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احتجتجات تعم الشارع ..وقرض املركزي لشراء احملروقات ..وأزمة البطاقة التمويلية بني التمويل والتشريع

بعد لقاء وفيق صفا و جربان باسيل  ..تواصل بني حسني اخلليل
و نبيه بري لتنسيق مسعى احلزب احلكومي!

سقطت مساعي التأليف،
وتهاوت املبادرات الواحدة
تلو األخرى ،من مبادرة
بري،
ماكرون إىل مبادرة ّ
بانتظار تفويض النائب
السيد
جربان باسيل إىل
ّ
حسن نصر اهلل ،األمني
العام حلزب اهلل ،الذي من
املقرر ان يعطي اجابته
اجلمعة (أمس) باطاللته
اخلاصة بالتفويض ومسار
االنهيار العام بالبلد.
يف الواجهة ،بعدما نفض
االحتاد األوروبي يده من
البلد ،وراحت املؤسسات
الدولية،
النقدية
تتذرع حبكومة مهمة أو
إصالحات للسري بالقروض
واملساعدات للبلد املشرف
على االنهيار العام ،يف
الواجهة :الشارع مبواجهة..،
الرئيس
ان
واملالحظ

عناصر االطفاء واألمن على طريق املطار يعملون إلخماد الحرائق (طالل سلمان)
ميشال عون لإلحياء بأنه
الوحيد الذي يعمل على
واملعاجلة؟!
االنقاذ،
يف وقت ميضي فيه
سعر صرف الدوالر يف

االرتفاع الصاروخي ،ومعه
التالعب باألسعار ،وبناء
نظام خطري من االحتكار.

اتخذ القرار

مع كل تدهور معيشي أو

سريع 10 :طائرات مسرية تستهدف مواقع الكاظمي :العراق كان على حافة
Cologne
Advertisem
ضباطاً سعوديني
الوديعة ..وتقتل
يف
 Guestحرب أهلية قبل احلكومة
كشف املتحدث باسم القوات املسلحة
اليمنية العميد حييى سريع عن تنفيذ
عملية عسكرية واسعة ونوعية يف معسكر

إعترب رئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي ،أمس االول اخلميس ،أن
احلكومة احلالية جاءت بعد  17عامًا من

التتمة على الصفحة 21

حياتي ،ومع كل ساعة
تقنني ،يتحرك احملتجون
إىل الشارع ،وبدأت الدائرة
تكرب ،ليتحول الضغط من
واعتصامات،
تظاهرات
وقطع طرقات وإعادة
فتحها بتدخل من القوى
األمنية.

فمع ساعات مساء أمس
احلركة
بدأت
االول،
االحتجاجية يف بريوت
اجلنوبية
والضاحية
وطرابلس وصيدا وكل
املناطق.
ويف الضاحية اجلنوبية،
قطع حمتجون طريق املطار
قرب مطعم صلصة ،وقصر
صربي محادة واجمللس
اإلسالمي الشيعي األعلى
والسفارة الكويتية ،وعند
تقاطع شاتيال ويف اجلناح
قرب خوري هوم.
االطارات،
واشعلت
وارتفعت سحب الدخان
يف املناطق اليت شهدت
جتمعات واحتجاجات.
وحتى ال تنفجر أزمة
احملروقات ،ترأس الرئيس
ميشال عون اجتماعا عند
التاسعة من قبل ظهر
أمس االول ،غاب عنه عمدا
الرئيس حسان دياب،
وحضره إىل عون وزير

مطلوب للعمل

مطلوب للعمل يف أفران

التتمة على الصفحة 21

Guest Kolonya

سيدة يف املطبخ (الخربة ضرورية)

وشاب يف خدمة الزبائن
لالتصال9791 1321 :

املال يف حكومة تصريف
وزني،
غازي
األعمال
ووزير الطاقة واملياه
رميون غجر وحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة.

ومت خالل االجتماع درس
عدد من االقرتاحات االيلة
اىل معاجلة ازمة احملروقات
اي
حصول
وتفادي

التتمة على الصفحة 21

مسؤول أمريكي :سنشارك يف مفاوضات فيينا
املقبلة ..واهلوّة مع إيران مل ُتردَم ُ
بعد

أعلن مسؤول يف اإلدارة
جولة
إن
األمريكية
املفاوضات املقبلة يف
فيينا «مل يتم حتديد

موعدها بعد» ،مضيفًا
املتحدة
الواليات
أن
اجلولة
يف
«ستشارك

التتمة على الصفحة 21

مبعوث واشنطن إىل اليمن :نعرتف
بـ»أنصار اهلل» طرفاً شرعياً يف اليمن
أعلن املبعوث األمريكي
اخلاص إىل اليمن ،تيم
ليندركينغ ،أمس االول
بالده
إن
اخلميس،

«تعرتف» حبركة «أنصار
اهلل» طرفًا شرعيًا يف
اليمن.

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

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

Artist impression of the vibrant new civic square in Merrylands.

Cumberland City Council Sydney

$11 million for new civic square in Merrylands
A vibrant new civic square in Merrylands is on its way
courtesy of our improved development application
turnaround times.
The $11 million civic square will receive $5.5 million
state funding from the NSW Public Spaces Legacy
Program. It recognises Council’s efforts to reduce
development application processing times from
the third longest in the state to among the best in
the state. Council agreed in March 2021 to sign the
funding agreement for the design and delivery of
the project.
It’s a great achievement that we’ve been able to create
efﬁciencies and improve processes to make sure
development applications are properly assessed in a
reasonable time frame.
After the council mergers, we inherited a signiﬁcant
backlog of development applications. I have made it

cumberlandcitycouncil

a priority to speed up development applications and I
am happy that the team’s hard work is starting to show
and that the median processing time continues
to decrease.

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

The new civic square will create an open and green
meeting place in the heart of Merrylands. It will
connect Merrylands Road through to McFarlane Street
to create a focal point and sense of community in the
town centre. Planning and design work is progressing
for the civic square. The square is also part of broader
infrastructure upgrades in the Merrylands Town
Centre, including better stormwater systems to reduce
ﬂooding and upgraded high voltage electricity to
cater for future development.

 0419 651 187

Between July 2020 and January 2021, Council
achieved a median DA processing time of 78 days,
beating a target of 86 days.

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

إذا كانت لديكم أي مشاكل
،ترغبون ان أساعدكم فيها
:فالرجاء االتصال بي على الرقم
0419 651 187
s t e v e . c h r i s t o u @
cumberland.nsw.gov.
au

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
) يف مرييالندزnew civic square(  مليون دوالر لساحة مدنية جديدة11
التخطيط والتصميم للميدان
 تعد الساحة أيضـًا جز ًءا.املدني
من ترقيات البنية التحتية األوسع
،نطاقاً يف مركز مدينة مرييالندز
بما يف ذلك أنظمة أفضل ملياه
األمطار لتقليل الفيضانات
وتحديث قوة التيار الكهربائي
.لتلبية التنمية املستقبلية
 وكانون2020  يوليو/بني تموز
 حققت، 2021  يناير/الثاني
البلدية متوسط وقت معالجة
78 ) بلغDA( طلبات التطوير
. يومـًا86  متجاوزًا هدف، يومـًا

 وقد جعلت تسريع.املرتاكمة
تطبيقات التطوير من أولوياتي
ويسعدني أن العمل الشاق للفريق
بدأ يف الظهور وأن متوسطوقت
.املعالجة يستمر يف االنخفاض

ثالث أطول وقت يف الوالية إىل
 وقد وافقت.األفضل يف الوالية
2021  مارس/ البلدية يف أذار
على توقيع اتفاقية التمويل
.لتصميم وتسليم املشروع

ستخلق الساحة املدنية الجديدة
مكانـًا مفتوحـًا ومساحة خضراء
.لالجتماع يف قلب مرييالندز
رود
مرييالندز
وسريبط
) عربMerrylands Road(
 إلنشاءMcFarlane شارع
نقطة محورية وإحساس مجتمعي
 تتقدم أعمال.يف وسط املدينة

إنه إنجاز رائع حيث أننا تمكنـّا
من خلق الكفاءات وتحسني
العمليات للتأكد من تقييم
تطبيقات التطوير بشكل صحيح
.يف إطار زمني معقول

ساحة مدنية جديدة نابضة
بالحياة يف مرييالندز يف
طريقها إىل تطبيق التطوير
أوقات
لدينا
املحسن
.التحول

،ستتلقى الساحة املدنية
 مليون11 البالغة كلفتها
 ماليني دوالر من5.5 ،دوالر
التمويل الحكومي من برنامج
تراث األماكن العامة يف
 وهو يقر.نيو ساوث ويلز
 ورثنا عددًا،بجهود البلدية لتقليل أوقات بعد دمج البلديات
ريا من طلبات التطوير
ً معالجة طلبات التطوير من كب
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لــبنانيات

اللجان املشرتكة أقرت البطاقة التمويلية

الفرزلي :يستفيد منها اكثر من  500الف
وحبد اقصى  137دوالرا
عقدت جلان املال واملوازنة،
االدارة والعدل ،الصحة العامة
والعمل والشؤون االجتماعية،
االقتصاد الوطين والتجارة
والصناعة والتخطيط ،جلسة
مشرتكة عند الساعة العاشرة
والنصف من قبل ظهر امس
االول اخلميس برئاسة نائب
رئيس جملس النواب ايلي
الفرزلي وحضور الوزراء يف
االعمال:
تصريف
حكومة
االقتصاد راوول نعمة ،الدفاع
الوطين واخلارجية بالوكالة زينة
عكر ،الشؤون االجتماعية رمزي
مشرفية ،وعدد كبري من النواب
وممثلني عن االدارات املعنية.

الفرزلي

اثر اجللسة ،قال الفرزلي:
«اجتماع اللجان املشرتكة اليوم
تناول بصورة مركزية البطاقة
التمويلية ،واستمر على مدى
اربع ساعات .كان موضوع
نقاش مستفيض بوجود السادة
الوزراء مجيعا .وبناء على طلب
احلكومة وبناء على اصرار
السادة النواب مت تطبيق مسألة
البطاقة التمويلية واقرارها،
واقرت البطاقة التمويلية اليوم
ليستفيد منها زهاء  500الف،
ال بل اكثر .واعطيت احلكومة
صالحية حد اقصى  137دوالرا،
على ان تقدم احلكومة يف
االسبوع املقبل مشروع قانون
معجال جمللس النواب ،وهذا ما
ابلغين اياه االمني العام ،بانه
سيصار اىل اعداده من اجل
طرحه على اجمللس النيابي
ومناقشته ،ويتعلق بأسلوب
ومصادر الدعم وكيفية الدعم
املالي ،وايضا بقضايا اجرائية
اخرى هي من صالحية احلكومة،
وتتعلق بالسلع اليت سيشملها

رفع الدعم ،واليت اصبحت
مشمولة اليوم .لذلك اعتقد انه
مت اجناز مهم يف اقرار البطاقة
التمويلية بشكل حصري من

ترأس اجتماعا لدراسة أزمة احملروقات حبضور وزني وغجر وسالمة

عون:اختاذ اجراءات استثنائية لتمكني مصرف لبنان
من القيام بالرتتيبات الالزمة للحد من متدد االزمة

اجل ان تكون االساس لتقديم
املساعدة لشعبنا يف لبنان يف
هذه الظروف السلبية اليت مير
بها».

بعد لقاء وفيق صفا و جربان باسيل

تواصل بني حسني اخلليل و نبيه بري
لتنسيق مسعى احلزب احلكومي!
بعد لقاء وفيق صفا و جربان
باسيل  ..تواصل بني حسني
اخلليل و نبيه بري لتنسيق
مسعى حزب اهلل احلكومي! بعد
لقاء وفيق صفا و جربان باسيل
 ..تواصل بني حسني اخلليل و
نبيه بري لتنسيق مسعى حزب
اهلل احلكومي!
ال جديد على الساحة احلكومية
إال احلراك السياسي الذي جيريه
حزب اهلل بعد تفويض النائب
جربان باسيل اىل السيد حسن
نصراهلل احلل احلكومي ،اجلديد
أن تواصال حصل األربعاء بني
للسيد
السياسي
املعاون
نصراهلل احلاج حسني اخلليل
ورئيس جملس النواب نبيه
بري عرب معاونه السياسي
النائب علي حسن خليل ،أطلع
اخلليل بري على أجواء لقاء
صفا-باسيل ،ونقل إليه ما
أكده باسيل أنه ال يستهدف
الرئيس بري وال يسعى خلالف
شيعي شيعي ،بل هو فقط يرى
أن بري بات طرفا يف الشأن
احلكومي وال يأخذ مطالب فريق
رئيس اجلمهورية باالعتبار.
قِبل رئيس اجمللس بعد
تواصل اخلليل مع عني التينة
بأن يستكمل حزب اهلل مسعاه
انطالقا من مبادرة الرئيس بري

وهاب :احملروقات أصبحت باملخازن
السورية ورئيس احلكومة املستقيل «بدو
ينتقم من كل الناس»

أشار رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهاب ،يف تصريح
على مواقع التواصل االجتماعي ،إىل ّ
أناحملروقات
«أنين علمت ّ
ّ
نتمنى على األمني
السورية ،لذا
أصبحت موجودة يف املخازن
ّ
العام لـ «حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل اختاذ القرارّ ،
ألننا
على أبواب كارثة ،مع اختاذ رئيساحلكومة املستقيل واملعتكف
بدو
واحلردان والغائب قراره بعدم التوقيع بدون م ّربر« ،يعين ّ
ينتقم من ّ
كل الناس».

محدان :الناطق باسم مافيا املازوت والبنزين
اعطى كلمة السر لالستمرار باالحتكار
أوضح أمني اهليئة القيادية يف حركة الناصريني املستقلني -
املرابطونالعميدمصطفى محدان ،يف حديث عرب مواقع التواصل
ت والبنزين «ناطور»
االجتماعي ،ان «الناطق باسم مافيااملازو 
الكاز والغاز ،اعطى كلمة السر لالستمرار باالحتكار ،وإذالل
املواطنني على احملطات ،ومن ميوت ميوت ال تفرق معهم ،بل
املهم ان يفرق السعر ،والبنزين سعره اغلى من الدم الطاهر،
وباشكاتبوزارة تصريف االهمال املوظفحسان دياب لن يوقع
خوفًا وخبثًا».

وتثبيتا لعناوينها ،وخصوصا أن
حزب اهلل دعم مبادرته ويوافقه
يف ضرورة إعطاء التيار الوطين
احلر احلكومة الثقة يف مقابل
مثانية وزراء لفريق الرئيس
عون ،على أن حتدد آلية احلل
للوزيرين املسيحيني الحقا.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئسا االجتماع
ترأس رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون يف التاسعة قبل

سالمة اجتمع جبمعية املصارف ومت اختاذ
القرار يف تطبيق تعميم  158يف أول متوز

أفادت معلومات لقناة الـ أو
تي يف بأن حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة اجتمع جبمعية
املصارف صباح امس ،بتوقيت
سيدني ،ومت خالل هذا اإلجتماع
عرض بعض هواجس وأسئلة
تقنية من قبل اجلمعية حول آلية
تطبيق التعميم  185املتعلق
بإعطاء املودعني  400دوالر
نقدا بالدوالر و 400دوالر على
أساس  12000لرية للدوالر
الواحد.
وأفادت مصادر مصرفية للقناة
بأن «القرار اختذ بأن يبدأ تطبيق
هذا التعميم من اول شهر
متوز أي بعد حوالي األسبوع،
وعلى الرغم من مطالبة مجعية
املصارف بالرتيث ،اال أن سالمة
كان مصرا على قراره».
«ما
املصادر:
وأضافت
سيحصل مبوضوع التعميم هو
أنه سيبدأ تنفيذه يف أول
الشهر القادم ،لكن لدفع قد
يكون يف منتصف الشهر ال
مباشرة ،وجيب تسجيل كل من
يرغب باإلستفادة من التعميم
وفتح حسابات رديفة ،ويبقض
املستفيد من التعميم أمواله يف

منتصف شهر متوز ،وإن حصل
أي تأخري سيكون تقنيا فقط
وحقوق املودع ستكون حمفوظة،
واألكيد أننا سنلمس بدء تطبيق
التعميم يف أول متوز».
مجعية
مصادر
وأفادت
املصارف« ،بأننا ملتزمون بقرار
مصرف لبنان وبتاريخ تطبيقه،
وأي تأخري سيحصل سيتم
التعويض عنه الحقا ،وسالمة
أكد أنه سيسدد ما يتوجب على
املركزي من دوالرات نقدية،
وطلب من املصارف أن تعطي
كل املتطلبات اليومية ليدفع
الدوالرات بشكل يومي».
وأكدت مصادر مقربة من سالمة
أن «تطبيق تعميم  158ال عالقة
له برفع الدعم وال البطاقة
التمويلية والالكابيتال كونرتول
وسيتطبق يف األول من متوز».
أما مصادر مصرفية فأكدت
للقناة أن «احلديث أن املصارف
أقدمت على سحب الدوالرات
املطلوب تأمينها من السوق
السوداء عار من الصحة ،وال
ننكر أن مصارفا قليلة أقدمت
على ذلك ،لكن أغلب املصارف
مل تفعل ذلك».

جـعجع الـتقى سـفري رومانـيا

التقى رئيس حزب «القوات
جعجع،
مسري
اللبنانية»
يف املقر العام للحزب يف
معراب ،سفري رومانيا رادو
ماردار يف زيارة تعارف،
يرافقه نائب السفري ادريان

الرجانو ،يف حضور رئيس
جهاز العالقات اخلارجية يف
احلزب الوزير السابق ريشار
قيوجميان .وتباحث اجملتمعون
يف آخر التطورات السياسية
واالقتصادية يف البالد.

خمزومي من دار الفتوى :لتشكيل حكومة
مستقلني ووضع خطة تنموية للنهوض بالبلد

دعا النائب خمزومب بعد زيارته
املفين دريان «ضرورة تشكيل
سيما
ال
مستقلني
حكومة
أن هذا مطلب دولي وشرط
للبدء باإلصالحات واستقطاب
املغرتبني ملساعدة بلدنا وجذب
املستثمرين».

وقال »:حنن اليوم نطالب حبكومة
اختصاصيني إال أن طريف النزاع
االتهامات
يتبادالن
اللذين
بالتعطيل احتكما إىل الثنائي
الشيعي ،مما يؤكد ما نقوله دائما
وهو أن «حزب اهلل» مسيطر على
البلد».

ظهر امس األول اخلميس،
اجتماعا ضم وزيري املال
والطاقة واملياه يف حكومة
تصريف االعمال غازي وزني
ورميون غجر ،وحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،خصص
لعرض وضع احملروقات يف
البالد وانعكاساته.
ومت خالل االجتماع درس عدد
من االقرتاحات االيلة اىل معاجلة
ازمة احملروقات وتفادي حصول
اي مضاعفات سلبية تنعكس
على االستقرار االمين واملعيشي

يف البالد.
واجرى الرئيس عون اتصاال
هاتفيا برئيس حكومة تصريف
االعمال الدكتور حسان دياب،
وتداوال يف النقاط املطروحة،
وتقرر على اثر ذلك اختاذ اجراءات
عملية استثنائية لتمكني مصرف
لبنان من القيام بالرتتيبات
الالزمة للحد من متدد االزمة
بانتظار التشريعات اليت جيري
درسها يف جملس النواب واليت
من شأنها توفري احللول الشاملة
يف ما يتعلق مبوضوع الدعم.

مصرف لبنان حول االقراض سندا للمادة  91من قانون النقد والتسليف:

على استعداد لدعم املواطن ويف انتظار
التجاوب احلكومي

صدر عن مصرف لبنان ،بيان
حول «االقراض سندا للمادة 91
من قانون النقد والتسليف» ،جاء
فيه:
«مبا ان املادة  91من قانون
النقد والتسليف تفرض على
ظروف
يف
لبنان
مصرف
استثنائية اخلطورة كاليت يعيشها
لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع
ديونها وبسبب الكورونا وانفجار
املرفأ واستقالة احلكومة وعدم
تشكيل احلكومة لفرتة  10أشهر،
ان مينح احلكومة القرض املطلوب
منها ،على ان يقرتح التدابري
اليت من شانها احلد مما يكون
لقرضه من عواقب اقتصادية
سيئة وخاصة احلد من تاثريه
على الوضع الذي اعطي فيه،
على قوة النقد الشرائية الداخلية
واخلارجية،
ومبا انه على ضوء احتياطات
مصرف لبنان بالعمالت االجنبية
من جهة ،وحجم الطلبات املتعلقة
مبوضوع الدعم من جهة أخرى،
وأهميته على االستقرار االجتماعي
واالقتصادي،
وعليه ،فان مصرف لبنان مع
تأكيده على ضرورة وضع خطة
واضحة واحدة لرتشيد الدعم
وتأمني االسس العادة النمو

االقتصادي ،ويف حال إصرار
احلكومة على االقرتاض وفقا
للمادة  91املذكورة وبالعمالت
االجنبية ،ان تعمل على اقرار االطار
القانوني املناسب الذي يسمح
ملصرف لبنان باستعمال السيولة
املتوافرة يف التوظيفات االلزامية
مع التزام احلكومة الصريح باعادة
أي أموال مقرتضة من مصرف
لبنان ضمن املهل احملددة قانونا
يف املادة  94من قانون النقد
والتسليف ،على ان تكون نسبة
الفوائد حمددة حبسب املادة 93
من نفس القانون ،مبوجب عقد
قرض ،وان ينص العقد صراحة
على ان يتم االيفاء مبعزل عن
مسؤوليات احلكومة املتعلقة
بقرار التوقف عن الدفع.
واذ يؤكد مصرف لبنان على
ضرورة تشكيل احلكومة للبدء
املباشر خبطة طريق واضحة
للعموم بعدد من االصالحات
لوضع االسس املناسبة الكفيلة
باعادة الثقة وتعايف االقتصاد
والرتكيز على الدعم املباشر
للمواطنني وترشيد الدعم.
ان مصرف لبنان ،على استعداد
كما فعل تارخييا ،ان يدعم
املواطن اللبناني وهو بانتظار
التجاوب احلكومي».

طوني فرجنية يغرد عن «حتويل الودائع
إىل اللرية اللبنانية بعد فرتة وجيزة»

غرد النائب طوني فرجنية عرب «تويرت» « :استمرار الوضع املالي
ّ
سيحتم حتويل الودائع إىل اللرية اللبنانية بعد
على ما هو عليه
فرتة وجيزة ،ألن الدولة تأخذ مستحقاتها على سعر الصرف الرمسي
بينما تصرف مدفوعاتها حسب سعر دوالر السوق السوداء».
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لـبنانيات

امجاع على اقرتاحني للوزارة يف اجلامعة العربية بريوت عاصمة لالعالم
العربي لعام  2023وجائزة بريوت لالنسانية:

عبد الصمد :لالسف ما زلنا نبحث عن وزير بالزائد ووزير
بالناقص يف وقت نبحث فيه عن وجود او عدم وجود البلد
اعتربت وزيرة االعالم يف حكومة
تصريف االعمال الدكتور منال
عبد الصمد جند ،يف حديث اىل
تلفزيون لبنان« ،ان ظروف
لبنان صعبة جدا ،هناك دعم
من اخلارج ومن الدول العربية،
ولكن لالسف ما زلنا نبحث عن
وزير بالزائد ووزير بالناقص،
يف وقت اصبحنا فيه نبحث عن
وجود او عدم وجود البلد».
وقالت« :ان وجودنا يف مؤمتر
وزراء االعالم العرب يف جامعة
الدول العربية مهم ،فمن
الضروري الرتكيز على الدور
احملوري العربي ووجود لبنان
ضمنه ،وحنن حناول تثبيت
وموقعنا .يعز علينا رؤية مقعد
الدولة السورية فارغا يف القمة،
اما القضية الفلسطينية فهي
االبرز وهي حمور كل االحاديث
والقضية الدائمة».
اضافت« :طرحنا يف جملس
وزراء االعالم العرب ان تتحول
التوصيات اىل أفعال وترتجم
اىل مشاريع ،وكان هدفنا
هذه السنة االعالم اإللكرتوني
الذي يشهد فوضى كبرية
مع الرتكيز على حتدياته ،ومت
تشكيل جلنة لالعالم اإللكرتوني
برئاسة االردن وعضوية لبنان
والسعودية والكويت وموريتانيا
للبحث يف كيفية معاجلة املشاكل
اليت تتمحور حول ايرادات
املتضائلة،
االعالم
وسائل
نتيجة اخنفاض االعالنات واليت
حتل مكانها ايرادات شركات
التكنولوجية الكربى .وبالتالي،
هناك ربح مالي سائب لوسائل
االعالم اللبنانية وغريها ،ومن
الضروري ان نبحث فيه وهذا
يتطلب تنظيم العالقة مع
شركات التكنولوجيا العاملية.
من الضروري ان نبحث يف
الربح املالي للدولة وللخزينة
اللبنانية الن هذه االعالنات على
وسائل التكنولوجيا العاملية تأخذ
من أمام خزينة الدولة ووسائل
االعالم ،ومن الضروري اجياد
ضريبة على هذه االيرادات
وختصيص جزء منها ملساعدة
االعالم اللبناني».
وتابعت« :أما الشق الثاني،
فيتمثل يف ان يتماشى حمتوى
وسائل التواصل االجتماعي مع
القوانني الوطنية والعربية ،ومن
الضروري تنظيم هذا الشق
القانوني حلظر االمور اليت ال
تسمح بها قوانيننا».
وأوضحت «ان املهلة املعطاة
للجنة االعالم اإللكرتوني اليت
تشكلت هي حتى الفصل الثالث
من العام  2021للخروج بتوصيات
تعرض على جامعة الدول العربية
القرارها ،وجيب ان تشكل هذه
املدة حدا فاصال لتعديل قوانيننا
وتنظيم االتفاقيات الثنائية او
املتعددة مع الشركات الكربى
لتنظيم هذا القطاع».
وأشارت اىل «التهديدات والضرر
من االلعاب االكرتونية واالبتزاز
اجلنسي على اجملتمع ،وهذا
االخري زاد حبسب احصاءات قوى

االمن الداخلي حنو  800باملئة
يف لبنان .ومن الضروري وجود
توعية اعالمية حول هذه املواضيع
واملخاطر املتأتية عنها».
وعن لقاءاتها يف جملس وزراء
االعالم العرب يف جامعة الدول
العربية ،قالت« :هي لقاءات
ضرورية ،الن كل ما حيكى
على االعالم ال يكون له نفس
الوقع كما هو احلال عندما
حيصل االجتماع شخصيا حيث
يتم ايصال االفكار بشكل
دقيق لتبادل االفكار واملشاريع
وحبث التعاون .حنن وجدنا نقاط
التقاء بيننا وبني تلك الدول
والكثري من النقاط اليت ميكن
ان نتشارك فيها مبشاريع رائدة
ختدم دولنا ،منها جوليت يف مقر
«اهليئة الوطنية لالعالم» برئاسة
حسني يونس واليت تدير اكثر
من  45حمطة تلفزيونية ،ويف
مدينة االعالم اليت هي عبارة
عن شركة خاصة متتلك الدولة
فيها نسبة معينة .وكان هناك
جتاوب من اهليئة الوطنية القامة
مشاريع انتاج مشرتكة تلفزيوني
او اذاعي او حتى دراما مع متيز
االذاعة الوطنية يف البلدين
واالستديوهات اليت منتلكها،
فهم لديهم استديو ام كلثوم
وحممد عبدالوهاب وحنن استديو
فريوز وبالتالي هناك الكثري من
نقاط االلتقاء».
اضافت« :من مجلة املشاريع
اليت طرحناها إقامة بث مباشر
بني مصر ولبنان يف مواضيع
تهم الدول العربية وجمتمعاتنا
وتبادل االخبار العربية بني
الدول ،ال ان تكون حمصورة
بدولة ال يعرف باقي الدول عنها
شيئا».
وتابعت« :قمنا جبولة يف املدينة
االعالمية اليت متتد على مساحة
مليوني مرت مربع ،وهي عبارة عن
 71استديو مفتوح ،وتعرفت على
استديوهات ذات تقنية عالية،
وشجعنا على وجود شراكة مع
هيئات االنتاج يف تلك املدينة
القامة عمل درامي مشرتك او
شراكة اعالمية واالستفادة من
خربتهم يف االرشفة وكيفية
احلفاظ على الرتاث االعالمي
وكيفية مساعدة تلفزيون لبنان
يف هذا املوضوع ،وهناك توجه
لعقد شراكات مع تلفزيون
لبنان يف امور عدة سواء االنتاج
الدرامي او االرشفة».
ولفتت اىل «ان اهليكلية
االعالمية يف مصر مهمة،
ومدينة االعالم هي اليت تشجع
الرساميل
استقطاب
على

واالستثمارات االعالمية من
اخلارج من خالل تأمني االرضية
واحلوافز للمنتجني» ،وقالت:
«الرتكيز يف لبنان جيب ان يكون
على احلوافز من خالل تسهيالت
ضريبية تعطى للمستثمرين
االعالميني ،والرصيد االعالمي
الكبري للبلدين يدعونا للتضامن
للوصول اىل انتاج مشرتك .وهذا
االمر ينطبق على باقي الدول
العربية ،ووزير االعالم السعودي
ابدى تعاونا بالغا ملساعدة لبنان
يف الشق االعالمي وكيفية
النهوض بهذا القطاع ،وكذلك
الكويت واالمارات اليت هيكليتها
االعالمية ايضا مهمة».
وأعلنت عبد الصمد انه «حصل
امجاع على اقرتاحني من وزارة
االعالم اللبنانية اىل جامعة الدول
العربية وهو امر نادر ان حيصل.
االقرتاح االول جائزة بريوت
لالنسانية هدفها االساسي ينبع
من ذكرى انفجار بريوت الذي
حرك ضمائر ومشاعر العامل،
وبالتالي من الضروري ان
تلعب السلطة الرابعة دورها
لتأمني العدالة واحلق واالضاءة
على احلقائق .وطلبنا ان تكرس
اجلائزة لكل عمل صحايف لبناني
او عربي يطال انفجار بريوت
يراعي املوضوعية االعالمية
واحقاق
لالنسانية
ويدعو
احلق والعدالة ،وانا اقرتحتها
ملرة واحدة فقط وهي عبارة
عن مواساة الهالي الضحايا
واملتضررين من االنفجار على
ان ختتار جلنة حمايدة املرشحني
وان تعطى اجلائزة اىل اشخاص
وليس اىل وسيلة اعالمية».
وقالت« :ان االعالن عن
بريوت عاصمة لالعالم العربي
لعام  2023هو دعم معنوي
كبري للبنان ولبريوت ،وله بعد
اسرتاتيجي وهو يكرس بريوت
مركزا لالعالم العربي ويشجع
االستثمار يف القطاعات االعالمية
وخيلق فرص عمل لالعالميني من
خالل التالقي بني املستثمرين
يف القطاع االعالمي وبني االعالم
اللبناني».
اضافت« :لقد اعددنا نوعا من
الدعم املعنوي عرب اظهار بريوت
كعاصمة لالعالم العربي وهو
دور ريادي لالعالم اللبناني
الذي سينتعش من خالل
ومن
االستثمارية
املشاريع
خالل شراكات يف الدراما ويف
الربامج التلفزيونية واالذاعية يف
التدريب االعالمي ،وبذلك نكون
متكنا من حتقيق قطاع اعالمي
منتج».
وأشارت اىل «ان االعالم
اللبناني يعاني ومير بظروف
صعبة ،ومن الضروري تعاون
اجلميع ،واعالن بريوت كعاصمة
لالعالم العربي يتطلب تضافر
كل اجلهود ،وسنشكل جلنة
وزارية تشمل وزارات السياحة
والثقافة واالشغال .وجيب
مشاركة وسائل االعالم اخلاصة
والعامة يف التشجيع على اظهار
صورة لبنان بأفضل حلة».

حب اهلل :حلكومة كاملة االوصاف قادرة على محاية الصناعة
أكد وزير الصناعة يف حكومة
تصريف االعمال الدكتور عماد
حب اهلل يف حديث إىل إذاعة
«لبنان احلر» ضمن برنامج «حوار
بريوت» مع رميا خداج محادة
ويف ندوة اقتصادية عن صمود
القطاع الصناعي ،أن «البلد من
دون انتاج ال ميكن ان يعيش
وال يسمى بلدا ،ويبقى دائما
اسري املشاكل واخلارج واهواء
اجملتمع الدولي» ،معتربا ان
«القطاع الصناعي ،من القطاعات
القليلة القادرة على الصمود يف
لبنان».
وأضاف« :على االنتاج ان
يكون حمور اخلطة واالسرتاجتية
فعلينا
للبنان،
االقتصادية
والصناعة
بالزراعة
التفكري
كأنهما االساس لبناء االقتصاد
اللبناني وقد آن االوان ان ننتقل
من الريع اىل االنتاج ،واالعتماد
على قدرات لبنان البشرية،
التقنية ،التعلمية وكل ما ميتاز
به بلدنا .املطلوب من الدولة ان
تدعم القطاع اخلاص واملستثمرين
بشكل اساسي يف كل ما تقوم
به من سن قوانني ،دعم يف
االستثمارات ،محاية الصناعة
اللبنانية ،واعادة النظر يف
الضرائب واالتفاقات الدولية،
كما دعم العامل اللبناني وظروف
العمال والصناعيني وتأمني ما
يلزم من قروض وتسهيالت
وغريها».
وشدد حب اهلل على «وجوب
تنمية الصناعات االلكرتونية،
االتصاالت ،واالقتصاد الرقمي
باالضافة اىل تنمية الصناعات
الغذائية والصناعات الكميائية
واحملركات وغريها .كل ذلك من
االولويات بهدف وضع لبنان على
اخلارطة االقتصادية والصناعية
يف العامل ،من دون ان ننسى
تشجيع املواطنني اللبنانيني
للصناعة اللبنانية».
وكشف عن مشكلة أساسية
يعانيها الصناعيون هي إغراق
السوق احمللية بالبضائع االجنبية
ذات جودة واسعار أقل من تلك
اللبنانية» ،وقال »:واجبنا وضع
محايات على املنتج اللبناني
وذلك عرب قانون اقر يف جلنة
االدارة والعدل وينص على
االولوية
املؤسسات
اعطاء
للبضائع والسلع اللبنانية لو
كانت االسعار اغلى بـ %25
فهذا حيمي الصناعة».
وطالب بـ «إعادة النظر يف
خدمة
الدولية
االتفاقيات
للصناعة اللبنانية ومبحاربة قضايا
التهريب املتبادل من واىل لبنان.
فالتهريب سيد املوقف وحنن
توجهنا للجمارك وجلميع اجلهات
املسؤولة عن قضايا التهريب
وهذه الظاهرة خفت كثريا وما
زلنا حناربها .اما الطاقة املكثفة
فهي من املواضيع املهمة ،لكن
احلقيقة ان اولويات الدعم وما
حيصل اآلن من إيقاف الدعم
للقطاع الصناعي سيؤثر كثريا
على الصناعيني وما زلنا يف
طور البحث يف هذا امللف».
وقال« :أمتنى ان تتألف حكومة
كاملة االوصاف يف أسرع ما
يكون ،قادرة على محاية الصناعة
وتعاجل قضية الطاقة املكثفة».
أضاف ردا على سؤال« :مشكلة

استعادة الثقة تكمن يف
اللبنانيني ،ننتظر احللول من
اخلارج ،وعدم تأليف حكومة
كارثة ،فأصحاب الشأن ال
يتواصلون ،حنن لدينا القدرات
حماربة
للتصحيح،
الداخلية
الفساد اساسية ،وضع القوانني
واملباشرة باالصالحات وليس
املطلوب من اخلارج ان يقول لنا
ما جيب فعله .برأيي الشخصي
علينا التخلص من ثقافة الفساد
وأن نعود لرشدنا وقيمنا ومن
دون ذلك ال أمل إن تألفت
احلكومة أو مل تتألف ،بل جيب
جتاوز اخلالفات وان تأتي حكومة
ذات مصدقية وفريق عمل قادر
على االنتاج وتعيد الثقة بصناعتنا
وانتاجنا والقطاع املصريف،
وبقضائنا ومؤسساتنا».
أما عن أزمة وقف االسترياد
من لبنان فقال الوزير حب
اهلل« :من واجبنا مع أزمة أو
من دونها ،التوجه لفتح اسواق
جديدة ولكن علينا أن نالحق
املشكلة االساسية عرب وقف
وضبط تهريب املخدرات .وشراء
املعدات بأسرع ما ميكن لضبط
وايقاف
واجلمارك
التهريب
املهربني وطمأنة شركائنا يف
التجارة وخصوصا الدول العربية
ان امنهم االقتصادي واالجتماعي
من أمننا».
ومن حيدد اهلوية االقتصادية
للبنان؟ أجاب« :من حيدد هوية
لبنان هم اللبنانيون أنفسهم .أنا
مع االقتصاد املنتج احلر اللبناني
 .%100على الدولة ان تدعم
االنتاج اللبناني بكل إمكاناتها
وعلى اهلوية االقتصادية أن
تكون لبنانية فقط .اولوييت
كشخص يف لبنان أن أؤمن
العالقات التجارية واالقتصادية
والسلع مع الدول ،حبيث ان
التوجه شرقا ال يلغي التوجه غربا
بل االهم البديل املفيد .فمثال،
تركيا ليست شرقا امنا ان كان
هناك مشكلة يف منتوجاتها أو
يف العالقة معها ،جيب علي إجياد
بديل هلا مناسب .املهم البدائل
الفضلى للبنان».
وعن إمكان تكبري حجم االقتصاد
يف لبنان ،لفت إىل أن «سعر
الصرف يؤثر على الناتج احمللي،
لكن املطلوب خطة اقتصادية
تعتمد زيادة االنتاج ،فتح
املصانع ،زيادة فرص العمل
رفع معدل الرواتب واالجور،
فتح أسواق خارجية للبنان وعقد
اتفاقات جتارية واقتصادية
ملصلحة لبنان وباعتماد هذه
الطرق ميكننا تكبري حجم االقتصاد،
علينا االعتماد على زيادة االنتاج
واالستثمار يف الشعب اللبناني
واعادة تأهيل اليد العاملة،
االعتماد أيضا على قطاع الرتبية
والتعليم املهين ،اصدار قوانني
تشجع االستثمارات ،اعادة الثقة
بلبنان .كل ذلك من واجب
الدولة واال نكون امام خضات
اقتصادية واجتماعية ومالية».
وشدد ردا على سؤال عن
صناعة االمسنت وسبب ازمة
االنتاج االخرية ،على أن «القطاع
اسرتاتيجي ،ولن نتخلى عنه وجيب
أن نؤمن هذه املادة للشعب
اللبناني بأرخص االسعار دون
تدمري الشركات مع احملافظة على

البيئة وصحة املواطن .وما حصل
ان ليس للشركات تراخيص
طويلة االمد ،طيلة العشرين عام
املنصرمة ،باالضافة اىل تأثريها
السليب على البيئة ويف املناطق
املتواجدة فيها وعلى صحة
القاطنني».
أضاف :عندما استلمت الوزارة
كان طن االمسنت يباع ب $100
فخفضناه اىل  .$65ولكن ال ميكن
منحهم مهلة ادارية ،فمشكلة
االمسنت مثل الرغيف اذ هناك
 70قطاعا يعتمد على االمسنت
مما يؤثر سلبا على عشرات
االالف من املواطنيني العاملني
يف هذا اجملال ان عرقلنا
االنتاج لذا علينا فتح املصانع
مع التشدد باملعايري البيئية.
وتقدر خسائر االقفال مبليارات
الدوالرات ،لذلك ال جيوز اقفال
املعامل وعلينا معاقبتهم يف
حال خمالفتهم لكن ممنوع وقف
االنتاج يف هذه الصناعة احليوية
وعليهم التزام املعايري البيئية
واعادة التأهيل يف املناطق اليت
يشغلونها».
وختم« :استعادت وزارة الصناعة
صالحيات تسعري هذه املواد ،ومت
التوافق مع الشركات على فتح
املقالع واستعمال السعر اجلديد
والذي هو اكثر من جيد».
وبالنسبة إىل صناعة الدواء
واللقاح ،استغرب حب اهلل بعض
السياسات يف لبنان ،وسأل
كيف ميكن تشجيع استرياد
الدواء بأسعار مرتفعة وعدم
تشجيع املصانع اللبنانية على
صناعة الدواء؟ مذكرا بأن للبنان
القدرة على التصنيع يف الوقت
القريب  40اىل  %50من االدوية
املستوردة ،لكن يتوجه الدعم
دائما للتجارة وهذه مشكلة كبرية.
أصررنا من ضمن دعم الصناعة،
ان تدعم مصانع االدوية يف
لبنان كما املواد االولية الالزمة
املستوردة .مقابل استرياد
بقيمة  $1من املواد االولية يوفر
 $5من االسترياد العادي .حنن مع
دعم تصنيع الدواء ومع املصانع
اجلاهزة لصناعة اللقاح .نتمنى أال
ينجح من حياول عرقلة املفاوضات
يف روسيا بشأن اللقاح».
ويف ما يتعلق بآلية رفع الدعم
كونرتول
الكابيتال
وقانون
قال« :أوال ،جيب وقف التهريب
واغراق السوق ،ثانيا محاية
البضائع والسلع اللبنانية عرب
قوانني سريعة ،ثالثا دعم
الصناعيني بالطاقة املكثفة ،كما
دعم املازوت والفيول والكهرباء
للصناعيني ،ودعم االستثمار
الصناعي يف املناطق الصناعية
بأسرع ما يكون ،دعم املواد
االولية للصناعة ،رفعنا اليوم
هذا الدعم لتسببه مبشكلة يف
التصدير ،وايضا اعادة النظر
باجلمارك على البضائع والسلع
اللبنانية».
وختم« :الكابيتال كونرتول تأخر
كثريا  ،كنا نتمنى ان يقر قبل
مدة ،كما امتنى ان يضبط عملية
خروج الدوالر من لبنان واعادة
توجيهه .برأيي الشخصي ،انا
لست مع اعطاء من يرسل ابنه
ليتعلم يف اخلارج ان يأخذ اكثر
من املوجود يف لبنان ،انا مع
العدالة بالتوزيع والدعم».
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لـبنانيات

وزير الصحة زار اهليئة الوطنية للدواء يف تركيا :اجلميل ناشد املسؤولني األملان
نضع اسرتاتيجية تدخل مباشر حلل بلورة برنامج انقاذي للبنان العتَمة بسبب  5ماليني دوالر!
إيلي الفرزلي
أزمة الدواء واملستلزمات

املركزي يرفض تأمني كلفة صيانة معامل الكهرباء:

وزيرة الصحة حمد مجتمعا مع مسؤولني أتراك
متيز اليوم الثاني من زيارة
وزير الصحة العامة يف حكومة
تصريف االعمال الدكتور محد
حسن لرتكيا جبولة ميدانية على
منشآت دوائية وطبية ،رمسية
وخاصة.
فزار اهليئة الوطنية للدواء
واملعدات الطبية يف أنقرة ،حيث
اطلع على عرض تقين قدمته
اهليئة يف حضور نائب وزير
الصحة الرتكي Tolga Tolunay
الذي كان يف استقباله.
ونوه املسؤول الرتكي بإشادة
املرجعيات الصحية العاملية
بكفاءة النظم الصحية اللبنانية
وخطة التمنيع اجملتمعي ،واكد
ان «تركيا جاهزة للتعاون
مع لبنان ومساعدته يف جمال
الصناعات الدوائية واملعدات
الطبية كما الدراسات السريرية
للقاح الرتكي اجلديد» ،وشدد
على أن «توثيق التفاعل العلمي
والصحي بني البلدين يعود
بالنفع على كليهما» ،ولفت يف
هذا اجملال إىل «ضرورة البدء
بتشغيل املستشفى الرتكي
 صيدا واستقبال املرضىفيه بعد إمتام صيانة األجهزة
وتبديل بعضها اآلخر نتيجة ما
أصابها من تلف بسبب مرور
 10اعوام على عدم تشغيلها»،
ومتنى «لو طالت زيارة الوزير
حسن لرتكيا أكثر ،موجها إليه
الدعوة «لزيارة مصانع الدواء
يف اسطنبول».

مدير الهيئة الوطنية

وكان الوزير حسن قد عقد
اجتماعا مع املدير العام للهيئة
الرتكية الوطنية للدواء واملعدات

الطبية الدكتور Tolga Karakan
الذي أكد أن «جودة وفعالية
وسعرها
الرتكية
األدوية
التنافسي ،خوهلا احلصول على
شهادة أوروبية والدخول إىل
السوق األوروبية املشرتكة
وغريها من الدول».
من جهته ،لفت وزير الصحة
إىل «إمكانية التعاون يف
جماالت حتفيز الصناعة الدوائية
الوطنية ،واألدوية الرتكية
وال،Biosimilar
اجلينيسية
سواء من خالل اتفاقيات ثنائية
حيث تربز أهمية التدخل والشراء
املباشر لوزارة الصحة اللبنانية
لتأمني أدوية ضرورية وبعض
واملغروسات
املستلزمات
الطبية ،يف ظل تردد بعض
الشركات يف استمرار تأمينها
للسوق اللبناني ،علما أن ذلك
سيؤدي إىل توفري كبري يف
الفاتورة الدوائية اللبنانية،
ويشكل حال ألزمة الدواء
واملستلزمات يف لبنان».

الشركات الخاصة

بعدها ،عقد الوزير حسن والوفد
املرافق ،الذي ضم السفري
اللبناني يف تركيا غسان
املعلم واملستشارين حسني
حميدلي وإدمون عبود ورئيسة
املستودع املركزي لألدوية مهى
نعوس ،سلسلة لقاءات إضافية
مع رؤساء وممثلي الشركات
املصنعة
اخلاصة
الرتكية
للدواء واملعدات الطبية ،على
ان خيتتم زيارته امس االول
جبوالت ميدانية على عدد من
معامل املغروسات واملستلزمات
الطبية.

احلاج حسن ردا على القرار االمريكي حجب مواقع
اعالمية مقاومة :قرصنة تكشف زيف ونفاق
الدميوقراطية وحرية الرأي وحقوق االنسان

أصدر رئيس جلنة االعالم
واالتصاالت النيابية الدكتور
حسني احلاج حسن ،بيانا تعليقا
على قيام االدارة االمريكية
بقرصنة وحجب عدد من املواقع
إعالم
لوسائل
االلكرتونية
مقاومة ،وفيه:
«ان ما اقدمت عليه االدارة
االمريكية بالقرصنة هو جرمية
وإرهاب فكري وإعالمي يهدف
اىل قمع احلريات وحماولة
حجب احلقيقة اليت تتوىل هذه
املواقع اظهارها للرأي العام
العربي واالسالمي والدولي
االمريكي
العدوان
حول
االسرائيلي على شعوب املنطقة
يف فلسطني واليمن والبحرين
والعراق وايران.

ان هذه القرصنة تكشف زيف
ونفاق الدميوقراطية وحرية
الرأي وحقوق االنسان اليت
تدعيها االدارة االمريكية ،كما
انها تربز ضيق صدر الواليات
املتحدة االمريكية بكل جربوتها
وضخامة مؤسساتها االعالمية
من وسائل اعالم املقاومة.
إن كل االحرار والشرفاء يدينون
العدوان
هذا
ويستنكرون
على
االسرائيلي
االمريكي
االعالم احلر واملقاوم ويعلنون
تضامنهم مع هذه الوسائل
االعالمية املقاومة ويؤكدون
ان االعالم املقاوم سوف
يستمر مهما بلغت الصعوبات
واالعتداءات
والتحديات
االمريكية واالسرائيلية».

الرئيس الجميل مع رئيس حزب االتحاد املسيحي الدبمقراطي
أجرى الرئيس أمني اجلميل
حمادثات مع املسؤولني االملان
متحورت حول بلورة مبادرات
آنية وطويلة االمد املانية
واوربية ،حتاكي الوضعني
االقتصادي واالنساني يف
اعادة
وتستهدف
لبنان،
بناء املؤسسات على اساس
االصالح املستدام.
وكان اجلميل التقى رئيس حزب
االحتاد الدميقراطي املسيحي،
رئيس مقاطعة North Rhine-
Westphalia Armin Lashet
املرشح ملنصب مستشار
للمستشارة
خلفا
املانيا
املنتهية واليتها انغيال مركل،
يف ضوء االنتخابات العامة يف
ايلول املقبل.

مفاوضات
البحث
تناول
فيينا بشأن االتفاق النووي
االيراني ،حيث شدد اجلميل
على «أهمية معاجلة املخاطر
الناجتة عن تزايد النفوذ
االيراني يف املنطقة عرب
االذرع اليت تدعمها طهران
يف بعض الدول ،واليت
كان نصيب لبنان منها عزله
عن حميطه العربي» ،وناشد
مضيفه «العمل من خالل
النفوذ االملاني داخل االحتاد
االوروبي ،على بلورة برنامج
انقاذي يستهدف انتشال
لبنان من املخاطر املتعددة
الوجوه اليت يرزح حتتها،
وخباصة االزمة االنسانية اليت
تعصف باللبنانيني».

استنكر حجب االدارة االمريكية ملواقع اعالمية

عفيف :لن تتمكن أي قوة من
إخفاء نور احلقيقة
استنكر مسؤول وحدة
العالقات اإلعالمية يف «حزب
اهلل» حممد عفيف «بشدة
ما أقدمت عليه اإلدارة
األمريكية من جرمية موصوفة
حبق عدد كبري من املواقع
اإلعالمية احلرة ،يف خطوة
تؤكد سياسة قمع احلريات
اليت تنتهجها واشنطن حتت
عناوين براقة كاذبة».
وقال يف تصريح « :لقد
أرادت اإلدارة األمريكية
من هذه اخلطوة السيئة
حجب احلقيقة عن اجلرائم
ترتكبها
اليت
والفظائع

الواليات املتحدة وحلفاؤها
ضد شعوب منطقتنا املظلومة
خصوصا يف فلسطني واليمن
حيث يتعرضون ألبشع أنواع
التنكيل واحلصار».
أضاف»:اننا اذ نعرب عن
تضامننا ووقوفنا إىل جانب
هذه املواقع الشريفة اليت
لن تتمكن أي قوة مهما
بلغت غطرستها من إخفاء
نور احلقيقة اليت تصدح بها،
ندعو إىل أوسع محلة تضامن
مع هذه املؤسسات اإلعالمية
لتستمر يف تأدية رسالتها
اإلنسانية الصادقة».

إبراهيم املوسوي :إغالق واشنطن عشرات
املواقع االلكرتونية حملور املقاومة دليل فعاليتها
غرد النائب الدكتور إبراهيم
املوسوي عرب حسابه على
تغلق
«واشنطن
«تويرت»:
عشرات املواقع االلكرتونية
حملور املقاومة :هذا دليل
فعالية وقوة منطق وصدق حجة
املقاومة.

إن تأثريها بدأ خبلق حتول فعلي
لدى الراي العام العاملي .إن
اسرائيل بدات تتكشف كقوة
وكنظام
وعدوانية
احتالل
فصل عنصري .إن الدميقراطية
االمريكية نفاق واسطورة مدعاة
وسام شرف جديد».

َ
العتمة شبه كاملة 650 .ميغاوط تنتج يوميًا غري كافية لتأمني التيار
الكهربائي ألكثر من ثالث ساعات يوميًا .لكن املشكلة هذه املرة
ليست بالفيول .معمال اجلية والزوق اجلديدان ُأطفئا ،لعدم ّ
توفر مثن
الزيوت اليت حتتاج إليها املولدات .الكلفة ال تزيد على مخسة ماليني
دوالر ،لكن مصرف لبنان يرفض دفعها!
طاملا أن املشكلة مرتبطة بشح وتقنني الدوالرات من قبل مصرف
لبنان ،فإنه عبثًا حُيكى عن استقرار التغذية بالتيار الكهربائي .كل
فرتة ال بد أن تنبت مشكلة جديدة تساهم يف ختفيض معدالت اإلنتاج
املنخفضة أص ًال .لكن إذا كانت كهرباء لبنان قادرة على إنتاج 1800
ميغاواط من أصل حنو  3200ميغاواط حيتاج إليها ،فإن هذا املعدل
صار صعب املنال .ال أحد يف املؤسسة ،يف الظروف احلالية ،يتجرأ
على ّ
توقع الوصول إىل  1200ميغاواط .األسباب عديدة ،لكن أبرزها
هذا
الفيول.
إمدادات
يف
الدائم
بالنقص
يتعلق
ضيق هوامش
ي
ُ ّ
املخاطرة أمام املؤسسة .فهي ال متلك ترف استعمال املخزون املوجود
وفق القدرة اإلنتاجية القصوى ،خوفًا من أن ال تتمكن ،بسبب أي
عقبة غري متوقعة ،يف إمداد املعامل بالفيول .عادة هذه العراقيل
تكون على شاكلة نوعية الفيول مل تكن مطابقة ،أو الشحنة تأخرت
يف الوصول بسبب حالة الطقس أو تأخر إجراءات الشحن والتفريغ…
لكن منذ أكثر من سنة ،صار أهم عامل يؤخر وصول الفيول هو تأخر
مصرف لبنان يف فتح االعتمادات .أخريًا ،وصل األمر إىل حد التوقف
ّ
متامًا عن فتح االعتمادات إىل حني صدور قرار استثنائي
موقع من
رئيسي اجلمهورية واحلكومة والوزراء املختصني ،يتعلق باالقرتاض من
َ
املصرف املركزي بالعمالت األجنبية ( 7حزيران احلالي).
أقرها
منذ ذلك احلني ،وإىل أن تنتهي سلفة الـ  300مليار لرية اليت ّ
اجمللس النيابي ،فإن مشكلة الفيول أو وضع االتفاق مع العراق
قيد التنفيذ ،تكون قد ّ
يؤد ذلك إىل ّ
حل
حلت .لكن يف املقابل ،مل ّ
أزمة اإلنتاج ،وبالتالي حتسني التغذية .ببساطة ألن حاجة الكهرباء
للدوالرات ال تقتصر على تأمني الفيول .قطع الغيار والزيوت والصيانة
واملعدات ،كلها ُتشرتى بالدوالر .يف شباط املاضي ،أثريت مسألة
حاجة الكهرباء ،مبختلف قطاعاتها إىل الدوالرات .اجتماعات عديدة
عقدت بني وزارة الطاقة ومصرف لبنان،
تضمنت طلب املصرف من
ّ
أعدتها كهرباء لبنان،
الوزارة حتديد حاجته .وبنتيجة الدراسة اليت ّ
ّ
املشغلة للمعامل وشركات التوزيع حتتاج إىل ما
تبينّ أن الشركات
يقارب  300مليون دوالر خالل  .2021حينها مل يكتف «املركزي»
حتدد
بعدم دفع األموال املطلوبة ،بل رفض وضع ميزانية تناسبهّ ،
كهرباء لبنان أولوياتها على أساسها .وحتى اآللية اليت اتبعت مرات
عدة يف عام  ،2020أي دفع املصرف األموال مباشرة إىل
املوردين
ّ
اخلارجيني توقفت .بقي القطاع عمليًا منذ شباط حتى اليوم يعمل
بدون صيانة وبدون أي قطع غيار ،علمًا بأنه يف ذلك احلني ،برزت
َ
ّ
املشغلة
إشكالية تتعلق بانتهاء عقد شركة «برايم ساوث»
ملعملي دير
عمار والزهراني ،ورفض األخرية جتديد العقد بدون ضمانات بقبض
مستحقاتها ،وبدون ضمانات بتأمني كلفة الصيانة بالدوالر .لكن على
الطريقة اللبنانيةّ ،
حلت املشكلة وطلب من الشركة االستمرار مع وعد
مبتابعة طلباتها.
منذ أن صار املصرف املركزي يقرر من حيصل على الدوالرات ومن ال
حيصل عليها ،ووزارة الطاقة تسعى إىل إقناعه بأن تأمني حاجة القطاع
للدوالرات يوازي أهمية احلصول على املواد والسلع األساسية .أضف
إىل ذلك أن حرمان القطاع من العملة األجنبية لن يكون مفيدًا حتى
ّ
عوض من
املولدات
سي ّ
ملصرف لبنان .فانقطاع التيار لساعات طويلة ُ
اخلاصة اليت حتصل على املازوت املدعوم ،ما يعين دفع مبالغ أكرب
من تلك اليت مت توفريها.
َ
إذا كان اخلطر ُيالحق
معملي دير عمار والزهراني مهددًا بإطفاء
َ
احملركات ،فإن اإلطفاء طال فعليًا
معملي الزوق واجلية اجلديدين.
ّ
شركة MEP
املشغلة للمعملني اضطرت إىل إطفائهما ،بسبب عدم
قدرتها على صيانتهما وتأمني الزيوت وبعض الفالتر الضرورية
للحفاظ عليهما .تؤكد مصادر مطلعة أن املبلغ املطلوب ال يتعدى
 5ماليني دوالر ،وهو كاف لتشغيل املعملني لنحو ثالثة أشهر ،لكن
حبسب املعلومات فإن وزارة الطاقة اليت تتواصل مع مصرف لبنان يف
هذا الصدد ،مل تلق أي إجابة بعد ،لتكون النتيجة الوحيدة ما يعيشه
الناس من عتمة متزايدة ،تضاف إىل كل اإلذالل الذي يرافقهم يف
يومياتهم .فالتقنني وصل إىل عشرين ساعة يف اليوم ،وهذا أدى
تلقائيًا إىل تقنني يف املولدات ،غري القادرة على تعويض ساعات
القطع الطويلة .فما ُينتج حاليًا ال يزيد على  650ميغاواط ،ويف حال
تأمني اخلمسة ماليني دوالر ،سريتفع اإلنتاج إىل  900ميغاواط ،مبا
يزيد التغذية مبعدل  3ساعات يوميًا ،علمًا بأن رفع املبلغ إىل 10
ماليني دوالر ،ميكن أن يضمن تأمني الصيانة الروتينية للمعملني لنحو
عام .وملعرفة تأثري هذا املبلغ ،تكفي اإلشارة إىل أنه ال يتخطى ثلث
مثن باخرة مازوت .احلسبة نفسها يكررها املعنيون أمام مصرف لبنان:
لو دفعت هذه املاليني العشرة أو غريها من حاجة قطاع الكهرباء مبا
يؤدي إىل زيادة اإلنتاج ،سيقابله حكمًا وفر يف األموال املخصصة
لشراء املازوت للمولدات ،حيث كلفة إنتاج الكيلوواط أعلى بكثري من
كلفة اإلنتاج عرب معامل الكهرباء .لكن أحدًا ال يسمع ،وسط تزايد
التحليالت عن أسباب سياسية وأخرى مصلحية ،جتعل مصرف لبنان
مييل إىل خنق كهرباء لبنان ،مقابل فتح خزائنه السترياد املازوت.
لكن حتى ذلك مل يعد مضمونًَا ،بعدما ّ
حذر أصحاب املولدات من
فقدان مادة املازوت من األسواق ،ما بدأ يتسبب بتوقف املولدات
عن العمل.
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مــقاالت وتـحقيقات

انفجار البنزين واملازوت يقرتب :حان وقت االسترياد من إيران
محمد وهبة

كان النقاش يتمحور حول نتائج آلية توزيع اخلسائر السائدة،
لكن منظومة احلكم سحبت النقاش حنو املرحلة التالية من جدول
يتجرع اجملتمع هذه اخلسائر .التململ من
أعماهلا :كيف جيب أن
ّ
حل بد ً
تضخم األسعارّ ،
ّ
ال منه خيار العنف والفوضى يف الشارع
مقابل تبديد خمزون الدوالرات .حصر اخليارات بهذه املعادلة
يروج له .البديهي هو االسترياد من إيران.
ليس بديهيًا كما ّ
سادت أمس معطيات عن أن «انفجار» البنزين واملازوت
سيحصل يف غضون مخسة أيام ال أكثرُ .يعزى األمر ،مباشرة،
إىل امتناع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة عن فتح اعتمادات
خلمس بواخر يف طريقها إىل لبنان .تصل هذه البواخر اعتبارًا من
اليوم ولغاية  30حزيران ،أما محولتها اإلمجالية فهي تبلغ كمية
تبلغ  63ألف طن بنزين ،و 80ألف طن مازوت ،أي ما يوازي
 4،15ماليني صفيحة بنزين ،و 4،8ماليني صفيحة مازوت.
وباعتبار الطلب على هاتني املادتني يراوح بني  450ألف
صفيحة و 550ألف صفيحة يوميًا ،فإن هذه الكميات ال تكفي
أكثر من سبعة أيام ،وخصوصًا يف ظل «عطش السوق»
للبنزين وطلب مرتفع على املازوت من مولدات األحياء ،بسبب
تدني إنتاج الكهرباء من معامل مؤسسة كهرباء يف الفصل الذي
يعد ذروة الطلب.
ّ

ملاذا يحصل ذلك؟

باختصار وببساطة ،هناك أكثر من رواية أبرزها:
 رواية رياض سالمة :ينقل عن سالمة أنه ال مشكلة لديه يفميول هذه البواخر وغريها من البواخر اآلتية أيضًا ،طاملا أنه
أن ّ
حيصل على الغطاء القانوني .هذا الغطاء كما يريده ،هو أن
تطلب منه الدولة إقراضها بالدوالر ،حتى يتاح له تسجيل هذه
تفجر
الدوالرات دينًا عليها وال يكون عليه أي مسؤولية ميكن أن ّ
استمر الدعم بشكل كامل أو ُرفع
ضده ،سواء
غضب الشارع
ّ
ّ
كليًا.
جزئيًا أو توقف ّ
 رواية قوى السلطة :يف جملس النواب هناك نقاش قائميتعلق بالبطاقة التمويلية اليت جرى تقزميها وتقليص مفاعيلها
إىل احلدود الدنيا .لكن قوى السلطة تعتقد أن سالمة ال يسهم
يف هذا النقاش إجيابًا ،بل أوفد نائبه ألكس موراديان الذي
مل ينبس إال بعبارة واحدة عن الغطاء التشريعي الذي يطلبه
سالمة .لذا ،ترى قوى السلطة أن سالمة وجملسه املركزي،
ميارسون مسألة ترشيد الدعم عرب تقنني املوافقات املمنوحة
لتمويل استرياد بواخر البنزين واملازوت والفيول وحتى الدواء،
وبالتالي فإن األولوية هي إلبقاء مسؤولية خيارات الدعم (تعديل
نسب الدعم أو إلغاؤه) على عاتق سالمة كونه ميارس فعليًا
(حسان
عملية الرتشيد ،ال بل على سالمة أن يطالب احلكومة
ّ
دياب) بأي خيار تريده .ويف املقابل ،هناك فريق ثان يطالب
بإلغاء الدعم من أساسه ،وليحصل ما حيصل (القوات مث ًال)،
أي على طريقة رميون غجر :األغنياء يدفعون مثن السلعة غري
املدعومة ،وما على الفقراء إال أن يبحثوا عن «شي ثاني».
غجر كان بالفعل يعبرّ عن قوى السلطة بكل كلمة قاهلا يف ذلك
ّ
تفكر قوى السلطة.
اليوم .هكذا

عنف الشارع أم تبديد املخزون؟

للوهلة األوىل ،يظهر هناك تباين بني رواية سالمة ورواية قوى
السلطة ،لكن العكس صحيح :االثنان مياطالن يف انتظار ما
خيرجهما من مأزق الدعم؛ بالنسبة إىل االثنني ،إن وقف الدعم
ّ
سيغذي العنف يف الشارع ،سواء أتى على يد سالمة
أو إلغاءه
ً
أم على يد احلكومة أم جملس النواب .أصال مل يعد هناك حدود
فاصلة بينهما لدى الرأي العام .سالمة روح قوى السلطة.
املشكلة أن مالمح هذا العنف بدأت تظهر على حمطات احملروقات
(االستيالء على صهاريج احملروقات ،تبادل إطالق النار على
احملطات…) ،ولو أن قوى السلطة تعتقد أنه عنف «موضعي»
ال ّ
يرتب نتائج سياسية ومفاعيل كبرية ،إال أنه ال أحد جيزم بأن
لديه قدرة على اإلمساك بالشارع إذا فلتت األمور.
سيحصل العنف ألن فكرة «ترشيد الدعم» جلهة استرياد
البنزين واملازوت سرتتب نتيجة أساسية وحيدة :الشركات
املستوردة ستجد نفسها مضطرة إىل أن تشرتي من السوق
احمللية الدوالرات الالزمة لتمويل شحنات استرياد البنزين
ّ
سريتب طلبًا إضافيًا على
والفيول .وعدا عن أن هذا األمر
الدوالر بقيمة  2،5مليار دوالر سنويًا (القيمة اإلمجالية لواردات
البنزين واملازوت يف  ،)2020أو ما يعادل  50مليون دوالر
أسبوعيًا ،وعدا عن أن املشكلة ستكمن يف تسعرية صفيحة
البنزين واملازوت اليت تصدرها وزارة الطاقة ،فإن الشركات
لن جتد كمية كافية من الدوالرات لتمويل الشحنات ،وسط
ارتفاع يف سعر النفط واملخاطرة ببيع الكميات باللرية اللبنانية.
وستتعزز السوق
لذا ،قد تقوم هذه الشركات بتقنني االسترياد
ّ
ّ
وسيتغذى العنف مع طوابري السيارات على احملطات،
السوداء،
فض ًال عن ارتفاع األسعار .عملية تصحيح السعر بهذه الطريقة
ستكون شديدة اإليالم.
إذًا ،مع أزمة احملروقات ،يقف اللبنانيون وغريهم على مفرتق
طرق أساسي :ترشيد الدعم املتالزم مع تعزيز نظام الزبائنية

(البطاقة التمويلية بعد تقزميها)
ومع احتماالت تصاعد العنف ،أو
إنفاق ما تبقى من احتياطيات
بالعمالت األجنبية لدى مصرف
لبنان ،بعد توفري الغطاء القانوني
والتشريعي حلاكم مصرف لبنان
رياض سالمة.

إيرانّ :
حل مشروع

اخليار البديهي لدى املنظومة
هو تبذير كل االحتياطيات.
فهي عاجزة عن تلقف املبادرة
اليت أطلقها األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصر اهلل عن
استرياد البنزين واملازوت من
إيران (إيران توافق على تسديد
الثمن باللرية اللبنانية وهو ما
قاله نصر اهلل سابقًا) .ومبعزل
عن كل الكالم السياسي الذي
أطلق ،إال أن هذه املبادرة مل
«حتمل
تقيد نفسها إال حبدود
ّ
ّ
إذا
مسؤولياتها».
الدولة
مل نعترب أن تبذير خمزون
حتمل
الدوالرات يقع ضمن عدم ّ
الدولة مسؤولياتها ،وإذا مل
حتمل املسؤولية مرتبطًا
يكن
ّ
باحتمال اندالع العنف فض ًال عن
ّ
الذل يف احلصول على السلعة
األساسية ،فإن مقاربة املسألة
سياسيًا يصبح أمرًا ثانويًا .أي
طرف ميكنه أن يستورد بنزين
ومازوت مقابل تسديد الثمن
باللرية اللبنانية جيب أن يكون
أمرًا مرحبًا به من قبل دولة
حمصورة
خياراتها
مفلسة،
بإفالت العنف يف الشارع ،أو تبديد ما تبقى لديها من مدخرات
بالعمالت الصعبة.
يغرق اجلميع يف مقاربات سياسية أو تقنية تتعلق بكيفية
االسترياد والتخزين واملبيع .الواقع ،أن هذه املسائل ميكن
معاجلتها سريعًا باالتفاق السياسي .فاجلمارك اللبنانية لن تكون
عائقًا أمام استقبال وإدخال البضائع اآلتية من إيران طاملا أن
وزير املال واجمللس األعلى للجمارك هما ضمن احلصة الشيعية،
احلصة العونية.
وطاملا أن وزير الطاقة وإدارة اجلمارك هما من
ّ
منشآت النفط متلك خزانات ميكن إفراغها سريعًا يف انتظار
البواخر ،وتوزيع الكميات منها باالتفاق مع أصحاب الصهاريج
واحملطات… كل املسائل اإلجرائية تصبح غري ذات قيمة يف
هذه اللحظة ،إال إذا كان هناك قرار سياسي بعكس ذلك.

استرياد بنزين ومازوت مقابل تسديد الثمن باللرية اللبنانية يجب أن
يكون أمراً مرحّباً به من قبل دولة مفلسة

يف الواقع ،هذا هو الوقت املناسب لبدء النقاش يف اقرتاح
نصر اهلل .احلصول على البنزين مقابل اللرية لفرتة زمنية حمدودة
ّ
التخلص من االعتماد على
(سنة أو أكثر قلي ًال) ،سيتيح للبنان
السيارة .قد يفتح األمر جما ً
ال من أجل إنشاء النقل املشرتك
الذي أشبع دراسات يف وزارة النقل والبنك الدولي والشركات
االستشارية ويف بلدية بريوت وسواها… سنكون قادرين على
ّ
التخلص من أعباء استرياد احملروقات لزوم استعمال السيارات.
ً
ّ
األزمة «خلصت» لبنان ،نسبيا ،من استرياد السيارات ،وميكن
أن يكون استرياد البنزين من إيران أو من أي دولة مماثلة
توافق على تسديد الثمن باللرية ،فرصة أيضًا لتخليص لبنان
من عبء استرياد احملروقات .البنزين والسيارات وقطع الغيار
كانت تستنزف لبنان سنويًا بأكثر من  3مليارات دوالر .هذا هو
اخليار البديهي .إيران ّ
حل مشروع.

الطوابري مستمرّة

كيف يعقل أن تستمر طوابري السيارات على حمطات احملروقات
ّ
تضخ يوميًا ما يصل إىل  12مليون ليرت؟ أمل
رغم أن الشركات
يصل السوق إىل مرحلة اإلشباع بعد؟
هذا السؤال يفرضه الواقع .فالطوابري اهلائلة على احملطات
تشري إىل أن األزمة كبرية .ولغاية اليوم ،مل يبادر أي مسؤول
يف أي موقع لتربير ما حيصل ،لكن خالصة معطيات مستقاة من
أصحاب شركات وموزعني وسياسيني وخرباء تشري إىل اآلتي:
 هناك تهريب إىل سوريا .التهريب يتم بواسطة أفراد،سواء بسياراتهم الفردية اليت وضعوا فيها خزانات صغرية،

تصوير هيثم املوسوي

أم بواسطة شاحنات صغرية تتسع خلزانات أكرب قلي ًال من تلك
املوجودة يف السيارات .اهلدف هو االستفادة من فرق السعر
بني لبنان وسوريا بالدوالر ،والذي يفوق  12دوالرًا.
 يقول عدد من شركات موزعي احملروقات إن شركات االستريادّ
تسلم الكميات اليت تزعم أنها تسلمها يف السوق .ويطالب
ال
هؤالء بأن تتقدم اجلهات املسؤولة ،يف القضاء أو يف وزارة
االقتصاد ،أو أي جهة أخرى ،بالكشف على عدادات احملطات
ّ
املسلمة من شركات االسترياد للمحطات للتثبت
والكميات
منها.
 يعزو عدد من العاملني يف قطاع بيع احملروقات ،أن سالسلالتوريد متقطعة .فالشركات ليس لديها قدرات كبرية على
توريد الكميات اليت حيتاج إليها السوق ،وخصوصًا أنها تعاني
أص ًال من مشاكل يف االسترياد .فشركات التوزيع ،على سبيل
املثال ،ليس لديها أسطول كاف من الصهاريج (اليت متلكها أو
ليسد عطش السوق خالل فرتة قصرية ،ويتزامن
تتعاقد معها)
ّ
هذا األمر مع مسألة إقفال حمطات الوقود ،إذ إن أقل من
 %60من حمطات الوقود هي عاملة غالبيتها تعود إىل الشركات
املستوردة.
 هناك حركة ختزين كبرية من األفراد والشركات وكل مناحململة يف
لديه قدرة ختزين يف هذا اجملال .صور اخلزانات
ّ
السيارات ّ
متثل عينة من القدرات التخزينية الفردية ،يضاف
إليها ختزين غري فردي من جتار وأحزاب ووجهاء وسواهم يف
املدن واملناطق البعيدة أيضًا.

لزوم ما ال يلزم

يف اجللسة األوىل اليت عقدت يف جملس النواب لدرس البطاقة
التمويلية ،جاء ممثل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،نائبه
ألكس موراديان ،وأبلغ اجلميع نيابة عن احلاكم باآلتي :حتى
تتم تغطية البطاقة التمويلية من أموال االحتياطي اإللزامي
جيب أن يتم تشريع األمر (قانون يف جملس النواب) .عندها
رد بعض النواب عليه باإلشارة إىل أن املادة  91من قانون
ّ
النقد والتسليف متنح الغطاء الالزم من أجل تسليف الدولة،
وبالتالي فإن هذا التشريع سيكون لزوم ما ال يلزم .وعندما
رد بأن رقم
سئل موراديان عن حجم االحتياطيات اإللزاميةّ ،
االحتياطي يفوق االحتياطيات اإللزامية مبا بني  200مليون دوالر
و 250مليون دوالر ،لكنه رفض التصريح عن الرقم املطلق،
رغم أن األرقام املنشورة على موقع مصرف لبنان تشري إىل أن
يسميه االحتياطيات اإللزامية ببضعة ماليني من
سالمة جتاوز ما
ّ
الدوالرات
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مــقاالت وتـحقيقات

مصرف لبنان :سالمة يق ّرر سالمة ينفّذ سالمة يراقب سالمة حياسب
اإلدارة يف مصرف لبنان هي شخص امسه رياض سالمة ،أحاط
ٍ
وعدد من املوظفني الذين ُيشكلون منجم
نفسه بثالثة مديرين،
أسراره وأداته التنفيذية .استغل الصالحيات الواسعة اليت
جُييزها له قانون النقد والتسليف ،حتى حيصر ّ
كل امللفات به،
ُملغيًا دور اجمللس املركزي للمصرف وبقية اهليئات التابعة
ٍ
حباجة إليها إلضفاء شرعية على
للقطاع املالي ،إال حني يكون
قرارات غري قانونية .مل ُي َثر املوضوع طوال السنوات املاضية،
جملسي
مؤمنًا لسالمة ،وصالحيات
ألن الغطاء السياسي كان
ّ
َ
ّ
الوزراء والنواب مفوضة إليه ،إىل حني انطالق املسار القضائي
وحتوله إىل ُمشتبه فيه بقضايا االختالس وتبييض
ضده
ّ
ّ
األموال .بعض الدول الغربية مل تعد راضية عن سالمة .باتت
ُمهتمة مبعرفة هيكلية البنك املركزي وآلية اختاذ القرار فيه،
كأدلة قضائية ،والتحضري إلعادة هيكلة القطاع
لتستخدمها
ّ
املالي.
عمل بني مصرف لبنان ورجا سالمة (شقيق احلاكم،
تنظيم عقد
ٍ
رياض سالمة) ،حتويل الدوالرات إىل اخلارج من حسابات مصرف
ٍ
لغايات شخصية ،إصدار
لبنان إىل حسابات شركات وأفراد
مبلغ من املال لدى
إيداع
(منتج مالي يعين
شهادات إيداع ُ
ٍ
«املركزي» وجتميده لفرتة زمنية حُم ّددة ،مقابل احلصول على
معدالت فائدة أعلى من تلك املعطاة على الودائع) استنسابيًا
ّ
التصرف بالدوالرات اليت أودعتها املصارف
حرية
للمصارف،
ّ
يف حساب «التوظيفات اإللزامية» ،القيام بعربدات مالية
ُ
سمى هندسات مالية إلخفاء حقيقتها اجلرمية بإعطاء أرباح
(ت ّ
للمصارف على حساب املودعني واملال العام) ،إبرام اتفاقيات
مع مؤسسات مالية ومصارف عاملية لتودع مبالغ مالية لدى
مصرف لبنان من دون تربير الغاية منها ،إقراض املصارف
من األموال اليت سبق أن أقرضتها ملصرف لبنان ،املضاربة
ٌ
غيض من فيض ارتكابات رياض سالمة
على العملة الوطنية...
خالل فرتة ّ
توليه حاكمية مصرف لبنان 28 .عامًا ،كان خالهلا
سالمة احلاكم بأمره ،حُمتميًا بقانون النقد والتسليف الذي أعطاه
صالحية ُمطلقة ،وبالشراكة اليت عقدها مع ّ
حكام اجلمهورية
الثانية ــــ وعلى رأسهم رئيس احلكومة الراحل رفيق احلريري ــــ
لـ»إعادة إعمار» لبنان ليكون «كازينو» الشرقُ ،مستثنيني عن
ٍ
قصد االهتمام بالتنمية واإلنتاج على أنواعه.
ليس رياض سالمة موظفًا «عاديًا» ــــ كما يتم التصوير
للتخفيف من مسؤوليته عن االنهيار ــــ بل هو «الصانع احلصري
للسياسات» (الوصف للبنك الدولي) ،وإليه ُفّوضت ــــ من
جملسي
دون قانون ــــ صالحيات هي يف األساس من مسؤولية
َ
النواب والوزراء .وحبسب تقرير صادر عام  2017عن البعثة
فإن احلاكم
املشرتكة بني صندوق النقد والبنك الدوليني،
ّ
«يتولىّ التنسيق بني هيئات القطاع املالي ،يقوم بأدوار
تعددة ،وميتلك سلطات واسعة ...النموذج ُ
املتمحور حول
ُم ّ
ً
ً
ً
فإن
ذلك،
رغم
،
ال
ا
فع
ا
وتنسيق
للمعلومات
ال
تباد
تيح
ي
احلاكم،
ّ
ّ
ٌ
ّ
التأخر يف
تطوير القدرات املؤسساتية من شأنه التقليل من
اتخّ اذ القرارات ،أو اختاذها من دون وجود معلومات كافية».
وامل ّ
ُ
أن سالمة هو ُ
نفذ واملراقب
قرر
االنطالق من حقيقة ّ
امل ّ
وصاحب سلطة احملاسبة ،أساسي لفهم تركيبة مصرف لبنان،
وآلية اتخّ اذ القرار فيه .وقد بدأ يربز االهتمام يف «فكفكة» هذه
الرتكيبة مع فتح ملفات سالمة القضائية ،وحتديدًا التحقيق ّ
حبقه
جبرم اختالس وتبييض أموال ،وبعد تعاقد الدولة
يف سويسرا ُ
اللبنانية مع شركة «ألفاريز أند مارسال» إلجراء التدقيق اجلنائي
فاالدعاء العام السويسري راسل
يف حسابات مصرف لبنان.
ّ
القضاء اللبناني ،طالبًا من النيابة العامة التمييزية تفاصيل عن
التقسيمات اإلدارية يف «املركزي» :أمساء املديرين والوحدات،
ارتباطها باحلاكم ...وكان هذا السؤال «أساسيًا يف التحقيقات
نواب احلاكم احلاليني» ،وفق أحد أعضاء اجمللس
القضائية مع ّ
أن أحد األسئلة األربعة اليت
كما
لبنان.
ملصرف
املركزي
ّ
ّ
تتعلق بهيكلية مصرف لبنان
وجهتها «ألفاريز أند مارسال»
ّ
وعمله التنظيمي وقواعد احلوكمة ُ
املعتمدة لديه.
«اهلدف الرئيسي معرفة إن كان سالمة قد استغل مركزه للقيام
ٌ
مسؤول يف إحدى
يتم التحقيق فيها» ،يقول
باألعمال اليت
ّ
بأن َ
ً
اهليئات ُ
«كشف تفاصيل
ا
ضيف
م
لبنان،
مبصرف
رتبطة
امل
ّ
ُ
فصل بني السلطات داخل ّ
كل من :جلنة
حول اإلدارة وعدم وجود
ٍ
الرقابة على املصارف ،اهليئة املصرفية العليا ،هيئة األسواق
املالية ،جلنة مراقبة هيئات الضمان وهيئة التحقيق اخلاصة،
يؤدي إىل انهيار ّ
كل منظومة القطاع املالي ،وفرض إعادة
قد ّ
هيكلتها كأساس النطالقة القطاع على ُأسس سليمة» .إعادة
ُ
ستصيب بشكل أساسي املصارف ،اليت منع سالمة
اهليكلة
ّ
حتكمه بامللفات اليت
يف السنوات السابقة حُماسبتها« ،عرب
العليا وما يضعه يف اجلارور».
يرفعها إىل اهليئة املصرفية ُ
فلجنة الرقابة على املصارف عليها أن ترفع تقاريرها بشأن
ً
قرر ُمنفردًا أيًا من تلك
املصارف
مباشرة إىل احلاكم ،على أن ُي ّ
أن إعادة اهليكلة ستشمل
إال
فيه.
التحقيق
يستحق
التقارير
ّ
أيضًا املصرف املركزي ،وهذا ُي ّ
شكل أيضًا أحد مطالب صندوق
النقد الدولي إلبرام اتفاقية برنامج مع لبنان ،اليت ُيريد سالمة

لـيا الـقزي

سالمة « ...الحاكم بأمره»

ً
معرفة منه بانعكاساتها السلبية عليه ،وليس اقتناعًا
تطيريها،
منه بسوء برامج هذه املؤسسات الرأمسالية على اجملتمعات.
ٌ
مسؤول رمسي سابق ّ
إنه حني تذكر املؤسسات الدولية
يقول
إعادة هيكلة مصرف لبنان« ،فذلك يشمل ثالث نقاط :عودة
البنك املركزي إىل ممارسة دوره الطبيعي ،ختفيض نسبة
االنكشاف على الدين العام ،وآلية العمل يف مصرف الدولة»،
بعد وجود ُ
شبهات ترتقي إىل مستوى األدلة عن خمالفة سالمة
والتعدي على صالحيات ودور اجمللس
والتسليف،
النقد
لقانون
ّ
ُ
واملديرين
احلاكم
نواب
من
ن
كو
امل
لبنان
ملصرف
املركزي
ّ
َ
َ
لوزارتي املالية واالقتصاد.
العامني
َّ
ختتصر املصادر آلية القرار يف مصرف لبنان بـ»مدير العمليات
املالية يوسف خليل ،ومدير التنظيم والتطوير رجا أبو عسلي.
القرار األساسي وتفاصيل عمليات احلاكم حمصورة مع هذين
االثنني ،قبل أن تنضم إليهما مديرة وحدة املكتب التنفيذي
«في َ
طلق
ماريان احلويك» .أما مدير الشؤون القانونية بيار كنعانُ ،
اجلرة كما يطلب
عليه لقب الفاخوري ،كونه ميتهن إدارة أذن
ّ
سالمة» .أبو عسلي واحلويك وكنعان ،باإلضافة إىل مدير القطع
ندور ،ومدير احملاسبة حممد علي حسن ،كانوا من بني
نعمان ّ
الذين خضعوا للتحقيق أمام النيابة العامة التمييزية ،كشهود،
يف إطار املسار القضائي املفتوح بوجه سالمة جبرم اختالس
املزور واإلثراء غري املشروع.
األموال والتزوير واستخدام
ّ
«قد نكون اتـّخذنا قرارات تبيّن بعد فرتةٍ تأثريها السلبي على املجتمع،
ألنـّنا ّ
اطلعنا حصراً على املعطيات التي أراد سالمة كشفها لنا» (عضو سابق
يف املجلس املركزي)
املادة  33من قانون النقد والتسليف تحُ ّدد املهام الـ 12
للمجلس املركزي ،واليت ُت ّ
لخص بوضع «سياسة املصرف النقدية
والتسليفية» .أما سالمة فقد اختصر «اجمللس» بشخصه ،حُمّو ً
ال
ٍ
قرارات يحُ ّددها هو بالتعاون
صدق» على
«م ّ
إياه إىل مجُ ّرد ُ
ّ
«يدينون بالوالء ُ
املطلق
لبنان
مصرف
يف
املديرين
مع بعض
ُ
ً
أسوة بغالبية موظفي املصرفُ ،
امل َعينني بقرار منه
لسالمة،
ّ
شكل احلاكم
ووفق حمسوبيات طائفية وسياسية وشخصية».
«جملس قيادة» البنك املركزي ،منهيًا دوره كـ»مؤسسة» عرب
حصر ّ
قرر استنسابيًا امللفات اليت
كل الصالحيات بشخصهُ .ي ّ
يعرضها على اجمللس املركزي ،وماذا حيجبّ ،
حتى ولو وقعت
وحول باقي هيئات القطاع املالي
يف صلب السياسة النقدية.
ّ
اخلاص بهُ ،ت ّ
نفذ ما ُيطلب منها ،ويستعني بها
إىل «املشتى»
ّ
لي ّ
غطي قرارات ُيدرك عدم قانونيتها .حصل ذلك يف الـ 2017
ُ
حني أراد سالمة القيام بـ»هندسة مالية» ملصرف سيدروس
يحُ كى عن كونها جزءًا من «صفقة» متديد واليته ،فعرضها على
جلنة الرقابة على املصارف حتى ينال الغطاء القانوني هلا ،رغم
ّ
أنه مل يفعل ذلك مع اهلندسات السابقة.
أهم القرارات اليت اختذها سالمة ُمنفردًا.
أحد
هي
اهلندسات
ّ
بدأت يف الـ  ،2014وأكسبت املصارف أرباحًا فورية بلغت
 5.6مليارات دوالر سنة  2016وحدها ،وأرباحًا مستقبلية عرب
ٍ
مقابلة
التوظيفات يف سندات دين بالعمالت اخلارجية .يف

مع قناة «اجلديد» ،قال املدير العام السابق لوزارة املالية
(والعضو السابق للمجلس املركزي ملصرف لبنان) آالن بيفاني،
ّ
ّ
«وكلما طلبنا
إنه َعرف باهلندسات ِمن الرئيس ميشال عون.
ّ
ملف اهلندسات على اجمللس املركزي ،كان سالمة خيلق
عرض
للتهربُ ،مستفيدًا من ّ
أنه حيتكر أيضًا وضع جدول
األعذار
ّ
ٍ
بنود من خارجه»،
أعمال اجمللس املركزي ،ويرفض مناقشة
حبسب املصادر.
أن خمالفة األنظمة مل تقتصر على اهلندسات« ،سيطر
إال ّ
ً
التصرف باألموال املؤمتن عليها يف
قرار
على
ا
أيض
سالمة
ّ
مصرف لبنان ،وال سيما الودائع اليت تودعها املصارف لديه
والتوظيفات اإللزامية» .ال يعرف أعضاء اجمللس املركزي حجم
املبالغ املوجودة يف حسابات مصرف لبنان ،وماذا يشرتي
ُ
عدة يف
احلاكم بها ،وكيف ُي ّ
مرات ّ
وزعها ...أثري املوضوع ّ
اجمللس املركزيّ ،
ومتت املطالبة بتحديد اسرتاتيجية التوظيف
واملعايري الواجب االلتزام بها« ،من دون جدوى» .ويف اإلطار
نفسه يأتي «توزيع القروض املدعومة بشكل مستقل عن أي
اسرتاتيجية نقدية واقتصادية» ،وحني راسله وزير املالية علي
حسن خليل طالبًا معرفة كيفية توزيع القروض املدعومة من
قبل اخلزينة العامة ،رفض سالمة بذريعة السرية املصرفية.
هذه السرية نفسها فرضها على الوزير السابق جورج قرم حني
احلاكم بنيته إرسال مندوب من وزارة املالية إىل مصرف
أبلغ
َ
لبنان لدى إصدار سندات الدين ملراقبة العملية .قال له قرم
وإن من ّ
حق
إن السرية تنطبق على الدائن وليس على املدينّ ،
ّ
توزع أمواهلا .التزاوج يومها بني السلطات
الدولة االطالع على ّ
صب ملصلحة سالمة ،مع إصدار
السياسية والنقدية والقضائية
ّ
هيئة االستشارات والتشريع يف وزارة العدل رأيًا ملصلحة
سالمة ،جلهة إخضاع سندات دين الدولة للسرية اليت حتول
دون اطالع الدولة نفسها على عملية بيع سنداتها! فاألخري كان
يستخدم سندات الدين العام كوسيلة ملضاعفة أبراح املصارف،
تدر
عرب اختيار البنوك احملظية اليت تشرتي تلك السندات اليت ّ
عليها فوائد سخية.
أيضًا ،اختذ سالمة ُمنفردًا قرار إصدار شهادات اإليداع
ّ
«التف مرارًا على صالحيات اجمللس املركزي،
للمصارف ،كما
ً
مباشرة مع وزير املالية األسبق ،فؤاد السنيورة
حني عقد
حتديدًا ،اتفاق استبدال سندات دين خارجية بدين سيادي مع
الدولة» ...وصو ً
ال إىل انكشاف العقد مع شركة «فوري ــــ
 ،»Forryأي شقيق سالمة ،واليت ّ
وقع معها عقد عمل بأكثر
من  330مليون دوالر أمريكي ،وهو ما أدى إىل فتح حتقيق يف
سويسرا ،ثم لبنان ،حبق حاكم املصرف املركزي .ينفي أعضاء
اجمللس املركزي حني توقيع العقد ( )2001علمهم باالتفاقية
أن العقد ّ
بناء على قرار من
أو حتى بشركة «فوري» ،رغم ّ
مت ً
اجمللس املركزي بـ»تكليف احلاكم بالتوقيع» .خبضوع احملاضر
زور قرارًا
لسرية املداوالت ،كيف يظهر إن كان سالمة قد ّ
أن األعضاء ارتكبوا خطأ؟ تجُ يب املصادر
للمجلس املركزي أم ّ
ّ
وكل
بأن احلاكم «كان يضع جدول أعمال فيه الكثري من البنود،
ّ
بند يتضمن رأي املديرية املعنيةُ ،
وت َو ّزع البنود على أعضاء
اجمللس قبل  24أو  48ساعة فقط .وحني كنا نطلب تأجيل
وسرعان
البحث ملزيد من الدرس ،كان ّ
يرد ّ
بأن األمر طارئُ ،
ما يطرحه على التصويت» .ملاذا مل يرفع األعضاء الصوت
ويستقيلوا؟ «يف النهايةّ ،
ميل املرء من كثرة االعرتاض وكتابة
الرسائل اليت ُتضيء على األخطاء ،فيما سلطة احلاكم ُمطلقة
املس به» .يعرتف أكثر من عضو
وأحد من السياسيني ال ُيريد
ّ
سابق يف اجمللس املركزي ملصرف لبنان ّ
بأنه «قد نكون اتخّ ذنا
ٍ
فرتة تأثريها السليب على اجملتمعّ ،
ألننا اطلعنا
قرارات تبينّ بعد
حصرًا على املعطيات اليت أراد سالمة كشفها لنا»!
القروض املدعومة :هدية سالمة ألعضاء املجلس املركزي
حني ُيعينّ األعضاء يف مصرف لبنان أو اجمللس املركزي ،يمُ نع
عليهم احلصول على قروض أو تسهيالت من مصارف جتارية
يؤمن مصرف لبنان «البديل»
خاصة ،لعدم تضارب املصاحلّ .
عرب توفريه قروضًا مدعومة ،أي بفوائد مخُ ّفضة ،للعاملني
حتولت إىل تأمني الوالءات للحاكم
فيه« ...آلية استخدامها
ّ
رياض سالمة» ،يقول أعضاء سابقون يف اجمللس املركزي.
ّ
«وظفه يف
مث ًال ،نال أحد األعضاء قرضًا مدعومًا يف التسعينيات
ّ
تقل،
سندات الدين باللرية ،وآخر استثمر يف قطاع البناء» .مل
إمجا ً
ال ،القروض املدعومة عن املليون و 200ألف دوالر« ،آخر
ُ
املستفيدين منها نواب احلاكم احلاليون ،فوصلت قيمة قرض
الواحد منهم إىل  1.3مليون دوالر» .مل يبخل عليهم سالمة،
ُرغم ّ
احلاد
أنهم ُع ّينوا بعد االنهيار يف الـ  ،2019واالستنزاف
ّ
األجنبية .على العكس من السنوات السابقة،
االحتياطات
يف
ّ
حيث ساد عدم التجانس بني بعض أعضاء اجملالس املركزية
من جهة ،وحاكم البنك املركزي من جهة أخرى« ،هناك اتفاق
وتقارب بني اجمللس املركزي احلالي حول الوجهة اليت يحُ ّددها
سالمة» .ال حيتاج األخري إىل ختفيف هلجة حماضر االجتماعات
ّ
حاليًا ،كأن يحُ ّول اعرتاض عضو على ٍ
«حتفظ» أو
بند ما إىل
«موافقة» ،وهو ما ُي ّتهم بأنه كان يفعله قبل الـ .2019
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اسـرتاليات

وتعاف إقتصادي أسرع
البنية التحتية واخلدمات ،ثالث ركائز مليزانية إجيابية ِ
من املتوقع يف نيو ساوث ويلز بالرغم من عجز يبلغ  8.6مليار دوالر

“رجل عصابات فيسبوك” ..غلطة الزعيم اليت
أوقعت شبكات اجلرمية املنظمة يف  18دولة موازنة نيو ساوث ويلز « :2021الوالية تتأنق للنجاح

جوزيف هاكان أيك

استخدم أفراد عصابات الجريمة املنظمة هذا التطبيق يف إدارة االتجار باملخدرات
ال تزال أصداء القبض على
املئات يف عصابات اجلرمية
املنظمة يف  18دولة مستمرة،
وذلك بعد الكشف عن أن زعيم
إحدى هذه العصابات ،ساعد
بشكل غري مباشر املسؤولني
يف اخرتاق رسائل مشفرة على
هواتف أقرانه من اجملرمني.
فقد ساعد رجل أسرتالي،
من أصول تركية ،مطلوبا
لدى السلطات بتهمة تهريب
اهلريوين ،دون علمه ،مكتب
يف
الفيدرالي
التحقيقات
اعتقال مئات اجملرمني ،من
خالل استخدام تطبيق مراسلة
مشفر ،حسبما نشرت صحيفة
نيويورك تاميز.
ومتكن عمالء سريني من قرصنة
اهلواتف املشفرة اليت أوصى
جوزيف هاكان أيك ( 42عاما)
والذي كان هاربا منذ عقد،
شركائه اإلجراميني اآلخرين
بشرائها.
واستطاع زعيم اجلرمية ،الذي
ظل على قوائم املطلوبني
يف أسرتاليا منذ عام ،2010
توزيع هذه الشبكة املشفرة
املتخصصة بنجاح على أقرانه،
مما مسح لوكاالت إنفاذ
القانون بتوجيه ضربة قوية
للجرمية املنظمة.
فقد اشرتت شبكات جرمية
منظمة تطبيق (إيه.إن.أو.
إم) الذي يفرتض أنه تطبيق

تراسل آمن ومشفر ،لكن
مسؤولون أمريكيون شاركوا
يف تطويره.
واستخدم أفراد عصابات اجلرمية
املنظمة هذا التطبيق يف إدارة
االجتار غري املشروع باملخدرات
واجلرائم
األموال
وغسيل
اخلطرية والعنيفة األخرى.
يف وقت سابق من هذا
األسبوع ،ذكرت وسائل إعالم
أن أيك يعيش حياة مرتفة يف
إسطنبول برتكيا ،وينظر إليه
باعتباره هو من كان يوجه
جتارة املخدرات اليت خترج من
تركيا.
وولد أيك ألبوين تركيني
ُ
مهاجرين ويقال إنه نشأ يف
إحدى ضواحي سيدني اليت
تسكنها الطبقة العاملة.
اإلعالم
وسائل
وتطلق
األسرتالية على أيك اسم «رجل
عصابات فيسبوك» ،حيث ارتبط
ظهوره اإلعالمي منذ حوالي عقد
من الزمان بأسلوب حياة مرتف
على اإلنرتنت وسط عدد من
الصالت املزعومة بالعصابات
وشبكات املخدرات ،حسبما
تقول صحيفة ديلي ميل.
ومنذ أن مت حتديده كمشتبه
به رئيسي يف عملية للشرطة
تتعلق بتهريب اهلريوين ،عاش
أيك خارج أسرتاليا.
ويف  ،2010ألقت قربص
القبض عليه لكنه اختفى بعد

اإلفراج عنه بكفالة .وظل على
قوائم املطلوبني يف أسرتاليا
منذ ذلك احلني.
وقال كالفني شيفرز من قسم
التحقيقات اجلنائية مبكتب
التحقيقات االحتادي للصحفيني
يف الهاي إن املكتب جنح يف
اخرتاق هواتف  300عصابة
إجرامية يف أكثر من مئة بلد.
ويف منط تكرر يف أحناء أخرى،
بدأ أحد رموز اجلرمية يف أسرتاليا
توزيع هواتف جمهزة حتتوي
على التطبيق على شركائه
كوسيلة آمنة للتواصل.
تعتقد
العصابات
وكانت
أن النظام آمن ألن اهلواتف
خمصصة حبيث ختلو من أي
إمكانيات أخرى مثل الصوت
والكامريا.
ونتيجة لذلك مل تكن هناك
أي حماولة إلخفاء أو تشفري
تفاصيل الرسائل اليت كانت
الشرطة تقرأها.
وذكر شيفرز أن مكتب
التحقيقات االحتادي استطاع
مشاهدة صور «مئات األطنان
من الكوكايني كانت خمبأة يف
شحنات فاكهة».
وأشارت الشرطة األسرتالية
إىل أنها ألقت القبض على
 224منهم أعضاء يف عصابات
الدراجات النارية احملظورة.
بينما مل يتضح ما إذا كان أيك
من بينهم.

أعلن وزير خزانة نيو ساوث ويلز
دومينيك بريوتيه الثالثاء املاضي
يف  22يونيو  2021املوازنة العامة
للوالية حتت شعار «نيو ساوث
ويلز تتأنق للنجاح».
وأكدت رئيسة الوالية غالديس
بريجييكليان ان املوازنة اجلدية
تركز على ثالثي الوظائف ،البنية
التحتية واخلدمات.
واملدارس
العائالت
وكانت
وأيضا العمال يف القطاع العام
من أبرز الراحبني يف املوازنة
اجلديدة للوالية.
أما ردود الفعل فكان منها انتقاد
الزيادة اخلجولة على رواتب
املمرضني واملمرضات وتوقع
نزوح العاملني من هذا اجملال
اىل جماالت عملية أخرى.
ّ
من جهته
علق وزير اخلزانة
بالوالية دومينيك بريوتيت على
املوازنة العامة لوالية نيو ساوث
ويلز اليت كشفت عن عجز بقيمة
يبلغ  7.9مليار دوالر وقد يصل
اىل  8.6مليار قبل ان تعود
األرقام اىل السواد اإلجيابي
وتسجل فائضا يف غضون ثالث
سنوات.
وترى حكومة الوالية أنها يف وضع
«جيد» خاصة مع تعايف اقتصاد
الوالية من تبعات كورونا والذي
سيستمر باالخنفاض لتعود الوالية
للفائض بعد ثالث سنوات أي يف
العام املالي .٢٠٢٥-٢٠٢٤
التعايف اإلقتصادي أتى أسرع
مما كان متوقعا وبعجز يقارب
نصف ما كان متكهنا.
واهم مصدرين للدخل بالوالية
هما ال  stamp dutyوهي رسوم
تسجيل املمتلكات وأبرزها دون
شك رسوم تسجيل العقارات،
واملصدر االخر لدخل الوالية هو
ضريبة الرواتب أو الدخل أي
ال  payroll taxواليت تدفعها
الشركات العاملة بالوالية على
املوظفني يف حال ختطي قيمة
األجور الشهرية حد معني وهو
 ١٢٠٠ألف دوالر يف العام املالي
احلالي واألعوام القادمة».
اما املصدر الثالث لدخل الوالية
هي حصتها من الضريبة على
القيمة املضافة على البضائع
واخلدمات ال  GSTواليت جتمعها
احلكومة الفدرالية وتوزعها على
حكومات الواليات املختلفة.
ويف حديث له مع اس بي اس
عربي ،24قال احمللل األقتصادي
عبداهلل عبداهلل انه« :ال شك فيه
ان إيرادات ال stamp duty
ارتفعت أكثر من املتوقع بسبب
ارتفاع أسعار املنازل بالوالية
وخاصة مبدينة سيدني ووصلت
اىل  ٩.٤مليار دوالر خالل العام
املالي احلالي بزيادة مليار دوالر
عن العام السابق».
كما حتدث السيد عبداللع عن
عامل اخر أساسي أأل وهو
االنتعاش اإلقتصاد يف الوالية
وجتنبها االغالقات املتكررة الذي
عاد مبردود اعلى من املتوقع،
وخلق  ٣٠٠ألف وظيفة إضافية
عن مستويات ازمة كورونا.
وهذا انعكس على العجز مبوازنة
هذا العام بشكل إجيابي من
خالل ضرائب  ،payrollومدخول
الوالية من ال  GSTكان اعلى.

وأتى العجز حوالي ال  ٧.٨مليار
دوالر فيما املتوقع كان  ١٤مليار
دوالر.
كان متوقعا من حكومة الوالية
إطالق بعض احلزم التحفيزية
ملساعدة جيل الشباب من
مشرتي املنزل األول على
امتالك منزل وخاصة فيما يتعلق
حبسومات ال ،stamp duty
لكن لألسف خلت املوارنة من أي
تغيريات جديدة بهذا اخلصوص،
والواضح ان حكومة الوالية تعطي
األولوية ألرقام موازنتها وإلدارة
العجز وبالتالي ديونها على املدى
املتوسط والبعيد.
واملتوقع ان تصل والية نيو
ساوث ويلز لفائض باملوازنة
يقدر حبوالي ال  ٥٠٠مليون
دوالر بالعام املالي  ٢٠٢٥واهم
دافعني هما أيضا ال stamp
 dutyواليت اكدت حكومة الوالية
انها اسقطت اقرتاح كانت
تقدمت به سابقا إللغاء ال
 stamp dutyواستبداهلا بضريبة
على األراضي.
والعامل االخر املساهم بالفائض
املتوقع هو ال payroll tax
والذي سيتم رفعه من نسبة
 ٪٤.٨٥اليوم ل ٪٥.٤٥
بالسنوات القادمة.
أبرز الراحبني اليوم هم موظفو
القطاع العام بالوالية واليت
عادت احلكومة للعمل بزيادة
سنوية على الرواتب مبقدور
 ٪٢.٥بعد ان كانت مجدتها عند
حد  ٪١.٥خالل اجلائحة.
سكان منطقة غرب سيدني
وخاصة جنوب غرب سيدني
واليت ترتكز فيها جالية عربية
كبرية سيكنون على موعد مع
البدئ بأعمال بناء مدينة جديدة
بالكامل جتاور مطار بادجري
كريك حتت اسم برادفيلد بتكلفة
 ١١.٥مليار دوالر وحوالي املليار
دوالر إضافية ملشاريع مواصالت
باملنطقة.
كما أقرت املوازنة  ٢مليار دوالر
لبناء مراكز تايف إضافية سيرتكز
العديد منها مبنطقة غرب سيدني
باإلضافة للعديد من املدارس
احلكومية.
وامللفت باملوازنة هو املبادرة
اليت اختذتها حكومة الوالية للعمل
مع مدراء املدارس على حتديث
الدوام املدرسي وتأسيس نظام
أكثر مرونة يسمح لألهل وخاصة
األمهات باملشاركة أوسع بسوق
العمل وبالتالي رفع نسبة اإلنتاجية
باالقتصاد من خالل االستفادة
من خرباتهم/ن ومهاراتهم/ن،
حبسب وزير اخلزانة السيد
دومينيك بريوتيت .هذا الربنامج
ان اثبت فعالية عالية سيكون
له مردود إجيابي لنا كأهل يف
الوالية.
حوافز إضافية أعطيت لشراء
سيارات كهربائية وسيتم حذف
تكاليف ال  stamp dutyعلى
السيارات الكهربائية
سيحصل اول  25ألف شخص من
مشرتيي السيارات الكهربائية
اليت يقل سعرها عن ال  ٧٨ألف
دوالر على عائد بقيمة ٣٠٠٠
دوالر.
اهلدف هو الوصول بالسيارات

الكهربائية لنسبة  ٪٥٠من
السيارات املباعة عام ٢٠٣٠
وهذا االمر يصب إجيابيا جبهود
الوالية للتخفيف من انبعاثات
الكربون.
كما سيخصص مبلغ  ١٠٨مليون
دوالر لشراء باصات نقل العام
تعمل على الطاقة الكهربائية.
وستخصص احلكومة أيضا مبلغ
 ١٠٠مليون دوالر إضافية
ملكافحة افة العنف املنزلي من
خالل دعم مشاريع ومجعيات
إضافية تعنى بهذا االفة.
أبرز اخلاسرين هم املنازل
احلكومية االجتماعية اذ ،حتى لو
اقرت احلكومة مبلغ  ٢،٤مليار
دوالر لبناء  ٨٠٠منزل جديد
وحتديث  ١٦٥٠٠منزل بالسنتني
القادمتني ،اال ان املراقبني
أكدوا ان الوالية حباجة ألكثر
من هذا العدد فمناطق الريف
بالوالية وحدها حباجة ل  ٥٠ألف
منزل حكومي.
ومع االستمرار بإغالق احلدود
الدولية ختسر الوالية  ٣٠٠مليون
دوالر بالشهر ويعاني العديد من
الشركات واالعمال إلجياد اليد
العاملة الضرورية.
وإحدى األرقام امللفتة باملوازنة
هي فرص العمل اليت خيلقها
الطالب الدوليون مبعدل 0.36
فرصة عمل مقابل كل طالب أي
ان الوالية خسرت  ١٥ألف وظيفة
عام  ٢٠٢٠بسبب غياب الطالب
الدوليني.
ستبدأ احلكومة باستقباهلم بشكل
جزئي مبعدل  ٢٥٠طالب باألسبوع
كتجربة مبدئية لعودة امنة
هلؤالء.
موازنة حكومة نيو والية جنوب
اسرتاليا  2021تركز على مشاريع
جمتمعية
وأتت موازنة الوالية أيضا بعجز
متوقع للعام املالي القادم
حبوالي ال  ١.٣مليار دوالر ،اال
ان حكومة جنوب اسرتاليا تتوقع
العودة للفائض بعد عام .٢٠٢٣
وتركزت املوازنة على ثالث
ركائز:
 ٨.٨مليار دوالر خصصت
ملشاريع بنى حتتية اضافية
وأبرزها الطريق السريع الذي
يربط مشال الوالية جبنوبها،
 North-South corridorبتكلفة
حوالي ال  ١٠مليار دوالر ،بزيادة
مليار دوالر عن املبلغ املخصص
سابقا وهو مشروع نقل حيوي
ملدينة ادياليد.
واملشروع الثاني هو بناء مشفى
خمصص للنساء واألطفال بتكلفة
حوالي امللياري دوالر
و ٦٦٥مليون دوالر لبناء مدارس
جديدة ودعم املدارس احلكومية
واخلاصة
كما سيتم ختصيص  ١٦٣مليار
دوالر لدعم تطوير مراكز رعاية
الصحة النفسية.
تستمر الواليات مبواكبة عملية
النهوض االقتصادي بعد كبوة
كورونا من خالل مشاريع التحفيز
القتصاداتها و مثل ما تظهر
األرقام املتوقعة تنشد احلكومات
العودة للفائض و السيطرة على
تضخم ديونها يف املستقبل
املتوسط والبعيد.
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مـقاالت وتـحقيقات

سعر البنزين إىل أكثر من  192ألف لرية والغاز املنزلي إىل أكثر من  125ألفاً:

الـدولة تـستبدل الـدعم بـ  93دوالراً لألسـرة
حسن عليق
ال صلة ملا جيري يف البالد ،منذ عام
سمى زورًا «فشل
 2019حتى اليوم ،مبا ُي ّ
السلطة»« .السلطة» ،بأجنحتها السياسية
والتشريعية واملصرفية ــــ املالية االحتكارية
ــــ مدعومة من السلطة الدينية والغالبية
العظمى من وسائل اإلعالم ــــ ُتدرك متامًا
ما تفعله ،وتنجح يف حتقيقه .هي ببساطة
تدافع عن امتيازاتها ،وترفض أن تدفع جزءًا
ولو يسريًا من اخلسائر اليت حلقت باالقتصاد
والناس .للداللة على النجاح الباهر هلذه
السلطة ،تكفي املفارقة الكربى اليت ظهرت
أمس :فيما كانت جلنة نيابية تبحث يف منح
جزء من العائالت الفقرية بطاقة متويلية
حتوي كل منها على ما متوسطه  93دوالرًا
شهريًا كـ»تعويض» ضحل عن رفع الدعم
عن الدواء والوقود ،كشف املصرف املركزي
السويسري أن مصارف سويسرا ّ
تلقت عام
 2020ودائع إضافية من لبنان بلغت 2.6
مليار دوالر ،ليصبح جمموع ودائع اللبنانيني
يف املصارف السويسرية أكثر من  7مليارات دوالر.
بد ــــ عند كل مرحلة تزخيم لالنهيار ــــ من العودة إىل املنعطف
وال ّ
األساسي :خطة اإلنقاذ املالي حلكومة الرئيس حسان دياب.
ّ
هذه اخلطة كانت
لتشكل منطلقًا ،رغم كل ما فيها من ُث َغر،
للخروج من األزمة؛ أو على األقل ،كان ميكن تطبيقها أن خيفف
من سرعة االنهيار ،كما خفض كلفته على اجملتمع بصورة عامة،
وإن بتفاوت بني الطبقات االجتماعية املختلفة .وكانت تلك اخلطة
ْ
ُ
ستقرن بقانون لفرض قيود على رأس املال (كابيتال كونرتول)،
مبا حيول دون تهريب أموال كبار القوم ،من سياسيني ومصرفيني
وحمتكرين ورجال دين ...إىل اخلارج .لكن «السلطة» قررت تدمري
تلك اخلطة ،عرب عملية غش ممنهج عنوانها أن «الورقة احلكومية
تتضمن أرقامًا مبالغًا بها للخسائر» .وبد ً
ال من اقرتاح خطة بديلة،
ّ
َ
ّ
أمني
برئاسة
إسقاط اخلطة احلكومية جلنة نيابية
تولت
سر تكتل
ّ
«لبنان القوي» ،النائب إبراهيم كنعان .وعاونه يف إدارة تلك
العملية عضو كتلة التحرير والتنمية ياسني جابر ،وعضو كتلة
أدى كنعان مهمته اليت
الرئيس جنيب ميقاتي النائب نقوال حناسّ .
ّ
ما
صانع
أن
سمى «اإلبراء
ي
كلفته بها املنظومة احلاكمة ،إىل حد ّ
ُ ّ
ّ
املستحيل»
تلقى تهنئة من تيار املستقبل! كان اهلدف محاية
أصحاب املصارف وكبار املودعني (سياسيون ،حمتكرون )...من
ً
ً
مساهمة
املساهمة
جدية يف كلفة اخلروج من األزمة ،ألنهم كانوا
األكثر استفادة ،على مدى عقود ،من كل السياسات اليت أوصلت
البلد إىل االنهيار الشامل .يف تلك اللجنة ،مل يكن االصطفاف
ّ
«كلن يعين ّ
خفيًا وال مواربًا:
كلن» عملوا على تدمري اخلطة ،ومل
ّ
يقف يف وجههم سوى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي
فياض ،الذي قاطع الحقًا ،مع كتلته ،املؤمتر الصحايف الذي عقده
الثالثي :كنعان ــــ جابر ــــ حناس من أجل اإلعالن عن النتيجة اليت
توصلوا إليها.
ّ
تلك املقاطعة بدت كالعبوس يف العتمة .فهي مل حتل دون ارتكاب
تلك العملية اليت ميكن القول إنها كانت «اجلرمية األصلية» يف
مرحلة ما بعد االنهيار .وألنها «اجلرمية األصلية» ،ال بد من إعادة
التذكري بها مع كل انتقال إىل مرحلة جديدة من االنهيار .واملرحلة
اجلديدة ستكون بال شك أقسى من سابقاتها على سكان لبنان،
وحتديدًا ،على الفقراء ومتوسطي الدخل منهم.

ّ
ويقل عن
كل عائلة يملك أحد أفرادها حساباً مصرفياً يفوق األلف دوالر
الخمسني ألف دوالر ،لن تحصل على أي دعم

املنعطف اجلديد امسه رفع الدعم ،وحبث إقرار «بطاقة متويلية»،
تمُ نح جلزء من العائالت اللبنانية ،إلعانتها على مواجهة تبعات قرار
خفض دعم استرياد البنزين واملازوت والغاز واألدوية ،بنسب
متفاوتة .بعد أكثر من سنة و 8أشهر على بدء ظهور نتائج االنهيار،
وبعد تأليف الكثري من اللجان ،وجلسات وزارية ونيابية ومصرفية،
أنهت اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجان النيابية املشرتكة ،أمس،
ً
قدم بصفتها
منقذة للبنانيني من
عملها بشأن «البطاقة» اليت ُت ّ
سمى «ترشيده».
ي
ما
تبعات إلغاء الدعم أو خفضه أو
ُ ّ
ونيابة عن السلطة ،اقرتحت اللجنة اآلتي:
ــــ العائالت األكثر فقرًا ،اليت تستفيد من قرض البنك الدولي
ُ
الذي مل يبدأ توزيعه بعد،
ستمنح ما قرره هلا البنك الدولي.
بوضوح أكثر ،اللبنانيون القابعون يف حالة فقر مدقع ،وكانوا
قبل االنهيار يقفون على حافة اجلوع ،لن تلتفت إليهم السلطة،
بل قررت ترك أمرهم إىل قرض من البنك الدولي مينحهم عشرات
الدوالرات شهريًا.
ّ
ــــ باقي العائالت اليت
«تستحق دعمًا» ،واليت مل ُيعرف عددها

تصوير هيثم املوسوي
بعدُ ،
معدله  93دوالرًا أمريكيًا للعائلة الواحدة.
ستمنح شهريًا ما ّ
ــــ كل عائلة ميلك أحد أفرادها حسابًا مصرفيًا يفوق األلف دوالر
ّ
سي َقر
ويقل عن اخلمسني ألف دوالر ،لن حتصل على أي دعمُ .
قانون ُيلزم املصارف بدفع مبلغ  100دوالر شهريًا (مئة دوالر
أمريكي فقط ال غري) ،لتلك العائلة ،من وديعتها .بوضوح أكثر،
فإن أي فرد مجع ألف دوالر على مدى سنوات ،وكان حظه عاثرًا
إىل درجة إيداع «ثروته» يف مصرف ،سيكون حمرومًا من الدعم،
أقرته الدولة!
ُ
ويعترب ماله احملجوز تعويضًا له ّ
هذه اإلجراءات هي ّ
كل ما ستواجه به السلطة حالة االنهيار اليت
حتققت ،وتلك اليت مل تبدأ بعد .كان لديها من الوقت ما يكفي
إلقرار خطة نقل عام ،تسمح خبفض كلفة استرياد احملروقات ،كما
تتيح للسكان التنقل من دون استخدام سياراتهم ...وكان لديها
ما يكفي لعقد اتفاقيات من دولة إىل دولة السترياد الغاز املنزلي
بأسعار معقولة ...وكان لديها من الوقت ما يكفي لعقد اتفاقيات
استرياد األدوية بأسعار «منطقية» ...وكان لديها ما يكفي من
الوقت لوضع خطة حتفيز لالقتصاد ودعم التصنيع احمللي وإعادة
إطالق العمل املصريف مبا خيدم االقتصاد ...وكان يف النهاية
ميكنها دفع مبالغ مالية جمزية للعائالت اللبنانية ،لدعمها على
حتمل تبعات االنهيار ،قبل تبعات رفع الدعم ...كان ميكنها فعل
ّ
الكثري يف سنة و 8أشهر ،لكنها ّ
فضلت إهدار كل ذلك الوقت،
لفتح الباب واسعًا أمام تهريب األموال إىل اخلارج ،وحتميل عموم
السكان اجلزء األكرب من اخلسائر ،بد ً
ال من أن
يتحمل اجلزء األكرب
ّ
منها أولئك الذين متنحهم ثرواتهم القدرة على دفع بدل اخلسائر
من دون أن ُيسحقوا.
مثة مفارقة إضافية ُتضاف إىل ثنائية الـ» 93دوالرًا للعائلة
مهربة إىل سويسرا وحدها ،يف
اللبنانية يف مقابل  2.6مليار دوالر ّ
عام  2020وحده» .املفارقة اإلضافية أن اللجنة النيابية ،ونيابة
عن عموم السلطة ،قررت متويل جزء من كلفة البطاقة املقرتحة،
عرب استخدام قرض من البنك الدولي خمصص ملشروع النقل
السريع .مشروع للنقل العام ،يربط العاصمة باملناطق ،بواسطة
باصات سريعة ،خيفض كلفة استرياد البنزين وكلفة التنقل اليت
يدفعها السكان .وبد ً
ال من اإلسراع يف تنفيذه ،قررت السلطة
دفنه واستخدام أمواله كـ»إبرة بنج» مؤقتة بعد إلغاء الدعم ،وترك
السكان ليستمروا خبدمة ثروات مافيا احملروقات.
وليكتمل عمل اللجنة النيابية،
أصر بعض أعضائها (على رأسهم
ّ
ياسني جابر ونواب القوات اللبنانية) ،على الربط بني إقرار البطاقة
ورفع الدعم .القواتيون كانوا يطالبون بإلغاء الدعم كام ًال .أما جابر،
وبعض زمالئه ،فكانوا أكثر «رمحة» .طلبوا من احلكومة مشروعًا ملا
يسمونه «ترشيد الدعم» ،فأتتهم وزيرة الدفاع واخلارجية ،زينة
ّ
أعدها زميلها وزير االقتصاد راوول نعمةِ ،
وأقَّرت يف
عكر ،بورقة ّ
اجتماعات وزارية .تلك الورقة ّ
تبشر بإلغاء كامل للدعم عن املواد
الغذائية ،وبنسبة  54يف املئة عن األدوية ،و 30يف املئة عن
الغاز ،و 40يف املئة عن البنزين ،و 32يف املئة عن املازوت.
ويف حال االلتزام بوصفة راوول نعمة هذه ،سيصبح سعر
«جرة»
ّ
الغاز املنزلي أكثر من  125ألف لرية ،وأكثر من  179ألف لرية
لصفيحة املازوت ،وأكثر من  192ألف لرية لصفيحة البنزين،
حبسب األرقام الواردة يف الورقة الوزارية .هذه األسعار تقرتح
السلطة
مواجهتها بتوزيع  93دوالرًا شهريًا على عدد حمدود من
َ
العائالت .وهذه األسعار لن تقف عند هذا احلد ،ألن سعر الدوالر
بدوره لن يكون له سقف بعد رفع الدعم .جرمية جديدة سترُ تكب،
باسم محاية أموال املودعني اليت ُن ِهب أكثر من  85يف املئة منها،
كما باسم مكافحة التهريب!

التدقيق اجلنائي :مطالبة «ألفاريز»
بقيمة العقد سلفاً تؤخر االتفاق
إيلي الفرزلي

مرت نصف املهلة اليت ينص عليها قانون تعليق أحكام السرية
ّ
املصرفية يف ما يتعلق بالتدقيق اجلنائي ،من دون أن يبدأ التدقيق.
مفاوضات ال تنتهي جتري على خطوط متعددة ،تشمل وزارة املالية
وشركة «ألفاريز ومارسال» ومصرف لبنان ،مبتابعة لصيقة من
رئاسة اجلمهورية .املماطلة فصل أساسي من هذه املفاوضات ،لكنها
صارت معتادة لكل من يعمل على امللف .مثة جهات ترفض التدقيق
من أساسه ،وال تيأس من وضع األلغام يف طريقه .مصرف لبنان يف
طليعتها ،هو الذي رفض تسليم املعلومات املطلوبة حبجج خمتلفة ،لكن
أقروا القانون يف جملس النواب من السعي
ذلك ال يعفي معظم من ّ
لاللتفاف عليه.
مع ذلك ،فإن هذه العقبات نحُ ّ يت جانبًا حاليًا ،وصار الرتكيز على
ّ
املوقع معها .وزير املالية ،غازي وزني،
السعي إىل إعادة إحياء العقد
حتمل املسؤولية عن أي قرار يتعلق بالتدقيق ،وهو لذلك يطلب
يرفض ّ
تكرارًا موافقة رئاسة احلكومة ورئاسة اجلمهورية على كل خطوة .وبعدما
حصل على موافقة استثنائية لتفويضه التفاوض مع شركة التدقيق
ً
أصرت
ونتيجة هلذا التفاوض،
على التعديالت املقرتحة من قبلها،
ّ
الشركة على اخلطوات التالية:
 أن تدفع الدولة اللبنانية  150ألف دوالر أمريكي بدل إنهاء العقدّ
املوقع يف  31آب .2020
السابق
 أن تدفع الدولة  100ألف دوالر حتتفظ بها الشركة لضمان تنفيذالعقد.
 تدفع الدولة كامل قيمة العقد ،أي  2مليون و 740ألف دوالر بدلأتعاب ومصاريف عند توقيع العقد مبا فيها املئة ألف دوالر.
 تأكيد مصرف لبنان جاهزية املعلومات املطلوبة منه من قبل الشركةمبوجب قائمة املعلومات ( )IRLوبالشكل املتفق عليه.
 أن تقدم الشركة تقريرها األولي يف غضون  12أسبوعًا من تاريخبداية تقديم اخلدمات.
يبت هذه املطالب ،ألن العقد سبق أن أحيل على
لكن وزير املالية مل ّ
هيئة التشريع واالستشارات ،فقد طلب منه إعادة حتويل العقد اجلديد
إليها ،ألخذ رأيها ،علمًا بأن مصادر ّ
مطلعة كانت أشارت إىل أن وزير
املالية سيطلب موافقة استثنائية جديدة على العقد ،ملا يتضمنه من
حتمل مسؤوليته منفردًا ،علمًا بأنه كان أشار
التزام مالي ليس بصدد ّ
يف كتابه املوجه إىل اهليئة ،يف  9حزيران اجلاري ،والذي يطلب فيه
رأيها يف التعديالت متهيدًا إلبرام العقد ،أن رئاسة اجلمهورية وافقت
على هذه التعديالت ،فيما طلبت رئاسة جملس الوزراء إرسال امللف
إىل اهليئة إلبداء رأيها.
بعد يوم واحد من تلقيها الكتاب ،أجنزت رئيسة اهليئة القاضية جويل
ّ
مركزة
وحولتها إىل وزارة املالية يف  14حزيران،
فواز االستشارة،
ّ
على عدم جواز دفع قيمة العقد مسبقًا .فقد استغربت اهليئة كيف
تلجأ شركة ،مطلق أي شركة ،إىل أن تفرض على الدولة أن تسدد هلا
كامل أتعابها قبل قيامها باملهمة املطلوبة منها ،واليت يراد التعاقد
معها إلمتامها .لذلك ،أوضحت اهليئة أنها ال توافق على هذا التعديل،
مقرتحة أن يصار إىل دفع نسبة من األتعاب عند اختاذ قرار بدء العمل
(بعد تسليم مصرف لبنان كل املعلومات) ال تتجاوز بأحسن األحوال
نسبة  40يف املئة اليت كان متفقًا عليها يف العقد األساسي ،وال سيما
أن الشركة تكون قد حصلت مسبقًا ،وقبل أن تبدأ مبراجعة املستندات
ّ
املسلمة إليها من مصرف لبنان ،على  100ألف دوالر ،حيق
واملعلومات
هلا االحتفاظ بها يف حال إنهائها االتفاق إذا مل تتمكن من اختاذ قرار
بدء العملّ ،
لعلة تسليمها املعلومات املطلوبة بشكل غري مالئم.
اهليئة كانت توقفت عند عدم الوضوح يف طبيعة العقد .هل هو عقد
جديد أم تعديالت على العقد القديم؟ فالوزارة تقول حينًا إنها تتعامل
مع تعديل على العقد القديم ،وتارة تقول إنها تفاوض على عقد جديد.
لذلك أكدت اهليئة أنها لتتمكن من إبداء الرأي فيه بشكل نهائي جيب
توقيع عقد جديد متكامل يصار إىل تضمينه التعديالت املراد إدخاهلا،
مذكرة بأن العقد السابق مل يعرض عليها بشكله النهائي ،إذ تضمن
تعديالت مل تكن موجودة يف املسودة اليت اطلعت عليها.
أما بشأن دفع الـ 150ألف دوالر اليت تطالب الشركة بها نتيجة إنهاء
عقدها املوقع يف  31آب  ،2020فأوضحت اهليئة أنها غري قادرة على
إبداء الرأي بشأنها ،أو ً
ال ألنها مل تطلع على كتاب اإلنهاء املرسل من
خيوهلا التحقق مما إذا كانت
قبل الشركة ،وثانيًا ألنها ليست يف موقع ّ
فع ًال املستندات اليت جرى تسليمها إىل الشركة تكفي أو ال تكفي للبدء
مبهمتها .وعليه ،فهي اعتربت أنه إذا رأت وزارة املالية أن ما تدلي
به الشركة هو يف موقعه الصحيح وأن املستندات اليت ُسّلمت إليها ال
تكفي فع ًال لقيامها بعملها ،فإنه ال حاجة إىل منازعة الشركة بالنسبة
إىل هذا املبلغ.
ما الذي سيحدث بعد هذه االستشارة؟ ّ
تذكر شخصية ّ
مطلعة بأن رأي
اهليئة غري ملزم لإلدارة ،مشرية إىل أن ما أدلت به هو البديهي ،إذ
سدد أحد الثمن الكامل خلدمة مل تنجز .مع ذلك ،يقول
ال ُيعقل أن ُي ّ
املصدر إن هذا املبدأ ال يعين أن القيام بعكسه هو خمالف للقانون،
فالدولة حيق هلا أن تدفع بالطريقة اليت تراها مناسبة .ويوضح أن هذا
الطلب ناتج عن وصول لبنان إىل مرحلة الالثقة بالنسبة إىل الشركات
واملنظمات الدولية ،وهو ما جيعل الشركة تطالب باملبلغ كام ًال .ولذلك،
املطلوب أن يعاد التفاوض مع الشركة جمددًا بشأن طريقة الدفع ،مبا
يضمن هلا احلصول على أمواهلا .ولذلك ،علمت «األخبار» أن وزارة
املالية ستعقد عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم اجتماعًا
مع «ألفاريز» عرب اهلاتف ،للبحث جمددًا يف طريقة الدفع ،علمًا بأن
رئاسة اجلمهورية ،على ما يؤكد وزير املالية ،مل تعارض األمر يف
املبدأ.
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مـقاالت وتـحقيقات

«آيباك» لبنان :ثالثية اجليش والـ NGOsوالبنك الدول ّي
نشر معهد الشرق األوسط يف واشنطن ،قبل أيام ،نتائج
األول الذي انعقد على مدى أسبوعني
مؤمتر سياسات لبنان
ّ
ّ
ونظمه املعهد
نهاية الشهر املاضي وبداية الشهر اجلاري،
باالشرتاك مع «فريق العمل األمريكي من أجل لبنان» ومنظمة
املعنون
الكتيب
«اليف» للمصرفيني اللبنانيني الدوليني.
َ
ّ
«اآلن أو أبدًا» يلفت إىل «أننا نعيش يف وقت حساس ستؤثر
فيه القرارات املتخذة يف األسابيع واألشهر املقبلة من قبل
أصحاب القرار يف لبنان واجملتمع الدولي على مسار البالد
توجه توصيات
لسنوات عديدة» .ويسعى ناشروه إىل أن
ّ
املؤمتر السياسات األمريكية جتاه لبنان مبا يناسب املصاحل
ّ
املنظمة للمؤمتر.
األمريكية وأجندة اللوبيات
هذا املشهد ليس غريبًا على واشنطن إذ يكاد ال مير يوم ال
ُي ّ
نظم يف العاصمة األمريكية مؤمتر لسياسات ما ،قد تكون
داخلية كمؤمترات لوبيات السالح ،أو خارجية وأبرزها مؤمتر
«آيباك» لدعم إسرائيل ...أو حتى فضائية .طبعًا ،ال ميكن
مقارنة «مؤمتر سياسات لبنان» املتواضع جدًا مبؤمتر «آيباك»
حيج إليه املرتهنون إلسرائيل من ساسة
األقرب إىل مهرجان ّ
حزبي الواليات املتحدة ورؤساء من حول العامل .سقف «مؤمتر
َ
سياسات لبنان» أوطى من سقف «آيباك» بكثري .إذ أن أقصى
ّ
تتخلى اإلدارة األمريكية احلالية
ما يطمح إليه املنظمون هو أال
عب عنه عدد من املتحدثني يف
عن لبنان بالكامل ،وهو شعور رّ
جلسات املؤمتر اليت جرت عرب تطبيق «زوم».
تناولت اجللسات التسع للمؤمتر النواحي املختلفة ملا حيصل
يف لبنان يف األمن والسياسة واالقتصاد ،وشارك فيها  -إىل
جانب خرباء  -دبلوماسيون وسياسيون وعسكريون ومفكرو
مراكز الدراسات ومندوبو املؤسسات االستعمارية األمريكية
والدولية .وتغيب األوهام عن معظم املشاركني يف املؤمتر.
إذ يدرك اجلميع أن ال تغيري كبريًا يف األفق ،وأن السياسات
ّ
لتتحقق.
املقرتحة حتتاج إىل وقت طويل
هذا يف االستنتاجات والتوصيات ،أما يف تفاصيل احملاضرات
املعب عنها يف
والنقاشات ،فتظهر خماوف وشكوك غري تلك
رّ
ّ
أقر
املثال،
سبيل
املنقح الصادر عن املؤمتر .فعلى
الكتيب
ّ
ّ
السيناتور تيم كاين أن أولوية اإلدارة األمريكية هي «املنافسة
وأحيانًا املواجهة» الدائرة يف منطقة احمليط اهلندي واهلادئ،
وأن تركيز الطاقات بطبيعة احلال جيب أن يكون هناك ،وهذا
ّ
يتطلب بعض املقايضات .لكنه يعود ويطمئن اجلميع بأنه
«شخصيًا» لن يرتك لبنان ،وسيتأكد من أن يبقى الفريق
الدبلوماسي الرديف الذي سيتولىّ التفاوض يف املنطقة
مهتمًا بلبنان .أما ديفيد هيل الذي غادر منصبه يف وزارة
اخلارجية الشهر املاضي ،فهو أيضًا «يطمئن» اللبنانيني بأنه
مل يكن الوحيد يف الطابق السابع من مبنى اخلارجية املهتم
بلبنان ،وقال إن وزير اخلارجية السابق مايك بومبيو كان أيضًا
مهتمًا بلبنان ألن املنطقة يف والية كنساس اليت كان ّ
ميثلها
يف جملس النواب األمريكي تؤوي الكثري من املرجعيونيني
الروم األرثوذكس .وأضاف أن هناك فريقًا يف البنتاغون
وفريقًا يف القيادة العسكرية للمنطقة الوسطى وفريقًا يف
القوات اخلاصة مهتمون بلبنان ،وأنه ال يزال هناك الكثري من
املهتمة بلبنان يف واشنطن .لكن يبدو أن موهبة هيل
املواهب
ّ
عب بصريح العبارة أن لدى الواليات
الدبلوماسية خانته .إذ رّ
املتحدة الكثري من أدوات «اجلزرة أو العصا» إلبعاد حلفاء
وتهدد
تتوعد
فأي دبلوماسية هذه اليت ال
حزب اهلل عنه،
ّ
ّ
ّ
تشبه من تهددهم باحلمري؟
فحسب بل أيضًا
ّ
طبعًا ،احملاور إدوارد غابريال من «فريق العمل األمريكي
كرر عبارة
من أجل لبنان» وسفري بيل كلينتون إىل املغربّ ،
«اجلزرة أو العصا» شاكيًا عدم جدواها يف الوصول إىل نتائج
ومشجعة يف حني يشعر اللبنانيون أنهم رهائن ،فقام
سريعة
ّ
هيل بطمأنته جمددًا ،ووجه رسالة إىل اإلدارة األمريكية بأال
كررهما يف جلسة
تتجاهل امللف اللبناني .التهديد والوعيد ّ
أخرى النائب ابن النائب يف الكونغرس األمريكي دارن حلود
ّ
لكف يد حزب اهلل،
الذي قال إن العقوبات وحدها ال تكفي
وأنه سيدعو إدارة بايدن إىل االستمرار باالهتمام بلبنان وعدم
السماح بأن يصبح دولة فاشلة .ودعا يف الوقت نفسه
إىل جتاوز الدولة ودعم املنظمات غري احلكومية واجلامعتني
اخلاصتني ،األمريكية واللبنانية األمريكية.
اخلوف من تراجع االهتمام األمريكي بلبنان ظهر أيضًا يف جلسة
«مستقبل التعاون الدفاعي واألمين بني الواليات املتحدة
األمريكية ولبنان» .فقد ناشد مؤسس برنامج الدفاع واألمن
يف معهد الشرق األوسط بالل صعب املسؤولني األمريكيني
عدم فتح اجملال أمام روسيا والصني للدخول إىل لبنان .إذ
أن ذلك «لن حيصل إال إذا ختاذل األمريكيون الذين يهيمنون
ّ
بتسلل
على العالقة مع املؤسسة العسكرية اللبنانية ومسحوا
اآلخرين».
الطمأنة من املؤسسة األمريكية أتت هذه املرة على لسان
نائب مدير االسرتاتيجيات واخلطط والسياسات يف القيادة
العسكرية للمنطقة الوسطى العميد ديوك برياك .لكنه بدا أكثر

جــمال غــصن

تقدم حلو ً
ال مادية مغرية
وكأنه بائع خردة .فقال إن الصني قد ّ
وسريعة يف مقابل البطء األمريكي يف تقديم احللول املادية إىل
شركاء الواليات املتحدة ،األمر الذي عزاه إىل «طريقة عمل»
تقدم
املؤسسات األمريكية .لكن الصني ،وفقًا لبرياك ،ال
ّ
لشركائها خدمة ما بعد البيع وال ّ
القيمة
توفر حلوهلا «الشراكة
ّ
يتحمل شركاؤنا متطلباتنا…
جدًا مع الواليات املتحدة .ولذلك
ّ
ألنهم يعرفون أنهم يستثمرون يف هذه الشراكة».
ً
ممثلة بنائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون
رسالة البنتاغون
الشرق األوسط دانا سرتول كانت نفسها ،وهي أن الواليات
املتحدة تعرض على اجليش اللبناني (أو الـ»الف» كما حيلو
لألمريكيني والربيطانيني تسميته) شراكة وتدريبات وصفوفًا
يف الكليات احلربية وليس فقط املعدات .لكنها أضافت
تهديدًا للشركاء بأن االنفتاح العسكري على الصني قد ّ
ميثل
ّ
مكررة خطاب
املتحدة،
تتقبله الواليات
تهديدًا اسرتاتيجيًا لن
ّ
ّ
اإلدارة األمريكية بأن عينها على الشرق وال ترى سوى الصني
يف أولوياتها.
بدا واضحًا يف توصيات املؤمتر اليت سترُ فع إىل الكونغرس
األمريكي التسليم بأن إدارة بايدن ال تنوي التصعيد يف
املنطقة ،وأن أقصى ما ستفعله هو االستمرار بدعم اجليش
ّ
املتبقي» للدولة اللبنانية ،وركوب
اللبناني كونه «العماد األخري
موجة املنظمات غري احلكومية يف االنتخابات النيابية املقبلة
ّ
ترتشح دوروثي شيا
لقلب موازين القوى يف الربملان ...وقد
شخصيًا مقابل جربان باسيل إذا لزم األمر.

ديفيد هيل :لدى الواليات املتحدة الكثري من أدوات «الجزرة أو العصا»
إلبعاد حلفاء حزب اهلل عنه

أما عن األزمة االقتصادية واالنهيار القائم ،فماذا كانت
ّ
عصارة أفكار مراكز األحباث؟ من غري املفاجئ أن يكون
احلل الوحيد املقرتح من قبل مؤمتر شارك يف تنظيمه لوبي
مصرفيني دوليني ،هو اللجوء إىل وصفة البنك الدولي
املقدسة ملنع سيناريو «الدولة الفاشلة» .عدا ذلك ،كانت
ّ
املخصصة ملوضوع االقتصاد ،مبعظمها ،توصيفًا
اجللسات
ّ
للوضع احلالي وعرضًا لألرقام اليت تثبت أن الوضع مأزوم.
صصت إحدى اجللسات
ويف سياق إحياء املوتى أيضًاُ ،خ ّ
حتدث
ملناقشة املبادرة الفرنسية ،ويف هذه اجللسة
ّ
الدبلوماسي الفرنسي بيار دوكني عن أهمية مؤمتر «سيدر»
وأهمية الـ 11مليار دوالر املوعودة .كما أظهر تطابقًا مع
اإلدارة األمريكية يف ما خيص دعم اجليش اللبناني واملنظمات
غري احلكومية وإجراء االنتخابات يف وقتها وفرض العقوبات
على من يزعجهم .الالفت يف هذه اجللسة كان حماولة ترويج
احملاور شربل أبو شرف من لوبي املصرفيني ،لرفع الدعم عن
استرياد املنتجات األساسية وحماولة إلقاء اللوم يف إفالس
ينجر إىل
املنظومة املصرفية على التهريب ،لكن دوكني مل
ّ
وكرر بأن وصفة
الدفاع عن النظام املصريف اللبناني بل عاد
ّ
اخلالص هي ،بطبيعة احلال ،عند البنك الدولي.

يف أيلول  2020عن الدور األمريكي بتمويل وتدريب منظمات
جمتمع مدني لبنانية ،وكشف عن تنسيق أمريكي مع أحزاب
لبنانية سياسية تقليدية ملساعدتها على جتاوز شعورها ّ
بأنها
يف موقع دفاعي.

* بول سالم

الرئيس احلالي ملعهد الشرق األوسط منذ تشرين األول عام
 .2018من مواليد بطرام الكورة (مشال لبنان) ،والده إيلي
سامل وزير خارجية لبنان األسبق ورئيس جامعة البلمند ملدة 25
أسس وترأس معهد كارنيغي يف الشرق األوسط بني
سنةّ .
عامي  1999و 2006شغل منصب
عامي  2006و ،2013وبني َ
َ
أسس املركز
املدير العام ملؤسسة عصام فارس .عام ّ 1989
اللبناني للدراسات وترأسه حتى عام  .1999عضو مؤسس
ورئيس سابق للجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات.
عضو جملس إدارة مجعية «كلنا إرادة» .تتناول أحباثه
ومنشوراته العالقات اإلقليمية والدولية للشرق األوسط،
ً
إضافة إىل قضايا التطور السياسي والدمقرطة يف العامل

إعداد :علي مراد
أبرز املشاركني يف املؤمتر:

العربي.

* بيار دوكي

ّ
تقلد مناصب عديدة يف احلكومة
دبلوماسي فرنسي حالي
ً
عامي  1997و 2001عمل مستشارا لرئيس
الفرنسية .بني
َ
الوزراء الفرنسي للشؤون االقتصادية واملالية والداخلية
عامي  2001و 2007شغل منصب املدير
والدولية .بني
َ
التنفيذي لفرنسا يف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
عام  2008التحق بوزارة أوروبا والشؤون اخلارجية كسفري
مسؤول عن قضايا االقتصاد وإعادة اإلعمار والتنمية .بني
عامي  2014و 2017شغل منصب السفري واملمثل الدائم
َ
لفرنسا لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .عام 2017
ُعينّ سفريًا ومندوبًا وزاريًا ملنطقة البحر األبيض املتوسط.
خالل هذه الفرتة ،كان مسؤو ً
ال عن «مؤمتر سيدر» الذي ُعقد
يف نيسان عام  .2018منذ أيلول عام  2020يشغل منصب
السفري املسؤول عن «تنسيق الدعم الدولي للبنان».

* ديفيد هيل

دبلوماسي أمريكي عمل سفريًا يف أكثر من دولة عربية،
عامي  2013و ،2015وقبلها كان مبعوثًا
ومنها لبنان بني
َ
عامي 2011
بني
األوسط
الشرق
يف
السالم
خاصًا حول عملية
َ
عينه دونالد ترامب يف منصب وكيل
2018
و .2013عام
ّ
وزارة اخلارجية للشؤون السياسية واستمر يف منصبه حتى
أيار املاضي .لعب دورًا أساسيًا بعد انتفاضة  17تشرين
 2019لدفع لبنان للتنازل ملصلحة العدو اإلسرائيلي يف ملف
ّ
وكثف من زياراته لبريوت بعد انفجار
ترسيم احلدود البحرية،
املرفأ يف  4آب  .2020أفصح يف جلسة استماع يف الكونغرس

* لينا الخطيب

مديرة برنامج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف املعهد امللكي
الربيطاني للشؤون الدولية (تشاتهام هاوس) .عملت سابقًا
ً
مديرة ملركز كارنيغي للشرق األوسط يف بريوت ،وشاركت
يف تأسيس «برنامج اإلصالح العربي والدميقراطية» يف مركز
جامعة ستانفورد للدميقراطية والتنمية وسيادة القانونّ .
تركز
أحباثها على العالقات الدولية للشرق األوسط واجلماعات
والتحوالت السياسية والسياسة اخلارجية،
اإلسالمية واألمن
ّ
مع تركيز خاص على الصراع السوري.
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مــقاالت وتـحقيقات

«آيباك» لبنان :ثالثية اجليش...
* ناصر السعيدي

متوز  2012وحزيران  2013شغل منصب مستشار عسكري أول لنائب
مساعد وزير الدفاع لتطوير القوات .ضمن مهامه احلالية يف القيادة
املركزية هو مسؤول عن اإلشراف على أنشطة التعاون األمين يف منطقة
مسؤولية القيادة املركزية األمريكية ،وتسهيل اإلجراءات املطلوبة
للتطوير واإلشراف على املبيعات العسكرية اخلارجية وخطط التعاون
األمين املسرحي وبرامج الشركاء احليوية األخرى .باإلضافة إىل ذلك،
فهو مدير مركز تنسيق التحالف وقسم االتصاالت االسرتاتيجية حيث
يقوم مبزامنة التخطيط التشغيلي والرسائل لدعم أولويات القائد.

* نادين مسعود برنهايم

مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه ،ومدير سابق للعالقات
ّ
اخلارجية يف سلطة مركز دبي املالي العاملي .وزير االقتصاد والتجارة
عامي  1998و .2000نائب حاكم
السابق ووزير الصناعة اللبناني بني َ
عامي  1993و .2003عضو اجملموعة االستشارية
مصرف لبنان بني َ
ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف صندوق النقد الدولي .مدير
جملس إدارة ،غري تنفيذي يف شركة  Berytechاليت يرأسها مارون
مشاس صاحب شركة  .Medcoعضو جملس إدارة يف مجعية «كلنا
إرادة» ،وعضو اجمللس االستشاري للجمعية اللبنانية للشفافية حول
النفط والغاز .LOGI

املديرة التنفيذية ملؤسسة  .LIFEيف أعقاب انفجار مرفأ بريوت شاركت
ّ
يف قيادة جهود «صندوق بريوت للطوارئ» ،وهو مجعية
تسلمت
مساعدات بشكل مباشر من جهات ماحنة أجنبية .متتلك خربة من خالل
مهنة متتد إىل  31عامًا من التمويل وريادة األعمال .عملت سابقًا كمدير
إداري يف  Merrill Lynchحيث كانت مسؤولة عن املؤسسات الفرنسية
وصناديق الثروة السيادية يف أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.
أسست عام  ،ESMOD Istanbul 2010وهي مدرسة أزياء فرنسية عاملية
ّ
باعت الحقًا جزءًا منها إىل  ،Vakko Holdingsوهي تكتل شركات تركية.
حاصلة على درجة املاجستري يف االقتصاد من جامعة باريس  1بانثيون

* منى يعقوبيان

مستشار أول لنائب رئيس «املعهد األمريكي للسالم» ملنطقة الشرق
األوسط وأفريقيا .شغلت عام  2019منصب املدير التنفيذي لـ «جمموعة

سوربون وشهادة الدراسات العليا يف التدريب التنفيذي.

 معهد الشرق األوسطMiddle East Institute

املعينة من قبل الكونغرس ،واليت رفعت أكثر من تقرير
دراسة سوريا»
َّ
لرتامب تدعوه لعدم سحب القوات األمريكية من شرق الفرات .وقبل
انضمامها إىل املعهد األمريكي للسالم عملت كنائب مساعد إداري يف
مكتب الشرق األوسط يف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  USAIDمن
عام  2014إىل عام  ،2017وكانت مسؤولة عن العراق وسوريا واألردن
عامي  1990و 1998عملت يعقوبيان كمحلل لشمال أفريقيا
ولبنان .بني َ
يف مكتب االستخبارات والبحوث بوزارة اخلارجية األمريكية.

* العميد ديوك برياك

نائب مدير االسرتاتيجية واخلطط والسياسة يف القيادة املركزية للجيش
عامي  2018و 2019شغل منصب رئيس
األمريكي منذ متوز  .2019بني َ
جمموعة عمل مكتب احلرس الوطين يف البنتاغون .بني شباط  2016ومتوز
من العام نفسه  2016عمل كمدير للعمليات يف مركز العمليات املشرتكة

عمان .بني
يف مركز امللك عبداهلل الثاني لتدريب العمليات اخلاصة يف ّ

ّ
منظمو املؤتمر

تأسس عام  1946على يد املهندس والعسكري األمريكي
مركز دراسات ّ
ّ
جورج كامب كايزر ،كأول مؤسسة حبثية أمريكية
تركز على منطقة
الشرق األوسط .يرأس جملس ّ
حكام املعهد ريتشارد كالرك الذي عمل
حلواىل  30سنة يف مناصب ضمن مؤسسات األمن القومي األمريكية،
آخرها كمنسق لشؤون مكافحة اإلرهاب يف إدارة جورج بوش االبن
األوىل .يرأس املعهد بول سامل ونائبه هو السفري األمريكي السابق يف
اليمن جريالد فريستاين .يضم املعهد خليطًا من الشخصيات العسكرية
والدبلوماسية السابقة كالسفري األمريكي السابق يف سوريا روبرت
فورد وقائد القوات املركزية السابق اجلنرال جوزيف فوتيل .عام 2017
أظهرت الرسائل
املسربة من الربيد اإللكرتوني اخلاص بسفري اإلمارات
ّ
يف واشنطن يوسف العتيبة متويل اإلمارات للمعهد مببلغ  20مليون دوالر
عامي  2015و.2016
عن َ

 فريق العمل األمريكي الخاص بلبنانAmerican Task Force for Lebanon

تأسس عام  1989يف واشنطن يضم يف عضويته أمريكيني
هو ّ
جتمع ّ
من أصول لبنانية ،يسعى لتسويق رؤى ختدم هدف زيادة اهتمام
النخبة السياسية األمريكية بلبنان ،وتبنيّ اعتماد سياسات يف اإلدارات
اجلمهورية والدميقراطية ختدم مصاحل الطبقة الرأمسالية الليربالية
مؤسسي
اللبنانية .من أبرز
التجمع النائب األمريكي السابق نيك رحال
ّ
ّ
وشقيقته تانيا ،بيرت طنوس ،ليزلي توما وراي عرياني .تبلغ املوازنة
التشغيلية
للتجمع حواىل  700ألف دوالر سنويًا – حبسب أرقام السنة
ّ
املالية  .2019زاد اهتمام
التجمع بالوضع اللبناني بشكل الفت بعد
ّ
تشرين األول  ،2019وأخريًا بات الفريق ّ
ينظم ندوات ومؤمترات مشرتكة
ّ
مع معهد الشرق األوسط  MEIبشكل
مكثف ،يف مسعى للتأثري على
السياسة األمريكية حول لبنان.
 مؤسسة «التنفيذيون املاليون اللبنانيون الدوليون»Lebanese International Financial Executives LIFE
تأسست عام  2010وتضم يف عضويتها مدراء ماليني يعمل
هي مجعية ّ
أغلبهم يف مؤسسات ومصارف أمريكية ودولية .حبسب بيان تأسيسها
املنشور يف اجلريدة الرمسية اللبنانية ،تسعى اجلمعية إىل «بناء روابط
أقوى بني املدراء املاليني اللبنانيني يف مجيع أحناء العامل وتوجيه
تأثريهم لتحقيق أهدافها ورعاية األجيال القادمة وتعزيز وترويج لبنان
كسوق مالي» .نشط
القيمون على  LIFEبشكل الفت يف الشأن العام
ّ
اللبناني مباشرة بعد انتفاضة  17تشرين  ،2019وحاولوا تقديم طروحات
للحلول االقتصادية تقوم على خصخصة ما ّ
تبقى من قطاعات الدولة،
وقبيل تشكيل حكومة حسان دياب كان أكثر من اسم من املؤسسة على
قوائم املرشحني للتوزير كخيارات ترضي األمريكيني .حصلت  LIFEعلى
متويل سخي من مصارف لبنانية ومالكيها وعائالتهم.

اللوبي اإلماراتي واالحنطاط األمريكي
وليد شرارة

يندرج املؤمتر الذي ّ
نظمه واستضافه معهد الشرق األوسط االمريكي
حول لبنان ،بالتعاون مع صندوق اإلغاثة الطارئة يف شبكة املصرفيني
اللبنانيني الدولية ( )LIFEوفريق العمل االمريكي اخلاص حول لبنان
( ،)American Task Force On Lebanonوالذي امتد ألسبوعني من
أواخر شهر أيار املاضي اىل بداية الشهر اجلاري ،ضمن املساعي
احلثيثة اليت تبذهلا قوى سياسية خمتلفة ومجاعات ضغط يف الواليات
املتحدة للتأثري يف سياسات إدارة بايدن حيال املنطقة ولبنان.
ويبدو أن املخاوف املتزايدة من احتمال متحور اهتمامات االدارة حول
أولوياتها املعلنة الداخلية ،السياسية واالقتصادية  -االجتماعية،
والدولية ،املرتبطة بالتنافس املتصاعد مع روسيا والصني ،وما قد
يرتتب على ذلك من تراجع تركيزها على قضايا الشرق االوسط ،هي
احملرك الرئيس هلذه املساعي .واذا كانت اهلوية السياسية لشريكي
املعهد يف هذا املؤمتر واضحة ،وكذلك احنيازهما ألفرقاء سياسيني
لبنانيني معروفني ،فان خلفيات مساهمة مؤسسة «أكادميية عريقة»
كـ»معهد الشرق االوسط» يف محلة دعائية سياسية  -اعالمية هي
منوذجا
اجلديرة باالهتمام .فهي تقدم
جديدا على قدرة مجاعات ضغط
ً
ً
ولوبيات عاملة ملصلحة أطراف خارجية ،دولة االمارات العربية املتحدة
يف حالتنا احلاضرة ،على توظيف العالقات اخلاصة اليت نسجتها مع
مراكز «العصف الفكري» ،بفضل «سخائها الكبري» معها ،إضافة إىل
شبكة صالتها الواسعة يف أوساط السياسة واالعمال واالعالم ،للتأثري
يف عملية صياغة السياسة األمريكية جتاه املنطقة .جيري ذلك يف
سياق ما يصفه بعض احملللني بـ»االحنطاط االمريكي» ،أو بتعبري
آخر خصخصة السياسة اخلارجية لواشنطن ،وهو ناجم عن تعاظم وزن
املصاحل اخلاصة املشرتكة لقطاعات من النخب السياسية واالقتصادية
االمريكية ولدول خارجية عند تعريف املصاحل الوطنية احليوية للبالد
وحتديد السياسات الكفيلة خبدمتها ،رغم كون هاتني املهمتني من
ً
الصالحيات السيادية للدولة من حيث املبدأ .الالفت
أيضا هو أن
«احلبل السري» الذي مجع بني ترامب وعائلته وعدد من أقطاب ادارته،
والعائلة احلاكمة يف أبو ظيب ،والدعم املتعدد االشكال الذي ّ
وفرته
االخرية له أم ًال بتأمني الشروط املالئمة العادة انتخابه ،مل تكن هلما
التداعيات املنتظرة على موقف ادارة بايدن منها ألنها عرفت ،نظرا
إىل «كرمها الالحمدود» ،كيفية كسب ود أطراف مؤثرين يف احلزب
الدميوقراطي ،خصوصًا أولئك النافذين يف املؤسسات السياسية
واالقتصادية والبحثية واالعالمية.
«معهد الشرق األوسط» ،إحدى اجلهات املنظمة للمؤمتر حول لبنان،
واملؤسسة األكادميية «العريقة» ،وغري احلزبية ،وهذا معطى مهم،
تأسس سنة  1946لدراسة الشرق األوسط ،وهو إحدى اجلهات اليت
حتظى برعاية اماراتية خاصة .ففي  2016وحدها ،وحبسب الدراسة
أعدها الباحث بن فرميان ملركز السياسة الدولية بعنوان «اللوبي
اليت ّ
االماراتي :كيف تفوز االمارات يف واشنطن» ،يف اطار مبادرة
الشفافية حول النفوذ اخلارجي ،حصل املعهد من حكام أبو ظيب على
 20مليون دوالر .تشمل هذه الرعاية مؤسسات ومراكز حبثية أخرى
تعنى بالسياسة اخلارجية ،كـ»مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية»
و»املعهد من أجل التقدم االمريكي» و»معهد واشنطن لدراسات الشرق
االدنى» ومعهد «أمريكان أنرتبرايز» ومعهد «أسبني» والـ»أتالنتيك
كاونسيل» و»مركز بلفري» يف جامعة هارفارد و»مؤسسة بروكنغز»
و»وقفية كارنيغي للسلم العاملي» و»مؤسسة راند» ،ضمن مسعى
للتأثري يف «البيئة املعرفية السائدة بني صناع السياسة االمريكيني»،
برأي الباحث كولني باورز يف دراسته الالفتة «استمالة واشنطن...
كيف تستغل أبو ظيب االحنطاط السياسي» ،املنشورة على موقع
«أحباث نوريا» .وبني  2014و ،2018دفعت االمارات  15,4مليون
دوالر لثمانية من املراكز املذكورة لقاء خدماتها .ويشري باورز اىل أن
تعريف مراكز الدراسات على أنها «مؤسسات غري رحبية» يف القانون
االمريكي ال جيرب هذه االخرية على إطالع مصلحة الضرائب على مصادر
متويلها اخلاصة ،ما يعين أن األرقام الواردة يف دراسته ،ويف تلك
اليت أعدها بن فرميان ،عن التمويل االماراتي هلذه املراكز ،ليست
سوى اجلزء الظاهر من جبل اجلليد.
يتلخص دور هذه املراكز يف انتاج وترويج خطاب مالئم للمصاحل
ً
املشرتكة ألبو ظيب والكتل الوازنة يف الدولة،
خاصة اجملمع الصناعي
 العسكري الذي حتتل األوىل موقعًا بارزًا بني زبائنه ،وعامل السياسةواالعمال ،وتسخيف التحليالت واملواقف املختلفة و/أو املتناقضة
ً
مع فرضياته الرئيسية .ومبا أن «السخاء االماراتي» يشمل
أيضا
صحافيني عاملني يف وسائل اعالم رئيسية ،ومرشحني لالنتخابات
التشريعية ومنظمات «أهلية غري رحبية» ،وبينها بعض املنظمات
الصهيونية االساسية كاللجنة اليهودية االمريكية ورابطة مكافحة
التمييز ،فإن مجيع هؤالء يسهمون يف نشر وترويج أطروحات ومقوالت
خطاب الدعاية االماراتي املشار اليه .من الطبيعي أن حتاول مجيع هذه
االطراف إظهار اتساق خطابها ومواقفها مع القيم واملصاحل الوطنية
العليا للواليات املتحدة ،ألن ذلك أحد شروط جناحها يف أداء املهمة
املوكلة إليها من قبل املشغلني .غري أن طغيان املصاحل واحلسابات
اخلاصة ملراكز الدراسات وللعاملني فيها ال يغيب عن نظر باورز:
«لقد أثبت علماء االجتماع مرارًا وتكرارًا أن البقاء وإعادة إنتاج شروط
االستمرارية يشكالن اعتبارين حيويني ألي مؤسسة ،مبا فيها مراكز
الدراسات» .النية املعلنة إلدارة بايدن باالنسحاب اجلزئي والتدرجيي
من الشرق األوسط تثري درجة من الذعر بني حلفائها اخلليجيني
واالسرائيليني ستدفعهم إىل تنظيم العديد من الفعاليات واالنشطة
الشبيهة باملؤمتر االخري حول لبنان ،حملاولة ثنيها عن ذلك ،ولن
جيدوا صعوبة تذكر لتجنيد املؤسسات االكادميية «احملرتمة والعريقة»
لتنظيمها أو املشاركة فيها يف زمن االحنطاط االمريكي.
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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

«حزب اهلل» و»التيار الوطين احلر»« :مش ماشي احلال»
ِّ
سياسية،
كل حزب وتيار وحالة
يف
ّ
ّ
ّ
هناك قلة قليلة فقط تفكر يف سياق
األحداث على املدى البعيد ،وتنشغل
عن صخب احلدث اليومي املرئي
بالبحث اهلادئ يف تكوين احلدث غري
والتحسب ملا ميكن أن
املرئي وتأثريه
ّ
حيصل .األكثرية يف ِّ
كل مكان هي كتلة
أن الزعيم هو
عاطفية بامتياز ،تفرتض َّ
احلق املطلق ،وال تنتظر يف ّ
ّ
كل حلظة
من األقربني واألبعدين سوى غزل بهذا
الزعيم أو تأييد مطلق له يف مواقفه ،بل
غالبًا ما يكون املطلوب مزايدة حقيقية
وملموسة وواضحة ،حبيث يفرتض أن
الصديق ما
يفعل اخلصم أو احلليف أو
ّ
ال يفعله الزعيم نفسه أو رئيس احلزب
بد من أن تفعل أكثر مما
أو احلزبي؛ ال ّ
تفعله الكتلة العاطفية نفسها ،لرتضى
عليك ومتنحك بركاتها.
ّ
وغالبًا ما
تتمتع هذه الكتلة العاطفية
تفهمها)
بقدرة هائلة (يصعب فهمها أو ّ
على عزل نفسها عن املاضي واملستقبل
َّ
السياسية،
مبرجعيتها
يتعلق األمر
حني
ّ
ّ
إذ ميكن أن تنسى آالف املواقف املؤيدة
للزعيم والداعمة له ،والصادرة عن فالن،
مبجرد أن يصدر عنه موقف واحد ملتبس
ّ
أو شبه سليب ،والعكس متامًا ،إذ ميكنها
أن تنسى آالف املواقف املنتقدة للزعيم
والصادرة عن فالن ،مبجرد
والداعمة له،
ّ
أن يصدر عنه موقف واحد إجيابي.
من حركة «أمل» ،إىل «احلزب
االشرتاكي» ،إىل «التيار الوطين احلر»،
إىل «املستقبل» ،إىل «حزب اهلل» ،إىل
ِ
خيطئ من
«الكتائب» ،إىل «القوات»،
ّ
يعتقد أن الرياضيات هي اليت
تتحكم
بسلوك احملازبني ،أو حسابات الربح
واخلسارة على املدى الطويل ،أو التفكري
يف ٍ
غد أو بعده.
األكثرية يف هذه األحزاب وغريها ال تفكر
كل ّ
سوى يف اللحظة اآلنيةٌ :
يفكر يف ما
سيقوله له جاره ،وإذا كان سيتمكن من
«خبعه» أو ال ،ومبا يفرتض أن يكتبه
على «فيسبوك» ،وعدد «الاليكات»
اليت سيحصل عليها .األكثرية هي كتل
تؤيد املرجع السياسي ،إمنا
عاطفية ،ال ّ
ّ
بكل
تعشقه عشقًا ،وميكن أن تطلب
صدق ووضوح يف حلظة من احلوار معها
وضع املنطق جانبًا ،فهي تريد أن تسمع
يف كل حلظة ودقيقة أن زعيمها على
حق ،مبعزل عن ّ
ّ
كل الفلسفة ومضيعة
الوقت املتعلقة باألدوات الالزمة لتحقيق
األهداف والقدرات واحلسابات املنطقية
والعقالنية والواقعية واألحجام وغريها.
ما سبق حيكم الكثري من سلوكيات
بتفهمها ،ويشرح
اجلماهري ،ويسمح
ّ
سر ازدياد قوة الزعماء حني يوحي
ّ
َّ
بأنهم ضعفوا أو تراجعوا؛
املنطق
مير
فالكتل
ّ
العاطفية تزداد متاسكًا حني ّ
أن
إال
العكس،
ال
مبحنة،
الطرفني
أحد
َّ
األهم يف ما سبق هو تأثري هذا التكوين
ّ
العاطفي للمحازبني يف هذه األيام يف
ّ
تفاهم «التيار الوطين احلر» و «حزب
اهلل».
يف سنوات التفاهم األوىل ،كان ٌّ
كل من
هاتني الكتلتني العاطفيتني منبهرًا بزعيم
بأن ّ
التحالف
اآلخر من جهة ،وكان يشعر ّ
يكسر عزلته من جهة ثانية؛ ففي موازاة
واألمنية،
والعسكرية
السياسية
احلرب
ّ
ّ
ّ
والدينية ،على احلزب
االجتماعية
وحتى
ّ
ّ
ومعتقداتهُ ،بعيد اغتيال الرئيس رفيق
ّ
وكل شيطنة العام  ،2009كان
احلريري
مثة عزل ممنهج للعونيني منذ أن حاولوا
منصة «ثورة االستقالل»،
إبعادهم عن
ّ
مرورًا باالتفاق الرباعي ،وصو ً
ال إىل
حكومة فؤاد السنيورة.
أن الفريقني املعزولني
كان ُيفرتض َّ
ليس ألحدهما إال اآلخر ،لكن «حزب اهلل»
َّ
الداخلي بتوسع
التف على هذا العزل
ّ
ّ
توقعه
استثنائي كان يستحيل
خارجي
ّ
ّ

غسان سعود

أو تصديقه .ومبوازاة كسر احلزب ّ
كل
األطواق املفرتضة ،كان التيار أيضاً
اخلية ،سواء
يتجاوز حماوالت حصاره ّ
الد ّ
عن طريق معراب أو بيت الوسط أو
َّ
اختل هذا التوازن
غريهما ،لكن سرعان ما
داخلية مع أخرى
حني تقاطعت جهود
ّ
إقليمية ودولية إلعادة تطويق العونيني
وعزهلم وفرض عقوبات على رئيسهم،
حبيث باتوا يشعرون بأنهم يف زاوية
الزاوية ،فيما ترى كتلتهم العاطفية أن
«يفرعن» يف املنطقة .ومع انتهاء
احلزب ُ
العام  ،2020كان التيار يواجه أكرب عزلة
يف تارخيه ،فيما حيتفل «حزب اهلل» بأكرب
انفالش يف تارخيه.
ويف وقت كان العونيون يعانون
االنكسار يف املعادلة الداخلية ،كان
احلزب حيتفل بفرض معادالت إقليمية
جديدة ،مع التذكري دائمًا
بأن الكتل
َّ
ّ
العاطفية ال
تفكر يف انعكاسات
املعادالت اإلقليمية اجلديدة  -مستقب ًال -
على املعادلة الداخلية .الكتل العاطفية
ّ
تفكر يف إسقاط احلدث الفلسطيين
ال
األخري لـ «صفقة القرن» والتوطني
وغريه على املدى البعيد ،إمنا تسأل يف
حلظة احلدث عن مردود ما حيصل عليها
اآلن ،وليس غدًا.
وهكذا ،كان الشعور بفائض القوة
عند كتلة احلزب العاطفية يقابله شعور
بناقص قوة عند كتلة العونيني العاطفية.
مل تعد بيئة التحالف متجانسة .مثة اختالل
هائل يف املشاعر و ...االهتمامات .ففي
حلظة ،كان اجلمهوران يتظاهران جنبًا
إىل جنب ضد حكومة فؤاد السنيورة.
كان ذلك همًا مشرتكًا وقضية مشرتكة
وعناوين سياسية يومية مشرتكة .الحقًا،
تقاطعا قلي ًال عند احملكمة الدولية ،ثم
مليارات السنيورة ،ثم حماربة التكفري.
ويف وقت كان العونيون خيوضون غمار
الرد اململ على «فالن وعالن» هنا ،كان
مجهور احلزب يبتعد عنهم صوب معارك
جديدة أكرب وأوسع .ويف وقت كانت
الكتلة العاطفية العونية تنتظر خطابات
األمني العام لتتزود باملعنويات ،باتت
اخلطابات متر على لبنان مرور الكرام ،مع
حرص هائل على إمخاد احلرائق والتهدئة،
بد ً
ال من نصرتهم على خصومهم.
الالفت واملهم جدًا أن الكتلة العاطفية
العونية بقيت تستنفر ّ
كل قدراتها للرد
والدفاع واهلجوم ،حني يتهم «حزب
اهلل» بتفجري املرفأ مث ًال ،لشعورها بأن
أي تهديد إعالمي أو سياسي حلليفها،
إمنا هو تهديد هلا ،فيما ال تبالي ماكينة
احلزب أبدًا بكل ما يتعرض له التيار من
هجوم ،بل تتطور الالمباالة غالبًا إىل ٍ
متاه
مطلق.
يكفي يف هذا السياق متابعة اإلعالم
الرمسي لـ «حزب اهلل» الكتشاف حجم
االنسجام يف طرح األسئلة مع كل
دعاية خصوم التيار ،مع األخذ باالعتبار
أن ماكينة احلزب أظهرت قدرات كبرية
يف الرد على اإلشاعات حني يتعلق
األمر باتهامات لـ «حزب اهلل» ،لكن
هذه املاكينة تنكفئ بالكامل حني توجه
االتهامات إىل باسيل ،بعكس ماكينة
العونيني اليت تعمل باحلماسة نفسها
َّ
يتعلق األمر بالتيار أو «حزب اهلل».
حني
ّ
أن عاطفة الكتلة العونية جتاه
املؤكد هنا َّ
«حزب اهلل» أكرب بكثري من عاطفة كتلة
بد من
احلزب جتاه العونيني .وهنا ،ال ّ
مهمة :بالنسبة إىل العونيني،
إضافة
َّ
كان «حزب اهلل» أول حليف سياسي
حقيقي يتفاهمون معه ،وفعليًا آخر
حليف ،حبكم انتهاء تفاهماتهم األخرى
(مع «املستقبل» و «القوات») قبل أن
تبدأ .أما كتلة احلزب ،فهي توزع عاطفتها
على عدد كبري جدًا من احللفاء يف الداخل
واخلارج ،وحنن هنا أشبه حببيب لديه
حبيبة واحدة ،مقابل حبيب لديه أكثر من

 5حبيبات يريد أن يعدل بينهن.
كما أننا أمام فريق ليس لديه أية خطوط
محر يف الداخل ،مقابل فريق حمكوم بكل
أشكال وأنواع اخلطوط احلمر؛ فريق همه
محاية شعبية الزعيم يف القبيات وأنفه
وترتج وحراجل وبسكنتا واحلدت ،وفريق
همه محاية وتكريس معادالت مثينة يف
اليمن والعراق وسوريا ولبنان .فريق
حيصي عدد األصوات اليت ميكن أن
خيسرها ،وفريق حيصي املدن واجلبال
والسهول اليت ضمها إىل جغرافيته.
الواقع باختصار يؤكد أن العونيني اليوم
ما زالوا هم أنفسهم (كما «االشرتاكي»
و»املستقبل» و»القوات» و»الكتائب»
و «أمل» ومجيع اآلخرين) كما كانوا
يف العام  2006عند توقيع تفاهم «مار
خمايل» .أما احلزب ،فلم يعد هو نفسه
طبعًا ،ال من حيث احلجم ،وال من حيث
االحتياجات ،وال من حيث القدرات ،وال
من حيث الدور ،وال من حيث املكانة،
مع التشديد على أن هذا ال يفرتض أن
يكون سلبيًا أبدًا ،ال بل العكس ،لكنه
حيتاج إىل مصارحة حقيقية لرسم سياق
صحيح له.
ويف النتيجة ،العالقة بني قيادتي كل
من «حزب اهلل» و «التيار الوطين احلر»
جيدة جدًا ،وهي جيدة أيضًا وسط القلة
القليلة من اجلمهور اليت تتعامل مع
املعطيات السياسية على املدى البعيد،
ال اآلني أو اليومي ،لكنها ليس جيدة
وليست خبري على مستوى األكثريتني
العاطفيتني .معزوفتا «محينا ظهركم»
يف متوز و»أوصلناكم» إىل الرئاسة باتتا
ومضرتنيّ ،
لكنهما تكشفان
مملتني جدًا
َّ
عدم وجود أرضية ملعارك يومية مشرتكة
أو على األقل اهتمامات مشرتكة حلزبني
بهذا احلجم.
إن مواقف بعض حمازبيه
وقول التيار ّ
املستفزة جلمهور املقاومة إمنا هي وجهة
التعددي الواحد ،متامًا
نظر داخل احلزب
ّ
كقول حزب اهلل إن كل اإلعالميني
و»الدكاترة» ووسائل اإلعالم ممن
يفتكون بالتيار طوال اليوم ال ميثلونه وال
يستطيع شغلهم بشيء آخر ،هما أيضًا
أمران ممالن وغري مفهومني ومضرين،
ويعكسان غياب اإلرادة بتصحيح ما
حيصل.
وإذا كان ميكن فهم حاجة «حزب اهلل»
إىل أكرب هامش ممكن من االستقرار
الداخلي ،وإذا كان الزمًا تقدير إمخاده
كل حماوالت التوتري املذهبية السنية
 الشيعية بكل تداعياتها الداخلية،فإنه مطالب أيضًا وأيضًا (وليس أبدًا
على حساب ما سبق ذكره) بالدفاع
عن التيار يف وجه احلمالت ،متامًا كما
يدافع التيار عنه يف وجه احلمالت حني
َّ
ولعل أخطر ما شهدته
يتعرض هلا.
َّ
األيام القليلة املاضية هو متاهي ّ
كل
من اجلمهورين مع احلمالت املناوئة
ألحدهما جتاه اآلخر.
ُ
حليف حليفي حليفي،
ميكن أن ال يكون
خصم حليفي خصمي،
وميكن أن ال يكون
ُ
لكن أخطر ما ميكن أن حيصل بالنسبة
إىل تفاهم «التيار الوطين احلر» و «حزب
حد التماهي
اهلل» هو أن تبلغ النكايات ّ
مع اخلصوم ،وهو ما حيصل على نطاق
واسع هذه األيام.
مل يعد ينفع «التيار الوطين احلر» و
بد من
«حزب اهلل» اهلروب إىل األمام .ال ّ
أن حيددا بوضوح جلمهورهما وقاعدتيهما
العاطفية األرضية املشرتكة اليت يقفان
عليها :االهتمامات املشرتكة فع ًال ال
قو ً
ال ،واألهداف اليت ّ
يتفقان على وجوب
حتقيقها.
تفاهم  2006حيتاج إىل تطوير .عالقة
األقلية «االسرتاتيجية» يف احلزبني
َّ
لكن األكثرية الشعبية الشعبوية
خبري،
َّ
العاطفية ليست خبري.

صرخة باسيل لنصر اهلل :منعاً لالنفجار الكبري
ابراهيم األمني

ليس يف لبنان حدث حاسم يقلب
املشهد رأسًا على عقب ،وال قاعدة
تغيري جذرية تنقل البالد من ضفة اىل
أخرى .يف لبنان أحداث فارقة ،مواقف
تعكس تغيريًا كبريًا ،بيانات وإعالنات
وحتركات تفرض مواقف أكثر وضوحًا
ّ
من الالعبني الكبار .وكل ذلك يبقى
رهن واقع موازين القوى اليت لطاملا
أعاقت تنفيذ رغبات كثريين ،كما تعيق
اليوم كسر اجلمود أمام تغيري جوهري
يطيح النظام القائم.
يف هذا السياق ،ميكن إدراج البيان
الذي تاله أمس رئيس التيار الوطين
ً
احلر جربان باسيل ،وقال فيه،
صراحة،
ما كان يقوله
ويكرره بأشكال خمتلفة.
ّ
وهو
كرر أنه ،مبا ميثل ،لن يقبل
ّ
تفويض إدارة البالد إىل فريق سياسي
يتحمل القسط األكرب من املسؤولية عن
ّ
االنهيار القائم ،وأعاد تظهري أزمة الثقة
بينه وبني بقية أركان احلكم ،خصوصًا
رئيس جملس النواب نبيه بري ،وأعاد
تأكيد ما يعتربه ثوابت حيال مصاحل
املسيحيني يف لبنان.
لكن باسيل مل يكتف ،هذه املرة،
بالتشخيص .ومبعزل عن أي نقاش،
توجه،
مؤيد أو معارض ،ملا قاله ،فإنه ّ
ّ
مباشرة ،اىل احلليف األكرب له ،السيد
حسن نصر اهلل ،طالبًا منه التدخل
حلسم األمر .ومناشدة باسيل هذه إمنا
تعكس ،أو ً
ال ،اقتناعه بانسداد أفق
التفاوض ،املباشر وغري املباشر ،القائم
مع الرئيس سعد احلريري ،وتعيد اىل
الواجهة أزمة انعدام الثقة الكبرية بينه
بري ،راعي احلريري االول .لكن
وبني ّ
هذه املناشدة
تتضمن ،أيضًا ،ما جيب
ّ
فهمه على أنه رسالة مباشرة اىل حزب
اهلل بوجوب املبادرة اىل موقف أو خطوة
أو أي أمر يكسر حال املراوحة القائمة.
بالتأكيد ،يعرف باسيل جيدًا ،وبالتجربة
الطويلة ،أن احلزب ليس يف وارد
مقاتلة اآلخرين ،وأنه ال يعتقد أن اللحظة
مناسبة خلوض معركة خمتلفة األدوات
واألهداف .هذا ال يعين أنه ليس يف
هذا الوارد مطلقًا .لكنه خيتلف مع
باسيل ،ومع كثريين ،برؤيته أن لبنان
يعيش حلظة االستعداد
لتحوالت كربى.
ّ
ولو مل تكن االمور على هذا النحو ،لكان
حزب اهلل يقود اليوم مجوع املتظاهرين
ضد السلطة وضد النظام أيضًا.
باسيل يعرف ،أيضًا ،أن حزب اهلل لن
يدخل يف مواجهة مباشرة مع رئيس
جملس النواب .والظروف االسباب اليت
جتعله ميتنع عن االختالف مع بري ال تزال
قائمة .وإذا ما ربطنا االمر حبسابات
احلزب الكبرية ،املتصلة أو ً
ال وأخريًا
مبصلحة املقاومة ،ندرك جيدًا ان ما
تواجهه املقاومة اليوم من حتديات يف
لبنان وخارجه ،يوجب إقفال كل املنافذ
اليت تفتح باب الرياح املزعجة.
أكثر من ذلك ،يعرف باسيل ،أيضًا
وأيضًا ،أن حزب اهلل ال يعارض تولي
احلريري تشكيل احلكومة اجلديدة .كما
يدرك أنه حتى ولو مل
يسم احلزب
ّ
احلريري لرئاسة احلكومة ،إال أنه يدعم
بقوة تولي الرجل هذه املهمة .ويف كل
االتصاالت اليت جرت منذ تكليفه ،كان
احلزب يقف يف مكان يسمح له بالتحدث
مع احلريري كرئيس أكيد للحكومة.
ّ
حتى إن الرئيس
املكلف نفسه ،الذي
خيشى غضب السعودية واالمريكيني
من جراء عالقته باحلزب ،صار ،يف
جمالسه الضيقة ،يتحدث صراحة عن
أن «الثنائي الشيعي» هو احلليف
االساسي له اليوم ،وأن الرئيس بري ما
كان ليقف اىل جانبه بهذه القوة لو كان
حلزب اهلل موقف آخر .أكثر من ذلك،
مسع احلريري من بري ،يف آخر اللقاءات
معه ،كالمًا مباشرًا مفاده :السيد حسن
اىل جانبك كما أنا اىل جانبك!

مع ذلك ،يرمي باسيل بكرة النار يف
حضن نصر اهلل .فهل يفعل ذلك إلحراج
احلزب أو استقالة من املسؤولية عن
أزمة تشكيل احلكومة؟
بالتأكيد ،ليس االمر على هذه
الصورة .وكل ما ُيقال عن هواجس
باسيل وطموحاته ال يكفي لالشارة
اىل طريقة تعامله مع حزب اهلل .ورمبا
ال يعرف كثريون انه رمبا يكون االكثر
معرفة باحلزب وطريقة تفكريه من كل
الناشطني يف احلقل السياسي اليوم.
كما يعرف متامًا ثقة احلزب به ،ودفاعه
عنه وعن الرئيس ميشال عون .وهو،
خبربته ،يعرف أنه ال ميكن ابتزاز احلزب
لدفعه اىل ما ال يريد القيام به ...فلماذا
توجه اليه؟
ّ
توجه اليه ،ألن االزمة شارفت على
مرحلة االنفجار الكبري ،ال االنهيار
القائم حاليًا .واالنفجار يعين فقدان
القدرة على االمساك باألمور وعلى طرح
املبادرات التسووية كما يقول وليد
جنبالط ،وأيضًا ألن اجلميع وضع كل ما
يف جيبه من أوراق على الطاولة ،وأخرج
ما يف جعبته من أسلحة خمفية ،ومل تعد
هناك طرابيش وال أرانب نائمة  .واألمر
واضح ال لبس فيه:
هل هناك فرصة لتغيري قواعد االشتباك
الداخلي مبا
يؤسس لتغيري جوهري يف
ّ
آليات العمل القائمة اآلن ،سواء يف ما
خص تشكيل احلكومة أم وضع برنامج
عملها؟
ما طلبه باسيل من نصر اهلل هو سؤال
يستهدف احلصول على هذا اجلواب.
وأصل مطالبته يقوم على أنه ملس
أن ما سمُ ّ ي «مبادرة بري» مل يكن،
يف حقيقة االمر ،سوى عملية التفافية
تستهدف حتقيق مطالب احلريري نفسها.
وهي مطالب ختص احللف القوي الذي
يتزعمه الرئيس بري هذه الفرتة ،ويضم
احلريري وجنبالط وسليمان فرجنية
وكل االجنحة الدينية للقوى احلزبية،
مبا فيها الكنيسة جبناحيها املاروني
«القوات
وحتى
واالرثوذكسي.
اللبنانية» ال تقف بعيدًا عن هذا احللف،
ما دامت وظيفته إعادة جتديد النظام
احلاكم مع تغيريات يف هوية بعض
الالعبني وأمسائهم.
امام هذا االستحقاق ،ميكن فهم رسالة
باسيل اىل نصر اهلل ،وميكن فهم أن
الرجل ال ميكنه القيام مببادرة تتجاوز
رمي الكرة يف ملعب احلزب .وكل
تفكري بأن عليه التنازل والقبول بشروط
احللف احلاكم ،هو دعوة له اىل االنتحار
السياسي .وهو انتحار لن يفيد أحدًا
سوى أبناء هذا النظام العفن .حتى
لو كان باسيل أقل جذرية يف مواجهة
التحديات منذ وصول الرئيس عون اىل
سدة احلكم ،لكنه مل يكن ليلقى كل
هذا الرفض من كل هؤالء ،لوال أنه
قام بأمرين مكروهني عند مجيع إركان
الطبقة احلاكمة:
أوال :تثبيت حتالفه مع املقاومة ودفاعه
عن سالحها ،اآلن ويف كل وقت،
وتفاعله مع القوى االقليمية اليت تقف
اىل جانب املقاومة.
ثانيًا :دعوته اىل فرض قواعد جديدة يف
احلكم تنسف االرضية العميقة لسلطة
النهب القائمة يف البالد منذ عشرات
السنني ،واليت لن
تتعرض لالهتزاز
ّ
بفعل تغيريات احلرب االهلية ،بقدر
ما تعرضت لتبديل يف اجلالسني حول
الطاولة.
جربان باسيل ليس قديسًا .لكنه صوت
له صداه يف العقول ،إن مل يكن يف
قلوب كثريين من أبناء هذا البلد.
واجلديد أن حزب اهلل حيتاج اىل صلوات
كي يبتدع صيغة حتفظ التواصل اهلادف
اىل تسوية ممكنة ،ومتنع االنفجار
الكبري...
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مــقاالت وتـحقيقات

العقوبات األوروبية :ضغط سعودي متواصل على سعد احلريري
تؤدي فرنسا الدور الرئيسي يف
تسويق «نظام العقوبات على لبنان»،
وأوعزت اخلارجية الفرنسية إىل
سفاراتها ،يف مجيع دول االحتاد،
فعل ّ
كل ما يلزم إلقناع الدول بتأييد
املسعى الفرنسي.
ّ
َ
ممثل السياسة اخلارجية
زيارة
سبق
يف االحتاد األوروبي ،جوزيف بوريل،
كثري من املعلومات
للبنان ،وتبعها
ٌ
الدبلوماسية بشأن ما يحُ ّ
ضر أوروبيًا
وتوزعت على  6نقاط
للبنان.
ّ
رئيسية:
 .1يف الواليات املتحدة األمريكية،
يوجد تراكم قوانني يسمح بتنفيذ
التهديدات السياسية بتوزيع العقوبات
حيثما تشاء اإلدارة األمريكية ،وكيفما
أما يف
تشاء ،باجلملة
واملفرقّ .
َّ
األوروبي ،فال توجد قوانني
االحتاد
ّ
تسمح بتسطري احملاضر على هوى
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
اليوم ،ورمبا غريه غدًا .لذلك،
تشري املعلومات الدبلوماسية إىل أن
َّ
يرتكز اليوم على
الضغط الفرنسي
تشريع «نظام عقوبات على لبنان»،
كمرحلة أوىل.
ومبوجب نظام العقوبات هذا ،يصار
إىل معاقبة السياسيني اللبنانيني،
يف املرحلة الثانية ،مع العلم َّ
بأنه
بد
يف املرحلتني األوىل والثانية ،ال َّ
من تأمني إمجاع الدول األعضاء يف
االحتاد .وهذا اإلمجاع قد ال يكون
صعبًا يف املرحلة األوىل ،لكنه سيكون
شديد الصعوبة يف املرحلة الثانية،
أوروبي
مع وجود أكثر من موقف
ّ
َ
معلن لرفض االستهداف األوروبي
لبنانيًا ملصلحة فريق
سياسيًا
فريقًا
ّ
ّ
سياسي آخر ،كما يريد ماكرون.
املزمع
 .2يف نظام العقوبات
َ
إقراره ،ال ميكن استحداث باب
عنوانه «عدم الرغبة يف املشاركة
يف احلكومة» ،أو «وضع شروط
للمشاركة يف احلكومة»َّ ،
ألنه حيدث
يف كل دول العامل ،مبا فيها عدة
دول أوروبية ،وهو ما ال ميكن تأمني
إمجاع أوروبي بشأنه ،لكونه يشكل
تدخ ًال «استعماريًا» يف شؤون الدول
األخرى ،بينما هناك عناوين أخرى
ميكن أن تلقى قبو ً
ال أكرب ،مثل تأخري
مسارات اإلصالح:
أ .عدم عرض «إصالحات سيدر»
وعدم إقرارها.
ب« .مواصلة طمر النفايات» ،على
الرغم من كل استثمارات االحتاد
األوروبي يف معامل فرز النفايات.
ج .عدم تشغيل حمطات تكرير الصرف
الصحي ،على الرغم من استثمارات
االحتاد األوروبي يف هذا القطاع
أيضًا.
د .عدم تقديم مصرف لبنان
َ
ِ
الالزمة للشروع يف
املستندات
التدقيق اجلنائي.
هـ .التدقيق يف عقود شراء الطائرات
اليت َّ
وقعتها شركة طريان الشرق
األوسط مع الشركات الفرنسية.
أن بعض قوانني
اجلدير ذكره هنا َّ
َ
رعية اإلجراء،
االحتاد األوروبي،
امل ّ
تسمح بفتح عدة ملفات مماثلة ملا
سبق ذكره ،وهو ما قصده رئيس
اجلمهورية اللبنانية ميشال عون
أن
بتأكيده لضيفه األوروبي (بوريل) َّ
االحتاد األوروبي قادر على مساعدة
طبق قوانينه،
اللبنانيني يف حال
َّ
لكن الواضح أن
بعيدًا عن السياسة.
َّ
هذه التهم اخلاصة مبكافحة الفساد
ال تالئم األجندة الفرنسية ،اليت
تشاهد منذ عقود «أصدقاء فرنسا»،
من السياسيني اللبنانيني ،يسرحون

غسان سعود

وميرحون مع شركائهم الفرنسيني،
بغطاء كامل من الدوائر الضريبية
الفرنسية ،اليت مل تسأهلم يومًا :من
َّ
واملؤكد هنا أن
أين هلم هذا كله!
نظام العقوبات اخلاص بالفساد ال
يكفي الفرنسيني ،لكونه ينال من
أصدقائهم حصرًا ،وهم حيتاجون إىل
سياسي للوصول إىل
نظام عقوبات
ّ
خصوم أصدقائهم.
 .3تؤدي فرنسا الدور الرئيسي يف
تسويق «نظام العقوبات على لبنان».
وأوعزت اخلارجية الفرنسية إىل
سفاراتها يف مجيع دول االحتاد يف
فعل ّ
كل ما يلزم إلقناع الدول بتأييد
ويسجل ،يف هذا
املسعى الفرنسي.
َّ
وجود رضًا أملاني وتناغم
املستوى،
ُ
تردد
مع الفرنسيني ،يف مقابل
ّ
من جانب اليونان وقربص وتشيكيا
وإيطاليا وبولندا وهنغاريا .ويف ِّ
ظل
ّ
حق الفيتو ،فإن لكل واحدة من هذه
الدول شأنًا كبريًا.
ّ
يؤكد الدبوماسيون الفرنسيون
.4
أن العقوبات ستكون شاملة ،من
َّ
لكن ،مرة
دون متييز بني األطراف،
ْ
أخرى ،يبدو ذلك جمرد شعارات،
الشمولية ممكنة يف حال كانت
ألن
َّ
ّ
أما يف حال كانت
العقوبات سياسيةّ .
ترتبط مبلفات فساد وحتويل أموال،
ألن
فإن الشمولية تصبح مستحيلةَّ ،
َّ
«التيار الوطين احلر» و»حزب اهلل»
حيوالن األموال إىل أوروبا أو
ال
ّ
غريها حبكم العقوبات األمريكية،
َّ
يتملكان الشقق يف أحياء باريس
وال
الفخمة والقصور واليخوت يف
موناكو وغريها ،مع التذكري دائمًا
بأن العقوبات األمريكية على رئيس
َّ
«التيار الوطين احلر» ،جربان باسيل
رفعت السرية عن مجيع حساباته
ّ
كل أحناء
وحتويالته وأمالكه يف
العامل ،وليس يف لبنان فحسب،
ومنعت املصارف حول العامل من إبقاء
أي حساب مالي له.
ّ
إن العقوبات األوروبية لن
وبالتاليَّ ،
أي صغرية أو
تؤثر يف باسيل ،يف ّ
كبرية ،بعكس أصدقاء الفرنسيني
املهددين بالعقوبات .كما أن
َّ
الفرنسيني ال ميكنهم تهديد باسيل
َ
معاقب أمريكيًا ،بينما
أو ترغيبه ،ألنه
التهديد والوعيد اجلاريان ُيرعبان
املفرتضني ،مع العلم
أصدقاء باريس
َ
بأن العالقات الفرنسية  -السعودية
أكثر من وطيدة ،وميكن أن يكون
َ
نتيجة
الفرنسي بالعقوبات
التهديد
ّ
سعودي ،هدفه
فرنسي -
تنسيق
ّ
ّ
األول واألخري :سعد احلريري.
 .5يف ّ
الدبلوماسية ،مثة
التسريبات
ّ
أن العقوبات تشمل
حديث
متكرر عن َّ
ّ
قيادات الصف األول ،ورؤساء
املصارف اللبنانية ،وجمتمع رجال
األعمال .لكن ،مرة أخرى ،يبدو
مستبعدًا وغري منطقي،
هذا األمر
َ
ألن رؤساء املصارف وجمتمع رجال
َّ
األعمال ،ليسوا ،يف أغلبيتهم،
سوى جمموعة أصدقاء للواليات
املتحدة ،وشركاء تارخييني للشركات
إن عمر احتكاراتهم
الفرنسية ،حتى َّ
وأي
من عمر االنتداب الفرنسي.
ّ
فتح مللفات هؤالء سيؤدي إىل ّ
خضة
أوروبية ،حبكم شراكاتهم األوروبية
الكثرية ،من الدواء ،إىل املواد
الغذائية ،إىل شركات السيارات
والنفط ،يف ِّ
ظل استصعاب املصادر
َّ
تتمكن فرنسا من
الدبلوماسية أن
أي أدلة ،ما دام القضاء
تقديم ّ
بعد ،وهو
أي ملفات ُ
الفرنسي مل ُي ِع ّد ّ
ما يفسح اجملال أمام اعرتاض هؤالء

بسرعة لدى حمكمة العدل التابعة
لالحتاد األوروبي.
 .6املشكلة يف نظام العقوبات،
حبسب املصادر الدبلوماسية ،تكمن
يف َّ
أنها مفتوحة ،من دون سقف
زمين ،إذ ال يستطيع االحتاد األوروبي
ويزيله
أن يضع برنامج عقوبات
ُ
يف اليوم التالي .والواضح ،يف
أن التهويل
املداوالت الدبلوماسيةَّ ،
ّ
يؤثر سلبًا يف الشركات
بالعقوبات
ّ
حيثها على
األوروبية اليت جتد َمن
االستثمار يف لبنان (وخصوصًا يف
املرفأ) الستعادة بعض مما خسره
األوروبيون يف الشرق ،ثم تسمع
وتقرأ عن العقوبات اليت ميكن أن
ُتلحق ضررًا هائ ًال بها ،حبيث ال ميكن
التفكري يف أي استثمار أوروبي ،من
دون اخلشية من خيط رفيع ما ،يربط
املستثمر األجنيب بأحد رجال األعمال
أو السياسيني أو اإلدارينيَّ ،
الذين
ميكن أن تشملهم العقوبات.
تتحدث الدبلوماسية
يف اخلالصة،
َّ
االحتاد
أروقة
يف
الفرنسية،
األوروبي ،عن قدرة هذه العقوبات
ّ
لكن،
على تشكيل «تأثري رادع».
ْ
أي دبلوماسي أو
حني يستفسر ّ
صحايف عن شكل هذا الرادع ،تغيب
األجوبة الفرنسية املقنعة ،وخصوصًا
أن جتربة الواليات املتحدة (واالحتاد
ّ
حتقق
األوروبي) مع العقوبات مل
َ
املنتظرة،
يومًا النتائج اإلجيابية
بل ذهبت األمور حنو األسوأ ،حتى
اضطر األمريكيون (واألوروبيون) إىل
االنعطاف حنو حمادثات مضنية لرفع
العقوبات.
اللبناني ،يبدو واضحًا،
املشهد
يف
ّ
أن العقوبات
يف جتربة «حزب اهلل»َّ ،
مل َتزده ّ
إال قوة ،وكذلك احلصار
االقتصادي َّ
الذي أحلق ضررًا هائ ًال
املؤيدة لألمريكيني
بكل املنظومة
ِّ
واألوروبيني يف لبنان ،بينما كان
ضرره َّ
أقل كثريًا بالنسبة إليه ،حبيث
ال مصارف ،وال شركات احتكار،
وال قنوات اقتصادية تقليدية ،مع
أن أثر العقوبات
اإلشارة أخريًا إىل َّ
معنوي بالنسبة إىل من ال حيمل جواز
ٌّ
أوروبيًا ،وال ميلك حسابات
سفر
ّ
مصرفية أو أمالكًا ،حبيث ستشمل
العقوبات منعه من دخول أوروبا.
ويف املقابل ،تكون العقوبات أكثر
من معنوية ،سواء ملن حيمل جواز
سفر أوروبيًا ،أو من ميلك حسابات
مصرفية ،أو أمالكًا يف أوروبا.
بوضوح أكرب ،يف حالة جربان باسيل،
ستكون العقوبات «وعكة» معنوية من
جانبية أو طويلة األمد ،وال
دون آثار
ّ
أي شكل من حيث احلجم
تقارن ،يف ّ
َ
املعنوي ،بالعقوبات األمريكية ،ولن
تزيده بالتالي إال متسكًا مبواقفه من
تشكيل احلكومة ،مع تشجيع هائل
له على إدارة الظهر نهائيًا للغرب،
وحسم االنفتاح بصورة كاملة على
الشرق.
أما يف حالة سعد احلريري ،فإنها نكبة
ّ
خيص صورته كرجل العالقات
فيما
ّ
الدولية ،ونكسة مالية ستفتح
الباب أمام دوائر الضريبة األوروبية
ملساءلته عن كل ما َّ
متلكه أو ورثه
يف أوروبا ،وكذلك األمر مع أشقائه
جمانيًا
وشقيقاته ،وهو ما يعين ضغطًا
ّ
هائ ًال من حلفاء احلريري الدوليني
عليه .ملاذا؟ اسألوا السعودية.
ً
عالنية،
النائب وليد جنبالط يقول
ولي
إن
يف مقابالته التلفزيونية،
َّ
ّ
السعودي ،حممدًا بن سلمان،
العهد
ّ
ال يريد سعد احلريري رئيسًا للحكومة
اللبنانية.

مؤمتر باريس لدعم اجليش :فقاعة هواء
هيام القصيفي

اهلمروجة اليت رافقت مؤمتر دعم اجليش،
ال تشبه مطلقًا الصمت الذي ساد بعده.
بني الكالم عن فشل املؤمتر يف تأمني
الدعم الالزم ،وبني مالحظات فرنسية
وأوروبية على أداء لبناني ،مل خُي َدم
اجليش وال حتققت «نوايا» مساعدته.
ال ميكن التشكيك يف نوايا باريس حني
وافقت على مؤمتر دولي لدعم اجليش
بالتنسيق مع األمم املتحدة .لكن ميكن
يف املقابل الغمز من نوايا «تكبري احلجر
اللبناني» حول اعتبار املؤمتر جناحًا مسبقًا
لقائد اجليش العماد جوزف عون وحده ،من
دون تأمني املساعدات الالزمة للجيش.
فبعد احنسار اهلمروجة االعالمية ،تتحدث
املعلومات عن خيبة أمل متبادلة ،لبنانية
مما جرى ،بعدما تبني
وفرنسية ودوليةّ ،
أن املؤمتر مل خيرج فعليًا مبساعدات عملية
وسريعة .كل ما جرى االتفاق عليه ،وفقًا
ملصادر لبنانية« ،أن جلانًا ستجتمع الحقًا
بني لبنان والدول اليت أبدت رغبتها يف
املساعدة ،وحينها سيتقرر ماذا ستقدم
هذه الدول» .الكالم يدور حول شهرين
أو أكثر ،وهذه املهلة تبدو صعبة يف
ظل ازدياد التدهور املالي ومعه أحوال
العسكريني ،وكذلك حول زيارة قائد
اجليش لواشنطن وبريطانيا ،املقررتني
سابقًا ،لكنهما أصبحتا أكثر ضرورة بعد
املؤمتر ونتائجه ،تضاف اليها اتصاالت
مع السفارات وملحقيها للضغط من أجل
تسريع وترية احلصول على مساعدات
عينية ،علمًا بأن معلومات ديبلوماسية
حتدثت عن أن قلة من املشاركني أبدت
رغبتها يف املساعدة ،وهي مطلوبة
سريعًا .كذلك فإن غياب السعودية عن
املؤمتر ،كما فعلت يف مؤمتر دعم لبنان،
ترك أثره «املالي» ،ألن باريس وغريها
من الدول األوروبية ال تقدم مساعدات
نقدية .أما السعودية ،اليت زار قائد
اجليش جوزف عون سفريها يف بريوت
وليد البخاري ونقل عنه استعداده
للمساعدة ،فليست معنية حاليًا بتقديم
أي مساعدة مالية للبنان ،وتاليًا مل تغري
موقفها من احلضور دوليًا واستثمار هذا
احلضور.
لذا ،ميكن لفت االنتباه اىل ما جرى لبنانيًا
وعسكريًا وإعالميًا قبل املؤمتر وخالله،
ورؤية باريس والدول اليت تنسق معها
حيال تلبية مطالب اجليش.
أي طرف خارجي أهمية دعم
ال ُينكر ّ
اجليش إنسانيًا وعسكريًا ،لضمان
االستقرار ومحاية لبنان ،وال ينكر أيضًا
حاجة العسكريني اىل تعزيز رواتبهم
ومستلزماتهم الغذائية والطبية أسوة
باألسالك االخرى من قوى أمن وأمن
عام .لكن الدول املعنية مباشرة بدفع
االموال ،أوروبيًا وأمريكيًا ،هلا أجندات
وموازنات مدروسة عرب دوائرها الرمسية،
وهي غالبًا ما ترسل مساعدات عسكرية
اىل اجليش ،كربيطانيا وإيطاليا وفرنسا
والواليات املتحدة ،وسبق أن أرسلت
مساعدات عينية إليه ،وال ميكن بشحطة
قلم تغيري هذه امليزانيات ،وفقًا حلاجات
ومتطلبات سريعة ،كما حصل يف مؤمتر
يتعد اإلعداد له أسابيع
باريس الذي مل
ّ
معدودة ،ووفقًا ملا يريده اجليش حتت
وطأة الضغط االقتصادي.
النقطة الثانية هي أن اجليش مل يطرح
عمليًا ماذا يريد ،فيما الدول تسعى اىل
وضع برامج واضحة وعملية يف تقديم
املساعدات ،سواء عسكرية أم إنسانية.
وما حصل أن هناك عناوين فضفاضة،
عن سوء أحوال العناصر والعسكريني
وعائالتهم وحاجاتهم الغذائية ،من
دون وقائع عملية .وجرى تضخيم
تلك العناوين والرتويج هلا لبنانيًا ،مبا
أسفرت عنه زيارة قائد اجليش لباريس،
وأن هناك استعدادًا غري مشروط
ملساعدة املؤسسة العسكرية .وتضمنت
احلملة اليت قادها فريق استشاريني

وسياسيني عرب وسائل إعالم لبنانية
الرتويج ملا يفعله قائد اجليش للحصول
على مساعدات مالية (ليس صحيحًا أن
اجليش مل يطلب مساعدة نقدية لتعزيز
رواتب العسكريني .هذه الفكرة طرحت
ونوقشت) وغذائية وطبية .لكن واقع
األمر أن املعنيني باملساعدات مهتمون
ببنود عمالنية ولوجيستية ،وهذا مل يكن
متوافرًا باملعنى التفصيلي الدقيق الذي
تتعامل به الدول يف مؤمترات كهذه.
النقطة األهم هي أن املؤمتر ليس مؤمترًا
سياسيًا .هناك كالم فرنسي وأوروبي
وأكثر ،أنه جرى تصوير املؤمتر على أنه
يهدف اىل تعويم قائد اجليش ،على
حساب الشخصيات السياسية .وهذا
أمر يتحمل مسؤوليته الفريق اللبناني
سوق للفكرة .يتصرف املسؤولون
الذي ّ
اللبنانيون ،املدنيون والعسكريون ،أن
العواصم اليت يقصدونها ال تعرف ماذا
جيري يف مؤسساتهم ،وأن السفارات
عما جيري حقيقة
الغربية والعربية غافلة ّ
داخل األسالك األمنية .كل شيء حتت
املعانية ،من حلظة تشكيل الوفود
الرمسية ومن ستضم (فيما يالحق بعض
هذه الدول شخصيات مستفيدة من
أموال الدولة اللبنانية) ،اىل حلظة طرح
ما تريده على الطاولة ،من مراقبة احلدود
والتهريب اىل بسط األمن يف الداخل
اىل أداء الضباط وعالقتهم باملصارف،
وصو ً
ال اىل األجندات السياسية .من
هنا أثارت «اهلمروجة» اللبنانية بشأن
دور قائد اجليش ،نقزة عند جزء من
املؤمترين .فرنسا ال تريد وضعها يف خانة
فريق ضد آخر ،وهي ال تسعى اىل تعويم
قائد اجليش ضد السلطة السياسية،
فهي تريد التحدث مع اجلميع مهما كانت
مالحظاتها على أدائهم وانتقاداتها اليت
توجهها اليهم .وهي تتحدث مع رئيس
اجلمهورية والرئيس املكلف ورئيس
جملس النواب وكل القوى من دون
استثناء .وهي ال تريد حصرية ألي فريق
يف عالقتها معه .حتى الرئيس سعد
احلريري الذي تربطه بها عالقات قدمية،
وضعت له أيضًا إطارًا حمددًا يف التعامل
معه .لذا ال حتّبذ باريس تصوير مؤمترها
بأنه لدعم قائد اجليش حصرًا ،وال ألي
غايات سياسية رئاسية أو غري رئاسية.
ورغم أن باريس وبعض الدول أيدت
فكرة مرور املساعدات بعد انفجار املرفأ
لتسربها
يف أقنية اجليش وإشرافه ،منعًا
ّ
إىل غري مستحقيها ،إال أن أي مساعدات
مباشرة للجيش من دون املرور باألقنية
الرمسية كسلطة تنفيذية ،يفرتض
بروية ،علمًا بأن مؤمتر روما
التعامل معه
ّ
لدعم القوى االمنية مث ًال ،مت بإشراف
احلكومة والوزراء املختصني ،من خارجية
ودفاع وداخلية.
أن باريس
أما النقطة األكثر تقدمًا ،فهي ّ
تريد استطالع موقف القوى السياسية
مجيعًا ،مبا يف ذلك حزب اهلل .فباريس
وطدت عالقتها باحلزب يف اآلونة
األخرية ،وحتديدًا منذ زيارة الرئيس
إميانويل ماكرون لبريوت ،وهي مستمرة
يف التواصل معه ،وال تريد القيام بأي
عمل من خارج انتظام عالقتها باجلميع،
أو الظهور مبوقف االستفزاز ألي طرف.
وهي تعرف أن حزب اهلل ليس ضد
حصول اجليش على أي مساعدات ،لكنها
تريد القيام جبولة استطالع شاملة يف
إطار حرصها على دعم لبنان ككل،
واجليش من ضمن املؤسسات اليت تريد
املساهمة يف دعمها .وهي يف الوقت
نفسه تواصل عملية استطالعها مع
الدول املشاركة يف املؤمتر ،فيما اجليش
يواصل سعيه كي حيقق خرقًا حقيقيًا
لتأمني جزء من متطلباته ،وإال فإن
خيبة األمل ستكون أكرب ،وال سيما لدى
العسكريني  -األفراد ،الذين يراهنون
على أن أحواهلم ستتحسن.
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شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم
بعجني للعام الثاني على التوالي
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Dr name ,Bogna
Zborowska

أخصائية وبروفيسور يف سائر
عمليات جراحة العيون

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

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

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

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

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

شـاحنة (تـراك) للـبيع

ﺑـﺮﻋـﺎﻳـﺔ ﺭﺋﻴـﺲ ﺣـﺰﺏ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻴـﺔ
ﺍﻟـﺪﻛﺘـﻮﺭ ﺳﻤﻴـﺮ ﺟﻌﺠـﻊ
ﻳـﺪﻋـﻮ
 ﻣـﺮﻛـﺰ ﺳﻴـﺪﻧـﻲ- ﺣـﺰﺏ ﺍﻟﻘـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻴـﺔ ﺍﺳﺘـﺮﺍﻟﻴـﺎ
ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻛـﺔ ﻓـﻲ
ﻟﻘـﺎء ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭﻣـﺔ ﺍﻟﺴﻨـﻮﻱ

للبيع تراك قالّب حبالة جيدة
40  السعر..2000 موديل الـ
ألف دوالر أو أقرب عرض
Mac Quantum 2000
Good condition. Busy load box
. 470 hp. Air conditioning.
$40,000 negotiable .
Contact
Bassim
on:
0431718387

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

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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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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فــن

شريهان تكشف عن مصدر شريين عبد الوهاب ُتهَنّئ شريهان
بعودتها للفن برسالة مؤثرة
قوتها أمام الكامريا

مرييام فارس تكشف
تفاصيل وفاة ابنها!
انطلق الفيلم الوثائقي
مرييام
للفنانة
املنتظر
فارس «الرحلة» ،والذي
يذاع عرب منصة «نتفليكس»،
وتتحدث فيه عن حياتها
يف ظل تفشي فريوس
وألول مرة تروي
كورونا،
ّ
قصة فقدانها ابنها الثاني
وإصابتها باالكتئاب.
وعرب «انستغرام» ،نشرت
مرييام فارس ،مقتطفات
وفاجأت
الربنامج،
من

َو ّجهت الفنانة املصرية شريين عبد الوهاب رسالة مؤثرة للنجمة
الكبريةشريهان مع إعالن خرب عودتها لألضواء بعرض مسرحية
«كوكو شانيل» على شاشة الـ»إم بي سي» ومنصة «شاهد»،
خالل األيام القادمة.
وكتبت شريين عبد الوهاب يف رسالة مؤثرة لشريهان عرب
حسابها الرمسي مبوقع التغريدات القصرية «تويرت» قائلة:
«حكاية شرييهان اللي بتحصل يف تاريخ الفن مرة واحدة
بس ،كملت دلوقيت بإرادتك وبنجاحك ورجوعك للفن اللي ياما
أمتعتينا بيه .شكرًاشريهان على مشاعر صحتيها فينا من تاني،
حببك ومستنياكي أنا وكل الوطن العربي».

كشفت النجمة شريهان عن صور جديدة من كواليس تصوير
اعالنها األخري الذي ّ
مثل أول عودة هلا إىل عامل الفن بعد غياب
طويل ،وتوقفت أمام موهبة مدير التصوير أمحد املرسي ،مؤكدة
أنه كان مصدر قوتها أمام الكامريا ،وإنه قادر على دعمها
دوما للوقوف أمام أي كامريا وتصوير أي مشهد ،وأشارت إىل
أنها ستبدأ يف تنفيذ خطة لتعريف مجهورها بأكثر األشخاص
الداعمني ملسريتها الفنية واإلنسانية.
شريهان نشرت الصور عرب حسابها مبوقع إنستقرام ،وعلقت
عليها برسالة طويلة إىل املصور أمحد املرسي قالت فيها :رمبا
يعرف الكثريون هذا الرجل االصيل واملوهوب واحملرتف ،ومع
ذلك جيب ان اقول انه احد االسباب الريئيسية اليت جتعلين
مجيعا.
قادرة على مواجهة اي كامريا اليوم امامكم
ً
وتابعت قائلة :هذا الرجل هو مثال للنقاء ،والكرم ،واالمانة،
واعظم صديق ،واب ،واالهم من ذلك انه فنان ،ومقاتل خملص
يف عمله من اجل االهتمام اخلاص بالتفاصيل والكمال.
أضافت :انه امياني حبقيقة ان ما كان يف يوم من االيام،
ال يزال حيتل مكانته؛ انه امحد املرسي وهذا يكفي .لك كل
احرتامي وتقديري وثقيت».
وكشفت شريهان سبب كتابة هذه الرسالة موجهة الكلمات إىل
متابعيها بقوهلا :أحتاج العطاء حلظة تقدير كبرية هلذا االنسان،
مجيعا بالتدريج ،على اكثر االشخاص
تعريفكم
دعما يف
ً
ً
وسط ّ
حياتي الشخصية واملهنية .هذا الرجل الذي منحين القوة بطرق
قد ال يدركها لكنه الرجل الذي اكن له فخر ال ينتهي ،وسأظل
اكرب داعمة له يف كل خطوة يف رحلته.
واختتمت شريهان رسالتها قائلة:
انت رجل عظيم و مثال
َ
مشرف لالنسان املصري املبدع و الفنان».
أمحد املرسي رد سريعا على رسالة شريهان قائال :لقد تأثرت
بهذه الكلمات اجلميلة  ..أنا حقًا ال أجد الكلمات املناسبة
للتعليق!
تابع قائال :أشكرك على كونك الفنانة اجلميلة اليت أنت عليها
وعلى تعليمك لي وللجميع ما هو الفن احلقيقي .أنت إىل حد
بعيد واحد من أكثر األشخاص املوهوبني الذين عملت معهم على
اإلطالق ،ويشرفين
معا  ..وهذا على املستوى
دائما التعاون ً
ً
املهين فقط! لكن بالنسبة لي،
شخصيا ،أنت صديق رائع
ً
وشخص مجيل (من الداخل إىل اخلارج) .يشرفين ً
حقا أن أفخر
جزءا من حياتك .شكرا
بأنين جزء من رحلتك ،وفخور بأن أكون ً
ال تكفي  ،وقد يكون لدينا دائما هذه الرابطة اجلميلة.

شريهان يف إعالن رمضان
جدير بالذكر أن النجمة شريهان أطلت على مجهورها بعد غياب
أكثر من  17عامًا من خالل إعالن تلفزيوني أذيع خالل شهر
رمضان 2021؛ حيث اعتمد اإلعالن الذي ظهرت فيه على عدة
عوامل من ضمنها النوستاجليا ،أو (احلنني للماضي)الذي
وظفته شريهان بعناية من خالل أحدث ظهور هلا ،حيث بدأ
اإلعالن مبوسيقى فوازير «ألف ليلة وليلة» اليت قامت شريهان
ببطولتها لسنوات خالل فرتة الثمانينيات.
كما اعتمدت الفنانة االستعراضية على الظهور بشعرها الطويل
الذي اشتهرت به طوال أعوام احرتافها للتمثيل واالستعراض
قبل االعتزال عام ،2002وهو نفسه اللوك الذي ظهرت به يف
أول ظهور هلا عام  ،2017إذ يعترب اختيارًاذكيًا منها ملعرفتها
بألفة اجلمهور هلا على هذا الشكل احملبب والذي يساعدها أيضًا
يف االستعراضات املختلفة.
وخالل اإلعالن بثت شريهان روح احلماس وعدم االنكسار
من خالل توجيهها لكلمات محاسية تدعو للمثابرة بعيدًا عن
انكسارات احلياة.

مجهورها باإلعالن عن تصوير مجيع أغنيات ألبومها اجلديد على
مصورة منه حتمل عنوان
أول أغنية
ّ
طريقة الفيديو كليب ،وأطلقت ّ
املرة األوىل اليت يطلق فيها ّ
فنان أغنيته
«غدارة يا دنيا» ،وهي
ّ
ّ
املنصة.
اجلديدة عرب
ّ
وسردت فارس يف «الرحلة» جوانب من حياتهاّ ،
خلصت فيها
معاناة عاشتها طوال العام املاضي ،وقالت« ،سنة  2020حطتنا
ُقدام اختبارات كبرية حرمتين ألتقي الناس اللي حببها ،وسرقت مين
حرييت والشغف واحلماس اللي حبسه مبجرد ُأقف على املسرح».
وأضافت« ،بـ 2017-7-7تأكد احلمل مبولودي الثاني ووقتها كان
عندي مشاكل صحية جسمي ما حتمل احلمل وروحت حسيت كأن
جزءًا مين راح حسيت بالذنب مع أنه مش ذنيب وحسيت باالكتئاب
والوحدة وشعور ما بينوصف ما حيس به غري الست اللي بتمر بنفس
الظروف من حلظتها بطل عندي هدف وحلم ووقفت مشاريعي
الشخصية والفنية واألغاني اللي كنت حبضر هلا».
واكملت« ،احلمد هلل بـ 2020ربنا أعطاني ابين (ديف) ومبسوطة على
قد ما كنت خايفة عليه ومن هالوباء اللي عايشينه وتنعاد معايا
نفس التجربة وأفقد ابين سنة بعد سنة حبس باألمهات أكرت .احلجر
كانت فرصة أقضي كل وقيت بالبيت مع أسرتي».

الفنانة هند البحرينية تعلن زواجها من العب كرة
السلة اللبناني
بشكل رمسي أعلنتالفنانة البحرينية هند زواجها من خطيبها
العب كرة السلة اللبناني كريم عز الدين  ،الذي تعاقد مع
نادي سرتة البحريين قادمًا من نادي باريس الفرنسي يف
نوفمرب  ،2020وقد نشرت هند عرب صفحتها على أحد مواقع
التواصل االجتماعي مقطع فيديو التقطته عند نقل خامت اخلطبة
من يدها اليمنى إىل اليسرى ،وعلقت على املنشور بكلمات
بسيطة( :أنت مل جتعلين أقع يف حبك فقط ،بل جعلتين أقع
يف حب نفسي).
يذكر أن الفنانة هند أعلنت خطبتها يف يوليو املاضي دون
أن تفصح عن هوية العريس ،وسبق أن تزوجت مرتني؛
األوىل من فهد أمحد وأجنبت منه ابنها عبد اهلل ،لكنهما
انفصال يف عام  ،2004والثانية يف عام  2012من اللبناني
جورج منر.
هند مغنية حبرينية ُلقبت بـ «فراشة اخلليج» و»بيونسيه
العرب» ،وتعاقدت مع شركة فنون اإلمارات إلصدار ألبومها
األول (هند  )2000بعد أن اكتشفها امللحن الكوييت أنور عبد
اهلل وامللحن عارف الزياني الذي أطلق عليها اسم (هند) بد ً
ال
من سهري امسها احلقيقي.
تعاونت يف ألبومها األول مع خنبة من الشعراء وامللحنني

كان أبرزهم عارف الزياني ونزار عبد اهلل ومكتشفها أنور عبد
اهلل وغريهم ،وتوالت أعماهلا بعد ذلك ،وبعد طالقها وغيابها
عادت للتعاقد مع شركة روتانا للصوتيات واملرئيات إثر
سوء تفاهم نشب بينها وبني شركتها املنتجة السابقة ،مما
أتاح هلا فرصة أكرب لالنتشار عربيًا ،وتوىل إدارة أعماهلا
امللحن الكوييت عبد اهلل العقود.
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كــتابات

عـلى نـهدين
عـطر وورد
من
ٍ

على نهدين من عطٍر
وورد
ّ
إعالنًا
التوت
متادى
لسردي
فأيقظ
جوع
يف دمي شيطان ٍ
األحالم
وأربك طفلة
ِ
ضدي
ّ
فمالي
هدوء
ال يشاطئين
ٌ
وال يربو
حدي
دليلك عند ّ
ّ
كأني
قمت من جثثي صليبًا
أبادل
توتك اجملنون حقدي
مسامريي
هليب
أصابع من
ٍ
ّ
تدق عليك يف سكر
التندي
ّ
سأصلب فيك فاكهة
تنامت
ْ
إلي رحيي
وأسبابي
وحشدي
العالي
توتك
أرمد
ّ
ارتشافٌا
ٍ
جرعة عن ظهر فقد
آلخر
وأترك
نهدك الباقي قشورًا
عاشق
ألول
ّ
ٍ
يأتيك بعدي
محمد عامر األحمد  -سورية

الــحلم
صباحات حتمل املسك من صوبكم
ٌ
تدندن يف حييكم
أجراس ناعمة
ُ
ورنات خالخل تزغرد
من خلف سياجات حدائكقم
وانا الواقفة خلف أسوار مدينتكم
تبحث عن رقم ضاع منذ ان فارقتكم
و سألين العجوز العابر عمن تبحثني يف
حارتنا
تغري اجلواب
وارتعش االصبعان
من تاجيج اللهفة
واخرس اللسان
وتلعثم القلب من مطرقة الشريان
هيهات ان تتنفسي حبرف
ً
والمجلة
وال ذيل قصة هلذا العجوز النعسان
لكنه قال إتبعيين
فانا موجوع يف القلب
ولي كنز مثني من خربة
الزمان
قاهلا إتبعيين بنييت
فظهري تقوس من قهر الزمان
َ
ُ
محل االنسان
تفوق
لي جتارب
فال تيأسي زنبقيت
فكل حدائق الزنابق موردة
فإنها قاب قوسني واجنان
ُقلت يا نفس اتبعيه
فالربح واخلسارة سيان
والطرق املتعددة يف حومة الصراع
ما بني شتان وشتان
فالتبعه
ُ
وطرق الباب الكبرية
فاذا رنينها يصم االذان
وانفتحت البوابة الكربى بكل عنفوان
ورنني اخلالخل من اقدام
اجلواري والغلمان
ليؤنس االنس واجلان
يف عامل غريب خلف
األبواب واحليطان
توجست اخلوف
ُ
وتعوذت بكل عصافري نيسان
وأزهار اليامسني
والرحيان واألقحوان
تقدمت خطوتني اىل االمام
ٌ
مسحورة مبا ارى
ولن ارى ما ارى
اال يف حواديث االزمان
وكان ما كان
يف قديم الزمان
نظرت للعجوز فقد اختفى
من كل ما حيصل
من هيجان
وإذا بإصبع يناديين ان اتبعه
ان امشي حنو الصوجلان
قال لي السياف أركعي
فنظرت ذات اليمني وذات الشمال
فقال السياف
اركعي لصاحب العرش والصوجلان
ونزلت من عيين دمعة
ُ
ِ
حترق
بالدمعة
فاذا
الذي كان من ورق وضباب وصوجلان
وكل اخلالخل املزيفات
ُ
االرعن اجلبان
السياف
وحتى
ُ
ً
صحوت مفزوعة من النوم على تغريد
عصفوري
ونسمة من عطر اعرفه
ايام زمان
فضحكت يف سري
وهمست فانت امللك وانت الصوجلان..

الدكتوره خوله الزبيدي  -مونرتيال

اخلطر األكرب يف املنطقة نزوح املسحيني واألقليات
اخلطر األكرب الذي يهدد أمن
املنطقة والشعوب ،عندما يتم
واملثقفني
املسيحيني
نزوح
أصحاب األدمغة والعلوم وغريهم
من األقليات يف البلدان العربية.
من املمكن ان تكون هناك
أكرب فاجعة يف التاريخ القديم
واملعاصر وخسارة كبرية لبعض
الناس املهمني لألوطان أصحاب
األدمغة املميزين إذا هجروا من
بالدهم حتت ضغوط إقليمية من
جديد.
الشيء املهم الذي نتكلم عنه
االن هي حقيقة ليست خمفية
ٍ
أحد ..اجلميع يسمع عنها
على
يف العديد من وسائل اإلعالن
املرئي واملسموع ..ألنه رأينا،
منذ منتصف القرن املاضي ،التهجري للشعب
الفلسطيين أو ً
ال الذي نزح من بلده فلسطني
بأعداد هائلة ويف مقدمتهه املسيحيون وذلك
خوفًا من املوت والظلم ..ومن بعدهم الشعوب
الفلسطنية اإلسالمية بأعداد كبرية ايضًا ،ثم
بعدهم نزوح اكثر من  ٨٠باملئة من مسيحيي
العراق بأعداد هائلة جدًا خوفًا من احلروب
الطاحنة بني العرب والفرس..
ويف لبنان ،الذي عانى األمرين من احلروب
املتتالية اليت مل تتوقف منذ مخسني عام،
ان خيرجوا
ُفرض على أغلب املسحيني
ً
ويهاجروا من وطنهم لبنان خوفا على اوالدهم
من القتل على يد األغراب ومل َ
يبق منهم اال
القليل ..ويف سوريا األمر خميف جدًا حيث
النزوح السكاني واهلجرة بأعداد كبرية..
وكما نرى احلروب الدائرة بينهم ..حنن ال
نريد ان نقتل احدا وايضًا ال نريد ان يقتلنا
احد .وال أحد منا يريد ان تباد األقليات يف
البلدان العربية  ،ألنها قليلة العدد السكاني
يف املنطقة.
فأين هى املشكلة ..حنن ايضًا ال نريد
ان نعادي أحدا من األمة العربية او األمة
الفارسية ،لكن احلرب الدائرة يف املنطقة
هي حروب دينية مدعومة من دول كربى
وخطرية جدًا ال ترحم أحدا ،منها احلرب
اليهودية يف املنطقة واحلرب الكردية واحلرب
السنية واحلرب الشيعية واالختالف املتشعب
األهداف فيما بينهم ان كان جغرافيًا أو
عشائريًا او دينيًا.
وهناك بعض األحزاب منهم من يناصر بعض
الطوائف لعدة أسباب .لكن حنن املسيحيني
ال نريد ان نعادي ٍ
أحدا من شعوبنا العربية او
غريها ..فكان األفضل لنا ان نرحل ونهاجر
لوقف هدر الدماء الربيئة ألننا ال نستطيع ان
ٍ
معاد ألحد الطرفني.
نأخذ اي موقف
املشكلة الكربى اليت ستواجه العرب واملنطقة
بأسرها هو عندما يهاجر املسيحيون من اخلوف
املباشر من احلروب العقائدية بني الفرس
والعرب واسرائيل وبعض البلدان االخرى..
وبعد النزوح الغادر واملشني لألقليات يف
هذه الدول املتحاربة ،ستبدأ احلروب الطاحنة
بني العرب والفرس من جهة وبني العرب
من جهة اخرى حيث ان من
واسرائيل
سينتصر يف النهاية على الساحة العربية
واإلقليمية سيحرق األخضر واليابس وحيكم
املنقطة بأسرها ويأكل خرياتها ويظلم شعبها
الباقي املغلوب على أمره اي الفقراء وكبار
السن.
كما نعلم إنه يف القريب العاجل سينتهي
انتاج النفط او يقل إنتاجه أكثر من النصف،
إلن يف سنة  ٢٠٣٠سينتهي استعمال
وتشغيل أي سيارة على البرتول او على
املازوت او على الغاز ،من أجل ان نعيش
يف بيئة أفضل مناخًا ونظيفة وخالية من ثاني

أوكسيد الكربون الذي تنبعث منه مسوم يف
وتقصر من عمر
اهلواء جتلب أخطر األمراض
ّ
اإلنسان وجتعله ال يعيش ملدة طويلة نتيجة
ثاني أوكسيد الكربون واملواد الكيماوية
الناجتة منه واملؤثرة على جسم اإلنسان وباقي
املخلوقات احلية ..فمصري شعوب املنطقة
العربية أصبح معروفًا وظاهرًا كالشمس ..هو
االحندار اىل األسوء.
ويف الوقت نفسه ستزداد البطالة وستحصل
أعمال شغب هائلة ومن املعقول ان خترج
األمور عن السيطرة يف كل مكان وزمان،
وستحصل جماعة وقلة للسيولة وقلة اشغال
وقتل وسرقات ..فمن احملتمل ان تزيد هذه
احلرب املنطقة فقرًا وختلفًا وإذال ً
ال من قبل
تدمر األمة العربية ،ومن
الدول الكربى لكي ّ
املمكن ان يصبحوا يف حظر سكاني منغلق على
ذاته ملدة زمنية طويلة األمد ،ومن احملتمل
ان مينعوا املساعدات عنهم لكي ينتهوا جثثا
هامدة او ال حياة ملن تنادي.
حنن نأسف جدًا على هذا املصري األسود
واحلياة اليت تصبح كأنك يف عامل آخر ،أو
أنك تعيش يف جهنم أو على كف عفريت..
حنن نعلم أن الشعوب املسيحية هلا تاريخ
علمي وحضاري ال مثيل له يف املنطقة ملا
يقارب من ألفي عام وأكثر ،وهلم أبناء منهم
متفوقون جدًا أصحاب األدمغة الذين هاجروا
بأعداد هائلة إىل مجيع بلدان العامل .وعلى
ما أعتقد األكثرية منهم قد جنحوا وملعوا يف
شتى امليادين واجملاالت ألنهم برهنوا على
أنهم شعوب أصيلة ال يعتدون على ٍ
أحد يف
املنطقة وانهم مساملون شعارهم النهضة
والعمران واحملبة والعطاء والتسامح ..ألنهم
أهم من الثروات الطبيعية والبرتول والنفط
اخلام ..فأكثرية املسيحيني املهاجرين كانوا
دائمًا حيبون الطموح والعلم والثقافة والصعود
اىل أعلى مستوى من احلياة ،وقد برهنوا
للعامل الغربي أمجع أن احلضارة انبثقت من
ابتداء من الشعب اآلرامي
شرقنا االوسطي
ً
والفينيقي اىل السرياني والكلداني والعربي
وهلم الفضل الكبري يف انتشار احلضارة يف
بالد اوروبا والعديد من الدول االخرى ..كما
هلم أكرب فضل على جذورهم القدمية يف بالد
االم واجلدود القدماء ألنهم كانوا يساعدون
ويرسلون بأستمرار املساعدات املالية والطبية
وما زالوا مثابرين على هذا العمل وهذا العطاء
من دون أي تردد او توقف حيث يرسلون
األموال اىل أهلهم واقربائهم يف األوطان
ّ
امللحة.
العربية عندما تدعو احلاجة والضرورة
اؤلئك هم الناس ،الذين نزحوا وهاجروا وما
زالوا منذ أكثر من مئيت عام اىل بالد االغرتاب،
رفعوا أمساء بعض الشعوب والدول العربية
عاليًا اىل أعلى قمة يف الكون لكي يكونوا
النور واملنارة والطريق الصحيح جلميع العامل
الغربي احلديث.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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تـتمات

مسؤول أمريكي :سنشارك...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
السابعة من مفاوضات فيينا قريبًا جدًا».
وتابع« :مل نستطع ردم هوة اخلالفات يف جمموعة من القضايا مع
إيران» ،ورغم ذلك «ال يزال االتفاق مع إيران أمرًا ممكنًا».
وأكد املسؤول الرفيع يف اخلارجية األمريكية أن واشنطن «أجرت
العديد من احملادثات املفيدة مع روسيا بشأن االتفاق النووي»،
مشريًا إىل أنه «ال توجد ضمانات لعدم انسحاب واشنطن من االتفاق
النووي بعد  4أعوام».
صرح األربعاء
ريابكوف
سريغي
الروسي
اخلارجية
وكان نائب وزير
ّ
املاضي ،أن املفاوضات الستعادة عمل خطة العمل الشاملة املشرتكة
لالتفاق النووي اإليراني «وصلت عمليًا إىل النهاية» ،واصفًا اخلطوة
األخرية بـ»األصعب» ،حيث تقتضي «اختاذ مجيع القرارات السياسية
البعيدة املدى يف عواصم الدول املعنية».
وقال املتحدث باسم احلكومة اإليرانية علي ربيعي ،يوم الثالثاء ،إن
املفاوضني توصلوا إىل «نص واضح ال لبس فيه يف مفاوضات
فيينا ،وما ّ
تبقى يتطلب قرارًا سياسيًا من مجيع األطراف .وليس من
املستبعد أن ندخل اجلولة األخرية من احملادثات».

مبعوث واشنطن اىل اليمن...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
ودعا ليندركينغ ،خالل نقاش ّ
نظمه اجمللس الوطين للعالقات األمريكية
العربية ،اجملتمع الدولي إىل «الضغط على أنصار اهلل إليقاف العمليات
اهلجومية يف مأرب».
ّ
وحذر املبعوث األمريكي ،يف وقت سابق من أمس االول اخلميس،
من أن «الربامج اإلنسانية يف اليمن ستتوقف ما مل تزد املساهمات
يف الشهور القليلة املقبلة».
وتعليقًا على تصرحيات ليندركينغ ،قال عضو املكتب السياسي يف
«أنصار اهلل» إن تصريح املبعوث األمريكي «اعرتاف ضمين بأن أمريكا
وراء احلرب على اليمن» ،مضيفًا أن «إجنازات امليدان هي ما أجرب
األمريكي على االعرتاف بأنصار اهلل طرفًا شرعيًا».
بدوره أكد أمني سر اجمللس السياسي األعلى يف اليمن ياسر احلوري
أن «أنصار اهلل وكل القوى الوطنية الصامدة يف مواجهة العدوان،
تستمد شرعيتها من امليدان ومن الشعب اليمين ،الذي تدافع معه
جنبًا إىل جنب عن سيادة واستقالل اليمن».
ورحب احلوري «بأي موقف إجيابي ينعكس ميدانيًا من خالل وقف
ّ
العدوان الظامل على اليمن والسماح لليمنيني حبل مشاكلهم دون
تدخالت خارجية».
وتابع احلوري« :كل من يزور صنعاء من وفود سياسية أو غريها
يدرك أن الدوله قائمة وقوية يف كل مناطق اجمللس السياسي
األعلى والشك أن هذه الصورة تنقل للعامل ويتغري موقفه من يوم
إىل آخر».
َ
ُي َ
تصنيف إدارة
ذكر أن الواليات املتحدة ألغت ،يف شباط املاضي،
َ
ً
«منظمة
حركة «أنصار اهلل» اليمنية
الرئيس السابق دونالد ترامب
إرهابية».
وأعلن الرئيس جو بايدن أيضًا ،يف شباط املاضي ،أن إدارته ستعمل
على وضع حد للحرب على اليمن ،مؤكدًا وقف كل الدعم للعمليات
اهلجومية على األراضي اليمنية.

سـريع 10 :طائرات...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
تدرييب تابع للتحالف السعودي يف منطقة الوديعة احلدودية ،بـ10
طائرات مسرية من نوع «قاصف .»2K
وقال سريع عرب «تويرت» إن سالح اجلو املسري متكن من «تنفيذ
عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكرًا تدريبيًا تابعًا لتحالف
العدوان السعودي األمريكي يف منطقة الوديعة بـ 10طائرات مسرية
نوع قاصف .»2K
وأشار إىل أن العملية استهدفت «مركز القيادة ومواقع التدريب
وقطاعات احلشد ومواقع أخرى داخل املعسكر وكانت اإلصابات دقيقة
بفضل اهلل».
وكشف أن «العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من  60من
مرتزقة العدوان بينهم قادة ،باإلضافة إىل مصرع عدد من الضباط
السعوديني».
وأوضح سريع أن العملية نفذت «خالل اليومني املاضيني وهي موثقة
بالصوت والصورة وسيتم بث مشاهدها الحقًا».
وشن سالح اجلو املسري اليمين ،خالل األيام املاضية ،هجمات على
ّ
مواقع عسكرية يف مطار أبها السعودي وقاعدة امللك خالد ،باستخدام
طائرات «قاصف .»2K

سـريع 10 :طائرات...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الفوضى والفساد ،مؤكدًا أن البالد كانت على حافة احلرب األهلية
بسبب الصدام مع املسلحني.
وتعهد الكاظمي مبنع اجلماعات غري املنضبطة من ترويع الناخبني،
ّ

مؤكدًا أن العراق اختار طريق احتواء اجلميع للوصول إىل إقامة
انتخابات ببيئة آمنة ،معلنا أن الربط الكهربائي مع دول اخلليج سينجز
يف العام .2022
وقال يف مقابلة بثها التلفزيون الرمسي ،شدد على أن هيبة الدولة
يف العراق كانت مفقودة قبل تشكيل احلكومة.
ورأى أيضًا أن مواجهة كانت حمتملة بني واشنطن وطهران يف العراق
إبان إدارة الرئيس دونالد ترمب ،مشريًا إىل أن الصواريخ العبثية
ضد البعثات الدبلوماسية هدفها التصعيد.
إىل ذلك ،أكد أن حكومته واجهت خالل أشهر حزمة من التحديات
وحماوالت عرقلة اإلصالح ،مشريًا إىل أن هناك توتر يريد أن جيعل
العراق ساحة للصراع بني الدول.

تشجيع على االنتخابات وسط تهديدات

وجه
اجلدير ذكره أن رئيس احلكومة العراقية ،مصطفى الكاظمي ،كان ّ
األجهزة األمنية كافة ،مبضاعفة اجلهود لتوفري البيئة الصحية واآلمنة
للمواطنني وللمرشحني ،وذلك مع قرب االنتخابات املقبلة ،بهدف
تشجيع املواطنني على املشاركة الواسعة فيها.
وأكد رئيس الوزراء أن احلكومة احلالية وصلت إىل مرحلة جيدة من
إنتاج الطاقة الكهربائية ،لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة
ألبراج الطاقة الكهربائية يف عدد من احملافظات ،تؤثر يف ساعات
تزويد املناطق بالطاقة وتفاقم من معاناة املواطنني.

بعد لقاء وفيق صفا...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
مضاعفات سلبية تنعكس على االستقرار االمين واملعيشي يف
البالد.
واجرى الرئيس عون اتصاال هاتفيا برئيس حكومة تصريف االعمال
الدكتور حسان دياب ،وتداوال يف النقاط املطروحة ،وتقرر على اثر
ذلك اختاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكني مصرف لبنان من القيام
بالرتتيبات الالزمة للحد من متدد االزمة بانتظار التشريعات اليت جيري
درسها يف جملس النواب واليت من شأنها توفري احللول الشاملة يف
ما يتعلق مبوضوع الدعم.
وحسب املعلومات اليت رشحت ،فإن دياب ،الذي قاطع اجتماع بعبدا
كان مرتددا بالتوقيع ،أو تغطية التوجه الذي خرج به اجتماع بعبدا.
عما إذا كان هناك تعاون بني الرئيسني عون
وبصرف النظر ّ
ودياب (وفقا لبيان مكتب اإلعالم يف الرئاسة االوىل) ،فإن نفي
املكتب الرئاسي ملا نشره موقع «ام.تي.يف» من استياء عون من
امتناع دياب عن التوقيع على االقراض من مصرف لبنان حلل أزمة
احملروقات ،وحتميله مسؤولية ما جيري يف الشارعُ ،ي ّ
ؤكد ان اشكاال
حاصال بني الرئاسة االوىل والرئاسة املستقيلة ..غري ان دياب وعد
بأنه سيوقع.
وعلم من مصادر رمسية مسؤولة ،ان االجتماع أوجد ح ّال مؤقتًا ملشكلة
متويل مثن احملروقات من فيول للكهرباء وبنزين ومازوت ،عرب إصدار
موافقة الرئيسني العماد ميشال عون وحسان دياب على توقيع
مرسوم بسلفة مالية لتغطية مصرف لبنان قانونيًا بناء لطلب سالمة،
الذي بدوره سيتمكن من دفع مستحقات شركات استرياد احملروقات
بالسعر املدعوم.
واوضحت املصادر ان االجراءات التنفيذية تتطلب قرابة  24ساعة
او اكثر قلي ًال إلصدار املرسوم ،وستكون هذه السلفة مبثابة قرض
للدولة من مصرف لبنان املركزي اسوة بسلفة الكهرباء اليت وقعها
الرئيسان الشهر املاضي.
واشارت املصادر اىل ان االمر حباجة اىل دراسة مالية بني وزارة
املال وحاكمية املصرف املركزي لتقدير السعر الذي على اساسه
سيتم صرف السلفة هل  1500لرية ام  3900لرية .فإذا مت اعتماد
سعر الصرف  3900فهذا يعين ارتفاع سعر صفيحة البنزين اىل حنو
70الف لرية.
وفهم من املصادر املطلعة ان املطلوب إطالة الفرتة الزمنية من
والسياح تفاديا
أجل تقطيع أشهر الصيف ،بسبب حضور املغرتبني
ّ
النقطاع مادتي الفيول والبنزين يف لبنان ،والدراسة تتناول األرقام
بعد إقرار املبدأ.
والحقًا ،كشف املصرف املركزي عن «القرض» الذي سيقدمه مصرف
لبنان إىل احلكومة لتغطية شراء احملروقات منعًا لألزمة.
وجاء يف احليثية« :مبا ان املادة  91من قانون النقد والتسليف تفرض
على مصرف لبنان يف ظروف استثنائية اخلطورة كاليت يعيشها لبنان
أن مينح احلكومة القرض املطلوب منها ،على ان يقرتح التدابري اليت
من شانها احلد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة
احلد من تاثريه على الوضع الذي أعطي فيه ،على قوة النقد الشرائية
الداخلية واخلارجية،
ومبا أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعمالت االجنبية من جهة،
وحجم الطلبات املتعلقة مبوضوع الدعم من جهة أخرى ،وأهميته على
االستقرار االجتماعي واالقتصادي،
وعليه ،فإن مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة
واحدة لرتشيد الدعم وتأمني االسس العادة النمو االقتصادي،
ويف حال إصرار احلكومة على االقرتاض وفقا للمادة  91املذكورة
وبالعمالت االجنبية ،ان تعمل على اقرار االطار القانوني املناسب
الذي يسمح ملصرف لبنان باستعمال السيولة املتوافرة يف التوظيفات
االلزامية مع التزام احلكومة الصريح باعادة أي أموال مقرتضة من
مصرف لبنان ضمن املهل احملددة قانونا يف املادة  94من قانون
النقد والتسليف ،على ان تكون نسبة الفوائد حمددة حبسب املادة 93
من نفس القانون ،مبوجب عقد قرض ،وأن ينص العقد صراحة على
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ان يتم االيفاء مبعزل عن مسؤوليات احلكومة املتعلقة بقرار التوقف
عن الدفع.
ّ
وأكد املصرف انه على استعداد كما فعل تارخييا ،ان يدعم املواطن
اللبناني وهو بانتظار التجاوب احلكومي.
وحسب ما نقل عن الرئيس دياب فإنه ّ
مت اعداد املوافقة االستثنائية،
باملوافقة ملصرف لبنان على القرض ،على ان تكون قد وصلت إىل
قصر بعبدا صباح امس اجلمعة وميكن للمصرف ان مينح القرض على
أساس  3900لرية لكل دوالر.
وعليه ،سرتتفع أسعار البنزين إىل ما بني  63و 70ألف لرية لكل
صفيحة.

اقرارالبطاقة التمويلية

على ضفة اخرى ،وحتت ضغط الشارع حيث استمر قطع الطرقات يف
حمملة باحملروقات واحلليب
اكثر من منطقة ،واعرتض حمتجون شاحنات ّ
أقرت اللجان النيابية أمس االول البطاقة التمويلية يف
واحلفاضاتّ ،
جلسة ظهر امس االول ،برئاسة نائب رئيس جملس النواب ايلي
الفرزلي ،وحضور الوزراء يف حكومة تصريف األعمال :الدفاع ،املال،
االقتصاد ،والشوؤن االجتماعية وعدد كبري من النواب .ويبقى انتظار
ّ
تسلمها ،يف عملية ستحتاج
اقرارها يف اهليئة العامة ،وبدء احملتاجني
ايضا اسابيع.
وقد اعرتض نواب القوات اللبنانية ونواب آخرون على الصيغة اليت
اقرت بها اللجان مشروع القانون ،ال سيما جلهة خفض نسبة الدعم
يف البطاقة من أكثر من  100دوالر اىل قربة  90دوالرًا وعدم ترشيد
االنفاق وضبط احلدود قبل اقرارها ،فيما أكد رئيس احلزب التقدمي
اإلشرتاكي وليد جنبالط «أن ال قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون
التنسيق مع البنك الدولي وبغياب حكومة تعتمد سياسة االصالح».
أضاف عرب «تويرت» ،ان «ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية من
دون معرفة مصادر التمويل واعادة النظر بالئحة املواد املدعومة
اليت تشمل السيجار مثال ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات
األجرة».
وقال يف تغريدة ثانية« :ها هو االحتاد االوروبي يدرس منح الالجئني
السوريني  ٥،٧مليارات دوالر وكان ميكن االستفادة من دعمه لكن
الفرقاء الرئيسيني يف لبنان حرف ال يقرأ واذا بهمة جوزيف بوريل
تفشل وتضيع يف ازقة املصاحل الشخصية واحلسابات اخلاطئة.
وتوقعت مصادر نيابية عقد جلسة عامة اخلميس املقبل ملناقشة وإقرار
البطاقة التمويلية ،وحبث مطالبة مصرف لبنان قوننة اقراض الدولة.

بعد لقاء وفيق صفا و جربان باسيل

ال جديد على الساحة احلكومية إال احلراك السياسي الذي جيريه حزب
اهلل بعد تفويض النائب جربان باسيل اىل السيد حسن نصراهلل احلل
احلكومي ،اجلديد أن تواصال حصل األربعاء املاضي بني املعاون
السياسي للسيد نصراهلل احلاج حسني اخلليل ورئيس جملس النواب
نبيه بري عرب معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ،أطلع اخلليل
بري على أجواء لقاء صفا-باسيل ،ونقل إليه ما أكده باسيل أنه ال
يستهدف الرئيس بري وال يسعى خلالف شيعي شيعي ،بل هو فقط
يرى أن بري بات طرفا يف الشأن احلكومي وال يأخذ مطالب فريق
رئيس اجلمهورية باالعتبار.
قِبل رئيس اجمللس بعد تواصل اخلليل مع عني التينة بأن يستكمل
حزب اهلل مسعاه انطالقا من مبادرة الرئيس بري وتثبيتا لعناوينها،
وخصوصا أن حزب اهلل دعم مبادرته ويوافقه يف ضرورة إعطاء التيار
الوطين احلر احلكومة الثقة يف مقابل مثانية وزراء لفريق الرئيس عون،
على أن حتدد آلية احلل للوزيرين املسيحيني الحقا.

اجتماع خلدة

ويف شأن سياسي آخر ،علم أن اجتماع خلدة املقرر انعقاده بني
رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي النائب السابق وليد جنبالط
ورئيس احلزب الدميقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن ورئيس
حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب اليوم السبت
يهدف إىل إنهاء ذيول حادثيت الشويفات وقرب مشون والعمل على
تكثيف اجلهود إلطالق سراح املوقوفني يف حادثة البساتني وترتيب
البيت الدرزي يف مواجهة األوضاع يف لبنان واجناز ما جيب يف ما
يتعلق لالستحقاق املتصل بالطائفة الدرزية فضال عن رص الصفوف
وقال نائب كتلة اللقاء الدميقراطي فيصل الصايغ أن االجتماع ليس
بتفاهم انتخابي ومن املرتقب أن خيرج عنه اتفاق «جنتلمن» وستتم
متابعة النتائج اليت افضى إليها.
السيد نصر اهلل عند اخلامسة والنصف من مساء
وعشية إطاللة
ّ
اليومُ ،عقد اجتماع تنسيقي بني املسؤولني عن التواصل االجتماعي
يف حزب اهلل وحركة أمل ،بتوجيه من الرئيس نبيه بري ومساحة
السيد حسن نصراهلل.
ومتنى اجملتمعون على مجيع الناشطني من مجهور املقاومة يف احلركة
واحلزب على مواقع التواصل االجتماعي االلتزام بأعلى درجات
األخوة ونبذ التفرقة والتعاون ملا فيه
االنضباط والتحلي بروح
ّ
مصلحة الثنائي -الوطين.
التحركات
على صعيد التحركات ،أقدم حمتجون على قطع الطرقات امام مسجد
مجال عبد الناصر يف كورنيش املزرعة ،ويف املدينة الرياضية مقابل
سوق اخلضار.
ويف صيدا ،توجه حمتجون إىل مصرف لبنان ،ونفذوا وقفة احتجاجية
وقاموا برشقه باحلجارة ،واضرموا النار باالطارات ،وسط هتافات
منددة بالسياسة املالية واملصرفية للمركزي ولسائر املصارف.
ويف طرابلس ،قطع حمتجون الطريق قرب ساحة النور يف
طرابلس.
ومشا ً
ال ،اقفل حمتجون املسلك الغربي الوتوسرتاد وذوق مصبح.
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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

ثالث دولة يف العامل

الصني تطلق بنجاح مركبة
مأهولة إىل حمطتها الفضائية

«الوحش» ..حتفة
تكنولوجية وقلعة دفاعية

هل هذا أول ظهور للشمس
الصناعية الصينية يف السماء؟!

جرت العادة أن يتنقل الرئيس األمريكي بسيارة رئاسية خاصة،
سيارة ليموزين ،اليت تتميز بكونها «حتفة تكنولوجية» و»قلعة
دفاعية» حصينة ،لتوفري احلماية القصوى للرئيس.

تداول متخدمو منصات التواصل االجتماعي من العرب ،خالل
األيام املاضي ،مقطع فيديو ملا قالوا إنها مشسا اصطناعية
طورتها الصني وميكنها إضاءة السماء يف الليل ،متاما مثل
الشمس احلقيقية.
مقطع الفيديو الذي جاء مصحوبا بتعليقات على غرار «الصني
تصنع مشسا تضيء الليل» ،يظهر أشخاصا يقومون بالعد باللغة
اإلجنليزية قبل أن تضاء السماء أمامهم بالفعل .لكن األمر ليس
له عالقة نهائيا باالدعاء املشار إليه.
بالنظر عرب حمركات البحث ،يتبني أن مقطع الفيديو املتداول،
منشور بتاريخ  26أبريل /نيسان ،ويصور اللحظات األوىل
إلطالق صاروح فضاء تابعة لشركة «سبيس إكس» اململوكة
للملياردير إيلون ماسك.
أما عن الطموح بشأن الشمس اصطناعية ،فيقول اخلبري يف
الطاقة النووية حممد الشيخلي ،لشبكة «سكاي نيوز» ،إن
الصني ليس لديها أي خطط إلنتاج مشس اصطناعية كما يتخيل
البعض.
وأوضح أن ما تعمل عليه الصني هو مفاعل اندماجي القادر على
إنتاج طاقة هائلة ،واليت تصل إىل حد  100مليون درجة مئوية،
أي ما يعادل طاقة الشمس  6مرات ،واليت تتشكل أيضا نتيجة
تفاعل اندماجي ،وبالتالي فإن هلذا املفاعل إمكانيات مشابهة
للشمس الطبيعية.

وسيارة الرئيس األمريكي جو بايدن ،ليست مثل أي سيارة،
فهي النسخة الثانية من السيارة اليت مت تقدميها ألول مرة عام
 ،2018أي منذ بداية عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وحلت سيارة بايدن حمل «كاديالك ون» اليت استخدمها الرئيس
األسبق باراك أوباما ،اليت قدمت له يف  20يناير  ،2009وتصل
تكلفتها إىل حوالي  1.5مليون دوالر.
ُ
وكشف عن السيارة «الوحش» ،وهي أيضا من طراز كاديالك،
ألول مرة يف الرابع والعشرين من سبتمرب عام .2018
ويزين الرقم « »46لوحة السيارة ،ويقصد بهذا الرقم ،الرئيس
السادس واألربعني للواليات املتحدة ،أي جو بايدن.

أطلقت الصني بنجاح مركبة  Shenzhou-12الفضائية املأهولة وعلى
متنها ثالثة رواد إىل احملطة الفضائية الصينية اليت تبنى حاليًا،
وبهذا تصبح ثالث دولة يف العامل ترسل اإلنسان إىل الفضاء
بإمكانياتها الذاتية.
أعلنت إدارة برامج الرحالت الفضائية الصينية املأهولة ،أنه مت
بنجاح إطالق مركبة  Shenzhou-12وعلى متنها ثالثة رواد ،إىل
احملطة الفضائية الصينية اليت تبنى حاليًا.
ُ
وأطلقت املركبة باستخدام صاروخ النقل  Changzheng-2Fيوم
اخلميس يف الساعة  9.22بالتوقيت احمللي ( 4.22بتوقيت موسكو)
من مطار جيوتشيوان الفضائي مبقاطعة قانسو مشال غرب
الصني.

والسيارة مزودة أيضا بأسلحة رشاشة ومدافع إلطالق قنابل الغاز
وأكياس حتتوي على زمرة دم الرئيس وذات عامل رايزيسي
سليب ،للحاالت الطارئة ،كما حتتوي على مضخة أكسجني.

وجاء يف بيان اإلدارة« ،بعد حواىل  573ثانية من إطالق الصاروخ،
انفصلت املركبة  Shenzhou-12املأهولة عن الصاروخ ووصلت إىل
الرواد جيدة ويعترب اإلطالق ناجحًا».
مدارها املقرر .حالة
ّ

وصنعت النوافذ املضادة للرصاص من  5طبقات من الزجاج
والبولي كربونات ،وهي مغلقة بالكامل باستثناء نافذة السائق
وملسافة  3بوصات فقط.

ويتألف طاقم املركبة من رائد الفضاء ني هاي شنغ الذي اشرتك
يف بعثيت  Shenzhou 6و 10ورائد الفضاء لو بومني من بعثة
 ،7-Shenzhouورائد الفضاء تانغ هونغبو الذي ينطلق إىل الفضاء
ألول مرة.
وجيب أن تلتحم املركبة بالوحدة الرئيسية للمحطة الفضائية الصينية
« »Tianheلتشكيل هيكل مشرتك مع مركبة الشحن «»Tianzhou-2
اليت أطلقت سابقًا .بعد ذلك ينتقل الرواد إىل الوحدة الرئيسية
« »Tianheحيث سيمكثون هناك مدة ثالثة أشهر ،ليعودوا يف شهر
أيلول /سبتمر املقبل إىل األرض بواسطة كبسولة خاصة.

وإىل جانب النوافذ ،فإن األبواب مضادة للرصاص أيضا ،وهي
مصفحة بسمك  8بوصات ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية.

وبهذا تصبح الصني ثالث دولة يف العامل ترسل بإمكانياتها الذاتية
اإلنسان إىل الفضاء .ومن املنتظر أن تنجز الصني بناء حمطتها
الفضائية حبلول عام .2022
ّ
ومتثل املركبة «شنتشو ،»-12اليت تعين «السفينة اإلهلية» ،ثالث
بعثة ضمن  11بعثة الزمة إلكمال إنشاء حمطة الفضاء الصينية
حبلول عام .2022
وكانت الصني بدأت هذا العام بإنشاء حمطة الفضاء اخلاصة بها
بإطالق «تياخنه» ،أول وأكرب وحدات احملطة الثالث ،يف أواخر شهر
نيسان  /أبريل.
ومن املنتظر أن يقيم طاقم املركبة شنتشو لثالثة أشهر يف وحدة
«تياخنه» ،اليت تعين «وئام السماوات» ،وهي أسطوانة طوهلا 16.6
مرت وقطرها  4.2مرت.
وتسعى بكني إىل أن تصبح قوة رئيسية يف الفضاء حبلول ،2030
وقد أصبحت الصني يف أيار /مايو املاضي ثاني دولة تضع مركبة
فضاء على سطح املريخ ،بعد عامني من هبوط أول مركبة فضائية
صينية على اجلانب البعيد من القمر.

والسيارة الوحش ،إىل جانب كونها حتفة تكنولوجية ودفاعية
للرئيس ،مزودة بهاتف متصل باألقمار الصناعية ،باإلضافة
إىل كونها حتتوي على نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة
وإطارات غري قابلة للثقب.

طبق طائرالبنتاغون يرصد ظواهر جوية
غامضة تشكل «قلقا» لألمن القومي األمريكي

وتتميز اإلطارات غري القابلة للثقب بأنها مزودة حبلقات
فوالذية ،وتتيح هلا االستمرار يف القيادة حتى بعد تضرر
اإلطارات اخلارجية.
وصنع هيكل السيارة من الفوالذ واألملنيوم والتيتانيوم
والسرياميك ،وهو معزز بصفائح فوالذية مبا حيميها من األلغام
والقنابل.
كما أن السيارة مزودة بأسلحة رشاشة تعمل بواسطة الضخ،
كما ثبت عليها قاذفات قنابل الغاز ،وهي مزودة بنظام مكافحة
احلرائق يف اجلزء اخللفي منها ،ونظام إطالق الدخان للتشتيت
أو احلجب.
كما أن السيارة ،البالغ وزمها  9أطنان ،مزودة بنظام الرؤية
الليلية.
وحتتوي السيارة على مزايا خاصة ببايدن ،حيث زودت مبقعد
خاص له حيتوي على هاتف متصل باألقمار الصناعية وخط
مباشر مع نائبه ووزارة الدفاع.
وهناك حاجز زجاجي بينه وبني السائق ،مع مفتاح يتيح لبايدن
فقط أن خيفض احلاجز من جهته.
يشار إىل أن أول سيارة رئاسية أمريكية كانت قد أطلقت يف
العقد األول من القرن العشرين ،غري أن أول سيارة كاديالك
رئاسية مت تقدميها للرئيس األمريكي الراحل هريبرت هوفر.

قال املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية جون كريبي ،يوم اجلمعة
من االسبوع املاضي ،إن الظواهر اجلوية اجملهولة اليت يرصدها
سالح الطريان قد تشكل تهديدا حمتمال لألمن القومي للواليات
املتحدة.
واشنطن -سبوتنيك .تقدم وزارة الدفاع ومكتب مدير املخابرات
الوطنية تقريرا إىل جلنة املخابرات مبجلس الشيوخ يف  25يونيو/
حزيران يتضمن تقييم احلكومة األمريكية حول هذه الظواهر.
قال كريبي خالل إجياز صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت هذه
الظواهر هي مصدر قلق لألمن القومي« :ميكن أن تنطوي على
خماوف تتعلق بالسالمة أو األمن القومي».
وأضاف املتحدث أن وزير الدفاع لويد أوسنت تلقى بالفعل موجزا
عن التقرير من فريق العمل املعين بها.
منذ عام  ،2020كان هناك عدد متزايد من املناقشات اجلادة حول
الظواهر اجلوية اجملهولة ،بعد إصدار ومصادقة مقاطع الفيديو اليت
تعرض مثل هذه الظواهر اليت واجهها طيارو البحرية األمريكية.
ويف أبريل /نيسان من ذات العام ،نشرت وزارة الدفاع األمريكية،
ثالثة مقاطع فيديو ،بعد رفع السرية عنها ،التقطها طيارون تابعون
للبحرية تظهر تفاعلهم مع «ظواهر جوية غري حمددة».
ذكرت تقارير إعالمية ،نقال عن مسؤولي اإلدارة األمريكية املطلعني
على التقرير ،أن هذه الظواهر ليست جزءا من برنامج أمريكي سري
للغاية وال ميكنها تأكيد أنها مركبات فضائية غريبة ،ومع ذلك،
فإن جمتمع االستخبارات األمريكية قلق من أن تكون تكنولوجيا فرط
صوتية روسية أو صينية.
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صــحة وغــذاء

وفقا للعلم ...عادة بسيطة جتنبك االكتئاب
وتزيد الشعور بالسعادة

مواد غذائية ال ينصح بتناوهلا مع الطماطم

كشفت دراسة حديثة جلامعيت كولورادو وهارفارد ومعهد
برود ،أن االستيقاظ قبل ساعة واحدة فقط من املوعد
املعتاد يوميا قد يقلل من خطر اإلصابة باالكتئاب بنسبة
.23%
وحبسب الدراسة ،فإن كل ساعة أبكر من موعد االستيقاظ
املعتاد تزيد الفائدة .أظهرت األحباث السابقة أن هناك
رابطا بني النمط الزمين ،أو التفضيل الفسيولوجي للشخص
للصباح أو الليل ،واملزاج.
ووفقا هلذه األحباث فإن الشخص الليلي ،على سبيل املثال،
أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب مرتني مقارنة بأشخاص
الصباح ،حسبما ذكر تقرير لشبكة «سي إن بي سي».
هناك بعض التفسريات املعقولة هلذا االرتباط بني النمط
الزمين واملزاج ،كما تقول سيلني فيرت ،مؤلفة الدراسة
اجلديدة واألستاذة املساعدة يف علم وظائف األعضاء
التكاملي يف جامعة كولورادو.
مييل األشخاص يف الصباح إىل التوافق بشكل أفضل مع
جداول العمل والراحة النموذجية ،يف حني أن الشخص
الليلي قد يواجه صعوبة يف التكيف ،كما تقول فيرت.
يف الواقع ،قال مؤلفو دراسة حديثة يف اململكة املتحدة،
ً
واليت وجدت
أيضا أن التفضيل اجليين لالستيقاظ مبكرا
«يقي من االكتئاب وحيسن الرفاهية» ،إن «اختالل الساعة
البيولوجية» هو تفسري حمتمل مع ميل الناس يف املساء ألن
يكونوا أكثر احنرافا.

لكن من الضروري أن يضع املرء يف اعتباره أنه ال يوجد
وقت «مثالي» للنوم أو االستيقاظ ،وتقول فيرت حول ذلك
أنه «من غري احملتمل أن تكون هناك فرتة نوم حمددة تكون
األفضل للجميع ،لكن مدة النوم املثالية للبالغني ترتاوح بني
سبع وتسع ساعات كل ليلة».

أغذية الينصح بتناوهلا مع الكرز؟

من الناحية الفسيولوجية ،فإن األشخاص الذين يستيقظون
مبكرا يتعرضون أيضا للضوء بشكل أكرب وأبكر ،مما قد يؤثر
على صحتهم ،كما تقول فيرت.
وتضيف األستاذة املساعدة يف علم وظائف األعضاء
التكاملي إن النمط الزمين اخلاص بالشخص وراثي ،ولكن
هناك بعض األشياء اليت ميكن القيام بها «الخرتاق» ساعة
اجلسم لالستيقاظ مبكرا.
وتتابع بالقول« :يعد الضوء أحد العوامل الرئيسية اليت جيب
االنتباه إليها ،لذا حاول أن جتعل أيامك مشرقة (احبث عن
قضاء وقت باخلارج ،خاصة يف الصباح) ،واجعل لياليك
مظلمة» .وهذا يعين أيضا تقليل استخدام اإللكرتونيات قبل
النوم.
ممارسة الرياضة يف وقت مبكر من اليوم ميكن أن تساعد
يف «تعزيز» اإلشارات اليت خترب اجلسم أن الوقت قد حان
لالستيقاظ أو الذهاب إىل الفراش ،كما جيب جتنب تناول
الوجبات اخلفيفة يف وقت متأخر من الليل ،ألنها تؤثر على
عملية اهلضم وبالتالي على النوم.

أخربت طبيبة الغدد الصماء تاتيانا بوشاروفا عن املنتجات اليت
ُينصح بعدم تناول الكرز معها.
وقالت بوشاروفا لوكالة «سبوتنيك»« :كمية الكرز املمكن تناوهلا
يف اليوم تصل إىل  200غرام للبالغني األصحاء الذين ال يعانون
من أمراض مثل التهاب املعدة احلاد أو داء السكري».
ً
مصابا بالتهاب يف املعدة،
وفقا للطبيبة ،إذا كان الشخص
ً
ولكنه يريد ً
حقا تناول القليل من الكرز ،فال داعي للخلط مع
األطعمة احلامضة أو شبه احلمضية :التوت والعنب واخلوخ
والتفاح واحلمضيات.
ً
وفقا لبوشاروفا ،فإن مزيج الكرز والبقوليات ضار .باإلضافة
إىل ذلك ،من غري املرغوب تناول الكرز كحلوى بعد احلساء
بالفاصوليا أو عصيدة العدس .اجلمع بني هذه األطعمة يزيد من
احتمالية حدوث مشاكل يف األمعاء.

أعلنت الدكتورة الروسية آنا دينيسوفا ،أخصائية أمراض اجلهاز
اهلضمي ،أن هناك جمموعة من املواد الغذائية ال ينصح بتناوهلا
مع الطماطم.
وتقول يف حديث لوكالة نوفوسيت الروسية لألنباء« ،الطماطم
مدرجة يف قائمة املواد الغذائية احملرمة على املرضى الذين
يعانون من االرجتاع املعدي املريئي .ألنه عند تناوهلم الطماطم،
حتدث عندهم احلرقة والتجشؤ .ويظهر عندهم الشعور بطعم مر أو
حامضي يف الفم ،ألن حمتوى املعدة يرتفع إىل املريء .وكل هذا
ينتج عند تناول كمية من الطماطم الطازجة أو املطهوة أو على
شكل معجون الطماطم وبالطبع عن تناول البيتزا بالطماطم».
ووفقا لألخصائية ،تدرج يف قائمة املواد املسببة للحرقة باإلضافة
إىل الطماطم واملعجون :القهوة واحلمضيات والشوكوالتة
واملعجنات وخاصة الساخنة والفطائر والبيتزا ،وعند تناول هذه
املواد أو جزء منها مع بعض يزيد من حرقة املعدة.

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 ،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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NSW records two new covid cases as epidemiologist
calls for snap lockdown (Monday May 21)

An epidemiologist is urging authorities to consider
a snap three-day lockdown
for Sydney as the city’s
Covid-19 cluster grows to
11 cases.
NSW Premier Gladys Berejiklian has flagged restrictions will likely be extended as Sydney’s outbreak
of the highly-contagious
Delta variant of Covid-19
continues to grow.
There were four cases
announced on Monday,
bringing the total number
of infections in the cluster
to 11.
Of those cases, two were
announced
yesterday
morning and two others
were recorded after the official reporting period. The
latter cases will be included in tomorrow’s numbers.
The two cases announced
on Sunday are a woman
and a man in their 50s from
the Sutherland Shire. Both
are close contacts of a previously reported case and
have been in isolation.
The other cases include
woman in her 50s from
Sydney’s northern suburbs and a man in his 30s
from the eastern suburbs.
Both are close contacts
of known cases and have
been in isolation.
There were more than
25,000 tests conducted yesterday, with NSW
Health urging more people
to come forward for testing, adding it was “vital”
in preventing further transmission.
Speaking during Monday’s
press conference, Ms Berejiklian revealed the current restrictions around
masks for Greater Sydney,
the Blue Mountains, Wollongong and Shellharbour,
will likely be extended due
to the rise in cases.
Ms Berejiklian said while
Monday’s case numbers
weren’t a “bad outcome”
there was still a level of
concern about the way this
virus has spread “fleetingly” between some cases.

Premier Gladys Berejiklian provides a Covid-19 update. Picture: NCA
NewsWire/Flavio BrancaleoneSource:News Corp Australia

“Given the situation we are
in and given we don’t want
to see further restrictions
imposed more broadly
across our city and our
state, in all likelihood, the
existing settings we have in
place will continue beyond
the five days,” she said.
A number of changes to
mask restrictions kicked
in at 4pm on Sunday, including the requirement for
masks on public transport
being extended to include
Wollongong and Shellharbour.
Previously this restriction
only applied to Greater
Sydney and the Blue Mountains but was extended after a confirmed case spent
time in Wollongong.
Masks are now also mandatory in indoor premises
for certain local government areas, including Bayside, Canada Bay, Sydney,
Randwick, Inner West, Waverley and Woollahra.
These indoor venues include retail and business
premises that provides
goods and services to the
public, gaming rooms, entertainment facilities, places of worship, residential
aged care facilities (but not
for residents), and for front
end staff at hospitality venues.
Push for snap three-day
lockdown
It comes as epidemiologist
and World Health Organisation adviser, Professor
Mary-Louise McLaws, told
ABC radio NSW needs to
take this outbreak of the

Delta variant “very seriously”.
She said if there are anymore than “one or two”
new locally acquired cases
then officials should seriously consider imposing a
three-day lockdown.
“If the numbers go up any
further we should really be
thinking about a three-day
lockdown,” she said.
Professor McLaws also
said masks should be made
mandatory in all public areas for Greater Sydney.
On Sunday, Ms Berejiklian
said while authorities don’t
want to extend restrictions,
they will if they have to.
“At this stage, we didn’t
want to make the decision
to have compulsory mask
wearing across all greater
Sydney, but if the situation
changes overnight, that is
an option we will have to
consider,” she said.
“The strongest message
I want to send our community is we worked on
the basis of trust, that we
won’t impose any burdens
on communities unless we
absolutely have to. At this
stage, given the number of
cases and the risk, we feel
[what] we are doing is appropriate.”
Ms Berejiklian said the next
few days would be critical
for NSW, saying any further
restrictions “will depend on
what cases, if any, emerge
in the next few days”.
She urged people with even
the slightest symptoms to
get tested so authorities
can track down any under-

lying chains of transmission.
“We know everybody is
tired. All of us are. We have
to keep doing the right thing
until we get the vaccine to
majority of our population.
This is what we have to live
with,” the Premier said.
“What we’ve asked people
to do today is as far as we
will go, but I will say that if
cases continue to emerge
in the community we will
need to consider going
further, but I hope that
isn’t the case. I hope in the
next few days things settle
down, and we don’t have to
go further.”
The new mask mandates
were brought in to help
avoid a “superspreader
event” that could see cases explode across Sydney
and surrounding areas.
“As we heard in previous
days, on a few occasions
it has been a fleeting exchange [that has led to
infection] we know this is
extremely contagious and
some people are spreading
it more than others,” Ms
Berejiklian said.
“And what we want to
avoid at this stage is a superspreader event. With
this current outbreak, we
have not experienced a superspreader event. That is
what we want to prevent.”
Chief health officer Dr
Kerry Chant said at the moment everything appeared
to be linked and can be
explained, but stressed the
importance of high testing
rates.
She called on Sydneysiders to “stress our labs to
the ultimate of their testing capacity”, saying “the
quicker we can diagnose
cases, the quicker we can
get ahead of the transmission of this virus”.
The highly-contagious nature of the Delta variant
has put authorities on high
alert, with the virus appearing to pass through fleeting contact.
CCTV footage showed a

man in his 50s caught the
virus after merely passing
through the “airspace” of
the limousine driver, who
is at the centre of the latest
outbreak, in Myer at Westfield Bondi Junction.
“The gentleman in his 50s,
was no more than seconds
in the near vicinity of the
limousine driver,” health
minister Brad Hazzard said
over the weekend.
“It would appear he was
somewhere in the range of
between 10 and, possibly,
50-60 centimetres away in

a passing situation.
“Each of them had stood
not far away from each other for a very short period of
time and then it would appear that one of them possibly moved through the
airspace that the other one
had occupied.”
Mr Hazzard called on anyone who visited Westfield
Bondi Junction during
the times stated on NSW
Health’s website to get
tested even if they were not
in one of the specific stores
or sites mentioned.

Victoria has recorded
zero new locally acquired
Covid-19 cases on Tuesday as the state is set to
be boosted by another
easing of restrictions.
Victoria recorded zero
new locally acquired
Covid-19 cases on Tuesday.
The state’s health department confirmed no new
local cases about 9am,
along with two new infections in hotel quarantine.
The number of active
cases in Victoria is 51,
down from 54 on Monday.
The results came from
13,176 tests, while
15,339 vaccine doses
were administered in the
past 24 hours.
Four Covid-19 positive
patients remain in hospital in Victoria.
It comes as Acting Premier James Merlino revealed Victorians were
set to be boosted by
another significant easing of Covid-19 restrictions ahead of the winter
school holidays.
Mr Merlino said he expected to be able to announce a “whole range”
of easing of restrictions
for both regional Victoria
and metropolitan Mel-

bourne this week.
Mr Merlino said on Monday the easing of restrictions was “being assessed right now”.
“I do have confidence
and an expectation that
later in the week we’ll
be announcing a whole
range of easing of restrictions for regional
Victorians and Melburnians,” he said.
“As Professor Sutton always says, everything is
on the table in terms of
assessment, and it will
be public health advice
in terms of what can be
eased further in a CovidSafe way.”
Victorians will also again
be able to travel internationally without quarantining after New Zealand
officials announced the
travel bubble would resume.
The Party Games newsletter Get your political
briefing from news.com.
au’s political editor Samantha Maiden.
The New Zealand Ministry of Health announced
late on Monday night
the pause of quarantinefree travel from Victoria
to New Zealand would
be lifted at 11.59pm on
Tuesday.

Victoria records zero new local cases, restrictions flagged
to ease (Tuesday June 22)
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Barnaby Joyce reclaims Nationals leadership after Michael McCormack spill
Barnaby Joyce has been
re-elected Nationals leader after a leadership spill
in Canberra on Monday.
Mr Joyce is returning to
the job three years after he
resigned as deputy prime
minister amid a storm of
controversy.
The outcome means that
Mr Joyce will be returned
to the job as deputy prime
minister and acting PM
when Scott Morrison is
overseas.
Mr Morrison remains confined to the Lodge and will
participate in Question
Time remotely via video
link after a day of drama
within the Coalition.
The spill motion was
moved by Matt Canavan, who left the party
room meeting just before
11.25am. He declined to
discuss the outcome of
the meeting.
Mr Joyce exited the meeting briskly, declining to
speak to journalists and
will hold a press conference on Monday afternoon.
The Nationals whip Damian Drum announced the
result but as it’s a secret
ballot he declined to declare the final leadership
vote.
There is already speculation that Mr Joyce’s elevation spells problems for
the PM.
Speaking outside the
meeting, Mr McCormack
said he was happy to
serve in any capacity he
was asked whether that
was on the frontbench or
the backbench.
Labor leader Anthony Albanese said the leadership crisis was a vote of
no confidence in the government.
“This government had
just two jobs this year.
They had to roll out the
vaccine, and they had to
fix national quarantine.
Now instead of rolling out
the vaccine to the Australian people, they just concentrated on rolling each
other,’’ he said.

Barnaby Joyce is refusing to rule out going for the top job again. Picture: Sam
Mooy/Getty ImagesSource:Getty Images

The Party Games newsletter Get your political briefing from news.com.au’s
political editor Samantha
Maiden.
“It’s a vote of no confidence in their own government. The fact is, if
you want to end this circus, it’s time to end this
government. I’ve seen
governments be self-indulgent before and they
get punished.”
McCormack earlier warned
any challenger they will
have to “blast him out”
and urged his critics, including Mr Joyce, to think
long and hard about their
political futures.
Speaking in Canberra this
morning just an hour before the scheduled party
room meeting, Mr McCormack warned his colleagues that voters were
sick of the drama and
wanted the Nationals to
get on with the job.
“If they want to bring any
spills they will have to
think about that,” he said.
“If I survive then … they
should think long and
hard.”
Queensland Senator Matt
Canavan came out this
morning to support Mr
Joyce saying he had been
“upfront” about backing a
change.
“I’ve called Michael and
told him the same thing
over the weekend. It’s not
personal,’’ Senator Canavan said.

The Queensland Senator
said the Nationals needed
to put its “best foot forward” and he made no
apologies for believing Mr
Joyce was the better man
for the job.
“I will leave Matt Canavan
to explain what Matt Canavan says. I know I‘ve
been good for regional
Australia,” Mr McCormack
replied.
Earlier, Mr Joyce damned
Mr McCormack with faint
praise on Channel 7‘s
Sunrise and refused to
rule out standing if an opportunity arose.
“There is no prospect of a
spill at this point in time.
I would just let that issue
arise,” he said.
“I think he is doing the
best job he can, he is a
good bloke and has been
working as hard as he
can. The issue is in the
next election and this is
for the National Party and
the Coalition in general.
“There are times where I
think we could do things
differently no doubt about
that but that‘s a decision
for the party room. I’ve
read articles this week
and which are so far
ahead of the show, they’re
entertaining, just not I’m
not going to start delving
into what is National party
business, they can have
that, they can make those
discussions and decisions themselves.”
Asked if he would put his

more generally are tired of
this bulldust. They want
us absolutely focused on
them, on the issues that
matter to them, and so I
think Michael will continue in his role throughout
the day and lead us to the
next election.”
Prime Minister Scott Morrison praised Mr McCormack for providing “stable leadership”.
“We’ve worked very
closely together and provided great stable leadership for Australia,” he told
Deputy Prime Minister Michael McCormack. Picture: NCA NewsWire / 2GB radio.
“The Nationals will have
Gary RamageSource:News Corp Australia
their discussions as they
hand up for the job Mr the ABC.
always do and we’ll just
“Quite
frankly,
I
actually
Joyce wouldn’t rule it out.
“I would just let that is- think regional Australians get on with the job.”
sue arise. How about How
about, now, if you are offered a lot more money to
work for Channel 9 How
about, now, if you are ofHighly indebted new home hike in the cash rate in Nofered a lot more money to owners could be seeing
vember 2022,” he said.
work for Channel 9, would higher interest bills as ear“We have pencilled in an
you work for them?,” he ly as November next year increase of 15 basis points
told Sunrise’s Natalie with economists at the na- which would take the cash
Barr.
tion’s biggest lender pre- rate to 0.25 per cent. We
“Ask me if that happens. dicting the Reserve Bank expect that to be followed
Ask me if that happens. will soon have to lift the by an increase of 25 basis
The only person who official cash rate.
points in December 2022.
can agree on the num- The
Commonwealth “We have three further 25
bers is the first who says Bank’s head of Australian basis point hikes in quarI wouldn‘t vote for you if economics, Gareth Aird, ter one 2023, quarter two
you are the last person on Wednesday said with 2023 and quarter three
alive on earth. That per- the jobs market improving 2023 that would take the
son you can believe.”
much faster than expected, cash rate to 1.25 per cent,
Mr Joyce was also asked wages would soon start to the level at which we asabout a news.com.au re- lift that would force the sess the cash rate to be
port that he was within RBA to move.
neutral.”
one vote of a majority “but The Reserve has stated it An increase in the cash rate
women don‘t want you. does not expect to start to 0.5 per cent would take
Are they your problem?.” lifting official rates – cur- the monthly repayments
“That is a question for rently at 0.1 per cent – until on a 25-year, $450,000
you. Am I a problem to 2024 “at the earliest”.
mortgage to $2158, an inyou?” Mr Joyce said.
But financial markets and crease of $93.
Victorian Nationals MP market economists are Mr Aird said beyond that
Darren Chester predicted much more bullish with point, the federal governthe party room meeting most expecting a rate in- ment’s budget spending
could prove a fizzer, de- crease in 2023. The last and the targeted level of
spite the feverish specu- time the RBA increased in- net overseas migration
lation.
terest rates was in Novem- would have a large im“I’ve heard the specula- ber 2010 when they were pact on wages growth and
tion. I don’t think there’s taken to 4.75 per cent.
the future path of interest
even going to be a spill Mr Aird said a cash rate of rates.
motion on Monday, and 0.5 per cent by the end of The federal government
nor should there be. I think next year, reaching 1.25 is forecasting a deficit of
Michael McCormack is do- per cent by the third quar- $99.3 billion for 2022-23. It
ing a very good job for our ter of 2023, was now much also is assuming net overseas migration of 95,900
country, for regional Aus- more likely.
tralia, in difficult circum- “Our central scenario has that year, after losing a net
stances,” Mr Chester told the RBA delivering the first 77,400 people in 2021-22.

Reserve Bank will soon lift official cash rate: Economists
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John Howard says Cronulla riots were not racist

John Howard has insisted there is no “underlying racism” in Australia,
holding firm in his view
that the 2005 Cronulla
riots were not racist.
The former Prime Minister made the comments
on the ABC’s Australia
Talks 2021 program on
Monday night, where
hosts Annabel Crabb
and Nazeem Hussain
presented the results of
the national broadcaster’s survey of 60,000
Australians.
The 81-year-old, who led
the country from 1996
to 2007, was named the
most popular PM by survey respondents.
“After the Cronulla riots,
you refused to call it out
as racist,” Hussain said.
“Instead you said, ‘There
is no underlying racism
in Australia.’ Yet today,
76 per cent of Australians say there is a lot of
racism in Australia. Are
they wrong?”
Mr Howard replied,
“Well, that has not been
my experience. I have to
respectfully say to that
76 per cent, I don’t think
there is underlying racism in Australia. I think
there are racists in Australia.”
Hussain asked, “You
don’t think there is underlying racism?”
“No I don’t,” Mr Howard
insisted.
Do you think Australia is
a racist country?

Yes
No - but there are racist
people in Australia
No
Rioters attack a man of
Lebanese appearance
who was later saved by
police.
ited
An angry mob chase four
people from the beach at
North Cronulla.
An angry mob chase
four people from the
beach at North Cronulla.
Source:News Limited
Thousands of protesters descended on the
beach.
Thousands of protesters
descended on the beach.
Source:News Limited
The angry mob entered a
train at Cronulla station.
The 2005 Cronulla riots
began with a fight between Middle Eastern
men and a group of surf
lifesavers.
Thousands of people
attended a protest the
following week, which
quickly got out of control
as the crowd set upon
people of Middle Eastern
appearance.
This led to revenge attacks, with convoys of
cars from Punchbowl, in
south west Sydney, travelling to Cronulla that
night.
The next day, NSW Premier Morris Iemma said
the incident was racist.
Speaking to Mr Howard
on Monday night, Hussain asked, “On reflec-

tion, would you characterise the Cronulla riots
as racist?”
“No, I don’t alter my
view,” Mr Howard said.
“I remember that very
vividly. My view about
the Cronulla riots was it
was not an example of
underlying racism.
“I think that is a supremely pessimistic view
of the Australian community and I’ve seen so
many examples of where
people of different races
have worked together in
a seamless fashion for
the common good. I think
that’s a hugely pessimistic view of the Australian
community.”
Men searched and arrested after they were
found to be armed.
Police ultimately charged
more than 100 people on
both sides.
PEarlier in the program,
Crabb asked Mr Howard
whether he was surprised to be named Australia’s favourite Prime
Minister of all time.
“When I was in politics,
if you got a bad poll you
would say there was only
one poll that counted
and that was the election
day poll – the last time I
faced the voters I lost in
2007,” he said.
“Look, it’s nice of people
to say that, and I’m not
going to violently disagree with them. But I
enjoyed my time in public life, I tried to do some

good things for our
country.
“We were a very stable
government. We had the

same three people for
the whole time we were
in government which
was almost 12 years. We

had me as Prime Minister, Peter Costello as
Treasurer, and Alexander Downer as Foreign
Minister, and that is by
far the only time since
Federation you’ve had
that stability. Stability
counts.”
Hussain asked Mr Howard to comment on the
finding that 56 per cent
of the survey respondents thought most Australian politicians were
corrupt.
“I think the research
on all of this shows
that it tends to wax and
wane, and we have gone
through a very unstable
period,” he said.
“We’ve had a lot of
changes of Prime Minister. I don’t want to get
into the yea-ing and the
nay-ing on the individuals, but I think that has
mattered, and I think that
is one of the reasons
why people are grumpy
about the political scene
at the moment.”
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Australia news LIVE: NSW records 13 new local COVID-19 cases as restrictions reimposed
for gatherings; Queensland border closes to state’s hotspots ( Wednesday June 23)
Premier Berejiklian has
announced a raft of new
restrictions following today’s COVID-19 numbers,
including banning people
who live or work in seven
COVID-affected local government areas from travelling outside metropolitan
Sydney.
Effective immediately with
compliance from 4pm, Ms
Berejiklian said the restrictions also include a return
to no more than five visitors
to households, seating-only in hospitality venues, no
dancing or singing except
for wedding dance floors
(restricted to 20).
The local government areas
include the City of Sydney,
Woollahra, Bayside, Canada Bay, Inner West, Randwick and Waverley Council.
NSW records 13 new cases
since 8pm last night
NSW Premier Gladys Berejiklian has announced that
13 new cases of COVID19 have emerged in the
community since 8pm last
night.
That’s on top of 10 cases
recorded to 8pm yesterday,
nine of which were already
reported.
Eight of the 13 cases from
last night attended the
same birthday party, Ms
Berejikilan said.
“Clearly this is an evolving
situation ... given what has
occurred the NSW government will be taking action
today to limit the spread of
what is a very contagious
variant of COVID.”

Are you affected by border closures?

Has your travel to either
Queensland or Melbourne
been impacted after both
states banned travellers
who have been to the City
of Sydney, Waverley, Woollahra, Bayside, Canada
Bay, the Inner West and
Randwick?
Tell us below, and include a
contact number to call you
on.
Purpose-built quarantine
facility ‘effectively ruled
out’ for Qld: Deputy Pre-

mier
Queensland’s Deputy Premier Dr Steven Miles says
the federal government
has effectively ruled out a
regional quarantine facility
for the state.
Dr Miles said the latest hotel quarantine COVID-19
transmission in Brisbane,
from one room to another,
highlighted the need for
purpose-built regional facilities.

Queensland’s Deputy
Premier Steven Miles.

He said the Commonwealth government had
refused to co-operate with
the state on the issue.
“We’ve been saying for
some time now, months
and months, that hotel
quarantine is not proving
as effective as it was with
earlier strains,” Dr Miles
said during this morning’s
coronavirus update.
“[The federal government]
have said this morning
that they’ve assessed defence sites in Queensland
and determined that none
are suitable for a regional
quarantine facility.
“The criteria for a regional
quarantine facility ... says
that they have to be on
Commonwealth land.
“If they have assessed defence facilities in Queensland and determined none
are suitable, that doesn’t
leave any other suitable
Commonwealth land.”
Dr Miles urged the federal
government to properly
consider Queensland’s
Wellcamp quarantine proposal, saying it could be
up and running soon and
would have more capacity
than the facility proposed
by Victoria.
Four potential COVID-19
exposure sites identified
in New Zealand
New Zealand health officials are scrambling to
trace the contacts of an
Australian traveller from
Sydney who visited Wellington over the weekend while infectious with
COVID-19.

The visitor was in Wellington from Saturday, June
19, until Monday, June
21, and tested positive for
the virus on their return to
Australia, the Ministry of
Health said on Wednesday.

last night following the
Sydney outbreak, and has
just lifted restrictions on
flights between New Zealand and Melbourne.

In addition to the flights
the person was on, four
locations of interest have
been identified, including
the national museum Te
Papa, where 150 people
from New Zealand and
Australia attending a tech
conference on Wednesday
morning have been evacuated.
Close contacts are being
asked to get tested and
isolate for two weeks, and
the NZ government is already discussing introducing city-wide restrictions.
“We don’t know which
variant it is,” Director
General of Health Ashley
Bloomfield told Radio New
Zealand.
“Whatever the variant, the
response is the same, it is
for people to act quickly,
to isolate and to be tested. We will be looking at
whether other measures
might be required, wider
use of masks, potentially
restrictions on gathering
sizes for a period.”
Minister for COVID response Chris Hipkins said
he understood the traveller had had one shot of
AstraZeneca.
Air New Zealand has cancelled all its direct services from Wellington,
Christchurch and Queenstown into Sydney. Flights
from Auckland to Sydney
will continue to operate
over the next 72 hours.
A return of the virus would
be a blow for New Zealand,
which has gone about four
months without any community cases.
The nation paused quarantine-free travel with Australia’s New South Wales

alarming spike in Covid19 cases, with the state’s
cluster rising to 21 infections overnight.
NSW has recorded a worrying rise in Covid-19
cases, with officials confirming 10 new infections
since yesterday.
NSW Health revealed five
locally acquired cases had
been recorded in the 24
hours to 8pm last night,
with two of those announced yesterday morning.
There were also seven
other infections recorded
after the official reporting
period and will therefore
be included in Wednesday’s numbers.
It comes as Queensland
confirmed one new locally
acquired Covid-19 case
on Monday, while Victoria
recorded zero new infections.
NSW Transport Minister
Andrew Constance issued a warning to NSW
residents this morning,
saying they were “clearly
in a danger period” of the
outbreak.
“I think when you hear
the Health Minister say
there is a clear and present danger, he hasn’t done
that lightly,” he told ABC’s
News Breakfast.
He noted that some Sydney residents seemed to
be ignoring the current restrictions around masks.
“Everybody has to play
their role as they have
over the last year and a
half, we have to ringfence
the current seeding and
make sure we come out of
this as quickly as we can,”
Mr Constance said.

The ministry said it appears the visitor to Wellington contracted the virus in Sydney prior to their
departure.

New Zealand’s vaccine
rollout has been slow. Immunisation of the general
population is due to start
at the end of July.

NSW records 10 new Covid19 cases (Monday June 21)

Wellington’s Te Papa
museum has been identified as a potential
COVID-19 exposure site. NSW has recorded an The danger posed by the believed to be up to 50
highly-infectious Delta
strain of Covid-19 has
been made abundantly
clear to authorities, with
CCTV footage inside
Bondi Junction Westfield
demonstrating how quickly this strain can spread if
nothing is done.
Chief health officer Dr
Kerry Chant said the footage showed the virus
transmitting between two
people during a “momentary crossover” in the
shopping centre.
“We know that there’s
been three people that
have been exposed on
both June 12 and June
13,” she said on Monday.
“In one, we actually have
CCTV footage of the encounter and it is basically
a crossover of individuals.
They are clearly facing
each other but it is literally
someone moving across
from each other for a moment, close, but momentary.
“In two other cases, we
haven’t been able to, with
CCTV footage, look at the
exact same crossover
point, but we know they
were 20 metres [apart],
signing in at different venues at the same time or in
that area so we suspect
they did cross over.”
Premier Gladys Berejiklian
described the encounter
as “scarily fleeting”, saying the pair didn’t even
physically touch each other, with the virus instead
being transferred as they
came into “the same airspace”.
“That’s how contagious it
is,” she said.
The Delta strain, which is

per cent more infectious
than other variants, first
emerged in India and has
since spread to dozens of
other countries.
It was discovered in the
Australian
community
for the first time earlier
this month in Melbourne,
when the city was dealing
with its own Covid-19 outbreak. Genomic sequencing has shown the variant
on the loose in Sydney
matched “perfectly” with
a sequence from the US.
Covid restrictions likely to
be extended
As concerns around Sydney’s outbreak ramp up,
Ms Berejiklian revealed
the current restrictions
around masks for Greater
Sydney, the Blue Mountains, Wollongong and
Shellharbour would likely
be extended.
The Premier said while
Monday’s case numbers
weren’t a “bad outcome”
there was still a level of
concern about the way
this virus has spread
“fleetingly” between some
cases.
“Given the situation we are
in and given we don’t want
to see further restrictions
imposed more broadly
across our city and our
state, in all likelihood, the
existing settings we have
in place will continue beyond the five days,” she
said.
A number of changes to
mask restrictions kicked
in at 4pm on Sunday, including the requirement
for masks on public transport being extended to
include Wollongong and
Shellharbour.
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Celebration Marks Bankstown-Lidcombe Emergency Department Milestone

The highly anticipated,
$25 million BankstownLidcombe Hospital Emergency Department (ED)
redevelopment project is
now complete and already
improving the experience
for patients, visitors and
staff.
The careful planning and
extensive input from staff
and community has delivered an enhanced ED with
increased capacity, additional treatment spaces,
the latest technology, and
a new layout designed to
better streamline the flow
of patients, improving
emergency care for theBankstown community.
State Member for East
Hills, Wendy Lindsay MP
and Canterbury Bankstown Councillor, George
Zakhia joined South Western Sydney Local Health
District Chief Executive,
Amanda Larkin, to celebrate completion of the
redevelopment project
and acknowledge everyone involved.

Wendy Lindsay MP and Clr George Zakhia Group Photo at Bankstown Hospital ED Openinga

Bankstown-Lidcombe
Hospital General Manager Peter Rophail said
the event marked a major
milestone for the Bankstown people and wider
community.
“It’s a fantastic redevelopment, with the refurbished
and expanded Emergency
Department already providing a much improved
patient experience,” Mr
Rophail said.

“This project has come
together as a result of
hard work and careful
planning from a range
of people and I’d like to
thank everyone involved
for delivering a fantastic
new facility.”
The ED extension and
refurbishment includes
increased adult and children’s treatment spaces
with dedicated waiting
areas for each group, pro-

viding the opportunity to
treat more patients, more
quickly.
The extension has resulted in additional resuscitation beds in the unit, an
increased capacity for patients in the short stay unit
as well as an enhanced
focus on clients requiring
emergency mental health
care.
“Already, more than
37,000 patients have

been treated in the new
ED since the extension
opened in September,”
Mr Rophail said.
Art displays play a significant role in the redevelopment, with visitors to
the ED now greeted with
a colourful welcome in
the waiting room which
is complemented by wall
murals throughout the
new spaces.
Indigenous artist Amy Lea
Hill collaborated with local
Elders to create a multipanel artwork called ‘The
River Communities’ that
celebrates the Indigenous
stories surrounding the
area of Canterbury-Bankstown. The Children’s ED
also features bright animal themed artwork.
Planning is currently underway for the new $1.3
billion Bankstown-Lidcombe Hospital, which
will be built on a new site.
The process to identify a
site for the new hospital
is currently being undertaken. Construction of the

new hospital is expected
to start prior to March
2023. The $25 million redeveloped ED will allow
Bankstown-Lidcombe
Hospital to continue to
meet the emergency
needs of the community
until the new hospital is
operational.
The 2020-2021 budget
for South Western Sydney Local Health District
is over $2 billion, an increase of more than $55
million or 2.8 per cent on
the previous year’s budget.
The record 2020-21 NSW
Health budget of $29.3
billion includes $30.0 million for additional emergency department attendances and ambulance
calls and $14.5 million to
recruit more temporary
security staff and more
patient experience officers to improve patients’
experiences in our public
hospitals.
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