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رئيس اجلمهورية ترأس خالل جلسة جملس الوزراء اليت انعقدت يف بعبدا:

عـون :لـبنان يـرفض دمـج الـنازحني الـسوريني ويـؤكد على موقفه الثابت بـعودتهم اىل بـالدهم..
جيب التشديد على ضرورة ضبط الراشي واملرتشي بعد املعلومات عن صرف أموال بطريقة غري شرعية
من ان سعر النقد سيشهد
فلتانا بعد االنتخابات ،هو
كالم غري صحيح ،فإمكانات
املعاجلة متاحة وسوق النقد
سيكون مستقرا نسبيا يف
املرحلة املقبلة.
ودعا الرئيس ميقاتي
اىل االسراع يف اختاذ
الدستورية
اخلطوات
املطلوبة لتسمية رئيس

القاضي منصور يخلي سبيل رجا سالمة بكفالة 100
مليار لرية وحجز عقاراته الـ  40يف لبنان ومصادرة جواز
سفره ومنعه من السفر.
املقرر الخاص لألمم املتحدة يتـّهم القيادة السياسية
ومصرف لبنان واملصارف :إفقار سكان لبنان مفتعل.
وافق جملس الوزراء يف
جلسته اليت انعقدت قبل
األول يف
ظهر امس
قصر بعبدا برئاسة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال
عون وحضور رئيس جملس
الوزراء جنيب ميقاتي
عرض
على
والوزراء،
وزارة الطاقة واملياه منح
تراخيص لبناء حمطات
انتاج كهرباء على الطاقة
الشمسية ،وعلى مشروع
مرسوم يرمي اىل جتديد
جوازات السفر املنتهية
الصالحية للمشاركة يف
االنتخابات النيابية فقط،
اضافة اىل اتفاقية القرض
مع البنك الدولي لتنفيذ
مشروع االستجابة الطارئة
لتأمني امدادات القمح

بقيمة  150مليون دوالر.
وكان الرئيس عون شدد
خالل اجللسة على ان
احلكومة احلالية تصبح يف
فرتة تصريف االعمال بعد
انتهاء والية جملس النواب،
داعيًا اىل اقرار العديد من
املشاريع الضرورية ،على
ان تنفذها احلكومة اليت
ّ
ستشكل بعد االنتخابات.
واعترب الرئيس عون ان
اجلمود احلاصل يف موضوع
التحقيق يف انفجار مرفأ
بريوت ،أحلق ظلمًا بعدد
الذين
املوقوفني
من
يتعذر البت بأوضاعهم
ومنهم قد يكونون ابرياء،
وقال« :اذا كانت املسألة
مستعصية بسبب تعطيل
عمل احملقق العدلي ،جيب

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء
ان يكون هناك اجتهاد
الزالة االستعصاء احلاصل
يف هذه املسألة».
وجدد رئيس اجلمهورية
املطلق
لبنان
رفض
ملا يرتدد حول «دمج»
النازحني السوريني يف
اجملتمعات اليت نزحوا
ضرورة
وعلى
اليها،
عودتهم اىل املناطق االمنة

يف بالدهم ،النه مل يعد من
مربر لبقائهم يف لبنان.
كما طلب من وزراء العدل
والدفاع والداخلية التشديد
على ضرورة ضبط الراشي
واملرتشي يف اطار العملية
االنتخابية ،خصوصًا بعد
املعلومات عن حصول
صرف اموال بطريقة غري
وزيري
ومن
شرعية،
الدفاع والداخلية اختاذ
االجراءات الالزمة لضبط

الوضع االمين يف مراكز
االقرتاع ويف حميطها.
من جهته ،كرر الرئيس
اىل
دعوته
ميقاتي
املشاركة يف االقرتاع
«النه ال ميكن العودة اىل
االنتقاد اذا تقاعسنا عن
القيام بدورنا كمقرتعني».
واكد ان احلكومة ال تريد
أن ترهق املواطن باي
اعباء اضافية ،مطمئنًا اىل
ان ما جيري احلديث عنه

السيد خامنئي ألمري قطر :حل ّل قضايا
املنطقة باحلوار وبعيداً عن التدخل األجنيب

Embroidery . Screen Printing . Digital Transfers
All Types Of Sewing & Alterations
MB: 0425 338 497

خـياط نـسائي ورجـّالي ومـصمـّم أزيـاء

أعلن املرشد اإليراني،
السيد علي خامنئي ،خالل
استقباله أمري قطر ،متيم
بن محد آل ثاني ،امس
ّ
حل
إن
االول اخلميسّ ،
قضايا املنطقة يكون عرب

روسيا :انضمام السويد وفنلندا إىل
الناتو سيجعلهما هدفني حمتملني لنا

املندوب
نائب
أعلن
لدى
الدائم
الروسي
األمم املتحدة دميرتي
بوليانسكي ،أمس األول،
أن أراضي فنلندا
اخلميسّ ،
والسويد ستصبح هدفًا

حمتم ًال للقوات املسلحة
الروسية ما يصبح هذان
البلدان عضوين يف حلف
الناتو.
وأكد بوليانسكي يف

التتمة على الصفحة 21

مصدر فرنسي يستبعد التوصل إىل
اتفاق قريب يف مفاوضات فيينا
التفاصيل على الصفحة 21

احلوار ،وبعيدًا عن التدخل
األجنيب.
وأضاف املرشد خامنئي:
«جيب مضاعفة العالقات
االقتصادية بني طهران

التتمة على الصفحة 21

أفران ماونت لويس

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

تـصليح جـميع أنـواع األلـبسة
النسائية والرجـّالية

Address:129 Canterbury Road Canterbury
Call HUSS on: 0425 338 497
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للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

خـربة أكـثر مـن  ٢٥سـنة

صدق باملـعاملة وسـرعة بالـتسليم ..أسـعار مدروسة.

جديد للحكومة وتشكيل
حكومة جديدة ،وتكون
مهمة التشكيل مسهلة فال
نضيع على وطننا املزيد
ِّ
من الفرص بعدما وصلنا
اىل اخلط االمحر على
كل املستويات ،و»بات
من الصعب الرهان على
الوقت او على متغريات

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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لـبنانيات

الرئيس عون خالل جلسة جملس الوزراء اليت انعقدت يف بعبدا

لبنان يرفض رفضاً مطلقاً دمج النازحني السوريني ويؤكد على موقفه الثابت جلهة عودتهم اىل املناطق
اآلمنة يف بالدهم ويطلب من وزراء العدل والدفاع والداخلية التشديد على ضرورة ضبط الراشي واملرتشي
يف اطار العملية االنتخابية خصوصاً بعد املعلومات عن حصول صرف اموال بطريقة غري شرعية

وافق جملس الوزراء يف جلسته
اليت انعقدت قبل ظهر امس
األول يف قصر بعبدا برئاسة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون وحضور رئيس جملس
الوزراء جنيب ميقاتي والوزراء،
على عرض وزارة الطاقة واملياه
منح تراخيص لبناء حمطات انتاج
كهرباء على الطاقة الشمسية،
وعلى مشروع مرسوم يرمي
اىل جتديد جوازات السفر
املنتهية الصالحية للمشاركة
يف االنتخابات النيابية فقط،
اضافة اىل اتفاقية القرض مع
البنك الدولي لتنفيذ مشروع
لتأمني
الطارئة
االستجابة
امدادات القمح بقيمة 150
مليون دوالر.
وكان الرئيس عون شدد خالل
اجللسة على ان احلكومة احلالية
تصبح يف فرتة تصريف االعمال
بعد انتهاء والية جملس النواب،
داعيًا اىل اقرار العديد من
املشاريع الضرورية ،على ان
ّ
ستشكل
تنفذها احلكومة اليت
بعد االنتخابات.
واعترب الرئيس عون ان اجلمود
احلاصل يف موضوع التحقيق
يف انفجار مرفأ بريوت ،أحلق
ظلمًا بعدد من املوقوفني الذين
يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم
قد يكونون ابرياء ،وقال« :اذا
كانت املسألة مستعصية بسبب
تعطيل عمل احملقق العدلي،
جيب ان يكون هناك اجتهاد
الزالة االستعصاء احلاصل يف
هذه املسألة».
وجدد رئيس اجلمهورية رفض
لبنان املطلق ملا يرتدد حول
«دمج» النازحني السوريني يف
اجملتمعات اليت نزحوا اليها،
وعلى ضرورة عودتهم اىل
املناطق االمنة يف بالدهم،
النه مل يعد من مربر لبقائهم
يف لبنان.
كما طلب من وزراء العدل
والدفاع والداخلية التشديد
على ضرورة ضبط الراشي
واملرتشي يف اطار العملية
بعد
خصوصًا
االنتخابية،
املعلومات عن حصول صرف
اموال بطريقة غري شرعية ،ومن
وزيري الدفاع والداخلية اختاذ
االجراءات الالزمة لضبط الوضع
االمين يف مراكز االقرتاع ويف
حميطها.
من جهته ،كرر الرئيس ميقاتي
دعوته اىل املشاركة يف
االقرتاع «النه ال ميكن العودة
اىل االنتقاد اذا تقاعسنا عن
القيام بدورنا كمقرتعني» .واكد
ان احلكومة ال تريد أن ترهق
املواطن باي اعباء اضافية،
مطمئنًا اىل ان ما جيري احلديث
عنه من ان سعر النقد سيشهد
فلتانا بعد االنتخابات ،هو كالم
غري صحيح ،فإمكانات املعاجلة
متاحة وسوق النقد سيكون
مستقرا نسبيا يف املرحلة
املقبلة.

املقبل ستكون هناك جلسة
كبرية ،ألنها اجللسة األخرية
للحكومة.
وختم بالقول« :يف موضوع
االنتخابات النيابية ،لقد ّ
وقعنا
مدونة سلوك مع املعوقني
ووسائل االعالم .وأمتنى يف
هذا االطار التوقف عن استعمال
مصطلحات اإلعاقة كاهانات
تنتقص من كرامتهم .وهذا
مطلوب من املرشحني والناخبني
ووسائل االعالم على حد سواء.
وأمتنى على هذه الوسائل اال
ينقلوا التعابري اليت متس بذوي
االحتياجات اخلاصة يف لبنان».

ودعا الرئيس ميقاتي اىل
االسراع يف اختاذ اخلطوات
الدستورية املطلوبة لتسمية
رئيس جديد للحكومة وتشكيل
حكومة جديدة ،وتكون مهمة
نضيع على
التشكيل مسهلة فال
ِّ
وطننا املزيد من الفرص بعدما
وصلنا اىل اخلط االمحر على كل
املستويات ،و»بات من الصعب
الرهان على الوقت او على
متغريات مفرتضة ،لعدم امتام
ما هو مطلوب منا».
وكان سبق اجللسة لقاء بني
الرئيس عون والرئيس ميقاتي
جرى خالله حبث املواضيع
املدرجة على جدول االعمال.

الوزير سالم

وبعد انتهاء اجللسة ،تال وزير
االعالم زياد املكاري البيان
االتي:
«عقد جملس الوزراء جلسته
رئيس
برئاسة
االسبوعية
رئيس
وحضور
اجلمهورية
جملس الوزراء والوزراء الذين
غاب منهم وزير الثقافة.
يف مستهل اجللسة ،حتدث
الرئيس عون عن ان البالد
على بعد يومني من االنتخابات
النيابية يف الداخل بعد امتام
االنتخابات يف دول االنتشار.
وبعد انتهاء والية جملس النواب
احلالي ،تصبح احلكومة يف حالة
تصريف االعمال االمر الذي
يفرض االسراع يف اجناز عدد
من القضايا العالقة والضرورية
خالل جلسة اليوم ،واجللسة
االخرية االسبوع املقبل .ودعا
الرئيس عون اىل اقرار العديد
الضرورية،
املشاريع
من
على ان تنفذها احلكومة اليت
ستشكل بعد االنتخابات.
اىل ذلك ،حتدث الرئيس عون
عن التحقيق يف انفجار مرفأ
بريوت ،الفتًا اىل ان اجلمود
احلاصل يف هذا التحقيق أحلق
ظلمًا بعدد من املوقوفني الذين
يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم
قد يكونون ابرياء .وعليه،
جيب االسراع يف استكمال
االجراءات
واختاذ
التحقيق
الالزمة .وقال« :كما قلت يف
السابق ،اذا كانت املسألة
مستعصية بسبب تعطيل عمل
احملقق العدلي ،جيب ان يكون
هناك اجتهاد الزالة االستعصاء
احلاصل يف هذه املسألة».
وتناول الرئيس عون موضوع
النازحني السوريني فقال:
«يرتدد من حني اىل آخر كالم
عن «دمج» هؤالء النازحني يف
اجملتمعات اليت نزحوا اليها».
واضاف« :ان هذا املوضوع
خطري جدًا ،ونسمعه من حني
اىل آخر .ان لبنان يرفض
رفضًا مطلقًا موضوع الدمج،
ويؤكد على موقفه الثابت جلهة
عودة النازحني السوريني اىل
املناطق اآلمنة يف بالدهم ،اذ
مل يعد هناك اي مربر لبقائهم
يف لبنان».

التتمة على الصفحة 4

الوزير املكاري

الرئيس عون مرتئسا جلسة مجلس الوزراء

ويف الشأن االنتخابي ،طلب
الرئيس عون من وزراء العدل
والدفاع والداخلية التشديد
على ضرورة ضبط الراشي
واملرتشي يف اطار العملية
االنتخابية ،وتكليف االجهزة
املعنية يف القوى العسكرية
واالمنية ،املساعدة يف هذا
االمر خصوصًا بعد املعلومات
عن حصول صرف اموال بطريقة
غري شرعية.
كذلك ،طلب الرئيس عون من
وزيري الدفاع والداخلية اختاذ
االجراءات الالزمة لضبط الوضع
االمين يف مراكز االقرتاع ويف
حميطها ،ملنع القيام بأي
اعمال شغب تؤدي اىل تعكري
اجواء العملية االنتخابية .ولفت
الرئيس عون اىل ان سالمة
مراكز االقرتاع اساسية لتسهيل
اجراء االنتخابات.

الرئيس ميقاتي

ثم حتدث رئيس جملس الوزراء
فقال« :بداية اهنئ وزير
اخلارجية على املتابعة اليت قام
بها مع وزير الداخلية بشأن
االنتخابات اخلاصة باللبنانيني
املنتشرين يف اخلارج ،واليت
جرت كما ينبغي ان حتصل
من دون شوائب ،رغم انها
ّ
معقدة وتطلبت جهدا
كانت
كبريا .اعداد املقرتعني كانت
كبرية نسبيا باملقارنة مع عدد
الذين تسجلوا لالقرتاع ،ولكننا
كنا نتمنى ان يكون اعداد
املسجلني لالقرتاع اكرب .وعلى
ّ
بعد ثالثة ايام من االنتخابات
العامة يف الداخل ،فاننا نتمنى
ان تتم أيضا على اكمل وجه
وبنزاهة وشفافية وحرية .ويف
هذه املناسبة اكرر دعوة اجلميع
للمشاركة يف االقرتاع ،والقيام
بالواجب الوطين ،النه ال ميكن
العودة اىل االنتقاد اذا تقاعسنا
عن القيام بدورنا كمقرتعني».
أضاف« :الحظنا يف الفرتة
املاضية اجتاها لبث اجواء
سلبية بني الناس عرب القول
إن االنتخابات لن حتصل ،وان
ال اتفاق مع صندوق النقد
الدولي ،واليوم بدأنا نسمع ان

جملس الوزراء املقبل سيكون
حافال مبلفات مت اخفاؤها ملا بعد
االنتخابات».
وقال الرئيس ميقاتي« :إن ما
نقوم به يف احلكومة هو الدور
الطبيعي الدارة شؤون الدولة
مع علمنا مجيعا حجم الصعوبات
والوضع
تواجهنا،
اليت
االقتصادي العام ،وال نريد
أن نرهق املواطن باي اعباء
اضافية ،ويف الوقت نفسه
نريد أن نستمر بتسيري املرافق
العامة كما جيب .ويف السياق
أيضا ،فاننا نتمنى االسراع يف
تكليف رئيس حكومة جديد
وتشكيل حكومة جديدة يف
اسرع وقت».
وتابع رئيس احلكومة« :جيري
احلديث ان سعر النقد سيشهد
فلتانا بعد االنتخابات ،وهذا
كالم غري صحيح ،فامكانات
املعاجلة متاحة وسوق النقد
سيكون مستقرا نسبيا يف
املرحلة املقبلة.
وختم« :ان حكومتنا قامت بعمل
منتج ونفذت بيانها الوزاري
وهي وفاقية بكل ما للكلمة من
معنى من اجل انقاذ البلد مما
وصل اليه ،وبالتالي ضمرينا
مرتاح .وباذن اهلل ستبقى
وستجري
مضبوطة
االمور
االنتخابات وتليها اخلطوات
الدستورية املطلوبة لتسمية
رئيس جديد للحكومة وتشكيل
حكومة جديدة ،وتكون مهمة
نضيع على
التشكيل مسهلة فال
ِّ
وطننا املزيد من الفرص بعدما
وصلنا اىل اخلط االمحر على كل
املستويات ،وبات من الصعب
الرهان على الوقت او على
متغريات مفرتضة ،لعدم امتام
ما هو مطلوب منا».
وقبل املباشرة بدرس جدول
االعمال ،دان جملس الوزراء
اجلرمية اليت ارتكبها العدو
االسرائيلي باغتيال الصحافية
يف حمطة «اجلزيرة» شريين
ابو عاقلة ،وتقدم بالتعزية
الفلسطيين
الرئيس
اىل
حممود عباس وعائلة الشهيدة
واالسرة االعالمية العربية عمومًا

والفلسطينية خصوصًا.
بعد ذلك ،درس جملس الوزراء
جدول االعمال ،ويف البنود
املهمة اقر:
 املوافقة على مسودة دفرتشروط العقد اخلاص الطالق
مزايدة تلزيم اخلدمات الربيدية
والوثائق العائدة هلا.
 املوافقة على عرض وزارةالطاقة واملياه منح تراخيص
لبناء حمطات انتاج كهرباء على
الطاقة الشمسية ،وسيشرح
معالي وزير الطاقة هذا
املوضوع.
 إقرار مشروع مرسوم يرمياىل جتديد جوازات السفر
املنتهية الصالحية للمشاركة
يف االنتخابات النيابية فقط.
ومن خارج جدول االعمال:
 املوافقة على اتفاقية القرضمع البنك الدولي لتنفيذ مشروع
لتأمني
الطارئة
االستجابة
امدادات القمح بقيمة 150
مليون دوالر ،وسيجيب معالي
وزير االقتصاد على األسئلة
املتعلقة بهذا األمر».

حوار مع االعالميني

ثم دار بني الوزير املكاري
واالعالميني حوار ،فأوضح ردا
على سؤال ان جتديد جوازات
السفر ،وفق ما اقر جملس
الوزراء ،سيتم يف مراكز
األمن العام ،قبل االنتخابات
وليس يوم االنتخاب .واملراكز
مفتوحة ،والتجديد هو ملرة
واحدة .وسيصدر بيان بهذا
اخلصوص.
وردا على سؤال حول أي أساس
سيبقى سوق النقد مستقرا،
بعد االنتخابات ،وسط حديث
عن توقف العمل وفق املنصة
اواخر الشهر ،أجاب« :مل يتم
احلديث بهذا املوضوع ،وعندما
يتكلم رئيس احلكومة عن امر
معني ،فإن لديه معطيات بهذا
األمر».
وسئل عن ملف اجلامعة اللبنانية،
فرد بأنه «مل يتم طرحه لألسف،
يف هذه اجللسة ،علما انه يتم
طرحه يف كل جلسة».
وأشار اىل انه يف االسبوع

ثم حتدث وزير االقتصاد
امني سالم فقال« :التزامًا
بواجبنا الوطين ووفاء بوعدنا
كحكومة باحلفاظ على لقمة
عيش املواطن وحتديدًا يف
فوضت
موضوعي اخلبز والقمحّ ،
والتجارة
االقتصاد
وزارة
منذ جلستني تقريبًا ،بالبدء
مبفاوضات عاجلة وسريعة مع
ميسر
البنك الدولي حول قرض
ّ
قيمته  150مليون دوالر ،بهدف
دعم لبنان لالبقاء على مادة
القمح يف البلد واحملافظة على
استقرار سعر ربطة اخلبز .متت
هذه املفاوضات بشكل ناجح،
وتبلغنا من البنك الدولي انه
القرض االول الذي يصدر عنه
بهذه السرعة يف هذا املوضوع
حتديدًا ،وباالخص بعد االزمة
االوكرانية -الروسية وتداعياتها
وخطورتها الكبرية على موضوع
القمح يف لبنان الذي يستورد
ما بني  80اىل  %90منها من
روسيا.
ان اهمية هذا القرض تكمن يف
انه يشكل شبكة امان اجتماعي،
النه يطال مسألة اخلبز والقمح
لبلد يواجه مصاعب اقتصادية،
ميسر
وليس قرضًا عاديًا ،وهو
ّ
وهناك جزء منه على شكل هبة،
سهل اقراره سريعًا .واهلدف
ما ّ
من القرض تأمني مادة القمح،
واحملافظة على سعر ربطة
اخلبز ،وترشيد القطاع بشكل
كامل لتحسني ادارة استرياد
القمح وترشيده يف هذه املرحلة
الصعبة ،للتأكد من انه بعد
انتهاء القرض ،تكون الطبقات
االكثر حاجة هلذه املادة متوفرة
باالسعار املدعومة من قبل
الدولة (وستكون مرفقة مع
القرض) .ومع اعالن االمم
املتحدة عن حالة فقر يف لبنان
تطال حنو  %80من الشعب،
مما يعين ان هذا املوضوع
وملح ،وحنن مسرورون
ضروري
ّ
بأخذ موافقة جملس الوزرء
على القرض ،ومت تفويضي
التوقيع على االتفاق وارساله
اىل جملس النواب .ونأمل من
اجمللس النيابي اجلديد املبادرة
بشكل فوري ملراجعة مشروع
القانون واملوافقة عليه النه
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لـبنانيات

بو حبيب تبلغ من مسؤولني التقاهم على هامش مؤمتر بروكسل االستعداد ملساعدة لبنان ماليا ودعمه للخروج من أزمته

اخلارجية
وزير
عقد
واملغرتبني عبد اهلل بو
حبيب ،أمس االول ،على
هامش مشاركته يف مؤمتر
بروكسل « 6دعم مستقبل
سوريا واملنطقة» ،سلسلة
تناول
اللقاءات
من
فيها الوضع الداخلي يف
لبنان خصوصا موضوع
واإلجنازات
االنتخابات
اليت قامت بها حكومة
الرئيس جنيب ميقاتي
وأهمها
تأليفها،
منذ
االتفاق مع صندوق النقد
الدولي وإجراء االنتخابات
واحلفاظ
موعدها،
يف

على األمن واالستقرار
وخطة
الفساد
ووقف
الكهرباء وإعادة العالقات
بني لبنان ودول اخلليج.
كما حبث بو حبيب خالل
لقاءاته يف ضرورة عودة
النازحني السوريني إىل
ديارهم بسبب عدم قدرة
لبنان على حتمل تداعيات
وجودهم على أراضيه.
وأعرب جممل املسؤولني
الذين التقاهم بو حبيب،
عن تقديرهم ملا أجنزته
أن
متمنني
احلكومة،
جترى االنتخابات يف لبنان
بطريقة هادئة وسلمية وأن

تتشكل حكومة بأسرع وقت
تكمل ما بدأته احلكومة
احلالية ،مبدين استعدادهم
لتقديم املساعدات املالية
للبنان ودعمه للخروج من
أزمته احلالية.
أما بالنسبة إىل املوقف
النزوح
جتاه
اللبناني
القى
فقد
السوري،
استحسانا عند أطراف
أوروبية وأممية وتقديرا ملا
يقوم به لبنان من تضحيات

منذ اندالع األزمة السورية
عام .2011
وزير
لقاءات
ومشلت
اخلارجية يف بروكسل :نائب
وزير خارجية الكويت جمدي
أمحد الظفريي ،املفوض
السامي للـ UNHCRفيليبو
غراندي ،املمثل األعلى
للسياسة اخلارجية يف
االحتاد األوروبي جوزيب
بوريل ،مفوض سياسة
اجلوار يف االحتاد األوروبي

أخلى القضاء اللبناني،
أمس األول اخلميس ،سبيل
رجا سالمة ،شقيق حاكم
املصرف املركزي رياض
سالمة ،بعد حنو شهرين من
توقيفه مقابل كفالة مالية
تعادل حنو  3.7مليون
عد األعلى
دوالر أمريكيُ ،ت ّ
قيمة يف تاريخ لبنان ،وفق
ما أفاد مصدر قضائي
وكالة فرانس برس.
وأوقفت املدعية العامة يف
جبل لبنان القاضية غادة
عون رجا سالمة يف 17
آذار .وصدرت حبقه مذكرة
توقيف بناء على ادعاء
النيابة العامة االستئنافية
ضده جبرم «اإلثراء غري
ّ
املشروع وتبييض األموال»،
يف ادعاء مشل أيضًا حاكم
املصرف املركزي.
وقال املصدر القضائي
«وافق قاضي التحقيق
األول يف جبل لبنان نقوال
منصور على إخالء سبيل
رجا سالمة مقابل كفالة
مالية قدرها  100مليار لرية
لبنانية ( 3.7مليون دوالر
حبسب السعر احلالي للدوالر
وقرر
يف السوق السوداء)،
ّ
احلجز على عقاراته يف لبنان
البالغ عددها  ،40إىل حني
انتهاء إجراءات احملاكمة.
كما صادر جواز سفره
ومنعه من مغادرة األراضي
اللبنانية».
وتعد هذه الكفالة األعلى
ّ
قيمة يف تاريخ لبنان،
ُ
وتدفع
حبسب املصدر.
مصريف
شيك
مبوجب
ملالية قصر العدل .ويف
حال ثبتت براءته مبوجب
يسرتدها بالكامل،
احملاكمة
ّ
فيما تصادر لصاحل خزينة
الدولة إذا ّ
متت إدانته.
ومشل االدعاء ضد رجا
سالمة كذلك حاكم املصرف
املركزي الذي مل ميثل بعد
وقدم
أمام قاضي التحقيق،
ّ
دفوعًا شكلية مت مبوجبها
إرجاء جلسة استجوابه حتى
حزيران املقبل.
وفتح القضاء اللبناني يف

مصافحة بني بو حبيب وبوريل

ﻻ �ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻀﻮر
ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؟

القاضي منصور خيلي سبيل رجا
سالمة بكفالة  100مليار لرية
وحجز عقاراته الـ  40يف لبنان
ومصادرة جواز سفره

نيسان  2021حتقيقًا حمليًا
بشأن ثروة رياض سالمة
ومصدرها بعد استهدافه
سويسرا
يف
بتحقيق
لالشتباه بتورطه وشقيقه
رجا يف قضايا اختالس
«أكثر من  300مليون
دوالر أمريكي على حنو
يضر مبصرف لبنان».
ويواجه رياض سالمة أيضًا
شكاوى قضائية يف دول
أوروبية أخرى بينها فرنسا
وبريطانيا.
مجدت فرنسا
ويف  28آذارّ ،
وأملانيا ولوكسمبورغ 120
مليون يورو من األصول
اللبنانية إثر حتقيق استهدف
مخسة أشخاص بينهم حاكم
مصرف لبنان ،بتهم تبييض
أموال و»اختالس أموال
عامة يف لبنان بقيمة أكثر
من  330مليون دوالر و5
ماليني يورو على التوالي،
بني  2002و.»2021
وأوضحت مصادر مطلعة
على امللف لوكالة فرانس
برس حينها أن األشخاص
اخلمسة هم سالمة وأربعة
من أفراد عائلته أو املقربني
منه.
ويشهد لبنان منذ عام
 2019انهيارًا اقتصاديًا
ّ
صنفه البنك
غري مسبوق
الدولي من بني األسوأ يف
العامل منذ منتصف القرن
املاضي .ويرتافق ذلك مع
شلل سياسي حيول دون
حتد
اختاذ خطوات إصالحية ّ
وحتسن من
من التدهور
ّ
نوعية حياة السكان الذين
يعيش أكثر من مثانني
يف املئة منهم حتت خط
الفقر.
ويواجه سالمة الذي كان
عراب
ّ
يعد على مدى سنوات ّ
استقرار اللرية ،انتقادات
إزاء السياسات النقدية
اليت اعتمدها طيلة عقود
باعتبار ّ
أنها راكمت الديون،
إال أنه دافع مرارًا عن نفسه
قائال إن املصرف املركزي
«مول الدولة ولكنه مل
ّ
يصرف األموال».

اوليفري فاريلي ،رئيس
جلنة الشؤون اخلارجية
يف الربملان األوروبي
ديفيد مكاليسرت ،ورئيسة
مكتب الشرق األوسط يف
االحتاد األوروبي ايزابيل
سانتوس.
كما التقى وزراء خارجية
كل من هنغاريا ،سلوفينيا،
العراق ،اليابان ووزير
التخطيط والتعاون الدولي
توبياس ليندنر.

إذا ﻛﻨﺖ ﻻ �ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﻮم اﻟﺴ�ﺖ  21أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ ،
ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼً ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرﻫﻢ 18
ً
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
ﻟﺬﻟﻚ ،إذا ﻛﻨﺖ ﻻ �ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻀﻮر إ�� أﺣﺪ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﻗﺘﺮاع �� ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼً ﻟـ:
•

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻤﺒﻜﺮ �� ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺘﺮاع ﻣﺒﻜﺮ ،أو

•

ّ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ.

ﻣﺴﺎﻓﺮا أو ﺗﻌﻤﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠّﻞ ﻓﻴﻬﺎ،
إذا ﻛﻨﺖ �� ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ً
ﻣﺒﻜﺮا.
ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ً
ﺳ�ﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ COVID-19
�� ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﻟﻠﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ aec.gov.au/early

ﺻﻮﺗﻚ ﺳ�ﺴﺎﻋﺪ �� رﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ.
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ

aec.gov.au/translated

1300 720 132

���ض اال������ت�� 10 ،رت �
���ا.
����� ،
رصح ���ا ّ
ّ

�uthorised by the Electoral Commissioner, 10 Mort Street, Canberra.
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الرئيس عون خالل جلسة جملس الوزراء...
تتمة املنشور على الصفحة 2
موضوع اجتماعي وانساني.

الوزير فياض

بعد ذلك ،حتدث الوزير
فياض ،فقال« :كانت اجللسة
مثمرة جمللس الوزراء ،حيث مت
االتفاق على اصدار الرتاخيص
للشركات ،وعددها  ،11اليت
فازت باملنافسات اليت جرت
يف السنوات املاضية لبناء
حمطات إنتاج الطاقة الشمسية.
وقد اصدرنا ،عرب موافقة
جملس الوزراء 11 ،ترخيصا
هلا ،على ان تقوم كل شركة
ببناء حمطة للطاقة الشمسية
َّ
وانه
بسعة  15ميغاواط .كما
لدى هذه الشركات فرتة سنة
للبحث وإجياد أساليب التمويل
يعد إجنازا هلذه
الالزمة .هذا
ُّ
احلكومة ،وفق مسار الطاقة
ّ
يشكل جزءا من
املتجددة الذي
خطة النهوض بقطاع الطاقة.
واذكر انه يف الفرتة السابقة،
استحصلنا على متديد تراخيص
الشركات اليت فازت برتاخيص
اإلنتاج عرب طاقة الريح يف
منطقة عكار .وبذلك نكون
قد كرسنا االهتمام والعمل
مبشاريع الطاقة املتجددة،
ويف الوقت عينه ،قمنا بإصدار
مراسيم احيلت اىل جملس
النواب الصدار القوانني الالزمة
املوزعة،
َّ
حول الطاقة املتجددة
وهي مهمة للغاية كونها تسمح
ملن يهتم باالستثمار مبحطات
انتاج الطاقة الشمسية حتى
 10ميغاوات بناء حمطات يف
أي منطقة من لبنان واستخدام
شبكة كهرباء لبنان لنقل هذا
اإلنتاج اىل املستهلك او
الشاري .على ان يتم الحقا

تنظيم سقف السعر من قبل
اهليئة الناظمة».
َّ
وقع الوزراء
أضاف« :اليوم
املعنيون ،إضافة اىل دولة
الرئيس ،مشروع قانون حفظ
الطاقة ،على ان يتم احالته
اىل فخامة الرئيس .وهو جزء
من االعمال املنجزة من قبل
هذه احلكومة .وقد حققنا يف
هذه الفرتة القصرية نتائج
مهمة تتعلق بالطاقة املتجددة.
وهذا يعطي إشارة إجيابية
للمجتمع الدولي للداللة على
اننا بدأنا اصالحا يف قطاع
الطاقة ،من خالل االعتماد
على الطاقة النظيفة .واذكر
ان كلفة الطاقة الشمسية اليت
ستباع من قبل هذه الشركات
ال 11هي  5.7للكيلواط يف
منطقة البقاع ،و 6.3سنت يف
كافة املناطق خارج البقاع.
وهكذا تالحظون الفرق بني
كلفة الطاقة الشمسية وكلفة
الطاقة ُ
األحفورية اليت ترتاوح
لدينا بني  10و 15سنت ،من
دون االخذ بعني االعتبار كلفة
النقل والتوزيع واهلدر ،وهي
مرتفعة».
وردا على سؤال حول عدم
تأمني الكهرباء حتى اآلن،
على الرغم من كافة هذه
اإلجنازات ،أجاب« :صحيح،
هي إجنازات متهيدية ،وهيكلية
وبنيوية ،ضرورية .وال مينع
ان تكون لدينا حلول قصرية
املدى ،علينا القيام بها .وهي
تقوم على استجرار الطاقة
من األردن ،والعقود موقعة
وجاهزة ،وهي ال حتتاج اال اىل
متويل البنك الدولي مع موافقة
اإلدارة األمريكية على عدم
وجود تداعيات سلبية نتيجة
قانون قيصر .اما بالنسبة

تغريدة من غادة عون ترد وتوضح
غردت مدعي عام االستئناف
يف جبل لبنان القاضية غادة
ً
قائلة:
عون عرب «تويرت»،
«ردا على كل االفرتاءات اليت
تساق ضدي اوضح ما يلي:
يف موضوع االختام على شركة
مكتف انا مل اختذ اي قرار

جديد امنا أكدت على قراري
السابق بوضع االختام عندما
ارتأى قاضي مدني الغاءه .اما
بالنسبة ملوضوع وفاة مكتف
فكفى متاجرة بهذا احلدث املؤمل
احرتاما ملشيئة اهلل ولعقول
الناس».

وصف رئيس جملس الشورى
السابق القاضي شكري صادر،
يف حديث لـلزميلة «النشرة» ،ما
تقوم به املدعي العام يف جبل
لبنان القاضية غادة عون يف
ملف شركة مكتف بـ «السلبطة»،
الفتًا إىل أنه يف األساس كي
تتخذ أي قرار يف امللف جيب أن
يكون بني يديها ،بينما هو لدى
قاضي التحقيق.
وأوضح أنه يف األساس املدعي
العام له احلق يف ضبط املادة
اجلرمية ،أي يف جرمية القتل
يضبط املسدس ويف جرمية
تهريب املخدرات يضبط املادة
املخدرة ،بينما إستثنائيًا حبال
كان هناك منزل يستخدم
للدعارة حيق له ختمه بالشمع
األمحر ،ألن املنزل يف هذه
احلال يعترب األداة اجلرمية ،بينما

موضوع فض األختمام يكون عند
قاضي التحقيق.
ولفت إىل أنه يف ملف شركة
مكتف ما تعتربه القاضية عون
أداة جرمية هو احلاسوب ،الذي
سبق هلا أن أعادته إىل الشركة،
وبالتالي السؤال الذي يطرح
نفسه« :ملاذا هذه السلبطة
بينما هناك موظفني جيب أن
يعودوا إىل وظائفهم؟» ،مذكرًا
بأن مدعي عام التمييز سبق له
أن أصدر قرارًا بفض األختام عن
الشركة ،كما أن املدعي العام
املالي حقق يف هذا امللف.
واستغرب كيف أن املسؤولني
عن القضاء ،خصوصًا التفتيش
القضائي ،مل يذهبوا إىل وضع
يدهم على امللف ،قائ ًال« :يا
عنرت مني عنرتك؟ عنرتت حالي
ردني».
وما حدا ّ

اىل استجرار الغاز املصري،
فنحن انهينا العمل ،ومن
الواجب ان نصل اىل الصيغة
النهائية لعقود نقل الغاز
ومبادلته بسوريا .ويف هذا
االطار ،ستكون لي زيارة يوم
االحد اىل سوريا لكي أحضر
مع معالي الوزير الزامل ،األخ
والصديق وزير الطاقة ،مؤمترا
للطاقة املتجددة .وعلى هامشه
ستكون لنا جلسة طويلة للبحث
يف اتفاقية استجرار الغاز
واستبداله بسوريا .وآمل ان
ننتهي من هذا االمر خالل هذه
الزيارة .يبقى لدينا موضوع
التمويل من قبل البنك الدولي
واالشارة اإلجيابية من قبل
اإلدارة األمريكية بالنسبة اىل
اجلدوى السياسية».
وتابع« :حنن نأمل ان نصل اىل
ذلك ،وسنرى بعد االنتخابات
النيابية ،اذا ما ستيكون االمر
أسهل».
وردا على سؤال ،أوضح «ان
مسؤوال يف املعهد اللبناني
لكفاءة الطاقة حضر معنا
كجهة استشارية نعتمد عليها
يف ما نقوم به يف جمال
الطاقة املتجددة .ولالشارة
فإن هذا امللف جار العمل
عليه مبشاركات استشارية
كربى من شركات عاملية يف
جمال الطاقة منذ أواخر العام
 ،2017حيث بدأ االمر مبناقصة
وفق املعايري العاملية دعيت
اليها كافة الشركات املهتمة
لتقديم عروضها ،على ان
تؤمن قطعة األرض الالزمة
والتكنولوجيا واملعدات النشاء
احملطات ،كما وبعروضهن
املالية والفنية .وقد شارك
يف املناقصة  264شركة ،متت
غربلتها عرب تقييم عروضهن.
وبعد العروض الفنية ،مت فض
العروض املالية ،واستبقي
على الشركات اليت تقدمت
بأقل سعر مالي ،وهكذا
وصلنا اىل السعر الذي ذكرته
يف منطقة البقاع ،وهو 5.7
سنت ،والشركات اليت تقدمت
بسعر اعلى مت استبعادها.
ويف املناطق خارج البقاع ،مل
نتمكن من بلوغ اال  6.3سنت،
كسعر منخفض ،وهذا له عالقة

بطبيعة اإلنتاجية يف البقاع
الذي يشكل منطقة سهلية.
والشركات اليت قبلت بهذا
السعر ،مت استبقاؤها .وحصلنا
على  12شركة ،وبعدها حصلت
مفاوضات معها للتأكد من
التزامها بكافة الشروط اليت
وضعناها .وكان هناك شركة
مل ترغب بااللتزام بالضمانة
املطلوبة ،فتم اسستبعادها،
فبقي العدد  .11إذا املناقصة
فازت بها هذه الشركات،
وليس هناك من امر حصري
هلا .ففي املستقبل ،الشركات
املهتمة باألمر عينه ،سيكون
هلا ان تشارك باملناقصات
اليت سنقوم بها .وسنرى كيف
سندير هذه املناقصات ،ووفق
أي آلية تتنظيمية».
وأشار اىل «ان هذه الشركات
لبنانية لديها شريك عاملي ،كي
نتثبت ،يف مرحلة أوىل ،من
ان الكفاءات العاملية متوفرة
عندنا ،فال ندخل مبشاريع غري
مثبتة كفاءاتها».
وردا على سؤال حول ما
اذا كانت زيارته اىل سوريا
ستستفز اجلانب األمريكي،
أجاب« :بالعكس .انا متأخر
السفرية
وسعادة
اآلن.
األمريكية قالت لي :كل يوم
يعد ،وجيب ان نذهب اليوم
ّ
قبل الغد».
وأضاف« :لقد قالوا لنا سابقا
ان املفاوضات مع البنك الدولي
للتمويل ،تسري بالتوازي مع
توقيع العقد .اما اآلن ،فأصبح
علينا ان ننتهي من العقد
وبعدها ندخل يف املفاوضات
التمويلية .هذا ما تغري مؤخرا
من قبل البنك الدولي .من
هنا ليس هناك من استفزاز
بل حنن مضطرون للذهاب.
واجلانب السوري شريك يف
النهاية بهذا االمر».
وختم بالقول« :مجيعنا نعمل مع
بعض ،بكل شفافية ،وحنب ان
نصل اىل الفول باملكيول يف
نهاية املطاف ،».مضيفا اىل
«ان الشركات ال ،11مقسمة
على كافة املناطق اللبنانية،
وفق الشكل التالي 3 :يف
البقاع ،و 3يف الشمال ،و 3يف
اجلنوب ،و 2يف اجلبل».

شكري صادر :ما تقوم به القاضية عون مبلف وكيل شركة «مكتف»  :غادة عون عرقلت
تنفيذ قرار قضائي صادر باسم الشعب
شركة مكتف «سلبطة» وأين التفتيش الفضائي؟ وسندعي عليها جزائيًا حبال مل تعد عنه
أكد الوكيل القانوني لشركة
«مكتف» احملامي مارك حبقة،
يف حديث للزميلة «النشرة»،
االجتماع مع كل من مدعي عام
التمييز القاضي غسان عويدات
ورئيس جملس القضاء األعلى
القاضي سهيل عبود ،الفتًا
إىل أن عبود وعويدات حريصان
جدًا على أن تأخذ األمور جمراها
القانوني الصحيح يف هذه
القضية ،مشريًا إىل أننا «ملسنا
تعاونًا جيد جدًا من قبل القاضي
عبود جملس القضاء األعلى».
على صعيد متصل ،رد حبقة
على ما كانت أدلت به النائبة
العامة االستئنافية يف جبل
لبنان القاضية غادة عون،
معتربًا أنها منعت وعرقلت
تنفيذ قرار قضائي صادر

باسم الشعب اللبناني عن
قاضي األمور املستعجلة رالف
كركيب ،وهذا جرم جزائي ستتم
مساءلتها عنه.
ويف حني لفت إىل أن ملف
شركة «مكتف» مل يعد حتت
سلطة القاضية عون وأحيل
اىل قاضي التحقيق منذ أشهر،
وبالتالي أي إجراء بإعادة اخلتم
بالشمع األمحر من عدمه تعود
صالحيته فقط إىل قاضي
التحقيق ،اعترب أن االجراء الذي
قامت به يعترب جرمًا جزائيًا
ينص عليه قانون العقوبات
وجتاوزًا حلقوق سلطتها واساءة
الستعماهلا ،مشريًا إىل أنه
سيدعي على القاضية غادة
عون جزائيًا يف حال مل تعد عن
قرارها.

وفد جتمع العلماء زار املفيت قبالن مؤيدا
مواقفه بشأن نصرة القضية الفلسطينية
زار وفد من «جتمع العلماء
املسلمني» برئاسة رئيس اهليئة
اإلدارية الشيخ الدكتور حسان
عبداهلل املفيت اجلعفري املمتاز
الشيخ أمحد قبالن وجرى عرض
ألخر التطورات على الصعيدين
احمللي والدولي.
عقب اللقاء قال الشيخ عبداهلل:
«تشرفنا بلقاء مساحة املفيت،
وكان اللقاء مناسبة للحديث عن
نقاط عدة يعيشها البلد ،وأهمها
االستحقاق النيابي ،وقد أيدنا
كتجمع املواقف اليت أطلقها
يف خطبة عيد الفطر ،واعتربنا
أن موضوع التأييد للخط املمانع
واملقاوم من قبل الناخبني هو
واجب وتكليف شرعي ،وما
قاله مساحة الشيخ أمحد قبالن
إمنا يعرب عن املوقف اإلسالمي
الصحيح واألصيل».
اضاف« :وتطرقنا ايضا إىل
الواقع املعيشي يف هذه األيام،
واليت توجب على احلكومة وإن
كانت يف آخر أيامها االستمرار
يف أداء واجباتها ،بالسهر على
االقتصادي
الوضع
مراقبة
والعمل على تسهيل معيشة
املواطنني من خالل عدم السماح
للمحتكرين والفاسدين بالتالعب
بأسعار املواد الغذائية .وحتدثنا
أيضا عن موضوع الوحدة
اإلسالمية ،وأن البلد احلمد هلل
بألف خري والوحدة اإلسالمية
بألف خري واملسلمون يف هذا
البلد يعيشون يف وئام وحمبة
على قاعدة أن هذه األمة أمة

واحدة».
وتابع« :أكدنا ضرورة أن تتوجه
مجيع اجلهود اىل نصرة القضية
الفلسطينية باعتبارها القضية
املركزية لألمة ،وجيب علينا
أن نساند الشعب الفلسطيين
يف انتفاضته العارمة ،ووجهنا
املناضلة
بالشهيدة
العزاء
شريين أبو عاقلة اليت اغتالتها
أيادي العدو الصهيوني بدم
بارد مع أنها صحافية ترتدي
رداء الصحافيني ،وهم تقصدوا
اغتياهلا إلسكات صوتها الذي
كان يزعجهم ،وقد ظهر هذا من
خالل مواقف كثرية كانت تتخذها،
ما يوجب على املؤسسات الدولية
خصوصا املعنية حبقوق اإلنسان
العدو
إدانة
والصحافيني،
الصهيوني على جرميته هذه.
هذا العدو لن ينكفئ عن قيامه
مبجازره وارتكابه اجلرائم».
واكد أن «احلل الوحيد الذي نؤمن
به يف جتمع العلماء وكذلك املفيت
اجلعفري املمتاز ،هو أنه ال بد من
زوال الكيان الصهيوني ألنه غدة
سرطانية ال بد من اقتالعها كي
ال تنتشر يف كامل جسد األمة
وتقضي عليه .لكننا على يقني
اليوم وبفضل حموري املقاومة
واملمانعة ،نعتقد أن زوال هذا
الكيان بات قريبا ،وهم يعيشون
هذه احلالة بشكل واضح ويعانون
على صعيد جبهتهم الداخلية».
وختم آمال «من األمة اإلسالمية
تقديم الدعم للشعب الفلسطيين
يف مقاومته وانتفاضته».

أمن الدولة :نقوم بالتحقيقات لكشف
مالبسات الرشاوى االنتخابية ونهيب
باملواطنني التنبه للعواقب القانونية لتلقيها
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للتبليغ
ّ
واملديرية
أي خمالفة،
عن
ّ
ّ
حتما هذا األمر
ستتابع
بدورها
ً
الراشي واملرتشي
عرب توقيف ّ
ً
تطبيقا للقوانني
حد سواء؛
على ّ
املرعية اإلجراء».
ّ
ً
تنفيذا
املديرية،
وطلبت
ّ
ملقرراتاجمللس األعلى للدفاع
ّ
 ،املنعقد بتاريخ ،2022-4-28
إىلأصحاب املولدات يف خمتلف
البلدات والقرى« ،تأمنيالتيار
العملية
الكهربائي خالل سري
ّ
االنتخابية ،حتت طائلة املالحقة
ّ
ً
مشرية إىل ّ
أنها
القانونية»،
ّ
«قد اتخّ ذت خمتلف اإلجراءات
ألي
منعا
املشددة،
األمنية
ّ
ً
ّ
ّ
العملية
ة
بدميقراطي
تالعب
ّ
ّ
باإلخالل
سواء
االنتخابية،
ّ
باألمن أو باالعتداء على
جسديا؛
ّ
معنويا أو
الناخبني
ًّ
ًّ
وستعمد إىل تطبيق القانون
ً
ّ
حتقيقا لسالمة
خمل،
أي
جتاه ّ
االنتخابية وملا فيه
العملية
ّ
ّ
ّ
بنانيني».
والل
لبنان
مصلحة
ّ

وزير الطاقة اىل سورية األحد (غدا)

اعلن وزير الطاقة وليد فياض
أنه سيقوم وزم األحد (غدا)
بزيارة إىل سوريا للقاء نظريه
السوري يف مؤمتر الطاقة

املتجددة وسيعقد الوزيران
ّ
جلسة طويلة على اهلامش
للبحث باستجرار الغاز عرب
سوريا
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لــبنانيات

زاره سفراء جملس التعاون اخلليجي مشيدين مبواقفه املعتدلة
املرتضى واصل زيارته ايران:
دريان:املقاطعة استسالم وال نريد ان نسلم لبنان ألعداء العروبة حماولة جعل البيئة اللبنانية تعاني وتنقلب على املقاومة ستبوء بالفشل

القناعي :صرح جامع لكل أبناء الشعب اللبناني

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى قبل ظهر امس األول،
سفراء جملس التعاون اخلليجي
يف لبنان ضم  :عميد السلك
سفري
العربي
الديبلوماسي
دولة الكويت عبد العال القناعي
وسفري اململكة العربية السعودية
وليد خباري وسفري دولة قطر
إبراهيم السهالوي ،يف حضور
مفتيي املناطق يف لبنان.

القناعي

بعد اللقاء قال السفري القناعي:
«كانت فرصة للتباحث وتدارس
اللبناني،
والشأن
الوضع
والعالقة بني دولنا ولبنان
الشقيق ،وقد قدم لنا مساحته
شرحا تفصيليا موضحا فيه
ظروف البلد ،وكل ما مير فيه من
مصاعب ومشاكل .وقد شددنا
على دور هذا الصرح اجلامع لكل
أبناء الشعب اللبناني ،وعلى
دور مساحته ومواقفه املشرفة
الوطنية اجلامعة املعتدلة اليت
تدعو إىل مل الصفوف ورصها
البناء الشعب اللبناني الشقيق
كافة ،وأعربنا له عن وقوفنا
إىل جانبه وتأييدنا له يف كل ما
يصبو إليه ،ولكل ما فيه صاحل
هذا البلد الشقيق».
أضاف القناعي»:وقدم السفراء
التهاني بعيد الفطر السعيد،
مستذكرين مع أصحاب السماحة
مزايا املفيت الشهيد حسن خالد
اليت يوافق ذكرى استشهاده
يف  16أيار احلالي ،وتسلم مفيت
اجلمهورية واملفتون دعوة من
السفري خباري حلضور امللتقى
اللبناني
السعودي
الثقايف
اخلامس بعنوان « شهيد
الرسالة» املفيت الشيخ حسن
خالد يوم السبت املقبل عند
الساعة السادسة مساء يف دارة
السفري السعودي يف الريزة».

بيان الدار

وأشار املكتب اإلعالمي يف دار
الفتوى يف بيان له «ان السفراء
شددوا على أهمية الدور الديين
والوطين الذي قامت وتقوم به
دار الفتوى وعلماؤها بتوجيه من
مفيت اجلمهورية لتعزيز وحدة
الصف اللبناني عامة واإلسالمي
خاصة يف الظروف الصعبة اليت
مير بها لبنان ،وطن االعتدال
واأللفة
والتالقي
واحملبة
والعيش املشرتك ،واكدوا
دعمهم وتعاونهم وتضامنهم مع
شعب لبنان ومؤسساته وحرصهم
على الوحدة الوطنية ،واعتربوا
إن وحدة لبنان ،ومنوذج عيشه
املشرتك اإلسالمي املسيحي هو
ضمانة لوحدة اللبنانيني.
تنجز
أن
السفراء
ومتنى
املقبلة
النيابية
االنتخابات
بكل شفافية لتعكس تطلعات
وآمال اللبنانيني ،الفتني اىل
أن السلبية جتاه االنتخابات
النيابية املقبلة ال تبين وطنا
وتفسح اجملال أمام اآلخرين
مللء الفراغ وحتديد هوية لبنان
وشعبه العربي ،واعتربوا ان
رسالة السفراء للبنانيني هي
توجيهيه بتغليب مصلحتهم
الوطنية على أي مصلحة أخرى

املفتي دريان مستقبال سفراء مجلس التعاون الخليجي يف لبنان

وأن املشاركة يف االنتخابات
للوصول اىل سدة الربملان
ينبغي أن تكون ملن حيافظ على
لبنان وسيادته وحريته وعروبته
ووحدة أراضيه».

املفتي دريان

شدد مفيت اجلمهورية
من جهته َّ
على العالقات األخوية واملمتازة
اليت تربطه بدول جملس التعاون
اخلليجي وقياداتها احلكيمة يف
التعاطي مع القضايا العربية
واإلسالمية ويف تعزيز التعاون
األخطار
ملواجهة
والتضامن
احملدقة باملنطقة».
وقال املفيت دريان »:لبنان
مير يف مرحلة دقيقة وحساسة
تتطلب توحيد الصفوف وتوطيد
وتعزيز العالقات اللبنانية مع
دول جملس التعاون اخلليجي
والدول العربية الشقيقة والدول
الصديقة مبا يعود بالنفع على

لبنان واللبنانيني الذين يعانون
تقصري الدولة يف معاجلة القضايا
االقتصادية واملعيشية».
أضاف :االنتخابات النيابية املقبلة
مفصل مهم يف تاريخ لبنان،
وأعطينا توجيهاتنا وإرشاداتنا
اللبنانيني
وإخواننا
ألبنائنا
باملشاركة ال باملقاطعة وال أحد
من املسؤولني نادى باملقاطعة.
فاالنتخاب هو قرار وواجب ديين
ووطين ال يستهان به ومن يفوز
يف هذه االنتخابات يكون خبيار
اللبنانيني احلر الدميوقراطي،
وعلينا أن ندرك ان االنتخابات
ومن يفوز فيها حتدد مسار لبنان
وعالقاته مع أشقائه العرب
وأصدقائه».
وختم املفيت دريان :االستحقاق
االنتخابي سنمارسه مع أبنائنا
واملقاطعة استسالم وال نريد ان
نسلم لبنان ألعداء العروبة».

سليمان فرجنيه :خيارنا معروف وواضح ومعركة
اخليارات خنوضها منذ  30سنة ولن نتغري

رأى رئيس تيار «املرده»
سليمان فرجنيه يف حديث
تلفزيوني ،اننا «مع أن حيمي
اجليش البلد عندما تكون هناك
اسرتاتيجية دفاعية ّ
يتفق عليها
اجلميع».
ولفت اىل ان االنتخابات النيابية
تأتي اليوم يف ظرف دقيق
وترسم املرحلة املستقبلية
حول يف اي خيار اسرتاتيجي
سيكون لبنان .واكد ان خيارنا
معروف وواضح وخنوض معركة
اخليارات من ثالثني عاما ومل
نتغري ولن نتغري .واعترب ان
«الوضع االقتصادي اآلن هو
نتيجة تراكمات وليس وليد
الساعة وال اعترب ان سالح
حزب اهلل هو السبب» ،مشريا
اىل ان «الضغط الدولي يف
موضوع االنتخابات هو خللق
توازن يباع ويشرتى على طاولة
املفاوضات».
واذ رأى ان «ليست مثة مشكلة
متنع االنتخابات يوم األحد
اوضح ان معلوماته وما يعرفه
وما مسعه من سفراء أن ال أحد
يريد تعطيل االنتخابات ولكن
الدول الغربية كانت تتوقع ان
تكون نتائج التغيري افضل».
وقال ان «املقاومة هي اليت
حتمي كل مكتسباتنا اليوم
وحنن مع أن حيمي اجليش البلد
عندما تكون هناك اسرتاتيجية
دفاعية ّ
يتفق عليها اجلميع».
ومتنى أن تعود البوصلة اىل
فلسطني وهذا جيمع كل
العروبيني موضحًا ان املناخ
حرب او ال حرب وليس مناخ

سالم
وتابع« :ال شيء يؤكد وجود
عالقة بني حزب القوات اللبنانية
واسرائيل وال شيء يضمن عدم
وجودها» ،ورأى ان «احلوار مع
حزب اهلل ضروري وهو الطريق
الصحيح لطمأنة اجلميع».
«جاهزون
فرجنية:
وقال
للجلوس مع التيار الوطين احلر
وفتح كل األوراق وبدء مرحلة
جديدة وقد نتفق او ال نتفق».
وردا على سؤال اكد ان عالقة
املرده حبزب اهلل مل متر باي
شائبة يف اي يوم وتربطنا
بالسيد نصراهلل عالقة صداقة
ونكن له كل االحرتام واحملبة
ّ
وهو صديق وأخ».
وأوضح« :قلت لن أذهب اىل
انتخابات رئاسة اجلمهورية من
دون دعم حلفائي» وعن حركة
السفراء يف لبنات قال« :كل
السفراء ومنذ عشرين عاما
يتحركون كما يشاؤون يف
لبنان».
واضاف« :ال أعترب كل السلطة
فاسدة كما ال أعترب كل الثورة
نزيهة واذا كل النزيهني التقوا
بإمكانهم احداث تغيري».
وتابع« :ال منارس الوطنية
شعارات بل منارسها قوال
وفعال».
واشار فرجنيه اىل ان «املناخ
اإلجيابي الذي خلقناه يف
املنطقة أدى اىل اإلنفتاح
ومنطقتنا منوذج يف الدميقراطية
يف لبنان» ،وختم| :لبنان بلد
التنوع وال أحد يستطيع ان يغري
صورته»

عبد اللهيان :مستعدون لتقديم كل الدعم للبنان وشعبه
يواصل وزير الثقافة القاضي
حممد وسام املرتضى ،زيارته
الرمسية اىل طهران حيث التقى
وزير اخلارجية حسني امري عبد
اللهيان ،وكانت جولة افق يف
العالقات الثنائية على خمتلف
االوضاع
الصعد اضافة اىل
احلاصلة
والتطورات
العامة
يف املنطقة .وكان تأكيد من
الطرفني على ان «الغلبة هي
للحق ،وان مكانة لبنان أساسية
يف السياسة االيرانية ومتميزة
لدى الشعب االيراني».
واعرب عبد اللهيان عن «استعداد
بالده لتقديم كل الدعم للبنان
وشعبه» ،الفتا اىل ان «مقاومة
لالعتداءات
وتصديه
االخري
االسرائيلية وثباته يف وجهها
هي امنوذج للشعوب احلرة».
ورحب الوزير عبد اللهيان بزيارة
الوزير املرتضى إىل إيران وطلب
منه أن «ينقل متنياته للحكومة
اللبنانية بالتوفيق يف مجيع
مهامها وباألخص بالنجاح يف
إقامة االنتخابات الربملانية داخل
وخارج لبنان» ،كما أعلن وزير
اخلارجية اإليراني بأن «إيران ال
ترغب على اإلطالق بأن يكون
لبنان مسرحا للتنافس اإلقليمي
واألجنيب وبأن تعاطي إيران
مع لبنان يتم من منظور شامل
يتجاوز االعتبارات املذهبية
والطائفية ،وإيران تأخذ يف عني
االعتبار خصائص لبنان الفريدة
وتقف على مسافة واحدة من
مجيع األطياف واملذاهب فيه».
ويف ما خص ملف التفاوض مع
الواليات املتحدة األمريكية اكد
عبد اللهيان للوزير املرتضى
بأن «إيران ثابتة على خطوط
محراء وأمريكا هلا مطامع»،
الفتا اىل ان «إيران عازمة على
التوصل إىل اتفاق جيد ودائم
مع الواليات املتحدة األمريكية
يضمن احلقوق اإليرانية».
كما اوضح الوزير اللهيان للوزير
املرتضى بأن «التفاوض مع
اجلانب السعودي جار على قدم
وساق وهو يف تطور مضطرد
واألجواء إجيابية وقد حقق
الطرفان تقدما جيدا ،ومت اختاذ
قرارات مهمة لعودة العالقات
الديبلوماسية جملاريها الطبيعية،
وخالل األيام املقبلة سوف تنتقل
املفاوضات من املستويات
األمنية إىل املستويات السياسية
والعملية وستكون يف العلن».
ويف ما خص ملف التطبيع مع
الكيان املغتصب كان توافق من
الطرفني على أن «خيار املقاومة
هو وحده الذي جيدي مع هذا
الكيان» ،ولفت عبد اللهيان
إىل أن «وزارة اخلارجية اإليرانية
وجهت رسائل واضحة إىل كل
من اإلمارات والبحرين وسائر
الدول املطبعة مع إسرائيل
وأبلغتهم رمسيا بأنها لن تكون
غري مبالية جتاه نشاطات إسرائيل
وتغلغلها يف املنطقة ولن تقف
مكتوفة اليدين جتاه حتركات هذه
األخرية املشبوهة».
وأضاف عبد اللهيان »:أن خري
شاهد على ما سوف تعمد إليه

بالده هو ما قامت به مؤخرا يف
كردستان العراق من استهداف
أحد مقرات إسرائيل ،وأن هذا ال
يتعارض مع األعراف الدولية بل
على العكس يتطابق مع القوانني
الدولية ،فعندما يقوم الصهاينة
بتهديد إيران من داخل أراضي
إحدى الدول وال تستطيع هذه
الدولة إزالة هذا العامل املهدد
ألمن إيران وعالقاتها فإن
إيران سوف تتدخل إلزالة هذا
التهديد».
ويف موضوع ملف العالقة
مع لبنان أبدى وزير اخلارجية
الدولة
«استعداد
االيراني
اإليرانية للقيام بكل ما يلزم من
أجل تقديم املساعدة إىل لبنان
لتجاوز أزماته .كما أبدى أيضا
تفاؤله بأن عودة سفراء الدول
العربية إىل بريوت سوف يكون
له تأثري إجيابي على الوضع
العام يف لبنان» ،كما اعرب
اللهيان عن «تفاؤله بتضافر
اجلهود بني وزارتي الثقافة يف
كال البلدين وبالتعاون مع وزارة
اخلارجية يف إيران بإمكانهم أن
حيدثوا تطورا إجيابيا كبريا يف
العالقات الثقافية بني الدولتني
والشعبني مما ينعكس إجيابا
عليهما وعلى املنطقة ملا لكل
من الدولتني من واقع ثقايف
وحضاري هام».

املرتضى

بدوره ،أعلن الوزير املرتضى
أن «لبنان بفضل ثبات أبنائه
وصرب
شهدائه
وتضحيات
جمتمعه وعون أصدقائه ومنهم
اجلمهورية االسالمية يف ايران،
أصبح وبتوفيق من اهلل مستجمعا
لكل مفرتضات السيادة وانتقل
من املنطق البائس الذي مل جير
عليه إال الويالت وهو منطق قوة
لبنان بضعفه ،انتقل إىل منطق
العزة والكرامة الناطق بأن قوة
لبنان هي يف اقتداره املستمد
من قوة مقاومته ووحدة أبنائه
وثباتهم على مبدأ العيش معا
الذي جيعلهم النقيض للكيان
االسرائيليي».

وأضاف املرتضى بأن «لبنان
أجهض مشروع الشرق األوسط
اجلديد يف العام  2006فعمد
أعداء شعوب منطقتنا إىل حماولة
إشعال فتنة سنية  -شيعية يف
لبنان ،لكن حماولتهم البائسة
أجهضت فلم يكن منهم بعد حني
إال أن أطلقوا على لبنان واملنطقة
الوحش التكفريي الذي عاث
فسادا يف األرض واملواطنني
املقاومة
لكن
واملقدسات
يف لبنان وحلفائها استطاعوا
القضاء على هذا املشروع بدوره
ومل يبق لدى أعداء شعوبنا سوى
رصاصة أخرية هي رصاصة
اخلناق االقتصادي واحلصار يف
حماولة منهم جلعل البيئة اللبنانية
تعاني وتنقلب على املقاومة».
وشدد على ان »:هذه احملاولة
بدورها سوف تبوء بالفشل وخري
دليل على ذلك نتائج االنتخابات
القادمة نهار األحد املقبل حيث
ستظهر هذه النتائج متسك
اللبنانيني بشكل عام مبنطق
املقاومة وبسالح املقاومة الذي
ال غنى عنه ألنه وحده الذي جيدي
مع الكيان االسرائيلي املغتصب
املزروع يف منطقتنا».
وأضاف بأن «الصراع بني منطق
احلق ومنطق السيادة ومنطق
القيم األخالقية ومنطق احلرية
ومنطق هذا التنوع ،واملنطق
اآلخر املعادي لكل هذه القيم،
الصراع اليوم يتخذ طابع الصراع
الثقايف ومن هنا وجوب تعاون
كل األحرار يف العامل ملواجهة
املنطق اآلخر الظالمي اإللغائي
االستعالئي جملابهته واالنتصار
عليه انتصارا بينا كما حصل يف
ميادين الصراع السابقة».
وختم الوزير املرتضى الفتا اىل
أن «اجلمهورية اللبنانية تتطلع
إىل أوثق العالقات مع اجلمهورية
اإلسالمية يف إيران وإىل متتني
وتعزيز الصداقة بني الشعبني
اللبناني واإليراني ملا لذلك
من انعكاس إجيابي ومردود
كبري على كل من الشعبني
والدولتني».

وزير العمل :صدور مرسوم إضافة مليون و325
ألف لرية على احلد األدنى ألجور العاملني يف
القطاع اخلاص
أعلن وزير العمل مصطفى
بريم يف بيان« ،صدور
املرسوم رقم  9129تاريخ 12
أيار  ،2022الذي أضاف مبلغ
مليون و 325ألف لرية على
احلد األدنى ألجور العاملني يف
القطاع اخلاص ،على أن يتم
التصريح به للضمان االجتماعي
مبا يدر سنويا ألف وماية مليار
لرية».
وأشار إىل أن «هذا املبلغ
على قلته يشكل جمرد خطوة
إىل األمام يف مسار إنصاف
العاملني بعد بدل النقل ومنح
التعليم اليت سبق إقرارها،
وهو من خمرجات جلنة املؤشر
برئاسة وزير العمل وفريقه
الوزاري واالحتاد العمالي العام

وممثلي أصحاب العمل واخلرباء
حيث الثناء على جهدهم يف هذا
الظرف الصعب ،ويكون تدوير
الزوايا هو احلاسم والسري بني
العقبات الصعبة ،بعيدا من أي
شعبوية وبهدف السعي الواجب
إىل إنصاف العمال ،كما الثناء
على موقف كل من فخامة الرئيس
ودولة الرئيس والسادة أعضاء
جملس الوزراء».
وأشار إىل أن «جلنة املؤشر
ستبقى تواكب التطورات اليت
تزداد صعوبة وتبقي اجتماعاتها
مفتوحة على أن الرتكيز حاليا
ينصب على حتسني وزيادة بدل
النقل على أمل أن نوفق يف
ذلك ،والعنوان أبدا :خدمتكم
شرف لنا».
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إسرائيل توحي ببدء احلفر يف «كاريش»:

ترهيب أم مقدمة لفرض أمر واقع يـقود إىل مواجهة؟
يحيى دبوق

أعلنت شركة «إنريجيان» اليونانية اليت استحصلت من دولة
العدو على حق التنقيب عن الغاز يف حقل «كاريش» (مشال
فلسطني احملتلة) املتداخل مع املياه االقتصادية للبنان،
وصول سفينة حفر إىل احلقل متهيدًا للبدء يف حفر أوىل
اآلبار فيه .اإلعالن اإلسرائيلي ،عرب الشركة ،يأتي يف سياق
املعركة مع العدو على املوارد والثروة الغازية يف منطقة
تدعي
غنية جدًا بالوقود األحفوري ،وفقًا ملعظم التقديراتّ ،
«إسرائيل» أن هلا حقًا فيها ،وتسعى إىل مشاركتها مع
لبنان ،متهيدًا لتحقيق مصاحل تتجاوز العوائد االقتصادية،
على أهميتها.
فهل اإلعالن االستفزازي مقدمة للمخاطرة باحلفر الفعلي
واستخراج الغاز اللبناني واالستحواذ عليه ،أم يأتي يف
سياق الرتهيب لدفع لبنان إىل الرتاجع عن جزء من حقوقه،
خشية أن تفرض إسرائيل أمرًا واقعًا يف امليدان احلدودي
البحري؟
قبل اإلجابة والرتجيحات ،جتب اإلشارة إىل اآلتي:
 املنطقة املذكورة واعدة جدًا يف ما يتعلق بفرص العثورعلى كميات من الغاز والنفط ،وحتديدًا يف البلوكات اللبنانية
اليت متتد رقعتها اجلغرافية إىل ما وراء حدود هذه املنطقة.
وإذا كانت التقديرات األولية تشري إىل احتماالت متوسطة
إىل أقل من متوسطة للعثور على كميات جتارية من الغاز
والنفط يف البلوكني  1و ،4وهو ما جرى
تلمسه بالفعل
ّ
بعد عمليات االستكشاف ،إال أن االحتماالت عالية جدًا يف
البلوكات  8و 9و 10لوجود كميات جتارية تقدر مبليارات
الدوالرات من الغاز والنفط واملكثفات الغازية.
ً
تدعي إسرائيل أن هلا حقا فيها،
 تشمل املنطقة اليت ّمبا فيها املنطقة
املعرفة لبنانية مبوجب خط احلدود البحري
ّ
اجلديد الذي طالب فيه اجلانب اللبناني أخريًا ( 1800كيلومرت
ً
مربع
بدال من  ،)860جزءًا من حقل «كاريش» الذي تقوم
«إنريجيان» بتطويره ،وتشري تقديرات تل أبيب إىل أنه حيتوي
على  1.4تريليون قدم مربعة من الغاز املؤكد واحملتمل.
كما تشمل حق ًال آخر هو البلوك  ،72شرق «كاريش»،
والذي حيتوي وفقًا للتقديرات على كميات كبرية من الغاز،
وقد منحت إسرائيل شركة «نوبل إنريجي» األمريكية حق
االستكشاف فيه عام  ،2019إال أن اخلشية من رد الفعل
اللبناني األمين حال دون بدء تطويره إىل اآلن.
 على خلفية العائد االقتصادي ،فإن إسرائيل معنية بأنحتوز على جزء من هذا اخلزان املرتامي املشرتك بني البلوكات
اللبنانية اجلنوبية واملتداخل مع املنطقة اليت تدعي حقًا هلا
فيها .إذ تشري التقديرات األولية إىل أنه أكرب اخلزانات على
الساحل اللبناني ،ما يكفل لدولة العدو عائدًا ماليًا
معتدًا
ّ
به ،علمًا أن هذا ليس هو االعتبار األول يف تعاطيها مع
هذه القضية.
 هذه العوامل (وأسباب أخرى غري اقتصادية) تدفعإسرائيل إىل «حل ديبلوماسي» ،بإجياد مصاحل مشرتكة مع
لبنان من خالل شراكة وإن غري مباشرة عرب أطراف ثالثة،
مبا
حييد الثروة الغازية عن أي مواجهة مستقبلية ،ويضمن
ّ
للمستثمرين اخلارجيني قدرًا من «األمان» يدفعهم إىل مزيد
من االستثمار.
 تعد هذه «الشراكة» جزءًا اليتجزأ من مشروع طموح للتطبيع
ّ
الحقًا مع اجلانب اللبناني .فعندما تتيح املصلحة االقتصادية
«الغازية» للبنان جتاوز اخلطوط احلمر يف وجه إسرائيل ،قد
تتيح له مصاحل أخرى ،ميكن إلسرائيل والواليات املتحدة
أن توجدها ،التطبيع يف جماالت أخرى ،اقتصادية وسياسية
وأمنية .وهو اهلدف النهائي لتل أبيب.
لذلك ،فإن إسرائيل معنية بأن تستحوذ على جزء من هذه
املنطقة ،وإن كانت تسمح لنفسها بهامش إلعطاء لبنان
نسبة أعلى مما ستحوز عليه .فاملهم ،بالنسبة إلسرائيل،
هو أن أي نسبة حتوز عليها ستعين تلقائيًا أن أي استثمار
لبناني عرب الشركات الدولية سيكون معنيًا بإجياد ترتيبات
مبنية على الشراكة اإلسرائيلية  -اللبنانية ،وهذا هدف
إسرائيلي أول من شأنه تأمني سلة مصاحل تتجاوز الدائرة
االقتصادية.
 الواضح حتى اآلن أن «املواجهة الغازية» ،بالنسبةإلسرائيل ،هي مواجهة ديبلوماسية من دون اللجوء إىل
القوة العسكرية أو التهديد بها .وهي مفارقة ال تتساوق
مع السياسات اإلسرائيلية املتبعة يف حاالت النزاع يف
اإلقليم ،وحتديدًا مع الساحة اللبنانية ،ما يشري إىل مستوى
االرتداع اإلسرائيلي أمام لبنان ،خصوصًا يف النطاق البحري

األكثر هشاشة وحساسية
أمام التهديدات .وتكفي
اإلشارة إىل تأثر قطاع مبا
قد يؤدي إىل وقف أعمال
احلفر واستخراج الوقود
األحفوري،
أن
خصوصًا
التهديدات اإلسرائيلية جتر
تهديدات مقابلة من حزب
اهلل ،وهي تهديدات تتمتع
بصدقية عالية جدًا يف
قطاعات التأمني العاملية.
الوضع
هذا
نتيجة
اإلسرائيلي ،مل تكن ردود
فعل تل أبيب ،املباشرة وغري
املباشرة ،متطرفة كالعادة.
وحتى بعدما
مدد لبنان
ّ
خطه احلدودي التفاوضي
البحري مبا يقضم ما تسميه
تل أبيب حقل «كاريش»
ً
وحقوال أخرى ،كان رد
الفعل اإلسرائيلي متعق ًال،
واعتمدت دولة العدو مزيدًا
من الديبلوماسية ،إىل جانب

ميقاتي ورشدي يوقعان على «اإلطار»

«الوسيط» األمريكي غري النزيه ،لدفع لبنان إىل الرتاجع
حده اجلديد ،متهيدًا لـ»تصويب املسائل» والعودة إىل
عن ّ
ً
املربع األول يف التنازع حول املنطقة القدمية
وصوال إىل
الشراكة املنشودة.
وقد جاء رد الفعل اإلسرائيلي ،الديبلوماسي ،يف مستويات
خمتلفة :رفض علين مع «غضب» مسترت من اخلطوة
اللبنانية ،ولكن من دون إطالق أي تهديدات ما كانت
لترتدد يف إطالقها لوال
ّ
صدقية التهديد املقابل
(سالح حزب اهلل)؛ إشراك
الواليات املتحدة يف الضغط
على اجلانب اللبناني للرتاجع
عن اخلطوة اليت يبدو أنها
جنحت إىل حد ما يف جتميدها
وإن من دون إلغائها؛
ربط التنقيب الفعلي يف
البلوكات اللبنانية اليت كان

مخاطرة كبرية
ستفضي إىل صدام
حتمي إذا كانت
إسرائيل فع ً
ال يف
صدد بدء عمليات
الحفر

على الشركات الدولية اليت التزمتها أن تبدأ بها بإرادة
إسرائيل ومصاحلها ،حتى يف البلوكات اخلارجة عن دائرة
املنطقة املتنازع عليها؛ تهديدات مبطنة ويف الغرف املغلقة
من اجلانب األمريكي ضد أشخاص ومؤسسات لبنانية صاحبة
تأثري يف القرار وعلى طاولة التفاوض غري املباشر مع
العدو؛ إضافة إىل تسعري الضائقة االقتصادية يف لبنان
ضمن الضغوط األمريكية على اجلانب اللبناني.
بناء على هذه املقدمات ،ميكن تقدير هدف إسرائيل من
إعالن استقدامها سفينة احلفر إىل «كاريش» رغم التنازع
جيره ذلك من مواجهة عسكرية
عليه ،ورغم خماوفها مما قد ّ
مع لبنان .وهنا ميكن إيراد أسئلة قد ال تكون هناك إجابات
كاملة هلا:
هل اإلعالن اإلسرائيلي ،عرب الشركة اليونانية ،عن استقدام
سفينة احلفر إىل «كاريش» إعالنًا لبدء احلفر فع ًال ،أم أنه
خطوة تتماشى مع الضغوط ملزيد من «حشر لبنان يف
الزاوية» ودفعه للرتاجع عن موقفه ،خشية أن تبدأ إسرائيل
فرض إرادتها واألمر الواقع عليه؟
هنا تربز أهمية الظروف واملتغريات اللبنانية اآلنية،
كاالنتخابات النيابية واألزمة االقتصادية ،اليت تغري
إسرائيل ،نظريًا ،وتدفعها إىل تقدير وضع مغلوط ومن ثم
أفعال خاطئة قد تدفع لبنان إىل ردود فعل ال ميكن االمتناع
عنها.
إذا كانت الفرضية الثانية هي املرجحة ،أي أن اإلعالن
اإلسرائيلي هو مقدمة فعلية لعمليات حفر ،فسنكون أمام
خماطرة إسرائيلية كبرية جدًا ،من شأنها أن تفضي إىل
صدام ال يبعد أن يكون متطرفًا ،وهو أمر قد يكون حتميًا
يف حال مل تنفع إجراءات الصد غري العسكرية ملنع اخلطوة

اإلسرائيلية .أما إذا كانت اخلطوة «ترهيبية» ،وهناك من
يرجح أنها كذلك ،فستكون يف سياق الضغوط املفعلة
ضد لبنان ،مع مالمسة احملذورات من دون خرقها .علمًا
أن التغاضي اللبناني عن هذه اخلطوة ،من دون مواقف
وأفعال متناسبة مع خطورتها ،قد يفضي إىل قرار إسرائيلي
باالنتقال من جمرد الضغط لدفع لبنان إىل تليني مواقفه،
إىل الفعل املادي امليداني عرب مباشرة التنقيب العملي.
مبعنى أن تغاضي لبنان عن اإلعالن اإلسرائيلي
سيتحول
ّ
الحقًا مقدمة تغري العدو لالعتداء الفعلي على حقوق لبنان،
وهنا ستكون املسؤولية أكرب وأمشل وأكثر تأثريًا يف حتديد
مواقف العدو الالحقة ،حتى وإن مل تكن نيته خرق اخلطوط
احلمر اللبنانية.

منطقة حظر حول «كاريش» خشية حزب اهلل

ومحالة أوجه ،طلبت وزارة املواصالت
يف خطوة الفتة،
ّ
اإلسرائيلية فرض منطقة حظر إحبار يف حميط املنصة العائمة
اليت أعلن عن أنها ستبدأ احلفر يف حقل «كاريش» الغازي
«املتنازع عليه» مع اجلانب اللبناني .منطقة احلظر املقرتحة
بقطر  1500مرت ،وتهدف إىل تقليص املخاطر األمنية ،خشية
أن يلجأ حزب اهلل إىل استهدافها كونها تقع يف منطقة
التنازع يف اجلزء الشمالي من احلقل.
ويهدف طلب الوزارة ،كما يشري اإلعالم العربي ،إىل تصنيف
القطع البحرية اليت تقرتب من املنصة ،وتشخيص أي نوايا
عدائية.
وحتت عنوان «خيشون حزب اهلل» ،أشار موقع «إسرائيل
ديفنس» املختص بالشأن األمين والعسكري إىل حيوية
حقل «كاريش» للسوق اإلسرائيلية ،وإىل أن إحلاق ضرر
يف احلقل واملنصة قد يؤدي إىل أضرار فعلية لالقتصاد قد
تصل إىل التأثري على تزويد اإلسرائيليني بالكهرباء!
الالفت يف التقرير إشارته إىل طلب وزارة مدنية معنية
بالنقل ،فيما اجلهة ذات االختصاص اليت تقرر أي منطقة حظر
حبرية وتنفذ هذا احلظر ،وهي اجليش اإلسرائيلي ،صامتة.
كما كان الفتًا التشديد على «حيوية» حقل «كاريش»
فعل بعد.
لالقتصاد اإلسرائيلي رغم أن هذا احلقل مل ُي ّ
تقر
فهل يهدف اإلعالن عن منطقة احلظر اليت يرجح أنها لن ّ
ربطًا بالسياقات الطبيعية مليزان الردع املتبادل مع لبنان
إىل التأثري يف الوعي اللبناني ودفعه إىل الرتاجع عن حقوقه
أو جزء منها ،من دون إلزام اجليش اإلسرائيلي بها ،أم أنها
خطوة متهيدية ،تنذر باألسوأ؟
القدر املتيقن أن سالح حزب اهلل حاضر بقوة على طاولة
القرار يف تل أبيب ،وهو يعطي مفاعيله الردعية جملرد
وجوده ،وحتى من دون استخدامه الفعلي .يف املوازاة،
يبدو أن إسرائيل معنية بفعل أي شيء للتأثري يف املوقف
اللبناني ،ولو على شاكلة إشارات تثري خشية لبنان ،من
دون أن تطلق تهديدًا مباشرًا تتحمل مسؤولية إطالقه ورد
الفعل اللبناني عليه .ويف ذلك أكثر من داللة.
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املصرفيون اجلدد قادة «الثورة» ضد «املنظومة» | «كلّنا إرادة» :البحث عن رياض سالمة جديد
«كلنا إرادة» نفسها بأنها ّ
ّ
منظمة ملتزمة
تصف
باإلصالح السياسي ،تسعى إىل إقصاء األحزاب
السياسية اللبنانية التقليدية،
وتصور لبنان
ّ
«مدنيًا المركزيًا وحديثًا» يعتمد على «اقتصاد
ليربالي يقوده القطاع اخلاص ويتمتع بتوجه
عاملي قوي».
«اإلصالح» مطلب مستمر ،مع ضبابية ما
ينطوي عليه هذا املطلب .ومع ذلك ،تنحاز
ّ
«كلنا إرادة» ،يف إطار سياساتها ومهامها،
إىل مطالب ومعايري اإلصالح اليت يقودها
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثلو
اجملتمع املدني يف «اجملتمع الدولي» ،حيث
تطالب املؤسسات املالية الدولية حبكم يقوم
على أساس «احلوكمة الرشيدة».
وقد سبقت مؤسسة «املديرين التنفيذيني
ّ
«كلنا
املاليني الدوليني اللبنانيني» ()LIFE
إرادة» ،يف لعب دور أساسي يف تعزيز نفوذ
جيل جديد من املصرفيني اللبنانيني يف اخلارج
كبديل عن القادة السياسيني يف الداخل.
ّ
()LIFE
منظمة هلا أعضاء وامتداد عاملي من
املصرفيني اللبنانيني تهدف إىل «توجيه
تأثريهم» يف اجملاالت املتعلقة بالتمويل،
فض ًال عن ممثليها يف العواصم املالية الرئيسة
يف أحناء العامل ،مبا يف ذلك أسرتاليا وكندا
وفرنسا وهونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا
واإلمارات وبريطانيا وأمريكا.
تأسست عام
ّ
 ،2009ولعب احملامي كميل أبو سليمان ،املقيم
يف الواليات املتحدة والذي اختارته القوات
اللبنانية مطلع عام  2019لتمثيلها يف احلكومة
وزيرًا للعمل ،دورًا رئيسيًا يف تأسيسها.
عضو آخر يف  LIFEهو جو عيسى اخلوري ،والد
مروان عيسى اخلوري .مروان هو ابن شقيقة
رياض ورجا سالمة وحماميهما .عمل جو سابقًا
يف الفرع الفرنسي لشركة «مرييل لينش»
وعينّ مروان حماميًا من قبل األخوين سالمة
ُ
يف كانون الثاني  ،2012وعضوًا يف جملس
إدارة الشركة القابضة العقارية ()SA 2 SI
ومقرها جنيف ،واليت كشف حتقيق سويسري
أن سالمة استخدمها لغسل  300مليون دوالر
لشراء عقارات يف جنيف .ويضم جملس إدارة
( )LIFEأيضًا رميا معوض ،ابنة الرئيس السابق
رينيه معوض ،ووهيب متاري ،رئيس جملس
إدارة البنك العربي وجنل عبد اهلل متاري ،الذي
اشرتى  14يف املئة من أسهم ( )Intraعام
 ،2013وهي شركة استثمارية ختضع إلشراف
مصرف لبنان ورياض سالمة .خيوض ّ
كل من
ميشال معوض (شقيق رميا) وزوجة وهيب ،بوال
يعقوبيان ،االنتخابات املقبلة.
ّ
لـ»كلنا إرادة».
وليست  LIFEالسلف املباشر
فاألخرية اليت
تأسست عام  ،2017تضم
ّ
عددًا من أعضاء ( )LIFEيف جملس إدارتها.
وليد ّ
مشاس ،الرئيس التنفيذي للموجودات
الرأمسالية ،عضو يف «اجمللس العاملي»
ّ
براج ،املستثمر يف
لـ»كلنا إرادة» .خليل ّ
جمموعة ( )Invusيف نيويوركُ ،عينّ رئيسًا
ّ
«كلنا
جملموعة «حنو الوطن» وهو أيضًا عضو يف
إرادة» .حبيب كريوز ،عضو جملس إدارة سابق
يف ( ،)LIFEومصريف استثماري يف (Rho
 ،)Capitalهو أحد أعضاء اجمللس التنفيذي يف
ّ
«كلنا إرادة» .وفراس أبي ناصيف ،الشريك
اإلداري يف ( ،)Telios Capitalوهو صندوق
حتوط مقره سويسرا تزيد أصوله على مليار
دوالر واملدير السابق لـ ()Vision Capital
ومقره نيويورك ،مع أكثر من مليار دوالر من
ّ
األصول ،عضو يف جملس إدارة ّ
كل من ()LIFE
ّ
و»كلنا إرادة».
أجرى صندوق النقد الدولي مطلع عام 2020
نقاشات يف «معهد كارنيغي» يف بريوت مع
عامر بساط ،مدير صندوق التحوط (،)Blackrock
وشارك فيها أيضًا كميل أبو سليمان .ومن
حددها بساط للمؤسسة تسهيل
األهداف اليت ّ
استمرارية حتويالت االستثمارات اخلاصة إىل
لبنان ،باعتماد اإلصالحات اهليكلية (اخلصخصة
الشرسة) ،واإللغاء التدرجيي لدعم الدولة،
و»االنضباط املالي» .وقد طالبت ()LIFE
بإنهاء دعم شركة كهرباء لبنان منذ عام

.2017
يضم جملس إدارة
ّ
إرادة»
«كلنا
من
مستثمرين
عدد من صناديق
أو
التحوط
املصارف ،أبرزها:
:Blackrock
أكرب شركة إلدارة
وواحدة
األصول
من أكثر الشركات
املالية يف العامل
تأثريًا ،جتمع ثروتها
من حماربة األنظمة
احلكومية يف مجيع
أحناء العامل ،وإقامة
عالقات املصلحة،

جوليا قاسم

أرشيف مروان طحطح

وإيقاع الدول يف شرك الديون عرب ابتالع أموال
املشاريع االستثمارية يف حمافظها االستثمارية.
أربعة من كبار موظفي ( )BlackRockاحلاليني
ّ
«كلنا إرادة»
أو السابقني يتوزعون على فريق
التنفيذي وجملسها العاملي وجملس إدارتها.
عامر بساط ،مستشار صندوق النقد الدولي
السابق واملفاوض االقتصادي ،يلعب دورًا
استشاريًا هامًا يف جملس إدارة املنظمة
ويشغل حاليًا منصب رئيس األسواق السيادية
والناشئة يف ( .)Blackrockجورج بيطار كان
رئيسًا مشاركًا سابقًا لقسم األسهم اخلاصة
العاملية يف ( )BlackRockقبل أن يشارك يف
تأسيس شركة (Merrill Lynch Global Private
 )Equityويرتأسها .مي نصر اهلل ،الرئيسة
السابقة للخدمات املصرفية االستثمارية يف
«مرييل لينش» ،عينت مستشارًا أول ملنطقة
الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف شركة
 Blackrockيف تشرين األول  .2020وسام
كريوز ،يعمل يف «مورغن ستانلي» منذ عام
 ،2009بدأ مسريته املهنية يف إدارة األصول
ذات الدخل الثابت يف ( )BlackRockألربع
سنوات.
  :Booz & Co / Booz Allen Hamiltonشغلّ
«كلنا إرادة» مناصب رفيعة
ثالثة أعضاء من
املستوى أو إدارية يف ()Booz Allen Hamilton
أو الشركات التابعة هلا؛ من بني هؤالء ،ديانا
منعم ،املديرة التنفيذية ،اليت قدمت املشورة
للشركة بشأن السياسات يف منطقة الشرق
األوسط ومشال أفريقيا ،وعبدو جورج قديفة
من «اجمللس العاملي» ،وبول جنار من جملس
اإلدارة ،الذي عمل يف (& ،)Strategyاالسم
األحدث لشركة ( ،)Boozملدة  7سنوات.
ّ
«كلنا
  :Merril Lynchينحدر بعض أعضاءإرادة» أيضًا من «مرييل لينش» ،البنك الذي
جاء منه رياض سالمة يف فرنسا قبل أن يصبح
حاكمًا للبنك املركزي عام  .1993بول روفاييل،
املدير التنفيذي يف «مرييل لينش» من 1994
إىل  2004ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
ّ
جورج بيطار ،العضو يف جملس إدارة
«كلنا
أسس وترأس شركة «مرييل لينش»
إرادة»ّ ،
العاملية من  1994إىل  2009قبل االنضمام
إىل ( .)Blackrockوسام كريوز ،العضو يف
«اجمللس العاملي» ،هو املدير اإلداري السابق
يف جمموعة التمويل العاملية للرافعة املالية
التابعة لـ «مرييل لينش» .وغابي عبد النور
ّ
«كلنا إرادة» العاملي الذي عمل يف
من جملس
الفرع اآلسيوي لـ «مرييل لينش» يف هونغ
كونغ وسنغافورة ،وكان موضوع حتقيق دولي
يف ممارسات التوظيف الفاسدة يف هذا الفرع
يف عام .2012
ّ
«كلنا إرادة»
ميثل األعضاء اآلخرون يف
شركات االستثمار الرأمسالي مثل (Rho
 )Capitalو ()Gulf Investment Corporation
و( )Morgan Stanleyو ( )JP Morganو(Bain
 )Capitalو( )Bank Audiو()Credit Suisse
وغريها الكثري ،مع أكثر من نصف أعضاء جملسها
العاملي ،والقيادة التنفيذية ،وجملس اإلدارة
من مصرفيني استثماريني رائدين يف هذه

الشركات.
يف لبنان ،اشرتت صناديق التحوط ما
يقدر
ّ
بنحو  2.1مليار دوالر من السندات املالية
يف لبنان (أو الودائع) .ويشمل املتاجرون
باالنهيار صناديق التحوط الدولية العمالقة مثل
 Amundiو  Ashmoreو  BlackRockو BlueBay
و  Fidelityو  T-Rowe Priceباإلضافة إىل
صناديق التحوط األصغر ،واليت متتلك حوالي
 40يف املئة من سندات لبنان ،بينما حتتفظ
باحلصة الباقية البنوك التجارية اللبنانية.
ّ
«كلنا إرادة» ،بالتوازي
تعكس مقرتحات سياسة
مع خلفية قاعدة عضويتها التنفيذية املصرفية
واخلطط
السياسات
املستوى،
الرفيعة
املفروضة من اخلارج من أجل «اإلصالح» الذي
وافق عليه صندوق النقد الدولي ،والذي
يرتكز على استعادة جاذبية لبنان للمستثمرين
الدوليني يف اقتصاد ريعي غري منتج .وتقرتح
املنظمة ،يف رسالتها املفتوحة إىل صندوق
النقد الدولي ،مطالب تهدف إىل محاية القطاع
املصريف ،ودعم احلوافز للبنوك وإسناد
«عملية إعادة اهليكلة» إىل «سلطة مستقلة»
أن التوصية بأن تقوم  3إىل 5
مل تسمها .كما ّ
شركات للقانون الدولي واالستشارات املالية
بتسهيل عملية إعادة هيكلة الديون ،يقع يف
السياق املصريف االستثماري نفسه خللفية
ّ
«كلنا إرادة»
معظم قياداتها وأعضائها .دعمت
خطة ( ،)Lazardوطلبت يف احلال عروض RFP
من شركات القانون املالي واالستثمار اليت
مت التعاقد معها لتنفيذ عملية اإلصالح .انتقل
كميل أبو سليمان ،من ( ،)Dechert LLPأحد
مكاتب احملاماة الذي يتخذ من لندن مقرًا له
ويتنافس على املقرتحات ،لرتؤس مشاورات
احلكومة اللبنانية وحكومة دياب اجلديدة يف
ذلك الوقت .باإلضافة إىل فرانسوا خياط،
املدير اإلداري لشركة ( )Lazard Parisوعضو
جملس إدارة (.)LIFE
مع امتناع كربى شركات إدارة األصول يف
العامل عن التفاوض على صفقة إلعادة هيكلة
ّ
«كلنا إرادة» ،اليت
الديون مع لبنان ،تعمل
متثل البعد املالي الدولي ،كوسيط رئيسي
هلذه الصفقات  -بهدف إزاحة «النخب» احمللية
يف احلكومة بسرعة كافية لنقل السلطة إىل
النخب املالية األجنبية يف أرفع املؤسسات
املالية الدولية.

 5سنوات من اإلرادة

ّ
«كلنا إرادة» نفسها على أنها جمموعة
تقدم
ّ
ضغط (لوبي) غري منحازة وغري حزبية .وتلزم
املنظمة أعضاءها بعدم الرتشح لالنتخابات أو
أي استدراج عام للعروض مبا
املشاركة يف ّ
يتضارب مع مصاحل املنظمة ومهمتها ،وفقًا
ّ
«كلنا إرادة»،
لنظامها الداخلي .مع ذلك ،تلعب
مبجلس إدارتها الذي يهيمن عليه مديرو
صناديق التحوط واملصرفيون االستثماريون،
دورًا فاع ًال يف حماولة التأثري يف جمريات
االنتخابات اللبنانية والدفع إىل نتائج ملصلحة
تيار جديد مؤيد للغرب.
ّ
«كلنا إرادة» إىل متكني لبنان من مترير
تسعى

«اإلصالحات» االقتصادية من خالل التشجيع
والضغط إلعادة هيكلة الديون ،وإعادة هيكلة
النظام املصريف ،وسياسات مالية ونقدية
تهدف إىل توحيد أسعار الصرف ،وهي
سياسات تتماشى مع مطالب صندوق النقد
الدولي.
ورغم النأي بنفسها عن اعتبارها مجاعة
سياسيةّ ،
ّ
«كلنا إرادة» يهدف
أن عمل
إال ّ
إىل دعم مرشحي املعارضة يف االنتخابات
النيابية املقبلة اليت حتدثت عنها ديانا منعم،
املديرة التنفيذية للمجموعة منذ نيسان ، 2021
لـ»األخبار» على ّ
أنه ميكن اعتبارها «حمطة» يف
مسار تغيري البيئة السياسية يف لبنان.
ّ
«كلنا إرادة» مع كل االئتالفات واألحزاب
تعمل
يف اجملتمع املدني الذي يقود املعارضة .ويف
االنتخابات النيابية األخرية ،حتالفت مع «الكتلة
الوطنية» ،باإلضافة إىل دعمها للعديد من
ّ
«كلنا
اللوائح الكتائبية .عام  ،2017رسخت
إرادة» نفسها كمنصة معنية بالسياسة
واالنتخابات ،وذلك بعد اإلعالن عن إطالقها عام
 ،2016وهو العام الذي كان فيه بعض نواب
 14آذار السابقني خيرجون من الباب الدوار
للسياسات احلزبية لدخول معرتك اجملتمع املدني
والشركات االستشارية والتسويقية إلعادة
تقديم التيار املناهض لـ  8آذار واملؤيد للغرب
على أنه حراك شعيب يف أعقاب حركة «طلعت
رحيتكم» .من أبرز األعضاء املؤسسني ،الراحل
رمزي جنار ،مؤسس فرع املشرق العربي يف
شركة ( )Saatchi & Saatchiلإلعالنات ومقرها
لندن ،ومالك شركة ( )S2Cلإلعالن واإلعالم،
حيث قام بصياغة اخلطاب اإلعالمي والدعائي
ملقرتحات وعروض «الثورة» ،واستنساخ الدور
الذي لعبه هو وشركاته اإلعالنية ،جنبًا إىل جنب
مع ( ،)Quantum Communicationsيف تسويق
«ثورة األرز» عام .2005
ّ
«كلنا إرادة» للخطاب الذي يدعو إىل
روجت
ّ
إجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة
إنقاذ تكنوقراطية «مستقلة عن النظام
السياسي واالقتصادي احلاكم منذ انتهاء
حرب ( ،)1990-1975لتولي مسؤولية الفرتة
بيان
االنتقالية» ،كما ورد يف
صادر عنها يف
ٍ
ٍ
تشرين الثاني .2019
ّ
«كلنا إرادة» هي املنظمة الوحيدة من اجملتمع
املدني اليت متت دعوتها إىل حمادثات مؤمتر
«سيدر» لعام  ،2018رمبا بسبب خلفية العديد
من أعضائها املصرفيني الدوليني واملستشارين
القادمني من مؤسسات مالية دولية كربى .كما
مت اختيارها مرة أخرى للتوسط لفكرة حكومة
انتقالية مع املبعوث الفرنسي كريستوف فارنو
يف  11كانون األول  .2019ويف اليوم نفسه،
استضافت باريس اجتماع جمموعة الدعم الدولي
للبنان ( ،)ISGLالذي حضره بعض أعضاء
ّ
«كلنا إرادة» اليت طالبت بتشكيل حكومة
لبنانية جديدة من أجل حترير  11مليار دوالر من
أموال «سيدر» كمساعدات .بعد انفجار املرفأ،
ّ
«كلنا إرادة» ،إىل جانب مجعية الشفافية
ُع ّينت
اللبنانية ( )LTAومؤسسة «مهارات» ،يف هيئة
املراقبة التابعة لالحتاد األوروبي وخطة البنك
الدولي اإلصالحية ( ،)3RFوهي وسيلة أخرى
لإلصالحات السريعة من أجل احلصول على
املساعدات.
ّ
«كلنا
باإلضافة إىل الدولة املدنية ،تنادي
إرادة» بلبنان «ذي سيادة» ،مما يعين أن
«الدولة جيب أن تكون هلا السلطة الوحيدة
ّ
«كلنا إرادة» بهذا
على الدفاع» .تتمسك
املوقف مؤكدة على «احلياد» ،مشرية إىل أن
«السيادة ال ميكن أن تكون جزئية وال ميكن
التسامح مع أي وجود عسكري خارج القوات
املسلحة الشرعية» .كما لوحظ أن بعض
ّ
«كلنا إرادة» روجوا يف االجتماعات
مسؤولي
واجللسات الداخلية لفكرة تسمية نواف سالم
رئيسًا حلكومة انتقالية مستقلة .مت اقرتاح
سالم كرئيس حمتمل وسط مداوالت الختيار
رئيس وزراء جديد أواخر عام  2019بعد
استقالة احلريري وبعد انفجار مرفأ بريوت يف
آب .2020
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اسـرتاليات

ألبانيزي ينتقد «صفقة»  LNPمع كاليف باملر و UAP

إنتقد زعيم املعارضة الفيدرالية
أنطوني ألبانيزي عقد «صفقة»
بني حكومة موريسون وحزب
أسرتاليا املتحدة ( )UAPبزعامة
كاليف باملر.
وقال ألبانيزي إنها «مل تكن
صدمة كبرية» أن يقوم حزب
أسرتاليا املتحدة ( ،)UAPبزعامة
كاليف باملر ،بتبادل األصوات
التفضيلية مع حزب األحرار يف
املقاعد الرئيسية اليت يأمل
حزب العمال الفوز بها.
وكشف باملر أن حزب حزب
سيوصي
املتحدة
أسرتاليا
باعطاء األصوات التفضيلية
ملرشحي حزب األحرار يف املقاعد

املتأرجحة احلامسة مثل تشيشومل
وريد وباس (hisholm, Reid
.)and Bass
ووجه زعيم املعارضة السيد
ألبانيزي انتقادات ضد السيد
سكوت موريسون إلبرامه صفقة
مع السيد باملر ،على الرغم من
تأكيد رئيس الوزراء أنه مل يتم
التوصل إىل صفقة.
وقال ألبانيزي لراديو ABC
صباح الثالثاء« :على الرغم من
التصرحيات اليت صدرت عن
عدم عقد صفقات تفضيلية،
جدا أنه كانت هناك
فمن الواضح ً
بعض الرتتيبات املوضوعة بني
تلك األحزاب الصغرية وحزب

األحرار».
واستطرد قائال «لكننا مل نشعر
بالصدمة الكاملة من ذلك».
بالعودة إىل شهر آذار املاضي،
قال رئيس الوزراء لصحيفة
«ويست أسرتاليا» إنه «مل
يطلب» إبرام صفقة مع السيد
باملر يف أي مكان يف البالد.
وقال موريسون يف ذلك
الوقت« :ال أعتقد أنه سيكون
هناك اتفاق».
وكان باملر قد وعد يف وقت
سابق بأن حزبه لن يعطي أصواتا
تفضيلية للحزبني الرئيسيني.
وتوصي بطاقات  UAPاخلاصة
بتفضيل
التصويت
بكيفية

املعرضني
مرشحي األحرار
للخطر مثل غالديس ليو ،وفيونا
مارتن وبرجييت آرتشر من قبل
منافسي حزب العمال.
ويأمل السيد ألبانيزي أن يعطي
الناس تفضيلهم األول حلزب
العمال.
ً
أيضا بتفضيل
ويوصي UAP
مرشحي األحرار Jason Falinski
َ
يف  Mackellarو Dave Sharma
يف  - Wentworthوكالهما
يتعرضان للتهديد من املستقلني
«البط النهري الصغري».
وقام كال املرشحني باعطاء
االصوات التفضيلية الثانية مع
.UAP

حكومة موريسون تتعهد باصدار جواز جديد يدرج «املهارات التكنولوجية»
باصدار
االئتالف
تعهد
جواز سفر جديد للمهارات
التكنولوجية خيزن معلومات
عن العامل مثل جوانب اخلربة
والتعليم يف حماولة ملساعدة
أرباب العمل على إدخال
العمال املهرة يف العمل

إذا فاز االئتالف باالنتخابات
املقبلة.
وقد أعلن االئتالف يوم الثالثاء
ختصيص 5
املاضي عن
ماليني دوالر إلنشاء الربنامج
وجعل ذلك تعهدًا انتخابيا.
وقال وزير العمل الفيدرالي

مردودها حواىل ملياري دوالر سنويا

ألبانيزي يعلن الغاء صادرات املاشية
احلية وحزب «العدالة للحيوان يرحب

أعلن حزب العمال الفيدرالي
أنه سيغلق صناعة تصدير
األغنام احلية من اسرتاليا
إذا فاز احلزب يف االنتخابات
الفيدرالية هذا الشهر.
وقد رحب حزب العدالة للحيوان
 Animal Justice Partyبإعالن
حزب العمال الفدرالي هذا
وقال عضو احلزب السيد جورج
مكاري إن «اخلطوة مرحب
بها وان جاءت متأخرة وغري
كافية».
وتبلغ قيمة صادرات احليوانات
احلية يف أسرتاليا حوالي
سنويا ويف
ملياري دوالر
ً
 21-2020صدرت أسرتاليا أكثر
من  600ألف رأس من األغنام ،
مت إرسال نصفها إىل الكويت.
وكان حزب العمال قد التزم
قبل انتخابات  2019بالتخلي
التدرجيي عن التجارة على
مدى مخس سنوات  ،لكنه ظل
ً
صامتا بشأن خططه منذ ذلك
احلني.
مل حيدد املتحدث باسم حزب
العمال جدوال زمنيا إلنهاء
التجارة ،لكنه قال إن احلزب
يؤيد «إضافة املزيد من القيمة
هنا يف أسرتاليا خللق املزيد
من فرص العمل».

ووصف السيد مكاري جتارة
املاشية احلية «بأنها جتارة
قذرة تسئ لسمعة اسرتاليا
وال تستفيد منها اال فئة
قليلة» .واضاف مكاري ان
الظروف اليت يتم فيها تصدير
احليوانات احلية غري انسانية و
«تلوث مسعة اسرتاليا»
من ناحيته ،يعارض االئتالف
حظر تصدير املاشية احلية
ويقول إن إنهاء التجارة
ميكن أن يعطل األمن الغذائي
العاملي.
وقال وزير الزراعة ديفيد
ليتل براود إن خطة حزب
العمال إلنهاء جتارة األغنام
احلية «ستدمر وظيفة 3000
شخص».
وكان االئتالف قد فرض بعض
القيود على هذه التجارة يف
السنوات املاضية من بينها
حظر الصادرات خالل أشهر
الصيف يف الدول املستوردة.
وبسؤاله حول حظوظ االحزاب
االنتخابات
يف
الصغرية
املقبلة ،يقول السيد مكاري
«امام الناخبني خيارات اخرى
غري االئتالف والعمال ،حنن
حزب ال يهتم فقط باحليوان بل
بكل املستضعفني»

روبرت إن احلكومة
مع شبكة اجلامعات
للتكنولوجيا لتسريع
هذا اجلواز بشكل

ستيوارت
ستشرتك
األسرتالية
استخدام
كبري.
وأضاف إن الشراكة اجلديدة
واملبتكرة تتماشى مع اخلطوات
العملية املتخذة بالفعل لتحقيق
رؤية طويلة األمد إلنشاء
نظام متكامل للتعليم العالي
عرب توفري نقطة دخول واحدة
لألسرتاليني «لتجميع» الوثائق
قطاعي
عرب
والشهادات

اجلامعات والتعليم والتدريب
املهين.
واوضح الوزير أن ذلك
سيساهم يف سد النقص يف
املهارات من خالل مساعدة
األسرتاليني يف املقام األول
يف احلصول على فرصة تطوير
املهارات واحلصل على العمل.
وشدد روبرت على أن نهج
جواز سفر املهارات سيمكن
من تسريع تطوير املهارات
لدى االسرتاليني وعلى اعادة
التأهيل.

دانيال أندروز ينتقد سكوت
موريسون وميدح أنطوني ألبانيزي

انتقد رئيس والية فيكتوريا
دانيال أندروز رئيس الوزراء يف
زاعما أن
خالف سياسي جديد ،
ً
«ه ِ
ضمت حقوقها».
واليته قد ُ
وكان أنطوني ألبانيزي يقوم
حبملة انتخابية يف فيكتوريا،
صباح يوم الثالثاء ،حيث اعلن
عن ختصيص أكثر من  2مليار
دوالر لتمويل وصلة سكك حديد
الضواحي .وقد اتهمه موريسون
بأنه «من السهل» ان يقوم
بـ «رش املال» على الواليات
اليت حيكمها حزب العمال  -وهو
ادعاء أثار غضب رئيس الوالية
دانيال أندروز.
ً
متفاجئا
وبدا سكوت موريسون
االستجواب
أثناء
للحظات
حول مرشحة وارينغاه كاثرين
ديفيس.
وسئل السيد موريسون عما
ُ
إذا كان ال يزال يقف إىل
جانب السيدة ديفيس ،بالنظر
إىل أنها تراجعت عن اعتذارها
السابق لقوهلا إن األشخاص
املتحولني جنسيًا «مشوهون
جراحيًا» (أصرت على أن هذا
هو «املصطلح الصحيح» خالل
مقابلة مع سكاي نيوز يوم
االثنني املاضي.
وقال رئيس الوزراء إن
موضوع جراحة تغيري اجلنس
لدى «املراهقني الصغار» كان
موضوعا شديد احلساسية.
ً
بدوره ،قال أندروز مهامجا
موريسون ،حول ادعائه ان
ألبانيزي «يرش املا» على
الواليات اليت حيكمها العمال:

ً
جدا..
«حسنا  ،السجل واضح ً
لقد أهملتنا حكومة ائتالف
األحرار الوطين ،وبد ً
ال من أن
يتحدث السيد موريسون عن
هذه القضية ،كان جيب أن يكون
هنا مع للعمال الفيكتوريني
وعائالتهم.
واضاف «لقد أجريت حمادثة مع
رئيس الوزراء حول حلقة السكك
احلديدية يف الضواحي ،وكانت
النتيجة صفر دوالر ..التباين
أكثر وضوحا .أنطوني ألبانيزي
يتحدث حول بناء األشياء .انه
يتحدث عن الشراكة وعن خلق
الوظائف».
وقال إن ادعاء السيد موريسون
«اقرتاحا
«رش املال» كان
ً
ً
سخيفا لن يقدمه إال رجل يائس
للغاية ،ألنه مكث هناك (يف
احلكم) مدة عقد من الزمان ومل
ً
شيئا على وجه التحديد».
يفعل
واعترب أندروز ان «هذا املشروع
أكثر من ضروري إنها ليست
تكلفة ،إنه استثمار يف الوظائف
وشبكة طرق وسكك حديدية
تأخذ الناس إىل حيث يريدون
الذهاب».
وقال «لكن  2.2دوالر مليار،
سكوت
من
صفر
مقابل
موريسون .كما تعلمون ،هذا ما
حصل عليه األشخاص اليائسون
ً
شيئا ومل يفعلوا
الذين مل يبنوا
ً
شيئا ،وحصلوا على عذر لكل
شيء وخطة لشيء  -هذا هو
نوع األشياء اليت خترج من
رؤساء الوزراء الذين انتهى
وقتهم للتو».

يف مقعد آخر حتت التهديد من
جهة مستقلة  -نورث سيدني
 يقول باملر إن حزبه يوصيبوضع ترنت زميرمان احلالي يف
املركز األخري «ألنه يفضل حزب
العمال على  ...حزبنا».
ومت وضع شخصية أحرارية أخرى
مهمة يف اجلزء السفلي من
بطاقة كيفية التصويت اخلاصة
بـ  UAPيف مقعد ديكسون،
الذي يشغله وزير الدفاع بيرت

حاليا.
داتون
ً
يف حني أن معظم األسرتاليني
صناديق
إىل
سيتوجهون
االقرتاع يف يوم االنتخابات21 ،
أيار ،ميكن ملا يصل إىل ثلث
الناخبني التصويت يف مرحلة
ما قبل االقرتاع أو عن طريق
التصويت عرب الربيد.
قال السيد ألبانيزي إنه «يشجع
الناس على اخلروج وممارسة
حقوقهم الدميقراطية».

محلة مكافحة اإلجهاض تستهدف حزب العمال
ً
أهدافا
أصبح مرشحو حزب العمال
حلملة مناهضة لإلجهاض نظمتها
جمموعة «مؤيدة للحياة».
استهدفت محلة إعالنية مرشحي
حزب العمال بسبب سياسة
سابقة تسمح باإلجهاض يف
املستشفيات العامة.
وحبسب ما ورد مت تسليم
كتيبات للناخبني يف املقعد
اهلامشي ملاكواري حتمل شعار:
«حزب العمال يريدكم أن متولوا
عمليات اإلجهاض».
وتوضح صورة أحد املنشورات
على  Twitterأنه مت التصريح
من قبل جمموعة «مؤيدة
للحياة» امسهاCherish Life ،
.Queensland
وخص املنشور بالذكر أنطوني
ألبانيزي وكذلك مرشحة حزب
سوزان
ملاكواري
العمال
متبلمان.
وقد أدارت اجملموعة محلة
متطابقة تقريًبا النتخابات ،2019
ً
السيدة
أيضا
واستهدفت
متبلمان.
وأثارت مساعدة وزيرة املرأة
األسرتالية أماندا ستوكر اجلدل
مؤخرا من خالل املشاركة يف إحد
ً
جتمعات اجملموعة يف بريزبني.
وقال رئيس الوزراء سكوت
موريسون ،األسبوع املاضي ،إنه
ال يريد مناقشة حول اإلجهاض،
الذي يستهلك الواليات املتحدة
حاليا ،يف أسرتاليا ألنه ميكن أن
ً

«يقسم هذا البلد بالعمق».
فقد أعلن موريسون« :ال أريد
أن أرى اجلدل املضطرب واملثري
لالنقسام الذي شهدناه على
مدى عقود [يف الواليات املتحدة]
يدور هنا يف أسرتاليا».
وأضاف« :ال أنوي إدراجها يف
جدول األعمال ،ألنين أعتقد أنها
ميكن أن تكون قضية خالفية
ومثرية لالنقسام ،وال أوصي
جزءا من نقاشنا
بأن تكون
ً
الوطين».
يف
العمال
حزب
وقال
االنتخابات األخرية إنه سيتحرك
إلتاحة عمليات اإلجهاض املمولة
من دافعي الضرائب يف
املستشفيات العامة ،لكن احلزب
مل يعلن عن سياسة مماثلة يف
هذه االنتخابات.
وتصف منشورات Cherish Life
موقف حزب العمال من اإلجهاض
بأنه «متطرف».
ويف املاضي زعم قادة اجلماعة
أن معتقداتهم الدينية جتربهم
على معارضة عمليات اإلجهاض.
وقالت اجملموعة «اننا نفعل
ذلك للمساعدة يف إبعاد
واألحزاب
الربملان
أعضاء
والقتل
لإلجهاض
املؤيدة
الرحيم عن احلكومة ،وذلك
حلماية حياة اإلنسان .ليس
لدينا حتالف أو انتماء سياسي،
لكننا سنستهدف أولئك الذين
يستهدفون احلياة».

جواز السفر األسرتالي التاسع عاملياً
واليابان حتتفظ بالصدارة
حل اجلواز األسرتالي تاسعًا
إىل جانب نظريه الكندي ضمن
تصنيف Henley Passport Index
بينما حافظ جواز السفر الياباني
على املركز األول عامليًا.
يعتمد تصنيف Henley Passport
 Indexعلى الوجهات اليت ميكن
السفر إليها بدون تأشرية
مسبقة لتحديد مدى قوة جواز
السفر.
قفزت دولة اإلمارات إىل املركز
اخلامس عشر واحتفظت مبوقعها
على قمة تصنيف الدول العربية
وميكن لألسرتاليني حاليًا السفر
إىل  185دولة حول العامل
بدون تأشرية ،رغم أن اجلواز
األسرتالي تراجع من املرتبة
الثامنة إىل التاسعة.
وتصدرت اليابان جمددًا قائمة
 Henleyكأقوى جواز سفر على
مستوى العامل ،حيث حيق حلاملي
اجلواز الياباني دخول  191دولة
دون تأشرية مسبقة ،فيما حل
جواز سفر سنغافورة ثانيًا مع

حق الدخول إىل  190دولة دون
تأشرية.
وتشاركت املرتبة الثالثة أملانيا
وكوريا اجلنوبية ،فيما حلت
فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ
وإسبانيا يف املركز الرابع ،بينما
جاءت النمسا والدمنارك يف
املرتبة اخلامسة.
أما الواليات املتحدة وبريطانيا
فحلتا يف املركز السابع عامليًا.
على املستوى العربي ،قفزت
اإلمارات العربية املتحدة درجة
واحدة إىل املركز اخلامس عشر
واحتفظت مبوقعها على قمة
تصنيف الدول العربية ،ويسمح
جوازها حاليًا بدخول  175دولة
دون تأشرية مسبقة.
وجاءت قطر ثانية عربيًا و59
عامليًا ،تلتها الكويت يف املرتبة
.60
ويف املراكز العشرة األخرية من
التصنيف جاءت دول عربية منها
لبنان وسورية والعراق واليمن
وليبيا والسودان.
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مـقاالت وتـحقيقات

خـطورة مـا ُيـحاك للـبنان مـن بروكـسل
ريما فرح

يف أروقة برملان االحتاد األوروبي يتم رسم أخطر مستقبل
قد يفرض على لبنان يف املرحلة الراهنة.
يف ذروة عملية التحضري لالنتخابات الختيار برملان جديد
للبنان ،ومع احتدام معارك التجييش واستخراج املاضي
من حقبة التاريخ اللئيم للرتاشق بني األطراف املتنافسة
أم ًال بالفوز مبستقبل كل يراه وفق مصاحله ،يرسم يف
بروكسل ،وحتديدًا يف أروقة برملان االحتاد األوروبي،
أخطر مستقبل قد يفرض على لبنان يف املرحلة الراهنة،
يتمثل بتغيري هويته ودميوغرافيته ويضيف فوق أثقاله
االجتماعية أثقا ً
ال ال يقوى على محلها ،من شأنها تدمري ما
تبقى له من هياكل بنى حتتية وفوقية.
ففي العاصمة البلجيكية ،عقد يوم الثالثاء ،اجتماع حول
النازحني السوريني ضم أكثر من  200مندوب من مجعيات
اجملتمع املدني العاملي والربملان األوروبي ،وكان وزير
الشؤون االجتماعية اللبناني هيكتور حجار كمن يغرد
وحيدًا خارج سرب املشاركني الذين امتعضوا وتوتروا
من كلمته اليت حاكت الوضع اللبناني ،وعدم قدرة لبنان
على محل ثقل املشاكل واخلسائر اليت يتسبب بها وجود
قرابة مليون ونصف مليون نازح سوري ،أي ما يقارب
ثلث سكان لبنان.
يغي ما هو مكتوب،
هذا الكالم مل يلق ما ميكن أن
رّ
ُ
استشف هذا األمر من
على طريقة ما ُكتب قد ُكتب.
اللقاءات اجلانبية اليت عقدها وزيرا الشؤون االجتماعية
هيكتور حجار ،واخلارجية عبد اهلل بو حبيب ،على هامش
لقاء بروكسل سواء مع مسؤولني أمريكيني أو أوروبيني
شاركوا يف اللقاء املخصص للنازحني ،حيث مل تكن اآلراء
متطابقة مع اجلانب اللبناني وفق معلومات خاصة.
فما ُكتب خُيتصر بعنوان رئيسي هو دمج النازحني
السوريني يف البلدان املضيفة وأبرزها لبنان ،مع
ما يرتتب على ذلك من تبعات حتت عناوين األوضاع
اإلنسانية وحقوق اإلنسان وحقوق العمل وسواها ،وحبجة
أن ال إمكانية إلعادتهم إىل بلدهم يف ظل «نظام جمرم»،
كما يصفونه.
وكان الفتًا مشاركة العديد من مجعيات ومؤسسات اجملتمع
ّ
املشكلة من معارضني سوريني ممولني
املدني السورية
من الربملان األوروبي ومجعيات ومؤسسات من اجملتمع
الدولي .هؤالء كان جل تركيزهم على املعاناة اإلنسانية،
وعلى أال حتجب احلرب يف أوكرانيا االهتمام عن النازحني
السوريني ،من دون التطرق إىل أي من تبعات املعاناة
اليت تتحملها الدول املضيفة.
ما ملسه ممثلو لبنان يف بروكسل خالل اللقاءات األخرية
أو على مدى شهور عديدة خلت ،أن ال أحد من اجملتمع
الدولي يفكر يف إعادة النازحني إىل سوريا ،وأن هناك
خطة أساسها االندماج ،ومنح اإلقامة للجميع ،وفتح جماالت
العمل هلم ،وأن على الدولة تأمني مستلزمات هؤالء
املقيمني واالخنراط يف اجملتمع ،مبعزل عن خصائص
الدول املضيفة واخلصوصية الدميوغرافية فيها ومدى
إمكانياتها ،وهي على أهميتها غري مدرجة على الئحة
االهتمام ،ولو حتى من باب اإلصغاء للدول املضيفة
مبعزل عما إذا كانت آراء رمسية أو غري رمسية...
وما يفاقم مشكلة لبنان أن حماوالت جتري لاللتفاف على
الدولة اللبنانية من خالل اجلمعيات الشريكة هلؤالء يف
لبنان ،حيث يركنون إىل تقاريرها باعتبارها ،من منظورهم،
الوحيدة املوثوقة والشفافة ،على خالف التقارير الرمسية
اليت ينظرون إليها بعني التشكيك واالفتقار إىل الشفافية
واملصداقية وغرقها بالفساد.
ورغم تضامن لبنان الرمسي واحلكومي حيال مسألة
النازحني ،ورغم تكليف جلنة وزارية تنسق بينها وبني
الطرف السوري عرب وزير املهجرين ومع األمم املتحدة
عرب وزير الشؤون االجتماعية ،يبدو حتى اآلن أن ال حلحلة
دولية ميكن أن تساعد يف التخفيف من ضغوط األزمة
اخلانقة واملرشحة للمزيد.
وما يزيد الطني بلة أن جمموعات من اجملتمع املدني اللبناني
واملنظمات العاملة يف بريوت ،من بينها اليونيسف ،حتاول
جاهدة عرب جلنة تنسيق بني الوزارات أن تصدر اخلطة
الوطنية للحماية االجتماعية ،حبيث تسقط من أدبياتها تعبري

نازحني أو الجئني،
مع استبدال تعبري
به،
«القاطنني»
وتشمل يف ما
مببادئها،
تشمل
إىل جانب النازحني
و ا لال جئني ،
ا ملو ا طنني
اللبنانيني.
ويذهب هؤالء يف
بنود اخلطة بعيدًا
كمثل أن يكون
لـ » ا لقا طنني »
يف
حقوق
عن
التعويضات
البطالة إذا كانوا
من
عاطلني
العمل ،إىل احلقوق
با لتعو يضا ت
الشاملة عن اإلعاقة
و ا لشيخو خة . . .
عرب
ويضغطون
متعددة
سبل
لتحظى هذه اخلطة بتوقيع الوزراء املعنيني بغية حتويلها
إىل خطة رمسية معتمدة.
ً
يشار إىل أن اخلطة باسرتاتيجيتها تنقل قيما بعيدة عن
قيم اجملتمع اللبناني وتستبدل القيم احمللية بها ،منها
على سبيل املثال قبول املثليني وزواجهم.
يف نهاية هذه اخلطة ،يبدو واضحًا هدف دمج النازحني
والالجئني السوريني يف اجملتمع اللبناني ،وحتويل لبنان
إىل وطن بديل هلم.
أما واقع النازحني السوريني يف لبنان ومعاناة لبنان جراءه،
كما عرضها وزير الشؤون االجتماعية على اجملتمعني يف
الربملان األوروبي يف بروكسل ،والذي يعترب موقف لبنان
الرمسي اجلامع ،فيتلخص باآلتي:
يستضيف لبنان حاليًا حواىل مليون ونصف مليون نازح
سوري مقابل  4ماليني لبناني .هؤالء السوريون هم
ّ
ويشكلون  ٪30من سكان
«نازحون» وليسوا «الجئني»،
املربع
البلد ،وتصل كثافتهم إىل  650نسمة يف الكيلومرت
ّ
الواحد ،أي ما يعادل لبلجيكا أكثر من  3ماليني نازح لـ11
مليون نسمة ،وهم يقيمون يف خيم ،يف ظل ظروف ال
تليق باإلنسانية ،ويتوزعون على  1000بلدة من البلدات
اللبنانية الـ .1050لقد وصلوا لبنان حمرومني من كل
املوارد ،ووضعهم يف غاية اهلشاشة.
أما عواقب استقباهلم يف لبنان على مدى  11عامًا فهي:
أو ً
ال :العواقب االقتصادية
جتفيف احتياطيات العمالت األجنبية ،حيث يستفيد
النازحون من اخلدمات املدعومة من الدولة ،مثل مصادر
الطاقة كالكهرباء واحملروقات واملياه ،واخلدمات الطبية
كاالستشفاء والدواء ،واملواد الغذائية كاخلبز وغريه.
ّ
وميثل استهالكهم يف الطاقة إنفاقًا إضافيًا للدولة يصل
إىل مليار دوالر أمريكي سنويًا ،ويف اخلبز املدعوم ،إنفاقاً
إضافيًا حبدود  3مليارات دوالر إضافية ،ناهيكم بفقدان
اللبنانيني فرص عمل كثرية ،إذ إن معظم النازحني
ميارسون نشاطًا اقتصاديًا منافسًا وغري شرعي ،من دون
أن يساهموا يف دفع الضرائب.
ثانيًا :العواقب األمنية
تفاقم عدد السرقات واجلرائم ،فبحسب اإلحصاءات
الرمسية ،يتضح أن  ٪85من اجلرائم يرتكبها نازحون
سوريون ،وأن  ٪40من املوقوفني لدى األجهزة األمنية
املختلفة هم من السوريني ،وعودة صارخة لظاهرة
املافيات ،منها مافيات املخدرات والتهريب واالجتار
بالبشر ،باإلضافة إىل صعوبة احلفاظ على النظام

االجتماعي ،وعدم قدرة األجهزة األمنية على ضبط اهلجرة
غري الشرعية عرب البحر.
ثالثًا :العواقب االجتماعية
ّ
للسكان :كلما ولد طفالن،
التحول الدميوغرايف
أبرزها
ّ
كان أحدهما سوريًا ،باإلضافة إىل جنوح الشباب السوري
الذين ينشأون يف ظروف اجتماعية واقتصادية وتعليمية
التسرب
سيئة ،والعمالة غري القانونية لألطفال نتيجة
ّ
ابتداء
املدرسي ،وزيادة حاالت الزواج املبكر للفتيات
ً
من سن العاشرة ،واالجتار باألطفال واألعضاء ،واستمرار
النزاعات بني اللبنانيني والنازحني.
رابعًا :العواقب البيئية
من ذلك الطلب املفرط على املوارد الصحية ،وتفاقم
أزمة النفايات الصلبة يف ظل الكلفة العالية ملعاجلتها،
واليت تبلغ  30مليون دوالر إضايف يف السنة ،عدا مشكلة
الصرف الصحي ،إذ ينتهي املطاف باملياه اآلسنة إىل
تلويث املياه اجلوفية والبحر األبيض املتوسط ،من دون
إغفال الضرر الكبري الذي حلق بالبنى التحتية نتيجة زيادة
املستخدمني هلا.
االحتياجات وخريطة الطريق
ً
هذا العبء الذي
يتحمله لبنان منذ  11عاما بسبب
ّ
النازحني ،يستدعي الوقوف عنده حيث مير لبنان بواحدة
من أعنف األزمات االقتصادية واملالية واالجتماعية
والسياسية .والنتيجة أن  ٪85من اللبنانيني يعيشون
حتت خط الفقر.
ما تقدم ،يستدعي من اجملتمع الدولي ضمان العودة
اآلمنة والفورية للنازحني السوريني إىل املناطق اآلمنة
يف وطنهم ،وإعادة توظيف املساعدات املالية احلالية
وختصيصها لالستثمار يف البنى التحتية يف هذه املناطق
السورية اآلمنة ،وتشجيع استقبال النازحني السوريني
الذين يفتقدون أسباب موجبة لعودتهم إىل بلدهم ،يف
تكبد حتى
دول بديلة غري لبنان ،وتعويض لبنان الذي
ّ
اآلن خسائر تقدر بنحو  30مليار دوالر أمريكي ،من خالل
حمددة.
خطة موزعة على فرتة زمنية
ّ
يبقى السؤال :هل جيد لبنان لدى اجملتمع الدولي أذنًا
تسمع احتياجاته؟
املصادر تبدي تشاؤمًا ،وال ترى يف القريب العاجل
وال املتوسط أو البعيد أي بارقة يؤمل من خالهلا بداية
انفراج.
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مــقاالت وتـحقيقات

املصارف تدعي على املركزي حلجز أموال االحتياط األسد يف طهران ..من الدفاع إىل اهلجوم
حسني محلي

محمد وهبة

يدور سباق بني دائين مصرف
لبنان يرمي إىل إلقاء احلجز
على االحتياطات بالعمالت
األجنبية؛ مجعية املصارف
تدعي أنها تدافع عن حقوق
ّ
املودعني ،ونقابات املهن
احلرة تأخرت بضع سنوات
ّ
مدخرات
للتحرك دفاعًا عن ّ
ّ
املنتسبني إليها ،فيما التجار
انتظروا حتى يعدهم احلاكم
بتسديد  540مليون دوالر
باللرية وبالتقسيط لسنتني.
هذا السباق قد يكون مؤشرًا
على كارثة جفاف الدوالرات
من لبنان متهيدًا لسباق
السيطرة على الذهب وباقي
األمالك العامة.
قرر
أسبوعني،
قبل حنو
ّ
جملس إدارة مجعية املصارف
ضد
إقامة دعاوى قضائية
ّ
الدولة ومصرف لبنانُ .كّلف
بهذه الدعوى احملامي نصري
دياب وإىل جانبه إيلي
مشعون ورمبا أكرم عازوري
وأسامة سلمان .ويف األسبوع املاضي ،عرض
فريق احملامني على اجلمعية جمموعة خيارات؛ من
بينها رفع دعويني مستقلتني؛ واحدة أمام جملس
شورى الدولة على الدولة اللبنانية ملطالبتها
بتسديد سندات اليوروبوندز ،والثانية أمام
القضاء املستعجل على مصرف لبنان للمطالبة
بودائع الزبائن املودعة لدى مصرف لبنان.
وجيري درس مزيد من اخليارات ،لكن الراجح
ضد مصرف لبنان
بينها هي الدعوى املستعجلة
ّ
التصرف باالحتياطات اإللزامية بالدوالر
ملنعه من
ّ
اليت فرضها على املصارف مبوجب تعاميمه ضمن
نسبة  %14من جممل قيمة ودائع كل مصرف
بالدوالر ،أو باحلصول على سلفة وقتية على
ودائع املصرف لدى مصرف لبنان املستحقة
ّ
معط ًال املصارف من
السداد واليت ميتنع سدادها،
تسديد الودائع ألصحابها.
فرطت املصارف
وبعدما
وبوقاحتها املعتادة،
ّ
بأموال املودعني عن علم وإصرار ،تزعم بأنها
سرتفع الدعوى نيابة عن املودعني ،ودفاعًا عن
حقوقهم اليت سلبها منهم مصرف لبنان .الالفت
أن اجلمعية انتظرت أكثر من سنتني ونصف
سنة حتى تقوم خبطوة كهذه يف توقيت مريب
للغاية ،يأتي بعد اتفاق لبنان مع صندوق النقد
ّ
وخطة قائمة على
الدولي على برنامج متويلي
شطب رساميل املصارف أو ً
ال .ورغم معرفتها
بأن االتفاق على وشك احلصول ،وال سيما
أنها ّ
تبلغت يف لقاءين مع نائب رئيس احلكومة
سعادة الشامي ،ومع رئيس مهمة الصندوق يف
لبنان أرنستو رامرييز ،بكل ما جيب أن تعلمه
ّ
اخلطة ،إال أنها مل تصدر أي تعليق أو عبارة
عن
واحدة ،أم ًال بأنها ستحصل على مكسب ما من
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي .املفاجأة أن ميقاتي
أبلغهم« :فعلت كل ما ميكنين فعله» .بعد لقائهم
مع ميقاتي مباشرة ،أصدرت اجلمعية بيانًا ترفض
فيه ّ
خطة الشامي ،ثم اجتمع جملس إدارتها الحقًا
وأقر خطة الدعوى القضائية.
ّ
إذًا ،هل ميكن احلجز على االحتياطات؟ هل لدى
اجلمعية الصفة للقيام خبطوة كهذه؟ حبسب
املطلعني ،فإن صفة املدعي قد تنطبق على
اجلمعية ،وال سيما يف ظل التعديالت اليت
أجريت قبل سنوات على نظامها الداخلي الذي
يتيح هلا الدفاع عن حقوق باقي املصارف ،لكن
األمر حيتاج إىل انعقاد اجلمعية العمومية .ومبا أن
رئيس اجلمعية سليم صفري غائب بداعي السفر
إىل لندن ،فإن اجلمعية مل تلتئم بعد لتقرير اخليار
املنوي القيام به ودرجة املواجهة اليت ستقوم
بها.
هنا يصبح السؤال األول مشروعًا ،أي هل جيوز
إلقاء احلجز على االحتياطات؟ مثة تركيز بني
احملامني على أن مصرف لبنان لديه صفتان:
واحدة عامة حيملها أثناء تأدية وظيفته املنصوص

عليها يف قانون النقد والتسليف كناظم للقطاع،
وثانية جتارية منصوص عليها أيضًا يف قانون النقد
والتسليف ،وتتعلق باألعمال اليت يقوم بها مثل
استقبال الودائع ودفع الفوائد وامتالك العقارات
وبيعها ...فبهذه الصفة األخرية ،استحصل
مصرف لبنان على ودائع من املصارف ودفع
ّ
ويرتتب عليه تسديدها .لكنه
عليها فوائد أيضًا،
أيضًا استودع لديه حلساب املصارف ،احتياطات
حمددة (%14
من ودائع الزبائن بالدوالر بنسبة
ّ
حاليًا) ،وبإمكان املصارف املطالبة مبا يطالبها به
ويرتدد يف أوساط اجلمعية أن احتمال
الزبائن.
ّ
الفوز بهذه القضية مرتفع يف ظل وجود سابقة
تتعلق بزبون لدى بنك املوارد طلب من القضاء
حصته من االحتياطات اإللزامية اليت أودعها
حجز ّ
املصرف لدى مصرف لبنان (قد ال تكون هذه
الرواية صحيحة ،إمنا هي متداولة) .يقال إن
القضاء منحه حكمًا بذلك ،وإن مصرف لبنان
استجاب للحكم.
ورغم أن التوصيفات القانونية لطبيعة العالقة
لبنان
مصرف
بني
ليست
واملصارف،
نهائية أو حمسومة،
سيبت فيها القضاء
بل
ّ
إذا اعتربنا أنه لن
تكون هناك تدخالت
سياسية ،إال أن خطورة

تجار املواشي
واملواد الغذائية
يستعدّون لرفع
دعاوى على
«املركزي»

املسألة تكمن يف إمكانية الفوز بعملية احلجز أو
أي احتمال
السلفة الوقتية .فهذا يعين تعطيل ّ
الستعمال هذه األموال وقت احلاجة ،وهو وقت
يبدو أنه يقرتب سريعًا يف ّ
ظل ّ
تدني االحتياطات
إىل  11.2مليار دوالر يف نهاية نيسان املاضي،
مسددة .صحيح أن
مقابل التزامات كثرية غري
ّ
يدعي أنه أوقف استخدام هذه
مصرف لبنان ّ
األموال ،وهو ما يثري االستغراب عن مصادر
ّ
يضخها يف السوق عرب التعميم
الدوالرات اليت
 ،161لكنه سيكون جمربًا على استخدامها يف حال
نفاد الدوالرات من السوق ،سواء لشراء القمح أو
أي أمور طارئة .مجُ ربًا بشكل معنوي،
األدوية أو ّ
أو جمربًا بواسطة سلطة احلكومة .كما أن جناح
هذه اخلطوة سيفتح الباب أمام احلجز على الذهب
ليصبح لبنان «على احلديدة».
واجلمعية ليست وحدها من يسعى إىل احلجز على
احلرة اليت
االحتياطات ،بل هناك نقابات املهن
ّ
قطعت شوطًا طوي ًال من املهل املعطاة للحكومة
إلجبار مصرف لبنان على تسديد ودائع حنو 100
ألف منتسب إليها .أما جتار املواشي ،وجتار
املواد الغذائية وسائر التجار املستفيدين من
ذمة مصرف لبنان  540مليون
الدعم ،فلديهم يف ّ
دوالر ،وهم ّ
يتجهون للمطالبة بهذه األموال أمام
القضاء.

التوقيت الزمين للزيارة يعكس مدى أهميتها،
وقد جاءت بعد سلسلة من التحركات اإلقليمية،
أهمها التطبيع ومصاحلات إردوغان.
ليس من الضروري الدخول
مسبقًا يف تفاصيل
ّ
املرحلة املقبلة ،فكالم املرشد اإليراني ،آية
اهلل علي خامنئي ،خالل استقباله الرئيس
السوري بشار األسد ،يعكس بوضوح مضامني
املباحثات اليت أجراها الطرفان حبضور الرئيس
اإليراني إبراهيم رئيسي ،إذ قال خامنئي
إن «قادة بعض دول جوار إيران وسوريا،
جيلسون ويقفون مع قادة الكيان الصهيوني،
ويشربون القهوة معًا».
رد الرئيس األسد بدوره كافيًا ،إذ
وكان ّ
وصف ،بصورة دقيقة وواقعية ،املضمون
واآلفاق للتحالف االسرتاتيجي بني البلدين،
حبيث قال «إن ما مينع الكيان الصهيوني
من السيطرة على املنطقة هو العالقات
االسرتاتيجية اإليرانية  -السورية».
التوقيت الزمين للزيارة يعكس بدوره مدى
أهميتها ،وجاءت بعد سلسلة من التحركات
اإلقليمية ،أهمها التطبيع العربي مع «تل
أبيب» ،ومصاحلات إردوغان مع اإلمارات
و»إسرائيل» والسعودية ،وقريبًا مع مصر،
وهي مجيعًا معادية لسوريا وإيران ،يف درجات
متفاوتة وحلسابات متباينة.
وتزامنت الزيارة أيضًا مع الضجة يف تركيا،
إعالميًا وسياسيًا ،فيما يتعلق بوضع الالجئني
السوريني ،الذين قال عنهم إردوغان ،يف آخر
تصريح متناقض له (اإلثنني املاضي)« :لن
نرسلهم إىل سوريا إلاّ برضاهم ،ولن ُنلقيهم
وسنستمر يف
بني أيادي القتلة وأحضانهم،
ّ
محايتهم هنا ويف سوريا ،وسنبقى هناك (يف
سوريا)».
هذه
إردوغان
تصرحيات
عدها املراقبون «حتديًا
ّ
منه للمعارضة يف الداخل ،ولألعداء يف اخلارج»،
ويف مقدمتهم روسيا وسوريا وإيران ،على
اعتبار أنه ال يريد حل األزمة السورية ،يف كل
صر على أن
تبعاتها الداخلية واخلارجية ،وهو ُي ّ
يكون صاحب الكلمة األوىل واألخرية يف تقرير
مصريها ،كذلك يف تقرير مصري مياه دجلة
والفرات ،اليت يبدو أنها ستكون قضية املرحلة
املقبلة ،بعد تعبري الوزير اإليراني حسني أمري
عبد اللهيان عن قلقه وقلق العراق من بناء
السدود الرتكية على النهرين املذكورين.
فإردوغان يعرف جيدًا أن موسكو منشغلة باحلرب
يف أوكرانيا ،وأنها لن تستطيع التصعيد ضده
يف سوريا ،بعد أن أغلق املضائق أمام السفن
احلربية الروسية وهي يف طريقها إىل سوريا،
كما أغلق اجملال اجلوي الرتكي أمام الطائرات
اليت تنقل املعدات والعساكر إىل سوريا.
ويرى إردوغان أيضًا يف التوتر اإلسرائيلي مع
موسكو فرصته يف االتفاق مع «تل أبيب» على
«القواسم املشرتكة» ،ليس فقط ضد موسكو،
بل أيضًا ضد حليفتيها ،إيران وسوريا ،معًا.
ضحى إردوغان بـ «محاس» واإلخوان
وإلاّ فلماذا ّ
املسلمني من أجل «إسرائيل» ومصر ،اليت هو
على وشك املصاحلة معها ،بعد االتفاق معها
على جمموعة من التفاصيل اخلاصة بالوضع يف
ليبيا ،وعلى حساب الوجود الروسي هناك؟
تشجع واشنطن وبرلني وباريس ولندن على
مثل هذه احلسابات ،ما دامت تريد للغاز
والبرتول ،بل حتى للطاقة الشمسية الليبية ،أن
تصل إىل أوروبا بأمان ،كبديل للغاز والبرتول
الروسيني .وجنح الرئيس بوتني يف استغالل
حربيه االقتصادية والنفسية ضد
هذا امللف يف َ
أعدائه يف أوروبا ،األمر الذي أدى إىل خلل
جدي يف البيت األوروبي بسبب اعرتاض عدد
من الدول األوروبية على العقوبات األمريكية
واألوروبية ضد روسيا ،وهو ما انعكس على
اقتصادات دول اوروبا بصورة أخطر.
هذه املعطيات والتطورات احملتملة قبل
القمة اإلسرائيلية – العربية وخالهلا وبعدها،
واليت خيطط هلا الرئيس األمريكي جو بايدن
الشهر املقبل ،يبدو واضحًا أنها كانت سببًا

مهمًا يف قرار الرئيس األسد زيارة طهران
بصورة مفاجئة ،من أجل االتفاق معها على
مزيد من عالقات التحالف االسرتاتيجي.
ويفسر
ّ
ذلك قلق إيهود باراك وأمثاله من «النهاية
احلتمية احملتملة لـ «دولة» إسرائيل قبل
االحتفال بالذكرى الثمانني لقيامها» .وهو ما
يعين انتقال الثنائي السوري  -اإليراني من
أي حتالفات
حالة الدفاع إىل موقع اهلجوم ضد ّ
إقليمية ودولية جديدة تستهدفهما ،كما
تستهدف لبنان واليمن واملقاومة الفلسطينية.
َ
وكل ذلك بدعم روسي غري
معلن بعد الفتور
والتوتر يف العالقات بـ»تل ابيب» وأنقرة،
اللتني ختدمان معًا واشنطن ولندن ،بصورة
مباشرة وغري مباشرة.
مبعنى آخر ،محلت زيارة األسد يف طياتها عددًا
من الرسائل الواضحة إىل من يهمه األمر،
وخصوصًا أنظمة اخلليج ،املعروفة مبواقفها
املتناقضة بشأن عالقاتها بواشنطن وموسكو.
فزيارة األسد سبقت الزيارة ،اليت من املتوقع
أن يقوم بها أمري قطر متيم آل ثاني لطهران،
لينقل منها الرسائل اإليرانية (والسورية) إىل
كل من باريس ولندن ،اللتني سيزورهما بعد
طهران ،من دون أن ُيهمل االتصال حبليفه
االسرتاتيجي إردوغان ،الذي وجد لنفسه حليفني
جديدين (اإلمارات و»إسرائيل») سيغار منهما
متيم من دون ّ
شك .هذا بالطبع إن مل يكن لكل
منهم دوره املعروف يف السيناريو األمريكي،
الذي بات يصطدم بصمود الثنائي السوري
 اإليراني ،والذي أثبت أخريًا أنه أكثر قوةالشبان
بعد ثورة
الفلسطينيني ،وصعود تيار
ِّ
ّ
املقاومة يف لبنان ،وصمود الشعب اليمين،
وبعد فشل املشروع األمريكي  -اإلسرائيلي
قريبًا يف أفغانستان ،وهو مشروع مدعوم من
اإلمارات والسعودية وتركيا.
ال تعين كل هذه املعطيات أن الثنائي
السوري  -اإليراني ال يريد السالم واالستقرار
إذا سعت من أجلهما األطراف األخرى
بناء
ً
نيات صادقة ،وهو ما يفسر إصرار
على ّ
طهران على احلوار مع الرياض عرب الوسيطني
العراقي
والعماني ،وما سينتج منه من زيارة
ُ
حمتملة سيقوم بها الرئيس اإليراني لدولة
خليجية ،قد تكون اإلمارات أو السعودية،
ّ
ستشكل
وهي اخلطوة اليت
املفاجأة األكرب
َ
بالنسبة إىل اجلميع ،وحينها سريون «أي
منقلب سينقلبون» .وإلاّ فاملواجهة ستكون
حتمية وشاملة ،وهذه املرة بوجود إيراني
أكثر فعالية وقوة وتأثريًا يف سوريا ،مهما
تكن التهديدات اإلسرائيلية ،اليت قد يكون
الرد السوري عليها أكثر فعالية بضوء أخضر
روسي ما دامت موسكو يف حاجة إىل دمشق
يف حربها الكونية ضد احللف األطلسي ومن
معه إقليميًا ودوليًا .وسيجعل ذلك من البحر
األبيض املتوسط ساحة اسرتاتيجية بالنسبة
إىل الروس ،وسيكونون يف حاجة إىل كل
من سوريا وحزب اهلل يف لبنان ،من دون أن
يتجاهلوا الساحة العراقية .وإليران يف مجيع
هذه الساحات دور وثقل ووجود ،ال ميكن ألحد
حراس
أن يتجاهلها ،أو يتجاهل «أنصار اهلل»ّ ،
باب املندب.
قد جيعل كل ذلك من إيران حليفًا اسرتاتيجيًا
لروسيا ،والفضل يف ذلك يعود إىل سوريا ،بعد
ّ
أن كانت
تشكل ساحة مفرتضة للمنافسة بني
الروس واإليرانيني ،كما كان يراهن البعض.
وأثبت الرئيس إبراهيم رئيسي سطحية هذا
الرهان من خالل الزيارة االسرتاتيجية اليت
قام بها ملوسكو يف الـ  19من كانون الثاني/
يناير املاضي .وكان ذلك قبل شهر من احلرب
األوكرانية اليت غيرّ ت قواعد اللعبة السياسية
عامليًا ،واألهم إقليميًا ،وهذه املرة ملصلحة
قوى اخلري والسالم .وما على هذه القوى،
يف هذه احلالة ،إلاّ أن ُتتقن فنون كل َّ
الل ِعب،
وأن تبقى َي ِق َظًة ما دام الرياء واخلداع والغدر
ً
من مسات معظم أطرافها ،وما بقي التآمر
حالة
جينية لدى هذه األطراف!
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مــقاالت وتـحقيقات

74عاماً وما زالت «إسرائيل» تبحث عن األمن املفقود هل صدر القرار بإنهاء احلريرية
السياسية إىل األبد؟
حـسن الفـي

متر «إسرائيل» منذ الـ  22من شهر آذار /مارس املاضي
حبالة من فقدان الشعور باألمن لدى مستوطنيها ،على وقع
العمليات الفدائية الفلسطينية املتتالية اليت بدأت من بئر
السبع ،واليت على إثرها شرعت «إسرائيل» يف تعزيز
إجراءاتها األمنية حلماية «العمق اإلسرائيلي» والوجود
العسكري هلا يف الداخل احملتل ويف الضفة الغربية ،إىل
درجة بات من املألوف رؤية جنود «اجليش» اإلسرائيلي
ببزاتهم العسكرية داخل املدن اإلسرائيلية ،وكل ذلك من
ّ
أجل إعادة الثقة لدى اجلمهور اإلسرائيلي بقدرة املؤسسة
األمنية والعسكرية على توفري األمن ،الركيزة األساسية
للمشروع الصهيوني.
يف ظل أجواء فقدان الشعور باألمن لدى اإلسرائيلي،
أتت ذكرى تأسيس «إسرائيل» الـ ،74املناسبة األهم يف
األجندة اإلسرائيلية القومية ،اليت حشدت فيها «إسرائيل»
كل األدوات والوسائل يف هذا العام ،بدءًا من العروض
العسكرية ،مرورًا باالحتفاالت التكرميية جلنود «اجليش»
اإلسرائيلي ،إضافة إىل إبراز قوتها على املستوى
املصورة من
الدبلوماسي من خالل العديد من التهنئات
ّ
قادة دول العامل الكربى ،فض ًال عن إبراز برقيات التهنئة
من دول التطبيع العربي ،ومل يغب املستوى االجتماعي عن
ذلك التحشيد ،حيث امتألت املتنزهات واحلدائق حبفالت
الشواء ،وكل ذلك جرت مواكبته بتغطية إعالمية مباشرة،
لنقل صورة القوة والسيطرة واألمن لكل مستوطن
إسرائيلي ،من أجل إثبات أن «إسرائيل» (دولة اليهود)
طبيعية يف املنطقة ،آمنة وقوية ،حتتفل بذكرى استقالهلا
املزعوم كأي دولة أخرى يف العامل.
أثناء هذه الكرنفالية اإلسرائيلية املليئة بالرسائل
التطمينية للمستوطنني ،يأتي فلسطينيان من دون
سابق إنذار أمين ،يهدمان بفأسهما معبد أكاذيب األمن
اإلسرائيلية على هذه األرض.
لذلك كان من الطبيعي أن تسعى «إسرائيل» ،يف ظل
ما ميكن تسميته (متالزمة العمليات الفدائية الفلسطينية)
يف الفرتة األخرية ،إىل التنفيس عن أزمة فقدان الشعور
باألمن ،من خالل وضع شاخص وعنوان إلفراغ حقدها
وأزماتها البنيوية جتاهه ،من أجل إعادة ثقة املستوطنني
بالدولة وبقدرة أجهزتها األمنية والعسكرية على توفري
األمن ،لكن تبقى اخليارات حمدودة لتحقيق هذا اهلدف:

الخيار األول :الضفة الغربية

ومميز يف الضفة حتى
ال يوجد عنوان فلسطيين كبري
ّ
اآلن ،يف حال اغتياله أو اعتقاله ،ميكن تروجيه يف
ويرمم
«الشارع اإلسرائيلي» على أنه فعل أمين خارق،
ّ
شتات هيبة األمن اإلسرائيلي يف أعني مستوطنيه .حتى
يف حال الذهاب إىل خيار اجتياح خميم جنني ،كعملية
عسكرية كبرية ،واضح أن ذلك بكل ما حيمله من تبعات
سياسية وخسائر بشرية إسرائيلية ،لن يفيد يف منع
أغلبيتها عمليات
العمليات الفدائية الفلسطينية ،لكون
ّ
فردية تستفيد من البيئة املقاومة ،ولكن من دون
ارتباطات تنظيمية .ورغم أن ّ
منف َذي عملية إلعاد الفدائية
من منطقة جنني ،كما أعلنت أجهزة األمن اإلسرائيلية ،لن
تبتعد املخططات اإلسرائيلية جتاه جنني عن عملية «كاسر
األمواج» ،اليت ّ
ينفذها «اجليش» اإلسرائيلي بعد عملييت
الفدائيتني.
ضياء محارشة ورعد خازم
ّ

الخيار الثاني :أراضي عام 48

نعتقد أن التعقيدات يف الداخل احملتل عام  48أكرب
وأكرب؛ فمن جهة ،القيام بهجمة أمنية كبرية هناك ،معناه
إسقاط احلكومة اإلسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت ،لكون
القائمة العربية املوحدة لن تستطيع الصمود أمام غضب
الشارع الفلسطيين هناك ،وبالتالي ُ
ستجبرَ على االنسحاب
من االئتالف احلكومي ،ومن جهة أخرى ،وهي األهم ،أن
ستصب زيتًا على نار احلراك املشتعل
تلك احلملة األمنية
ُّ
يف الداخل احملتل منذ معركة سيف القدس ،من خالل
توسيع دائرة املشاركة يف الفعل الوطين الفلسطيين ضد
دولة االحتالل العنصرية ،وإدخال فئات شعبية وقطاعات
مجاهريية جديدة من فلسطينيي الـ 48إىل ساحة املواجهة،
وهي ما زالت حتى اآلن تراقب حالة الغليان يف الداخل
احملتل من دون االخنراط فيها.

الخيار الثالث :العودة إىل سياسة االغتياالت يف غزة

رغم أن تنفيذ عملية اغتيال ليحيى السنوار ،قائد محاس
سيسجل إجنازًا مهمًا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي
يف غزة،
ّ
نفتالي بينيت عجز عن تنفيذه بنيامني نتنياهو نفسه،
ما زالت غزة ّ
متثل بالنسبة إىل االسرتاتيجية اإلسرائيلية
ّ
أم املشاكل وعقدة من دون حل حتى اآلن .فرغم اقتناع
املؤسستني العسكرية والسياسية بأنهما قادرتان على
ّ
حتقيق اخرتاق كبري على مستوى إعادة الثقة األمنية لدى

املستوطنني ،يف حال استطاع «اجليش» اإلسرائيلي
تنفيذ عملية اغتيال صامتة أو حتى علنية إلحدى
شخصيات املقاومة الفلسطينية ،وخاصة حييى السنوار
وحممد الضيف ،اللذين حاول االحتالل يف األيام
الثالثة األخرية من معركة سيف القدس يف أيار /مايو
املاضي الوصول إليهما لتحقيق صورة نصر تنهي بها
«إسرائيل» املعركة ،األمر الذي مل يتحقق.
لكن التقديرات اإلسرائيلية تدرك من دون أدنى شك
ّ
أن مثن أي اغتيال ألي قائد من قادة املقاومة هو
احلرب املفتوحة فورًا ،وهنا ُتطرح مجلة من األسئلة
أثناء النقاش األمين والسياسي اإلسرائيلي :هل احلرب
يف مثل هذه الظروف األمنية اليت تواجهها «إسرائيل»
ستعزز احلالة األمنية اإلسرائيلية أم ستزيدها صعوبة؟
ّ
وهل «إسرائيل» واجلبهة الداخلية اإلسرائيلية قادرتان
على دفع فاتورة هذه احلرب يف هذا التوقيت وراغبتان
يف ذلك؟
صّناع
اإلجابة عن هذه األسئلة مل تحُ سم بعد من قبل ُ
القرار األمين والسياسي يف «إسرائيل» من وجهة
نظرنا ،فهناك حالة شعبية وإعالمية إسرائيلية متصاعدة
تدفع باملستويني السياسي واألمين إىل الذهاب إىل
خيار العودة إىل سياسة االغتياالت يف قطاع غزة،
حتى ولو بثمن احلرب ،ودافعهما إىل ذلك أن سياسة
عزل غزة عن الكل الفلسطيين يف الضفة والقدس
والداخل احملتل عام  ،48من خالل اسرتاتيجية االحتواء
االقتصادي واملعيشي لغزة ،قد فشلت ،والدليل
األكرب على ذلك معركة سيف القدس اليت دخلتها غزة
من دون أي مطلب خاص بها ،فض ًال عن أن مواقف
فصائل املقاومة أكدت يف أكثر من حمطة ،خالل العام
متسكها بربط غزة بكل اجلبهات الفلسطينية
األخري،
ّ
األخرى من خالل وحدة مواجهة ومصري مشرتك ،لذلك
ال فائدة إسرائيلية ُترجى من االستمرار يف سياسة
االحتواء ،بل إن البعض اإلسرائيلي اعترب أن املقاومة
ّ
استغلت سياسة االحتواء اإلسرائيلية وما نتج
يف غزة
عنها من معادالت اشتباك بني غزة و»إسرائيل»،
ضد االستهداف
حمصنة
بأن تتحول غزة إىل منطقة
ّ
ّ
اإلسرائيلي ،يف الوقت الذي جنحت فيه غزة يف أن
تتحول إىل رافعة مقاومة مهمة وشريك حارس جلميع
اجلبهات املقاومة الفلسطينية املشتعلة يف الضفة
والقدس وأراضي الـ ،48ولذلك أصحاب هذا التوجه
يف «إسرائيل» يرفعون شعار (لن تنعم غزة بالسالم،
ما مل تنعم تل أبيب باألمن) ،ويف هذا السياق ال
املتأصلة يف العقلية
ميكن إغفال نزعة االنتقام والثأر
ّ
اإلسرائيلية التلمودية ،فأحد أهم أسباب االغتيال لدى
حبد ذاته ،حيث
أجهزة األمن اإلسرائيلية هو االنتقام ّ
مبنية على أنه لن
العقيدة األمنية والدينية اإلسرائيلية
ّ
أي عملية فلسطينية إال بقتل كل من
يتم إغالق ملف ّ
شارك فيها ،ملا حيمله ذلك من تأثري قوي على زيادة
الشعور بالقوة والقدرة لدى املستوطن اإلسرائيلي
الذي يعاني من عقدة األمن طوال الوقت.
توجه أكثر واقعية داخل
يف املقابل ،هناك
ّ
«إسرائيل» ،مصدره األساسي من داخل املؤسسة
األمنية والعسكرية ،يدرك ،ملا لديه من معلومات
أي مواجهة مع غزة يف هذه الفرتة،
وتقديرات ،أن ّ
ستمنح الكل الفلسطيين فرصة أخرى لتكريس وحدة
اجلبهات الفلسطينية ،وخاصة مع زيادة التوتر يف
املسجد األقصى املبارك ،إضافة إىل أن ذلك يضع
«إسرائيل» يف موقف احلرب على اجلبهات كافة يف آن
واحد ،مبا فيها اجلبهة اإلقليمية ،األمر الذي تتحاشاه
دومًا املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ،فض ًال عن اقتناع
«اجليش» اإلسرائيلي بأن احلسابات السياسية احلزبية
الضيقة تلعب دورًا مهمًا يف تنامي احلالة الشعبية
ّ
واإلعالمية الضاغطة للذهاب حنو عملية اغتيال يف غزة،
رغم أن وجهة نظر العديد من املسؤولني األمنيني يف
«إسرائيل» هي أن تنفيذ عملية اغتيال ألحد قادة
املقاومة يف غزة لن يوقف العمليات الفدائية ،بل
سيزيد من تصاعدها على املدى القصري ،ولن مينعها
على املدى البعيد.
املوضوعية تؤكد أن «إسرائيل» ومنظومتها األمنية
والعسكرية يف ورطة حقيقية ،وأن عملية إلعاد
حساس وظروف أمنية
وجهت هلا ضربة يف توقيت
ّ
ّ
أكثر حساسية ،وذات تأثريات اسرتاتيجية ،ليس على
واملؤسسة العسكرية اإلسرائيلية فحسب ،بل
احلكومة
ّ
ّ
ختطى ذلك إىل التأثري على جوهر املشروع الصهيوني،
ً
فما زالت «إسرائيل» حتى بعد  74عاما من احتالهلا
لألرض الفلسطينية ،تبحث عن خيارات وسبل لتوفري
األمن هلا وملستوطنيها ،ومل تنجح بعد.

ليلى نقوال

حمبوه ومجهوره
ال حيسد سعد احلريري وال ّ
على املوقف الذي جيدون أنفسهم فيه على
أبواب االنتخابات النيابية.
مل يكن التصويب الذي قامت به صحيفة
عكاظ السعودية على سعد احلريري على
مدى أيام متتالية ،ونعته بـ «اجليفة
السياسية» ،سوى انعكاس ملسرية طويلة
من التصويب على الرجل وحشره ،منذ
اعتقاله يف السعودية يف تشرين الثاني
من عام  ،2017لغاية اليوم.
ّ
يتهم أنصار تيار املستقبل مسري جعجع
بالتحريض على سعد احلريري يف
أدى إىل اعتقاله يف ذلك
السعودية ،ما ّ
احلني ،ويقولون إن اإلمجاع اللبناني على
املطالبة بعدم قبول استقالة احلريري من
الرياض ،والذي اعتمده الرئيس عون ،مل
خيرقه سوى موقف القوات اللبنانية اليت
اعتربت االستقالة منتهية ونافذة ،وأن
ٍّ
ختط
رفضها من قبل الرئيس عون هو
للدستور اللبناني وانتهاك له.
حمبوه ومجهوره
ال حيسد سعد احلريري وال ّ
على املوقف الذي جيدون أنفسهم فيه
على أبواب االنتخابات النيابية ،فال ُيكتفى
باتهام للحريري بـ «العمالة إليران وحزب
اهلل» ،وبأن «املقاطعة» ختدم احلزب
والتيار ،بل هناك ضغوط من هنا وهناك
إلعطاء التوجيهات للتصويت للوائح مسري
ّ
سنية ّ
حمل زعامة
حتل
جعجع ،إلكسابه زعامة
ّ
احلريري.
ّ
شك يف أن احلياة عبارة عن جمموعة من
ال
اخليارات اليت نتخذها يف مواجهة الظروف
اليت جند أنفسنا فيها .وعليه ،فإن ما
يعانيه احلريري اليوم هو نتيجة خليارات
أدت إىل
«انقالبية» يف السياسة قام بهاّ ،
أدت إليه ،وهي على الشكل التالي:
ما ّ

 -1التحالف الرباعي عام  2005واالنقالب عليه
عام 2008

ّ
تسلم احلريري
مباشرة بعد اغتيال والده،
الشاب غري املخضرم سياسيًا مسؤولية
تيار شعيب على مساحة لبنان ،فاخنرط كما
مجاعات  14آذار األخرى يف التحالف الرباعي
(حتول إىل سداسي) يف انتخابات لبنان
ّ
النيابية لعام  ،2005مستثمرين يف دماء
ومتهمني ّ
ّ
يصوت
كل من
احلريري األب،
ّ
يصوت لقتلة احلريري،
ضد هذه اللوائح بأنه
ّ
ّ
فحصد هذا التحالف ( 14آذار والثنائي حزب
األغلبية النيابية يف تلك
اهلل وحركة أمل)
ّ
االنتخابات.
وبعد االنتخابات ،انقلب احللفاء على
حليفهم االنتخابي  -حزب اهلل ،وساندوا
احلرب األمريكية – اإلسرائيلية لنزع سالح
احلزب عام  ،2006وكان السنيورة والعديد
من القوى البارزة يف تيار املستقبل ،مع
قوى  14آذار األخرى ،على تنسيق مع وزيرة
اخلارجية األمريكية كوندوليزا رايس اليت
اعتربت حرب متوز «خماض والدة الشرق
األوسط اجلديد».
وبعد فشل احلرب يف حتقيق أهدافها،
وفشل القدرة على تسويق «نقاط السنيورة
السبع» للتسوية اليت كانت تريد أن تأخذ
من لبنان ما مل يستطع أن يأخذه اإلسرائيلي
باحلرب ،انتقل األمريكيون إىل اخلطة (ب)
لنزع سالح حزب اهلل ،وهي تأليب القوى
الداخلية على حزب اهلل إلطاحته ،فكانت
قرارات الـ  5من أيار اليت تلتها أحداث الـ
 7من أيار .2008

 -2االنخراط يف الحرب السورية

لطي صفحة اخلالفات والصفحة السوداء
ّ
اليت تلت اغتيال احلريري األب ،قام سعد
احلريري بزيارتني لسوريا ( 2009و،)2010
والتقى الرئيس السوري بشار األسد،
ّ
مبشرًا بفجر جديد للعالقات بني البلدين.
مل تكد احلرب تبدأ على سوريا ،حتى اخنرط

تيار املستقبل فيها دعمًا للمجموعات
املسلحة ،تدريبًا وتسليحًا وتسهي ًال لوصول
وغطاء لتلك
العتاد ،وتأمينًا ملأوى،
ً
اجملموعات ،سواء يف طرابلس أم عرسال أم
سائر املناطق اللبنانية اليت لتيار املستقبل
نفوذ واسع فيها.
الحقًا ،انقلبت موازين القوى يف سوريا
ّ
ومت إنهاء بؤر
لصاحل الدولة السورية،
اإلرهاب يف لبنان ،لكن بقيت سياسات
قوى  14آذار وتيار املستقبل معاندة ألي
انفتاح لبناني على دمشق وتنسيق معها،
فوت على اللبنانيني القدرة على إعادة
ما ّ
ّ
وحل الكثري من القضايا العالقة،
النازحني
اليت تفيد لبنان ماليًا واقتصاديًا.

 -3االنخراط يف التسوية عام  2016واالنقالب
عليها عام 2019

كانت التسوية اليت أبرمها جربان باسيل
مع سعد احلريري ،واليت قضت بوصول
رئيس اجلمهورية ميشال عون إىل سدة
الرئاسة مقابل وصول احلريري إىل رئاسة
احلكومة ،املنقذ واخلالص للحريري بعد
سلسلة من اإلخفاقات السياسية واملادية
كبلت التسوية
واإلفالس املالي .واقعيًاّ ،
واآلليات التوافقية وموازين القوى داخل
وحدت
احلكومة رئيس اجلمهورية وتياره،
ّ
من قدرتهم على تطبيق أي برنامج إصالحي
كانوا ِ
يعدون الناس به.
يف السنة اليت تلت االنتخابات الرئاسية
يف لبنان ،انسحب التغيري الذي حصل
يف الواليات املتحدة على منطقة الشرق
ولي العهد السعودي
األوسط ،وكسب
ّ
غطاء من الرئيس دونالد ترامب للقيام
ً
حبملة تطهري شاملة يف اململكة ،كان
من ضحاياها سعد احلريري نفسه ،الذي
استطاع بفعل الدعم اللبناني والضغط
الدولي اخلروج من السعودية والعودة إىل
لبنان.
ويف حلظة مفصلية يف تاريخ املنطقة،
حيث اعتمد الرئيس األمريكي دونالد
ترامب سياسة هجومية كاسحة يف الشرق
هدد بومبيو اللبنانيني ،وخيرّ هم
األوسطّ ،
بـني «مواجهة حزب اهلل أو األزمات
االقتصادية» ،فكانت ثورة  17تشرين
األول  2019إحدى تبعاتها.
أدرك اجلميع أن التيار الوطين احلر وحزب
اهلل هما املستهدفان بشكل أساسي من
تلك الثورة ،فخرج األمني العام حلزب اهلل
السيد حسن نصر اهلل ليدعم كلاًّ من «العهد
واحلكومة» .صمد العهد ورئيسه أمام كل
لكن
محالت اهلجوم والتخوين والشيطنة،
ّ
سعد احلريري استقال من دون التشاور مع
حلفائه ،ممُ ِّنيًا النفس بالعودة على حصان
«الثورة» األبيض ،بعد أن يكون قد ّ
ختلص
من التسوية ومن حليفه جربان باسيل .لكن
اخلطة فشلت ،وابتعدت فرص احلريري
بالعودة إىل رئاسة احلكومة.
إذًا ،هي سلسلة من اخليارات اليت قام
أدت إليه،
أدت إىل ما ّ
بها سعد احلريري ّ
سواء على صعيد لبنان أم على صعيد تيار
ّ
شك يف أن اخنراط احلريري
املسقبل .وال
يف «االنقالب» الذي كان ُم َع ّدًا له يف الـ
 17من تشرين األول  ،2019ودخول لبنان
سببه تراكم  30سنة من
يف االنهيار الذي ّ
السياسات احلريرية االقتصادية واملالية
َ
مستشٍر حيث ّ
مت نهب
الريعية ،وفساد
خزينة الدولة ومال املودعني يف املصارف
عمق أزمته السياسية اليت
على مدى عقودّ ،
ّ
تتجلى اليوم يف شيطنته من قبل السعودية
وقوى  14آذار والسنيورة نفسه ،واليت قد
تتوج بضغوط على احلريري «تجُبرِ ه» على
ّ
ّ
للسنة يف
اإلسهام يف تنصيب جعجع زعيمًا
لبنان ،ما يعين انتهاء احلريرية السياسية
إىل األبد.
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الـدليل الـتجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

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

األمريكي وسيط غري نزيه وأ ّي شركة لن جترؤ على التنقيب يف «كاريش»

نـصر اهلل :التـصويت لـحماية املـقاومة وثـروات لـبنان

قبل حزب اهلل التحدي السياسي الذي أراده
خصومه جبعل سالح املقاومة بندًا أول يف
جدول أعمال الناخبني.
وقدم أمينه العام
ّ
السيد حسن نصراهلل ،أمس ،مطالعة عادت
إىل الذاكرة الطرية لتاريخ الصراع مع العدو
اإلسرائيلي،
وشرحت أهمية سالح املقاومة
ّ
يف مواجهة األزمة االقتصادية واملعيشية،
إىل جانب محاية لبنان من أي اعتداء
إسرائيلي.
نصراهلل الذي يتحدث يف احتفال لناخيب
حمافظيت بريوت وجبل لبنان واجلمعة لناخيب
حول ،كما يف كل مرة ،تهديد خصوم
البقاعّ ،
املقاومة لقواعدها إىل فرصة إلعادة االعتبار
إىل قضية املقاومة كبند أساسي على جدول
أعمال اللبنانيني ،من زاوية احلاجة إليها يف
جماالت كثرية .وهو ،وإن بدا يائسًا من
مواقف أطراف لبنانية كثرية تريد القضاء
على املقاومةّ ،
أكد التمسك باحلوار الوطين
حول االسرتاتيجية الدفاعية .لكنه كان
واضحًا بأن جدول األعمال االنتخابي الذي
يشغل اجلميع هذه األيام ليس من شأنه
التأثري على برامج عمل املقاومة ،معلنًا
عن بدء أكرب استنفار يف صفوف املقاومة
اإلسالمية منذ مساء االثنني املاضي ملواكبة
مناورة «مركبات النار» اإلسرائيلية ،وهي
األكرب من نوعها وحتاكي حربًا شاملة
تتضمن
ّ
اجلبهة الشمالية ولبنان.
وكان الفتًا أن نصراهلل حصر حديثه عن البند
اخلاص بسالح املقاومة ،على أن يتطرق يف
خطابيه اليوم واجلمعة للحديث عن الوضع
الداخلي لناحية اإلصالحات والتحديات
السياسية واالقتصادية واملعيشية .ودعا
أنصار املقاومة ،بوضوح ،إىل التصرف
على أساس أن خصوم املقاومة يف لبنان
وأعداءها يف الداخل يريدون حتويل املواجهة
االنتخابية إىل حرب متوز جديدة ،لكن بطابع
سياسي .إذ إن الشعار الوحيد الذي جيمع
كل خصوم املقاومة خيتصر املشكلة بسالح
املقاومة من دون أي من امللفات األخرى.
غري أنه مل يقف عند حدود املناسبة االنتخابية،
بل أدخل بندًا جديدًا على جدول أعمال أي
حكومة جديدة يتعلق مبلف ترسيم احلدود
البحرية مع العدو وسعي لبنان إىل استخراج
النفط والغاز من البحر .فأعلن أن ال ثقة
بالوسيط األمريكي ،وكان أكثر وضوحًا حول
غياب اإلرادة السياسية الداخلية إلطالق
عملية التنقيب مبا يساعد لبنان على حل
مشاكله املالية.
وتوجه إىل العدو بتهديد
ّ
واضح :املقاومة اإلسالمية ستمنع العدو من
التنقيب يف البحر إذا منع لبنان من التنقيب
أيضًا ،مع حتذير مبطن للشركات العاملية
اليت تنوي العمل مع حكومة العدو يف ملف
التنقيب.
يف غضون ذلك ،واصلت كل األطراف
السياسية متابعة عملية التدقيق يف نتائج
التصويت خارج لبنان ،ورفع منسوب احلشد
النتخابات األحد ،وسط استمرار الضغوط
السعودية على الرئيس سعد احلريري
إلجباره على الرتاجع عن قرار مقاطعة
االنتخابات .فيما يؤكد املقربون منه أنه
ثابت على موقفه الذي أعلن فيه عزوفه
عن املشاركة ،ما يرتجم مزيدًا من الفوضى
يف صفوف اجلبهة اليت تراهن على كسب
الناخب السين لتحصيل مقاعد نيابية حللفاء
السعودية األساسيني ،وال سيما القوات
اللبنانية واحلزب التقدمي االشرتاكي.
لفت األمني العام حلزب اهلل السيد حسن

نصر اهلل إىل
منذ
«أننا
أشهر
عدة
نسمع خطابًا
وحتريضًا جعل
سالح
من
ا ملقا و مة
عنوان املعركة
ا ال نتخا بية
احلالية ،رغم
مراكز
أن
دراسات أجرت
ا ستطال عا ت
للرأي وكان
هم األغلبية
ّ
الوضع
هو
ملعيشي
ا
وليس سالح
ا ملقا و مة
كمشكلة
جيب
ملحة
ّ
على اجمللس
النيابي اجلديد
أن يعاجلها».
يف
وأشار،
كلمة متلفزة
يف مهرجان
ا نتخا بي
أقامه احلزب
صور
يف
والنبطية ،إىل
«بعض
أن
من يدعو إىل
سالح
نزع
ا ملقا و مة
أو
جيهل

للتفاوض حول احلدود ألنهم يعرفون أن
ّ
يف لبنان مقاومة
ستدفع العدو مثنًا إذا منع
لبنان من االستفادة من حقوقه وثرواته،
والوسيط األمريكي يف املفاوضات غري
نزيه ومتواطئ وداعم إلسرائيل».
ولفت اىل أن «ما شهدناه خالل احلمالت
االنتخابية من حتريض على املقاومة يصح
القول فيه :حرب متوز سياسية ،وأنتم الذين
انتصرمت يف حرب متوز ،وبقيت املقاومة،
ّ
اليوم
نتطلع إليكم ونقول لكم :جيب أن
السياسية».
متوز
حرب
يف
تنتصروا
وشدد
ّ
على أنه «إذا كان من أمل حلل األزمة يف
لبنان فهو بسبب املقاومة اليت ستحمي
استخراج النفط والغاز» ،مؤكدًا أن «املقاومة
هي اإلرث احلضاري وجتسيد وخالصة 47
عامًا من األمل والقتال والشهداء من اإلمام
الصدر إىل بقية كبارنا» .ودعا «من يريد
احملافظة على لبنان ومحايته واستخراج
الغاز ،اىل التصويت للمقاومة وحلفائها.
أهداف حرب متوز كانت التخلص من املقاومة
ونزع سالحها.

الحمالت االنتخابية التي تحرّض على املقاومة هي بمثابة حرب تموز سياسية (أ ف ب)

يتجاهل ما عاشه اجلنوب وما عاناه أهله منذ
قيام الكيان الغاصب املؤقت يف فلسطني
جهلة أو
عام  ...1948ومن يقول هذا إما َ
متجاهلون وال ينظرون إىل إسرائيل على
أنها
عدو وأنها صاحبة أطماع يف مياه لبنان
ّ
وأرضه وثروته ،ويتجاهلون إجنازات هذه
املقاومة وانتصاراتها اليت حررت كامل
األراضي اللبنانية احملتلة».
وأشار إىل أن «أبناء اجلنوب ذهبوا إىل خيار
املقاومة بعدما أجربوا عليه نتيجة ّ
ختلي الدول
العربية والدولة اللبنانية عنهم» ،و»املقاومة
يف لبنان ّ
دقت املسمار األخري يف مشروع
إسرائيل الكربى وأعادت إىل لبنان وإىل
شعوب املنطقة الثقة بالنفس واإلحساس
بالعزة والكرامة واحلرية والسيادة ،وهي
اليت حتمي لبنان اآلن كجزء أساسي من
املعادلة الذهبية ،وتصنع توازن الردع مع
العدو اإلسرائيلي» .وقال« :اجلنوب مل يكن
منذ  1948يف
أولويات الدولة ،وهذا ضمن
ّ
سياسة اإلهمال للدولة .واإلمام موسى
الصدر جلأ إىل خيار املقاومة بعد ّ
ختلي الدولة
اللبنانية عن اجلنوب» .وسأل« :من حيمي
ّ
جنوب لبنان ولبنان إذا
ختلت املقاومة عن
سالحها ومسؤوليتها؟ هل اجليش اللبناني
قادر على
حتمل املسؤولية يف اجلنوب
ّ
ومواجهة إسرائيل ومحاية لبنان؟ َمن يف
لبنان قادر على اختاذ قرار سياسي بقصف
املستوطنات يف حال اعتدت إسرائيل؟».
وأضاف« :املقاومة هي اليت حتمي القرى
اجلنوبية ،ومنذ  16آب  ،2006كل القرى

اجلنوبية تنعم باألمان والعزة والسيادة
والعنفوان بفضل املقاومة .وحنن منذ
 2006دائمًا ما نقدم اسرتاتيجيات دفاعية
ّ
وال نسمع منهم سوى
سلموا السالح.
قدمنا اسرتاتيجية دفاعية على طاولة احلوار
ّ
عام  2006ومل
نتلق أي جواب منهم حتى
اآلن».
وشدد على أن «من يطالب بنزع سالح
ّ
املقاومة ،من حيث يعلم أو ال يعلم ،يريد أن
يصبح لبنان مكشوفًا أمام العدو اإلسرائيلي،
وأن يتخلى لبنان عن أهم ورقة قوة له يف
موضوع استخراج النفط والغاز من مياهه».
وأضاف« :لدينا ثروة هائلة مبئات مليارات
الدوالرات من الغاز والنفط ونستطيع بها
سداد ديوننا وأن نؤسس لنهضة يف بلدنا.
حنن بلد منكوب ومنهوب وجائع وفقري مهمل
وحنتاج إىل مئات املليارات من الدوالرات.
ويريدون أن يتخلى لبنان عن أهم قوة
يف استخراج نفطه وغازه» .وأشار إىل أن
«لبنان اليوم
أشد عوزًا الستخراج ثرواته من
ّ
مياهه اليت تقدر مبئات املليارات ..فلماذا
ال تستخرج؟ لدينا فرصة ذهبية الستخراج
ثرواتنا يف مياهنا ،وخاصة يف ظل احلرب
األوكرانية واحلاجة إىل الغاز» .وأكد أن
«لديكم مقاومة تستطيع أن تقول للعدو،
إذا منعتم لبنان من التنقيب عن الطاقة
فستمنعكم،
وأي شركة يف العامل لن جترؤ
ّ
على أن تأتي إىل املنطقة املتنازع عليها يف
كاريش إذا أصدر حزب اهلل تهديدًا واضحا
وجديًا» ،مشريًا إىل أن «األمريكيني يأتون

األمريكي وسيط غري نزيه وأيّ شركة لن تجرؤ
على التنقيب يف املنطقة املتنازع عليها
وما يطرحه هؤالء هو حرب متوز سياسية.
ّ
اليوم
نتطلع إليكم يف كل الدوائر االنتخابية
لنقول لكم جيب أن تنتصروا يف حرب متوز
السياسية بإرادتكم وأصواتكم وبصدقكم
وبوفائكم ،وجيب أن منارس املقاومة
السياسية لتبقى لنا املقاومة املسلحة .هذه
ّ
ليست مقاومة عابرة ،وشعبها لن
يتخلى
ّ
عنها ألنهم هم أصحاب املقاومة .ال يتوقع
ّ
يتخلى شعب املقاومة عنها».
أحد أن
وعن املناورات اإلسرائيلية ،أعلن أنه
«ابتداء من الساعة السابعة أطلب من
ً
تشكيالت املقاومة اإلسالمية يف لبنان أن
تستنفر سالحها وقياداتها وجماهديها ضمن
نسب معينة ترتفع مع الوقت وتكون يف
ّ
أي خطأ باجتاه
أمت اجلهوزية ،ولتقول للعدوّ :
لبنان لن
نرتدد يف مواجهته ،ولسنا خائفني
ّ
ال من مناوراتك وال من وجودك ،وحنن من
نؤمن بأنك أوهن من بيت العنكبوت».
البخاري عند إبراهيم :مشكلتنا مع حزب اهلل يف
اليمن ال يف لبنان
زار السفري السعودي يف لبنان ،وليد
البخاري ،أول من أمس ،املدير العام لألمن
العام ،اللواء عباس إبراهيم ،يف منزله
وحبث معه يف األوضاع العامة والعالقة بني
ّ
البلدين .وكان البخاري قد استضاف
كل
قادة األجهزة األمنية والعسكرية يف دارته
خالل شهر رمضان املنصرم ،لكن مل
يتسن
ّ
له لقاء إبراهيم ألسباب خاصة باملدير العام
لألمن العام .وعلمت «األخبار» أن السفري
السعودي طلب زيارة إبراهيم يف منزله،
معربًا له عن تقدير الرياض للعالقة مع
األمن العام ،وحبث معه الوضع يف البالد
عشية االنتخابات النيابية ،وتطرق اىل
ّ
املوقف من حزب اهلل .وبدا أن البخاري أراد
إرسال رسالة عرب إبراهيم .إذ كان حريصًا
بأن السعودية تعرف موقع حزب
على إبالغه ّ
اهلل يف لبنان وحجمه ومتثيله الشعيب ،وال
مشكلة هلا معه يف لبنان .لكن األمر يرتبط
بأن حزب اهلل أخذ طرفًا يف احلرب مع اليمن،
ويقدم الدعم للحوثيني الذين
«يهددون أمن
ّ
السعودية».

«األخبار»
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مـقاالت وتـحقيقات

املقرر اخلاص لألمم املتحدة يتّهم القيادة السياسية ومصرف لبنان واملصارف :إفقار سكان لبنان مفتعل
يف إطار الدورة الخمسني ملجلس حقوق اإلنسان ،صدر يوم
األربعاء ،تقرير املقرّر الخاص أولييفيه دي شوتر بشأن زيارته
للبنان يف تشرين الثاني  .2021يعيد التقرير رسم األحداث
التي أدّت إىل إفقار السكان بشكل «مفتعل» ويوجّه االتهامات
للمؤسسة السياسية األوسع نطاقاً بالشراكة مع مصرف لبنان
واملصارف ،ويحمّلهم املسؤولية بصورة مشرتكة وفردية
كان الفتاً أن يكون عنوان البند الرابع من تقرير أوليفييه دي
شوتر بشأن زيارته للبنان يف تشرين الثاني املاضي« :الفقر يف
لبنان :ظاهرة من صنع اإلنسان» .والتقرير ال يكتفي باإلشارة
إىل األحداث والنتائج ،بل يحدّد من صنعها ومن اغتنى من هذه
العمليات ومن يجب محاسبته.
تحت هذا البند ،يعيد التقرير رسم األحداث بطريقة واضحة جداً.
برأيه «كان يمكن تجنّب انهيار االقتصاد» ،إذ كانت هناك تحذيرات
من الخرباء االقتصاديني واملاليني منذ عام  ،2015لكن ما حصل
هو أن «القيادة السياسية تجاهلت عمداً هذه التحذيرات».
وأوليفييه ال يكتفي بهذا االتهام ،بل يذهب أبعد نحو تحميل
املسؤولية ،مشرياً إىل أن «الحكومة واملؤسسة السياسية األوسع
نطاقاً ،ومصرف لبنان والقطاع املصريف ،يتحملون املسؤولية
بصورة مشرتكة وبصورة فردية ،عن انتهاكات حقوق اإلنسان
التي نتجت من األزمة املفتعلة التي يعيشها لبنان اليوم».
ويلفت التقرير إىل ثالثة قرارات اتّخذها مصرف لبنان ،أسهمت
يف خفض قيمة العملة اللبنانية وأدّت إىل إفقار للسكان:
ــــ أو ًال ،يش ّكل انعدام الشفافية يف مصرف لبنان عقبة تحول دون
مساءلة الدولة .فاملصرف ال يب ّلغ بوضوح عن خسائره يف ميزانياته
العمومية كل أسبوعني .إذ تبيّن ملراجعي حسابات املصرف يف عام
 2018أن سياساته املحاسبية «تختلف عن املعايري الدولية إلعداد
التقارير املالية» .ويف كانون األول  ،2015أظهرت وثائق سرية
لصندوق النقد الدولي احتياطات صافية سلبية لم يكشف عنها
بلغت  4.7مليارات دوالر .كما أن مصرف لبنان لم ينشر بيانات
األرباح والخسائر منذ عام  ،2002ويعتمد على إيرادات مستقبلية
بالعملة األجنبية تتجاوز بكثري حجم الناتج املحلي اإلجمالي ،وهي
ممارسة طاملا انتقدها صندوق النقد الدولي .وممارسات مصرف
لبنان املبهمة يف إعداد التقارير وعدم اإلقرار بالخسائر التي تقدّر
بأكثر من  50مليار دوالر يف الوقت الراهن ،تمنع تدقيق العموم
الستخدامه الثروة الوطنية.
والحيل املحاسبية يف ما يتعلق بخسائره ،تعني أنه خلق سرّاً،
ديناً عاماً ضخماً خارج إطار عملية شفافية العتمادات امليزانية،
ما سيثقل كاهل اللبنانيني ألجيال .وما يثري القلق أنه يف الوقت
الذي تدقق فيه اللجان والجلسات النيابية عادة يف عمل املصارف
املركزية املستقلة ،لم تسائل لجنة املال واملوازنة يف مجلس
النواب اللبناني قط قيادة مصرف لبنان بشأن ممارساته الشا ّذة
يف اإلبالغ ،ولذلك يجب أن تشمل الخطوة األوىل نحو اإلنعاش
اإلقرار بالخسائر ومراجعة حسابات مصرف لبنان .ينبغي أن تضع
الحكومة حداً لقانون السرية املصرفية الضارّ الذي يحول دون
املساءلة الحقيقية يف القطاع املالي.
ــــ ثانياً ،من أجل اجتذاب الدوالرات وبالتالي الحفاظ على سعر
صرف ثابت ،عرض مصرف لبنان أسعار فائدة مرتفعة بشكل
غري متناسب على املصارف التجارية واملودعني األثرياء .وقد
اعترب صندوق النقد الدولي ،أسعار الفائدة هذه أعلى من السوق
يف عام  ،2016وأنها ّ
تمثل أرباحاً غري متو ّقعة للمستفيدين بما
يعادل  %10من الناتج املحلي اإلجمالي .ويف حني يمكن القول إن
هذه العملية عزّزت احتياطات رأس املال لدى املصارف ،إال أنها
أضعفت االستقرار املالي للقطاع املصريف بالتسبّب يف خسائر
كبرية يف امليزانية العمومية ملصرف لبنان ،ما أدّى يف نهاية املطاف
إىل انهيار العملة وتدمري ثروة املودعني .وبمجرد إقرار الخسائر،
يجب على الحكومة أن تضمن تحملها من قبل املساهمني واملودعني
األثرياء الذين استفادوا من أسعار الفائدة املرتفعة وليس من قبل
 1.2مليون حساب لصغار املودعني الذين ّ
تقل ودائعهم عما يعادل
 75ألف دوالر ،وال من قبل عامة الناس من خالل التضخم كما هو
األمر حالياً.
ــــ ثالثاًّ :
يمثل الحفاظ على أسعار صرف متعدّدة حالياً عقبة أمام
املفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،ومن املعروف أنه يؤدي إىل
الفساد .وعندما يبيع مصرف لبنان دوالر الواليات املتحدة ،وهو
أصل عام محدود يف لبنان ،بمعدل أقل من سعر السوق املوازية،
يمكن للصرافني تحقيق أرباح صافية عن طريق شراء العملة
وبيعها ،بينما تتضاءل االحتياطات األجنبية ملصرف لبنان .كما
يستفيد من أسعار الصرف املتعدّدة ،املستوردون الذين يمكنهم
بيع السلع املدعومة بأسعار غري مدعومة .ويستخدم مصرف لبنان
األموال العامة لتستفيد منها هذه الجهات الفاعلة بشكل مباشر
على حساب بقية السكان.
وقد أسهمت هذه السياسات يف تدهور العملة وتدمري االقتصاد
وتبديد مدّخرات الناس مدى الحياة ،وأسهمت يف نهاية املطاف
يف الزجّ بالسكان يف دوامة الفقر .ومع تطوّر األزمة ،هرع األفراد
النافذون الذين كانوا على علم بالكارثة الوشيكة إىل نقل رؤوس

أموالهم إىل خارج لبنان ،وسهّل عملهم الفراغ القانوني يف مراقبة رؤوس
األموال.
ورغم االختالل الواضح للثروة الوطنية ،لم يُجرَ أيّ تقييم على اإلطالق ألثر
قرارات مصرف لبنان املتعلقة بأسعار الفائدة وأسعار الصرف على مختلف
فئات املجتمع ،وهو شرط مسبق رئيسي لضمان امتثال السياسات النقدية
لحقوق اإلنسان الدولية .ويف الوقت الذي تحرتم فيه الحكومة استقالل
مصرف لبنان ،يجب عليها أن تكفل يف تعريف والية مصرف لبنان ألاّ تؤدي
السياسات النقدية إىل انتهاك التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان.
قدّم أمس ،نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ،ووزير املال يوسف الخليل،
عرضاً لدائني الدولة ،يظهر توقعاتهم وافرتاضاتهم للمؤشرات االقتصاديّة

مستقب ً
ال بعد سريان برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي .وتشري التوقعات
إىل بقاء معدّل النمو االقتصادي سلبياً يف عام  ،)%2.5-( 2022على أن يصبح
إيجابياً مع بداية برنامج صندوق النقد عام  ،)%2.2( 2023وأن يبلغ  %3.1يف
عام  .2026وبحسب الشامي ،تعتمد الحكومة يف افرتاضها أن النموّ سيتح ّقق
من خالل االعتماد على «اقتصاد املعرفة» ومن خالل «استغالل الخربات والطاقات
اللبنانية املوجودة يف الداخل والخارج» .كما تشري التوقعات إىل بقاء معدالت
التضخّم مرتفعة ،حتى يف أوّل عام من برنامج صندوق النقد ( ،)%42على أن
تنخفض تدريجاً لتبلغ  %5يف عام  .2026أما بالنسبة إىل العجز يف الحساب
الجاري نسبة إىل الناتج املح ّلي ،فتتوقع الحكومة انخفاضه تدريجاً من  %14يف
 2021إىل  %6يف  ،2026وهذا مبنيّ على افرتاض زيادة الصادرات.

دﻟﻴﻠﻚ اﻟﺮﺳﻤﻲ
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مـقاالت وتـحقيقات

بوتني ال يعتذر ..إمساعيل هنية إىل موسكو قريباً انتخابات لبنان ...املقاومة تواجه الدولة العميقة اقتصادياً
حاولت حكومة االحتالل
التأثري يف املوقف
خط
على
الروسي
وتوظيف
الكرملني،
االتصال اهلاتفي بني
رئيسها نفتالي بينيت
الروسي
والرئيس
فالدميري بوتني وكأنه
اعتذار على تصرحيات
الفروف ،لكن الزيارة
الناجحة لوفد «محاس»
دحضت
ملوسكو
ادعاءات االحتالل.
رئيس
تصرحيات
الدبلوماسية الروسية،
الفروف،
سريغي
بشأن اجلذور اليهودية
أملانيا
«فهرر»
لـ

زياد ناصر الدين

سالم العبيدي

مرتزقة إسرائيليني يف أوكرانيا ضد القوات
الروسية جنبًا إىل جنب مع النازيني اجلدد
يف هذا البلد ،الذي يصفه رئيسه ،اليهودي
األصل ،فالدميري زيلينسكي ،بـ «إسرائيل
الكربى».
«ماريا زاخاروفا :من املستبعد أن يرغب
السياسيون اإلسرائيليون ،الذين ضخموا
هذه احلملة اإلعالمية يف الوقت الراهن ،يف
مساع التالي ،لكن رمبا سيكون من املثري
لالهتمام بالنسبة إليهم ان يسمعوه :مرتزقة
من إسرائيل يقاتلون إىل جانب مسلحي آزوف
يف أوكرانيا».
ِ
تكتف زاخاروفا بفضح تواطؤ الكيان
مل
العنصري مع نظام كييف ،الذي يستقوي
بكتائب النازيني اجلدد ،بل قدمت إلجيازًا
َ
مشفعا بشواهد تارخيية على تواطؤ عدد من
اليهود مع النازيني ،يعود إىل زمن احلرب
َ
موقف
تدع ُم
العاملية الثانية .وهي ،يف ذلكّ ،
مديرها الفروف باحلجج واألدلة .لسبب ما،
ال تزال الصحافة الغربية (وبعض الليرباليني
لدينا) تتجادل بشأن ما إذا كان هناك نازيون
جدد يف أوكرانياُ .يستشهد باألصل اليهودي
لفولودميري زيلينسكي كواحدة من احلجج»
اخلرسانية املسلحة».
«ماريا زاخاروفا :لسوء احلظ ،يعرف التاريخ
مأسوية للتعاون اليهودي مع النازيني.
أمثلة
َ
يف بولندا وبلدان أخرى يف أوروبا الشرقية ،عني
األملان صناعيني يهودًا رؤساء للغيتوات**
واجملالس اليهودية .ومثة شواهد تارخيية على
أفعال وحشية متامًا ملثل هؤالء املتعاونني:
يعقوب ليكني كان يتجسس على اليهود يف
وارسو ،ويشي إلدارة االحتالل األملانية بكل
لي َ
حكم عليهم
شيء .وشهد على أبناء جلدتهُ ،
مبوت حتمي ووحشي يف بعض األحيان .أما
حاييم رومكوفسكي فكان يعرض على يهود
مدينة لودز تسليم أطفاهلم إىل النازيني
(إلجراء جتارب وحشية عليهم) يف مقابل إنقاذ
حياة سكان احلي اليهودي البالغني .وهناك
عدد من الشهادات على أفعاله».
إذًا ،فالدميري بوتني مل يعتذر ،وسريغي
الفروف يدعو إمساعيل هنية إىل موسكو ،على
األرجح يف حزيران/يونيو املقبل .مصادفات
ٍ
عشوائية يف السلوك الروسي،
ال تدل على
بل على منهجية واضحة .الرئيس بوتني وضع
هيبته ومستقبله السياسيني ،بل مصري روسيا
برمتهاَ ،ر ْه َن العملية العسكرية اخلاصة يف
أوكرانيا .إما ينتصر وإما ينتصر ،وال خيار آخر.
ويف هذه املعركة يصطف الكيان االسرائيلي
بوضوح أكثر ،يومًا بعد يوم ،مع حتالف الغرب
األطلسي ،الذي هو استمرارية له .وعندما
يدعي مكتب نفتالي بينيت أن بوتني اعتذر،
فإنه يسوق دعاية إعالمية رخيصة لالستهالك
الداخلي .بوتني لمَ ْ وال ولن يعتذر ،يا بينيت.

النازية ،أدولف هتلر ،مل تكن زلة لسان،
كما متنى املسؤولون يف الكيان اإلسرائيلي
احملتل .الرجل قال ما مل جيرؤ على قوله أحد
من قبل ،خشية أن ُتتهم روسيا بالتغاضي عن
الالسامية.
يف هذا املقال ،أنا لست يف صدد التوغل يف
تاريخ اليهود الشائك يف روسيا ،والذي ميتد
لنحو  14قرنًا ،لكن تورط اإلسرائيليني ،والذي
مل يعد ممكنًا اخفاؤه ،يف القتال يف أوكرانيا
ضد روسيا ،أعاد إىل الذاكرة الروسية الدور
السليب ،واهلدام أحيانًا ،والذي أدته عدة
أوساط يهودية يف روسيا عرب التاريخ ،مبا
يف ذلك خالل العقود الثالثة األخرية ،اليت
ميكن اعتبارها عصرًا ذهبيًا هليمنة األوليغارشيا
اليهودية املرتبطة بالصهيونية العاملية،
ليس فقط على املقدرات االقتصادية للبلد،
وإمنا أيضًا ،إىل حد كبري ،على صناعة القرار
السياسي لروسيا.
بعد أن عجز اإلسرائيليون عن استجداء االعتذار
من الفروف عرب القنوات الدبلوماسية ،جلأوا
إىل االبتزاز الذي كان واضحًا يف نربة كبري
حاخامات اليهود يف روسيا ،بريل الزار ،الذي
طالب وزير خارجية روسيا بالرتاجع عن كالمه
قبل فوات األوان.
«بريل الزار :ال أعد نفسي مؤه ًال لتقديم
املشورة إىل رئيس الدبلوماسية الروسية ،لكن
سيكون من اجليد لو اعتذر إىل اليهود واعرتف
خبطئه .يف هذه احلالة ،سيكون ممكنًا اعتبار
احلادث منتهيًا».
ً
حاول اإلسرائيليون أيضا التأثري يف املوقف
الروسي على خط الكرملني .لقد بات واضحًا
أن حكومة الكيان اإلسرائيلي حاولت توظيف
االتصال اهلاتفي بني الرئيس الروسي
فالدميري بوتني ورئيس حكومة االحتالل نفتالي
بينيت ،مبناسبة «يوم االستقالل» املشؤوم،
يف أغراض دعائية داخلية ،وتصويره كأنه
اعتذار على تصرحيات الفروف .لكن زيارة وفد
حركة املقاومة اإلسالمية« ،محاس» ،ملوسكو،
واإلجيابية الكبرية اليت سادت حمادثاته مع
مسؤولي وزارة اخلارجية الروسية ،تضعان
ادعاءات «تل أبيب» يف خانة «املرجتى
واملؤجل».
َمن يفهم طريقة تعامل الكرملني مع مثل هذه
القضايا ،ومسار تفكري مستشاري الرئيس
الروسي ،يعرف أن من غري الوارد أن يعتذر
فالدميري بوتني أص ًال عن أي موقف ،مهما كان،
ً
نيابة عن أحد وزرائه.
والسيما أن يقدم اعتذارًا
وإذا أراد ذلك فإنه يأمر الفروف باالعتذار.
لكن ما نراه فع ًال أن وزارة اخلارجية الروسية
متضي ُقُدمًا يف فضح تواطؤ النخب اليهودية
يف إبان احلرب العاملية الثانية مع نظام هتلر
النازي يف برلني.
من الالفت أن املتحدثة باسم اخلارجية
الروسية ،ماريا زاخاروفا ،أصدرت منشورًا الهوامش:
يف منصاتها يف مواقع التواصل االجتماعي* ،فهرر ( )Fuhrerباألملانية ،وتعني الزعيم يف املنظمات
النازية.
حتت عنوان ِ
«من وزارة اخلارجية الروسية إىل **غيتو ( )Ghettoباإليطالية ،وتعني جزءاً معزو ً
ال من مدينة
معينة'Authorised by Julia.
إلثنيةFinn
MP,
Member
parliamentary
usingفيه قتال
كشفت
'entitlementsاإلسرائيلية»،
وزارة اخلارجية
الجربية
forلإلقامة
 Granvilleما

الربامج
إفالس
مع
االنتخابية من اخلطط
ّ
اإلنقاذية يف بلد أضحى
منوذجًا على صعيد
االقتصادية
األزمات
والنقدية،
واملالية
املقاومة تطرح خطة
اقتصادي
نهوض
حتاكي
متكاملة،
احلقيقية
املشاكل
وتستعد
للمجتمع
قانونية
ملواجهة
وبرملانية وحكومية.
مع اقرتاب لبنان من
موعد االنتخابات النيابية
املقرر إجراؤها يف الـ
ّ
 15من أياراحلالي،
املغيبة
أضحت احلقيقة
ّ

ملشروع الدولة العميقة أكثر وضوحًا ،مع ما
يرتبط بها من خديعة ّ
مت التخطيط هلا بعناية،
أوصلتنا إىل منوذج ّ
قل نظريه بني الدول على
والنقدية،
واملالية
االقتصادية
صعيد األزمات
ّ
ّ
ّ
وازدادت التساؤالت بشأن اجلدوى من منح
هذا النموذج الفاشل فرصة جديدة تمُ ّكنه من
االستمرار يف استنزاف البلد بهذا الشكل
املكشوف بإشراف اجلهة نفسها ،وخاصة مع
دخول لبنان يف اجملهول االقتصادي املرتافق
مع أزمات متعددة ،كالسيولة واملالءة وانعدام
الثقة باملصارف والبطالة والكهرباء.
ويف بلد يعاني من اإلفالس املمهنج واحلصار وكل
أنواع االنهيارات االقتصادية ،كان من املفرتض
االنتخابية على
أن يكون التنافس يف الربامج
ّ
برامج اقتصادية إنقاذية ،ولكن املفاجأة كانت
يف إفالس الربامج املواجهة ملشروع املقاومة،
أن حلفاء الدولة العميقة
حيث أصبح واضحًا ّ
صرون على السري يف نهج االنهيار
يف لبنان ُي ّ
واالنتحار االقتصادي خدمة ملشاريع التطبيع
واالرتهان اخلارجي ،يف حني ّ
تبنت املقاومة يف
برناجمها خطوات مدروسة لإلنقاذ االقتصادي،
وأخذت على عاتقها مسؤولية النهضة بالبالد
جمددًا.
بناء عليه ،دخلنا يف املواجهة التالية :مشروع
ً
للمقاومة الذي يهدف إىل إنقاذ لبنان اقتصاديًا
وتفعيل دوره احملوري جمددًا وإعادة االعتبار
إىل اجملتمع ،ومشروع االنتحار واالرتهان
لتقسيم اجملتمع اللبناني وتفكيكه وبيع أصول
الدولة بقيادة الدولة العميقة.
ومن هذا املنطلق ،جاء طرح املقاومة خلطة
نهوض اقتصادي متكاملة ،حتاكي املشاكل
احلقيقية للمجتمع واالقتصاد ،وتستعد ملواجهة
قانونية وبرملانية وحكومية وإنقاذية للبنان مع
حتمل املسؤولية ،ال بل يسعون
من يرفضون
ّ
إىل تبديد ثروة الغاز مقابل مصاحل ومناصب
ومكاسب شخصية.
إن خطة النهوض االقتصادي هذه تقوم على
ّ
البنود التالية:
 -1إجياد ّ
حل فوري وسريع ألزمة الكهرباء ،يوقف
االستنزاف االقتصادي واملالي ،ويكسر احلصار
املفروض على الدولة عرب تفعيل العروض
املقدمة إىل لبنان من الصني وإيران وتركيا،
وحتويل معامل إنتاج الطاقة إىل العمل بواسطة
الغاز بد ً
ال من الـ «فيوالز أويل» ،إضافة إىل
تطوير املعامل الكهرومائية والطاقة البديلة يف
بأن تنفيذ ذلك حيتاج
البقاع .وتفيد الدراسات ّ
إىل  18شهرًا.
 -2العمل على إقرار خطة التعايف املالي
واالقتصادي بشكل عاجل .يتزامن ذلك مع
سمى خطة توزيع اخلسائر ،والتدقيق
رفض ما ُي ّ
يف األرقام مبا يتناسب مع مصلحة الناس ال
مصلحة الدولة العميقة بارتباطاتها السياسية.
 -3إقرار قانون حفظ حقوق املودعني ،على
أن ال تسقط مع مرور الزمن ،والتواصل مع
الدول اليت ُأخرجت إليها األموال للتدقيق فيها
واستعادتها.
 -4إصالح بنية النظام املالي والقطاع املصريف

وإعادة هيكلته وإعادة االنتظام العام النقدي.
 -5العمل على وقف انهيار اللرية اللبنانية
وتوحيد سعر الصرف وجعله مستقرًا.
 -6تنفيذ عقد التدقيق اجلنائي وحتديد مدة
حدها األقصى سنة واحدة.
زمنية له ّ
 -7فتح حتقيق يف اهلندسات املالية اليت أجراها
مصرف لبنان املركزي ،واستعادة األموال.
 -8تثبيت االقتطاع النقدي من الفوائد الفاحشة
ال من أصل املبلغ.
 -9دعم القطاع الزراعي وإعادة النظر يف
كل االتفاقيات اجملحفة حبق لبنان ،وبالتحديد
العودة إىل زراعة القمح وإخراج هذا القطاع من
مقومات
سيطرة مافيات الدولة العميقة ،وتوفري ّ
محايته وتصريفه داخليًا وخارجيًا.
 -10دعم التحفيزات الصناعية وتكبري الوعاء
الصناعي وإخراجه من جتارة االحتكار وختفيف
ّ
أن
أن الدراسات
تؤكد ّ
أعباء اإلنتاج ،وخاصة ّ
لبنان بدعمه اإلنتاج الداخلي يستطيع توفري
حواىل  10مليارات دوالر من االسترياد ،كما
ميكنه أن يزيد من صادراته بشكل كبري،
ومثال على ذلك قطاع الدواء الذي ميكن أن
حيقق إيرادات تبلغ  1.4مليار دوالر ،وقطاع
املواد الغذائية بإيرادات تصل إىل  900مليون
دوالر.
 -11االهتمام بالسياحة كمورد مالي داعم
لالقتصاد وليس لالستفادة منه يف زواريب
الدولة العميقة.
 -12تطوير خدمات التعليم واملعلوماتية
واالستثمار الصحيح يف عامل اإلنرتنت ،ملا
للبنان من دور مميز يف هذا اجملال ،بقدراته
البشرية والعلمية الكبرية.
 -13العمل فورًا على إقرار نظام عادل لألجور
ملواجهة التضخم واإلفالس واجملاعة واإلذالل.
 -14إصالح النظام الضرييب باالستناد إىل توحيد
الوعاء الضرييب واعتماد الضريبة التصاعدية
نمي
واختاذ اإلجراءات املناسبة والعادلة اليت ُت ّ
خزينة الدولة.
 -15إقامة املناطق الصناعية وإصدار التشريعات
وإقرار احلوافز املناسبة هلا.
 -16االستفادة من الثروة املائية بأقصى ما
توجه عاملي العتماد
ميكن ،وخاصة مع وجود
ّ
املياه مصدرًا أساسيًا يف أنظمة محاية األمن
الغذائي.
بناء عليه ،أضحى الفارق اليوم واضحًا ما
ً
بني مشروعني .مشروع للنهوض االقتصادي
حيافظ على لبنان ،وهو بقيادة املقاومة،
ومشروع طاليب السلطة الذي يهدف إىل بيع
البلد وكسر اجملتمع .وما دعم اجملتمع الدولي
للمشروع الثاني واهلمس الذي ُيسمع يف أروقة
الصالونات السياسية والوزارات واملؤسسات
بشأن ربط املساعدات بشروط سياسية ،حتى
لو مت تنفيذ مجيع اإلجراءات اإلصالحية ،سوى
تأكيد جديد لألطماع اخلارجية يف ثروات هذا
البلد.
لقد حانت ساعة املواجهة ،واللعب أصبح
فأي مشروع سيختار الشعب اللبناني؟
مكشوفًاّ ،
أسبوع فقط يفصلنا عن هذا القرار املصريي.
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اعــالنات

VOTE

FIONA MARTIN
LIBERAL FOR REID

(Small green ballot paper)

You must number every box.

Electoral Division of Reid

Step 1.

Start here
and number
every box.

5

SITOU, S

4

KHALILI-NAGHADEH, S

7

WALTERS, E

3

BAINI, N

2

CAMERON, A

1

MARTIN, Fiona

8

DAOUD, J

6

JAGO, C

LIBERAL

Step 2.

Senate Voting
(Large white ballot paper)

G

Place a number
in box
G and then number the
boxes as indicated below.
K

A

1

B

C

LIBERAL & NATIONALS
PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

D

N
E

F

5
AUSTRALIAN
PARTY NAME
DEMOCRATS

T

4

G

H

2

SENIORS UNITED
NAME
PARTY OFPARTY
AUSTRALIA

PARTY NAME

W

U
I

PARTY NAME

AUSTRALIAN
PARTY NAME
VALUES PARTY

No need to number the boxes below the thick black line.
PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

K

PARTY NAME

UNITED AUSTRALIA
PARTY NAME
PARTY

PARTY NAME

PARTY NAME

PARTY NAME

STRONG ECONOMY. STRONGER FUTURE.

Authorised by C. Stone, Liberal Party, Level 2, 131 Macquarie Street, Sydney NSW 2000.

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

L

M

PARTY NAME

P

PARTY NAME

P

3

6

LIBERAL
PARTY NAME
DEMOCRATS

J

خربة طويلة

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

يف ك ّ
ل خطوة أتناقص عددا
شــعر أنطونيوس بو رزق

ع ّلقتُ آمالي
على حبال املدى
ونشرتُ صوتي
صفحات
على
الصدى
فتشتُ عن صوَري
فوجدتُ زمني
محا مالمحها
وعليها اعتدى
أرسلني قدري

اىل مسرح الحياةِ
فلم أجد ليَ مقعدا
وسرتُ يف طريقها منفردا
يف ّ
كل منعطفٍ
أفقد بعضي
ويف ّ
كل خطوةٍ
أتناقصُ عددا
دخلتُ قفصَ الوجودِ
بال جسدٍ
فتقمصتُ الهباء جسدا

ومشيتُ دروبه
أمل
بال ٍ
بال هدفٍ
بال هـُدى
رفيقتي نفسي
ُ
أحدّثها
ال أحد يعرفني
وال أعرف أحدا
كأنه ُكتـِب لي ان أبقى نكر ًة
ويف الفضاء األرحب
أن أتبدّدَ..

إ����
���ل
ّ

ﻋ ّﺰز ﺣﻤﺎﻳﺘﻚ ﻣﻦ COVID-19
����ً� ���� ا������ ا�����
�� ا����ن �
اال����� أو ���ن ��ر ����
��ر�� و���� �� ا���� �� ��� ��� 50ق�

�� ا���ا��� �� ��� ا����ء �� ،ا���� أن
دا��� �� أ��ت �� �������� ��
���ن ً
�COVID-19

•

��ذا ���� ذ�� �� و������� و������؟
��ى دا��ة ا���� إ����ت �ال����� ��
ا����زة و���� ا����ء�
ا�����
ّ

إذا ��� �� أ��� �ـ ��� COVID-19
����� ا����زة �
االو�� 4 ������ ،أ���
ّ
��� �
اال�� ��� أ�� ���� ا����ء�

���ذا �ُ���� ا�����ت ا��� ّ�زة ��
���� COVID-19؟

��� اال����ر ��� ا����ل
�� ��� ّ�� ّ
اال������ا )ا����( وا�����
��� ���ح �
ا��� ّ�زة �� COVID-19؟

���� ���� ا�����ت ا��� ّ�زة ��������
��� ا������ ��  �COVID-19ال ����
ا����زة ��� ز��دة ا������ ��
ا�����ت
ّ
�
اال��اض ا�����ة ��������� �� �� ،
أ��� ��� ��ا��� ����� أ����� و������
ً
�� .COVID-19
������ ا������ ��  COVID-19ا���
������ ا������ �
اال���� ا��ي ����
���� ���
���� �� ��ور ا����� إال ّ أ�� ��� ّ
ا����� ا�������� ،ن ا���ا��� ��� أ��
دا��� ����
�� �������� �� ً COVID-19
أ���
������ �ـ ،COVID-19و
• أ�� ���� �
������ ���ض ���� �����
• أ�� ����
���� COVID-19ر��ً �
��ال���ص ���
ا��������
ّ

•

���زة
����� ا����ل ��� أول ���� ّ
��  COVID-19إذا ��� �� أ���� دورة
������ �
اال����� �� ���ح ��� COVID-19
�
 3أ��� ��� اال���
���ث إ�� ����� أو �� ����رة health.gov.au
ّ

��������وط �
اال����������تا��� ّ�زة�

�� �� ���� ا����ء ا�����
�ـ  COVID-19و�� أ���ج إ����؟

أ��� ���ّ� ���ح 9D[]HYULD
����� ً
�ّ �� ����� $VWUD=HQHFDزة ��� إذا أو��

ا����� ا���� ا��ي ������ ��� �����

�����
���ح َ ��� (1RYDYD[) 1XYD[RYLG
����� ����� �� ّ�زة�
ً

أ�� ������ ا����ل ��� ���� �� ّ�زة؟
ا����زة و����ت
����� ����ت COVID-19
ا����ء ����� �� ��ل ���دات ّ �
اال���ء
ً
وا�������ت ا����ر�� وا�����ت ا�����
ا��� ����ّ� ��� ����� ا����ن �
اال�����
و���دات ا������ ا��������

���� إ���ء �����ت �� COVID-19
اال������ا� إال ّ أ�� إذا
��� ا���� �� ���ح �
�� ��� ���� ً ��� �����ل ��� �����
ا����زة أو ���� ا����ء�� ��� ،م �����
ّ
اال������ا�
���ح �

)أداة ا����ر ��� ���دة �����( �� ا�����

�� �� ��ع ا����ح ا��� ّ�ز ا��ي ��� أن
أ���ّ�ه؟

covid-vaccine.healthdirect.gov.au
أو  australia.gov.auأو ا��� ��� ا����
 1800 020 080وا��� ���  8إذا ���

��� أن ���� ��� ���� �� ّ�زة أ��ى ��
 ،COVID-19و�ُ��ر إ���� ً
ا����زة �����ب ا����
أ��� ����� ا����ء ،و���� �� ������ت
ّ
إذا ��� �� أ��ت ����� ا��� ّ�زة ���
�����ن �� ا���� �� ���  16و���� 17
 4أ��� و����
إذا ��� ���� �� ا����  ��� 18وأ������� ،
• ���� �� ا����  ��� 65أو أ���
������ ATAGIت  3¿]HUأو [6SLNHYD
• ���� �� دار ������ ا������ أو ������
������ 0RGHUQDت ا��� ّ�زة�
اال����
ذوي �

��� ا���ا��� ��� ���ح \(3¿]HU) &RPLUQDW
ّ

رص�� �� ا������ �
اال �
���ا�
��ا���� ،
ّ

���ث إ�� �����،
���� ����ّ ،

�� ����رة 9DFFLQH&OLQLF)LQGHU

����� إ�� ����� �����
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نــجوم

كيم كارداشيان تواجه انتقادات بسبب آمرب هريد :جوني ديب ضربين بسبب
محية «فستان مارلني» يف «ميت غاال»
غريته من جيمس فرانكو
اتهمت كيم كارداشيان بإرسال رسالة
ضارة حول فقدان الوزن واتباع محية
غذائية ،بعد أن قالت إنها فقدت 7.3
كيلوغرامات يف ثالثة أسابيع ،كي
تستطيع ارتداء فستانا كانت ارتدته
مارلني مونرو.
وقالت جنمة تلفزيون الواقع إن األمر
«حتديا صعبا» ،مضيفة« :مل
كان
ّ
أجوع نفسي بشكل مبالغ فيه  -لكين
كنت صارمة للغاية».
وقالت نيكوال لودالم-راين ،من
مجعية احلمية الربيطانية ،إن وصف
اتباع مثل هذا النظام الغذائي هو أمر
«غري مسؤول».
وارتدت كارداشيان الثوب املزين
بالكريستال يف حفلة «ميت غاال»
يوم اإلثنني من االسبوع املاضي.
وكانت مونرو ارتدته عندما غنت «عيد
ميالد سعيد» لرئيس الواليات املتحدة
جون إف كينيدي ،يف عام .1962
وقدمت كارداشيان تفاصيل عن
النظامها الغذائي الذي اتبعته لتحقيق
ذلك باإلضافة إىل نظام اللياقة
البدنية جمللة فوغ لألزياء.
وتعرضت كارداشيان النتقادات على
وسائل التواصل االجتماعي ،مبا يف
ذلك من قبل املمثلة ريفرديل ليلي
راينهارت ،اليت كتبت على انستغرام
أنه من «اخلطأ» احلديث عن اتباع
نظام غذائي قاس «عندما تعلم جيدا
أن املاليني من الشباب والشابات
يتبعون ما تقولوه ويستمعون إىل كل
كلمة تقولونها « حبسب ما نقله عنها
موقع «إي!».
وكتبت «ستيف» على تويرت« :تقول
كيم كارداشيان بفخر إنها اتبعت نظاما
غذائيا متطرفا لتفقد  7كيلوغرامات
يف ثالثة أسابيع لتالئم فستانا مل
ُيسمح هلا بارتدائه إال ملدة أقل من
 10دقائق ،إنه أمر مثري لالمشئزاز
بصراحة وغري مسؤول ومزعج».
وقالت لودالم-راين ،أنه سيكون من
املستحيل أن تفقد اول كيلوغرام من
الدهون خالل ثالثة أسابيع.
وأشارت ان النسبة االكرب مما تفقده
يكون من املاء والغليكوجني ،وهو
شكل من أشكال الكربوهيدرات
املخزنةُ ،يفقد عندما يتوقف شخص
ما عن تناول السكر والكربوهيدرات
ولكنه سرعان ما يستعيده عندما
يستأنف تناول هذا النوع من

قالت كارداشيان إنها كانت «مصممة» على أن يناسبها الفستان

لم تكن كارداشيان قادرة على تسكري سحاب الفستان من الخلف

األطعمة.
وقالت إن تعليقات كارداشيان من احملتمل أن
تكون «خطرية ،ال سيما على األشخاص سهل
التأثري عليهم» وأرسلت رسالة «خاطئة متاما».
وأضافت« :إنه أمر غري مسؤول حقا ،ألن الكثري
من الناس يشاهدونها ويراقبونها ،وخاصة
األشخاص الذين يعانون من اضطرابات األكل،
أو الشابات ،معتقدين أنه من املمكن ،أو هناك
حاجة ،لفقدان مثل هذا القدر اهلائل من الوزن
خالل فرتة قصرية نسبيا من الوقت ،يف حني
يوصي معظم خرباء الصحة خبسارة حوالي نصف
إىل كيلو غرام واحد فقط يف األسبوع».
وتابعت« :إنها ليست طريقة مستدامة للعيش.
عندما تتوقف عن تناول السكريات ،تظهر األحباث
أننا نشتهيها أكثر  -وميكن أن يؤدي ذلك يف
نهاية املطاف اىل تناوهلا بنهم».
وأشارت لودالم-راين إىل أن كارداشيان «قالت
بعد ذلك إنها تريد تناول شطرية أو شيء من
هذا القبيل .نريد أن جنتذب الناس بعيدا عن
هذه الدورة املؤذية ،ونظهر هلم يف الواقع أنه
ميكنهم تناول الطعام الذي حيبونه باعتدال مع

حتقيق أي أهداف يريدونها تتعلق بوزنهم أو
صحتهم».
واضافت« :يف النهاية ،يتعلق األمر بإجياد هذا
التوازن بني تناول األكل الصحي جلسمك وروحك
 ويبدو أنها مل تفعل شيئا من ذلك خالل تلكاألسابيع الثالثة اليت سبقت ميت غاال».
وأكدت أنه «ال ينبغي على الناس احلصول على
نصائحهم الغذائية من املشاهري».
وقال توم كوين ،مدير الشؤون اخلارجية جلمعية
«بيت» اخلريية الضطرابات األكل« :اتباع نظام
غذائي ونصائح إنقاص الوزن ميكن أن تكون
جذابة للغاية ألولئك الذين يعانون من اضطرابات
األكل والذين قد يعاملونها على أنها إهلام التباع
سلوكيات خطرية».
وأضاف« :حنث بشدة أي شخص مصاب باضطراب
يف األكل أو قلق بشأن صحته على عدم حماولة
تقليد أي نصيحة حول اي نظام غذائي يسمعونه
واالتصال بطبيبهم العام أو فريق الرعاية إذا
شعروا بتوعك».
ُ
وطلب من كارداشيان الرد على االنتقادات.

إتهمت املمثلة آمرب
هريد طليقها جوني
ديب بضربها بشكل
متكرر ،مشرية إىل أنه
ضربها أثناء رحلة جوية
يف عام  2014الفرتاضه
أن هلا عالقة غرامية مع
املمثل جيمس فرانكو.
وخالل شهادتها أمام
احملكمة ،اليت تنظر
القضية منذ أسابيع،
زعمت هريد أن نهج
ديب العنيف جتاهها
بدأ عام .2012
وحرك ديب الدعوى
القضائية ضد طليقته،
مقاال
كتبت
بعدما
وصفت فيه نفسها
بأنها ضحية للعنف
املنزلي.
لكن ديب نفى يف
شهادته أمام احملكمة
شيء
بأي
قيامه
خاطئ.
وقالت هريد «أعاني
للعثور على الكلمات
اليت تصف مدى اآلالم
اليت أمر بها ،إنه أمر

آمرب هريد تدلي بشهادتها يف املحكمة يف  5أيار

فظيع ،أن أجلس هنا ألسابيع ،وأتذكر كل
شيء».
وخالل شهادتها اليت استمرت عدة ساعات ،يف
والية فريجينيا ،قالت هريد ( 36عاما) أمام
احملكمة كيف التقت ديب للمرة األوىل خالل
تصوير أحد األفالم يف بورتو ريكو.
وقالت «لقد وقعت يف حبه ،خالل جوالت
الدعاية للفيلم ،الذي بدأ عرضه عام .»2011
كما روت هريد تبادل عهود الزواج يف غرفة
معيشة والدة ديب ،تالها حفل أقيم يف جزيرته
اخلاصة.
وقالت عن رغبتها يف الزواج منه «كان األمر
معقدا لكنه كان حب حياتي».
وأضافت أنها كانت تشعر بالسعادة الغامرة
خالل الفرتة األوىل لزواجهما ،لكنها فوجئت
بتعليقاته احملرجة بدءا من عام  ،2012وهو
العام الذي بدأ فيه ضربها ،حسب زعمها.
وزعمت هريد أمام احملكمة يوم اخلميس أن
الكثري من غضب زوجها السابق كان بسبب
اعتقاده أنها كانت تقابل جيمس فرانكو ،الذي
قالت إن ديب «يكرهه».
ولعب فرانكو دور البطولة إىل جانب هريد
يف فيلمي  Pineapple ExpressوThe Adderall
.Diaries
وزعمت أن تلك الغرية دفعت ديب إىل
استجوابها مرارا وتكرارا على منت رحلة من
بوسطن إىل لوس أجنليس ،حيث ُزعم أنه
ركلها.
وقالت «لقد ركلين يف ظهري .سقطت على
ً
شيئا .مل يفعل أحد
األرض .ومل يقل أحد
ً
شيئا .يبدو األمر كما لو أن الصمت املطبق
خيم على تلك الطائرة».
واستمعت احملكمة أيضا إىل تسجيلُ ،يزعم
أنه لديب أثناء الرحلة ،وقالت هريد إن به
صوت ديب بينما كان يعاني من آثار تعاطي
املخدرات.
وبعد احلادث ،قالت هريد إنه قابلها يف
نيويورك لالعتذار وللتأكيد على أنه ترك
املخدرات وأصبح ملتزما بالتغيري.
وأثناء شهادتها ،كان ميكن رؤية ديب أحيانا
وهو يغلق عينيه أو يرتدي نظارته الشمسية.
وذات مرة ،هز رأسه بهدوء.
وزعمت هريد أنها خاضت شجارا مع ديب بعد
مشادة بشأن ابنته ليلي روز ،اليت كانت تبلغ

عاما يف ذلك الوقت.
من العمر ً 14
وخالل شهادتها العاطفية ،قالت هريد إنها
ضحكت ذات مرة عندما رأت أن ديب ،رسم
ومشا على ذراعه لكلمة «وينو» ،وهو وشم
معدل آلخر استخدمه ديب خالل زواجه السابق
باملمثلة وينونا رايدر.
وقالت «ضحكت ألني ظننتها مزحة ،لكنه لطمين
على وجهي».
وأضافت «لقد بدأت أنظر يف ذهول ،بينما بدت
على وجهه ضحكة من نوع ما ،وظننته سيضحك
أيضا ،وخيربني أنها مزحة ،لكنه مل يفعل بل
لطمين مرة ثانية ،وهو ما لن أنساه».
من جانبه نفى ديب ،هذه الواقعة متاما ،وقال
خالل شهادته قبل حنو أسبوعني ،إن هذا
االدعاء« ،ليس منطقيا على اإلطالق».
وخالل شهادتها حاولت هريد تصوير شخصية
ديب على أنه قد يكون ودودا ،لكنه سريع
الغضب ،وأحيانا يفرتض حدوث خيانة زوجية،
عندما يكون حتت تأثري الكحول ،أو املخدرات.
وقالت «يبدأ األمر باتهامات ،تلو اتهامات ،قبل
أن ينفجر »،مشرية إىل أنه كان يلطمها ثم
«يلوي ذراعها خلف ظهرها» بعد ذلك ،قبل أن
يغادر املنزل.
وواصلت قائلة «كان يعود بعدها هادئا
ولطيفا للغاية ،ويعتذر بشدة ،ويكون جيدا مرة
أخرى».
وقالت هريد إن ديب قام بتفتيشها ذاتيا بعد
مشادة بينهما ،خالل حفل يف صحراء والية
كاليفورنيا تضمن تعاطيا للمخدرات.
وذكرت أنها كانت قبل أن ترتدي فساتني
ملناسبات السجادة احلمراء ،تتحقق من عدم
وجود كدمات على جسدها أوال.
ويف وقت سابق من احملاكمة ،قال ديب إنه مل
يضرب هريد أو أي امرأة.
واضاف يقول إن هريد كثريًا ما كانت تسيء
معاملته ولديها «الرغبة يف اختالق املشاكل
والصراع».
وتقدم ديب بالدعوى القضائية للمطالبة
بتعويض قيمته  50مليون دوالر ،على خلفية
مقال كتبته طليقته عام  2018ووصفت خالله
نفسها بأنها ضحية للعنف األسري .وقد نفى
ديب ارتكابه أي إساءة حبقها.
وردت هريد برفع دعوى مضادة ،مطالبة
ّ
بتعويض بقيمة  100مليون دوالر.
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كــتابات

تـعويذة
اليامسني
بتمائمي ألبست سفر
ْ
اهلجني
ومثلت عطرًا أغلق الليل
ْ
وثنيًة ....

آنست ّ
كل حرائقي
ُ

لني
األو ْ
وتبعت وهجك َ يف سراط ّ
مللمت من موتي وموتك يقظًة
ُ

َ
اليقني
فحواك شهقات
عمدت من
ْ

فطويت أشرعة املغيب خمات ًال
َ

املبني
ظل الردى يف جلة النزف
ْ
و
لبست أجنحة اهلديل مهدهدًا
َ

السنني
صبحًا تلعثم يف اجرتاعات
ْ

حتى استحمت يف بروقك هلفيت

الوتني
و تواشجت باحللم خلجات
ْ
أرفو شرود الغيم يف تهومييت

االنني
وأعشب اخلطوات من هجس
ْ

أستشرف القسمات بوصليت الصدى
احلنني
أمنو إليك َ على ترانيم
ْ

أتفرس املعنى مبحراب السنا
ّ

اجلنني
حتى اجرتاح دوائر احللم
ْ

ما شاءت االطيار أقرتف الفضا

ّ
اجلبني..
ريان
حتى يرف املوت
َ
ْ
مـثرية حسني  -سورية

فــي
راحــالً َّ

قد
ها ْ
حذاء
اهلباء
وح،
انتعلت
ً
َ
الر ُ
ُّ
ُ
والطريق يسري
قد
ها ْ
مر سمُ َّ ًا
ابتلع
القلبُ ،
ُ
الع َ
ُ
واحلياة تسري
تك ً
ُم ِ
وح أنفاسها
الر ُ
ئة ُّ
كمنشار لقطعها
القلب
نابضًا
ٍ
ُ
ال حصاد
ال وصول
الطريق إليها
يف
ِ
أبد
ه
وحد
السي ّ
َّ
رِّ
ُ
احلب يف جنون.
هو ذاك
ُّ
ٌ
وجهة دون دليل
َ
وح دون مواسم
الر ِ
ش َغ ُف َحّرث ُّ
ِ
احلياة وبها
يف
ُ
عشته وفى
ما
أع ْ
ِ
ما مل ِ
باحلرف ُخِّلق
شه،
احلب يف خلود.
هو ذاك
ُّ
اله ٌ
س ِ
ث كحياة
َّن َف ٌ
َح ٌ
ِ
خال ٌق للحياة
رف
ُ
اخليال املحُ ِّل ُق فوق الكلمات
هي
ُ
احلرف يف متاهة الكلمات
هي األنثى
املرجتى من دالية ُ
الس ّْكَّر ُة من نبيذ العنب ُ
احللم
هي
َّ
ُ
َ
ٍ
حياة بالكلمات.
وجهة
أخلقها
ِّ
الطريق
حواف ُك ِّل
على
ِ
ُ
ٌ
احلياة بيقني ُحلم
مرصوفة
ِّ
مردوف ُ
ٌ
بشك وصول
لم
احل ُ
ٌ
ٌ
أمل.
لم
لم
قاتلُ ،ح ٌ
ُح ٌ
ٌ
حياة واحدة
ٌ
واحد
طريق
ٌ
ُ
وحتان:
رج
عينان أ ُ
ِ
ِ
ِ
السواد حوهلما
ُك ُّل
ُك ُّل ما خارج َّ
ظر منهما
الن ِ
ِ
ِ
ِ
للحياة
احلياة
للفظ
زفري
بقايا
ٍ
خُ
ِ
وت ِ
األبد
ليلك
كاء على
ب
األزل
شهيق
مة
ِ
ّ
ُ ً
ِ
سائرًا:
الروح
َ
معصوب ُّ
قيد َّ
الن َفس
ُم ِّ
إلي.
بي طريقي إليها
َّ
ليتوه َّ
تأرج ً
وح بني:
ُم ِ
الر ُ
حة ُّ
ِ
وآهة وجعي
صمتها
ً
األخي ُ
لة كعراء
هائمة
ِّ
الن ُ
غائب َّ
طق كإله
ٌ
وح:
ال َّ
الر ِ
رد لصدى ُّ
ُ
ِ
نفسها من نفسها
تصرخ على
تتعَّر ُ
ف على نفسها كجدار.
َ
ٌ
وح بالصمت:
الر ُ
مثقوبة ُّ
بقي من حياة
إلمرار ما
ِ
َّ
ِ
مر بأنفاس الكلمات
إلنقاذ ُ
الع َ
ٌ
الروح:
مسكونة ُّ
هرتئ احلياة
خبيال ُم
ٍ
ِ
رع دون مثار
كأرض
بور َّ
ٍ
ِ
الز ِ
إال من:
ٍ
رب
دم ح ٍ
حرف ٍ
كنهر من شريان
ٍ
حنر احلياة.
ؤج ُل
ُي ِ
َّ
بصمت ٍ
ِ
آلة
زمن
وح
ٍ
بر ٍ
ُ
ِ
ٍ
خالقة
كينونة
وبان حبثًا عن
ُمتداخلينِّ ِ ُ
جي ِ
ُأ ِ
غاف ُل الطريق
أهرب من احلياة
ُ
ِ
اجلهات ُمنتشي الضياع
أضيع يف
ُ
ً
ُ
دائرة حول هذيانها
أترك َنفسي
ِ
ٍ
وح الزلزال.
أصم يف
بداخ ٍل صامت
ِ
الر ِ
ضجيج ُّ
ٍّ
ِ
ب
بوجوم
صاخ ٍ
ٍ
ِ
ٍ
خالقة
إهلة
وح
بر ٍ
ُ
ساخ ً
ِ
وح
الر ُ
رة ُّ
بتيهها
بصمتها
ِ
احلياة
من ُك ِّل
أخ ً
ِ
وح:
الر ُ
ذة ُّ
ُ
ِ
بوصلة ُروح
الصمت
من عيون
الصمت دلي ً
ِ
ال
قلب
من
ِ
لتعود إىل الطريق
وح
َ
جان أعميينِّ ِ
يتعر ِ
بالر ِ
ُّ
َّ
وح ُ
لو ً
العمر
ُم ِّ
بك ِّل ُ
الر ُ
حة ُّ
ً
راف ً
ِ
ِ
للسّْل ِم مع احلياة
راية بيضاء
عة
تار ً
ِ
احلياة للحياة
كة ُك ِّل
ِّ
جيدني
وماضي ًة بي إىل ما
ُّ
ِّ
َّ
يف أنا
ِ
احلياة؟
لست يف ُك ِّل
كما
ُ
ّ

غمكني مراد

لبنان  ..وقبائل العشائر واملوت

إىل متى يا وطين لبنان ستبقى وطن القبائل والعشائر
واملوت ؟
مصلوبا بني اللصوص؟
هل أصبح وطننا لبنان
ً
ملاذا حكموا عليه باخلراب وعلى شعبه بالعذاب
والتشرد
ّ
واألشغال الشاقة واملوت؟
من أين اتى إلينا هذا احلاكم الظامل ليحكم على أمة
وجيعلها مصريها املوت الشامل ؟
وكم يوجد عندنا ّ
حكام من اخلارج وعمالء من الداخل
ّ
أمثال بيالطس البنطي احلاكم الظامل الذي ال يرحم
احدًا؟
منذ زمن طويل وحنن نرى حروب االغراب على أرضنا
وشعوبا تلجأ إلينا خوفًا وهربًا من احلروب العربية
الطاحنة ،والوطن اصبح صليب املوت وشعبه يتعذب
عليه وعلى طريق اجللجثة يعاني من عذاب املوت حتت
نزيف الدماء ،النه منذ أكثر من مخسني عاما هذا هو
الشيء املخزي الذي حيل بوطننا لبنان واحلبل عاجلرار،
وال احد يعلم أين ستكون النهاية املؤسفة اليت نرى
أبطاهلا متحدرين من القبائل العربية واإلقليمية والعشائر
اللبنانية كي حياربوا بعضهم البعض من دون اي شفقة
او رمحة ،حتت أمساء متعددة ووجوه مستعارة وأحزاب
وطوائف وقبائل وعشائر واغراب وخاليا نائمة.
يا له من جحيم مشتعل يعصف بوطن ال
ذنب له
َ
على اإلطالق ،لبنان الوطن اجلميل الذي كان جنة اهلل
الثانية على األرض ،والشيء املؤسف واحملزن ان ال
احد يستطيع ان يعلم متى ستكوننهاية هذه احلروب
الظاملة والقذرة.
أين ستكون قيامة لبنان وشعبه من بني األموات لكي
حييوا عن جديد من دون حروب ونريان ودمار وتشريد
وموت؟
نطلب من اهلل القدير ان يغفر جلميع الذين رمجوه
وجرحوه وصلبوه وقتلوه ،إن كانوا مرتزقة من اخلارج
او خونة من الداخل عيونهم ال تقشع وقلوبهم ال ترحم،
طلبنا هلم ان ينري عيونهم وعقوهلم املظلمة ،ألنهم ال
يعلمون ماذا يفعلون.
فمن بعد مجيع هذه السهام احملرقة والشريرة واألعمال
الرببرية اليت أحرقت األخضر واليابس مع مجيع أعمال
السفهاء املأجورين الذين حصدوا األرواح الربيئة
عزل يف وطننا لبنان ونفذوا مجيع اعمال
ويتموا أطفاال ّ
ّ
االجرام واخلراب واملوت والفقر والقتل العشوائي
والسرقات ،ألننا يف هذه االيام الصعبة بدأنا نرتحم
على يهوذا االسخريوطي وبالطس البنطي ونريون روما
وهتلر النازي ومجال باشا السفاح وغريهم من القادة
اجملرمني االشرار.
فاليوم أصبح الوطن حربا على ورق وخريطة ال حدود
هلا وارضا مغتصبة جمزأة بيد األغراب وغريهم وقيم
مفقودة واموال منهوبة.
إنين يف ّ
شك كبري من جهة هذا الوطن ومستقبله النهم
فخخوا البنية التحتية له لكي ينتهي يف حروب اهلية
طاحنة او حرب العصابات املخذلة والطويلة األمد ،وال
أعلم إن بقي اي شيء من هذا الوطن للبنانيني الذين
حيملون هوية اثرية من حرب على ورق ال غري.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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الـسبت  14أيــّار 2022

تـتمات

عون :لبنان يرفض دمج...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

مفرتضة ،لعدم امتام ما هو مطلوب منا».
وكان سبق اجللسة لقاء بني الرئيس عون والرئيس ميقاتي جرى
خالله حبث املواضيع املدرجة على جدول االعمال.

الوزير املكاري

وبعد انتهاء اجللسة ،تال وزير االعالم زياد املكاري البيان االتي:
«عقد جملس الوزراء جلسته االسبوعية برئاسة رئيس اجلمهورية
وحضور رئيس جملس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم وزير
الثقافة.
يف مستهل اجللسة ،حتدث الرئيس عون عن ان البالد على بعد يومني
من االنتخابات النيابية يف الداخل بعد امتام االنتخابات يف دول
االنتشار .وبعد انتهاء والية جملس النواب احلالي ،تصبح احلكومة
يف حالة تصريف االعمال االمر الذي يفرض االسراع يف اجناز عدد
من القضايا العالقة والضرورية خالل جلسة اليوم ،واجللسة االخرية
االسبوع املقبل .ودعا الرئيس عون اىل اقرار العديد من املشاريع
الضرورية ،على ان تنفذها احلكومة اليت ستشكل بعد االنتخابات.
اىل ذلك ،حتدث الرئيس عون عن التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت،
الفتًا اىل ان اجلمود احلاصل يف هذا التحقيق أحلق ظلمًا بعدد من
املوقوفني الذين يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم قد يكونون ابرياء.
وعليه ،جيب االسراع يف استكمال التحقيق واختاذ االجراءات الالزمة.
وقال« :كما قلت يف السابق ،اذا كانت املسألة مستعصية بسبب
تعطيل عمل احملقق العدلي ،جيب ان يكون هناك اجتهاد الزالة
االستعصاء احلاصل يف هذه املسألة».
وتناول الرئيس عون موضوع النازحني السوريني فقال« :يرتدد من
حني اىل آخر كالم عن «دمج» هؤالء النازحني يف اجملتمعات اليت
نزحوا اليها ».واضاف« :ان هذا املوضوع خطري جدًا ،ونسمعه من
حني اىل آخر .ان لبنان يرفض رفضًا مطلقًا موضوع الدمج ،ويؤكد
على موقفه الثابت جلهة عودة النازحني السوريني اىل املناطق اآلمنة
يف بالدهم ،اذ مل يعد هناك اي مربر لبقائهم يف لبنان».
ويف الشأن االنتخابي ،طلب الرئيس عون من وزراء العدل والدفاع
والداخلية التشديد على ضرورة ضبط الراشي واملرتشي يف اطار
العملية االنتخابية ،وتكليف االجهزة املعنية يف القوى العسكرية
واالمنية ،املساعدة يف هذا االمر خصوصًا بعد املعلومات عن حصول
صرف اموال بطريقة غري شرعية.
كذلك ،طلب الرئيس عون من وزيري الدفاع والداخلية اختاذ االجراءات
الالزمة لضبط الوضع االمين يف مراكز االقرتاع ويف حميطها ،ملنع
القيام بأي اعمال شغب تؤدي اىل تعكري اجواء العملية االنتخابية.
ولفت الرئيس عون اىل ان سالمة مراكز االقرتاع اساسية لتسهيل
اجراء االنتخابات( .مزيد من التفاصيل على الصفحة  2و )4

االمم املتحدة :افقار لبنان مفتعل

من جهة ثانية ،يف إطار الدورة اخلمسني جمللس حقوق اإلنسان ،صدر
املقرر اخلاص أولييفيه دي شوتر بشأن زيارته
يوم األربعاء ،تقرير
ّ
للبنان يف تشرين الثاني  .2021يعيد التقرير رسم األحداث اليت
ويوجه االتهامات للمؤسسة
أدت إىل إفقار السكان بشكل «مفتعل»
ّ
ّ
السياسية األوسع نطاقًا بالشراكة مع مصرف لبنان واملصارف،
وحيملهم املسؤولية بصورة مشرتكة وفردية
ّ
كان الفتًا أن يكون عنوان البند الرابع من تقرير أوليفييه دي شوتر
بشأن زيارته للبنان يف تشرين الثاني املاضي« :الفقر يف لبنان:
ظاهرة من صنع اإلنسان» .والتقرير ال يكتفي باإلشارة إىل األحداث
حيدد من صنعها ومن اغتنى من هذه العمليات ومن
والنتائج ،بل ّ
جيب حماسبته.
حتت هذا البند ،يعيد التقرير رسم األحداث بطريقة واضحة جدًا.
برأيه «كان ميكن ّ
جتنب انهيار االقتصاد» ،إذ كانت هناك حتذيرات
من اخلرباء االقتصاديني واملاليني منذ عام  ،2015لكن ما حصل هو
أن «القيادة السياسية جتاهلت عمدًا هذه التحذيرات».
وأوليفييه ال يكتفي بهذا االتهام ،بل يذهب أبعد حنو حتميل
املسؤولية ،مشريًا إىل أن «احلكومة واملؤسسة السياسية األوسع
نطاقًا ،ومصرف لبنان والقطاع املصريف ،يتحملون املسؤولية بصورة
مشرتكة وبصورة فردية ،عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت نتجت
من األزمة املفتعلة اليت يعيشها لبنان اليوم».
ويلفت التقرير إىل ثالثة قرارات اتخّ ذها مصرف لبنان ،أسهمت يف
وأدت إىل إفقار للسكان:
خفض قيمة العملة اللبنانية ّ
ّ
ــــ أو ً
يشكل انعدام الشفافية يف مصرف لبنان عقبة حتول دون
ال،
مساءلة الدولة .فاملصرف ال ّ
يبلغ بوضوح عن خسائره يف ميزانياته
العمومية كل أسبوعني .إذ تبينّ ملراجعي حسابات املصرف يف عام
 2018أن سياساته احملاسبية «ختتلف عن املعايري الدولية إلعداد
التقارير املالية» .ويف كانون األول  ،2015أظهرت وثائق سرية
لصندوق النقد الدولي احتياطات صافية سلبية مل يكشف عنها
بلغت  4.7مليارات دوالر .كما أن مصرف لبنان مل ينشر بيانات
األرباح واخلسائر منذ عام  ،2002ويعتمد على إيرادات مستقبلية
بالعملة األجنبية تتجاوز بكثري حجم الناتج احمللي اإلمجالي ،وهي
ممارسة طاملا انتقدها صندوق النقد الدولي .وممارسات مصرف
تقدر
لبنان املبهمة يف إعداد التقارير وعدم اإلقرار باخلسائر اليت ّ
بأكثر من  50مليار دوالر يف الوقت الراهن ،متنع تدقيق العموم
الستخدامه الثروة الوطنية.
سرًا ،دينًا
خلق
أنه
تعين
خبسائره،
يتعلق
واحليل احملاسبية يف ما
ّ
عامًا ضخمًا خارج إطار عملية شفافية العتمادات امليزانية ،ما سيثقل
كاهل اللبنانيني ألجيال .وما يثري القلق أنه يف الوقت الذي تدقق
فيه اللجان واجللسات النيابية عادة يف عمل املصارف املركزية

املستقلة ،مل تسائل جلنة املال واملوازنة يف جملس النواب اللبناني
ّ
الشاذة يف اإلبالغ ،ولذلك
قط قيادة مصرف لبنان بشأن ممارساته
جيب أن تشمل اخلطوة األوىل حنو اإلنعاش اإلقرار باخلسائر ومراجعة
حسابات مصرف لبنان .ينبغي أن تضع احلكومة حدًا لقانون السرية
الضار الذي حيول دون املساءلة احلقيقية يف القطاع
املصرفية
ّ
املالي.
ــــ ثانيًا ،من أجل اجتذاب الدوالرات وبالتالي احلفاظ على سعر صرف
ثابت ،عرض مصرف لبنان أسعار فائدة مرتفعة بشكل غري متناسب
على املصارف التجارية واملودعني األثرياء .وقد اعترب صندوق النقد
الدولي ،أسعار الفائدة هذه أعلى من السوق يف عام  ،2016وأنها
ّ
ّ
متوقعة للمستفيدين مبا يعادل  %10من الناتج احمللي
متثل أرباحًا غري
عززت احتياطات
اإلمجالي .ويف حني ميكن القول إن هذه العملية ّ
رأس املال لدى املصارف ،إال أنها أضعفت االستقرار املالي للقطاع
املصريف بالتسّبب يف خسائر كبرية يف امليزانية العمومية ملصرف
أدى يف نهاية املطاف إىل انهيار العملة وتدمري ثروة
لبنان ،ما ّ
املودعني .ومبجرد إقرار اخلسائر ،جيب على احلكومة أن تضمن
حتملها من قبل املساهمني واملودعني األثرياء الذين استفادوا من
أسعار الفائدة املرتفعة وليس من قبل  1.2مليون حساب لصغار
ّ
تقل ودائعهم عما يعادل  75ألف دوالر ،وال من
املودعني الذين
قبل عامة الناس من خالل التضخم كما هو األمر حاليًا.
ــــ ثالثًاّ :
متعددة حاليًا عقبة أمام
ميثل احلفاظ على أسعار صرف
ّ
املفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،ومن املعروف أنه يؤدي إىل
الفساد .وعندما يبيع مصرف لبنان دوالر الواليات املتحدة ،وهو
أصل عام حمدود يف لبنان ،مبعدل أقل من سعر السوق املوازية،
ميكن للصرافني حتقيق أرباح صافية عن طريق شراء العملة وبيعها،
بينما تتضاءل االحتياطات األجنبية ملصرف لبنان .كما يستفيد من
املتعددة ،املستوردون الذين ميكنهم بيع السلع
أسعار الصرف
ّ
املدعومة بأسعار غري مدعومة .ويستخدم مصرف لبنان األموال العامة
لتستفيد منها هذه اجلهات الفاعلة بشكل مباشر على حساب بقية
السكان.
وقد أسهمت هذه السياسات يف تدهور العملة وتدمري االقتصاد
مدخرات الناس مدى احلياة ،وأسهمت يف نهاية املطاف
وتبديد ّ
تطور األزمة ،هرع األفراد
الزج بالسكان يف دوامة الفقر .ومع
يف
ّ
ّ
النافذون الذين كانوا على علم بالكارثة الوشيكة إىل نقل رؤوس
وسهل عملهم الفراغ القانوني يف مراقبة
أمواهلم إىل خارج لبنان،
ّ
رؤوس األموال.
أي تقييم على
ورغم االختالل الواضح للثروة الوطنية ،مل جُيَر ّ
اإلطالق ألثر قرارات مصرف لبنان املتعلقة بأسعار الفائدة وأسعار
الصرف على خمتلف فئات اجملتمع ،وهو شرط مسبق رئيسي لضمان
امتثال السياسات النقدية حلقوق اإلنسان الدولية .ويف الوقت
الذي حترتم فيه احلكومة استقالل مصرف لبنان ،جيب عليها أن
تكفل يف تعريف والية مصرف لبنان ألاّ تؤدي السياسات النقدية
إىل انتهاك التزاماتها يف جمال حقوق اإلنسان.
منصور خيلي سبيل رجا سالمة
على صعيد آخر ،أخلى القضاء اللبناني ،أمس األول اخلميس ،سبيل
رجا سالمة ،شقيق حاكم املصرف املركزي رياض سالمة ،بعد حنو
شهرين من توقيفه مقابل كفالة مالية تعادل حنو  3.7مليون دوالر
عد األعلى قيمة يف تاريخ لبنان ،وفق ما أفاد مصدر
أمريكيُ ،ت ّ
قضائي وكالة فرانس برس.
وأوقفت املدعية العامة يف جبل لبنان القاضية غادة عون رجا
سالمة يف  17آذار .وصدرت حبقه مذكرة توقيف بناء على ادعاء
ضده جبرم «اإلثراء غري املشروع وتبييض
النيابة العامة االستئنافية ّ
األموال» ،يف ادعاء مشل أيضًا حاكم املصرف املركزي.
وقال املصدر القضائي «وافق قاضي التحقيق األول يف جبل لبنان
نقوال منصور على إخالء سبيل رجا سالمة مقابل كفالة مالية قدرها
 100مليار لرية لبنانية ( 3.7مليون دوالر حبسب السعر احلالي
وقرر احلجز على عقاراته يف لبنان
للدوالر يف السوق السوداء)،
ّ
البالغ عددها  ،40إىل حني انتهاء إجراءات احملاكمة .كما صادر جواز
سفره ومنعه من مغادرة األراضي اللبنانية»( .مزيد من التفاصيل
على الصفحة .)3

بلومربغ» 20 :شركة أوروبية ..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

فتح  10مشرتين أوروبيني للغاز حسابات يف بنك غازبروم ،مما
ضاعف العدد اإلمجالي للعمالء الذين يستعدون للدفع بالروبل مقابل
الغاز الروسي امتثا ً
ال لطلب الرئيس الروسي فالدميري بوتني.
ورفع هذا عدد الشركات األوروبية اليت فتحت حسابات لدى بنك
غازبروم إىل  20شركة ،مع وجود طلبات أخرى لنحو  14عمي ًال أوروبيًا
إضافيًا ،وفقًا ملا نقلته وكالة «بلومربغ» عن مصادر رفضت الكشف
عن أمساء الشركات.
يأتي ذلك ،فيما يكافح املشرتون األوروبيون منذ أسابيع ملعرفة
كيف ميكنهم الوفاء بأمر بوتني بدفع مثن الغاز الروسي بالروبل،
اعتبارًا من األول من نيسان ،وعدم التعارض مع عقوبات االحتاد
األوروبي املفروضة على غزو بوتني ألوكرانيا.
ومبوجب اآللية اجلديدة ،يتعني على العمالء فتح حسابني :أحدهما
بالعملة األجنبية واآلخر بالروبل يف بنك غازبروم.
وبعد أن رفضت بولندا وبلغاريا هذه الشروط ،أوقفت شركة
غازبروم تدفقات الغاز إليها يف أواخر نيسانل.
ومع اقرتاب املواعيد النهائية لسداد إمدادات نيسان يف وقت
الحق من هذا الشهر لكبار املشرتين من أوروبا الغربية ،حتركت
روسيا ملعاجلة خماوف االحتاد األوروبي من أن آلية الدفع قد تنتهك
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العقوبات.
وقال مصدر مقرب من غازبروم إن الشروط احلالية تعين أن الصفقة
قد اكتملت فعليًا ،فبمجرد أن يدفع املشرتي األوروبي العملة األجنبية
إىل بنك غازبروم ،يتم حتويل األموال بالروبل بشكل تلقائي.
مل تذكر الكتلة حتى اآلن ما إذا كانت التغيريات الروسية ختفف
خماوفها ،لكن رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي قال األربعاء
إن الشركات ستكون قادرة على دفع مثن الغاز بالروبل دون خرق
القيود.
وأضاف خالل مؤمتر صحايف «فتح معظم مستوردي الغاز بالفعل
حساباتهم بالروبل مع غازبروم» .وقال إن أكرب مستورد للغاز يف
أملانيا دفع بالفعل بالروبل.
فيما كشفت مصادر بلومربغ ،أن عدد العمالء الذين دفعوا بالروبل ال
يزال عند  ،4وهو نفس الرقم يف أواخر الشهر املاضي.
وقال إن املدفوعات من مشرتين آخرين مستحقة يف وقت الحق من
هذا الشهر.

روسيا :انضمام السويد ..

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

تصريح لصحيفة « ،»UnHerd Newsتعليقًا على إمكانية انضمام
أن ذلك لن يكون «ضربة» بالنسبة
فنلندا والسويد إىل الناتو قريبًاّ ،
وأن موسكو «مستعدة للتصدي للتحديات من قبل
لألمن الروسيّ ،
الناتو».
أنه ما أن يصبح هذان البلدان عضوين يف الناتوّ ،
وأشار إىل ّ
فإنهما
قد تكون أراضيهما هدفًا حمتم ًال للقوات املسلحة الروسية ،قائ ًال:
«إذا نشرت على تلك األراضي وحدات الناتو ،قد تصبح هذه األراضي
هدفًا أو هدفًا حمتم ًال لضربتنا».
بأن انضمامهما للناتو سيتطلب
علم
على
أن فنلندا والسويد
ّ
وأضاف ّ
«خطوات جوابية معينة من اجلانب الروسي».
أن فنلندا والسويد أعلنتا يف الفرتة األخرية أنهما تدرسان
يذكر ّ
إمكانية االنضمام إىل حلف الناتو ،وقد تقدمان طلب احلصول على
عضوية احللف األسبوع املقبل.
واليوم ،أكد املستشار األملاني ،أوالف شولتس ،أكد دعم بالده
هلذا القرار ،كذلك األمر بالنسبة لفرنسا اليت أعلنت دعمها «الكامل»
خلطوة فنلندا.
ورحب األمني العام حللف مشال األطلسي ينس ستولتنربغ ،بقرار
ّ
أن «العملية ستكون
قادة فنلندا االنضمام إىل احللف ،مشريًا إىل ّ
سلسلة وسريعة».
من جهته ،أعلن نائب وزير اخلارجية الروسي ألكسندر غروشكو يف
أن «موسكو لن تقف مكتوفة اليدين إذا انضمت فنلندا
وقت سابقّ ،
إىل الناتو».

السيد خامنئي ألمري قطر ..

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

والدوحة ،فهناك أرضية لتبادل وجهات النظر يف القضايا السياسية»،
أن «قضايا سوريا واليمن ميكن ّ
حلها عرب احلوار».
مشددًا على ّ
بأن الكيان الصهيوني اليوم،
أن «على بعض العرب أن يعلم ّ
وأكد ّ
ليس يف ظروف تسمح بالطمع به ،أو اخلوف منه».
وأشار إىل «استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب
الفلسطيين» ،وقال« :نتوقع من العامل العربي أن ينزل بصورة
صرحية إىل ميدان العمل السياسي ،ملواجهة اجلرائم الصهيونية».
ورافق أمري قطر متيم بن محد آل ثاني وفد سياسي واقتصادي
رفيع املستوى.
وتأتي زيارة أمري قطر لطهران استكما ً
ال لزيارة رئيس اجلمهورية
اإليراني إبراهيم رئيسي قبل  3أشهر للدوحة ،يف إطار تعزيز
العالقات بني اجلانبني.
ووصل أمري قطر الشيخ متيم بن محد آل ثاني ،اليوم ،إىل طهران،
على رأس وفد رفيع املستوى ،يف زيارة رمسية إليران .وأقام
الرئيس اإليراني مراسم استقبال رمسية له يف جممع سعد آباد
الثقايف.

مصدر فرنسي يستبعد ..

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي ،أمس األول اخلميسّ ،
إنه ليست
هناك فرصة تذكر ألن توافق الواليات املتحدة على رفع قوات حرس
الثورة اإليراني من قائمة «املنظمات اإلرهابية األجنبية» يف أي وقت
قريب ،مما يلقى بظالله على املفاوضات النووية.
ومنذ آذار ،توقفت احملادثات الرامية إلحياء االتفاق النووي اإليراني
لعام  2015مع القوى العاملية.
وقال املصدر للصحافيني« :وصلت املفاوضات إىل طريق مسدود،
إنين متشائم إزاء إمكانية حل هذا املوضوع بسرعة».
أن املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده،
يذكر ّ
إن بالده ملتزمة باملسار الدبلوماسي للتوصل إىل اتفاق قوي
قال ّ
ً
أن «التوصل إىل اتفاق ممكن إذا
ا
مؤكد
بالثقة،
وجدير
ومستدام
ّ
اختذت واشنطن قرارها وردت على النقاط املتبقية».
وصرح املتحدث باسم جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية يف
ّ
بأن بالده «يف
الربملان االيراني ،حممود عباس زاده مشكيينّ ،
صدد حل سائر القضايا اخلالفية يف املفاوضات النووية بالصورة
أن «اجلانب الغربي ال يبدي حسن
اليت تليب طموحاتها» ،الفتًا إىل ّ
نية جتاهنا».
وجرى التوافق بشكل أساسي يف آذار على اخلطوط العريضة التفاق
يهدف إىل إحياء االتفاق املوقع عام  ،2015والذي يفرض قيودًا
على الربنامج النووي مقابل ختفيف العقوبات االقتصادية.
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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

سيارة  e-tron GTمن أودي حترز لقب
جينيسيس تستعرض طراز» »X Speediumكوبيه
«أفضل سيارة يف العامل من حيث األداء»
يف مركز «جينيسيس هاوس» يف نيويورك

حققت سيارة  e-tron GT quattroإجنازًا كبريًا يف
حفل توزيع جوائز  World Car Awardsهلذا العام،
والذي أقيم للمرة الثامنة عشرة يف نيويورك.
وكانت سيارة  e-tron GT quattroمرشحة ضمن
فئة «أفضل سيارة كهربائية يف العامل» ،وفئة
«أفضل سيارة يف العامل من حيث األداء» ،وفئة
«أفضل تصميم سيارة يف العامل» ،وحصلت على
لقب «أفضل سيارة يف العامل من حيث األداء»
يف حفل توزيع جوائز السيارات األكرب واألشهر
على مستوى العامل ،والذي ُيطلق عليه اسم «جوائز
األوسكار يف عامل السيارات» .واخترب أكثر من 100
صحفي متخصص يف السيارات من مجيع أحناء
العامل مجيع السيارات اليت تأهلت ثم صوتوا على
جوائز العام .2022
وقال كارسنت بندر ،املدير التنفيذي لشركة أودي
الشرق األوسط« :يسرنا فوز سيارة e-tron GT
جبائزة أفضل سيارة يف العامل من حيث األداء
لعام  ،2022فقد كانت  e-tron GTهي السيارة
الكهربائية الوحيدة يف هذه الفئة ،حيث تنافست

مع السيارات فائقة األداء األخرى الشهرية على
مستوى العامل .ويعترب هذا الفوز دلي ًال على
رؤيتنا ملستقبل التنقل ورمزًا للمسار الذي تتبعه
شركتنا».

نظام متطور للتحكم يف درجات الحرارة لتوفري األداء
الثابت

يتميز أداء سيارة  e-tron GT quattroالفائق،
أهلها للحصول على هذا اللقب العاملي،
الذي ّ
بالثبات الكبري بفضل النظام املتطور للتحكم يف
درجات احلرارة .ويتكون هذا النظام من أربع دوائر
حرارية ،مما يعين متيز البطارية ومكونات منظومة
احلركة بدرجة حرارة مثالية دائمًا ،وثبات األداء
الفائق طوال الوقت.
وبفضل نظام التحكم الذكي يف درجات احلرارة،
يعمل نظام خمطط مسار  e-tronيف السيارة على
احلفاظ على درجة حرارة البطارية يف نطاق مثالي
للشحن ،حتى أثناء قيادة السيارة ،وذلك اعتمادًا
على درجة احلرارة اخلارجية ،مما يتيح الشحن
السريع للبطارية حتى  270كيلووات.

عرض سيارتي أودي  A8و S8اجلديدتني
للمرة األوىل يف منطقة الشرق األوسط

عرضت أودي الشرق األوسط سيارتي  A8و،S8
أحدث سياراتها الفخمة ،لوسائل اإلعالم اإلقليمية
يف دبي بشكل حصري قبل طرحهما رمسيًا يف
األسواق.
قدمت شركة أودي سياراتي الصالون الرئيسيتني
بتصميم جديد كليًا إلعادة صياغة معايري الرفاهية
وت ّهز سيارتا  A8و
يف أسطول سياراتها احلالي .جُ
 S8مبصابيح أمامية وخلفية متطورة مع العديد من

الوظائف املبتكرة اليت تعكس التقنيات احلديثة
اليت متتاز بها السيارتان.
وتزامن الكشف عن سيارتي  A8و S8اجلديدين
كليًا مع عرض سيارة  ،skysphereوهي سيارة
تعب أودي من خالهلا عن رؤيتها للفخامة
جتريبية رّ
املتطورة يف املستقبل وذلك من خالل تقنيات
القيادة الذاتية والتصميم املبتكر للمقصورة
والنظام الرقمي الشامل املتطور.

استعرضت جينيسيس سيارتها من طراز X
 Speediumكوبيه ،ألول مرة يف مركز «جينيسيس
هاوس» ،وسط مدينة نيويورك يف منطقة
«ميتباكينج ديسرتيت».
تصميم حديث يستشرف املستقبل
صممت سيارة  X Speediumبطريقة مميزة
ُ
مستوحاة من التصاميم اإلبداعية ذات منط «فري
ستايل» والذي يعد املفهوم األساسي لفئة X
 ،Conceptحتت قيادة لوك دونكريفولك ،نائب
الرئيس التنفيذي للتصميم والرئيس اإلبداعي
يف اجملموعة ،واحلائز على لقب أفضل شخصية
يف جمال السيارات على مستوى العامل لعام
 .2022يواكب الطراز اجلديد قيم وإرث فلسفة
تصميم جينيسيس املتأصلة واملعروفة بـ «األناقة
الرياضية» ،مع ملسات إبداعية وبطريقة أكثر
تطورًا وحداثة.
استلهم مصممو جينيسيس اسم  Speediumمن
شغفهم برياضة السيارات واألجواء احلماسية
املرتسخة يف مسار السباق يف كوريا .جيسد
االسم أيضًا مبدأ جينيسيس القائم على أن
القيادة ستظل عنصرًا قويًا يف عصر السيارات
الكهربائية .وتزيد كلمة «كوبيه» من متعة القيادة
مع تصاميم مجالية ومميزة.
انتهجت جينيسيس مفهوم «الفكر االختزالي» يف
التصميم ،أو ما هو معروف بـ «األقل هو األكثر»
بالنسبة للطراز اجلديد .ومتيزت  X Speediumكوبيه
بأناقتها األخاذة ،وخطوطها التصميمة الواضحة،
وتفاصيلها اجلمالية والتكنولوجية الدقيقة.
تضع جينيسيس خططًا لتصنيع الطرازات
الكهربائية املستدامة يف أسواق حمددة ،متجاوزة
كافة التحديات احلالية على هذه الفئة من
السيارات ،وتعمل على افتتاح خط إنتاج متقن.
وصرح لوك دونكريفولك« :متثل هذه السيارة
اجلديدة نقطة حتول تارخيية يف األسلوب
املستقبلي للسيارات املستدامة» .وأضاف:
«إنها ليست سيارة للعرض فقط ،بل جاءت
لتمثل الطابع املستقبلي لعالمتنا التجارية وروحها
التقدمية واجلريئة ،وتسهل طريقنا يف استكشاف
آفاق وأفكار إبداعية للموجة التالية من املركبات
الكهربائية مع االلتزام الدائم بهوية تصاميم
جينيسيس».
شهدت  X Speediumمجلة من التحديثات يف
اجلزء األمامي من السيارة ،حيث تطورت مصابيح
جينيسيس ذات اخلطني لتصبح مندجمة ومنسجمة

بطريقة مذهلة مع الشبكة األمامية اليت تأتي على
شكل درع .مت تصميم الطراز ليحمل توقيع العالمة
التجارية ،وظهر ذلك واضحًا يف شكل اجلناح
الكهربائي ،ودمج مصابيح التشغيل النهاري
مع الضوء املنخفض والشعاع العالي معًا .حيمل
الطراز وجهًا رائدًا للسيارات الكهربائية ليؤكد
حتول جينيسيس لتصبح عالمة جتارية للسيارات
الكهربائية بالكامل مع إطالقها ستة طرازات
جديدة حبلول عام .2030
جنحت جينيسيس يف إعطاء انطباع بالسالسة
والتطور على حد سواء ،وبأسلوب رائع لتكون
النتيجة تصميمًا منبسطًا غري متقطع ،إذ يظهر
هيكل السيارة من الناحية العلوية على شكل
ساعة رملية غاية يف التناسق ،ما يوضح شغف
السيارة الرياضية وشخصيتها البارزة ،كما يربز
الشكل الرشيق والقوي يف أقواس العجالت ما
خيلق حضورًا قويًا.
حيافظ التصميم اجلانيب على الطابع املميز
لسيارات جينيسيس ،بفضل اخلطوط التصميمية
املقوسة اليت متتد على طول اجلانب وباقي أحناء
السيارة لتخلق انطباعًا بالديناميكية واألناقة مثل
أي سيارة كالسيكية فريدة .وعملت جينيسيس
على تعزيز اإلحساس الرياضي للسيارة اجلديدة
من خالل تصميم منحين فريد  anti-wedgeلتظهر
بصور متكاملة ومتجانسة ،ومبظهر انسيابي ينضح
بأناقة بسيطة.
تتميز املصابيح اخللفية خبطني متناسقني ،يف
حني مت ضبط مجيع العناصر الوظيفية يف املصد،
ما يساعد يف احلصول على أشكال واضحة
ونقاوة استثنائية .تأتي إضاءة مصابيح الفرامل
على شكل حرف  Vداخل جمسم دائري لتخلق
تباين واضح والفت للنظر وكأنها لوحة هندسية
مرسومة بدقة متناهية ،ويعد هذا التصميم أحد
السمات املميزة لسيارة جينيسيس اجلديدة.
قال دونكريفولك« :مننح كل عنصر يف سيارات
جينيسيس تصميم إبداعي ينفرد به» .وأضاف:
«ال يتعلق األمر جبعل العناصر املصممة تتنافس
مع بعضها ،ولكن األهم هو تنظيم تلك العناصر
وترتيبها بطريقة متكاملة ومتجانسة».
مت اختيار اللون األخضر الزمردي املعدني «Inje
 »Greenللسيارة املعروضة ،املستوحى من مسار
السباقات يف كوريا ،واملناظر الطبيعية اجلبلية
احمليطة باملسار مكم ًال صورة السيارة الكالسيكية
اليت جتسد الديناميكية والسرعة واألناقة.
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صــحة وغــذاء

كيف تفقد الدهون احلشوية:

 30غراما فقط من غذاء يومي
قد يساعدك على إنقاص الوزن!

ميكن أن تؤدي زيادة الوزن إىل زيادة خطر اإلصابة حباالت صحية
معينة ،وقد يتطلع بعض األشخاص إىل فقدان الوزن الزائد
بأمان.
ويف الواقع ،تشري بعض الدراسات إىل أن تناول األلياف ميكن أن
يساعدك على إنقاص الوزن.
وتالحظ هارفارد هيلث أن إحدى الدراسات املنشورة يف حوليات
الطب الباطين ،وجدت أن تناول  30غراما من األلياف كل يوم
ميكن أن يساعدك على إنقاص الوزن .ويف الواقع ،تقول :NHS
«األطعمة اليت حتتوي على الكثري من األلياف ميكن أن تساعدك على
الشعور بالشبع ،وهو أمر مثالي لفقدان الوزن».
وميكن أن تشكل الدهون احلشوية خماطر صحية خطرية وقد ارتبطت
بزيادة خماطر اإلصابة بأمراض القلب والسكري من النوع .2
وتقول « :NHSتوجد األلياف فقط يف طعام النباتات ،مثل الفاكهة
واخلضروات والشوفان وخبز احلبوب الكاملة واألرز البين واملعكرونة
والفول والبازالء والعدس .ونظرا ألن معظم البالغني يأكلون ما
معدله  18غراما فقط يف اليوم ،فنحن حباجة إىل إجياد طرق لزيادة
مدخولنا».
وهناك أدلة قوية على أن تناول الكثري من األلياف يرتبط باخنفاض
خماطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من
النوع  2وسرطان األمعاء.
وتقول « :NHSمن املهم احلصول على األلياف من جمموعة متنوعة
من املصادر ،ألن تناول الكثري من نوع واحد من الطعام قد ال يوفر
لك نظاما غذائيا صحيا متوازنا».
وتالحظ  Nuffield Healthأن مؤشر كتلة اجلسم ( ،)BMIعلى الرغم
من أنه ال يزال مفيدا ،فقد خضع لتدقيق متزايد ألنه ال ميثل متثيال
كامال لتكوين اجلسم أو الصحة.
وتوافق  NHSعلى ما يلي« :ميكن أن خيربك مؤشر كتلة اجلسم
اخلاص بك إذا كنت حتمل وزنا كبريا ،ولكن ال ميكنه معرفة ما إذا
كنت حتمل الكثري من الدهون .وإذا أجريت تغيريات على نظامك
الغذائي ومستويات النشاط البدني ولكنك ال تفقد قدرا كبريا من
الوزن ،فقد يوصي طبيبك باألدوية اليت ميكن أن تساعدك .ال
تستخدم األدوية إال إذا كان مؤشر كتلة اجلسم لديك ال يقل عن
 ،30أو  28إذا كان لديك عوامل خطر أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم
أو داء السكري من النوع .»2
وتقول « :Mayo Clinicوزنك هو عملية توازن ،والسعرات احلرارية
هي جزء من هذه املعادلة .ويعود سبب فقدان الوزن إىل حرق
سعرات حرارية أكثر مما تتناوله .وميكنك القيام بذلك عن طريق
تقليل السعرات احلرارية الزائدة من األطعمة واملشروبات ،وزيادة
السعرات احلرارية اليت يتم حرقها من خالل النشاط البدني».

تعرف على نظام غذائي يساهم يف ضبط ضغط الدم
اذا كنت تستكشف أنظمة غذائية خمتلفة مؤخرا ،فرمبا تكون قد
عثرت على نظام  DASHالغذائي ووجدت نفسك فضوليا ملعرفة
ما يتضمنه.
مت تقديم نظام  DASHالغذائي ألول مرة يف عام  ،1997وهو عبارة
عن «األساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم» ،ويعرف بأنه
ضغط الدم االنقباضي الذي يزيد عن  130ملم زئبق أو ضغط الدم
االنبساطي الذي يزيد عن  80ملم زئبق ،وفقا ملركز السيطرة على
األمراض.
ويتسبب ترك ارتفاع ضغط الدم دون عالج ،يف تلف جمموعة من
األعضاء يف مجيع أحناء اجلسم وقد يؤدي إىل نوبة قلبية أو سكتة
دماغية.
ويوفر نظام  DASHالغذائي حبسب اخلرباء طريقة رائعة قائمة على
التغذية للمساعدة يف تقليل ارتفاع ضغط الدم دون احلاجة إىل
إجراء أي تغيريات جذرية على الطعام الذي تتناوله ،وذلك بالرتكيز
على تقليل كمية الصوديوم املستهلكة من خالل تشجيع الناس
على تناول األطعمة الكاملة.
ما هو نظام  DASHالغذائي؟
يركز نظام  DASHالغذائي على تقليل استهالك اللحوم احلمراء
واألطعمة املصنعة بشكل كبري واليت حتتوي على نسبة عالية من امللح
والسكر ،وزيادة كمية البوتاسيوم واملغنيسيوم والكالسيوم.
ويلعب البوتاسيوم واملغنيسيوم والكالسيوم دروا مهما يف تنظيم
ضغط الدم ،بسبب دروها يف اسرتخاء وانقباض األوعية الدموية.
إضافة إىل ذلك ،فإن البوتاسيوم له تأثري تطهري على الصوديوم
يف اجلسم ،ووفقا جلمعية القلب األمريكية كلما زادت كمية
البوتاسيوم اليت تتناوهلا ،زاد فقدان الصوديوم عن طريق البول.
وجدت مراجعة يف جملة الكلية األمريكية ألمراض القلب أن خفض
الصوديوم قد يكون مفيدا ألولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط
الدم قبل واملرحلة األوىل من ارتفاع ضغط الدم ،وأشارت الدراسة
إىل أنه ميكن استخدام نظام  DASHالغذائي كطريقة تدخل للمساعدة
يف خفض ضغط الدم املرتفع واملساعدة يف منع املصابني بارتفاع
ضغط الدم من اإلصابة حباالت صحية ثانوية.
ماذا تأكل يف حمية DASH؟
تشرح أخصائية التغذية ومعاجل الطعام ومستشارة التغذية املسجلة
لورا كالرك ،اخلصائص الرئيسية لنظام  DASHالغذائي .وتقول:
«إنه نظام غذائي غين بالفواكه واخلضروات واحلبوب الكاملة
واألمساك والدواجن والفول والبقول واملكسرات والبذور ومنتجات
األلبان قليلة الدسم».
وتضيف كالرك« :الرتكيز يف نظام  DASHالغذائي على تقليل
اللحوم واألطعمة املصنعة اليت حتتوي على نسبة عالية من امللح
والسكر ،واجلمع بني تقليل امللح مع تناول املزيد من األطعمة اليت
تساعد على خفض ضغط الدم ومحاية الشرايني ،وال توجد أشياء
مطلقة يف هذا النظام الغذائي ،يتعلق األمر بتحقيق توازن أفضل
جتاه األطعمة اليت ثبت أنها تساعد وتقليل تناول امللح إىل أقل
من  6جرام يوميا».
وحبسب كالرك يساعد زيادة تناول الفواكه واخلضروات واحلبوب
الكاملة ،كما يوصي نظام  DASHالغذائي ،على زيادة تناول
األلياف الغذائية ،مما مينح بدوره إحساسا باالمتالء والشبع عند
تناول الطعام .إذ غالبا ما يتسبب اجلوع وقلة الرضا يف اإلقالع عن
اتباع نظام غذائي ،لذلك من املهم املساعدة يف احلفاظ على اجلوع
منخفضا وزيادة احلافز.
يشري حتقيق جملة التغذية يف دور األلياف يف إنقاص الوزن إىل
أن اتباع نظام غذائي غين باأللياف ميكن أن يساعد املصابني
بالسمنة على االلتزام بنظام غذائي مقيد السعرات احلرارية ،نظرا
ألن السمنة غالبا ما تكون حالة موجودة جنبا إىل جنب مع ارتفاع
ضغط الدم ،فإن تقليل الوزن الكلي ميكن أن يكون مفيدا يف
املساعدة يف عالج أعراض كليهما ،وتقليل الضغط على نظام
القلب واألوعية الدموية.

وفقا ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( ،)CDCفإن
حوالي  1من كل  4بالغني ( )24٪يعانون من ارتفاع ضغط الدم
خيضعون للسيطرة ،وهو رقم خميف جدا بالنظر إىل عدد األشخاص
املصابني به يف الواليات املتحدة ،وقد تساعد التغيريات الغذائية،
مثل اتباع نظام  DASHالغذائي يف إبقاء احلالة حتت السيطرة.
توضح كالرك أن نظام  DASHالغذائي له عدد من التطبيقات،
على الرغم من أنه بدأ كنظام غذائي ملساعدة املصابني بارتفاع
ضغط الدم ،ومت تصميمه يف األصل خلفض ضغط الدم ،وله
أيضا فوائد أخرى لصحة القلب واألوعية الدموية وقد ثبت أنه
يقلل من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وحيسن
صحة القلب واألوعية الدموية بشكل عام نظرا لكونه ً
غين بالعناصر
الغذائية الواقية للقلب مثل األلياف والكالسيوم والبوتاسيوم و
املغنيسيوم .تقول كالرك« :إنها طريقة صحية لتناول الطعام
مناسبة جلميع أفراد األسرة».

املكسرات أفضل األطعمة املقاومة للسرطان
سيؤثر السرطان على شخص من بني كل شخصني خالل حياته،
ولكن حلسن احلظ ،فإن الوعي باألعراض والتشخيصات األفضل
والعالجات احملسنة تعين أنه قد ال يكون خميفا كما كان من قبل.
وبغض النظر ،إذا كان بإمكانك اختاذ خطوات لتجنب اإلصابة
بالسرطان ،فستفعل ذلك.
وقال الدكتور ويليام لي« :إن اختياراتنا فيما يتعلق بالطعام
ضرورية للوقاية من السرطان وعالجه وحتى عكس مساره».
وتعد املكسرات من أفضل األطعمة املقاومة للسرطان اليت ميكنك
تناوهلا ،وخاصة اجلوز واللوز والبندق والكاجو والفستق واملكسرات
الربازيلية.
وأوضح الدكتور لي« :حتتوي املكسرات على مادة البوليفينول
اليت تقاوم السرطان وتعزز جهاز املناعة لدينا حملاربة السرطان.
ولديها أيضا أمحاض أوميغا  3الدهنية الصحية ،واليت ميكن أن
جتوع السرطان عن طريق قطع إمدادات الدم» .والغذاء التالي
ّ
الذي جيب التفكري فيه هو تناول املزيد من الطماطم.
وأوضح قائال« :قد ُتعزى قوتها إىل الاليكوبني ،الذي حيمي
احلمض النووي اخلاص بك من التلف ،ما يساعد على محايتك من
السرطان».
وأشار الطبيب لي إىل البحث الذي أظهر أن الرجال الذين تناولوا
كوبني إىل ثالثة أكواب من الطماطم املطبوخة مرتني أسبوعيا لديهم
خطر أقل بنسبة  30%لإلصابة بسرطان الربوستات.
كما أن البطاطا األرجوانية هي صديقة أخرى ملكافحة السرطان،
واليت حتتوي على مادة كيميائية طبيعية تسمى األنثوسيانني،
تقتل اخلاليا السرطانية ومتحو اخلاليا اجلذعية السرطانية املخيفة.
ويوصي الدكتور لي باحملار ،حيث حيتوي على الربوتينات
والسكريات واألمحاض األمينية.
وحتتوي حمتويات احملار على تأثريات قوية مضادة لألكسدة حتمي
احلمض النووي من أضرار اجلذور احلرة.
وقال لي« :وجد الباحثون أن تناول مستخلصات احملار ميكن أن
يقلل تلف احلمض النووي بنسبة .90%
وعندما يتعلق األمر مبشروب صحي ،قد يفاجئك أن الطبيب لي
مل يقل املاء .بدال من ذلك ،يوصي بشرب شاي املاتشا األخضر.
وأظهر باحثو السرطان يف إجنلرتا أن شاي املاتشا األخضر ميكن
أن يقاوم سرطان الثدي عن طريق قطع خطوط الوقود عن اخلاليا
اجلذعية السرطانية.
وأجريت الدراسة يف املخترب ،وليس على األشخاص املصابني
بسرطان الثدي.
ومع ذلك ،يقول الدكتور لي إن االكتشاف «مثري وجيب أن يؤدي
إىل مزيد من البحث ملعرفة ما إذا كانت نفس التأثريات ستحدث
يف األشخاص املصابني بسرطان الثدي».

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS
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Who won the debate and why? experts deliver their verdicts

Prime Minister Scott Morrison and Labor leader
Anthony Albanese faced
off in the second leaders’ debate on Sunday
night during which issues of policy and character sparked a number
of lively and robust exchanges.
Six experts from the Herald and The Age - Shane
Wright, Jacqueline Maley, Chip Le Grand, Dana
Daniel, Anthony Galloway and Rachel Clun
- ran their eyes over the
arguments and performances of both leaders.
Not such a great debate – talking points at
a COVID-safe separation
with some shouting in
between.
Albanese was able to
link his economic policies to real-world examples while Morrison
was forced into a macro
picture not connected to
most voters’ lived experience.
The cost of living was
always going to be a key
issue in this debate, given the Reserve Bank’s
interest rate rise. The
problems facing whichever party wins the May
21 poll were exposed in
the debate: global and
domestic inflation, years
of poor wage growth,
slipping productivity and
now budget debt on its
way to $1 trillion.
Morrison defended quite
well the move into debt,
making the correct point
that it was the price to
save the economy and
millions of jobs.
Advertisement
But elections are about
the future. Albanese used
the national stage to talk
up Labor’s agenda, focusing on areas such as
childcare and renewable
energy.
The Labor leader used
the word “plan” an awful lot and he clearly had
one for this debate – to
turn each question into
an opportunity to talk on

Scott Morrison and Anthony Albanese faced off in the second leaders’ debate.Credit:Kathleen Adele

his own terms.
Albanese
connected
his policies to ordinary
people’s lives. Morrison failed to do so, and
his question time-style
heckling didn’t work for
TV, even though it clearly
rattled his opponent.
A particularly excruciating moment came when
Morrison was asked
about his well-publicised
failure to connect with
female voters.
He froze for a moment
before trying to rattle off
a statistic about victims
of domestic violence,
and getting it wrong. It
felt as if he was just trying to form random sentences with “women” as
the noun.
Albanese struggled to
keep pace with Morrison’s quick and ready
interjections to his answers. But he was able
to articulate a narrative
for a Labor government
and flung forward to the
future, which was ultimately more convincing
than Morrison’s efforts
to talk up his record.
It is doubtful any of us are
wiser about the relationship between transmission costs and electricity
prices after a lengthy and
testy exchange between
the two leaders on this
wonky issue, but we certainly saw sparks fly.
This has to be a good
thing for Albanese, who
needs to convince undecided voters that he has
the personal wattage required to be prime min-

ister. A notable aspect of
this debate is how comfortable the Opposition
Leader appeared on what
the government hoped
would be its electoral
strong suits: the economy and cost of living.
Morrison got his licks in:
his description of Labor
being ready to hit the
ground reviewing captures the sense that Albanese is promising little
to get in The Lodge and,
perhaps more worryingly, intends to honour
that pledge. But, given
the ground he is trying
to make up, it didn’t feel
that the PM did enough.
Albanese exploited the
government’s weaknesses on integrity, climate
and cost of living while
giving the fewest concrete promises possible.
Morrison attacked the
Opposition Leader for
announcing “more reviews than policies”, accusing his opponent of
“hiding in the bushes”.
Albanese appealed to
voters to trust him on
health, while unveiling
few major policies and
promising that “a better future is within our
reach”.
He pledged to deliver
“stronger Medicare, including cheaper medicines”, matching the government’s own promise
to lower Pharmaceutical
Benefits Scheme costs,
and pushed Morrison to
admit he was wrong to
say the COVID-19 vaccine program was not a

race.
Albanese said Labor
would “fix the aged care
crisis” and make a supporting submission to
the Fair Work Commission wage case, while
conceding aged care
providers would be given
flexibility around nurse
ratios. Morrison did not
mention aged care.
If Labor wins, voters will
have to wait and see
what wider reforms Albanese will pursue.
Morrison was fighting
the last war, while Albanese was not adequately
across the detail.
Albanese gave the more
polished performance
and had a stronger narrative on cost of living,
wages, childcare, power
prices and treatment of
women. The detail didn’t
match the narrative,
though.
Morrison spoke excessively about the past
three years, rather than
his plan for the next
term. While he was more
across the facts, his delivery was at times sloppy.
Nowhere was the lack of
substance in this campaign more evident than
in the debate over national security. There’s
no difference between either party, yet they both
sought to make cheap
political points: Morrison
attacked Albanese over
a speech Labor deputy
leader Richard Marles
gave in China, while Albanese lashed Morrison

over the sale of the Port
of Darwin and the Solomon Islands-China security deal.
Albanese’s attack landed, but he didn’t explain
what Labor would do differently.
Anthony Albanese found
his voice in a debate
dominated by shouting
as both he and Scott Morrison sought to dominate
the airtime.
Albanese happily interjected and pointed out
inconsistencies in Morrison’s arguments on
unity, climate targets
and more as the debate
ranged from the cost of
living to plans for the future and trustworthiness.
Morrison sought to point

out Labor flip-flops on
housing, and we found
out that Albanese thinks
negative gearing is good,
actually, after abandoning the policy last year.
If there was a prize for
shoutiest politician, Albanese won. But what of
actual policy?
Morrison pointed to the
Coalition’s record: lower
power prices over the
course of the Coalition’s
near decade in charge,
and $250 payments to
pensioners.
Albanese highlighted
Labor’s broad plans for
better access to childcare, wage growth and
smart investments to
boost productivity, but
with little detail.

Victorian Premier Daniel Andrews is facing a
motion in parliament to
stand down over an Independent Broad based
Anti corruption investigation.
Operation Sandon is looking into alleged “serious
corrupt conduct” regarding Casey council’s planning and property development decisions, with
The Australian revealing
last week Mr Andrews
was privately questioned
as part of the investigation.
It has led to upper house
Opposition Leader David
Davis introducing a motion for Mr Andrews to
stand down as Premier.
“Dan didn’t want us to
know he’d been questioned by IBAC. Then, he
didn’t want us to know
he’d been questioned by
IBAC again. Now, he’s being protected from having
to explain why,” Mr Davis
posted to social media on
Tuesday.
“What are you hiding Mr
Andrews?”
The motion calls for Mr
Andrews to “to stand
aside from all official
responsibilities”
until

IBAC’s report on Operation Sandon is tabled in
parliament.
It also says he should
“not participate in any executive or administrative
decision-making” during
this time.
Mr Davis will also move
another motion in parliament over any potential
communication between
Mr Andrews and property
developer John Woodman.
If parliament agrees to the
resolution, all emails and
other correspondence
since December 4, 2014
between the Premier or
the Office of the Premier
and Mr Woodman, his employees and companies
would need to be tabled
within three weeks.
The motions will be debated and voted on in
parliament on Wednesday.
It comes after it was revealed last month that Mr
Andrews was also grilled
in secret as part of another IBAC investigation
called Operation Watts,
which is looking at the
alleged misuse of public
resources and branch
stacking my Labor MPs.

Daniel Andrews facing motion
to stand down as Premier
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Anthony Albanese slams LNP’s Labor targeted by anti-abortion campaign
candidates have
‘deal’ with Clive Palmer and UAP Labor
reportedly become the
Anthony Albanese has
taken aim at an apparent
‘deal’ between the Morrison government and Clive
Palmer’s United Australia
Party.
Anthony Albanese says
it “isn’t a great shock”
that Clive Palmer’s United Australia Party has
swapped preference recommendations with the
Liberal Party in key seats
Labor is hoping to win.
Mr Palmer has revealed
the UAP will recommend
preferencing Liberal incumbents over Labor
hopefuls in the crucial
marginal seats of Chisholm, Reid and Bass.
The Opposition Leader
has taken aim at Scott
Morrison for doing a deal
with Mr Palmer, despite
the Prime Minister’s assurance there was no deal
being done.
“In spite of the declarations that have been made
that no preference deals
were being done, it’s very
clear that there have been
some arrangements put
in place between those
minor parties and the Liberal Party,” Mr Albanese
told ABC Radio on Tuesday morning.
“But we are not completely shocked by that.”
Back in March, the Prime
Minister told the West
Australian it was “not
(his) request” to see a
deal done with Mr Palmer
anywhere in the country.
“I don’t believe there will
be a deal,” Mr Morrison
said at the time.
Mr Palmer had previously
promised his party would
recommend preferencing
all incumbents last as part
of his campaign against
the two major parties.
UAP how-to-vote cards
recommend preferencing
under-threat Liberal MPs
Gladys Liu, Fiona Martin
and Bridget Archer ahead
of Labor challengers.
Mr Albanese is hopeful

Clive Palmer had previously pledged to put all incumbents last on howto-vote cards, but appears to have changed his tune in a number of key
LNP-held marginal seats. Picture: NIGEL HALLETT

people will give their first
preference to Labor.
The UAP will also recommend preferencing Liberal incumbents Jason
Falinski in Mackellar and
Dave Sharma in Wentworth – both of whom are
under threat from “teal”
independents.
Both candidates have
traded the second preference position with the
UAP.
In another seat under
threat from an independent – North Sydney –
however, Mr Palmer says
his party recommends
putting incumbent Trent

Zimmerman last “because he’s preferenced
the Labor Party over … our
party”.
Another significant Liberal figure at the bottom
of the UAP’s how-to-vote
card is in Dickson, which
Defence Minister Peter
Dutton currently holds.
While most Australians
will head to the polls on
election day, May 21,
up to a third of electors
could vote in pre-poll or
via postal votes.
Mr Albanese said he “encourages people to get
out there and exercise
their democratic rights”.

targets of an anti-abortion
scare campaign organised
by a “pro-life” group.
An advertising campaign
has targeted Labor candidates over an earlier
policy to allow abortions
in public hospitals.
Pamphlets reportedly delivered to voters in the
marginal seat of Macquarie bear the slogan: “Labor
wants you to fund abortions”.
An image of one of the
pamphlets posted on Twitter states they were authorised by “pro-life” group,
Cherish Life Queensland.
The materials singled out
Anthony Albanese as well
as Labor candidate for
Macquarie Susan Templeman.
The group ran an almost
identical campaign in the
2019 election, also targeting Ms Templeman.
Australia’s Assistant
Women’s Minister Amanda Stoker stirred controversy recently by taking
part in one of the group’s
rallies in Brisbane.
Last week Prime Minister
Scott Morrison said he

Last election Labor said it would move to make taxpayer-funded abortions available in public hospitals, however the party has not announced
a similar stance so far this election. Image: Twitter, Saffron Howden

does not want a debate
over abortion currently
consuming the US to take
place in Australia as it
could “deeply divide this
country”.
“I don’t want to see the
disruptive, divisive debate that we’ve seen over
decades and decade and
decades [in the US] take
place here in Australia,”
Mr Morrison said.
“I don’t intend to bring it
into the agenda, because
I think it can be a very
divisive and polarising
issue, and I wouldn’t recommend it being part of
our national debate,” he
said.
Last election Labor said
it would move to make
taxpayer-funded abortions available in public

hospitals, however the
party has not announced
a similar policy in this
election.
Cherish Life’s pamphlets
describe Labor’s abortion
stance as “extreme”.
In the past the group’s
leaders have claimed
their religious beliefs
compel them to oppose
abortions.
“Cherish Life campaigns
at key elections for life,”
the group’s website
states.
“We do this to help keep
pro-abortion and pro-euthanasia MPs and parties
out of government, so to
protect human life. We
have no political alignment or affiliation, but we
will target those who target life.”

Dan Andrews fumes at Scott Morrison, Anthony Albanese labelled a ‘pushover’
Victorian Premier Daniel
Andrews has lashed out
at the Prime Minister in a
new political spat, claiming his state has been
“ripped off”.
Anthony Albanese was
in Victoria on Tuesday
morning to spruik more
than $2 billion in funding for the Suburban Rail
Loop. Mr Morrison has
accused him of being
a “pushover” who will
“throw money” at Labor
state governments - a
claim that set off Premier
Daniel Andrews’ temper.
Scott Morrison appeared
to be momentarily blindsided during that grilling
about Warringah candidate Katherine Deves.
Right off the bat, Mr Morrison was asked whether
he still stood by Ms Deves,

given she’d walked back
her previous apology for
saying trans people were
“surgically
mutilated”
(she insisted that was
the “correct terminology”
during an interview with
Sky News on Monday.
The Prime Minister said
the issue of transgender
reassignment surgery in
“young adolescents” was
an incredibly sensitive
topic.
“What we’re talking about
is gender reversal surgery
for young adolescents.
And we can’t pretend that
this is not a very significant, serious issue. It is.
It’s complicated,” Mr Morrison said.
“The issues that have to
be considered, first and
foremost, are the welfare
of the adolescent child

and their parents. We
can’t pretend that this
type of surgery is some
minor procedure. This is a
very significant change to
a young person’s life, and
it is often irreversible.
“It’s a troubling issue. And
for us to pretend that it’s
a minor procedure – it’s
not. It is extremely significant, and it changes that
young adolescent child’s
life forever.”
Mr Morrison then appeared to be taken aback
when a reporter pointed
out that only people aged
18 and over can have
gender reassignment surgery in Australia, meaning
“young adolescent children” can’t even undergo
the procedure Ms Deves
is so vehemently against.
The Prime Minister pivot-

ed quickly, saying: “Even
at any other stage, this is
a serious change. It is an
irreversible change.”
“«Well the record is very
clear,» said Mr Andrews.
«We have been ripped off
by this Liberal-National
government. And instead
of Mr Morrison talking
about he issue, he ought
to have been here delivering for Victorian workers
and families.
«I>ve had a conversation
with the Prime Minister
about this suburban rail
loop, and zero dollars.
Zero dollars. The contrast
could not be clearer. Anthony Albanese is about
building things. He>s
about partnership. He>s
about creating jobs.»
He said Mr Morrison’s

«pushover» claim was «a
ridiculous suggestion that
would only be made by a
bloke who is so desperate, because he>s been
there for a decade and
done precisely nothing».
«This project more than
stacks up. It’s not a cost,
it’s an investment in jobs
and a road and rail network that actually takes
people where they want
to go,» said Mr Andrews.
«But $2.2. billion, versus
zero from Scott Morrison.
You know, this is what
desperate people who
have built nothing and
done nothing, got an excuse for everything and
a plan for nothing – this
is the sort of stuff that
comes out of prime ministers who are just out of
time.».
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‘Loose unit’: Prime Minister Scott Morrison slams Anthony Albanese over wages demand

Prime Minister Scott Morrison accused Mr Albanese of being reckless.
Picture: Jason Edwards

Prime Minister Scott Morrison has branded Anthony
Albanese a “loose unit” after the Labor leader called
for one thing on wages.
Anthony Albanese’s desire
for wages to increase by
5.1 per cent has business
leaders, economists and
the Prime Minister sounding the alarm, with Scott
Morrison lashing him as a
“complete loose unit”.
On Tuesday, the Opposition Leader refused to back
the ACTU’s revised claim
for a 5.5 per cent increase
because it was higher than
the inflation rate but also
said “people can’t afford to
go backwards”.
Later, he was asked if he
supported a 5.1 per cent
increase to keep pace with
inflation, to which he replied: “Absolutely.”
Mr Morrison branded Mr Albanese a “complete loose
unit” when it comes to the
economy.
“Anthony Albanese’s …
thoughtlessness on this
would actually make inflation worse, it would make
interest rates rise even
higher, it would threaten
the strong wage growth we
have had in employment,
and ultimately it would
force small businesses …
potentially out of business
altogether,” Mr Morrison
said on Tuesday.
“As a prime minister … you
can’t just go around making stuff up and thoughtlessly think that people
can respect you when you
just make these sorts of
careless comments on the
economy.
“What he said yesterday
puts a chain reaction in
place, dominos falling that

lead to higher … cost of living.”
And while industry leaders
are making similar warnings to that of Mr Morrison,
Mr Albanese isn’t backing
down.
The Opposition Leader told
2 Day FM it was “nonsense”
that a 5.1 per cent wage increase would hurt interest
rates, because Labor had
a plan to ensure productivity was at a rate that would
keep inflationary pressures
under control.
“I don’t want people to be
left behind. People are doing it really tough – the cost
of living, the cost of everything is going up but their
wages aren’t,” he said.
Speaking later, Mr Albanese hit back at Mr Morrison with a zinger of his
own, accusing him of being
“loose with the truth”.
“I note that Scott Morrison
is once again being loose
with the truth,” he told reporters in North Sydney.
“What we are talking about
here is the lowest paid
workers in Australia. Those
people who are really struggling with cost-of-living increases.
“His government can always find money for sports
rorts, for commuter carpark
rorts, for all of this activity,
but he is OK to waste those
billions of dollars.
“But backing a $1 an hour
pay increase is not OK.”
Earlier, Australian Industry Group chief executive
Innes Willox told Nine Radio wage growth over five
per cent is unsustainable.
“Everyone should get a
pay rise … the fact that we
already have the highest minimum wage, we’re

Opposition Leader Anthony Albanese has called for a 5.1 per cent wage increase to keep up with inflation. Picture: NCA NewsWire / Luis Enrique Ascui

the champion of minimum
wage, and unions want to
put them up by another 5.5
per cent – that’s another
$42 a week,” Mr Willox
said.
“Of course that then flows
through to every other
wage negotiation that business has … not every business (can afford it). There
are hundreds of thousands
of small businesses and for
many of them, this would
be a backbreaker, it’s not
sustainable for them to be
asked to pay this.
“It’s just not going to work
for small and medium businesses. It would be (the final nail in the coffin)
“We have to be very careful.”
Mr Willox’s comments echo
concerns Prime Minister
Scott Morrison raised in
an exclusive interview with
The Australian, in which he
accused Mr Albanese of
“engineering a reckless act
of economic vandalism”.
“It has all of these impacts,
but the more significant issue is just how reckless he
was in blurting this out without thinking this through,”
Mr Morrison said.
“Who pays for this? Wages don’t just fall from the
sky.”
Last week, the ACTU revised its annual wage review claim from 5 per cent
to 5.5 per cent to ensure
workers did not go backwards “in the midst of the
Morrison government’s
accelerating cost-of-living
crisis”.
“A 5.5 per cent increase is
what is now needed just to
ensure people tread water,
anything less has them
drowning in bills,” ACTU

secretary Sally McManus
said.
“Scott Morrison’s failure to
act to back working people
is a danger to the economy.”
Mr Albanese told ABC’s 7.30
program on Tuesday night
the Fair Work Commission
had last year recommended a 2.5 per cent wage increase when inflation levels
were 1.1 per cent.
Underlying inflation figures
are currently at 3.7 per cent,
while the consumer price
index is 5.1 per cent.
“We have clearly said that
people should not fall further behind,” Mr Albanese
said.
Labor’s industrial relations
spokesman Tony Burke
stood by Mr Albanese on
Wednesday morning, saying a wage increase of only
three per cent was a pay
cut.
“If inflation is running at
5.1 per cent, then (three
per cent) is a pay cut. The
people who are most reliant
on the annual wage review
are the people on the lowest
wages,” Mr Burke told ABC
News.
“People can’t keep going
backwards.
“It’s not unheard of at all
for the annual wage review
to go in front of inflation, so
long as it doesn’t have an
inflationary impact.”
Mr Burke also rebuked allegations Mr Albanese had
gone “rogue” in throwing
his support behind the 5.1
per cent figure.
“There have been extensive
conversations about this,”
he told ABC Radio.
Superannuation Minister
Jane Hume questioned why
Mr Albanese would weigh

in on the independent Fair
Work Commission‘s decision.
“That would be unprecedented,” Senator Hume
told ABC News.
“The Fair Work Commission should always remain
independent on minimum
wages.”
Senator Hume would not

be drawn on where her
party stands on increasing
the minimum wage to keep
people from being left behind by mounting cost of
living.
“We want to make sure the
economy is sustained at
a steady growth rate. Too
high wage rises would disrupt that,” she said.

Josh Frydenberg is putting
the fate of his political future in the hands of “quiet
Australians”, as new polls
reveal he’s in real danger
of losing his seat to an independent candidate.
According to the YouGov
MRP poll – commissioned
exclusively for News Corp
– the Treasurer would lose
his seat to so-called ‘teal’
independent
Monique
Ryan.
But Mr Frydenberg says
he’s taking any polls suggesting he faces a political
demise “with a jar of salt”,
and his putting his faith in
what Scott Morrison calls
“the quiet Australians”.
“There’s still a long way
to go and the battle will be
tight, but … I have worked
at my local community
for the last 12 years,” Mr
Frydenberg told Sky News.
According to the poll, if the
election were held today
Labor would win 80 seats
in parliament – picking up
12 from the Coalition and
winning a five-seat majority.
Blue-ribbon Liberal seats
in Melbourne, Kooyong
and Goldstein, would fall to
independents which have
received funding from Climate 200.
Mr Frydenberg says he’s
not taking the poll as gospel.
“We know that from last
time around when people
wrote us off, yet the Australian people produced a
very different result,” Mr
Frydenberg said,
“There are many – as the
Prime Minister calls them
– quiet Australians out
there.

“John Howard called them
his battlers. Sir Robert
Menzies called them the
forgotten people, and in
the United Kingdom they’re
called the ‘shy Tory’.
“Essentially, these are people who may not answer
every poll or phone call …
they are going about their
daily lives … and they know
that Scott Morrison and the
Coalition have been better
economic managers.”
Mr Frydenberg said he had
been “very disappointed”
to hear former prime minister Malcolm Turnbull,
had pushed for disenfranchised Liberals to turn
away from the Coalition
and support independents.
“Monique Ryan had called
Malcolm Turnbull a national disgrace, and I doubt
that Malcolm would want
to back someone in that’s
called him a national disgrace,” he said.
“I’m very focused on winning my seat, but more
importantly than that, the
coalition retaining government – we have a very
strong case for re-election.”
Based on a sample size
of almost 19,000 voters
across the country, the
YouGov poll revealed
losses for the Coalition
could be broad, including
four seats in Victoria, two
in NSW, two in WA, and
one each in Queensland,
South Australia and Tasmania.
A further six seats are considered too close to call.
The Coalition would need
a late swing toward it of at
least three per cent in key
seats to retain power.

Josh Frydenberg says Morrison government putting faith in ‘quiet majority’
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إعــالن

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
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Awkward Scott Morrison debate moment ‘lacked grace’

Australian Prime Minister Scott Morrison and Australian Opposition Leader Anthony Albanese shake hands
during the third leaders’ debate. (AAP Image/Mick Tsikas)

Scott Morrison claimed
he misunderstood the
question but turned off
viewers and allowed Anthony Albanese to shine
with a major mis-step in
the debate.
The final question of
Wednesday night’s Leaders Debate was an unconventional one, with
both Scott Morrison and
Anthony Albanese asked
to pay the other a compliment.
Seven’s Mark Riley asked
both leaders about “one
redeeming feature” and
something they “admire”
about the other person.
Mr Morrison kicked things
off, and it was as awkward
as you might imagine.
He said he admired how
Mr Albanese had grown
up in public housing and
that he has “never forgotten where he came from”.
“He has shown a great
deal of determination
over that period of time to
rise from very humble beginnings. I admire that in
Australians and I admire
that in Anthony. That’s
great,” he said.
The Prime Minister also
said Mr Albanese “should
be commended” for rising
to be the leader of one of
the oldest parties in Australia.
But there was a “but”.

“That’s great. But you
know, to do this job you
need to know your stuff.
You need to be across
the detail. You need to not
make things up on the run
and you can’t be loose on
the economy. Because
too many Australian livelihoods depend on it,” Mr
Morrison said.
“As much as I respect
what he has been able
to achieve, I just don’t
believe that he has been
able to demonstrate that
he is able to get across
the detail to do this job.”
Riley branded Mr Morrison’s response a “compliment sandwich”, before turning to the Labor
Leader for his response.
Mr Albanese swallowed
his pride, too, telling the
PM he admired that he
was “absolutely committed to his nation”.
He also mentioned the
government’s increased
commitment to mental
health.
“We have seen increased
funding for mental health
but in particular increased
funding for Headspace
and those issues,” Mr Albanese said.
“Mental health is something that when we were
all a bit younger wasn’t
spoken about. It’s a good
thing it’s being spoken

about, it’s a good thing
the Prime Minister speaks
about it as well.”
Mr Albanese then added
that he “had no barbs”
for the Prime Minister, to
which Mr Morrison said
that he “must have misunderstood the question”.
If that was the case, the
misunderstanding was
costly because it painted
Mr Albanese as the nice
guy and turned some
viewers off Mr Morrison.
“Sinking the boot at that
moment lacked grace,”
noted ABC host David
Speers.
The exchange of kind
words was short lived,
with both leaders going
right back to taking digs
at the other in their closing statements.
Mr Morrison pushed his
strong economy line,
which has been a constant throughout his campaign.
“We believe in you, we
believe a strong economy
is based on you. We don’t
believe the Government
is the answer, we believe
you are the answer and
that’s why our policies
are designed to do,” he
said.
The Prime Minister also
reiterated that a vote for
Mr Albanese was a “risk”.
“This election is a choice

about who can manage
and deliver that strong
economy, because that’s
what your future depends
on. And now is not a time
to risk that on an unproven Opposition and Labor
Leader who don’t have a
plan for our economy and
haven’t got the experience with the challenges
that we face,” he said.
In his closing statement,
Mr Albanese claimed he
has a “better plan for the
future” than the Liberal
Party.
“We can do better. We
have a range of challenges facing us as a nation. We have childcare
costs that are spiralling,
that stop women working
that fourth or fifth day. We
can do better than that.
We have had 22 attempts
at climate policy and we
have issues, floods and
bushfires, we have seen
the impact,” he said.
Mr Albanese claimed this
election was a choice
between seizing new opportunities or a government asking for “three
more years of more of the
same”.
“They don’t really have a
plan or a policy for the future, because they struggle with the present,” he
said.
“If we don’t elect a new
government we will miss
out on the opportunity
to increase women’s
economic participation
through cheaper childcare. We will miss out on
the opportunity to end the
climate wars. We will miss
out on the opportunity to
deal with cost of living
and stop everything going up except for people’s
wages.
“If we can’t even get consensus here about a $1
increase for the minimum
wage then I think that this
country isn’t able to go
forward.”
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Omar and Tarek Zahed: Double
shooting at popular gym leaves
bikie’s brother dead

Omar Zahed was killed in a violent shooting in Sydney’s west on Tuesday.
Picture: Supplied/Facebook.

A bikie boss is fighting
for his life and his brother
is dead after they were
sprayed with bullets outside a Sydney gym.
Two brothers, including a
prominent bikie boss, have
been sprayed with bullets
outside a Sydney gym,
with one shot dead and the
other fighting for his life in
hospital.
Omar, who is believed to
be in his 20s, and Comanchero boss Tarek Zahed,
41, suffered multiple gunshot wounds after they
were ambushed at 8pm at
Bodyfit Fitness Centre on
the busy Parramatta Rd at
Auburn in Sydney’s west.
Omar went into cardiac arrest after being shot in the
arms, stomach and legs.
He did not survive his injuries.
NSW Ambulance Inspector
Kevin McSweeney said elder brother Tarek was brutally shot up to 10 times,
including in the head.
“When we arrived on scene
both patients had suffered
significant blood loss and
one of them had gone into
traumatic cardiac arrest,”
he said.
“This was a horrific and
confronting scene that unfolded in front of several
witnesses. It is very fortunate no other members of
the public were injured.”
The shooting comes a week
after The Daily Telegraph
reported that a bounty had
been placed on Tarek’s
head.
A bikie source told the
newspaper that he had
been warned by those close
to him to play it safe.
Tarek was rushed to Westmead Hospital in a critical
condition.

NSW Police Commissioner
Karen Webb confirmed police had attempted to warn
Tarek.
“In this organised crime
world, information does
come to police and we try
and pass it on and let people know,” she told 2GB.
“I understand Tarek had
been overseas and he’d
come back and was living
in Victoria. He’d come back
to Sydney. Some of these
people think they’re invincible, I think, larger than life.
What else can you do when
you try and warn them but
they just live their lives like
they’re larger than life. But
life of crime’s not worth it.”
Two car fires were reported
in the suburbs of Berala
and Greenacre, but police
have not yet determined
if they are linked to the
shootings.
Ms Webb said it was too
early to say whether Tarek’s
shooting was revenge for
underworld figure Mahmoud “Brownie” Ahmad,
who was gunned down less
than two weeks ago.
“Well we can’t rule it out,
but some of these people
are in conflict with a number of other groups so it’s
hard to pinpoint whether
it’s actual direct retaliation
or not, but certainly a line
of inquiry for us,” she said.
Diversions are in place on
Parramatta Rd in Auburn,
with members of the public
advised to avoid the area.
Tarek Zahed was arrested
in early May and charged
with two counts of contravening a serious crime prevention order.
He was set to appear at
Downing Centre Local
Court on Wednesday, June
22.
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