أي برامج لتفعيلها،
وميكن جعل الغلط غليظًا من خالل إضافة عالمة النجمة على جانيب
اجلملة أو الكلمة ،وأما جلعله مائ ًال يضاف شريطة underscore
على اجلانبني ،وإلضافة خط مير فوق اجلملة يضاف عالمة املد
على جانيب الكلمة.
يستهلك «واتساب» باقة االنرتنت ،وهذا ميثل مشكلة بعيدًا عن
شبكة «الواي فاي» .ومن األفضل التحكم يف هذا االستهالك
وتقليله قدر االمكان.
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صــحة وغــذاء

حتذير من تناول القهوة
والثوم على معدة خالية

كشف عالمة غري متوقعة
ألمراض خطرية

ّ
حذر الدكتور املصري رامي صالح الدين ،املتخصص يف العالج
الطبيعي والتغذية العالجية ،من تناول الثوم أو القهوة على معدة
خالية ،مشريا إىل أن مثل تلك العادة تؤذي املعدة.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن صالح الدين ،قوله إنه أمر سيئ
أن يتناول اإلنسان شيئا مثل الثوم والقهوة حال خلوها ،إذ أن
ذلك «يستفز املعدة» ،مشريا إىل أنه ميكن االستفادة من الثوم
والبصل بإدخاهلا يف العديد من األكالت.
يف السياق ذاته ،قدم الطبيب قائمة أغذية صحية من شأنها
تقوية املناعة ضد الفريوسات والفطريات ،موضحا إن فيتامني
«سي» والزنك واملاغنسيوم عناصر تفي بهذا الغرض ،وهي
جزء أساسي من الربوتوكول العالجي لفريوس كورونا ،إضافة
للمضادات احليوية الطبيعية مثل الثوم والبصل.
وأوضح خبري التغذية العالجية أن فيتامني «سي» موجود بكميات
وفرية يف اجلوافة والكيوي والفلفل ،ثم احلمضيات ومن بينها
الربتقال واليوسفي والليمون ،أما الزنك فيوجد يف األطعمة
املسلوقة مثل اللحوم إىل جانب للمكسرات.
وشدد جهاز املناعة ال يعمل بشكل جيد إال عند احلصول على
القدر الكايف من الراحة والنوم جيدا  8ساعات ليال ،لذلك فإن
من يعاني من األرق يواجه مشكالت يف املاغنسيوم ،الفتا إىل
أن املاغنسيوم موجود يف املكسرات والبقوليات واخلضراوات
اخلضراء.
من ناحية أخرى ،قال اختصاصي التغذية ،ميخائيل غينزبورغ،
إن األشخاص الذين يعانون من أمراض املعدة جيب أن يتناولوا
الثوم حبذر ،وأشار إىل أن املذاق الالذع والكاوي للثوم ميكن أن
يهيج الغشاء املخاطي للفم واملريء.
وأوضح غينزبورغ يف مقابلة مع قناة «زفيزدا» الروسية« :إذا
كانت هناك أمراض يف املعدة  -التهاب املعدة وما إىل ذلك
 فأنت حباجة إىل استخدام هذا الثوم يف الطعام ،على سبيلاملثال ،أضفه إىل األطباق الساخنة وحساء امللفوف وما إىل ذلك،
أي جتنب تناوله نيئا».
يذكر أن دراسة أمريكية سابقة ،كانت قد حذرت من أن شرب
 4فناجني قهوة يف اليوم قد يضاعف من خطر اإلصابة مبرض
يهدد البصر.
وذكرت الدراسة اليت أجريت يف مستشفى «ماونت سيناي»
يف مدينة نيويورك األمريكية أنه ميكن ألربعة فناجني من القهوة
يتم تناوهلا يوميا أن تضاعف خطر اإلصابة بـ»الغلوكوما ،الذي
يهدد البصر بأربعة أضعاف بني أولئك الذين لديهم استعداد
وراثي جتاه ارتفاع ضغط العني ،حبسب صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية.

وفقا للدكتور األملاني يانس واغنكنخت ،قد يسبب اللحاف
السميك ومالبس النوم الدافئة التعرق ليال .ولكن يف بعض
احلاالت ،يشري التعرق الليلي إىل خماطر صحية.
ويشري الطبيب ،إىل أن التعرق غري املنظم ،ميكن أن يكون بسبب
اإلفراط يف تناول الطعام أو شرب الكحول قبل النوم .ولكن
جيب استشارة الطبيب املختص يف حال استمرار حالة التعرق
الليلي فرتة طويلة.
ويقول« ،ميكن أن يشري فرط التعرق ،إىل وجود التهابات مزمنة
أو أورام يف اجلسم .وميكن حتديد سبب فرط التعرق الليلي
بسهولة بإجراء الفحوص الالزمة ،وعند الضرورة إجراء حتليل
الدم».
ويؤكد اخلبري ،على أن فقدان الوزن أو نوبات احلمى أثناء النوم،
هي أيضا من أعراض أمراض خطرية

مشروبات مضرة إذا تناولتها
على معدة فارغة

كتب موقع  Interiaأن عدم تناول وجبة إفطار كاملة وشرب
العصري أو الشاي ميكن أن يكون غري صحي.
قام األطباء بتجميع قائمة كاملة من املشروبات ،واليت ميكن أن
يؤثر شربها على معدة فارغة سلًبا على اجلسم.
حتتوي عصائر احلمضيات على نسبة عالية من فيتامني «سي»
يقوي املناعة .ولكن حتى كمية صغرية من املشروب تسبب
الذي ّ
تهيج املعدة وحرقة املعدة والتجشؤ .ال ينصح األشخاص الذين
يعانون من محوضة عالية بتناوهلا على اإلطالق.
يزيد عصري الطماطم من إنتاج محض املعدة ،والذي ميكن أن
ً
أيضا األمل أو عسر اهلضم.
يسبب
ال ينصح بالشرب على معدة فارغة الشاي والقهوة .إذا كنت
تشرب الشاي على معدة فارغة ،فسيؤدي ذلك إىل اختالل
التوازن احلمضي ،وميكن أن يؤدي إىل اجلفاف ويسبب الوذمة.
ستؤدي القهوة السوداء على معدة فارغة إىل إطالق هرمون
التوتر الكورتيزول ،مما يؤدي إىل خفقان القلب والقلق ونوبات
اهللع.
جيدر ً
أيضا التخلي عن تناول املشروبات الغازية على معدة فارغة.
ً
وفقا لألطباء ،فإنها تزيد عمل الكبد والبنكرياس واملعدة ،وتدمر
األسنان وتساهم يف حدوث أمراض فطرية.

الصحة املصرية تكشف 4
أمراض معدية تنقلها األركيلة
وحتذر املواطنني

أعلنت وزارة الصحة والسكان املصرية ،إن األركيلة ممتلئة
بالكائنات احلية الدقيقة خاصة بعد استخدامها من جانب أكثر
من شخص ،وهو ما يرفع احتمالية انتقال األمراض املعدية بني
مستخدميها.
وأضافت وزارة الصحة ،أن من األمراض املعدية اليت من املمكن
أن تسببها األركيلة هي فريوسات اجلهاز التنفسي وفريوس
التهاب الكبد سي والسل وفريوس كورونا.
وكانت الوزارة ،أكدت أن املدخنني من مرضى القلب واجلهاز
التنفسي أكثر عرضة لإلصابة باألعراض الشديدة عند اإلصابة
بفريوس كورونا مطالبة باإلقالع عن التدخني متاما.
وقالت ،إن «السيجارة ختنق الرئتني وباقي أجهزة اجلسم ،ومتنع
عنها األوكسجني الالزم لنمو وظائفها على النحو السليم»،
ونصحت املواطنني بالتوقف الفوري عن التدخني ،الفتة إىل أن
التدخني يزيد من احتمالية اإلصابة مبضاعفات كورونا.
وطالبت وزارة الصحة والسكان ،املواطنني باحملافظة على
الصحة ،مع اإلقالع عن التدخني ،حيث كانت قد حذرت ،من
خماطر تعرض غري املدخنني لنواتج احرتاق تبغ املدخنني ،اليت
حتوهلم ملدمنني سلبيني.

خبري تغذية يو ّضح من عليه
االمتناع عن تناول الفجل
أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ ،خبري التغذية الروسي ،أن الفجل
غين باملواد املغذية .ومع ذلك قد يكون ضارا للبعض.
ويشري اخلبري يف حديث تلفزيوني ،إىل أن الفجل ،هو أحد أقدم
اخلضروات وأكثرها شعبية .ميتاز الفجل مبذاق خاص وهو غين
بالعناصر املعدنية الدقيقة والفيتامينات ،باإلضافة إىل ذلك له
خصائص مضادة لاللتهابات واألورام.
ويقول« ،ولكن هذا ال يعين عند وجود سرطان يف مرحلة متقدمة،
ميكن عالجه بتناول الفجل  ،ولكنه يف هذه احلالة سيبطئ تطور
الورم السرطاني .ومبا أن االلتهابات تشكل أساس مجيع
األمراض املرتبطة بالتقدم بالعمر ،فإن تناول الفجل يبطئ عملية
الشيخوخة».
ويضيف ،بغض النظر عن فوائد الفجل الكثرية ،جيب على
األشخاص الذين يعانون من قرحة املعدة والتهاب املعدة وامراض
اجلهاز اهلضمي األخرى ،تناوله حبذر .ألن الفجل حيتوي على
مركبات إيثرية ومرارة ،تسبب تهيج الغشاء املخاطي للمعدة،
وقد تسبب تفاقم احلالة الصحية.
ويقول ،يف هذه احلالة «من األفضل تناول الفجل بعد األكل،
وليس قبل أو أثناء تناول الطعام .ومن األفضل تناول الفجل
عند وجود مشكالت يف اجلهاز اهلضمي مع الزيت أو اللنب لتخفيف
تأثريه املهيج».
وينصح اخلبري غينزبورغ ،كل من يعاني من اخنفاض محوضة
املعدة ،بتناول الفجل على الريق ،لتحسني إفراز عصري املعدة
وعملية اهلضم.

* 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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Two residents of Melbourne Michael McCormack says retownhouse complex test posi- gional Australia will have ‘bigtive, forcing area into isolation gest say’ on future of coal

Government nurses have
been called in to a Melbourne townhouse complex and residents have
been put in isolation after
two tested positive.
Victorian
government
nurses have descended
on an Melbourne townhouse complex after concerns were raised over
potential transmission
between the buildings.
Health Minister Martin Foley said on Monday contact tracing teams had
identified two positive
cases lived in the same
low rise townhouse complex in Southbank.
Mr Foley said a case that
tested positive on Saturday lived in the same
complex as a aged care
worker at Arcare Maidstone who also tested
positive.
“There was reason to believe, both from genomic
sequencing and from the
epidemiology of these
cases, possible exposure
sites around a smaller
number of internal facilities,” he said.
“Health contacted residents of this complex to
inform them of that potential transmission risk
and have asked them to
isolate.
“Department of Health
specialist nurses were on
site (on Monday) morning
working with the residents
and a pop-up testing facility was established near
the facility to make sure
that we could make it as
easy as possible for people to get tested.
“Rather than wait for the
community to come to
the contact tracers and
the testing facility, local
public health took the
view that they should go
to them, and I think that is
a good thing.”
Mr Foley said most residents would only be required to isolate until they
test negative as it was a
tier 2 exposure site, but

a smaller number would
need to quarantine for the
full 14 days.
He said there were just
over 100 townhouses in
the complex.
“An SMS went out too
everyone on the list last
night … and a door knocking and testing is well underway,” he said.
“It’s quite a large area
with multiple entry points
and car parks.
The Party Games newsletter Get your political briefing from news.com.au’s
political editor Samantha
Maiden.
“But we took the view
if we want to run down
these last few chains of
transmissions, and we’ve
got the ability to take the
services and the engagement to that community, we should, because
that will get the job done
quicker.”
Mr Foley could not say
what the shared facilities
with the transmission risk
were on Monday morning,
only that they were not
laundries.
When asked if an apartment or townhouse complex should be listed as
an exposure site every
time there was a positive
case, the Health Minister
said it depended on the
circumstances.
“We take the advice of the
public health team who
investigate each set of circumstances based on the
merit of how things work
out on the site,” he said.
The complex is not currently on the list of public
exposure sites.
Victoria recorded two new
locally acquired Covid-19
cases on Monday, both
children and both linked
to known outbreaks.
Mr Foley said Monday’s
numbers were a “relatively positive outcome” and
a further easing of restrictions for Melbourne and
regional Victoria later this
week were still on track.

G7 leaders have committed to phasing out coal, but Scott Morrison is not
following suit. Picture: Adam Taylor / PMOSource:Supplied

G7 leaders have announced a commitment
that could have big ramifications for coal, but the
Acting PM says Australia
will look after itself.
Regional Australia will
have the “biggest say”
over the future of Australian energy despite the G7
committing to ending coal,
the Acting Prime Minister
says.
Australia has signed commitments with Japan and
Germany to boost investment in the hydrogen industry, which it has made
central to its plans to cut
emissions, after sidelines
talks at the G7 summit.
The G7, to which Australia is not a signatory, has
committed to “ending all
unabated coal as soon
as possible” and raising
$100bn annually to help
developing countries slash
emissions.
All G7 nations have also
pledged to reach net zero
emissions by 2050, a target Scott Morrison continued to eschew despite
meetings with US President Joe Biden and UK
Prime Minister Boris Johnson this week.
But Acting Prime Minister
Michael McCormack insisted Australia was playing a “leading role” in the
global push to cut emissions, and its emissions
target would be decided in
its own interest.
“(It’s) all well and good for
other countries in the world
to have these outcomes
and these determinations;
that’s for them to decide,”
he said on Monday.
“We will decide what’s
best for Australia, in Aus-

tralia’s national interest.”
Mr McCormack said regional Australia had the
“biggest part to play” in
reducing emissions and
would therefore have the
“biggest say” in determining the future of Australian
coal
Mr McCormack said the
coal industry provided
55,00 jobs across the
country, accounting for
$66bn in exports.
“That pays for a lot of
hospitals, pays for a lot of
schools, pays for a lot of
barista machines that produces the coffee that inner-city types (while they)
sit around, drink and talk
about the death of coal,”
he said.
The Prime Minister on
Sunday announced Australia would partner with
Germany to accelerate the
hydrogen industry, days
after striking a similar
agreement with Japan.
But Labor leader Anthony
Albanese said Mr Morrison
“has to explain” how the
statements aligned with a
2019 federal government
commitment to a feasibility
study into a new coal-fired
plant in north Queensland.
“He says one thing when
he’s at an international forum and a different thing
here in North Queensland,”
he said on Monday.
“The truth is, there hasn’t
been a new coal-fired
power station built in Australia for a very long period of time, and I’ve said
very clearly there won’t
be a new coal-fired power
station built in Australia.
That’s consistent with
what the leaders of the G7
are saying.”

$356 MILLION TO TACKLE
PLASTICS AND WASTE

Plastics like single-use
lightweight bags, cottonbuds, straws and stirrers will be phased out,
and green bins for food
and organic waste will
be rolled out across the
state, under the NSW
Government’s comprehensive plastics plan and
waste strategy.
Premier Gladys Berejiklian said more than $356
million will be invested
over five years to implement the nation leading
plans to protect the environment and promote
recycling.
“We want NSW to be a
leader when it comes to
reducing waste, maximising recycling and
protecting our environment, but we want to do
it in a way that drives job
creation and innovation,”
Ms Berejiklian said.
“The community has
high expectations and we
need to make sure we put
in place the best plans
for the future while also
giving businesses and
councils enough time to
adjust to the phase-outs
and find sustainable alternatives.”
Environment Minister
Matt Kean said we must
reduce the plastics ending up in the environment because we are on
track to see more plastic
in the ocean than fish by
2050.
“The single-use items we
are phasing-out will stop
an estimated 2.7 billion
items of plastic litter from
ending up in our environment and waterways over
the next 20 years,” Mr
Kean said.
“We can’t keep sending
our scraps to languish
in landfill when there are
huge opportunities to turn
our trash into treasure.
“Under our plans, every
household will have access to a separate bin for
their food and organic
waste for the first time in

NSW.
“This will not only deliver on our commitment
to achieve zero emissions from organics in
landfill by 2030, but will
also grow our economy
by extracting more resources like biogas from
our waste.
“In addition, we will lead
by example and help
stimulate new markets
for sustainable products
by adopting an ‘if not,
why not’ approach to the
use of recycled materials
in government procurement.”
Small businesses will be
supported to transition to
new products before the
phase-outs come into effect. Exemptions will also
be available for members
of the community who
rely on particular singleuse plastics for disability
or health needs.
A statewide education
campaign will be rolled
out to provide households with clear information on how to get onboard with the new waste
programs, and learn how
to properly dispose of
their food and organic
waste.
The government will also
continue to work closely
with councils, with $206
million in funding available to support local
government to deliver
these ambitious plans,
including $65 million to
support the rollout of
green bins.
The NSW Government
will consult on and introduce the necessary legislation and regulations
to deliver on the plans to
Parliament in the coming
months.
For more information on
the Waste Strategy, visit
www.dpie.nsw.gov.au/
wsms
For more information on
the Plastics Action Plan
www.dpie.nsw.gov.au/
pap
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NSW coronavirus: State records one new case as exposure site list grows
Authorities are scrambling
to figure out if an aircrew
driver breached coronavirus infection controls, but
some glaring issues are already arising.
New South Wales’ coronavirus battle is kicking
off again, with the state
recording another case, a
day after an aircrew driver
and his wife tested positive.
Premier Gladys Berejiklian
said the new case was a
woman aged in her 70s,
who had attended a cafe
in Sydney’s east at the
same time as the original
couple.
Ms Berejiklian said it was
important anyone who was
at the Belle Cafe, at 103
New South Head Road,
Vaucluse on June 13 between 10.20am to 11.45am
to isolate for 14 days and
get tested ASAP.
The aircrew driver has been
diagnosed with the highly
infectious Delta strain and
the genomic sequencing
on his virus matches one
from the US.
Chief health officer Dr Kerry Chant said it was “concerning” the driver had
transmitted in a cafe.
Health authorities are
working to figure out the
movements of the driver,
why his first coronavirus
test was on June 15, despite drivers requiring daily tests, and exactly when
he worked for the limousine company.
Another possible case — a
man from Baulkham Hills
in Sydney’s west — was
also found however authorities are investigating
if it is a false positive.
The cases were found
among more than 23,000
tests.
Ms Berejiklian said the government was holding off on
imposing any restrictions
but urged Sydneysiders,
especially those from the
east, to refrain from engaging in big gatherings.
“If you’re catching public
transport, we recommend
people wear a mask. At

this stage, we’re all on high
alert,” she said.
“We’re asking people to
modify their activity, to
consider where they’ve
been, what their movements have been and what
their movements may be
until we go through the
next few days as the situation is evolving.”
Questions rise over driver’s involvement with international aircrew
NSW’s health authorities
are frantically “putting the
pieces of the puzzle together” about how long
the aircrew driver had
been working for before he
tested positive.
All drivers transporting
international aircrew are
required to be tested for
coronavirus every day
however Dr Chant said the
positive driver’s first time
being tested was on June
15.
June 15 was the first record of the driver successfully completing a saliva
test, four days after his infectious period is believed
to have started.
“It will be a matter for police to ascertain what his
role was prior to that and
when he commenced operations,” Dr Chant said.
After a journalist suggested authorities “had no idea
how long he’s been driving
for”, Dr Chant said the investigation was in its early
stages.
“The obvious hypothesis
is he has transported a
flight crew who has subsequently been testing positive. We need to check and
double check,” Dr Chant
said.
“With those caveats, if that
is the possible hypothesis,
he has not been infectious
before the 11th.
“Obviously we are putting
the pieces of the puzzle together and that testing in
the community helps us.”
Police investigate movements of aircrew driver
NSW Police have been
tasked with investigating if the aircrew worker,

who drives a limousine to
transport flight crew, had
complied with all his necessary infection controls.
“There is no room for
complacency. Being slack
about what the health authorities ask you to do is
just inexcusable. We have
to make sure that we all follow the rules,” Health Minister Brad Hazzard said.
“Now, the police are obviously investigating the
particular circumstances
surrounding the limousine-driver and I won’t be
commenting specifically
on that limousine driver
or those investigations,
but what I will remind all
drivers who pick people
up from the airport more
broadly is that you have
obligations and your obligations are legal and they
are to get saliva-tested every day and to make sure
you wear appropriate PPE.
“If you don’t do that, you’re
breaching the orders and
the police will investigate
you.”
NSW Police Deputy Commissioner Gary Worboys
said police would continue
their investigation “until
we finish with an outcome
that we can actually draw
some conclusions, and
take some action if we
have to”.
Mr Worboys said police
were already looking into
any potential issues they
can rectify.
Police are also investigating if the driver was vaccinated and if he was wearing a mask.
Urgent contact tracing underway as NSW’s 43-day
Covid-free streak ends
The state’s contact tracers sprung into action last
night after the aircrew driver tested positive to coronavirus.
The man, aged in his 60s,
had a saliva test on Tuesday and the positive result
of his test was confirmed
yesterday.
His wife also tested positive, with both positive
cases triggering the addi-

tion of more than a dozen
exposure sites on NSW
Health’s website.
The aircrew driver and his
household contact visited
a number of places in Sydney’s east over the Queen’s
Birthday long weekend.
“Urgent investigations into
the source of the infection

and contact tracing are
underway, as is genome
sequencing,” NSW Health
said.
“Close contacts are being
urgently contacted, and
asked to get tested and
isolate. The man visited a
number of venues while
potentially infectious.”

The new cases broke
NSW’s 43-day streak of no
locally acquired cases.
The entire list of exposure
sites are listed on NSW
Health’s website however
the worst-affected suburbs
include Bondi, Bondi Junction, Vaucluse, Zetland and
Redfern.

Australia’s housing market is facing a “triple crisis”, with one unexpected
consequence of the rising
home prices.
Australia’s economy is in
a “triple crisis”, prompting calls for a royal commission into the future of
housing.
The reason why? Because
Australia’s property market is going so well.
“When the pandemic broke
out, economists warned
prices were going to fall
20-25 per cent. Now we’re
seeing prices rising 20-25
per cent,” Chris Leishman,
professor of property and
housing economics at the
University of South Australia, told news.com.au.
“The fact that commentators switch their predictions so quickly shows
how unstable it (the housing market) is.”
A new report, released on
Tuesday, of which Prof
Leishman is one of the
lead researchers, found
banks and the government are responsible for
fuelling the frantic housing market.
The report, titled ‘Housing: Taming the Elephant
in the Economy’, interviewed a panel of 87 experts and has been a year
in the making.
Among its findings were
that the number of homeowners under the age
of 35 have halved since
1995, with most properties concentrated in the
hands of 65-year-olds or
older.
Prof Leishman said he
is “seeing evidence that
people (under 35) are giving up” on buying a house

as a result.
According to the research,
the home ownership is
now out of reach for any
Aussies under the age of
35.
Australia is one of the
most indebted developed
countries, beating the US,
UK and Canada.
The inequality gap is widening as the housing market continues to surge.
Australia’s houses are
taking on average just 32
days to sell as the economy recovers from COVID19, news.com.au reported
last week.
The housing sector is fuelling a problem threefold
– creating an unstable
economy, generating inequality and perhaps most
surprisingly, reducing productivity.
“When the economy is
booming we see housing
prices accelerate. That’s
the bit we already knew,”
Prof Leishman said.
“(In the report) we actually
ask the question – is there
a feedback loop the other
way?”
They indeed found a “reverse” feedback loop
– expensive houses are
driving young professionals from the city, into the
outer suburbs or the regions to afford a house.
“As housing markets get
more and more expensive,
more productive workers
are displaced,” Prof Leishman explained.
The report’s authors are
calling for a royal commission into housing and to
expand the Reserve Bank
of Australia’s responsibilities to include house
prices.

“We think the RBA’s remit should be wider, (it)
should include the housing market,” Prof. Leishman said.
He is particularly concerned about interest
rates, which are currently
at record lows.
“It wouldn’t take very
much for a shift in interest rates to cause a great
deal of harm in the housing system,” he said.
The report wants housing stimulus packages to
switch from housing to
the social rental sector
while the market is reevaluated.
‘Explosion’ in house prices
The report’s lead author,
Prof Duncan Maclennan,
said something needs to
be done.
“The recent explosion
in house prices brings a
fresh and troubling dynamic,” he said.
“Rampant price growth
has returned to the larger
cities and is now spreading to regional Australia.
“This is in part due to the
pandemic-fuelled workfrom-home revolution but
is also because so many
younger Australians can
no longer afford the life
they want as homeowners
in the larger cities.”
‘Elephant in the room’
The report wanted to draw
attention to the “elephant
in the room” when it comes
to buying a property.
“The housing system elephant is not only a beast
now poorly grasped by
policy makers, it is also
one that is rampaging
through the economy,” it
read.

Australia’s housing market in a ‘triple
crisis’, new report finds
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Victoria COVID LIVE updates: State records zero local COVID cases as active infections drop

The Prime Minister receives his vaccine in March. CREDIT:EDWINA PICKLES

Yes! We just got notification, finally, that the daily
coronavirus press conference will go ahead at
1.15pm on Tuesday with
Health Minister Martin Foley and COVID-19 Commander Jeroen Weimar.
We’ll bring it to you live.
In the meantime, there’s
a press conference from
South Australia in a few
minutes, possibly about
the border restrictions,
we’ll run that too.

Longer vaccine interval could provide better
protection: Expert

There’s been a bit of debate about the ideal intervals between the first and
second Pfizer shots.
Walk-ins for Pfizer have
been halted in an attempt
to get people their second doses, but it may not
have to be right on three
weeks later as the medical advice said.
Chief Health Officer Brett
Sutton tweeted on Monday that people can receive their second dose
of Pfizer anytime between
three and six weeks after
their first.
Professor Sutton added
that an extended interval
between a first and second dose was “possibly
even better” for virus immunity.
This morning, Professor
Terry Nolan from the Do-

herty Institute concurred.
Speaking on 3AW Mornings with Neil Mitchell,
Professor Nolan said the
optimum time between
doses hadn’t really been
studied for Pfizer, but
it was possible the longer interval could lead to
higher immunity.
“The approved interval is
three weeks, but the interval that sort of, if you like,
is recommended is something like between three
and six weeks. It’s very
likely, though, that a longer interval between the
doses will actually give
you better protection,” he
said.
“The penalty you pay,
though, is in the period
until you get your second
dose, you know, topping
up your immunity to give
you that few per cent extra protection [...] There’s
actually a lot of protection after the first dose
anyway, which has been
shown in studies in the
UK after the release of the
[AstraZeneca] vaccine
into millions and millions
of people.”
But the most important
thing, Professor Nolan
said, was to not get too
overwhelmed by detail,
and that real world data
was being collected and
studied, and that there
would always be varia-

tions in delivery times for
a lot of reasons.
“We also want to have
practical program for
practical guidance for ordinary people like you and
me so that we know what
we can get, but it’s likely
that a longer interval will
provide better protection in the long run, not,
not lower protection, with
both [vaccines].
“What I’d say is people
shouldn’t panic about
that, just be calm, and
what’s underlying all
of this, frankly, is the
fact that we haven’t got
enough vaccine in Australia, to do what we’d like
to do as quickly as we’d
like to do it and that’s the
result of the purchasing
availability for the Australian government and
we’re sort of locked into
that at the moment and
I’m hoping the government is continuing to try
to source, and improve
supply of the Pfizer.”
In mice, BCG-COVID vaccine works a treat, deepening the mystery of 100year-old vaccine
A vaccine based on a
100-year-old tuberculosis
jab effectively prevents
COVID-19 infection in
mice – opening a unique
path toward a new vaccine and deepening the
intrigue around the older

Celebrities who have shared “vaxxies” include (clockwise from left) the Duchess of Cambridge, Dolly Parton,
Adam Liaw, Tasmanian Premier Peter Gutwein and Mariah Carey.CREDIT:INSTAGRAM

inoculation.
In a paper uploaded to
BioRxiv earlier this month
but not yet peer reviewed,
a team of Sydney-based
scientists showed mice
immunised with their vaccine had almost no detectable virus or inflammation in their lungs after
exposure to COVID-19.
University of Sydney
professor Jamie Triccas,
head of the team working on the vaccine, said
it “compares very favourably with other licensed
vaccines’ animal results”.
“Clinically, it looks really
good,” Professor Triccas
said.
The findings need to
be taken with a grain of
salt. Dozens of vaccines
around the world are
much closer to clinical
production, and mice are
not humans.
But the approach is globally unique: a shot of a
cheap, widely available
vaccine developed more
than a century ago followed by a small chaser
that could be quickly
adjusted to target new
COVID-19 variants.
The Bacille CalmetteGuerin tuberculosis vaccine is one of the world’s
oldest jabs.
Derived by French scientists from the bacterium

that gives cows tuberculosis, it was first given in
Paris in 1921 and continues to be used around the
world. Australia limits its
use because tuberculosis
is not prevalent here.
But it turns out BCG offers much wider protection against a range of
other respiratory viruses
children face, trials have
repeatedly shown – a finding that has long puzzled
scientists.
Liam Mannix’s Examine
newsletter explains and
analyses science with
a rigorous focus on the
evidence. Sign up to get it
each week.
But in recent years, researchers have discovered an ancient property
of the immune system:
“trained immunity”. Much
like hitting the gym builds
strong muscles, it seems
exposure to certain diseases can change the
genes expressed by immune cells, potentially
making them more powerful. Think of BCG as the
personal trainer.
No new cases in NSW,
slight drop in weekly vaccinations
NSW has recorded its
40th day without a local coronavirus case, as
communities along the
Newell Highway wait for

the all clear after a couple
infectious with COVID19 passed through their
towns.
It has now been two
weeks since the couple
started their drive from
Melbourne to the Sunshine Coast before testing positive to the virus.
Locals identified as close
contacts will be presenting for their second tests
this week. All tests have
so far been negative.
The state recorded its
first drop in weekly vaccinations since the start
of May this week, after
about 10,000 fewer shots
were delivered in GPs
and Commonwealth respiratory clinics in the
seven days to Sunday
compared to the previous
week.
Vaccinations delivered
in NSW Health clinics increased by about 5000
doses, resulting in only a
slight decline overall.
The total number of vaccines administered in
NSW is now 1,718,964,
with 598,248 doses administered by NSW Health
and 1,120,716 administered by the GP network
and other providers.
There were four overseas
acquired cases recorded
during the reporting period.
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‘A new dawn’: Australia and Britain
agree on historic trade deal
London: Working holiday
visas will be extended for
Australians up to the age
of 35 in the historic trade
deal just agreed with Britain after Prime Ministers
Boris Johnson and Scott
Morrison offered lastminute concessions over
dinner at Downing Street.
On Tuesday night AEST,
Morrison and Johnson
held a joint press conference to announce the
in-principle agreement
- which could boost the
Australian economy by
up to $1.3 billion each
year and offer exporters
new options to pivot away
from the volatile Chinese
market.
Australian Prime Minister Scott Morrison and
UK Prime Minister Boris
Johnson announce the
details of a free trade
agreement.
Morrison said it was the
most ambitious agreement that Australia had
struck since its deal with
New Zealand.
“I said we’d wait for the
right deal and I think
we’ve got the right deal,
Boris,” he said.
Johnson said the deal
marked a “new dawn”
in the relationship, “underpinned by our shared
history and common values”.
“You give us Tim Tams,
we give you Penguins,
you give us Vegemite,
we give you Marmite, we
give you Burberry mackintoshes and you give us
RM Williams,” he said.
But he conceded that
Britain was only opening
up to Australian meat exporters in a “staggered
way” including with protections against “sudden
influxes”.
Asked if Australia would
raise Australia’s farming
standards to Britain’s,
Morrison defended Australia’s animal welfare

Prime ministers Scott Morrison and Boris Johnson at their joint press conference in the Downing Street
garden.Credit:Getty

standards, saying Australian farmers set world
standards.
PM stands by climate policy as G7 nations pledge
to step up action
Morrison and Johnson
thrashed out some of the
final barriers to the new
economic pact during a
three-hour dinner at the
British Prime Minister’s
official London residence
on Monday evening,
where Johnson served
Welsh lamb and Scottish salmon, and Morrison presented a hamper
of Australian food and a
Vegemite-themed surfboard.
Details of the in-principle
agreement will be fleshed
out before it is passed by
parliaments in both countries.
It will likely take effect
from mid-next year.
The Australian deal - Britain’s first since it split
from the European Union
on January 1 - also gives
Johnson a big symbolic victory as he seeks
to soften the economic
costs of Brexit through
new agreements with other trading partners.
The deal will increase the
working holiday visa age
limit from 30 to 35 and
give Australians and Britons a total of three years

to live and work in each
other’s countries.
The UK government succeeded in removing the
rule that obliges Brits on
12-month working visas
in Australia to work for
88 days on farms if they
wish to stay another year.
A new agriculture visa will
be created instead.

Britain’s Prime Minister
Boris Johnson greets
Australia’s Prime Minister
Scott Morrison outside 10
Downing Street, in London.Credit:AP
Both Prime Ministers
played down any fears of
a “brain drain” either way
saying the improved access would instead deliver a “brain gain” for both
countries.
Nationals deputy leader
David Littleproud, who
has claimed scrapping
that rule could lead to a
loss of up to 10,000 farm
workers a year, said on
Tuesday his party would
fight for a new visa subclass to encourage farm
work if the change was
made.
The agreement will also
mean a raft of professional qualifications gained in
one country will be recognised in the other.
Fears that the signing

might be delayed by a
squabble over how much
Australian beef and lamb
would be allowed into the
UK proved unfounded,
with the two leaders settling on a scheme that will
phase out tariffs over 15
years.
Centre for European Reform trade expert Sam
Lowe said he was surprised the UK agreed to
eventually eliminate agricultural tariffs.
“When it comes to tariffs,
we have a constituencybased electoral system
which sees farmers heavily concentrated in Conservative backyards. The
fact we are discussing
duty-free and quota-free
trade is something that
will have shocked everyone.“
Australian agricultural exports are worth $50 billion
annually but only $700
million goes to the UK.
Britain is already Australia’s fifth-largest trading
partner, with two-way
goods and services valued at $36.6 billion, while
Britain is Australia’s second-largest investment
partner.
As part of the deal, the
federal government will
scrap tariffs on a range
of British goods including
whisky, which currently

has a tariff of 5 per cent.
Tariffs will also be dramatically slashed on pharmaceuticals, cars, machinery
and tractors. Britain will
also gain greater access
to Australian markets for
services.
Federal Trade Minister
Dan Tehan told Federal
Parliament that when Britain had turned its attention to the common European market decades
ago, Australia felt that a
special bond was broken.
“Half a century on, Australia stands ready again
to be a willing partner
with the UK,” he said.
“We want to help the UK
achieve their aim of global
Britain, like we want them
to make sure that they
work with us to promote
trade liberalisation. To be
advocates for free trade
right across the globe.”
As it stands Australia’s
beef exports are limited
to a post-Brexit UK import quota of just 3761
tonnes, while sheep meat
is limited to an annual
UK import quota of just
13,335 tonnes.
Dairy producers are limited to an import quota of
just 44 grams of cheese
per person every year,
when the average Briton
consumes 125 grams of
cheese per week.
The sensitivities in Britain
over Australian agricultural imports point to difficult negotiations ahead
with America, one of the
world’s largest food producers.
Protectionist forces within the Conservative Party
have claimed an openslather deal with Australia
would set a precedent for
future negotiations with
Washington.
“This deal is a crushing
defeat for the self-serving
protectionist lobbyists
and a resounding victory
for the Australian and Brit-

ish people,” said Matthew
Lesh, head of research at
the London-based freemarket Adam Smith Institute.
The full potential of the
deal will only be realised
after Australia opens its
border to vaccinated travellers.
Scott Morrison and Boris
Johnson strike AustraliaBritain free trade deal
over dinner
A trade deal with Australia could lift UK GDP by
0.02 per cent, or £500 million ($914 million), while
British forecasts suggest
GDP in Australia could
grow by up to £700 million ($1.3 billion).
While Britain has struck
economic deals with other
countries since the Brexit
referendum, for example
with Japan and Canada,
these have been carryover deals securing for
Britain the same trading
arrangements it enjoyed
when in the European
Union.
Former Australian prime
minister Tony Abbott, one
of 12 advisers on the newlook UK Board of Trade,
cautioned protectionists
against trading in “fear,
not hope”.
“It baffles me a little that
so many people in Britain
are always running the
country down,” he told
GB News.
“Britain can cope. And
a trade deal with one of
Britain’s friends...that’s no
threat to the people of Britain, this is going to help
the people of Britain.“
Morrison will now travel
to Paris to meet French
President
Emmanuel
Macron and former Australian finance minister
Mathias Cormann, the
new secretary-general of
the Organisation for Economic Co-operation and
Development, before returning to Canberra.
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مــتفرقات

AFIC appalled at and strongly condemns Israel’s violation of Egyptian
brokered peace with Palestine

قداس وجناز لراحة نفس الفقيدة

فـريدة عـيد عـبد املــسيح
أقيم االحد املاضي يف كنيسة مار شربل قداس وجناز لراحة نفس

الفقيدة فريدة عيد عبد املسيح

حيث ترأس الذبيحة االلهية األب حنا البطي يعاونه األب كرباج.
وقد القى االب البطي عظة بالفقيدة الراحلة تحدث فيها عن مزاياها
وصفاتها الحميدة وقال انها كانت للعائلة بمثابة االب واألم يف الوقت
نفسه حيث فقدت والعائلة يف أمسّ الحاجة اىل عطفه وحنانه
وعطائه.
واضاف ان الفقيدة الراحة ربت عائلة مسيحية واجتماعية تربية صالحة
يحتذى بها.ة

تحية وتقدير واحرتام وإجالل اىل روح والدتنا الفاضلة فريدة ام شحادة الحنونة واملحبة واملؤمنة
اإليمان االول باهلل وااليمان الثاني باوالدها ،يا والدتنا العزيزة فضلك علينا كان كتري كبري أنتي
االم األصيلة صاحبة الفضل األول والكبري عا كل العائلة من الكبري اىل الصغري ،تعبتي وربيتّي
وشفتي جميع أوالدك مكللني بالنجاح الباهر واأليمان الصحيح ،بريجع وبيعود كل الفضل الك
ولطلباتك وايمانك العظيم اللي ما بيتزعزع مهما مرقتي يف ظروف صعبة وامراض موجعة
وتجارب مؤملة بالحياة ،كلنا أنا واخوتي واالوالد مهما نشكرك ونحكي عنك قليل من كثري ،انا
ووجيه وشحاده نشكر اهلل كلنا بالف خري ،لكن ما فينا ننساكي وننسى تعبك علينا ومحبتك
الغالية على قلوبنا جميعاً  ،وباألخص العطف والحنية والكنز الكبري يليّ هيي الرتبية الصالحة لنا
اللي ما بتتقدر بمال وال بذهب الكون  ،حفظك اهلل يف دنيا الخلود ودائماً بيبقى أسمك محفور يف
قلوبنا جميعاً الوالدة الحنونة فريدة ام شحادة اللي كانت رمز األمومة الحقيقية ،وجوهر العطاء
واملحبة والتضحية  ،وأمثولة لكل واحد منا ،لكي نسلك ونعيش على طريقة الرتبية اللي ربيتنا
عليها ،إنتي كنتي مطرح ام واب لنا الن الوالد دانيال بو شحادة رحل بكري من دنيا الفناء اىل دنيا
البقاء والخلود ،ومن بعدو وقع عليكي الحمل الكبري بس كنتي قد الحمل وزيادة ،نشكر اهلل اللي
عطاكي العمر الطويل والصرب الجميل وااليمان الكبري ،الن كل الناس والجريان يف برقاشا بيت
بيتذكروا األعمال الخريية اللي عملتيها اللي برتضي اهلل النك عشتي حياتك حياة الرب والتقوى
والقداسة ومخافة اهلل  ،اطلب منه ان يوهبك الحياة الجديدة ويحفظك الرب بجانبه ويف دنياه
وجنته السماوية مع األبرار والقديسني ،يا أحلى والدة بالدني ،وان شاء اهلل يا كلمة محبة ووفاء من إبنك
والدتي فريدة ،روحك بتبقى بركة لنا جميعاً وأسمك خالد يف معية اهلل القدوس جورج اىل روح الوالدة فريدة
ام شحادة عبد املسيح
إىل األبد آمني،

أمي يا ام شحادة خزنة احلب الكبري

وصيتك عا الزعل والشر نبقى حنيد
ّ

كنيت لنا بالبيت كنز غالي كتري

وحنب الغريب والقريب وكل الناس

ما بعرف كيف مفروض اوفيكي
بركة

لروحك

وصال
الف

وإميان

حتية

مع

هاديكي
التقدير

وبكرا بيوم القيامة منلتقي فيكي

العشيت حياتك صال مع تقديس
حياة

وجمد

لألبد

عاطيكي

وصيتك مش ممكن حنيد
يا أمي عا
ّ

يا الكنيت زهرة حب بني كل الناس
ومن حبك لبسنا توب وجمد جديد

كالمك زرع فينا الروح واإلحساس
كانت صالتك دوا لكل يأس مريض

اغلى من الذهب واملال واالملاس

نساعد الفقري واملريض واملوجوع

أنيت يا أمي الك بقلوبنا فخر كبري
لكن الرب طول البال عاطيكي
خسرتي بو شحادة من الدني بكري

ومتل

ايوب

اللي

فيكي

جرى

ما نسينا العذاب قديش كان كتري
وما منعرف كيف بنقدر نكافيكي
تركيت والدك من بعد عمر كبري
منقلك

اهلل

معك

واهلل

يقويكي

طلعيت عالسما عا البيت االخري
تا

اهلك

يفرحوا

وجوزك

االحياء

ويلتقوا

باجلنة

فيكي

بقلم نوفل حنا نوفل سدني اوسرتاليا

تتقدم العائلة بالشكر الجزيل من األب حنا البطي ،ومن كل الذين واسوهم بفقدان األم
الحنون فريدة عيد عبد املسيح ،سواء كان بالحضور الشخصي يف الكنيسة أو املنزل،
أو باالتصال الهاتفي من اسرتاليا والخارح أو عرب وسائل التواصل االجتماعي سائلني اهلل
ان ال يـُري أحدا مكروها بعزيز وان يكافئ الجميع باالفراح.

Yet we all witness reluctantly Israeli terrorism in
the occupied Palestinian
territories and Israeli intervention in the region. I
don’t see hope in waiting
for kindness from brutal
occupiers, the international community’s inaction will lead to more loss
of innocent lives. There
is no turning the other
cheek when it comes to
the safety and security of
innocent civilians – the
faith community must rise
up and demand of leaders
to take a just stand and
sanction the rogue state
”for its ongoing terrorism.
Said the most eminent
Imam Abdul Quddoos Al
Azhari, National Grand
Mufti of Australia.
Authorised by:
		Dr Rateb Jneid
The Most Eminent Abdul
Quddoos Al Azhari
President,
AFIC
National Grand Mufti of
Australia

16 June 2021
We are horrified with the
latest news from the occupied Palestinian territories that apartheid
Israel has resumed its
aggression against the
beleaguered Palestinian
people.

		Dr Rateb Jneid

cially just peace, must be
won through a show of
force, we can never gain
peace by pandering to the
aggressors, especially
elitist Zionists who carryon as if they are better
than other human beings.
Our Australian government must impress on
the international community to sanction Israel
and to do so with utmost
urgency.” Said AFIC CEO
Keysar Trad.
“First world nations have
made giant strides in celebration and promotion
of peace and democracy.

“Under its horrific occupation that has spanned
more than seven decades,
the rogue state “Israel” is
still at it, it is continuing
to murder and as usual
shift the blame onto its
victims. The latest outcry
”of “incendiary balloons
is one of Israel’s weakest
and most pathetic excuses to date. It is time the
international community
stepped in and put a stop
”to Israeli war crimes.
Said AFIC president Dr
Rateb Jneid.
“As we continue to pray
for peace – more and more
people are awakening to
the fact that peace, espe-

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

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

32
$2،00

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
9632 4818

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب
الخربة والكفاءة
واالختصاص
ايلي
على الرقم:

32
$2،00

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

تـصدر كـل سـبت

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

10 Kurai Ave, Reservoir, VIC 3073

Melbourne:

السبت  19حـزيران  - 2021العدد 1021

0412 224 604

NSW 2161, Tel:(02) 96324818
; The Middle East Herald

Follow us on

Sydney: POBox 422, Guildford

Saturday 19 June 2021, Issue No.1021

رواتب العسكريني خارج مؤمتر دعم اجليش..باريس «تتو ّسط» إلعادة اهلدوء اىل «احملاور» السياسية املتقابلة

محاوة الفتة على جبهيت الرئاستني األوىل والثانية ..واستغراب
«اسـتكتار» بـري وزيـرا واحـدا لـرئاسة الـجمهورية!

ال يكفي لبنان السقوط
املريع يف خضم أزماته:
بنزين بعد صفوف ليلية،
يف
السيارات
وركن
حمطات
امام
الشوارع
الوقود ،مينح بالتقطري،
لألمراض
واألدوية
املستعصية وحتى العادية،
ختفيها الصيدليات« ،على
عينك يا تاجر» ،وتعلن
االضراب احتجاجًا ،فيما
االسعار ترتفع ،لسبب او
بال سبب ،وميضي الدوالر
صعودًا ،ضاربًا بعرض
احلائط ،منصة «صريفة»
اليت ينشغل بها حاكم
مصرف لبنان ،من دون
اي جدوى ملموسة.
يف السياسة هدأت على
اجلبهة الرئاسية ،توقفت،
أو اسرتاحت «مدفعية
تسفر
ومل
البيانات»

الوقفة االحتجاجية للعاملني يف النقل الجوي يف مطار رفيق الحريري الدولي برعاية األسمر
حماوالت ،أو مساعي
تربيد «محاوة البيانات»
عن شيء بانتظار ما
ميكن القيام به من
خطوات.
«الثقة
هدنة
أما
املفقودة» فقد اختصرت

املوقف :صعوبة االئتالف
والتوافق واالنتظام يف
الباب
وفتح
حكومة،
امام إدارة دولية للبنان
منع
عرب
بالتقسيط،
من
الدولة
مؤسسات
االنهيار بدعم عرب مؤمترات،

واشنطن حتمّل احلوثيني مسؤولية بوليتيكو :سفينتان إيرانيتان غريتا
Cologne Advertisem
 Guestوجهتهما من فنزويال إىل غرب أفريقيا
فشل جهود السالم يف اليمن
محل املبعوث األمريكي اخلاص إىل اليمن
ّ
تيم ليندركينغ ،امس االول اخلميس،
ميليشيا احلوثي االنقالبية مسؤولية فشل

أعلن مسؤولون أمريكيون إن سفن
البحرية اإليرانية اليت ُيعتقد أنها كانت
متجهة حنو فنزويال غريت مسارها يف

التتمة على الصفحة 21

على حنو مؤمتر دعم اجليش
الذي عقد يف باريس امس
االول اخلميس.
وعقد امس األول اجتماع
يف بيت الوسط بني
الرئيس املكلف سعد
احلريري ورؤساء احلكومات
السابقني :جنيب ميقاتي،
وفؤاد السنيورة ،ومتام
تقييم
وجرى
سالم..

املوقف يف ضوء السجال
والدستوري
الكالمي
بني بعبدا وعني التينة..
وعلم ان رؤساء احلكومات
مثنوا خالل اللقاء موقف
بري ،واتفقوا على ابقاء
االجتماعات مفتوحة.
والحظت مصادر متابعة
مللف تشكيل احلكومة ،ان
تفاعل االشتباك السياسي
بني بعبدا وعني التينة وهو
االعنف على هذا املستوى
منذ تولي رئيس اجلمهورية
ميشال عون منصبه ،ترك
على
السلبية
بصماته
معاودة حركة االتصاالت
واملشاورات الخراج ملف
التأليف من دائرة التعطيل
املتعمد وبالتالي مل تسجل
اي حركة او لقاء بارز
بهذا اخلصوص ،مازاد من
التكهنات باطالة امد االزمة
املرتاكمة ،اىل امد أطول
مما كان متوقعا.
ويف حني بقيت املعلومات

مطلوب للعمل

مطلوب للعمل يف أفران

التتمة على الصفحة 21

Guest Kolonya

سيدة يف املطبخ (الخربة ضرورية)

وشاب يف خدمة الزبائن
لالتصال9791 1321 :

عما تردد عن اجتماع ليلي،
عقد بني رئيس التيار
الوطين احلر النائب جربان
باسيل ووفيق صفا عن
حزب اهلل ليل االربعاء

املاضي حمدودة جدا ،اال
ان ما تسرب عنها ،ال
يبعث على التفاؤل ،بل
على عكس ذلك يعطي

التتمة على الصفحة 21

غارات إسرائيلية مكثفة على مراكز
عسكرية وتدريبية حلماس يف غزة
أفيد يف األراضي احملتلة
صباح أمس اجلمعة بشن
طائرات استطالع إسرائيلية

غارات مكثفة على مراكز
عسكرية وتدريبية حلماس

التتمة على الصفحة 21

اجليش اللييب يطلق عملية عسكرية
ملالحقة تنظيم داعش جنوب البالد

اللييب،
اجليش
أعلن
اجلمعة ،عن إطالق عملية
عسكرية جنوب غرب ليبيا
ملالحقة اإلرهابيني وطرد

عصابات املرتزقة األفارقة،
اليت تهدد استقرار وأمن
البالد.

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

Meeting at The Eric Tweedale Stadium, Mayor Steve Christou with, from left, Merrylands RSL CEO Bryn Miller, Two Blues
General Manager Craig Morgan and Merrylands RSL President Ron Hand. Merrylands RSL are throwing their sponsorship
support behind the Two Blues.

Cumberland City Council Sydney

Desperate ﬁght to keep the Two Blues in the comp
I was disgusted to hear of the attempts to force a
merger of our local Two Blues Rugby team with another
club. It’s been orchestrated in secret by the elitist
eastern suburbs and north shore clubs, just as council is
ﬁnishing a new $13.5 million stadium and international
standard rugby ﬁeld at Granville Park for the Two Blues.
The disappearance of the Two Blues will reduce sporting
pathways and development opportunities for our
young people – many of whom are from disadvantaged
backgrounds. It’s typical of the wealthier clubs in
wealthier suburbs to dismiss the western suburbs clubs
who have worked so hard to build the sport to provide
opportunities for young people from lower socioeconomic communities.
Those hostile clubs, namely Eastern Suburbs, Gordon,
Manly, Northern Suburbs, Eastwood and the University
of Sydney, met to conspire to end the Two Blues, mainly
so they could poach their players and extend their
own catchment areas into the western suburbs. This
behaviour will not be tolerated and the Two Blues will be
heavily supported with every resource available to us.
The hostile clubs have made a list of ﬁnancial
requirements to continue to be in the Shute Shield
competition, knowing they could already meet those

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

standards, but that Two Blues would take several years
to meet them. This includes employing a full time coach,
having a minimum of seven grades, having a doctor at
each game and minimum level of revenue. Setting these
standards behind closed doors without any consultation
with Two Blues is an arrogant and patronising move from
the clubs. They should be banding together to build
their sport, rather than dividing it.
While there are some wider systemic issues at play
which need urgent attention by Rugby NSW and
Rugby Australia, this attack on a local club smacks of
jealousy and elitism. I’ll ﬁght to keep the Two Blues in
this new facility. I know they’ll rise to be worthy of these
international standard facilities. I congratulate the Two
Blues junior teams who were successful in the state
championships last week. It’s a club that’s going places
and has the potential to create world-class athletes.
The Two Blues have a strong board and leadership
team. The Two Blues general manager Craig Morgan is
urgently seeking extra sponsorship and drumming up
support. If you’re interested in supporting the
Two Blues, contact Mr Morgan via
craig.morgan@twobluesrugby.com.au

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

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

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

 يف نواديناTwo Blues نضال مستميت للحفاظ على الـ
أنهم سريتقون ليكونوا جديرين بهذه املرافق
Two  أهنئ العبي فريق.ذات املعايري الدولية
 الناشئني الذين نجحوا يف بطولةBlues
 إنه نادٍ يرتقي إىل.الوالية األسبوع املاضي
أماكن بارزة ولديه القدرة على تكوين رياضيني
.من الطراز العاملي

 يتضمن ذلك تعيني.الستيفاء هذه املعايري
 ولديه سبع درجات على،مدرب بدوام كامل
 والحد األدنى من، وطبيب يف كل لعبة،األقل
 إن وضع هذه املعايري خلف أبواب.الدخل
Two Blues مغلقة دون أي استشارة مع
.هو خطوة متعجرفة ومتعصبة من األندية
ً  بد،يجب أن تتكاتف معـًا لبناء رياضتها
ال من
 مجلس إدارةThe Two Blues يمتلك
.تقسيمها
 يسعى مديره العام غريغ.قويا وفريق قيادة
 بشكل عاجل إىل الحصول على رعاية،يف حني أن هناك بعض القضايا املنهجية مورغان
 إذا كنت مهتمـًا بدعم.األوسع يف اللعب والتي تحتاج إىل اهتمام عاجل إضافية وعلى الدعم
: فاتصل بالسيد مورغان عرب، Two Blues من قبل لعبة رغبي نيو ساوث ويلز ورغبي
 فإن هذا الهجوم على نادٍ محلي ينم، أسرتاليا
craig.morgan@twobluesrugby.
 سأناضل للحفاظ على.عن الغرية والنخبوية
com.au  أعلم.هذه املعايري يف هذه املنشأة الجديدة

.ًاملجتمعات األقل حظا إجتماعياً وإقتصاديا
 مثل الضواحي،اجتمعت هذه األندية املعادية
 الضواحي، مانلي، غوردون،الشرقية
 للتآمر، إيستوود وجامعة سيدني،الشمالية
 وذلك بشكل،Two Blues إلنهاء فريق
أساسي حتى تتمكن من صيد العبيها وتوسيع
 لن يتم.مناطق تجمعها يف الضواحي الغربية
The التسامح مع هذا السلوك وسيتم دعم
. بقوة وبكل مورد متاح لناBlues
أعدت األندية املعادية قائمة باملتطلبات
املالية لالستمرار يف املشاركة يف مسابقة
 مع العلم أنها يمكن،Shute Shield
 لكن فريق،أن تفي بالفعل بهذه املعايري
 سيستغرق عدة سنواتTwo Blues

شعرت باالشمئزاز لسماع محاوالت فرض
Two Blues اندماج فريق الرغبي املحلي
 تم تنظيم ذلك سرا من.مع نادٍ آخر
قبل الضواحي الشرقية النخبوية ونوادي
 يف وقت تقرتب،الشاطئ الشمالي
البلدية من االنتهاء من إقامة ملعب جديد
 مليون دوالر وملعب ذات13.5 بكلفة
معايري دولية للرغبي يف غرانفيل بارك
 سيقلل اختفاء.Two Blues لفريق
الفريق من املسارات الرياضية وفرص
 وكثري منهم من خلفيات- التنمية لشبابنا
 من املعتاد أن تقوم األندية األكثر.محرومة
ثرا ًء يف الضواحي األكثر ثرا ًء بإنهاء أندية
الضواحي الغربية التي عملت بجد لبناء
الرياضة لتوفري الفرص للشباب من
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لــبنانيات

املشاركون يف املؤمتر الدولي لدعم اجليش اكدوا ضرورة
مساندته ألنه الركيزة األساس لالستقرار يف لبنان

عقد مؤمتر افرتاضي دولي
لدعم اجليش ،بدعوة من
فرنسا ودعم من ايطاليا
ومكتب املمثل اخلاص لألمني
العام لألمم املتحدة يف لبنان،
شاركت فيه وزيرة الدفاع
الفرنسية السيدة Florence
 Parlyووزير الدفاع االيطالي
ونائب
Lorenzo Guerrini
رئيس حكومة تصريف االعمال
وزيرة الدفاع الوطين ووزيرة
اخلارجية واملغرتبني بالوكالة
السيدة زينة عكر واملنسقة
اخلاصة لألمني العام لألمم
املتحدة يف لبنان السيدة
وقائد
Joanna Wronecka
اجليش العماد جوزاف عون
وممثل عن االحتاد االوروبي،
ووزراء دفاع كل من :اململكة
املتحدة واململكة االسبانية
واالمارات العربية املتحدة
وقطر ،وممثلون عن كل من:
البحرين والدامنارك والواليات
املتحدة االمريكية والصني
وتركيا
واملانيا
والسويد
وروسيا وفنلندا وكندا ومصر
وهولندا ،اضافة اىل قادة
اجليوش لكل من :االردن
والكويت ،وقائد قوات األمم
املتحدة املؤقتة يف لبنان.
بارلي
بداية ،أكدت  Parlyدعم بالدها
املتواصل للبنان جيشا وشعبا،
معتربة ان «اجليش اللبناني
هو العمود الفقري وركيزة
االمن واالستقرار» .وشددت
على «ضرورة احملافظة على
متاسك اجليش كي يبقى قادرا
على اكمال مهماته» ،داعية
اىل «توحيد اجلهود لتلبية
احلاجات امللحة للجيش كالدعم
االنساني واللوجسيت ،وذلك
الجتياز هذه املرحلة الدقيقة
اليت مير بها لبنان».
غرييني
تالها  ،Guerriniالذي اعترب
ان «لبنان مير بأزمة غري
مسبوقة» ،مشريا اىل «ضرورة
االستجابة اىل حاجات اجليش
من خالل توفري متطلبات الدعم
األساسية له».
عكر
من جهتها أكدت عكر ان «مؤمتر
اليوم هو عمل تضامين اضايف
يقوم به اجملتمع الدولي
لدعم املؤسسة العسكرية»،
وقالت« :هذه املؤسسة ترزح
حتت العبء نفسه مع الشعب
اللبناني .واجليش حيتاج دعما
فعليا كي يستمر يف أداء
مهامه ،كما حيتاج عناصره اىل
دعم ايضا كي يتمكنون من
اعالة اسرهم اليت تعاني جراء
تدهور االوضاع املعيشية».
واضافت« :ال جيوز ان ُيسمح
بالتخلي عن اجليش اللبناني او
بزعزعته جراء تراكم األزمات
وابرزها االزمة االقتصادية
واالجتماعية .وحنن نتطلع اىل
حتقيق هدفنا املشرتك وهو
دعم اجليش اللبناني الذي

فرونتسكا :األمم املتحدة تدعم
الدعوات ملساعدة اجليش اللبناني
على تلبية االحتياجات الطارئة

املنسقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا تلقي كلمتها

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تلقي كلمتها
يشكل الضمانة لصون استقرار
لبنان وامن اللبنانيني».
فريونكا
اما  Wroneckaفقد اعتربت
االقتصادية
«األزمة
ان
والسياسية تؤثر على لبنان
على مجيع الصعد مبا فيها
املؤسسة العسكرية» ،مشرية
اىل «اهمية متاسك اجليش
وتفعيل عمله يف حفظ األمن
واالستقرار يف لبنان وتطبيق
قرار جملس األمن الدولي
وحثت
.»1701
«الدول
املشاركة على تلبية حاجات
اجليش الطارئة والضرورية»،
مؤكدة ان «مكتب املمثل
اخلاص لألمني العام لألمم
املتحدة يف لبنان سيتابع نتائج
املؤمتر عرب لقاءات دورية تبدأ
يف أيلول املقبل».
وختمت« :تقف االمم املتحدة
اىل جانب اجليش لدعمه يف
هذه املرحلة الدقيقة».
قائد الجيش
ثم القى العماد عون كلمة
شكر فيها الرئيس الفرنسي
اميانويل ماكرون على تنظيم
شكر
كما
املؤمتر،
هذا
املشاركني فيه «انطالقا من
ثقتهم باملؤسسة العسكرية
بقائها
على
وحرصهم
واستمراريتها ،ألنها العمود
والركيزة
للبنان
الفقري
األساس الستقراره أمنيا
واجتماعيا».
وبعد عرض املهام العديدة
املوكلة اىل اجليش والتحديات
اليت يواجهها على خمتلف
الصعد ،اضافة اىل دوره بعد
انفجار مرفأ بريوت ،قال:
«حيظى اجليش بدعم وثقة
حملية ودولية ،لذا تزداد
احلاجة اليوم أكثر اىل دعمه
ومساندته كي يبقى متماسكا
وقادرا على القيام مبهامه».
ونوه قائد اجليش بـ «أداء
العسكريني الذين يواجهون
هذه الظروف الصعبة بعزمية
وإصرار وانضباط واميان

بقدسية املهمة» ،وأضاف:
«يواجه لبنان اليوم أزمة
اقتصادية غري مسبوقة .ويف
ظل انعدام فرص احللول يف
الوقت القريب ،بات أكثر من
نصف الشعب اللبناني حتت
خط الفقر».
واعترب العماد عون ان «االزمة
االقتصادية اليت مير بها لبنان
وهي األسوأ يف تارخيه أثرت
بشكل كبري وسليب على
اجليش ،وخباصة على مهماته
العمالنية ومعنويات عسكرييه،
رغم كل اجلهود اليت تقوم
بها القيادة وباحلد األدنى
من املهمات للمحافظة على
األمن واالستقرار» ،مشريا
اىل ان «تدهور قيمة اللرية
يف مقابل الدوالر أدى اىل
تدني قيمة رواتب العسكريني
بنسبة  ،%90والنسبة عينها
تنسحب على التغذية والطبابة
واملهمات العمالنية وقطع
غيار اآلليات ،علما ان اجليش
اعتمد وال يزال سياسة تقشف
الفتة».
وحذر قائد اجليش من ان
الوضع
تدهور
«استمرار
االقتصادي واملالي يف لبنان
سيؤدي حتما اىل انهيار
ضمنها
ومن
املؤسسات
املؤسسة العسكرية ،وبالتالي
فإن البلد بأكمله سيكون
مكشوفا أمنيا وعرضة ملخاطر
عديدة ،أبرزها اإلرهاب الذي
سيجد يف لبنان مسرحا ألعماله
ونقطة انطالق اىل اخلارج».
وشدد العماد عون على
«ضرورة دعم العسكري كفرد

الجتياز هذه املرحلة الدقيقة،
اضافة اىل دعم املؤسسة
ككل كي تبقى قادرة على
القيام مبهامها».
وختم مؤكدا ان «اجليش هو
املؤسسة الوحيدة واألخرية
اليت ال تزال متماسكة وهي
الضمانة لالمن واالستقرار
ليس يف لبنان فقط وامنا يف
كل املنطقة ،وأي مس بها
سيؤدي اىل انهيار الكيان
اللبناني وانتشار الفوضى،
قائال« :نؤمن بأننا سنجتاز
هذه املرحلة الصعبة والدقيقة
بفضل عزمية جنودنا وارادتهم
وبدعم الشعب اللبناني والدول
الصديقة».
وخالل املؤمتر امجع املشاركون
على ان «هذا الدعم للجيش
اجملتمع
اهتمام
يعكس
الدولي بوحدة لبنان وسيادته
واستقراره» ،وشددوا على
«ضرورة مساندة اجليش ألنه
الركيزة األساس لالستقرار
يف لبنان» ،مؤكدين «ضرورة
التنسيق فيما بينهم من أجل
الضرورية
احلاجات
تلبية
ملواجهة هذه األزمة ،واليت
ستصل مباشرة اىل املؤسسة
العسكرية».
واتفق املشاركون على أن
«يستكملوا اللقاءات ،كما
تكليف ملحقيهم العسكريني
يف لبنان التنسيق مع
قيادة اجليش ملتابعة األطر
التنفيذية للمساعدات املزمع
ستشمل
واليت
تقدميها
احلاجات االنسانية والطبية
واللوجستية».

دعت املنسقة اخلاصة لألمم
املتحدة يف لبنان يوانا
فرونتسكا الدول املشاركة
يف مؤمتر افرتاضي تستضيفه
فرنسا لدعم اجليش اللبناني،
اىل «بذل كل ما يف وسعها
لتلبية االحتياجات الطارئة
والعاجلة للمؤسسة العسكرية
اللبنانية ،واليت تأثرت بشكل
بالغ جراء األزمة االقتصادية
غري املسبوقة يف البالد».
وقالت« :الوقت اآلن هو لدعم
اجليش اللبناني وعناصره يف
مجيع جهودهم للحفاظ على
استقرار لبنان وتعزيزه».
وشكرت احلكومة الفرنسية
على «تنظيم هذا املؤمتر املهم
يف هذا الوقت احلرج ،كما
والبلدان اليت سبق وقدمت

سالمة :تنفيذ عمليات بيع الدوالر
عرب منصة  Sayrafaأصبحت
يومية اعتبارا من االثنني (بعد غد)
أعلن حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة يف بيان ،ان
«تنفيذ عمليات بيع الدوالر
االمريكي للمسجلني على
منصة « »Sayrafaأصبح بشكل
يومي ابتداء من نهار االثنني
الواقع يف  21حزيران ،2021
بعد ان كانت تتم تسجيل
اسبوعيا.
العمليات
هذه
بعد االطالع على املعلومات
املسجلة من قبل الصرافني
على منصة « »Sayrafaتبني ان
االرقام ال تتطابق مع الواقع
كما نص تعميم مصرف لبنان
رقم  5ملؤسسات الصارفة،
الذي جيرب الصارفني على
تسجيل كل عمليات البيع

الـحريري اسـتقبل وفـد نـادي االنـصار
استقبل رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري عصر امس االول
اخلميس يف «بيت الوسط»
رئيس نادي األنصار نبيل
بدر على رأس وفد من جملس
اإلدارة والالعبني الذين قدموا

له كأسي البطولة والدوري.
يف بداية اللقاء ،دعا الرئيس
احلريري إىل الوقوف دقيقة
صمت عن روح املدرب
األنصار
لنادي
التارخيي
عدنان الشرقي ،ثم حتدث بدر

الدعم الطارىء للجيش اللبناني
يف األشهر األخرية».
ويف إشارة إىل «الدور
احملوري الذي يلعبه اجليش
اللبناني يف احلفاظ على أمن
لبنان واستقراره ويف تطبيق
قرار جملس األمن ،»1701
قالت« :إن تلبية احتياجات
والبشرية
املادية
اجليش
الفورية أمر ضروري الستمرار
عمله».
وحثت اجليش اللبناني على
للوفاء
جهوده
«مواصلة
بالتزاماته يف جمال حقوق
اإلنسان».
وأكدت أن «األمم املتحدة
ستدعم اجليش اللبناني يف
وضع ترتيبات يف سبيل
متابعة نتائج مؤمتر اليوم».

فشكر الرئيس احلريري على
دعمه املستمر للنادي ،مؤكدا
«أن هذا النادي من هذا
البيت وأن املسرية مستمرة
إن شاء اهلل بوجود الرئيس
احلريري».

والشراء على املنصة .فهذه
املبالغ املسجلة ال تتناسب
مع حجم مؤسسات الصريفة
وتعترب ضئيلة ،وهي بالفعل
ال تكفي لتسديد مصاريف
شركات الصارفة ،مما يطرح
عالمات استفهام توجب اجراء
التحقيقات الالزمة».
اضاف سالمة يقول« :لذلك،
ابتداء من االسبوع املقبل،
سيتم حتويل الصارفني على
اهليئة املصرفية العليا بدءا
مبؤسسات الصارفة فئة «أ».
يبقى سعر التدخل ملصرف
لبنان على  12,000لرية
للدوالر الواحد وهو سعر
التدخل مبعنى انه بهذه االسعار
يبيع او يشرتي مصرف لبنان
الدوالر على اساسها ويقوم
بتسديدها لدى املصارف
املراسلة يف حسابات املصارف
كما حسابات الصرافني اذا
وجدت .ان جممل حجم تداول
عمليات هذا االسبوع هو 35
مليون دوالر امريكي مبعدل
 12,200لرية للدوالر الواحد
على منصة «.»Sayrafa
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لـبنانيات

وقفة تضامنية للوطين احلر يف جونية جتمع العلماء أسف لتبادل البيانات ودعا بري عطاهلل :عون لديه توجه لطرح شيء أكثر من
موضوع رسالة او كلمة قد ُتوجه للبنانيني
عازار :القناع سقط ومن خاف من مسرية اىل االستمرار يف مبادرته وعون اىل التعاون
أشار النائب جورج عطا 
هلل إىل األمور املطلوب أن تطرح.
معه وطالب احلريري بتأليف حكومة إنقاذ
اإلصالح انقلب عليها ليحمي نفسه
أنهم يواكبون «على املستوى األكيد لديه أكثر من طرح».
أقامت هيئة قضاء كسروان
الفتوح يف «التيار الوطين احلر»
وقفة تضامنية شارك فيها عدد
من مسؤولي وناشطي التيار يف
مكتب اهليئة يف جونيه ،دعما
ملواقف رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون واملطالبة بالتدقيق
اجلنائي وحماسبة الفاسدين.

ضو

وحتدث منسق هيئة قضاء
كسروان الفتوح داني ضو
فقال« :الدعوة اليوم هي اىل
تشكيل حكومة إنقاذ وإصالح
بأقرب وقت ممكن إلنهاء معاناة
الشعب» .وذكر بتحذير الرئيس
عون يف العام  1990من النتائج
الوخيمة اليت وصلت إليها البالد
اليوم حني قال« :أرسلناكم
إىل الطائف بوثيقة سالم فعدمت
بوثيقة استسالم».
وأشار ضو إىل أن «التيار اليوم
سيمنع تكرار جمزرة  1990ألنه
من الفئة اليت تريد اإلصالح
وإعادة األموال املنهوبة إىل
الشعب اللبناني ،وما يشهد
على ذلك قول رئيس التيار
جربان باسيل « خذوا احلكومة
وأعطونا اإلصالح» ومن لديه
وثائق تثبت العكس فليجاهر
بها».

عازار

وحتدث عضو تكتل «لبنان
القوي» النائب روجيه عازار
فقال« :التيار الوطين احلر
هو اليوم السياج الداعم الذي
حيصن الرئيس عون وحيصن
الوطن بأكمله» ،الفتا إىل أن
«القناع سقط ،ومن خاف من
مسرية اإلصالح انقلب عليها
ليحمي نفسه وحيافظ على
منظومته ،عرب ضرب صورة
الرئيس القوي والوحيد الذي
وقف بوجه فسادهم».
وأكد أن «التيار لن يسمح
بإعادة الساعة إىل الوراء
وسريفع الصوت عاليا إلسقاط
كل األقنعة ،والبدء بإنهاء
منظومة الفساد الذي صار
عمرها قصريا».

خليل

وكانت كلمة للمخرج شربل خليل
أشار فيها إىل أن «عصابات
الطائف نفسها اليت حاربت
الرئيس عون منذ ثالثني عاما
حتاول إعادة الكرة اليوم وإعاقة
مسريته اإلصالحية وحماربة
الفساد الذي هم متورطون به.
وجدد خليل «ثقته والتياريني
بالرئيس عون وفكره الذي
سينقذ لبنان وينتصر حتما».

خرب خمتلق عن إشكال بني حمامي
جربان باسيل ومواطنني بعد
إجبارهم على إخالء حماهلم!

انتشر فيديو عرب وسائل
التواصل اإلجتماعي يظهر فيه
حمامي رئيس التيار الوطين
احلر جربان باسيل ،ماجد
بويز ،مبؤازرة القوى األمنية،
يلزم املواطنني بإخالء حماهلم
التجارية يف سوق البرتون
القديم بالقوة بعدما اشرتاها
النائب باسيل ،وقد فوجئ
أصحاب احملالت بقرار االخالء،
خاصة وأنهم مل يمُ نحوا أي مهلة
كما يظهر بالفيديو.
وبعد انتشار اخلرب أصدر حمامي
باسيل التوضيح اآلتي:
باإلشارة إىل اخلرب الكاذب
واملختلق املنشور على موقع
األحداث  ٢٤والذي تضمن
زورًا «أن حمامي النائب باسيل
يقوم مبؤازرة القوى األمنية
بإخالء احملال التجارية يف سوق
البرتون بالقوة »...يهمنا أن
نؤكد ما يلي:

او ً
ال  :إن اخلرب املذكور خمتلق
من اساسه إذ ال يوجد أي قرار
باالخالء ومل يتم إخالء احد من
حمله التجاري.
ثانيًا  :أن املسألة برمتها تتعلق
بقرار اختذ من قبل قاضي أمور
العجلة بتكليف اخلبري شربل خالد
مبعاينة مأجور  ،ومتنع املستأجر
عن تنفيذ القرار املذكور منذ
حوالي الشهرين ،األمر الذي
استلزم قانونًا مؤازرة القوى
االمنية للخبري لتنفيذ قرار
املعاينة ،وقد متت املعاينة
بالفعل وغادر اخلبري وبقي
املستأجر يف املأجور.
ثالثًا  :وأخريا فإن هذه املسألة
سوف تكون موضوع دعوى
جزائية حبق املستأجر الذي متنع
عن تنفيذ قرار قضائي ،وعرقل
مهمة اخلبري ،ومنع حمام من
ممارسة واجباته املهنية ،مرتكبًا
ايضًا جرائم القدح والذم.

اللواء إبراهيم :غاب منطق العقل مبوضوع
احلكومة وال ب ّد من تأليفها أياً يكن شكلها
اعترب املدير العام لالمن العام اللواء عباس إبراهيم ،يف حديث
تلفزيوني ،انه «ملس من املسؤولني الروس استعداد روسيا
ن ومساعدته سواء اقتصاديًا أو
الدائم للوقوف إىل جانب لبنا 
أمنيًا» ،مشريًا اىل انه «لألسف غاب منطق العقل مبوضوعاحلكومة
بد من وجود حكومة أيًا يكن شكلها ووجود احلكومة هو املدماك
وال ّ
األول ّ
حلل كل مشاكل لبنان».
ّ
«مت توقيع اتفاقية حصول لبنان على 
وأكد اللواء ابراهيم انه
ق وهناك إجراءات إدارية فقط يعمل املصرف
ط من العرا 
النف 
املركز العراقي معمصرف لبنان على ّ
حلها».

عقدت اهليئة اإلدارية يف جتمع
العلماء املسلمني اجتماعها
األسبوعي ودرست األوضاع
السياسية يف لبنان واملنطقة،
وقالت يف بيان« :من املؤسف
أن يصل الوضع يف البلد إىل
حد تبادل البيانات النارية بني
موقعي الرئاسة األوىل والثانية،
يف حني أنه كان من املمكن
معاجلة األمور عرب احلوار داخل
الدوائر املغلقة ألن اجلو الذي
نتج من ذلك أثر على املواطنني
وجعلهم يعيشون أزمة جديدة
إىل جانب أزماتهم املتعددة
اليت يعانونها ،وجعلهم أيضا
يفقدون األمل املتبقي أمامهم
عرب املبادرة اليت أطلقها دولة
رئيس جملس النواب األستاذ
نبيه بري .لذلك فإن املطلوب
يف هذه اللحظة التارخيية أن
نعود إىل صيغة احلوار والذهاب
اىل تأليف حكومة إنقاذ وطين،
ويقدم كل األطراف تنازالت
ملصلحة الوطن اليت تتلخص
اليوم بتأليف حكومة قادرة
على إدارة األزمة والتخفيف
من معاناة املواطنني مقدمة
لوضع احللول اجلذرية للمشكلة
اليت نعانيها ،وتكون أمام هذه
احلكومة مهمتان أساسيتان:
األوىل ،التهيئة لالنتخابات
النيابية املقبلة والبحث يف
االنتخابات،
قانون
تعديل
والثانية وضع حلول تعني
املواطن على ختطي األزمة عرب
مساعدات تقدم اليه وفتح
النقاش مع املؤسسات الدولية
لتقديم املساعدة اىل لبنان
لتجاوز األزمة».
وأضاف البيان« :إننا يف جتمع
العلماء املسلمني وبعد درس
واف لألوضاع ،نعلن ما يلي:

أوال :ندعو دولة رئيس جملس
النواب األستاذ نبيه بري اىل
االستمرار يف مبادرته ،فهي
األمل الوحيد املتبقي أمامنا
للخروج من األزمة ،وندعو فخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون اىل التعاون مع دولته ملا
فيه مصلحة الوطن اليت نعتقد
أنهما معا حريصان عليها.
ثانيا :نعترب أن اعتذار الرئيس
املكلف سعد احلريري يف هذه
املرحلة ليس ملصلحة لبنان،
وندعوه كي يقدم التنازالت
املقبولة واليت ال متس جوهر
اتفاق الطائف ملصلحة تأليف
احلكومة اليت جيمع اجلميع على
أنها املدخل الوحيد املتبقي
للخروج من األزمة.
ثالثا :ننوه بالتحرك الذي قاده
االحتاد العمالي العام اليوم
والذي كان حضاريا ،وندعو
حكومة تصريف األعمال اىل
النظر يف مطالب العمال جلهة
مساعدتهم على ختطي األزمة
يف انتظار الوصول إىل حل يف
مسألة تشكيل احلكومة».
واستنكر جتمع العلماء املسلمني
«قصف العدو الصهيوني مواقع
يف قطاع غزة وإطالق النار على
مواطنني فلسطينيني ،مما أدى
إىل استشهاد الدكتورة مي
عفانة قرب حاجز حزما مشال
شرق مدينة القدس بزعم
حماولتها تنفيذ عملية طعن
ودهس مزدوجة».
«اعتقال
ايضا
واستنكر
قوات العدو الصهيوني إلمام
املسجد الكبري يف اللد الشيخ
يوسف الباز» ،واعترب أن
«هذه اإلجراءات ستؤدي حتما
إىل إفشال وقف النار وعودة
املواجهات من جديد».

بري عرض االوضاع مع عكر
واستقبل آخرين
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية
يف عني التينة ،عضوي كتلة
«التنمية والتحرير» النائبني
انور اخلليل وحممد خواجة ،حيث
جرى البحث يف االوضاع العامة
والشؤون التشريعية .

كما عرض الرئيس بري آخر
املستجدات السياسية واالوضاع
االمنية ،خالل استقباله نائبة
رئيس جملس الوزراء وزيرة
الدفاع واخلارجية بالوكالة يف
حكومة تصريف االعمال زينة
عكر.

حال الطرقات عدد من املناطق اللبنانية
ني صباح
أقدم عدد من احملتج 
اليوم على قطعالطرقات يف عدد
من املناطق اللبنانية تزامنا مع
االضراب الذي دعا اليه االحتاد
العمالي العام.
ويف ما يلي حال الطرقات يف
بعض املناطق:
قطع السري على طريق عام حلباالعبدة حملة احلصنية
قطع السري عند تقاطع عزمي س وحتويله اىل الطرقات
طرابل 
اجملاورة
قطع السري على تقاطع الكوالبريوت
قطع السري على جسر خلدةباالجتاهني

قطع السري على تقاطع جامععبد الناصر كورنيش املزرعة
باالجتاهني وحتويل السري من
جسر الرببري باجتاه تقاطع بشارة
اخلوري
قطع السري عند ساحة شتوار يفالبقاع
طريق املدينة الرياضية مقطوعةمن كل االجتاهات
قطع الطريق عند مستديرةالدورة لبعض الوقت وحتويل
السري باجتاه جسر الدورة،
ومت حبسب غرفة التحكم املروري
اعادة فتح السري على جسر خلدة
باالجتاهني ،واعادة فتح السري على
كورنيش املزرعة باالجتاهني.

اإلجتماعي واملعيشي ،وبيان
«التيار الوطين احلر» حول 
إضراب االحتاد العمالي العام
دعا الناس للمشاركة على
األرض ،ألنه اعترب مطالب
االحتاد حمقة ،ولكن جيب
اإلنتباه من مفتعلي املشاكل،
وحماولة إفشال التحرك .وحنن
أبقينا اجتماعاتنا مفتوحة ملواكبة
هذا املوضوع ،ألن هناك شق
آخر متعلق بالضغط ،وحث
رئيس احلكومة املكلف سعد
ي الختاذ خطوات جدية
احلرير 
للقاء رئيس اجلمهورية ميشال
عون ،وحماولة تشكيل احلكوم
بأسرع وقت».
وشدد عطاهلل ،خالل حديث
تلفزيوني ،على أن «عون كان
لديه توجه معني ،أقله يف
البداية ،باجتاه الدعوة لطاولة
وعب البيان الصادر عن
حوار،
رّ
القصر اجلموري أمس (األربعاء)
عن هذا الشيء ،واليوم ال
أعرف إن كان هذا املوضوع
سيكون اخلطوة األوىل منذ
اآلن حتى أسبوع ،لكن الرئيس
لديه توجه لطرح شيء أكثر
من موضوع رسالة او كلمة
قد ُتوجه للبنانيني على غرار
الكلمات السابقة ،وهو لن يبقى
باالنتظار اىل ما شاء اهلل ،وهو
يرى ان هناك من حياول ضرب
عهده».
وأكد أنه «ال تزال يف جعبة
رئيس اجلمهورية الكثري من

ورأى أن «ما حصل البارحة
هو بيان من القصر اجلمهوري
الذي مت التوجه له شخصيًا ،ومل
يصدر بيان يف إطار حمدد من
«التيار الوطين احلر» كحزب ردًا
على بيان منعني التينة».
كما لفت إىل ان «حزب اهلل
» حياول دائما أن يقوم بـ
«تطرية» املوافق بني اجلهتني،
واألكيد صار هناك اتصال
بينهم ،ومتنوا على املستوى
اإلعالمي أال خترج األمور ألن
الوضع ال حينمل ،وحنن كان لنا
موقف مفاده أنه ال ميكن الرد
على االجيابية اليت نتعاطى بها
مبوضوعتشكيل احلكومة».
وأوضح عطاهلل أنهم مل يتبلغوا
من «حزب اهلل» رمسيا انه ال
يريد املبادرة الفرنسية ،لكن
هناك امتعاض لديه من عدم
التجاوب من اجلهة املقابلة ،وال
ميكن للموضوع أن يستمر بهذه
الطريقة ،وجيب وضع آجال
للوضوع».
وحول مبادرة بري ،أشار إىل انه
«طاملا أن رئيسجملس النواب
يقول إنه ال يزال متمسكًا
باملبادرة ويسعى الجناحها،
حنن نتلقف املوضوع باجيابية
تامة .وما ُطرح علينا من قبل
املفاوضني يف السابق ،جتاوبنا
معه ،وكنا موافقني على األجوبة
اليت طرحوها علينا ،ولكن على
اجلهة الثانية أن حتدد إن كانوا
موافقني ام ال».

غجر :سعر صفيحة البنزين  200الف لرية ومن ال يستطيع دفع
مثنها سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل وسيلة اخرى
أوضح وزير الطاقة يف حكومة
تصريف االعمال رميون غجر ،يف
كلمة له ،بعد اجتماعجلنة االشغال
العامة والنقل ،انه «يوجد مشكلة
كبرية ،فكميات البنزين اليت
نشرتيها ونستوردها كشركات
خاصة غري كافية ،الن الناس
تعتقد اننا اصبحنا على مشارف
ن ما زال
رفع الدعم ،ومصرف لبنا 
اىل اليوم يدعم موارد استرياد
البنزين واملازوت ،لكن الناس
مقتنعة ان الدعم سريفع ،فهم
خيزنون املادة ،واذا مل خيزنوها
ميألون سياراتهم ولو نقصت
عشرة ليرتات ويقفون بالصف
 3ساعات لتعبئتها ،ومن لديه
سيارتان او ثالثة فهي «مفولة»
لالخر ،وهناك كميات خمزنة يف
السيارات والغالونات وهذا امر
سيء وخطر».
وشدد الوزير على ان «املفروض
ان نساعد انفسنا ونرتك الناس
اليت هي حباجة اىل التعبئة،
وكلنا خناف ان يزال الدعم،
ولكن الدعم ال يزال حتى االن،
ولكن قدرة مصرف لبنان ان
يدعم بالطريقة وبالسرعة اليت
كان يدعم بها سابق ستتوقف،
وانذرونا وحاولوا اجياد طريقة
لكي ختفض كمية الدعم اىل ان
تقرالبطاقة التمويلية واليت يوجد
يف داخلها كميات تلحظ ارتفاع
اسعارالبنزين واملازوت ،وعند
اقرار هذه البطاقة يف جملس
النواب بعد شهر او شهرين او
ثالثة فان مصرف لبنان مستعد

ان يكمل الدعم لكن بطريقة
اقل» ،مبينًا انه «من اجل ذلك
طرحنا موضوع الـ  ،3900يعين
بدل  90باملئة على  1500و 70
باملئة على  ،1514ندفع سعر
الصفيحة مببلغ اكرب .ميكن ان
يؤدي رفع االسعار اىل ان خيفف
قليال من التخزين والتهريب
واالحتكار».
الوزير غجر على ان
وشدد
«اهلدف االساسي ،ان علينا
ان نتعود ونقتنع ان هذا الدعم
الذي استفدنا منه سنة ونصف
السنة ورمبا لسنوات قبل ،دون
ان نعرف ،سينتهي ،وعندما
حيصل ذلك جيب ان تكون
الناس حاضرة ،واملقتدرون
جيب ان يدفعوا سعر املواد
بسعرها احلقيقي ،اما الناس
غري املقتدرة واليت هي حباجة
اىل دعم والقطاعات احليوية او
االفراد ،فان البطاقة التمويلية
حتل املشكلة» ،مشريًا اىل
ان «هذا املوضوع اقتصادي،
والناس ال تستطيع ان تعمل
خبسارة ،والذي ال يستطيع ان
يدفع سعر الصفيحة بسعر 200
الف سيتوقف عن استعمال
السيارة وسيستعمل وسيلة
اخرى ،فسعر الصفيحة احلقيقي
حبدود  200الف لرية ،وحنن
ندفع  40الف لرية ،هذا موضوع
جيب ان ينتهي يف وقت معني،
واحلاكم كان حيذرنا من ان
الدعم سيقف عندما نصل اىل
االحتياطي االلزامي».
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لـبنانيات

عكر يف مؤمتر دعم اجليش :هو الضمانة لصون لبنان
واستقراره وأمنه

الوزيرة عكر تلقي كلمتها
ألقت نائبة رئيس حكومة
تصريف االعمال وزيرة الدفاع
اخلارجية
ووزيرة
الوطين
واملغرتبني زينة عكر كلمة يف
«مؤمتر دعم اجليش اللبناني»،
قالت فيها« :أصحاب املعالي
الزمالء
حضرة
والسعادة،
األعزاء ،امسحوا لي بداية أن
أتوجه بالشكر بالنيابة عن
لبنان ،شعبا وجيشا وحكومة،
إىل اجلمهورية الفرنسية على
دعمها الدائم للبنان وخصوصا
منذ وقوع االنفجار املأساوي يف
مرفأ بريوت ،من خالل تنظيم
مؤمترين دوليني لدعم الشعب
اللبناني».
اضافت« :إن مؤمتر اليوم هو
عمل تضامين إضايف يقوم به
اجملتمع الدولي لدعم املؤسسة
اليت تشكل ركيزة االستقرار
يف البالد .وأود أن أشكر على
وجه اخلصوص وزيرة اجليوش
الفرنسي ،فلورنس بارلي ،على
تنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع
الدولة اإليطالية اليت شاركت
يف رعايته .وأشكر أيضا منظمة
األمم املتحدة املمثلة بشخص
منسقها اخلاص يف لبنان وفرق
عملها ،على األعمال التحضريية
اليت أدت إىل عقد هذا املؤمتر.
شكرا جزيال ألصدقائنا يف
اجملتمع الدولي ملشاركتهم معنا
اليوم».
وتابعت« :ال بد من أنكم تطرحون
سؤالني :ملاذا دعم اجليش؟
وكيف ميكن دعمه؟
* اجلزء األول :ملاذا دعم
اجليش؟
يواجه لبنان أزمة متعددة األوجه
واجليش اللبناني هو املؤسسة
النموذجية اليت تضم رفاق
سالح ،هم شبان وشابات
ينتمون إىل خلفيات مناطقية
ودينية وثقافية متعددة ،وقد
احتدوا مجيعا حتت شعار الشرف
والتضحية والوفاء.
ان اجليش اللبناني يعمل على
جبهات عدة ،نذكر منها:
 السعي الدؤوب واملتواصلإىل مالحقة اخلاليا النائمة وكشف
املخططات واملؤامرات اإلرهابية.
وقد جنح اجليش اللبناني يف
اجتثاث البؤر اإلرهابية من
األراضي اللبنانية.

 مراقبة احلدود ومكافحةالتهريب .على مدى السنوات
املاضية ،عمل اجليش اللبناني
على تطوير قدراته بصورة
مستمرة يف جمال مراقبة
احلدود ،وبنى أبراج مراقبة على
طول احلدود الشرقية.
 ضمان تطبيق القرار 1701الصادر عن جملس األمن
الدولي .إن تنسيق اجليش
اللبناني مع قوات اليونيفيل
ساعد على تذليل عقبات كبرية
على مدى السنوات اخلمس
عشرة األخرية.
 تنسيق املساعدات اإلنسانيةوتوزيعها وتسليمها يف أعقاب
انفجار الرابع من آب .لقد
اضطلع اجليش اللبناني بدور
حموري وناجح يف هذا اجملال.
أثبت اجليش اللبناني مهنية
عالية جعلته حيظى بدعم الشركاء
الدوليني مجيعا .وهو تعامل مع
املدنيني وأسرى احلرب مبستوى
عال من املهنية واإلنسانية.
فضال عن ذلك ،لطاملا أتاح
اجليش اللبناني إمكانية تتبع
مسار املساعدات ،ونؤكد لكم
أن املساعدات كافة ستمر
عرب القنوات الصحيحة وسيتم
التصرف بها بكل شفافية
وستكون التقارير النهائية متاحة
عند التسليم للمستلم النهائي.
 القيام مبشاريع تنمويةوتوفري أجواء أمنية آمنة لتنظيم
األحداث اجملتمعية واالنتخابات،
ما شكل أحد العوامل الرئيسية
لتحقيق التالحم الوطين وأدى
إىل االلتفاف حول اجليش
اللبناني».
اليوم ،يرزح اجليش اللبناني
حتت العبء نفسه مع الشعب
اللبناني .فقدرته الشرائية
تتالشى ،لكن حمبته للوطن
واستقامته ونزاهته مل ولن
تهتز .وهو حيتاج إىل دعم فعلي
لكي يستمر يف أداء مهامه.
حيتاج عناصر اجليش إىل دعم
فعلي لكي يتمكنوا من إعالة
أسرهم اليت تعاني جراء تدهور
األوضاع املعيشية واالجتماعية.
* اجلزء الثاني :كيف ميكن دعم
اجليش؟
سيقدم قائد اجليش العماد
جوزاف عون قائمة مفصلة

حباجات اجليش .وسريكز يف
تقريره على األولويات الراهنة
اليت خضع مضمونها ملناقشات
مطولة مع مكتب منسق األمم
املتحدة اخلاص للبنان ومعظم
عواصم دولكم الكرمية.
سأذكر يف ما يلي ثالثة خطوط
دعم على املستوى الكلي:
 مساعدة اجليش من خالل توفرياملواد الغدائية واملساعدات
العينية.
 دعم نظام الرعاية الصحيةيف اجليش اللبناني ،مع العلم
أن املؤسسة العسكرية تقدم
حاليا خدمات طبية لنحو 400000
عنصر (من ضمنهم اجلنود
وعائالتهم) من خالل تأمني
األدوية واملعدات واملستلزمات
الطبية ،وأيضا من خالل صيانة
املعدات املتوافرة حاليا.
 تزويد اجليش اللبناني بقطعغيار ملعداته وأجهزته .ويتالءم
هذا مع الربامج التدريبية
املستمرة اليت تهدف إىل تطوير
قدراته».
واوضحت انه «وسط هذه
املرحلة الفائقة األهمية وبالنظر
إىل البيئة املضطربة واملتقلبة
واحملفوفة بالشكوك اليت حتيط
بلبنان ،ال جيوز أن يسمح بالتخلي
عن اجليش اللبناني أو بزعزعة
استقراره جراء تراكم األزمات،
االجتماعية
األزمة
وأبرزها
واالقتصادية».
ورأت أن «دعم قوى األمن
الداخلي واألجهزة األمنية األخرى
أمر ضروري كونها تتحمل هي
أيضا عبء األزمة االجتماعية
واالقتصادية .وستكون احلكومة
اللبنانية ممتنة إذا متكن اجملتمع
الدولي من تقديم الدعم هلذه
األجهزة يف أقرب وقت ممكن»،
مؤكدة أن «الوحدة الوطنية
اللبنانية اليت مت جتسيدها يف
دعم اجليش اللبناني ،إىل
جانب التزام اجملتمع الدولي
مبساعدة جيشنا ،تبعث األمل يف
قلوبنا».
وختمت« :نتطلع إىل حتقيق
هدفنا املشرتك وهو دعم
اجليش اللبناني الذي يشكل
الضمانة لصون استقرار لبنان
وأمن اللبنانيني .شكرا لكم
مجيعا على وقتكم وجهودكم».

رويار بعد لقائه
الراعي :لتأليف حكومة
طوارئ تليب احلاجات
امللحة للبنانيني
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قبل ظهر امس االول
اخلميس يف الصرح البطريركي
يف بكركي ،النائب الفرنسي
عضو جلنة الدفاع غويندال رويار
الذي قال بعد اللقاء« :يف اطار
احلوار املتواصل مع صاحب
الغبطة البطريرك الراعي ،حبثنا
اليوم يف ضرورة تأليف حكومة
طوارئ يف لبنان تلبية للحاجات
امللحة للبنانيني سواء على
الصعيد الرتبوي او على الصعيد
اإلجتماعي».
واضاف« :تطرقنا اىل اهمية بناء
دولة عصرية حتمي مواطنيها،
فيكون فيها ما جيمع اللبنانيني
اقوى بكثري مما يفرقهم .وأكدت
جمددا دعم اجلهود اليت يبذهلا
البطريرك الراعي بهدف عقد
مؤمتر دولي من اجل حياد لبنان
يف األشهر املقبلة ،كي يتمكن
اللبنانيون أنفسهم مبساعدة
اصدقائهم من ضمان حياد
اجيابي للبنان وسياسة خارجية
تليق بهم .لقد كان اللقاء مثمرا
وحنن نتمنى احلفاظ على هذا
التواصل البناء».

االحتاد األوروبي:
بوريل يزور لبنان
السبت واألحد املقبلني
(اليوم وغدا)
أعلنت بعثة االحتاد األوروبي يف
بريوت أن «املمثل األعلى لالحتاد
األوروبي للشؤون اخلارجية
والسياسة األمنية ونائب رئيس
املفوضية األوروبية جوزيب
بوريل يزور لبنان السبت
واألحد املقبلني (اليوم وغدا)،
يف زيارته الرمسية األوىل ،يف
حلظة حرجة للغاية للبالد اليت
تعاني من أزمات عدة .كما تأتي
زيارته ،يف وقت يتعني فيه
بإحلاح على القيادة السياسية
اللبنانية تشكيل حكومة وتنفيذ
إصالحات رئيسية .وسيحمل
بوريل رسائل أساسية للقيادة
اللبنانية ،ويعرب عن تضامن
االحتاد األوروبي مع الشعب
اللبناني يف هذه األوقات البالغة
الصعوبة».
واشارت إىل أن «خالل زيارته،
اجتماعات
بوريل
سيعقد
مع املسؤولني السياسيني
والعسكريني اللبنانيني ،وكذلك
مع ممثلني عن منظمات من
اجملتمع املدني .وسيلتقي
رئيس اجلمهورية ميشال عون،
ورئيس جملس النواب نبيه
بري ،ورئيس حكومة تصريف
األعمال حسان دياب ،ورئيس
احلكومة املكلف سعد احلريري،
ووزيرة اخلارجية يف حكومة
تصريف األعمال ونائبة رئيس
جملس الوزراء ووزيرة الدفاع
الوطين زينة عكر .ويف 19
اجلاري ،سيكون له تصريح عند
الساعة  10:45صباحا بتوقيت
بريوت

هي معركة الدفاع عن رياض
سالمة أيضاً وأيضاً
حسن عليق

يصعب العثور ،يف التاريخ احلديث ،على منوذج شبيه مبا جيري
يف لبنانّ .
لعملية نهب ممنهجة ،بال حرب
تعرض شعب
قلما
ّ
ّ
تعرض هلا ،وال يزال ،الشعب اللبناني.
اليت
كتلك
عسكرية،
ّ
ُ
ضده حرب اقتصادية ،من قبل أصحاب الثروات
شن
ت
شعب
هذا
ّ
ّ
فيه (حمتكرون ،سياسيون ،أصحاب مصارف ،مؤسسات دينية،
مؤسسات إعالمية ،)...من دون أن جيد من يدافع عنه .ومن
حيركون ساكنًا لوقف تلك احلرب ،أو لتخفيف
بيدهم األمر ،ال ّ
آثارها ،رغم أن البالد دخلت مرحلة الدموع منذ إصدار القرار
«مجال ترست بنك» يف آب ،2019
األمريكي بإعدام مصرف
ّ
وها هي ّ
تتجه ،بدفع من «أولي األمر» أنفسهم ،حنو مرحلة
حيركوا ساكنًا منذ عام  ،2016التاريخ الرمسي لبدء
الدماء! مل ّ
فوضوا أمرهم إىل حاكم
ظهور نتائج االنهيار .ومنذ ذلك احلنيّ ،
املصرف املركزي ،رياض سالمة ،فقرر املعاجلة باهلندسات
تؤد سوى إىل تسارع االحندار
املالية ،وما شاكل من إجراءات مل ِّ
حنو اهلاوية.
البالد حباجة إىل إعالن حالة طوارئ اقتصادية ومالية ونقدية
وصحية وبيئية ...لكن القوى السياسية قررت خوض معاركها
عامي  2010و( 2011يف ذلك احلني،
كما لو أنها يف بلجيكا َ
احتاجت اململكة األوروبية إىل  535يومًا لتأليف حكومة) ،ال يف
لبنان املنهار متامًا عام  .2021يف بريوت ،يصف أهل السلطة
صراعاتهم ،زورًا ،بـ»السياسية» .فيما هم ،منذ عامني ،مل
طياته وعدًا ّ
حبل أو بتخفيف
خيتلفوا على مشروع واحد حيمل يف ّ
أثر الدمار االقتصادي والنقدي .وحدها خطة اإلنقاذ املالي
ّ
حفزتهم على االجتماع لقتلها .املتصارعون اليوم ،وعلى رأسهم
حركة أمل والتيار الوطين احلر وتيار املستقبل ،توافقوا يف
العام املاضي على تدمري الفرصة الوحيدة اليت كان من احملتمل
أن تفتح بابًا لوقف حالة االنهيار.

وزيرة العدل تطلب اجتماع مجلس الوزراء لبتّ مصري «املشتبه فيه»
رياض سالمة

صراع اليوم نال نصيبه من السخرية يوم االربعاء من األسبوع
يهددون الشعب باإلضراب
احلالي بني اللبنانيني .أهل السلطة
ّ
انضمت إليه
والتحرك يف الشارع .لكن هذا التحرك ،الذي
ّ
مجعية مصارف لبنان ،حيمل يف طياته ما ال حيتمل السخرية،
جديته املفرطة .بعض األحداث اليت جرت بعيدًا عن
نظرًا إىل ّ
حترك «قوى
اإلعالم يف األيام املاضية ،تسمح باالستنتاج بأن ّ
السلطة» يف الشارع اليوم ،ليس انعكاسًا للصراع على املقاعد
الوزارية حصرًا ،وبأن املعركة احلالية تدور أيضًا حول شخص
«هوس» باحلاكم الذي ال يشبه،
رياض سالمة .ليس يف ذلك
َ
أي حاكم ملصرف مركزي حول العامل .هو الوحيد
هو اآلخرّ ،
املالحق بشبهة اختالس أموال من مصرف الدولة،
بني أقرانه
َ
وال يزال «على رأس عمله» .وقبل أيام ،بعثت وزيرة العدل،
ماري كلود جنم ،بكتاب إىل رئاسة احلكومة ،تقول فيه إن
سالمة مشتبه فيه بتحقيقات جتريها النيابة العامة التمييزية يف
ومالحق يف فرنسا،
لبنان ،فيما هو مشتبه فيه يف سويسرا ُ
ُ
وف ِتحت بشأن أعماله حتقيقات يف دول أخرى .وأشارت جنم
جممدة يف عدد من دول العامل،
وممتلكاته
سالمة
أموال
أن
إىل
ّ
سواء بطلب من سلطاتها القضائية ،أو بطلب من النيابة العامة
اللبنانية.
واقرتحت جنم على رئاسة احلكومة عقد جلسة جمللس الوزراء،
بت مصري سالمة .مصادر السرايا احلكومية قالت إن
من أجل ّ
الرئيس حسان دياب أرسل كتاب جنم إىل كل من وزير املالية
واملدعي العام التمييزي الستطالع رأيهما .ورأت املصادر أن
«تتضمن إشارة
رسالة وزيرة العدل «استعراضية» ،وخاصة أنها
ّ
أن الشبهات حبق احلاكم مل تثبت بعد كونها مل تصدر حبكم
إىل ّ
حمكمة» ،وأنها تهدف إىل «إحراج رئيس احلكومة واستدراجه
إىل عقد جلسة جمللس الوزراء ،من باب النكاية بالرئيس سعد
ّ
وتوقعت مصادر سياسية رفيعة املستوى ألاّ يوافق
احلريري».
دياب على انعقاد جملس الوزراء.
بالتزامن مع ذلك ،كانت مصادر قصر بعبدا تقول إن رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون ،تلقى «نصائح» من شركاء له
يف السلطة« ،بعدم الضغط على سالمة ،ألن استمرار فتح
ملفات له سيؤدي إىل انهيار ما تبقى يف البلد».
وإىل جانب ما سبق ،كان وسطاء ينطقون يف العادة باسم
حاكم مصرف لبنان ،يقولون بوضوح ملراجع رمسية إن استمرار
مالحقته ،وحتديدًا من قبل النيابة العامة التمييزية« ،سيؤدي
إىل احرتاق البلد».
هذه الوقائع موجودة بقوة يف خلفية التحرك «الثوري» للقوى
اليت تتقاسم مسؤولية االنهيار ومسؤولية عدم مواجهة األزمة.
الدفاع عن رياض سالمة كان ،وال يزال ،بالنسبة إىل الكثري من
أهل ُ
احلكم ،أولوية األولويات.
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«كابيتال كونرتول» :الكتل النيابيّة تص ّر عليه… إىل حني؟
ال يزال اقرتاح قانون الكابيتال
كونرتول ُينازع .بالرغم من أن كل
الكتل تؤكد أنها ال تزال تؤيده،
حتى بعد موقف ممثل صندوق النقد
الدولي ،الذي اعترب أن القانون جيب
أن يكون يف سياق خطة إصالحية،
إال أن أحدًا ال يعرف متى تأتي كلمة
السر لإلجهاز عليه .وأول الغيث رحلة
ّ
طويلة يف جلنة اإلدارة والعدل
حتى اليوم ،مل تعلن أي كتلة
نيابية معارضتها علنًا لقانون تقييد
السحوبات النقدية والتحويالت إىل
اخلارج (كابيتال كونرتول) .لكن
مع ذلك ،فإن كثرًا يعتربون أنه
صار من املاضي ،لسببني :سعي
مصرف لبنان بالتعاون مع املصارف
وبتغطية من رئيس اجمللس النيابي
إىل «القوطبة» على القانون من خالل
إصدار تعميم يعاجل جزءًا يسريًا من
مشكلة املودعني (السماح بسحوبات
ّ
يتعلق بسعي
نقدية حمدودة) ،والثاني
حزب املصرف الستغالل موقف قاله
املتحدث باسم صندوق النقد الدولي
جريي رايس للقضاء على االقرتاح
(«قانون الكابيتال كونرتول لن حيقق
الفعالية املطلوبة من دون وجود خطة
لإلصالح الشامل الذي حيتاج إليه
لبنان بصورة ماسة»).
مع ذلك ،فإن العنصر الثالث الذي
ميكن أن يعطي مؤشرًا لوجهة القانون،
سيكون املدة اليت حتتاج إليها جلنة
اإلدارة والعدل يف مناقشته ،علمًا
بأن عددًا من النواب قرأوا يف تصريح
رئيس اللجنة جورج عدوان ،أمس،
متهيدًا يؤكد أن اللجنة لن تتعامل مع
فعدوان
القانون بوصفه مستعج ًالُ .
أعلن أمس أن اللجنة ،اليت ستبدأ
األسبوع املقبل مبناقشة االقرتاح،
«ستشبعه درسًا لكي يكون قانونًا
ُ
وستعطيه الوقت
كما جيب أن يكون،
الالزم» .هذا التصريح ينفي ما سبق
أن نقلته مصادر نيابية عن عدوان،
بأنه سيسرع يف بت االقرتاح ،إىل
حد اإلشارة إىل أنه لن حيتاج إىل
أكثر من جلستني ،علمًا بأن مساعي
جرت بعد إجناز االقرتاح يف جلنة املال
إلحالته رأسًا إىل اللجان املشرتكة،
توفريًا للوقت ،إال أن عدوان رفض
ذلك ألن رئيس اجمللس سبق أن
حول االقرتاح إليه .مصادر اللجنة
ّ
رأت يف ذلك أمرًا طبيعيًا .إذ بعد
تصريح ممثل صندوق النقد الذي
صدر بعيد إنهاء جلنة املال مناقشة
االقرتاح ،مل يعد بإمكان جلنة اإلدارة
جتاوز موقف الصندوق ،و»لذلك ال بد
من درس االقرتاح من هذه الزاوية،
لكي يؤدي الغاية منه».
بالنتيجة ،يواجه االقرتاح جولة جديدة
من النقاشات يف جلنة اإلدارة
والعدل ،بعدما مجدت عملها إىل حني
بت جلنة املال االقرتاح ،علمًا بأن أحد
مربرات حتويل رئيس اجمللس النيابي
نبيه بري االقرتاح إىل اللجان يف
حزيران  ،2020كان ورود مالحظات
من صندوق النقدُ ،يفرتض أن تؤخذ
بعني االعتبار عند إعداد القانون.
وحبسب تقرير جلنة املال ،فإنها
أخذت بـ»مثانني يف املئة من هذه
املالحظات ،مبا يسهل الحقًا أي
مفاوضات حكومية مع الصندوق».
يف اللجنة ،مل تكن النقاشات بعيدة
عن موقف ممثل صندوق النقد .كان
هنالك تأكيد أنه يف احلالة الطبيعية،
فإن أي قانون ال بد أن يكون جزءًا
من خطة إنقاذية .ولذلك اعتربت أنه
بالرغم من احلاجة إىل القانون نظرًا

إيلي الفرزلي

مير بها
إىل الظروف االستثنائية اليت ّ
البلد ،إال أن «أي خطوة ستبقى عاجزة
عن وضع حلول دائمة ما مل تقرتن
أول متطلباته
باستقرار سياسي من ّ
تتصدى للمشكلة بكفاءة
تأليف حكومة
ّ
وجدارة ،وإجراء إصالحات بنيوية من
ضمن خطة واضحة ومتكاملة تضع
االقتصاد الوطين على سكة استعادة
مقومات حيويته وانطالقته ،وخترج
البلد من أزمته».
هذا مل مينع اللجنة من املضي قدمًا
بالبحث عن نص ينهي االستنسابية
تصر عليها املصارف كما
اليت
ّ
مصرف لبنان .فبحسب اللجنة ،ال
حيولون أموا ً
ال
يزال بعض
احملظيني ّ
ّ
إىل اخلارج ،ويستفيدون من تغطية
نفقات يف اخلارج ،علمًا بأنه تبينّ
للجنة (مستند مقدم من جلنة الرقابة
حولت
على املصارف) ،أن املصارف ّ
خالل السنتني  2019و( 2020لغاية
شباط  )2021مبلغ  244مليون دوالر
للنفقات التعليمية وحدها .وبالرغم من
ذلك ،هناك من يشكو من عدم تنفيذ
قانون الدوالر الطاليب ملصلحته،
ما يؤكد استنسابية التحويالت اليت
يسعى اقرتاح القانون إىل إلغائها،
وبالتالي حتقيق أكرب قدر من العدالة
واملساواة بني املودعني.
ولذلك ،يؤكد كل من النواب حممد
احلجار وأالن عون وياسني جابر أنه
حتى بعد موقف الصندوق ،ال يزالون
يؤيدون إقرار القانون ،ويتمسكون
مبا أقرته اللجنة ،مع االنفتاح على
أي تعديالت ميكن أن تساهم يف
تطويره.
ّ
يذكر رئيس جلنة املال ابراهيم
كنعان بأن «اللجنة ّ
حتفظت على عدم
وجود خطة حكومية ،لكن رغم ذلك،
وصلها اقرتاح قانون ،كان ينبغي أن
تتعامل معه من منطلق أنه ال ميكن
ترك الناس الستنسابية املصارف
وبناء عليه،
ولتعاميم مصرف لبنان».
ً
هو يعترب أن «القانون هو بهذا املعنى
حاجة وليس ح ًال» .أما بشأن موقف
ّ
الصندوق،
فيذكر «كنعان بأنه عندما
أرسل مالحظاته على اقرتاح القانون
مل يكن هنالك أي خطة» ،مشريًا يف
الوقت نفسه إىل أن «رأي رايس مل
يتناقض مع وصلت إليه اللجنة ،فهو
أعلن أن من األفضل أن يصار إىل
إقرار خطة إصالحية ،وهو ما نؤيده
متامًا ،من دون أن يعين ،حبجة عدم
وجود خطة ،عدم اختاذ تدبري احرتازي
ينهي الفوضى املصرفية ومينع
استمرار ّ
حتكم مصرف لبنان بالقرارات
اليت تطال بتأثريها كل الناس».
من جهته ،يؤكد احلجار أن كتلة
املستقبل ،اليت كان ميثلها يف
اجتماعات اللجنة ،ال تزال على
موقفها املؤيد إلقرار القانون ،مع
إدراكها أنه يأتي متأخرًا وأن األولوية
تبقى خلطة إصالحية شاملة .لكن يف
املقابل جيزم أنه مل يعد باإلمكان إبقاء
األمور خاضعة الستنسابية املصارف،
طارحًا عالمات استفهام عن سبب
عدم تعاون مصرف لبنان ومجعية
املصارف مع اللجنة .ويضيف« :لو
أن اللجنة حصلت على املعلومات
بت املوضوع
اليت طلبتها لكان أمكننا ّ
بشكل دقيق ،لكن مع ذلك ،فقد
ّ
متكنت اللجنة من وضع معيار مستند
إىل عدد من املؤشرات؛ من بينها
السقف الذي وضعه مصرف لبنان
يف تعميمه ،فهي ال ميكنها أن تضع
سقوفًا مرتفعة تكون سببًا إلفالس
املصارف».

يف املقابل ،يؤكد النائب علي فياض،
الذي ّ
مثل حزب اهلل يف اللجنة أن ما
التوصل إليه هو أفضل املمكن
مت
ّ
بالنظر إىل املعطيات املتوفرة .لكن،
يف املقابل ،فإن مصادر ّ
مطلعة تتوقع
أن ال حيارب احلزب إلقرار القانون.
وهو بالرغم من تأييده بالكامل ،إال
أنه لن يقف يف وجه بري إذا قرر
األخري إسقاط االقرتاح.
كذلك ،يقول عون إن التكتل يؤيد
باملطلق ما قاله صندوق النقد لناحية
وجوب أن يكون قانون الكابيتال
كونرتول جزءًا من أي خطة إصالحية،
تشمل هيكلة املصارف وتوزيع
اخلسائر وإجياد آلية تعيد ضخ
األموال من اخلارج ،لكن مع ذلك
ال بد من السري بقانون يساهم يف
إنهاء الفوضى .ولذلك جاء االقرتاح
ّ
متحفظًا لناحية االستثناءات.
األمر نفسه يشري إليه جابر .هو كان
أعدت
عضوًا يف اللجنة الفرعية اليت ّ
االقرتاح ،ويعترب أن ما ورد فيه هو
«أفضل املمكن بالنظر إىل الظروف
الراهنة وإىل المباالة مصرف لبنان
ومجعية املصارف بطلبات اللجنة».
موقف جابر ال يعبرّ بالضرورة عن
موقف بري ،الذي تشري املعلومات
إىل أنه نفض يده من القانون ،بعدما
ضمن وصول فتات الودائع إىل
أصحابها.
األساس أن املصارف مل يناسبها
هكذا تشريع ملا يتضمنه من بنود
تفرض العقوبات اليت قد تصل إىل
ّ
املتخلف عن
درجة اعتبار املصرف
التنفيذ متوقفًا عن اإليفاء والدفع،
وبالتالي شطبه من الئحة املصارف.
وللتذكري ،فإن مجعية املصارف سبق
أن أرسلت ،يف  21نيسان ،2021
كتابًا إىل اللجنة تدعو فيه إىل :حظر
التحويل إىل اخلارج بالكامل ،منع
التحويل إىل العمالت األجنبية يف
الداخل ،والتضييق يف االستثناءات
قدر اإلمكان ،حصر السحوبات النقدية
باللرية اللبنانية على أساس سعر
املنصة اإللكرتونية ،حتديد السقوف
النقدية املسموح بها من أجل ضبط
كتلة النقد املتداول ،سداد القروض
املمنوحة سابقًا بالعمالت األجنبية
بعملة القرض من أجل احلفاظ على
حقوق املودعني .وملا مل يأت النص
على قياس مطالبها ،فقد وقفت يف
وجه اقرتاح القانون ،باالتفاق مع
مصرف لبنان ،الذي يرفض بدوره
ّ
حتكمه مبصري
تقييده بقانون يلغي
الناس عرب التعاميم.
بالنتيجة ،وبالرغم من كل املالحظات،
فإن اللجنة تعترب أن القانون ال يزال
يليب أربع حاجات أساسية:
 تيسري أمور املودعني ،وبالتالي احلدمن منازعاتهم مع أصحاب املصارف
قضائيًا ،ومن وسائل العنف اليت
يلجأون إليها يف بعض األحيان.
 احلد من االستنساب وحتقيقأكرب نسبة من العدالة واملساواة
يف تعامل املصارف مع املودعني،
كبارهم وصغارهم على حد سواء.
ّ
للتظلم
 إجياد مرجعية مركزيةوللحد من
والشكوى من جهة،
ّ
ازدواجية االستفادة يف حال تعدد
احلسابات املصرفية من جهة ثانية.
 استعادة الثقة املفقودة حاليًابني النظام املصريف واملودعني،
وبالتالي البدء باخلطوة األوىل على
صعيد انتظام العمل املصريف وعودة
الدورة الطبيعية لعجلة االقتصاد
الوطين.

حزب اهلل ـــ التيار احلر :سوء «التفاهم» يكرب
رىل ابراهيم

قبل سبعة أشهر ،كان املشروع الرئيسي ما بني التيار الوطين احلر وحزب اهلل
هو «تطوير التفاهم للتفاهم حول كيفية بناء الدولة» ،وهو ما مل حيصل لسبب
أساسيّ ،
يصر حزب اهلل
يلخصه التيار باآلتي« :حلف املقاومة مع نبيه بري» .وفيما
ّ
على العالقة الوطيدة مع بري ،بدأ االمتعاض العوني خيرج اىل العلن وال سيما مع
تكليف األمني العام حلزب اهلل رئيس جملس النواب ،خصم العونيني األول ،التوسط
يف اخلالف على تشكيل احلكومة .هكذا اشتعلت النريان بني الطرفني.
منذ نهاية العام املاضي ،يتحدث كل من التيار الوطين احلر وحزب اهلل عن تطوير
أقرا بأن التفاهم
وثيقة تفاهم مار خمايل اليت دخلت عامها اخلامس عشر .الطرفان ّ
حباجة اىل تفاهم ،وشكلاّ جلنة مشرتكة للتنسيق وإعادة درس النقاط الواردة يف
الوثيقة وما جيب تعديله أو إضافته .كان تركيز رئيس التيار جربان باسيل على
موضوع «بناء الدولة» الذي إن فشل« ،تنتفي معه احلاجة اىل التفاهم» .فيما قال
«الرد على العقوبات األمريكية
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل إن
ّ
مرت األيام من دون أي
يكون بتطوير العالقة مع التيار الوطين احلر» .مذذاك ّ
وو ّ
ضب مشروع تطوير التفاهم حتى إشعار آخر .ليس ذلك
نشاط يف هذا السياقُ ،
ً
فحسب ،بل دخل هذا التحالف أخريا مرحلة تأزم مع بدء الردود والردود املضادة
بني الطرفني ،وآخرها كالم رئيس اجلمهورية ميشال عون يف مقابلة مع موقع
«املدن» عن وقوف حزب اهلل على احلياد جتاه متسك رئيس جملس النواب بتكليف
سعد احلريري ودعمه ،مستشهدًا بقول لإلمام علي« :احملايد خذل احلق ومل ينصر
وجهها النائب العوني السابق نبيل نقوال اىل نصر اهلل،
الباطل» .تلت ذلك رسالة ّ
 ،أشار فيها اىل أن أصابع االتهام ّ
تتجه اىل حزب اهلل يف موضوع تهريب املواد
األساسية ،ليضيف« :تكلمتم على الفاسدين ،واعتربمتوهم كالعمالء ( )...ما حيدث
اليوم أنتم ّ
متهمون ،وكأنكم اخرتمت حليفًا طائفيًا خوفًا غري مربر على طائفتكم
ّ
وفضلتموه على شريك لبناني جيمع من حوله أبناء من كل املذاهب
الشيعية،
واملناطق ( )...كنتم تراقبون تهريب مئات املاليني من الدوالرات إىل اخلارج من
ِقبل حلفاء ،وخصوم ،ومل حتركوا ساكنًا ،وكنتم قادرين على دعم معركة أكثرية
الشعب اللبناني ضد الفساد ،ومل تفعلوا» .ورأى نقوال أن تلويح احلزب مبلفات
الفساد (يف إشارة اىل النائب حسن فضل اهلل) يأتي «ضمن مسلسل تضييع
املعركة ضد الفساد ومتييعها» .وأنهى رسالته بالقول إنه «ال ميكن البقاء على هذا
عمن سرق ،وأهدر جنى عمر كل
الوضع حبجة
ّ
القوي يف طائفته ،وخصوصًا السكوت ّ
اللبنانيني ومنع التدقيق اجلنائي وإعادة ما ميكن إعادته من األموال املسروقة».
قبيل رسالة نقوال ،برز االثنني املاضي تصريح لرئيس اجمللس التنفيذي يف
محل فيه املشكل احلكومي القائم اىل «بعض
حزب اهلل السيد هاشم صفي الدين ّ
السياسيني الذين يريدون أن يتوصلوا اىل حتقيق مآرب شخصية عادية هلم ،مل
يتمكنوا من حتقيقها يف األيام الطبيعية» ،ونّبه من «كثرة التالعب باملناورات
السياسية والشروط والشروط املضادة من هنا أو هناك ...من الضروري أن يعرف
هؤالء أنهم يتالعبون بكرامة اللبنانيني واملصاحل الوطنية» ،وهو ما ُف ّسر بأنه غمز
من قناة رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل.
هكذا ،احتقنت األجواء بني العونيني وحزب اهلل ،والسبب األساس يف اخلالف هو
«رئيس جملس النواب نبيه بري» .ففي اتصال مع «األخبار» أكد أنه ّ
تكلم «بلسان
الشعب ومبا يقال يف كل بيت عن متسك حزب اهلل بربي ورفضه التعاون مع عون
يسد
يف ما خص التدقيق اجلنائي ومكافحة الفساد .فال ميكن للرئيس عون أن
ّ
أذنيه لعدم مساع صراخ الناس والساكت عن اجلرمية شيطان أخرس» .وسأل
نقوال« :كيف ميكن غض النظر عما يفعله احلزب حبمايته لربي وتسترّ ه عن الفاسدين
ومتسكه بسعد احلريري على أنه املنقذ؟ حنن خناف على املقاومة من أن ينخرها
ّ
الفساد ،وال نسعى إىل حرب أهلية ،ولكن الواقع أن البلد خرب».
هل تعبرّ رسالتك عن مزاج يف القصر اجلمهوري والبياضة أو قرار ما لفتح النار
على حزب اهلل؟ جييب نقوال« :كالمي يعرب عن وجع الناس وعن احلقيقة اليت حياول
عمن يتالعب بالدوالر وملن
احلزب إخفاءها محاية حلليفه من الطائفة عينها ،وهي ّ
وعمن يقول لي اذهب وتشاور
يتبع املدعي العام املالي واملدعي العام التمييزي،
ّ
مع بري ّ
حلل مشكلة احلكومة وأزمة البلد».
من جهة أخرى ،تنفي مصادر التيار الوطين احلر أن يكون مثة عالقة بني حديث عون
ورسالة نقوال أو أن يكون مثة إيعاز مبهامجة حزب اهلل .لكنها ،يف املقابل ،تؤكد
على ما قاله نقوال من أن كالمه يعبرّ عن «مزاج الشارع العوني واملسيحي ككل،
وعن السؤال الدائم لقاعدتنا يف كل املناطق عما جنيناه من حلفنا مع حزب اهلل سوى
العقوبات وإغالق األبواب األمريكية واألوروبية وسواها واحلملة الداخلية املمنهجة
يف وجهنا .فيما هم (حزب اهلل) يتمسكون باحلريرية السياسية اليت صار جيسدها
بري ال احلريري ،ويتعذر عليهم مناصرتنا يف معاركنا خوفًا على رئيس جملس
النواب ،حتى إنهم باتوا رأس حربة يف خالفنا مع احلريري إىل درجة أنهم كلفوا
ّ
املكلف .ما يفهم
بري للتوسط بيننا ،مع معرفتهم املسبقة بأنه منحاز اىل الرئيس
ضمنيًا أنها رسالة بالغة الوضوح عن وقوفهم هم أيضًا يف صف احلريري ال على
احلياد» .وتضيف املصادر إن التيار ليس يف صدد التجنيّ على احلزب و»حريص
على العالقة اليت ّ
جنبت لبنان الكثري من املآسي ومحت أرضه من األطماع اخلارجية
والداخلية ،لكن كل ذلك يف ميل وانتظار لنب العصفور من بري يف ميل آخر .حتى
إن النائب مجيل السيد حتدث عن معادلة السالح مقابل السكوت عن الفساد».
املطلوب اليوم ،حبسب املصادر« ،التخلي عن تسميتنا لوزيرين مسيحيني ،بينما
هم رفضوا التخلي عن وزارة املالية ،وكان بوسعهم إشعال حرب للحفاظ على
هذا املكتسب» .وتشري املعلومات اىل إبالغ عون حزب اهلل أن «ما يفعله بري هو
«كومبني» يريد من خالله إغراقتا ولن نقبل بالسري وراءه ،كما تشري معلومات أخرى
اىل تقديم باسيل طرحًا يربط فيه موافقته على تسمية احلريري للوزيرين مبوافقة
الثنائي على التخلي عن وزارة املالية.
من جانبها ،تضع مصادر رفيعة يف قوى  8آذار ما يقوم به التيار الوطين احلر اليوم
«جلر احلزب اىل خالف مع بري» .وتكتفي بالرد جبملة واحدة« :حنن
يف إطار سعيه
ّ
ننجر اىل نزاع مع رئيس جملس النواب» .وسط هذا املشهد ّ
كله ،بدأ بري
مل ولن
ّ
محلة مضادة للتصعيد يف وجه عون وباسيل عرب التأكيد يف حديث صحايف أنه
متمسك باحلريري اىل النهاية ولن يسمح له باالعتذار ،تبعه تصريح من النائب يف
كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم يقول فيه إن موضوع االعتذار قد ُطوي.
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مــقاالت وتـحقيقات

اقرتاح الـ«كابيتال كونرتول»..
املصارف «تشفط»
جملس النوّاب مستقيل :األمر لرياض سالمة! الدوالرات من السوق
حـسن عـليق

أعضاء جلنة املال واملوازنة النيابية شديدو النباهة .جُيمعون
على أن دراسة اقرتاح قانون القيود على رأس املال
ّ
متأخرة».
(كابيتال كونرتول)« ،تأتي
شكرًا أصحاب السعادة .يف الواقع ،حيتاج املرء إىل كثري
ليدرك أن اقرتاح قانون طارئ ،كتقييد حركة
من الفطنة ُ
السحوبات والتحويالت يف بالد تعيش واحدة من أسوأ
األزمات االقتصادية واملالية والنقدية يف التاريخ احلديث،
ُيبحث متأخرًا عن موعده  20شهرًا على األقل .سنة و8
أشهر ،مل ُي ِ
جيدون
هدرها أصحاب السعادة يف اللهو .كانوا ّ
يف الدفاع عن امتيازات أصحاب الثروات .أكثر أعضاء
اللجنة فطنة هو رئيسها ،إبراهيم كنعان.
يقول إن اقرتاح الكابيتال كونرتول جيب أن يكون مقرونًا
خبطة إصالحية شاملة .يشاركه مستوى الفطنة نفسه زمياله
ياسني جابر ونقوال حناس .والثالثة ،كانوا الفرسان الذين
أسقطوا اخلطة احلكومية الشاملة.
اليوم ،ينافقون بالقول إنهم يشاركون صندوق النقد الدولي
فكرة أن اقرتاح تقييد حركة رأس املال جيب أن تأتي من
ضمن سلة متكاملة من اإلصالحات والقوانني واإلجراءات
ّ
ّ
جتف عن أيديهم دماء
اإلنقاذية ،فيما مل
أقرتها
اخلطة اليت ّ
ّ
حكومة الرئيس حسان دياب،
وتولوا تدمريها يف اللجنة
النيابية الفرعية اليت كان يرأسها كنعان نفسه.
كانت ّ
خطة دياب ،على علاّ تها« ،الورقة» الرمسية الوحيدة
وتوزع هذه
حتدد اخلسائر اليت حلقت بالقطاع املالي،
ّ
اليت ّ
اخلسائر بصورة أولية .هي الوثيقة الوحيدة اليت كشفت
جزءًا من الكارثة الكربى اليت ارتكبها حاكم مصرف لبنان،
رياض سالمة ،حتى بات لبنان الدولة الوحيدة يف العامل
اليت تتجاوز قيمة خسائر مصرفها املركزي جممل قيمة
الناتج احمللي هلذه الدولة.
اليت
الوحيدة
واألهم ،أنها الوثيقة
تتضمن خطة مقرتحات
ّ
للخروج من األزمة .ماذا فعل إبراهيم كنعان وياسني جابر
وزمالؤهما ،بالنيابة عن حركة أمل وتيار املستقبل واحلزب
التقدمي االشرتاكي وأحزاب وتيارات أخرى ،سوى تدمري
تلك اخلطة وترك البالد تسقط يف هاوية األزمة األسوأ من
نوعها يف العامل رمبا منذ احلرب العاملية الثانية؟ فعلوا ذلك
بدم بارد ،وها هم اليوم يتباكون على أن اقرتاح القيود
ــــ على السحوبات (من املصارف) والتحويالت (إىل اخلارج)
وتبديل العمالت ــــ مطروح أمامهم من دون خطة للخروج
من األزمة!
أحقر ما ينطقون به اليوم هو التعبري عن إدراكهم بأن
اقرتاح القانون الذي مل يصدر بعد (ومن غري املستبعد ألاّ
يبصر النور أبدًا) يأتي متأخرًا .يقولون ذلك كما لو أن قوة
قهرية منعتهم من القيام بواجبهم وإصدار القانون قبل 18
ّ
متأخرًا .من ّ
شهرًا .حسنًا .االقرتاح أتى
أخره؟ هم أنفسهم،
ّ
بأشخاصهم وكتلهم السياسية
تولوا تأخريه إفساحًا يف
اجملال أمام تهريب أموال
احملظيني إىل خارج البالد حلمايتها
ّ
على حساب االقتصاد وباقي السكان.
بد من التذكري بأن وظيفة قانون تقييد حركة
يف األصل ،ال ّ
رأس املال ،هي وظيفة طارئة ،حتمل صفة الـ»فوري».
هو قانون تلجأ إليه الدول حلماية ثرواتها الوطنية وعمالتها
احمللية واقتصادها ،ملنع هروب األموال يف أيام األزمات.
أصدرته عشرات الدول حول العامل .ويف بعض األحيان،
يطبق بعضها قانون التقييد (كابيتال كونرتول) ،احرتازيًا،
ّ
أي قبل نشوب األزمات.
وعلى ما ّ
ذكرنا الباحث يف «الدولية للمعلومات» حممد مشس
الدين ،جلأت حكومة الرئيس رشيد كرامي يف عهد الرئيس
شارل حلو إىل إقرار قانون (مرسوم اشرتاعي بعد نيلها
صالحية استثنائية من جملس النواب) لتقييد سحب األموال
من املصارف ،فور اندالع حرب عام  1967اليت ّ
شنها
العدو
ّ
اإلسرائيلي يف فلسطني وضد مصر وسوريا واألردن.
فعلت حكومة «سويسرا الشرق» ذلك ،يف ساعات ،خشية
هروب رأس املال من القطاع املصريف ،رغم أن لبنان مل
يكن مشاركًا يف تلك احلرب.
ما قامت به لجنة املال ،وستستكمله «اإلدارة والعدل» واللجان
املشرتكة ،سيكون ،قبل أيّ أمر آخر ،تشريعاً للتهريب
ويف األزمة اليت يعيشها لبنان حاليًا ،كان ينبغي أن يصدر
يف األيام اليت شهدت أول ّ
توقف للمصارف عن العمل بعد
 17تشرين األول  .2019فإقفال البنوك أبوابها هو كناية

عن «كابيتال كونرتول» بال قانون ،يستهدف حتديدًا «صغار
املودعني».
أما أصحاب الودائع الكبرية ،من مصرفيني وسياسيني
وحمتكرين وجتار
حمظيني ،فكانت عملية تهريب أمواهلم إىل
ّ
اخلارج جارية على قدم وساق ،فيما من ميلكون القليل يف
حساباتهم املصرفية ممنوعون من احلصول على مدخراتهم.
ُتركت املصارف
تطبق القيود «على ذوقها» ،وهو ما ال
ّ
تزال تقوم به ،بقرار من إداراتها ،وبتنظيم ورعاية من حاكم
مصرف لبنان.
جملس النواب ــــ الشديد احلرص على صالحياته ويرفض
رئيسه منذ اتفاق الطائف منحها استثنائيًا للحكومة ــــ قرر أن
مينح كل تلك الصالحيات لرياض سالمة .مل ميأل األخري فراغًا
ُترك له عمدًا وحسب ،بل حصل على ما ُيشبه الصالحيات
التشريعية االستثنائية اليت جعلته يفرض القيود اليت يريد،
بعد ّ
متنعه سابقًا عن االستجابة ملطالب وقف التحويل إىل
اخلارج ،بذريعة غياب التشريع القانوني .وقبل أيام ،أصدر
تعميمًا ليس سوى «كابيتال كونرتول» ،مينح فيه كل مودع
 400دوالر نقدًا ،وما قيمته  400دوالر باللرية اللبنانية
وفقًا لسعر منصة «صريفة».
ما جرى جعل لرأس املال يف لبنان استقاللية تفوق تلك
اليت حيظى بها يف أي دولة توصم بالنيوليربالية املوصوفة
بالتوحش« .الدولة» ،بكامل وعيها ،قالت عرب جملسها
النيابي ،إن األمر لرياض سالمة وحده.
فمجلس النواب ارتأى ألاّ يفعل شيئًا منذ بدء ظهور نتائج
فرت من
األزمة ،عام  .2019حكومة الرئيس سعد احلريري ّ
مواجهة الكارثة .أما حكومة دياب ،فوضعت خطة سرعان ما
توىل الربملان دفنها.
ومنذ ذلك احلني ،قررت القوى السياسية اهلروب من
أي كسل .فعدم اإلتيان بأي
مسؤوليتها .ليس يف ذلك ّ
ِفعل يف مواجهة االنهيار إمنا هو احنياز لسلطة رأس املال
الذي يريد أن يدير األزمة بنفسه ،مبا يناسب مصاحله،
ومبا يضمن له العودة إىل النموذج الذي سقط ،مع بعض
التعديالت يف الشكل ال يف املضمون.
يف حالة اقرتاح الكابيتال كونرتول ــــ وبعدما جرى تأخريه
حتى دخلت البالد مرحلة اقتصاد احلرب من دون إطالق
نار ــــ فإن عدم إقراره يعين تفويض رياض سالمة إنقاذ
املصارف واحملتكرين على حساب مجيع الناس .بعد سنة و8
أشهرِ ،
أقّر يف جلنة املال واملوازنة.
ّ
مسوه «متويل الكابيتال
كانت نقاشات النواب ترتكز حول ما ّ
كونرتول»! بدا أصحاب السعادة كما لو أنهم يبحثون يف
تشريع اإلنفاق ال تشريع القيود .وبعد جلنة املال واملوازنة،
أحاله رئيس اجمللس نبيه بري على جلنة اإلدارة والعدل.
ّ
«عمر طويل» يف «اإلدارة والعدل»،
سيحل االقرتاح
وبعد ُ
ضيفًا على طاولة نائب رئيس جملس النواب ،إيلي الفرزلي،
بصفته رئيسًا جللسات اللجان املشرتكة! ومن املناسب
التذكري بأن الفرزلي كان السياسي الوحيد الذي امتلك
الشجاعة ليقول علنًا« :نعم حنن حزب املصرف».
وكرمى لعيون هذا احلزب ،سيتوىل الفرزلي «تهذيب»
لينتج «كابيتال كونرتول» مل يشهد
اقرتاح القانونُ ،
التاريخ له مثي ًال .سيستكمل ما بدأه زميله إبراهيم كنعان
الذي يتباهى مبا «أجنزه» ،خمفيًا أنه
يتضمن تشريع حتويل
ّ
تودع يف املصارف نقدًا إىل اخلارج.
األموال اليت َ
الذين
املصارف
أصحاب
ذلك؟
ماذا يعين
حتول معظمهم
ّ
ّ
من مرابني إىل مضاربني على العملة ،سيتمكنون من مجع
الدوالرات من السوق وإيداعها يف املصارف ،ثم حتويلها
إىل اخلارج ،باسم الـ»كابيتال كونرتول».
ّ
ّ
يتولون االسترياد «املدعوم»،
احملتكرون الذين
والتحكم
باألسعار والتهريب ،سيجمعون أرباحهم بالدوالر النقدي،
ثم يودعونها يف املصارف
وحيولونها إىل اخلارج يف ظل
ّ
الـ»كابيتال كونرتول» .ما قامت به جلنة املال ،وستستكمله
جلنة اإلدارة والعدل وبعدها اللجان املشرتكة ،سيكون ،قبل
أي شيء آخر ،تشريعًا للتهريب.
ورغم أن جملس النواب ميضي يف دراسة هذا االقرتاح
الطارئ ،متأخرًا  18شهرًا ،ببطء شديد ،فال ضمانة بأن
القانون سيبصر النور.
زمن االزدهار .وها هم الناهبون
البالد ُن ِهبت لسنوات
َ
زمن االنهيار .أما ما ُيسمى
جُيهزون على ما تبقى فيها،
َ
«دولة» ،فاختارت ــــ مبلء إرادتها ــــ تفويض أمرها وأمر
الناس إىل رياض سالمة.

جمددًا ،تلجأ املصارف إىل السوق ،واملضاربة على سعر الدوالر،
بهدف متويل جزء من التزاماتها .منذ أن صدر تعميم مصرف
لبنان القاضي برد «نتف» من أموال املودعني ( 400دوالر
نقدًا ،وما يعادل  400دوالر باللرية اللبنانية ،شهريًا ،ملدة عام
واحد) ،بدأ عدد كبري من املصارف بشراء دوالرات من السوق،
على حد تأكيد عاملني يف القطاع املصريف ،بينهم أصحاب
بنوك .وحبسب هؤالء ،كان شراء املصارف دوالرات من السوق
رئيسيًا يف ارتفاع سعر الدوالر َ
ألفي لرية يف أسبوع
عام ًال
ّ
واحد ،من  13450لرية يوم  7حزيران اجلاري ،إىل  15500لرية
يوم االثنني املاضي .وتعين هذه العملية أن البنوك قررت رد
جزء من أموال املودعني ،عرب الدوالرات املوجودة حاليًا بني
أيدي عموم السكان ،بدل اللجوء إىل ما هو موجود لديها!
تشرح املصادر العاملة يف السوق أن قرار حاكم مصرف لبنان،
رياض سالمة ،حجب «دعم االسترياد» عن عدد من السلع،
كما «تقنني» الدعم عن سلع أخرى ،دفع بعدد من التجار إىل
طلب الدوالرات من السوق ،ما ساهم يف ارتفاع سعر العملة
الصعبة .فهؤالء التجار ال جيدون حاجتهم من الدوالرات ــــ سواء
تلك الالزمة لالسترياد ،أو اليت خيصصونها لـ»محاية» أرباحهم
عن حتويلها من اللرية إىل العملة األمريكية ــــ يف منصة
«صريفة» اليت أطلقها مصرف لبنان ،فيلجأون إىل دوالرات
السوقُ .يضاف إليهم اجتاه كثريين إىل ختزين الدوالرات ما
أمكن ،ألنهم يعتقدون بأن قيمة العملة الصعبة سرتتفع باطراد
مستقب ًال ،وخاصة بعد إلغاء الدعم بالكامل.
لكن املصادر املصرفية جتزم بأن ما خلق موجة ارتفاع السعر
بقيمة ألفي لرية يف أسبوع واحد ،هو أداء املصارف .فجزء كبري
يعول على سعر منصة «صريفة» ،كونه أقل من
من التجار
ّ
ّ
ويفضلون انتظار املوافقة على منحهم الدوالر بـ
سعر السوق،
 12000لرية على شرائه من الصرافني بسعر أعلى.
كما أن عملية حتويل األرباح إىل دوالرات ال تزال مستمرة
ّ
تشكل ضغطًا إضافيًا على سعر
بالوترية السابقة نفسها ،ومل
تسرب
اللرية .وتشري املصادر إىل التزامن الالفت بني بدء
ّ
األخبار عن تعميم مصرف لبنان بشأن دفع  400دوالر شهريًا
حترك سعر العملة األمريكية صعودًا ،وصو ً
ال
للمودعني ،وبدء ّ
ّ
شكل نقطة انطالق املوجة
إىل اإلعالن رمسيًا عن اخلطوة الذي
اجلديدة من حتليق الدوالر.

املصادر املصرفية تجزم بأن ما خلق موجة ارتفاع السعر بقيمة ألفي
لرية يف أسبوع واحد ،هو أداء املصارف

وتشرح املصادر بأن املصارف ،اليت ألزمها تعميم مصرف لبنان
بأن تتوىل تأمني نصف املبلغ املطلوب دفعه لكل مودع (200
يؤمن مصرف لبنان النصف الثاني)،
دوالر شهريًا ،على أن
ّ
قررت اللجوء إىل السوق لتوفري جزء من هذه الدوالرات .وهي
بدأت مجع اللريات من السوق ،ألن احلصول عليها من مصرف
لبنان ّ
يرتب عليها كلفة تراها باهظة.
جزء من البنوك (بعضها من أكرب مصارف لبنان) حيصل على
اللريات عرب بيع شيكات ،بعمولة وصلت مطلع األسبوع الفائت
إىل  9يف املئة (مقابل شيك مصريف مبليار لرية ،حيصل
املصرف من «تاجر العملة» على  910ماليني لرية) ،قبل أن
تنخفض نسبة العمولة إىل  6يف املئة .وهذه اللريات تخُ صص
ِ
املودع
إما لتمويل دفع الـ  400دوالر اليت سيحصل عليها
صص لشراء دوالرات
بالعملة الوطنية؛ فيما اجلزء اآلخر يخُ ّ
صرافني ،لتأمني الدوالرات النقدية اليت ُ
سدد شهريًا
من
ست ّ
ّ
ألصحاب الودائع.
وتشبه مصادر واسعة االطالع يف سوق الصريفة واالجتار
ّ
بالعملة ،ما جيري منذ مطلع األسبوع الفائت ،مبا جرى يف األيام
األخرية من شهر شباط املاضي ،عندما تهافتت املصارف على
دوالرات السوق ،مسببة بارتفاع سعر النقد األمريكي بنسبة
كبرية ،وخبلق موجة صعود للدوالر استمرت ألسابيع .فحينذاك
كانت املصارف تريد احلصول على الدوالرات ،من أجل تأمني
نسبة  3يف املئة من األموال املودعة لديها بالعمالت األجنبية،
املراسلة يف اخلارج .وبد ً
ال
وفتح حسابات بها يف مصارف
َ
من اللجوء إىل استخدام األموال اليت أخرجها أصحاب البنوك
من لبنان سابقًا ،قرروا الضغط على سعر الصرف عرب شراء
الدوالرات من السوق احمللية .أما اليوم ،وفيما مسح هلا مصرف
كونته يف اخلارج (نسبة الـ  3يف املئة)
لبنان باستخدام جزء مما ّ
لرد «نتفة» من األموال للمودعني ،قرر كثري من البنوك اللجوء
إىل السوق ،لشراء الدوالرات ،بد ً
ال من «املس» مبا بات لديها
يف املصارف األجنبية اليت تتعاون معها (مصارف املراسلة).
تتحدث املصادر عن استمرار عدد صغري
إضافة إىل ما سبق،
ّ
من املصارف بشراء الدوالرات من السوق ،بالوترية نفسها اليت
كانت سابقًا ،إما لتمويل ما تسميه التزامات خارجية ،وإما يف
حماولة منها لتأمني حسابات الـ  3يف املئة اليت كان ينبغي أن
تكونها قبل نهاية شباط الفائت!
ّ
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اسـرتاليات

كانت جتوب القارة األسرتالية يف العصر الطباشريي

قفزة «غري مسبوقة» ألعداد العاملني يف اململكة املتحدة

اتفاق جتاري مبدئي بني بريطانيا وأسرتاليا
علماء أسرتاليون يصنفون ديناصوراً باألكرب
ميهد الطريق أمام اتفاقية جتارة حرة بني البلدين
حجماً على االطالق

رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون مستقب ً
ال نظريه األسرتالي سكوت موريسون يف  10داونينغ
سرتيت أمس (إ.ب.أ)

من أعمال التنقيب يف مزرعة جنوب غرب كوينزالند يف العام  ،2007حيث اكتشف الهيكل العظمي لهذا
الحيوان املنقرض للمرة األوىل

صنف علماء يف أسرتاليا فصيلة
الديناصورات،
من
جديدة
اكتشفت عام  ،2007بالفصلية
األكرب حجمًا على اإلطالق بني
احليوانات العمالقة اليت عاشت
يف القارة.
ويعد أسرتالوتيتان كوبرنسيس
ّ
أو «العمالق اجلنوبي» بني
من
األكرب
الـ15
األنواع
الديناصورات املكتشفة على
مستوى العامل.
وقال خرباء أن ارتفاع الديناصور
العمالق ،الذي ينتمي إىل
فصائل تيتانوسورس ،بلغ
حوالي  6.5مرتًا ،يف حني
بلغ طوله حوالي  30مرتًا ،أو
ما يوازي «طول ملعب كرة
سلة».
واكتشف اهليكل العظمي هلذا
احليوان املنقرض للمرة األوىل
يف مزرعة جنوب غرب كوينزالند
(مشال شرق القارة).
ودرس علماء احلفريات خالل
العقد املاضي اهليكل العظمي
على
للتعرف
املكتشف،
الديناصور ومتييزه عن باقي
فصائل الديناصورات املكتشفة،
من خالل مقارنة مسح عظامه
مبسوح لعظام حيوانات أخرى
من فصيلة سحليات األرجل.
ويعرف عن سحليات األرجل أنها
كائنات ضخمة جدًا ،تتغذى على

النباتات ،وهلا أعناق شاهقة
العلو ،وأذيال طويلة ،وأرجل
مسيكة تشبه قواعد البناء.
وكانت هذه الديناصورات جتوب
القارة األسرتالية يف العصر
الطباشريي قبل ما يرتاوح 92
و 96مليون سنة.
وأطلق العلماء اسم «كوبر» على
املخلوق الضخم نسبة إىل نهر
كوبر كريك القريب من مكان
اكتشافه.
واستغرقت عملية التعرف على
أصل الديناصور العمالق وقتا
طويال بسبب وجوده يف منطقة
نائية ،وحجم عظامه الضخم ،إىل
جانب حالتها اهلشة ،ما استدعى
التعامل معها حبذر.
متحف
يف
باحثون
وقال
كوينزالند ومتحف إيرومانغا
للتاريخ الطبيعي إن أغلب بقايا
الديناصور عثر عليها سليمة.
ويعتقد الفريق أن الديناصور
األسرتالي تربطه عالقة وثيقة
بعدد من فصائل سحليات
األرجل ،وهي وينتونوتيتان،
د يا ما نتينصو ر و س ،
وسافاناصور.
وقال سكوت هوكنول ،أحد كبار
الباحثني يف الفريق« :يبدو
أن أكرب ديناصورات أسرتاليا
انتمت إىل أسرة سعيدة كبرية
واحدة».

واكتشفت عظام الديناصور
العمالق للمرة األوىل عام
 2007على أراضي مزرعة يف
منطقة أيرومانغا ،كانت مملوكة
لباحثني متخصصني يف دراسة
روبن
هما
الديناصورات،
وستيوارت مكنزي.
وقال ستيوارت مكنزي« :من
املدهش التفكري أنه منذ
اكتشاف ابننا ألوىل عظام
الديناصور ،مرورًا بعملية احلفر
األوىل بإشراف متحف كوينزالند،
وصو ً
ال إىل تطوير متحف خريي
يشرف على حفريات سنوية
للبحث عن ديناصورات ،كيف
ساعدنا اجلميع على الوصول
إىل ما حنن فيه اآلن ،أشعر
بأننا حمظوظون جدًا».
ورحبت حكومة والية كوينزالند
هلذا
اجلديد
بالتصنيف
واصفة
العمالق،
احليوان
إياه بأنه «هدية الكتشافات
الديناصورات احمللية».
وقال جيم طومسون ،الرئيس
متاحف
جملموعة
التنفيذي
كوينزالند« :أسرتاليا واحدة
من اجلبهات األخرية الكتشاف
وأصبحت
الديناصورات،
كونيزالند تتمتع مبكانة جتعل
منها عاصمة احلفريات يف
البالد .وأعتقد أنه ال يزال
هناك الكثري الكتشافه».

أعلنت اململكة املتحدة الثالثاء
املاضي التوصل إىل اتفاق
مبدئي ميهد الطريق أمام اتفاقية
جتارة حرة بني البلدين مع
أسرتاليا ملرحلة ما بعد بريكست،
وصفته احلكومة الربيطانية بأنه
«تارخيي».
وتعترب بريطانيا خامس أكرب
شريك جتاري ألسرتاليا ،اذ
وصلت قيمة حجم التبادل
التجاري بني البلدين من بضائع
وخدمات إىل  ٢٦مليار دوالر كل
عام .ووصلت قيمة االستثمارات
الربيطانية يف أسرتاليا إىل
حوالي  123مليار دوالر العام
املاضي.
وهذا أول اتفاق تتوصل إليه
لندن ،ومل يكن جمرد جتديد
التفاق موجود أو تكييف
التفاقات مربمة أص ًال بني االحتاد
األوروبي ودول أخرى ،حبسب ما
جاء يف بيان صادر عن رئاسة
الوزراء الربيطانية ،يف الوقت
الذي يسعى فيه رئيس الوزراء
بوريس جونسون ،إىل توسيع
التجارة خارج االحتاد.
وذكرت «بلومربغ» ،أنه قد مت
االنتهاء من االتفاق خالل مأدبة
عشاء مساء االثنني املاضي،
بني جونسون ورئيس الوزراء
األسرتالي سكوت موريسون،
حبسب ما ذكره مصدر مطلع
على املفاوضات طلب عدم
الكشف عن هويته.
وأبرز البضائع املتبادلة حاليًا
هي النبيذ والسيارات واألدوية
واملعادن ،ومن املتوقع أن
تضيف االتفاقية اجلديدة 1.3
مليار دوالر للناتج احمللي
األسرتالي.
وقال احمللل االقتصادي عبداهلل
عبداهلل ان أبرز التغيريات االجيابية
اليت ستطال األسرتاليني من
هذه االتفاقية تتعلق بشروط
العمل والتأشريات الربيطانية:
«سيتمكن األسرتاليون ممن هم
دون سن الـ  ٣٥من العيش
والعمل يف بريطانيا دون قيود
ملدة تصل إىل  3سنوات».
وأوضح عبداهلل أن أسرتاليا
ستبادر باملقابل إىل إلغاء
شرط عمل محلة تأشرية الـ
 Working Holidayالربيطانيني
لثمانية ومثانني يومًا يف املزارع
األسرتالية.

وجتدر اإلشارة إىل أن األسرتاليني
من سن  18إىل  30عامًا ،كانوا
قادرين قبل االتفاقية اجلديدة
من احلصول على تأشرية تسمح
هلم بالعمل ملدة عامني يف
اململكة املتحدة.
وتتضمن قائمة املستفيدين من
االتفاقية اجلديدة ،املزارعني
األسرتاليني الذين كانوا غري
قادرين على دخول السوق
القوانني
بسبب
الربيطانية
الصارمة اليت وضعها االحتاد
األوروبي وال سيما تلك املتعلقة
باستخدام األمسدة الزراعية
وبعض اهلرمونات اليت تعتربها
«غري
األوروبية
السلطات
صحية».
وتابع عبداهلل حديثه قائ ًال:
«اليوم لدى بريطانيا حرية أكرب
للتفاوض على اتفاقية مشرتكة
األسرتالية
البضائع
ومنح
تسهيالت إضافية».
األعلى
االعرتاض
أصوات
جاءت يف اململكة املتحدة من
املزارعني االسكتلنديني حتديدًا
وفق ما شرح عبداهلل »:تكلفة
واحليواني
الزراعي
اإلنتاج
بأسرتاليا أرخص منها يف
بريطانيا ،ما يرفع من قدرة
البضائع األسرتالية التنافسية
يف بريطانيا مع غياب أي رسوم
مجركية ،رغم أن االتفاقية ال
تلحظ الغاء فوري للرسوم على
املنتجات الزراعية ،بل الغاء
تدرجيي على مدى  15عامًا».
أما االعرتاضات على اجلانب
حول
فتمحورت
األسرتالي
إمكانية منح الشركات متعددة
اجلنسيات ،حق اللجوء إىل
املستقلة
التحكيم
هيئات
للمطالبة بتعويضات من احلكومة
يف حال تبني أن بعض القوانني
تقوض من مصاحلها.
وشرح عبداهلل تفاصيل هذا
التحفظ بالقول« :هذا ميكن
ان يكلف دافعي الضرائب
االسرتاليني مبالغ كبرية يف
حال حكمت اهليئات املستقلة
لصاحل الشركات وضد احلكومة
األسرتالية».
وعلى صعيد متصل ،أكد
متحدث باسم احلكومة أن اللقاء
حل القضايا العالقة .ويذكر أن
أسرتاليا هي الشريك التجاري
رقم  20على مستوى العامل

بالنسبة للمملكة املتحدة ،حيث
شكلت التجارة مع أسرتاليا 1.2
يف املائة من إمجالي حجم جتارة
بريطانيا يف عام .2020
بدوره أعلن وزير التجارة
االسرتاىل دان تيهان الثالثاء
املاضي ،عن توصل بالده
وبريطانيا إىل اتفاق جتارى،
وذلك بعد أن أسفرت احملادثات
بني رئيسى وزراء البلدين عن
تسوية القضايا العالقة.
وقال تيهان  -فى بيان نقلته
شبكة (يورونيوز) األوروبية  -إن
رئيس الوزراء االسرتاىل سكوت
موريسون اجتمع مع نظريه
الربيطانى بوريس جونسون
فى لندن الليلة املاضية (ليل
وتوصل
املاضي)،
االثنني
املسؤوالن إىل حلول للقضايا
باتفاقية
اخلاصة
العالقة
التجارة احلرة فى لقاء وصفه بـ
«اإلجيابى».
وأضاف تيهان أنه سيتم إصدار
إعالن رمسي يف هذا الصدد.
ورغم أن التفاصيل مل تظهر
بعد ،فإن التقديرات الرمسية
تقول إن االتفاقية قد تضيف
 500مليون جنيه اسرتليين إىل
الناتج االقتصادي الربيطاني
على املدى الطويل.
وعلى صعيد داخلي ،سجلت
أعداد املوظفني يف الشركات
الربيطانية زيادة غري مسبوقة،
خالل شهر أيار ،وذلك عقب
ختفيف قيود مواجهة فريوس
املطاعم
وإعادة
«كورونا»
واحلانات للعمل .ورغم ذلك ال
يزال هذا الرقم أقل بأكثر من
نصف مليون شخص عن عدد
العاملني يف بريطانيا قبيل
بداية اجلائحة.
الضرائب
بيانات
وأظهرت
الصادرة الثالثاء املاضي ،أن
الشركات الربيطانية رفعت عدد
موظفيها بنحو  197ألف شخص
يف أيار يف أكرب زيادة شهرية
منذ بداية التسجيل يف شهر
(متوز من عام 2014؛ ما رفع
إمجالي العاملني إىل  28.5مليون
شخص.
وبدورها أظهرت بيانات مكتب
الربيطاني
الوطين
اإلحصاء
الثالثاء املاضي أن معدل البطالة
تراجع خالل  3أشهر حتى نيسان
املاضي ،كما كان متوقعًا.
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مـقاالت وتـحقيقات

«الكابيتال كونرتول» من وجهة نظر اقتصاديّني :قاعدة لإلصالح جتارب من العامل :القيود ال تض ّر بـ«االقتصاد احل ّر»
منذ بداية ظهور نتائج االنهيار ،برزت احلاجة إىل وضع
قيد حركة األموال ،وهو اخلطوة األساس حتى ال
قانون ُي ّ
خيسر لبنان ما تبقى من دوالرات ،بهدف استخدامها إلعادة
مر أكثر من سنة و 8أشهر على سلوك
إطالق عجلة االقتصادّ .
االقتصاد مساره االحنداريّ ،
وظف خالهلا «حزب املصرف»
كل جهوده ملنع إقرار القانون ،إىل أن ّ
ّ
متكنت جلنة املال
روحيته وصاغته
من
القانون
إفراغ
من
النيابية
واملوازنة
ّ
مستعدة إلقراره .انطالقًا من
على قياس املصارف ،فباتت
ّ
قدم ّ
كل من الوزير السابق واالقتصادي جورج قرم،
هناُ ،ي ّ
ورئيس قسم االقتصاد يف اجلامعة اللبنانية ــــ األمريكية
غسان
عضو املكتب السياسي يف احلزب الشيوعي اللبناني ّ
ديبة ،واملستشار االقتصادي لرئيس القوات اللبنانية روي
بدارو ،مواقفهم من «الكابيتال كونرتول»
جورج قرم :تغيري النموذج
أن البحث مبوضوع الضوابط على حركة رأس املال
أعتقد ّ
ً
ّ
ٍ
يؤمن الغاية منه،
لن
لبنان
مثل
بلد
يف
وإقراره
،
ا
كثري
تأخر
ّ
ٍ
مبجموعة من اإلجراءات .ففي البدء
وخاصة إذا مل يرتبط
جيب أن يكون لدينا مصرف مركزي قوي وعقالني ُيساعد
على إخراج البلد من ورطته ،وليس العكس كما هو الواقع
حاليًا ،مع هكذا حاكم بنك مركزي (رياض سالمة) .أما
أقرت
النقطة الثانية ،فنذكرها باالستناد إىل جتارب دول ّ
أن حظوظ ضبط حركة
«الكابيتال كونرتول» ،فنستنتج ّ
األموال والسوق ُمتدنية ،والقانون قد يؤدي إىل إضعاف
سعر صرف العملة احمللية .إمكانية استبدال اللريات
بالدوالرات الورقية ،ستبقى موجودة ،وهذه «البانك نوت»
(األوراق النقدية) ُ
حول إىل اخلارج .نذكر جتربة اجلزائر
ست ّ
اليت عايشتها .كان البلد ُيعاني من مديونية خارجية عالية،
وفقد قدرته على تسديد الدفعاتُ ،
ففرضت قيود قاسية
على حركة األموال ،من دون أن مينع ذلك املقيمني وغري
ّ
والتمكن
املقيمني من «التحالف» لاللتفاف على القانون،
من تبادل العمالت ،ما زاد من الضغوط على سعر صرف
العملة احمللية .إذا كان هناك فرار لرأس املال من ٍ
بلد ما،
فال يمُ كن إيقافه نهائيًا .مع اإلشارة إىل ّ
أنين أوافق على
أن ضبط الكتلة النقدية األجنبية أساسي إلعادة إطالق
ّ
النمو.
عجلة
ّ
اإلجراءات بحاجة إىل مصرف مركزي قويّ وعقالني
ّ
احلل البديل إذًا ملعاجلة اإلشكالية؟
ما
بوجود املوارد الطبيعية واإلمكانيات ،ينبغي أن نحُ ّقق
ّ
ثم ننطلق يف رفع نسبة
االكتفاء الذاتي الغذائي
للسكانّ ،
التصدير للحصول على العملة الصعبةُ ،مستفيدين من
الرتاجع يف قيمة العملة احمللية .بالتزامن ،جيب التواصل
ّ
مع ّ
بكل
كل الدول واالحتادات للطلب منها تعليق العمل
اتفاقيات التبادل التجاري اليت ُعقدت منذ أيام احلريري
األب (رئيس احلكومة الراحل رفيق احلريري) ،نظرًا إىل
الظروف اليت منر بها .فهل من املعقول أن يكون استريادنا
مرتفعًا من االحتاد األوروبي ،يف حني ّ
أنه ُيرفض تصدير
معظم السلع من لبنان؟ زيادة التصدير تعين خلق قطاعات
إنتاجية جديدة ،ما يعين احلاجة إىل منح القروض ليتمكن
الناس من االستثمار .القيام بذلك غري ممكن مع القطاع
كب ّ
كلو سوا» .جيب إعادة هيكلة
املصريف احلاليّ :
«بدو ّ
القطاع املصريف اللبناني ،الذي بلغ حجمه  4أضعاف الناتج
الوطين .هذه ظاهرة شاذة .أما اجلرمية ُ
الكربى ،فقد وقعت
مبقاصة حملية
احلاكم
مع دولرة االقتصاد احمللي ،ومساح
ّ
للشيكات بالدوالر .من الضروري إنهاء هذه الدولرة.
باختصار ،جيب تغيري النموذج االقتصادي ووضع نظام
جديد ليكون هناك ّ
حل.
روي بدارو :ال يتعارض مع االقتصاد الحرّ
احلر القائم على
هل يوجد تعارض بني النظام االقتصادي
ّ
حرية التبادالت املالية وبني فرض ضوابط على حركة رأس
املال؟ أبدًا ال يوجد تعارض ،ولكن لنعد أو ً
ال إىل تعريف
احلر» ،بأن يكون محُ ّررًا من ّ
كل شيء .وهذا
«االقتصاد
ّ
ليس واقع احلال يف لبنان .فاالقتصاد بوجود احتكارات
«احلر»،
ومراكز ُمهيمنة يف السوق ،ينزع عنه صفة
ّ
تعددة»ُ ،حّر يف األسواق
أن اقتصادنا «ذو أوجه ُم ّ
ويعين ّ
الصغرية واحملال الفردية فقط .لو مل يكن هذا االحتكار
موجودًا ،ولو كان سعر الصرف مرنًا غري ثابت بالطريقة
اليت ُ
اعتمد فيها منذ الـ ،1997ملا وصلنا إىل هذه احلالة.
أدت إىل إفشال
خاطئة
سياسات
قنا
طب
أن
وبعد
حاليًا،
ّ
ّ
جيدة ،بتنا ُمرغمني على إقرار قانون لضبط حركة
منظومة
ّ
رؤوس األموال .فـ»الكابتيال كونرتول» يعين ّ
أنه إذا كان
ٍ
وحباجة إليها ،جيب احلفاظ على
لدينا عمالت أجنبية نادرة،
هذه «اخلمرية» وضبطهاّ ،
ألنها آخر ما تبقى إلعادة إطالق
يتحدث عن
عجلة االقتصاد .حتى صندوق النقد الدولي
ّ
إقرار قانون «الكابيتال كونرتول» ،بشرط أن يكون عاد ً
ال
ّ
إن قانون ضبط حركة
وشفافًا وجزءًا من برنامج كبري .أي ّ
األموال جيب أال يكون خطوة فردية ،بل يرتافق مع جمموعة

ليا القزي

من اخلطوات ،تبدأ من توحيد سعر الصرف بطريقة ُتوازن
ّ
احمللي :بني الطلب والعرض ،بني
بني مكونات االقتصاد
ُ
واملقرتض ،بني الشرائح االجتماعية املختلفة.
املودع
أن «الكابيتال كونرتول» مطلوب وضروري،
هي
املشكلة
ّ
ولكن املشروع املطروح حاليًا يف جملس النواب ليس أفضل
ّ
القوانني .التفاصيل غري واضحة ،ما يعين غياب الشفافية.
النقطة الثانية ،هي بيد َمن سيكون تطبيق القانون؟ مصرف
لبنان .هل يوجد شفافية يف البنك املركزي؟ أصول احلوكمة
أن أحدًا ال يضمن عدم وجود استنسابية
غري سليمة ،ما يعين ّ
يف السماح بتحويالت جلهات ُمعينة ،ومنعها على أفراد
آخرين ،وبالتالي إعادة خروج الرساميل.
غسـّان ديبة :اعرتاف بخسائر رأس املال
احلر» مفهوم خاطئ ّ
ألنه اقتصاد رأمسالي يعتمد
«االقتصاد
ّ
ً
أن
يظن
والبعض
األسواق.
حرية
على
ا
كلي
وليس
جزئيًا
ّ
مقدسة ،لكنها ليست كذلك يف االقتصادات
األسواق
حرية
ّ
الرأمسالية ،وخصوصًا اليوم بعد انتهاء مرحلة النيوليربالية.
ّ
يتحدث عن «تنظيم» األسواق .مث ًال ،اعترب رئيس
فالكل بدأ
ّ
أن أحد أعمدة
شواب
كالوس
العاملي
االقتصادي
املنتدى
ّ
مشروعه «إعادة إطالق الرأمسالية» ( )The Great Resetهو
«إدارة األسواق لتحقيق نتائج أكثر عد ً
ال» .وبالتالي ،احلديث
حرة خارج إدارة الدولة هلا ،أصبح حديثًا قدميًا
عن أسواق ّ
خص «الكابيتال كونرتول» حتديدًا ،فحتى
ما
وخشبيًا .يف
ّ
صندوق النقد الدولي أصبح مؤيدًا له يف بعض األحيان،
ألن حركة رؤوس األموال ــــ دخو ً
ال وخروجًا من ٍ
بلد ما ــــ قد
ّ
يكون هلا آثار سيئة على االقتصاد .بوجود أزمة نقدية ــــ
فإن القيود على حركة رؤوس األموال ُتصبح
كحالة لبنان ــــ ّ
ضرورية ملنع استنزاف االحتياطات األجنبية .وهذا حصل يف
العديد من الدول كآيسلندا وقربص وأوكرانيا.
أن قانون «الكابيتال كونرتول» ّ
تأخر كثريًا يف لبنان
أعتقد ّ
ً
وعادة
بعد أكثر من سنة ونصف سنة على بداية األزمة.
وبشكل سريع .واإلجراءات
قر القيود مع بداية األزمة،
ٍ
ما ُت ّ
تؤخذ ملنع تدهور سعر الصرف ،وحلماية النظام املصريف،
وخصوصًا إذا كان ُمقرتضًا بالعمالت األجنبية ،كما كان
الوضع يف آيسلندا ولبنان.
اليوم ،مل يعد هلذه اإلجراءات التأثري اإلجيابي املباشرّ ،
لكنه
للحد من موجات تدهور مستقبلية .والبحث
يبقى ضروريًا
ّ
بـ»الكابيتال كونرتول» ينبغي أن يجُ يب عن سؤال «ملاذا
حباجة إليه؟ وما هو مداه الزمين ُ
ٍ
املتوقع؟» .آيسلندا
حنن
أقرت اإلجراءات سنة  2008وبدأت برفعها تدرجييًا عام
مث ًال ّ
 .2017واألساس مواكبة اإلجراءات بإعادة هيكلة االقتصاد
لناحية إنهاء حالة عدم التوازن يف احلسابات اخلارجية،
وتطبيق سياسات صناعية لزيادة القدرة اإلنتاجية احمللية
وتوسيع التصدير.
يجب فرض القيود على الودائع الجديدة أيضاً
حدد عددًا من
يقوم جملس النواب حاليًا ببحث املوضوع ،وقد ّ
االستثناءات لتحويل األموال ،مثل حسابات الدوالر الطازج.
ّ
كل قانون أو إجراءات لتقييد حركة رؤوس األموال لديها
أتفهم استثناء الودائع اجلديدة وذلك لبعث
استثناءات.
ّ
ّ
حيولون اآلن األموال من اخلارج ،ولكن
الطمأنينة للذين
أكثريتها تذهب إىل االستهالك الداخلي من قبل العائالت
اليت تتلقاها ،وبالتالي ال خطورة على هروبها مباشرة مرة
أخرى ،والبعض يشرتي أصو ً
ال مثل العقارات اليت اخنفضت
أسعارها وأصبحت جذابة للرأمسال اخلارجي .وبالتالي جيب
فرض القيود أيضًا على الودائع اجلديدة ،مع استثناءات
ّ
تركزها إىل مصدر هلروب
تتحول بعد
أو سقوف ،حتى ال
ّ
رؤوس األموال يف املستقبل .طبعًا األمر دقيق ،لكن مل
نعد حباجة إىل تدفق رؤوس األموال من اخلارج الباحثة عن
فوائد عالية.
ثم يف حال عقد لبنان اتفاقية مع صندوق النقد الدولي،
ّ
صص لتكوين
و»الدول املاحنة» ،جيب احلرص على أن خُت ّ
احتياطات املصرف املركزي لتمويل االسترياد واالحتياجات
الوطنية وليس اخلروج جمددًا.
يف وضع لبنان احلاليّ ،
كل اإلجراءات جيب أن ُت ّتخذ حلماية
االستقرار وإعادة إطالق االقتصاد .بالنسبة إىل التعميم 158
الذي أصدره مصرف لبنان (دفع  800دوالر نصفها بالدوالر
ونصفها باللرية ملدة عام للحسابات بالعمالت األجنبية)،
ال أعتقد ّ
أنه التفاف باملعنى الكامل للكلمة على مشروع
جملس النواب ،بل جزء من ّ
حل للودائع الصغرية بانتظار
ّ
أن
«احلل الكبري» الذي سيتطلب إجراءات قاسية ال يبدو ّ
قوة
بسبب
تطبيقه
على
اآلن
قادران
والدولة
«املركزي»
ّ
املتأمل بالعودة إىل النموذج السابق ُ
رأس املالُ ،
املنتهي.
أن األزمة أطاحت أيضًا جزءًا كبريًا من
ننسى
جيب أال
ّ
ثروة الرأمسال الريعي وأطاحت القطاع املصريف .وقانون
جزء صغري من إعادة هيكلة
«الكابيتال كونرتول» ما هو إال ٍ
املصارف وإصالح االقتصاد ،مع ما يعنيه ذلك من اعرتاف
خبسائر رأس املال.

«ينبغي السماح للحكومات باستخدام الضوابط على حركة رأس املال («الكابيتال
ّ
والتقلبات يف السوق» ــــ
كونرتول») لعزل اقتصاداتها ومحايتها من املضاربات
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،تشرين األول .1998
ّ
تدخل «الدولة» لتقييد
املرة األوىل اليت تطلب فيها منظمة دولية
كانت تلك
ّ
ويضيف التقرير الصادر عن
اآلسيوية.
املالية
األزمة
أعقاب
يف
األموال،
حركة
ُ
فعال ُيساعدان يف ّ
جتنب
مالي
وتنظيم
متينة
اقتصادية
أسس
وجود
بأن
املؤمتر
ّ
ّ
حصول أزمات مالية« ،ولكن ذلك ليس كافيًا .التجربة ُتظهر ّ
ّ
لتجنب األزمات،
أنه
جيب فرض ضوابط على رؤوس األموال واملزيد من التدابري ُ
املتعلقة باالقرتاض
ّ
اخلارجي وحيازة األصول»ُ .
الكلي،
وتفرض القيود «كجزء من إدارة االقتصاد
ّ
تطور
عن
نة
عي
ل
ث
املوقف
هذا
الطويل».
املدى
ولتحقيق أهداف التنمية على
ّ
يمُ
ّ
موقف «العامل ُ
احلّر» من «الكابيتال كونرتول».
الضوابط على رؤوس األموال تعود إىل ثالثينيات القرن املاضي حني كان هدفها
ثم ذاعت ُ
شهرتها مع األزمة اآلسيوية
تقييد تدفق األموال خالل الكساد الكبريّ .
ً
حمصور
غري
تطبيقه
أن
واألهم
،
ا
حديث
يف تسعينيات القرن املاضي .اإلجراء ليس
ّ
ٍ
ُ
نطاق واسع« ،فبني الـ
على
كونرتول»
استخدم «الكابيتال
باحلكومات اليسارية.
ٍ
 1995والـ  ،2010فرضت  37دولة قيودًا على حركة رأس املال» ،حبسب تقرير
نشرته «بلومربغ» سنة  ...2015حتى الواليات املتحدة األمريكية مل َتسلم250 .
ّ
ً
ّ
حلث إدارة
وزيري اخلزانة واخلارجية
رسالة إىل
سلموا سنة 2011
اقتصاديًا،
َ
ُ
قيد
ت
اليت
األمريكية
التجارة
قواعد
«إصالح
على
أوباما
باراك
السابق
الرئيس
ّ
استخدام ضوابط رأس املال ،لكونها أداة سياسية مشروعة ملنع األزمات املالية
حدتها ،وارتفاع قيمة العمالت احمللية ،ومنح الدول املزيد من
والتخفيف من ّ
االستقاللية يف صنع سياساتها النقدية».
ّ
يتمثل بوقف استنزاف العمالت األجنبية
اهلدف الرئيسي من «الكابيتال كونرتول»
ّ
والتقلب يف أسعار العمالت ومحاية االقتصاد من التقلبات ...من الربازيل
واألرجنتني وآيسلندا واليونان وشيلي وكولومبيا وتايلند وإسبانيا والصني واهلند
ونيجرييا وجنوب إفريقيا« ،اعتاد ُ
املستثمرون التأقلم مع وجود الضوابط على
بأن القيود
الدعاية
بذلك
لتدحض
«بلومربغ»،
حركة رأس املال» ،تقول وكالة
ّ
وتؤدي إىل «تهشيل» االستثمارات.
احلر»
ضرة بـ»االقتصاد
ّ
ّ
ُم ّ
يف ما يلي ،جتارب الصني واهلند والربازيل وقربص مع «الكابيتال كونرتول».

الصني:

تاريخ الصني املالي هو عبارة عن ضوابط على حركة رأس املالُ ،خ ّففت يف
شدد مجُ ّددًا منذ الـ  2016ملنع العمالت الصعبة من
سنوات ُمعينة ،قبل أن ُت ّ
احلد من اخنفاض احتياطي العملة األجنبية ،مع
هو
األساسي
اخلروج .هدف الصني
ّ
احلفاظ على استقرار يف سعر صرف اليوان ،والسيطرة على ميزانيتها العامة.
حدًا أقصى قدره  50ألف دوالر سنويًا ،لتحويل األموال من اليوان
فرضت الصني ّ
إىل العمالت األخرى ،كما ّ
أنها أجربت الشركات الصينية اخلاصة ،اليت قامت
باستثمارات خارجية كبرية ،على إعادة األموال إىل داخل الصني .يف املقابل ،ال
تفرض الدولة قيودًا على الشركات األجنبية اليت ُتريد االستثمار داخل البلد.
الهند:
بعد االنهيار السريع للعملة احمللية سنة  ،2013فرض املصرف املركزي اهلندي
ّ
احلد األقصى للتحويالت من  200ألف
فتدنى
ضوابط خلروج األموال من البلد،
ّ
دوالر إىل  75ألف دوالرُ .خ ّفض أيضًا االستثمار يف األصول األجنبية .أما
االستثناءات فكانت حباجة إىل موافقة البنك املركزي ،الذي مسح للمصارف بعدم
تكوين احتياطي لديه على الودائع بالدوالر ،لتشجيعها على جذب املزيد من
الودائع بالعمالت األجنبية.
حد أقصى لنسبة
فرض
مع
األسهم،
وبيع
شراء
هلم
ح
ّ
بالنسبة إىل األجانب ،سمُ
جرد أن بدأت العملة احمللية تستقرّ ،
خففت
مب
احمللي.
الدين
االستثمار يف سندات
ُ ّ
اهلند من القيود واإلجراءات وال سيما تلك املفروضة على االستثمارات األجنبية
املباشرة يف قطاعات مثل البيع بالتجزئة والتصنيع والتعدين.

الربازيل:

أدت إىل فرض ضوابط على حركة رأس املال
عدة واجهتها الربازيل ّ
مشكالت ّ
يف التسعينيات :سعر الصرف ،غياب القدرة التنافسية للصادرات ،ارتفاع
التضخم ،ارتفاع أسعار األصول ...نوع القيود الذي اختارته الربازيل كان زيادة
الضرائب اليت تدفعها الشركات الربازيلية على السندات اخلارجية ،والضرائب
على استثمار األجانب يف األوراق املالية ،والضرائب على املشرتيات األجنبية من
السلع احمللية.
تؤدي إىل
أن
دون
من
،2011
منتصف
إىل
2009
أواخر
الضوابط
عززت الربازيل
ّ
ّ
أدت الضوابط على حركة رأس املال إىل اخنفاض
وقد
الصرف.
سعر
حتسن يف
ّ
ّ
عوائد الشركات اليت تعمل يف السوق احمللي حصرًا ،فيما مل تتأثر الشركات
ُ
صدرة كثريًا ،إلمكانية حصوهلا على العمالت األجنبية .على العكس من ذلك،
امل ّ
عزز من القدرة التنافسية للصادرات .أما الشركات
الربازيلي
الريال
قيمة
اخنفاض
ّ
املعتمدة على التمويل اخلارجي ،فقد ّ
ُ
تأثرت مداخيلها بعد فرض الضوابط .رغم
اعتربت الضوابط «اخليار ُ
ذلكُ ،
املناسب» لوقف الالاستقرار يف األسواق املالية
الناتج من التدفقات الرأمسالية القصرية األجل.
قربص:
عانت قربص من أزمة اقتصادية حادة ،مل تبدأ من التخلص منها إال بعد بدء تطبيق
قص نسبة من الودائع اليت تتخطى
وتضمنت
خطة اإلنقاذ املالي سنة ،2013
ّ
ّ
الـ  100ألف يورو ،وفرض «الكابيتال كونرتول» لسنتني .كان اهلدف مواجهة
ُمسارعة العمالء إىل سحب أمواهلم من املصارف خوفًا من انهيارها أو إفالسها،
وإنقاذ الدائنني غري املضمونني .وقد ّ
مت تطبيق «الكابيتال كونرتول» بإمجاع
سياسي يف اجلزيرة .أبدت السلطات احمللية التزامًا قويًا بتنفيذ خطة اإلنقاذ ،ما
ّ
الكلي والتأثري السليب كان أقل من املتوقع.
أدى إىل نتائج إجيابية على االقتصاد
ّ
ُتشري دراسة لـ»يوروبنك» إىل استمرار النشاط االقتصادي السياحي واخلدمات
املهنية «ألنهما ّ
أقل اعتمادًا على االئتمان وأكثر قدرة على املنافسة من قطاعات
حملية أخرى»ُ .رفعت كامل القيود عن رأس املال يف قربص ،بعد سنتني من
تطبيقها وحتقيق نتائج.
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مـقاالت وتـحقيقات

«إسرائيل» بدون نتنياهو ما الذي سيتغي…؟
العميد أمني حطيط
رغم ّ
كل ما قام به من مناورات وحماوالت للعودة
إىل احلكم فشل نتنياهو يف االحتفاظ مبقعده يف
حوله إىل عرش
رئاسة احلكومة «اإلسرائيلية» الذي ّ
تربع عليه كما يبدو «آخر ملوك إسرائيل» بعد
ّ
شارون .لقد استمات نتنياهو يف الدفاع عن هذا
حوله ووفقًا لوجهة نظره اليت يرفض
املوقع الذي ّ
حوله إىل قلعة «حتمي إسرائيل
املناقشة بهاّ ،
وجوديًا ووظيفيًا» وتشكل قاعدة لالنقضاض على
أعتى أعدائها وتدمريهم يف املنطقة عامة وخباصة
إيران وحزب اهلل اللذين اختصر األعداء بهما عندما
بأن غيابه عن
توجه اليهما فقط باألمس
ّ
متوعدًا ّ
ّ
احلكم لن يطول وهو عائد إىل عرشه «ليستأنف
املكونني اللذين فشل
العدوان والصراع مع هذين
ّ
يف احتوائهما وفشل يف مواجهتهما وترويضهما
وفقًا ملا يريد ويتمنى.
ومل جُت ِد نتنياهو نفعًا للبقاء يف احلكم ،كل وسائل
أمده ترامب بها يف صفقة القرن وما
الدعم اليت ّ
بأن القدس عاصمة الكيان
عاء
االد
من
نفذ يف ظلها
ّ
ّ
املغتصب لفلسطني ،واعتبار اجلوالن السوري
«إسرائيليًا» أو اإلطاحة باحلدود اللبنانية أو فرض
«اتفاقات أبراهام» اليت قادت أربع دول عربية إىل
االستسالم أمام «إسرائيل» وفتح أذرعها وخمادعها
ت ِده نفعًا العمليات اإلرهابية
ومهاجعها هلا ،كما مل جُ ْ
العدوانية اليت ارتكبها يف مناطق حمور املقاومة يف
إقناع الناخب «اإلسرائيلي» مبنحه األصوات اليت
تثبته يف احلكم مبا يف ذلك العمليات اليت استهدفت
إيران من علماء وقيادات وسفن ومنشآت نووية،
ومل تنفعه اسرتاتيجية احلضور املؤثر والتدخل املربمج
ضد سورية ودعمه لإلرهابيني يف
يف احلرب الكونية ّ
جرائمهم من قتل وتدمري وختريب وتهجري.
ويف نهاية املطاف شاء نتنياهو ويف حماولة جناة
خاطفة إلنقاذ موقعه ،شاء أن يذهب إىل امليدان
وليمدد عمره يف احلكم
ليعود منه به بإكسري احلياة
ّ
وحتضر للحرب على إيران بشكل يستدرج فيه بايدن
إليها وجيربه أن ّ
يتحد معه يف خندق قتال واحد ينسيه
النووي وحيول
أولوياته ومينعه من العودة إىل االتفاق
ّ
دون مراجعة اسرتاتيجية أمريكا – ترامب يف الشرق
األوسط ،وملا فشل يف املسعى وشحذت أمريكا
بوجهه سيف الردع املانع من العدوان على إيران
ليفعل عنوان تهويدها واحتواء
ذهب إىل القدس
ّ
املسجد األقصى ليكون لليهود فيه احلصة األكرب
يف مرحلة أوىل والسيطرة عليه كليًا يف النهاية مع
اقتالع أبناء القدس من األحياء العربية احمليطة به
بدءًا حبي الشيخ جراح.
لكن كل ذلك مل ينفع نتنياهو يف حتقيق أهدافه،
حيث إنه اصطدم أو ً
ال برفض أمريكي خلططه وظهر
له أن قوة الردع اإليرانية اليت اتكأ عليها احلزم
األمريكي يف رفض احلرب على إيران أقوى من
جر أمريكا إىل احلرب ،ثم
كيد نتنياهو ومكره يف ّ
كان «سيف القدس» أقطع من عدوانية نتنياهو على
القدس والفلسطينيني ،حيث كانت أيام املواجهة
ّ
بكل
الـ  11مع الشعب واملقاومة يف فلسطني
عناوينها من أرض احتلت يف  1948إىل القدس
إىل الضفة الغربية وصو ً
ال إىل قطاع غزة ،كانت
أيامًا قاسية على نتنياهو أبعدته عن حتقيق حلمه
تقربه إليه بعد أن فضحت الوهن يف
بدل من أن ّ
بنيته الدفاعية وأسقطت مقولة «شعب يعمل حتت
النار وهو آمن» ،وأحيت هواجس اخلطر الوجودي
وأعادت إىل األذهان ضرورة حتضري جواز السفر
الثاني واالستعداد الستعماله هربًا من نار املقاومة
اليت عجزت قبة نتنياهو الفوالذية عن إطفائها كما
عجزت القوات الربية عن معاجلة منصاتها بعد أن
املستعد للدفاع عن
تهيبت الدخول إىل قطاع غزة
ّ
ّ
نفسه ،كما أظهر القدرة للدفاع عن القدس واملسجد
األقصى.
ّ
لكل ذلك وبعد هذه اخليبات وجد نتنياهو نفسه أمام
حلظة احلقيقة ولو بفارق صوت واحد 60( ،صوتًا
للحكومة اجلديدة و 59ملعارضيها بزعامة نتنياهو)
وجد نفسه خارج رئاسة احلكومة وعلى عتبة مسار
معلوم – جمهول النهاية ،لكنه معروف الطبيعة
واهلوية ،مسار يبدأ بزيارة الشرطة واحملققني وقد
يؤول به إىل السجن يف زنزانة سبقه إليها أوملرت
وحتمل
بعد أن كان ُهزم يف لبنان يف العام 2006
ّ

مسؤولية الفشل وفتحت له ملفات الفساد.
يصدق أو يقتنع بأنه خسر
بيد أن نتنياهو ال يريد أن
ّ
وأن عودته إليه لن تكون
كرسي رئاسة احلكومة
ّ
سهلة يف املستقبل ،بل انه أوحى بكالمه وسلوكه يف
الكنيست الصهيوني بأنها أيام قليلة ويستعيد بعدها
موقعه ،ويستأنف ما اعتاد القيام به خاصة عدوانه
ضد إيران وحزب اهلل اللذين خصهما بالوعيد بأنه
عائد وأن غيابه لن يطول ،وهنا ُيطرح سؤاالن :األول
هل نتنياهو سيعود فع ًال؟ والثاني ما هو حال الكيان
ونهجه يف ّ
ظل غياب نتنياهو عن احلكم فيه؟
إن حكومة «إسرائيل»
على السؤال األول ّ
نرد بالقول ّ
اجلديدة اليت أخرجت نتنياهو من احلكم هي حكومة غري
متجانسة ال بل فيها من التناقض ما مينع استقرارها
أي
وفيها من بذور اخلالف ما
ّ
يهددها باالنفجار يف ّ
حلظة ،لكن هذه احلكومة ورغم ما تقدم تستفيد من
عنصري قوة للبقاء األول دعم احلكومة األمريكية هلا
واحتضانها من قبل بايدن الذي يرى يف ذلك انتقامًا
من نتنياهو وتهدئة حيتاجها يف إطالق سياساته يف
أن سقوطها سيكون مدخ ًال
الشرق األوسط ،والثاني ّ
إىل انتخابات مبكرة بعد أشهر على مغادرة نتنياهو
للحكم وفقدانه أوراق التأثري واالبتزاز ما يعين فقدانه
أن احتمال
فرص الفوز بأصوات أكرب هذا فض ًال عن ّ
تعديل القانون ملنع من هو مشتبه به أو موقوف رهن
التحقيق أو حمكوم عليه جبرم ،منعه من تولي رئاسة
احلكومة ما يعين خسارة نتنياهو آخر فرصة للعودة
إن حلم
إىل احلكومة اذا حصل التعديل .لذلك نقول ّ
نتنياهو بالعودة إىل احلكم حلم متدني احتمال التحقق
ويكاد جيعل األمر شبه مستبعد.
فإن اإلجابة عليه
األهم
أما عن الثاني وهو السؤال
ّ
ّ
تتضمن القول مبا يلي:
برأينا
ّ
 1ـ لن تقوى «إسرائيل» يف ّ
ظل احلكومة اجلديدة
برئاسة بينت حاضرًا وليبيد مستقب ًال على مناكفة
تتكرر
أمريكا عامة والرئيس بايدن خاصة ،ولن
ّ
على يدها مشاهد سجلت بني نتنياهو وأوباما ولن
ضد
نسمع يف الكونغرس أطروحات «إسرائيلية»
ّ
رئيس الواليات املتحدة وسياسته ال بل العكس
سيحصل ،حيث سنكون أمام مشهد ال تقوم فيه
بأي سلوك أو تصرف
احلكومة «اإلسرائيلية» اجلديدة ّ
تقره اإلدارة األمريكية وستحاذر إغضاب أمريكا
ال
ّ
يف عالقاتها الدولية والتصرفات العسكرية .وستكون
أشد وضوحًا
التبعية «اإلسرائيلية» للقرار األمريكي
ّ
وفعالية.
 2ـ لن جتد «إسرائيل» َمن يتمسك بصفقة القرن أو
يتوسع يف أعمال وتطبيق اتفاقات أبراهام ،ورغم أننا
ّ
بأن هذا املسار سيقفل ولن يكون هناك أعضاء
نعتقد ّ
أن الفتور يف
جدد يلتحقون بقطاره ،فإننا نرى أيضًا ّ
العالقة سيكون هو الغالب على ما حتقق يف إطاره
بهذا سيكون ضمور واضح يف الدور اإلقليمي لـ
«إسرائيل» خالفًا ملا حلم به نتنياهو.
أن العدوانية هي السمة الرئيسية للطبيعة
 3ـ رغم ّ
فإن تفعيل هذه العدوانية وممارستها
«اإلسرائيلية»ّ ،
مقيدًا رغم ما أبداه
ضد مكونات حمور املقاومة سيكون ّ
بعض أركان احلكومة اجلديدة من مواقف استعراضية
ضد غزة وجنوب
وعبارات تهديد بالعمل العسكري
ّ
لبنان .فاألرجح أن تنكفئ «إسرائيل» يف ّ
ظل حكومتها
اجلديدة للعمل الداخلي سياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا
يف سياق عملية تصحيح وورشات ترميم دون أن
تستنزف قدراتها يف األعمال العسكرية اليت بات أمر
الكسب يف مضمارها شأنًا مستبعدًا متدني احتمال
التحقق .وهذا األمر من شأنه أن يريح أمريكا يف
مرحلة مراجعة اسرتاتيجيتها يف الشرق األوسط باجتاه
اجلذرية
التهدئة والتربيد بشكل عام وإن كانت احللول
ّ
أن «إسرائيل» يف
ستبقى
مستبعدة .لكن هذا ال يعين ّ
َ
ّ
تصرف احلمل الوديع،
ستتصرف
ظل حكومتها اجلديدة
ّ
ّ
طبعًا لن يكون ذلك ال بل ال ميكن أن حتدثنا النفس
بإمكان حصوله ،إمنا ّ
ان
جل ما أردنا اإلضاءة عليه هو ّ
«إسرائيل» اآلن ستبتعد أكثر عن اجلبهات واحلروب
وسيكون ملعادالت الردع االسرتاتيجي الفاعل وقواعد
االشتباك الرادعة اليت أرستها املقاومة وحمورها أثر
أكرب يف امليدان ،مع التأكيد على سعي «إسرائيلي»
لسد الفراغ العدواني بأعمال استخبارية وإرهابية خلف
ّ
اخلطوط من دون االضطرار إىل املباهاة بارتكابها على
طريقة نتنياهو.

معركة عبثيّة بني «القصرين»:

تأكيداً للفقر وحتريضاً على اهلجرة
محمد وهبة

ّ
املكرر والساذج بأهدافه،
سينفذ اإلضراب اليوم؟ هذا السؤال ليس مرتبطًا بالكالم
ألي غاية
ّ
عن هوايات قيادة االحتاد يف االستزالم السياسي جلهة يف مواجهة أخرى ،وال عن جهل
التحركات املطلبية اليت فاتها سنة ونصف سنة من االنهيار
قيادته بأهمية توقيت ومضمون
ّ
واملدخرات واألصول ،وإمنا
واألجور
الرواتب
وتآكل
العملة
قيمة
احلر» يف
ّ
الذي تاله «السقوط ّ
جمرد «بروفة» عن الفوضى املمكن
سيكون
فهو
لإلضراب.
املرسومة
األمر يتعلق بتلك الغاية
ّ
ّ
جمرد
هو
أو
األمين،
ثم
بالسياسي
واالقتصادي،
االجتماعي
ك
التفك
تستكمل
القيام بها اليت
ّ
تعبري عن عجز يكاد يصبح مزمنًا لدى قوى السلطة املتناحرة .عجز عن فعل أي شيء .وبالتالي
حترك احتاد العمالة العام ،كما يسميه شربل حناس .فهذا االحتاد كما
كيف ميكن ترمجة رمزية ّ
هو معلوم ،مملوك من قوى السلطة بزعامة «عني التينة» اليت تضغط اليوم على «القصر
حترك االحتاد.
اجلمهوري» حتت عنوان الدعوة إىل تأليف «حكومة إنقاذ وطين» ،وهو عنوان ّ
التحرك خبلفية سياسية أمر مستغرب ،إذ ال آلية واضحة لتحصيل نتائج
إجرائيًا ،تفسري غايات
ّ
اإلضراب يف تأليف احلكومة .وال األطراف املعنية ،سواء طريف النزاع ُ
امل ْعَلنني أو األطراف
األخرى املكتومة ،لديها أي فكرة عن جدول أعمال حكومة اإلنقاذ وال عن مشروعها اإلنقاذي،
التحرك يف الشارع .مبا يصبح لألمر غاية
حتى لو متكن القصران من تأليف احلكومة عشية
ّ
ستحدد األهداف الكامنة
اليوم،
كات
التحر
نوعية
واضحة يف إطار أبعد وأكثر عمقًا :الفوضى.
ّ
ّ
التنوع املذهيب واحلزبي،
اجلغرايف،
االتساع
العددي،
من وراء معركة «القصرين» .احلجم
ّ
األدوات ،الوتريةّ ...
حتدد أي نوع من املعارك بني القصرين .هل هي معركة
كلها عوامل ّ
عبثية؟ أم أنها معركة التلويح بالفوضى؟
حبسب املعلومات ،كان يفرتض أن تدور رحى هذه املعركة يوم الثالثاء املاضي ،لكن
قرر رئيس االحتاد العمالي العام بشارة
مبادرة «عني التينة» مل تكن قد سقطت بعد ،لذا ّ
األمسر تأجيل اإلضراب ليوم اخلميس .حصل أكثر من ذلك يف اجمللس التنفيذي لالحتاد
احلر يف اجللسات ،وتأييده اإلضراب،
األسبوع املاضي .فقد كان الفتًا حضور التيار الوطين ّ
حتى ممثلو القوات اللبنانية كانوا حاضرين أيضًا ،إىل جانب القيادات التقليدية من ممثلي
حركة أمل أصحاب الكتلة األكرب يف اجمللس ،إىل حزب اهلل ،وتيار املستقبل ،واحلزب
كلهم كانوا هناك .استدعوا هيئة التنسيق النقابية باعتبارها ّ
االشرتاكي ،واملردةّ ...
متثل
التحركات
من
أكرب
عدد
هناك
يكون
حتى
القوى
جتميع
اهلدف
«كان
امللكية السياسية نفسها.
ّ
السابقة اليت مل حيضرها ما يزيد على  250شخصًا» يقول أحد النقابيني .لكن هيئة التنسيق
اعتذرت ألنها أمام استحقاق «االمتحانات» رغم تأكيد رئيس اهليئة نزيه اجلباوي أن قلبه
سيكون مع االحتاد.
هيئات أصحاب العمل ،الرأمساليني اجلشعني الذين ساهموا يف ابتالع ثروات لبنان وكانوا
عام ًال من عوامل انهياره ،سيشاركون يف اإلضراب! تتقدمهم مجعية املصارف ،ونقابات
موظفي املصارف .االثنان يفرتض أنهما خمتلفان على قضية طرد عشرات املوظفني بشكل
موحد هلذه املرحلة .االثنان
عشوائي من دون أي اتفاق على بروتوكول تعويضات صرف
ّ
يعلمان أن حنو  6آالف موظف سيطردون من املصارف ،لكن ها هم يقفون جنبًا إىل جنب يف
التحرك« :حكومة إنقاذ» .يف الشكل،
معركة «القصرين» .التناقضات ،تصل إىل حدود شعار
ّ
تعسفًا
العمال
مئات
صرف
فيه
مبا
االقتصادي
يبدو أن االحتاد العمالي العام ترك كل االنهيار
ّ
ليتفرغ لتأليف احلكومة وحتديد عناوينها.
ّ
رمبا يتساءل األمسر ملاذا بإمكانه قيادة االحتاد بكل متثيله السياسي ومهماته احملصورة
ّ
تتمثل
بتلقي «التعليمة» ،بينما ال ميكن هذه األطياف السياسية االتفاق على تشكيل حكومة
فيها (!) واألهم ملاذا ال يتفقون على حكومة إنقاذّ .
يتبحر يف كلمة «إنقاذ»:
لعل األمسر مل
ّ
ّ
ّ
وتدني قيمة العملة ،أم جيب
تضخم األسعار
إنقاذ من؟ وماذا؟ هل جيب إنقاذ الناس من
إنقاذ النموذج الذي أوصلهم إىل هذه احلالة لو بلغ بهم األمر اجلوع والفقر واهلجرة كما
املدخرات،
حيصل اليوم؟ هل هناك ما تبقى إلنقاذه بعد هريكات سوقي وصل إىل  %80على ّ
ّ
وتدني بنسبة  %85من قيمة العملة ،وانهيار يف املؤسسات اخلاصة والعامة؟ إنقاذ الناس
ً
التحرك يهدف إىل إنقاذ الناس من
هذا
هل
متارسه؟
قد
الذي
العنف
من
أم
ال
مث
السلطة
من
ّ
براثن القصر اجلمهوري أم من براثن عني التينة؟ إنقاذ الناس من األمر الواقع ،أم فرضه
تسول الرعاية
عليهم؟ إنقاذ الناس من اهلجرة وتركهم يلوذون بالفقر؟ إنقاذ الناس من
ّ
الصحية ،أم تركهم يعانقون املوت؟
حترك االحتاد أيضًا .نقابات السائقني
ستتزعم
املستقبل
تيار
األحزاب السياسية ،وعلى رأسها
ّ
يف الشمال ختتصر املعركة بإغالق جسر الباملا ،لكن من «يقطفها» :احملسوبون على ميقاتي
بتجمع يف بعقلني ،حيث سيلقي أسامة
أم احملسوبون على كرامي؟ االشرتاكي ينوي القيام
ّ
الزهريي خطابًا يف مبادئ االستزالم ،ومن املقرر أيضًا أن يلقي األمسر خطابًا مماث ًال تطغى
عليه صبغة «مسيحيي أمل» ،أو ما ُيسمى بـ»العيش املشرتك».
التحرك الذي ال وصف ينطبق عليه سياسيًا أو مطلبيًا .هو صراع
مثة الكثري مما يقال عن هذا
ّ
عبثي بني القصرين وعلى شاكلة حكومة اإلنقاذ املطالب بتأليفها :بال أي مشروع .فاملشروع
الوحيد الذي كان متاحًا ،وعلى هزالته ،هو مشروع حكومة حسان دياب :اإلقرار باخلسائر،
إحصاء ما لدينا يف مصرف لبنان من عمالت أجنبية ،إعادة هيكلة الدين العام والقطاع
املصريف ...هذه كانت بداية وئدت يف مهدها ملصلحة مسار توزيع اخلسائر احلالي :حتويل
ّ
ّ
ويغذي ّ
تدني قيمة اللرية،
تضخم األسعار
اخلسائر بالدوالر إىل نقود باللرية .هذا ما يسبب
ويدفع اجلميع حنو البحث عن الدوالرات «الفريش» لالستفادة من فروقات أسعار الصرف
املتعددة .هو املسار الذي رمسه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة باسم قوى السلطة ونيابة
باألذية إىل درجة أننا بتنا نتمنى العودة إىل السابق مقارنة
عنها لتوزيع اخلسائر .أغدق علينا
ّ
مع الوضع احلالي ...لو كان هناك احتاد عمالي عام ،غري ذلك املتهم بالعمالة العامة ،لكان
أطلق نفري الشارع يوم قال صندوق النقد الدولي لسالمة :أنت تشعل سعر الصرف .يومها
احلصة الشيعية يف بنية النظام
كان وزير املال احملسوب على عني التينة ،غازي وزني ،حامل
ّ
ــــ التوقيع الثالث ــــ حاضرًا يف تلك اجللسة .لو كان هناك احتاد عمالي عام ،لكنا نسأل
اليوم عن مكافحة التفكك االجتماعي الذي يصيبنا؟ وعن التفكك املؤسساتي؟ وعن توزيع
لكنا ّ
اخلسائر؟ وعن التعامل مع صندوق النقد الدولي؟ لو كان لدينا احتاد عمالي عام ّ
نفكر
بالنهوض :بإنشاء نقل عام مشرتك ،وخبدمات أساسية أخرى مثل التغطية الصحية الشاملة،
الكهرباء ،املياهّ ...
كنا ،عندها سنعلم كيف سننفق الدوالرات اليت حيملها مصرف لبنان
لنوقف نزف اهلجرة ونعيد البناء ،وملا ّ
كنا حباجة إىل تأكيد املؤكد يف هوية األمسر ورفاقه
وهواياتهم يف االستزالم السياسي .األمسر واحد من «ثوار السلطة» .هدفهم اليوم واحد:
تأكيد الفقر والتحريض على اهلجرة.
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مــقاالت وتـحقيقات

«تكتيك» االعتذار...

«مناورة» جديدة قد تنقلب «واقعًا»؟!
حـسني عـاصي

َّ
املكلفسعد احلرير 
ي
جمد ًدا ،جلأ رئيساحلكومة
ّ
إىل «تكتيك» التلويح باالعتذار عن مواصلة
«التخبط» الذي اصطدمت به
مهمته ،على وقع
ّ
ّ
مبادرة «الفرصة األخرية» بقيادة رئيس جملس
النواب نبيه بري ،ويف ضوء العجز عن إجياد
«قواسم مشرتكة» بينه وبني فريق «العهد»،
سيما رئيس «التيار الوطين احلر» الوزير
وال ّ
السابقجربان باسيل.
واملقربون منه
يقول احملسوبون على احلريري
ّ
بقوة
ّ
إن خيار «االعتذار» مطروح على الطاولة ّ
ألنه ال يستطيع أن يبقى َّ
املرةّ ،
مكل ًفا إىل
هذه
ّ
ما شاء اهلل ،ولو من باب «النكاية بالعهد»،
وألن األمور جتاوزت ّ
كل احلدود املرسومة ،يف
ّ
ً
ّ
شيئا
وكأن
ظل اإلصرار على فرض الشروط،
ّ
مل يكن ،وال انهيار يكاد يطيح بالوطن عن
بكرة أبيه.
لكن ،يف مواجهة هذه «القناعة» لدى احلريري،
أن الرجل ّ
ّ
مبجرد التلويح بـ
حقق
مثة من يرى ّ
ّ
«االعتذار» ما يريده ،إذ نشطت االتصاالت
الضاغطة لثنيه عن اإلقدام على اخلطوة،
ّ
وتلقى بذلك «جرعة دعم» ال ُيستهان بها ،من
ّ
السنية والسياسية الشيعية،
املرجعية الدينية
أج ٍل
وهو ما دفعه إىل
«الرتيث» بقراره ،حتى َ
ّ
قد ال يكون طوي ًال.
أن احلريري الذي جنحت
يرى البعض
ّ
عزل عن مدى ّ
دقتها ،يف
«الربوباغندا»،
مب َ
ُ
ّ
وكأنه من «يعرقل» تأليف احلكومة،
تصويره
ّ
مهمته ،طاملا
إجناز
يريد
ال
،
أدق
مبعنى
أو
ّ
ّ
ّ
«املظلة اإلقليمية» الداعمة،
أنه يفتقد
ذمته» ورمي الكرة يف ملعب
«تربئة
استطاع
ّ
استمرار لنهج «تقاذف
«العهد» من جديد ،يف
ٍ
كثريا...
املسؤوليات» الذي مل يعد ينفع
ً
ّ

ليس مناورة!

املقربون من احلريري أن يكون تلوحيه
ينفي
ّ
ً
ينم عن «مناورة» قد تكون
ا
تكتيك
باالعتذار
ّ
«خبيثة» الستعادة «الريادة» ،أو رمبا إحراج
ٍ
يسهل
سلوك مغاير مبا
«العهد» ،وإجباره على
ّ
تأليف احلكومة ،وفق شروطه ،ولو كانت
«البديهيات» برأيهم ،مبقتضى املبادرة
من
ّ
الفرنسية أو ً
ال ،ومبادرة رئيس جملس النواب
اليت ّ
مكان
ومكملة هلا يف
حلت بدي ًال عنها،
ٍ
ّ
ما.
أن احلريري «ال يناور» حني
يصر هؤالء على ّ
ّ
يلوح باالعتذار ،ال اليوم وال يف السابق،
ّ
ّ
ّ
نيته باالعتذار قبل
ب
سر
حني
ه
بأن
رين
مذك
ّ
ّ
أسابيع ،على وقع «القطيعة» مع «العهد»،
مل يرتاجع سوى بعد الرسالة الشهرية اليت
وجهها رئيس اجلمهورية ميشال عون إىل
ّ
ٍ
اتهامات من
جملس النواب ،وانطوت على
الوزن الثقيل ،قرأها الفريق احملسوب عليه
الرد عليها
مبثابة «إهانات» ،ال ميكن أن يكون
ّ
وخنوعا» ،بل
«خضوعا
باالعتذار الذي سيبدو
ً
ً
بالتحدي ورفع السقف.
ّ
أن «حليمة عادت
لكن ما حصل بعد ذلكّ ،
ّ
إىل عادتها القدمية» ،حبسب ما يقول
«املستقبليني» ،حيث يلفتون إىل طريقة
ّ
التعامل مع مبادرة رئيس جملس النواب نبيه
بري ،اليت أمجع ّ
كل الفرقاء على ّ
أنها «الفرصة
وأن تضييعها سيكون مبثابة
األخرية»،
ّ
«التهلكة» ،وبالتالي رمي البالد يف اجملهول.
إن احلريري جتاوب
ً
استنادا إىل ذلك ،يقولون ّ
ّ
وقدم ّ
متخل ًيا
كل التسهيالت،
مع املبادرة،
ّ
متمس ًكا بها،
وزيرا اليت كان
عن صيغة الـ18
ِّ
ً
«كرمى لعيون» رئيس اجمللس.
ً
وفقا للمحسوبني على احلريري،
أما املفاجأة،
فأن مبادرة بري اصطدمت من جديد بـ
ّ
ّ
ّ
وتصلب» باسيل ،الذي بدل البناء
«تعنت
تقدم إلحداث «اخلرق املوعود» ،راح
على ما
ّ
ٍ
ّ
بأنه من
بتسريبات يوحي فيها
«يتباهى»
ّ
أن رئيس احلكومة
«يؤلف» احلكومة،
موحيا ّ
ً
ّ
ٍ
أداء
«يتفرج من مقاعد االحتياط» ،يف
ف
املكل
ّ
بعيدا عن
تفسريا له،
«املستقبليون»
ال جيد
ً
ً
ّ

َّ
املكلف ،وهو
تعمد «استفزاز» رئيس احلكومة
ّ
ما يندرج يف سياق «تكتيك» اإلحراج فاإلخراج
ً
ً
وأيضا.
أيضا

بني برّي والحريري

أن
هلذه األسباب ،يعتقد
«املستقبليون» ّ
ّ
جدي ،بل يذهبون أبعد من
التلويح باالعتذار ّ
إن إقدام احلريري على هذه
ذلك بالقول ّ
ٍ
وأن ساعات
أي
وقت مضىّ ،
اخلطوة أقرب من ّ
عمليا عن املوقف
قد ال تكون طويلة تفصل
ً
النهائي بهذا اخلصوص ،ولكن بعد التشاور
ّ
يصر رئيس
مع «األصدقاء والشركاء» ،الذين
ّ
ّ
املكلف على تنسيق قراراته معهم.
احلكومة
«املستقبليون» يف هذا اإلطار،
خيفي
وال
ّ
بناء
«تريث» احلريري بإعالن االعتذار جاء
أن
ّ
ً
ّ
على اجلو الذي خلص إليه اجتماع اجمللس
الشرعي األعلى يوم السبت املاضي ،ولكن
قبل ذلك مبوجب «متن» رئيس جملس النواب
حتديدا ،الذي يبدو ّ
أنه مل «ييأس» بعد ،ومل
ً
يرفع «راية االستسالم» ،ويريد بذل املزيد
من اجلهود إلنقاذ مبادرته ،رغم ّ
أنها انتهت
«سجال
إىل
السياسي،
شخصي» بني فريقه
ٍ
ّ
ّ
ورئيس «التيار الوطين احلر» ،الذي يتعامل
ً
وسيطا.
خصما ال
معه بصفته
ً
ً
معطوفا على
«الرتيث»،
هذا
أن
إال
ّ
ّ
«التنسيق» ،هو بالتحديد ما يدفع خصوم
احلريري إىل التعامل مع تلوحيه باالعتذار،
ّ
جمرد «مناورة» جديدة ،ال أكثر وال
وكأنه
ّ
ّ
جد ًيا
أن الرجل لو كان ّ
أقل ،وهم يلفتون إىل ّ
سريعا ،بدل هدر املزيد من
خبطوته ،ألعلنها
ً
اللبنانيني ،وما إصراره على القول ّ
بأنه
وقت
ّ
لن ّ
أي خطوة دون رضا رئيس الربملان
يتخذ ّ
ألن
أن الطرح غري ّ
جديّ ،
سوى «الدليل» على ّ
القاصي والداني يدرك معارضة بري ملبدأ
االعتذار يف الشكل واملضمون.
وفيما أشار بري ،يف معرض رفضه لالعتذار،
ّ
إىل ّ
سيعقد األمور أكثر ،متسائ ًال عن
أنه
«العونيون» ّ
«البديل
أنه
يرى
»،
املوضوعي
ّ
ّ
يف النهاية يبقى أفضل من حالة «املراوحة»
أن احلريري أخذ ّ
كل فرصته،
سيما ّ
القائمة ،ال ّ
ِ
أن هذا
يستفد منها.
ومل
ّ
ويشددون على ّ
«مفصليا» ،بال مهل
يكون
أن
ينبغي
األسبوع
ً
تضر وال تنفع ،فعلى احلريري أن
«مفتوحة»
ّ
حيزم أمره ،إما عرب تأليف احلكومة ،وإما عرب
ّ
األقل للتفكري
االعتذار ،مبا يفسح اجملال على
وسطية.
حبلول
ّ

«اشتدّي يا أزمة تنفرجي»

«اشتدي يا أزمة تنفرجي» ،ينظر
وفق قاعدة
ّ
«االنفجار
إىل
بتفاؤل
البعض
احلكومي» الذي
ّ
خلصت إليه االتصاالت خالل األيام القليلة
املاضية ،باعتبار ّ
أنه قد يكون «مفتاح الفرج»،
ٍ
وقت قريب،
يؤدي إىل والدة احلكومة يف
وقد ّ
قد ال يتخطى  48ساعة.
أن تلويح
ينطلق أصحاب هذا الرأي من ّ
اجلدي قد يدفع الوسطاء
احلريري باالعتذار
ّ
ّ
احلل ،بل اخرتاعه يف
إىل «االستنفار» البتكار
ً
أن البديل عن احلريري
مكان ما،
انطالقا من ّ
ٍ
لن يكون سوى اجملهول والفوضى ،اليت ال
يريدها أحد يف ّ
احلالية.
ظل املعطيات
ّ
منطقية
تكون
قد
اليت
املقاربة،
لكن مثل هذه
ّ
ّ
«املثالية» ،ال ميكن إسقاطها على
احلاالت
يف
ّ
الواقع اللبناني «الشاذ» ،واقع مل يشعر معه
بأي «سخونة» ،يف ضوء
املسؤولون عنه
ّ
تتفوق من حيث اخلطورة على خطوة
مشاهد
ّ
«اعتذار» احلريري ،من «طوابري الذل» إىل
«املآسي املتسلسلة» وغريها.
تريث
سواء
ة،
مستمر
أن أزمة احلكومة
األكيد ّ
ّ
ّ
احلريري أو اعتذر ،أو حتى إذا ّ
حتققت املعجزة
أن طريقها
إن االعتقاد ّ
وتألفت احلكومة ،إذ ّ
ستكون مفروشة بالورود يبدو أقرب إىل
ّ
ظل «املساكنة القسرية» بني
الوهم ،يف
أي فسحة
احلريري و»العهد» ،واليت ال ترتك ّ
لألمل!.

التواطؤ األمريكي -الرتكي مستمر ومصاحل األمريكيني مؤمنة
شارل أبي نادر
غري صحيح ،وجود خالف جوهري أو هامشي
بني األمريكيني واألتراك ،على الرغم من ّ
كل
املناورات اخلادعة إعالميًا ودبلوماسيًا.
قد يكون صحيحًا ما أعلنه مستشار األمن
إن
القومي األمريكي جيك سوليفان ،حني قال ّ
الرئيس األمريكي جو بايدن سيبحث مع نظريه
الرتكي رجب طيب إردوغان ،على هامش قمة
حلف الناتو يف بروكسل ،اإلثنني ،عددًا من
املواضيع ،من بينها أفغانستان وسوريا وليبيا
والصني وروسيا والوضع يف شرق
املتوسط،
ّ
ولكن ما هو بالتأكيد غري صحيح ،وال حيمل
أي مصداقية عمليًا ،وجود خالف جوهري أو
ّ
هامشي بني األمريكيني واألتراك ،على الرغم
من ّ
كل املناورات اخلادعة إعالميًا ودبلوماسيًا.
جدي بني طرفني
إن أي خالف ّ
يف الواقعّ ،
يتم
أو دولتني ،إذا كان
التطرق إليه بشكل
ّ
ّ
دائم ،ويتفاعل معه قادة هذه الدول بالتهجم
بد من أن ُيرتجم عمليًا،
وتبادل االتهامات ،ال ّ
ما مل يكن اشتباكًا أو مواجهة ،فعلى األقل
تضاربًا يف املصاحل واألهداف ،وخصوصًا
لكل من الطرفني.
املصاحل الدولية
ٍّ
هذه احلالة غري موجودة بتاتًا يف العالقة
األمريكية الرتكية ،فمصاحل ّ
كل طرف
مؤمنة
ّ
تقريبًا من خالل الطرف اآلخر .ميكن اكتشاف
ّ
امللفات
ذلك عمليًا يف أغلب
احلساسة يف
ّ
منطقة الشرق األوسط وجنوب شرق أوروبا،
على الشكل التالي:
ً
ُ
ننطلق
بداية من أحدث تصرحيات مسؤولي
الدولتني ،مستشار األمن القومي
األمريكي
ّ
ّ
والرئيس الرتكي،
إن «بايدن
فاألول يقول َّ
َّ
سيبحث مع إردوغان الوضع يف أفغانستان،
وخصوصًا كيفية ضمان بقاء السفارة األمريكية
فيها والعمل بأمان».
أول كذبة يف تلك
من هنا ،ميكن أن نستنتج ّ
التصرحيات ،فكيف تستطيع تركيا أن تضمن
أمن السفارة األمريكية يف أفغانستان،
وخصوصًا بعد االنسحاب األمريكي منها  -إذا
َّ
حتقق كام ًال وكان جديًا  -يف الوقت الذي كانت
وحدات االحتالل األمريكي يف أفغانستان ،ويف
أوج انتشارها ومتركزها
وجهوزيتها ،تعجز عن
ّ
محاية عناصرها وعناصر دول الناتو اليت
ّ
وتعد خسائر تلك الوحدات
تدعمها.
الضخمة
ّ
وقرار انسحابها خري دليل على ذلك العجز.
أما إردوغان ،فهو يقول َّ
إنه سيبحث مع نظريه
األمريكي القضايا العالقة بني البلدين ،من
ّ
بينها
تسلم طائرات «إف  »35األمريكية ،وقرار
واشنطن االعرتاف بـ»إبادة األرمن إبان احلكم
ً
ّ
بداية
العثماني» ،ليعود
ويستغل الكذبة األخرى
حول «معارضة» واشنطن امللغومة حلصول
تركيا على قاذفات «إف  »35الروسية ،يف
الوقت الذي اشرتكت األخرية مع الناتو ،منذ
وصول بايدن إىل احلكم وحتى اآلن ،يف أكثر
من  10مناورات عسكرية .وهناك استعدادات
لكوكبة أخرى من املناورات املماثلة ،وبكامل
اجلهوزية
الرتكية ،لناحية األسلحة والقدرات
َّ
ّ
واإلمكانيات ،وهي تستهدف
كلها  -على
املكشوف – روسيا.
أما احلديث مع بايدن عن قرار واشنطن
ّ
االعرتاف بإبادة األرمن إبان احلكم العثماني،
فهو يبقى أيضًا كذبة أخرى،
ويعد قميص
ّ
عثمان الذي تستغله أنقرة َّ
كلما احتاجت إىل
تربير موقف سياسي أو دبلوماسي غامض وغري
مربر مع واشنطن أو غريها ،يف الوقت الذي
ال يؤثر هذا القرار يف تركيا عمليًا يف القانون
الدولي.
َ
وليكتمل اخلداع الرتكي األمريكي ،يقول
إن اجتماعه املرتقب مع نظريه
إردوغان َّ
ّ
«سيدشن حقبة جديدة
األمريكي مبثابة حدث
ّ
يف العالقات بني البلدين»،
وكأن هذه العالقة
َّ
غري ثابتة أو متوترة أو صدامية ،يف الوقت
الذي
يعول األمريكيون على تركيا يف الكثري
ّ
خفي ّ
من امللفات األكثر حساسية ،كالعب
ينفذ
ّ
اسرتاتيجية واشنطن بشكل كامل ،وكطرف
أساسي يساهم يف تأمني املصاحل األمريكية
من هذه امللفات ،وذلك على الشكل التالي:

ملف النـّاتو وروسيا

الصورة األوضح اليت ميكن استنتاجها
قد تكون ّ
املوقف
من حقيقة
الرتكي املناهض للروس
ّ
عمليًا ،هي موقف أنقرة من احلوادث األخرية
ّ
اليت رافقت اإلشكال أو االشتباك الروسي
األوكراني على خلفية إقليم الدونباس ،أو
على خلفية االستهداف األوروبي  -األمريكي
واألطلسي (الناتو) حتديدًا ،الستعادة روسيا
ً
شبه جزيرة القرم،
إضافة إىل املساهمة
الرتكية العملية يف تسهيل االنتشار البحري
األمريكي يف البحر األسود ،من ضمن توجيه
ضد موسكو والرسائل الداعمة
الرسائل احلامسة ّ
ً
ألوكرانيا،
إضافة طبعًا إىل ما ُذكر أعاله عن
الدور الرتكي الفاعل يف أغلب مناورات الناتو
اليت تستهدف روسيا.

ملفّ ليبيا

النقطة األخرى َّ
األمريكي
اليت توضح التواطؤ
ّ
ّ
الرتكي يف
امللف اللييب ،بدأت سابقًا مع
ّ
التحرك العسكري الرتكي لدعم حكومة السراج
آنذاك ،مبواجهة جيش حفرت املدعوم من الروس
والفرنسيني واملصريني ،والذي عاد وتقهقر
بسرعة الفتة بعد أن وصل إىل مشارف
العاصمة الليبية طرابلس ،بسبب فعالية
املسيرَّ ات الرتكية اليت قدمت دعمًا واسعًا
ومباشرًا لوحدات حكومة اإلنقاذ ،وأمام أعني
الروس واألوروبيني وبعض العرب ،الذين
استسلموا ملشيئة إردوغان اليت ختفي مشيئة
األمريكيني.
تابع هذه املناورة األمريكية  -الرتكية
واليومُ ،ت َ
رمسي
حترك مفاجئ لوفد
تركي وصل
من خالل ّ
ّ
ّ
فجأة ،وعلى جناح السرعة ،إىل طرابلس
ً
الليبية ،وذلك
مباشرة قبل قمة الناتو واجتماع
بايدن مع األوروبيني واألتراك ،تأسيسًا
لتشريع نفوذ تركي فاعل يف ليبيا ،اقتصادي
وسياسي وعسكري ،وبرعاية وتوجيه وعناية
أمريكية.
ّ

ملفّ سوريا

يكفي ما تقوم به تركيا يف الشمال السوري،
حيث ال يوجد وجود مباشر للوحدات األمريكية،
من عرقلة لالتفاقيات الروسية اإليرانية الرتكية،
ومن دعم مباشر وغري مباشر للمجموعات
اإلرهابية يف الشمال السوري ،يف استهداف
ّ
مباشر إلمكانية إنهاء
ملف إدلب وتسريع عودة
الدولة السورية ،ليكون عنصرًا رئيسيًا ضمن
اسرتاتيجية أمريكية واضحة ،تهدف إىل تعليق
ّ
ّ
للملف
النهائي
احلل
إجياد
السوري ،من خالل
ّ
ّ
إبقاء الربط بني ملفات إدلب والشرق السوري
وملف إعادة تكوين السلطة يف سوريا ،وهو
متامًا هدف واشنطن منذ بداية حربها على
سوريا.

ملف العراق

مشروعية دولية ،تقوم
أي ذريعة أو
حتت ِّ
ّ
تركيا بشكل متواصل بتنفيذ قصف جوي
على مناطق عراقية ،مبعزل عن التربيرات اليت
تضعها حتت عنوان حماربة «إرهاب حزب العمال
الكردستاني» ،إضافة إىل الدخول املتواصل
والتواجد الربي يف أكثر من منطقة عراقية ،لو
مل يكن ذلك برعاية ومحاية وتوجيه أمريكي،
وبهدف دائم يدخل ضمن
اسرتاتيجية واشنطن
ّ
بإبقاء التوتر داخل العراق ،وإبقاء امللفات
احلساسة
العراقية مفتوحة ،مثل اخلالف بني
ّ
َّ
كردستان العراق والسلطة املركزية،
واليت
تعاني الكثري يف مواجهة الضغوط األمريكية،
على خلفية دفعها إىل التحرر من العالقة اجليدة
مع إيران ،وإنهاء مشروعية احلشد الشعيب
العراقي وحيثيته!
هذا غيض من فيض امللفات اليت ُيستنتج
منها عمليًا التواطؤ األمريكي  -الرتكي ،واليت
يتم الكشف عنها ميدانيًا بشكل واضح ،بسبب
عدم القدرة على إخفائها أو طمسها ،فكيف
بتلك امللفات غري املكشوفة ،واليت تستهدف
الصني يف آسيا الوسطى والقوقاز واليونان
ّ
وقربص ،وغريها من املناطق اليت تشكل
هدفًا رئيسًا السرتاتيجية واشنطن
التوسعية
ّ
والتحريضية!
ّ
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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

وشهد شاهد من أهله ..إردوغان عدو بوتني وروسيا
حسني محلي

بب يف
قد يكون موقف بايدن
الس َ
ّ
حديث فريق إردوغان عن «منوذج
تركي جديد» ضد روسيا ،اليت يعتقد
أفراد هذا الفريق «أنها تفتقر إىل
العديد من مقومات التصدي للقوة
الرتكية الصاعدة».
كتب عمر أوز كزيلجيك يف  2حزيران،
يف املوقع اإللكرتوني لقناة «تي
آر تي» احلكومية باللغة اإلنكليزية،
مقا ً
حتدث فيه عن مضمون السياسة
ال َّ
اخلارجية للرئيس الرتكي رجب طيب
إردوغان وأهدافها ،وأشار فيه إىل
«القلق الروسي من أصداء النموذج
الرتكي يف أوروبا الشرقية».
وقال« :لقد أثبتت تركيا أنها تستطيع
احلد من دور روسيا يف املنطقة،
ّ
من دون احلاجة إىل قوات أمريكية
وأوروبية غربية ،وهو ما يعين ضرورة
احلديث عن منوذج تركي جديد يف
تصدى
وجه روسيا» ،مضيفًا« :لقد
ّ
هذا النموذج بنهجه العسكري لروسيا
يف سوريا ،وقلب موازين القوى يف
ليبيا ملصلحة القوى املعادية حلفرت
إن جناح تركيا
املدعوم من روسياَّ .
يف إقامة وتطوير عالقات وطيدة مع
أوكرانيا وأذربيجان وليبيا واحلكومة
املؤقتة يف سوريا ودول أوروبا
الشرقية (بلغاريا ورومانيا وهنغاريا)،
املد
إمنا هو حتالف يهدف إىل
احلد من ّ
ّ
الروسي .كما أن أوكرانيا وبولندا
اللتني تساهمان يف مواجهة روسيا
اشرتت الطائرات املسرية الرتكية،
ّ
ختطط ٌّ
كل من هنغاريا ورومانيا
فيما
ودول البلطيق (التونيا) لشراء هذه
الطائرات الستخدامها ضد روسيا».
وتابع« :يف املقابل ،تسعى روسيا
ملواجهة النموذج الرتكي اجلديد
احلد
بفرض عقوبات على تركيا ،منها
ّ
من واردات املنتجات الزراعية ،ومنع
للسياحة،
الروس من الذهاب إليها
ّ
أن هذه التدابري
ولكن موسكو ستجد َّ
َّ
لن تنفع ،وما عليها سوى أن تضع
بعني االعتبار احتماالت املواجهة
الساخنة معها أو أن ّ
تتخذ قرارها
األصعب بالقبول بشروط أنقرة غري
َّ
يتعلق مبجاورة تركيا.
املكتوبة يف ما
تشجع
بدورها ،تستطيع أنقرة أن
ّ
ترجح اخليار الثاني،
موسكو على أن ّ
وذلك من خالل املشاريع املشرتكة.
وما على بايدن إال أن يعي ما وعته
روسيا ودول أوروبا الشرقية بأهمية
تركيا ،وأن يعيد النظر يف جممل
حساباته مع أنقرة».
هذا باختصار ما كتبه كيزيلجيك عن
نهج الرئيس إردوغان يف السياسة
اخلارجية ،وهو ما أشرت إليه يف
العديد من مقاالتي يف هذا املوقع،
أن الرجل من
وبفارق
مهم ،وهو َّ
ّ
املقرب جدًا إىل الرئيس
الطاقم
ّ
إن املقال مبثابة
إردوغان .مبعنى آخرَّ ،
«شهادة شاهد من أهل البيت».
قبل التعليق على هذا املقال الذي
املهم بني إردوغان
جاء عشية اللقاء
ّ
بد من تسليط
وبايدن يف  14حزيران ،ال َّ
املؤسسة
الضوء على كاتبه وعلى
َّ
اليت يعمل فيها ،فأوز كيزيلجيك من
مؤسسة الدراسات السياسية
كادر
َّ
واالقتصادية واالجتماعية «»SETA
أسسها رئيس الوزراء السابق
اليت َّ
أمحد داوود أوغلو يف العام ،2006
عندما كان مستشارًا لرئيس الوزراء
إردوغان ،وقبله عبد اهلل غول.
وكان إبراهيم كالني ،املستشار
املالي إلردوغان واملتحدث بامسه،
مديرًا عامًا هلذا املركز ،فيما كان فخر

الدين الطون ،وهو اآلن رئيس إدارة
االتصاالت (مسؤول اإلعالم) يف
الرئاسة الرتكية ،مساعدًا له آنذاك.
أما املدير احلالي للمركز ،برهان
الدين دوران ،فقد ناشد «أمريكا
واالحتاد األوروبي (سابقًا) للوقوف
إىل جانب تركيا يف مواجهتها روسيا
يف إدلب» ،وقال الربوفيسور كمال
إينات ،وهو من ّ
«إن
كتاب املركز،
َّ
روسيا ليست حليفًا موثوقًا به بالنسبة
إىل تركيا».
ّ
الطاقم احمليط بالرئيس
عداء هذا
إردوغان لروسيا بشكل مباشر أو غري
مباشر ،دفع زعيم حزب «الوطن»،
دوغو بارينجاك ،وهو حليف إلردوغان
شن هجوم على املركز
أيضًا ،إىل
ّ
املذكور ،إذ ناشد الرئيس الرتكي
لقطع املساعدات اليت تقدمها الدولة
له ،وقال« :إن هذه املساعدات تعين
ألن املركز
مساعدة أمريكا وإسرائيلَّ ،
يعرقل املصاحلة مع الرئيس األسد
وسوريا ،وهو ما خيدم واشنطن وتل
أبيب».
هجوم بارينجاك هذا رمبا جاء تذكريًا
حتدثت بداية العام
باملعلومات اليت
َّ
اجلاري عن احتماالت تعيني أوفوق
أولوتاش ،أحد كوادر املركز ،وهو
خمتص بالتاريخ اليهودي ،ودرس
ّ
يف «إسرائيل» ،سفريًا جديدًا يف ّ
تل
أبيب ،بعد تشكيل احلكومة اجلديدة.
ويف مجيع احلاالت ،ومهما كانت
القمة بني الرئيس إردوغان
نتائج
ّ
أن
والرئيس بايدن ،فقد بات واضحًا ّ
أنقرة ،مع استمرار هذا الفريق احمليط
التقليدي
بإردوغان ،لن تغيرّ نهجها
ّ
الذي ال يثق بروسيا ،كما مل يكن
يثق باالحتاد السوفياتي ونظامه
الشيوعي ،بدليل أن الرئيس الراحل
تورغوت أوزال رفع شعار «أمة تركية
واحدة من األدرياتيكي إىل سد الصني
املنيع» ،بعد سقوط هذا النظام ،يف
ٍ
إشارة منه إىل حدود اإلمرباطورية
العثمانية اليت انطلقت من حدود هذا
السد ،لتصل إىل البوسنة وجوارها.
ّ
وقد مجع أوزال يف تشرين األول1991
رؤساء اجلمهوريات ذات األصل
الرتكي يف أنقرة ،وهي أذربيجان
وتركمنستان وكازاخستان وقرغيزيا
ٍ
حماولة منه إلقامة
وأوزبكستان ،يف
ّ
يتحدى به روسيا،
تكتل تركي جديد
ّ
أن هذه اجلمهوريات كانت،
باعتبار َّ
وما زالت ،احلديقة اخللفية لروسيا.
َ
اجليش باجتياح الشمال
كما أمر
وضمه إىل تركيا بعد هزمية
العراقي
ّ
ٍ
حماولة
صدام حسني يف الكويت ،يف
منه إلحياء ذكريات حدود امليثاق
الوطين (امليللي) ،اليت كانت ترى
يف الشمال العراقي (املوصل وأربيل
والسليمانية وكركوك) والسوري
بأكمله جزءًا من تركيا احلالية ،فرفض
رئيس األركان آنذاك هذه األوامر ،ما
َّ
فتدخل الرئيس
اضطره إىل االستقالة،
ّ
بوش ،ومنع أوزال من حتقيق حلمه
ّ
تذكره إردوغان بعد ما ُيسمى
الذي
بـ «الربيع العربي» ،وهو اآلن يف
الشمال السوري والعراقي ،بعد أن
فشل يف تسويق منوذج حزبه اإلسالمي
يف دولة علمانية دميقراطية إىل دول
املنطقة وشعوبها ،وهو ما سعت من
أجله واشنطن والعواصم الغربية اليت
مل تعد ختفي قلقها وانزعاجها من هذا
النموذج ،بعد أن فقدت تركيا ُهويتها
العلمانية والدميقراطية ،باعرتاف ّ
كل
أحزاب املعارضة ،اليت َّ
أكد الرئيس
بايدن يف نهاية العام « 2019ضرورة

ّ
تتخلص من االستبدادي
دعمها حتى
إردوغان باالنتخابات».
وقد يكون موقف الرئيس بايدن
بب يف حديث فريق الرئيس
الس َ
ّ
إردوغان عن «منوذج تركي جديد»
ضد روسيا ،اليت يعتقد أفراد هذا
الفريق «أنها تفتقر إىل العديد من
مقومات التصدي للقوة الرتكية
الصاعدة» ،والفضل يف ذلك
ملوسكو ،فقد مسحت للجيش الرتكي
بدخول جرابلس يف آب  ،2016ثم
عفرين بداية  ،2018ثم شرق الفرات
يف تشرين األول العام املاضي،
وأخريًا أذربيجان اخلاصرة احلساسة
لروسيا ،اليت يعيش يف أراضيها
أكثر من  20مليون مسلم ،ومعظمهم
يتواجدون قرب حدود أذربيجان
وجارتها جورجيا ،وستشهد عالقاتها
ً
خدمة
مع أنقرة قريبًا تطورات مثرية،
ألهداف النموذج الرتكي اجلديد! وقد
يتصدى
تريد أنقرة هلذا النموذج أن
ّ
يف الوقت نفسه للمنافس التقليدي
قوميًا وطائفيًا ،إيران ،بامتداداتها
اإلقليمية اليت يراقبها الرئيس
إردوغان عن كثب.
املهمة اليت
يفسر ذلك املعلومات
ّ
ّ
تتحدث عن احتماالت إرسال اجليش
ّ
ّ
ّ
حمل
ليحل
الرتكي إىل أفغانستان،
اجليش األمريكي واألطلسي َّ
الذي
سينسحب منها حبلول أيلول/سبتمرب
القادم ،وهو املوضوع َّ
الذي سيبحثه
الرئيس إردوغان مع الرئيس بايدن،
وسط املعلومات ّ
تتحدث عن
اليت
ّ
اتفاق مسبق يف هذا اجملال ،حبيث
سيقوم اجليش الرتكي حبماية مطار
كابول واملرافق الدولية ،وذلك
بالتنسيق مع «طالبان» اليت تربطها
عالقة جيدة بالدوحة وأنقرة معًا.
الصحافية
املعلومات
وتتحدث
َّ
ّ
أيضًا عن سيناريوهات مثرية حول
أسباب االهتمام الرتكي بأفغانستان
وخلفياته ،وبالطبع بالتنسيق والتعاون
مع واشنطن ،فهذا البلد َّ
الذي كان
سببًا لسقوط االحتاد السوفياتي
لكل من إيران والصني،
جماور حدوديًا ٍّ
ليكون حديث اإلعالم عن احتماالت نقل
املقاتلني األجانب من إدلب وجوارها
إىل أفغانستان هو األكثر إثارة على
املدى املتوسط والبعيد ،وخصوصًا
تتحدث عن
مع املعلومات اليت
َّ
عالقات متينة بني إسالم أباد وأنقرة،
رغم مساعي الرياض لعرقلة ذلك،
أن بعض هؤالء املقاتلني
وخصوصًا َّ
من األقلية الرتكستانية الصينية،
وأن هناك آخرين من مجهوريات آسيا
حتد الصني
الوسطى اإلسالمية اليت
ّ
أن بعضهم قاتلوا
وأفغانستان .كما َّ
يف صفوف «القاعدة» و»طالبان»
يف أفغانستان والشيشان ،وهم على
استعداد للعودة إىل هذه املناطق مع
عودة «طالبان» إىل السلطة.
قد تعود بنا كل هذه املعطيات إىل
مشروع «احلزام األخضر» الذي سعت
من خالله أمريكا يف نهاية السبعينيات
من القرن املاضي إلسقاط االحتاد
السوفياتي ومتزيقه ،وهو ما َّ
حتقق هلا
بعد  10سنوات من حرب أفغانستان.
أن األخرية قد تعود من
ويبدو َّ
جديد ساحة حلمالت أمريكية تهدف
إىل متزيق روسيا من الداخل ،بعد
حتدث
حماصرتها من اخلارج ،وهو ما َّ
ّ
احملللون األتراك يف «،»SETA
عنه
وكأنهم يريدون للتاريخ أن يكرر
نفسه ،ما دام البعض ال يستخلص
الدروس منه!

شـركتا الـخلوي ممـنوعتان مـن الـصرف
إيلي الفرزلي

عاد جملس شورى الدولة إحياء النقاش
بشأن اهلدر يف قطاع اخللوي ،فأوقف
اجمللس تنفيذ قرار
وزيري املال
َ
يَ
لشركت اخللوي
واالتصاالت السماح
بتحويل اإليرادات إىل اخلزينة ،بعد
حسم املصاريف التشغيلية ،خالفًا
لقانون موازنة  ،٢٠٢٠الذي مل يستثن
سوى الرواتب.
عندما ُأقر قانون موازنة  ،2020كان
اجمللس النيابي ،وقبله احلكومة ،قد
ّ
بدآ
حيثان اخلطى للدخول يف عامل
القوانني اإلصالحية ،بضغط من
اجملتمع الدولي .لذلك،
ضم القانون
ّ
بنودًا ُوصفت بأنها إصالحية ،انطالقًا
من غاية أساسية هي وقف اهلدر.
بينت
وملا كان قطاع اخللوي ،على ما ّ
جلنة االتصاالت النيابية ،واحدًا من
مكامن الفساد واهلدر يف الدولة،
كونه خارج الرقابة املسبقة ،تقرر
إنهاء هذه احلالة الشاذة اليت ّ
شكلت
صندوقًا أسود لوزراء ومسؤولني
مر السنوات.
على ّ
نصت املادة  36من املوازنة
لذلكّ ،
يَ
على إلزام
شركت اخللوي بـ»حتويل
كامل اإليرادات الناجتة عن خدمات
االتصاالت
باستثناء
احملصلة،
ّ
الرواتب ،إىل حساب اخلزينة ،يومي
اإلثنني واخلميس من كل أسبوع ،على
أن حتدد آلية دفع املبالغ اليت تتوجب
على اخلزينة ملصلحة الشركات من
بدل إدارة ونفقات وأعباء ومشرتيات
وخالفها مبوجب قرار يصدر عن جملس
بناء على اقرتاح
الوزراء
وزيري
ً
َ
االتصاالت واملالية».
يَ
شركت اخللوي اللتني
بذلكُ ،كّبلت يدا
مل تعودا قادرتني على التصرف باملال
العام من دون رقيب .أدى ذلك إىل
اعرتاضات كبرية ،خبلفيات متعددة،
يف األغلب مصلحية ،وإن كان عنوانها
أن القرار ال يتالءم وطبيعة القطاع
الذي حيتاج إىل قرارات سريعة.
لكن
ّ
أصحاب هذه اآلراء ،بعيدًا عن أحقية
ما يقولونه ،مل جييبوا عن السؤال
األساسي :كيف ميكن احلد من اهلدر
يف القطاع الذي يكلف اخلزينة مئات
ماليني الدوالرات؟ وهل يريدون
من محلتهم استمرار العمل من دون
مراقبة كما كان يفعلون دائمًا؟
ُطرح األمر على احلكومة أكثر من مرة.
املطلوب منها ،حبسب القانون ،حتديد
آلية تنفيذية له ،لكنها بد ً
ال من ذلك
اتفقت على إصدار الوزيرين املعنيني
قرارًا يراد منه نظريًا تنفيذ القانون،
لكنه يف املضمون ينقضه بشكل
واضح .فالقرار الصادر يف  2متوز
،2020
نص يف املادة األوىل على
ّ
أن ُيفتح لدى اخلزينة حساب خاص
يَ
شركت اخللوي ُيسجل فيه
لكل من
احملولة إىل اخلزينة
صايف اإليرادات
ّ
من الشركات ،وكذلك النفقات
املسددة للشركات لتسديد النفقات
ّ
االستثمارية.
ونص يف مادته الثانية
ّ
على «إلزام الشركتني يف األول
من كل شهر بتحويل الصايف من
اإليرادات الشهري بعد حسم كلفة
الرواتب واملصاريف التشغيلية».
نص على
االختالف مع القانون الذي ّ
حتويل العائدات مرتني أسبوعيًا كان
جليًا .كما أن القانون أشار إىل استثناء
الرواتب ،فيما استثنى القرار ،إضافة
اىل الرواتب ،املصاريف التشغيلية،
جميزًا عودة اهلدر من بوابة هذه
املصاريف اليت وصلت إىل 200
مليون دوالر عام  2018وحده.
مام هذا الواقع،
قدم أحد محلة
ّ
األسهم يف شركة «ميك »2

(«تاتش») وسيم منصور ،يف
 21تشرين األول ،2020
استدعاء
ً
أمام جملس شورى الدولة ،طلب
فيه وقف تنفيذ القرار الصادر عن
وزيري املالية واالتصاالت ،وإبطاله
َ
لتجاوز حد السلطة .ويف األول من
الشهر اجلاري أصدر اجمللس ،عرب
اهليئة احلاكمة اليت يرأسها القاضي
فادي الياس ويشارك يف عضويتها
املستشاران كارل عرياني وملى
أزرافيل ،قرارًا بوقف تنفيذ القرار.
وكان منصور طلب ،بواسطة وكيله
احملامي نزار صاغية ،إبطال القرار
ملخالفته املادة  36من قانون املوازنة
ولصدوره عن سلطة غري
خمتصة
ّ
(وزيري االتصاالت واملالية) ،بعد
َ
موافقة جملس الوزراء ،يف حني أن
نصت
املادة  36من القانون ّ 2020\6
على صدور القرار عن جملس الوزراء
بناء على اقرتاح الوزيرين .وعليه،
ً
طالب بوقف التنفيذ لتوفر شروط
املادة  77من نظام جملس الشورى
(أسباب جدية وضرر بليغ) ذلك أن
القرار خمالف للدستور والقوانني،
إضافة إىل أن اجلمعية العمومية
ّ
لشركة «ميك »2
رخصت مرارًا
جمللس إدارتها تسديد مستحقات
املوردين قبل حتويلها إىل اخلزينة
الكرة.
وهي يف صدد إعادة
ّ
ردت اجلهة املستدعى
يف املقابلّ ،
بوجهها ،أي الدولة اللبنانية ،طالبة
رد طلب وقف التنفيذ،
ورد املراجعة
ّ
لعدم ّ
متتع املستدعي باملصلحة ،وألن
املستدعي مل ُيثبت الضرر الشخصي
الالحق مبركزه القانوني من جراء
القرار املطعون فيه ،إضافة إىل
أن جملس الشورى ال يقبل املراجعة
الشعبية .واعتربت املستدعى ضدها
رد املراجعة يف األساس
أنه يقتضي ّ
ألن القرار املطعون فيه استند إىل
القرار الرقم  3تاريخ  2متوز 2020
الصادر عن جملس الوزراء ،والذي
ّ
أورد أنه
يتعذر تطبيق املادة 36
من القانون حللول الدولة يف اإلدارة
وبالتالي يف موجبات املدير املالية،
وأن أي تأخري يف تسديد النفقات
التشغيلية والرأمسالية سيكون له
تأثري على قطاع االتصاالت ،وأن
جملس الوزراء قد وافق على مشروع
قانون يرمي إىل تعديل املادة 36
من القانون مبا يتالءم مع الصيغة
النهائية لدفرت الشروط وعقد اإلدارة
اجلديدة .وهو ما وجدت فيه مصادر
قانونية إصرارًا على تنفيذ مشروع
قانون ال قوة قانونية له على حساب
قانون نافذ ،إضافة إىل اعتبار قرار
وزاري أقوى من القانون.
بالنتيجة ،جاء يف القرار اإلعدادي
«ينظر إىل طلب وقف
للشورى أنه ُ
التنفيذ يف ضوء جدية األسباب
ُ
املدىل بها وبالنظر إىل ظروف
ً
القضية وتالفيا لألضرار البليغة اليت
قد تنشأ عن تنفيذ القرار املطعون،
ّ
يتبني أن شروط املادة ٧٧
متوفرة
يف املراجعة ،فيقتضي بالتالي وقف
التنفيذ».
وإىل وقف التنفيذ الذي يفرتض أن
تقرر إدخال «ميك »2
ُينفذ خالل شهرّ ،
يف احملاكمة وتكليف وزارة االتصاالت
تقديم مطالعتها حول موضوع النزاع.
ورغم أن القرار يطاول بتداعياته
«ميك  »1ضمنًا كونه يوقف تنفيذ
قرار وزاري يشملها ،إال أنه مل يتم
التطرق إليها يف قرار «الشورى»
انطالقًا من أن صفة
املدعي حمصورة
ّ
بـ»ميك ( »2مساهم).
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مــقاالت وتـحقيقات

القضاء العسكري «يُطبِّع» مع العمالء!
رضوان مرتضى
مل يكن العميل جعفر غضبوني الوحيد الذي يرتكه القضاء
فيجيبه
حام أمريكي ُ
حرًا .وإن كان هلذا العميل ٍ
يأمر ُ
العسكري ّ
القضاء العسكري بالسمع والطاعة،
فلمفوض احلكومة لدى
ِّ
باع طويل يف التهاون
احملكمة العسكرية باإلنابة فادي عقيقي ٌ
مع املشتبه فيهم بالتواصل والتعامل مع العدو اإلسرائيلي.
سلسلة ملفات ملوقوفني تواصلوا مع إسرائيليني ودخلوا
أراضي العدو ُعِرضت على النيابة العامة العسكرية ،لكن
عقيقي وسلفه بيرت جرمانوس مل ّ
يتخذا أي أجراء حبق أي
منهم ،سوى االستعجال بالرتك ومنع التوقيف!
العميل جعفر غضبوني ،رقيب يف سالح مشاة العدو
خدم يف صفوف جيش
اإلسرائيلي .ابن بلدة الناقورة الذي َ
العدو لنحو عشر سنوات ،أوقفه األمن العام يف مطار بريوت
يف السادس من حزيران اجلاري ،لورود امسه على الربقية
أن قلب
( 303برقية تصدر عن اجليش ملتابعة العمالء) .إال ّ
مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية باإلنابة القاضي فادي
عقيقي ّ
رق حلال العميل الذي حيمل اجلنسية األمريكية ،ومن
ّ
بأن غضبوني هذا نكل بأبناء اجلنوب أثناء عمله
دون أن يعبأ ّ
يف جهاز االستخبارات التابع لعصابات العميل أنطوان حلد.
ويبدو أن عقيقي مل ّ
يتعظ من جتربة رئيس احملكمة العسكرية
السابق ،العميد حسني عبد اهلل ،الذي ترك جالد اخليام عامر
وباستخفاف ّ
ٍ
الفاخوري،
قل نظريه ،قرر السماح للعميل باخلروج
لقضاء عطلة نهاية األسبوع وسط عائلته ،على أن حيضر اليوم
اإلثنني ليستمع إليه .اكتفى عقيقي حبجز جواز سفر غضبوني
بأن غضبوني
اللبناني ،تاركًا معه جواز سفره األمريكي ،علمًا ّ
غادر تل أبيب عام  ١٩٩٥إىل كندا ومنها إىل الواليات املتحدة
استقر فيها.
األمريكية حيث
ّ
نهج بات
خطوة عقيقي هذه مل تكن وليدة اللحظة ،بل ُتعبرّ عن
ٍ
إن املدعي العام العسكري،
سائدًا يف القضاء العسكري ،إذ ّ
ٍ
الذي ارتكب فضيحة منذ أسابيع بإطالقه سراح
مشتبه فيه
تطوع للعمل مع املوساد اإلسرائيلي ،مل يحُ اسبه أحد .يومها
ّ
سارع القضاء العسكري إىل إصالح اخلطيئة مبخالفة قانونية
إلعادة توقيف املشتبه فيه مارك ط .الذي حلسن حظ عقيقي
وقاضي التحقيق مل يتمكن من التواري عن األنظار طوي ًال .غري
أن لعقيقي مآثر مشابهة .فقد سبق قبل أسابيع أن رفض
ّ
بأن املشتبه
توقيف اللبناني ألكسندر ف( .مواليد  ،)١٩٨٨علمًا ّ
فيه املشهور بـ» »Alexيعمل يف اجملال نفسه الذي يعمل فيه
املشتبه فيه مارك ،بوصفه مدرب فنون قتالية وأسلحة ومحاية
شخصيات،
ويدرب جنودًا وضباطًا يف اجليش اللبناني .وقد
ّ
أن للمشتبه فيه تواص ًال مع حسابات مشبوهة على مواقع
تبني ّ
ّ
ّ
التواصل االجتماعي ،لكنه ذكر أنه حذفها بعدما تبني له أنها
بأن بينها حساب امسه Mossad
تابعة للعدو اإلسرائيلي ،علمًا ّ
.Sayaret
كذلك نشر اللبناني حسني ن( .مواليد  ،)١٩٨٨صورًا
وتعليقات تدعو إىل التطبيع مع العدو اإلسرائيلي .فقد وضع
على حسابه على تويرت صورة للعلم اللبناني
مضاء على أحد
ً
مذي ًال الصورة بعبارة:
األبنية يف األراضي الفلسطينية احملتلةّ ،
«بل ُنريدهاُ ،نريد السالم ،وتبًا ألفكاركم اإليرانية» .أوقف
يف الثامن من كانون األول عام  ٢٠٢٠ليعرتف ّ
بأنه نشرها
لكونه يؤيد «السالم مع إسرائيل من خالل اتفاقية ُتربم من
جانب الدولة اللبنانية فقط ال غري» .مل يتم توقيف حسني ولو
ليوم واحد .فقد أشار مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية
ٍ
باإلنابة ،فادي عقيقي ،برتكه لقاء سند إقامة ،وأخذ
تعهد منه
ّ
بعدم نشر أي صور أو مقاالت تدعو إىل التطبيع مع العدو.
مل يكن حسني الوحيد الذي يرفض
مفوض احلكومة توقيفه
ّ
ّ
يف ملفات كهذه
تتعلق بالدعوة إىل التطبيع مع «إسرائيل».
فقد سبق أن أشار برتك اللبناني مازن ر( .مواليد  )١٩٧٩الذي
كان يضع «إعجابات» على منشورات الناطق باسم جيش العدو
أفيخاي أدرعي .كذلك كان ُيبدي إعجابه مبنشورات صفحة
«أصدقاء إسرائيل» اليت تنشط يف جمال ّ
مل مشل «أصدقاء
إسرائيل» يف العامل العربي والتواصل معهم للتنسيق
والعيش معًا «بعيدًا عن اخلالفات واحلرب» .وذكر مازن الذي
استدعي للتحقيق يف  ١٥كانون األول ّ ٢٠٢٠
ُ
أنه ُيتابع أخبار
اجلالية الدرزية املقيمة داخل أراضي العدو بهدف معرفة طبيعة
بأن احملققني وجدوا
تأقلمهم يف العيش مع الصهاينة ،علمًا ّ
على صفحته ّ
أنه سبق أن أعاد نشر منشور جملندة إسرائيلية
أن شخصني إسرائيليني
ولضابط يف جيش العدو .وذكر ّ
تواصال معه عرب برنامج للمحادثات ،لكنه مل جُيب بسبب عدم
معرفته باللغة العربية ،وخشية كشف األجهزة األمنية أمره.
جمددًا قرر القاضي عقيقي تركه لقاء سند إقامة ،بعد تعهده
بعدم التكرار.

يف آذار من العام احلالي،
أوقف األمن العام اللبناني
مسري ض )١٩٧٢( .الذي
حيمل اجلنسيتني الفرنسية
أن
ّ
والكندية ،بعدما تبينّ
لديه تواص ًال مع شخصيات
إسرائيلية كندية تابعة ملنظمة
صهيونية .وتبني أيضًا وجود
اتصاالت بينه وبني أرقام
ُتستخدم من قبل استخبارات
العدو اإلسرائيلي .ولدى
التحقيق معه ،ذكر ّ
أنه كان
يعمل
مزينًا نسائيًا يف كندا
ّ
حيث تعرف إىل شخصيات
إسرائيلية.
أصول
من
ّ
وأبلغ احملققني أنه بقي
على تواصل معهم،
معددًا
ّ
بضعة أمساء لشخصيات
إسرائيلية .خابر احملققون
مفوض احلكومة عقيقي،
ّ
ليشري برتكه بسند إقامة بعد
التعهد بعدم التكرار.
ّ
القصة نفسها تكررت مع
القاضي عقيقي .فقد رصد
األمن العام تواص ًال بني
اللبنانية لينا ط( .مواليد
واإلسرائيلي
)١٩٧٨
واإلسرائيلي
Stef Israel
البلجيكي  .Stef Lasولدى
متابعة صفحاتها على مواقع
أن
ّ
التواصل االجتماعي ،تبينّ
ضمن الئحة أصدقائها أيضاً
اإلسرائيلي Eli Elic Cohen

من يدعو إىل التطبيع ويتواصل مع إسرائيليني ،يؤنَّبه القضاء العسكري بالتعهّد بعدم التكرار!(أرشيف)

ُ
استدعيت
الذي يتفاعل مع منشوراتها .يف  12نيسان ،2021
إىل التحقيق ،لتعرتف ّ
بأنها تتواصل مع «صديق» هلا يقيم
تعرفت إليه يف بلجيكا قبل عشر سنوات ،حيث
يف تل أبيبّ ،
كان يعمل يف جتارة األملاس .واعرتفت ّ
بأنها ترددت إىل تل
أبيب ثالث مرات لزيارة صديقها وحضور حفل زفاف .املفاجأة
ّ
أنه لدى مراجعة احملققني لعقيقي ،أشار برتكها بعد
تعهدها
ّ
خطيًا بعدم التواصل مع إسرائيليني وعدم الرتدد إىل أراضي
العدو.
قبل عقيقي ،كان القاضي بيرت
جرمانوس يعتمد النهج نفسه.
بينت استقصاءات األمن
فقد ّ
أن ليلى ي( .مواليد
العام ّ
 )١٩٩٤على عالقة غرامية
إسرائيلي
بشخص
ُيدعى
ُ Or Basharتريد الزواج منه
ومعرفة كيفية الذهاب إىل
األراضي احملتلة .عرض عليها

اعرتفت بأنّها
ترددت إىل تل
أبيب ثالث مرات،
لكنّ عقيقي أشار
بإطالق سراحها!

أحد األشخاص السفر إىل دولة أوروبية ومنها إىل «إسرائيل».
قر ّ
استدعيت إىل التحقيق بتاريخ  ٥شباط ُ ،٢٠١٩
ُ
بأنها تنشط
لت ّ
على صفحة  Lebanese jewish community councilوتواصلت
مع العديد من األشخاص عربها للسؤال عن طريقة للسفر إىل
«إسرائيل» للزواج من حبيبها اإلسرائيلي الذي أقنعها بوجوب
أن لديها صديقني إسرائيليني
اعتناق الديانة اليهودية .وتبينّ ّ
على صفحتها على فيسبوك هما  Itzik Drorوزوجته Eti Avani
اللذين تبادلت معهما األحاديث بشأن اإلقامة والعيش يف
فلسطني احملتلة .راجع ضباط األمن العام
مفوض احلكومة
ّ
آنذاك بيرت جرمانوس الذي أشار برتك صاحبة العالقة بسند
إقامة وأخذ
تعهد خطي منها بعدم التواصل مع أشخاص داخل
ّ
األراضي الفلسطينية احملتلة أو مع إسرائيليني.
تساهل جرمانوس مع ليلى باسم احلب ،لكنها مل تكن الوحيدة.
فقد قرر جرمانوس ترك اللبناني مسيح ق( .مواليد )١٩٩٤
الذي كتب على حسابه على «تويرت» تغريدة دعا فيها إىل
التطبيع مع العدو اإلسرائيلي وعقد معاهدة سالم معه وشراء
السالح منه قبل أن حيذفها إثر االنتقادات الكبرية اليت ّ
تلقاها

من الناشطني على مواقع التواصل االجتماعي .أوقف بتاريخ
ليؤكد ّ
أنه كتب العديد من التغريدات املتعلقة
 ٧نيسان ُ ٢٠٢٠
بإسرائيل انطالقًا من اقتناعاته السياسية ،معتربًا ّ
أنه ُيريد
شراء السالح من «إسرائيل» أسوة مبا فعلته أحزاب لبنانية
خالل تعاملها العسكري مع العدو .مل يوافق جرمانوس على
استمرار توقيفه ،بل أشار برتكه فورًا بعد أخذ
تعهد منه بعدم
ّ
تكرار كتابة تغريدات متعلقة بالكيان اإلسرائيلي.
باع طويل يف هذا اجملال .فقد سبق أن راجعه
جلرمانوس ٌ
األمن العام بشأن الفلسطيين األملاني حامت ذ( .مواليد
 ،)١٩٧٢الالجئ يف لبنان ،والذي نشر صورًا له أمام املسجد
األقصى ،ليتبينّ خالل التحقيق معه يف آب ّ ٢٠١٩
أنه سافر
برفقة صديقه عرب مطار دوسلدورف األملاني إىل األردن ،ومن
هناك توجها إىل احلدود الفلسطينية ليعرباها حنو القدس،
حيث زارا األماكن املقدسة ثم توجه إىل مسقط رأسه صفد.
يومها أشار جرمانوس برتكه بسند إقامة وختم احملضر.
مشكلة النيابة العامة العسكرية ،واحملكمة العسكرية ،وحمكمة
التمييز العسكرية ،ليست حمصورة يف التساهل مع التواصل
الذي ُي ّ
صنفه القضاة بأنه «غري أمين» مع العدو ،بل يتعداه
يتطوع للعمل مع استخبارات
إىل التساهل مع من
العدو،
ّ
ّ
وصو ً
ال إىل البحث عن أي ذريعة للتساهل مع عمالء موقوفني
وحمكومني ،كما مع أولئك الذين فروا من لبنان عام ،2000
يوجهها القضاء العسكري
كالفاخوري وغضبوني .الرسالة اليت ّ
مفادها أن لبنان أرض صاحلة للتطبيع مع العمالء.

إخبار ملنع سفر العميل غضبوني

تستعد هيئة ممثلي األسرى واحملررين للتقدم بإخبار أمام
ّ
املدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتوقيف
العميل جعفر غضبوني ،طالبني منع سفره املقرر الثالثاء
أن ممثلي اهليئة
عرب مطار بريوت الدولي .وعلمت «األخبار» ّ
ثان أمام القضاء العسكري ضد غضبوني.
سيتقدمون بإخبار ٍ
كما دعت هيئة ممثلي األسرى واحملررين إىل اعتصام أمام
مبنى احملكمة العسكرية ،عند الساعة العاشرة والنصف من
صباح اليوم ،للمطالبة مبنع سفر العميل غضبوني من لبنان،
وبإخضاعه للمحاكمة ،ورفضًا لعودة أي عميل إىل لبنان من
دون عقاب.
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مــناسبات

مـرده أسـرتاليا يـحيي ذكـرى  ١٣حــزيران

أحيَت هيئة مكتب املرده
– أسرتاليا الذكرى الـ ٤٣
ملجزرة الغدر يف إهدن ،والتي
ذهب ضحيتها  ٣١شهيداً من
ضمنهم النائب والوزير طوني
فرنجية وعقيلته فريا وابنتهما
الطفلة جيهان .
ترأس القداس اإلحتفالي يف
كنيسة مار شربل ،بانشبول،
رئيس الدير األب شربل
عبود يـُعاونه عدد من اآلباء يف
الرعيـّة.
َ
حضر القداس،
إضاف ًة إىل
مسؤول املكتب فادي مـَ ّلو
وأعضاء اللجنة اإلدارية ،قنصل
سيدني العام شربل معكرون،
رئيس الرابطة املارونية
املهندس جوزيف املكاري،
رئيس الجامعة الثقافية يف
العالم (أسرتاليا ونيوزيلندا)
ميشال الدويهي ،الرئيس
الفيدرالي للتيار الوطني الحر
يف أسرتاليا طوني طوق ،وفد
من الحزب السوري القومي
اإلجتماعي ممث ً
ال بشخص
ناظر اإلذاعة سركيس سمعان،
رئيسة حزب الكتائب يف
سيدني لودي فرح أيوب،
القوات اللبنانية ممثل ًة بالسيد
سليم الشدياق ،تيار املستقبل

ممث ً
ال بالسيد فيصل قاسم،
رئيس رابطة آل كرم السيد
بطرس واكيم ،وفد من جمعية
زغرتا برئاسة إيفا معَوَّض،
وفد من اتحاد أبناء الشمال
برئاسة حسّان مرحبا ،رئيس
يـط،
جمعية بان تشارلي معـَ ْ
رئيس جمعية كفرصارون إيلي
ناصيف ،رئيس تحرير صحيفة
املستقبل جوزيف خوري،
رئيس تحرير صحيفة امليدل
إيست الهريالد انطونيوس
بو رزق ،اإلعالمي بطرس
بشارة عن صوت الغد وحشد
كبري من أبناء الجالية ،الذين
أتوا للمشاركة يف إحياء هذه
الذكرى األليمة .
وتحدث االب عبود يف عظته

بإسهاب شارحاً هَوْل ما
حدث يف ذاكَ اليوم املشؤوم
وتأثريه على الكيان اللبناني
بشكل عام واملسيحي منه
بشكل خاص.
وَمـِمـَّا جاء يف العظة « :أيها
األحباء ،اجتمعنا يف هذا املساء،
بدعوة من املردة يف أسرتاليا مع
املدعوين واملشاركني معنا يف
الذبيحة اإللهية لنصلي لراحة
نفس الشهداء الذين سقطوا
يف اهدن يف  13حزيران سنة
 1978وهم  31شهيداً من
بينهم الوزير طوني فرنجيه
وعائلته وكثريون من أبناء
املنطقة .
هذه الحادثة ولألسف كانت
بداية ملخططات ومؤامرات

وأحداث عديدة ما زلنا
نعاني منها حتى اليوم ،هذه
الحادثة اشركت املسيحيني
بالخطة املرسومة منذ زمن
بعيد إلضعاف املنطقة ،وذلك
بإثارة النعرات الطائفية
وتقسيمها إىل فدراليات،
نعم هذه الحادثة كانت بداية
إلنقسام الصف املسيحي
واضعاف قراره وتسهي ً
ال
للهجرة التي افرغت قرانا من
سكانها .وما نشهده اليوم

يف لبنان خري دليل إلضعاف
الوجود املسيحي يف الوطن
الذي اوجدوه وقدموا قوافل
من الشهداء للحفاظ على
كيانه واستقالله وعلى حرية
وكرامة وحقوق اإلنسان فيه».
يف النهاية ،شدَّدَ عبـّود على
املُسامحة واملحبة واإليمان يف
يسوع املسيح «وهذا ما فعله
رئيس تيار املرده سليمان
فرنجية يف تـَرَ ُّفعـِه عن الحقد
األعمى واملسامحة ،كما فعل

يسوع وهو على الصليب،
والتضخية من أجل لبنان
ومسيحيي لبنان».
وأضاف رئيس دير مار شربل
« تيار املرده كان وما زال من
أوائل املقاومني واملدافعني عن
املسيحيني يف لبنان واملشرق،
وعن الكيان اللبناني
كوطن
ٍ
نهائي ألبنائه».
بعد القداس إلتقى الجميع يف
صالون الكنيسة للتعزية .
تصوير أراكس
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ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻳﻬﻧﻲء ﺃﻧﻁﻭﻧﻲ ﺍﻟﻬﺎﺷﻡ ﻭﻣﺎﻳﻛﻝ ﺭﺯﻕ

املجلس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يهنئ
ً
ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﻬﺎﻧﻲ
ﺑﺄﺣﺭ
ﻭﺃﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
اللبنانيةﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
للجامعةﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ
األسرتاليﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ
القاريﺍﻷﺳﺗﺭﺍﻟﻲ
املجلسﺍﻟﻘﺎﺭﻱ
يتقدمﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﻳﺗﻘﺩﻡ
ﺭﺋﻳﺳﺎرئيساً وأعضاء بأحر التهاني من
العالم
ﻓﻲ يف
الثقافية
نيقوالسﻣﺎ
وداني ﺣﺻﻭﻟﻬ
رزقﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺭﺯﻕ
ﻣﺎﻳﻛﻝ
ﻭﺍﻷﺳﺗﺎﺫ
ﺍﻟﻬﺎﺷﻡ
ﺳﻌﻳﺩ
ﺃﻧﻁﻭﻧﻲ
ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ
ﺍﻟﻣﺎﺭﻭﻧﻳﺔ
ﻟﻠﺭﺍﺑﻁﺔ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ
الرئيس السابق للرابطة املارونية الدكتور أنطوني سعيد الهاشم واألساتذة مايكل
ﺍﻷﻡ
ﺍﻟﻮﻁﻦ
ﻭ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ميداليةﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ
بمناسبةﻭﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻬ
ﻟﺧﺩﻣﺎﺗﻬﻣﺎ
ﺗﻘﺩﻳﺭﺍ
ﺍﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ
ﻣﻳﺩﺍﻟﻳﺔ
ﻋﻠﻰ
تقديرا لخدماتهم ومساهماتهم
اسرتاليا
حصولهمﻣﺎعلى
الديري
وفؤاد
نيقوالس
وسليم
.
ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻤﺎ
ﻟﻬ
ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ
ﻣﻊ
،
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺒﻨﺎﻥ
القيمة يف سبيل العديد من املؤسسات والوطن األم لبنان والجالية اللبنانية يف اسرتاليا ،مع التمنيات لهم

بالنجاح الدائم والتوفيق.
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻳﻬﻲ
ميشال الدويهي
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡللجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم
األسرتالي
ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔالقاري
رئيس املجلس
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺍﻷﺳﺗﺭﺍﻟﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ

Dr name ,Bogna
Zborowska

أخصائية وبروفيسور يف سائر
عمليات جراحة العيون

ﺑـﺮﻋـﺎﻳـﺔ ﺭﺋﻴـﺲ ﺣـﺰﺏ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻴـﺔ
ﺍﻟـﺪﻛﺘـﻮﺭ ﺳﻤﻴـﺮ ﺟﻌﺠـﻊ
ﻳـﺪﻋـﻮ
ﺣـﺰﺏ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻴـﺔ ﺍﺳﺘـﺮﺍﻟﻴـﺎ  -ﻣـﺮﻛـﺰ ﺳﻴـﺪﻧـﻲ

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

ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻛـﺔ ﻓـﻲ
ﻟﻘـﺎء ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭﻣـﺔ ﺍﻟﺴﻨـﻮﻱ
ﻭﺫﻟـﻚ ﻣﺴﺎء ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ ٢٠٢١ / ٧ / ١٧
ﺍﻟﺴـﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻣﻨـﺔ ﻣﺴـﺎء" ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻟـﻲ:
Paradiso Venue
53 Spencer St. Fairfield NSW 2165
ﻟﻠﺤﺠﺰ
https://www.trybooking.com/BRHTW
ﺍﺧﺮ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ٢٠٢١ / ٧ / ٣
ﻟـﻼﺳﺘﻌـﻼﻡ ﺍﻻﺗﺼـﺎﻝ ﻋﻠـﻰ 0404 511 115
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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مــنا سبات

وفد من اجمللس القاري األسرتالي للجامعة اللبنانية الثقافية يزور املطارنة ودير مار شربل

مع امليرتوبوليت قدسية

قام وفد من اجمللس القاري
األسرتالي للجامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل برئاسة
الشيخ ميشال الدويهي بزيارة
سيادة راعي أبرشية الروم
امللكيني الكاثوليك يف اسرتاليا
روبري
املطران
ونيوزيالندا
وسيادة املرتوبوليت
رباط،
ونيوزيالندا
أسرتاليا
على
للروم األرثوذكس
والفليبني
ّ
املطران باسيليوس قدسية،
ورئيس دير مار شربل األب
شربل عبود ،وذلك من ضمن
اطار برنامج لقاءات اجمللس
القاري مع قيادات اجلالية.
وكان اجمللس القاري األسرتالي
أستهل لقاءاته بزيارة راعي
األبرشية املارونية يف اسرتاليا

مع امليرتوبوليت رباط

سيادة املطران انطوان شربل
طربية قبل مغادرته اىل لبنان
للمشاركة يف اجتماع املطارنة
يف بكركي.
ضم وفد اجلامعة يف لقاء املطران
رباط ،الرئيس الدويهي ونائب
الرئيس الشيخ جو عريضة
وأمينة السر لودي فرح أيوب
وأمني الصندوق ابراهيم خوري
ومسؤول اإلعالم سركيس
كرم .وعرض الوفد مع سيادته
برنامج اجلامعة وأهدافها.
وتناول اللقاء التطورات يف
الوطن األم لبنان والسبل اليت
تؤدي اىل انقاذ لبنان وشعبه
حيث أستمع الوفد اىل ارشادات
سيادته ورأيه يف طريقة التوجه
الفعال يف التعاطي مع احلكومة

األسرتالية واجملتمع األسرتالي
مبا خيص لبنان.
ثم زار الوفد الذي أنضم إليه
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل فرع نيو ساوث ويلز
الدكتور شاين جحا ،دير مار
شربل يف بانشبول حيث ألتقى
رئيس الدير األب شربل عبود
الذي رحب بوفد اجلامعة أحر
ترحيب وأقام على شرفه مأدبة
غداء حبضور عدد من الرهبان
يتقدمهم األب انطوان طعمة
واألب أيلي رمحة.
وتطرق البحث أثناء اللقاء مع
األب الرئيس شربل اىل دور
اجلامعة باإلضافة اىل عدة أمور
تهم اجلالية ككل والوطن األم
لبنان.

كما التقى الوفد املطران
باسيليوس يف مركز األبرشية
يف بانشبول حبضور الكاهن

مع األب عبود

أفرام ،ودار البحث حول
نشاطات اجلامعة واستعدادها
للتعاون واإلنفتاح على اجلميع.

وقد أثنى سيادته على دور
اجلامعة متمنيًا هلا النجاح يف
كل أعماهلا.

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

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

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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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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من هـنا وهـناك

موظفة تسرق بطاقة ائتمان سيدة متوفاة
بكورونا من أجل «بطاطا وحلوى»

دانت السلطات القضائية الربيطاينة موظفة يف جمال الرعاية
الصحية ،بعدما ثبت أنها استغلت عن عمد بطاقة ائتمانية
ملريضة بفريوس كورونا املستجد توفيت متأثرة به.
وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الربيطاينة أن املوظفة كانت
تستخدم البطاقة املصرفية يف شراء رقائق البطاطا واملشروبات
الغازية واحللوى ،من آلة بيع باملستشفى.
ووقعت احلادثة يف إحدى مستشفى «هارتالندز» مبدينة
برمنغهام الربيطانية.
وقالت الشرطة إن عائشة بشارات ( 23عاما) وجدت بطاقة
ائتمان المرأة تبلغ من العمر  83عاما ،توفيت قبل عدة أشهر
من جراء إصابتها بفريوس كورونا.
وسجل طبيب يف املستشفى الربيطاني وفاة املرأة املسنة عند
الساعة  1:56ظهر يوم  24يناير املاضي ،لكن بعد  17يوما
من الوفاة ،أجرت بطاقة االئتمان  6عمليات شراء دفعة واحدة،
قيمة كل واحد منها جنيه إسرتليين واحد.
ويف املساء ،أعادت موظفة الرعاية عملية الشراء وكانت جبنيه
إسرتليين أيضا ،ثم حاولت مرة أخرى بعد  4أيام لكن البطاقة
مل تعمل ألنها ألغيت من جانب عائلة املتوفاة.
وبشارات من منطقة من فارم رود يف برمنغهام ،وألقي القبض
عليها خالل مناوبتها يف  28يناير املاضي ،وكانت بطاقة السيدة
الراحلة معها عندئذ.
ويف البداية ،أخربت املوظفة الشرطة أنها عثرت على البطاقة
على األرض ،ثم اختلط عليها األمر فاستعملت هذه البطاقة
عوضا عن بطاقتها هي.
لكنها اعرتفت يف النهاية بالسرقة واالحتيال والكذب ،وقضت
حمكمة بريطانية بسجنها لعدة أشهر مع تأجيل التنفيذ ملدة عام
ونصف.
وقال ضابط يف الشرطة الربيطانية« :كان هذا خيانة كبرية
للثقة وأمرا حمزنا لعائلة الضحية».
وأضاف« :كان على أفراد العائلة أوال أن يواجهوا مأساة
فقدان أحد أفراد العائلة بسبب الوباء ،ثم اكتشفوا أن البطاقة
املصرفية مفقودة ،فقد أخذها شخص كان ينبغي أن يعتين
بها».

إماراتي يفقد مدخراته بالكامل بسبب
مكاملة هاتفية مدتها  7دقائق
فقد شاب إماراتي مدخراته املالية بالكامل بعد أن تلقى مكاملة
هاتفية مل تستغرق سوى  7دقائق.
وقالت صحيفة «البيان» إن مواطنا إماراتيا شابا ،يدعى راشد،
فقد ما مجعه طيلة سنوات عمل فيها جبد واجتهاد بعدما تلقى
اتصا ً
ال هاتفيًا من شخص ادعى أنه موظف يعمل يف البنك الذي
يودع لديه أمواله.
ادعى احملتال أن البنك ينفذ إجراءات حتديث للبيانات اخلاصة
بعمالئه ،ليشرع يف طلب بعض املعلومات من راشد لتجديد
بياناته.
ختوف راشد من أن املتصل حياول االحتيال عليه ،إال أن
املعلومات اليت قدمها عنه ،جعلت راشد يطمئن للموظف،
باإلضافة إىل أنه كان قد استقبل يف وقت سابق رسائل من
البنك ،تؤكد له ضرورة حتديث بياناته.
وأثناء سري املكاملة اهلاتفية عادت الشكوك لتساور ذهن
وأفكار راشد ،وذلك بعد أن طلب منه املوظف تزويده بكلمة
املرور اخلاصة به.
فرفض راشد يف البداية إعطاءه إياها ،إال أن املوظف أكد له
أن بطاقته سيتم إيقافها إال إذا قام بتغيري رقمه السري ،ومن
أجل ذلك ،هو حباجة لرقمه السري القديم ،إللغائه وإدخال رقم
آخر جديد ،فوافق راشد ،وأنهى املكاملة.
وبعد أقل من ساعة ،وردت رسالة إىل هاتف راشد مرسلة من
بنكه ،تفيد بسحب كامل الرصيد املالي املوجود يف احلساب
املصريف ،اتصل الشاب بالبنك لالستفسار عن األمر ،ليؤكد
له موظفو البنك أنهم مل يقوموا بالتواصل معه ،ليتأكد من أنه
تعرض لعملية احتيال.

طفل أمريكي يسبح ساعة إلنقاذ أسرته رجل حيتفظ جبثة والدته يف خزانة
بفرنسا ملدة  7أعوام

جنح طفل يبلغ من العمر سبع سنوات ،من والية فلوريدا
األمريكية ،يف إنقاذ نفسه ووالده وأخته ،بعد أن سبح ملدة
ساعة تقريبا للوصول إىل الشاطئ وطلب املساعدة هلما بعد أن
جرفهما التيار بعيدا.
وكان تشيس بوست ،الذي اعترب «بطال» ،يف رحلة مع والده
ستيفن وأخته أبيغيل ،يف نهر سانت جونز ،للسباحة اجلمعة
املاضية ،قبل أن جيرفهم تيار بعيدا عن القارب الذي كانوا
فيه.
حاول األب بوست ،مساعدة طفليه ،لكنه مل ينجح ،فطلب من
ابنه تشيس السباحة إىل الشاطئ ،بينما كان حياول الوصول
إىل ابنته ،اليت كانت ترتدي سرتة جناة.
قال بوست« :أخربته أني أحبه ألنين مل أكن متأكدا مما سيحدث،
حاولت التمسك بهما ،بينما جرف التيار ابنيت».
استغرق األمر من تشيس ساعة للوصول إىل الشاطئ ،حيث
كان يسرتيح يف املنتصف من خالل ترك ظهره يطوف على
املاء.
عندما وصل تشيس إىل الشاطئ ،ركض إىل أقرب منزل طلبا
للمساعدة.
يف غضون ذلك ،كان والده واخته قد جرفهما التيار إىل حنو
ثالثة كيلومرتات من موقع القارب ،وفقا للسلطات احمللية يف
جاكسونفيل.
واستطاعت فرق اإلنقاذ الوصول إليهم وإنقاذهم بعد ذلك.

بعد تراجع الوالدات..

الصني تسمح بإجناب  3أطفال

إعتقلت الشرطة الفرنسية مهاجرا صربيا ،للتحقيق معه بتهمة
إخفاء جثة والدته املتوفاة منذ سبعة أعوام ،حتى ال ينقطع
حصوله على معاشها التقاعدي.
وأفادت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية ،بأن ساسا ،وهو
رجل يبلغ من العمر  47عاما ،تقدم بنفسه إىل الشرطة يف
العاصمة باريس لإلعالم جبرميته واإلقرار بإخفاء جثة والدته
زالكا ،اليت توفيت سنة  ،2014وعدم اإلعالن عن وفاتها حتى
يتسنى له احلصول على معاشها.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة عثرت بعد مرافقة املتهم إىل
املنزل على جثة العجوز حمنطة داخل خزانة.
واعرتف املتهم بأنه وضع رغوة من الصابون ومواد أخرى
وتغطيتها بقماش لتفادي انبعاث الروائح الكريهة من اجلثة.
وتوفيت زالكا عام  2014عن عمر  75عاما بعد إصابتها
بالسرطان ،لكن ابنها ساسا تعمد إخفاء نبأ الوفاة واالحتفاظ
باجلثة داخل خزانة يف بيت احلمام طيلة سبع سنوات ،قبل أن
يكشف الفضيحة يوم الثالثاء بعد أن أجرب على إخالء املنزل
لفائدة مالكيه.
ومت إيقاف املتهم والتحقيق معه قبل إطالق سراحه يوم األربعاء،
كما مت تشريح اجلثة مبستشفى بالعاصمة باريس.
وأثبت تقرير الطب الشرعي عقب تشريح اجلثة أن وفاة األم
كانت طبيعية ،وأن املتهم مل تكن له عالقة بوفاتها ،لكنه سيمثل
أمام القضاء من جديد حملاكمته بتهمة إخفاء جثة والدته.

أمريكية تشعل النار يف زوجها
بسبب كثرة استخدامه للهاتف

أشعلت سيدة أمريكية النار يف زوجها بسبب كثرة استخدامه
هلاتفه احملمول ،ما أصابه حبروق شديدة ُنقل على إثرها إىل
املستشفى.
وألقت الشرطة األمريكية القبض على تيفاني هول ،البالغة من
العمر  36عاما ،واحتجزتها يف سجن مقاطعة أشتابوال ،بعدما
صبت البنزين على زوجها الستيين وأشعلت النار فيه خالل
مشاجرة حدثت بينهما حول كثرة استخدامه هلاتفه احملمول،
حبسب إعالم أمريكي.
وكانت الشرطة انتقلت إىل منزل الزوجني مبدينة أوهايو
األمريكية ،بعد تلقيها اتصاال هاتفيا من أحد اجلريان بالواقعة.
وأصدر مكتب عمدة أشتابوال بيانا صحفيًا عن الواقعة ،جاء فيه:
«أخرب الضحية رجال الشرطة أنه وزوجته كانا يتجادالن حول
كثرة استخدامه للهاتف عندما جاءت إليه مع دلو من البنزين،
وصبته عليه ثم أشعلت النار فيه».
ّ
وأضاف البيان« :نتيجة لذلك ،ركض الضحية عرب الشارع إىل
منزل أحد اجلريان الذي قام ّ
برشه خبرطوم ماء واتصل بالشرطة
ثم حاول املساعدة يف عالج حروق الرجل حتى وصلت الطواقم
الطبية».

أعلنت احلكومة الصينية السماح لكل زوجني بإجناب ثالثة
أطفال ،بعد أن أظهرت بيانات اإلحصاء السكاني اخنفاضا كبريا
يف املواليد.
أن القرار «جزء من سياسية إصالح شاملة
وجاء يف بيان للحكومةّ ،
ملواجهة حتديات ارتفاع معدالت الشيخوخة بني السكان».
وذكر البيان أن هناك حاجة إىل اختاذ خطوات رئيسية ملعاجلة
مشكلة ارتفاع معدالت الشيخوخة من خالل إصالح سياسة
املواليد.
وأوضحت احلكومة أن السياسة اجلديدة بشأن املواليد
«سرتافقها تدابري داعمة» ،مضيفة« :سيؤدي ذلك إىل حتسني
الرتكيبة السكانية يف الصني».
وذكرت وكالة أنباء الصني اجلديدة (شينخوا) أن تغيري السياسة
متت املوافقة عليه خالل اجتماع املكتب السياسي ،برئاسة
أعلنت قيادة شرطة والية نيويورك األمريكية ،أن رجال مطلوبا
الرئيس شي جني بينغ ،دون أن تذكر موعد سريان التغيري.
يشار أنه يف العام  2016تراجعت الصني عن سياسة إجناب خدر واغتصب صديقات ابنته املراهقات اللواتي ال تتجاوز
الطفل الواحد ،بسبب مشكلة شيخوخة اجملتمع ،حيث اعتمدت أعمارهن  13عاما.
عاما ،ثالث فتيات أثناء النوم يف
41
جوردون،
سياسة إجناب طفلني بدال من واحد ،الستعادة احليوية اجملتمعية ،هاجم دواين
ً
منزله يف ضاحية سربينغفيلد جاردنز يف بداية شهر أيار /مايو،
وتعويض نقص العمالة.
ً
وفقا إلدارة شرطة نيويورك.
هذا وبدأت احلكومة بتطبيق سياسة الطفل الواحد يف ،1979
قالت إحدى الضحايا إن جوردون أعطاها حبوبًا بيضاء تسببت يف
بهدف احلد من تزايد السكان وحتقيق التنمية االقتصادية.
وبلغ عدد سكان الصني  1.41178مليار نسمة ،بنسبة منو إصابتها بالعجز ،وبعد ذلك بدأ بعملية االغتصاب.
وصلت لـ  5.38يف املئة ،حسبما ذكرت اهليئة الوطنية ونشرت الشرطة صورا للمشتبه به ،الذي قالوا إنه من احملتمل
لإلحصاء ،نقال عن بيانات التعداد الرمسي للسكان ،الذي جيرى أن يكون مضطربا نفسيا ،وغري سوي من الناحية العقلية،
مرة كل عشرة أعوام.
حبسب ما نشرت صحيفة «نيويورك بوست» األمريكية.

اتهام رجل أمريكي بتخدير واغتصاب
صديقات ابنته املراهقات
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كــتابات

فـي الـبعيد

مصاب باملسافة
ٌ
يستعني
ُ
بدرب
ٍ
حيني
ال يضيء وال
ُ
غريب
ٌ
تاه يف ماضي احلكايا
فأوصله
ُ
اجلنون
إىل غده
ُ
حتمله اجلهات
ّ
سراب رؤيا
وينقله
سفني
رمل
على
ٍ
ُ
يتيم الفكر
ُ
تطويه املنايف
وتشرب
ُ
جون
قصته
خنب
الس ُ
ّ
ّ
َ
وصل احلقيقة
فال
يف عالها
ّ
ابتلت
وال
الظنون
بفكرته
ُ
هو ابن احلرب
كم شهد املراثي
احلرب
ونسل
ّ
وطني
أشالء
ُ
ٌ
تأمل
ّ
يف مرايا الغي روحًا
ّ
التجاهل
يشيعها
ّ
كون
والس ُ
ّ
فأدرك ّ
ت
مي ٌ
أنه ْ
ولكن
ْ
مثله
تقمص
ُ
ّ
يكون
يف ما
ُ
هو الالمنتهى
فيه ويبدو
بأن خرافة املوتى
ّ
يقني
ُ

محمد عامر األحمد  -سورية

ٌ
مسـاحات غـري مرئية

هل من أحد؟

ُ
ضي ٌ
قة
الغرفة
ّ
ٌ
شاسعة
و رؤانا
ٌ
ورق
سقف من
يعلو رأسينا
ٍ
قلق
جدران من
حتمله
ٌ
ٍ
واألبواب
ْ
ً
سراب
خادعة مثل
تبدو
ْ
َ
خلف مرايا ُح ِ
لم ِك
ُ
نافذ ٌة
وضباب
دموع
أنهار
تسبح يف
ُ
ِ
ْ
ٍ
مرتاب
صار كالنا مكتئبًا
ْ
يتمز ْق
خيشى سقفا قد
ّ
ّ
تتشق ْق
أو جدرانًا قد
كيف سنبقى؟
َ
سنخرج؟
كيف
ُ
َ
هل من ٍ
الباب؟
خلف
أحد ينقذنا
ْ
نغل ْ
أبواب ُم ِ
قة
ٌ

ُ
ْ
األروقة
املدفون خلف
ليل ِك
ُ
النور
الدرب على
قطع
َ
َ
ِ
ونام
ْ
ْ
ِ
النزقة
متاهات رؤاه
يف
ْ
ِ
املنغلقة
أبوابك
وعلى
مستهام
صب
ظل
ْ
ٌّ
ْ
ِ
قلقة
الساعات جتري
يحَ ْ ُس ُب
بنشيج َ
أرقْه
ويداري
ٍ
طريان بدون أجنحة
ٌ

ِ
لوالك ما َعَر ْف ُت ّ
أنين
ً
ْ
ُ
حاملة
النجوم
مرآة ترى
أمحل
َ
ُ
ِ
سباتها
األيام من
وتوقظ
َ
ْ
ِ
نائمة
وأنت
ِ
األزهار
كنت أرى
لوالك ما
ُ
ْ
بامسة يف ّ
ً
والنهار
ليل
ال ِ
ْ
ِ
لوالك ما َعَر ْف ُت ّ
أنين
ُ
احلب إذا أحَبْب ْت
أغرق يف
ّ
ّ
وأنين
ْ
أجنحة
أطري دون
ً
ِ
بيت..
كنت لي
إن
قافية أو ْ

ماذا تعلم عن اإلميان وهل هناك
عدة أنواع من اإلميان؟!

ماذا تعلم عن اإلميان ،وهل هناك عدة أنواع من االميان؟!
يقول الكتاب وتعرفون احلق واحلق حيرركم ..فاملعاناة الكربى
اليت نراها يف هذه األيام واليت نقرأ عنها يف عدة حقبات
تارخيية ال نرى منها غري التشعب يف اإلميان لعبادة بعض
البشر واحلجر واملنحوتات واأليقونات الفارغة من احلياة واليت
ال يوجد فيها الرجاء العظيم والطريق القويم اىل رحاب اهلل
القدوس.
اهلل مل يظهر يف األصنام وال يف األيقونات ألنه اله حي
وكلمته ال متوت بل تعطي احلياة ،وروحه ينبوع احلياة وحميي
لكل إنسان يقبل اليه ويؤمن به ال بغريه ..إلن احلياة من اهلل
ِ
وحده وليس هلا أي مصدر أخر  ،ان كان يف السماء او على
األرض.
حنن جيب علينا أن نكون حريصني على حياتنا وحياة أوالدنا
وال نهمل إمياننا او خندع أنفسنا لقلة معرفة احلقيقة عن اإلميان
احلقيقي .وهنا مثل آخر عندما الرب سأل تالميذه من منكم
يعرف من أنا يا أحبيت ،فأول من أجابه مسعان أبن يونا ،الذي
كان أحد تالميذه ،الذي ّ
لقبه ببطرس صاحب األميان الصخري،
الذي قال له انا أعرف من أنت يا رب ،أنت املسيح أبن اهلل
احلي ،الذي ترفع خطايا العامل ،فكان جواب الرب املباشر  ،يا
مسعان إميانك عظيم وصخري إلن ال حلم ودم أعلن لك ذلك
لكن أبي الذي يف السموات هو الذي أعلن لك من أنا ،احلق
احلق اقول لك يا مسعان بن يونا أنت الصخرة وعلى هذه
الصخرة أبين كنيسيت وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها.
نرى ونقرًا دائما يف الكتاب املقدس عن الرتكيز على اإلميان
الصحيح باخلالق ليس باملخلوق .ألنه ال يوجد أي إصحاح يف
الكتاب املقدس يذكر فيه انه جيب علينا أن نعبد البشر
املؤمنني او القديسني امواتًا كانوا او احياء ..ألن الرسل
القديسني كانوا أمثولة لنا لكي نتماثل بهم ونتشجع ونصبح
مثلهم تالميذ للمسيح وقديسني هلل واإلميان به وبكالمه
املقدس ال بأحد غريه على اإلطالق.
ً
إن كل إنسان يؤمن
إميانا ثابتًا بعمل الرب واطاعة تعاليمه
املقدسة قد تقدس ،إلن القداسة تأتي نتيجة اإلميان احلقيقي
باهلل والعمل الظاهر يف عمل الرب وبشارته املقدسة وكالمه
الصادق وأخالقه العالية ،والشكر هلل واملسيح اللذين أعطيانا
القوة والغلبة على ان نؤمن ونتقدس وخندم الرب بكل كلمة
علمنا إياها ،وان نذهب ونطوف العامل أمجع أينما حللنا وأينما
ّ
ذهبنا لكي ّ
نعلم ونعلن عمله وخالصه وقداسته لكل إنسان
يؤمن به خملصًا ومعلمًا وإهلًا وديانًا.
وايضًا سيمكث غضبه الشديد املعلن على فجور الناس الذين
ّ
مل يؤمنوا به ،وعلى كل خملوق يتكل ان
خيلص نفسه من
غري املسيح ..او إنه يتكل على ذراع إنسان لكي يتعبد له .
فان مصريه املوت واهلاوية واجلحيم ..النه مل يؤمن به ربًا
وشفيعًا واهلًا وقدوسًا ..الذي هو معنا يف روحه القدوس
وكلمته املمتلئة نورًا وحقًا وحياة ملن يريدها وحييا بها اىل
األبد ..له كل احلمد والشكر ربنا وخملصنا وفادينا الوحيد
والقربان املقدس وجوهر صفات اهلل الذي ظهر لنا باجلسد
املمجد النوراني يسوع املسيح احلياة والرجاء األزلي الذي ال
يطرح أحدًا من أبنائه خارجًا ..الذي معه مفاتيح اهلاوية واجلحيم
والنعيم ،إلن اخلالص به وال بأحد غريه منذ البدء آمني.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل
سيدني اوسرتاليا
خالد الح ّلي  -إيالف
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تـتمات

غارات اسرائيلية...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف مشال مشال ووسط و جنوب قطاع غزة.
واستهدفت الغارة اإلسرائيلية األوىل وفق وسائل إعالم فلسطينية
موقع اإلدارة املدنية شرق خميم جباليا مشال قطاع غزةفيما استهدفت
غارة أخرى من طائرة استطالع أحد مواقع املقاومة مشال القطاع.
وأشارت وسائل اإلعالم الفلسطينية إىل أن املوقع املستهدف هو
موقع فلسطني التابع للمقاومة مشال بلدة بيت الهيا مشالي قطاع
غزة كما استهدف سالح اجلو اإلسرائيلي أرضا زراعية بصاروخ
استطالع مشال غرب غزة مقابل صالة احلرية.

تجدد القصف اإلسرائيلي

كما جتدد القصف اإلسرائيلي على موقع اخليل يف منطقة معن شرق
خانيونس ،باإلضافة إىل قصف موقع للمقاومة يف منطقة السودانية
غرب مشال قطاع غزة.
فيما أفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن اجليش قصف أهدافا تابعة
حلماس يف قطاع غزة ردا على استمرار إطالق البالونات احلارقة.
يأتي ذلك بعد قيام إسرائيل بإرسال رسالة إىل حركة محاس ،مفادها
بأنه يف حال عدم توقف إطالق البالونات احلارقة من القطاع باجتاه
أراضيها ،فستكون هناك جولة عسكرية جديدة.

إطالق البالونات من قطاع غزة

وذكرت قناة « »13اإلسرائيلية اخلاصة أن الوفد اإلسرائيلي ،املوجود
يف القاهرة حاليا ،بعث برسالة إىل محاس عرب االستخبارات املصرية
تقول إنه إذا استمر إطالق البالونات من قطاع غزة ،فسيكون هناك
«حارس األسوار  ،»2يف إشارة إىل العدوان اإلسرائيلي األخري على
غزة ،والذي أطلقت عليه إسرائيل اسم «حارس األسوار».
وأشارت القناة إىل أن مصر تبذل جهودا ملنع انهيار وقف إطالق
النار بني إسرائيل والفصائل الفلسطينية يف غزة.
وذكرت القناة أن  8حرائق اندلعت يف مستوطنات غالف غزة
احملاذية للقطاع ،اجملاورة نتيجة إطالق بالونات حارقة من غزة باجتاه
إسرائيل.

االتفاق على الهدنة

يأتي تصعيد الليلة بعدما شنت إسرائيل ضربات جوية على قطاع
غزة ،ألول مرة أول أمس الثالثاء منذ االتفاق على اهلدنة ،ردا
على البالونات احلارقة ،أطلق اجليش اإلسرائيلي قنابل غاز عند
السياج احلدودي مع القطاع املكتظ بالسكان ،وفق ما أفاد مراسل
«العربية/احلدث» ،مؤكدًا اندالع حرائق عند حدود غزة بسبب البالونات
احلارقة.
وكانت احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة شددت على وجوب وقف
التصعيد .فقد أفيد أن إسرائيل طلبت من القاهرة تهدئة الوضع يف
القطاع قبل أن يتدهور بسرعة.

اجليش اللييب يطلق...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وجهت وحدات
وأوضحت القيادة العامة للجيش ،يف بيان ،إنها
ّ
عسكرية إضافية من كتائب املشاة للمنطقة لدعم غرفة عمليات حترير
اجلوب الغربي ،بعد تصعيد العصابات التكفريية للعمليات اإلرهابية
يف هذه املنطقة ،ورصد حتركاتها من قبل االستخبارات العسكرية.
ويأتي حترك اجليش ،بعد أقل من أسبوع على تفجري بوابة أمنية يف
مدينة سبها بسيارة مفخخة ،أسفر عن مقتل مسؤول أمين كبري وجرح
عناصر من الشرطة وحرق عدد من السيارات ،تبناه تنظيم داعش.
وقال اجليش ،إن العملية العسكرية اليت أطلقها ،تأتي يف إطار
تنفيذ املهام والواجبات املناطة بالقيادة العامة يف احملافظة على
أمن الوطن وسالمة املواطن واجتثاث اإلرهاب.

واشنطن حتمّل احلوثيني...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
اجلهود الرامية إلحالل السالم ووقف إراقة الدم يف اليمن.
وندد ليندركينغ بشدة ،خالل لقائه وزير اخلارجية اليمين أمحد بن
مبارك ،باستمرار هجمات احلوثيني على املدنيني ،مؤكدًا موقف بالده
من أن «ال حل عسكريا للصراع يف اليمن».
وأشار إىل أن الوقف الفوري والشامل إلطالق النار ميثل ضرورة
أساسية للتخفيف من املعاناة اإلنسانية.
وحبث املبعوث األمريكي مع وزير اخلارجية اليمين مستجدات عملية
السالم يف ظل استمرار تعنت امليليشيات احلوثية ورفضها لكافة
اجلهود اهلادفة إىل ختفيف املعاناة اإلنسانية اليت تشهدها اليمن،
حبسب وكالة األنباء اليمنية الرمسية.

بوليتيكو :سفينتان...

تـتمة املنشور على الصفحة األول

وقت مبكر من هذا األسبوع ،وهي تتجه اآلن مشالاً على الساحل
الغربي إلفريقيا.
وغريت السفن ،اليت يعتقد املسؤولون األمريكيون أنها كانت تستعد
إلجراء عملية نقل أسلحة ،مسارها عدة مرات خالل رحلتها من إيران،
وميكن أن تفعل ذلك مرة أخرى .ولكن بعد تغيري املسار يف وقت
مبكر من هذا األسبوع ،من احملتمل أن تتجه اآلن إما إىل البحر األبيض
ً
وفقا ملسؤول دفاعي
املتوسط إىل سوريا ،أو مشالاً حنو روسيا،
مطلع على الوضع.
ويعتقد املسؤولني األمريكيون أن تغيري املسار يشري إىل جناح محلة

دبلوماسية حلث احلكومات القريبة من أمريكا على رفض استقبال
السفن.
جديدا بعد
مسارا
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» أن الفرقاطتني رمستا
ً
ً
أن حث مسؤولو إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن بشكل علين وسري
حكومات فنزويال وكوبا ودول أخرى يف املنطقة على عدم السماح
هلما بالرسو.

محاوة الفتة على...

تـتمة املنشور على الصفحة األول

انطباعا بطول االزمة وحتى استفحاهلا حنو األسوأ .ونقلت املصادر
بأن باسيل ما يزال يصر على كل املطالب السابقة جلهة حصول
رئيس اجلمهورية على مثانية وزراء ورفضه ان يسمي احلريري
الوزيرين املسيحيني ،مع التشدد يف اعادة توزيع احلقائب الوزارية
ضمن معايري متساوية بني الطوائف واالهم من ذلك ،قول باسيل
بان التنازل يعين ترك احلريري يدير البلد لوحده وهذا االمر مرفوض
ولن نقبل به.
وتلفت مصادر اىل ان مضمون بيان كتلة الوفاء ملقاومة يعرب
بوضوح عن موقف احلزب الذي يدعو إىل تنازالت متبادلة من كال
الطرفني.
ويبدو ان ملف تشكيل احلكومة اجلديدة مؤجل حلني البت بالصفقة
االسرتاتيجية للملف النووي االيراني مع االمريكيني .ولذلك سيبقى
لبنان بال حكومة ويف حال االنتظار وتداعياته املدمرة.
باملقابل ،قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس اجلمهورية إىل أنه
من غري الوارد لدى الرئاسة أن تسلم أو أن ترتضي بالغاء دورها
ألن رئيس جملس النواب يف بيانه «استكرت» أن يكون هناك وزير
واحد لرئيس اجلمهورية.
وقالت املصادر هنا :إذا كيف بأمكانك أن تؤمن شراكة ومشاركة،
وحتجب عن رئيس اجلمهورية هذا األمر من خالل مشاركة وزير او
أكثر يف احلكومة.
وسألت املصادر ملاذا كان حيق لرؤساء سابقني مثل اهلراوي تسمية
ثالثة وزراء يف احلكومة وحيجب هذا احلق عن الرئيس العماد ميشال
عون؟!
ولفتت إىل أن املسألة ليست مسألة حرب كما أن بعبدا ليس من
هواة إعالن احلروب مكررة التأكيد أنه كان ال بد من تصحيح أمر
جلأ الرئيس بري إليه يف البيان الذي أصدره .وأوضحت أن رئيس
اجلمهورية مل يقفل الباب أمام مبادرة بري بل ابقاها قائمة بدليل
أنه اعرب عن تسهيله هلا وقد قال ذلك ،إذ ارتضى بالعدد الوزاري
املطروح أي الـ ٢٤وزيرا وبكل ما شكل أساس املبادرة وليس
صحيحا أنه طلب تسمية الوزيرين املسيحيني إضافة إىل الثمانية كما
جاء يف بيان اجمللس ،والصحيح هو قوله حول التسمية باالشرتاك
مع الرئيس املكلف تشكيل احلكومة سعد احلريري ،أي أنه يتفق مع
احلريري على التسمية وبالتالي مل حيصر التسمية به.
واضافت املصادر :اذا كان الرئيس بري يريد االستمرار يف مبادرته
فإن بعبدا ال ولن متانع ذلك اطالقا ،لكن هذه املبادرة جيب أن تكون
واضحة وحمددة وتضم مسائل تستدعي االتفاق بشأنها وال بد من
أي يلعب صاحب املبادرة دور الوسيط وليس دور الطرف كما ورد
يف بيان بعبدا.
ورأت انه إذا كانت األمور اليوم جامدة أو ختضع إلعادة تقييم
الفريقني خصوصا بعد املواقف اليت أطلقت واليت تتطلب هذا
التقييم ،فإن أي حتريك أو إطالق جديد ملبادرة الرئيس بري يعود
له .وبالنسبة إىل بعبدا فإن موقفها واضح وشرحت ودافعت ألن
رئيس جملس النواب وجه يف بيانه اتهامات لبعبدا يف ما خص
رفضها الرئيس احلريري وقيام احلكومة يف حني أن األمر غري صحيح
وقد أوضح البيان ذلك.
اما ماذا ميكن أن حيصل يف األيام املقبلة ،فإن املصادر اشارت إىل
أنه ال ميكن اجلزم بأي شيء إمنا األبواب مفتوحة وبعبدا منفتحة وتؤيد
تأليف احلكومة اليوم قبل الغد إذا كانت هناك نية صادقة يف إجياد
حل للوضع احلكومي.

الهدنة

دخلت البالد يف شبه هدنة سياسية بعد حرب البيانات الرئاسية بني
بعبدا وعني التينة وان استمرت عرب بعض نواب االطراف الثالثة
(«املستقبل» وحركة «امل» والتيار الوطين احلر) ،ومل حيصل اي
تطور جديد او اتصاالت باستثناء تأكيدات بأن اتصاالت التهدئة اليت
ّ
يقوم بها حزب اهلل وفرنسا عرب السفرية يف بريوت آن غريو ستستمر
اىل االسبوع املقبل ،فإن جنحت يف إعادة اهلدوء اىل «احملاور»
السياسية املتقابلة امكن البحث جمددا يف استئناف مبادرة بري
أو مناقشة االفكار اليت تقدم بها االطراف ولو بصيغ جديدة .لكن
مصادر مطلعة عن كثب على الوضع العام اكدت انه حتى اآلن ال
أجواء وال اجوبة واضحة عن مسار االمور مستقب ًال ،وإن كان اجلميع
يتهيب املرحلة وحيذر من مضاعفات ما جيري.
وعلم من مصادر متطابقة مطلعة انه خالفًا ملا تردد ،مل حيصل اي
لقاء بني رئيس التيار الوطين احلر النائب جربان باسيل ومسؤول جلنة
االرتباط والتنسيق يف حزب اهلل وفيق صفا من اجل تهدئة االجواء
اليت نتجت عن تبادل البيانات التصعيدية بني رئاسيت اجلمهورية
واجمللس النيابي ،وان كان هذا ال يعين انه لن جتري اتصاالت لتربيد
االجواء احملمومة متهيدا لعودة مساعي تسهيل تشكيل احلكومة.

املحروقات

وعقدت جلنة االشغال والنقل والطاقة واملياه النيابية جلسة لبحث
مصري وقف الدعم الذي سيلجأ إليه مصرف لبنان لوقف ادعم عن

احملروقات.
ونقل جنم عن حاكم مصرف لبنان ان ال إمكانية الستمرار الدعم،
واحلاكم سيوقف االعتمادات .ولكن احلاكم فتح  80مليون دوالر من
أجل البنزين واملازوت ميكن ان خيدم  20يومًا.
وبقي على املوافقة على دعم االعتماد على  3900لرية لبنانية يف ما
خص الدعم ،بانتظار الوصول إىل البطاقة التمويلية.

مؤتمر دعم الجيش

ونظمت باريس مؤمترا دوليا لدعم اجليش اللبناني ،ملنع انهياره ،من
حد اإلعالن عن مساعدات ملموسة مع تفاقم األزمة
دون
التوصل الي ّ
ّ
االقتصادية والسياسية يف البالد.
وقالت وزارة القوات املسلحة الفرنسية يف بيان «سلط املشاركون
الضوء على األوضاع االقتصادية واالجتماعية املزرية واآلخذة يف
التدهور باستمرار يف لبنان .يف هذا السياق ،شددوا على ان القوات
املسلحة اللبنانية ،اليت تعاني من ضغوط كبرية ،ال تزال عمادا
اساسيا للدولة اللبنانية».
وأضاف البيان« :متاسكها واحرتافيتها عامالن اساسيان للحفاظ على
استقرار البالد يف مواجهة املزيد من املخاطر».
ومل ترد الوزارة على طلب لتقديم مزيد من املعلومات.
وحذر قائد اجليش العماد جوزيف عون من انهيار املؤسسات ومن
بينها املؤسسة العسكرية ،وبالتالي فالبلد بأكمله سيكون مكشوفًا
امنيًا.
جاء كالم عون امام املؤمتر الدولي لدعم لبنان ،مؤكدا امام املشاركني
أن الوضع ال ميكن استمراره .لكنه قال ان املؤسسة العسكرية يف
بالده ما زالت قوية .واخنفضت قيمة الرواتب اخنفاضا حادا مما دفع
العديد من أفراد اجليش للعمل يف وظائف إضافية أو إنهاء خدمتهم
يف اجليش .والدعم الذي ُطلب من تلك الدول ال يشمل دفع رواتب،
وإمنا مواد غذائية وامتدادات طبية وقطع غيار لعتاد اجليش وحتى
الوقود.
وقال دبلوماسيان إن اغلب الدول أبدت استعدادا لتقديم املساعدة
بشكل ثنائي ومن اآلن فصاعدًا ،وإن آلية للمتابعة من أجل املراقبة
والتنسيق ستستخدم يف هذا الصدد.
واستهلت املؤمتر وزيرة الدفاع يف حكومة تصريف األعمال زينة عكر
بالقول:
َّ
وسريكز
مفصلة حباجات اجليش.
سيقدم العماد جوزف عون قائمة
ّ
َّ
األولويات الراهنة ،اليت خضع مضمونها ملناقشات
يف تقريره على
َّ
مطولة مع مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص للبنان ومعظم عواصم
َّ
دولكم الكرمية.
وذكرت خطوط الدعم الثالثة على املستوى الكلي:
 مساعدة اجليش من خالل توفري املواد الغدائية واملساعداتالعينية.
َّ
 دعم نظام الرعاية الصحية يف اجليش اللبناني ،مع العلم أنِّ
حاليا خدمات طبية لنحو  400000عنصر
تقدم
املؤسسة العسكرية
ً
(من ضمنهم اجلنود وعائالتهم) من خالل تأمني األدوية واملعدات
ً
وأيضا من خالل صيانة املعدات املتوافرة
واملستلزمات الطبية،
حاليا.
ًّ
 تزويد اجليش اللبناني بقطع غيار ملعداته وأجهزته .ويتالءم هذا معالربامج التدريبية املستمرة اليت تهدف إىل تطوير قدراته» ..ومل يأت
املتمر على ذكر رواتب اجليش.
وختمت عكر« :وسط هذه املرحلة الفائقة األهمية ،وبالنظر إىل البيئة
املضطربة واملتقلبة واحملفوفة بالشكوك اليت حتيط بلبنان ،ال جيوز
سمح بالتخلي عن اجليش اللبناني ،أو بزعزعة استقراره جراء
أن ُي َ
تراكم األزمات ،وأبرزها األزمة االجتماعية واالقتصادية( .مزيد من
التفاصيل على الصفحتني  3و )5

يوم غضب أو يوم إجازة

وحتول «يوم الغضب» إىل يوم «إجازة» أمس يف ضوء اإلضراب
الذي دعا إليه االحتاد العمالي العام ،ونفذ االحتاد وقفة احتجاجية
امام مقره على طريق النهر ،ضمن فعاليات يوم اإلضراب ،وكانت
كلمة لرئيس االحتاد بشارة األمسر قال فيها« :علينا الدفاع عن لبنان
واللبنانيني ،فهناك حماولة لتهجرينا من البلد وما نراه انهيار كل
املنظومات الصحية والرتبوية واالقتصادية واملستشفيات وأصبح
احلد االدنى لالجور أقل من  30دوالرا ،ما نراه اليوم حماولة اغتيال
للشعب اللبناني ودعوته للهجرة ،كما جيب التصدي من اجل احلفاظ
على ما تبقى من لبنان وكل فئات الشعب ،وهذا ال يتحقق اال من
خالل حكومة إنقاذ متهد الستقرار سياسي ومتهد للمعاجلات االقتصادية
وما عدا ذلك ضرب من احملال».
أن هذا التحرك عنوانه األوحد «احلفاظ على ما تبقى
وإذ كشف عن ّ
من لبنان عرب تأليف حكومة إنقاذ واحلفاظ على املؤسسات كمرفأ
بريوت الذي يتداعى ومصاحل املياه واوجريو والصندوق الوطين
توجه إىل السياسيني قائ ًال« :توقفوا عن
للضمان االجتماعي»،
ّ
الرتاشق واالتهامات واحملاصصة وبادروا اىل حكومة إنقاذ .أنتم
تقتلون االجيال وهناك  250الف خريج جامعي ال جيدون عمال ،ان
مبن فيهم
ما حيصل كارثة واالحتاد العمالي حريص على كل عامل َ
املياومون».
ت العاملة يف مطار 
ل اجلوي والنقابا 
و نفذ العاملون يف قطاع النق 
بريوت الدولي يف بريوت وقفة احتجاجية جانب مدخلاملطار ،تضامنا
م اليوم ،احتجاجا
مع االضراب الذي دعا اليه االحتاد العمالي العا 
على األوضاع االقتصادية واالجتماعية .وانتشرت عناصر تابعة للقوى
االمنية من جيش وقوى امن داخلي امام مدخل املطار ،حفاظا على
حركة تنقل السيارات من املطار وإليه.
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

صفحة 24

Saturday 19 June 2021

الـسبت  19حــزيران 2021

Page 24

تـكنولوجيا وعـلوم

يشبه األرض وله غالف جوي
 4أسرار جتهلونها يف
ناسا تعلن عن اكتشاف كوكب «غريب» واتساب ..ما هي؟
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» عن اكتشاف كوكب
وصفته بالـ»غريب» ،ما أثار اهتمام العلماء الباحثني عن حياة
خارج كوكب األرض.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» الربيطانية أن باحثني من خمترب
تابع لناسا وجامعة نيومكسيكو ،اكتشفوا كوكًبا خارج اجملموعة
الشمسية أطلقوا عليه اسم  TOI-1231 bيدور حول جنم قزم
معروف باسم القزم األمحر.
وأفاد العلماء بأن الكوكب املكتشف حديثا هو حبجم كوكب
يوما ،حيث أنه أقرب
نبتون ،ويتم دورته حول جنمه كل 24
ً
بثماني مرات إىل جنمه من املسافة بني األرض والشمس ،لكن
درجة حرارته تقرتب إىل حد كبري من درجة حرارة األرض ،بسبب
ضعف قوة جنم القزم األمحر الذي يدور حوله الكوكب.
وتبني للعلماء أن الغالفه اجلوي للكوكب تبلغ حوالي  330كلفن
أو  140درجة فهرنهايت ،ما يعين أن الكوكب  TOI-1231bأحد
أروع الكواكب اخلارجية الصغرية اليت ميكن دراسة غالفها اجلوي
حتى اآلن ،كما رجح العلماء وجود سحب يف غالفه اجلوي ،ما
يعين احتمال وجود ماء على سطح الكوكب.
من جانبها ،صرحت جينيفر بريت ،إحدى باحثات ناسا ،واألستاذة
املساعدة يف قسم الفيزياء وعلم الفلك جبامعة نيو مكسيكو:
«ستتيح لنا املالحظات املستقبلية هلذا الكوكب اجلديد حتديد
ً
مزيدا
مضيفا أن
مدى إمكانية تكوين السحب املائية حوله».
ً
ضروريا لفهم كيفية تكوين تلك السحب
من الدراسة سيكون
ً
بدقة.
ويف وقت سابق ،أعلنت وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» عن
تنفيذ مهمة جديدة للمرة األوىل منذ أكثر من  30عاما ،ألحد
أكثر الكوكب شهرة يف جمموعتنا الشمسية ،بعد مؤشرات تؤكد
وجود حياة على سطحه.
وكشفت وكالة الفضاء األمريكية النقاب عن مهمتني جديدتني
بقيمة  500مليون دوالر ،من املتوقع إطالقهما يف غضون
السنوات العشر املقبلة إىل جار كوكب األرض.
وحبسب صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،سنطلق مهمات
«ناسا» إىل كوكب الزهرة الذي يصفه العلماء بـ»توأم األرض
عاما.
الشرير» ،للمرة األوىل منذ أكثر من ً 30
وقال مدير «ناسا» بيل نيلسون ،إن املهمتني»DAVINCI+« ،
و» ،»VERITASستتوجهان إىل الكوكب املعروف باسم «توأم
األرض الشرير» كجزء من برنامج االكتشاف اخلاص بها.
وأعلنت «ناسا» يف بيان هلا ،أن هذه املهمات االستكشافية
تهدف إىل تقديم معلومات لفهم كيف أصبح كوكب الزهرة
ً
شبيها باجلحيم برغم وجود العديد من اخلصائص األخرى
عاملا
ً

املشابهة لعاملنا (كوكب األرض) ،ورمبا كان أول عامل صاحل
للسكن يف النظام الشمسي ،مكتملاً مبحيط ومناخ شبيه
باألرض».

الصني ترفع علمها على املريخ

أرسل الروبوت الصيين «زورونغ» صورًا لنفسه من املريخ
بوجود علم صيين ،خملدا بذلك آثاره على الكوكب األمحر ،وهو
ما أبرزته باعتزاز اجلمعة وكالة الفضاء الصينية.
والتقط الروبوت ،الذي يشبه الطيور ،صورة لنفسه «سيلفي»
جبوار منصة هبوطه ،باستخدام كامريا قابلة للفصل ،وبدت
ألواحه الشمسية أشبه جبناحني.
ونظمت وكالة الفضاء الصينية احتفا ً
ال مبناسبة نشر الصورة
الذاتية اليت يظهر فيها العلم الصيين يف موقع اهلبوط على
سطح املريخ يف جو ضارب إىل احلمرة ،وفقا ملا ذكرته
األسوشيتد برس.
وكان الروبوت «زورونغ» وصل إىل املوقع يف منتصف مايو
بعد رحلة استمرت قرابة عام من األرض ،والتقط أيضا صورة
آلثار عجالته الست يف تربة املريخ.
ووصفت وكالة الفضاء الصينية األمر بأنه «بصمة الصني»
على الكوكب األمحر.
ويزن الروبوت «زورونغ»  240كيلوغراما ،وسيتوىل درس بيئة
كوكب املريخ وحتليل تكوين صخوره.
ومن بني مهام الروبوت األخرى ،إجراء حتليالت للرتبة والغالف
اجلوي ،والتقاط الصور ،واملساهمة يف رسم خرائط للكوكب
األمحر.
والتقط الروبوت  4صور عالية الوضوح ،حيث وضع الكامريا
على بعد  10أمتار من منصة اهلبوط ،ثم تراجعت اللتقاط سيلفي
له وملنصة اهلبوط ،حبسب ما ذكرت فرانس برس.

دراسة صادمة تكشف فعالية «السائل املنوي» لـ 200عام
اجملففة
الفضاء
محضها
عمليات

توصلت دراسة علمية جديدة إىل أن احليوانات املنوية
بالتجميد ،واخلاصة بفئران ،واملخزنة على منت حمطة
الدولية ،ملدة ست سنوات ،مل تتعرض ألي تلف يف
النووي ،وأثبتت أنها قادرة على االستخدام يف
تلقيح.
ووفق الدراسة اليت نشرت نتائجها يف جملة «ساينس أدفانسز»،
فإنه ميكن احلفاظ على احليوانات املنوية للثدييات ،على منت
حمطة الفضاء الدولية ،دون أن تتعرض للتلف ،ملدة تصل إىل
 200عام تقريبا.
وحبسب العامل ساياكا واكاياما من جامعة «ياماناشي» يف
اليابان ،فإن الدراسة اجلديدة كشفت تأثري «اإلشعاع الفضائي»
على احلمض النووي ،وإمكانية تسبب ذلك بطفرات.
مجد الباحثون عينات من احليوانات املنوية لـ12
ويف جتربتهمّ ،
فأرا ،وضعت داخل كبسوالت صغرية وخفيفة الوزن ،مت نقلها
حملطة الفضاء الدولية.
وما مييز التجربة حبسب ما نقلت صحيفة «إندبندنت» الربيطانية
عن واكاياما ،وجود طيف واسع من األشعة يف الفضاء
خالفا لألرض ،فهناك أيونات ثقيلة ،وبروتونات ،وموجات
كهرومغناطيسية من التوهجات الشمسية.
وفحص العلماء بشكل دوري أجزاء صغرية من العينة ،وأعادوا
بعضها إىل األرض بعد  9أشهر ،وتركت جمموعتان على منت
حمطة الفضاء الدولية ملدة عامني و 9أشهر ،وملدة  5سنوات
و 10أشهر على التوالي.

وعندما اخترب الباحثون العينات باستخدام أدوات تقيس كمية
اإلشعاع اليت قامت بامتصاصها ،وأجروا اختبارات لتقييم تلف
احلمض النووي يف نواة اخللية ،وجدوا أن البقاء فرتات طويلة
على منت حمطة الفضاء الدولية مل يؤدي إىل تلف احلمض
النووي يف احليوانات املنوية.
وأشارت الدراسة إىل أن خاليا احليوانات املنوية اليت أعيد
تنشيطها بعد تذويبها ،قد أدت لتشكل أجنة ،وذلك عند حقنها
يف مبيض إناث الفئران.
وتعد النتائج اليت توصل إليها العلماء مهمة فيما يتعلق بإمكانية
تكاثر الثدييات يف الفضاء ،مبا يف ذلك البشر.

منصة «واتساب» اليت تستقطب متابعة مجاهريية واسعة حول
العامل ،متتلك أربعة أسرار عن احملادثات واملساحة اليت تستهلكها
يف اهلاتف ،ما هي هذه األسرار وكيف نستفيد منها؟
يعتمد الكثريون حول العامل على منصة تطبيق «واتساب» يف
التواصل االجتماعي السريع ،ألنها أسهل املنصات استخدامًا،
وألن اجلميع ميتلك حسابًا عليها ويستخدمها دائمًا.
وكذلك ،تعتمد الكثري من األعمال على التواصل عرب «واتساب»،
سواء كان هذا التواصل بني زمالء العمل ،أو مع العمالء ،وهذا
ً
ما يؤدي إىل زيادة مجاهريية التطبيق وزيادة مستخدميه حول
العامل.
وعلى الرغم من كون الكثريين يستخدمونه بشكل مستمر ،إال
أن «واتساب» متتلك أسرارًا تغري شكل احملادثة متامًا .أسرار
ليست معروفة للجميع ..إليكم  4أسرار مل تعرفوها مسبقًا.
تغيري خلفية احملادثة:
كان يف املستطاع تغيري خلفية احملادثة يف «واتساب» يف
املاضي من خالل تطبيقات طرف ثالث ،وليس بشكل رمسي.
وقد أضافت الشركة هذه اخلاصية مع التحديثات املستمرة
للتطبيق على «أندرويد» و»آيفون» ،وأصبح باإلمكان تغيريها
بشكل رمسي ،وهو أمر أكثر أمانًا من التطبيقات املنفصلة.
كما ميكن تغيري خلفية احملادثة لتصبح لونًا مصمتًا أو عرب اختيار
صورة من الصور.
عندما تغيري خلفية احملادثة فإنها تتغري لدى الشخص فقط،
وهذا يعين أن الطرف اآلخر يف احملادثة لن يرى التغيري.
كم يستهلك واتساب من مساحة هاتفك؟
يستهلك «واتساب» مساحة اهلاتف بشكل كبري ،وهذه واحدة
من مشاكله ألنه يقوم بتخزين جزء كبري من البيانات على ذاكرة
اهلاتف ،ومن هذه البيانات الصور وملفات الفيديو املتنوعة
اليت تصل إىل اهلاتف.
لكن ميكن معرفة استهالك «واتساب» للمساحة بشكل مفصل،
وهذا يعين أن معرفة أي حمادثة تستهلك أكرب مساحة.
بعد إجراء احملادثة ،ميكن حذف البيانات اإلضافية يف احملادثة
أو إزالتها لتوفري املساحة على اهلاتف ،وللتمكن من الوصول
هلذه البيانات جيب فتح قائمة االعدادات ،ومن ثم التوجه إىل
استهالك املساحة والبيانات ثم استهالك مساحة التخزين .يف
هذه الصفحة هناك جمموعة من احملادثات وإىل جانب كل حمادثة
املساحة اليت تأخذها هذه احملادثة باإلضافة إلمجالي املساحة
اليت تستهلكها املنصة ككل.
وختتلف طريقة عرض البيانات حبسب اهلاتف .فهناك جمموعة
من احملادثات ميكنك االختيار بينها ومعرفة كمية البيانات اليت
يتم استهالكها.
إذا زادت كمية البيانات املستهلكة يف احملادثة ،فهذا يدل
أننا تتحدث مع هذا الشخص كثريًا أو نرسل له الكثري من
امللفات.
ميكن بكل سهولة تغيري اخلط يف رسائل واتساب.
هذه االختيارات سهلة وال حتتاج لتثبيت أي برامج لتفعيلها،
وميكن جعل الغلط غليظًا من خالل إضافة عالمة النجمة على جانيب
اجلملة أو الكلمة ،وأما جلعله مائ ًال يضاف شريطة underscore
على اجلانبني ،وإلضافة خط مير فوق اجلملة يضاف عالمة املد
على جانيب الكلمة.
يستهلك «واتساب» باقة االنرتنت ،وهذا ميثل مشكلة بعيدًا عن
شبكة «الواي فاي» .ومن األفضل التحكم يف هذا االستهالك
وتقليله قدر االمكان.
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صــحة وغــذاء

حتذير من تناول القهوة
والثوم على معدة خالية

كشف عالمة غري متوقعة
ألمراض خطرية

ّ
حذر الدكتور املصري رامي صالح الدين ،املتخصص يف العالج
الطبيعي والتغذية العالجية ،من تناول الثوم أو القهوة على معدة
خالية ،مشريا إىل أن مثل تلك العادة تؤذي املعدة.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن صالح الدين ،قوله إنه أمر سيئ
أن يتناول اإلنسان شيئا مثل الثوم والقهوة حال خلوها ،إذ أن
ذلك «يستفز املعدة» ،مشريا إىل أنه ميكن االستفادة من الثوم
والبصل بإدخاهلا يف العديد من األكالت.
يف السياق ذاته ،قدم الطبيب قائمة أغذية صحية من شأنها
تقوية املناعة ضد الفريوسات والفطريات ،موضحا إن فيتامني
«سي» والزنك واملاغنسيوم عناصر تفي بهذا الغرض ،وهي
جزء أساسي من الربوتوكول العالجي لفريوس كورونا ،إضافة
للمضادات احليوية الطبيعية مثل الثوم والبصل.
وأوضح خبري التغذية العالجية أن فيتامني «سي» موجود بكميات
وفرية يف اجلوافة والكيوي والفلفل ،ثم احلمضيات ومن بينها
الربتقال واليوسفي والليمون ،أما الزنك فيوجد يف األطعمة
املسلوقة مثل اللحوم إىل جانب للمكسرات.
وشدد جهاز املناعة ال يعمل بشكل جيد إال عند احلصول على
القدر الكايف من الراحة والنوم جيدا  8ساعات ليال ،لذلك فإن
من يعاني من األرق يواجه مشكالت يف املاغنسيوم ،الفتا إىل
أن املاغنسيوم موجود يف املكسرات والبقوليات واخلضراوات
اخلضراء.
من ناحية أخرى ،قال اختصاصي التغذية ،ميخائيل غينزبورغ،
إن األشخاص الذين يعانون من أمراض املعدة جيب أن يتناولوا
الثوم حبذر ،وأشار إىل أن املذاق الالذع والكاوي للثوم ميكن أن
يهيج الغشاء املخاطي للفم واملريء.
وأوضح غينزبورغ يف مقابلة مع قناة «زفيزدا» الروسية« :إذا
كانت هناك أمراض يف املعدة  -التهاب املعدة وما إىل ذلك
 فأنت حباجة إىل استخدام هذا الثوم يف الطعام ،على سبيلاملثال ،أضفه إىل األطباق الساخنة وحساء امللفوف وما إىل ذلك،
أي جتنب تناوله نيئا».
يذكر أن دراسة أمريكية سابقة ،كانت قد حذرت من أن شرب
 4فناجني قهوة يف اليوم قد يضاعف من خطر اإلصابة مبرض
يهدد البصر.
وذكرت الدراسة اليت أجريت يف مستشفى «ماونت سيناي»
يف مدينة نيويورك األمريكية أنه ميكن ألربعة فناجني من القهوة
يتم تناوهلا يوميا أن تضاعف خطر اإلصابة بـ»الغلوكوما ،الذي
يهدد البصر بأربعة أضعاف بني أولئك الذين لديهم استعداد
وراثي جتاه ارتفاع ضغط العني ،حبسب صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية.

وفقا للدكتور األملاني يانس واغنكنخت ،قد يسبب اللحاف
السميك ومالبس النوم الدافئة التعرق ليال .ولكن يف بعض
احلاالت ،يشري التعرق الليلي إىل خماطر صحية.
ويشري الطبيب ،إىل أن التعرق غري املنظم ،ميكن أن يكون بسبب
اإلفراط يف تناول الطعام أو شرب الكحول قبل النوم .ولكن
جيب استشارة الطبيب املختص يف حال استمرار حالة التعرق
الليلي فرتة طويلة.
ويقول« ،ميكن أن يشري فرط التعرق ،إىل وجود التهابات مزمنة
أو أورام يف اجلسم .وميكن حتديد سبب فرط التعرق الليلي
بسهولة بإجراء الفحوص الالزمة ،وعند الضرورة إجراء حتليل
الدم».
ويؤكد اخلبري ،على أن فقدان الوزن أو نوبات احلمى أثناء النوم،
هي أيضا من أعراض أمراض خطرية

مشروبات مضرة إذا تناولتها
على معدة فارغة

كتب موقع  Interiaأن عدم تناول وجبة إفطار كاملة وشرب
العصري أو الشاي ميكن أن يكون غري صحي.
قام األطباء بتجميع قائمة كاملة من املشروبات ،واليت ميكن أن
يؤثر شربها على معدة فارغة سلًبا على اجلسم.
حتتوي عصائر احلمضيات على نسبة عالية من فيتامني «سي»
يقوي املناعة .ولكن حتى كمية صغرية من املشروب تسبب
الذي ّ
تهيج املعدة وحرقة املعدة والتجشؤ .ال ينصح األشخاص الذين
يعانون من محوضة عالية بتناوهلا على اإلطالق.
يزيد عصري الطماطم من إنتاج محض املعدة ،والذي ميكن أن
ً
أيضا األمل أو عسر اهلضم.
يسبب
ال ينصح بالشرب على معدة فارغة الشاي والقهوة .إذا كنت
تشرب الشاي على معدة فارغة ،فسيؤدي ذلك إىل اختالل
التوازن احلمضي ،وميكن أن يؤدي إىل اجلفاف ويسبب الوذمة.
ستؤدي القهوة السوداء على معدة فارغة إىل إطالق هرمون
التوتر الكورتيزول ،مما يؤدي إىل خفقان القلب والقلق ونوبات
اهللع.
جيدر ً
أيضا التخلي عن تناول املشروبات الغازية على معدة فارغة.
ً
وفقا لألطباء ،فإنها تزيد عمل الكبد والبنكرياس واملعدة ،وتدمر
األسنان وتساهم يف حدوث أمراض فطرية.

الصحة املصرية تكشف 4
أمراض معدية تنقلها األركيلة
وحتذر املواطنني

أعلنت وزارة الصحة والسكان املصرية ،إن األركيلة ممتلئة
بالكائنات احلية الدقيقة خاصة بعد استخدامها من جانب أكثر
من شخص ،وهو ما يرفع احتمالية انتقال األمراض املعدية بني
مستخدميها.
وأضافت وزارة الصحة ،أن من األمراض املعدية اليت من املمكن
أن تسببها األركيلة هي فريوسات اجلهاز التنفسي وفريوس
التهاب الكبد سي والسل وفريوس كورونا.
وكانت الوزارة ،أكدت أن املدخنني من مرضى القلب واجلهاز
التنفسي أكثر عرضة لإلصابة باألعراض الشديدة عند اإلصابة
بفريوس كورونا مطالبة باإلقالع عن التدخني متاما.
وقالت ،إن «السيجارة ختنق الرئتني وباقي أجهزة اجلسم ،ومتنع
عنها األوكسجني الالزم لنمو وظائفها على النحو السليم»،
ونصحت املواطنني بالتوقف الفوري عن التدخني ،الفتة إىل أن
التدخني يزيد من احتمالية اإلصابة مبضاعفات كورونا.
وطالبت وزارة الصحة والسكان ،املواطنني باحملافظة على
الصحة ،مع اإلقالع عن التدخني ،حيث كانت قد حذرت ،من
خماطر تعرض غري املدخنني لنواتج احرتاق تبغ املدخنني ،اليت
حتوهلم ملدمنني سلبيني.

خبري تغذية يو ّضح من عليه
االمتناع عن تناول الفجل
أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ ،خبري التغذية الروسي ،أن الفجل
غين باملواد املغذية .ومع ذلك قد يكون ضارا للبعض.
ويشري اخلبري يف حديث تلفزيوني ،إىل أن الفجل ،هو أحد أقدم
اخلضروات وأكثرها شعبية .ميتاز الفجل مبذاق خاص وهو غين
بالعناصر املعدنية الدقيقة والفيتامينات ،باإلضافة إىل ذلك له
خصائص مضادة لاللتهابات واألورام.
ويقول« ،ولكن هذا ال يعين عند وجود سرطان يف مرحلة متقدمة،
ميكن عالجه بتناول الفجل  ،ولكنه يف هذه احلالة سيبطئ تطور
الورم السرطاني .ومبا أن االلتهابات تشكل أساس مجيع
األمراض املرتبطة بالتقدم بالعمر ،فإن تناول الفجل يبطئ عملية
الشيخوخة».
ويضيف ،بغض النظر عن فوائد الفجل الكثرية ،جيب على
األشخاص الذين يعانون من قرحة املعدة والتهاب املعدة وامراض
اجلهاز اهلضمي األخرى ،تناوله حبذر .ألن الفجل حيتوي على
مركبات إيثرية ومرارة ،تسبب تهيج الغشاء املخاطي للمعدة،
وقد تسبب تفاقم احلالة الصحية.
ويقول ،يف هذه احلالة «من األفضل تناول الفجل بعد األكل،
وليس قبل أو أثناء تناول الطعام .ومن األفضل تناول الفجل
عند وجود مشكالت يف اجلهاز اهلضمي مع الزيت أو اللنب لتخفيف
تأثريه املهيج».
وينصح اخلبري غينزبورغ ،كل من يعاني من اخنفاض محوضة
املعدة ،بتناول الفجل على الريق ،لتحسني إفراز عصري املعدة
وعملية اهلضم.

* 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
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Two residents of Melbourne Michael McCormack says retownhouse complex test posi- gional Australia will have ‘bigtive, forcing area into isolation gest say’ on future of coal

Government nurses have
been called in to a Melbourne townhouse complex and residents have
been put in isolation after
two tested positive.
Victorian
government
nurses have descended
on an Melbourne townhouse complex after concerns were raised over
potential transmission
between the buildings.
Health Minister Martin Foley said on Monday contact tracing teams had
identified two positive
cases lived in the same
low rise townhouse complex in Southbank.
Mr Foley said a case that
tested positive on Saturday lived in the same
complex as a aged care
worker at Arcare Maidstone who also tested
positive.
“There was reason to believe, both from genomic
sequencing and from the
epidemiology of these
cases, possible exposure
sites around a smaller
number of internal facilities,” he said.
“Health contacted residents of this complex to
inform them of that potential transmission risk
and have asked them to
isolate.
“Department of Health
specialist nurses were on
site (on Monday) morning
working with the residents
and a pop-up testing facility was established near
the facility to make sure
that we could make it as
easy as possible for people to get tested.
“Rather than wait for the
community to come to
the contact tracers and
the testing facility, local
public health took the
view that they should go
to them, and I think that is
a good thing.”
Mr Foley said most residents would only be required to isolate until they
test negative as it was a
tier 2 exposure site, but

a smaller number would
need to quarantine for the
full 14 days.
He said there were just
over 100 townhouses in
the complex.
“An SMS went out too
everyone on the list last
night … and a door knocking and testing is well underway,” he said.
“It’s quite a large area
with multiple entry points
and car parks.
The Party Games newsletter Get your political briefing from news.com.au’s
political editor Samantha
Maiden.
“But we took the view
if we want to run down
these last few chains of
transmissions, and we’ve
got the ability to take the
services and the engagement to that community, we should, because
that will get the job done
quicker.”
Mr Foley could not say
what the shared facilities
with the transmission risk
were on Monday morning,
only that they were not
laundries.
When asked if an apartment or townhouse complex should be listed as
an exposure site every
time there was a positive
case, the Health Minister
said it depended on the
circumstances.
“We take the advice of the
public health team who
investigate each set of circumstances based on the
merit of how things work
out on the site,” he said.
The complex is not currently on the list of public
exposure sites.
Victoria recorded two new
locally acquired Covid-19
cases on Monday, both
children and both linked
to known outbreaks.
Mr Foley said Monday’s
numbers were a “relatively positive outcome” and
a further easing of restrictions for Melbourne and
regional Victoria later this
week were still on track.

G7 leaders have committed to phasing out coal, but Scott Morrison is not
following suit. Picture: Adam Taylor / PMOSource:Supplied

G7 leaders have announced a commitment
that could have big ramifications for coal, but the
Acting PM says Australia
will look after itself.
Regional Australia will
have the “biggest say”
over the future of Australian energy despite the G7
committing to ending coal,
the Acting Prime Minister
says.
Australia has signed commitments with Japan and
Germany to boost investment in the hydrogen industry, which it has made
central to its plans to cut
emissions, after sidelines
talks at the G7 summit.
The G7, to which Australia is not a signatory, has
committed to “ending all
unabated coal as soon
as possible” and raising
$100bn annually to help
developing countries slash
emissions.
All G7 nations have also
pledged to reach net zero
emissions by 2050, a target Scott Morrison continued to eschew despite
meetings with US President Joe Biden and UK
Prime Minister Boris Johnson this week.
But Acting Prime Minister
Michael McCormack insisted Australia was playing a “leading role” in the
global push to cut emissions, and its emissions
target would be decided in
its own interest.
“(It’s) all well and good for
other countries in the world
to have these outcomes
and these determinations;
that’s for them to decide,”
he said on Monday.
“We will decide what’s
best for Australia, in Aus-

tralia’s national interest.”
Mr McCormack said regional Australia had the
“biggest part to play” in
reducing emissions and
would therefore have the
“biggest say” in determining the future of Australian
coal
Mr McCormack said the
coal industry provided
55,00 jobs across the
country, accounting for
$66bn in exports.
“That pays for a lot of
hospitals, pays for a lot of
schools, pays for a lot of
barista machines that produces the coffee that inner-city types (while they)
sit around, drink and talk
about the death of coal,”
he said.
The Prime Minister on
Sunday announced Australia would partner with
Germany to accelerate the
hydrogen industry, days
after striking a similar
agreement with Japan.
But Labor leader Anthony
Albanese said Mr Morrison
“has to explain” how the
statements aligned with a
2019 federal government
commitment to a feasibility
study into a new coal-fired
plant in north Queensland.
“He says one thing when
he’s at an international forum and a different thing
here in North Queensland,”
he said on Monday.
“The truth is, there hasn’t
been a new coal-fired
power station built in Australia for a very long period of time, and I’ve said
very clearly there won’t
be a new coal-fired power
station built in Australia.
That’s consistent with
what the leaders of the G7
are saying.”

$356 MILLION TO TACKLE
PLASTICS AND WASTE

Plastics like single-use
lightweight bags, cottonbuds, straws and stirrers will be phased out,
and green bins for food
and organic waste will
be rolled out across the
state, under the NSW
Government’s comprehensive plastics plan and
waste strategy.
Premier Gladys Berejiklian said more than $356
million will be invested
over five years to implement the nation leading
plans to protect the environment and promote
recycling.
“We want NSW to be a
leader when it comes to
reducing waste, maximising recycling and
protecting our environment, but we want to do
it in a way that drives job
creation and innovation,”
Ms Berejiklian said.
“The community has
high expectations and we
need to make sure we put
in place the best plans
for the future while also
giving businesses and
councils enough time to
adjust to the phase-outs
and find sustainable alternatives.”
Environment Minister
Matt Kean said we must
reduce the plastics ending up in the environment because we are on
track to see more plastic
in the ocean than fish by
2050.
“The single-use items we
are phasing-out will stop
an estimated 2.7 billion
items of plastic litter from
ending up in our environment and waterways over
the next 20 years,” Mr
Kean said.
“We can’t keep sending
our scraps to languish
in landfill when there are
huge opportunities to turn
our trash into treasure.
“Under our plans, every
household will have access to a separate bin for
their food and organic
waste for the first time in

NSW.
“This will not only deliver on our commitment
to achieve zero emissions from organics in
landfill by 2030, but will
also grow our economy
by extracting more resources like biogas from
our waste.
“In addition, we will lead
by example and help
stimulate new markets
for sustainable products
by adopting an ‘if not,
why not’ approach to the
use of recycled materials
in government procurement.”
Small businesses will be
supported to transition to
new products before the
phase-outs come into effect. Exemptions will also
be available for members
of the community who
rely on particular singleuse plastics for disability
or health needs.
A statewide education
campaign will be rolled
out to provide households with clear information on how to get onboard with the new waste
programs, and learn how
to properly dispose of
their food and organic
waste.
The government will also
continue to work closely
with councils, with $206
million in funding available to support local
government to deliver
these ambitious plans,
including $65 million to
support the rollout of
green bins.
The NSW Government
will consult on and introduce the necessary legislation and regulations
to deliver on the plans to
Parliament in the coming
months.
For more information on
the Waste Strategy, visit
www.dpie.nsw.gov.au/
wsms
For more information on
the Plastics Action Plan
www.dpie.nsw.gov.au/
pap
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NSW coronavirus: State records one new case as exposure site list grows
Authorities are scrambling
to figure out if an aircrew
driver breached coronavirus infection controls, but
some glaring issues are already arising.
New South Wales’ coronavirus battle is kicking
off again, with the state
recording another case, a
day after an aircrew driver
and his wife tested positive.
Premier Gladys Berejiklian
said the new case was a
woman aged in her 70s,
who had attended a cafe
in Sydney’s east at the
same time as the original
couple.
Ms Berejiklian said it was
important anyone who was
at the Belle Cafe, at 103
New South Head Road,
Vaucluse on June 13 between 10.20am to 11.45am
to isolate for 14 days and
get tested ASAP.
The aircrew driver has been
diagnosed with the highly
infectious Delta strain and
the genomic sequencing
on his virus matches one
from the US.
Chief health officer Dr Kerry Chant said it was “concerning” the driver had
transmitted in a cafe.
Health authorities are
working to figure out the
movements of the driver,
why his first coronavirus
test was on June 15, despite drivers requiring daily tests, and exactly when
he worked for the limousine company.
Another possible case — a
man from Baulkham Hills
in Sydney’s west — was
also found however authorities are investigating
if it is a false positive.
The cases were found
among more than 23,000
tests.
Ms Berejiklian said the government was holding off on
imposing any restrictions
but urged Sydneysiders,
especially those from the
east, to refrain from engaging in big gatherings.
“If you’re catching public
transport, we recommend
people wear a mask. At

this stage, we’re all on high
alert,” she said.
“We’re asking people to
modify their activity, to
consider where they’ve
been, what their movements have been and what
their movements may be
until we go through the
next few days as the situation is evolving.”
Questions rise over driver’s involvement with international aircrew
NSW’s health authorities
are frantically “putting the
pieces of the puzzle together” about how long
the aircrew driver had
been working for before he
tested positive.
All drivers transporting
international aircrew are
required to be tested for
coronavirus every day
however Dr Chant said the
positive driver’s first time
being tested was on June
15.
June 15 was the first record of the driver successfully completing a saliva
test, four days after his infectious period is believed
to have started.
“It will be a matter for police to ascertain what his
role was prior to that and
when he commenced operations,” Dr Chant said.
After a journalist suggested authorities “had no idea
how long he’s been driving
for”, Dr Chant said the investigation was in its early
stages.
“The obvious hypothesis
is he has transported a
flight crew who has subsequently been testing positive. We need to check and
double check,” Dr Chant
said.
“With those caveats, if that
is the possible hypothesis,
he has not been infectious
before the 11th.
“Obviously we are putting
the pieces of the puzzle together and that testing in
the community helps us.”
Police investigate movements of aircrew driver
NSW Police have been
tasked with investigating if the aircrew worker,

who drives a limousine to
transport flight crew, had
complied with all his necessary infection controls.
“There is no room for
complacency. Being slack
about what the health authorities ask you to do is
just inexcusable. We have
to make sure that we all follow the rules,” Health Minister Brad Hazzard said.
“Now, the police are obviously investigating the
particular circumstances
surrounding the limousine-driver and I won’t be
commenting specifically
on that limousine driver
or those investigations,
but what I will remind all
drivers who pick people
up from the airport more
broadly is that you have
obligations and your obligations are legal and they
are to get saliva-tested every day and to make sure
you wear appropriate PPE.
“If you don’t do that, you’re
breaching the orders and
the police will investigate
you.”
NSW Police Deputy Commissioner Gary Worboys
said police would continue
their investigation “until
we finish with an outcome
that we can actually draw
some conclusions, and
take some action if we
have to”.
Mr Worboys said police
were already looking into
any potential issues they
can rectify.
Police are also investigating if the driver was vaccinated and if he was wearing a mask.
Urgent contact tracing underway as NSW’s 43-day
Covid-free streak ends
The state’s contact tracers sprung into action last
night after the aircrew driver tested positive to coronavirus.
The man, aged in his 60s,
had a saliva test on Tuesday and the positive result
of his test was confirmed
yesterday.
His wife also tested positive, with both positive
cases triggering the addi-

tion of more than a dozen
exposure sites on NSW
Health’s website.
The aircrew driver and his
household contact visited
a number of places in Sydney’s east over the Queen’s
Birthday long weekend.
“Urgent investigations into
the source of the infection

and contact tracing are
underway, as is genome
sequencing,” NSW Health
said.
“Close contacts are being
urgently contacted, and
asked to get tested and
isolate. The man visited a
number of venues while
potentially infectious.”

The new cases broke
NSW’s 43-day streak of no
locally acquired cases.
The entire list of exposure
sites are listed on NSW
Health’s website however
the worst-affected suburbs
include Bondi, Bondi Junction, Vaucluse, Zetland and
Redfern.

Australia’s housing market is facing a “triple crisis”, with one unexpected
consequence of the rising
home prices.
Australia’s economy is in
a “triple crisis”, prompting calls for a royal commission into the future of
housing.
The reason why? Because
Australia’s property market is going so well.
“When the pandemic broke
out, economists warned
prices were going to fall
20-25 per cent. Now we’re
seeing prices rising 20-25
per cent,” Chris Leishman,
professor of property and
housing economics at the
University of South Australia, told news.com.au.
“The fact that commentators switch their predictions so quickly shows
how unstable it (the housing market) is.”
A new report, released on
Tuesday, of which Prof
Leishman is one of the
lead researchers, found
banks and the government are responsible for
fuelling the frantic housing market.
The report, titled ‘Housing: Taming the Elephant
in the Economy’, interviewed a panel of 87 experts and has been a year
in the making.
Among its findings were
that the number of homeowners under the age
of 35 have halved since
1995, with most properties concentrated in the
hands of 65-year-olds or
older.
Prof Leishman said he
is “seeing evidence that
people (under 35) are giving up” on buying a house

as a result.
According to the research,
the home ownership is
now out of reach for any
Aussies under the age of
35.
Australia is one of the
most indebted developed
countries, beating the US,
UK and Canada.
The inequality gap is widening as the housing market continues to surge.
Australia’s houses are
taking on average just 32
days to sell as the economy recovers from COVID19, news.com.au reported
last week.
The housing sector is fuelling a problem threefold
– creating an unstable
economy, generating inequality and perhaps most
surprisingly, reducing productivity.
“When the economy is
booming we see housing
prices accelerate. That’s
the bit we already knew,”
Prof Leishman said.
“(In the report) we actually
ask the question – is there
a feedback loop the other
way?”
They indeed found a “reverse” feedback loop
– expensive houses are
driving young professionals from the city, into the
outer suburbs or the regions to afford a house.
“As housing markets get
more and more expensive,
more productive workers
are displaced,” Prof Leishman explained.
The report’s authors are
calling for a royal commission into housing and to
expand the Reserve Bank
of Australia’s responsibilities to include house
prices.

“We think the RBA’s remit should be wider, (it)
should include the housing market,” Prof. Leishman said.
He is particularly concerned about interest
rates, which are currently
at record lows.
“It wouldn’t take very
much for a shift in interest rates to cause a great
deal of harm in the housing system,” he said.
The report wants housing stimulus packages to
switch from housing to
the social rental sector
while the market is reevaluated.
‘Explosion’ in house prices
The report’s lead author,
Prof Duncan Maclennan,
said something needs to
be done.
“The recent explosion
in house prices brings a
fresh and troubling dynamic,” he said.
“Rampant price growth
has returned to the larger
cities and is now spreading to regional Australia.
“This is in part due to the
pandemic-fuelled workfrom-home revolution but
is also because so many
younger Australians can
no longer afford the life
they want as homeowners
in the larger cities.”
‘Elephant in the room’
The report wanted to draw
attention to the “elephant
in the room” when it comes
to buying a property.
“The housing system elephant is not only a beast
now poorly grasped by
policy makers, it is also
one that is rampaging
through the economy,” it
read.

Australia’s housing market in a ‘triple
crisis’, new report finds
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Victoria COVID LIVE updates: State records zero local COVID cases as active infections drop

The Prime Minister receives his vaccine in March. CREDIT:EDWINA PICKLES

Yes! We just got notification, finally, that the daily
coronavirus press conference will go ahead at
1.15pm on Tuesday with
Health Minister Martin Foley and COVID-19 Commander Jeroen Weimar.
We’ll bring it to you live.
In the meantime, there’s
a press conference from
South Australia in a few
minutes, possibly about
the border restrictions,
we’ll run that too.

Longer vaccine interval could provide better
protection: Expert

There’s been a bit of debate about the ideal intervals between the first and
second Pfizer shots.
Walk-ins for Pfizer have
been halted in an attempt
to get people their second doses, but it may not
have to be right on three
weeks later as the medical advice said.
Chief Health Officer Brett
Sutton tweeted on Monday that people can receive their second dose
of Pfizer anytime between
three and six weeks after
their first.
Professor Sutton added
that an extended interval
between a first and second dose was “possibly
even better” for virus immunity.
This morning, Professor
Terry Nolan from the Do-

herty Institute concurred.
Speaking on 3AW Mornings with Neil Mitchell,
Professor Nolan said the
optimum time between
doses hadn’t really been
studied for Pfizer, but
it was possible the longer interval could lead to
higher immunity.
“The approved interval is
three weeks, but the interval that sort of, if you like,
is recommended is something like between three
and six weeks. It’s very
likely, though, that a longer interval between the
doses will actually give
you better protection,” he
said.
“The penalty you pay,
though, is in the period
until you get your second
dose, you know, topping
up your immunity to give
you that few per cent extra protection [...] There’s
actually a lot of protection after the first dose
anyway, which has been
shown in studies in the
UK after the release of the
[AstraZeneca] vaccine
into millions and millions
of people.”
But the most important
thing, Professor Nolan
said, was to not get too
overwhelmed by detail,
and that real world data
was being collected and
studied, and that there
would always be varia-

tions in delivery times for
a lot of reasons.
“We also want to have
practical program for
practical guidance for ordinary people like you and
me so that we know what
we can get, but it’s likely
that a longer interval will
provide better protection in the long run, not,
not lower protection, with
both [vaccines].
“What I’d say is people
shouldn’t panic about
that, just be calm, and
what’s underlying all
of this, frankly, is the
fact that we haven’t got
enough vaccine in Australia, to do what we’d like
to do as quickly as we’d
like to do it and that’s the
result of the purchasing
availability for the Australian government and
we’re sort of locked into
that at the moment and
I’m hoping the government is continuing to try
to source, and improve
supply of the Pfizer.”
In mice, BCG-COVID vaccine works a treat, deepening the mystery of 100year-old vaccine
A vaccine based on a
100-year-old tuberculosis
jab effectively prevents
COVID-19 infection in
mice – opening a unique
path toward a new vaccine and deepening the
intrigue around the older

Celebrities who have shared “vaxxies” include (clockwise from left) the Duchess of Cambridge, Dolly Parton,
Adam Liaw, Tasmanian Premier Peter Gutwein and Mariah Carey.CREDIT:INSTAGRAM

inoculation.
In a paper uploaded to
BioRxiv earlier this month
but not yet peer reviewed,
a team of Sydney-based
scientists showed mice
immunised with their vaccine had almost no detectable virus or inflammation in their lungs after
exposure to COVID-19.
University of Sydney
professor Jamie Triccas,
head of the team working on the vaccine, said
it “compares very favourably with other licensed
vaccines’ animal results”.
“Clinically, it looks really
good,” Professor Triccas
said.
The findings need to
be taken with a grain of
salt. Dozens of vaccines
around the world are
much closer to clinical
production, and mice are
not humans.
But the approach is globally unique: a shot of a
cheap, widely available
vaccine developed more
than a century ago followed by a small chaser
that could be quickly
adjusted to target new
COVID-19 variants.
The Bacille CalmetteGuerin tuberculosis vaccine is one of the world’s
oldest jabs.
Derived by French scientists from the bacterium

that gives cows tuberculosis, it was first given in
Paris in 1921 and continues to be used around the
world. Australia limits its
use because tuberculosis
is not prevalent here.
But it turns out BCG offers much wider protection against a range of
other respiratory viruses
children face, trials have
repeatedly shown – a finding that has long puzzled
scientists.
Liam Mannix’s Examine
newsletter explains and
analyses science with
a rigorous focus on the
evidence. Sign up to get it
each week.
But in recent years, researchers have discovered an ancient property
of the immune system:
“trained immunity”. Much
like hitting the gym builds
strong muscles, it seems
exposure to certain diseases can change the
genes expressed by immune cells, potentially
making them more powerful. Think of BCG as the
personal trainer.
No new cases in NSW,
slight drop in weekly vaccinations
NSW has recorded its
40th day without a local coronavirus case, as
communities along the
Newell Highway wait for

the all clear after a couple
infectious with COVID19 passed through their
towns.
It has now been two
weeks since the couple
started their drive from
Melbourne to the Sunshine Coast before testing positive to the virus.
Locals identified as close
contacts will be presenting for their second tests
this week. All tests have
so far been negative.
The state recorded its
first drop in weekly vaccinations since the start
of May this week, after
about 10,000 fewer shots
were delivered in GPs
and Commonwealth respiratory clinics in the
seven days to Sunday
compared to the previous
week.
Vaccinations delivered
in NSW Health clinics increased by about 5000
doses, resulting in only a
slight decline overall.
The total number of vaccines administered in
NSW is now 1,718,964,
with 598,248 doses administered by NSW Health
and 1,120,716 administered by the GP network
and other providers.
There were four overseas
acquired cases recorded
during the reporting period.
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‘A new dawn’: Australia and Britain
agree on historic trade deal
London: Working holiday
visas will be extended for
Australians up to the age
of 35 in the historic trade
deal just agreed with Britain after Prime Ministers
Boris Johnson and Scott
Morrison offered lastminute concessions over
dinner at Downing Street.
On Tuesday night AEST,
Morrison and Johnson
held a joint press conference to announce the
in-principle agreement
- which could boost the
Australian economy by
up to $1.3 billion each
year and offer exporters
new options to pivot away
from the volatile Chinese
market.
Australian Prime Minister Scott Morrison and
UK Prime Minister Boris
Johnson announce the
details of a free trade
agreement.
Morrison said it was the
most ambitious agreement that Australia had
struck since its deal with
New Zealand.
“I said we’d wait for the
right deal and I think
we’ve got the right deal,
Boris,” he said.
Johnson said the deal
marked a “new dawn”
in the relationship, “underpinned by our shared
history and common values”.
“You give us Tim Tams,
we give you Penguins,
you give us Vegemite,
we give you Marmite, we
give you Burberry mackintoshes and you give us
RM Williams,” he said.
But he conceded that
Britain was only opening
up to Australian meat exporters in a “staggered
way” including with protections against “sudden
influxes”.
Asked if Australia would
raise Australia’s farming
standards to Britain’s,
Morrison defended Australia’s animal welfare

Prime ministers Scott Morrison and Boris Johnson at their joint press conference in the Downing Street
garden.Credit:Getty

standards, saying Australian farmers set world
standards.
PM stands by climate policy as G7 nations pledge
to step up action
Morrison and Johnson
thrashed out some of the
final barriers to the new
economic pact during a
three-hour dinner at the
British Prime Minister’s
official London residence
on Monday evening,
where Johnson served
Welsh lamb and Scottish salmon, and Morrison presented a hamper
of Australian food and a
Vegemite-themed surfboard.
Details of the in-principle
agreement will be fleshed
out before it is passed by
parliaments in both countries.
It will likely take effect
from mid-next year.
The Australian deal - Britain’s first since it split
from the European Union
on January 1 - also gives
Johnson a big symbolic victory as he seeks
to soften the economic
costs of Brexit through
new agreements with other trading partners.
The deal will increase the
working holiday visa age
limit from 30 to 35 and
give Australians and Britons a total of three years

to live and work in each
other’s countries.
The UK government succeeded in removing the
rule that obliges Brits on
12-month working visas
in Australia to work for
88 days on farms if they
wish to stay another year.
A new agriculture visa will
be created instead.

Britain’s Prime Minister
Boris Johnson greets
Australia’s Prime Minister
Scott Morrison outside 10
Downing Street, in London.Credit:AP
Both Prime Ministers
played down any fears of
a “brain drain” either way
saying the improved access would instead deliver a “brain gain” for both
countries.
Nationals deputy leader
David Littleproud, who
has claimed scrapping
that rule could lead to a
loss of up to 10,000 farm
workers a year, said on
Tuesday his party would
fight for a new visa subclass to encourage farm
work if the change was
made.
The agreement will also
mean a raft of professional qualifications gained in
one country will be recognised in the other.
Fears that the signing

might be delayed by a
squabble over how much
Australian beef and lamb
would be allowed into the
UK proved unfounded,
with the two leaders settling on a scheme that will
phase out tariffs over 15
years.
Centre for European Reform trade expert Sam
Lowe said he was surprised the UK agreed to
eventually eliminate agricultural tariffs.
“When it comes to tariffs,
we have a constituencybased electoral system
which sees farmers heavily concentrated in Conservative backyards. The
fact we are discussing
duty-free and quota-free
trade is something that
will have shocked everyone.“
Australian agricultural exports are worth $50 billion
annually but only $700
million goes to the UK.
Britain is already Australia’s fifth-largest trading
partner, with two-way
goods and services valued at $36.6 billion, while
Britain is Australia’s second-largest investment
partner.
As part of the deal, the
federal government will
scrap tariffs on a range
of British goods including
whisky, which currently

has a tariff of 5 per cent.
Tariffs will also be dramatically slashed on pharmaceuticals, cars, machinery
and tractors. Britain will
also gain greater access
to Australian markets for
services.
Federal Trade Minister
Dan Tehan told Federal
Parliament that when Britain had turned its attention to the common European market decades
ago, Australia felt that a
special bond was broken.
“Half a century on, Australia stands ready again
to be a willing partner
with the UK,” he said.
“We want to help the UK
achieve their aim of global
Britain, like we want them
to make sure that they
work with us to promote
trade liberalisation. To be
advocates for free trade
right across the globe.”
As it stands Australia’s
beef exports are limited
to a post-Brexit UK import quota of just 3761
tonnes, while sheep meat
is limited to an annual
UK import quota of just
13,335 tonnes.
Dairy producers are limited to an import quota of
just 44 grams of cheese
per person every year,
when the average Briton
consumes 125 grams of
cheese per week.
The sensitivities in Britain
over Australian agricultural imports point to difficult negotiations ahead
with America, one of the
world’s largest food producers.
Protectionist forces within the Conservative Party
have claimed an openslather deal with Australia
would set a precedent for
future negotiations with
Washington.
“This deal is a crushing
defeat for the self-serving
protectionist lobbyists
and a resounding victory
for the Australian and Brit-

ish people,” said Matthew
Lesh, head of research at
the London-based freemarket Adam Smith Institute.
The full potential of the
deal will only be realised
after Australia opens its
border to vaccinated travellers.
Scott Morrison and Boris
Johnson strike AustraliaBritain free trade deal
over dinner
A trade deal with Australia could lift UK GDP by
0.02 per cent, or £500 million ($914 million), while
British forecasts suggest
GDP in Australia could
grow by up to £700 million ($1.3 billion).
While Britain has struck
economic deals with other
countries since the Brexit
referendum, for example
with Japan and Canada,
these have been carryover deals securing for
Britain the same trading
arrangements it enjoyed
when in the European
Union.
Former Australian prime
minister Tony Abbott, one
of 12 advisers on the newlook UK Board of Trade,
cautioned protectionists
against trading in “fear,
not hope”.
“It baffles me a little that
so many people in Britain
are always running the
country down,” he told
GB News.
“Britain can cope. And
a trade deal with one of
Britain’s friends...that’s no
threat to the people of Britain, this is going to help
the people of Britain.“
Morrison will now travel
to Paris to meet French
President
Emmanuel
Macron and former Australian finance minister
Mathias Cormann, the
new secretary-general of
the Organisation for Economic Co-operation and
Development, before returning to Canberra.
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مــتفرقات

AFIC appalled at and strongly condemns Israel’s violation of Egyptian
brokered peace with Palestine

قداس وجناز لراحة نفس الفقيدة

فـريدة عـيد عـبد املــسيح
أقيم االحد املاضي يف كنيسة مار شربل قداس وجناز لراحة نفس

الفقيدة فريدة عيد عبد املسيح

حيث ترأس الذبيحة االلهية األب حنا البطي يعاونه األب كرباج.
وقد القى االب البطي عظة بالفقيدة الراحلة تحدث فيها عن مزاياها
وصفاتها الحميدة وقال انها كانت للعائلة بمثابة االب واألم يف الوقت
نفسه حيث فقدت والعائلة يف أمسّ الحاجة اىل عطفه وحنانه
وعطائه.
واضاف ان الفقيدة الراحة ربت عائلة مسيحية واجتماعية تربية صالحة
يحتذى بها.ة

تحية وتقدير واحرتام وإجالل اىل روح والدتنا الفاضلة فريدة ام شحادة الحنونة واملحبة واملؤمنة
اإليمان االول باهلل وااليمان الثاني باوالدها ،يا والدتنا العزيزة فضلك علينا كان كتري كبري أنتي
االم األصيلة صاحبة الفضل األول والكبري عا كل العائلة من الكبري اىل الصغري ،تعبتي وربيتّي
وشفتي جميع أوالدك مكللني بالنجاح الباهر واأليمان الصحيح ،بريجع وبيعود كل الفضل الك
ولطلباتك وايمانك العظيم اللي ما بيتزعزع مهما مرقتي يف ظروف صعبة وامراض موجعة
وتجارب مؤملة بالحياة ،كلنا أنا واخوتي واالوالد مهما نشكرك ونحكي عنك قليل من كثري ،انا
ووجيه وشحاده نشكر اهلل كلنا بالف خري ،لكن ما فينا ننساكي وننسى تعبك علينا ومحبتك
الغالية على قلوبنا جميعاً  ،وباألخص العطف والحنية والكنز الكبري يليّ هيي الرتبية الصالحة لنا
اللي ما بتتقدر بمال وال بذهب الكون  ،حفظك اهلل يف دنيا الخلود ودائماً بيبقى أسمك محفور يف
قلوبنا جميعاً الوالدة الحنونة فريدة ام شحادة اللي كانت رمز األمومة الحقيقية ،وجوهر العطاء
واملحبة والتضحية  ،وأمثولة لكل واحد منا ،لكي نسلك ونعيش على طريقة الرتبية اللي ربيتنا
عليها ،إنتي كنتي مطرح ام واب لنا الن الوالد دانيال بو شحادة رحل بكري من دنيا الفناء اىل دنيا
البقاء والخلود ،ومن بعدو وقع عليكي الحمل الكبري بس كنتي قد الحمل وزيادة ،نشكر اهلل اللي
عطاكي العمر الطويل والصرب الجميل وااليمان الكبري ،الن كل الناس والجريان يف برقاشا بيت
بيتذكروا األعمال الخريية اللي عملتيها اللي برتضي اهلل النك عشتي حياتك حياة الرب والتقوى
والقداسة ومخافة اهلل  ،اطلب منه ان يوهبك الحياة الجديدة ويحفظك الرب بجانبه ويف دنياه
وجنته السماوية مع األبرار والقديسني ،يا أحلى والدة بالدني ،وان شاء اهلل يا كلمة محبة ووفاء من إبنك
والدتي فريدة ،روحك بتبقى بركة لنا جميعاً وأسمك خالد يف معية اهلل القدوس جورج اىل روح الوالدة فريدة
ام شحادة عبد املسيح
إىل األبد آمني،

أمي يا ام شحادة خزنة احلب الكبري

وصيتك عا الزعل والشر نبقى حنيد
ّ

كنيت لنا بالبيت كنز غالي كتري

وحنب الغريب والقريب وكل الناس

ما بعرف كيف مفروض اوفيكي
بركة

لروحك

وصال
الف

وإميان

حتية

مع

هاديكي
التقدير

وبكرا بيوم القيامة منلتقي فيكي

العشيت حياتك صال مع تقديس
حياة

وجمد

لألبد

عاطيكي

وصيتك مش ممكن حنيد
يا أمي عا
ّ

يا الكنيت زهرة حب بني كل الناس
ومن حبك لبسنا توب وجمد جديد

كالمك زرع فينا الروح واإلحساس
كانت صالتك دوا لكل يأس مريض

اغلى من الذهب واملال واالملاس

نساعد الفقري واملريض واملوجوع

أنيت يا أمي الك بقلوبنا فخر كبري
لكن الرب طول البال عاطيكي
خسرتي بو شحادة من الدني بكري

ومتل

ايوب

اللي

فيكي

جرى

ما نسينا العذاب قديش كان كتري
وما منعرف كيف بنقدر نكافيكي
تركيت والدك من بعد عمر كبري
منقلك

اهلل

معك

واهلل

يقويكي

طلعيت عالسما عا البيت االخري
تا

اهلك

يفرحوا

وجوزك

االحياء

ويلتقوا

باجلنة

فيكي

بقلم نوفل حنا نوفل سدني اوسرتاليا

تتقدم العائلة بالشكر الجزيل من األب حنا البطي ،ومن كل الذين واسوهم بفقدان األم
الحنون فريدة عيد عبد املسيح ،سواء كان بالحضور الشخصي يف الكنيسة أو املنزل،
أو باالتصال الهاتفي من اسرتاليا والخارح أو عرب وسائل التواصل االجتماعي سائلني اهلل
ان ال يـُري أحدا مكروها بعزيز وان يكافئ الجميع باالفراح.

Yet we all witness reluctantly Israeli terrorism in
the occupied Palestinian
territories and Israeli intervention in the region. I
don’t see hope in waiting
for kindness from brutal
occupiers, the international community’s inaction will lead to more loss
of innocent lives. There
is no turning the other
cheek when it comes to
the safety and security of
innocent civilians – the
faith community must rise
up and demand of leaders
to take a just stand and
sanction the rogue state
”for its ongoing terrorism.
Said the most eminent
Imam Abdul Quddoos Al
Azhari, National Grand
Mufti of Australia.
Authorised by:
		Dr Rateb Jneid
The Most Eminent Abdul
Quddoos Al Azhari
President,
AFIC
National Grand Mufti of
Australia

16 June 2021
We are horrified with the
latest news from the occupied Palestinian territories that apartheid
Israel has resumed its
aggression against the
beleaguered Palestinian
people.

		Dr Rateb Jneid

cially just peace, must be
won through a show of
force, we can never gain
peace by pandering to the
aggressors, especially
elitist Zionists who carryon as if they are better
than other human beings.
Our Australian government must impress on
the international community to sanction Israel
and to do so with utmost
urgency.” Said AFIC CEO
Keysar Trad.
“First world nations have
made giant strides in celebration and promotion
of peace and democracy.

“Under its horrific occupation that has spanned
more than seven decades,
the rogue state “Israel” is
still at it, it is continuing
to murder and as usual
shift the blame onto its
victims. The latest outcry
”of “incendiary balloons
is one of Israel’s weakest
and most pathetic excuses to date. It is time the
international community
stepped in and put a stop
”to Israeli war crimes.
Said AFIC president Dr
Rateb Jneid.
“As we continue to pray
for peace – more and more
people are awakening to
the fact that peace, espe-

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