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«فورين أفريز» تؤكد أن العقوبات األمريكية على باسيل سياسية!
جلسة «مكوكية» يف السرايا احلكومية ..وميقاتي يتهم بالشعبوية :ستتسبب باملزيد من املشكالت
حبث وحتر عن سالمة جبرم «التالعب بالعملة الوطنية» ..والقاضي منصور يصدر قراراً
باحلجز على كل أمالك شقيقه رجا ...املرشح حسن خليل :هناك قرار علين بـ «كسر الرقاب»
أكد رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي «أنه ال ميكن
وضع لبنان على سكة
التعايف من دون اقرار
أربعة ملفات أساسية هي
املوازنة العامة وقانون
كونرتول»
«الكابيتال
وموضوع السرية املصرفية
وإعادة هيكلة املصارف»،
مشددا على «أن هذه
امللفات االربعة هي من
األمور اليت يطلبها صندوق
النقد الدولي».
«أن
على
وشدد
املعارضة اليت نسمعها
«الكابيتال
ملف
يف
كو نرت و ل »  ،أ هد ا فها
شعبوية قبل االنتخابات،
ولكنها ستتسبب باملزيد
من املشكالت».
وترأس ميقاتي جلسة

جمللس الوزراء ،أمس
األول ،تال يف نهايتها
وزير االعالم زياد املكاري
املقررات الرمسية حيث
جملس
«عقد
قال:
الوزراء جلسة قبل ظهر
امس األول ،يف السرايا
احلكومية برئاسة دولة
رئيس جملس الوزراء
وحضور الوزراء الذين غاب
منهم الوزراء السادة:
سعادة الشامي ،وليد
نصار وحممد املرتضى.
ويف مستهل اجللسة،
جملس
رئيس
حتدث
الوزراء عما دار يف جملس
النواب باألمس .وقال:
«إن الدمج بني «الكابيتال
كونرتول» وضمان الودائع
أمر خاطئ .فالكابيتال
كونرتول ال يتحدث عن

الرئيس ميقاتي مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف السراي الحكومي
حجم الودائع وال عن
ضمانها ،وكان يفرتض أن
يقر هذا القانون يف اليوم
التالي لبدء األزمة املالية
يف لبنان ،ولكن التأخري

سقوط ماريوبول ..ماذا يعين يف مسار احلرب األوكرانية؟
بعد حنو شهرين من
انطالق العملية العسكرية
الروسية يف أوكرانيا،
أعلنت موسكو ،أمس األول
اخلميس ،السيطرة على
مدينة ماريوبول املطلة على
حبر آزوف ،اليت تعد أحد
أهم األهداف االسرتاتيجية
يف معركتها.
فقد أعلن وزير الدفاع
الروسي سريغي شويغو
السيطرة على ماريوبول،
مؤكدا أن «أكثر من ألفي
مسلح حماصرون اآلن يف
مصنع أزوفستال».
وهنأ الرئيس الروسي
فالدميري بوتن وزير الدفاع
على جناح العملية يف
ماريوبول ،فيما أمر قواته
بإلغاء خطط اقتحام مصنع
التعدين ،مشريا إىل أنه
حصاره
استمرار
يريد
بشكل آمن بدال من ذلك.
ومع أن استمرار سيطرة
األوكرانيني على املصنع
حيرم روسيا من إعالن
النصر الكامل يف ماريوبول،
فإن االستيالء على املدينة

ميثل أهمية اسرتاتيجية
ورمزية معا ،إذ أنها تعد
مهد جمموعات أوكرانية
مسلحة تطلق على نفسها

اسم كتيبة آزوف نسبة
إىل حبر آزوف الذي تقع

التتمة على الصفحة 21

واشنطن :االتفاق النووي مع إيران ال
يضمن رفع العقوبات

أعلنت الواليات املتحدة،
أمس األول اخلميس ،أنه
إذا أرادت إيران ختفيف

العقوبات
املنصوص

يتجاوز
مبا
يف
عليها

التتمة على الصفحة 21

ارتفاع حصيلة قتلى االحتجاجات
السودانية إىل مخسمئة!

ارتفعت ،أمس األول،
الثورة
قتلى
حصيلة
السودانية إىل ما يقارب

التتمة على الصفحة 21

تهــنئة
نتقدم من الجالية عامة ومن الطوائف املسيحية
ذات التقويم الشرقي خاصة بأحر التهاني
بمناسبة عيد القيامة املجيدة ،أعاده اهلل على
الجميع بالخري واليمن والربكات ..قيامة مباركة.

«الــهريالد»

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

التتمة على الصفحة 21

أن «االنتقام
أمس األولّ ،
للشهيد قاسم سليماني

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

مخسمئة قتيل بينهم مخسة
وتسعون قتلوا بعد إجراءات

حرس الثورة اإليراني :التخلي عن الثأر
لسليماني مقابل رفع العقوبات وهم

ّ
أكد قائد القوة البحرية يف
حرس «الثورة» اإليراني،
العميد علي رضا تنكسريي،

يف البت به مستمر ،واذا
كنا سنقدم خطة للتعايف
االقتصادي ونقول للناس
إننا سنعيد اليها أمواهلا،
فمن املفرتض اختاذ اجراء
لفرتة معينة لكي تبقى هذه
األموال يف لبنان ومراقبة
التحويالت اىل اخلارج أمر
أساسي يف هذا املوضوع،
أما املعارضة اليت نسمعها
يف هذا امللف اهدافها
شعبوية قبل االنتخابات،
ولكنها ستتسبب باملزيد
من املشكالت .وقال:
«من األمور اليت يطلبها
صندوق النقد الدولي
هي اقرار املوازنة العامة
وقد ارسلناها اىل جملس
قانون
واقرار
النواب

كونرتول
الكابيتال
وموضوع السرية املصرفية
اضافة اىل موضوع اعادة
هيكلة املصارف ،وامللف
األخري ال يزال لدينا وقت
الجنازه ومن ضمن بنوده
املوضوع املالي األساسي،
ال ميكن وضع االمور على
سكة التعايف من دون
اقرار هذه امللفات االربعة
يف جملس النواب بشفافية
مطلقة.
يف املرة املاضية عرضنا
يف جملس الوزراء خطة
االقتصادي
التعايف
واملال ،ولكنها مل تقر،
ألننا يف انتظار االستماع
اىل املالحظات واألراء.
قد تكون هناك مالحظات

وانتقادات
واعرتاضات
اخلطة لن تصبح
ولكن
نهائية اال بعد احالتها
مبوجب مشاريع قوانني على
جملس النواب .حتدثت مع
دولة رئيس جملس النواب
ومتنيت أن يصار اىل عقد
ورشة ملناقشة موضوع
التعديالت على قوانني
السرية املصرفية اليت
اقريناها يف جملس الوزراء،
وهذا ما سيحصل».
اليت
«الضجة
وتابع:
أثريت مبعظمها هلا اهداف
انتخابية ،وحنن متمسكون
بعملية االنقاذ ومنفتحون
على كل املالحظات بشأن
خطة التعايف وقد ارسلتها
باألمس اىل جملس النواب
لالطالع فقط ،كونها مل
تقر بعد يف جملس الوزراء
بانتظار استكمال تلقي
املالحظات لوضع الصيغة

النهائية لكي تكون اخلطة
موضع إمجاع لبناني .لقد
حققنا اجنازا يف موضوع
االتفاق األولي مع صندوق
وكل
الدولي،
النقد
من لديه خيارات أخرى
فليتقدم».
ملف
«يف
أضاف:
االنتخابات عقدت باألمس
اجتماعا مع معالي وزيري
الداخلية واخلارجية ،وكل
التحضريات تسري يف
االطار الصحيح .مسعنا
يف
املالحظات
بعض
ملف انتخاب املغرتبني
يف اخلارج ،ومعالي وزير
يقوم
اخلارجية الذي
بتحقيقاته يف املوضوع،
تبني له حتى اآلن ،ان
ما جيري يراعي القوانني
تكون
قد
والتعاميم.

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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لــبنانيات

أخد ورد بني باسيل والقوات ..واملعركة يف سيدني!
تقدم ،أمس األول ،النواب
بيار بو عاصي ،جورج عقيص،
ادي ابي اللمع وعماد واكيم
من االمانة العامة جمللس
النواب بطلب عقد جلسة للهيئة
العامة للمجلس النيابي بهدف
طرح الثقة بوزير اخلارجية عمال
باملادة  ٣٧من الدستور ،بسبب
االرتكابات واملخالفات اجلسيمة
اليت ترتكبها وزارة اخلارجية
واملغرتبني يف موضوع تصويت
املغرتبني يف االنتخابات النيابية
املقبلة.
وجاء يف العريضة :حبسب
املادة  ٣٧ينتظر ان يبلغ رئيس
اجمللس الوزير املعين بالطلب
على ان يدعو اىل جلسة عامة
بعد مرور  ٥ايام على تاريخ
تبليغه.
ويف ما يلي النص احلريف لطلب
طرح الثقة بوزير اخلارجية:
«بتاريخ  3تشرين الثاني 2021
ُنشر القانون النافذ حكمًا رقم
( )8الذي أدخل بعض التعديالت
على القانون االنتخابي رقم
 ،2017/44ومنها الغاء تصويت
اللبنانيني غري املقيمني للدائرة
 ،16واإلبقاء على اقرتاع هؤالء

يف الدوائر االنتخابية اخلمسة
عشر داخل لبنان.
ومنذ ذلك احلني ،دأبت وزارة
ً
اخلارجية واملغرتبني،
مباشرة او
بواسطة بعثاتها الديبلوماسية،
على تكرار احملاوالت الرامية
ّ
اىل تقييد
حق املغرتبني
اللبنانيني باالقرتاع،
بشكل بات
ٍ
يهدد سالمة العملية االنتخابية
ّ
ّ
وميس
برمتها،
حبق شرحية
ّ
ّ
واسعة من اللبنانيني يف اختيار
حرة وشفافة.
ممثليهم بطريقة ّ
بالفعل،
بعد فشل الطعن بدستورية
القانون النافذ حكمًا امام
اجمللس الدستوري ،بدأت
سلسلة من اإلجراءات اجلائرة
عن
واخلارجة
واملستهجنة
القانون والبعيدة عن املنطق
واليت تستهدف حتديدًا حرمان
املغرتبني من حقهم باالقرتاع،
او تقييد حركتهم ،او تصعيب
عملية اقرتاعهم وجعلها شبه
مستحيلة ،ومن ذلك:
تشتيت أصوات املنطقة الواحدة
والقرية الواحدة والعائلة الواحدة
عدة أقالم اقرتاع تبعد عن
على ّ
بعضها مسافات كبرية ،مما

يصعب عملية االقرتاع.
ّ
عدم تسليم قوائم الناخبني
ألصحاب العالقة مما مينعهم
من معرفة عدد املندوبني
املطلوبني لكل مركز من مراكز
االقرتاع.
ابتداع طرق جديدة العتماد
مندوبي املرشحني يف أقالم
االقرتاع االغرتابية بشكل جيعل
توكيلهم من قبل املرشحني عمل
شاق ان مل يكن مستحي ًال.
ومبا ان كل هذه االرتكابات
تفضي اىل االستنتاج بأن
وزارة اخلارجية واملغرتبني تقوم
عمدًا بتشويه عملية االنتخابات
اخلاصة باملغرتبني اللبنانيني
بدل تسهيلها واختاذ كل ما
يلزم من إجراءات المتامها بيسٍر
وسهولة.
لذلك،
يطلب نواب تكتل اجلمهورية
القوية املوقعني ادناه من
دولتكم عقد جلسة عاجلة للهيئة
العامة للمجلس النيابي ملساءلة
وزير اخلارجية واملغرتبني وطرح
الثقة به ،بعد ابالغ هذا الطلب
من الوزير املعين سندًا للمادة
( )37من الدستور».

ورد رئيس التيار الوطين احلر
جربان باسيل على القوات عرب
حسابه على «تويرت» مغردًا:
الكل يعرف ويعرتف باجلهد
الذي بذلته وزارة اخلارجية
لتسهيل اقرتاع املنتشرين ،من
زيادة مراكز االقرتاع من 116
اىل  ،205وأقالم االقرتاع من
 232اىل  ،598يالتوازي مع
وضع معيار واحد لكل دول
العامل جبعل كل مركز اقرتاع
ميغاسنرت ،حيتوي أقالم كل
دوائر لبنان.
وأضاف :إال القوات،تريد فرض
شروطها عالوزارة ،خاصة
يف سيدني-أسرتاليا،وبشكل
خمتلف عن كل العامل.تريد جعل
كل مركز اقرتاع
خمصص لدائرة
ّ
ّ
انتخابية
واحدة،واال التهديد.
هذا منطق امليليشيا بالفرض
والكذب الذي ال ينتهي،
القوات تطرح الثقة بالوزير،
وحنن نطعن بأي تغيري للمعايري
الواحدة لصاحل امليليشيا.
رد باسيل ردت عليه الدائرة
«القوات
يف
اإلعالمية
اللبنانية» يف بيان هلا ،حيث
رأت ان «من املضحك املبكي

أن يتهم النائب جربان باسيل
«القوات اللبنانية» باعتماد
منطق امليليشيا ،فيما املنطق
امليليشيوي هو الذي أدى
بسبب ممارسته إىل تدمري
الدولة ومؤسساتها ،والقاصي
يشهد كما الداني على اخلراب
الذي حل بالدولة بعد تسلم
فريق النائب باسيل ملفاصل
أساسية يف هذه الدولة».
ولفت البيان اىل ان «النائب
باسيل يعتقد أن اتهام غريه
بامليليشيا ما زال يستطيع
متريره على بعض اللبنانيني
الذين ملسوا ملس اليد ماذا حل
بالدولة ،وأين صارت أوضاعهم
بسبب حتالفه العضوي مع
ميليشيا ختطف قرار الدولة
وتعزل لبنان وتؤمن مصاحل
فريق باسيل السلطوية.
واعترب ان «من املؤسف أن
الذي انهار لبنان كليا يف
عهده ما زال يتفاصح بالكالم
أمام اللبنانيني الذين يعانون
األمرين من جراء سياساته،
خصوصا أن كل وزارة دخل
إليها أدى إىل ختريبها ،بدءا من
وزارة الطاقة والعتمة الشاملة،
وصوال إىل وزارة اخلارجية
وحتويلها إىل مركز حملور
املمانعة على حساب املصلحة
العليا للبنان واللبنانيني».
وذكر البيان «النائب باسيل

بأن امليليشيا مل تكن موجودة
سوى بفعل غياب الدولة
وتفككها ودفاعا عن وجود
وأرض وهوية ،وسعيا إىل
إعادة االعتبار اىل هذه الدولة
اليت يغيبها حتالف مار خمايل.
أما يف ما يتعلق بتدبري وزارة
اخلارجية ،فيندرج يف إطار
النتخاب
املتعمد
التشويه
العملية
وتعقيد
املغرتبني
االنتخابية يف الدول اليت ال
تتناسب مع مصاحل فريق  8آذار
ومنظومة السالح والفساد».
وسأل البيان «النائب باسيل:
ملاذا املعايري اليت كانت معتمدة
عندما كان وزيرا للخارجية مل
تعد تصلح اآلن ،أو أنه أيقن
أن الرأي العام االغرتابي
ليس مع سياساته اليت تغطي
امليليشيا اليت ختطف لبنان،
وبالتالي حياول عرقلة تصويت
املغرتبني عرب احملاسيب الذين
دسهم يف وزارة اخلارجية؟».
وختم« :نؤكد أن من يطالب
بإصالح الوضع يف سيدني
ليس «القوات اللبنانية» فقط،
بل كل اجلسم االغرتابي الذي
يريد ممارسة دوره وحقه يف
االقرتاع حملاسبة من بدى
الدويلة على الدولة ،ويرفض
تغييب صوته عرب التالعب
ومراكز
الناخبني
بقوائم
االقرتاع».
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ֵĞɔïʆŶǾí Į;ȠȞȗؒÊǾʅŷɏÊť ġȖǽǾCOVIDȞȗȞʆȟȗȜɖƧȠȜ ȕȶȖǾȞȗǼśʇֿ ƛÊĹ͜ɔɑǽʌ ŤǾţȗ ȟǾ Ŷ; ȟI
ؑǺòȟȖǾʅŷɔ ɏÈ %ŤǾȜ ƧȗʅŷȞʇï·ͦȞʆ&ɔƦȟʆ&ɑŷ ġȗƤï;<Ȝ ţʆŒ;ġ<͙ ȗÊȟťɑȗ Ȗƨ
< ؒ Ê<í

< ؏
&ֵíɖŶǾӦťCOVID-19ķŷï&ȕƛɔƦؒťɖ;&8ïŤįË ǺòȟȖǾʅŷƙ
< ֵɻŊïȗɖȠ ƨË ǺòȟȖǾʅŷ ƚ%ǾӦť ƛÊĹ͜ɔɑǽʌ ŤǾţؒį

WEAR

،
ֵ ŉʇïȗ:ȟƨË
< &:Ƞï;Ƞ͟ï%ťƦʌ ƛÊĹ ɔƦ;ǽʌ ťţȗǺ ĸ<Ӧťƙ
·͛ɑʇ ȖʅŷɏÊť ġȖǾ ȟȟƧȖʇ ،Ťȗֵȓ ʆĸǾ ȟI ðòؒ ŤȖǾ ƚǽǾɔCOVID-1֕ ƚǾӦťǺɖĸǾȞȗͦȞȗֿȜ ŉȗíïȶįǺ
ֵCOVID-1֕ȞȗňŤ%Ǿ ȟŉŤ&ɔ ȟġŶȠ

ֵ،ÊʆŤĢɔ، ȟȗȜ ŉȗíïȶįȕƧǾɻȟȖ;Ƞ

STAY HOME
IF UNWELL

STAY HOME
IF UNWELL

WEAR

WEAR

WEAR
FRESH
AIR

،
ŤʆȖ
͜ȟ;ʆǾɔɟġȗȵȠ ֿCOVIDȞȗȜ ȗ

STAY HOME
IF UNWELL

STAY HOME
IF UNWELL

FRESH AIR STAY HOME
IF UNWELL

WEAR

BOOSTER
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الرئيس عون التقى كالس وشدد على أهمية الشباب يف عملية التقارب بني
الدول وعرض معه لالستعدادات للمؤمتر الكشفي العربي وحبث مع النائب
السويدي حداد يف العالقات وأوضاع اجلالية يف السويد
اجلمهورية
رئيس
اكد
العماد ميشال عون «أهمية
الشباب يف عملية التقارب
بني الدول والدور الكبري
الذي ميكن ان يقوموا
به يف هذا اجملال ،من
خالل التفاعل مع بعضهم
البعض وإرساء جسور
التواصل وهدم العوائق
اليت من شأنها ان تساهم
يف ازدياد فرص احلروب
واالقتتال بدل اعتماد
ثقافة السالم واحلوار».
ودعا الرئيس عون الشباب
التعمق يف
اىل «وجوب
ّ
ثقافة القوانني الناظمة،
الن اآلمال معقودة عليهم
ّ
املسؤوليات
لتسلم
يف دوهلم مبا يتالقى
وآرائهم
أفكارهم
مع
املستقبلية» ،وشدد على
«أهمية احلركات الكشفية
مجع
يف
والرياضية
الشباب وصقل قدراتهم

ّ
لتسلم املسؤوليات يف كل
البلدان اليت ينتسبون اليها
 .وهذا ما يستوجب عليهم
ان يزيدوا من ثقافتهم
بالقوانني الناظمة».

وطاقاتهم».
مواقف الرئيس عون جاءت
خالل لقائه قبل ظهر أمس
األول يف قصر بعبدا،
وزير الشباب والرياضة
جورج كالس الذي اطلعه
الوزارة
شؤون
على
والنشاطات اليت تقوم بها
لتعزيز التفاعل مع الشباب
اللبناني.

النائب يف الربملان السويدي

كالس

بعد اللقاء ،قال الوزير
كالس« :تشرفت مبقابلة
فخامة الرئيس يف اطار
زيارتي الدورية الطالعه
على ما تقوم به وزارة
الشباب والرياضة من
انشطة ولقاءات ،وألخذ
توجيهات فخامته حول
املؤمتر الذي سيعقد يف
االردن بني  ٢٣و٢٤
ايار يف اطار السياسات
التعليمية لتكوين املهارات
والقدرات الشبابية ،وتأهيل

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير جورج كالس

الشباب لبناء مستقبل اكثر
انفتاحا وتفاعال .وعرضت
مع فخامته شؤون الوزارة
وعالقتها مع القطاعات
اىل
اضافة
الشبابية،
االستعدادات اليت تقوم
بها باشراف دولة رئيس
جملس الوزراء ،إلجناح
املؤمتر الكشفي العربي

العام الذي سيعقد يف
لبنان يف ايلول املقبل.
وقد ابدى فخامته حرصه
الكشفية
احلركة
على
ووجوب
والرياضية،
تعزيرها وايالئها العناية
واالهتمام اخلاص» ،مضيفا
ّ
«ركز فخامته على:
-١التعليم مهما اكتسب من

نظريات  ،يؤكد ان التعليم
التطبيقي هو االهم يف
تقدم اجملتمعات.
 -٢ان التقارب بني الدول
االزدهار
على
يساعد
ويعزز السالم بني الشباب
ّ
وميكنهم من بناء اجلسور
بني بعضهم يف الدول.
-٣تشجيع االجيال الشبابية

اىل ذلك ،استقبل الرئيس
عون النائب يف الربملان
السويدي اللبناني األصل
روجيه اديب حداد ،يرافقه
جورج توفيق حداد.
واطلع النائب حداد رئيس
اجلمهورية على ما يقوم
به من اتصاالت ولقاءات
«بهدف تعزيز العالقات
بني لبنان والسويد»،
ال سيما وانه عضو يف
جلنة الصداقة اللبنانية
–السويدية .كما تطرق
البحث اىل أوضاع اجلالية
اللبنانية يف السويد اليت
تبقى على تواصل مع
الوطن االم.

معلوف

واستقبل الرئيس عون،
يف حضور النائب ادي
معلوف ،الدكتور رجاء لبكي
وابراهيم الشويري اللذان
سلماه مستندات وارشفة
حول ما كتبته اجملالت
والصحف الفرنسية عنه
خالل العامني املمتدين من
مبوبة
 1998وحتى ّ ،1990
وفق احلدث والتاريخ.
وفد من عائلة املونسنيور
توفيق
عبدو
املرحوم
يعقوب
ويف قصر بعبدا ،النائب
سيمون ابي رميا مع وفد
من افراد عائلة املرحوم
املونسنيور عبدو توفيق
يعقوب ،الذين شكروا
الرئيس عون على منح
الفقيد وسام االستحقاق
الوطين اللبناني الفضي ذو
السعف ،تقديرًا لعطاءاته
يف اجملاالت اإلنسانية
والوطنية والروحية.
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املفيت بندر:

النائب اخلازن من بكركي :لبنان بلد التفاهمات
نريد لبنان
والتوافق ومن دون ذلك ال ميكن ان ينهض
قويا ومنيعا
وغري مرتهن

البطريرك الراعي مستقبال النائب الخازن والوفد املرافق

زار النائب فريد هيكل اخلازن،
أمس األول ،الصرح البطريركي
يف بكركي برفقة وفد من آل
البطريرك
والتقى
اخلازن
املاروني مار بشارة بطرس
الراعي.
وقال اخلازن بعد اللقاء ،وفق
بيان عن مكتبه االعالمي:
«أتينا اىل بكركي برفقة العائلة
اخلازنية والتقينا سيد بكركي
وأكدنا له وقوفنا الدائم أمام
الثوابت الوطنية اليت ينادي
بها صاحب الغبطة وأكدنا
بعض النقاط األساسية اليت
تتضمنها هذه الثوابت».
اضاف« :حرصاء على النظام
الدميقراطي يف لبنان وعلى
احلريات العامة واخلاصة وعلى
أن يبقى لبنان حام ًال راية
احلياد ما يعين حتييد لبنان عن
الصراعات اإلقليمية والدولية
وكان هناك تنويه كبري بعودة

السفراء العرب إىل لبنان الن
لبنان بال عالقاته العربية ومع
اخلليج العربي ال ميكن ان
ينهض».
وتابع« :أكدنا مسألة السيادة
ألن االسرتاتيجية الدفاعية جيب
أن يكون لديها جدول زمين
واضح يتم فيها حصر السالح
بيد اجليش اللبناني» ،مضيفا
ان «مقاومة إسرائيل هي حق
ولكن من خالل اجليش لذلك
جيب دعمه وتسليحه ليتمكن من
مواجهة املخاطر االسرائيلية».
وقال« :تطرقنا إىل املبادرة
اليت حاولنا القيام بها من
خالل مجع القوى السياسية
اللبنانية والوطنية ألن لبنان
بلد التفاهمات والتوافق ومن
دون ذلك ال ميكن ان ينهض»،
مشريا اىل ان «هذا املوضوع
سيبحث بعد االنتخابات النيابية
متر بال اشكاالت
اليت نأمل ان ّ

صدر عن املكتب االعالمي يف
مؤسسة كهرباء لبنان ،البيان
االتي:
«إحلاقا ببيان مؤسسة كهرباء
لبنان تاريخ ،2022/04/19
معملي الزهراني ودير
ومبا أن
ّ
عمار هما املعمالن احلراريان
الوحيدان اللذان ال يزاالن
موضوعني يف اخلدمة ،كونه
يتم شهريا توريد شحنة واحدة
فقط من مادة الغاز أويل ال
تتعدى محولتها //40,000//
 ?10 ±طن مرتي تقريبا كحد
أقصى لصاحل مؤسسة كهرباء
لبنان ،وذلك مبوجب إتفاقية
التبادل العراقية،
وحيث أن خزين مادة الغاز
أويل قد نفد كليا يف معمل
الزهراني ،ما أدى إىل وضعه
قسريا خارج اخلدمة ظهر
اليوم ،وحيث أن الناقلة
البحرية «»ELANDRA OAK

احململة فقط بكمية تبلغ
حوالي  //40,900//طن مرتي
من مادة الغاز أويل ،من
املرتقب أن تتوجه لرتسو
قبالة مصب معمل دير عمار
بعد ظهر اليوم ،على أن تباشر
بتفريغ محولتها سرعان ما
تقوم شركات الرقابة املكلفة
من قبل املديرية العامة للنفط
بأخذ العينات من على متنها،
وإجراء الفحوصات املخربية
«Bureau
مبختربات
عليها
 - »Veritasدبي ،للتأكد من
ثم من مطابقة مواصفاتها على
أثر ورود النتيجة ،األمر الذي
سيستغرق بضعة أيام ،تفيد
مؤسسة كهرباء لبنان بأنه
من املرتقب أن تعود التغذية
بالتيار الكهربائي تدرجييا إىل
ما كانت عليها (أي حبدود 450
ميغاواط) ،بدءا من يوم األحد
الواقع فيه .»2022/04/24

كهرباء لبنان  :توقف معملي دير عمار
والزهراني بسبب نفاد مادة الغاز أويل

كورونيات

 أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها اليومي ،امس األولاخلميس ،تسجيل  140إصابة جديدة بفريوس كورونا رفعت
العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل  ،1096099كما مت تسجيل
حاليت وفاة.

وعوائق» ،مضيفا« :على امل
ان نلتقي بعد هذه احملطة اىل
مرحلة افضل وجملس نيابي
افضل فيه تغيري باالشخاص
واالداء».
وختم اخلازن مشددا على
ان «اتفاق الطائف ال يزال
الضمانة االساسية لوحدة لبنان
واستقالل».

احيت حركة «امل» يف برج رحال
اوىل ليالي القدر يف مسجد
البلدة ،يف حضور النائب علي
خريس ،واملفيت الشيخ حسني
بندر وحشد من املؤمنني.
قدم للمناسبة الكادر احلركي
قاسم صاحل صفا ،ثم القى
املفيت موعظة حتدث فيها عن
«اهمية ان تكون املناسبات
على قدرها وخباصة ليالي
القدر اليت هي خري من الف
شهر».
وشدد على» ضرورة إتباع
نهج وفكر االمام السيد موسى
الصدر الذي هو امتداد للنبوة
واالمامة املعصومة ،وان فكر
السيد موسى الصدر هو النهج
الوطين الصحيح والصريح الذي
يصلح لبناء لبنان الوطن احلقيقي
القوي واملنيع له عالقات متينة
مع الغرب واملسلمني دون
إرتهان او مساومة».
ورأى ان» لبنان امام ازمات
صعبة ،على اهل الدولة واحلكم
العمل من اجل معافاته واالعتناء
مبصاحل الناس».

ميقاتي التقى خباري وعرض العالقات
الثنائية بني لبنان والسعودية

الرئيس ميقاتي مستقبال السفري بخاري

التقى رئيس جملس الوزراء جنيب
ميقاتي ،السفري السعوديوليد
خباري ،يف السراي احلكومي،
وجرى عرض للعالقات الثنائية
بني لبنان والسعودية .واجتمع
ميقاتي مع وزير الصحة فراس
ض ثم وزير املهجرينعصام
ابي 
شرف الدين.
وكان الرئيس ميقاتي قد
استقبل رئيس «التجمع الوطين
للمستقلني» منيب املصري ،يف
السراي احلكومي ،الذي أشاد بـ
«دور لبنان ودعمه املستمر
للقضية الفلسطينية ولصمود
الشعب الفلسطيين» ،مع ًربا عن
«تضامنه الكامل ودعمه للبنان
وجهود احلكومة يف مواجهة

التحديات املتصاعدة».
ّ
أن «لبنان سيتجاوز هذه
وأكد ّ
التحديات وخيرج من ازمته اكثر
قوة» .واطلع املصري ميقاتي،
على «اخر التطورات يف
فلسطني وتواصل االعتداءات
على
اإلسرائيلية،
اهلمجية
ابناء الشعب الفلسطيين وعلى
املقاسات االسالمية واملسيحية
أن «تكون
يف القدس»،
متمنيا ّ
ً
القمة العربية املزمع عقدها يف
ّ
اجلزائر قمة إنهاء االنقسام
الفلسطيين واالنقسامات العربية
وتعزيز العمل العربي املشرتك،
واختاذ قرارات تتناسب مع
مستوى التحديات واملؤامرات
اليت تواجه األمة العربية».

حزب اهلل دان التفجريات يف مزار شريف:

إمعان داعش يف ارتكاب هذه اجملازر
جتمع العلماء طالب احلكومة بإقرار خطة
البشعة يستدعي حتركا فوريا من
التعايف
االقتصاديالذيفورامجد ،بدوره ،متويل احلكومات االسالمية لوضع حد الجرامه
عقدت اهليئة اإلدارية يف جتمع الدولي

اجتماعها
املسلمني
العلماء
األسبوعي ،ودرست األوضاع
السياسية يف لبنان واملنطقة،
وقالت يف بيان« :كنا ننتظر
من احلكومة أن تقوم بواجباتها
وتفي مبا وعد به رئيسها جلهة
إقرار خطة التعايف االقتصادي
يف جلسة جملس الوزراء األخرية.
وكنا ننتظر أن يقر مشروع
«الكابيتال كونرتول» على أن
يتضمن محاية واضحة ألصحاب
صغار
وخصوصا
الودائع
املودعني ،وحتميل اخلسائر
احلاصلة ملن كان سببا بها
سواء الدولة أم مصرف لبنان أم
املصارف اليت افادت باألرباح
اخليالية اليت حصلت عليها يف
الفرتة املاضية ،كما حصل مع
البنوك أم عرب السحب الالمسؤول
من أموال اخلزينة واالستدانة من
الودائع اخلاصة باملواطنني ،فإذا
بذلك كله يؤجل والسبب الكامن
وراء ذلك واضح أن اجلميع
ينتظر نتائج االنتخابات النيابية
ليبين على الشيء مقتضاه .ومل
يتوقف األمر عند هذا احلد ،فما
أعلنته سفرية الواليات املتحدة
األمريكية دوروثي شيا عن
استجرار الطاقة من األردن
والغاز من مصر مل حيصل بعد،
بل إن أمريكا تضغط على البنك

خطة استجرار الطاقة من األردن
مما يعين أن احلصار الذي تفرضه
الواليات املتحدة األمريكية مستمر
إىل ما بعد االنتخابات النيابية،
وكأنهم يريدون القول للشعب
اللبناني إما أن ختتار إتباع أمريكا
وعمالئها يف االنتخابات املقلبلة،
أو أن احلصار سيستمر عليك
والضغوط ستتزايد ،وال يعرفون
أن هذا الشعب األبي الذي تعود
كل أنواع الضغوط وتعرض لكثري
من احلروب وصمد يف وجهها لن
تنفع معه هذه اإلجراءات األخرية،
وسيختار النهج الذي يؤمن به
واملستعد أن يضحي أمامه بكل
غال ونفيس ،مستلهما يف
موقفه هذا قول سيد املقاومة
الشهيد السيد عباس املوسوي
«اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر
فأكثر».
وطالب التجمع «احلكومة بشخص
رئيسها جنيب ميقاتي بأن تبادر
فورا اىل إقرار خطة التعايف،
وإذا أجلتها ،مرة أخرى ،فهي
بذلك تكون قد أذعنت لإلمالءات
األمريكية وقدمت مصاحل اخلارج
على مصلحة الوطن والشعب
اللبناني ،وهي بذلك تساهم
يف استغالل الوضع االقتصادي
يف االنتخابات النيابية املقبلة
ملصلحة فريق على آخر».

مواطن قتل جاره بعد إشكال تطور اىل إطالق
نار يف زوق مكايل

قتل املواطن ط.س ( 55عاما) ،إثرإشكال وقع فجر أمس بتوقيت
ل -
سيدني ،بينه وبني الشاب إ.ح 20( .عاما) ،يف زوق مكاي 
شارع صنني ،فشهر إ.ح .مسدسه احلربي واطلق رصاصة أصابة
ط.س يف رأسه من اخللف ،فتويف على الفور ،وفر اجلاني اىل جهة
جمهولة.
ت ومالحقة
وسارعت إىل املكان القوى األمنية وباشرت التحقيقا 
الفاعل لتوقيفه.

دان «حزب اهلل» يف بيان،
«التفجريات االرهابية اآلمثة
اليت استهدفت مجوع املصلني
واملدنيني االبرياء يف مدينة
مزار شريف يف افغانستان
واوقعت العشرات بني شهيد
وجريح» ،ورأى فيها «انتهاكا
حلرمة شهر رمضان املبارك
ولبيت من بيوت اهلل ومتاديا
خطريا يف ازهاق االرواح
الربيئة ،يعكس همجية ووحشية
هؤالء القتلة اجملردين من كل
القيم االنساية واالخالقية
والدينية».
واعترب ان «إمعان تنظيم
داعش الوهابي االرهابي يف
ارتكاب هذه اجملازر البشعة

بات يستدعي حتركا فوريا
االسالمية
احلكومات
من
واملرجعيات الدينية الفاعلة،
الدانة هذا الفكر الضال
وحماصرته وتتبع هذه اخلاليا
اإلرهابية ،ووضع حد إلجرامها
وفسادها .كما يفرض على
السلطات االفغانية التصدي
حبزم هلذه اجلماعات اجملرمة
وتوفري احلماية للمواطنني،
التدابري
اقصى
واختاذ
للحيلولة دون وقوع حوادث
مماثلة».
وختم»:نسأل اهلل تعاىل الرمحة
للشهداء االبرار ،والعافية
للجرحى ،وللشعب االفغاني
املظلوم االمن والسالم».

احلراش :احلريق قرب دار الفتوى دعوة
لبذل اجلهود حلماية هذه الدار من أي
حريق معنوي

رأى منسق اللجنة التحضريية
يف «التيار العربي املقاوم»
الشيخ عبدالسالم احلراش ،يف
بيان ،أن «احلريق الذي اندلع
يف مبنى جماور لدار الفتوى
يف اجلمهورية اللبنانية ،والذي
اقتصر على املاديات ،مؤشر
على ان احلريق املعنوي للدار
الكبرية الذي يسعى اليه
البعض أشد ايالما ووجعا على
اللبنانيني عموما .لذلك هي
دعوة لسماحته ،مبا اسرتعاه اهلل
كولي لألمر ،اىل أن يبذل اجلهود
يف اطار محاية هذه الدار من اي
حريق يدمر هذه البنية املعنوية.
ويف احلالة العرفانية هو تنبيه

لالمام اىل سلوك طريق الصالح
والصوابية يف املواقف .ويدرك
مساحة مفيت اجلمهورية أن ما
نرنو اليه يف الشهر املبارك
هو احلب والسالم ،وإن أفطار
مساحته كان وال يزال على احملبة
والسالم واملواقف الشجاعة ،يف
اطار احلفاظ على هيبة الدار وهو
راعيها ،وال يعطي بيده اعطاء
الذليل ،فلقد أعزه اهلل بأن جعله
خادما سيدا لقومه وأهله ،وال
نشك يف انه سيكون دائما يف
املوقع املتقدم ،فتكون الدار،
كما كانت دائما ،دار العروبة
والوطنية وموئل املقاومني
الشرفاء».
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لــبنانيات

جلسة «مكوكية» يف السرايا احلكومية  ..بني سكة التعايف
والقمح والكهرباء والدواء والكابيتال كونرتول «الشعبوية»!

أكد رئيس جملس الوزراء جنيب
ميقاتي «أنه ال ميكن وضع لبنان
على سكة التعايف من دون
اقرار أربعة ملفات أساسية
هي املوازنة العامة وقانون
«الكابيتال كونرتول» وموضوع
السرية املصرفية وإعادة هيكلة
املصارف» ،مشددا على «أن
هذه امللفات االربعة هي من
األمور اليت يطلبها صندوق
النقد الدولي».
وشدد على «أن املعارضة اليت
نسمعها يف ملف «الكابيتال
كونرتول»،أهدافها شعبوية قبل
االنتخابات ،ولكنها ستتسبب
باملزيد من املشكالت».
وترأس ميقاتي جلسة جمللس
الوزراء ،أمس األول ،تال يف
نهايتها وزير االعالم زياد
الرمسية
املقررات
املكاري
حيث قال« :عقد جملس الوزراء
جلسة قبل ظهر امس األول ،يف
السرايا احلكومية برئاسة دولة
رئيس جملس الوزراء وحضور
الوزراء الذين غاب منهم الوزراء
السادة :سعادة الشامي ،وليد
نصار وحممد املرتضى.
ويف مستهل اجللسة ،حتدث
رئيس جملس الوزراء عما دار
يف جملس النواب باألمس.
وقال« :إن الدمج بني «الكابيتال
كونرتول» وضمان الودائع أمر
خاطئ .فالكابيتال كونرتول ال
يتحدث عن حجم الودائع وال
عن ضمانها ،وكان يفرتض
أن يقر هذا القانون يف اليوم
التالي لبدء األزمة املالية يف
لبنان ،ولكن التأخري يف البت
به مستمر ،واذا كنا سنقدم
خطة للتعايف االقتصادي ونقول
للناس إننا سنعيد اليها أمواهلا،
فمن املفرتض اختاذ اجراء لفرتة
معينة لكي تبقى هذه األموال
يف لبنان ومراقبة التحويالت
اىل اخلارج أمر أساسي يف هذا
املوضوع ،أما املعارضة اليت
نسمعها يف هذا امللف اهدافها
شعبوية قبل االنتخابات ،ولكنها
ستتسبب باملزيد من املشكالت.
وقال« :من األمور اليت يطلبها
صندوق النقد الدولي هي اقرار
املوازنة العامة وقد ارسلناها
اىل جملس النواب واقرار قانون
الكابيتال كونرتول وموضوع
السرية املصرفية اضافة اىل
موضوع اعادة هيكلة املصارف،
وامللف األخري ال يزال لدينا
وقت الجنازه ومن ضمن بنوده
املوضوع املالي األساسي ،ال
ميكن وضع االمور على سكة
التعايف من دون اقرار هذه
امللفات االربعة يف جملس
النواب بشفافية مطلقة.
يف املرة املاضية عرضنا يف
جملس الوزراء خطة التعايف
االقتصادي واملال ،ولكنها مل
تقر ،ألننا يف انتظار االستماع
اىل املالحظات واألراء .قد تكون
هناك مالحظات واعرتاضات
اخلطة لن
وانتقادات ولكن
تصبح نهائية اال بعد احالتها
مبوجب مشاريع قوانني على
جملس النواب .حتدثت مع دولة

رئيس جملس النواب ومتنيت
أن يصار اىل عقد ورشة
ملناقشة موضوع التعديالت على
قوانني السرية املصرفية اليت
اقريناها يف جملس الوزراء،
وهذا ما سيحصل».
وتابع« :الضجة اليت أثريت
مبعظمها هلا اهداف انتخابية،
وحنن متمسكون بعملية االنقاذ
ومنفتحون على كل املالحظات
بشأن خطة التعايف وقد ارسلتها
باألمس اىل جملس النواب
لالطالع فقط ،كونها مل تقر
بعد يف جملس الوزراء بانتظار
املالحظات
تلقي
استكمال
لوضع الصيغة النهائية لكي
تكون اخلطة موضع إمجاع لبناني.
لقد حققنا اجنازا يف موضوع
االتفاق األولي مع صندوق
النقد الدولي ،وكل من لديه
خيارات أخرى فليتقدم».
أضاف« :يف ملف االنتخابات
عقدت باألمس اجتماعا مع معالي
وزيري الداخلية واخلارجية ،وكل
التحضريات تسري يف االطار
الصحيح .مسعنا بعض املالحظات
يف ملف انتخاب املغرتبني يف
اخلارج ،ومعالي وزير اخلارجية
يقوم بتحقيقاته يف
الذي
املوضوع ،تبني له حتى اآلن،
ان ما جيري يراعي القوانني
هناك
والتعاميم .قد تكون
بعض الشوائب والعشوائية
خاصة يف مدينة سيدني
االوسرتالية ،ولكن املسؤولية
عنها ال تعود للدولة اللبنانية،
وعلى الرغم من ذلك حنن
ندرس امكانية سبل معاجلتها.
امتنى على معالي وزير الداخلية
املتابعة مع هيئة االشراف على
االنتخابات للتحقيق يف حصول
جتاوزات او رشاوى انتخابية
واي انفاق اعالني يتجاوز احلد
املسموح به قانونا».
وقال :نتمنى ان يبقى اخلطاب
السياسي واإلنتخابي ،خطابا
عقالنيا ،وأن تكون االنتخابات،
مومسا دميوقراطيا دستوريا
لتنشيط وجتديد احلياة الربملانية.
وتطرق دولته اىل امللف الصحي
فقال «لفت نظري تقرير
اليونيسف عن موضوع زيادة
نسبة الوفيات بني االطفال
واحلوامل وسوء التغذية ،وادعو
معالي وزير الصحة اىل متابعة
هذا امللف الذي يوازي باهميته
األمن الغذائي وتأمني الطلوب
والتأكد أيضا من التشدد يف
ملف تلقيح االطفال.
وتناول موضوع ارتفاع نسبة
اجلرائم ،وقال ان قوى االمن
تتابع هذا امللف بكل جدية ،ولو
ان ظروف التحقيقات تقتضي
احيانا التكتم على بعض
املعطيات.
ويف اخلتام دان رئيس احلكومة
بقوة انتهاك قوات االحتالل
حرمة املسجد األقصى واملصلني
فيه والسعي اىل تغيري وجه
القدس العربي وفرض أمر واقع
بقوة السالح والغطرسة».
بعد ذلك بدأ جملس الوزراء
االعمال
جدول
مناقشة

الرئيس ميقاتي مرتئسا جلسة مجلس الوزراء

وسيتحدث الوزراء املعنيون عن
أبرز ما تقرر يف هذا الصدد.
وحتدث وزير الصحة فراس
االبيض وقال« :استعرصنا
اليوم يف اجللسة بعض األمور
املهمة ومنها اوال موضوع
الدواء ،فنحن نعاني من أزمة
فقدان بعض األدوية املهمة
األمراض
أدوية
وخصوصا
السرطانية واملستعصية اليت
تفاقمت يف الفرتة األخرية،
وعرضت خالل اجللسة لألسباب
اليت ادت اىل ذلك ،والسبب
الرئيسي هو االنتقال بعملية
متويل استرياد هذه األدوية من
قبل مصرف لبنان اىل طريقة
جديدة مع استعمال حقوق
السحب اخلاصة .لقد متت إعادة
تنظيم هذه اآللية اليت عرضناها
أثناء اجللسة ،واتوقع ان تؤدي
املوافقات اليت ستعطى اىل
اعادة سري عجلة االسترياد
بسرعة وبطريقة منتظمة ،فتعود
هذه األدوية اىل السوق قريبا.
وأضاف :أما املوضوع الثاني،
فهو تنظيم اهلبة اليت وردتنا
من دولة قطر ملد املستشفيات
احلكومية بالوقود ،وعرضنا
خالل اجللسة لأللية اليت ستتبع
بالتعاون مع وزارة الطاقة
ومصلحة املنشأت فيها.
أما املوضوع الثالث ،فيتعلق
بالعاملني يف املستشفيات
احلكومية وموضوع املساعدة
اإلجتماعية اليت أقرت هلم
يف جملس الوزراء ،ولقد قام
جملس الوزراء مشكورا بتحويل
مبلغ 14مليار لرية لبنانية من
احتياط املوازنة ملوازنة وزارة
الصحة لصرفها للمستشفيات
احلكومية ،ونأمل ان تدفع
للعاملني قريبا.
وتابع :وأخريا حتدثنا عن التوجيه
من قبل دولة الرئيس ملوضوع
اللقاحات عند األطفال وارتفاع
عدد الوفيات عند النساء احلوامل
وهذا املوضوع سيشكل يوم
الثلثاء املقبل حمور يوم عمل
يف وزارة الصحة حيث سنعقد
مؤمترا صحافيا سنطلق فيه
املبادرات اليت أعدتها الوزارة
للتعامل مع هذا املوضوع.
وحتدث وزير االقتصاد أمني
سالم فقال :قدمت شرحا عاما
عن وضع القمح اليوم يف البلد

واملخزون املوجود واخلطوات
التالية اليت سنقوم بها ،فمنذ
شهر ونصف الشهر أعلنا من
هذا املنرب ان لدينا كميات من
القمح تكفي ملدة ترتاوح بني
شهر ونصف الشهر وشهرين،
وان ال قرار متخذا لرفع الدعم،
والعمل جار لتأمني املواد من
دون اي انقطاع ،وبعد مرور
هذه املدة فان كل املعطيات
اليت صرحت عنها كانت دقيقة،
فالقمح ال يزال متوافرا وكل
اخلطوات اليت حتدثنا عنها نسري
فيها خطوة وراء خطوة.
وقال «االسبوع املاضي حصلت
أزمة ولكن كان هلا طابع
استثنائي وليس الن املواد مل
تكن متوافرة او ان الكميات مل
تكن دخلت اىل البلد ،بل النه
كان هناك إغالق لبعض املطاحن
الكبرية بسبب متابعة قضائية
لنتائج التحاليل والفحوصات،
وبالتوازي كان هناك تأخري من
مصرف لبنان بفتح االعتمادات
مما ادى اىل تأخري يف توزيع
االزمة
واستغلت
الطحني،
وسوقت حتى اليوم وتستعمل
كورقة انتخابية ،ولذلك امتنى
على اجلميع عدم استغالل
موضوع القمح ولقمة الناس
وربطها
شعبوية
بشعارات
باالنتخابات وبغري ذلك من
األمور».
أضاف« :اطلعنا جملس الوزراء
على كميات القمح املدعومة
املوجودة يف لبنان ،حيث لدينا
كميات مدعومة من اخر دفعة
حصلت يف األسبوع الفائت
وهي بقيمة  15مليون و399
الف دوالر امريكي وقد غطت
تقريبا ما بني  30و 35الف طن
موجودين حاليا ويتم استعماهلم
وهم يغطون حاجة السوق
االساسية  ،كما لدينا كمية
 40الف طن حاليا موجودة يف
البلد وتأكدنا من وصوهلا من
خالل املطاحن واملستوردين،
واالعتماد موجود لديهم وحنن
نعمل حاليا مع مصرف لبنان
لفتح هذا االعتماد مما يسمح لنا
بالتغطية ملدة شهرين بدءا من
اليوم».
وتابع :أما بالنسبة اىل االتفاق
الذي يتم العمل عليه مع البنك
الدولي فهو يهدف اوال اىل

احلرص على عدم التالعب او
وقوع ربطة اخلبز يف التجاذبات
السياسية او تأخري الدفع من
مصرف لبنان .هناك برنامج
مع البنك الدولي اليوم يرصد
150مليون دوالر للقمح ،منها
 15مليون دوالر على شكل
بشكل واملبلغ االخر هو بشكل
قرض موجود للبنان ،وقد حولناه
اىل االمن الغذائي،ألن املوضوع
هو اساسي عامليا ولبنان من
الدول الذي ليس لديه خمزون
احتياطي ،وبالتالي حنن حباجة
لتأمني شبكة أمان لألشهر
الستة او التسعة املقبلة،كي ال
يكون هناك أي تغيري او بلبلة
بالنسبة اىل موضوع اخلبز».
أضاف»:املهم أنه ليس هناك
من قرار متخذ يف موضوع رفع
الدعم عن اخلبز ،رغم انين ومنذ
تشكيل احلكومة ،امسع بعض
االفران واملطاحن تعلن عرب
االعالم أن ربطة اخلبز ستصبح
بسعر  30الف لرية ،واؤكد اننا
حرصاء على احلفاظ على سعر
ربطة اخلبز وان ال قرار برفع
الدعم ،بل هناك قرار بالتشدد
يف الرقابة واملتابعة من خالل
وزارة االقتصاد ووزارة املالية
عرب اجلمارك .مسعنا رئيس
احلكومة األسبوع املاضي يقول
ان هناك كميات من الطحني
تهرب ،وهذا موضوع امين
مرتبط باحلدود واملشاكل اليت
تعنى بالتهريب وتتم معاجلته
من خالل املالحقات ووعي من
االجهزة االمنية لنقاط اخللل».
وختم :املفاوضات مع البنك
الدولي انتهت رمسيا امس
وستحال على جملس ادارة البنك
ألخذ جواب سريع جدا باملوافقة
بالنسبة لدعم لبنان ،وعندها
يتم احالته اىل اجمللس النيابي
إلقراره ،ومنذ االن وحتى ذلك
الوقت وحلني بدء البنك الدولي
بالدفع ،ستسمر االمور على ما
هي عليه مع الدولة اللبنانية
ومع مصرف لبنان ،فالرتكيز
األكرب هو على التشدد واملراقبة
والتحكم اكثر بالكميات اليت
يتم استريادها وكيفية توزيعها
واالستفادة منها ،الن اهلدف
االول واالخري هو الرتكيز على
ربطة اخلبز لكي ال يكون هناك
انقطاع هلا».

من جهتها وزيرة الدولة لشؤون
التنمية االدارية جنال رياشي
اجللسة»:لقد
بعد
صرحت
ّ
أقر جملس الوزراء اليوم
للتحول
«االسرتاتيجية الوطنية
ّ
الرقمي» ،وهي نتيجة عمل
تراكمي وتشاركي ،الن العمل
التحول
إسرتاتيجية
بوضع
الرقمي يف لبنان بدأ منذ اكثر
من عقدين ،ومجيع الوزراء
الذين تناوبوا على وزارة
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
كان همهم الوصول اىل
نتيجة يف هذا املوضوع ،وهي
عمل تشاركي الن كل اطياف
اجملتمع اللبناني شاركت باعداد
هذه االسرتاتيجية .وحنن أكملنا
العمل فيها لكي تصبح مطابقة
لوضعنا احلالي .اليوم اقررنا
هذه اإلسرتاتيجية ونكون بذلك
قد وضعنا املدماك األساسي
للوصول بلبنان اىل الدولة
احلديثة والعادلة اليت نتمناها
التالية
اخلطوات
مجيعا.أما
فهي كيفية تطبيقها ،والطريق
ستكون طويلة النها متتد على
عشر سنوات ،ونأمل ان تتحسن
بإقرارها
للمواطن
اخلدمات
وأن نليب تطلعاته وتتعزز
ثقته وعالقته بالدولة .هذه
االسرتاتيجية هي املمر االلزامي
ملكافحة الفساد والشفافية
وهي تصب يف خانة اساسية
من ضمن خطة التعايف اليت،
عندما يصبح هناك امجاع عليها
ويتم اقرارها ،نكون قد وضعنا
اوىل اخلطوات للخروج من هذا
الوضع الذي نعيشه».
وكان وزير الطاقة وليد فياض
سئل يف دردشة مع االعالميني
عما ذكر عن رفض البنك
الدولي متويل عقود استجرار
الغاز والكهرباء وأنه يدرس
اجلدوى السياسية للمشروع،
فاجاب « هذا ما مسعناه والعربة
يف النتائج».
أضاف« :ان العقد مع االردن
قد ابرم سابقا لكنه حيتاج اىل
تصديق من جملس الوزراء.
التعاقد مت وقمنا بواجبنا ،لكن
التأخري يف التمويل واملوضوع
مل يرفض كما يقال».
اضاف« :ال اعرف ما معنى
اليت
السياسية»
«اجلدوى
يتحدثون عنها واليت هي حجة
هلذا التأخري ،وانا على تواصل
مستمر مع ادارة البنك الدولي
ومع السفري االمريكية دوروثي
شيا والسفرية الفرنسية آن
غريو ومع إدارة البنك الدولي
يف املنطقة ،والكرة اآلن يف
ملعب اإلدارة األمريكية والبنك
الدولي لكي يدخلونا معهم يف
مرحلة املفاوضات الرمسية اليت
هي مرحلة اساسية للتمويل».
وإذ أعلن فياض انه «مل يتبلغ
رمسيا من البنك الدولي أن
هناك تأخريا» ،قال« :لقد عقد
اجتماع يوم اجلمعة املاضية ومل
يسفر عن النتيجة اإلجيابية
املتوقعة ،ونسمع مثلما تسمعون
أنهم ما زالوا يدرسون اجلدوى
السياسية للمشروع».
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لبنانيات

تطي القانون:
معوض من بكركي :املعركة االنتخابية «تهريبة» احلكومة رّ

ليست معركة اشخاص بل معركة خيارات ال «كابيتال كونرتول» قبل
االنتخابات؟

أكد رئيس «حركة االستقالل»
النائب املستقيل ميشال معوض
«أن املنظومة احلاكمة تسعى
اىل إحباط اللبنانيني وعزميتهم
وسلب ما تبقى لديهم من امل
يف التغيري عرب خطة ممنهجة
جو بأن
حتاول من خالهلا إرساء ّ
ً
شيئا
االنتخابات النيابية لن تغيرّ
يف واقع احلال».
معوض ،ويف تصريح له من
بكركي عقب لقائه البطريرك
املاروني مار بشارة بطرس
الراعي ،أمس األول ،يرافقه
مستشاره احملامي ادوار طيون
يف زيارة تهنئة مبناسبة عيد
اإلجراءات
استنكر
الفصح،
املعيبة اليت تتخذها السلطة يف
حماولة ملنع االنتشار اللبناني من
متوجها اىل املغرتبني
اإلقرتاع،
ّ
بالقول« :دوركم دور مقاوم،
«يقرفوكم»
ومهما حاولوا ان
ّ
باالقرتاع»،
حقكم
مارسوا
واضاف« :الصوت االغرتابي
خبطر ،وعلى الرأي العام اللبناني
احلر يف لبنان واخلارج ان يقول
ّ
كال ويرفض كل حماوالت
اسكاته ،فاالنتخابات اساس
التغيري» ،الفتا اىل ان املعركة
ستستكمل ما بعد  16ايار من
خالل تكوين قوة وازنة وجهوزية
داخلية خلوض معركة استعادة
البلد».
ورأى معوض «ان املعركة
االنتخابية اليوم ليست معركة
تقليدية بني اشخاص ،بل
تأتي يف مرحلة حساسة يعيش
فيها البلد اسوأ ازمة معيشية
واقتصادية ومالية مصحوبة
بأزمة هوية وكيان ،املعركة
اليوم معركة خيارات للمستقبل،
فهل نريد لبنان السيد او
لبنان امليليشيا ،لبنان احليادي
املنفتح على العامل واملتفاعل
مع حميطه العربي والدولي او
لبنان املعزول واملرتبط باحملور،
لبنان التعددي املنفتح احلديث
او لبنان معرض الكتاب وطريق
املطار اليت تشعرنا اننا خارج
لبنان؟».
واضاف« :معركتنا اليوم معركة
ّ
تتبخر اكثر
اسرتجاع أموالنا اليت
يوما بعد يوم يف ظل السياسات
املالية احلالية ،معركتنا معركة
خيار بني استعادة عالقتنا
باالنتشار وبني حماولة منعهم من
االنتخاب ،معركتنا معركة خيار
بني الذل والقهر واهلجرة والفقر
وبني استعادة كرامتنا وطبقتنا
الوسطة وقدرتنا على االقتصاد
واستعادة مدارسنا وجامعاتنا
ومستشفياتنا واستعادة حقنا
بالنجاح على غرار جناح اللبناني
يف كل دول العامل».
واردف« :حان الوقت الختيار
االمل
واستعادة
مستقبلنا
وحترير لبنان املخطوف من
ميليشيا مسلحة ومن منظومة
فاسدة ،فالدولة اليت نريدها
هي دولة فؤاد شهاب وليست
دولة حماصصة وسرقة ونهب
وال دويلة خطف وحمور».
وردا على سؤال ،قال معوض:
«حاولنا ان نكون قوة اصالحية
حني كنا داخل الربملان وان حندث

تغيريا ،ولكن اقول للبنانيني
جمرب وما تسألوا
«اسألوا
ّ
فجربنا وفشلنا بسبب
حكيم»
ّ
هذه املنظومة وحتكمها بالبالد،
ومشكلتنا مع املنظومة ليست
شخصية ابدا لكن هناك استحالة
تعاون معها من اجل التغيري لذا
املطلوب اليوم تغيري جذري على
مستوى السيادة واحلياد والبنية
سن ّ
سقط
السياسية للبلد اليت
ُ
فيها سلطة  7ايار املبنية على
والفيتوهات»،
احملاصصة
واضاف« :املطلوب تغيري جذري
على مستوى اعادة بناء االقتصاد
على اسس االقتصاد احلر

والعدلة االجتماعية واستعادة
ثقة اللبنانني مبستقبلهم».
وختم معوض قائال« :نضالنا
مستمر وسنجمع كافة القوى
السيادية التغيريية املوجودة
داخل اجمللس يف حماولة
خللق جهوزية داخلية متكننا من
استكمال املعركة الن املعركة
اليوم حتتاج ان نوحد الصفوف»،
الفتا اىل ان املوضوع ليس
موضوع برنامج انتخابي فالتحدي
هو كيفية حتقيق ما نسعى اليه
والطريق هو بتوحيد القوى
خارج هذه املنظومة ما بعد
االنتخابات».

املفيت دريان عرض التطورات
وتعزيز التعاون مع السفري القطري

املفتي دريان مستقبال السفري القطري السهالوي
استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان يف
دار الفتوى ،سفري قطر إبراهيم
السهالوي يرافقه املستشار
علي مطاوعة ،وجرى البحث
يف الشؤون اللبنانية وأوضاع
املنطقة ،وتعزيز التعاون بني
البلدين الشقيقني.
واكد السهالوي «حرص قطر
على لبنان وشعبه ،والتعاون
مع دار الفتوى لدورها اإلسالمي
والوطين».
من جهته ،نوه املفيت دريان

بـ «دعم ومساعدة قطر ،أمريا
للبنانيني،
وشعبا
وحكومة
وخباصة التعاون املثمر مع وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية يف
دولة قطر ،اليت تدعم رواتب
موظفي األوقاف يف بريوت
واملناطق اللبنانية من أئمة
وخطباء املساجد واملدرسني،
والعاملني يف الشؤون الدينية
واإلدارية ،كمنحة مقدمة من
دولة قطر تعزيزا للجهاز الديين
ليستمر يف دوره اإلسالمي
واجملتمعي».

البغدادي :احلصار االقتصادي لن يبدل
من قناعة اللبنانيني مبقاومة محتهم
ودافعت عنهم

رأى عضو اجمللس املركزي
يف حزب اهلل الشيخ حسن
البغدادي ،خالل لقاء فكري
يف الضاحية اجلنوبية ،أن «ما
جيري من عدوان إسرائيلي على
املصلني يف املسجد األقصى
وعلى اجملتمع الفلسطيين ،هو
عدوان سافر على مقدسات
املسلمني ومشاعرهم ،وال ميكن
أن مير دون عقاب».
وعن االنتخابات النيابية يف
لبنان ،قال« :مع األسف يف
لبنان هناك من كشر عن أنيابه
وأعلن والءه املطلق للشيطان
سيجعلهم
وهذا
وعمالئه،
مكشوفني أمام اجملتمع اللبناني
الذي عاش عز االنتصارات على
العدو اإلسرائيلي واإلرهاب
التكفريي ،يف الوقت الذي
جيعل هؤالء األذالء من شعاراتهم

االنتخابية ممرا لتجريد لبنان من
قوته خدمة للمشروع األمريكي
 اإلسرائيلي ،يف حني أنهذه املقاومة مل تضرهم يف
شيء ومل تستخدم قوتها يوما
يف أي نزاع داخلي ،ووصل
بهم اإلسفاف إىل اللعب على
املكشوف دون أن يلتفتوا إىل
املتغريات الدولية واإلقليمية
وسائر األحداث اليت ال تسري
طبق رغباتهم الشيطانية».
وختم كالمه بأن «احلصار
االقتصادي على لبنان لن يبدل
من قناعة اللبنانيني مبقاومتهم
اليت محتهم ودافعت عنهم ،كما
لن خيرج املشروع اإلسرائيلي
من مأزقه ،واأليام املقبلة
بيننا وبينكم وسوف حتصدون
نتائج أفعالكم خيبة وحسرة ولن
ينفعكم الندم».

رلـى إبـراهيم

طار الـ»كابيتال كونرتول» جمددًا ،وهذه املرة
أيضًا حتت عنوان «احلفاظ على حقوق املودعني
ورفض حتميلهم اخلسائر وربط إقرار القانون
خبطة حكومية شاملة» .وصل النواب االربعاء
بنية متابعة النقاش الذي توقف عند
املاضي ّ
مسودة
املادة الثالثة يوم الثالثاء ،لكن تسريب
ّ
خطة مالية للحكومة حُت ّمل املودعني  60مليار
دوالر مبوازاة اعتصام واسع جلمعية املودعني،
ّ
فض اجللسة حتى قبل أن تبدأ .فقد
ساهما يف
طالب كل من النواب :إبراهيم كنعان وآالن عون
وجورج عدوان باالطالع على خطة التعايف اليت
كان ينفي أصحابها وجودها ،رابطني استكمال
النقاش بالكشف عنها أمام الرأي العام .هكذا،
خرج عدوان وعونُ ،
وفقد نصاب اجللسة بعدما بقي
ّ
صنف
 11نائبًا فقط يف الداخل .بعض النواب
أداء الثالثة بالشعبوية واملزايدات وخصوصًا قبيل
االنتخابات النيابية ،وبأن النقاش داخل اجللسة
كان ينسف كل نقاط القانون بصيغته احلكومية
ويعدهلا بطريقة ختدم املودعني .وبالتالي كان
ّ
من املمكن إعداد قانون على قياس الناس ال
على قياس مصرف لبنان .فيما نفى النواب
املعرتضون تهمة «الشعبوية» عنهم ،مشريين اىل
استعدادهم للعودة اىل اجللسة حاملا ُيكشف عن
اخلطة املالية وتوزع املسؤوليات واخلسائر .قبيل
ذلك ،كان الفتًا «استقتال» النائب نقوال حناس
ّ
«نفذ وال
لإلسراع يف إقرار املواد على طريقة
تعرتض» ،مبؤازرة من نائب رئيس جملس النواب
نائب تيار املستقبل حممد
إيلي الفرزلي ودعم
يَ
احلجار ورىل الطبش ونواب احلزب االشرتاكي
وحركة أمل.
فيما اختذ نواب حزب اهلل موقفًا متمايزًا ووضعوا
جمموعة مالحظات على بنود القانون إلضفاء
تعديالت جوهرية عليه ،من باب أنه حاجة يف
وشح الدوالر يف احتياطي
ظل االنهيار احلاصل
ّ
مصرف لبنان ،وألن املصرف مل يكشف حتى
الساعة عن األموال املتبقية لديه.
وحتى بعد تسريب مسودة خطة التعايف املالي،
االربعاء املاضي ،قدم النائب حسن فضل اهلل
مداخلة داخل اجللسة وصف فيها ما جيري بـ»حفلة
مزايدات يف النقاشات واملواقف اإلعالمية ألننا
يف موسم انتخابات ،وال أحد يقدم حلو ً
ال لطريقة
استعادة أموال املودعني ومعاجلة أزمة املواطن،
يف حني أن احلكومة ستدخل بعد شهر يف مرحلة
تصريف األعمال».
ّ
وذكر فضل اهلل بأن كتلته هي من «أول الرافضني
املس بأموال املودعني» ،داعيًا إىل االستماع لرأي
ّ
ممثلي املودعني ،ومشريًا اىل إصرار الكتلة على
إضافة نص واضح يف بداية القانون يؤكد عدم
املس بالودائع وإمكانية رفع سقف السحوبات مبا
وشدد فضل اهلل على أنه
يتناسب وحاجة الناس.
ّ
«ال جيوز ترك البلد معلقًا على حسابات ضيقة،
وإال من سيقول للناس كيف سيوفرون القمح
والدواء واملشتقات النفطية ،ومن سيقدم اىل
املواطن احللول ،ومن سيفرض على املصارف
إعطاء املودعني حقوقهم؟ املسؤول ال يأتي
ليطلق خطابًا شعبويًا انتخابيًا ،بل يقدم ح ًال».
وتوجه اىل الذين يريدون محاية أموال املودعني،
قائ ًال« :لدينا اقرتاح واضح :أن خنرج اآلن بقانون
نصه واضح يلزم املصارف بإعطاء املودع أمواله
بدل كل هذه اخلطابات والوعود واملزايدات» .إال
أن أحدًا من احلاضرين مل يتجاوب معه ،بل فاجأ
حناس والفرزلي زمالءهما باملزايدة عليهم أمس
عرب مطالبتهما أيضًا بدراسة اخلطة احلكومية!
من جهته ،كرر عدوان للزميلة «األخبار» رفض
املشاركة يف أي نقاش قبل اإلعالن عن اخلطة
املالية« ،اذ تغيرّ الوضع بعد الكشف عنها
لكونها تتضمن شطبًا لـ  60مليار دوالر وحتميلها
للناس» .وأضاف« :إذا مل حتدد اخلسائر وتوزع
املسؤوليات يعين عم نلعب .ألن اخلطة تنعكس

على تفاصيل الكابيتال كونرتول من ناحية حتديد
مدته وطريقة التعامل مع أموال املودعني» .فيما
أشار النائب عون إىل أنه أبلغ احلاضرين يف
بداية اجللسة عدم استكمال النقاش من دون
وجود خطة حكومية «ألن القانون يفرتض أن
حبد ذاته .وهو األمر
يكون نتيجتها وليس هدفًا ّ
نفسه الذي دفعنا اىل التصويت ضد استكمال
النقاش يف جلسة أول من أمس» .بدوره،
طالب كنعان مبصارحة الناس باحلقائق ،مؤكدًا
أن «تشريعًا بهذه األهمية يف زمن االنتخابات
ليس حممودًا ،فبعد االنتخابات هناك شرعية
شعبية جديدة وجملس نيابي سيقوم مبهامه».
أما النائب مجيل السيد ،فرأى أن ما جيري هو
«خطة لوضع اليد على ما تبقى من أموال الناس،
وبنية لفرض جلنة يرتأسها اللصوص أنفسهم
وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
املطلوب دوليًا ،ومنحها صالحيات مطلقة للقيام
مبا حيلو هلا وباستنسابية كاملة .وزاد على الطني
بلة مسودة اخلطة املالية اليت مل تكتف حبجز أموال
املودعني ،بل تريد حتميلهم وزر اخلسائر املالية
وإعطاء عفو عام مالي تام لكل السارقني».
بهذا ،بات من الواضح أن القانون لن يرى النور
قبل االنتخابات النيابية إال يف حال توافق سياسي
تام من املستبعد
أن حيصل قبيل
أقل من شهر على
موعد االنتخابات.
رغم ذلك ،بدا
الفرزلي متفائ ًال،
إذ طمأن النواب
اىل انعقاد جلسة
مشرتكة
جلان

اقرتح فضل اهلل
نصاً قانونياً واضحاً
يلزم املصارف
اعطاء املودع أمواله
بدل كل الوعود
واملزايدات

يوم الثالثاء املقبل الستكمال النقاش .قبيل
ذلك ،وعند دخوله اىل اجمللس ،قام بدهس
املعتصمني بسيارته مربرًا ذلك بالدواعي األمنية.
الحقًا ،توجه الفرزلي وحناس للقاء رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي ،وبالتواصل مع رئيس
جملس النواب نبيه بري ،ليعلن بعدها أن «مسألة
حقوق املودعني مل تقرر بعد يف جملس الوزراء
( )...لكن اخلطة املبدئية حتمي حقوق املودعني
بنسبة  %85بصورة مباشرة ،أما بالنسبة اىل
 %15الباقية فهناك خطة جيب أن ّ
يطلع عليها
النواب أيضًا».
بدوره ،لفت ميقاتي اىل أن «مشروع القانون
يهدف إىل وضع ضوابط استثنائية وموقتة على
النقدية ،وهو بهذا
تلك التحاويل والسحوبات
ّ
ّ
يشكل
التوصيف ،ال يتعلق حبقوق املودعني بل
أرضية يشرتطها صندوق النقد الدولي يف سبيل
عرض خطة التعايف».
ووجه ميقاتي رسالة اىل اجمللس النيابي مرفقة
ّ
بنسخة عن اخلطة املبدئية اليت عرضتها احلكومة
لوضع املالحظات على مضمونها« ،علمًا بأن
رئيس احلكومة كان قد طلب من الوزراء يف
اجللسة األخرية وضع مالحظاتهم على املشروع
قبل إجنازه وإحالته مبوجب مشاريع قوانني عدة
على جملس النواب لدرسها وإقرارها».
يف خضم كل ذلك ،مثة سؤال مشروع عما دفع
رئيس احلكومة وأزالمه اىل «االستقتال» إلمرار
الـ»كابيتال كونرتول» بصيغته احلكومية ،رغم
يَ
جلنت املال واملوازنة
وجود مشروع مدروس يف
ومقر منذ حزيران 2021؟ وهل
واإلدارة والعدل
ّ
جيري ذلك كله يف إطار إنقاذ املصارف اليت
استشرست لعدم إقرار القانون مبساعدة من جملس
النواب منذ بداية األزمة لضمان تهريب أموال
رؤساء جمالس اإلدارة والنافذين والسياسيني
اىل اخلارج ،وتستشرس اليوم إلقراره حتت وطأة
اخلوف من مقاضاتها ولضمان إيقاف كل القضايا
املرفوعة ضدها داخليًا وخارجيًا؟
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لبنانيات

نقاش يف غري حملّه دفاعاً عن املصارف أو عن املودعني!

تغيات املوقف الروس ّي من
رّ
“إسرائيل” وانعكاسه على سورية؟ «كابيتال كونرتول» بعد تبديد  20مليار دوالر
العميد أمني حطيط

يف األيام األوىل للعملية العسكرية اخلاصة
اليت بدأتها روسيا يف أوكرانيا ومع مناشدة
اليهودي زيلينسكي لـ «إسرائيل» التدخل
ومساعدته للمواجهة لالحتفاظ مبوقعه يف
رئاسة أوكرانيا وعمله كممثل للغرب األوروبي
األمريكي
ضد روسيا ،يف تلك األيام األوىل
ّ
حرصت «إسرائيل» على التظاهر بأنها اختذت
موقفًا وسطًا بني روسيا وأوكرانيا ألنها ال تريد
ان
تضحي مبصاحلها مع روسيا ،وبطبيعة احلال
ّ
ال ميكنها ان جتازف يف الوقوف
ضد الغرب
ّ
اىل جانب روسيا ،فكان التظاهر بالوسطية
ّ
أو شبه احلياد بني الطرفني هو
احلل األفضل
املتاح لـ «إسرائيل» للتملص من اإلحراج،
وسطية قادتها إىل عرض الوساطة واستضافة
املفاوضات بني روسيا وأوكرانيا إذا توافقتا
على «تل أبيب» لتكون مكانًا هلا.
أن هذا املوقف «اإلسرائيلي الوسطي
بيد ّ
احملايد» مل يدم طوي ًال يف ّ
ظل ما
سجل يف
ّ
مسار املواجهة وتطورات املواقف الدولية
حيث احنازت «إسرائيل» كما هي احلقيقة
ألمريكا
وصوتت يف اجلمعية العمومية لألمم
ّ
املتحدة
ضد روسيا وكانت من الـ  ٩٣صوتًا
ّ
اليت طالبت بإخراج روسيا من جملس حقوق
اإلنسان ،ثم فتحت أبوابها للمعارضني الروس
واملتمولني من يهود وسواهم الذين أخرجوا
ّ
الثروات الطائلة من روسيا إضرارًا باالقتصاد
زودت به
الروسيُ ،يضاف اىل ذلك ما ّ
«إسرائيل» أوكرانيا من قدرات وخربات
وأسلحة بشكل ّ
ظنت أنه سيبقى بعيدًا عن
العني الروسية ،ويف احملصلة بات الكيان
الصهيوني يف موقع
ضد روسيا
عدائي واضح ّ
ّ
وضد عمليتها العسكرية اخلاصة ومصطفًا
ّ
كما هو يف حقيقته مع املعسكر الغربي الذي
تقوده أمريكا.
مل تفاجئ املواقف «اإلسرائيلية» َمن يعرف
هوية «إسرائيل» وطبيعتها وعالقاتها الدولية،
ومع هذا شكلت هذه املواقف صدمة لروسيا
اليت كانت قد وصلت يف معمعة املواجهة مع
أي موقف دولي
الغرب اىل درجة احتساب ّ
حياهلا مهما كانت درجة سلبيته واالستعداد
للرد مبا هو مناسب ،ولذلك
فإن أوائل
ّ
ّ
الروسية
املوقف
ضد «إسرائيل» متمثلة يف
ّ
ما صدر عن اخلارجية الروسية من إدانة لألداء
«اإلسرائيلي»
ضد الفلسطينيني يف األرض
ّ
احملتلة ،والتذكري
بأن هذا االحتالل يشكل
ّ
«أطول احتالل يف التاريخ» ،موقف طرح
عالمات استفهام حول ما سيكون من مواقف
روسية حيال االعتداءات اليت تستهدف سورية
وهي االعتداءات اليت بدأت مع بدء احلرب
الكونية على سورية يف العام  ٢٠١١واستمرت
ّ
مع متركز القوات الروسية يف امليدان السوري
بناء لطلب من احلكومة السورية يف مهمة
مساعدة اجليش السوري ملواجهة العدوان
اإلرهابي على سورية.
لقد أثار السكوت الروسي عن االعتداءات
«اإلسرائيلية» الكثري من االنتقادات يف
صفوف من يدعم سورية ويتمنى وصوهلا اىل
حد منع العدو «اإلسرائيلي» من االعتداء عليها،
ّ
وكان
ان روسيا يف سورية حملاربة
ّ
الرد دائمًا ّ
اإلرهاب وليست ملواجهة «إسرائيل»
وان
ّ
عال
املصلحة الروسية العليا تفرض إبقاء قدر ٍ
من العالقة اإلجيابية مع «إسرائيل» العتبارات
خمتلفة منها الروسي
الداخلي واملتعلق بفعالية
ّ
اليهود يف قطاعات األعمال واملال واإلعالم
إقليمي
يف روسيا ،ومنها
ودولي ويتعلق
ّ
ّ
بقوة ودينامية «إسرائيل» يف شبكة العالقات
الدولية وعدم مصلحة روسيا يف معاداتها حتى
ال
تتسبب بإحداث نوع من العرقلة أو إنتاج
ّ
الصعوبات اليت تعيق استعادة موقعها على
اخلريطة االسرتاتيجية بعد أن كانت فقدتها

إثر تفكك االحتاد السوفياتي وفرضت أمريكا
اخللفية دوليًا.
عليها اجللوس يف املقاعد
ّ
أما اليوم ومع خوض روسيا مواجهة عنيفة
فإن أشياء كثرية تغيرّ ت ،وباتت
مع الغرب،
ّ
ملزمة بتوزيع العناوين اليت اختارتها بدقة على
ّ
كل الدولة اليت هلا عالقة أو تأثري ما على
مسرح املواجهة وعناوين ترتاوح بني العدو
والصديق واحلليف وبينها أيضًا عنوان «دولة
ملطف يستعمل بد ً
ّ
غري صديقة» أو تعبري
ال
من تعبري «اخلصم» أو العدو ،فروسيا ّ
جتنبت
ّ
يف معرض تصنيف الدول حياهلا
جتنبت ما
وقع به الرئيس األمريكي من تصنيف ثنائي
إن «من ليس معنا فهو
للدول ،حيث قال ّ
أي من مل يكن صديقًا وحليفًا ألمريكا
ضدنا» ّ
فهو
عدو هلا وتعامله على هذا األساس ،أما
ّ
وسعت مروحة التصنيف وأدخلت
روسيا فقد ّ
عبارات جديدة غري مألوفة أو مستعملة سابقًا
يف العالقات الدولية.
ومع هذا
التحول ستكون «إسرائيل» بعد
ّ
سلسلة التصرفات اليت قامت بها
ضد
ّ
املصاحل الروسية أقرب اىل التصنيف بأنها
«دولة غري صديقة» ،وهو تصنيف سيستتبع
من التصرفات ما يناسبه يف أكثر من جمال.
وهو تصنيف فهمت تركيا أبعاده حتى اآلن
حد ما .ومع
والتزمت حدودًا تبعدها عنه اىل ّ
هذا االحتمال وتوقع تصنيف «إسرائيل» على
أنها كيان غري صديق سيطرح السؤال حول ما
قيل من تنسيق وتفاهمات والتزامات روسية
حيال «إسرائيل» يف امليدان
السوري ،حيث
ّ
ستكون األسئلة كبرية وذات طبيعة عمالنية
من جهة واسرتاتيجية من جهة أخرى ،وتبدأ
بالسؤال عن موقف القوات الروسية حيال
االعتداءات «اإلسرائيلية» على سورية او
املوقف من مطالب «إسرائيل» حيال إيران
وحزب اهلل وفصائل حمور املقاومة األخرى يف
سورية عامة وعلى جبهة اجلوالن خاصة.
أن املواقف من العملية العسكرية
إننا نرى ّ
الروسية اخلاصة يف أوكرانيا فرضت خلطًا
لألوراق الدولية ووضوحًا يف هوية وطبيعة
تلك املواقف وهي ستضع حدًا للزئبقية فيها،
وان امليدان السوري سيشهد بداية هذه
ّ
املتغيرّ ات .وهنا لنا أن نتوقع سلوكًا روسيًا
متطورًا أو ً
ال يف مواجهة «إسرائيل» وتاليًا
ً
يف مواجهة تركيا وأخريا يف مواجهة االحتالل
األمريكي وأداته
االنفصالية «قسد».
ّ
وعليه يكون لنا أن نتوقع زمخَا سوريَا بدعم
روسي ومن حمور املقاومة ملواجهة هذه
األضالع االحتاللية والعدوانية الثالثة أمريكا
وتركيا و «إسرائيل» ،وال نستبعد أن يشهد
امليدان السوري تكثيفًا الستهداف اإلرهابيني
يف البادية أو تفعي ًال لعمل املقاومة يف
مواجهة االحتالل األمريكي أو حبثًا عن خمرج
لرتكيا خُيرجها من األرض السورية من غري
االضطرار للمواجهة العسكرية اليت ستكون
خمصصة بشكل أساسي لإلجهاز على ما تبقى
من مجاعات إرهابية يف إدلب وصو ً
ال اىل
احلدود مع تركيا.
فمسرح العمليات
املتعددة يف سورية الذي
ّ
شهد نوعًا من االسرتخاء خالل السنتني
املاضيتني على موعد كما يبدو مع تطورات
مرتقبة ستسقط اسرتاتيجية أمريكا القائمة
على قاعدة «إطالة أمد الصراع» ومنع سورية
من «إطالق عملية إعادة البناء» واحلؤول دون
استثمارها النتصاراتها ولثرواتها الطبيعة.
وإذا كانت دوائر الغرب بدأت تتآلف مع
استعمال عبارة «احلرب السورية انتهت واألسد
انتصر»،
فإن املتبقي هو استكمال االنتصار
ّ
والعودة اىل احلياة الطبيعية اآلمنة .وهذا ما
ان التطورات احمللية واإلقليمية والدولية
يبدو ّ
تتيحه بشكل أفضل.

ينطلق النقاش يف
مشروع قانون «وضع
ضوابط استثنائية
ّ
على
ومؤقتة
التحاويل املصرفية
والسحوبات النقدية»
من زاويتني؛ أثره
على الودائع سواء
السحوبات
جلهة
وما
وقيمتها
املودعني
سيطال
من إجراءات متزامنة
معه مثل االقتطاع
من الودائع ،واجلهة
اليت
هلا
يؤمن
ّ
احلماية :فهل هو
حيمي املصارف من
دعاوى اإلفالس قبل
إعادة هيكلة القطاع

محمد وهبة

املصريف وتقرير من يستمر ومن يفلس ،أم
يوسع صالحيات قوى السلطة الفاسدة
أنه
ّ
واملسؤولة عن االنهيار؟
ال ّ
شك بأن العبارة املستعملة لتوصيف القانون
فيها داللة ما على وظيفته وأهدافه ،وإن
ّ
كانت املواد املقرتحة فيه ،قد ال
تغطي هذه
األهداف .لكن كل النقاشات الدائرة ال تتعلق
بالوظيفة األساسية اليت يفرتض أن يقوم بها
مشروع قانون الـ»كابيتال كونرتول» وهي:
محاية املخزون االسرتاتيجي بالعمالت األجنبية
وتقرير أولوية استعماهلا ضمن أهداف
حمددة
ّ
ختدم عملية النهوض .هذا النقاش غري دائر
اليوم ،بدليل أن مصرف لبنان أنفق  20مليار
دوالر منذ سنتني لغاية اليوم ومل جير أحد أي
تدقيق بآليات اإلنفاق إن اعتربنا أن أسبابه
م ّربرة ،ومل يسأل أحد عن األهداف طاملا أن
اخلروج من نفق األزمة يتطلب عالقة خضوع
مع صندوق النقد الدولي ال حنصل مبوجبها
على أكثر من  4مليارات دوالر و»ختم»
لتسول
ّ
واقرتاض املزيد .يف الواقعّ ،
متثل احتياطات
مصرف لبنان بالعملة األجنبية اجلزء األساسي
من خمزون لبنان االسرتاتيجي .هي املخزون
السائل ،أو السيولة القابلة لالستعمال سريعًا
من أجل متويل استرياد السلع واخلدمات
الضرورية .هذا املخزون مل يعد
يتجدد منذ
ّ
إفالس لبنان يف مطلع  .2019اإلفالس بدأ مع
توقف املصارف عن دفع الودائع للمودعني،
أو التحايل عليهم لالمتناع عن دفعها ،ويوم
توقف مصرف لبنان عن دفع الودائع للمصارف
وختفيف بيع الدوالرات هلم وحلساب زبائنهم.
هذا األمر مل يبدأ ال يف  17تشرين ،2019
وال يف آذار  2020يوم أعلنت الدولة التوقف
عن سداد اليويوربوندز ،بل بدأ يف األشهر
قررت املصارف أن
األوىل يف  ،2019عندما ّ
ّ
متارس قيودًا وضوابط استنسابية
ومقنعة
على التحويالت والسحوبات من خالل إغراء
رد جزء من ودائعهم واحتجاز
املودعني أو ّ
األجزاء األخرى...

لدينا قانون ال يمكن تطبيقه يف األيام العادية بل
يفرتض أن نلزم أنفسنا على تطبيقه ألننا يف عوز
شديد

لكن ليست السيولة لدى مصرف لبنان هي
وحدها خمزون لبنان االسرتاتيجي ،بل هي أيضًا
التدفقات اآلتية من اخلارج ،سواء تلك اآلتية
حتت مسمى مساعدة النازحني السوريني ،أو
حتويالت املغرتبني إىل أسرهم يف لبنان ،أو
أي حتويالت أخرى مثل حقوق السحب اخلاصة
اليت حصل عليها لبنان من صندوق النقد
الدولي يف مواجهة «كورونا» .طبعًا الذهب
هو خمزون ،لكنه ليس خمزونًا سائ ًال ،أو ميكن

تسييله بسهولة إذا كان موجودًا بكامله أص ًال.
املهم ،اإلجراءات اليت يفرتض إدارتها تتعلق
بهذا املخزون من أجل تغطية حاجات اجملتمع
ضمن خريطة أولويات .بهذا املعنى ،يصبح
للضوابط والقيود جدوى ،لكن
بأي شكل؟
ّ
أي خمزون يف وقت أزمة شديدة ،يف
إدارة ّ
ظل أضعف قدرة على جتديده ،تعين أنه جيب
ّ
والتحكم
اإلمساك به
بقوة .فمن األجدر على
ّ
القيام بذلك؟ إنها السلطة.
يف النتيجة ،لدينا قانون ال ميكن تطبيقه يف
األيام العادية ،بل يفرتض أن نلزم أنفسنا
على تطبيقه ألننا يف حالة عوز شديد ،ولدينا
تدعي بأنها ّ
متثل مصاحل الشعب ولديها
سلطة ّ
القدرة على معرفة مصلحته أكثر من أفراده.
لذا ،هو قانون استثنائي ،وهو من نوع
القوانني الزجرية اليت تفرض على كل فرد
وكل
مؤسسة خاصة أو عامة مهما كان شكلها
ّ
أو نوعها أو حجمها أو نفوذها ،أن توافق طوعًا
أو جربًا على
حتدده السلطة
ّ
احلد األدنى الذي ّ
نيابة عن مصاحل الشعب ،من أجل االستمرار
يف البقاء .األمر ال يتعلق باملودعني ،وال
باملصارف ،وال باالنتخابات ،وال بالسلطة ،بل
يتعلق حبماية اجملتمع من أزمة نفاد السيولة
بالعملة األجنبية .من مصلحة هذا اجملتمع ،ألاّ
يسحب كيفما يريد من ودائعه ،ومن مصلحته
ألاّ يستورد ويستهلك ما يشاء من السلع
واخلدمات ،ومن مصلحته أن يلغي كل األعمال
متت إىل الرفاهية بصلة وأن يكتفي باحلد
اليت ّ
األدنى للمعيشة ،ومصلحته ألاّ يبيع أرضه
للخارج...
املؤسف أنه رغم
جترع اجملتمع ،بالطريقة
ّ
الصعبة ،هذا النوع من احلرمان الضروري
لالستمرار يف البقاء ،وذلك خالل ارتفاع سعر
ّ
الصرف
وتضخم األسعار بنسبة  ،%800إال
حدي الدفاع عن
أنهم يواصلون النقاش بني َّ
املودعني أو عن املصارف .للمفارقة ،عليهم
أن يدافعوا عن املخزون الذي ّ
ميثل أولويات
معيشتهم ومستقبلهم .هو ذاك املخزون الذي
أنفقت منه السلطة بيد احلاكم رياض سالمة،
ّ
حنو  20مليار دوالر .هذا النقاش مل
يتبناه
أي طرف من
ّ
أي طرف من حزب املصرف ،أو ّ
مجاعات املودعني ،ال بل إن ّ
خطة احلكومة مع
متر عليه ،بل ستنطلق بزخم
صندوق النقد مل ّ
حنو تطبيق قانون ال نعلم ماذا سيحمي وكيف.
هل تعلم احلكومة كم بقي من هذا املخزون
لدى مصرف لبنان؟ هل
حددت أولويات
ّ
أي من هذا ،بل ها هي
اإلنفاق؟ مل حيصل ٌّ
اليوم تناقش تسديد  220مليون دوالر هي
يف معظمها اشرتاكات
ملؤسسات دولية ،فيما
ّ
مصرف لبنان ينفق على «ذوقه» من املخزون
الباقي.
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اسـرتاليات

اليوم الثامن للحملة االنتخابية :موريسون يف ورطة بعد زلة لسان
حول دفعات  JobSeekerونشطاء مكافحة الفقر غاضبون

جدل حول تأشريات الحماية املؤقتة

يف صفوف JobSeeker
كاثرين ديفيز
تعرض رئيس الوزراء سكوت
موريسون النتقادات من قبل
نشطاء مكافحة الفقر بعد تصريح
خاطئ حول معدل مدفوعات دعم
الدخل للمستفيدين من برنامج
الرعاية االجتماعية .JobSeeker
مع بدء األسبوع الثاني من احلملة
االنتخابية ،كان موريسون يف
بريث ملناقشة ارتفاع تكاليف
املعيشة يف أسرتاليا.
وقال إن االئتالف رفع مدفوعات
دعم الدخل للمتقاعدين ومتلقي
دفعات الرعاية االجتماعية ،مبا
يف ذلك املستفيدين من برنامج
.JobSeeker
وبد ً
بأن
التصريح
من
ال
JobSeeker
من
املستفيدين
يتلقون  46دوالر يف اليوم ،قال
رئيس الوزراء إنهم يتلقون 46
دوالر يف األسبوع.
وأعلن موريسون أمام الصحفيني
أمس اإلثنني « :زدنا دفعات
 JobSeekerمن  40دوالر يف
األسبوع إىل  46دوالر يف األسبوع
منذ االنتخابات األخرية».
وأوضح رئيس الوزراء يف وقت
الحق أنه «أخطأ يف الكالم» بعد
أن استجوبه الصحفيون أثناء
مغادرته املهرجان االنتخابي.
ّ
وسلطت زلة لسان موريسون
الضوء على االرتفاع احلاد يف
تكلفة املعيشة لألسرتاليني
الذين يعتمدون على الرعاية
االجتماعية يف معيشتهم.
وقال مركز مكافحة الفقر يف
بيان« :رئيس الوزراء ليس فقط
غري قادر على تذكر الرقم الذي
نضطر للعيش عليه ،إنه غري قادر
على فهم كم هو منخفض».
وتأسس مركز مكافحة الفقر
يف أيار/مايو  2021من قبل
أشخاص يعيشون على مدفوعات
سنرتلينك .ويزعم املركز أنه غري
متحالف مع األحزاب السياسية
ويهدف إىل «ضمان أن تكون
أصوات وحقوق األشخاص الذين
يعانون من الفقر يف صلب
تطوير السياسة االجتماعية».
على الرغم من التوضيح ،قالت
املتحدثة باسم مركز مكافحة
الفقر ،كريستني أوكونيل،
إن القضية األساسية ال تزال
قائمة :ال يوجد طرف كبري على
استعداد لزيادة مدفوعات دعم
الدخل للمستفيدين من برنامج

.JobSeeker
ووخضع حزب العمال أيضًا
للتدقيق بعد أن كان من املتوقع
أن يراجع مدفوعات ،JobSeeker
إذا مت انتخابه يف  21أيار.
لكن األسبوع املاضي أكد زعيم
املعارضة أنتوني ألبانيزي أن
حزبه ال ينوي مراجعة املدفوعات
أو زيادتها ،قائ ًال إن ذلك
سيكون مكلفًا للغاية.
يف غضون ذلك ،تعهد حزب
اخلضر بزيادة دعم الرعاية
االجتماعية للمستفيدين من
سنرتلينك إىل  88دوالر يف
اليوم.

وعد العمال لنظام NDIS

كشفت املعارضة النقاب عن
ستة إجراءات رئيسية تقول إنها
ستعيد نظام  NDISإىل رؤيته
األصلية.
وتشمل اخلطة رفع احلد األقصى
عملية
وتبسيط
للموظفني،
التخطيط وتعيني مسؤول كبري
داخل اهليئة لتقديم خدمات
أفضل للمناطق الريفية.
كما تعهد حزب العمال بإيقاف
ً
مؤقتا على نظم
التغيريات
اإلعاشة باملستشفيات والبحث
عن طرق للحد من الروتني
وتقليل طوابري االنتظار الطويلة
لذوي االحتياجات اخلاصة إلجياد
سكن مناسب.
قال شورتن إن سوء اإلدارة
احلكومية أدى إىل زيادة بنسبة
 400يف املائة يف قرارات
اهليئة اليت يتم التقاضي ضدها
يف حمكمة االستئناف اإلدارية
وكلفت حوالي  28مليون دوالر
يف ستة أشهر على األتعاب
القانونية فقط.

ألبانيزي يكشف النقاب عن
تعهد بتمويل مدفوعات الكوارث
الطبيعية

يف هذه األثناء ،حياول ألبانيزي
كسب األصوات من خالل
تقديم تعهد متويل بقيمة 38
مليون دوالر على مدى ثالث
سنوات لصندوق إغاثة الكوارث
األسرتالية ،وهي منظمة يقودها
مسؤول سابق يف قوات الدفاع
األسرتالية ملساعدة اجملتمعات
بعد الكوارث الطبيعية.
يقول حزب العمال إن التمويل
سيسمح للمنظمة بأن يكون لديها
 5200متطوع إضايف إىل جانب

املساعدة يف تغطية التوظيف
والتدريب واملعدات.
يأتي هذا اإلعالن يف أعقاب
هجوم زعيم املعارضة على رئيس
الوزراء بسبب تعامله مع حرائق
الغابات يف الصيف األسود يف
 20-2019والفيضانات األخرية
يف كوينزالند ومشال نيو ساوث
ويلز.

ماليني دوالر لقطاع املعادن
احليوي يف الوالية.
وقال موريسون حول هذه
هذه
«ستعمل
املشروعات
ً
أيضا على تعزيز
االستثمارات
تطوير املعادن املهمة يف
أسرتاليا وصناعات اهليدروجني
النظيفة ،مما يساعد على حتقيق
رؤية احلكومة جلعل أسرتاليا
عامليا للهيدروجني
ومصدرا
منتجا
ً
ً
ً
النظيف حبلول عام .».2030

أما بالنسبة ملوريسون ،فقد
أستهل جولته يف غرب أسرتاليا
باإلعالن عن مشروعني للطاقة
اهليدروجينية واملزيد من التمويل
لسالسل إمداد املعادن املهمة.
ستصبح بيلبارا يف مشال
الوالية وكوينانا يف بريث مقرا
للمشاريع اجلديدة ،مع متويل
حكومي بقيمة  140مليون دوالر
للمراكز باإلضافة إىل  6ماليني
دوالر للتحقيق يف مشروعني
تنمويني جديدين يف الوالية.

أصدر وزير الطاقة أجنوس تايلور
ً
بيانا قال فيه إن أسعار الطاقة
سرتتفع مبوجب خطة العمال
لتحديث نظام نقل الكهرباء يف
أسرتاليا .لكن حزب العمال شكك
يف مصدر منوذج احلكومة.
قال تيلور يف بيان يوم الثالثاء
املاضي« :مبوجب خطة حزب
العمال ،سخسر مستهلكي الطاقة
سنويا حبلول -2032
دوالرا
560
ً
ً
 ، 33يف املتوسطيف مجيع أحناء
البالد لزيادة حجم شبكة النقل
إىل ما يقرب من  100مليار
دوالر».
وقال إن اهليئة التنظيمية
املستقلة حددت أسعار األعمدة
واألسالك وادعت أن زيادة قيمة
الشبكة مبوجب خطط العمال
ستؤدي إىل زيادة أسعار الطاقة
املنزلية.
لكن بيان تايلور ال يتضمن
تفاصيل عن النمذجة اليت تؤكد
هذا االدعاء.
وقال كريس بوين املتحدث
باسم حزب العمال للمناخ

سكوت موريسون يكشف النقاب
عن محاور هيدروجني جديدة لـ
WA

تتوقع احلكومة الفيدرالية أن خيلق
املركزان اجلديدان أكثر من 3600
وظيفة وسيجلبان أكثر من 410
ماليني دوالر من االستثمارات
اخلاصة والعامة اجلديدة.
هذا وسيتم ختصيص  67مليون
دوالر أخرى لتطوير مشروعني
وختزينه
الكربون
الحتجاز
باإلضافة إىل دعم تقييم موقع
ختزين ثالث حمتمل يف غرب
أسرتاليا.
كما سيخصص ما يقرب من 8

صراع على أسعار الطاقة

والطاقة ،يف بيان إن هذا
االدعاء هو «األحدث منذ أكثر من
عقد من محالت التخويف املناخي
من األحرار» وتساءل عن مصدر
منوذج احلكومة.

سكوت موريسون يف مأزق بسبب
كاثرين ديفيز

ال يزال موريسون يتعرض
لضغوط للتخلي عن مرشحة
وارينجاه األحرارية املثرية للجدل
كاثرين ديفيز.
اعتذرت ديفيز عن عدد من
التغريدات والتعليقات املناهضة
ملتحولي اجلنس ،وحافظت على
دعم موريسون  ،لكن مات كني
أمني خزانة نيو ساوث ويلز قال
إنها غري مناسبة للمنصب وال
تتماشى مع قيم احلزب.
رفض كني السماح لديفيس
بالبقاء يف حزب األحرار ،حيث أن
ذلك يعين أن احلزب مؤيد لتلك
التعليقات املسيئة.
ويعتقد كني أن ديفيس تضر
بفرص املعتدلني من حزب
األحرار ،مبن فيهم زميرمان
ونائب وينتورث ديف شارما،
يف إعادة انتخابهم مرة أخرى.
لكن استطالعات الرأي اجلديدة
تظهر أن ك ًال من حزب العمل
والتحالف خيسران األصوات
األولية بعد أسبوع احلملة األول.
Newspoll
نتائج
أظهرت
املنشورة يف The Australian
ليلة اإلثنني املاضي أن  36يف
املئة سيصوتون حلزب العمال،
باخنفاض نقطة واحدة من  37يف
املائة يف  10أبريل.

اتهمت كريستينا كينيلي عضو
حزب العمال رئيس الوزراء
سكوت موريسون باستغالل
ملف سياسة طاليب اللجوء بشكل
غري نزيه خالل احلملة االنتخابية،
ودافعت عن أوراق اعتماد حزبها
فيما يتعلق بأمن احلدود ضد
هجمات التحالف.
سعى السيد موريسون يوم
االثنني إلحياء املنافسة مع
حزب العمال حول بؤرة التوتر
السياسي اليت طال أمدها،
مهامجا خطته إللغاء تأشريات
ً
احلماية املؤقتة ( .)TPVsوقال
إن التزام حزب العمل بإزالة
 TPVsإذا مت انتخابه أظهر أنهم
ً
«شيئا عندما يتعلق
مل يتعلموا
األمر حبماية احلدود».
وزعم رئيس الوزراء أن التأشريات
 اليت متنع إعادة التوطني الدائملطاليب اللجوء الذين يأتون إىل
أسرتاليا عن طريق القوارب -
هي بند أساسي يف سياستها
املتعلقة بأمن احلدود.
لكن كينيلي قالت إن التأشريات
انتفى غرضها بسبب سياسة
إعادة القوارب يف أسرتاليا،
واليت يدعمها الطرفان.
وقالت إن حماولة موريسون
السياسي
االنقسام
إشعال
كانت «فقط لصرف االنتباه عن
إخفاقاته وعدم كفاءته».
وقالت للصحفيني يف سيدني:
«إذا حاولت القدوم إىل أسرتاليا
بالقارب ،فلن تستقر هنا  -فلن
حتصل على تأشرية محاية مؤقتة
أو أي تأشرية أخرى».
«موريسون يقول إن هذا جزء
من خطة حزب العمال بشأن
احلدود السيادية ،إنه يكذب
بكل بساطة».

أسرتاليا تضرب رقما قياسيا يف
عدد املسجلني لالنتخابات الفدرالية

سجلت أسرتاليا أعلى يوم من
حيث التسجيل يف التاريخ حيث
لالنتخابات
الناخبون
يستعد
الفيدرالية.
االنتخابات
مفوضية
أكدت
األسرتالية أن  96يف املائة من
األسرتاليني املؤهلني قد التحقوا
بالتصويت يف  21مايو/آيار
القادم.
سجل حنو  214000شخص
للتصويت يف يوم االثنني
من خالل مفوضية االنتخابات
األسرتالية ( - )AECوهو أكرب
تسجيل ليوم واحد يف تاريخ
أسرتاليا.

تم اآلن تسجيل أكثر من 17.2
مليون أسرتالي للتصويت.

وقال رئيس املفوضية توم
روجرز إن نسبة االلتحاق هي
«معجزة دميقراطية يف العصر
احلديث».
قال روجرز« :احلالة الرائعة
للعملية االنتخابية يف أسرتاليا
شيء مل نشهده ببساطة يف
معظم األماكن حول العامل».
مت توظيف ما يقرب من 1000
موظف من قبل  AECملواكبة
الطلب يف عطلة نهاية األسبوع
الطويلة لعيد الفصح.
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مأقاالت وتـحقيقات

الـ«كابيتال كونرتول» إلبراء ذ مّة املصارف :اللجان النيابية حزب املصرف األكرب
رىل إبراهيم

حتى اآلن ،ال يزال مشروع قانون تقييد السحوبات والتحويل
ذمة للمصارف
ّ
املقدم من احلكومة يتضمن صراحة براءة ّ
وملصرف لبنان على كل اجلرائم املالية املرتكبة يف املرحلة
أدت إىل االنهيار .وال يزال يطغى على
السابقة واليت ّ
النقاش يف اللجان املشرتكة إقرار املشروع من دون إقرار
ّ
مسودتها يف احلكومة ومل ِ
درس
يبد أي
ّ
خطة التعايف اليت ُت َ
طرف رأيًا واضحًا فيها بعد
بدا املشهد سورياليًا ،الثالثاء املاضي ،خالل مناقشة اللجان
النيابية املشرتكة مواد قانون الـ «كابيتال كونرتول» املرسل
فرقتهم السياسة ،مجعهم التوافق على
من احلكومة .فمن ّ
اإلسراع يف إقرار القانون مع تعديل مواده .حزب اهلل كان
إىل جانب تيار املستقبل واحلزب االشرتاكي وحركة أمل،
فيما
أصر كل من التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية على
ّ
تفنيد املواد تفصيليًا ،مع اإلشارة اىل أنهما يقومان باخلطوة
ُ
قرت
مكرهني بسبب إصرار الكتل األخرى .يف اخلالصة ،أ ّ
املادة الثالثة من القانون بعد تعديلها واملوافقة عليها من
قبل كل األطراف.
وبعدما كانت الصيغة القدمية متنح صالحيات استثنائية
للجنة اليت يرتأسها وزير املال ،جرى تعديلها لتصبح برئاسة
رئيس جملس الوزراء ،على أن تصدر احلكومة املراسيم
التطبيقية وتتوىل اللجنة تنفيذها .وأصبحت الصيغة املعدلة
كاآلتي:
1ــــ ُتنشأ جلنة خاصة برئاسة رئيس جملس الوزراء ووزير
املالية
ووزيري االقتصاد والتجارة والعدل وحاكم مصرف
َ
لبنان.
2ــــ يف حال احلاجة إىل االستعانة بقضاة أو خبرباء ماليني
بناء على
واقتصاديني يتم تعيينهم بقرار من جملس الوزراء ً
اقرتاح من رئيس جملس الوزراء.
3ــــ تقوم اللجنة بإعداد النصوص التطبيقية اليت تصدر
بناء على اقرتاح من رئيس جملس الوزراء ،وتتوىل
مبرسوم ً
اللجنة اإلجراءات التنفيذية.
اىل جانب املادة الثالثةُ ،ر ّحل خالف من جلسة األسبوع
املاضي عند إقرار املادة الثانية املتعلقة بالتعريفات .فلما
وصل الدور إىل تعريف «األموال اجلديدة» ،جرى االعرتاض
على ذكر «تعاميم مصرف لبنان» ضمن التعريف ُ
وطلب اىل
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة إرسال «اجتهاد قانوني»
من دون ذكر التعاميم.
وبالفعل ،وصل اقرتاح سالمة الذي يعترب األموال اجلديدة:
«تدفقات العمالت األجنبية كافة
احملولة اىل حسابات
ّ
مصرفية يف لبنان اليت ّ
متت بعد  17تشرين  2019عن طريق
حتاويل من اخلارج و /أو إيداعات نقدية .ويستثنى منها
احملولة من اخلارج وذلك:
األموال
ّ
ــــ بنسبة  %15من قيمة األموال
احملولة إىل اخلارج خالل
ّ
الفرتة املبتدئة من  2017/7/1حتى تاريخ  ،2020/8/27من
أي منهم بتحويل ما يفوق جمموعه 500
العمالء الذين قام ّ
ألف دوالر أمريكي أو ما يوازيه بالعمالت األجنبية األخرى.
ــــ بنسبة  %15من قيمة االعتمادات املستندية املفتوحة يف
أي واحدة من السنوات الثالث التالية 2017 :أو  2018أو
.2019
ــــ بنسبة  %30من قيمة األموال
احملولة اىل اخلارج خالل
ّ
الفرتة املبتدئة من  2017/7/1حتى تاريخ  ،2020/8/27من
رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارات وكبار مساهمي املصارف
ومن اإلدارات العليا التنفيذية للمصارف وعمالء املصارف
من األشخاص املعرضني سياسيًا  pepsوذلك بصورة مباشرة
أي منهم ،والذين
أو غري مباشرة أو بواسطة شركات ميتلكها ّ
أي منهم بتحويل ما يفوق جمموعه  500ألف دوالر أو ما
قام ّ
يوازيه بالعمالت األجنبية».
ومبوازاة ذلك ،مل تكن اجللسة هادئة ،وخصوصًا أن البعض
يوجه اتهامات لآلخرين
يف تيار املستقبل واحلزب االشرتاكي ّ
بـ»الشعبوية» ،ويتقصدون املماطلة ملنع إقرار القانون قبيل
االنتخابات النيابية.
وقال النائب االشرتاكي بالل عبد اهلل للزميلة «األخبار» إن
«هذا القانون ال حيتمل هذا
الكم من اإلنزاالت السياسية
ّ
عليه .فمن لديه ثأر مع سالمة ومصرف لبنان يرميه يف
اجللسة ،ومن لديه مشكلة مع املصارف أيضًا .ومثة مشكلة
أخرى تتعلق بالسرية املصرفية وبرغبة البعض يف رفعها
كليًا ،رغم أن هذه امليزة هي اليت تسهم يف اجتذاب
اإليداعات واالستثمارات ،لذلك من األفضل أن يكون رفع
السرية جزئيًا» .وأكد عبد اهلل ضرورة مقاربة القانون «بعيدًا
عن احلسابات االنتخابية والكيدية ومع احرتام ثوابت ثالث:
تأمني انطالقة ّ
خلطة التعايف ،محاية أموال املودعني ،أرضية

ثابتة لنستمر».
وأشار إىل مسعى
إلقرار الكابيتال
قبل
كونرتول
االنتخابات رغم
تفضيل كتلته أن
يكون ضمن خطة
كاملة .ولكن ألنه
«جزء من القوانني
ا إل صال حية
املطلوبة للحفاظ
الكتلة
على
النقدية املتبقية،
ال ضري بإقراره
وحيدًا».
كالم عبد اهلل
مع
يتعارض
النائب
موقف
جورج
القواتي
عدوان ،إذ وصف
القانون
األخري
من دون خطة
شاملة بـ»حفلة ضحك عالدقون» .وقال يف معرض إجابته
على اتهام بعض النواب له بالشعبوية والرغبة يف تطيري
القانون إن «املشروع بصيغته املرسلة من احلكومة يغطي
كل املوبقات اليت قام بها حاكم مصرف لبنان واملصارف
والسلطات السياسية ويفتح اجملال الستمرارهم يف النهج
نفسه».
وأوضح عدوان للزميلة «األخبار» أن حزب اهلل وحركة
ّ
«أصروا على عدم ربط القانون
أمل وتيار املستقبل
خبطة
ّ
التعايف ،رغم اقرتاحنا الضغط على احلكومة إلقرارهما
بالتوازي.

اللجان املشرتكة تناقش مشروع القانون مادة مادة
لذلك أبلغناهم أننا نقبل
ّ
النقاش ولكن
سنفند
القانون على احلرف ألنه
مينح براءة ذمة للمصارف
ومصرف لبنان وللحكومات
حد سواء.
املتعاقبة على ّ
وهو ما حصل ،فبدأنا
النقاش كل مادة مبادتها
وستكون هناك جلسة كل
يوم» .ووصف عدوان
املشروع بأنه «ملغوم

هذه الصيغة
لم تُقرّ بعد
يف انتظار أن
تدرسها كل الكتل
النيابية

ويفرتض التدقيق به .فعلى سبيل املثال ،وخالل النقاش
باملادة الثانية أي التعاريف ،كان مقرتحًا مترير
منصة
ّ
صريفة يف مصرف لبنان بصيغتها احلالية ملنحها شرعية
لكل ما نفذه سالمة بواسطتها سابقًا .لكن أصررنا على
تعديل تعريفها لتصبح منصة الصريفة (مع أل التعريف)
وهي منصة ستنشأ إنفاذًا هلذا القانون ،مبعنى أننا رفعنا
الغطاء والشعبية عن
املنصة القدمية» .كذلك األمر بالنسبة
ّ
إىل تشكيل اللجنة «اليت كانت
مفوضة بالتحكم يف رقاب
ّ
الناس وميكنها اختاذ قرارات وتنفيذها من دون رقيب».
من جهته ،أكد النائب حسن فضل اهلل أن «مشروع احلكومة
غري مقبول من قبل الكتلة وهو حباجة إىل تعديالت جوهرية
وبنيوية وهو ما حيصل يف اللجان اليوم» .وأشار إىل أن
تقر بالتوافق ،نافيًا أن تكون أي كتلة معرتضة على
املواد ّ
مبدأ الـ»كابيتال كونرتول».

قيود وتعريفات غري مشروعة
حضر جلسة اللجان النيابية املشرتكة ممثلون عن احتاد
نقابات املهن احلرة اليت قدمت مالحظاتها على القانون.
ّ
لكنها أشارت إىل أنه يأتي متأخرًا ،وقد
حيقق عكس ما
ُيرسم له من أهداف إذا جرى مبعزل عن رزمة من القوانني
ّ
والتدابري األخرى وال سيما
خطة التعايف ،وتوحيد سعر
الصرف ،وإعادة هيكلة املصارف ،ورفع السرية املصرفية،
وضرورة حتديد مسؤولية توزيع اخلسائر .واعرتض االحتاد

على املواد الواردة ضمن القانون ،ومنها عبارة «األموال
اجلديدة» باعتبارها عبارة «غري مشروعة» .كذلك رفض
االحتاد وضع قيود على عمليات بيع العملة الوطنية لشراء
الدوالر ،ألنه سيفاقم ظاهرة السوق السوداء ،واعرتض
على وضع قيود على السحوبات اخلاصة والتحويالت مبا
مساه القانون «األموال القدمية» .فتدبري مماثل يعين
«حرمان املودعني من ودائعهم نهائيًا وحتميلهم منفردين
وزر املسؤوليات وعبء اخلسائر».
يقيد
الذي
التاسعة
املادة
نص
كذلك استغرب االحتاد
ّ
ّ
ّ
فتح حسابات مصرفية جديدة« ،وكأن املقصود
شل
احلركة االقتصادية بينما املطلوب إلزام املصارف بإعادة
فتح احلسابات املغلقة من دون وجه حق» ،معتربًا أن أمرًا
مماث ًال
يشجع على االقتصاد النقدي والتهريب وتبييض
ّ
األموال.
أما املادة العاشرة املتعلقة مبراقبة حسن تطبيق القانون
والعقوبات ،فمرفوضة كونها تضع هذه الصالحيات «بيد
جلنة الرقابة على املصارف اليت أثبتت عدم استقالليتها
وحيادها إضافة إىل إخالهلا مبمارسة عملها الرقابي» ،فض ًال
عن أن مادة العقوبات «تضرب السلطة القضائية وهيبة
القضاء وتضع مسألة فرض الغرامات وفق تقدير اللجنة
رغم وضع آلية إلدخال النائب العام التمييزي» .املادة
األهم هي املادة  12اليت تتمحور حول األحكام العامة .فهذه
املادة وفق االحتاد متنح من دون خجل إبراء ذمة للمصارف
واملؤسسات املالية واملصرف املركزي وحتى الدولة من
أي مسؤولية سابقة وحاضرة أو الحقة بالنسبة إىل كل
املراجعات املقامة
ضدها يف الداخل أو اخلارج واإلجراءات
ّ
القضائية واألحكام الصادرة باستثناء املربمة».
كذلك متنع هذه املادة «املساءلة واملالحقة القانونية وهي
مبثابة شبه عفو عام مالي سيتصدى الرأي العام هلا» .لكل
هذه األسباب ،يرفض احتاد نقابات املهن احلرة مشروع
قانون الـ»كابيتال كونرتول» بصيغته احلاضرة املقدمة من
احلكومة.

موقف بري الفت
كان الفتًا تغيرّ موقف حركة أمل من مشروع قانون
الـ»كابيتال كونرتول» بهذه السرعة ،ففي الفرتة األوىل
اليت تلت توقف املصارف عن الدفع ،وبدء النقاش يف
ّ
خطة التعايف ،كان رئيس جملس النواب نبيه بري من أبرز
املعارضني إلقرار قانون تقييد السحوبات والتحويل بذريعة
احلفاظ على أموال املودعني.
وقد شكا رئيس احلكومة جنيب ميقاتي من هذا املوقف مرارًا
وطلب من الرئيس بري يف أكثر من مناسبة تعديل موقفه،
إال أن بري
استمر على موقفه حتى األيام القليلة املاضية
ّ
اليت سبقت االتفاق على مستوى املوظفني مع صندوق النقد
الدولي .وقد فوجئ عدد من النواب أثناء النقاشات يف
اللجان املشرتكة أمس ،بأن نواب حركة أمل بدوا
متحمسني
ّ
إلقرار القانون على عكس ما أظهروه سابقًا.
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The Ponzi Scheme That Broke Lebanon
2020 compounded the
country’s economic
misery, as did a catastrophic explosion at
the port of Beirut in August of that year, which
killed more than 200
people and caused billions of dollars of damage.
Foreign donors have
conditioned the massive bailout needed
to stabilize Lebanon’s
economy on an agreement between Lebanon
and the International
Monetary Fund (IMF)
that would require fiscal discipline and reform. Yet Lebanon’s
leaders—and their allies in the banking sector—have not cooperated. Instead, they have
resisted any resolution
of the country’s national bankruptcy that
would disadvantage
bank shareholders or
top depositors. They
also have yet to carry
out basic measures—
including approving a
plan to restructure Lebanon’s external debt
and unifying the country’s multiple exchange
rates—that the IMF has
required as preconditions for a bailout. In
the meantime, private
banks have allowed
elites to move their
money out of the country while restricting ordinary depositors’ access to their accounts,
meaning that the heaviest burden from Lebanon’s economic losses
has fallen on those
least able to bear it.

TAKE A STAND

Ever since Biden unveiled a new strategy
for fighting corruption
last year, U.S. officials
have placed greater

the United States “has
worked very closely with him over the
years” and that “he enjoys great confidence
in the international financial community.”
That interview came
at a pivotal moment
in Lebanese politics,
just as Lebanese news
outlets reported that
Salameh, along with
the country’s banking
lobby and many of its
allies in Parliament, was
opposing a Lebanese
government financial
recovery plan that was
supposed to serve as
the basis for negotiations with the IMF and
that would have disadvantaged financial sector interests. Salameh
and his allies won out,
talks with the IMF collapsed, and Lebanon’s
economic crisis has
dragged on for two
None of this is espe- more years.
cially convincing, however, given that the But the problem is
United States is seen not just that the Unitas close to some of ed States has looked
the Lebanese officials away from corruption
most responsible for in the past, it’s that it
the current crisis. Cen- has also allowed antral bank governor Riad ticorruption efforts to
Salameh, in particular, be politicized in a way
has long worked with that undermined their
the United States to credibility. In 2020, for
counter Hezbollah fi- instance, the Trump adnancing. In addition to ministration used the
bearing responsibility Global Magnitsky Act
for the central bank’s to sanction the leading
policy of financial engi- Maronite Christian polineering and the coun- tician Gebran Bassil,
try’s economic col- ostensibly for corruplapse, Salameh faces tion but really because
serious allegations of he is an ally of Hezbolself-dealing and illicit lah. David Schenker,
enrichment. Yet until who served as assisrecently, many in Leba- tant secretary of state
non regarded him as for near eastern affairs
untouchable because from 2019 to 2021, adof his relationship mitted as much after
with Washington, and leaving office. “We levnot without reason. In eled a series of sancMay 2020, Shea gave tions against Hezbollah
a television interview and its Lebanese alin which she defended lies,” he said, “includSalameh, saying that ing, importantly, nonemphasis on tackling
the problem in Lebanon. U.S. Treasury
Department officials
have urged Lebanese
leaders and bankers to
step up due diligence
efforts and improve
transparency and accountability. In October
2021, the United States
imposed sanctions on
two politically connected Lebanese businessmen and one member
of Parliament for illicit
enrichment and undermining the rule of
law. And in December,
Dorothy Shea, the U.S.
ambassador in Beirut,
presented a Lebanese
investigative journalist with an anticorruption award, using the
occasion to emphasize
Washington’s
newfound commitment to
battling corruption.

Shia, culminating in
the Global Magnitsky
designation of Gebran
Bassil for corruption.”
The Biden administration’s October 2021
anticorruption sanctions could likewise be
plausibly construed as
targeting Hezbollah allies, given the individuals targeted.

The U.S. needs to
prioritize Lebanon’s
economy over preserving relationships with the leaders who tanked it.

If the Biden administration wants Lebanon’s leaders to take
its concerns about
corruption seriously,
it needs to shed the
United States’ reputation for tolerating corruption among friendly
elites and dispel the
impression that anticorruption measures
such as sanctions are
really tools to curtail
Hezbollah’s influence
in Lebanon.

To that end, Washington will have to stress
the necessity of reform
to its Lebanese interlocutors, coordinating
closely with allies such
as France. U.S. officials
should push Lebanon’s
leaders to meet the
IMF’s preconditions for
assistance, including
by taking steps to restructure the financial
sector, consolidate its
failing banks, and audit the central bank—
measures that Lebanese elites have sought
to obstruct. In addition, the United States
should insist that any
economic
recovery
plan must protect small
depositors and provide
social support for the
country’s most vulnerable.

But really fighting corruption in Lebanon
will require more than
just condemning corruption in rhetorical
terms and advocating
for specific reforms. It
will require Washington to break publicly
with financial elites
such as Salameh who
bear responsibility for
the country’s collapse.
This is vital because
the domestic political
fight over who should
be blamed for the crisis
and who should bear
its costs is still ongoing. Lebanon’s central
bank and commercial
banks deny responsibility for the country’s
current predicament.
They have argued that
they should be made
whole at the Lebanese
public’s expense. In
this internal debate,
elites seeking to stymie
reform draw strength
from their ties with the
United States—which is
why they have consistently sought to portray
interactions with U.S.
officials as affirmation
from Washington. The
United States should
not be seen as siding
with the same elites
who are resisting necessary reforms.

In addition to calling out
Lebanese officials for
their role in the current
crisis, the Biden administration can signal
its seriousness about
fighting corruption by
imposing new sanctions on corrupt Lebanese figures across the
sectarian and political
spectrum. It should
follow up its October
2021 anticorruption
sanctions by targeting
additional politicians,
bankers, and media figures implicated in public corruption, including

individuals associated
with traditionally U.S.friendly parties.

Taking a harder line
on corruption will inevitably damage some
longstanding U.S. relationships with Lebanese politicians and
financial elites. But
these figures have little
choice but to cooperate with Washington on
U.S. priorities such as
countering terrorism financing and excluding
Hezbollah from international banking networks, given that the
United States can effectively shut noncompliant banks out of the
global financial system.
And in any case, the
United States needs
to prioritize rescuing
Lebanon’s economy
over preserving relationships with the leaders who tanked it. That
requires
promoting
painful reforms at the
expense of Lebanese
elites, including those
seen as friendly toward
the United States.
Lebanon is a major
test of the Biden administration’s anticorruption agenda. What
the United States does
there won’t just affect
the odds of a rescue
package that could prevent the Lebanese state
from failing; it will also
demonstrate to corrupt
regimes around the
world that Washington
is serious about fighting
corruption. To do that,
however, the Biden administration will have to
show Lebanese leaders
that it will no longer tolerate the kind of grand
corruption that cratered
Lebanon’s economy.
Failing that, Biden’s
anticorruption rhetoric
will be just words.
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U.S. Ties to the Country’s Elites Will Test Biden’s Anticorruption Agenda

The Ponzi Scheme That Broke Lebanon
By Sam Heller
April 18, 2022

For the last two and a
half years, Lebanon’s
economy has been in
free fall. The country’s
currency, the lira, has
lost more than 90 percent of its value against
the U.S. dollar; GDP has
shrunk by nearly 60
percent; and close to
80 percent of Lebanese
have slipped below the
poverty line, along with
practically all of the 1.5
million Syrian refugees
living in Lebanon. Hundreds of thousands of
people have fled the
country.
The crisis, which is
among the worst to hit
any country in modern
history, was precipitated by the collapse of
what UN Secretary General António Guterres
described as “something similar to a Ponzi
scheme”: for years, the
country’s central bank
used ordinary bank depositors’ money to finance the corrupt and
wasteful spending of
successive Lebanese
governments. Participants in the scheme
reaped huge returns—
until 2019, when it all
came tumbling down.
The pyramid scheme
may not have been
technically illegal, but it
nonetheless amounted
to corruption on a grand
scale: Lebanese elites
made a killing, spirited
their ill-gotten gains
abroad, and left millions
of their impoverished
countrymen holding the

bag.

But the crisis wasn’t
just caused by greed
and corruption; it has
been prolonged by the
unwillingness of those
who are responsible to
change their ways or to
assume their fair share
of the country’s massive financial losses.
International donors are
willing to discuss a bailout that could right the
economy, but Lebanese
leaders have resisted
even the most basic reforms that lenders have
demanded as a precondition for a rescue package. The country’s political and financial elites
have benefited handsomely from the current
system, and they stand
to lose from any ordered
resolution of Lebanon’s
national bankruptcy.
According to the World
Bank, Lebanon is now
mired in a “deliberate
depression,” one that
has been “orchestrated
by the country’s elite
that has long captured
the state and lived off
its economic rents.”
Lebanon’s
predicament poses a unique
challenge for the Biden
administration, which
hopes to prevent the total collapse of the country and has declared
fighting corruption a
national security priority. In line with President
Joe Biden’s global anticorruption agenda, U.S.
officials have pushed
Lebanese leaders to
rein in corruption and
make the reforms that
would enable an inter-

Protesting in front of Parliament in Beirut, Lebanon, February 2020, Mohamed Azakir / Reuters

national bailout. But
few in Lebanon take
the United States at its
word, since Washington
has long tolerated corruption among its partners in Lebanon and
weaponized anticorruption measures against
its enemies.
Even now, American
messaging on corruption and reform suffers
from a conspicuous—
and deadly—omission:
U.S. officials have remained largely silent
on the grandly corrupt
scheme that precipitated Lebanon’s national bankruptcy, and in
which key U.S. partners
are implicated. When
it comes to corruption
in Lebanon, the United
States has a credibility
problem—one that the
Biden administration
will need to remedy if
it wants to be a useful partner in reform.
The administration’s
approach to Lebanon,
where fighting corruption and preventing
state collapse neces-

sarily go hand in hand,
is a vital test of its commitment to combating
corruption globally.

Lebanon is governed
by an unwieldy sectarian system that divides
political representation
among 18 officially recognized sects—each
with its own political
boss and patrimonial
fiefdom. By divvying the
top government positions among Sunnis,
Shiites, and Christians,
however, this system
has facilitated the capture of state institutions
by elites, enabling them
to exploit public resources for private gain
and to solidify their hold
on their sectarian constituencies.

ular infusions of foreign
capital to function. When
those inflows slowed
because of deepening
political disfunction and
conflict—including in
neighboring Syria—the
country’s central bank
resorted in 2016 to
what it called “financial
engineering” to fund
government
deficits
and maintain an artificially high value for the
Lebanese lira. In short,
the central bank paid
Lebanese commercial
banks exorbitant interest rates for dollar deposits, and those banks
in turn offered their own
generous returns to lure
more depositors. Everyone involved made a lot
of money, even as the
country’s financial sector stealthily took on
huge systemic risk.

Corruption in Lebanon, however, is not
just a matter of political patronage and rotten public contracting.
For decades, Lebanon’s
largely unproductive
economy relied on reg-

Financial engineering
wasn’t just a high-risk
move to prop up Lebanon’s government and
currency. It was also the
latest version of a decades-old compact between government and

CORRUPTION OF A
STATE

financial elites in which
public resources feed
the country’s oversized
banking sector. Lebanon’s political class is
deeply enmeshed with
its financial elites. In
the most prominent example, Saad Hariri, son
of former prime minister and business tycoon
Rafik Hariri who served
as prime minister himself from 2009 to 2011
and from 2016 to 2020,
is the main shareholder
in one of the country’s
largest banks. It may
not have been illegal
for Lebanese officials to
benefit from the central
bank’s ruinous policies,
but it was certainly corrupt.

Lebanese elites made
a killing and left millions of their impoverished countrymen
holding the bag.

And it all fell apart in
October 2019, when already struggling Lebanese banks reacted to
massive antigovernment protests by shutting their doors and
denying depositors access to their accounts.
This apparent attempt
to preempt a bank run
sparked a fatal crisis of
confidence in the country’s banking sector,
rendering Lebanon’s
private banks, central
bank, and state all suddenly insolvent. Total
losses to the country’s
financial sector are estimated in the tens of billions of U.S. dollars. The
arrival of the coronavirus pandemic in early
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مـقاالت وتـحقيقات

موقف روسي صادم من «إسرائيل»..
إردوغان و»إسرائيل» ..من
ما عالقته يف أوكرانيا؟
املصاحلة إىل التحالف العسكري؟
شارل أبي نادر

هي املرة األوىل اليت ّ
يفند فيها موقف روسي
رمسي االنتهاكات اإلسرائيلية للقرارات
الدولية.
كان الفتًا تصريح وزارة اخلارجية الروسية يوم
بأن «إسرائيل» حتاول استغالل
اجلمعة الفائتَّ ،
الوضع يف أوكرانيا لتحويل انتباه اجملتمع
الدولي عن الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي،
وذلك تعقيبًا على هجوم إسرائيلي ضد روسيا،
ّ
شنه وزير خارجية العدو يائري البيد ،يف سياق
دعم الكيان لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
القاضي بتعليق عضوية االحتاد الروسي يف
جملس حقوق اإلنسان ،التابع لألمم املتحدة،
وحيث أضاف بيان اخلارجية الروسية أن:
«احلكومة اإلسرائيلية تواصل االحتالل غري
الشرعي والضم الزاحف لألراضي الفلسطينية،
ٍ
انتهاك لعدد من قرارات جملس األمن
يف
واجلمعية العامة لألمم املتحدة».
الحقًاّ ،
مصدر يف وزارة خارجية االحتالل
علق
ٌ
اإلسرائيلي على بيان وزارة اخلارجية الروسية،
الشديد اللهجة حبق «إسرائيل» ،قائ ًال:
ً
ضد «إسرائيل» يف
تصوت
عادة ما
«روسيا
ّ
ّ
فإن «إسرائيل» ال ترى
األمم املتحدة ،وعليه َّ
مانع من تصويتها ضد روسيا» يف املنظمة
أي
َّ
ٍ
الدولية».
صحيح أن الرد الروسي على «إسرائيل» جاء
على خلفية هجوم دبلوماسي على موسكو من
على منرب األمم املتحدة ،قام به وزير خارجية
العدو ،ولكن حساسية الرد الروسي تأتي
ّ
يفند فيها موقف
من أنها املرة األوىل اليت
روسي رمسي االنتهاكات اإلسرائيلية للقرارات
الدولية ،ويشري فيها بوضوح إىل موضوع
ومتدد املستوطنات داخل
الضم غري الشرعي
ّ
األراضي الفلسطينية وحصار غزة ،فماذا ميكن
أن حتمل من أبعاد هذه املواجهة غري املسبوقة
بني روسيا و»إسرائيل»؟ وملاذا ظهر الروس،
ومن خالل موقفهم احلاسم والواضح ضد تل
أبيب ،بأنهم جتاوزوا اخلطوط اليت كانوا حتى
اآلن حيافظون عليها مع الكيان؟
يف الواقع ،ال ميكن ألي متابع موضوعي
اليوم إال أن يستنتج أن روسيا تعيش ضغوطًا
مرتفعة نتيجة عمليتها العسكرية اخلاصة
يشدد دائمًا
املتواصلة يف أوكرانيا ،وحيث
ّ
الرئيس بوتني ،وبكل ثقة ،على أن العملية
سوف حتقق أهدافها ،باملفاوضات أو باحلرب،
فإن الطرف اآلخر ،املتمثل بأوكرانيا والناتو،
والذي تقوده بشراسة واشنطن ،يرى أيضًا أنه
سوف مينع موسكو من حتقيق أهدافها ،ويعمل
بكل قوته وإمكانياته ،أو ً
ال الستنزاف روسيا
يف أوكرانيا ،وثانيًا إلرغامها على إنهاء عمليتها
من دون حتقيق ما وضعته من أهداف ،وبكل
موضوعية أيضًا ،ال ميكن ألحد من املتابعني
اجلديني إال أن يكتشف أن الناتو وواشنطن
استطاعا ،حتى اآلن ،عرقلة وتأخري الوحدات
الروسية يف مهمتها يف أوكرانيا ،إضافة إىل
أن الروس ،وبالرغم من اخلسائر الضخمة اليت
ُمنيت بها أوكرانيا يف العديد ويف املنشآت
واألسلحة والبنية العسكرية بنحو شبه كامل،
فقد سقط هلم أيضًا إصابات وخسائر غري
متوقعة.
انطالقًا من هذه العقدة اليت يعيشها كل
األطراف يف أوكرانيا اليوم ،الناتو وأوكرانيا
من جهة وروسيا من جهة أخرى ،وحيث بدأ
الوقت يضغط على موسكو يف املسار الذي
حددته للعملية ،يف الزمان ،أو يف اخلسائر
غري املتوقعة ،أو يف األهداف اليت مل تتحقق
حتى اآلن ،كان ال بد للروس من إدخال
مناورة إضافية على مناورتهم العسكرية
واالسرتاتيجية اليت خيوضونها ،متثلت يف
هجوم سياسي على «إسرائيل» ،استندت به
أو ً
ال إىل اهلجوم اإلسرائيلي عليها يف األمم
املتحدة وإىل مواقف أغلبية مسؤولي الكيان

ضدها ،واستندت به ثانيًا إىل اعتداءاتها
وانتهاكاتها املتواصلة ضد الفلسطينيني،
وهذه املناورة الروسية ضد «إسرائيل» تقوم
على النقاط اآلتية:
أو ً
ال :اإلضاءة الواضحة والصرحية ،وعرب منرب
وزارة اخلارجية الروسية ،على املخالفات
اإلسرائيلية للقوانني الدولية بنحو واضح ،من
خالل اإلشارة إىل جتاوزها القرارات الدولية
وإىل االستيطان غري الشرعي وضم األراضي
الفلسطينية بطريقة جائرة وإىل القمع واحلصار
املتواصل ضد الشعب الفلسطيين.
ثانيًا :إيصال رسالة حامسة وغري مسبوقة إىل
«إسرائيل» ،بأن املوقف الروسي بعد اليوم
لن يكون متساه ًال معها أمام هذه التجاوزات
واالنتهاكات للحقوق الفلسطينية والعربية،
هذا لناحية املوقف الدبلوماسي أمام املؤسسات
الدولية ،متامًا كما أظهرت «إسرائيل» عدائيتها
جتاه موسكو يف احملافل الدولية.
ثالثًا ،وقد تكون النقطة األكثر تأثريًا على
«إسرائيل» ،واليت ليس مستبعدًا أن تتخذها
موسكو ،وخاصة أنها تبحث عن أي وسيلة ضغط
على خصومها يف معركة أوكرانيا ،وهي أن
موسكو جاهزة لرتمجة هذا املوقف الدبلوماسي
والسياسي إىل إجراءات عملية على األرض،
انطالقًا من موقعها ووجودها يف سوريا ،وهنا
ميكن أن تكون هذه اإلجراءات العملية الروسية
يف اجتاهني:
 - 1تشديد روسي أكرب يف محاية األجواء
االستهدافات
من
السورية
واألراضي
اإلسرائيلية الدائمة ،وهذا األمر قد حيصل من
خالل تفعيل أوسع وأعمق ملنظومات الدفاع
اجلوي الروسية يف سوريا ضد القاذفات
والصواريخ اإلسرائيلية.
 -2تفعيل التعاون والتنسيق الروسي أكثر
فأكثر مع اجلانب اإليراني ومع فصائل حمور
املقاومة يف سوريا ،األمر الذي سوف يرفع
ُحكمًا من مستوى قدرات وإمكانيات وفرص
أطراف حمور املقاومة يف أي مواجهة ضد
الكيان الصهيوني.
انطالقًا من هذه النقاط الضاغطة على
«إسرائيل» ،من الطبيعي أن ترى موسكو
حتمل ومواجهة هذه
أن تل أبيب لن تستطيع ّ
التأثريات والتبعات بسهولة ،واليت سوف
تنشأ على خلفية اإلجراءات الروسية العملية
طبقتها قريبًا موسكو ،يف سوريا ،ورمبا
إذا ّ
يف أمكنة أخرى من املناطق اليت تشكل خطوط
مواجهة ضد «إسرائيل» ،وحيث ترى موسكو
أيضًا أن خصوصية وحساسية أمن «إسرائيل»
وأمن احتالهلا لألراضي العربية ،هما أكثر
أهمية بالنسبة إىل واشنطن من املوقف يف
أوكرانيا ،وخاصة أن الضغوط اليت تتعرض هلا
هبة عمليات املقاومة
«إسرائيل» اليوم مبواجهة ّ
الفلسطينية املتعاظمة ،ومبواجهة الثبات
واإلصرار الفلسطينيني الالفتني ،سيكون كل
مؤيد
ذلك ،إذا ما ُأضيف إىل موقف روسي
ّ
ّ
احملقة ،مؤثرًا وحامسًا رمبا ضد
هلذه املقاومة
«إسرائيل».
وحيث ترى موسكو أيضًا أن لـ»إسرائيل» قدرة
مزدوجة على التأثري يف املوقف األوكراني ،أو ً
ال
يف التأثري على املوقف األمريكي ،ومن باب
خطورة تطور املوقف الروسي ضد «إسرائيل»
على موقع األخرية يف الشرق األوسط ،وثانيًا
على السلطة يف أوكرانيا وخاصة على الرئيس
زيلينسكي ،من باب كونه يهوديًا وأقرب إىل
«إسرائيل» من قربه إىل الناتو ،واهلدف الروسي
من هذه املناورة يكون وبالتحديد :دفع األمور،
وبتدخل إسرائيلي ،إىل سلوك أوكرانيا ،وعرب
توسيع نقاط التفاوض مع موسكو ،حنو تسوية
مقبولة ،توافق عليها روسيا بعد أن حتقق هلا
األساسي من مطالبها ،وتؤدي يف النهاية إىل
إنهاء عمليتها العسكرية يف أوكرانيا.

حسني محلي

ينتظر أن يزور خلوصي أكار «تل أبيب» خالل
األيام القليلة املقبلة ،يليه زيارة رجب طيب
إردوغان.
بعيدًا عن اهتمامات اإلعالم الرتكي والعربي
والدولي ،تشهد العالقات الرتكية مع الكيان
الصهيوني تطورات مثرية قد جتعل من تل
أبيب حليفًا عسكريًا اسرتاتيجيًا ألنقرة اليت يبدو
واضحًا أنها تستعد ملثل هذه املرحلة اجلديدة،
داخليًا وخارجيًا .فقد أعلن وزير اخلارجية مولود
جاويش أوغلو ( 14نيسان /أبريل) أنه سيزور تل
أبيب قريبًا جدًا ،ومعه وزير الدفاع خلوصي أكار،
بد ً
ال من وزير الطاقة الذي كان عليه أن يبحث
مع املسؤولني اإلسرائيليني تفاصيل التنسيق
والتعاون املشرتك لنقل الغاز اإلسرائيلي
والقربصي واملصري إىل تركيا ،ومنها اىل
أوروبا ،وهو املوضوع الذي قيل إنه حيظى بدعم
أمريكي ،كما هي احلال بالنسبة إىل مشروع
نقل غاز كردستان العراق إىل تركيا ومنها
إىل أوروبا ،بتنسيق تركي-إسرائيلي مشرتك.
ويفسر ذلك الزيارات املتتالية اليت قام بها
ّ
رئيس إقليم كردستان العراق نيجريفان برزاني
ورئيس حكومة اإلقليم مسرور برزاني إىل أنقرة
خالل الشهرين املاضيني فقطّ ،
ومت خالهلا أيضًا
مناقشة الدور الرتكي يف تأليف احلكومة العراقية
اجلديدة.
وعودة إىل زيارة وزير الدفاع خلوصي أكار،
واليت من املتوقع أن تكون خالل األيام القليلة
املقبلة ،وستلحق بها زيارة الرئيس إردوغان إىل
تل أبيب ،فال بد من التذكري باالتفاقية اليت سبق
أن ّ
مت التوقيع عليها بني الطرفني يف العام
 .1996-1995وكان حينها اإلسالمي جنم الدين
أربكان رئيسًا للحكومة ،واتفق مع تل أبيب على
حتديث طائرات أف 5-وأف 16-ومعها دبابات أم-
 60الرتكية ،مقابل املليارات من الدوالرات .كما
ال بد من التذكري بشراء تركيا ( )2005جملموعة
من الطائرات املسيرّ ة اإلسرائيلية ،واستخدمتها
ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوب
شرق البالد ويف مشال العراق .وجاءت موافقة
أنقرة (أواسط  )2011على القاعدة األمريكية
جنوب شرق البالد قرب مدينة ماالطيا ،يف إطار
املساعي الرتكية لتطوير عالقاتها مع تل أبيب.
وكانت مهمة هذه القاعدة هي رصد التحركات
العسكرية اإليرانية ،وإبالغ تل أبيب بأي صواريخ
ّ
يتسنى للقبة احلديدية
إيرانية قد تستهدفها حتى
التصدي هلا قبل دخول األجواء اإلسرائيلية.
الفتور والتوتر اللذان عانت منهما العالقات
الرتكية  -اإلسرائيلية خالل السنوات األخرية،
مل مينعا أنقرة من تطوير عالقاتها االقتصادية
والتجارية اليت حققت أرقامًا قياسية ال تتناسب
مع مقوالت الرئيس إردوغان ضد «إسرائيل».
ولكنها تتفق مع املوقف الرتكي املتناقض،
حيث مل تستخدم أنقرة حق الفيتو ضد انضمام
«إسرائيل» إىل منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ( OECDأيار /مايو  )2010وانضمامها
بصفة مراقب إىل احللف األطلسي (أيار /مايو
.)2016
التناقضات الرتكية يف العالقة مع تل أبيب
مبا يف ذلك إغالق ملف سفينة مرمرة (كما هي
احلال يف إغالق ملف خاشقجي) يشّبهها البعض
بتناقضات السلطان عبد احلميد الذي قيل عنه
إنه مل يتنازل عن فلسطني لليهود يف الوقت
الذي تثبت فيه الوثائق التارخيية عكس ذلك،
قدم الكثري من التسهيالت لليهود للهجرة
حيث ّ
إىل فلسطني وشراء األراضي وبناء املستوطنات
فيها.
مع التذكري أيضًا بتالقي األهداف الرتكية
واإلسرائيلية يف سوريا ،حيث دعمت أنقرة
الفصائل املسلحة اليت تقاتل ضد دمشق يف
الشمال ،وكانت تل أبيب تفعل ذلك يف اجلنوب
بدعم من األردن ودول اخلليج ،كما هي حال
الوضع على احلدود مع تركيا ،وباعرتاف محد بن

جاسم.
زيارة جاويش أوغلو وأكار اليت تهدف إىل
حتقيق التوازن يف عالقات أنقرة مع تل أبيب
ودول املنطقة األخرى بعد املصاحلة مع الرياض
والقاهرة (سامح شكري سيزور تركيا قريبًا)
يريد هلا الرئيس إردوغان أن تبعد تل أبيب
عن نيقوسيا وأثينا ،وسبق هلذه الدول الثالث
أن ّ
وقعت على العديد من اتفاقيات التعاون
العسكري واألمين واالستخباري ،وكان ذلك تارة
برضى ودعم مصريني وأخرى إماراتي وسعودي،
يف الوقت الذي ستسعى فيه أنقرة خالل الزيارة
إىل إقناع تل أبيب بأن ال تعرتض على بيع
طائرات أف 35-األمريكية لرتكيا ،بعد اتفاق
الطرفني الرتكي واألمريكي حول قضية صواريخ
أس 400-الروسية اليت اشرتتها أنقرة من موسكو
رد
قبل عامني ،من دون أن تقوم بتفعيلها بعد ّ
الفعل األمريكي.
العالقات الرتكية  -اإلسرائيلية اليت ُي ّ
توقع هلا
أن تشهد قفزة نوعية بعد الزيارة اليت سيقوم
بها إردوغان إىل تل أبيب ،يسعى الطرفان
إىل دعمها يف شتى اجملاالت ،مبا فيها تبادل
الزيارات االستخبارية واإلعالمية واألكادميية
ورجال األعمال ،بل حتى الوفود الدينية يف إطار
سمى حوار األديان واحلضارات املدعوم أيضًا
ما ُي ّ
من اإلمارات ،الطرف الثالث يف احلوار والتنسيق،
والحقًا التحالف الرتكي  -اإلسرائيلي.
ويفسر ذلك وصف إردوغان ملا قام به الشباب
ّ
الفلسطيين بالعمل اإلرهابي ،ومن دون أن
يقول ذلك حبق عمليات القتل واإلجرام اليت
ضد
اإلسرائيليان يوميًا
يقوم بها اجليش واألمن
َّ
ّ
الفلسطينيني داخل املسجد األقصى .واعترب
ذلك إبراهيم كالني ،املتحدث باسم إردوغان،
«خطًا أمحر بالنسبة إىل تركيا» ،ناسيًا أن أنقرة
قد نسيت وتناست كل خطوطها احلمر ،عندما
سلكت كل الطرق والوسائل من أجل مصاحلة
تل أبيب ،مبا يف ذلك لقاء إردوغان مع حاخامات
اليهود .واألغرب من كل ذلك ،أن بعض الدول
جترأت وأصدرت بيانات «االستنكار»
العربية اليت ّ
مِلا قامت به تل أبيب داخل املسجد األقصى،
رجحت احلديث عن «استخدام مفرط للعنف حبق
ّ
الفلسطينيني» ،كما ورد ذلك يف بيان اخلارجية
العراقية ،وتتوقع هلا تل أبيب أن تكون البلد
ّ
تسلم
العربي اجلديد يف مسلسل التطبيع ،بعد
مجاعة مقتدى الصدر وحلفائه السلطة يف بغداد.
وهو االحتمال الذي جيعل من التنسيق والتعاون
والتحالف احملتمل بني تل أبيب وأنقرة أكثر أهمية
يف حال فشل املساعي اإلقليمية والدولية إلعادة
ترتيب أمور املنطقة ،قبل أو بعد االتفاق النووي
مع إيران ،ولذلك عالقة بالتطورات احملتملة يف
احلرب األوكرانية.
فالدور اإلسرائيلي يف هذه احلرب ال خيتلف كثريًا
عن الدور الرتكي ،ما دامت ألنقرة وتل أبيب
عالقات وطيدة جدًا بكييف يف مجيع اجملاالت،
واألهم العسكرية واالستخبارية ،وهو ما قد
يتطلب حوارًا وتنسيقًا تركيني -إسرائيليني
ينعكسان بنتائجهما املستقبلية احملتملة على
موازين القوى يف املنطقة ،وخاصة إذا فشلت
املساعي اإلقليمية والدولية يف إبعاد إيران عن
احلدود مع «إسرائيل» سواء كان ذلك يف سوريا
ولبنان أم عرب باب املندب االسرتاتيجي بالنسبة
إىل تل أبيب.
مؤسسها بن غوريون
مقوالت
تستذكر
ويبدو أنها
ّ
الذي قال« :إسرائيل حباجة إىل ثالث رئات
تتنفس عربها األكسجني يف حميطها العربي
املعادي ،وهي تركيا وإثيوبيا وإيران».
وخبسارة األخرية ترى يف كسب األوىل والثانية
قضية وجودية ،منذ أن اعرتفتا بكيانها فور
قيامه فورًا ،واحتفظتا دائمًا معه بعالقات علنية
وسرية ،مهما كانت شعارات حكامها املتناقضة،
كما هي احلال يف عالقات أنقرة حبماسَ ،
وض ّحت
بها بني ليلة وضحاها من أجل احلليف اجلديد!
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مــقاالت وتـحقيقات

اقتصاد لبنان واالنتخابات ..حلول األزمات الغائب األبرز!
لالفت عند تشخيص األزمة
االقتصادية هو بعدها
عن الواقعية ومسارات
اإلنقاذ.
لطاملا كانت التسويات
الظرفية غري قادرة على
اقتصادي
نظام
إنتاج
يف لبنان ،حتى ّ
مت ابتداع
يعتمد
وهمي
اقتصاد
على تركيز الثروة يف
أيدي  %2من اللبنانيني
االحتكارات
ويثبت
ّ
والسرية
احلزبية
العائلية
ّ
املصرفية اليت ختدم هذه
الفئة بالذات ،إضافة إىل
خارجية إلنشاء هذا
أبعاد
ّ
االقتصاد آنذاك.
الالفت عند تشخيص األزمة
االقتصادية هو بعدها عن
الواقعية ومسارات اإلنقاذ،
بدليل طرح احللول نفسها
ملعاجلة مكامن اخللل يف

زياد ناصر الدين

تهريب  220مليون دوالر من حقوق السحب
ّ
تستغل احلكومات
درجت العادة أن
أيام واليتها األخرية للقيام بكل
«التهريبات» اليت عجزت عنها سابقًا.
مع حكومة الرئيس جنيب ميقاتي،
التهريبات ستكون مؤذية جدًا ،إذ
مد اليد على خمزون
إنها تستسهل ّ
لبنان بالعمالت األجنبية ،وال سيما
مبلغ الـ  1.1مليار دوالر اليت حصل
عليها لبنان يف أيلول املاضي من
حصته يف حقوق السحب اخلاصة لدى
ّ
صندوق النقد الدولي .فقد تبينّ
يف جلسة جملس الوزراء املاضية،
قرر
أن وزير املالية يوسف اخلليل ّ
إنفاق بعض هذه األموال على

ال بد من املالحظة ان هناك مشروعني يتواجهان يف لبنان كجزء من الصراع
الدائر يف منطقة الشرق االوسط

النظام االقتصادي منذ العام  .1992ومع دخول
موسم االنتخابات الربملانية ،يظهر غياب الربنامج
االقتصادي الواضحكعامل مشرتك بني السواد
السياسية ولوائح املرشحني،
األعظم من القوى
ّ
النظرية
ة
النقدي
العناوين
فقط
حيث تعتمد
ّ
ّ
املساعدة على تثبيت النظام الريعي ،وأبرزها:
 -1اخلصخصة وبيع أمالك الدولة من دون
اقتصادية.
رؤية
ّ
 -2ترسيخ منوذج الريع واالستهالك.
 -3حترير رأس املال.
 -4التخطيط للعودة إىل إصدار السندات
واعتماد النمو على الدين.
 -5خفض التقدميات للقطاع العام.
 -6رفع الضرائب والرسوم.
 -7الدخول يف مفاوضات مع صندوق النقد
الدولي.
 -8تأكيد التوجه الغربي للبنان من دون
االلتفات إىل الشرق.
إن استغالل بعض القوى املرشحة يف
ثم ّ
االنتخابات لألزمة االقتصادية ،من دون اقرتاح
حلول جمدية ،بل ربطها باخلارج وباملساعدات
ّ
نية لديها
وصندوق النقد،
يدل على ّ
أن ال ّ
مسؤولية البلد وأزمته ،يف ظل تفاوت
بتحمل
ّ
ّ
يف الرؤية الوطنية االقتصادية بني فريقني أو
أكثر.

يف التوجـّه والنتائج

احلكومة تهدر  220مليون دوالر

أن هناك مشروعني يتواجهان
ال بد من املالحظة ّ
يف لبنان كجزء من الصراع الدائر يف منطقة
األول هو املشروع الذي حيمله
الشرق األوسط؛ ّ
تعمقت بسبب
البلد
هذا
مشكلة
أن
فريق يرى ّ
ّ
النهج االقتصادي – السياسي املعتمد منذ
بداية التسعينيات .يرفض هذا الفريق أي نوع
أن
من التطبيع مع العدو اإلسرائيلي ،ويعترب ّ
تنويع اخليارات االقتصادية انطالقًا من الشرق
يسهم بنحو فاعل يف ّ
حل املشكالت املرتاكمة
يف ملفات الكهرباء واملاء والزراعة والصناعة
املالية ،والتصدي
األولية واحملافظ
واملواد
ّ
ّ
لألزمات املقبلة املرتبطة بالطاقة واألمن
الغذائي.
أما املشروع الثاني فتحمله فئة ُعرفت بوالئها
ّ
للغرب واالرتهان له ،وهي حتلم بالتطبيع
االقتصاديعلى حساب لبنان بأبعاد قائمة على
الشكل اآلتي:
 -1إبراز ما تصفه بـ «الدور اإلجيابي» للواليات
املتحدة ،وقد رأيناه فع ًال يف دورها الفاعل حلل
األزمة املصرفية مث ًال!
 -2تعزيز االستقرار من خالل تثبيت التدخل
اخلارجي.
 -3زيادة النمو االقتصادي عن طريق التجارة
الثنائية مع الغرب.
التعامل مع شركاء دوليني ولبنانيني
-4
متشابهني يف األفكار والتوجه ،ولو كان ذلك

مضرًا باجملتمع واإلدارة اللبنانية.
ّ
وبالتالي ،صار لزامًا على اللبنانيني االختيار
التوجه
انتخابيًا بني هذين التوجهني ،فإما
ّ
حنو الشرق املفيد أو اإلبقاء على نهج الغرب
املستفيد.

التهرّب من امللفات األساسيـّة

إضافة إىل ذلكُ ،يالحظ ،عن قصد أو عن غري
قصد ،تغييب ملفات أساسية ومهمة جدًا يف
الواقع االقتصادي املقبل عن الربامج االنتخابية،
أهمها:
االستفادة من التدقيق اجلنائي يف بناء
-1
الدور االقتصادي اجلديد للبنان .
 -2محاية الذهب وجعله ضمانة أساسية
الستعادة الثقة .
 -3إقرار القوانني اليت حتتاج إليها ثروتا الغاز
مستقبلية ومحايتها
والنفط جلعلها حمطة استثمار
ّ
اخلارجية.
من اجلشع الداخلي واألطماع
ّ
اسرتجاع احلد األدنى من حقوق املودعني
-4
وجنى أعمارهم.
التحفيزات املطلوبة للتوجه حنو اإلنتاج
-5
ُّ
وحتكم الدوالر.
واخلروج من دائرة االستهالك
 -6تنشيط القطاع العام وإعادة الثقة بالقطاع
اخلاص والدور الذي يلزم القيام به.
ّ
لتحكم الدوالر يف السوق ومعاجلة
 -7التصدي
انهيار اللرية.
 -8إعادة إنتاج نظام مصريف جديد وطرح
أساسية لالنطالق جمددًا.
قوانني
ّ
 -9أزمة الكهرباء ومسلسلها الطويل الذي ال
عملية حتى اآلن.
بأي حلول
ينتهي ّ
ّ
البحرية من الطبقة
األمالك
اسرتجاع
-10
ّ
السياسية وما يرتتب على استمالكها لسنوات
مالية للدولة .
من حقوق
ّ
 -11تصحيح النظام الضرييب وإقرار الضريبة
ضريبية حتمي االستثمار
التصاعدية ووضع أنظمة
ّ
ّ
ُ
وتشجع على العمل يف األسواق.
 -12إنشاء وزارة للتخطيط والبلديات للمساعدة
يف اإلمناء املتوازن.
 -13شح املياه وعدم استغالل هذه الثروة
الطبيعية بنحو مفيد.
 -14مشكالت االتصاالت واالقتصاد الرقمي
والقطاع الصحي والضمان االجتماعي.
 -15فصل السلطات بنحو واضح ،وخاصة
استقاللية القضاء ونزاهته وإبعاده عن التدخالت
ّ
السياسية.
ّ
 -16عالقات لبنان مع سوريا والعراق وبعده
العربي واآلسيوي.
التقنية اليت
األمور
من
العديد
إضافة إىل
ّ
تبقى بعيدة جدًا عن املناقشة ،حيث يطغى
على املشهد االنتخابي عنوان «االرتهان
االقتصادية»
االقتصادي» ،فتصبح «السيادة
ّ
هامشية وتبقى الكلمة الفصل للدولة العميقة
يف السياسة واالقتصاد واألمن.

رىل إبراهيم

اشرتاكات يف مؤسسات ومنظمات دولية ،فيما
تقف الدولة بكاملها أمام أسابيع من النقاش
الستعمال  15مليون دوالر مثن استرياد القمح،
أو حتى استرياد لوازم طباعة الباسبورات ،أو
الوقود...
ّ
عندما
تسلم لبنان أموال حقوق السحب اخلاصة،
استعجل حتويلها من عملة الصندوق إىل سيولة
بالدوالر األمريكي قابلة لالستعمال .يومها،
استنفرت القوى السياسية للمزايدة على
بعضها بعضًا ،مرة من أجل اقرتاح استعمال
هذه األموال للكهرباء أو للدعم ،أو للبطاقة
التمويلية ،ومرة من أجل املطالبة بضرورة
عدم
املس بهذه األموال خارج إطار جلنة خاصة
ّ
للبحث يف سبل استثمارها وتوظيفها ضمن خطة
إنتاجية لتحفيز القطاعات .مل ترسم أي ّ
خطة ،بل
حددت
بدأ العمل على اإلنفاق خارج األطر اليت ّ
سابقًا ،إذ بدأت عملية تبديد الدوالرات13 :
مليون دوالر لألدوية املستعصية 15 ،مليون
دوالر مبالغ مستحقة عن
شهر ْي شباط وآذار
َ
لقاء كميات من القمح والطحني 60 ،مليون
دوالر سلفة للكهرباء 6 ،ماليني دوالر إلزالة
مواد كيميائية من منشآت النفط يف طرابلس
بواسطة شركة «كوميب ليفت» األملانية ومن
أي مناقصة.
دون ّ
ومل يكتف وزير املالية بهذا األمر ،بل عرض
على جملس الوزراء تسديد  220مليون دوالر
من أموال حقوق السحب لقاء استحقاقات على
لبنان جتاه اخلارج غري مدفوعة لغاية ،2022/3/31
ومعظمها عبارة عن اشرتاكات يف
مؤسسات
ّ
وصناديق عربية ودولية ،أي ما يعادل %20
من قيمة احلقوق البالغة  1.139مليار دوالر.
هذا األمر أثار حفيظة بعض الوزراء ،وال سيما
أن جزءًا كبريًا من هذه
املؤسسات والصناديق
ّ
مل يعد يدفع للبنان كالسابق منذ عامني أو
أكثر ،فيما اجلهات هي نفسها سبق هلا أن
أشارت إىل إساءة استخدام تلك القروض وعدم
تنفيذها وهدر أمواهلا.
وحبسب وزير األشغال العامة والنقل علي
محية ،فإن اعرتاضه على هذا الطرح ،خالل
«أي إنفاق
اجللسة األخرية ،جاء على خلفية أن
ّ
ولو دوالر واحد من أموال احلقوق جيب أن يتم
وفق دراسة جدوى ملعرفة منافعه وماذا يفيد
الدولة والشعب .وأيضًا يفرتض أن حيتوي على
تفاصيل لإلجابة عن كيفية اإلنفاق وملصلحة
أي جهة واهلدف من ورائه» .ويضيف محية
ّ
لـلزميلة «األخبار» إنه طلب «مع بعض الزمالء
جدو ً
ّ
مفص ًال
ال
يفند كل حالة حبالتها ،وليس
ّ
جمرد تعداد ألمساء الصناديق واملنظمات وقيمة
املبلغ املستحق كما حصل .وقد أكد رئيس
احلكومة أن أي مبلغ
سيدفع سيكون مبوافقة
ُ
احلكومة وملحقًا بالتفاصيل لكل حالة حبالتها».
ذلك «ال يعين أننا ضد االنفتاح على كل دول
العامل والتعامل مع هذه الصناديق ،لكن حقنا
االطالع على املبالغ املالية املستحقة على الدولة
وكيفية صرفها ،ال أن جتمع يف سلة واحدة
ويقال لنا إنها حاجة ملحة وقبل التفاوض مع
اجلهات كافة حملاولة خفض هذه املبالغ أو حتى

تصوير هيثم املوسوي

إعادة جدولتها وغربلة االشرتاكات اليت جيب
إبقاؤها وتلك اليت ميكن التخلي عنها».

هل دفع املستحقات واالشرتاكات أولوية يف
ظل االنهيار االقتصادي وغياب أي شبكة لألمان
االجتماعي؟

خالل جلسة جملس الوزراء ،األسبوع املاضي،
أخرج وزير املالية جدو ً
ال حتت عنوان استحقاقات
القروض اخلارجية مؤلفًا من  17امسًا للجهات
املستفيدة مع ذكر املبلغ املستحق جبانب ّ
كل
اسم وتاريخ االستحقاق .فعلى سبيل املثال،
مثة  6ماليني و 580ألف دوالر مستحقة على
لبنان للبنك الدولي و»أوبك» و 352مليون
دوالر للبنك الياباني ،ومبالغ أخرى للصندوق
السعودي للتنمية والصندوق اإلماراتي والعربي
وغريها .ومل يتكلف الوزير عناء تقديم أجوبة
عن األسئلة اليت طرحت عليه ،بل أراد احلصول
على املوافقة بدفع  220مليون دوالر من
حقوق السحب من دون الدخول يف التفاصيل.
وحبسب املعلومات ،عندما سأله الحقًا رئيس
برر األمر
احلكومة عن عدم تقدميه الئحة مفصلةّ ،
بأنه مل يتمكن من طلب الكالم لتفنيد تلك
املعلومات أمام الوزراء!
وحتى مساء االثنني ،مل يكن وزير املالية قد
أرسل اىل رئاسة احلكومة أي قائمة تفصيلية
لوضعها على جدول أعمال اجللسة املقبلة.
املشكلة الرئيسية هنا أن أموال حقوق السحب
املودعة يف حساب وزارة املالية يف مصرف
أي اسرتاتيجية لالستفادة
لبنان مل تدرج ضمن ّ
منها ،باإلضافة اىل عدم حتديد اجلهات
املخولة
ّ
إدارة املخزون االسرتاتيجي بالعمالت األجنبية.
ففيما
يتفرد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
ّ
باستخدام االحتياطي بالعمالت األجنبية يف
املصرف املركزي ،ال تزال أموال صندوق النقد
ختضع للعشوائية وجيري تبديدها بالطريقة
نفسها اليت جرى على أساسها صرف حنو 20
مليار دوالر من االحتياطي يف العامني املاضيني،
علمًا بأن العديد من الوزراء طلبوا مرارًا معرفة
قيمة الدوالرات املتبقية يف االحتياطي اإللزامي
واحتياطي املوازنة وأموال حقوق السحب ،من
ّ
دون أن
يتلقوا أي جواب .ومثة جمموعة من
األسئلة يفرتض طرحها يف هذا الصدد حول
عدم متويل األدوية والقمح والطحني وغريه من
االحتياطي ومن اختذ قرار
املس بوحدات حقوق
ّ
السحب .وهل دفع املستحقات واالشرتاكات
اليوم أولوية يف ظل االنهيار االقتصادي
واالجتماعي وغياب أي شبكة لألمان االجتماعي.
من الذي يقرر أين ُتدفع هذه األموال وكيف؟
مع العلم بأن معظم املسؤولني استنفروا
واستنكروا عند طرح استخدام جزء من هذه
األموال ملصلحة البطاقة التمويلية وشبكة النقل
العام ،لكنهم اليوم يلتزمون الصمت أمام
صرفها على اشرتاكات مل تعد صاحلة وقروض
توقف مقرضوها عن دعم لبنان بقرار سياسي.
وبالتالي ،هل اهلدف تبديد مليار دوالر إضايف
على تنفيعات وصفقات ومسسرات قبيل
اخلروج من السلطة؟
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حفل إفطار

حـفل افـطار رمضاني حـاشد للـنواب طـوني بـورك وجـايسن كلـري وجـهاد ديـب

النائب جايسن كلري

بالل الحايك

النائب جهاد ديب

النائبان جايسن كلري وجهاد ديب مع كال عصفور وغياث الشلح وايليان بولس وريمي وهبة وحضور

النائب جهاد ديب ومشايخ وحضور

النائب جايسن كلري ،االب شربل عبود ،كال عصفور وحضور

االب شربل عبود يتوسط كال عصفور وريمي وهبة

خضر صالح ،الحاج عمر ياسني ،مارك ،سكوت وحضور

االب شربل عبود يتوسط راشيل حريقة وجيزيل ضوميط

ناجي حريقة ،الزميل سكرية ،ايليان بولس ،د.عماد برو وحضور

النائبان جايسن كلري وجهاد ديب

الناشطان لؤي مصطفى وأحمد ديب

اقام كل من النواب طوني بورك وجايسن كلري وجهاد ديب
افطارا رمضانيا حاشدا وذلك غروب يوم االربعاء من االسبوع
الحالي يف صالة  PCYCيف بانكستاون.
ولم يتمكن النائب طوني لورك من الحضور لوجوده يف
بريزبن.
حضر االفطار رئيس بلدية كانرتبري بانكستاون كال عصفور
ونائب الرئيس بالل حايك واالعضاء خضر صالح وراشيل حريقة
وكلري رافان ،رئيس دير مار شربل االب شربل عبود وعدد من
املشايخ ،رجل االعمال الصديق ايليان بولس ،الدكتور النشيط
عماد برو ،الحاج عبد القادر قرانوح ،الحاج عمر ياسني ،وعدد
كبري من مسؤولي الجمعيات االسالمية وابناء الجاليات والزميل
ريمي وهبة وممثلني عن االعالم العربي واالثني.
قدم برنامج االفطار نائب رئيس بلدية كانرتبريي بانكستاون
بالل الحايك وقرئت فيه ايات من الذكر الحكيم ثم كانت صالة
املغرب.
وتكلم يف املناسبة النائب جايسن كلري الذي قال ان ما يميز

كال عصفور ،غياث الشلح ،راشيل حريقة وجاسن كلري

الناشط لؤي مصطفى وعبد القادر قرانوح

اسرتليا هي التعددية الثقافية التي هي مصدر غنى للمجتمع،
ونوه بدور الجالية االسالمية يف بناء اسرتاليا املتعددة ،وقال
ان من يزور شارع هولدن يف الكمبا يدرك ما اضافته الجالية
االسالمية من تنوع وغنى للمجتمع االسرتالي الواسع ،وتمنى
للمسلمني شهر رمضان مبارك.
تاله يف الكالم النائب جهاد ديب الذي تحدث عن الدور الذي
تلعبه الجالية االسالمية يف تقدم املجتمع االسرتالي ،وقال ان
رمضان هو شهر العطاء واملسامحة والرحمة والصيام وتمنى
للمسلمني صياما مربورا ومقبوال ،ثم هنأ املسلمني بشهر رمضان
املبارك وبعيد الفطر (الذي يصادف يف بداية شهر أيار املقبل)
واملسيحيني ذات التقويم االرثوذكسي بعيد الفصح (غدا).
بعده قرأ السيد بالل الحايك رسالة من النائب طوني بورك
اشاد فيها بمآثر شهر رمضان وفضائله ومساهمات الجالية
الزميل ريمي وهبة ،بول ريد وعضو البلدية كلري رافان
االسالمية التي شكلت بتقاليدها وثقافتها إضافة نوعية للمجتمع
االسرتالي ،وانتقد النائب بورك أولئك الذين يشيعون خطاب كما تحدث مدير نادي  PCYCوكذلك أنكل جون (كما يل ّقب)
العنصرية والكراهية ضد فئة أساسية يف املجتمع.
وكانت هناك مأدبة رمضانية غنية باملأكوالت والحلويات.
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لـبنانيات

البنك الدولي جيمّد الغاز والكهرباء :احلصار مستمر إىل ما بعد االنتخابات

نهاية آذار املاضي ،شارك
الرئيس جنيب ميقاتي يف
منتدى الدوحة الذي مجع
قيادات عاملية يف السياسة
واالقتصاد ،وعقد سلسلة
اجتماعات ،أحدها مع املديرة
النقد
لصندوق
العامة
الدولي البلغارية كريستالينا
حضور
يف
جورجييفا،
مسؤولني يف الصندوق؛ من
بينهم مدير دائرة الشرق
األوسط جهاد أزعور.
تطرق
ّ
اللقاء إىل املفاوضات بني
لبنان والصندوق ،قبل أن
يعلن ميقاتي ،يف املنتدى
نفسه عن اتفاق وشيك مع
وفد الصندوق املوجود يف
لبنان ،وهو ما مت الحقًا حتت
عنوان «اتفاق على مستوى
املوظفني».

خالل اللقاء ،تلقى ميقاتي
دعوة من املسؤولة الدولية
للمشاركة يف اجتماعات الربيع
وجمالس
النقد
لصندوق
حمافظي جمموعة البنك الدولي
اليت بدأت يوم الثالثاء املاضي
وتستمر حتى  24اجلاري.
ولدى عودته إىل بريوت،
أبلغ ميقاتي العاملني معه
نيته السفر اىل واشنطن

وبدأ اتصاالت لرتتيب لقاءات
سياسية له يف العاصمة
األمريكية.

جرى
املعطيات،
وحبسب
احلديث عن اجتماع مع وزير
اخلارجية األمريكي انتوني
بلينكن ،قبل أن يطلب رئيس
احلكومة زيارة البيت األبيض
ملقابلة نائبة الرئيس كاميال
األمن
ومستشار
هاريس
القومي جان سوليفان ،مع
احتمال أن يدخل الرئيس جو
بايدن اىل غرفة االجتماع لعقد
لقاء سريع مع ميقاتي كما
فعل رؤساء أمريكيون يف
حاالت كثرية .ويف الوقت
نفسه ،عمل ميقاتي على
تشكيل الوفد الذي سريافقه،
ويضم نائبه سعادة الشامي
(رئيس جلنة التفاوض مع
صندوق النقد) ووزير املالية
يوسف اخلليل وحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة .إال أنه
مل ينجح يف االستحصال على
قرار برفع حظر السفر الذي
فرضته النائبة العامة يف جبل
لبنان القاضية غادة عون على
سالمة.
انتظر رئيس احلكومة األجوبة
ّ
األمريكية،
ليتبلغ يف وقت

متأخر أن بلينكن لن يكون
يف العاصمة األمريكية يف
هذا الوقت .فيما أشار مصدر
دبلوماسي عربي إىل رسالة
اعتذار أمريكية عن عدم قدرة
أي من املسؤولني األمريكيني
على لقاء ميقاتي بسبب
«االنشغاالت» .غري أن املصدر
نفسه حتدث عن أسباب أخرى
للرفض ترتبط بغضب أمريكي
على سياسات متبعة يف لبنان
تلب متطلبات التوافق مع
ال يّ
اجملتمع الدولي .وعليه ،ال جتد
واشنطن نفسها معنية برسم
سياسة خاصة بلبنان اآلن،
وخصوصًا عشية االنتخابات
النيابية .وأوضح املصدر أن
االنزعاج األمريكي من احلكومة
اللبنانية
مرده عدم قدرتها
ّ
على االلتزام بأي نوع من
اإلصالحات .لكن الالفت أكثر
هو إشارة املصدر العربي اىل
«انزعاج» أمريكي من عدم
إقفال احلكومة اللبنانية ملف
املالحقات حبق حاكم مصرف
لبنان ،وهو موقف بدا مستغربًا
من أوساط لبنانية سبق أن
نقلت عن مسؤولني أمريكيني
قوهلم« :إذا كان سالمة يف
تعرض الدعاء
حالة اشتباه أو ّ
يف قضايا اختالس ،فإن
واشنطن غري متمسكة به»،

وهو املناخ نفسه الذي يسود
كثريًا من األوساط األمريكية،
وعب عنه تقرير نشرته جملة
رّ
«فورين أفريز» أخريًا ،دعت
فيه اإلدارة إىل «االنفصال
علنًا عن سالمة» وآخرين يف
لبنان.

التعبري عن االنزعاج األمريكي
ال يقف عند حدود رفض
استقبال ميقاتي ،بل يتعداه
إىل إفشال أي حماولة لتخفيف
الضائقة اليت ختنق اللبنانيني.
فرغم ما تشيعه السفرية
األمريكية يف بريوت دوروثي
شيا عن مساعي بالدها
لتحقيق االستقرار يف لبنان
ومساعدته على جتاوز أزمته
االقتصادية ،والرتويج عن
قرب إقرار صفقات جر الغاز
املصري واستجرار الكهرباء
األردنية ،علمت «األخبار» أن
قرارًا سياسيًا مفاجئًا صدر عن
البنك الدولي قبل أيام ،من
شأنه تعطيل الصفقة كلها.
فبعد قراره جتميد مشاريع
التمويل خلطة النقل العام يف
لبنان ،عقد اجمللس التنفيذي
للبنك الذي تسيطر الواليات
املتحدة على قراره ،اجتماعًا
يوم اجلمعة املاضي بشأن
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شيا اليت سبق أن أبلغت
رئيس احلكومة ووزير الطاقة
ّ
وليد فياض بأن إدارتها
حتث
على إجناز اخلطوات التنفيذية
ادعت لدى مراجعتها
للعقدّ ،
عدم علمها باألمر ،وقالت إنها
ستطلب مساعدة مستشار
الرئيس األمريكي للطاقة
عاموس هوكشتني إلقناع
إدارة البنك الدولي باملوافقة
على متويل الصفقة.
وكان فياض قد زار القاهرة
قبل أيام وأجنز الرتتيبات
النهائية لالتفاق مع اجلانب
املصري على استجرار حنو 650
مليون مرت مكعب من الغاز عرب
األراضي السورية ،وجنح يف
جتاوز عقبات يف النصوص
اجلانب
على
يسهل
ما
املصري املوافقة من دون

وعلمت «األخبار» أن فريقًا
يبدد
قانونيًا ّ
أعد تصورًا التفاق ّ
اهلواجس التقنية والقانونية
ذات البعد السياسي مبا يسمح
للجميع بالسري باالتفاق سريعًا.
وقد أجنزت األوراق يف الوقت
املطلوب ،قبل أن يصدر قرار
البنك الدولي الذي ّ
أكدت
مصادر معنية أنه «سياسي»،
و»يهدف اىل منع أي طرف
لبناني من استثمار االتفاق يف
الصراع السياسي الداخلي».
إذ ال يريد األمريكيون أن
يدعي التيار الوطين احلر
ّ
ّ
أنه
وفر الطاقة الكهربائية
للبنان قبل االنتخابات .كما
أن جهات أمريكية ترفض أن
تستفيد سوريا من االتفاق مبا
يساعدها على معاجلة أزمتها
الكهربائية ،أو أن تستفيد من
عائدات االتفاق.

«األخبار»
DOCSOS0018_CALD_190Hx270W

ӦťŚŷ Ƞ ȠɖťÈ
ȟǾ Ŷœ ɑȗ͛Ģ
 ƚǽǾÍ· Ƞ ȠɖťÈ

لبنان ،واختذ قرارًا بتأخري
املوافقة على متويل صفقة
استجرار لبنان للغاز من مصر
والكهرباء من األردن ،م ّربرًا
ذلك حباجة البنك اىل «دراسة
اجلدوى السياسية» للمشروع،
يف شرط غري مسبوق ّ
يتضح
أن اهلدف منه ربط القرار
بالوجهة السياسية للحكم يف
لبنان.

حتفظات ،علمًا بأن القاهرة
وعمان تشرتطان احلصول
ّ
على موافقة مسبقة من وزارة
اخلزانة األمريكية لضمان إعفاء
البلدين والشركات العاملة
فيهما من العقوبات املنصوص
عليها يف قانون قيصر الذي
يفرض عقوبات على دمشق.
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إفــطار

افطار حاشد لرئيس بلدية كانرتبريي بانكستان شارك فيه العديد من القيادات الدينية والسياسية

رئيس البلدية كال عصفور

املفتي ابراهيم أبو محمد

النائب طوني بورك

النائب جهاد ديب

نائب رئيس البلدية بالل الحايك

مقدم الربنامج خضر صالح

عصفور مع النواب بورك وكلري وديب وكامرب وعضو البلدية خضر صالح

عصفور مع النواب بورك وديب وكامرب وممثل الوزير كوري واالب نعمة

فؤاد االشوح ومشايخ

عصفور مع بعض اعضاء البلدية

خضر صالح مع الحاج عمر ياسني وحضور

عضو البلدية كلري رافان مع روال خلفاوي وكارول الشامي

أقام رئيس بلدية كانرتبريي بانكستاون
كال عصفور حفل افطار عصر الخميس من
االسبوع املاضي كما جرت العادة كل عام.
واالفطار ،الذي قام بتقديم فقراته عضو
البلدية خضر صالح ،شارك فيه حواىل
 600شخصا ،يف مقدمتهم املفتي ابراهيم
أبو محمد وعدد من رجال الدين والنواب
جايسن كلري وجهاد ديب وطوني بورك
وستيفن كامرب وممثل عن الوزير مارك
كوري وعدد من أعضاء البلدية ،اضافة اىل
عدد كبري من الجاليات االسالمية واملسيحية
وممثلني عن االعالم العربي يف اسرتاليا.
وقد تحدث يف االفطار كل من املفتي
ابراهيم ابو محمد والنواب جهاد ديب
وطوني بورك وممثل الوزير مارك كوري
وعضو البلدية ونائب رئيس البلدية بالل
الحايك.
وكان مسك الختام كلمة رئيس البلدية كال
عصفور ومما جاء فيها:
مساء الخري والسالم عليكم.
قبل أن أقول بضع كلمات ،أود أن أعرب عن
تقديري للمالكني التقليديني لألرض التي
نقف عليها.
سماحة مفتي اسرتاليا الدكتور ابراهيم
ابو محمد ..املشايخ واإليمان األفاضل ،لكم
وللعديد من املسلمني يف مدينتنا أطيب
تمنياتي خالل هذا الشهر الكريم .أود أيضـًا
أن أرحب بنوابنا الفيدراليني الذين شاركونا
االفطار رغم التزاماتهم االنتخابية ،ونواب
الوالية ،وزمالئي أعضاء البلدية ،وأصحاب
السعادة من عدد من القنصليات ،وممثلني
عن قيادات شرطتنا املحلية ورجال أعمال،
ورياضيني ومنظمات ثقافية وأصدقاء من
املؤسسات اإلعالمية املختلفة.
لقد حضرتم بأعداد كبرية للمشاركة يف

طوني بو ملحم ،أحمد ديب ،خلدون عجاج وحضور
هذا اإلفطار ناهزت  600شخص وذلك شخصية.
بفارق كبري عن عدد  150شخصـًا حضروا أالحظ أنه كان قبل أسبوعني فقط عندما
أطلقت السيناتور كونسيتا فريافانتي ويلز
إفطارنا األول منذ حوالي  11عامـًا.
انه تقليد أفتخر بالبدء به ،لكننا قطعنا طلقة فراق عن رئيس وزرائنا خالل خطاب
شوطا طويال ،يف ذلك الوقت لم يكن وداعها ،لم تكتف بتسميته باالستبداد
هناك تمثيل مسلم يف املجلس البلدي والبلطجة ،لكنها كشفت بشكل صادم أنه
واليوم أصبح لدينا ثالثة أعضاء مسلمني عندما دخل الربملان كعضو عن مقعد كوك،
يف البلدية وهذا عالمة على نضجنا وفهم قال كما زُعم« :ال يمكن أن يكون لدينا
املجتمع الذي نمثله ونقبل قيمه ليس فقط شخص لبناني يف كوك» ..إذا كان هذا
صحيحـًا ،فهذا بيان مخجل وإهانة للعديد
بالكلمات ولكن ايضا باألفعال.
وبينما أنظر يف أرجاء الصالة ،أرى منكم هنا الليلة.
االنسجام والوحدة حيث يجتمع الناس من ودعونا ال ننسى الهجمات التي يشنها
مختلف األديان واملعتقدات لالحتفال ..ال أناس جاهلون وجهالء عازمون على
أرغب يف استخدام احتفال الليلة باعتباره إهانة املجتمع اإلسالمي .هجمات بولني
هجومـًا على أولئك الذين لديهم آراء هانسون وفريزر أنينغ ووزير الهجرة
عنصرية  ،أو استياء من مجتمعات متنوعة ،الفيدرالي السابق بيرت داتون الذي ورد أنه
لكن وجودكم واملحبة التي تعم الصالة قال إن السماح لالجئني اللبنانيني بدخول
أسرتاليا كان خطأ ومضى قائال إن غالبية
دفعتني للتحدث.
أصدقائي ،ال يزال هناك أفراد وأصحاب الجرائم املتعلقة باإلرهاب يرتكبها الجيلني
عمل وقادة يف بلدنا يتصرفون بمعايري الثاني والثالث من املسلمني اللبنانيني.
مزدوجة ويلعبون بطاقة التنوع عندما لقد رأينا مرة أخرى التمييز ضد مجتمعنا
تناسب أجنداتهم لتحقيق مكاسب خالل كوفيد ..هل أحتاج إىل تذكريكم

جانب من الحضور
بجميع القيود الصارمة وحظر التجول وجبات الطعام واملالبس للمحتاجني ،وانني
وعمليات اإلغالق والحظر التي ُف ِروضت على علم أن العديد من مدينتنا سافروا
مؤخرًا إىل شمال نيو ساوث ويلز لتقديم
على أعمالنا.
الليلة ،أريد أن أذكر بتقرير صادر عن مجلس آالف الوجبات للضحايا املتضررين من
التنوع األسرتالي قبل أسبوعني فقط وفيه الفيضانات. . . .
ان  95يف املئة من أعلى املناصب يف صحيح أن املجتمع اإلسالمي يعكس
املنظمات األسرتالية يشغلها أشخاص من ويمارس تعاليم القرآن ورد الجميل
أصول أنغلو سكسونية أو خلفية أوروبية ..لآلخرين ،وكذلك الصالة واإليمان ،ولكن
وأجرؤ على أن أذكر أن تلك اإلحصائيات ال ما أحبه أيضـًا يف مجتمعكم هو التزامكم
تقتصر على القطاع الخاص وحده.
تجاه األسرة .
ولكن على الرغم من هذه التحديات لذا الليلة ،سأنتهز الفرصة ألعرب عن
وغريها ،فإن املجتمع املسلم لديه الكثري امتناني للدعم املخلص والنوايا الحسنة
ليفخر به إذا أردت أن ترى اً
دليل ملموسـًا التي قدمها املجتمع املسلم يف كانرتبري
على ذلك ،فما عليك سوى زيارة  Haldonبانكستاون للبلدية على مر السنني.
 Street Lakembaيف أي يوم من عشاء اإلفطار هذا هو عربون تقدير
أيام األسبوع لرؤية عشرات اآلالف من يسيط ورمز لصداقتنا الدائمة واملستمرة.
األشخاص يجتمعون معـًا لالحتفال بشهر شكرًا لكم ،ليلة ممتعة ،عيد فصح سعيد
ومبارك ..ورمضان مبارك .ويف هذه
رمضان.
من تجربتي الشخصية ،ان كرمكم ال املناسبة أود أن أعرب عن شكري ملوظفي
حدود له ،سواء كان بالتطوع أثناء حاالت البلدية ،وال سيما هايدي وينهام وفريق
الطوارئ مثل حرائق الغابات والفيضانات الخدمات التنفيذية على املهمة الهائلة التي
ودعونا ال ننسى  ..COVIDأو يتقديم قاموا بها يف تنظيم حدث الليلة.
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مـقاالت وتـحقيقات

الـجيش فـي مـواجهة «قـنابل مـوقوتة»
عماد مرمل

فإن
إذا كان االنهيار الكبري قد عصف مبختلف القطاعات
ّ
ان معظم القوى الداخلية واخلارجية تلتقي ،على رغم
الالفت ّ
نزاعاتها واختالفاتها ،عند ضرورة إبقاء اجليش متماسكًا إزاء
مرت على لبنان ..ولكن هل
واحدة من أعتى األزمات اليت ّ
يكفي ذلك لتكتسب املؤسسة العسكرية احلصانة الضرورية
فيما كل شيء من حوهلا يتداعى؟
من
يواجه اجليش يف هذه املرحلة رزمة
التحديات املتالزمة اليت
ّ
تبدأ من انعكاس األزمة االقتصادية على صفوف عسكرييه
وال تنتهي عند استحقاق محاية أمن االنتخابات النيابية مرورًا
باألمن االجتماعي املرتنح بقوة ،وملف النازحني السوريني
ّ
الذي
يشكل يف بعده األمين تهديدًا مستمرًا.
وسط هذا الواقع الذي تزنره «قنابل موقوتة» من كل
اجلهات ،مل تقف حاالت الفرار من اجليش عائقًا أمام تنفيذ
املهام املتشعبة ،ولكن ما جيدر التوقف عنده ،هو العمل
ّ
الرديف لبعض العسكريني ،والذي
يشكل ظاهرة غري مألوفة
اىل
اإلشارة
فرضتها األزمة االقتصادية ،مع
ان اعتماد هؤالء
ّ
هذا اخليار القسري التقاء العوز ،مل مينعهم من االلتزام
مبقتضيات اخلدمة العسكرية ،وإن يكن من يعمل يف مكان
إضايف يعود إىل مركز خدمته وهو مثقل بهموم معيشته.
ان هذه الظاهرة الطارئة ختالف القوانني املرعية اإلجراء،
ومع ّ
أن والء
ان الريزة تقاربها بواقعية وتفهم ،مراهنة على ّ
الاّ ّ
العسكريني للجيش يبقى أقوى من أي رابط مستجد ألسباب
قاهرة ،بالرتافق مع سعيها يف الوقت نفسه اىل اإلحاطة
بأحواهلم قدر املستطاع.
وجتدر اإلشارة اىل ّ
انه سبق أن جرى توزيع  100دوالر

ملرة واحدة على مجيع العسكريني من تربعات وهبات كانت
موجودة يف حساب اجليش ،كذلك ّ
مت حتويل أموال خلدمة
العسكريني يف اجملال الصحي.
وحياول اجليش ان ّ
يقلص تأثري االنهيار الذي اصاب الدولة
على مهامه امليدانية اليت ال
تتحمل «التقشف» ،وهذا ما
ّ
عكسه انتشار عناصره أمام معظم الكنائس يف كل لبنان
سيتكرر
خالل عيد الفصح وفق التقويم الغربي ،وهو مشهد
ّ
مع حلول الفصح الشرقي ،وكذلك خالل عيد الفطر ،حيث
ستتم محاية املصلني يف املساجد ،مع ما يرتبه هذا االنتشار
ّ
الواسع واملتالحق من أعباء كبرية.
وعلى وقع اقرتاب موعد االستحقاق النيابي يف ايار املقبل،
ان اجليش يضع اللمسات األخرية على خطة
تفيد املعلومات ّ
محاية االنتخابات النيابية ،واليت ستكون شبيهة بتلك اليت
جرى اعتمادها عام  ،2018من حيث تغطية حميط مراكز
االقرتاع على امتداد اجلغرافيا اللبنانية يف يوم واحد ،وسط
ان اجليش يقف على احلياد التام
تأكيد القريبني من الريزة ّ
يف االنتخابات النيابية وليس لديه اي مرشحني.
ان اكثر ما يقلق
اما بالنسبة إىل الوضع امليداني ،فقد ُعلم ّ
اجليش يف هذه الفرتة هو اهتزاز األمن االجتماعي على حنو
متدد الفقر املدقع الذي ينعكس
متزايد ومتفاقم ،بفعل ّ
ارتفاعًا يف معدالت جرائم السرقة والقتل.
كذلك ،يبقى ملف النازحني السوريني موضع مراقبة حثيثة
من اجليش الذي خيشى من «التداعيات الصامتة» هلذا امللف،
بأن حواىل  30الفًا
ان الوقائع املتوافرة لديه تفيد ّ
خصوصًا ّ
وان  40باملئة من املوقوفني
من الوالدات هي مكتومة القيد ّ

يف السجون اللبنانية هم سوريون.
من هناُ ،يبقي اجليش عينه مفتوحة على خميمات النزوح،
خصوصًا على األماكن اليت ميكن أن تكون موضع شبهة،
ان من الصعب ان يراقب يوميًا مليون
ولكنه ال خيفي ّ
ونصف مليون نازح ،اي ما يعادل شعبًا آخر ،وبالتالي ،يف
ان من واجب السلطة السياسية ان تضع معاجلته بني
رأيهّ ،
امللحة.
االولويات
ّ
وعلم ّ
انه سبق للجيش ان طلب من اجلهات املعنية ان
ُ
ّ
ختفف األعباء عنه ،عرب تولي كل بلدية ضمن نطاقها اجلغرايف
رصد اي حترك مشبوه يف جتمعات النزوح ،وتكليف شرطتها
بأعمال املراقبة واحلمايةّ ،
ان قلة فقط جتاوبت مع هذا
اال ّ
االقرتاح.
خص الكبتاغون الذي ّ
شكل إحدى مواد األزمة األخرية
ويف ما ّ
ان صناعته وتهريبه عرب
مع اخلليجّ ،
فإن تقارير اجليش تفيد ّ
لبنان هما من اختصاص جمموعات سورية تتقن التصنيع،
واستطاعت بالتعاون مع لبنانيني تسويق هذه اآلفة ،وجيري
تقفي أثرها ومداهمة مقارها كلما سنحت الفرصة.
وعلى رغم االشتباك الدامي الذي وقع اخريًا بني عائلتني
ان األمن يف املدينة
ان اجليش مطمئن اىل ّ
يف طرابلس ،الاّ ّ
حتت السيطرة ،خصوصًا بعد التوقيف الفوري لعدد من
ان اهليبة هي أساس األمن.
املتورطني ،يف إشارة منه اىل ّ
وضمن السياق نفسه ،يواصل اجليش املداهمات املتنقلة يف
الضاحية اجلنوبية والبقاع ،يف إطار مالحقة املطلوبني للعدالة
ومرتكيب اعمال اخلطف والسرقة اليت ارتفعت وتريتها خالل
األسابيع السابقة.

ؒ
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إعــالنات

This ANZAC day,
may we honour the
memory of those
who have served and
continue to serve
our Nation, like my
Grandfather Bob

LEST WE
FORGET

R. F. G. Fullagar
No 3 Guard I.R.D. RAAF

Wendy LINDSAY MP
State Member for East Hills
02 9772 2774

WendyLindsayMPEastHills

20 Revesby Place, Revesby NSW 2212
easthills@parliament.nsw.gov.au
Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212.
Funded using parliamentary entitlements.

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
 ساعة يوميا24  على24 نعمل

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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Anzac Day is an important day for
our country and time for reﬂection
and hope. It’s a reminder that the
Anzac spirit is part of who we are.
On behalf of the City of Canterbury
Bankstown, I acknowledge and
thank all Australian servicemen
and women who have died in
wars, conﬂicts and peacekeeping
missions. May we be forever
grateful and inspired by their
tremendous sacriﬁce, bravery
and heroism.

Clr Khal Asfour
Mayor

Lest We Forget.

To hear more, follow:
@khal.asfour

ليالي رمضان يف الكمبا
 أيار1 -  نيسان2
من الغسق حتى وقت متأخر
أقصدوا الكمبا واختربوا الثقافة
!وتذوقوا األطعمة األصيلة
..يفتح ليلياً من االثنني إىل الخميس
يمكنكم ان تستقلـّوا وسائل النقل
.العام وتخطي صفوف االنتظار
اكتشف املزيد على

cb.city/RamadanNights
Initiative by

Silver Media Partners

Bronze Media Partner
CANTERBURY - BANKSTOWN

1920-2020
PRODUCED BY THE ENGISCH FAMILY SINCE 1920
PRODUCED BY THE ENGISCH FAMILY SINCE 1920

CELEBRATING ONE HUNDRED YEARS SERVING THE COMMUNITY
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شــعر

دهست صبابيت

ٌ
ركض ورا َء جنمة

- 1-

الـعيد

ْ
األسئلة
تكتئب
ُ
ْ
األجوبة
وهي ترى
َ
ً
ْ
ذاهلة
حزينة

تباركنا

تركض َ
ُ
ٍ
جنمة
خلف

هَ
أح ْد؟
أن
ال
يستطيع ْ
يطالا َ
ُ
ُ
تركض
وفعلت نكرا فهل ستبقى هكذا
دهست صبابيت
ُ
ُ
لألبد؟
ْ
أبدد ماء أوقاتي ألخرى

فتاة الليل ترقب لي حضورًا - 2 -
لمَ ْ َتْب َق َ
للن َد ْم
وتتقن حلمها صدرًا وخصرا
أصابع َت َع ُّضهاَ ،ف َن ْم
ٌ
تريق جلني ساقيها مرايا
ّ
السؤال،
كف عن
ِ
ً

تعدد وردها عطرا فعطرا

خضيل
طقس
وتدخلين إىل
ٍ
ٍ
ً
حرى
يبلل
شهوة محراء ّ

أنا يف طقسها الليلي أبدو

فاجلواب
ْ
ْ
األمل
بعثره
ُ
و ُ
لتأم
اجل ُ
رح ما ِا ْ
-3ّ
أتذكُر َم ْن ْ
قال:
ال

ضيع اإليقاع قسرا
كلحن
ٍ
ّ
ينام الثلج يف جسدي عنيدًا
ُ
َم ْن ّ
احلزن؟،
منا يعرف كم ُع ْمُر
ِ
ّ
حييل حرارة الشهوات صفرا وال َم ْن ْ
قال:
فتاة الليل تسألين حضورًا
الب ٌ
ٌ
دة دومًا
ة
أقنع
تبقى
ال
ِ
عمري املأفون عهرا
ألنفق
َ
َ
ٍ
تنضح لؤمًا
وجوه
فوق
ُ
ٍ
صمت
تقول أراك يف
ٍ
مريب أو َم ْن ْ
قال:
متد إلي جسرا ؟؟
ملاذا ال ّ
الغيم ملا ِا َ
ِ
ببهاء
ست ْم َتعنا
لوال
ُ
وما كانت زليخة يف غواها
الشمس
ْ
وال كنت ّ
يب ع ًال وقدرا
ٌ
قيلت
أقوال
ترتدد يف روحي
الن ّ
ْ
َ
الدهِر ُت ْ
قديم
وجع
ولكن عاد بي
قال
و ستبقى
ٌ
طول ّ
ٌ
ٌ
رسخت يف الروح
أقوال ال ننساها
إىل من ّ

ذكرى....

محمد عامر األحمد  -سورية

طـل

إياها؟
فلماذا ننسى من منحنا ّ

خالد الح ّلي

طل العيد تباركنا
بذكرى متال ما بيصري
قيامة عظمى عطيتنا
أجماد وإميان كتري
نقوي وحدتنا
حتى ّ
مجعنا حببو الكبري
مات حتى ّ
خيلصنا
عا صدرو دقوا مسامري
غطى بدمو عيبتنا
وحررنا أعظم حترير
مسعوا صوتو يندهنا
ونادى هالشعب اخلفري
بقلبو األبيض ساحمنا
معجن أخالق وضمري
بوعدو الصادق صارحنا
ّ
وعلمنا شو بدو يصري

مع اخلالق صاحلنا
وهزم أبليس اخلطري
ما عاد يقدر جيرحنا
بقوة يسوع القدير
راجع حتى مينحنا
جنة متال ما بيصري
يرينا
من االتعاب حّ
ويغمرنا حببو الغزير
ّ
يسلحنا
وبروح القدس
ّ
خيلصنا من هالشرير
جيربنا
إبليس الكان ّ
بكالمو كذب وحتذير
ّ
خيوفنا
قصدو حتى
بوقتو اللي صفى قصري
مش رح يقدر يكسرنا
بكون اللي صفى خطري
مش رح نبقى مبطرحنا
بعامل أموات وختدير
راجع حتى خيطفنا
متل وعدو ما بيصري
حننا من الرب رحبنا
عمر جديد وكون جديد
وعيد وفرحة وجمد كبري

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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تـتمات

جلسة «مكوكية» يف السرايا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

هناك بعض الشوائب والعشوائية خاصة يف مدينة سيدني
االوسرتالية ،ولكن املسؤولية عنها ال تعود للدولة اللبنانية ،وعلى
الرغم من ذلك حنن ندرس امكانية سبل معاجلتها.امتنى على معالي
وزير الداخلية املتابعة مع هيئة االشراف على االنتخابات للتحقيق
يف حصول جتاوزات او رشاوى انتخابية واي انفاق اعالني يتجاوز
احلد املسموح به قانونا».

بحث وتحر عن سالمة

عممت املدعية العامة يف جبل لبنان القاضية
على صعيد آخرّ ،
ّ
حبق حاكم مصرف لبنان
وحتر ملدة شهر
غادة عون بالغ حبث
ّ
املركزي رياض سالمة (مواليد  ،1950والدته راني أبي حبيب) جبرم
«خمالفة القوانني واألنظمة» و»التالعب بالعملة الوطنية بالتواطؤ
مع املصارف» ،مبوجب احملضر الصادر يف  16نيسان اجلاري عن
مكتب أمن الدولة يف جبل لبنان .وقد ّ
مت تعميم البالغ على املنافذ
التحريات يف قوى األمن
والربية ،بواسطة مكتب
واجلوية
البحرية
ّ
ّ
ّ
ّ
الداخلي.
البالغ جاء على خلفية حمضر التحقيق يف ملف القروض املمنوحة
للمصارف من املصرف املركزي بقيمة  8مليارات دوالر والذي
تصرف على أمالك رؤساء جمالس إدارة
نتج منه وضع إشارة منع
ّ
أن سالمة حُياكم أيضًا أمام عون يف ملف
عدد من املصارف .علمًا ّ
التزوير يف القيود املصرفية ،إضافة إىل ادعائها عليه يف ملف
شقيقه رجا سالمة جبرم اإلثراء غري املشروع.
ملفات حماكمة سالمة املفتوحة حمليًا ودوليًا أدت إىل طلب عدد من
بأن إحدى
الدول جتميد أمواله .وإثر إبالغ النيابة العامة التمييزية ّ
الدول طلبت جتميد مبالغ لسالمة ُق ِّدرت بنحو  130مليون دوالر،
راسل املدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات رئيسة هيئة
القضايا يف وزارة العدل القاضية هيالنة اسكندر طالبًا منها إجراء
وعلم ّ
أنه بسبب الكلفة
أن اهليئة مل حُتِّرك ساكنًاُ .
املقتضى ،إال ّ
املالية العالية ملتابعة هذا امللف قضائيًا يف عدد من الدول ،مل
أن
ُي ّتخذ أي قرار بعد وال يزال امللف نائمًا .وكشفت املصادر ّ
وزارة املال مل حُتّرر أي مبلغ لتعيني مكتب حماماة دولي ليتابع
ملف الدولة اللبنانية واملال املنهوب يف اخلارج .كذلك مل ُيصرف
تتحملها
حمام عن الدولة اللبنانية .وهذه املسؤولية
أي مبلغ لتعيني
ّ
ٍ
هيئة القضايا يف وزارة العدل ووزارة املال.
وحبسب مصدر قضائي ّ
فإن هناك
مطلع على ملف التحقيقات،
ّ
يتحملها النظام املصريف األوروبي الذي مل حُيّرك ساكناً
مسؤولية
ّ
أن ماليني الدوالرات كانت ُ
«تكزدر» يف املصارف األوروبية
مع ّ
بني العامني  2001والعام .2019
وبالتزامن رفضت اهليئة االتهامية يف جبل لبنان برئاسة القاضي
بيار فرنسيس طلب وكالء شقيق احلاكم رجا سالمة بتخفيض جديد
لكفالة إخالء سبيله .علمًا أن اهليئة كانت قد ّ
خفضت الكفالة من
 500مليار لرية حددها قاضي التحقيق األول يف جبل لبنان نقوال
منصور لتخلية سالمة إىل  200مليار لرية ،ويعين رفض الطلب
إبقاء سالمة موقوفًا.

حجز كل أمالك رجا سالمة

ويف اطار تضييق اخلناق القضائي على «األخوين سالمة» بسبب
اجلرائم اليت ارتكباها ،وخاصة «احلاكم بأمره» رياض سالمة،
واليت متس األمن املالي واالقتصادي واحلياتي واملعيشي للوطن
واملواطن أصدر قاضي ّ
األول يف جبل لبناننقوال منصور،
التحقيق ّ
«قرارا باحلجز على ّ
كل أمالكرجا سالمة (شقيق حاكم مصرف لبنان
ً
رياض سالمة)َ ،
ّ
االستئنافية
وأرسل املذكرة بواسطة النيابة العامة
ّ
إىل وزارة املالية ،لوضع اإلشارة على ممتلكاته ّ
كافة».
ومن املعروف ان «احلاكم بأمره» رياض سالمة هو مبثابة «فلينة
القنينة» لكل ما جرى وجيري يف لبنان من عمليات سرقة ونهب
وتهريب عشرات ،حتى ال نقول مئات مليارات الدوالرات لسياسيني
ومصرفيني ومدراء عامني ونافذين اىل اخلارج منذ العام  1993حتى
اليوم ،فضال عن تنفيذ أجندات خارجية بالتالعب بالعملة الوطنية
ملصلحة خطط وخمططات ومؤمرات أمريكية خاصة وغربية عامة.
ويف هذا االطار يكفي ان نذكر انه بعد إلقاء رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون كلمة لبنان يف اجلمعية العامة لالمم املتحدة
واليت شدد فيها على رفض لبنان توطني النازحني السوريني
والالجئني الفلسطينيني وعدم التنازل عن اي جزء من حق لبنان يف
املياه البحرية والثروة الغازية والنفطية ومعتربا ان سالح حزب اهلل
لبناني ،فانه قبل ان يصل اىل بريوت ،اي خالل أقل من يومني،
قام «احلاكم بأمره» اللص الفاسد رياض سالمة بالتالعب بالعملة
والوطنية فارتفع سعر الدوالر من  1500إىل  3أالف لرية لبنانية.
لذلك فإنه اذا حتلى القضاء باجلرأة والشجاعة و «مترد» على
احملسوبيات واالستنسابيات والضغوطات السياسية ،واستطاع
«فقع هذه الفلينة» فانه سيسيل كل ما فيها من «قرف ووسخ»
سياسي ومالي واقتصادي قام به «زعران» سياسيون فاسدون
على مدى حواىل  30عاما ،استباحوا خالهلا الوطن واملواطن ماليا
واقتصاديا ومعيشيا ،وافقروه من خالل سرقة أموال الشعب واملال
العام وتهريبه اىل اخلارج ،فحولوا لبنان من «سويسرا الشرق»،
كما كان ُيطلق عليه ،اىل «جهنم احلمراء».

املرشح حسن خليل :تهديد علني بكسر الرقاب

ونيقى يف جمال «الزعرنات» السياسية ،فقد كشف املرشح عن
املقعد الشيعي يف دائرة صور الزهراني حسن خليل عن خلفيات
قراره تعليق مشاركته يف االنتخابات النيابية ،مشريًا إىل أن ليس
هناك من ضمانات بعدم متزيق صور أعضاء الالئحة حسب ما

أخربتهم شركات اإلعالنات.
ويف مؤمتر صحايف ،كشف خليل عن أن قريته خافت من اعطائه
ديوانية لعقد لقاء فيها خوفًا من التعرض هلا ،الفتًا إىل أن
«املواطنني خيافون زيارتنا ويعطونا شرف ثقتهم وحنن حريصون
على سالمتهم أكثر من حرصهم» ،مضيفًا« :مل يعد من ضمانات
حلماية مندوبينا أو ناخبينا على صناديق االقرتاع».
وأشار إىل أنه «مع ذلك قلنا أننا سنستمر إىل أن حصلت حادثة
الصرفند والتعرض لالئحة منافسة» ،مشددًا على أننا «نرفض
التعرض ألي جهة أو شخص ولو كان منافسًا» ،كاشفًا أن اليوم
«ظهرت اعالنات على اجلسور ولوحات تهدد علنا بكسر رقبة وقطع
لسان».
وأوضح أنه لذلك قرر تعليق ترشيحه مؤقتًا وإشرتاط العودة حبصول
ضمانات تضمن أمن املرشح واملندوب والناخب واملاكينة وضمان
نزاهة نتائج اإلنتخابات ،داعيًا كل اللوائح يف دوائر اجلنوب إىل
إجتماع عاجل وإختاذ قرار موحد يف تبين تعليق الرتشيح مجاعيًا.

«فوزين أفريز»

أصدق ما يطلق على اتهامات واشنطن للوزير جربان باسيل بالفساد
هو ما كتبته جملة «فوزين أفريز» الذي يصح فيه القول «من
فمك أدين».
فقد نشرت «فوزين أفريز» مقا ً
ال بعنوان «خمطط بونزي الذي حطم
لبنان :عالقات الواليات املتحدة مع النخبة اللبنانية ستخترب أجندة
بايدن ملكافحة الفساد».
ولفتت اجمللة اىل أن الواليات املتحدة حباجة إىل التخلص من
مسعتها يف التسامح مع الفساد بني النخب الصديقة ،وتبديد
االنطباع بأن إجراءات مكافحة الفساد مثل العقوبات هي يف احلقيقة
أدوات للحد من نفوذ حزب اهلل يف لبنان.
وأكدت «فورين أفريز» أن العقوبات األمريكية على رئيس التيار
الوطين احلر» النائب جربان باسيل جاءت لغرض سياسي ،مبا يؤشر
اىل أن ال عالقة للعقوبات باتهام باسيل بالفساد وفق قانون
ماغنيتسكي.
وكان الفتا أن صحيفة «نداء الوطن» نشرت ترمجة جمتزأة لتقرير
وغيبت ما ذكرته اجمللة األمريكية عن العقوبات
«فورين أفريز»،
ّ
السياسية على رئيس التيار الوطين احلر.
«لكن املشكلة ليست فقط أن الواليات املتحدة قد ابتعدت عن
الفساد يف املاضي  ،بل إنها مسحت ً
أيضا بتسييس جهود مكافحة
الفساد بطريقة قوضت مصداقيتها .يف عام  ،2020على سبيل
املثال ،استخدمت إدارة ترامب قانون ماغنيتسكي العاملي ملعاقبة
ظاهريا بتهمة
السياسي املسيحي املاروني البارز جربان باسيل،
ً
الفساد ولكن يف احلقيقة ألنه حليف حلزب اهلل .واعرتف ديفيد
شينكر  ،الذي شغل منصب مساعد وزيرة اخلارجية لشؤون الشرق
األدنى من  2019إىل  ،2021بذلك بعد تركه ملنصبه .وقال« :لقد
فرضنا سلسلة من العقوبات على حزب اهلل وحلفائه اللبنانيني،
مبا يف ذلك ،واألهم من ذلك  ،غري الشيعة ،وبلغت ذروتها يف
تصنيف قانون ماغنيتسكي جلربان باسيل بسبب الفساد» .وباملثل،
ميكن تفسري عقوبات مكافحة الفساد اليت فرضتها إدارة بايدن يف
تشرين األول  2021على أنها تستهدف حلفاء حزب اهلل ،بالنظر إىل
األفراد املستهدفني.
إذا كانت إدارة بايدن تريد من قادة لبنان أن يأخذوا خماوفها
بشأن الفساد على حممل اجلد ،فإنها حباجة إىل التخلص من مسعة
الواليات املتحدة يف التسامح مع الفساد بني النخب الصديقة
وتبديد االنطباع بأن إجراءات مكافحة الفساد مثل العقوبات هي يف
احلقيقة أدوات للحد من نفوذ حزب اهلل يف لبنان».
يكمكم قراءة النص األصلي باالنكليزية بالكامل على الصفحتني 10
و 11أو عرب رابط النص األصلي
/18-04-2022/https://www.foreignaffairs.com/articles/lebanon
ponzi-scheme-broke-lebanon

سقوط ماريوبول :ماذا يعين...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

عليه ماريوبول ،وتضم هذه الكتيبة متطرفني ميينيني من بينهم
«نازيون جدد» ،حسب تصرحيات وزارة الدفاع الروسية.
وعن أهمية ماريوبول ،قالت اخلبرية األمريكية املتخصصة يف
الشؤون االسرتاتيجية إيرينا تسوكرمان ،إن املدينة «نقطة مهمة
من الناحية االسرتاتيجية ألنها اتصال للجسر الربي الذي ختطط
روسيا له إىل شبه جزيرة القرم ،الذي سيسمح بنقل املقاتلني
واإلمدادات واألسلحة بسهولة بني املوقعني».
وأضافت تسوكرمان يف حديث ملوقع «سكاي نيوز عربية»« :يسمح
االستيالء على ماريوبول لروسيا بقطع مجيع موانئ البحر األسود
اليت تستخدمها أوكرانيا».
وأشارت إىل أن «روسيا تهدف أيضا إىل إمكانية الوصول للممرات
املائية ،وهذا عنصر أساسي يف اسرتاتيجيتها منذ احلرب العاملية
األوىل ،مع األخذ يف عني االعتبار أن تركيا منعت السفن احلربية
الروسية من دخول البوسفور ،األمر الذي يضغط على القوات
الروسية يف سوريا».

إحكام السيطرة على دونباس

وفيما يتعلق بتأثري النصر يف ماريوبول على املعركة الدائرة يف
دونباس ،قال احمللل السياسي هاشم عبد الكريم ،إن السيطرة
على املدينة ستعطي دفعة معنوية كبرية للروس بإقليم دونباس،
وستمثل وضربة قاصمة للمقاومة األوكرانية.
واعترب عبد الكريم يف حديث ملوقع «سكاي نيوز عربية» ،أن
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سيطرة قوات روسيا بالكامل على ماريوبول «سيشكل منعطفا
مهما يف احلرب الروسية بأوكرانيا ،وستكون بداية ملا بعدها،
فاملدينة اليت تبعد حنو  55كيلومرتا فقط عن احلدود الروسية كانت
مركزا رئيسيا لقيادة القوات األوكرانية يف عملياتها ضد القوات
االنفصالية مبنطقة دونيتسك منذ  ،»2014الفتا إىل أن املعركة
القادمة «ستكون باجتاه خاركيف لتأمني لوغانسك ودونيتسك»
شرقي أوكرانيا.
وأوضح أن «ذلك سيمكن روسيا من تأمني ممر يربط قواتها اليت
استولت على املوانئ الرئيسية يف بريديانسك وخريسون ،وتلك
القادمة من شبه جزيرة القرم ،والقوات االنفصالية وتلك القادمة
من دونباس».
وأشار إىل أن استعجال روسيا باالحتفال بالسيطرة على املدينة
رغم أنها منقوصة «تعويض لبعض اخلسائر الواسعة يف مشال
أوكرانيا ودفعة معنوية للجنود يف دونباس توطئة الحتفال موسع
يف عيد النصر  9مايو املقبل».
وتستمد ماريوبول ،وهي ثاني أكرب مدن دونيتسك اليت اعرتفت
روسيا باستقالهلا هي ولوغانسك يف شباط املاضي ،أهميتها
االسرتاتيجية من موقعها اجلغرايف ،فبها أكرب ميناء على حبر آزوف
املتصل بالبحر األسود عرب مضيق كريتش.
ويقرتب عدد سكان ماريوبول من نصف مليون نسمة ،وبها نسبة
كبرية من الروس إىل جانب األوكرانيني واليونانيني والبيالروس
واألرمن وغريهم.
وبعد أحداث  2014اليت أطاحت نظام فيكتور يانوكوفيتش ،حتولت
ماريوبول إىل إحدى ساحات املواجهة بني السلطات األوكرانية
اجلديدة ومعارضيها.

واشنطن :االتفاق النووي...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

االتفاق النووي اإليراني لعام  ،2015يف إشارة واضحة الستبعاد
احلرس الثوري من القائمة األمريكية لإلرهاب ،فعليها التصدي
ملخاوف أمريكية تتجاوز اليت تناوهلا االتفاق.
وقال متحدث باسم اخلارجية األمريكية« :لن نتفاوض عالنية،
لكن إذا أرادت إيران رفع العقوبات على حنو أكرب من الوارد يف
خطة العمل الشاملة املشرتكة (االتفاق النووي) ،فعليها التصدي
ملخاوفنا األبعد من (اليت تناوهلا) االتفاق».
وأضاف املتحدث «على العكس من ذلك ،إذا مل يرغبوا يف استغالل
هذه احملادثات حلل القضايا الثنائية األخرى خارج خطة العمل
الشاملة املشرتكة ،فنحن على ثقة من أنه ميكننا التوصل سريعا
إىل تفاهم بشأن اخلطة والبدء يف إعادة تنفيذ االتفاق ...ينبغي
إليران أن تتخذ قرارا».
وكان املتحدث األمريكي يرد على مسؤول إيراني كبري قال يف
وقت سابق إن إيران لن تتخلى عن خططها لالنتقام من اغتيال
الواليات املتحدة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني عام ،2020
على الرغم من «العروض املنتظمة» من واشنطن لرفع العقوبات
وتقديم تنازالت أخرى يف املقابل.

وفيلق القدس هو ذراع التجسس اخلارجية وشبه العسكرية للحرس
الثوري اإليراني الذي يسيطر على امليليشيات املتحالفة معه يف
اخلارج .وأدرجت إدارة الرئيس األمريكي السابق دونالد ترمب،
احلرس الثوري اإليراني على قائمة وزارة اخلارجية للمنظمات
اإلرهابية األجنبية عام  ،2019وهي املرة األوىل اليت تصنف فيها
واشنطن رمسيا جيش دولة أخرى على أنه مجاعة إرهابية.

ارتفاع حصيلة قتلى...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اخلامس والعشرين من تشرين األول املاضي ،وإصابة حنو اربعة
آالف متظاهر ،وذلك وفقا إلحصاءات جديدة كشفت عنها جلنة
املفقودين املتخصصة مؤخرا.
ووفقا إلحصاءات أعدتها منظمة «حاضرون» ،وهي منظمة جمتمع
مدني معنية مبتابعة قتلى وجرحى االحتجاجات ،بلغ عدد القتلى
مخسة وتسعني قتيال منذ اخلامس والعشرين من تشرين األول
املاضي ،مثانية ومثانون يف املئة منهم قتلوا بالرصاص ،فيما
حصدت أدوات القتل األخرى النسبة املتبقية ،وبني القتلى نساء
وأطفال.

وذكرت اإلحصاءات أن عدد املصابني يف االحتجاجات بلغ حتى
الثاني عشر من نيسان احلالي اربعة آالف مصاب ،فقد منهم اربعة
وثالثون أحد أطرافهم ،وأصيب مثانية منهم حباالت شلل .وقالت
«جلنة أطباء السودان املركزية» يف تصرحيات سابقة ،إنها أحصت
سقوط حنو مثانني قتيال بني احملتجني قبل سقوط نظام الرئيس
املعزول عمر البشري ،ومقتل مئة ومخسني بعد إطاحته.

حرس الثورة االيراني...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أن «إيران هي اليت تعينّ زمانه ومكانه».
أمر حتمي» ،مشريًا إىل ّ
أن «العدو أرسل رسائل تفيد بأنه ،إذا ختلت
وأضاف تنكسريي ّ
سيقدم بعض التنازالت أو يرفع
إيران عن الثأر لسليماني ،فإنه
ّ
أن تلك «أوهام باطلة».
بعض العقوبات» ،مشددًا على ّ
وتابع« :هذا وهم حمض ...املرشد اإليراني السيد علي خامنئي
أكد ضرورة الثأر ،وقائد حرس الثورة قال إن الثأر أمر حتمي،
وإننا سوف خنتار الوقت واملكان لذلك».
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

مرسيدس-بنز الشرق األوسط تطلق سلسلتها
الوثائقية «الطريق إىل مكة» خالل شهر رمضان «جي إم سي» تطرح إصداراً حمدوداً من
مبنا َسبة الذكرى السنوية  30على إطالق «يوكون»

«يوكون دينالي» حصرياً للشرق األوسط

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك ،أطلقت
عالمة السيارات مرسيدس-بنز الشرق األوسط
سلسلة وثائقية مصورة من أربعة أجزاء بعنوان
«الطريق إىل مكة» واليت ّ
توثق  5000عام من
الرتاث والتاريخ وجتمع بني املاضي َواحلاضر
يف آن معًا .وتسلط السلسة الضوء على جتربة
الطيار الناجح نبيل الرستماني
يف رحلة برية يقوم بها بسيارة مرسيدس-بنز
جي كالس ،بهدف إعادة استكشاف طرق احلج
التارخيية من اإلمارات العربية املتحدة إىل اململكة
العربية السعودية.
وتسعى مرسيدس-بنز من خالل هذه السلسلة
الوثائقية املبتكرة ،إىل تسليط الضوء على
مراحل تطور رحلة احلج اليت يؤديها مليارات
املسلمني من مشارق األرض ومغاربها منذ
مئات السنني ،حيث كانوا يقطعون مسافات
طويلة ويتجاوزوا طرقات وعرة ويتغلبوا على
صعوبات كثرية .واليوم ماليني احلجاج يسريون
على خطى اآلباء واألجداد ،ولكن مثل أي شيء
آخر يف هذا العامل ،تطورت رحلة احلج بفضل
التكنولوجيا احلديثة فما كان يستغرق شهورًا يف
الرب ويثري الرحلة بالثقافات املتنوعة وتبادل
السلع واألفكار على طول طرقات احلج القدمية،
أصبح اآلن يستغرق ساعات يف اجلو .وبالرغم
من أن الرتاث العريق والعادات األصيلة لرحلة
الوصول إىل مكة املكرمة برًا فقدت بريقها مع
مرور الوقت لدى الكثري من الناس بسبب التطور
ات التكنولوجية اليت غريت طرق السفر والتنقل،
إال أن احلج وزيارة األراضي املقدسة حافظ على
قدسيته وأهميته بالنسبة جلميع املسلمني.
ومبناسبة إطالق السلسلة الوثائقية اجلديدة ،قال
كريشان بوداني ،نائب الرئيس ومدير املبيعات
والتسويق يف مرسيدس-بنز الشرق األوسط:
« تفخر مرسيدس-بنز برتاثها العريق يف منطقة
الشرق األوسط ،وحترص دائمًا على أن تشارك
يف مسرية التطوير والنمو املتواصل مبنطقة غنية
بتارخيها وعاداتها األصيلة .بكل فخر ننطلق

معكم يف هذه الرحلة إىل مكة املكرمة ،ونشكر
الطيار نبيل الرستماني على مشاركتنا جتربته
الشخصية».
تدور السلسلة الوثائقية املصورة بأجزائها
األربعة ،حول نبيل الرستماني ،األب الصاحل
الذي حيب املغامرات ويعشق الطبيعة .وهو
طيار ناجح يقضي وقته يف الطريان من وجهة
إىل أخرى وجيوب العامل دون توقف أو إبطاء
مما مينعه من االستمتاع بالرحلة أو بالوجهة
اليت يقصدها .ومن خالل السلسلة الوثائقية،
سوف يرافق اجلمهور نبيل يف رحلة برية إىل
مكة املكرمة على منت سيارة مرسيدس-بنز من
طراز جي كالس ،لتتبع طرق احلج التارخيية اليت
رمسها أسالفنا يف رحالتهم إىل جانب ذلك،
ستسمح هذه الرحلة املبتكرة ،للمشاهدين
ِ
والق َيم النفيسة
باستكشاف الرتاث والتقاليد
ُ
تعاقب األزمنة .كما أنهم
اليت صمدت أمام
سيستمتعون من خالل التأمل بتفاصيل الرحلة
ً
ّ
ِ
روعة
تقل
حمطاتها اليت ال
الطويلة والتعرف على
عن الوجهة املقصودة.
َح َ
ول مشاركته يف السلسلة الوثائقية ،قال نبيل
َ
علي فرصة التعاون
الرستماني« :عندما ُعِرضت ّ
مع مرسيدس بنز للسفر إىل مكة ،مل أستطع
ً
فرصة الستعادة الذكريات
يست
رفضها .إنها َل َ
َ
حول رحالت ال ّرب اليت اعتدت القيام بها
اجلميلة
َ
هي فرصة
مع والدي يف طفوليت فحسبَ ،بل َ
لأِ طأ اليابسة واترك قيادة الطائراتَ ،وُأمضي
ِ
كام َل الوقت
حنو
متأم ًال معالمِ َ الطريق الطويل
َ
ّ
مكة املكرمة بسيارة مرسيدس جي كالس .أشكر
مرسيدس-بنز لمِ َ نحي فرصة تتبع الطرق التارخيية
للحج والسماح لي مبشاركة رحليت يف اكتشاف
الذات مع العامل».
سوف يتم بث سلسلة «الطريق إىل مكة»
الوثائقية على أربعة أجزاء أسبوعيًا طيلة شهر
رمضان املبارك على قناة مرسيدس بنز اخلاصة
على َ YouTubeوقناة .MBC Shahid

إنفينييت تطلق مقطع فيديو بعنوان «حكاية
من رمضان» لالحتفاء بالقيم اإلنسانية
طلقت إنفينييت الشرق األوسط مقطع فيديو
قصري يسلط الضوء على أهمية اللقاء والتواصل
مع العائلة واألحبة خالل شهر رمضان.
ويأتي مقطع الفيديو بالتزامن مع ختفيف
إجراءات القيود الصحية يف املنطقة ،والذي
أتاحت للعائالت اللقاء جمددًا ومشاركة أمجل
ّ
ويركز مقطع
األوقات خالل الشهر الفضيل.
الفيديو من إنفينييت على مشاعر الشوق إىل
مسن يقود
اللقاء والتواصل ،ويروي قصة رجل
ّ
سيارته إىل إحدى القرى حبثًا عن شيء ُدفن حتت
األرض منذ زمن .وتثري زيارات الرجل اليومية
إىل القرية فضول األطفال الذين يشاركونه يف
حبثه املستمر.
ويف إحدى الليالي تتجه ابنة الرجل وحفيداته
إىل القرية حبثًا عنه ،وينجح الرجل املسن بإجياد
الصندوق املدفون يف األرض ،والذي حيتوي
ٍ
إشارة
تذكارًا مثينًا يعطيه الرجل حلفيدته ،يف

إىل قيم التواصل بني األجيال وإعادة الرتابط
واللقاء الذي افتقدته الكثري من العائالت خالل
العامني املاضيني .وتخُ تتم القصة باحتفال
سكان القرية بهذه اللحظة املميزة ضمن أجواء
مفعمة بروح السعادة والوحدة وتآزر اجملتمع.
غريب،
وتعليقًا على مقطع الفيديو ،قال نديم
ّ
املدير العام للتسويق وجتربة العمالء والعالقات
العامة جملموعة األسواق الدولية التابعة لشركة
إنفينييت« :حنتفي يف إنفينييت بعودة التواصل
والرتابط من خالل مقطع الفيديو خالل شهر
رمضان املبارك بعد التحديات الكبرية اليت محلها
ّ
وميثل التواصل البشري وسرد
العامان املاضيان.
القصص اليت ترتبط بتجارب عمالئنا عنصرين
رئيسيني من قيم عالمة إنفينييت .ويعكس
ومتيز مجيع التجارب
مقطع الفيديو مدى غنى
ّ
دون استثناء ،ليسلط الضوء على قيم الوحدة
والعطاء واالمتنان خالل الشهر الفضيل».

مبناسبة الذكرى السنوية  30على إطالق طراز
َ
«يوكون» تطرح «جي إم سي» إصدارًا حمدودًا
من «يوكون دينالي» حصريًا للشرق األوسط.
التميز اهلندسي أحد مسات
عد السعي وراء
ُي ّ
ّ
«جي إم سي يوكون» الوراثية احلقيقية ،مما
دفع الشركة دومًا لتوفري مستويات جديدة من
ِ
واحلَرفية الراقية يف كل طراز
الطاقة والقدرات
منه منذ ظهوره األول يف العام  ،1991ليتم
بعدها االرتقاء به أكثر يف سنة  1998مع طرح
فئة جتهيزات «يوكون دينالي».
ويعتبرَ «جي إم سي يوكون» واحدًا من أكثر
ُ
متعددة االستعماالت ()SUV
املركبات الرياضية
ّ
شعبية على مدى كامل الفرتة املاضية ،خصوصًا
ّ
يتمتع به من مزايا تتيح للعائالت القيام
ملا
بالرحالت وفق رغبتها ،وكذلك متكني السائقني
الشيقة دون أي حدود.
من خوض املغامرات
ّ
أبرز املزايا
ينحصر إصدار الذكرى السنوية  30بعدد حمدود
يبلغ  30مركبة فقط ترتكز على فئة جتهيزات
متنوعة
«يوكون دينالي» الراقية ،مع توافر باقة
ّ
من اإلكسسوارات الفريدة املختارة لتعزيز
املظهر اجلمالي للطراز.
وستحمل كل واحدة من املركبات الثالثني
شعار الذكرى السنوية  30على اهليكل اخلارجي،
يعرف املركبة
باإلضافة لوجود درع داخلي
ّ
من ضمن الثالثني مركبة األخرى اليت سيجري
صنعها .وسوف يكون الدرع الداخلي حمفورًا
بالليزر ويشتمل على الرقم الفريد لتعريف
املركبة ( )VINللتأكيد على مكانتها ضمن
اجملموعة احملدودة.
يرتكز هذا اإلصدار احملدود على مفهوم عصري

ّ
يتألق بلون  Onyx Blackاألسود،
داكن ،وسوف
وهو اللون اخلارجي األكثر شعبية ملركبة «جي
إم سي يوكون» منذ ظهورها يف العام – 1991
كما ستكون شعارات «جي إم سي» و»دينالي»
وسيتعزز هذا املظهر أكثر
باللون األسود أيضًا،
ّ
متعددة األذرع وذات
بعجالت حبجم  22بوصة
ّ
لون أسود المع.
رغم النمط الداكن لإلصدار احملدود ،إال إنه
انعكاس لشعار
سينري الرحالت الليلة بأناقة عرب
ٍ
«جي إم سي» بواسطة اإلنارة احمليطية ،بينما
تضمن ألواح عتبات األبواب األمامية واخللفية
اليت حتوي شعار «دينالي» احملفور منح
والتطور من خمتلف
املزيد من ملسات احلداثة
ّ
النواحي.
وال يقتصر األمر عند هذا احلد ،إذ إن النغمة
حملرك  V8سعة  6.2ليرت يف ’يوكون
املعززة
َّ
ّ
دينالي‘ ،والناجتة عن تركيب نظام عادم عالي
األداء بنمط «كات باك» من «جنرال موتورز»،
ّ
يتمتع به أساسًا إصدار
متيزًا إضافيًا ملا
متنح ّ
الذكرى السنوية  30من عناصر مجالية خارجية
وداخلية فريدة .وهذا األمر من شأنه أن
ُيضفي صوتًا هادرًا أكثر على جتربة القيادة
ِّ
ّ
والركاب وكذلك باقي األشخاص
ويذكر السائق
بالقوة العالية اليت يزخر بها كل
على الطريق
ّ
حبد ذاته.
«يوكون» ّ
 30سنة من ذكريات «يوكون» الرائعة
خالل شهر رمضان هلذا العام ،سوف تتشارك
ّ
وعشاق العالمة
«جي إم سي» مع عمالئها
ِّ
تذكر مبكانة «يوكون»
خاصة
التجارية حلظات
ّ
كرفيق مثالي على الطرقات خالل الرحالت اليت
ال ُتنسى على مدى السنوات الثالثني املاضية.
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صــحة وغــذاء

 10أسباب لعدم التمكن من التوقف عن السعال وماذا نفعل حيال ذلك!

يعد السعال أمرا طبيعيا ،بل وصحيا ،كونه يساعد اجلسم على
التخلص من املخاط والبلغم املرتاكم ،لكنه إذا استمر لفرتة طويلة
فقد يعين اإلصابة حبالة صحية كامنة تتطلب عالجا فوريا.
وتشري التقارير إىل أن حنو  4%إىل  10%من البالغني يعانون من
السعال املزمن ،وهو سعال يستمر مثانية أسابيع أو أكثر ،أو
أربعة أسابيع على األقل لألطفال.
وال يتطلب السعال املزمن عناية طبية فورية إال إذا كان الشخص
يعاني من أعراض أخرى مثل احلمى أو ضيق التنفس أو أمل الصدر
أو سعال الدم ،ما قد يشري إىل حالة طبية أساسية خطرية.
وعادة ما خيتفي السعال املزمن مبجرد معاجلة املشكلة األساسية.
لذا ،للمساعدة يف ذلك ،إليك  10أسباب حمتملة للسعال املزمن
وكيف ميكنك عالج كل منها:
 .1الربو
هو حالة مزمنة حيث يصبح جمرى اهلواء ملتهبا وضيقا ويبدأ يف
إنتاج خماط إضايف .ويسبب هذا أعراضا مثل الصفري وضيق
التنفس وضيق الصدر والسعال.
ومع ذلك ،هناك شكل من أشكال الربو يسمى «الربو متغري
السعال» حيث يكون العارض الوحيد هو السعال املزمن .ومييل
هذا إىل أن يكون أكثر شيوعا بني األطفال.
كيفية عالجه :ال ميكن عالج الربو املصاحب للسعال بأدوية
السعال اليت ال تستلزم وصفة طبية .وسيحتاج املريض إىل
وصفة طبية ألدوية الربو مثل موسعات الشعب اهلوائية ،وهي
جمموعة من األدوية اليت ختفف أعراض الربو.

 .2ما بعد «كوفيد»-19
السعال هو أحد األعراض الشائعة لـ»كوفيد ،»-19ويف بعض
احلاالت ،يستمر بعد العدوى ويصبح مزمنا.
ويف الواقع ،السعال املزمن شائع يف متالزمة ما بعد كوفيد،
املعروفة أيضا باسم «كوفيد طويل األمد» ،وهي جمموعة من
األعراض اليت تستمر ألسابيع أو أشهر بعد اإلصابة األولية بـ
.SARS-CoV-2
كيفية عالجه :ما زلنا نتعلم املزيد عن متالزمة ما بعد كوفيد
وعالجها ،ويف الوقت احلالي ،ال تزال إدارة السعال املرتبط
بـ»كوفيد »-19غري واضحة.
تناول املشروبات الساخنة اليت قد تدفئ جمرى اهلواء وتساعد
يف تفتيت أي خماط يف احللق .باإلضافة إىل شرب املاء طوال
اليوم ،والذي سيحافظ أيضا على رطوبة احللق ،ما جيعلك تشعر
براحة أكرب.
 .3متالزمة السعال اهلوائي العلوي ()UACS
ُتعد متالزمة سعال جمرى اهلواء العلوي ( )UACSأحد األسباب
األكثر شيوعا للسعال املزمن .وحتدث احلالة عندما ينتج األنفك
أو اجليوب األنفية خماطا زائدا ،فيمكن أن ينزلق عائدا إىل خلف
األنفك وأسفل احللق وحيفز مستقبالت السعال (اليت تتواجد
يف القصبة اهلوائية ،واملسالك اهلوائية ،والبلعوم ،والقنوات
السمعية ،واحلجاب احلاجز ،واملعدة).
كيفية عالجه :عالج هذا السعال يتطلب إدارة احتقان اجليوب
األنفية .وقد يؤدي استخدام رذاذ الستريويد األنفي مع
فلوتيكاسون أو تريامسينولون دون وصفة طبية إىل تقليل
التورم وااللتهاب واملخاط يف اجليوب األنفية .وإذا استمر
االحتقان ،فقد تكون هناك حاجة إىل خباخات األنف اليت تصرف
بوصفة طبية مثل إبراتروبيوم أو أزيالستني.
وإذا كانت احلساسية تساهم يف احتقان اجليوب األنفية،
فقلل من تعرضك ملسببات احلساسية مثل حبوب اللقاح أو وبر

احليوانات األليفة.

 .4مرض االنسداد الرئوي املزمن ()COPD
هو جمموعة من أمراض الرئة ،مبا يف ذلك انتفاخ الرئة والتهاب
الشعب اهلوائية املزمن ،حيث يتم إعاقة تدفق اهلواء من الرئتني،
ما جيعل التنفس أكثر صعوبة.
كما أنه يتسبب يف إفراز الرئتني للمخاط الزائد ،ما قد يؤدي
إىل تكرار السعال ،باإلضافة إىل أعراض أخرى مثل ضيق الصدر
والصفري عند التنفس.
كيفية عالجه :عالج السعال هو حقا عالج ملرض االنسداد الرئوي
املزمن الكامن واملركز حول استخدام أجهزة االستنشاق املناسبة
للمريض .وقد ال يتخلص هذا متاما من السعال ،ولكن من
احملتمل أن يوفر بعض السيطرة.
ويعتمد عالج مرض االنسداد الرئوي املزمن على شدة احلالة.
إذا كانت لديك حالة خفيفة ،فقد ُيطلب منك اإلقالع عن
التدخني أو تناول األدوية مثل موسعات الشعب اهلوائية أو
الكورتيكوستريويدات .وقد تتطلب احلاالت الشديدة العالج
باألكسجني أو اجلراحة .ومع ذلك ،هناك حاجة إىل مزيد من
الدراسات لتحديد مدى استجابة السعال لعالج مرض االنسداد
الرئوي املزمن.
 .5األدوية
السعال املزمن الناجم عن األدوية نادر احلدوث وقد يكون
مرتبطا بفرط نشاط الشعب اهلوائية ،أو عندما تصبح املمرات
اهلوائية أكثر حساسية جملموعة متنوعة من العوامل اليت قد تضيق
املسالك اهلوائية.
واألدوية اليت ُتستخدم عادة لعالج ارتفاع ضغط الدم وفشل
القلب ،مثل مثبطات اإلنزيم احملول لألجنيوتنسني ( ،)ACEIقد
تسبب السعال املزمن.
طريقة العالج :الطريقة الوحيدة للتخلص من السعال الناجم عن
األدوية هي التحول إىل نوع آخر من األدوية ال يسبب السعال.
وإذا كان السعال ناجتا عن الدواء ،فيجب أن خيتفي يف غضون
أسبوع إىل أربعة أسابيع.
 .6مرض االرجتاع املعدي املريئي
هو شكل أكثر شدة من االرجتاع احلمضي حيث ينتقل محض
املعدة إىل املريء ،ما قد يهيج بطانة املريء ويؤدي إىل السعال
املزمن.
كيفية عالجه :غالبا ما تكون تعديالت منط احلياة هي اخلط
األول لعالج ارجتاع املريء .وجيب جتنب تناول األطعمة الدهنية
والشوكوالتة والنعناع ،اليت قد تؤدي إىل ارتداد احلمض .وتأكد
أيضا من رفع رأسك أثناء النوم حتى ال تتدفق حمتويات معدتك
للخلف.
وإذا مل تنجح تعديالت منط احلياة ،فإن مضادات احلموضة اليت
حتيد محض املعدة أو مثبطات مضخة الربوتون اليت تقلل من كمية
محض املعدة قد تقلل بشكل كبري ،إن مل حتل متاما ،السعال.
 .7التهاب الشعب اهلوائية املزمن واحلمض
هو نوع من مرض االنسداد الرئوي املزمن يشري على وجه
التحديد إىل التهاب وتهيج املسالك اهلوائية ،والذي قد يكون
ناجتا عن استنشاق املهيجات مثل تلوث اهلواء أو دخان التبغ.
ويتم تشخيصه عندما ينتج شخص ما خماطا زائدا بانتظام ملدة
ثالثة أشهر متواصلة على األقل من العام ملدة عامني أو أكثر
على التوالي.
وقد يؤدي التهاب الشعب اهلوائية إىل سعال مزمن .تشمل

األعراض األخرى اللتهاب الشعب اهلوائية املزمن ضيق الصدر
والصفري عند التنفس.
والتهاب الشعب اهلوائية اليوزيين سبب شائع للسعال املزمن.
حيدث عندما يكون هناك زيادة يف وجود احلمضات  -نوع من
خاليا الدم البيضاء  -يف املخاط الذي تنتجه الرئتان.
كيفية عالجه :التهاب الشعب اهلوائية املزمن غري قابل للشفاء،
ولكن ميكن تقليل أعراضه عن طريق اإلقالع عن التدخني وجتنب
املهيجات وتناول موسعات الشعب اهلوائية املستنشقة أو
األدوية األخرى اليت تقلل التهاب جمرى اهلواء.
وميكن عالج السعال املزمن الناجم عن التهاب الشعب اهلوائية
اليوزيين باستخدام الكورتيكوستريويدات املستنشقة مثل
بوديزونيد .وقد حيسن االلتهاب يف حنو شهرين.
 .8توسع القصبات
هو حالة مزمنة يف الرئة حيث تتمدد املسالك اهلوائية وتفقد
القدرة على إزالة املخاط .وميكن أن يؤدي االلتهاب واملخاط
املرتاكم يف الشعب اهلوائية إىل سعال مزمن.
ويعد توسع القصبات أكثر شيوعا لدى األشخاص الذين تزيد
أعمارهم عن  75عاما .وتشمل األعراض األخرى األزيز وضيق
الصدر والسعال املصحوب باملخاط و /أو الدم وفقدان الوزن.
كيفية عالجه :العالجات احملتملة هلذا السعال تشمل guaifenesin
الذي يساعد على ترقيق املخاط يف الشعب اهلوائية.
وتناول ألبوتريول أو حملول ملحي عادي عرب آلة البخاخات ،متبوعا
باستخدام أجهزة ضغط الزفري اإلجيابي ( ،)PEPقد يعاجل السعال
املرتبط بتوسع القصبات من خالل املساعدة يف طرد املخاط.
 .9التهابات أخرى
تعد العدوى الفريوسية والبكتريية مثل التهاب الشعب اهلوائية
وااللتهاب الرئوي من األسباب الشائعة للسعال .وعندما يتم
عالج االلتهابات البكتريية بشكل كاف ،فإن السعال املصاحب
هلا عادة ما يتحلل».
طريقة العالج :ميكن وصف املضادات احليوية إذا كان السعال
املزمن ناجتا عن عدوى بكتريية.
والسعال املرتبط بالعدوى الفريوسية ،مثل نزالت الربد أو
اإلنفلونزا غالبا ما يتحلل عندما يتم إزالة العدوى من اجلسم.
وغالبا ما خيتفي تلقائيا بعد بضعة أيام.
وقد حيدث سعال ما بعد العدوى ،سعال يستمر ألكثر من ثالثة
أسابيع بعد التعايف من عدوى فريوسية ،إذا زادت حساسية
مستقبالت السعال يف اجلسم وكانت اجملاري اهلوائية شديدة
االستجابة بشكل مؤقت .إنه حمدود ذاتيا ،ما يعين أنه عادة ما
يتم حله من تلقاء نفسه مبرور الوقت.
 .10السرطان
سرطانات الرئة وأشكال السرطان األخرى اليت تنتشر يف الرئتني
ميكن أن تسبب السعال إذا كانت تهيج مستقبالت السعال يف
اجلسم.
وتشمل السرطانات األخرى اليت قد تنتشر إىل الرئتني وتسبب
السعال املستمر:
 سرطان الثدي سرطانات اجلهاز اهلضمي سرطان الكلى سرطان الربوستات سرطان الغدة الدرقية سرطانات الرأس والرقبة سرطان اجللد اخلبيثكيفية عالجه :عالج السعال املرتبط بالسرطان يعتمد على
السرطان األساسي ،لكن مثبطات السعال وتقنيات تطهري جمرى
اهلواء قد توفر بعض الراحة.

* 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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Early campaign gaffes lead to plunge
in support for Anthony Albanese

Anthony Albanese and partner Jodie Haydon attended an Easter Sunday service at St Monica’s Cathedral in
Cairns. Picture: Toby Zerna

The results after a week
of campaigning are in and
Anthony Albanese’s early
campaign blunders — including a big one Sunday
— make for “horror” reading.
Labor leader Anthony Albanese’s early campaign
blunders have delivered a
plunge in support according to a new poll with primary support dropping to
just 34 per cent.
The findings in the Resolve
Political Monitor suggest a
hung Parliament is a real
possibility with independents securing 9 per cent
of the vote.
Mr Albanese has been under pressure in the first
week of the campaign
with unforced errors during press conferences
including being unable
to remember the national
unemployment rate and
stumbling over asylum
seeker policy.
According to the Fairfax/
Resolve poll voter support
for the Labor opposition
dropped from 38 to 34 per
cent with a rise in the number of undecided voters.
It follows Newspoll suggesting primary support
for the ALP has dropped
from 41 per cent to 37
per cent in recent weeks.
However, Labor retains a
53-47 lead on a two-party
preferred basis according

to Newspoll.
But perhaps the most intriguing finding of the poll,
conducted by Resolve
Strategic for The Sydney
Morning Herald and The
Age, was that it showed
27 per cent of voters described themselves as uncommitted.
That’s almost one-in-three
voters who haven’t made
up their minds. Just a few
weeks ago the number of
uncommitted voters was
21 per cent.
But that loss of Labor support did not translate directly to the Prime Minister
Scott Morrison.
Primary support for the
Coalition rose from 34 to
35 per cent although the
Prime Minister did improve
his personal approval rating.
According to the Resolve
poll, Mr Morrison is now
beating Mr Albanese as
preferred prime minister
by 38 to 30 per cent.
That’s a complete reversal of fortunes from a few
weeks ago when the Labor
leader was beating the PM
37 to 36 per cent.
“Like the apocryphal tale
of two hikers approached
by a bear, Morrison only
needs to outrun Albanese,
not the bear,” Resolve
pollster Jim Reed told The
Sydney Morning Herald.
“Voters don’t have to like

the Prime Minister, they
only need to dislike him
less than the alternative.”
Stream more election news
live & on demand with
Flash. 25+ news channels
in 1 place. New to Flash?
Try 1 month free. Offer
ends 31 October, 2022 >
The Resolve Political Monitor surveyed 1404 eligible
voters.
Mr Albanese was forced
into yet another awkward
backtrack on Sunday
morning after a difficult
start to his election campaign.
The Labor leader attended
an Easter Sunday service
at St Monica’s church in
Cairns with his partner
Jodie Haydon, and only
took a handful of questions from journalists following the service.
But he had another
stumble when asked by
a reporter if he remained
committed to Operation
Sovereign Borders, and if
so, if he supported the retention of temporary protection visas.
Mr Albanese’s response
was a succinct – but entirely incorrect – “yes”.
In fact, Labor opposes the
visas on the grounds that
they leave those seeking
asylum in limbo for years
on end.
However, Mr Albanese
later clarified that he had

misheard the original
question, and that “Labor’s policy is to support
Operation Sovereign Borders”.
“We support offshore processing. We support resettlement in third countries.
We don’t support temporary protection visas,” he
clarified – the second time
in just one week he has
had to clarify Labor’s border protection policies.
The latest misstep came
after several gaffes, beginning on Monday on day
one of the official election
campaign.
On Thursday, he suggested Labor “wouldn’t need”
offshore detention centres
because the party would
be successful in deterring
asylum seekers by “turning boats back”.
Mr Albanese later clarified that while that was his
“preference”, ultimately
Labor would keep offshore
detention.
On Sunday, he complained
that the Prime Minister had
broken the Easter truce by
announcing his new health
minister - Anne Ruston - if
he is re-elected.
“I do note the Prime Minister had said that today
wasn’t going to be a day
of usual campaigning, and
that he has chosen, the
government has chosen,
to make a very significant
announcement today of
the appointment of a new
health minister should the
government be re-elected,” Mr Albanese said.
“She has made it very
clear that if we have a reelection of the Morison
government, we will see
more cuts to Medicare.
The appointment of Anne
Ruston sends a very bad
message.”
Labor’s treasury spokesman Jim Chalmers continued the attack, who
told reporters that “this
appointment today should
send a shiver down the
spine of every Australian
who relies on affordable
health care”.
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Awkward moment in Anthony
Albanese’s press conference
Anthony Albanese has insisted his party is united
on the policy of turning
back boats carrying asylum
seekers after his press conference took an awkward
turn on Thursday.
The Labor leader intervened when his candidate
for the seat of Gilmore,
Fiona Phillips, was pressed
on why she had changed
her position to support
boat turnbacks after voicing her opposition to the
border protection strategy
in 2015.
Ms Phillips, who won the
marginal NSW electorate
for Labor at the 2019 election, said her current position was she “absolutely
100 per cent” supported
her party’s policy.
She and Mr Albanese spoke
to reporters in Bomaderry
on Thursday morning following a week in which the
Coalition attempted to revive border protection as a
key election issue.
Labor has agreed with the
Coalition that nobody who
has arrived by boat since
2013 would be resettled in
Australia, with bipartisan
support for turnbacks and
offshore detention.
Australia’s strict policing of
maritime arrivals under Operation Sovereign Borders
follows the policy of turning
back “people-smuggling
boats where safe to do so”.
Mr Albanese was himself
previously opposed to boat
turnbacks, voting against
the strategy becoming Labor policy at a national
party conference in 2015,
before changing his position three years later.
The Coalition has claimed
a Labor government would
be soft on borders, after reviving the debate when Mr
Albanese last week had to
clarify his comments about
his party’s position.
Mr Albanese told reporters
last Thursday: “We’ll turn
boats back. Turning boats
back means that you don’t
need offshore detention”.
He clarified his statement
later that day, saying “of
course” Labor still supported offshore detention.
Asked on Thursday why
she had changed her mind
after being a fierce critic of

boat turnbacks previously,
Ms Phillips said: “Well,
there have been two national conferences since then.
And as an MP, I absolutely
support Labor’s policy.”
As she was pressed on why
her position had changed,
Mr Albanese stepped in front
of her and said “thanks”
before the reporter pressed
on, saying “sorry, I’m just
asking a question of your
candidate”.
Asked if she could articulate the reason she had
changed her mind and
when she had done so, Mr
Albanese responded on behalf of Ms Phillips by saying
she had already answered
the question.
Mr Albanese stepped back
after he was asked if his
candidate could speak for
herself.
Ms Phillips said again that
her position had changed to
reflect Labor Party policy.
“Nothing has changed.
I support Labor policy. I
support regional offshore
processing and if required
and safe to do so, boat turn
backs,” she said.
Ms Phillips was then asked
how many of her other colleagues had shared the
position she held at the
time. Mr Albanese again
answered the question for
her, saying: “Everyone supports our position”.
“The Labor Party’s position
is very clear: We support
boat turnbacks,” he said.
“And what is extraordinary
here, is this is an example
of the Prime Minister looking for divisions where they
aren’t.”
Treasurer Josh Frydenberg
earlier that morning accused Anthony Albanese
of “flip flopping” on border
protection and other election promises.
“There’s so much egg on
his face, it’s starting to
look like an omelette,” Mr
Frydenberg said following the leaders’ debate on
Wednesday night.
Despite the debate audience
choosing Mr Albanese as
the winner over Scott Morrison, Mr Frydenberg said
the Prime Minister “showed
quite clearly he was across
the detail on big issues like
border protection”.
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‘Disgusting lie’: Scott Morrison slams Anthony Albanese
Scott Morrison has accused Anthony Albanese of a “disgusting
lie”, while the opposition leader has come out
swinging as the campaign gets ugly.
Opposition Leader Anthony Albanese is finding out “how difficult it
is when you put your
hands on the wheel,”
says Prime Minister
Scott Morrison. Mr Morrison…
Prime Minister Scott
Morrison has lashed out
at Labor’s claim that the
government will extend
the cashless debit card
to include pensioners,
calling it a “disgusting
lie”.
Both sides of politics
have been ramping up
their scare campaigns
in the second week, with
Labor reviving its old
Mediscare tactics from
2016 and the Coalition
falling back on the reliable old subject of border control.
Anthony Albanese used
the words “scare campaign” six times during
his fiery press conference.
But the cashless debit
card claim is the one that
seems to have irritated
Mr Morrison the most.
“It is a despicable lie that
is being told by the Labor
Party,” he fumed during
a press conference in
Perth this morning.
“And what they seem to
be doing in secret, the
Labor Party, is ringing
up people, pensioners,
and scaring them that
there’d be some suggestion that our government
would be applying the
debit card to pensioners.
“It’s just simply not true.
And Anthony Albanese
needs to come clean
on us. He needs to rule
this out, because it’s not
true. And it’s not just me
that’s saying that.”
Mr Morrison cited Ian

Yates, CEO of Council
of the Ageing, who has
said the scare campaign
is “just not true” and
“there is no factual basis
at all for what the Labor
Party is saying”.
“He was saying that people were contacting him
saying they were being
scared, that they were
in fear. Here is the Labor
Party frightening older
Australians with something that is a complete
and utter lie.
“If (Albanese) wants to
talk about trust and integrity, he should show
some today, and the Labor Party should stop
frightening pensioners.
It is an out and out disgusting lie.”
Albo accuses the PM of
running a ‘scare campaign’
Mr Albanese has also
come out swinging today, repeatedly accusing
Mr Morrison of running
a “scare campaign” in
what could mark a turning point in the ALP’s
campaign.
The Labor leader was visibly fired up on Tuesday
morning during a press
conference at Brisbane
electric vehicle charging
company Tritium in Brisbane, where he spoke
passionately about the
ALP’s energy policies.
After a first week of campaigning dominated by
a string of fumbles and
concerning polls, it was
a more confident and
polished performance
from Mr Albanese today,
who has long supported
environmental causes –
and one which indicated
a pivot into attack mode.
In fact, the phrase “scare
campaign” was mentioned by Mr Albanese
and his colleagues at
least six times today, with
the ALP boss speaking
more loudly and forcefully than he has so far,
and repeatedly sledging
the opposition.

“The delay, prevarication
and inaction from this
government has meant
that we’re missing out
on opportunities,” Mr Albanese said.
“There’s such a thing as
first mover now, we’ve
lost that advantage. Now,
we’ve lost that, but what
we need to do is embrace
the action that is there
from climate change
which will actually be
good for our economy
and good for jobs.
“And yet what today’s
scare campaign really
highlights is that nothing has changed for this
government. All they’re
left with is a scare campaign, no substance,
which is why Scott Morrison went to the Glasgow conference, gave an
empty speech to an empty room and has nothing
to say about Australia’s
future.”
Mr Albanese was particularly keen to rip into
comments by Energy
Minister Angus Taylor,
who claimed an Albanese government would
see Aussie power bills
rise by $560 a year on
average, based on the
ALP’s Re-Wiring the Nation policy, which would
update the nation’s infrastructure to accommodate far greater renewable energy.
“That scare campaign is
based upon a view somehow that renewables
aren’t the cheapest form
of new energy,” Mr Albanese said in response,
with Shadow Treasurer
Jim Chalmers chiming
in to accuse Mr Taylor
of adding “fuel to the
bin-fire of lies that this
government tells about
renewable energy”.
PM announces $50 million funding
The Prime Minister’s tirade came during a visit
to Woodside Karda Robotics in the electorate
of Perth, held by Labor’s

Patrick Gorman.
Mr Morrison got the
chance to control a doglike robot - which was
vaguely terrifying to witness, as he announced
an investment of $50
million over four years
for research and development.
Earlier, before addressing to the WA Chamber
of Minerals and Energy,
the Prime Minister was
grilled on a range of topics during an interview
on Perth radio.
Speaking to Nova 93.7,
Mr Morrison was first
questioned about his
verbal slip-up yesterday,
when he said the JobSeeker rate was $46 per
week instead of per day.
“There have been some
gaffes recently. Albo did
it, and then you did it the
other day. It’s when you
get numbers wrong, figures wrong,” one of the
hosts told him.
“When that happens, it
doesn’t bother me. How

important do you think it
is for you guys to be able
to just pull figures out?
Because I’m guessing
there’s so many … that
doesn’t bother me. I care
more about the character and what the parties
stand for, rather than
whether you can recall
figures.”
Mr Morrison pivoted
straight into his usual attack on Labor’s economic credentials.
“We’ll I think what’s more
important is that you’ve
got to have an economic
plan for the country. That
is what Anthony doesn’t
have,” he said.
“Yesterday I said day,
not week. To be honest
I didn’t realise I’d said
it until later. Neither did
the journalists pick it up
at the time.
“But if you don’t know
what the unemployment
rate is - that’s pretty
fundamental to running
the economy. And he
thought it had a five in

front of it, not a four.”
“Yeah, but you know that
the workings of what his
party are doing, they
know what the unemployment rate is, and
they would have planned
for that,” the host interjected.
“But he didn’t know. And
the unemployment rate
is one of the most important economic figures
in the country,” said Mr
Morrison.
“I mean if he’d said 4.2
or 4.1, fair enough, but
he thought it was 5.4!”
“Yeah but you didn’t
know the JobSeeker
rate!” said the host.
“I did know. $46 a day,”
Mr Morrison protested,
asking listeners to “compare the pair” of gaffes.
He was also interrogated on the rising cost of
living, particularly with
regard to house prices,
and his government’s
response to the recent
floods in Queensland
and NSW.

Anthony Albanese has
launched a blistering attack on the Coalition, sensationally claiming one MP
had suggested there were
“no votes‘” to be won in
aged care.
The fired-up Labor leader
took aim at the government’s track record on
aged care in what could be
considered his best press
conference performance
to date.
“There is a crisis in this
country and that’s what
this election is about,” Mr
Albanese said.
“This election is about
whether we have a government that looks after
people or whether we have
Scott Morrison who goes
missing unless there’s a
photo op, unless there’s a
campaign.
“You’ll see Scott Morrison
doing photo ops every

day. Good pictures, I have
no doubt they’ll deliver on
that. But he doesn’t deliver
on his key responsibility.
“He always blamed someone else.
“The aged care crisis, of
which a government member said to me ‘ah, but
there aren’t any votes in
it’.
“Well I tell you what, this
needs addressing and I
make no apology for addressing this.”
Speaking with Sky News,
the minister set to become
the next Coalition aged
care spokeswoman Anne
Ruston, rubbished Mr Albanese’s claims.
“We were the ones that
called the royal commission. We are the ones who
responded to the royal
commission’s findings,”
Senator Ruston said.
“We accept that there were

a lot of things that were
wrong.
“We have been absolutely
focused on policy that is
deliverable.”
It comes as aged care staff
in Queensland, Western
Australia, and South Australia voted to walk off the
job over low pay and understaffing.
Fair Work Commission
hearings into a union bid
to lift aged care pay to 25
per cent above the award
will start next week.
Mr Albanese has previously said a Labor government
would make a submission
to the FWC arguing for a
wage rise, and commit to
the ruling.
Prime Minister Scott Morrison has said he will back a
wage increase if ordered to
by the commission but has
not detailed if the government would foot the bill.

‘PM always blames someone else’:
Albanese fires up on aged care
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Victoria, NSW scrap major
Covid isolation, travel rules

NSW Premier Dominic Perrottet has scrapped the majority of Covid
restrictions. Picture: NCA NewsWire / Flavio Brancaleone

Crowds return to the Bourke Street Mall in March. Picture: NCA NewsWire / Andrew Henshaw

Victoria and NSW have
scrapped their remaining
Covid rules, with household contacts no longer
needing to isolate.
The major shift comes as
both states are believed
to have passed the peak
of their latest Omicron
surges.
Current rules mandate
that anyone who lives
with a positive coronavirus case must isolate
at home for seven days
after a positive test is recorded.
The changes came into
effect for Victoria on Friday at 11.59pm and 6pm
on the same day in NSW.
In Victoria, household
contacts will have to
wear a mask indoors and
avoid sensitive settings.
Household contacts will
also need to carry out
five rapid antigen tests
over the course of the
seven days that they previously would have been
in isolation.
People who contract
Covid will still need to
isolate for a week.

Masks will no longer
be required in primary
schools.
The lockout of unvaccinated Victorians will also
come to an end as people
won’t be required to show
their vaccination status
before entering venues.
All visitor restrictions
in hospitals will be removed, except for mask
requirements, with health
services able to tailor
their own settings based
on their own circumstances.
The NSW government
announced similar rule
changes about the same
time.
Premier Dominic Perrottet
made the announcement
on Wednesday, with
mask requirements on
public transport one of
the only restrictions to
remain.
Household contacts of
positive cases will not
need to isolate for seven
days.
These include close contacts not visiting aged
care, hospitals, disability,

and correctional facilities
unless they receive an
exemption.
Close contacts will need
to wear a mask indoors
when outside their home
and take a rapid test before seeing people not in
their household.
Mr Perrottet said the
changes came after a
“very difficult two years”
for people across NSW.
“I want to emphasise that
obviously the pandemic
isn’t over. There is a long
way to go but we’ve made
changes in consultation
with the business community and union representatives,” he said.
“And because of the efforts that everyone has
made we’re able today
to make some further
changes.”
The imminent overhaul
comes in response to
pressure on state governments in both Victoria
and NSW to relax their
Covid rules.
Victorian Premier Daniel
Andrews hinted on Tuesday that the rules could
soon change.
“The seven-day average,
very pleasingly, is coming down,” he said.
“I’m not the chief health
officer but that says to
me that the peak has
come and gone.
“We just have to wait and
see, though, that those
few days of data turns
into the trend that we
hope it is.”
Covid cases in NSW have
fallen to an average of
14,000 daily infections,
with 1600 people in hospital.
The Australian Health
Protection Principal Committee last week called
for Covid restrictions to
be relaxed.
Some industries are already exempt from some
isolation rules, such as
aviation and airport workers.

‘Fed up’: PM says Aussies are sick of ‘walking on eggshells’ because of cancel culture in Deves defence
Scott Morrison has declared Australians are
“fed up with walking on
eggshells” over fears they
might offend someone with
controversial topics including trans women and
sport.
The Prime Minister also
said Australia should stop
“cancelling people” for
speaking their mind.
As debate continues to
rage over the Liberal candidate for Warringah Katherine Deves declaring trans
teenagers are “surgically
mutilated” and that she’s
“triggered” by the rainbow
Pride flag, the Prime Minister has defended her right
to have her say on women
and sport – as long as it is
respectful.
“But what I won’t allow,
what I won’t allow, is for
those who are seeking to
cancel Katherine simply
because she has a different
view to them on the issue of
women and girls in sport,”
the Prime Minister said.
“I think Australians are getting pretty fed up with having to walk on eggshells
every day because they
may or may not say something one day that’s going
to upset someone.”
Mr Morrison said he didn’t
support people “getting
cancelled”.
“Now you shouldn’t seek
to upset anyone else, you
shouldn’t seek to upset
people, you should deal
with things in a very sensitive way, but in this country, I think it’s time to allow
people, where they have
made mistakes in the past
about how they have said
things, where they’re prepared to put those behind
them, and focus sensitively
on the issues they’re seeking to promote, then that’s
how they do it,’’ he said.
Earlier, NSW Premier Dominic Perrottet defended the
right of his Treasurer Matt
Kean to speak out on the
issue.
A spokesman for the Prime
Minister’s office has also
denied leaking the private
texts with Mr Perrottet.
Mr Kean has called for Ms
Deves to be disendorsed.

Warringah candidate Katherine Deves. Picture: Jane Dempster/The
Australian

The NSW Premier said the
debate needed to be had
but it needed to be respectful.
“Now in relation to this issue, obviously from my position I’ve made that very
clear that I believe that girls
should play sport against
girls and women should
play sport against women,’’
the NSW Premier said.
“But ultimately, as well, we
in public, as politicians in
the media, have an obligation in these areas of debate, to participate in a way
that is sensitive, particularly in areas that are incredibly delicate and there are
strong views on either side
of the debate.
“And I think that’s the point
that Matt was trying to
make and I completely re-

spect it.”
Asked if Mr Kean was sabotaging the Prime Minister
in the middle of an election
campaign, he rejected the
claim.
“I don’t believe so,’’ he
said.
“What I would say is that
most fair-minded Australians look at those issues
on face value and make
their own assessments.
“Well, Matt, has a view in
relation to the candidate and
the positions that she’s taken
on things or sorry, I should
actually say the way that
she’s expressed those positions. Now, I actually agree
with Matt on that point.
“That doesn’t mean there
are different views; different
views and different perspectives.”

FUTURE OF KOKODA TRACK MEMORIAL WALKWAY SECURED

Federal MP for Reid Dr
Fiona Martin today announced that she has
secured $400,000 in this
year’s Budget for the
Kokoda Track Memorial Walkway at Concord
West.
This funding will support
the operations and maintenance of the Kokoda
Track Memorial Walkway
over the next four years.
The Kokoda Track Memorial Walkway tells the story of an important chapter
in Australian history and
reminds us of the sacrifices made by Australian
service personnel during
that campaign.
Dr Fiona Martin says the

Coalition Government is
committed to preserving
the legacy of Australian
service men and women:
“In the lead up to ANZAC
Day it is an honour to announce this funding for
one of Australia’s most
important war memorials.
The Kokoda Track Memorial Walkway preserves
the story of our brave
servicemen who endured
one of the most gruelling
campaigns of the Second
World War. This funding
will ensure that current
generations can continue
to learn about the sacrifices made by our veterans
and pay tribute to their
strength and resolve.”
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حفل إفطار

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا
نفتح  7ايام
يف االسبوع

بإدارة طوني شالال والعائلة

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

العالناتكم االتصال على الرقم:

العالناتكم االتصال على الرقم:

(02) 9632 4818

(02) 9632 4818

0405555220

مـحالت أبـو سـليم  -يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع السمانة العربية
بزورات مشكـّلة  -قهوة عربية  -ألبان وأجبان  -أدوات منزلية  -مأكوالت جملـّدة  -مرطبات  -حلويات عربية وغريها الكثري

سمنة نباتية  2،3كلغ عدد  2بـ $ 23 .99

طحينة  900غ عدد 2بـ $21 . 99

أناناس أكسرتا (قنينة 1ليرت)
 12قنينة بـ $ 9 .99

زيتون أخضر  1كلغ عدد  2بـ $ 9 .99

نيسكافيه ) 8 (2 in 1علب بـ $ 4 .99

نفتح  7أيام
يف األسبوع
من الـ 6
صباحاً حتى
الـ  10لي ًال
صندوق تـمر  5كلغ بـ $ 29 .99
أسـعار
مـنافسة

فـرع أول:

خـدمة
ممـتازة

حـسومات هائلة
يوميا

مـعاملة
جـيـّدة

151 Waterloo Rd, Greenacre, NSW 2190,

نـظافة
تـامة

مسحوق غسيل  7كلغ بـ $ 13 .99

فول مدمس  5علب بـ $ 4 .99

فرع ثاني416 Hume Highway, Yagoona, NSW 2199, Ph: 8102 5252 :

