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إستمرار احلكومة على ّ
كف التعيينات...
واإلسـتقرار عـلى عـفريت الـحرب!

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الوزير السابق ملحم الرياشي
اليت وضعها وزير التنمية
حممد
اإلدارية السابق
ّ
فنيش ،معتربا ان تعويم
اآللية ،يتعني ان يصدر
بقرار من جملس الوزراء..
وكشفت مصادر معنية

ان رسالة جعجع تضمنت
ايضا اإلشارة إىل ما مُيكن
للبنان ان يفعله ،يف حال
تطور املوقف املتوتر بني
ّ
ايران والواليات املتحدة
إىل ضربات متبادلة ،أو

 Luxuryللسفر والسياحة

حدث نزاع ،مُيكن ان يشمل

التتمة صفحة 21

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن
املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
 Package Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

نسهر على راحة الزبائن
165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

موسكو تتمسك حبليفها األسد وتنفي عقد
صفقة مع واشنطن حول سورية
يعين صفقة؟ احلديث ال
يدور عن قضية جتارية.

بـ
موسكو
متسكت
«حليفها» رئيس النظام
السوري بشار األسد،
ونفت عقد صفقة مع
واشنطن حول سورية،
يف وقت عقد موفدها
حمادثات يف دمشق قبل
ايام من اجتماع ُيعقد يف
القدس (احملتلة) حيضره
مسؤولني روس وأمريكان
واسرائيليني للبحث يف
االزمة السورية.
وأكد الرئيس الروسي
فالدميري بوتني ،تعليقا على
إمكانية عقد بالده صفقة
مع الواليات املتحدة حول
سورية ،بأن «روسيا ال
تتاجر مببادئها وحلفائها».
وقال بوتني خالل اخلط
املباشر مع املواطنني
الروس اليوم اخلميس،
ردا على سؤال حول احتمال
عقد «صفقة كبرية» بني
روسيا والواليات املتحدة
يف شأن سورية« :ماذا

ال ،إننا ال نتاجر حبلفائنا

التتمة صفحة 21

ترامب :إيران ارتكبت خطأ جسيماً
اعترب الرئيس األمريكي
دونالد ترامب امس االول
إيران
أن
(اخلميس)،
ارتكبت «خطأ جسيمًا»
بعيد تأكيد البنتاغون أن
القوات اإليرانية استهدفت

وأسقطت طائرة استطالع
للبحرية
تابعة
مسرية
مؤشر
يف
األمريكية،
جديد على تصاعد التوتر
بني واشنطن وطهران يف

التتمة صفحة 21

لاليجار Granny Flat

مؤلفة من غرفة نوم وغرفة جلوس
وغرفة سفرة وغريها ..بحالة
ممتازة
لالتصال:
0412079757 - 0413 222 622

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
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Follow us on

رئيس بلدية احلدث يتح ّدى الداخلية :قرار منع املسلمني مدعوم من عون وب ّري ونصر اهلل

متضي االتصاالت بعيدة عن
األضواء ،الحتواء أي خطة
تتعرض هلا احلكومة ،إذا
ما جاءت ساعة التعيينات،
تتجاوز توقعات أطراف
متحالفة ومشاركة يف
االئتالف احلاكم ،كاحلزب
االشرتاكي
التقدمي
اللبنانية»،
«والقوات
وحسب مصادر مطلعة ،فإن
إيفاد النائب السابق وليد
جنبالط وزيري احلزب اكرم
شهيب ووائل أبوفاعور،
إىل قصر بعبدا ،فض ًال عن
تصرف مماثل لرئيس حزب
«القوات اللبنانية» مسري
جعجع بابقاء الوزير ملحم
الرياشي يف آخر حماولة،
قبل اختاذ أي إجراءات على
هذا الصعيد.
تضمنت رسالة جعجع إىل
الرئيس عون وضع قضية
يديه،
بني
التعيينات
لتنب صريح لآللية
والدعوة
ٍ

www.southwestbuilders.com.au
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

10 Nicholsen St, Penshurst

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح 7
االثنني من  5صباحا  5 -بعد الظهر..
ايام يف
األسبوع :من الثالثاء حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 10ليال
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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
صناعة اللحوم HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم
الطازجة يوميا
يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال
امللحمة  FRANCIS MEATSاىل مرييالندز
Add: 414 Merrylands Rd,
Merrylands - Tel: 96371759

مواقف السيارات مجانا للزبائن
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لـبنانيات

استقبل وزير الدفاع والسفري الفرنسي بو صعب
جلنة متابعة اللقاء التشاوري
احلريري :هناك حل موجود
الطرابلسي  :نرفض املوازنة املطروحة وما
وطروحات مقبولة يف ملف املوازنة تضمنته من ضرائب وغياب للخطط التنموية

اللقاء خالل االجتماع
الرئيس الحريري مستقبال الوزير بو صعب بحضور الوزير خوري
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ظهر امس االول
يف «بيت الوسط» وزير الدفاع
الوطين الياس بو صعب يف
حضور الوزير السابق غطاس
خوري.
بعد اللقاء قال بو صعب:
«اجتمعت مع الرئيس احلريري
من اجل مناقشة املواضيع
اليت تطرح حاليا ،من موازنة
اىل أمور هلا عالقة باحملكمة
العسكرية وزيارتي لروسيا.
بداية يف موضوع املوازنة،
ملست من دولة الرئيس انه
كما يقف اىل جانب كل األمور
احملقة يف البلد ،فهو معين
بأن يقف أيضا اىل جانب
اجليش اللبناني ،وملست منه
انه ليس هناك لديه أي تفرقة
بني اجليش اللبناني وباقي
األجهزة األمنية.
نقطتني
ايضا
وناقشنا
اساسيتني يف موضوع املوازنة،
واعتقد ان هناك حال موجودا
وطروحات مقبولة حتدثنا فيها
مع الرئيس احلريري ،وال أود
التكلم عنها االن يف االعالم.
ولكن هذه األمور يف حال مت
تصحيحها ،وهنا احتدث عن
النقاط اليت مت جتميدها يف
جلنة املال واملوازنة واليت مل
تقر ،واثنتان من هذه النقاط
هلما حلول مقبولة وان شاء اهلل
بعد عودة الرئيس احلريري
من سفره نعود ملتابعة حبث
املوضوع .األمور هي يف اجتاه
اإلجيابية ،ونأمل ان خترج
املوازنة من اجمللس النيابي
حمافظة على األرقام اليت
كنا حتدثنا عنها يف جملس
الوزراء».
وأضاف« :اما يف ما يتعلق
فناقشنا
لروسيا
بزيارتي
بعض األمور ،وهناك الكثري
من املواضيع حتتاج اىل
مناقشة يف جملس الوزراء،
وتضم اصالحات كان تكلم
عنها دولة الرئيس وكذلك
رئيس اجلمهورية .االجتماع
كان إجيابيا جدا وجرى االتفاق
على متابعة النقاش  ،الن

النوايا واحدة وحنن ودولته
متفقون على األمور اإلصالحية
اليت نريد السري بها وان شاء
اهلل تظهر نتائج االتصاالت فور
عودته».
سئل :هل اقتنع الرئيس
للمحكمة
بزيارتك
احلريري
العسكرية ومل يعترب أنها أتت
يف توقيت ملتبس؟
أجاب« :مل تتم مناقشة زيارتي
للمحكمة العسكرية النها حق
لوزير الدفاع .زيارتها خاصة،
انها مرتبطة به مباشرة ،وال
اعتقد ان الرئيس احلريري
اعترب ان زيارتي هي تدخل يف
هذا املوضوع .وما حتدثنا عنه
بالنسبة اىل احملكمة العسكرية
هو املوضوع الذي ذهبت
بسببه لزيارتها وهو ماذا ميكن
ان نقوم به من إصالحات،
وكذلك ماذا ميكن فعله من
اجل التسريع يف االحكام ،وما
ميكن ان نفعله أيضا بالنسبة
لتطوير احملكمة العسكرية.
هناك تفاهم مع الرئيس
احلريري عليها ،وحصلت بلبلة
يف االعالم وخالفات خرجت
اىل الراي العام فيما يتعلق
مبوضوع احملكمة العسكرية
تبي ان كل هذه األمور
ولكن نّ
قابلة للحل ،ليس من منطلق
«لفلفة» األمور وتسكري امللف
 ،بل من موضوع املعاجلة،
ووجدت انفتاحا كبريا لدى
الرئيس احلريري يف هذا
املوضوع وحنن واياه متفقان
ان اخلطأ سيظهر ،ألننا ال نريد
«اللفلفة» او إخفاء شيء ال
جيب ان يتم تصحيحه ،وارحتت
كثريا يف نقاش هذا امللف مع
دولته».
سئل :ماذا تقول للعسكريني
الذين يتحركون يف الشارع من
اجل طمأنتهم؟
أرى
اال
«أمتنى
أجاب:
واملتقاعدين
العسكريني
يقفلون مباني تابعة ملؤسسات
الدولة وال حيرقون الدواليب،
ليس هذا هو املوقع الطبيعي
هلم ،حنن نبذل كل ما يف
احلريري
والرئيس
وسعنا

يعمل على طرح حلوال ان شاء
اهلل تكون مقبولة لدى اجلميع.
اعود وأكرر ،هناك موازنة
مطلوبة من الدولة اللبنانية
وجيب ان تصدر ،وهناك حقوق
للعسكريني وللجيش علينا ان
حناول احملافظة عليها قدر
املستطاع ،هناك أمور ميكن
ان نصحح فيها ،وهناك أمور
صوت عليها جملس الوزراء
النيابي
اجمللس
وسيتخذ
قرارات تتعلق بها .األمور اليت
تعين العسكريني املتقاعدين،
هناك نقطة نبحث على إجياد
احلل هلا ،وتتعلق بضريبة
الدخل على رواتبهم ،اما األمور
األخرى مثل موازنة اجليش
فهذه تتم مناقشتها الحقا».
سئل :ماذا عن القرارات اليت
صدرت عن احملكمة العسكرية
بالتزامن مع زيارتك هلا؟
أجاب« :مل يصدر أي قرار خالل
زيارتي اىل احملكمة العسكرية،
زيارتي كانت تفقدية وواكبتين
وسائل االعالم يف كل مراحل
الزيارة .حنن زرنا احملكمة
لالطالع على حاجاتها وتطويرها
ومل تصدر قرارات عند وجودي
هناك .هناك من يربط بأن
قرارات احملكمة تأثرت على
خلفية زيارتي .فانا لو اردت
التدخل ولكن انا ال اتدخل وال
اريد ذلك وال امسح لنفسي
ان اتدخل باي قرار يصدر عن
احملكمة العسكرية .واصر انه
ممنوع على أي كان التدخل
بقرارات احملكمة العسكرية،
والبعض فهم املوضوع خطأ.
من هنا اعود وأكرر انين زرت
احملكمة العسكرية للوقوف
على احتياجاتها ومن ينزعج
باننا نوقف تدخالته أيا يكن
سيستمر منزعجا وسأستمر
كذلك ومل اجد أي اعرتاض
من دولة الرئيس على هذا
االجتاه».

السفري الفرنسي

واستقبل احلريري السفري
الفرنسي برونو فوشيه وعرض
معه املستجدات والعالقات
الثنائية بني البلدين.

عقدت جلنة متابعة اللقاء
التشاوري الطرابلسي إجتماعها
الدوري يف دارة النائب فيصل
كرامي يف املدينة ،واستضافت
احملاضر يف اجلامعة اللبنانية
الدكتور أمين عمر ،يف حضور
منسق اللجنة مسؤول املؤمتر
الشعيب اللبناني عبد الناصر
املصري ،الدكتور ربيع العمري
ممثال تيار الكرامة ،الدكتور عمار
كبارة ممثال مجعية املشاريع
اخلريية االسالمية ،رئيس اللقاء
الشعيب يف طرابلس الدكتور
باسم عساف ،رئيس احتاد
مجعيات وفعاليات الشمال
حممد طرابلسي ،رئيس جملس
املندوبيني يف االحتاد العمالي
فاضل عكاري ،رئيس دائرة
الشؤون االجتماعية األسبق ماجد
عيد ،أمني سر احتاد نقابات
أرباب العمل رياض املصري
الشعراني ،أمني عام مجعية
جتار طرابلس عامر صايف،
عضو نقابة صائغي وجوهريي
طرابلس مشس الدين احلافظ،
طبيب قضاء طرابلس األسبق
نبيل زغلول ،مدير املركز
اللبناني االستشاري للتنمية
الدكتور عمر احللوة ،رئيس
نقابة عمال البناء مجيل طالب،
مسؤول هيئة االسعاف الشعيب
يف طرابلس حسام الشامي،
سعيد شحيطة ممثال جتمع أمان،
رئيس نقابة أصحاب حمالت
املفروشات عبد اهلل حرب.

املصري

أفتتح اإلجتماع ،بكلمة منسق
اللجنة عبد الناصر املصري الذي
أكد على «ضرورة تفعيل عمل
اللجنة يف ظل الظروف الصعبة
اليت تعيشها املدينة وغياب
وإرتفاع
التنموية
املشاريع
معدالت الفقر والبطالة وجتاهل
احلكومة هلذا الواقع األليم الذي
يشكل أحد أسباب إنتاج حاالت
اإلنفعال و التطرف اليت ال تعرب
عن حقيقة اميان أهل املدينة
والتزامهم الوطين والعربي».

العمري

بدوره الدكتور ربيع العمري،
نقل حتيات رئيس «تيار
الكرامة» النائب فيصل كرامي،
كما نقل تأكده وقوفه اىل»
جانب اللجنة ودعمها بإعتبارها

إحدى األطر األساسية للدفاع عن
حقوق املدينة والتعبري الصادق
عن واقع طرابلس وطموحات
أهلها».

عمر

بعد ذلك عرض الدكتور أمين
عمر مجلة مالحظات حول مشروع
املوازنة ،الفتا اىل أن «املوازنة
املطروحة ال تعرب عن رؤية
اقتصادية جديده ذات أبعاد
وأهداف اجتماعية وتنموية،
بتخفيض
هدفها
وينحصر
العجز عرب إجراءات مؤملة لفئات
عديدة من الشعب اللبناني ،يف
حني كان املطلوب وفق خطة
«ماكنزي» االهتمام بقطاعات
الصناعة والزراعة والسياحة
بإعتبارها أعمدة االنتاج الوطين
الذي ال ميكن ان يرتفع معدله
السنوي دون دعم هذه
القطاعات وفق خطة اقتصادية
جديدة تنبثق عن مؤمتر يشارك
فيه االقتصاديني والنقابات
املهنية والعمالية».
وأشار إىل أن» املوازنة تتضمن
أرقاما وهمية ومزيفة وختفيض
نظري للعجز مبا حوهلا اىل موازنة
سيدر أكثر منها موازنة وطنية
االقتصادي
الواقع
ملعاجلة
الصعب والدقيق الذي مير به
لبنان».
واعترب أن» هناك ثغرات
دستورية بعدم إجراء قطع
احلساب املالي للدولة وخمالفة
مبدأ االمناء املتوازن بتغييب
طرابلس وعكار والضنية واملنية
يف حني خصصت أمواال ملناطق
أخرى يف لبنان».
وأكد أن « التخفيض احلقيقي

لعجز املوازنة يكون بضبط
االنفاق ومنع التهرب الضرييب
وإسرتداد األموال املنهوبة
ومعاجلة ملف األمالك البحرية
بشكل حيفظ حقوق الدولة
والناس وختفيض الفوائد على
الدين العام وفرض ضرائب
على كربى الشركات العقارية
واألرباح املصرفية».

حوار وبيان

احلضور
بني
حوار
وبعد
أصدرت اللجنة ،بيانا رفضت
فيه» العقلية اليت تدار فيها
مقدرات الوطن واليت أدت اىل
ارتفاع حجم الدين العام دون
توفري احلد األدنى من مقومات
احلياة الكرمية للبنانيني وتدمري
القطاعات املنتجة لصاحل كربى
الشركات املصرفية والعقارية
وجيوب النافذين ،والعقلية
نفسها هي اليت أنتجت املوازنة
احلالية ،لذلك نرفض املوازنة
املطروحة وما تضمنته من
ضرائب وغياب للخطط التنموية
واالقتصادية االنقاذية ،مع
رفض قاطع لضريبة الـ  %2اليت
ستؤدي اىل ارتفاع اسعار معظم
السلع يف ظل غياب مؤسسات
الرقابة الفعلية على األسعار».
ودعت اللجنة وزراء ونواب
املدينة اىل «رفض املوازنة
ما مل تتضمن املبالغ املالية
الالزمة لتأهيل معرض رشيد
كرامي الدولي وتنفيذ جسري
رأمسسقا  -ابي مسراء ،وأبي
مسراء القبة ،وإنشاء حمطيت
تسفري وإقامة مشروع سياحي
بيئي يستفيد من املوقع املميز
جلزر امليناء».

قائد اجليش تسلم من نظريه السعودي وسام
امللك عبد العزيز من الدرجة املمتازة

استكمل قائد اجليش العماد جوزاف عون اليوم الثاني من زيارته
اململكة العربية السعودية ،وتسلم من نظريه السعودي رئيس
هيئة األركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي،
وبتكليف من امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم احلرمني
الشريفني ،وسام امللك عبد العزيز من الدرجة املمتازة ،تقديرا
جلهوده على رأس املؤسسة العسكرية يف حفظ األمن على كل
األراضي اللبنانية ،وإميانا من اململكة بدور اجليش اللبناني ،يف
حضور السفري اللبناني يف اململكة فوزي كبارة.
ومن ثم انتقل العماد عون إىل جدة حيث زار معهد القوات اجلوية
واطلع على أقسامه ،واستمع إىل إجياز عن املهمات اليت ينفذها.
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تابع مع وفد احتاد املعوقني موضوع دفع مستحقاتهم وزير املهجرين

الراعي :أصبحنا جاهزين لعرض خطتنا
على جملس الوزراء
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول ،يف
الصرح البطريركي يف بكركي،
وفدا من اإلحتاد الوطين لشؤون
املعوقني ضم ممثلني عن 102
مجعية تهتم بذوي اإلحتياجات
اخلاصة يف لبنان ،يف زيارة
عرض خالهلا الوفد «للضائقة
اخلانقة اليت تعاني منها هذه
اجلمعيات بسبب تقاعص الدولة
عن دفع ما يتوجب عليها حيال
هذه املؤسسات لتتابع رسالتها
يف خدمة املواطنني من كافة
الطوائف ومن دون استثناء».
وأعرب اعضاء الوفد عن قلقهم
الكبري ،مشريين اىل انه «حتى
اليوم مل يتم توقيع عقودهم
مع الدولة» ،الفتني اىل ان
«استمرار األمور على ما هي
عليه من عدم دفع املستحقات
سيؤدي حتما اىل اقفال
هذه اجلمعيات اليت مل يعد
باستطاعتها التحمل ال سيما
وان الدولة ال تغطي سوى %30
من القيمة املادية اليت تنفقها
هذه اجلمعيات للعناية بذوي
اإلحتياجات اخلاصة والبالغ
عددهم زهاء  8,900تلميذ من
خمتلف البلدات والطوائف».
هذه
ان
على
وشددوا
املؤسسات «ليست جبمعيات
وهمية كما صرحت الدولة»،
مناشدين الدولة «من هذا
الصرح الوطين احلاضن ،ان
تكشف عن اجلمعيات الوهمية
وتنزل بها العقوبات ،ولكن يف
املقابل يتوجب عليها القيام
بواجباتها حيالنا فنحن نقوم
بدورها ونقدم اخلدمات اإلنسانية
والتعليمية ملن يفرتض ان
يكونوا حتت رعايتها .فهل هذه
هي مكافأتنا ألننا نهتم بأبناء
واخوة واهل لنا قست عليهم
الطبيعة واليوم تقسو عليهم
دولتهم؟».
وأكدوا انه «نتيجة ملا اعلنته
الدولة عن وجود مجعيات وهمية
فقد عدد كبري من الناس ثقتهم
ببعض من مجعياتنا ما اثر
سلبا على عملنا من الناحيتني
املادية واملعنوية وأحلق الضرر
مبؤسساتنا وبتنا خناف من وجود
سياسة خمفية تعمل إللغائنا»،
مشريين اىل انه «بتعطيل عملنا
لن يقع الضرر على تالمذتنا
الذين سيفقدون العناية وحسب
وامنا ايضا على اهلهم ،الذين
ستواجههم عقبات كثرية يف
طريق تقديم العناية املتخصصة
ألوالدهم».
وأوضحوا أنهم يطالبون الدولة
بإعفائهم من «الرسوم اليت مل
نتأخر يوما عن دفعها من ضمان
وفواتري كهرباء وماء وغريها اىل
حني تسديدها ملستحقاتنا»،
«املساعدات
ان
مؤكدين
الدولية توقفت بصورة شبه
نهائية ألنها توزعت على
النازحني السوريني يف بلدنا

رئيس اجلمهورية عرض التطورات
مع أبي خليل وإستمع اىل مطالب
أصحاب العقارات املتضررة يف امليه
وميه ومالكي شاحنات الرتانزيت

الرئيس عون مستقبال النائب خليل
شهد قصر بعبدا قبل ظهر امس
االول ،سلسلة لقاءات تناولت
مواضيع سياسية وامنائية ،فيما
تابع رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون املناقشات اجلارية
يف جلنة املال واملوازنة ملشروع
قانون موازنة .2019

أبي خليل

الراعي مستقبال الوفد
ومل يعد احد من اجملتمع الدولي
يهتم بنا».

عطااهلل

بعد ذلك ،التقى الراعي وزير
املهجرين غسان عطااهلل الذي
قال على االثر« :تشرفت اليوم
بلقاء سيدنا الخذ بركته بعد
االنتهاء من اخلطة اليت وضعتها
الوزارة ،وكما وعدناه ،اتينا
اليوم لنعرضها بالتفاصيل
ولنرى اذا ما كان لديه اية
نصائح او اقرتاحات يريد
زيادتها على هذه اخلطة».
أضاف« :استكماال للزيارات
اليت نقوم بها على املرجعيات
اليوم
عرضنا
والفاعليات،
لغبطته هذه اخلطة بالطريقة
املمنهجة والعلمية اليت ستعمل
بها الوزارة ،من اجل اقفال
الوزارة يف الفرتة الزمنية اليت
التزمنا بها يف البيان الوزاري،
وهي على مدى ثالث سنوات.
كما شرحنا له تفصيليا من
اين سنبدأ وما هي االولويات
اليت
والضوابط
واملعايري
ستلتزم بها كي ال يكون هناك
اي استنسابية يف معاجلة اي
ملف ،مع احلرص الشديد على
حقوق الناس الذين ينتظرون
منذ  25سنة ان يستوفوا
حقوقهم من وزارة املهجرين.
وقد بارك سيدنا هذه اخلطة
واعترب انها املرة االوىل اليت
توضع فيها خطة علمية بهذا
الشكل ،واالن اصبح بإمكاننا
البدء والقول للناس اننا
اصبحنا جاهزين لعرضها على
جملس الوزراء».
وتابع« :ال اعتقد ان اخلطة
ستواجه اية عراقيل ،بل
بالعكس ،التزمنا الضوابط كي
ال خنرج عنها وسيكون هناك
شفافية ووضوح يف التعاطي
مع امللفات ،ولكن اليوم،
تأمني املبلغ املالي املطلوب
القفال هذه الوزارة سيكون

عليه بعض االسئلة ،الن هناك
اناسا يعتقدون ان املبلغ جيب
ان يكون اقل او اكثر ،او
ملاذا بعد كل هذه السنوات ال
تزال هناك ملفات .حنن شرحنا
بالتفاصيل كل هذه االمور يف
اخلطة ،لكن االكيد انه ستكون
هناك اسئلة حول املبلغ املالي
وكيفية تأمينه وخصوصا يف
هذه الظروف ،وحنن مراعاة منا
لوضع البلد واحلالة االقتصادية
قسمنا املبلغ على ثالث سنوات
وسنكون متعاونني اىل اقصى
الدرجات يف تأمينه».
وأردف« :املوازنة رصدت
جزءا صغريا من املبلغ ،اقل
من  %10من املبلغ املطلوب،
ونعترب ان هذا أفضل من عدم
وجود اي مبلغ يف الصندوق،
ومن خالل هذا املبلغ ،بدأنا
بتحضري اجلداول للناس اليت
هلا حقوق يف الوزارة واليت
هي من االولويات اي بنود
االخالءات ومصادرة املنازل
او الناس الذين مل يقبضوا
مرة واحدة منذ  20سنة ،وحنن
بصدد حتضري اجلداول كي
يبدأوا بالقبض».
وعن كيفية تأمني املبلغ
الالزم ،قال« :سنأخذه على
ثالث سنوات ،والتصور الذي
يتم احلديث عنه بأنه سيكون
سلفة من املصارف من خالل
مصرف لبنان اي سلفة للدولة
اللبنانية بفائدة بسيطة جدا
وعلى فرتة طويلة ،ونأمل ان
نصل اىل هذه النتيجة يف اسرع
وقت ممكن».

لجنة تحريج بشري

ثم التقى الراعي وفدا من
«هيئة احلفاظ على البيئة -
جلنة التحريج يف بشري»،
يرافقه راعي ابرشية املكسيك
املارونية املطران جورج ابي
يونس ،وتسلم من الوفد
دعوة ملباركة مشروع تشجري

عشرات االالف من شجر االرز
لربط تنورين ببشري ،تقدمة
من مؤسسة الفريدو حرب حلو
يف املكسيك واليت ستتم يف
الصرح البطريركي يف الدميان،
يف متوز املقبل».
وأشار الوفد اىل أن «مثل
هذا املشروع سيعيد اىل لبنان
نضارته وهو الذي عرف يف
العامل بلبنان األخضر ،وبربكة
غبطته وتشجيعه سيتم غرس
االالف من اشجار األرز لرتبط
تنورين مبنطقة بشري» ،الفتا
اىل أن «مؤسسة الفريدو حرب
تهتم باملشروع بالتعاون مع
البلديات اليت ستعتين بهذه
األشجار اليت ال متنح جبالنا
منظرا خالبا وحسب وامنا هلا
دور كبري وفعال يف محاية
الرتبة من اإلنزالق وحبس مياه
الثلوج يف باطن األرض».

ياسني

وظهرا ،استقبل الراعي رئيس
مركز الشرق األوسط للدراسات
والتنمية وائل خليل ياسني،
الذي عرض للمشاريع وخلطة
العمل اليت يتبناها املركز لربط
لبنان باملشروع الصيين «احلزام
والطريق».
وأكد ياسني «اهمية اإلستماع
اىل رأي غبطته الذي سلط
الضوء على عدد من النقاط
املهمة اليت من شأنها تفعيل
عجلة الدورة اإلقتصادية يف
البلد من اسكان وتوفري فرص
عمل وغريها» .وقال« :حنن
نسعى ونعمل ألن يعود لبنان
رائدا يف املنطقة يف اجملال
اإلقتصادي والثقايف ومنصة
إلطالق حوار احلضارات والتبادل
الثقايف ،وان يكون مركزيا
لالتصال الوطين واإلقليمي.
كما اننا سنبقى على تواصل
مستمر مع غبطته إلطالعه على
اخلطوات اجلديدة اليت نأمل ان
تكون ناجحة».

رئيس
استقبل
سياسيا،
اجلمهورية النائب سيزار ابي
خليل واجرى معه جولة افق
العامة،
التطورات
تناولت
عاليه
منطقيت
وحاجات
والشوف.

طرابلسي مع وفد امليه وميه

واستقبل الرئيس عون يف
حضور وزير الدولة لشؤون
سليم
اجلمهورية
رئاسة
جريصاتي ،وفدا من جلنة
املتضررة
العقارات
مالكي
يف امليه وميه ودرب السيم
والدكرمان.ضم الوفد:النائب
ادكار طرابلسي واملهندسني
حنا متى واكيم (رئيس اللجنة)،
جورج واكيم ،عماد بيضون،
عبد الغين الشماع،عامر جنم،
جورج السيقلي والدكتور طوني
ابو شعر ،ورافقهم فريق تقين
املهندسني جورج
ضم كال من
َ
نصراهلل
وبسام
فرنسيس
واحملامي مجيل مراد.
وشكر اعضاء الوفد الرئيس عون
ملتابعته احلثيثة مللف العقارات
احملتلة يف امليه وميه وجوارها،
وقدموا له خرائط وبيانات

تظهر العقارات احملتلة وعددها
 109واليت ميلكها  213مواطنا
وورثتهم ،وتبلغ مساحتها 280
الف مرت مربع .وقدم النائب
طرابلسي نبذة عن سري هذا
امللف برملانيا وحكوميا ولدى
املرجعيات املعنية.
العقارات
أصحاب
وطالب
احملتلة بانصافهم قبل اقفال
ملف املهجرين ،وذلك «حتقيقا
للعدالة واملساواة بني اللبنانيني
وصونا للملكيات اخلاصة اليت
يكفلها كل من الدستور والبيان
الوزاري» .واعطى الرئيس عون
توجيهاته للجهات املختصة
مبتابعة مطالب جلنة املالكني
الجياد احللول املناسبة هلا.

نقيب مالكي الشاحنات

واستقبل الرئيس عون نقيب
العاملة
الشاحنات
مالكي
اخلارجي
للنقل
بالرتانزيت
السيد امحد حممد اخلري ،الذي
اطلع رئيس اجلمهورية على
وضع الشاحنات غري اللبنانية
اليت تدخل لبنان وتغادره فارغة
حمملة من دون دفع رسوم
او
َّ
ومن دون تطبيق مبدأ املعاملة
باملثل بالنسبة اىل الشاحنات
اللبنانية.
واشار اخلري اىل انه طلب من
رئيس اجلمهورية التدخل ملعاجلة
هذا امللف تأمينا ملصلحة لبنان
ومالكي الشاحنات« ،وكلنا
امل بان فخامة الرئيس سوف
ينصفنا ويطبق القوانني».

الرياشي نقل اىل الرئيس عون رسالة من جعجع

الرئيس عون مستقبال الرياشي
إستقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون بعد ظهر امس
االول يف قصر بعبدا ،الوزير
السابق ملحم الرياشي الذي
اوضح بعد اللقاء انه «نقل اىل

رئيس اجلمهورية رسالة من
رئيس حزب «القوات اللبنانية»
الدكتور مسري جعجع ،تناولت
التطورات السياسية الراهنة
واالوضاع يف املنطقة».
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كنعان بعد جلنة املال :أو ليست فضيحة ان احلكومات مل تعزز مالكات اجهزة
الرقابة وتسأل عن اهلدر وا لفساد وقطوعات احلسابات؟

عقدت جلنة املال واملوازنة
جلسة برئاسة النائب ابراهيم
كنعان لبحث واقرار اعتمادات
رئاسة احلكومة واهليئات التابعة
هلا ،يف حضور نائب رئيس
جملس النواب إيلي الفرزلي،
وزير املالية علي حسن خليل،
والنواب :نقوال حناس ،آالن
عون ،سليم عون ،جهاد
الصمد ،الياس حنكش ،إدي
أبي اللمع ،ابراهيم املوسوي،
هنري شديد ،أيوب محيد ،هاني
قبيسي ،زياد حواط ،هادي أبو
احلسن ،سليم سعادة ،حممد
خواجة ،فادي عالمة ،قاسم
هاشم ،ياسني جابر ،علي عمار،
بالل عبد اهلل ،فؤاد خمزومي،
هنري حلو ،جان طالوزيان،
جوزف اسحاق ،غازي زعيرت،
حكمت ديب ،أنور اخلليل،
مروان محادة ،عدنان طرابلسي،
دميا مجالي ،جورج عقيص ،نزيه
جنم ،فريد البستاني ،ميشال
موسى ،سيمون ابي رميا،
بوال يعقوبيان ،طارق املرعيب،
حسن فضل اهلل ،علي فياض،
شامل روكز ،طوني فرجنية،
مجيل السيد ،ميشال معوض،
إدي معلوف ،علي بزي ،فادي
سعد ،حممد نصر اهلل ،مصطفى
احلسيين ،هادي حبيش ،وحممد
احلجار.
كما حضر املدير العام للمالية
آالن بيفاني ،األمني العام
جمللس الوزراء حممود مكية،
ممثل املدير العام ألمن الدولة
اللواء طوني صليبا العميد عامر
امليس ،رئيس هيئة التفتيش
املركزي القاضي جورج عطية،
رئيسة جملس اخلدمة املدنية
فاطمة الصايغ ،رئيس ديوان
احملاسبة القاضي امحد محدان،
رئيس هيئة الصندوق الوطين
العميد
االجتماعي
للضمان
نقوال اهلرب ،عن األمانة العامة
للمجلس األعلى للدفاع العقيد
وليد الشعار ،املدير العام
للمعهد الوطين لالدارة مجال
الزعيم ،األمني العام للمجلس
الوطين للبحوث العلمية الدكتور
معني محزة ،مدير اهليئة الوطنية
للطاقة الذرية الدكتور بالل
نصولي ،املديرة العامة لالحصاء
املركزي مرال توتاليان ،رئيس
جملس ادارة املؤسسة العامة
لألسواق االستهالكية زياد
شيا ،رئيس جملس ادارة مدير
عام اليسار ايلي شديد ،املدير
العام للمنطقة االقتصادية يف
طرابلس غسان ضاوي ،رئيس
اجمللس االقتصادي االجتماعي
شارل عربيد ،املدير العام
جمللس اجلنوب هاشم حيدر،
رئيس اهليئة العليا للتأديب
القاضي مروان عبود ،مديرة
احملاسبة يف وزارة املالية رجاء
الشريف ،ومديرة مكتب وزير
املالية رانيا خليل.

كنعان

وعقب اجللسة اليت استمرت 5
ساعات ،قال كنعان« :نتفهم
أن املوازنة هي احلدث ،وأن
هناك آراء خمتلفة لدى اجلهات

الالزم باحلسابات املالية؟ اذ أن
املالك يقتصر حبسب ما ذكره
رئيس الديوان يف جلسة اليوم
على  9قضاة و 20مدققا من
اصل .»70
وسأل« :أو ليست فضيحة
أيضا أن التفتيش املركزي
الذي يقوم بعمله على كامل
االراضي اللبنانية يعمل بعشرة

مفتشني فقط؟».وختم« :هناك
من يشوش على الرقابة
الربملانية النه مستفيد من
عرقلتها وسنرد على كل شائعة
بالعمل .وعلى من يريد االصالح
الفعلي عدم اخلوف من عملنا
الذي يتكاتف حوله كل النواب
من خمتلف الكتل النيابية ومن
النواب املستقلني ايضا».

السلطات السورية تفرج عن عنصري امن
الدولة بعدما احتجزتهما  4ايام يف سوريا

خالل الجلسة

السياسية يف مقاربتها ،ولكن
ال نفهم التشويش احلاصل
يف بعض وسائل االعالم على
لرئيس
املشكورة
الزيارة
احلكومة للجنة املال والدعم
الذي عرب عنه للعمل الربملاني
ومتنيه أال يتخطى العجز الرقم
الذي حددته احلكومة .وقد
شكرناه على الزيارة اليت
تؤكد أن الرقابة هي أساس
االصالح».
أضاف« :هناك امكانية للوفر،
وكانت هناك امكانية للحكومة
لتحقيقه من اإلنفاق ال بالضرائب
والرسوم .وسنسعى إىل حتقيق
وفر بعملنا الرقابي ،وقد كانت
جلستنا اليوم اساسية يف
الرقابة على اجهزة الرقابة اليت
نريد تعزيزها ودعمها».
االستهجان
«أنقل
وتابع:
الذي عرب عنه الزمالء النواب
واملفاجأة يف بداية جلسة
اليوم من املعلومات اخلاطئة
اليت وردت يف بعض املقاالت
املنشورة يف وسيلة اعالمية
حنرتمها ،وانا اقدرها على
الصعيد الشخصي ،ولكن ال
ميكن القول ان املوازنة ضربت
من بيت أبيها ،ألننا حنافظ على
هذا البيت بعملنا التدقيقي
والرقابي الذي يتعاون عليه
النواب من خمتلف الكتل».
وأعطى كنعان أمثلة عن
املعلومات اخلاطئة املتداولة،
وقال« :ما جرى تداوله عن
الغاء جلنة املال لرسوم املطار
غري صحيح ،فهذه الرسوم قد
أقرت .كما خفضنا تقسيط
اعفاء امليدل ايست اىل 5
سنوات ،بدال من مهلة العشر
سنوات اليت كانت واردة
يف مشروع احلكومة .ورفعنا
ايضا رسم الرتخيص للمقالع
والكسارات من  5اىل 50
مليون .ونستغرب اعتبار تعليق
مادة ال 2يف املئة على بضائع
االسترياد الغاء هلا ،ال سيما اننا
رفضنا هذا االلغاء ،ومت تكليف
واالقتصاد
املالية
وزيري
مع جمموعة من النواب تقديم
صيغة جديدة للمادة ننتظر
وصوهلا لعرضها واقرارها،
خصوصا ان االيرادات اليت
تتوقعها وزارة املال من هذه

املادة تصل اىل  600مليار لرية
يف السنة ،والغاؤها من دون
بديل يعرض املوازنة وعجزها
ونظرية احلكومة للخطر».
أضاف« :أفتح هاللني يف هذا
السياق ألقول يكفي احلكومة
رميا خلالفاتها علينا ،خصوصا
أنها حضرت اىل اجمللس النيابي
من دون اتفاق على ال 2يف
املئة .وحرصا منا على نسبة
العجز احملدد من احلكومة ،علقنا
املادة بانتظار صيغة جديدة،
ولن نلغي اي ايراد من دون
السعي اىل تأمني بديل عنه.
لذلك ،حرام رمي االشاعات
التدمريية ألن املوازنة موازنتنا
مجيعا ،واالقتصاد اقتصادنا،
وال أعرف من لديه مصلحة
يف اطالق هذه الشائعات
واملعلومات املغلوطة بعد زيارة
رئيس احلكومة أمس اىل جلنة
املال».
وعلى صعيد جدول أعمال
اجللسة ،قال كنعان« :حصل
جتميد لبعض البنود ،والحظنا
ارتفاعا يف بند االتصاالت يف
كل االدارات ،واذا وجدنا ان
هذه املسألة معممة فستعاجل
مركزيا بالتخفيض» ،وقال:
«على صعيد التجهيزات ،وجدنا
مؤسسات تكرر التجهيزات
مبليارين و 10مليار ،وطلبنا
استفسارات منها وعن موازنة
اجمللس االعلى للخصخصة
اليت ارتفعت من مليار اىل
 14مليار .كما دققنا يف كل
املؤسسات اليت يرصد هلا مال
عام ،وسنراسل كل املؤسسات
عرب وزارة املال بأننا لن نقر
اي بند انفاقي من دون التأكد
من انفاقه ،يف ظل وجود مواد
تضخم املوازنة وهي ال تنف
فعليا».
وجدد كنعان «املطالبة بالتدقيق
الذي مل ينجز حتى الساعة
يف اجلمعيات واملؤسسات
والتوظيف واالنفاق لتحديد
االنفاق الفعلي من االنفاق
احملدد على الورق .وبالتالي،
فهذه املوازنة تريد اعمار «بيت
أبيها» ال تدمريه ،كما ورد يف
بعض االعالم» ،وقال« :طالبنا
بتعزيز اجهزة الرقابة ومنحها
االمكانيات للقيام بعملها،

فلماذا مل تعزز احلكومات مالك
ديوان احملاسبة ليقوم بالتدقيق

افيد ان عارف مغامس عن
وصول عنصري امن الدولة
ريدان شروف وريان عليب اىل
نقطة املصنع وعربا االراضي
احتجزهما
بعدما
اللبنانية،
اجليش السوري اثناء قيامهما
برحلة استجمام وتزجل يف اعالي
جبل الشيخ قبالة مدينة راشيا
حيث مت توقيفهما ملدة اربعة

ايام داخل سوريا.
جتمهر العشرات
اىل ذلك،
من اهالي قرى راشيا وبكيفا
الستقبال شروف وعليب عند
نقطة املصنع رافعني صورهما،
حيث من املرجح ان يتم تسليمهما
اىل مديرية امن الدولة ملتابعة
قضية احتجازهما.

اسحق :التعيينات على أساس احملاصصة تؤدي اىل الزبائنية
أكد عضو «تكتل اجلمهورية
القوية» النائب جوزيف اسحق
أن «التعيينات على أساس
احملاصصة تؤدي اىل الزبائنية،
وجيب إعطاء الناس الفرصة
لتصل على أساس الكفاية».

وشدد يف حديث اىل تلفزيون
«املستقبل» على أن «القوات
ال تفكر يف حصة إمنا تريد ان
نصل اىل لبنان الذي حنلم به
مجيعنا ،ونتمنى ان تستخدم آلية
يف التعيينات .ولكن لألسف
كل طرف يعمل على وضع يده
على الدولة ومفاصلها ،وبهذه
الطريقة سنصل اىل دولة
يعشعش فيها الفساد ،ولبناء
دولة فعلية جيب وضع حد هلذه
األمور».

وقال« :الناس تريد الشفافية
ال اإلدارة السيئة ،فأي تعيني
لشخص سيئ سريتد على الناس
ومصاحلهم» .وأضاف« :ما زلنا
نراهن على العماد ميشال عون
كرئيس جلمهورية البلد ان
يتدخل لتصويب األمور .نتمنى
وضع حد للطريقة العشوائية
اليت يتصرف بها الوزير جربان
باسيل».
ومتنى اسحق «ان تستمر
التسوية السياسية» ،وقال،
«نؤمن بالتسوية ولكن عليها
ان تكون بتضافر اجلهود
إلجياد احللول ،ال الحتكار األمور
واالستئثار بكل القضايا».

واعترب ان «أحدا ال يهاجم
باسيل إمنا هو من يهاجم
اجلميع ،والناس «قرفت» من
املزايدات .ويفرتض ان يأخذ
رئيسا اجلمهورية واحلكومة
املبادرة لتحسني الوضع ولئال
يشعر أي طرف بأنه مستبعد،
وإذا وصلنا اىل يوم رأينا فيه
ان وجودنا يف احلكومة ال منفعة
له ،فكل الطروحات واردة».
ولفت اىل ان «الناس يف
انتظار الوضع االقتصادي ،ويف
أي حلظة قد نشهد اصطفافات
وفق املواضيع ،والقوات باقية

رأس حربة يف الدفاع عن حقوق
الناس».
وأضاف اسحق« :مجيعنا نعلم
ان الوضع االقتصادي سيئ
واملعاجلة جيب ان تكون شاملة.
جيب التوجه حنو القطاع اخلاص
للقيام بالوضع االقتصادي،
وهناك ملفات يفرتض متابعتها،
فمن يفرتض أن يأخذ القرار
بإقفال املعابر غري الشرعية؟
الدولة والسلطة واحلكومة عليها
ان تأخذ قرارا واضحا بإقفال
معابر التهريب لطي صفحة
التهريب اجلمركي».
ولفت اىل أن «الناس يشعرون
بالوضع االقتصادي السيئ
جدا ،واملوازنة مبنية على أمور
قد ال نتمكن من حتقيقها،
كالـ 12مليار اليت يتوقع ان
تعطيها املصارف ،فيما األخرية
ليست يف وارد ذلك».
واعترب ان «الدولة ومجيع
القيادات يعرفون املعابر وال
وحنن
لتوقيفها،
يتحركون
نطالب بذلك دائما ،ولكن
كيف ميكننا حل األمر؟ هل
ننزل بأنفسنا إلقفال هذه
املعابر؟ .وأردف ،هناك مصاحل
خاصة متنع اقفال املعابر غري
الشرعية ،ومعها مصلحة للنظام

السوري يؤمنها له ازالمه».
وأكد أن «القوات تقاتل دائما
ملصلحة الناس وتعلي الصوت،
لكنها ال تريد للبلد ان ينهار»،
مبديا ثقته بأن «أحدا لن
يستفيد من سقوط البلد ألننا
سننهار مجيعا».
وعن إمكان طرح موضوع
التوطني ،قال« :حنن ضد أي
توطني ونرفضه رفضا قاطعا،
ودفعنا أمثانا غالية تارخييا ملنع
هذه املشاريع ،ومستعدون
لذلك يف أي حلظة».
وتساءل« :من وقف اىل جانبنا
يف عدوان 2006؟ ال أحد،
فلماذا نزج لبنان مبشاكل
اآلخرين؟ ال نتمنى الضرر ألحد
ولكن ال إلدخال لبنان بأمور ال
تعنيه».
وعن زيارة الوزير باسيل
لبشري ،قال« :عندما يتم
تعيني أشخاص وفقا النتماءاتهم
ووالئهم السياسي حيدث أمور
تشبه ما حصل لتعليق الالفتات
يف بشري ،عندما زار باسيل
املنطقة .لقد أخذ معه موكبا
كبريا ،ولو كان يعرف من
هم أبناء بشري وكم حيرتمون
الضيف وحيمونه بعيونهم ،لكان
زار بشري منفردا».

أكد النائب حممد كبارة يف
بيان وزعه مكتبه اإلعالمي ،أن
«رئيس احلكومة سعد احلريري
وعد مبتابعة قضية توقيف
الشيخ أمين خرما يف طرابلس،
وقال بعد زيارته ومفيت
طرابلس والشمال الشيخ مالك
الشعار الرئيس احلريري اليوم:
لقد أطلعنا دولة الرئيس على
قضية توقيف الشيخ أمين
خرما والطريقة اليت متت بها،
وأبلغناه أن هناك شعورا يف
طرابلس بأن هناك حماوالت

لالساءة اىل املدينة وتشويه
صورتها ،وأن ثقة الناس يف
طرابلس تهتز بالدولة ،ألنهم
يشعرون بأن هناك استهدافا
مربجما هلم وللمدينة .لقد
وعدنا دولة الرئيس مبتابعة
املوضوع ،وأكد لنا أنه يقف
إىل جانب املدينة وأبنائها،
ولن يتخلى عنها .وحنن
شكرناه على تفهمه ،ونتمنى
أن تكون ترمجة سريعة لوقف
هذا االستهتار واالستهداف
لطرابلس».

كبارة :احلريري وعد مبتابعة
قضية توقيف خرما يف طرابلس
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لـبنانيات

إستقبل وفد جملس الشورى السعودي

عطااهلل عرض مع الراعي خطة اقفال وزارة اهلجرين:

ميقاتي :العالقة مع اململكة متينة وصافية
اخلليوي :لبنان من أعز األشقاء وعالقاتنا تارخيية

التزمنا الضوابط والشفافية يف التعاطي مع امللفات

ميقاتي مستقبال الوفد السعودي
استقبل الرئيس جنيب ميقاتي
وفدا من جملس الشورى يف
السعودية
العربية
اململكة
برئاسة صاحل بن منيع اخلليوي،
يف دارته يف طرابلس ،يف
السعودي
السفري
حضور
وليد خباري ونواب طرابلس
وأعضاء جلنة الصداقة الربملانية
اللبنانية-السعودية.

ميقاتي

بعد اللقاء قال ميقاتي« :إنها
مناسبة سعيدة جدا أن نستقبل
اليوم يف طرابلس وفدا من
السعودية
الشورى
جملس
برئاسة معالي األخ صاحل
اخلليوي ،ونرحب بهم أشد
الرتحيب يف لبنان عامة ويف
طرابلس خاصة.هذه الزيارة
َ
أهل
هلا رمزية كبرية ،ملا تعين
طرابلس ومبا تعين السعودية
ألهل طرابلس .وخالل اللقاء
طلبنا من معالي األخ العزيز
أن يبلغ حتياتنا وشكرنا الدائم
خلادم احلرمني الشريفني،
وولي عهده األمري حممد بن
سلمان ،وأيضا شكر اململكة
العربية السعودية على رفع
احلظر عن زيارة السعوديني
إىل لبنان .وكنا نتحدث خالل
اللقاء عن الذكريات والزيارات
املتبادلة الدائمة بني السعودية
ولبنان».
أضاف« :إن العالقة بني
السعودية ولبنان عالقة متينة
صافية ،صادقة ،على مر
العقود ،منذ تأسيس اململكة
واستقالل لبنان .ويعلم اجلميع
ما قامت به اململكة العربية
السعودية خالل العقود املاضية
من إنهاء احلرب اللبنانية األليمة
ومجع اللبنانيني والربملانيني
يف الطائف ،وهي كانت دائما
خري سند وصديق للبنان .ال
ميكن أن ننسى مساعداتها يف
األوقات العصيبة اليت مر بها
لبنان».
وتابع« :نثمن ما تقوم به
اململكة من استضافة اللبنانيني
على أرضها ،وإجياد فرص
العمل هلم يف هذه األوقات
يف
فاللبنانيون
الصعبة.
اململكة يشعرون بأنهم ،ال

أقول يف بلدهم الثاني ،بل
يف بلدهم ،ألن لبنان واململكة
العربية السعودية متكامالن.
مسعنا يف الفرتة األخرية بعض
األصوات واألقوال عن العمالة
السعودية يف لبنان أو العمالة
اللبنانية يف السعودية ،وهذا
الكالم ال يعين إال أصحابه،
فنحن متمسكون بالتبادل الدائم
وبوجود اللبنانيني يف اململكة،
وأهال وسهال دائما بإخواننا
السعوديني يف لبنان».
وقال« :خالل اللقاء ،طمأنت
أخواني السعوديني اىل أن
لبنان خبري ،ومهما مررنا
بصعوبات ،فاحلوار هو احلل،
وسيبقى بإذن اهلل لبنان واحدا،
ومجيع اللبنانيني يدا واحدة».

الخليوي

بدوره رد اخلليوي بكلمة قال
فيها« :شكرا دولة الرئيس
جنيب ميقاتي على استضافتنا
الشورى
جمللس
كممثلني
السعودي يف طرابلس الفيحاء،
طرابلس السالم .ونتمنى للبنان
الشقيق ولطرابلس دائما الرخاء
وقد
والتقدم.
واالستقرار
أكدت خالل اللقاء مع دولته
ومجيع املسؤولني اللبنانيني،
بدءا بفخامة رئيس اجلمهورية
ودولة رئيسي جملس النواب
والوزراء ،ان اململكة العربية
السعودية ،بالقيادة احلكيمة
من خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز
ومسو ولي عهده األمني األمري
حممد بن سلمان حفظه اهلل،
يؤكدون دائما على املسؤولني
سواء كانوا حكوميني أو
ممثلي جملس الشورى ،بأن
ينقلوا حتيات اململكة للشعوب
الشقيقة ،ولبنان ال شك أنه من
اعز األشقاء واألصدقاء للمملكة
العربية السعودية ،والعالقات
التارخيية وعالقات الدم تربط
السعودي
الشعبني
دائما
واللبناني .ودائما تنظر اململكة
العربية السعودية إىل لبنان
ككيان واحد موحد جبميع أطيافه
ومذاهبه ،وشعارها دائما السالم
والتنمية يف لبنان ودعمه
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

نيابة عن زمالئي أعضاء جملس
الشورى ،نشكر ما تلقيناه من
كرم وحفاوة واستقبال ،وليس
هذا بغريب على لبنان وشعبه،
وحنن شعبان شقيقان».
وأومل الرئيس ميقاتي تكرميا
مبشاركة
السعودي
للوفد
خباري ،وعضوي كتلة «الوسط
املستقل» النائبني جان عبيد
والنواب:
درويش،
وعلي
مسري اجلسر  ،فيصل كرامي،
اسطفان الدويهي ،وهادي ابو
احلسن ،الوزير السابق أشرف
ريفي ،رئيس بلدية طرابلس
أمحد قمر الدين ،رئيس بلدية
امليناء عبد القادر علم الدين،
ورئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراعة يف طرابلس ولبنان
دبوسي
توفيق
الشمالي
ورئيس حترير جريدة «اللواء»
صالح سالم.

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي قبل ظهر اليوم يف
الصرح البطريركي يف بكركي،
وزير املهجرين غسان عطااهلل
الذي قال بعد اللقاء« :تشرفت
الخذ
سيدنا
بلقاء
اليوم
بركته بعد االنتهاء من اخلطة
اليت وضعتها الوزارة ،وكما
وعدناه ،اتينا اليوم لنعرضها
بالتفاصيل على غبطته ولنرى
اذا ماكان لديه اية نصائح او
اقرتاحات يريد زيادتها على
هذه اخلطة».
اضاف »:استكماال للزيارات
اليت نقوم بها على املرجعيات
اليوم
عرضنا
والفعاليات،
لغبطته هذه اخلطة بالطريقة
املمنهجة والعلمية اليت ستعمل
بها الوزارة ،من اجل اقفال
الوزارة يف الفرتة الزمنية اليت
التزمنا بها يف البيان الوزاري،
وهي على مدى ثالث سنوات،
كما شرحنا له تفصيليا من
اين سنبدأ وماهي االولويات
اليت
والضوابط
واملعايري
ستلتزم بها كي ال يكون هناك
اي استنسابية يف معاجلة اي
ملف ،مع احلرص الشديد على
حقوق الناس الذين ينتظرون
منذ  25سنة ان يستوفوا
حقوقهم من وزارة املهجرين»،
الفتا اىل ان «سيدنا بارك هذه
اخلطة واعترب انها املرة االوىل
اليت توضع خطة علمية بهذا
الشكل ،واالن اصبح بامكاننا
البدء والقول للناس اننا
اصبحنا جاهزين لعرضها على
جملس الوزراء».
وقال »:ال اعتقد ان اخلطة
سيكون عليها اي عراقيل ،بل
بالعكس ،التزمنا الضوابط كي
ال خنرج عنها وسيكون هناك

البطريرك الراعي مستقبال الوزير عطااهلل
شفافية ووضوح يف التعاطي
مع امللفات ،ولكن اليوم ،ان
تأمني املبلغ املالي املطلوب
القفال هذه الوزارة سيكون
عليه بعض االسئلة ،الن هناك
اناس يعتقدون ان املبلغ جيب
ان يكون اقل او اكثر او ملاذا
بعد كل هذه السنوات التزال
هناك ملفات وحنن شرحنا
بالتفاصيل كل هذه االمور يف
اخلطة ،لكن االكيد انه ستكون
هناك اسئلة على املبلغ املالي
وكيفية تأمينه وخصوصا يف
هذه الظروف ،وحنن مراعاة منا
لوضع البلد واحلالة االقتصادية
قسمنا املبلغ على ثالث سنوات
وسنكون متعاونني اىل اقصى
الدرجات يف تأمني هذا
املبلغ».
وتابع»:رصدت املوازنة جزءا
صغريا من املبلغ ،اقل من
 %10من املبلغ املطلوب ونعترب
ان هذا هو االفضل من عدم
وجود اي مبلغ يف الصندوق،
ومن خالل هذا املبلغ ،بدأنا
بتحضري اجلداول للناس اليت
هلا حقوق يف الوزارة واليت
هي من االولويات اي بنود
االخالءات ومصادرة املنازل

او الناس الذين مل يقبضوا
مرة واحدة منذ  20سنة ،وحنن
برصد حتضري اجلداول كي
يبدأوا بالقبض.
وعن كيفية تأمني املبلغ الالزم
ثالث
على
قال»:سنأخذه
سنوات والتصور الذي يتم
احلديث عنه بانه سيكون سلفة
من املصارف من خالل مصرف
لبنان اي سلفة للدولة اللبنانية
بفائدة بسيطة جدا وعلى فرتة
طويلة ،ونأمل ان نصل اىل
هذه النتيجة يف اسرع وقت
ممكن».
وفد
بكركي،
زوار
ومن
من االحتاد الوطين لشؤون
ابرشية
راعي
املعوقني،
املكسيك املارونية املطران
جورج ابي يونس على رأس
وفد من هيئة احلفاظ على البيئة
 جلنة التحريج يف بشري ونبيلمسعان ممثال مؤسسة الفردو
حرب حلو يف املكسيك .وقد
سلم الوفد الراعي دعوة لرعاية
ومباركة حفل اطالق مشروع
واسع لتشجري االرز اللبناني
انطالقا من اراضي البطريركي
املارونية يف الدميان واملناطق
احمليطة.

افتتاح أعمال لقاء األحزاب الشيوعية العربية يف بريوت
افتتحت امس االول أعمال لقاء
األحزاب الشيوعية العربية ،يف
أوتيل الكومودور يف بريوت،
حتت عنوان «دور األحزاب
الشيوعية يف جتديد حركة
التحرر الوطنيةالعربية» ،بدعوة
من احلزب الشيوعي اللبناني.
بداية مع النشيدين الوطين
واحلزب الشيوعي اللبناني ،ثم
ألقى عضو املكتب السياسي
ومسؤول العالقات اخلارجية
باحلزب الشيوعي اللبناني د.
عمر الديب كلمة احلزب ،مرحبا
باحلضور وقال «جنتمع اليوم
يف بريوت 10 ،أحزاب شيوعية
من  10دول عربية ،يف سياق
سعينا املستمر الستنهاض
قوى اليسار والتقدم يف عاملنا
العربي ،ومن أجل جتديد حركة
التحرر الوطنية العربية.
ويأتي اجتماعنا يف مرحلة
تارخيية تتسم باشتداد أزمة
الرأمسالية يف العامل وانسداد
أفقها التارخيي مع اخنفاض
نسب النمو وارتفاع املديونية
العامة واخلاصة وارتفاع العجز
وانتقال مراكز اإلنتاج والعمل

والتجارة وبدء انتقال مراكز
البحث والعلم والتكنولوجيا
خارج الواليات املتحدة وأوروبا،
فتشتد عدوانيتها ونزعتها
واحلصار
العقوبات
صوب
األزمات
وإثارة
والبلطجة
والفنت ،وصو ً
ال إىل احلروب
املباشرة وغري املباشرة .وها
هي الواليات املتحدة األمريكية
ختوض معركتها اليوم من أجل
منع التاريخ من التقدم ،ومن
أجل تأخري تقهقرها ملصلحة
الدول الصاعدة ،يف حماولة
يائسة للحفاظ على سطوتها يف
قيادة العامل األحادي القطب
ومنع انتقاله إىل التعددية
القطبية ،مع ما تعنيه من
انكسار لإلمربيالية األمريكية.
وأضاف «إن املشروع األمريكي
اليوم يأخذ وجهه األقسى
واألبشع يف منطقتنا حيث
يقاتل مباشرة وبالواسطة من
خالل حلفائه ،ليرتك وراءه
ً
حمروقة مدمرة يف
أرضا
اليمن وسوريا وليبيا ،ويتوعد
باحلرب على إيران ويطلق يد
املشروع الصهيوني من خالل

«صفقة القرن» اليت تهدف
إىل التصفية النهائية للقضية
الفلسطينية .ويف حني تنهمك
القوى العربية جبدال حل
الدولتني أو الدولة الفلسطينية
على كامل الرتاب ،يندفع
العدو باجتاه الدولة اليهودية
على كامل الرتاب ورمبا أبعد.
فمشروع «صفقة القرن» ،جرى
ٍ
عديدة مثل
التمهيد له خبطوات
قانون يهودية الدولة ونقل
السفارات إىل القدس واعتبارها
عاصمة الكيان الصهيوني،
وضم اجلوالن العربي السوري
يف
املستطونات
وتوسيع
الضفة الفلسطينية والتمهيد
لقرار ضمها أيضا ،ووقف
متويل األونروا وإعادة تعريف
الالجئ يف الكونغرس األمريكي
إلسقاط صفة اللجوء عن معظم
الالجئني ،كما جرى التمهيد
له من خالل خطوات التطبيع
العلين اليت تقوم بها العديد
من األنظمة العربية بشكل وقح
مع العدو الصهيوني».
وتابع «شكلت املوجات املتتالية
من انتفاضات الشعوب العربية

الرد الطبيعي على األنظمة اليت
رهنت قرار بلدانها للخارج
وحتكمت
ثرواته،
وبددت
بقرارها مصاحل فئات متنفذة
صغرية راكمت الثروات على
حساب شعوبها اليت عانت من
مستويات عالية من البطالة
واهلجرة والفقر واالستغالل
واالستبداد السائدة واملعروفة
يف وطننا العربي».
ودعا إىل أن «يكون اجتماعنا هذا
فسحة حوار جدي وبناء من أجل
القضية الفلسطينية ،ومن أجل
اجلوالن وجنوب لبنان ،من أجل
حرية السودان ،ومن أجل شعب
اليمن السعيد ،من أجل وحدة
ليبيا ووحدة العراق الوطنية،
ومن أجل سوريا علمانية
دميقراطية ،من أجل التقدم يف
اجلزائر ومصر وتونس واملغرب
واألردن ،من أجل الدميقراطية
واحلرية يف الكويت والسعودية
واإلمارات
وقطر
والبحرين
وعمان ،من أجل التحرر الوطين
ّ
لكل
السياسي واالجتماعي
شعوبنا العربية».
والقيت كلمات يف املناسبة.
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لــبنانيات

احلريري يف مؤمتر رؤساء احملاكم يف الدول الفرنكوفونية:

جيب أال يكون هناك تدخل سياسي يف النظام القضائي
اعترب رئيس جملس الوزراء سعد
احلريري انه «جيب أال يكون
هناك تدخل سياسي يف النظام
القضائي ،وعلينا كمسؤولني
سياسيني ان نؤمن العدالة
احلقيقية لشعبنا».
وقال خالل حضوره جانبا من
اعمال املؤمتر الرابع لرؤساء
احملاكم العليا يف الدول
موضوع
حول
الفرنكوفونية
«نشر اجتهاد احملاكم العليا
يف زمن االنرتنت» ،الذي
عقد برعايته يف السراي« :أنا
سعيد جدا واتشرف بوجودكم
يف السراي الكبري هذا الصرح
الذي قال فيه القاضي فهد اننا
نقوم به بكل األعمال منذ العام
 .1840انا سعيد بأن لبنان احد
األعضاء الفرنكوفونيني .والدي
كان يؤمن جدا بالفرنكوفونية
وانا كذلك ،واعتقد ان هناك
الكثري من األمور اليت علينا
معا.
بها
والقيام
العمل
واملواضيع اليت تبحثونها مهمة
جدا بالنسبة اىل لبنان والعامل،
خصوصا مع اإلنفتاح احلاصل
عرب اإلنرتنت ،وكل ما حيصل
عرب املعلوماتية .الكل لديه
اوالد وعائالت ،ونريد ان يكون
اوالدنا وعائالتنا مثقفني على
غرار ما تعلمنا ،وأفضل .ولكن
املشكلة اليوم ان اإلنرتنت يتم
استخدامه بأساليب خمتلفة متاما،
خصوصا بالنسبة اىل املتطرفني
الذين يتكاثرون يف كل العامل،
واذا متكنت الدول الفرنكوفونية
من اجياد حل هلذه املسألة فقد
نستطيع ان نتفاعل باجتاه هذه
املشكلة».
أضاف« :أما املوضوع الثاني
فهو التدخل السياسي يف
النظام القضائي .وبالنسبة
الي جيب اال يكون هناك تدخل
سياسي يف النظام القضائي،
وهذه مشكلة يواجهها العامل
العربي ودول أخرى تعاني
ذلك ،ويف نهاية املطاف حنن
كمسؤولني سياسيني علينا ان
نؤمن العدالة احلقيقية لشعبنا
وألوالدنا وللمستقبل .وأمتنى
النجاح يف كل ما تقومون به،
وأنتم مرحب بكم دوما يف
لبنان .رمبا هذه املرة األوىل
يأتي البعض منكم يف لبنان،
وآمل أن تكتشفوا لبنان كما هو،
هذا البلد الذي يتمتع باحلضارات
ويضم  19طائفة تعيش معا
بطريقة جيدة .وأعتقد أن قوتنا
يف لبنان هي قدرتنا على محاية
كل الطوائف من خالل دستورنا،
وهذا ليس موجودا يف العامل
العربي ،ولدينا قانون حيمي هذا
املوضوع .ليس هناك أقليات.
كلنا أقليات وكلنا لبنانيون،
أعتقد أن بإمكان لبنان أن يكون
رسالة ،وهو كذلك ،وعلينا
االستفادة من ذلك».
وكان املؤمتر افتتح أعماله عند
العاشرة قبل ظهر اليوم يف
السراي احلكومي جبلسة افتتاحية
حتدث فيها وزير العدل البريت
سرحان ممثال احلريري ،رئيس
جملس القضاء األعلى القاضي
جان فهد ،رئيس جملس القضاء
األعلى يف بنني عثمان باتوكو،

الرئيس الحرير يلقي كلمته
وممثل األمينة العامة للمنظمة
الفرنكوفونية ميشال كاريه
واألمني العام جلمعية احملاكم
العليا يف الدول الفرنكوفونية
جان بول جان.

فهد

بداية ،ألقى فهد كلمة قال
فيها« :اهال وسهال بكم مرة
ثانية يف لبنان ،وحنن يف هذا
القصر الرائع الذي يعود تارخيه
لسنة  1840والذي خيرب عن جزء
مهم من تاريخ لبنان ،وفيه يتم
اختاذ اجلزء األكرب من القرارات
اليت تدير الشأن العام يف البلد،
وحنن ممتنون لرئيس الوزراء
سعد احلريري الستقبالنا هنا،
وننقل اليه شكرنا .املوضوع
الذي نناقشه آني ،وهو نشر
األحكام القضائية يف زمن
اإلنرتنت ومنافعه ،وهي عديدة،
اذكر منها الشفافية اليت تساعد
على استعادة ثقة املتقاضني
يف السلطة القضائية بسبب
النشر الفوري لألحكام ،اضافة
اىل البعد الرتبوي يف عمليه
النشر هذه اليت ستمكن القضاة
من معرفة القرارات بشكل
افضل ،واالطالع على قرارات
جملس القضاء األعلى بشكل
افضل ،وهذا سيمكن اجمللس
ايضا من ممارسة دروه املوحد
واجلامع».

سرحان

وألقى سرحان كلمة قال فيها
إن «لبنان يستقبل باهتمام كبري
املؤمتر الرابع جلمعية احملاكم
العليا يف الدول الفرنكوفونية.
اهال وسهال بكم يف لبنان يف
السراي احلكومي ،مقر احلكم
الذي جيسد منذ العام 1840
سلطة الدولة .وعلى غرار الثورة
الصناعية يف القرن الثامن
عشر اليت قلبت أسس النظام
اإلقتصادي يف اوروبا ووجهها
السياسي ،فإن الثورة الرقمية
زعزعت النماذج اإلقتصادية
التكنولوجية واإلجتماعية وحتى
السياسية يف يومنا هذا».
واعترب ان «العامل الرقمي يرتكز
بشكل اساسي على البيانات
الشخصية .وان املقدرة يف
مجع البيانات اجليدة ومقارنتها
هي اساس لظهور اإلبتكارات
واخلدمات الرقمية اجلديدة.
احلسابية
احللول
وبفضل
األكثر تطورا املعتمدة يف

معاجلة البيانات الشهرية أصبح
باألمكان الوصول اىل مناذج
عدالة االنتقائية».
وأضاف« :امليدان القضائي مل
يسلم من هذه اخلوارزميات .فقد
أصبحت شركات ناشئة عاملة يف
جمال القانوني منتشرة يف سوق
ما يسمى العدالة التنبؤية .وهي
يف الوقت احلاضر تقدم خدمات
تتمثل بتقدير العطل والضرر أو
النفقة وتوفري احصاءات حول
حظوظ الفوز بدعوى معينة أو
االفادة عن وضع خالف حمدد
أو احلجج األكثر استخداما.
واذا كانت العدالة ال تزال
انسانية لغاية اآلن فالسؤال
املطروح هو هل ستظل كذلك
يف املستقبل؟ .وان القانون
هو حمرك هذه اآللة ،وان مجع
ومعاجلة هذا اجلزء الكبري من
البيانات واملعطيات الرقمية
ميكن ايضا من التعرض للحياة
اخلاصة لألشخاص».
واعترب أن «حق محاية املعلومات
والبيانات الشخصية هو حق
أساسي وبنيوي ،مبعنى انه ميكن
يف البيئة الرقمية من ممارسة
احلقوق األخرى .ويعود اليكم
انتم العاملني األساسيني يف
العدالة ان حتددوا مالمح واطر
نشر األحكام اليت ختدم القانون
من دون التعرض للبيانات
اخلاصة وللحريات الشخصية».

باتوكو

أما باتوكو فاعترب أن «أحد
أبرز متطلبات املواطنني من
املؤسسات القضائية هو األمن
القضائي والقانوني ،وليس
غريبا يف افريقيا ان يكون
هناك تفسري خمتلف لقاعدة
قانونية بني غرفتني او بني
حمكميت استئناف .وإن احكام
وقرارات جمالس القضاء األعلى
ال ميكن ان تأخذ كامل ابعادها
يف الدميوقراطيات من دون ان
توضع يف متناول اجلميع من
قضاة ومشرعني وحقوقيني
وباحثني وحمامني».
ورأى أن «مستلزمات األمان
القانوني تفرض على العدالة ان
تكون واضحة ومفهومة وقادرة
على االستشراف» .واعترب أن
«اإلنرتنت وسيلة حتتم علينا
نشر األحكام للوصول اىل أكرب
عدد ممكن من املواطنني.

كاريه

ونقل ميشال كاريه حتيات
للمنظمة
العامة
األمينة
الفرنكوفونية لويز ميشيكوابو
«اليت تتابع باهتمام كل
املبادرات اليت تهدف اىل توطيد
دولة القانون وحماربة التفلت
من العقاب ونشر عدالة قوية
ومستقلة يف الدول األعضاء
للمنظمة الفرنكوفونية ،وتفعيل
التبادل والتفكري القانوني يف
املساحة الفرنكوفونية ،ونقل
التصميم على احنراظ املنظمة
الفرنكوفونية بقوة اىل جانب
وحكوماتها
االعضاء
الدول
ومؤسساتها ومواطنيها للعمل
على تقوية الوصول اىل العدالة،
العدالة املوثوقة واملستقلة
ضامنة لدولة القانون وللحقوق
وللحريات».
وأعلن أن «املنظمة تتمنى ان
يشكل مؤمتر بريوت مساحة
للتبادل بني القضاة واملشرعني
واحلقوقني للوصول اىل مقاربة
واحدة لكيفية نشر األحكام
األنرتنت».
على
القضائية
وشدد على اهمية انعقاد املؤمتر
يف بريوت «عاصمة الثقافة
والتنوع املتطابقة مع اإلبداع
الفرنكوفوني».

جان

وشدد األمني العام جلمعية
رؤساء احملاكم العليا يف
الدول الفرنكوفونية جان بول
جان على «جتدد العالقات بني
لبنان وفرنسا من خالل الطالب
الفرنكوفونيني» ،وقال« :عندما
اقرتح علينا القاضي جان فهد
عقد مؤمترنا يف بريوت قبلنا
فورا ،ألن لبنان خمتلف بالنسبة
الينا ،وهناك منظومة قيم
جتمعنا وحنن فخورون بذلك
وبالعمل معكم».
واعترب أن «أبرز نقاط قوة هذا
املؤمتر هو املشاركة الكبرية
للقضاة ،وهذا ما ملسناه يف
افتتاح املئوية األوىل حملكمة
التمييز باألمس .إن القضاة يف
كل العامل يساهمون يف بناء
دولة القانون ،ونشر األحكام
القضائية الذي هو عنوان مؤمترنا
يربز الدور املميز للقاضي الذي
يطبق القانون الذي يضعه
والسياسيون،
املشرعون
باالستناد اىل قيم اساسية
مشرتكة لإلتفاقيات الدولية
اليت أبرمتها الدول».

قيوجميان لفادي جريصاتي :ال نتهرب
من املسؤولية يف ملف النازحني ولكن
لن نتعدى على صالحيات الوزارات
صدر عن املكتب االعالمي
لوزير الشؤون االجتماعية ريشار
قيوجميان البيان اآلتي« :جوابا
عن كتاب وزير البيئة الزميل
فادي جريصاتي املوجه إلينا يف
شأن خميم مرج اخلوخ للنازحني
السوريني يف مرجعيون ،يهمنا
تأكيد اآلتي:
 دور وزارة «الشؤون»هو توفري احلماية االجتماعية
للمواطنني اللبنانيني بالدرجة
األوىل والتنسيق مع منظمات
األمم املتحدة لتسهيل تأمني
املساعدات للنازحني.
 منذ بداية توافد النازحنياىل لبنان ،مل تقم وزارة
«الشؤون» ببناء أو إنشاء أي
جتمع للنازحني يف أي منطقة
من لبنان ،وبالتالي ليس من
مسؤولية الوزارة إبعاد أو نقل
أو استحداث خميمات أو جتمعات
جديدة للنازحني كما يطالب
وزير البيئة يف كتابه.
 الصرف الصحي وامداداتاملياه والكهرباء هي من
مسؤولية مالكي األراضي اليت مت

تأجريها للنازحني ومن مسؤولية
البلديات ووزارة الطاقة واملياه.
على رغم ذلك ،تواصلت وزارة
«الشؤون» مع املفوضية العليا
لشؤون النازحني  UNHCRاليت
ابدت استعدادها للمساعدة يف
معاجلة املشكلة البيئية الناجتة
من وجود النازحني يف هذه
املنطقة.
 - 4حنن نتفهم خطورة التلوث
وانعكاسه على البيئة احمليطة
بكل املخيمات ،وال نتهرب من
املسؤولية إمنا ال ميكننا التعدي
على صالحيات الوزارات كالطاقة
واملياه املعنية بالصرف الصحي
واملياه والكهرباء او وزارتي
الداخلية والدفاع املعنيتني
بالشق االمين.
يف اخلتام ،حرصا منا على عدم
التباس اي امر على اللبنانيني،
جند انفسنا ملزمني نشر ردنا
يف االعالم بعدما انتشر منذ
االمس كتاب الوزير جريصاتي
عرب وسائل االعالم ووسائل
التواصل االجتماعي قبل ان
يرد الينا صباح اليوم».

ابراهيم استقبل كوبيتش ووفدا من
جمموعة العمل االمريكية من أجل لبنان

اللواء ابراهيم مستقبال كوبيش
استقبل املدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم
قبل ظهر امس االول اخلميس
املمثل اخلاص لألمني العام
لألمم املتحدة يف لبنان يان
كوبيتش ،وحبث معه يف
التطورات احمللية واإلقليمية
والتعاون بني األمن العام و
مؤسسات األمم املتحدة.
ثم التقى ابراهيم وفدا من
جمموعة العمل االمريكية من
اجل لبنان AMERICAN TASK
FORCE FOR LEBANON
برئاسة السفري ادوار غربيال،

ضم املدير التنفيذي ليسلي
توما ،املستشار جان ابي نادر،
وعضو جملس اإلدارة حممد
امحر.
األوضاع
عرض
وجرى
اإلقتصادية واألمنية يف لبنان
وال سيما على احلدود اجلنوبية
اضافة اىل موضوع النازحني
السوريني.
وشكر السفري غربيال اللواء
ابراهيم على املناقشة الصرحية
للمواضيع املطروحة مما ساهم
يف زيادة معرفة أعضاء الوفد
بالوضع يف لبنان.

بوصعب استقبل سفريي إيطاليا
واليمن وقنصل السيشل
استقبل وزير الدفاع الوطين
الياس بو صعب السفري
ماروتي
ماسيمو
اإليطالي
على رأس وفد من شركة
اإليطالية
«فيكانتيريي»
املختصة ببناء السفن ،ومت
البحث يف العرض املقدم
من الشركة املذكورة لتعزيز
القوات البحرية اللبنانية.

كذلك التقى بو صعب السفري
اليمين لدى لبنان عبداهلل
الدعيس ومتت مناقشة آخر
املستجدات يف الساحة اليمنية
واحلرب القائمة فيها واجلهود
املبذولة للتوصل إىل حل يف
ظل تدهور األوضاع اإلنسانية.
والتقى أيضا قنصل السيشل
يف لبنان حممد عبد اجلليل.

صفحة 7

Saturday 22 June 2019

الـسبت  22حـزيران 2019

Page 7

مـقاالت وتـحقيقات

ٌ
ومـوت «عـلى الـواقف»!
سـالح ونازحـون
ٌ
طوني عيسى

ُ
املعاصر؟خماطر شحن
هل أصبحت الرواية أسطورة العامل
ّ
يرتنح :الصناعيون
اهلواتف يف األماكن العامةرسم الـ%2
ّ
ّ
يفكر
ختلوا عنه والتجار نبذوهاملزيدبالتأكيد ،الوفد الروسي ال
يظنون أنه ٍ
ّ
آت للمساهمة يف
يف النازحني .بعض اللبنانيني
لكن اجلمرة ال تكوي إلاّ مكانها .وأما طموحات
حلحلة امللف،
ّ
ّ
التوغل يف املياه الدافئة عرب الشاطئ
القيصر فهي أكرب بكثري:
التوسع
السوري -اللبناني ،وحقول الغاز والنفط ومشاريع
ُّ
موقع يف التسويات الكربى اآلتية إىل
االقتصادي وتكريس
ٍ
الشرق األوسط .وال داعي لالستعجال يف قضية النازحني.
حتى إشعار آخرَ ،من يريد عودة النازحني السوريني إىل بلدهم
أي طرف يف اخلارج ال يريد عودتهم:
سيصاب باخليبة ،ألن ّ
األوروبيون مرتاحون منهم ،وكذلك أغنياء العرب .وأما النظام
ُّ
تعنتًا .هو يريد ترتيب مسائله الداخلية،
نفسه فيبدو األكثر
ليقرر إذا كان سيفتح
واألمنية،
والسياسية
الدميوغرافية
ِّ
أي شروط.
األبواب للنازحني ،جلميعهم أو لبعضهم ،وحتت ّ
فوق ذلك ،هي فرصة النظام لإلنتقام من «خطأ» انسحابه من
لبنان يف العام  .2005هو يريد مساومة اللبنانيني على كل
شيء ،وقد يوافق على استعادة مليون ونصف مليون نازح أو
ال يوافق .بل هو يضع احلكم اللبناني أمام استحقاق مرير :إما
مسمى ،أي لسنوات وسنوات ،وإما
أجل غري
بقاء النازحني إىل ٍ
ّ
أن النظام نفسه ،يف
الرضوخ لالبتزاز «القديم» على رغم من ّ
 ،2005أوحى بأنه تال فعل الندامة مرارًا على خطاياه املرتكبة
يف لبنان.
إذا كان يراد الكالم بصراحة ،و»من دون كفوف» ،جيب
االعرتاف بأن ال أفق ظاهرًا لعودة النازحني السوريني من
يرتسخ يومًا بعد يوم ،على رغم من
لبنان ،وأن بقاءهم
ّ
سجل لضبط فوضى النزوح اجتماعيًا وأمنيًا
االستنفار الذي ُي َّ
ودميوغرافيًا.
حتدي التعاطي مع هذا
وهذا يعين أن لبنان املقبل سيواجه
ّ
امللف الشائك جدًا :هل سيتم تنظيم إقامة النازحني يف
أي أساس؟
املخيمات و»أشباه املخيمات» وخارجها؟ وعلى ّ
وكيف سيتم ضمان أمنهم؟
ٍ
صَّنف من األعلى
وإىل أين ستقود الوالدات الكثيفة يف
بيئة ُت َ
َّ
ً
يتعذر على غالبيتها أن
خصوبة يف الشرق األوسط ،فيما
َّ
سيتكفل بدعم لبنان
ومن
ة
سوري
قيود
يف
ل
تتسج
َّ
رمسية؟ َ
ّ
ّ
ِّ
املرتنح ماليًا واقتصاديًا ليواجه هذا االستحقاق؟
يف املرحلة املقبلة ،سيكون ملف النزوح جزءًا من املساومات
الكربى ال بني لبنان وسوريا فحسب ،بل بني الدول املتجاورة
كلها يف الشرق األوسط .وسيكون جزءًا من التعديالت اليت
ستطرأ على الكيانات القائمة.
مث ًال :سكان األردن يعودون إىل أصول فلسطينية بنسبة
يقدرها البعض بـ  .%65ويف األردن حنو  700ألف نازح
سوري .ويف التسوية املتداولة للملف الفلسطيين ،هناك اجتاه
إىل كونفدرالية أردنية  -فلسطينية .ويف ظل هذه الوقائع
والضغوط ،ماذا سيبقى من اهلوية األردنية اليت نعرفها
اليوم ،ومن العرش األردني الذي يعيش يف هذه الفرتة
أقسى مواجهاته مع التسوية املطروحة.
وال يبدو لبنان بعيدًا عن النموذج األردني .فسكانه اليوم حنو
 6ماليني ،بينهم مليونان ونصف مليون سوري وفلسطيين،
ترسخ
بني نازحني ومقيمني وعمال دائمني أو مومسيني .فإذا
ّ
وترسخ
وجود الفلسطينيني بالتسوية احملتملة مع إسرائيل،
ّ
فإن لبنان اآلتي
وجود السوريني بإنعدام التسوية يف سوريا،
ّ
سيكون خمتلفًا عما هو اليوم.
ويف اخلالصة ،لبنان واألردن سيتغيرَّ ان يف املرحلة املقبلة
أشد
نتيجة إغراقهما بالنازحني .وقد يكون وضع األردن
ّ
صعوبة ،حبيث ال ميكن الفرار من القدر .لكن أمام اللبنانيني
هامشًا كافيًا للنجاة بالبلد ،إذا توافقوا على مواجهة امللف
ّ
وكفوا عن التكاذب.
جبرأة
استمر «حزب اهلل» ممسكًا بسالحه ويسيطر
إذا
أكرب:
بصراحة
ّ
به على الفئات األخرى ،فإن خصمه املذهيب السنيّ  -الذي
ّ
متحمسًا إلخراج
التسلح باملثل -لن يكون
ال تتوافر له فرصة
ّ
النازحني السوريني والفلسطينيني من لبنان .والعكس
صحيح.
وستكون املعادلة  -ضمنًا -هي :الغلبة الشيعية بالسالح مقابل
ّ
السنية بالدميوغرافيا .لكن هذا الكالم حياول الطرفان
الغلبة
املذهبيان إنكاره .وأما املسيحيون فينامون على هواجس
أي ورقة
السالح والدميوغرافيا يف آن معًا ،وليس يف يدهم ّ
للمواجهة ال هنا وال هناك.
يف الصفقة السلطوية القائمة حاليًا ،واضح أن هناك اتفاقًا
بني الثالثي الطوائفي املعين على عدم طرح ملف االسرتاتيجية
الدفاعية إطالقًا وعلى تسهيل دور «حزب اهلل» األمين ،مبا يف
ذلك القتال يف سوريا.
وبالتأكيد ،ال يريد «احلزب» تسليم سالحه إلاّ لدولة يكون هو
ّ
يسلم سالحه
ركيزتها األساسية وله فيها القرار ،أي إنه لن
إلاّ لنفسه .ومثة َمن يعتقد أنه يفضل االنضمام إىل الدولة يف

املوازنة ترتنَّح قبل الوصول إىل خط النهاية
فهل من خطة طوارئ ألنقاذ الوضع؟
الهام سعيد فريحة

شكل لواء مستقل ،ولكن معرتف به كجهاز رمسي ،وفق منوذج
«احلشد الشعيب» يف العراق.
َّ
ترتنح وتتهاوى وتكاد أن ُتصبح
املوازنة العامة للعام 2019
لاّ
يف ّ
ّ
مقابلة.
ية
سن
دينامية
تنشأ
أن
إ
ظل هذا املنطق ،ال ميكن
تقدم درسها يف جلنة
جوفاء وخالية من أي مضمون ،وكلما
َّ
َ
ً
كانت
وللتذكري،
األرجح.
على
منها
ا
جزء
سيكونون
والنازحون
املال واملوازنة ،متهيدا لرفعها إىل اهليئة العامة يف جملس
ُت َ
طلق على الفلسطينيني يف بعض مراحل احلرب األهلية تسمية النواب ،كلما اكتشف الرأي العام ان اجللسات العشرين ل
ّ
وظروفها
التسمية
هذه
عند
التوقف
وينبغي
ة».
السن
«جيش
جملس الوزراء ،النضاج املوازنة ،ذهبت سدى.
ّ
الدقة والصواب فيها ،والتفكري يف ما ميكن
مبعزل عن مدى
الفلسطيين
الوجود
ملف
يف
اجلديدة
التحديات
أن تؤدي إليه
***
والسوري.
هذا الكالم ليس يف اهلواء ،بل إن متابعة مناقشات جملس
عن
الناتج
اإلقليمي
الضغط
هذا
احلالي
لبنان
ل
يتحم
لن
ّ
النواب ،تثبت هذه احلقيقة:
ٍ
امللف
يف
صفقة
فشل
أو
الفلسطيين
امللف
يف
صفقة
جناح
رمسا
مشروع قانون املوازنة ،اآلتي من جملس الوزراء ،فرض
ً
السوري .وسيصيبه التجاذب الداخلي
ُّ
بالتمزق .وقد ميوت على رخص محل السالح وعلى الزجاج «الفوميه» ،هذه املادة
ُ
أحد
يشعر
ال
حبيث
الواقف»،
لبنان «احلالي» تدرجيًا ،و»على
أسقطت يف جلنة املال واملوازنة.
نفسه!
بهذا املوت… وال حتى لبنان
مل يقتصر األمر على إسقاط هذه املادة بل مت تعليق املادة ٦٣
املرتبطة بالـ ٪٢على البضائع املستوردة ،وسبب التعليق ،كما
أعطي ،هو لصياغة جديدة تأخذ يف االعتبار اقرتاحات النواب
ووزير املال الستثناء بضائع استهالكية يومية.
لكن على األرجح فإن هذا البند سيسقط ألن هناك كتلاً نيابية
َّ
مقنعة ،فالتاجر
كبرية ضده ألنهم يعتربونه ضريبة إضافية
قاسم عز الدين
الذي سرتتفع الرسوم على بضائعه  2يف املئة إضافية ،سيزيد
الواقعة اليت تعرضت هلا ناقلتا نفط يف حبر ُعمان ،تدل على أن هذه الضريبة على املستهلك ،ما يعين ان املواطن هو الذي
حشود القواعد العسكرية واألساطيل ال حتمي أمن اخلليج بل لعلها سيتحمل الكلفة يف نهاية املطاف.
تهدده مبخاطر قد تكون عواقبها خطرية على السلم العاملي .لكن
ّ
هذه
دفع
سببها
يكون
قد
النفط
ناقالت
هلا
تتعرض
اليت
األحداث
***
األساطيل خلوض احلرب ضد إيران.
ت لن حيقق الغاية املرجوة
ورفع الرسوم علىاملقالع والكسارا 
شحيحة
مان
ع
حبر
يف
الناقلتني
املعلومات واملعطيات عن واقعة
ُ
لألسباب التالية:
األوىل.
الساعات
يف
أحدثته
الذي
للغاية ،على الرغم من الرعب
هناك يف لبنان  1300مقلع وكسارة ،لكن املرخص منها ال
أيار/
12
يف
الفجرية
ميناء
بواقعة
وهذا الشح بعد الرعب يذكر
يتجاوز الثالثني ،فاحلكومة امام هذه احلال ال تستطيع ان
ما
لكن
مصرعيه،
على
التكهنات
باب
مايو املاضي اليت فتحت
تستويف إال مما هو مرخص ،وعليه  ،ما النفع ان تستويف من
سوى
نتيجة
إىل
يشر
مل
الواقعة
هذه
يف
جرى إعالنه عن حتقيق
َّ
ثالثني فقط ،هي املرخصةُ ،
وت ِ
همل ما تبقى ،أي ما يقارب
زيارته
أثناء
إيران
مبسؤولية
قناعته
عن
بولتون
ما أشار إليه جون
ً
 1270مقلعا وكسارة.
ألبي ظيب.
وما مل تستطع يف األعوام املاضية إرغام اصحاب املقالع
وبريطانيا
السعودي
التحالف
أن
الفجرية،
ميناء
واقعة
يف
الالفت
والكسارات واملرامل على نيل الرتخيص ،فكيف ستستطيع
وبشأن
احلقائق.
لكشف
دولي
بتحقيق
إيران
طلب
رفضوا
وأمريكا
اليوم؟ وحني كانت قيمة الرتخيص قرابة الثالثة ماليني لرية،
واقعة حبر ُعمان مل يشر التحالف السعودي وال الدول الغربية مل يتقدم احد بالرتخيص ،فكيف حني تقرتح احلكومة ان يصبح
إىل إجراء حتقيق ملعرفة ما حدث وكيف حدث من أجل حتديد الرتخيص مخسني مليون لرية؟
املسؤولية .فوزير اخلارجية األمريكية مايك بومبيو يتهم «إيران ثم إن بند املقالع والكسارات يسمح بالطلب اىل أصحاب
وأذرعها» بدليل استهداف مطار أبها وغريه ،لكنه يتناسى يف املقالع والكسارات سداد كافة الضرائب والرسوم على سنوات
احلوادث اليت ذكرها أن إيران مل ّ
تنفذ عملية واحدة يف مياه اخلليج االستثمار منذ العام  ،2004فهل بإمكان احلكومة حتقيق هذا
من
أكثر
منها
والناقالت،
السفن
من أصل حنو مائيت عملية ضد
اهلدف؟
عملية أمريكية ضد إيران.
مياه
يف
النفط
ناقالت
ضد
التصعيد
يف
ليس إليران مصلحة آنية
***
عدم
هي
أمريكا
مواجهة
أفق
يف
الراهنة
اخلليج ،ولعل مصلحتها
الطامة الكربى مسألة العشرة آالف مليار لرية اليت تطلبها
التصعيد لكسب تأييد الدول الصديقة واحملايدة ّ
خلوض
تبادر
وأال
احلكومة بفائدة واحد يف املئة:
املواجهة مبعزل عن تأييد أوسع عدد من الدول الصديقة أو غري املصارف أعلنت رفضها اإلكتتاب بهذا املبلغ الكبري واهلائل ما
املعادية .وعلى أساس هذه القاعدة اليت تتبناها إيران يف إطار مل تتحقق خطوات إصالحية ،واالرجح أنها لن تتحقق .عند هذا
ن على عاتقه اإلكتتاب بهذا املبلغ ،لكن
مواجهة معسكر احلرب ،تتحاشى تهديد مصاحل قطر اليت انطلقت احلد أخذ مصرف لبنا 
منها الناقلة «فرونت ألرت»
ّ
حمملة مبادة االيثانول إىل تاويوان .السؤال سيبقى :من أين سيوفر هذا املبلغ؟ هل من خالل طبع
الثانية
الناقلة
تنقل
اليت
اليابان
مصاحل
وتتحاشى أيضًا تهديد
عمالت جديدة؟
(كوكوكا كاربدجس) النفط إليها ،وال سيما أثناء اجتماع رئيس
الوزراء الياباني آبي شينزونغ الذي حياول خفض التصعيد مع
***
املرشد اإليراني السيد علي خامنئي.
معا إىل ساعة احلقيقة :ال
لقد وصلت احلكومة وجملس النواب ً
هلا
ض
يتعر
حرجة
حلظة
يف
مان
يف املقابل ،حتدث واقعة حبر ُع
ّ
وفر وال تقشف يف املدى املنظور ،وقريبا سيكتشف اجلميع ان
بسبب
الكونغرس
يف
مأزق
إىل
الرئيس األمريكي دونالد ترامب
خفض العجز إىل  7ونصف يف املئة لن يكون سوى وهم ،ألن
«احلالة
بذريعة
دوالر
مليار
400
بيعه السالح إىل السعودية بنحو
العجز سيكون اعلى من ذلك بكثري.
النحو
هذا
على
مان
ع
حبر
يف
التصعيد
الطارئة» .وال ريب أن
ُ
يكفي ان نضع يف بالنا أن الصرف على القاعدة اإلثنيت عشرية
شركات
مصاحل
تليب
اليت
الكونغرس
ضد
يعزز ذريعة ترامب
سيمدد إىل منتصف متوز ،فماذا سيبقى من سنة املوازنة يف
ُ
املعروف.
تارخيها
حبسب
إجرامية
ميليشيات
تستخدم
السالح اليت
هذه احلال؟
وتليب أيديولوجية بولتون وبومبيو كما تليب مصاحل معسكر احلرب
السعودي ــ اإلسرائيلي ــ االماراتي.
***
اليت
األمريكية
التهديدات
مناخ
حتدث الواقعة يف مناخ خمتلف عن
نردد الكالم الواعي واخلطري والضمريي لفخامةالرئيس ميشال
اخلليج،
يف
األمريكية
واألساطيل
أدت إىل حشد حامالت الطائرات
ّ
عون ،الذي أدىل به للزميلة «الشرق األوسط»:
ذلك
إىل
ى
أد
فما
اهلاوية.
حافة
إىل
األمريكي
التصعيد
ووصل
ّ
«أصبح الوضع يف لبنان أشبه بسفينة التيتانيك ،اليت تغرق
لبى أحالم صقور اإلدارة األمريكية وشركات السالح ّ
ّ
ولبى شهية ببطء ،بينما ركابها يرقصون يف صالوناتها غري مدركني للخطر
املناخ
هذا
لكن
االماراتي.
ــ
السعودي
ــ
اإلسرائيلي
احلرب
معسكر
امللم بها ،اىل ان وقعت الكارثة».
تراجع بشكل أحبط كل هذه األطراف اليت بدأت ترى أمكانية ّ
تبخر فماذا نقول أو نفكر أو نكتب أو حنلم بعد كالم فخامة الرئيس
أعلنها
أحالمها وشهواتها حني تراجع ترامب عن الشروط اليت
عون؟؟
مسبقة.
بومبيو واكتفى برتجى قبول التفاوض من غري شروط
ً
وإن جنا  706من أصل  2223شخصا من كارثة التيتانيك ،ألنه
الصقور
استسالم
أمام هذا االختالف البينّ من غري املتوقع
مل يكن على متنها إنذاك سياسي لبناني ،من املركب األضخم
العلن
يف
هو
ما
كل
ومعسكر احلرب لألمر الواقع ،ولعلهم حياولون
بالتاريخ املعاصر الذي حنن فيه اليوم.
يكون
وقد
اهلاوية.
واخلفاء لتغيري الوقائع أم ًال بالعودة إىل حافة
ً
شكرا فخامة الرئيس عون ،لريفقوا حبياتنا قبل الغرق.
لكن
األخرية،
احملاولة
من املستبعد أن تبقى واقعة حبر ُعمان هي
متوتنا ال غريق وال حريق وال
كانت صلوات أمهاتنا« :يا رب ال ّ
تهديد
استمرار
يف
أعقابها
هذه احملاوالت ميكن أن تنقلب على
تشحشط على الطريق».
ُ
كما
اإلقليمي
احلوار
قطار
انطالق
أمن اخلليج .هذا األمر قد حيتم
مكرمات قبل هذه األيام
الرمحة على ارواحهن ،رحلن
ّ
ظريف.
جواد
حممد
يعبرّ وزير اخلارجية اإليراني
السوداء.
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مطالبات بوضع قيود على استخدام متعهد أمن جزيرة مانوس قد يبقى
دواء الـ Pregabalin

ط��ال��ب م��ع��ه��د Penington
وه���و منظمة مستقلة للبحوث
والسياسات املتعلقة باألدوية،
ح��ك��وم��ات ال���والي���ات إىل جانب
احلكومة الفيدرالية بأخذ خطوات
للحد من الوفيات الناجتة عن
جدية
ّ
ّ
اجلرعات الزائدة وسوء استخدام
دواء الـ .pregabalin
وت��أت��ي ه��ذه املطالبات يف ظل
ارت��ف��اع ملحوظ بنسبة استخدام
هذا ال��دواء ،ال��ذي يتناوله عادة
األش���خ���اص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من
الصرع أو من أمل يف األعصاب.
وهو يباع يف أسرتاليا حتت اسم
العالمة التجارية .Lyrica
ويف ه��ذا اإلط���ار تقول املديرة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��ؤس��س��ة Pain
Australia،
Carol
 ،Bennettأن ه���ذا ال����دواء
ق��د ي��ك��ون ف��ع��ا ًال ج���دًا خصوصًا
ل�لأش��خ��اص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من
اإلعتالل العصيب.
ومبا أن هذا الدواء هو على الئحة
برنامج األدوية املدعومة من احلكومة
منذ ع��ام  ، 2013فقد ارتفعت
نسبة استخدامه منذ ذلك الوقت.
وقد وصل عدد الوصفات الطبية
هلذا الدواء يف العام 2018/2017
إىل  3.7مليون وصفة.
هذا ويؤكد الربوفسور Mark
 Cookوه��و طبيب أع��ص��اب يف
مستشفى  St Vincentيف
ملبورن  ،أن هذا الدواء فعال جدًا
للذين يعانون من الصرع.
غري أن للدواء أعراض جانبية عدة

خصوصًا إذا أس��يء استخدامه.
فالشركة املصنعة حتّ��ذر من أنه
ق��د ي���ؤدي إىل أف��ك��ار أو حتى
أف��ع��ال انتحارية ل��واح��د م��ن كل
ّ
وحتذر
 500شخص يتناوله .هذا
الدكتورة  ،Rose Crossinمن
معهد  Peningtonللدراسات
ّ
املتعلقة باألدوية أن
والسياسات
هذه األع��راض اجلانبية نزداد يف
حال تناول هذا الدواء مع أدوية
أخرى.
ويف سياق متصل ،أظهرت دراسة
ص����ادرة األس��ب��وع امل��اض��ي عن
جامعة أكسفورد أن الشباب الذين
ي��ت��ن��اول��ون ال pregabalin
م��ع��رض��ون أك��ث��ر ل��ل��وق��وع ضحية
اجلرعات الزائدة ،أو حوادث السري
أو حتى اإلنتحار.
وق��د وج���دت دراس���ة حديثة يف
والية  NSWأن أن  88حالة وفاة
يف الوالية كان هلا عالقة مباشرة
بهذا الدواء.
أما يف والية فكتوريا فكان هناك
أك��ث��ر م��ن  1200ح��ال��ة استدعاء
ّ
تتعلق
لسيارات اإلسعاف ألسباب
بسوء استخدام ال pregabalin
خالل ست سنوات.
وانطالقًا من هذه األرقام يطالب
 Peningtonبتشديد
معهد
ال��ق��ي��ود ع��ل��ى اس���ت���خ���دام هذا
ال��دواء وتقرتح الدكتورة Rose
 Crossinب��ض� ّ�م��ه إىل برنامج
الوصفات املراقبة يف فكتوريا
.SafeScript
املصدر :اس بي اس

ازدياد الطلب على فئات الدم النادرة

ق��ال رئيس جلنة إدارة الدم
يف ويسرتن هيلث ميلبورن د.
بيل رينويك إن املستشفيات
تشهد املزيد من املرضى من
مناطق مثل جنوب شرق آسيا
 ،وأف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب الصحراء
الكربى  ،واحمليط اهلادئ واليت
لدى سكانها أن��واع دم نادرة
للغاية.
وأض����اف ري��ن��وي��ك « معظم
الناس يعرفون أن هناك ثالثة
أنواع رئيسية من الدم .هناك
فصيلة دم  ، Aفصيلة الدم O
 ،فصيلة الدم  ، Bوهناك ً
أيضا
فصيلة دم .« AB
وأردف قائال» «لكن من بني
ه���ؤالء ،ميكن أن يكون هناك
بعض موالدات املضادات غري
العادية يف جمموعات الدم ومتيل
إىل الرتكيز على أشخاص من
أحناء خمتلفة من العامل .عندما
حتصل على دم م��ن الصليب
األمح��ر يف معظم الوقت يكون
جيدا .ميكنك فقط مطابقة
ذلك
ً
الدم اجملموعة ( )Aمع اجملموعة
( ، )Aولكن عندما حتصل على
بعض من تلك غري العادية ،
فمن املرجح أن يكون لديهم
ردود فعل على الدم خمتلفة عن

تلك اخلاصة بهم».
وأِش�������ار ري���ن���وي���ك إىل أن
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات يف منطقته
اضطرت إىل ال��ذه��اب واليات
خمتلفة للحصول على إمدادات
ال��دم وحتى يف اخل��ارج لألنواع
النادرة».
وأعطى مثاال على مرضى مع
أن����واع دم ن����ادرة م��ن منطقة
الباسفيك الذين جلب هلم دم
من نيوزيلندا.
م���ن ج��ات��ب��ه��ا ق���ال���ت س����وزان
م��ك��غ��ري��غ��ور  ،استشارية
امل��م��رض��ات اإلكلينيكيات يف
عيادة لنقل ال��دم  ،إن معدل
ارت��ف��اع م��ع��دالت ال����والدة عن
معدالتها يف املنطقة هو أحد
العوامل اليت تزيد احلاجة إىل
إمدادات الدم النادرة».
وأض��اف��ت «أع����رف أن مراكز
حاليا بالكثري
إمداد الدم تقوم
ً
من العمل بطرق خمتلفة .ولكين
واحدا
شخصا
أعتقد أنه لدينا
ً
ً
من بني كل ثالثة أشخاص يف
أسرتاليا سيحتاج إىل الدم يف
حياته ويف هذه املرحلة فقط
ث�لاث��ة يف امل��ائ��ة م��ن سكان
اسرتاليا يتربعون بالدم».
املصدر :اس بي اس

أعلن وزير الشؤون الداخلية
بيرت داتون أنه من املرجح أن
يتم جتديد عقده شركة صغرية
اليت فازت بصفقة أمنية مثرية
للجدل بقيمة  423مليون دوالر
يف جزيرة مانوس على الرغم
من التحقيقات اجلادة.
وق��ال دات���ون إن ه��ذا القرار
خيص الوزارة وحدها.
وص��رح لشبكة أي ب��ي سي
إن «الرتتيب احملتمل هو أنه
سيكون هناك استمرار يالتعامل
م��ع ب��ال��دي��ن» ،مشريا إىل أن
جتديد عقد الشركة الذي ينتهي
يف متوز أمر خيص وزارته.
وتكرارا إنه
مرارا
وقال داتون
ً
ً
ال ي��ري��د أن ينفق أي أموال
حكومية على جزيرة مانوس أو
ً
أيضا
ن��اورو  ،اليت تستضيف
مركزا للهجرة يف أسرتاليا.
ً
وأردف قائال «ال أريد أشخاصًا
هناك  ،أريدهم أن ينطلقوا يف
أسرع وقت ممكن».
ويبحث املدقق العام فيما إذا
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كانت وزارة الشؤون الداخلية
تدير عملية ال��ش��راء بالشكل
املناسب عندما اختارت باالدين
لتقديم خدمات احلراسة ملراكز
اهلجرة يف جزيرة بابوا غينيا
اجلديدة.
الشركة غري املعروفة  ،واليت
مت تسجيل ذراعها األسرتالي
يف ك��وخ يف ك��اجن��ارو آيالند
حتى وقت مبكر من هذا العام ،
ُمنحت العقد يف عام  2017من
خالل عملية مناقصة مغلقة.
وق����ي وق����ت س��اب��ق رفضت
الشركة اقرتاحات بسوء السلوك
أو الفساد بسبب العقد.
ويف شباط  ،ترك موظفو جزيرة
م��ان��وس يف ب��االدي��ن العمل
بدعوى أنهم كانوا يتلقون أجورًا
أقل من احلد األدنى ويعملون
فوق طاقتهم.
ومن املتوقع تقديم التدقيق
يف الربملان يف كانون الثاني
.2020
املصدر :اس بي اس

 96حالة وفاة على طرقات فيكتوريا حتى اآلن

املعلمون أكثر إكتئاباً من عموم
املواطنني يف أسرتاليا

كشفت دراس��ة حديثة تتناول
حالة املعلمني النفسية أن أكثر
من نصف املعلمني األسرتاليني
م��ص��اب��ون ب��ال��ق��ل��ق املرضي
ومخسهم مصاب باالكتئاب.
الدراسة اليت ُأجريت على أكثر
من  166معلمًا يف مجيع مراحل
العمر توصلت إىل أن بيئة
العمل ،وع��دد ساعاته واألجر
ال��ذي حيصل عليه املعلم هي
أكثر عوامل القلق اليت تضغط
على املعلمني يف أسرتاليا.
كما أظهرت ال��دراس��ة أن حنو
 %18م��ن املعلمني يعانون
من أعراض متوسطة لالكتئاب
تصل إىل أع���راض االكتئاب
احل��ادة ،وسجلت حاالت القلق
امل��ت��وس��ط��ة إىل احل����ادة أكثر
 %62بني املعلمني ،ونتج عن
القلق أع��راض جسمانية منها

األمل اجلسدي والغثيان وفقدان
الوعي.
ه���ذا وأظ���ه���رت ال���دراس���ة أن
 %17م��ن املعلمني يشربون
الكحوليات بشكل مفرط.
وت��ع��ت�بر األرق������ام أع��ل��ى من
معدالتها بني عموم األسرتاليني
حيث يعاني  %10من أعراض
االكتئاب و %13من القلق.
من ناحية أخرى ذكرت الدراسة
أن ح��ال��ة املعلمني النفسية
املتدنية قد تعوق جهودهم يف
نشر أجواء صحية يف الصفوف
الدراسية.
يذكر أن��ه يف أٍسرتاليا يعترب
مسؤولو املبيعات األكثر قلقا
بني املهنيني ،ويأتي بعدهم
العاملون يف اجملال القانوني،
واخلدمات االجتماعية والصحية،
واآلن أضيف املدرسون هلم.

أسرتاليا تستعد لسباق سيارات
تعمل بالطاقة الشمسية

وصلت وفيات حوادث السيارات بفيكتوريا إىل  2019إىل  96مقارن ًة
بـ 58يف نفس الوقت من العام اماضي.

مع بداية عطلة عيد القيامة،
تقوم شرطة فيكتوريا بتحذير
املواطنني واملقيمني من القيام
باملخالفالت امل��روري��ة وختطي
السرعات عند القيادة.
وي��أت��ي ال��ت��ح��ذي��ر م��ن مساعد
م���ف���وض ش���رط���ة فيكتوريا
للطرقات ستيفان ليان ،حيث
ازدادت أع��داد ح��االت الوفاة
بسبب ح���وادث ال��ط��رق واليت
شارفت على أن تصل ملئة حالة
هذا العام .يف نفس هذا الوقت
من العام املاضي ،كانت عدد
ً
مقارنة بـ96
حاالت الوفاة ،58
من هذا العام.
وأط��ل��ق��ت ش��رط��ة فيكتوريا
محلة مدتها مخسة أي��ام مسيت
 Operation Nexusبدئًا
من يوم اخلميس الثامن عشر
من نيسان \ أبريل ،تهدف لنشر
الوعي عن تعاليم السالمة يف
القيادة على الطرقات.

وسيكون للشرطة وج��ود على
ال��ط��رق ال��س��ري��ع��ة وال���ش���وارع
اخللفية ومواقع الطرق الوعرة
على أم��ل أن يكون حضورهم
راد ك���ايف ،بشجع السائقني
على االلتزام بتعاليم السالمة
وقوانني املرور.
وقال مساعد املفوض ليان إن
عطلة نهاية األسبوع الطويلة يف
عيد الفصح تقع يف منتصف
، Operation Kinetic
واليت تشهد نشر  300من رجال
الشرطة اإلضافيني ،من أجل
التصدي حل���وادث امل���رور بني
شهري آذار\مارس وآيار\مايو.
ومن جانبه قال ليان إن عدد
القتلى يف ح��وادث السيارات
هل���ذا ال���ع���ام ،م����ؤمل .ونصح
السائقني ملسافات طويلة بأخذ
اس�تراح��ات ك��ل ساعتني على
األكثر.
املصدر :اس بي اس

يتسابق  30فريقا من  17دولة
يف ال��س��ب��اق ال��ع��امل��ي لتحدي
الطاقة الشمسية يف أسرتاليا
ال��ذي ينطلق من داروي��ن اىل
أدي�ل�اي���د يف ت��ش��ري��ن األول
املقبل.
ومتتد دائ��رة السباق على ما
يقرب من ثالثة آالف كيلومرت.
ومن املتوقع أن تقطع أغلبية
ال��س��ي��ارات ،ال�تي تعتمد على
ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة وحدها،
املسافة يف مدة أسبوع بسرعة
ترتاوح بني  90و 100كيلومرت
يف الساعة.
وق���ال م��دي��ر ال��س��ب��اق كريس
س��ي��ل��وود إن احل����دث ال���ذي
يقع كل عامني اجتذب فرقا،
تنافست يف السباق ،من أكثر
من  30دول��ة ،منها الواليات
امل��ت��ح��دة وال��ي��اب��ان وأملانيا
وتشيلي وه��والن��دا واململكة

املتحدة والسعودية إضافة إىل
أسرتاليا.
وأض��اف سيلوود أن السباق
أصبح مهما أكثر اليوم مقارنة
بعام  1987وهو أول مرة ّ
نطم
فيه السباق.
ّ
متكن الفريق اهلولندي
وق��د
منذ عام  2001يف الفوز بكل
السباقات ما عدا إثنني.
وم��ن اف��رق احمللية املشاركة
ً
فرقا من جامعة أداليد وجامعة
فليندرز وجامعة نيو ساوث
ويلز وجامعة غرب سيدني.
وسيكون هناك سباق آخر لفئة
السيارات من نوع ك��وزر اليت
تتمز بكونها عملية أكثر وتنقل
ركاب.
ي��ب��دأ كليا السباقني يف 13
تشرين األول  2019ويستمر
حلوالي أربعة أيام.
املصدر :اس بي اس
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احلكومة تضغط على املعارضة
لتمرير قانون جديد للضرائب

اعلنت احلكومة الفيدرالية أن
على حزب العمال احرتام نتائج
االنتخابات االخرية اليت أعطى
مبوجبها الشعب االسرتالي
االئ��ت�لاف ال��ت��ف��وي��ض ال�ل�ازم
لتطبيق وعوده االنتخابية.
وقال وزير املالية الفيدرالي
ماتياس ك��ورم��ان ان��ه يتعني
على املعارضة العمالية دعم
خطة احلكومة املتعلقة باخلفض
الضرييب ،ال�تي ستقدم اىل
الربملان يف مشاريع قوانني
لدى عودته اىل االنعقاد الشهر
املقبل.
وقال كورمان ان احلكومة لن

تعقد صفقات خاصة مع أعضاء
جم��ل��س ال��ش��ي��وخ املستقلني
ال��ذي��ن حت��ت��اج اىل اصواتهم
لتمرير خطتها ،م��ع��ت�برا ان
عليهم ايضا احرتام التفويض
الذي أعطاه الشعب لالئتالف.
لكن ك��ورم��ان أب���دى انفتاح
احلكومة للحوار معهم و االجابة
عن اي تساؤالت لديهم بشأن
اخلطة الضريبية.
هذا وكان حزب العمال قد أشار
اىل انه سيدعم فقط بعضا من
خطة اخلفض الضرييب احلكومية
وسيعارض اجزاء اخرى منها.
املصدر :اس بي اس

Australian News

بلدية كامبلتاون حتتفل بأسبوع الالجئني

يف إط��ار احل��دي��ث ع��ن أسبوع
الالجئني ،نظمت بلدية كامبدن
بالتعاون م��ع منظمات أخرى
احتفاال لتسليط الضوء على
حماور ختص الالجئني.
عن هذا االحتفال ،استضاف
برنامج أسرتاليا اليوم موظفة
خ��دم��ات االس��ت��ق��رار يف مركز
 Macarthurالتابع جمللس
بلدية Campbell town
السيدة سناء االمحر.
أف����ادت ال��س��ي��دة س��ن��اء أنه
االحتفال بأسبوع الالجئني يف
أسرتاليا حدث يف غاية األهمية
بغية االحتفاء بالالجئ وإلذكاء
الوعي مبدى أهمية احملاور اليت
ختص الالجئني.

وأش����ارت ال��س��ي��دة س��ن��اء أن
االح���ت���ف���ال ت��ض��م��ن العديد
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وم���ن بينها
احلديث اىل الالجئني ومعرفة
قصصهم ،وذك��رت أن سيدة
الجئة حتدثت جتربتها اخلاصة
وع��ن انتظارها احلصول على
اجلنسية األسرتالية حتى تتمكن
من زيارة أهلها بالعراق.
وأف��ادت السيدة سناء أن من
خالل تعاملها مع الالجئني تالحظ
أن السيدات الالجئات حيرصن
على التأقلم بسرعة بأسرتاليا
من خالل تعلمهن اللغة والبحث
ع��ن ف���رص ال��ع��م��ل وتشجيع
أطفاهلن على الدراسة.
املصدر :اس بي اس

راجعوا حساب صندوقكم التقاعدي
دعوة لوقف التمييز على
قبل نهاية هذا الشهر

أساس العمر يف أماكن
العمل

 %30من املوظفني اعرتفوا بقيامهم بالتمييز على أساس العمر.
دع����ت جم��م��وع��ة م���ن اخل��ب�راء
اإلقتصاديني إىل جهود على
الصعيد الوطين حملاربة مشكلة
التمييز ض��د ك��ب��ار السن،
وال��ذي حيرم ع��ددًا كبريًا من
األسرتاليني من حقوقهم إما
يف أماكن العمل ،أو يف مراكز
الرعاية الصحية أو حتى يف
احملادثات اليومية اليت جتري
معهم.
هي
Caroline Baum
صحافية أسرتالية حظيت بشهرة
كبرية يف العام  2008بسبب
مقال نشرته بعنوان «Silver
فضية
 .»Liningsأو خطوط
ّ
عن النساء اللواتي يتخوفن من
شعرهن يشيب
عواقب ترك
ّ
يف مكان العمل .وقد بدأ منذ
ذلك احلني احلوار حول التمييز
��د ك��ب��ار ال��س��ن .وتقول
ض� ّ
 Baumأن التمييز يذهب إىل
أبعد من ح��دود أماكن العمل
إىل معاملة كبار السن بشكل
عام وخصوصًا يف مراكز رعاية
املسنني وهو أمر اختربته للمرة
األوىل عندما رافقت والدتها
إىل إحدى هذه املراكز.
وك��ان��ت مسابقة أجرتها عرب
اإلنرتنت محلة Every Age
 ،Countsق���د وج����دت أن
 %54من اإلجابات تعتقد أن
عبارات مثل «»old dear

ليس فيها أي أذى  ،بينما
يعترب  %18أن الطبيب الذي
يفحص امرأة كبرية يف السن
عليه أن يطلب اإلذن من ابنها
للقيام بذلك.
وي��ق��ول ال��رئ��ي��س التنفيذي
للحملة Ian Yatesأن التمييز
ع��دة ق��د ال يعرفها
ل��ه أوج��ه
ّ
بعض ال��ن��اس وال يشعرون
حتى بالذنب بالقيام بها.
ويف ال��ع��ام امل���اض���ي ،وجد
املعهد األس�ترال��ي للموارد
البشرية أن  %30من املوظفني
اعرتفوا بقيامهم بالتمييز على
أساس العمر.
وي��ق��ول  Yatesأن التمييز
ض��د ك��ب��ار ال��س��ن يف أماكن
ّ
العمل يؤثر بشكل سليب على
اجمل��ت��م��ع بأكمله وخصوصًا
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د اإلقتصادي
عندما نرفض إعطاء الفرص
ألشخاص قادربن على اإلنتاج
واملساهمة يف اجملتمع فقط
ألنهم تقدموا بالسن.ويطالب
 Yatesب��س��ي��اس��ات جديدة
ّ
املتعلقة
وبتشديد القوانني
بالتمييز على أساس العمر إذ
جيب أن يعترب هذا األامر غري
قانونيًا خصوصًا ان حنو ثلث
الشركات واملؤسسات تعرتف
بالقيام بذلك.
املصدر :اس بي اس

س��ي��ك��ون ل��ل��ق��وان�ين اجلديدة
حيز التنفيذ يف
ال�تي ستدخل ّ
األول من مت��وز /يوليو املقبل
ت���أث�ي�ر ك��ب�ير ع��ل��ى حسابات
ص��ن��دوق اإلدخ�����ار التقاعدي
لعدد
superannuation
كبري من األسرتاليني ،ومعظم
ه��ؤالء ال ميلكون أي فكرة عن
هذه التغيريات.
وحبسب القوانني اجلديدة ،كل
احلسابات ال�تي مل يكن فيها
مساهمات على مدى  16شهرًا
أو اليت حتتوي على أقل من 6
آالف دوالر سيتم حتويلها إىل
مكتب الضرائب األسرتالي.
هذه القوانني اليت تهدف إىل
ّ
جتنب أن تذهب حسابات الـ
 Superعلى تكاليف التأمني،
ق��د ت���ؤدي إىل خ��س��ارة بعض
األس�ت�رال���ي�ي�ن ألم����واهل����م ،أو
حلساباتهم املخصصة للتأمني
ضد اإلعاقة ،كما قد خيسرون
ّ
التأمني على حياتهم يف حال
مل يقوموا باإلتصال بالشركة
امل����س����ؤول����ة ع����ن حسابهم
التقاعدي.
هذا ويؤكد مستشار الصندوق
التقاعدي يف Deloitte ،
 ،Russel Masonأن هذا
األمر قد يؤثر بشكل سليب على
بعض الناس.
ويضيف Masonأن األسوأ يف
األمر أن بعض األشخاص قد ال
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يعرفون أص ًال بهذه التغيريات،
خ��ص��وص �ًا أول��ئ��ك ال���ذي���ن ال
يتكلمون اإلجنليزية كلغتهم
األوىل إضافة إىل أولئك الذين
يعيشون يف املناطق الريفية
النائية.
انتبه :ضرائب املصاحل التجارية
ستسحب تلقائيًا يف متوز.
قوانني ثورية على نظام الضريبة
واالدخار التقاعدي ستؤثر عليك
 Kristin Hartnettهي
مستشارة مالية يف مؤسسة
 Salvation Armyوهي
تشارك  Masonيف خماوفه،
مشددة أن أكثر األشخاص تأثرًا
بهذه التغيريات هم األشخاص
حتمله.
الذين ال يستطيعون ّ
وت������ق������ول Hartnettأنها
على علم مب��ح��اوالت الشركات
امل���س���ؤول���ة ع���ن الصندوق
التقاعدي باإلتصال باألشخاص
املتأثرين بالتغيريات غري أن
ه��ذا األم��ر ال ينجح يف بعض
األحيان ألن قسم من هؤالء مل
حيدثوا بيانات اإلتصال بهم.
ّ
وجت��در اإلش��ارة أيضًا غلى أن
الذين ميلكون أكثر من حساب
تقاعدي سيتأثرون بالتغيريات
أيضًا لذا ينصح هؤالء مبراجعة
الشركة ال�تي يتعاملون معها
للتأكد من اخل��ي��ارات األفضل
املتوفرة هلم.
املصدر :اس بي اس

احذروا من خسارة مدخراتكم
التقاعدية

س��ت��ح��ول ح��س��اب��ات صناديق
االدخار التقاعدي اليت مل تودع
شهرا
فيها أي أموال ملدة 16
ً
أو ال�تي تقل ع��ن ستة آالف
دوالر ،إىل مكتب الضرائب
األس�ترال��ي ،ستطبق قوانني
جديدة يف شهر متوز.
وب��ال��رغ��م م��ن ذل����ك ،هناك
خم��اوف خسارة أصحاب هذه
احلسابات التأمني على حياتهم
والعجز الكلي أو الدائم ما مل
يتواصلوا مع اجلهات اليت تدير
صناديقهم.
ويف هذا الشأن ،يرى مستشار
االدخ��ار التقاعدي يف شركة
 Deloitteراس���ل ماسون
إن ذل��ك قد يؤثر سلًبا على
بعض األشخاص.
وق����ال م��اس��ون إن» هناك
الكثري من األش��خ��اص الذين
رب���ط���وا ص��ن��دوق ادخارهم
التقاعدي بصندوق مالي  ،من
غري إيداع أي مبالغ به ليتمكنوا
من االحتفاظ بتغطية الوفاة
والعجز .هناك خماوف من أن
توقف تغطية التأمني بهؤالء
من دون علمهم».
وأش�����ار م���اس���ون أن بعض
األش���خ���اص ق���د ال يعرفون
بالتغريات القادمة بالقول «
ق��د ي��ؤث��ر ذل��ك بشكل خاص
على األشخاص الذين ال تكون
اإلجن��ل��ي��زي��ة لغتهم األوىل،
واملسافرين ال��ذي��ن يصعب
االتصال بهم  ،واملوجودين
يف أج��زاء معزولة من البالد،
وجمتمعات السكان األصليني
على سبيل املثال».
من جهتها ،تقول املستشارة
امل��ال��ي��ة ل���ـ Salvation
 Armyكريستني هارتنيت أن
« األشخاص الذين سيتأثرون
س��ل �ًب��ا ب��ه��ذا ه��م املتعثرين
واألشخاص العاطلني عن العمل
ومل يدفعوا أي مساهمات يف
صندوقهم اخلارق».
وأضافت هارتنيت أنها تعرف
أن العديد من الصناديق حتاول
التواصل بالناس لكن هذا ال
ينجح يف بعض األحيان ألن
الناس مل حيتفظوا ببياناتهم
احملدثة.
وأردفت قائلة « يف حني أن
معظم الصناديق السيادية
تتواصل ب��األش��خ��اص الذين

ال يساهمون بصناديقهم،
فإن هناك الكثري من األموال
الضائعة ،للناس الذين تعذر
االتصال بهم من خالل الربيد
اإللكرتوني ،لذلك نشجع هؤالء
األشخاص بصناديقهم».
والعديد من األشخاص قاموا
بربط دف��وع��ات التأمني على
حياتهم بصناديق التقاعد
االدخاري بشكل أوتوماتيكي.
ومب��وج��ب القوانني اجلديدة،
إذا أغلق حساب التقاعد هذا،
ميكن أن يسقط هذا التأمني.
ويقول ماسون إنه لن يكون
من السهل بالضرورة إعادة
هذا التأمني.
وأوض��ح ماسون «ق��د يسمح
ال��ص��ن��دوق وش��رك��ة التأمني
ب��إع��ادة وثيقة التأمني على
احل��ي��اة ،لكن سيتعني عليك
تقديم أدل��ة طبية تفيد بأنك
بصحة جيدة وإذا كان هناك
شخص م��ا ل��دي��ه ح��ال��ة طبية
ً
حاليا
مسبقا مغطاة
موجودة
ً
وفقدت ،فقد جي��دوا أن��ه من
املستحيل إعادة تغطيتهم خالل
شهرين أو ثالثة أشهر».
أم��ا أس��ت��اذة العلوم املالية
جبامعة سيدني سوزان ثورب
فتقول أن��ه ال داع��ي للذعر،
داع��ي��ة أن��ه أول ش��يء جيب
على الناس فعله هو االتصال
باجلهات اليت تدير صناديقهم
االدخارية.
كما دع��ت ث��ورب الناس إىل
التحقق من الغطاء التأميين
الذي لديهم.
واستطردت قائلة» الكثري منا
لديه أكثر من حساب واحد.،
أسهل طريقة للتحقق من ذلك
هي من خالل مكتب الضرائب
األسرتالي ،وبالتالي فإن موقع
 ، myGovإذا كان متص ًال بـ
 ، ATOسيكون ل��دي��ه قائمة
حبسابك ال��ت��ق��اع��دي وميكنك
أن ترى ذلك وميكنك أن تقرر
أي حساب تريد االحتفاظ به
ً
نشطا».
وأض���اف���ت « أن����ه بإمكان
األش��خ��اص اس��ت��خ��دام موقع
 MyGovلدمج حساباتهم يف
احلساب الذي يفضلونه».
ون��ص��ح��ت بتحديث أصحاب
احلسابات لبياناتهم.
املصدر :اس بي اس

القاء القبض على شقيقني بتهمة االعتداء على مساعد مفوض سالمة النقل العام يف شرطة فيكتوريا
ال��ق��ت الشرطة القبض على
ال��ش��اب�ين ال��ش��ق��ي��ق�ين ،يوم
االث����ن��ي�ن ،اث����ر اعتدائهما
بالضرب الوحشي على مساعد
م��ف��وض س�لام��ة النقل العام
يف فيكتوريا ،كريس أونيل،
عاما  ،حيث
البالغ من العمر ً 60
اصيب جبروح من بينها نزيف
يف الدماغ.
عرف الرجل املسؤول عن
ومل ُي ّ
السالمة يف وسائل النقل العام
يف فيكتوريا عن نفسه كضابط
شرطة عندما بدأت «املعركة»
الكالمية واجلسدية على أرض
كلية سانت كيفن يف توراك
مساء السبت املاضي.
وك���ان ال��س��ي��د أون��ي��ل حيضر
مناسبة خاصة قبل أن يهامجه

الشقيقان ال��ل��ذان يف وقت
سابق ُأخ �ِرج��ا من القطار يف
حم��ط��ة ه��اي��ن��ت��غ��ون ،جبانب
املدرسة.
واتهم الشقيقان 18( ،و20
سنة) ،بارتكاب خمالفات مبا
يف ذل��ك التسبب ،ع��ن عمد
وبتهور ،يف إصابة خطرية بعد
اعتقاهلما شرقي مالفرين.
وجرى ابقاؤهما يف احلجز على
ان يكونا قد مثال امام حمكمة
ملبورن يوم الثالثاء املاضي.
وتعرض السيد أونيل لكسر
ضلعني وأض����رار يف الكلى
وجروح ورضوض شديدة خالل
االعتداء وخرج من املستشفى
يوم االثنني املاضي.
وق��ال مساعد املفوض بوب

ه��ي��ل للصحفيني يف وقت
سابق للصحفيني «لقد شاهده
جراح أعصاب وهو يعاني من
نزيف يف الدماغ لكنه يتعافى
مت��ام��ا وس��ي��ع��ود إىل عمله
ع��اج�لا ،».مضيفا «ه��ذا عمل
حقري وسلوك بغيض».
ً
أيضا إن
وق��ال السيد هيل
رواي���ات الشهود ع��ن اجلناة
املزعومني قبل تعرض السيد
أون��ي��ل للهجوم «ت��ش�ير إىل
أنهما إما كانا متأثرين بالكحول
أو املخدرات».
واضاف يقول «لقد كانا حتت
ت��أث�ير الكحول أو املخدرات
بالتأكيد إىل حد التبول والتقيؤ
يف القطار».
وقالت وزي��رة الشرطة ليزا

نيفيل إنها كانت على اتصال
بالسيد أونيل بعد «اهلجوم
اجلبان».
وت��اب��ع��ت ت���ق���ول« :م���ن غري
املقبول مطلقًا أن يتم مهامجة
أي شخص أو االع��ت��داء عليه
جملرد قضاء يومه».
وقال زعيم املعارضة مايكل
أوب���راي���ن إن ال��س��ي��د أونيل
وال��ف��ي��ك��ت��وري�ين يستحقون
أفضل ،متهما احلكومة بإسقاط
الكرة على السالمة يف وسائل
النقل العام.
وقال للصحفيني «ماذا تقول
(احل��ك��وم��ة) لسكان ملبورن
عندما يكون الرجل املسؤول
عن السالمة يف نظام النقل
العام لدينا غري آمن؟»
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مـقاالت وتـحقيقات

«العمالة األجنبيّة» :الوزارة حت ّب «املكافحة» ال «التنظيم»!

خطة ال تؤدي سوى إىل تغذية العداء للنازحني
بد ً
األجنبية» ،اختارت وزارة
ال من «تنظيم العمالة
ّ
العمل تعبري «املكافحة» لعنونة خطتها «مكافحة
الشرعية على األراضي
األجنبية غري
العمالة
ّ
ّ
اللبنانية» .اخلطة تربط معضلة سوق العمل يف
لبنان بالعمال السوريني بالدرجة األوىل ،ومن
بعدهم باقي العمال األجانب ،وتظهرهم مجيعًا
للعمال اللبنانيني ،على رغم اقرارها
كمنافسني
ّ
بان العمال االجانب يقبلون بظروف عمل ال يقبل
بها اللبنانيون ،حيث االجور متدنية وساعات
العمل اليومي طويلة.
األجنبية غري
خطة وزارة العمل لـ»مكافحة العمالة
ّ
الشرعية على األراضي اللبنانية» ،اليت أطلقها
ّ
وزير العمل كميل أبو سليمان األسبوع املاضي،
«رفعت بكتاب رمسي إىل جملس الوزراء ،وحصلت
ُ
مبدئية ،وقد توافق عليها احلكومة
على موافقات
ّ
يف اجللسة املقبلة» ،كما يوضح لـ»األخبار»
املدير العام للوزارة جورج أيدا .علمًا أن سريان
ّ
اخلطة بدأ يف  10اجلاري ،اذ ُمنح العمال وأصحاب
العمل مهلة شهر لتسوية أوضاعهم« ،قبل إقرار
املوازنة ومضاعفة الرسوم على تسجيل العمال
األجانب والبدء بتحرير حماضر ضبط للمخالفني».
وفق أيدا «الوزارة تتصرف وكأن اخلطة واملوازنة
أقرتا ومهلة الشهر تنتهي يف  10متوز املقبل»،
ّ
معينة» ،وأن
مؤكدًا انها «ال تستهدف جنسية
ّ
األمر «ليس خطوة استعراضية .فأصحاب
الفنادق عرضوا على موقع إلكرتوني مستحدث
تقدم إليها  17ألف طالب عمل
ألف وظيفة جديدة ّ
من اللبنانيني ...ما ينفي أن اللبناني ال حيب
العمل».
ُيعترب «تنظيم» العمالة االجنبية مطلبًا مزمنًا،
وهو يتصل مبطلب أمشل يطال «تنظيم» العمالة
التصدي ملشكلة تفشي ما يسمى
عمومًا ،اي
ّ
يقدر حجمها بأكثر من
«العمالة الالنظامية» اليت
ّ
يقدر حجم
نصف القوى العاملة يف لبنان ،فيما
ّ
«االقتصاد الالنظامي» بأكثر من ثلث جممل الناتج
احمللي .مبعنى آخر ،ليست العمالة االجنبية سببًا
ملشكلة سوق العمل ،بل واحدًا من عوارضها .تراجع
االقتصاد احلقيقي ،وال سيما الصناعة والزراعة،
وتقويض القدرة التنافسية للمؤسسات اللبنانية،
ّ
تركز النشاط
وهجرة العمالة املاهرة ،وزيادة
االقتصادي يف اخلدمات ذات االنتاجية املتدنية،
فضال عن تدهور البنى التحتية واخلدمات االساسية
وتراجع دور الدولة الرقابي وفقدان السيطرة
على احلدود ...كلها عوامل ساهمت يف تشجيع
اصحاب املشاريع واملؤسسات على احالل العمال
العمال اللبنانيني،
الوافدين من بلدان افقر حمل
ّ
بغية استغالل موقعهم الضعيف واهلش وحتقيق
االرباح على حساب اجورهم الضئيلة وساعات
عملهم الطويلة وحرمانهم من اي محاية اجتماعية
او قانونية ...يف ظل هذه االوضاعُ ،يفرتض
بأي ّ
خطة مطروحة ان تنطلق من اهداف سياسية
واجتماعية واقتصادية ،خللق اقتصاد حقيقي
حملي قادر على استيعاب آالف املتخرجني من
اجلامعات يف وظائف تتناسب مع اختصاصاتهم
ومعارفهم ومهاراتهم وطموحاتهم ،وهي وظائف
غري متاحة يف ظل النموذج االقتصادي القائم،
وال توجد فيها منافسة من العمالة االجنبية.
اخلطة املطروحة باختيارها عنوان «املكافحة»
بدال من «التنظيم» املقرون باالصالح البنيوي
للسياسات واملؤسسات ،ال تفعل شيئا سوى
تغذية املوجة العدائية ضد النازحني السوريني،
وحتميلهم وزر االزمات اليت يعاني منها اجملتمع
اللبناني منذ سنوات طويلة قبل اندالع الصراع يف
سوريا ،واليت تفاقمت مع تدفق النازحني بأعداد
كبرية ...بهذا املعنى ،تساهم خطة وزارة العمل
يف صنع «املتطفل اخلارجي» او «الغريب»،
الذي لواله لكانت اوضاعنا على ما يرام .فهل
هذا صحيح؟ وكيف ستجري «مكافحة» هذا
تصوره اخلطة املطروحة كما لو
«املتطفل» الذي
ّ
انه مرض خبيث.
تطلب اخلطة ،يف إطار التعاون مع القطاع اخلاص،
من مجيع أصحاب العمل ومجعية الصناعيني واحتاد
غرف الصناعة والتجارة والزراعة ونقابات أصحاب

ايلده الغصني

«التقيد بعدم
العمل وجلان التجار واالقتصاديني،
ّ
تشغيل عمال أجانب يف األعمال واملهن واحلرف
والوظائف احملصورة باللبنانيني واليت ختضع
حاليًا للقرار ( 29/1صادر يف  ،)2018وضرورة
للعمال األجانب
االستحصال على إجازات عمل
ّ
يف املهن اليت حيق هلم العمل بها ،إضافة
إىل تشغيل اللبنانيني مكان األجانب يف املهن
احملصورة باللبنانيني فقط».

على الوزارة تحسني شروط العمل
للجميع وليس حث اللبنانيني على القبول
بالشروط التي يرضاها األجانب

السورية
األسباب املوجبة للخطة تبدأ من العمالة
ّ
والنزوح السوري الذي بنتيجته «أصبح مئات
اآلالف من العمال السوريني أصحاب الكفاءة
واملهارة ينافسون اللبنانيني» ،ووجودهم «مل
يعد يقتصر على األعمال الزراعية والبناء كما
كان قبل احلرب السورية ،فأصبحت بذلك العمالة
السورية متواجدة يف الفنادق واملطاعم وخدمات
االستقبال واإلدارة واملستشفيات والصيدليات
واملهن اخلاصة بالكهرباء والتجارة واخلياطة
وغريها» .تعداد اخلطة للمهن اليت «تغزوها»
األجنبية ،يفرتض ّ
دقة أكرب ،وال سيما
العمالة
ّ
ان اخلطة تعرتف يف اكثر من موضع بأنها ال
متلك معلومات واحصاءات ما عدا انطباعات غري
موثقة وليست صحيحة بالضرورة .كما انها ال
تقدم اي فهم او تشخيص للنقص الذي يعانيه
ّ
لبنان يف بعض املهن ،مثل التمريض ،مبا يوجب
ّ
املخططني التفكري بزيادة عدد اخلرجيني يف
على
هذا اجملال وحتسني شروطه ،أو القبول بالعمالة
األجنبية يف املستشفيات ،نظرا للحاجة امللحة
عدة.
اليها .واألمر نفسه ينطبق على وظائف ّ
ترد اخلطة اإلشكالية «الكبرية» إىل أن اللبنانيني
ّ
«ال يعملون بشروط العمل نفسها اليت يقبل
بها السوريون من ناحية دوام العمل واألجر»،
وهذا ما يفرض على الوزارة العمل على حتسني
شروط العمل للجميع ،وليس حث اللبنانيني على
القبول بالشروط اليت يرضاها النازحون .وبد ً
ال
من أن تبدأ اخلطة بالسبب األساسي ملنافسة
األجنبية ،وهو «اسرتخاص» أصحاب
اليد العاملة
ّ
العمل توظيفها وجنيهم األرباح من عدم تسجيلها
يف الضمان االجتماعي ومنحها حقوقها من إجازات
حمددة وأجورًا
اسبوعية وسنوية ومرضية ودوامات ّ
متر عرضًا على
عادلة تفوق
ّ
احلد األدنى لألجورّ ...
حتمل
أنه «فض ًال عن رغبة أصحاب العمل بعدم
ّ
أعباء اشرتاكات الضمان االجتماعي ،وغياب شبه
تام إلدارات الدولة يف التنسيق بينها ،مما خلق
الفوضى القائمة يف سوق العمل وعدم االلتزام
بقانون العمل والفلتان يف عمليات التوظيف يف
القطاعات كافة» .فاملعاجلة جيب أن تبدأ من
النظامية ،وليس
تسوية أوضاع املؤسسات غري
ّ
فقط تسوية أوضاع العمال لدى املؤسسات
شرعية» العمالة
النظامية ،قبل التهويل بـ»عدم
ّ
األجنبية .إذ تشري التقديرات إىل أن نسبة النشاط
ّ
االقتصادي غري النظامي يف لبنان تبلغ  %35من
جممل الناتج احمللي ،إضافة إىل أنه يف عام 2010
قدر البنك الدولي جمموع
 قبل النزوح السوري ّ -العاملني غري النظاميني يف لبنان بنحو  %56من
جمموع القوى العاملة .ما يعين أن العمالة اللبنانية
أيضًا غري ّ
منظمة وجيري استغالهلا يف ظروف عمل
قاسية شأن العمالة األجنبية .وتنظيم األخرية
الذي تقرتحه الوزارة سينعكس ،واحلال هذه،
ازديادا يف حجم العمالة اللبنانية غري النظامية،
ّ
إال إذا استطاعت اخلطة فرض الرقابة على مجيع
القطاعات ،وهذا مشكوك فيه.
يظهر جدول تتضمنه اخلطة عدد إجازات العمل
الصاحلة حاليًا اليت حصل عليها سوريون ،وهو
 1733فقط .وتعلل بأنه «رقم بعيد كل البعد
عن الواقع ،وال يقارن بالعدد الفعلي هلم الذي
يعد مبئات اآلالف» ،مبا يشري إىل أن العمال
ّ
السوريني «ال يتقدمون لالستحصال على إجازات
عمل من الوزارة العمل النهم ال خيافون من

الرتحيل بسبب السياسة املتبعة من الدولة رغم
التسهيالت العديدة» .وتشمل التسهيالت للعامل
السوري «إعفاءه من  %75من قيمة رسم إجازة
العمل ،إعفاء صاحب العمل من كفالة مصرفية
قيمتها مليون و 500ألف لرية كما هو مطلوب من
سائر العمال األجانب ،إعفاء العامل السوري من
طلب املوافقة املبدئية واملسبقة كما هو مفروض
على سائر العمال األجانب» .باستثناء هذه البنود
«خيضع العامل السوري لتعديالت املرسوم
املعدل باملرسوم 2005/14268
1964/17561
ّ
الذي ّ
األجنبية بشكل عام ،ويفرض
ينظم العمالة
ّ
على العمال املرتبطني بصاحب عمل معني مبوجب
عقد عمل احلصول على إجازة عمل من الوزارة».
عمليًا العامل السوري «حيصل على إقامة مؤقتة
لستة أشهر وجيري اعتبارها أنها تسمح له
بالعمل ،غري أن املطلوب هو حصوله على إقامة
خاصة للعمل تتضمن احلصول على بطاقة عمل
من الوزارة تكون صاحلة لسنة واحدة» وفق أيدا،
خصوصًا أنه «يدفع ربع الرسم الذي يدفعه أي
عامل أجنيب آخر للحصول على إجازة عمل ،مبوجب
االتفاقية املشرتكة بني لبنان وسوريا».
يف املقابل ،تبقى فئة العمال غري املرتبطني
املومسيون واملؤقتون
بصاحب عمل معينّ ومنهم
ّ
كالعمال الزراعيني واملياومني وعمال الورش،
وتقرتح اخلطة تنظيم عملهم بـ»أن يتقدم صاحب
العمل من دائرة العمل املختصة بطلب استخدام
عمال سوريني مؤقتني أو مومسيني ،وأن
تدرس الوزارة الطلب وتتأكد من صحة مضمون
املستندات ومتنح العامل بطاقة عمل مؤقتة مبهلة
أقصاها  6أشهر» كما يرد يف اخلطة .فيما يؤكد
أيدا أن بطاقة العمل ستكون «لسنة كاملة».
ال توضح اخلطة كيف ستؤدي االجراءات اليت
تقرتحها اىل تسجيل مجيع العمال السوريني،
ومصدر الشكوك يف جدواها انها تنظر اىل
العمالة االجنبية الالنظامية كما لو انها خيارات
فردية للعمال السوريني ،يف حني ان الوقائع
اليت تستعرضها اخلطة نفسها تبني ان تسهيل
حصول السوريني على اجازات العمل وختفيض
كلفة الرسوم واالعفاء من العديد من املعامالت
االدارية املفروضة على العمال االجانب من
جنسيات خمتلفة ...مل يساهم بزيادة معدالت
االمتثال ،ما يعين ان اصحاب العمل هم الذين
العمال
يتحملون املسؤولية بالدرجة االوىل ال
ّ
ّ
املضطرين للرضوخ اىل شروط قاسية مفروضة
عليهم.
تشري اخلطة إىل أنه «إضافة إىل عبء العمالة
السورية ،تأتي أزمة العمالة األجنبية األخرى اليت
يعود سببها إىل ّ
تدفق العمال األجانب إىل لبنان
وتهرب قسم منهم من االلتزام بقوانني العمل
ّ
وكسر إقاماتهم لسنوات وجين األموال من دون
املتوجبة عليهم لصاحل الدولة ،ما
دفع الرسوم
ّ
ّ
يؤثر على الوضع االقتصادي وتفاقم حالة البطالة
األجنبية» .فوفقاً
نتيجة منافسة اليد العاملة
ّ
للخطة «عشرات آالف العمال األجانب والعرب غري
السوريني يعملون أيضًا يف لبنان ،جزء كبري منهم
غالبيتهم يستخدمون
ال ميتلك إجازات عمل وهم يف
ّ
يف لبنان حتت اسم «عمال التنظيفات» ،بينما يف
الواقع يعملون يف جماالت أخرى على سبيل املثال
ال احلصر :حمطات الوقود ،اخلدمة يف املنازل،
يف جمال املهن اليدوية كالبناء ومتفرعاته ،يف
القطاع الصناعي ،يف قطاع اخلدمات السياحية
كالفنادق واملطاعم» .وقد بلغ عدد العمال
«من الفئة الثالثة (ذكور /تنظيفات) يف 2018
الذين استحصلوا على إجازات عمل 71138
عام ًال ،فض ًال عن عدد كبري وغري حمدد يعملون
بدون إجازات عمل» .املخالفات اليت تشري إليها
اخلطة ،تعين غياب الرقابة وقبول العمال األجانب
بأعمال «ال يرتضيها» اللبنانيون وفق ما تردد
اخلطة نفسها .اال انها تقفز مباشرة اىل خالصة
الشرعية ترتك تداعيات
تقول إن «العمالة غري
ّ
سلبية كثرية على األمن االجتماعي واالقتصادي
ّ
وجنحية»!
جنائية
للمواطن اللبناني تتمثل بأحداث
ّ
ّ
تتسبب بـ»إخراج أموال خارج لبنان إضافة إىل
كما
ّ

بطالة حادة يف صفوف الشباب اللبناني» .غري أن
االقتصاد اللبناني يقوم أساسًا على تدفق أموال
املغرتبني الذين خيرجون أموال غري بلدان إليه،
اذ ان هناك اكثر من  700الف لبناني يعملون يف
وحيولون حنو  8مليارات دوالر اىل اسرهم
اخلارج
ّ
املقيمة يف لبنان ،ويف املقابل هناك عمال اجانب
يف لبنان حيولون امواال اىل اسرهم املقيمة يف
بلدانهم ،وهذه ليست ظاهرة جديدة يف لبنان بل
هي مسة اساسية من مسات منوذجه االقتصادي
ّ
يتبنى
سيما وأن الدستور اللبناني
تارخييا ،وال
ّ
احلر ويعتمد سياسات احلدود املفتوحة
االقتصاد
ّ
لتدفق الرساميل والسلع واخلدمات ...وهو ما
ينسحب على تدفق اليد العاملة .لذلك ،تعمد
وزارة العمل يف ّ
خطة «املكافحة» اىل التأكيد على
احلد من الضرر مبصاحل املؤسسات
«حرصها على
ّ
والشركات اللبنانية» ...علمًا أن املخالفني
بالدرجة األوىل هم املؤسسات والشركات
وأصحاب العمل.
مراقبة تنفيذ اخلطة ترتكز على  35مفتشًا فقط
يف الوزارة ،وتطالب بدعم جهاز تفتيشها من
خالل «السماح بالنقل من فائض املوظفني يف
ّ
ليتمكن هذا اجلهاز من القيام
الوزارات األخرى
مبهامه كاملة من خالل تفتيش يومي ودوري
فعالية للقطاعات والشركات واملؤسسات
أكثر
ّ
واإلنشاءات واحملالت» .علمًا أن فائض املوظفني
يف غري وزارات ليس بالضرورة من أهل
االختصاص واخلربة بالتفتيش الذي تسعى وزارة
العمل إىل تطبيقه ملراقبة عشرات آالف املؤسسات
واملشاريع والعمال الذين تذكرهم يف ّ
خطتها.
يرد املدير العام للوزارة« :ما تعتلوا همنا،
وعليه ّ
فريق املؤسسة الوطنية لالستخدام سيساعد كون
اخلطة تهدف إىل خلق فرص عمل للبنانيني،
األمنية ،والوزارات اليت
وكذلك خمتلف األجهزة
ّ
متلك أجهزة تفتيش ...فوزارة االقتصاد مث ًال
بادرت إىل إقفال عدد من املؤسسات يف الفرتة
األخرية .ومفتشو الضمان أيضًا شركاء يف اخلطة،
ويتوجب على كل صاحب عمل تسجيل عماله
ّ
بالضمان كوثيقة أساسية ملنح إجازة العمل».
تأمني متويل من خالل نقل اعتمادات من باب
االحتياط يف املوازنة العامة إىل موازنة وزارة
العمل من أجل دعم جهاز التفتيش و»إطالق محلة
إمجالية
وإعالنية ملدة شهر واحد بكلفة
إعالمية
ّ
ّ
ّ
قدرها  300مليون لرية» ،واحلملة تهدف إىل
«التفاعل مع املواطنني لتوضيح أهدافها وغاياتها
واإلضاءة على حقوق وواجبات أصحاب العمل
والعمال األجانب».
تفعيل العمل اإلداري وجهاز التفتيش يف
الوزارة ،يهدف أيضًا إىل «إقفال املؤسسات
اململوكة أو املستأجرة من أجانب ال حيملون
إجازة عمل وفقًا للقوانني واألنظمة» ،علمًا أن
اإلقفال إذا ّ
مت خالل مهلة الشهر املمنوحة يف
اخلطة فإن اخلسارة من اجلانب اللبناني ستكون
أكرب كون املؤسسات اململوكة من أجانب يفرتض
بها توظيف  75باملئة من عماهلا من اللبنانيني.
حبسب اخلطة «حيق لألجانب التقدم بطلب لفتح
مؤسسات جتارية اذا كانت مساهمتهم ال تقل عن
 100مليون لرية ،ويلزمون بأن يكون  %75من
العمال لبنانيني ( اي مقابل كل عامل اجنيب جيب
ّ
ان يكون هناك  3عمال لبنانيني)» .مما يشري إىل
التذرع
«األجنبية» الصغرية .أما
إقفال املؤسسات
ّ
ّ
بعدم تطبيق املؤسسات اململوكة من أجانب هذا
الشرط يف التوظيف فيفرتض أن تساءل عنه
املعنية لعدم تطبيقه.
الوزارات
ّ

الغرامات ستتضاعف

بعد شهر سترتاوح الغرامات على املؤسسات
املخالفة حبسب مدير عام وزارة العمل جورج أيدا،
«بني مليونني و 5ماليني لرية عن كل عامل أجنيب
لديها ال ميلك إجازة عمل ،أما املخالفة الثانية
فتقضي بإقفال املؤسسة» .وبشأن االنذار فهو
«بدأ إعالميًا وسيصبح لدى اجلميع علم بالتدبري».
بعد إقرار املوازنة ،سرتتفع الرسوم على إجازات
العمل «من  480ألف لرية للفئة الثالثة إىل مليون
لرية ،ومن  960ألفًا للفئة الثانية إىل مليوني
لرية ،ومن مليون و 800ألف للفئة األوىل إىل
 3ماليني» .وهو ما حيذر منه أيدا بعد إقرار
املوازنة ألن الكلفة سرتتفع على صاحب العمل
«كونه سيضطر إىل تسجيل العامل األجنيب لديه
يف الضمان االجتماعي باإلضافة إىل تأمينه يف
مؤسسة للتأمني (ألنه ال يستفيد من الضمان)...
توفري صاحب العمل هلذا كلها سيدفعه إىل توظيف
لبناني وتشغيل عائلة».
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مـقاالت وتـحقيقات

تل أبيب تبلغ ساترفيلد عدم مت ّسكها بسقف زمين للمفاوضات

محلة «التيار» ضد العمالة السورية:

الـعدو يـص ّر عـلى فـصل الـبحر عـن الـرب لعبة الـشارع سـالح ذو حـ ّدين
ليا القزي

يحيى دبوق
يشيع العدو اإلسرائيلي أخبارًا تفيد
بأن املفاوضات مع لبنان بشأن احلدود
ستكون حمصورة يف اجلانب البحري.
وافق على أن ال تكون مدة املفاوضات
حمصورة بستة أشهر ،لكنه ال يزال
مصرًا على الفصل بني البحر والرب .يف
املقابل ،يؤكد اجلانب اللبناني ان ما
تقدم ليس سوى امنيات ،وأن بريوت
ّ
متمسكة بشروطها .عودة الوسيط
األمريكي ستكشف املوقف احلقيقي
للعدو.
تنتظر تل أبيب أن تبدأ املفاوضات
بينها وبني لبنان ،مطلع الشهر املقبل،
بعد التفاهم على مقدمات التفاوض
على احلدود البحرية بني اجلانبني،
مع اشرتاطها فصل احلدود الربية
عن البحرية .و»ترجيح» التفاوض
االسرائيلي ،مبين على «التقدم
امللموس» للوسيط األمريكي يف حلحلة
عقد وشروط متقابلة ،من بينها جتاوز
العدو شرط القيد الزمين للمفاوضات،
مقابل جتاوز لبنان الرعاية األممية هلا،
حد
وحصرها يف اجلانب األمريكي ،على ّ
حتدثوا إىل
زعم مسؤولني إسرائيليني ّ
وسائل اإلعالم العربية .وذكرت االذاعة
العربية أن الوسيط االمريكي ،ديفيد
ساترفيلد ،التقى هلذه الغاية ،وزير
الطاقة اإلسرائيلي يوفال شطاينتس،
وكذلك مستشار األمن القومي مئري بن
شبات ،وتوصل اىل تفاهمات معهما،
تتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم متهيدًا لبدء
املفاوضات الثنائية.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع املستوى
للقناة الـ  13العربية ،إن تطورًا مهمًا
سجل نتيجة حمادثات ساترفيلد يف كل
من إسرائيل ولبنان ،للبدء مبحادثات
ترسيم احلدود البحرية ،بعد حلحلة عدد
كبري من املسائل اليت كانت عالقة
حتى األمس القريب ،و «إذا مل تربز
عراقيل إضافية ،فستبدأ احملادثات
املباشرة يف متوز املقبل».
يف التفاصيل ،ذكرت القناة نقال عن
ّ
مطلع
مسؤول إسرائيلي ،قالت إنه
على نتائج حمادثات ساترفيلد يف لبنان
وإسرائيل ،التوصل إىل تسوية إزاء
الشرط اللبناني املسبق املتعلق مبدة
قيد زمنيًا،
املفاوضات ،فتقرر أن ال ُت َّ
خبالف مطلب إسرائيل اليت كانت تريد
حصر مدة املفاوضات بستة أشهر ،مع
اتفاق اجلانبني على أن يرد يف مذكرة
التفاهم أنهما سيسعيان اىل إنهاء
التفاوض خالل ستة أشهر .أما قناة
«كان» العربية ،فأشارت إىل أن لبنان
ْ
رفض يف البدء اإلشارة إىل مدة الستة
أشهر ،وإن مل تكن ملزمة «لكن هذا ما
حصل ،وهذا ما اتفق عليه يف نهاية
املطاف».
وكانت إسرائيل ،كما ورد يف تقارير
عربية ،اشرتطت رعاية الواليات املتحدة
للمفاوضات ،وتعاملت مع هذا الشرط
على أنه خط أمحر ال ميكن التنازل عنه،
«فهي ال توافق على أن يتدخل أي طرف
آخر يف الوساطة ،ولكن بعد أن ضغط
لبنان ،اتفق على السماح بوجود ممثل
لألمم املتحدة يف غرفة احملادثات».
«كان» أنه «من
من جهتها ،نقلت قناة
ْ
اللحظة اليت تبدأ فيها احملادثات بني
لبنان واسرائيل ،اليت تقررت من حيث
املبدأ بعد اسبوعني على احلدود يف
الناقورة ،ميكن لشركات الطاقة الدولية
صاحبة امتيازات التنقيب بني اجلانبني،
أن تقوم باستطالع مشرتك يف املنطقة

النزوح
ملف
يعود
جديد
من
السوري
إىل دائرة التجاذبات
السياسية .التيار الوطين
احلر أطلق محلة للضغط
على النازحني للعودة
إىل سوريا ،من خالل
التظاهر أمام حمال جتارية
ُتوظف عما ً
ال سوريني،
و»الدز» على أصحابها
ّ
لتطبيق قانون العمل.
يف املقابل ،تعترب وزارة
أن هذا األمر من العمالة اللبنانية أيضاً غري ّ
منظمة ويجري استغاللها يف ظروف
العمل ّ
عمل قاسية شأن العمالة األجنبية (مروان طحطح)
صالحياتها ،داعية إىل

ساترفيلد كان عائداً االثنني ،لكنه أرجأ زيارته أياماً قليلة (هيثم املوسوي)
املختلف عليها بني الدولتني ،اليت قدر
مصدر إسرائيلي رفيع املستوى ،أن
حتتوي على حقول كبرية من النفط
والغاز الطبيعي».

يريد العدو ،فور بدء املفاوضات،
السماح لشركات النفط باستطالع
املنطقة «املتنازع عليها»

ويرد يف تقرير اإلذاعة العربية أن
ساترفيلد سيعود إىل لبنان لكي
ّ
يتلقى جوابًا نهائيًا من املسؤولني
اللبنانيني ،و»التقدير يف إسرائيل انه
ميكن التوصل إىل اتفاق نهائي هذا
األسبوع» .وشددت نق ًال عن مصادر
إسرائيلية رفيعة أنه «إذا مل تستجد
عراقيل أخرى ،فستبدأ املفاوضات
املباشرة بني إسرائيل ولبنان خالل
شهر متوز ،وهو يف ذاته يعد من ناحية
إسرائيل تطور سياسي دراماتيكي
كبري جدًا».
ً
يف ما يرد من تل أبيب ،نقال عن
«مصادر رفيعة» إسرائيلية أو تقارير
اعالمية عربية ،تأكيدات تبدو متناقضة
عما كان جيري تداوله يف لبنان ،بعد
كل جولة من جوالت ساترفيلد بني
اجلانبني .فهل هناك تراجع إسرائيلي
أو «فحص لإلرادات» اللبنانية املقابلة؟
علمًا بأن املقاربة االسرائيلية تشري إىل
اآلتي:
مشاركة مستشار األمن القومي
االسرائيلي ،مائري بن شبات ،يف
حمادثات ساترفيلد يف إسرائيل،
داللة على النظرة اإلسرائيلية إىل
موضوع التفاوض ،اليت تتجاوز يف
حدها االقتصادي إىل املصاحل
ذاتها ّ
األمنية اإلسرائيلية ،وهو ما يفرتض
باجلانب اللبناني قراءته جيدًا ،والبناء
عليه ،سواء ما يتعلق بفهم الدوافع
اإلسرائيلية من ذلك ،أو جلهة استخدام
هذا العامل لتحقيق ما أمكن من
مصاحل لبنانية ،مبا يتجاوز احلدود
البحرية واملنطقة «املتنازع» عليها بني
اجلانبني.
الواضح أيضًا أن تل أبيب تنظر إىل
املفاوضات يف حال بدأت بالفعل،
بصرف النظر عن شروطها وكيفيتها
ونتائجها ،تكريسًا ملنطق التفاوض
الثنائي على اخلالفات بني اجلانبني،
خاصة أنها تأتي برعاية امريكية ال
أممية ،وهي نتيجة «تطور سياسي
دراماتيكي وكبري جدًا ،بني لبنان
واسرائيل» ،حسب قول مصدر
إسرائيلي رفيع املستوى للقناة الـ 13
العربية.

يف تصرحيات ومواقف وتسريبات العدو،
الواضح أن إرادة التفاوض تتجه كي
تنحصر يف اخلالف على احلدود البحرية
دون الربية ،وهو ما أكدته كل التقارير
الواردة من تل أبيب ،اليت أبرزت أن
تفاهمًا حصل على هذه احلصرية بني
اجلانبني برعاية امريكية ،وهو ما خيالف
ما جرى التداول به لبنانيا ،مع اخر
جولة قام بها ساترفيلد ،واحيائه عن
تضمن احملادثات «اخلالف الربي بني
اجلانبني».
رفض العدو أن تشمل احملادثات
احلدود الربية كما البحرية ،يؤكد أن
التوجه إىل احملادثات ال يهدف إىل
إجياد حلول لكل «خالفات احلدود»
وإنهاء التحفظات عليها ،بل إىل تسوية
تتعلق حتديدًا باملنطقة «املتنازع»
عليها يف البحر ،بهدف االستفادة منها
سياسيًا واقتصاديًا ،وإال لكان املنطق
التفاوضي ذاته انسحب أيضَا على
احلدود الربية.
تبدو تل أبيب مستعجلة جدًا لالستفادة
من احملادثات يف اللحظة اليت تبدأ
فيها ،من دون انتظار نتائجها .وهذا
التوجه كان أحد أسباب حماولة فرض
تقييد املدة الزمنية بستة أشهر .تأكيد
العدو التفاهم (وهو ما يتطلب تأكيدًا
لبنانيًا موازيًا) على متكني الشركات
األجنبية من استطالع املنطقة البحرية
موضوع املفاوضات ،يبدو مصادرة
لنتيجة احملادثات نفسها ،وحسم
استباقي لوجود «احلصة اإلسرائيلية»
اليت ستكون وازنة ،وتستدعي إعداد
الشركات الستطالعها ،فور بدء
احملادثات!
يف املقابل ،تنفي مصادر لبنانية
معنية باملفاوضات ما ُن ِشر يف اإلعالم
اإلسرائيلي ،الفتة إىل أن ساترفلد
أجل موعد وصوله إىل بريوت أليام،
ّ
من دون أن يتضح سبب هذا التأجيل.
ويتوقع هذه املرة أن حيمل الزائر
ُ
األمريكي معه إجابات من حكومة العدو
على الشروط اللبنانية ،اليت مسعها
يف زيارته األخرية لبريوت .ونفت
املصادر اللبنانية قطعًا ما نشره
اإلعالم العربي عن الفصل بني احلدود
البحرية واحلدود الربية ،معتربة أنها
تعبرّ عن «أمنيات إسرائيلية أكثر من
تعبريها عن الواقع» .فبالنسبة للبنان
ال مفاوضات إذا مل يتم التالزم بني
مساري الرب والبحر .وبالتالي ،إن عودة
ساترفيلد جبواب سليب على الشروط
اللبنانية ،سيعين أن من السابق ألوانه
احلديث عن موعد للمفاوضات.

اعتماد حلول طويلة األمد.
ما هي الوظائف اليت يعمل بها النازحون
والعمال السوريون؟ وهل كان يشغلها
ّ
لبنانيون «طردوا» منها ،الستبداهلم
حد يرتبط
بيد عاملة أرخص؟ وإىل أي ّ
ارتفاع نسبة البطالة احمللية بارتفاع
أعداد العاملني األجانب؟ واألهم ،إذا
عما ً
غادر ّ
ال وعائالت
كل السوريني ّ -
ً
ونازحني  -لبنان غدا ،هل يشهد
االقتصاد نقلة نوعية حنو التعايف؟
ستتكرر أزمة ما بعد  2005عندما
أم
ّ
ّ
تقلصت أعداد األيدي العاملة السورية
جراء التصرفات العنصرية واالعتداءات
ّ
ضد أفرادها؟
لحًا مع ارتفاع
يبدو طرح هذه األسئلة ُم ّ
االجراءات ُ
املتخذة ّ
حبق العمال السوريني،
مرتافقة مع ضغوط سياسية ومحالت
شعبية مل تعد تمُ يز بني واجب تنظيم
العمالة األجنبية وتطبيق القانون ،وبني
حيول النازحني
اخلطاب العنصري الذي ّ
«محُ تلني» و»أعداء» للبنانيني ،من
دون إقامة اعتبار خلطورة هذا اخلطاب
على املستويات كافة.
السبت املاضي ،أطلق قطاع الشباب
يف التيار الوطين احلر «محلة توعية»،
ّ
«احلث على العودة اآلمنة
غايتها
للنازحني السوريني» .حتت هذا
سّوق للتحرك على منصات
الشعارُ ،
«التيار» االعالمية .من أمام مركزية
«التيار» يف «مرينا الشالوحي»،
انطلق شباب احلزب حنو حمال ومطاعم
يف ضواحي منطقة ْ
اجل َديدة حيث يعمل
شبان سوريون .اهلدف «تعريف أصحاب
احملال على قانون العمل اللبناني»
الذي مينع توظيف سوريني إال يف
قطاعات البناء والزراعة والتنظيفات.
جرى االنتقال إذًا من «تنظيم العمالة»
إىل الضغط على أصحاب العمل لصرف
العمال السوريني حصرًا ،من دون
توضيح كيف سيؤدي ذلك إىل دفعهم
ملغادرة البلد .كان ذلك التحرك األول،
«وستكون لنا جوالت أخرى» ،يقول
نائب منسق قطاع الشباب إيلي أبي
أن «أساس التحرك القيام
رعد ،مؤكدًا ّ
حبملة توعية للبنانيني غري املطلعني
على القانون ،وتقديم إخبار للوزارات
املعنية لتقوم بعملها».
ُي ّ
شكل النزوح السوري يف لبنان
ٍ
ضغط كبري على قطاعات
عامل
اجملتمع كافة .األعباء ليست حمصورة
بـ»شارع» ُمعني ،أو طائفة دون أخرى.
تتحدث عن
مجيع القوى السياسية
ّ
«أزمة» جيب إجياد ّ
حل هلا .االختالف
«احلل» ،خصوصاً
ّ
هو على شكل هذا
أن قوى عدة ،أوهلا رئاسة احلكومة،
ّ
ال تزال ُتكابر يف االمتناع عن التواصل
مع الدولة السورية ،املعنية األوىل
ُ
و»تساير» رئاسة احلكومة
باملسألة.
يف هذه املكابرة ،أحزاب وتيارات

أخرى حتصر التواصل مع دمشق باإلطار
الفردي ،حفاظًا على التسوية الداخلية.
يتم إال من
تناول موضوع النازحني ال ّ
خالل وجهيت نظر ُتفرغان املوضوع
من جوهره .األوىل «جتنح» إمجا ً
ال اىل
تبين خطاب عنصري ضد السوريني،
ظنًا منها ّ
ّ
بأنها بهذه الطريقة تضغط
على «اجملتمع الدولي» وعلى العائالت
النازحة للعودة إىل بلدها .يؤدي هذا
األسلوب إىل وجهة النظر األخرى اليت
حتمل لواء القيم االنسانية ورفض
العنصرية .االثنتان تلغيان ّ
كل نقاش
موضوعي وعلمي.
احلر إطالق
قرر التيار الوطين
ّ
حني ّ
محلته ،اعتربها البعض «مزايدة» على
خص تنظيم
خطة وزارة العمل يف ما
ّ
العمالة .حاول املعرتضون إيصال
بأن
رسالة إىل املعنيني يف «التيار» ّ
احلملة لن تتمكن من حتقيق هدفها،
نظرًا إىل غياب إمكانية تنفيذ التيار
عدة ،وبسبب
حتركات مماثلة يف مناطق ّ
ضغوط اجلهات اليت تريد فرض إبقاء
النازحني يف البلدان املضيفة .يف
النتيجة ،لن يؤدي األمر سوى إىل خلق
بيئة معادية للسوريني وارتفاع التوتر
مبا قد يؤدي اىل انفالت العنف بني
أبناء اجملتمعني .ويف املقابل ،سيعترب
العامل الذي ُحرم من مورد رزقه ،بهذه
الطريقة ُ
مس
املعادية لهّ ،
أن هناك من ّ
ّ
«حبقه» ،وسيشعر مبظلومية جتعل سه ًال
اخرتاقه وتوجيه حركته .املعرتضون
أن
يأخذون على «التيار» ،أيضًاّ ،
واحدًا من أهداف احلملة حاجته إىل
يشد من خالهلا عصبه
«خلق قضية»
ّ
يف «الشارع املسيحي» ،وتكون عنوان
معاركه املقبلة.
ترفض مصادر رمسية يف «التيار»
ً
واضعة ما حيصل يف إطار
ذلك،
«الدفع إلعادة النازحني السوريني
إىل بلدهم» ،وتؤكد أن «ال ّ
حل سوى
باحلوار مع دمشق»ُ .تدرك املصادر
خطورة لعبة الشارع وإمكان أن
يؤدي ذلك إىل العنف ،لكنها تشدد
على «أننا لسنا عنصريني .ويف ّ
كل
املناطق هناك انزعاج من املزامحة يف
سوق العمل ،لذلك حنن ال نقوم بأي
مزايدات سياسية» .كما تنفي أن
يكون حتركها لقطع الطريق على خطة
أن
وزير العمل كميل بو سليمان .إال ّ
ما ُينقل عن أوساط وزارة العمل خُمالف
متامًا ،جلهة وصفها املمارسات يف
الشارع بـ»العنصرية» ،وبـ»مناورات
سياسية»ُ .
أن الوزارة «مع
وتضيف ّ
إجياد حلول طويلة األمد ،تأخذ يف
االعتبار مصاحل اللبنانيني ،ويف الوقت
نفسه حاجات السوق ،من خالل تطبيق
القانون» ،مؤكدة أن الوزارة العمل
«وحدها صاحبة الصالحية يف إقفال
احملال ،وليس أي فريق آخر».
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

استمعوا الة االذاعة العربية 2000FM
يوميا مقابالت ،منوعات واعالنات
لالتصال0400449000 :

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون
وإلجراء الزيادات (الزودات)

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

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

وزارة املال مل تنشر النتائج املالية لعام :2018

عـجز الـخزينة  6.3مـليارات دوالر!
محمد وهبة

الزيح العمودي يف التعيينات:

مَـن مـعنا ومَـن ضـ ّ
دنا؟
نقوال ناصيف

تدّعي الحكومة أنها ستخفض العجز بقيمة  2.4مليار دوالر يف ( 2019هيثم املوسوي)
سجل عجز اخلزينة ارتفاعًا بقيمة
يف نهاية ّ ،2018
 2.5مليار دوالر ليبلغ  6.3مليارات دوالر.
السبب يعود إىل تراجع يف اإليرادات بقيمة 80
مليون دوالر وازدياد يف النفقات بقيمة 2.4
مليار دوالر.
رغم مرور ستة أشهر من عام  ،2019مل تنشر
وزارة املال النتائج النهائية لعام  .2018ما
بات واضحًا ،أن الوزارة تسعى اىل تضليل
الرأي العام من خالل تأخري نشر نتائج اإليرادات
والنفقات لعام  2018للتعمية على النقاش الدائر
بشأن أرقام مشروع موازنة  2019الذي يناقش
اليوم يف جلنة املال واملوازنة .فهناك فروقات
كبرية بني األرقام التقديرية يف مشروع موازنة
العام املاضي ،واألرقام الفعلية احملققة ،وهناك
فروقات أيضًا بني نتائج  2017و ،2018ما يعين
أنه ليس هناك التزام بتنفيذ املوازنات ،بل هناك
جتاوز فاضح هلا.
تبي أن النفقات الفعلية
حبسب مصادر مطلعة ،نّ
احملققة يف نهاية عام  2018بلغت  26800مليار
لرية ،وأن اإليرادات الفعلية احملققة بلغت
 17400مليار لرية ،وبلغ العجز  9400مليار لرية
( 6.2مليارات دوالر).
يدعي مشروع موازنة  2019أنه
يف املقابلّ ،
سيخفض العجز بقيمة  5100مليار لرية من خالل
خفض النفقات بقيمة  3500مليار لرية وزيادة
اإليرادات بقيمة  1600مليار لرية ،إذ ورد يف
أقره جملس
مشروع قانون موازنة  2019الذي
ّ
الوزراء أن النفقات ستبلغ  23339مليار لرية،
واإليرادات ستبلغ  19015مليار لرية والعجز
سينخفض إىل  4322مليار لرية ( 2.86مليار
دوالر).
هذه
مقابل
ويف
الفجوة اهلائلة بني
املوازنة
تقديرات
اجلارية،
للسنة
الفعلية
والنتائج
للسنة املاضية ،هناك
فجوة مماثلة بني نتائج
 2017ونتائج .2018

ميزان املدفوعات
سجـّـل عجزاً يف
 4أشهر بقيمة
 3.3مليارات
دوالر

فقد
تبي أن النفقات ازدادت يف عام 2018
نّ
مقارنة مع  ،2017بقيمة  3600مليار لرية (2.4
سجلت تراجعًا طفيفًا
مليار دوالر) ،واإليرادات
ّ
بقيمة  115مليار لرية ،علمًا بأنه كان ينبغي هلا
أن تزداد باالستناد إىل تقديرات وزارة املال
أثناء مناقشة قانون سلسلة الرتب والرواتب
أقرت بهدف متويلها.
والضرائب اليت َّ
تأتي هذه النتائج املالية يف ظل أوضاع مالية
سجل ميزان املدفوعات عجزًا يف
متدهورة ،إذ
ّ
أول أربعة أشهر من السنة اجلارية بقيمة 3.3
مليارات دوالر (مقارنة مع عجز  4.6مليارات
ويرتدد
دوالر خالل السنة املاضية بكاملها)،
ّ
بني املطلعني أن العجز ارتفع يف األشهر اخلمسة

األوىل من السنة اجلارية بقيمة  5مليارات دوالر.
تبي أن الودائع تقلصت مبعدل  %1يف
كذلك ،نّ
األشهر األربعة األوىل من عام .2019
ّ
لتسلط الضوء على
كذلك ،تأتي هذه األرقام
مناقشات مشروع موازنة  2019الذي تعتربه
احلكومة مدخ ًال لتحرير أموال «سيدر» اليت قد
ّ
وضخ األوكسيجني
تؤمن شراء املزيد من الوقت
ّ
يف عروق النموذج االقتصادي الذي يعاني ،يف
انتظار ّ
حل ما ينتشله من غرفة اإلنعاش .قد
احلل الذي تراهن عليه احلكومة مبا ّ
ّ
متثله
يكون
من القوى السياسية ،هو بدء استخراج النفط
وبيعه .مبعنى آخر ،تفرض هذه القوى على لبنان
أن يدفع فاتورة هائلة لشراء الوقت يف انتظار
النفط الذي سيتيح هلا العودة إىل منط التبذير
واهلدر السابقني.
تقر القوى السياسية بأن أزمة اقتصاد
طبعًا ،ال ّ
لبنان هي أزمة عجز ميزان مدفوعات ،أي أن
األموال بالعمالت األجنبية اليت خترج من لبنان،
أكثر بكثري من تلك اليت تدخل إليه .وهي يف هذا
املتهور يف زيادة الضرائب
تكرس سلوكها
ّ
اإلطار ّ
تهربهم
من
املكلفني
كبار
وإعفاء
االستهالك،
على
ّ
من تسديد الضرائب ،وتزيد األعباء على األجور
والرواتب وعلى الشركات الصغرية واملتوسطة،
وسط توقعات بأن ينكمش االقتصاد مبعدل ،%1
ما يثري الكثري من الشكوك حول إمكان حتصيل
ستقر يف مشروع موازنة .2019
الضرائب اليت
ّ
واألسوأ من كل ذلك ،أن هذه القوى السياسية
ترى الوضع خطرًا ،لكنها ال تدرك مكامن اخلطر.
ّ
التضخم
واحد من أهم مؤشرات هذا اخلطر ،هو
الذي بلغ يف السنة املاضية  ،%6فيما النمو
مسج ًال  .%0.25بتعريف
االقتصادي يتباطأ
ّ
عدد من اخلرباء االقتصاديني ،إن تزامن هذين
مير مبرحلة ركود
العاملني يعين أن اقتصاد لبنان ّ
ّ
مير بها أي
اليت
تضخمي وهي من أسوأ املراحل
ّ
اقتصاد يف العامل.
يسجل يف عام  ،2018تراجع
على أي حال،
ّ
إيرادات ضريبة األرباح بنسبة  ،%35وإيرادات
رسوم التسجيل العقاري ،وحتويالت وزارة
االتصاالت بنسبة .%16
ويف املقابل تضاعفت إيرادات ضريبة الفوائد
بعد زيادتها من  %5إىل  %7وبعد ارتفاع معدالت
الفوائد يف السوق املالية احمللية ،وازدادت
إيرادات ضريبة القيمة املضافة بنسبة  %10بعد
زيادتها لتصبح .%11
وعلى صعيد النفقات ،ازدادت كلفة األجور
والرواتب وملحقاتها بنحو مليار دوالر ،فيما
ازدادت التحويالت ملؤسسة كهرباء لبنان بنحو
 430مليون دوالر ،وازدادت كلفة خدمة الدين
العام بنحو  420مليون دوالر.
وبنتيجة هذه التطورات على النفقات واإليرادات،
تضاعف العجز يف  2018من  3.7مليارات دوالر
يف نهاية  ،2017إىل  6.3مليارات دوالر يف
نهاية .2018

ليس جملس الوزراء َمن تنتظره التعيينات
اإلدارية ،بل آلية اتفاق الرئيس سعد احلريري
والوزير جربان باسيل .ما مل يتمكنا من انتزاع
احلصة العظمى ووضعهما معيار منح اآلخرين
حصصهم ،لن تبصر النور .ذلك هو البند اآلخر
املخفي من البيزنس يف تسوية .2016
يروي السفري السابق واملدير العام السابق
لألمن العام العميد أنطوان دحداح اآلتي :إبان
حكومة الرئيس تقي الدين الصلح عام ،1974
عزم الرئيس سليمان فرجنية على إجراء
ورشة مناقالت يف اإلدارة ،تشمل املديرين
العامني واملوظفني الكبار وملء الشغور يف
بعض املراكز .من وفرة الوزارات واإلدارات
واجملالس واملصاحل واملؤسسات العامة اليت
تطاوهلا التشكيالت ،سأل عن سبل تنفيذها.
كانت األوىل يف عهده .بعدما حصل على
لوائح وجداول مبوظفي الفئة األوىل ،اىل
املراكز الشاغرة ،صعد دحداح اىل الطبقة
الثانية من قصر بعبدا ،حيث اجلناح الشخصي
للرئيس ،واختذ من قاعة كبرية مكانًا للورشة
تلك .يف وسط القاعة طاولة بليارد يتسلى
أعدا بطاقات
فرجنية بلعبتها .مبساعدة معاونهّ ،
صغرية مربعة من الكرتون ،ملونة ،كل منها
محل اسم مدير عام ،ووزعها على خريطة
لإلدارة اللبنانية وزارات وجمالس ومؤسسات
ُق ِّسمت خانات على الطاولة اخلضراءُ .و ِ
ضعت
كل بطاقة يف اخلانة اليت تشغل وظيفتها أو
تشكو من شغورها .لبضعة أيام حيضر الرئيس،
السابعة مساء ،اىل القاعة اليت احتفظ املدير
العام لألمن العام مبفتاحها ومنع دخوهلا .يقف
يتفرس يف خريطة اإلدارة.
أمام الطاولة،
ّ
ُي ّ
قلب البطاقات امللونة بني وظيفة وأخرى.
ّ
يتوقف .يفكر مليًا وميج سيجارته على مهل.
يستدير من حوهلا ،ثم يبدل بطاقات أمساء
املديرين العامني بني اخلانات ،من منصب اىل
سواه.
يف اليوم اخلامس ،دخل رابع اىل الغرفة ،هو
رئيس احلكومة تقي الدين الصلح .شرح له
فرجنية ما حيدث ،وراحا يتحدثان يف املواصفات
وإبدال اخلانات واألمساء بعضها ببعض على
الطاولة .خيتلفان على اسم ،ويتفقان على
آخر حتى أجنزا املناقالت كلها.
على األثر ،استدعى الرئيس املدير العام
لرئاسة اجلمهورية كارلوس خوري ،وطلب
منه إعدادها يف جداول تبعًا ملا استقرت عليه
اخلريطة على طاولة
بعد
البليارد.
أقرها جملس
أيام،
ّ
الوزراء.
ِ
مل
يكتف الرئيس
بتقليب األمساء بني
اخلاناتّ .
قلب كذلك
ــــ بال معايري مسبقة

الحريري
وباسيل ،عرّابا
تسوية ،2016
يريدان الحصة
العظمى

صص إحداها بها
ــــ طائفة الوظيفة كي ال تخُ َّ
دون سواها ،وأدخل تناوب الطوائف على
وظائف الفئة األوىل.
على حنو كهذا ،اختار آخر رئيس للجمهورية
قبل احلرب بناء اإلدارة .قبله ،كان الرئيس
بناء على
فؤاد شهاب خيتار املوظفني الكبار
ً
نبذاتهم فقط ،من غري أن يعرف قب ًال أيًا منهم.
لكن إجنازه الفعلي ،غري املسبوق ،املناصفة
يف وظائف الفئة األوىل.
بعد احلرب ،يف مرحلة ما بعد اتفاق الطائف ،مثة
وجهة نظر جديدة خمتلفة متامًا .وصول قادة
احلرب اىل السلطة أحال الدولة تدرجيًا على
صورتهم .الشريك الفعلي هلم هو سوريا.

يف حكومة الرئيس عمر كرامي ()1992 - 1990
ُوضعت أول معايري إلعادة تصنيف املناصب
اإلدارية الرئيسية يف اإلدارة ،وتوزيعها على
الطوائف على حنو ينصفها يف سياق قاعدة
املشاركة .مع أوىل حكومات الرئيس رفيق
احلريري (ُ ،)1995 - 1992طرح للمرة األوىل
تقاسم احلصص على حنو مل ُيتح مع كرامي.
بالكاد أطيحت حقبة الرئيس ميشال عون ،ومل
تكن استقرت لسوريا سيطرتها على السلطة
اإلجرائية ،وال صار اىل انتخابات نيابية
تقبض بها على غالبية الربملان .حبصول ذلك
نهاية عام  ،1992راحت تدرجيًا تتنامى نغمة
«الرتويكا» اليت ستستمر يف السنوات الثالث
التالية.
أول عهد حكومة احلريري يف التعيينات ،رغبة
رئيسها يف تقاسم وظائف اإلدارة والقضاء
بينه وبني الرئيس الياس اهلراوي ،وثالثهما
دمشق ،صاحبة املصاحل الرئيسية بغية إمساك
كل بنى النظام اللبناني .اذذاك ــــ على طريق
بري:
«الرتويكا» ــــ شاعت عبارة للرئيس نبيه ّ
«من حضر السوق باع واشرتى».
ما قاله إنه لن يطلب لنفسه ما مل يطلب
اآلخرون .إذا طلبوا ،فحصته كاملة .بذلك ذهبت
حصص الوظائف الرئيسية اىل الرؤساء الثالثة
ووليد جنبالط ،وكانوا حمور معادلة احلكم اليت
مل يكن قد دخل إليها حزب اهلل بعد .أضف
حصص حلفاء دمشق اآلخرين ،املتفرقني على
أحزاب وشخصيات .راحت تسهر على توزيع
حصص الكل ،داخل الطوائف حتى ،مع ترجيح
كفة .لكن ال استئثار ألحد حبصة طائفته.
كان من السهولة مبكان إمرار سالل التعيينات
تلك يف غياب األحزاب والتيارات املسيحية
املعارضة اليت اختارت املقاطعة .مذذاك ،إىل
اآلن ،أضحت اإلدارة على صورة أركان احلكم.
لكن خصوصًا على صورة األحزاب اليت مل تكن
قد نزعت عنها قبعة امليليشيات وثيابها.
مل تكن مرحلة ما بعد اتفاق الدوحة عام
 2008أحسن حا ً
ال .أضحى أفرقاء املعادلة
ستة :الرؤساء الثالثة وجنبالط ،انضم إليهم
شركاء جدد هم حزب اهلل والتيار الوطين
احلر والقوات اللبنانية .شأن حكومات الوحدة
الوطنية ،الصورة الوحيدة لنشوء سلطة
إجرائية من دونها ال حكومة أبدًا ،يشارك فيها
األفرقاء الستة إياهم ،كذلك تالحقت دفعات
يسميهم هؤالء من أحزابهم
التعيينات اإلدارية،
ّ
ّ
يتعذر التقاسم
أو املوالني هلم فقط .عندما
والتفاهم يظل املنصب شاغرًا.
ّ
لعل الوصف الصائب يف ما درجت عليه اإلدارة
منذ اتفاق الطائف ،مرورًا باتفاق الدوحة ،مع
السوريني ومن دونهم ،حتى الوصول اىل
تسوية  ،2016هو ِعربة حوار قصري دار بني
العميد دحداح والرئيس فرجنية عام .1974
ّ
تدخل جنله النائب والوزير
ذهب إليه شاكيًا
طوني فرجنية يف شؤون األمن العام .قال له:
أميز .من
أنا
ّ
أقسم بني الناس بزيح أفقي كي ّ
فوق َمن لديهم مقدرة ،ومن حتت َمن يفتقرون
قسم الناس بزيح عمودي
إليها .بينما طوني ُي ّ
يضع إىل اليمني َمن يقول إنهم معنا ،وإىل
اليسار َمن هم ضدنا.
ما حيكى ،اليوم ،عن التعيينات اإلدارية
املرتقبة حلكومة الرئيس سعد احلريري ،أسوأ
عرابا
بكثري من الزيح العمودي :ال يكتفي ّ
احلكم ،رئيس احلكومة والوزير األول جربان
باسيل ،باعتماد ذلك الزيح .بل ــــ وفق ما
عي إال َمن
يشاع ويرتدد على األقل ــــ ال ُي نّ
يكون عندهما فحسب .وهما وحدهما حيسبان
حساب الباقني.
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مـقاالت وتـحقيقات

ما احتماالت املواجهة العسكرية األمريكية اإليرانية؟
أمني حطيط
منذ تفجري البواخر األربع يف 
الشهر
اإلماراتية
الفجرية
املاضي واحلديث يتصاعد عن
ّ
تشنهاأمريكا ومن معها
حرب قد
ضد إيران.
من أتباع وأدوات
ّ
ورغم حماوالت التربيد ومواقف
النفي اليت وردت على لسان
أكثر من مسؤول أمريكي ورغم
وتلمس
حماوالت خفض التصعيد
ّ
توجت بزيارة
الوساطات اليت ّ
رئيس الوزراء الياباني آبي اىل
إيران ،رغم ّ
كل ذلك جاءت عملية
تفجري ناقليت   النفط يف حبر
عمان يف  13حزيران /يونيو اجلاري ومسارعة أمريكا اىل
اتهام إيران بالعملية وحتميلها املسؤولية عن ذلك ،حيث
تبعتها يف موقفها كل من بريطانيا والسعودية ،جاء ذلك
ليزخم احلديث عن مدى احتمال املواجهة العسكرية واندالع
حرب تبادر اليها أمريكا وتضع إيران يف موقع دفاعي جترب
عليه .فهل باتت احلرب هذه اخليار املتقدم على اخليارات
األخرى اليت متتلكها أمريكا يف مواجهة إيران؟
يف العلم العسكري االسرتاتيجي ال ميكن أن تقارب احلرب
ويتخذ القرار بها اال انطالقًا من مجلة أمور تبدأ بتحديد األهداف
اليت ترمي احلرب إليها ،ثم مناقشة اإلمكانات العسكرية
وغري العسكرية اليت ميلكها املهاجم لتمكنه من حتقيق
اإلجنازات امليدانية وتأمني األهداف اليت حددها ،ثم يكون
ملزمًا بالتوقف عند خماطر العملية وانعكاساتها على مصاحله
ومقدار قدرته على محاية هذه املصاحل وحتمل درجات اخلطر
تلك ،وأخريًا وهو األهم لدى بعض االسرتاتيجيني ويتمثل
بتوقيت احلرب ومدتها والقدرة على إنهائها وفقًا إلرادة
املهاجم وهو عامل مؤثر جدًا يف قرار احلرب من أصله.
وبالتالي ال ميكن القول بإمكان اندالع حرب أمريكية على
إيران أو عدمه اال انطالقًا من مناقشة العناصر األربعة
املتقدمة الذكر ،فما هي نتائج إسقاط هذه العناصر على
الواقع الراهن والظروف اليت يعيشها األطراف على جانيب
خطوط املواجهة والعداء القائم؟
حتدد حلربها يف
نبدأ من األهداف ،حيث جند أن أمريكا قد ّ
حال بادرت اليها ،أهدافًا تقع حتت سقف من ثالثة :األعلى
ويتمثل باالحتالل الربي إليران وتدمريالدولة كما فعلت يف
العراق يف العام  ،2003والسقف األوسط يتمثل بتدمري
إيران واإلطاحة بالنظام السياسي فيها دون انتشار عسكري
بري كما عملت يف لبيبا ،أما األخري واألدنى من السقوف
فيتمثل بتوجيه ضربة عسكرية مؤملة ألهداف اسرتاتيجية
منتقاة تكون على صلة بقطاع الصناعات العسكرية وامللف
النووي اإليراني واملرافق االقتصادية والعلمية ذات البعد
االسرتاتيجي .وهذه عملية تكون يف الفهم األمريكي حمدودة
يف الزمان ال تتجاوز الشهر اىل الشهرينّ ،
متكن أمريكا وفق
ظنها من اقتياد إيران اىل طاولة التفاوض االستسالمي
لتوقيع صك استسالم عملت عليه أمريكا منذ  40عامًا أي
منذ جناحالثورة اإلسالمية يف طرد أمريكا من إيران .وطبعًا
نرى أن األرجح الذي قد تتخذه أمريكا هدفًا حلربها هو النوع
الثالث واألخري .هذا ألننا يف ظل الظروف وإمكانات األطراف
نستبعد تكرار التجربة العراقية او اللبيبة يف إيران.
بعد هذا نأتي اىل العنصر الثاني يف التقييم وتقدير
املوقف ،ونسأل هل بإمكان أمريكا تنفيذ أهدافها تلك أي
التدمري االنتقائي املدروس وفرض اإلذعان على املسؤول
اإليراني؟
هنا نرى أن النجاح حباجة إىل أمرين :قوة عسكرية تنفذه،
واستجابة إيرانية اىل اإلمالءات األمريكية.
ويف الواقع الراهن نرى أن أمريكا متلك قدرات عسكرية
نارية وإلكرتونية هائلة متكنها من تنفيذ معظم ما تريد فعله
يف امليدان ،لكن على املقلب اآلخر جند أن إيران يف بنائها
قدراتها الذاتية راعت اجلانب الدفاعي بشكل واضح واعتمدت
نظرية الدفاع السليب أساسًا وعززتها بالدفاع اإلجيابي الذي
بتكامله مع األول يعقد املهمة اهلجومية األمريكية وحيول
التبدد
دون النجاح التام يف التنفيذ .فإيران اعتمدت نظرية
ّ
واالنتشار الواسع والتخفي والتمويه واإلنشاءات األرضية
يف باطن األرض كما إنها اعتمدت نظرية البدائل الوهمية،
ومن جهة أخرى فإن إيران اليت يعتقد قادتها بأنهم يدافعون
عن أنفسهم ووطنهم وعن دينهم يف مواجهة عدو يستهدف
كل ذلك ،فإنهم يرون أن االستسالم جرمية وخيانة للوطن
والدين .وبالتالي فإنهم ميتنعون عنه .فإذا جنحت أمريكا
يف تدمري كل ما تريد يف بنك األهداف املنتقى ،فإنها
لن تستطيع اقتياد املسؤول اإليراني اىل االستسالم ،وهو
رد السيد علي
أن ّ
يؤمن بنظرية «النصر او الشهادة» واعتقد ّ

ٍ
كاف ليقنع أمريكا باستحالة فرض
خامنئي على وساطة آبي
التفاوض االستسالمي عليها .ما يعين ان قدرات أمريكا رغم
حجمها وضخامتها غري قادرة على حتقيق أهداف العملية بشكل
كامل او مبستوى يؤكد النجاح.
ونصل اىل العنصر الثالث .وهنا تكمن برأينا مشكلة املخططني
للحرب أو العاملني لشنها ،فهل أمريكا وأتباعها وأدواتها
قادرون على اتقاء خماطر الرد اإليراني ومعها حلفاؤها يف
اإلقليم أيضًا؟
هنا نذكر بأن بنك األهداف اإليراني يشمل  3فئات من
األهداف .األول األهداف العسكرية وتتمثل بالقواعد واملنشآت
واملراكز العسكرية األمريكية واحلليفة يف املنطقة .وكلها
مواقع تعتمد يف الدفاع عنها نظرية «احلماية باهليبة» .وإذا
عرفنا أن هذه النظرية ال يكون هلا أعمال يف مواجهة إيران
نصل اىل استنتاج مفاده بأن هذه املراكز واهنة ضعيفة،
وأن اإلمكانات العسكرية اإليرانية قادرة على إنزال اخلسائر
اجلسيمة فيها .اما الفئة الثانية فتتمثل باألهداف االسرتاتيجية
االقتصادية ويف طليعتها آبار النفط وموانئ حتميله .وهنا
ّ
وبكل سهولة على تعطيل تدفق النفط
جند أن إيران قادرة
اىلالعامل يف األيام األوىل للحرب ،ونصل اىل الفئة الثالثة
من األهداف واليت تتمثل بالبنية التحتية يف اخلليج ومواطن
االستثمار فيه وهو قطاع واهن للغاية تكفيالصواريخ األوىل
إلحداث انهيار فيه .وبهذا نصل اىل استنتاج بسيط يف
العنصر الثالث هذا أن املهاجم املعتدي على إيران سيكون
أضعف من أن حيتمل ردة فعل املدافع.
اما يف العنصر الرابع أي مدة احلرب والقدرة على إنهائها
بتوقيت املهاجم املعتدي ،ففي هذا األمر وفر املسؤولون
اإليرانيون على احملللني واخلرباء عناء التفكري واإلجابة ،حيث
كان املوقف اإليراني قاطعًا بالقول« :ميكن ألمريكا أن تبدأ
احلرب ،ولكن ال ميكنها أن تنهيها» وهذا أخطر ما سيواجه
املخطط العسكري واالسرتاتيجي األمريكي ومعه صاحب
القرار ،ألن احملافظة على اإلجناز الذي حتقق تتطلب القدرة
على إنهاء احلرب بقرار من املهاجم .األمر غري املتوفر يف
احلالة القائمة بني أمريكا وإيران.
وخبالصة إمجالية جند أن  3عناصر من اصل أربعة غري متحققة
يف الواقع القائم ،ما يدفعنا للقول بأنه من الوجهة املنطقية
شن أمريكا حرب على
ان احتمال
العسكرية واالسرتاتيجية ّ
ّ
إيران هو احتمال ضعيف ال ُيقدم عليه إال مقامر أو جمنون
أو جاهل بقواعد احلروب وشروطها .ويف احلالة األمريكية
القائمة ورغم أن شيئًا من املقامرة واجلنون متوفر يف اجلانب
األمريكي وشيء من اجلهل متحقق يف جانب األتباع من عرب
اخلليج ،لكن رغم كل ذلك نبقى منيل إىل استبعاد احلرب
ليس باالستناد اىل ما تقدم من حتليل فحسب ،بل نضيف
إليها عامل اخلوف الشديد عند املعنيني بها خوفهم على
مصاحلهم الذاتية والشخصية املباشرة .وهنا نذكر بضيق
وقت ترامب ونتنياهو ربطًا باالنتخابات اليت حيضران هلا،
وخوف حممد بن سلمان وحممد بن زايد من تداعياتها يف ظل
بأن احلرب املقبلة ستكون شاملة كامل 
حقيقة باتت راسخة ّ
مهددة ّ
كل املصاحل األمريكية
الشرق األوسط وتكون النار
ّ
والتابعة ولن تتوقف إال مع التغيري االسرتاتيجي الكبري لوجه
املنطقة تغيري يصحح ما ارتكب من فظاعات بدءًا باتفاقية
سايكس بيكو وصو ً
ال اىل إنشاء «إسرائيل» وتقسيم املنطقة
واستعمارها.
وأخريًا يبقى السؤال :إذا كانت احلرب مستبعدة ال يقدم
عليها عاقل ،فلماذا التحشيد والتهويل اذن من قبل أمريكا
وأتباعها؟ جوابنا على السؤال خمتصر بالقول :إنها حاجة
القوي العاجز حتى حيفظ قوته وخيفي عجزه أمام املتواضع
القوة القادر على إفشال خطط املعتدي وختطي طموحاته،
واملعسكر االنكلوساكسوصهيوني جيد نفسه يف بالدنا ،بسبب
املقاومة وحمورها وكتلة املمانعة وحلفائها ،يف وضعالعاجز
عن حتقيق األهداف فلجأ اىل احلرب االقتصادية اليت يدعمها
اآلن باحلرب النفسية اليت تقوم على التهويل باحلرب.

اقرتاح قانون حلزب اهلل:

الكسارات إىل السلسلة الشرقية
ايلي الفرزلي

ّ
لتفشي ظاهرة املقالع والكسارات غري
بالتوازي مع اجلهد الرمسي لوضع حد
ّ
يتحضر حزب اهلل لإلعالن عن اقرتاح قانون لتنظيم القطاع وإعادة
القانونية،
حتديد املخطط الوطين .أما خالصة ما أجراه من دراسات امتدت على ما يزيد
ُ
واملدار من قبل
عن عام ،فهي أن القطاع الذي تنهشه الفوضى املنظمة،
حمميات سياسة ومناطقية وطائفية ،ساهم يف هدر  3مليارات دوالر من األموال
العامة.
يتعامل حزب اهلل مع ملف املقالع والكسارات بوصفه واحدًا من ملفات مكافحة
الفساد .وهو ملف صار مكتم ًال ،حبسب ما أعلن النائب علي فياض يف جلنة
املال واملوازنة أول من أمس .اخلالصة ،حبسب ما يؤكد فياض ،أن الفوضى
يف إدارة هذا القطاع ّ
كلفت الدولة  3مليارات دوالر هدرًا .وقد وصل احلزب
اىل هذه النتيجة بعد عمل استمر ألكثر من عام ،تعاون فيه مع كثري من اهليئات
املعنية ،واستعان إلمتامه خبرائط وتقنيات متطورة أظهرت وجود ما بني 1100
وكسارة على امتداد املناطق اللبنانية .الالفت أن  28كسارة فقط
و 1300مقلع
ّ
حصلت على الرتاخيص القانونية من اجمللس األعلى للمقالع والكسارات (أقر
جملس الوزراء إنشاءه عام  2002ويضم وزير البيئة رئيسًا ،وممثلني عن وزارات:
البيئة ،الدفاع ،الداخلية ،املال ،الطاقة ،الثقافة ،الزراعة والصحة ،إضافة إىل
التنظيم املدني) .أي أن  28كسارة فقط تعمل وفق املخطط التوجيهي ،فيما
الكسارات واملقالع األخرى تعمل من دون أي سند قانوني ،بل بأذونات عمل
ّ
خمالفة للقانون ،تقدمها وزارة الداخلية وقوى األمن الداخلي ،ويف أحيان كثرية
بغض نظر من السلطات األمنية املوجلة منع الكسارات املخالفة للقانون .كذلك
استمرت كسارات عديدة بالعمل حبكم األمر الواقع ،بعدما حصلت يف التسعينات
على مهل إدارية لسنة أو سنتني (تعطى املهل اإلدارية قانونًا لتصحيح الوضع
داخل املؤسسة أو املنشأة ،أي يف حالة املقالع والكسارات ،كان يفرتض أن
ُتعطى هذه املهل لتأهيل األرض بعد إقفال الكسارة ،إال أنها حتولت حبكم األمر
الواقع إىل أذونات لالستمرار يف العمل).

الكسارات تخرّب  71مليون مرت مربع من األراضي

قبل بدء وزارة البيئة بإعداد خمطط توجيهي للمقالع والكسارات( ،وعد وزير
البيئة ،يف  22آذار  ،2019بتقدميه يف غضون ثالثة أشهر) ،كان حزب اهلل قد
اختذ قراره بفتح امللف .وعليه ،شرع ،منذ ما بعد االنتخابات النيابية ،بإعداد
مفصلة عن التعديات متهيدًا لتقديم اقرتاح قانون لتنظيم استثمار املوارد
دراسة
ّ
األرضية واستدامة استخدام األراضي املتدهورة بيئيًا من خالل إعادة حتديد
املخطط الوطين للمقالع والكسارات .وبعد أن اكتمل امللف ،مل يعد ينقص
سوى إطالق التقرير واإلعالن عن اقرتاح القانون يف مؤمتر صحايف يعقده
فياض االسبوع املقبل على األرجح ،وهو كان مقررًا قبل فرتة وتأجل بسبب البدء
مبناقشة املوازنة.
حبسب املعلومات ،عمد احلزب إىل تقديم خالصات عمله إىل وزير البيئة الذي
أبدى إعجابه مبا أجنز ،مؤكدًا أن يف امللف جهدًا واضحًا أدى للحصول على
معطيات دقيقة ال متلكها الوزارة نفسها .علمًا أن التقرير ينقسم إىل قسمني،
األول يتعلق بالوضع القائم ،مقرتحًا وقف كل الكسارات املخالفة للقانون،
واليت ساهمت يف خسارة اخلزينة حنو ثالثة مليارات دوالر ،واألضرار بـ 71مليون
مرت مربع من األراضي اليت استثمرت ومل ُيعد تأهيلها ،يف مقابل إثراء غري
الكسارات واملقالع ومن يدعمهم .والثاني يتعلق باملرحلة
مشروع ألصحاب هذه
ّ
املستقبلية اليت يفرتض أن ُيصار فيها إىل وضع خمطط توجيهي جديد يؤمل هذه
املرة أن ينفذ ،رغم أن التجربة أثبتت أن كل املراسيم والقرارات اليت صدرت مل
تساهم يف ضبط املخالفني أو منع التعدي على البيئة وهدر أموال الدولة.
ويف هذا السياق ،أبدى نواب احلزب اعرتاضهم ،يف جلسة جلنة املال ،على
الزيادة الكبرية يف قيمة الرتخيص والرسوم السنوية عى الكسارات .بالنسبة
هلم ،ويف ظل الوضع الراهن ،فإن رفع الرسوم السنوية من  2.5مليون لرية
حاليًا إىل  50مليونًا (مشروع احلكومة يرفعها إىل مخسة ماليني فقط) إمنا يساهم
يف زيادة الضغط على الكسارات القانونية ،اليت تدفع الرسوم ،فيما لن تتأثر
الكسارات غري القانونية بزيادة املبلغ ،طاملا أنها ال تدفع الرسوم يف كل
األحوال.
ويستند مشروع احلزب إىل املخطط التوجيهي املعمول به حاليًا ،والذي يضع
غالبية املقالع والكسارات يف السلسلة الشرقية من جبال لبنان .وهذا املخطط
متهم برتك «مساحة شرعية» إلقامة مقالع وكسارات فيها ،خارج السلسلة
الشرقية ،لكل جهة نافذة سياسيًا وطائفيًا .إال أن العاملني على امللف ينفون
ذلك ،مؤكدين أن املناطق ،خارج السلسلة الشرقية ،حمددة بناء على معطيات
علمية دقيقة تتعلق بالرتبة والبعد عن املناطق املأهولة ومصادر املياه اجلوفية.
ويقرتح املشروع اجلديد إدخال تعديالت على املخطط احلالي ،وخاصة جلهة إقرار
نصوص واضحة توجب اإللتزام بالقانون.
يبقى أن احلزب ينظر بتفاؤل إىل املرحلة املقبلة ،ويعتربها حتديًا ال بد من خوضه
بعد كل هذه السنوات من املماطلة والتسويف يف تنفيذ القانون.

املجلس الوطني للمقالع والكسارات

حبسب النظام للمجلس الوطين للمقالع والكسارات ( ،)2002/9222يتوىل
اجمللس املهمات اآلتية:
 حتديد الشروط العامة إلنشاء واستثمار املقالع والكسارات واحملافر وتعديلها قبول طلبات الرتخيص بإنشاء واستثمار مقالع وكسارات أو حمافر أو رفضها حتديد قيمة الضمانة املالية يف املادة السابعة الفقرة ( )١٣من هذا املرسوم اقرتاح تشغيل الكسارات خارج املقالع وتوقيفها يف حال املخالفة ،واقرتاحاختاذ التدابري املناسبة بشأنها
 اإلشراف الدائم على تقيد مستثمري املقالع وحمافري الرمل بأحكام هذااملرسوم
 التثبت من عمليات تأهيل أرض املقلع واحملافر خالل مدة االستثمار ،وكذلكوفقًا لشروط الرتخيص البيئية.
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مـقاالت وتـحقيقات

باسيل يستنفر «القوات» ويستف ّزها
 4.8مليارات دوالر إيرادات غري حم ّصلة يف 2018
يف عقر دارها؟!
السلطة تك ّرس الته ّرب الضرييب:

حسني عاصي

ّ
حيط رئيس «التيار الوطين
كان من الطبيعي أن
ل يف
احلر» وزير اخلارجية واملغرتبنيجربان باسي 
بشري ،وإن كانت عقر دار «القوات اللبنانية
» ،أو ً
ال ّ
ألنها منطقة لبنانية شأنها شأن املناطق
األخرى اليت يقوم بزيارتها يف إطار جوالته
املناطقية األسبوعية املكوكية ،وثانيًا لكونها
ّ
جزءًا من الدائرة الكربى اليت ُ
ممث ًال عنها
انت ِخب
يفاالنتخابات النيابية األخرية.
الطبيعي ّ
ّ
ّ
والرنة» اليت
«الطنة
متثل يف
لكن غري
ّ
ّ
أحدثتها زيارة باسيل يف عطلة نهاية األسبوع إىل
القضاء ،واليت مل تكن األوىل من نوعها أص ًال،
واليت انعكست بيانات متتالية لنائيب بشري
تناولت حصرًا الفتات الرتحيب بالوزير باسيل،
ٍ
مفارقة وضعها كثريون
«قانونيتها» ،يف
ومدى
ّ
«الشكليات والقشور» ليس إال.
إطار
يف
ّ

ً
مباشرة
الرد
وإذا كان «التيار» حرص على عدم
ّ
فإن
على «القواتيني» يف ما يتعلق بالالفتات،
ّ
األمر أوحى لكثريين بوجود امتعاض «قواتي» من
الزيارة ،يتخطى بطبيعة احلال منطق اليافطات،
املرتدية مع «الوطين احلر»،
ليصل إىل العالقة
ّ
ومع شخص باسيل حتديدًا...
جتاوز لألصول؟!
استنفرت «القوات اللبنانية» تزامنًا مع زيارة
الوزير جربان باسيل إىل قضاء بشري .وجد
ق يف يافطات
نائباهاسرتيدا جعجع وجوزيف اسح 
الرتحيب باألخري ،ما يشبه «االعتداء» ،إن جاز
التعبري ،وصو ً
حد دعوة أهالي بشري إىل
ال إىل ّ
«التحلي بالشجاعة واحلكمة والرجولة» ،وبالتالي
«عدم القيام بردود فعل» على تصرفات باسيل،
اليت وصفاها بـ»غري القانونية».
ب من
فإن مثل هذا اخلطاب ُم
برأي كثريينّ ،
ستغر ٌ
َ
األصل ،حتى لو كانت ُ
احل ّجة اليت يستند إليها
قانونية وسليمة مئة باملئة ،إذ هل جيوز تصوير
ّ
ّ
وكأنها إعالن
لبنانية
لبناني إىل منطقة
زيارة وزيٍر
ّ
ّ
ألن يافطات ُر ِفعت من دون إذن،
ٍ
حرب مث ًال ،فقط ّ
ينم فع ًال عن
األمر
كان
وإذا
ذلك؟!
فرضنا
لو
ّ
روج «القواتيون» ،هل كان
«جتاوز لألصول» كما ّ
ٍ
األمر يستأهل ّ
الضجة «املفتعلة» اليت
كل هذه
ّ
دفعت «قواتيني» إىل اإلقرار ّ
بأنهم مل يعرفوا
بالزيارة ،إال من خالل بيانات «القوات»؟!.

أن «القوات» ما كانت
القاصي والداني يدرك ّ
بأي ضيف
لتستنفر اعرتاضًا على يافطات ّ
مرحبة ّ
ليتصديا شخصيًا لألمر،
آخر ،وما كان نائباها
ّ
عما إذا كان قد أخذ «إذنًا» لتعليق
ويتحريا ّ
ّ
اليافطات أو سواها.
ّ
شك حسابات أخرى ،يف
فإن لألمر بال
من هنا،
ّ
ً
صّنف يف إطار
ا
بعيد
احلال،
بطبيعة
السياسة
عما ُ
ّ
«الشكليات والقشور» ،حسابات مرتبطة بالعالقة
اآلخذة بالتفاقم بني «القوات» و»التيار» ،أو
ّ
يفضل
حتديدًا بني «القوات» وباسيل ،كما
أن اخلالفات حمدودة
«القواتيون» القول باعتبار ّ
بشخص وزير اخلارجية ،واليت أتى ّ
ملف التعيينات
نية
مث ًال ليزيدها توترًا ،على خلفية ما يحُ كى عن ّ
باسيل إقصاء «القوات» عنها ،واالستئثار بها،
ثنائي مع رئيس احلكومة سعد
اتفاق
مبوجب
ٍ
ّ
احلريري.
لكن ،أبعد من ذلكّ ،
إن «القوات»
مثة من يقول ّ
بـ»التمدد»
نيًة لدى الوزير باسيل،
ّ
استشعرت ّ
بشري ،أسوة بباقي املناطق اللبنانية ،يف
إىل
ّ
إطار خوضه معركة االنتخابات الرئاسية مبكرًا ،مع
ّ
بأن الغالبية
أنه اعرتف خالل الزيارة املشكو منهاّ ،
ّ
السياسي ،وهو ما
ه
خط
مع
ليست
القضاء
يف
ّ
كرسته االنتخابات النيابية األخرية .إال
سبق أن ّ
أن جدول الزيارة كان كفي ًال بـ»استفزاز» قيادة
ّ
«القوات» ،خصوصًا جلهة اللقاء مع أحد خصومها
النيابية
التقليديني ،املرشح السابق لالنتخابات
ّ
ويليام طوق ،وابن عم النائب سرتيدا جعجع.
وقد يكون ما قاله باسيل يف حضرة طوق أكرب
دليل على ذلك ،هو الذي وعد بـ «استكمال مسرية
االنفتاح املبنية على التعاون وليس احلقد»،
أن»بشري مثل كل لبنان ،مبنية على
مشريًا إىل ّ
التنوع ،وال ميكن ألحد أن يقصي أحدًا ...وهذه
االنتخابات األخرية كانت شاهدًا على ذلك ،وهكذا
جيب أن يكون املستقبل» .ويف هذه العبارات
ٍ
سياسي جديد،
حتالف
اليت بدت أشبه بإعالن
ّ
قرأت «القوات» استفزازًا «باسيليًا» واضحًا،
وإن كانت تقول يف جمالسها إنها ال تعريه
كرست االنتخابات النيابية
أهمية ،خصوصًا بعدما ّ
امل َ
األخرية انتصارها ُ
طلق يف القضاء ،شاء من
شاء وأبى من أبى ،وعلى رغم ّ
كل حماوالت اخلرق
اليت مل تنجح.

وأبعد من ذلكّ ،
عما إذا
مثة من يسأل «القوات» ّ
َ
تكرس مبدأ «الفيتو»
به،
غ
املبال
كانت باستنفارها
ّ
يف بشري ،أو مبعنى آخر ،جتعلها أقرب إىل
«املربع األمين» الذي ّ
تتهم «حزب اهلل» بإقامته
ّ
توفر فرصة
يف الضاحية اجلنوبية لبريوت ،وال
من دون أن تشكو منه ومن تبعاته ،خصوصًا ّ
أنها
تتصرف كما لو ّ
أنها
بامتعاضها من زيارة باسيل
ّ
صاحبة الكلمة الفصل يف القضاء ،وال حيق ألحد
ّ
بوابتها،
أن
حيط فيه من دون املرور من خالل ّ
وبالتالي احلصول على رضاها.

سقوط «املصاحلة»
ال ّ
أن ّ
لكل من «التيار الوطين احلر» و»القوات
شك ّ
مما حصل يف بشري.
نظرهما
وجهة
اللبنانية»
ّ
إن رئيسه زار منطقة لبنانية
«التيار» يقول ّ
ٍ
زيارات يقوم بها دوريًا إىل خمتلف
ضمن سلسلة
املناطق ،وهو ما جيب أن يحُ َسب له ال عليه ،علمًا
ٍ
ّ
جهات
أنه سبق أن زار مناطق أخرى حمسوبة على
سياسية خصمة له ،من دون أن ينفعل أحد بهذه
الصورة ،كما حصل مث ًال خالل زيارته زغرتا قبل
فرتة.

فإن لـ»القوات» وجهة نظر أخرى من
مع ذلك،
ّ
«الشكليات» ،هي اليت سبق أن استقبلت خصومًا
من دون مشاكل ُت َ
ذكرّ ،
لعل أبرزهم وزير الصحة
احملسوب على «حزب اهلل» مجيل جبق الذي
جال يف مستشفياتها يف أيار املاضي ،ويقول
إن باسيل هو
مقربون منها يف هذا السياقّ ،
ّ
الذي جتاوز األصول وأخطأ ،إذ كان بإمكانه لقاء
نائيب بشري ،ولو من باب رفع العتب ،احرتامًا
أن هناك تفاهمًا ثنائيًا
إلرادة ناخيب القضاء ،علمًا ّ
بني اجلانبني ،وإن كان باسيل ال يعرتف به من
األصل.

إن الزيارة ال ميكن
يف املقابل ،تقول «القوات» ّ
أن تكون «بريئة» كما حياول باسيل تصويرها،
بأنها معزولة عن ّ
موحيًا ّ
كل ما عداها من خالفات
ٍ
أن األصول كانت تقتضي
وحسابات ،وتعترب ّ
احرتام املمثلني الشرعيني للقضاء ،كما كان
أي منطقة أخرى ،إذ
باسيل ليفعل عند زيارة ّ
تصوره مث ًال يف قلب الضاحية اجلنوبية
ال ميكن
ّ
لبريوت من دون املرور عرب «حزب اهلل» ومن
خالله.
برمته
املشهد
أن
األكيد
يبقى
وذاك،
هذا
وبني
ّ
ّ
ً
مشرفًا ،أيًا كانت
وال
،
ا
عفوي
يكن
مل
بشري
يف
ّ
ُ
فريقي يزعمان
احل َجج والذرائع ،خصوصًا بني
نْ
ّ
أنهما رميا املاضي وراء ظهرهما من خالل
مصاحلتهما الشهرية ،مصاحلة بات عليهما اإلقرار
ّ
ّ
وأنها سقطت عند أول
حقيقية،
بأنها مل تكن
ّ
امتحان...

إىل بشري ُدر...
إن «جتاوز
عمومًا ،ال
ّ
يرتدد كثريون يف القول ّ
األصول» مل يكن أكثر من «ذريعة» لالنقضاض
أن
على زيارة باسيل إىل بشري ،خصوصًا ّ

الشكوك تزداد حول قدرة السلطة
التهرب الضرييب.
على مكافحة
ّ
املقرة يف
فالزيادات الضريبية
ّ
التهرب.
عززت
السنوات املاضية ّ
ّ
أبرز مثال على ذلك ،زيادة
معدالت الضريبة على األرباح
من  %15إىل  %17اليت حققت
 120مليون دوالر إضافية فقط،
فيما اإليرادات غري احملصلة من
الضريبة على األرباح ارتفعت
(تقديريًا) من  3مليارات دوالر
كحد أدنى يف  2017إىل 4.8
ّ
مليارات دوالر يف .2018
رغم كل اإلجراءات الضريبية
اليت خّ
اتذت على مدى السنوات
يتبدل شيء يف
املاضية ،مل
ّ

محمد وهبة

يمكن جباية ضرائب بما ال يقل عن ملياري دوالر من األرباح املكتومة
(مروان طحطح)

تركيبة االقتصاد اللبناني .فما بات واضحًا،
أن أولويات احلكومة ووزارة املال هي زيادة
اجلباية بعيدًا عن تصحيح اخللل االقتصادي .عام
ّ ،2017
ركزت احلكومة على البحث عن إيرادات
إضافية لتغطية إقرار سلسلة الرتب والرواتب،
ثم انغمست يف اإلنفاق السياسي /الزبائين ،ما
اضطرها إىل زيادة الضرائب يف السنة التالية
لتغطية نفقاتها املتنامية ،وهي تبحث اليوم
عن تغطية إضافية من خالل فرض ضرائب على
االسترياد يف ظل مسار انكماشي لالقتصاد.
اجلزء األساسي من هذه النتيجة ،يظهر بوضوح
يف إيرادات ضريبة الدخل .ففي عام  2014كانت
إيرادات هذه الضريبة  742مليون دوالر ،ثم
ارتفعت إىل  900مليون دوالر يف  2018بسبب
إقرار زيادة معدالت الضريبة من  %15إىل
 .%17مفاعيل هذه الزيادة بعد احتساب نسب
ّ
والنمو احلقيقي ،تشري إىل أن اإليرادات
التضخم
ّ
اإلضافية احملققة يف  2018بلغت  120مليون
كحد أقصى .واألسوأ ،أن هذه اإليرادات
دوالر
ّ
قد تتقلص أكثر يف عام  2019بسبب انكماش
االقتصاد مبعدل ( %1وفق تقديرات صندوق
النقد الدولي) بد ً
منوه ،ما يعين أن حتصيل
ال من ّ
التشدد
الضرائب سيكون أصعب وستكون نتائج
ّ
فيه كارثية على الشركات اليت تعمد إىل صرف
العمال ،ما سيؤدي بدوره إىل نتائج كارثية
ّ
اجتماعيًا.
يف املقابل ،تظهر نتائج املالية العامة على مدى
التهرب الضرييب
السنوات اخلمسة املاضية ،أن
ّ
التهرب
كان
2014
ال يزال يف أوجه .يف عام
ّ
مقدرًا بنحو  3مليارات دوالر ،ويف عام 2018
ّ
يقدر بنحو  4.8مليارات دوالر .يف املقابل،
بات ّ
يقول املدير املالي واالسرتاتيجي يف بنك عوده،
فريدي باز ،إن املصارف ستدفع ضريبة أرباح
بقيمة  380مليون دوالر يف عام ( 2018باستثناء
ّ
كلها
ضريبة الفوائد) ،فيما باقي القطاعات
ستدفع  520مليون دوالر« ،علمًا بأن قيمة
واملوزعة
األرباح احملققة يف االقتصاد اللبناني
ّ
تقدر حبسب بأكثر من 25
على باقي القطاعاتّ ،
مليار دوالر جيب حتصيل ضرائب منها مبا يساوي
 4.2مليارات دوالر (على أساس معدل الضريبة
.»)%17
طبعًا هذا الكالم ال يلغي أنه جيب على املصارف
تتحمل اجلزء األكرب من العبء الضرييب بني
أن
ّ
القطاعات ،على اعتبار أنها حتقق جزءًا كبريًا
من أرباحها من املال العام ،إال أن هذا ال يعين
التهرب الضرييب بال عالج وأن تكون
أن يبقى
ّ
متهربة .اجلزء األكرب
اقتصادية
قطاعات
هناك
ّ
املتهربني ،هم احملتكرون .فباالستناد إىل
من
ّ
دراسة للبنك الدولي يف عام  ،2006إن األرباح
الريعية النامجة عن االحتكار يف األسواق اللبنانية
(أي األرباح الناجتة من االحتكار فقط ،ال جممل
أرباح هذه الشركات) ،تصل إىل حنو  %16من
إمجالي الناتج احمللي ،أي حنو  9مليارات دوالر
حبسابات الناتج احمللي اإلمجالي لعام .2018
وحبسابات ضريبة األرباح املعتمدة اليوم ،جيب

على هذه األرباح املتأتية من شرحية صغرية تدير
تتحمل وحدها
االحتكارات الكبرية يف لبنان ،أن
ّ
 1.53مليار دوالر ،أي ما يوازي  1.7مرات جممل
احملصلة يف .2018
اإليرادات
ّ
وفق حسابات رئيس املركز االستشاري للدراسات
عبد احلليم فضل اهلل ،إن التقديرات عن قيمة
التهرب من ضريبة األرباح تصل إىل  4.8مليارات
ّ
دوالر «إال أن هذا ال يعين أن باإلمكان جباية كل
هذه الضرائب .هناك ما يسمى الضغط الضرييب
أو اجلهد الضرييب الذي يقيس القدرة على جباية
الضرائب املتاحة ،ففي بعض البلدان اليت تشبه
لبنان اقتصاديًا ،تصل معدالت اجلهد الضرييب
إىل  ،%75وهي من أدنى املعدالت يف العامل،
أما يف لبنان فاجلهد الضرييب ال يفوق .%55
وباالستناد إىل ذلك ،ميكن أن تزداد اجلباية
الضريبية يف لبنان ،من خالل إجراءات عادية،
بقيمة تصل إىل ملياري دوالر».

فريدي باز :هناك  25مليار دوالر أرباحاً
خاضعة للضريبة يف لبنان

املشكلة أن دولة لبنان تسري بالعكس ،سواء من
خالل عدم توافر القرار السياسي احلازم يف اجتاه
التهرب الضرييب ،أو عرب تفريغ اإلدارة
مكافحة
ّ
من القيادات القادرة واألمينة على القيام بدور
ناجح يف هذا اجملال.
إذًا ،يف ظل هذا الواقع ،هل باإلمكان زيادة
الضرائب يف عام  2019وجبايتها؟ «جتربة 2018
غري مشجعة .كانت التوقعات أن تكون اجلباية
الضريبية أعلى بثالث مرات مما حتقق يف هذه
السنة ،والسبب يعود إىل أمرين :كلما زدنا
التهرب ،ودخل
معدالت الضريبة ،زادت معدالت
ّ
لبنان يف مرحلة انكماش اقتصادي .لذا ،ستكون
هذه السنة أسوأ» ،جييب فضل اهلل.
يف السنة املاضية ،زادت اإليرادات من ضريبة
األرباح على املؤسسات والشركات إىل 900
مليون دوالر مقارنة مع  644مليونًا يف .2017
باالستناد إىل هذه األرقام ،فإن األرباح اخلاضعة
للضريبة كانت تبلغ يف  2017حنو  5.29مليارات
دوالر .وإذا زدنا على هذه األرباح مفاعيل النمو
ّ
والتضخم مبا قيمته  370مليون دوالر ،فإن
األرباح اخلاضعة للضريبة جيب أن تبلغ 5.6
مليارات دوالر ،أي إن الضريبة على هذه األرباح
جيب أن تبلغ  960مليون دوالر.
هذه النتيجة تأتي رغم أن موازنة  2018تضمنت
إعفاءات باجلملة للمتخلفني عن سداد الضرائب،
لكنها مل تتمكن من جتاوز مفاعيل االنكماش
املصرح عنها،
االقتصادي وتراجع أرباح الشركات
ّ
فض ًال عن توقيتها السيئ الذي أبقى مستويات
التهرب الضرييب مرتفعة جدًا.
ّ
يعتقد فضل اهلل ،أنه ال جيب أن تكون الضرائب
عشوائية« .جيب أن نعرف أي ضرائب يكون هلا
أثر إجيابي على االقتصاد ،وأن يكون هلا هدف
اقتصادي واضح ،وأن تكون نسبتها مالئمة
لالقتصاد اللبناني ،وأن يكون توقيتها صائبًا.
عام  ،2018كان التوقيت غري مناسب».
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مــناسبات

تيار املردة أحيا ذكرى  13حزيران
بقداس يف سيدني

األب لويس الفرخ

األب طوني موسى

األب أنطوان طعمة

دانييل طوني ناصيف حتتفل بعيد ميالدها الـ 25
احتفلت الشابة الحسناء دانييل
ناصيف بعيد ميالدها الـ 25
وسط والديها طوني وجورجينا
واخوتها واخواتها وباقة من
االصدقاء والصديقات.
فليل األحد يف التاسع من حزيران
الجاري ويف مهرجان الفنان الكبري
الضيف معني شريف يف البلفيو
كانت مناسبة رائعة قطعت فيها
الحسناء دانييل ناصيف قالب
الحلوى املعد خصيصا لهذه
املناسبة وسط فرحة العائلة
واالصدقاء الذين هنأوها بعيد
ميالدها وهتفوا لها هابي بريث
داي تو دانييل وتمنوا لها اعيادا
مديدة مكللة بالصحة والسعادة..
الف مربوك.

دانييل ناصيف تقطع قالب الحلوى وسط العائلة

فادي ملو ،القنصل شربل معكرون،األب الفرخ مع ميشال الدويهي وبو ملحم ورؤساء االحزاب والتيارات وحضور

دانييل ناصيف مع والديها طوني وجورجينا وأخوتها واخواتها

 Luxuryللسفر والسياحة
فادي ملو ،القنصل معكرون ،مدام ملو ،لودي ايوب ،طوني عبيد ،جهاد داغر ،كلوفيس البطي ،طوني رزق وحضور
أحيا تيار «املردة» يف سيدني -اسرتاليا الذكرى الحادية
واألربعني ملجزرة إهدن يف  13حزيران  ،1978بقداس
الهي أقيم يف كنيسة مار شربل يف بانشبول -سيدني
ترأسه األب طوني موسى بمشاركة رئيس الدير األب
الدكتور لويس الفرخ واألب أنطوان طعمة.
حضر القداس ،إىل مسؤول «املردة» فادي ملو وأعضاء
اللجنة اإلدارية ،قنصل لبنان العام يف سيدني
شربل معكرون وممثلو األحزاب والتيارات اللبنانية:
السوري القومي االجتماعي ،الكتائب اللبنانية ،القوات
اللبنانية ،املستقبل ،حركة أمل ،التيار الوطني الحر،
حركة اإلستقالل والوطنيون األحرار.
كما شارك الرئيس اإلقليمي للجامعة الثقافية يف
العالم ميشال الدويهي ،نائب رئيس الرابطة املارونية
سركيس كرم ممثال رئيسها الدكتور أنطوني هاشم،
رئيس التجمع املاروني غسان العويط ،رئيس نادي
الشرق لحوار الحضارات يف سيدني جوزيف سكر،
وفد من جمعية زغرتا برئاسة إيفا معوض ،رئيس
جمعية بان تشارلي معيط ،رئيس جمعية كفرصارون
إيلي ناصيف ،ممثال املجلس اللبناني -األسرتالي
العاملي نضال حمزة وحسني علوش ،حشد كبري من
أبناء الجالية وممثلو وسائل االعالم.
وألقى االب طوني موسى عظة حول زمن العنصرة
تحدث فيها عن «الذكرى» وكيفية دخولها التاريخ
«شئنا أم أبينا» ،شارحا «هول ما حدث وتأثريه،
ولسنوات طويلة ،على الكيان اللبناني بشكل عام
واملسيحي منه بشكل خاص».
وقال« :اجتمعنا يف هذا املساء ،بدعوة من تيار املردة
يف أسرتاليا مع املدعوين واملشاركني معنا يف الذبيحة
اإللهية ،لنصلي لراحة أنفس الشهداء الذين سقطوا
يف اهدن يف  13حزيران سنة  .1978هذه الحادثة
ولألسف كانت بداية ملخططات ومؤامرات وأحداث

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

ميشال الدويهي ،سركيس كرم ،اسعد بركات وحضور

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن
املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
 Package Dealلشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

ماكس عبد اهلل ،الزميل انطونيوس بو رزق وحضور
عديدة ما زلنا نعاني منها حتى اليوم ،ولكن حكمة
رئيس تيار املردة الوزير سليمان فرنجية أوصلتنا إىل
املسامحة والغفران ،وهذا ما نشتهر به يف كنيستنا
املسيحية .فاملسامحة تأتي ،فقط ،من الكبار يف
النفس والقلب والوطنية ،ال بل إنها تأتي من الواثقني
والعاملني على مستقبل أفضل للبالد».
تصوير اراكس

نسهر على راحة الزبائن
165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au
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اعــالنات

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

جلميع حاجاتكم من قطع غيار وتبديل لكافة األدوات الكهربائية للمنازل
واحملالت التجارية من غرف التربيد وبرادات املنازل واحملالت على أنواعها.
لدينا مكيفات هواء للمنازل واحملالت التجارية مع قطع غيار وتبديل هلا.
مهندسونا وخرباؤنا مستعدون لتقديم النصائح واالرشادات
اجملانية للزبائن.

لالتصال بـ :نوفل 0401440011 :أو ألن0418690009 :
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

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

تعديل خم ّطط الك ّسارات :طبخة حبص حكومية!
حبيب معلوف

والكسارات
ليس خافيًا أن قطاع املقالع
ّ
لطاملا شكل «مزراب دهب» للقوى السياسية
و»مقاطعجيي» املناطق ،وان حالة من التواطؤ
الضمين لطاملا سادت بني املستثمرين  -على
انواعهم
وتنوع اجتاهاتهم  -وبني وزارة البيئة
ّ
ّ
اليت يفرتض أن
تنظمهم ،ووزارة الداخلية
اليت يفرتض أن تراقبهم ...ما حال  -عمدًا
 دون هذين التنظيم واملراقبة ،جلين ارباحطائلة على حساب الطبيعة وخزينة الدولة اليت
ُحرمت من عائدات ضخمة .اليوم ،تطرح وزارة
البيئة تعدي ًال للمخطط التوجيهي ال يبتعد
ّ
عن احملاصصة املعتادة ،فيما
تكشر القوى
السياسية عن أنيابها دفاعًا عن حصصها يف
هذا القطاع الذي «يبيض» ذهبًا ،ما جيعل
كل حديث جيري عن التنظيم أشبه بـ»طبخة
حبص»!
ما
م
قد
بعدما
مساه «السياسة املقرتحة
ّ
ّ
لالدارة املتكاملة لقطاع حمافر الرمل واالتربة
واملقالع والكسارات» اليت وافق عليها جملس
الوزراء (راجع «األخبار» ،)2019/3/21 ،عاد
وزير البيئة فادي جريصاتي ورفع ،يف
 ،2019/5/29ما مساه «مشروع تعديل املخطط
التوجيهي للمقالع والكسارات :املنهجية
والنتائج االولية» ،ملناقشته يف جلنة وزارية
برئاسة رئيس احلكومة سعد احلريري (عقدت
اجتماعًا هلذا الغرض أول من امس).

تجنب االسرتاتيجيات

ّ
تتجنب وزارة البيئة استخدام
مرة جديدة،
ّ
تعبري «اسرتاتيجية» الدارة هذا القطاع ،بعدما
استبعدتها تارخييًا ،وعملت دائمًا على تعديل
املخططات التوجيهية،
غب الطلب ،لتأمني
ّ
غنائم القوى السياسية املتحاصصة .وقد أدار
هذه العملية ،تارخييًا ،غالبية من تعاقبوا على
الوزارة ،إما مباشرة أو بالتعاون مع املدير
العام او برتك األمور للمدير العام وحده ،مع
طيع يعمل وفق طلب املستثمرين (ال
فريق ّ
سيما الكبار منهم) ،بالتكافل والتضامن مع
وزارة الداخلية اليت لطاملا ابتدعت وسائل
احتيال على القوانني ،حتت
مسميات متعددة
ّ
كـ»املهل االدارية» و»الرتاخيص املؤقتة»
(استصالح اراض ،نقل ستوكات ،نقل ناتج
اىل مستودعات ،مغاسل رمول ،جمابل باطون،
جمابل زفت ،مناشر صخور ،استثمار حمافر رمل
صناعي ،فقاشات ،شق طرق ،رخص بناء،
انشاء برك جبلية…) .حتى بات هذا القطاع،
مبجمله ،يعمل من دون تراخيص من اجمللس
الوطين للمقالع ،ناهيك عن تعدد املراجع اليت
متنح األذونات (الداخلية والبيئة واحملافظون
والبلديات…).
اليوم ،بعدما ردت وزيرة الداخلية والبلديات
ريا احلسن ،فور تسلمها هذه احلقيبة ،كل
طلبات الرتاخيص واملهل اىل وزير البيئة،
لتأخذ مسارها القانوني ،هل حان وقت
«التنظيم»؟ املؤشرات ،من خالل املشروع
املقدم لتعديل املخطط التوجيهي ،ال تشري
اىل ذلك بعد!

معطيات مضخمة

يفرتض أن تبنى اي اسرتاتيجية او سياسة
إلدارة القطاع على معطيات ومعلومات دقيقة.
فيما تؤكد مصادر «األخبار» أن املعلومات
املرجعية اليت يدور نقاش اللجنة الوزارية
على اساسها ،غري كافية« ،ال بل ميكن أن
تكون مضللة» .على سبيل املثال ،تفيد هذه
املعطيات بأن يف لبنان  1330مقلعا مبساحة
مربع ،لكنها ال حتدد
امجالية تقدر بـ 52,6كلم ّ
احلجم اإلمجالي باملرت املكعب .كما تقدر
احلاجة السنوية ملا ينتجه هذا القطاع بثالثة
ماليني مرت مكعب من الرمل وسبعة ماليني

مرت مكعب من البحص و 5.5ماليني مرت مكعب
من الصخر ،اي ما يوازي حوالي  3000شاحنة
بسعة  20مرت مكعب يوميًا.
املؤشرات التي يحملها املشروع املقدم لتعديل
املخطط التوجيهي ال تشري اىل نية لتنظيم نهائي
للقطاع
ال متيز هذه املعطيات بني مقالع عاملة وأخرى
متوقفة عن العمل .وال تستند اىل دراسات
ومسوحات لوزارتي الداخلية والبيئة… وال حتى
اىل ورقة السياسات اليت رفعتها األخرية اىل
احلكومة وأشارت فيها اىل وجود  1278مقلعا،
ولفتت فيها بوضوح اىل صعوبة التأكد من
األرقام ،خصوصا أن أكثر من  %95من عمل
هذا القطاع غري مرخص ،فيما «املرخص» منها
خيالف أبسط الشروط! كما ال توضح كيف مت
ّ
حتديد احلاجة ملا ينتجه هذا القطاع .إذ
يؤكد
املهندس االستشاري راشد سركيس ،الذي
أعد دراسة حول املوضوع ،أن سجالت نقابة
املهندسني تؤكد تراجع عدد أمتار البناء من
حنو عشرة ماليني مرت مربع عام  2015اىل حنو
سبعة ماليني مرت مربع عام  .2018وأوضح:
«اذا احتسبنا معدل احلاجة احلالية اليت تصل
اىل  8ماليني مرت مربع ،ميكن تقدير االستهالك
مبا يقارب  6.5ماليني مرت مكعب من الباطون
وستة مليون مرت مكعب من البحص تتوزع
على مدار السنة ( 300يوم) مبعدل ألف نقلة،
وثالثة ماليني مرت مكعب من الرمل (500
نقلة/سنة)» .وسأل« :هل حتتاج املشاريع
تقدر بـ  160كيلومرتًا ،اي حوالي
العامة اليت ّ
مليوني مرت مربع ،اىل مليون مرت مكعب من
البحص والصخور ( 160شاحنة/يوم)؟» .علمًا
أن مصادر جمابل الباطون اجلاهز تؤكد أن
عام  2018شهد اخنفاضا حادا يف الطلب
على الباطون قارب  ،%50ما يعين أن املواد
املطلوبة لتغطية حاجات السوق لن تزيد على
الفي شاحنة يوميا! فمن أين جاءت األرقام
املضخمة حول «احلاجات السنوية»؟
التدقيق يف أرقام الطلب على مواد البناء،
على أنواعها ،يعترب مهمًا لوضع أي خمطط
أو اسرتاتيجية إلدارة هذا القطاع املدمر على
كل املستويات ،خصوصا اذا ما كان هناك
من توجه لضبط الطلب والتفكري يف بدائل،
مثل اعادة تدوير خملفات األبنية املهدمة ،او
فرض ضريبة على الشقق الفارغة تشجيعا
للبيع واالجيار ومنع املضاربات على حساب
الطبيعة ،واعادة النظر بكثري من املشاريع
الضخمة كانشاء السدود السطحية ،ووضع
خطة للنقل العام بدل التوسيع الدائم
لالنفاق والطرقات ...ال أن يتم اللجوء اىل
تضخيم األرقام لتربير احلاجة اىل استثمارات
كبرية ،واستثناءات ملصلحة كبار املستثمرين
واملتعهدين الذين ميسكون باملشاريع العامة.
اما املؤشر الثاني الذي ال يوحي بالثقة
بأننا على الطريق الصحيح للتنظيم ،فهو أن
املقرتحات املقدمة لتعديل املخطط التوجيهي
ليست مدرجة ضمن خطة اسرتاتيجية ومشروع
قانون ينظم هذا القطاع ملرة نهائية ،بدل
االعتماد على مراسيم تنظيمية طاملا كانت
استنسابية.

من يعالج التشويه؟

يقدر مشروع تعديل املخطط التوجيهي
كلفة تأهيل املساحات اليت
شوهتها املقالع
ّ
والكسارات بـ 3,7مليارات دوالر ( 70دوالرًا
للمرت املربع) ،وكلفة التدهور البيئي بـ610
ماليني دوالر يف السنة ( %1.1من الناتج
احمللي العام) .إال أن وزارة البيئة ال تشري اىل
مصدر هذه األرقام ،خصوصا احملدثة منها ،وال
كيف ستعاجل هذه التشوهات وعلى حساب من،

تُضخّم األرقام حول الحاجة اىل مواد البناء لتربير الحاجة االستثناءات ملصلحة كبار املستثمرين (هيثم
املوسوي)

ّ
حتضرت لالدعاء على املسؤولني
وما اذا كانت
ّ
عن كل ذلك .مع العلم أن الوزارة نفذت،
بني آذار  2005وآب  ،2007مشروعًا إلعادة
تأهيل مواقع املقالع حتت اسم ()ABQUAR
بتمويل مشرتك بينها وبني االحتاد األوروبي
(حنو  463ألف يورو) ،بهدف التخفيف أو إزالة
اآلثار البيئية واالجتماعية  -االقتصادية الناجتة
عن عدم تأهيل مواقع املقالع ،وختفيف تأثري
العوائق القانونية واإلدارية والتقنية أمام
عملية التأهيل ،من خالل حتديد تلك العوائق
أوال ،وحتديد اإلجراءات الالزمة لتخطيها سواء
كانت ذات طبيعة قانونية أو إدارية أو تقنية
أو مالية .ومل يفتح احد حتقيقًا يف مصري هذا
املشروع.

تعديل املخطط

يف التعديالت املقرتحة على املخطط التوجيهي
واملعايري واالبعاد ختتلف التوجهات اليت
حتدد مناطق
تقرتحها وزارة البيئة .ففيما ال ّ
معينة ملقالع احلجر التزييين والبازلت والبحص
املفتت طبيعيا ،مع االكتفاء بشروط االبعاد،
تعمد اىل حتديد ثالث مناطق الستخراج الرمل
(حوالي  2,34كلم مربع فقط) ،خصوصا يف
منطقة بريتال ،ومناطق يف حمافظة بعلبك
 اهلرمل للرمل االصطناعي ،مع فتح باباالسترياد كليا.
وحتدد  27منطقة للبحص
ّ
(حوالي  400كلم مربع) ،السيما يف السفح
الشرقي للسلسلة الغربية (بوداي ،مزرعة
بيت مشيك ،حدث بعلبك ،طاريا ،مشسطار،
سلوقي بدنايل) والسفح الغربي للسلسلة
الشرقية (القاع ،رأس بعلبك ،الفاكهة،
عرسال ،اللبوة ،يونني ،حنلة ،عمشكي،
عني بورضاي ،شادورة ،الطيبة ،بريتال،
حور تعال ،حام ،خريبة بعلبك ،عني اجلوزة،
والطفيل) باالضافة اىل جمدل عنجر وقوسايا
والصويري.
وعلمت «األخبار» أن النقاش كان حاميًا داخل
اللجنة الوزارية (اليت يرأسها رئيس احلكومة
وتضم نائبه ووزراء البيئة والداخلية واألشغال
والرتبية).
وتذرع بعض أعضاء اللجنة
ّ
بـ»االنعكاسات السلبية» حلصر االستثمار يف
السلسلة الشرقية ،واملتمثلة بزيادة أسعار
مواد البناء بسبب زيادة كلفة النقل ،والتأثري
السليب حلركة الشاحنات على حركة النقل
والطرقات .علمًا أن الزيادة اليت قد حتصل
يف كلفة البناء من جراء زيادة بدل النقل لن
تزيد على  225دوالرًا يف سعر شقة مساحتها
 200م 2و 900دوالر لتأهيل طريق بطول
كيلومرت واحد ،حبسب أرقام وزارة البيئة!

وحبجة تلبية حاجات الدولة من مواد البناء
للمشاريع الكربى ال سيما املدرجة ضمن
«سيدر» ،طالب هؤالء باستثناءات يف املخطط
التوجيهي ،واقرتحوا مناطق أنصار (النبطية)
الستخراج الصخور (والبحص) وبعاصري (اجلية)
وكفرحبو (الضنية) ومشمش (عكار) .علمًا أن
هذه املواقع كناية عن حماصصة واضحة بني
القوى السياسية املسيطرة يف هذه املناطق!
ومع اقرتاب انتهاء مهلة متديد عمل املقالع
يف اليومني املقبلني ،ال سيما تلك املرتبطة
بشركات االمسنت ،طلب أعضاء يف اللجنة
أيضًا بتمديد هذه املهل بني ثالث ومخس
سنوات .كما ُطرح اقرتاح عدم حتديد اماكن
واالكتفاء مبعايري اإلبعاد لالستثمار استنادا
اىل مرسوم رقم  2009/2366الذي اعترب أن
االستثمار غري ممكن يف املناطق املدينية وقمم
اجلبال واحملميات واملناطق األثرية واملنتزهات
ويف املناطق الريفية احلرجية ،وفرض االبتعاد
 500مرت عن األنهر واملناطق اآلهلة واحلدود
الدولية… وغريها من املعايري التفصيلية
( 13معيارًا يف املرسوم و 20مبوجب قرارات
وزارية).
وفيما اقرتح وزير البيئة استرياد مادة
الكلينكر ،مما يعين امكان اقفال املقالع
املرتبطة بالشركات وافرانها ،وإعادة تسعري
الرتابة مع زيادة الضريبة عليها ،فإن احدا مل
يتنب هذا االقرتاح لوقف محاية هذه الصناعة
ّ
ّ
املصنفة «وطنية» لناحية اضرارها وليس
لناحية عائداتها!
وفيما يشري هذه النقاش اىل صعوبة االتفاق
على خمطط توجيهي فين وشامل ال يتم خرقه
كاملعتاد .إال أن الالفت أن أحدًا مل يتطرق اىل
اخلسائر اليت تتكبدها خزينة الدولة جراء عدم
تنظيم الكسارات ،إن لناحية تشويه الطبيعة
والقضاء على التنوع البيولوجي وتلويث املياه
اجلوفية ،او لناحية خسارة الرسوم اليت ال
يدفعها العاملون يف هذا القطاع .مع العلم
أن اقرتاح حصر االستثمار يف أمالك مصرف
لبنان يف الطفيل (ماليني االمتار) ويف أمالك
الدولة ( 29الف عقار يف منطقة البقاع فقط)،
يزيد من امكانية استفادة اخلزينة العامة من
تأجري األراضي للمستثمرين واستيفاء الرسوم
على االمتار املربعة لالستثمار وعلى األمتار
املكعبة لالستخراج ،إضافة اىل دفع الكفاالت
حلسن االستثمار ...أضف اىل ذلك ما حلصر
االستثمارات يف اماكن حمددة من فوائد
تسهيل الرقابة على عمل القطاع وااللتزام
بالشروط البيئية ،السيما التجليل والترتيب
وإعادة التأهيل والتحريج.

صفحة 19

Saturday 22 June 2019

الـسبت  22حـزيران 2019

Page 19

فــنون

مس َرحة األغنية الرحبانية :اليوتوبيا وهواجس اهلويّة وا ُ
حلكم
ْ
جــواد عــلي
مرت بها األغنية الرحبانية قبل
مثة مراحل عديدة ّ
تبلورها نهائيًا يف أوائل السبعينيات من القرن
املاضي .ويف ّ
التطور
كل من هذه املراحل ،كان
ّ
حيدث انطالقًا من دور األغنية يف الرؤية الفنية
للحياة كما ُق ِّدمت يف مسرح األخوين رحباني.
الرؤية مل تكن قد تبلورت بعد حني ذاع صيتهما
مع فريوز عرب أثري إذاعة دمشق يف أوائل
اخلمسينيات من القرن املاضي .النتاج الذي ُق ِّدم
انطالقًا من اإلذاعة وقتها اقتصر على اسكتشات
غري مكتملة جلهة الرؤية والبناء الفنيني (اسكتش
«إىل احلصاد») ،وبعض األغنيات اليت كانت
معاجلتها لتيمة احلب مقتصرة على استعارة
أدوات املدرسة املصرية موسيقيًا (أغنية
أن تيمة الريف وعالقاته
«عتاب» مث ًال) .ومع ّ
كانت غالبة على االسكتشات ،وحتى على
قدم يف
األغنيات العاطفية نفسها ،إال أنها مل ُت َّ
شكل يعكس النضج الفين هلذا الدور كما عرفناه
اخلاصة بالبيئة الريفية
الحقًا يف أعمال األخوين
ّ
(املسرحيات األوىل هلما :أيام احلصاد ،موسم
العز ،البعلبكية ،جسر القمر) .كانت االسكتشات
ّ
تتمحور يف معظمها حول متجيد منط احلياة يف
سواء عرب االحتفاء باإلنتاج الذي تعبرّ عنه
الريف،
ً
مواسم احلصاد ،أو من خالل حسم املقارنة بني
املدينة والريف ملصلحة األخري ،وكيف جيب إعادة
االعتبار إىل قيمه اليت ّ
وسر
متثل جوهر احلياة
ّ
ً
تكرر الحقا يف املسرحيات
استمراريتها .املوضوع َّ
األوىل لألخوين ،ولكن عرب صياغة فنية ّ
أقل تأثرًا
باملدرسة املصرية يف التأليف املوسيقي ملصلحة
اجتاه فنيّ بدأ يتبلور مع انطالق مهرجانات بعلبك
يف صيف .1957

البحث عن هويّة للغناء

العمل يف إذاعة دمشق ،وقبلها يف اإلذاعة اللبنانية
ُّ
التأثر بالغناء املصري الذي كان
كان يعكس روح
ال يزال مهيمنًا وقتها عرب رموزه املصريني ،وحتى
السوريني واللبنانيني والفلسطينيني الذين كانوا
يعملون ضمن إطاره هنا (حليم الرومي مث ًال ،وهو
مكتشف األخوين وفريوز) .األغنيات اليت ُق ِّدمت
حينها كانت مع االسكتشات مبثابة استمرارية هلذا
الشكل يف التعبري ،وهو ما كان خيلق مشكلة
باستمرار ،كون املوضوعات اليت يعاجلها األخوان
يف شعرهما الغنائي ليست مماثلة لتلك اليت يعبرّ
عنها شعراء مصريون أمثال أمحد رامي وسواه.
احلب يف إطار فين هناك ،كان
التعبري عن
ّ
العامة للحياة،
حد كبري عن الرؤية
منفص ًال إىل ّ
ّ
وهو ما كان يناقض متامًا اجتاه عاصي ومنصور
حتى يف بداياتهما لربط األمرين ببعضهما كما
كان يفعل سيد درويش يف غنائه.
الغناء املصري خارج إطار رؤية سيد درويش
تبلو َر نهائيًا،
اجملددة كان يف هذه املرحلة قد
ّ
َ
سواء جلهة املوضوعات والتيمات ،أو لناحية الشكل
الفنيّ املرتبط غالبًا حبياة املدينة ،وبالتالي كان
التعبري فنيًا يف إطاره ال حيمل الكثري على مستوى
ّ
اجلدة واملغايرة .هذا باإلضافة إىل كونه ال يعبرّ
عن االجتاه املتعاظم حينها لدى األخوين يف جعل
وتتطور يف سياق جديد ،قوامه البحث
األغنية تنمو
ّ
عن هوية أوسع وأكثر رحابة لغنائهما .وهو ما
أخذهما باجتاه املسرح الغنائي الحقًا ،بعد جمموعة
من األعمال املنفردة (أغنيات واسكتشات غنائية)
اليت كانت تدور يف معظمها يف فلك املدرسة
املصرية .الرؤية الفنية اجلديدة كانت قد ظهرت
متفرقة ،سواء يف اإلذاعة اللبنانية أو
يف أعمال
ّ
يف إذاعيت دمشق والشرق األدنى ،لكنها مل
جديًا وجتد سياقها الفعلي إال مع انطالق
تتبلور ّ
فعاليات مهرجانات بعلبك يف صيف عام .1957
قدم
يف ذلك العام املفصلي يف جتربة الرحابنةّ ،
األخوان ّ
مغناتهما املسرحية األوىل(أيام احلصاد)،
حيث بدأت تظهر انطالقًا منها معامل الرؤية الفنية
اجلديدة اليت ال تبحث عن هوية للغناء فحسب،
بل تضعه يف سياق ربط الفن باملعنى األوسع
سيتطور الحقًا مع توالي املسرحيات
للحياة .وهو ما
ّ
َ
املنتجة يف إطار مهرجانات بعلبك ،ليصل مع
اكتمال معامل التجربة يف أواسط السبعينيات
إىل ما ميكن اعتباره إعادة إنتاج لعالقات الريف

واملدينة عرب هذا
النوع من املسرح
تتطور معه
الذي
َّ
األغنية بشكل جيعلها
مدخ ًال لفهم احلياة
يتم
نفسها ،كما
ّ
التعبري عنها فنيًا.

البالد ،على اعتبار أنه عنصر التوحيد القادر على
مجع اللبنانيني يف ّ
ظل حاالت االنقسام املتزايدة
اليت بدأت عقب أحداث عام  .1958الرؤية هنا
مل تكتمل إال باستحضار منوذج األمري فخر الدين
املعين الثاني يف مسرحيتهما املفصلية «أيام فخر
الدين»ُ .أنتجت هذه املسرحية اليت ِّ
تبشر باخلالص
على يد احلاكم القوي والعادل بعد انتهاء حكم
الرئيس فؤاد شهاب بسنتني (عام ،)1966
ُ
قدمها حينها
واعتربت احنيازًا إىل الرؤية اليت ّ
لدور الدولة .الوضوح يف املوقف السياسي
هنا ّ
أن
مثل انعطافة يف مسرح الرحابنة ،وبدا ّ
ّ
مسرحهما لن يعود بعد هذه احملطة إىل الشكل
ّ
الفين ،حيث كانت الرمزية
الرمزي يف التعبري
الفن عرب املسرح والغناء
لديهما مرتبطة جبعل
ّ
معاد ً
ال لغياب الدولة أكثر منه حلضورها املباشر
كما كانت عليه احلال يف احلقبة الشهابية.

مسرَحة األغنية
واستقاللها فنّياً

ّ
مثة عالقة مباشرة بني
تبنيّ الدولة اللبنانية
هلذا النوع من املسرح
عرب جلنة مهرجانات
بعلبك وبني صعود
جنم األخوين رحباني
كأفضل
وفريوز،
تعبري عن اهلوية
للغناء
اجلديدة
ابتداء
يف لبنان
ً
اخلمسينيات.
من
الدولة عرب رئيسها
آنذاك كميل مشعون
مهتمة بربوز
بدت
ّ
هوية للغناء تكون
ّ
توجهات
تعبريًا عن
ّ
سياسية معينة ،وهو
ما جتاوزته التجربة
الرحبانية الحقًا حبكم
طبيعتها اليت ال تقبل
حمدد ،غري أنه بدا حينها
االنضواء يف سياق
ّ
مبثابة إطار جديد للتنافس مع الدور املصري
الذي يقوده سياسيًا مجال عبد الناصر ،ولكن
املرة .التبنيّ الكامل من الدولة
عرب الغناء هذه
ّ
عنه مهرجانات بعلبك ّ
لإلطار الذي تعرب ّ
وفر على
ّ
التشتت بني املنابر اإلذاعية
األخوين رحباني عناء
والفنية املختلفة يف سوريا ولبنان ،ومسح هلم
بالتفرغ شبه الكامل لصياغة هوية جديدة لألغنية
ّ
ً
بداية من ريف بالد الشام
يف إطار فنيّ اختذ
مسرحًا له .الدراما يف هذا النوع من املسرح
بلم مشل أهالي الريف أو
كانت تنتهي دائمًا ّ
الضيعة ،وانتصارهم على من حياول تفريقهم
أو إضعاف وحدتهم ،وهذا االنتصار كان يرتافق
يتوج رحلة توحيد األهالي خلف
مع مشهد احتفالي ّ
للتمسك باألرض أو
الرمز الذي يقود صراعهم
ّ
استعادة الوحدة (شخصيتا منتورة يف «الليل
والقنديل» والفتاة املسحورة يف «جسر القمر»).
األغنيات هنا ال ترافق السياق الدرامي للنص
تتطور كذلك تبعًا للخط
والشخصيات فحسب ،بل
ّ
العام املرسوم هلا ،والذي غالبًا ما يقود إىل
بناء إمجاع مسرحي وفق منطق فين تكون أغنية
ّ
تستقل الحقًا
اخلتام مبثابة الذروة له .األغنية
بعد االنتهاء من املسرحية واالنتقال إىل أخرى،
ً
حياة
كونت
لكنها يف ضوء هذا االنتقال تكون قد ّ
خاصًة بها ،وهذه احلياة هي اليت تبقى لنا بعد
ّ
مرور سنوات على إنتاجها ،فتصبح قيمتها مرتبطة
بذاتها أكثر منه بالسياق الذي ولدت فيه .حني
يسمع املرء أغنييت «مضوية» و»ديروا املي»،
وهما أغنيتا اخلتام يف مسرحييت «البعلبكية»
و»جسر القمر» ،جيد فيهما ليس فقط املنطق
الذي تصل إليه الرؤية الفنية عن الريف وعالقاته
بعد اكتماهلا مسرحيًا ،بل أيضًا قوام األغنية كبناء
اخلاصان .وهو ما جعل
مستقل له حياته ومنطقه
ّ
األغنيات اليت ُت َ
نتج يف إطار مسرحهما أكثر تأثريًا
ً
من تلك اليت تولد خارجه ،وأكثر تعبريا عن الرؤية
ّ
اخلاصة باألخوين ،جلهة إعادة تقديم احلياة
الفنية
ّ
تعد مفصلية
يف إطار جديد .معظم األغنيات اليت ّ
التطور الفعلي لشعرهم
يف نتاجهم وتعبرِّ عن
ُّ
وموسيقاهم ُأنتجت يف هذا السياق ،قبل أن
ّ
وتتطور هي األخرى مع غناء فريوز
تستقل الحقًا
ّ
هلا يف حفالتها داخل لبنان وخارجه .وهو ما
تكرس فيما بعد ،مع معاودة زياد توزيع عدد
ّ
كبري من هذه األغنيات وتقدميها يف سياق (ألبوم

االنتقال من الريف إىل املدينة

إىل عاصيّ ،
ثم سلسلة حفالت بيت الدين) يعبرّ
عن ّ
تطور ليس فقط
تبنيه هلا كوجهة أساسية يف ُّ
األغنية الرحبانية ،بل أيضًا الرؤية الفنية املنتجة
يف إطارها.

التعبري عن هواجس املرحلة

اخلاصة بالريف ،سواء
بعد اكتمال الرؤية الفنية
ّ
جلهة معاودة صياغة عالقاته سوسيولوجيًا لتتناسب
التصور الوجودي له ،أو لناحية إعطاء األغنيات
مع
ّ
ّ
تستقل بنفسها يف إطار
اخلاصة به قوامًا جيعلها
ّ
التوسع يف تشريح
التجربة ذاتها أتت مرحلة
ّ
تطورات
طبيعة املرحلة .يف هذه احلقبة ،حصلت
ّ
ابتداء بهزمية الـ
سياسية كبرية يف اإلقليم,
ً
 1967اليت كانت هلا انعكاسات كبرية على سوريا
ّ
تشكل
ولبنان وفلسطني معًا (وهي الدول اليت
مسرحًا لنتاج الرحابنة سواء جلهة املوضوعات أو
املسرية الفنية نفسها) ،مرورًا بوالدة املقاومة
الفلسطينية انطالقًا من األردن -ولبنان الحقًا-
وليس انتهاء حبرب تشرين يف عام  .1973مل
التحول االكتفاء بصياغة
يعد ممكنًا يف ضوء هذا
ّ
ً
سردية فنية عن الريف ،بوصفه تعبريا عن هوية
املنطقة حني كانت السهول والكروم هي مصدر
اإلنتاج الفعلي فيه .اهتزاز اهلوية بسبب احلروب
املتكررة على بالد الشام أضعفت
اإلسرائيلية
ّ
اخلاصة بهذه السردية واليت كانت
املشروعية
ّ
مستقرة ميكن هلا أن تكون
تقتضي وجود دول
ّ
مسرحًا ليس فقط للعمل واإلنتاج ،بل أيضًا
يتحول إىل أداة لرتسيخ هذه
للتعبري الفين حني
ّ
اهلوية .بدأت هذه األسئلة ترتاكم لدى األخوين
رحباني ورفاقهما يف املسرية الفنية ،وظهر ذلك
من خالل جمموعة من األعمال اليت كانت قد بدأت
تنفصل عن احملور اخلاص بالسردية الريفية.

كانت الرمزية لديهما مرتبطة بجعل الفنّ عرب
املسرح والغناء معاد ً
ال لغياب الدولة

البداية كانت مع مسرحية «عودة العسكر» واليت
جتسد رؤية األخوين ليس فقط لدور اجليش يف
ّ
تلك املرحلة ،بل أيضًا ملدى استعداده أن يكون
بدي ًال يف حال احنسار دور الدولة بسبب أحداث
أي حال ُقدمت يف مرحلة كان
اإلقليم .وهي على ّ
فيها دور اجليوش يف حالة صعود ،ليس يف لبنان
وحده بل يف املنطقة العربية ّ
كلها .املسرحية مل
ّ
تصورًا هلذا البديل ،بل اكتفت بضم اجليش
تقدم
ِّ
ُّ
القوة اليت تتمتع بها
إىل السردية اخلاصة بعناصر
ّ

بد أن يصل
االنشغال بهواجس احلكم كان ال ّ
ّ
حمطة احلواضر املدينية ،وهي
يف النهاية إىل
ً
ً
َ
تزامنت سياسيا واجتماعيا مع
املرحلة اليت
اخلاصة بصعود الطبقة الوسطى
التغيرُّ ات
ّ
وأفوهلا .اهلاجس النقدي هنا كان قد بدأ يكرب
جتاه السلطة ،وخصوصًا يف املرحلة اليت أعقبت
هزمية حزيران ،واليت كان انعكاسها على احلياة
االجتماعية مباشرًا جلهة احنسار وعود اإلصالح،
التعبري
وبدء صعود الطبقات الطفيلية اليت مت
ّ
عنها مباشرة يف مسرحية «الشخص» عام .1968
التعويل على الدولة القوية تراجع يف هذه الفرتة
ملصلحة التشكيك فيها بالطريقة الرمزية ذاتها
استمرت هذه التيمة
يف التعبري الفين ،وقد
ّ
وعبرّ عنها
يف مسرح األخوين رحباني لفرتةُ ،
يف سلسلة من املسرحيات املرتابطة فنيًا (هالة
وامللك ،الشخص ،يعيش يعيش ،صح النوم)
واليت جيمع بينها اهلاجس الوجودي اخلاص ليس
بشكل احلكم وحده ،بل بقدرته كذلك على حتقيق
العدالة للناس .هذا املنطق كان سيقود حكمًا إىل
ّ
شكلت حمور
التشكيك يف اليوتوبيا الريفية اليت
أعمال الرحابنة يف احلقبة املبكرة من نتاجهم .مل
حيصل تراجع عنها طبعًا يف األعمال األخرية هلم
مع فريوز ،لكن االستمرار باالعتماد عليها كان
ّ
يتطلب بعض املراجعة ،على اعتبار أنها مل تعد
مقنعة يف تفسري أسباب النكوص احلاصل على
تتعرض
املستوى العام .السردية الرحبانية هنا مل
ّ
عدة
النتكاسة ،ألنها مل تكن يومًا جزءًا من ّ
سواء يف لبنان أو يف اإلقليم عمومًا.
السلطة،
ً
وهو ما وجد الرحابنة املعادل الفين املناسب له،
عرب تبنيّ مقاربة ال تشكل قطيعة كاملة مع املرحلة
السابقة ،وتكون يف الوقت ذاته تعبريًا عن
صعود هاجس املدينة أو احلواضر يف أعماهلم،
كتربير لرتاجع قيم الريف أو اندثارها .يف
مسرحيات «ناس من ورق»« ،احملطة»« ،لولو»،
«ميس الريم» ،جند هذا اهلاجس بوضوح ،حيث
ينحسر االهتمام بالشكل املباشر للحكم ملصلحة
تبيان آثاره على الناس الذين يعيشون يف املدن
واحلواضر .اهلاجس هنا كان قد بدأ انطالقًا من
ّ
متثل حماكاة ساخرة
مسرحية «الشخص» اليت
لصعود الطبقات الطفيلية املستفيدة من احلكم
السلطوي ،لكنه مل يكتمل متامًا إال مع االنتقال
ّ
الضفة األخرى ،والبدء يف معاودة صياغة
إىل
عالقات املدينة على ضوء ابتعادها عن القيم
أي عملية نهوض
اليت يعترب الرحابنة أنها أساس ّ
باجملتمع .هكذا ،مل ترتاجع اليوتوبيا ،ومل يتغيرّ
ّ
اخلاص بها ،ولكنه انتقل
الفين
متامًا إطار التعبري
ّ
إىل املدينة بدل الريف ،وأخذ يف تقديم رؤية
مغايرة عنها على ضوء املوقف اجلديد من احنسار
الدولة أو انهيارها .الرؤية كانت مشبعة بعوامل
األخوين ،وبإصرارهما على أن تكون املدينة بعد
معاودة صياغة عالقاتها فنيًا هي البديل عن
غياب ُم ُثل الريف وأساطريه بعد انهيار الدولة
اليت كانت ّ
متثله أيديولوجيًا .وهو ما جعل منها
ً
ليس فقط استمرارا لليوتوبيا بأدوات جديدة ،بل
ً
مما
أيضًا
رؤية للمدينة حيضر فيها الريف أكثر ّ
حتضر هي نفسها.
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كـتابات

أزمة  2008املالية عائدة!
نتالي سلوم  -ايالف

قبل التثاؤب

رمبا تعود أزمة  2008املالية بعد عقد على إمخاد حرائقها .هكذا
ِّ
يبشرنا ثالثة من أرباب االقتصاد ،الذين كانت هلم اليد الطوىل يف
املدمر يف االقتصاد
واحلد من أثرها
وقف األزمة قبل عشرة أعوام،
ّ
ّ
العاملي.

من هو األهم الوطن ام اهلجرة من الوطن؟
ما هو السبب الوحيد للهجرة من لبنان والنزوح من باقي
الدول العربية بشكل سونامي خميف ،والذي يشكل أكرب
ّ
قضت اكثر
خطر على حياة االنسان يف هذه الدول اليت
ايام حياتها وتارخيها يف احلروب ،ال تتقدم كما جيب،
ّ
وال تتأقلم على املستوى املطلوب ،وال تطبق نظام الدول
احملرتمة وخاصة جلهة إعطاء احلقوق املطلوبة لشعوبها؟

يف كتاب «إمخاد احلريق :األزمة املالية وأمثوالتها» FIREFIGHTING:
( The Financial Crisis and Its Lessonsاملؤلف من  230صفحة،
دوالرا)ّ ،
يلخص بني برنانك وهنري بلسن
منشورات بينغوين16 ،
ً
هزت العامل
االبن وتيموتي غيتنر كيف حصلت األزمة املالية اليت ّ
بني عامي  2008و ،2009وأين حنن منها اليوم.
دون هذا الكتاب ما هو إال نفسه الذي لعب
دورا
الثالثي الذي ّ
ً
رئيسا يف حماولة احتواء تلك األزمة أو إمخاد حريقها ،يف حينها.
ً
مهما يف تلك الفرتة ،ألن مناصبهم مل تكن مؤثرة يف
فدورهم كان
ً
الواليات املتحدة فحسب ،بل يف االقتصاد العاملي بأسره.
الثالثي املؤثر
تأثريا
األكثر
املركز
االحتادي،
االحتياطي
جملس
رئيس
كان برنانك
ً
يف االقتصاد العاملي إىل اليوم ،وكان بلسن وزير اخلزينة يف عهد
الرئيس جورج بوش ،وكان غيتنر رئيس البنك الفيدرالي األمريكي
مؤثرا يف النظام الفيدرالي األمريكي يف
مركزا
يف نيويورك ،متبوأ
ً
ً
واحدة من أكرب املؤسسات املالية ثقلاً يف العامل .وهو نفسه َخَل َف
بلسن يف عهد الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما.
ٍ
خاف العامل أمجع خالل أشهٍر
عديدة من عامي  2008و 2009أن
مربرا ،إذ شهدت األسواق
اخلوف
وكان
ينهار االقتصاد العاملي.
ً
ّ
وتوقف حلركة التسليف ،باستثناء املقرتضني
املالية حالة مجود
املوثوق بهم .لكن األسوأ مل حيدث ،فقد تزعزع االقتصاد ،لكنه
حافظ على ثبات قاعدته.
متهيدا يشرح فيه سبب احتمال حدوث األزمة يف
منحنا الثالثي
ً
حينها ،مع تربير سبب عدم مالحظة اقرتابها .كما يسردون كيف
مت الكشف عن طريقة اإلنقاذ املالي يف حينها ،وال خيلو األمر من
ٍ
خميف للمستقبل.
حتذيٍر
خوف عابر
يقول مؤلفو الكتاب إن ما حصل يف عام  2008يف الواقع ليس
سوى حالة هلع مالية كالسيكية شبيهة بكل األزمات اليت حصلت
منذ تأسيس اخلدمات املصرفية احلديثة ،والتقوا يف هذه النقطة
مع حتليل االقتصاديني.
ً
إذا ...السؤال املطروح هنا هو :ملاذا مل يالحظ أحد قدومها؟.
ّ
التنبه إليها هو إصرار بعض
عدم
سبب
من
ا
جزء
إن
اب
الكت
يقول
ً
ّ
االقتصاديني على مناقشة كون االبتكارات املالية مدعاة لالطمئنان،
جزءا من املاضي الذي ال ميكن العودة إليه .تبينّ
إذ جعلت األزمات ً
ً
الحقا أن االبتكارات املالية نفسها هي اليت جعلت األمور أسوأ.
يقال كذلك إنه من الصعب ترميم شيء قبل أن ينكسر ،ما دام
ّ
يتضخم ،املشاكل الظاهرة قليلة ،وكل شيء يبدو
اإلسكان ما زال
التنبه إىل اخلطر اآلتي ،وضمنه
يف
بفشله
الثالثي
سليما .اعرتف
ً
ّ
إعالن برنانك ،الذي أساء إىل مسعته ،أنهم متكنوا من احتواء مشكلة
اإلقراض العقاري.
حماوالت فاشلة
ً
سابقا قد انهار .فالقسم الثاني من
بعد ذلك ،كل ما مت ذكره
بشكل خاص حول اجلهود اليائسة املتزايدة للثالثي
الكتاب يتمحور
ٍ
لتدعيم أحجار الدومينو قبل أن تنهدم وتنهار معها املنظومة .كل
ّ
معقدة ،وتبدو التفاصيل مفيدة أكثر بالنسبة إىل من
ذلك قصة
ً
ٍ
مفاجئ يف هذا
اكتشاف
مباشرة .وال نظن أن هناك أي
معنيا
كان
ٍ
ً
اخلصوص.
واحدا خيتصر هذا التعقيد ،وهو أن
أمرا
ً
لكنهم يقولون إن هناك ً
االبتكارات يف عامل املال هي اليت جعلت احتواء األزمة يصبح صعًبا
بشكل خاص.
ٍ
مع ذلك ،ويف ربيع عام  ،2009بدا أن العاصفة هدأت ،وبدأت
مرحلة التعايف البطيء .لكننا مع هذا البطء ،يف هذه الفرتة ،عدنا
إىل اقتصاد يعاني أقل من مشكلة البطالة وسوق مالية مستقرة
ظاهرا.
وفق ما كان
ً
ٍ
ّ
الكتاب :نعم هناك
أزمة أخرى؟ .لألسف ،يقول
لكن ،هل نقلق من
ً
خطورة من السابق،
ما يدعو إىل اخلوف .فاخلدمات املصرفية أقل
ّ
بتعبري آخر ،من الصعب رؤية اخللفاء
متوقعة.
لكن األزمة ما زالت
ٍ
احلديثني هلذا الثالثي ينفذون النوع نفسه من عملية اإلنقاذ اليت
ّ
الكتاب منذ عقد من الزمان.
نفذها

من هو األهم الوطن ام اهلجرة
من الوطن

املدفأة تفتح فمها
ً
ليلية  ..ونعاس حقل..
ذاكرة
فاسكيب خوفك
ّ
حلم دافئ
أصغي بكل ما أوتيت من أصابع إىل ٍ
بقي بال خطيئة سردية
واجتاز املنفى بأظافر مشع ! ..
الزال السرد بلحية رسول وال زلت مصابا بسديم
جاهلي ..
خارج كأسي أكيد لطفحك
أدوات القيامة
وأباغت اهلوامش بنسيم األسئلة
قبل أن أصل إىل املنت على عربات الغواية..
عيناي زجاجيتان !
واملطر مكنسة لرؤية غائمة ..
كانون مسيت لشهوتك السرية ..
وألنين..
مل أسجد هلبوط ..
سأكتشفك مغطاة بالغيم ..
ولو بعد شجر قصائد
فافضحي النار اليت تسرق منك سجائر ال ختون
شفتيك ..
أن املصابني باإلسهال ..
أؤمن ّ
عجائز يف تاريخ الفن..
ً
حلم ودم ..
مل ميتلكوا
قبلة من ٍ
رقمية ..
مروا على ذاكرتك بشفاه
ّ
ألنهم ّ
مدجنة ..
وأصابع
ّ
الريح ..
أصابع ال متسك فكرة لقيادة ّ
وحدي قاطع ّ
الطريق ..
احملرم واستبدله بأمساء الكفر..
رمد
الذي ّ
ّ
وحدي من ضبط جرائمك وحبث هلا عن صدر أغنية
..
وشاطأها بتبغ مفتوح ..
واآلن بعد حلية مسفوحة
ودماغ جموسي
دوائر الدخان ترفع عرب ّ
الشعر
خبور فاضح !
دعاء إىل
ٍ
الرائحة..
فاستغفري فاكهتك قبل فوات ّ
وعرشي إبطيك بنواقيس الربتقال ..
ّ
فجة
سالحف
اإلسفلت
على
ّ
تشهر مئذنة اخلوف..
محمد عامر األحمد  -سورية

ً
أوال :ال احد يستطيع أن يعيش حتت ضغوط داخلية وأحزاب
خارجية تفرض وجودها بقوة السالح والرجال  ،لكي تزرع
التعصب يف نفوس الناس ضد املواطنني ،او اخراج غري
املرغوب فيهم اىل اخلارج  ،وتهجريهم من غري ذنب او
سبب.
ثانيًا :التنوع السكاني واهليمنة دينيًا وحزبيًا وسياسيًا
وأمنيًا ،واحلروب اليت تزرع اخلوف وشبح املوت يف نفوس
الناس منذ زمن طويل.
ثالثًاّ :
تدني مستوى األجور وارتفاع مستوى املعيشة اىل آخر
ّ
ويبشر بتحسني
حد وال يوجد هناك َاي أمل يف األفق يلوح
املعيشة واحلياة من كثرة احلروب الشرسة ،لقتل االنسان
وهدم املدن والبنيان وتشجيع الطغيان والشغب.
رابعًا :الزيادة السكانية وارتفاع عدد السكان بفرتة قليلة
جدًا مل يشهد هلا مثيل من قبل ،وال يوجد َاي فرص عمل
لتشغيل سونامي اجليل الناشىء.
ّ
يشجع االنسان كي يعيش
خامسًا :ال يوجد َاي شيء
باستقرار من دون أي عائق لتقرير املصري ومستقبل
أفضل.
سادسًا :احتقار الوظائف واعطاؤها لناس حزبيني ال غري
 ،وحرمان باقي الناس من الوظائف االوىل على مجيع
االصعدة ،فاين اصبح الوطن واين اصبحت الوطنية  ،واين
اصبح الساده اصحاب االمور وحكام الشعب الذي يناضل
لكي حييا ويعيش يف وطن اآلباء واألجداد  ،ولكن العكس
هو الصحيح ،لكي يناضل هذا الشعب وجيوع ،لكي يناضل
ويتشرد ،ولكي يناضل وميوت يف سبيل من؟ فلماذا
يكون الوطن؟ واين اصبحت الوطنية احلقيقية؟ وهل اصبح
الوطن كلمة جمازية فقط فارغة من الفحوى والتعبري ،وال
يوجد َاي معنى هلا يف املعاجم والقواميس؟
فجميع هذه االمور ال ّ
تشجع أي انسان عاقل على أن يبقى
يف وطنه حتت هذه الشعارات الفارغة واملخيفة  ،فما هو
وسد
املخرج االساسي لتصحيح مجيع هذه االمور املستفحلة ّ
مجيع هذه الثغرات يف هذا اجملتمع الذي يقال عنه اجملتمع
احلضاري منذ اكثر من  ٥٠٠٠سنة ،والذي يعاني الكثري من
الصعوبات والذي يرتاجع يف شتى انواع االمور احلياتية
اليت ال نستطيع بأن نستغين عنها  ،لكي نعيش حتت خط
الفقر يف بعض البلدان العربية واالفرقية ،واخطر شيء
ما نشاهده يف هذه االيام من وسائل اإلعالن واإلعالم
املرئي واملسموع ..هي الدعاية السيئة واملسيئة جدًا لكل
انسان عربي يتكلم اللغة العربية من اجل االعمال التخريبية
ّ
الفتاكة اليت ميارسونها كل
واألنظمة القمعية والعنصرية
يوم من دون أي مربر هلا دينيًا او أدبيًا او حضاريًا.
فلماذا نعيش يف األوطان اليت متارس شريعة الغاب،
والبعض من حكامها ال يعرفون ما معنى الوطن والوطنية،
وال يعطون احلقوق لإلنسان وال حيرتمون اإلنسانية ،بل
ميارسون عوائد القبائل والعشائر القدمية جدًا والسطو
والتسلط على ارواح الشعوب وحيللون دماء الناس االبرياء
العزل والتسابق على الزعامة والسلطة لريضوا سياساتهم
ّ
املريضة ونهجهم املخيب لألمل ،وأنانيتهم الظاملة.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد
روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا
بتاريخ ٢٠١٩-6-15
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تتـمات

استمرار احلكومة على كف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املنطقة ولبنان ككل.
وختوفت املصادر من املوقف املتدهور ،بعد إسقاط طائرة
استطالع أمريكية مسرية فوق مضيق هرمز ،معتربة ان االستقرار
حيرك املخاوف والتحديات
العام بات متوقفًا على العفريت الذي ّ
يف الشرق األوسط.

رسالة جعجع لعون

على ان الالفت ان الساحة احمللية حافظت عل هدوئها ،رمبا
للمرة األوىل منذ أسابيع ،ومل يسجل ال يف املواقف وال يف
تطور سليب يعكس حالة تصعيد معينة على
الكواليس أي
ّ
الصعيد السياسي ،باستثناء جنبالط محلته على الرئيس سعد
احلريري والوزير جربان باسيل ،وهي محلة باتت أهدافها معروفة
جلهة التصويب على التعيينات ،بعدما ترامت لديه معلومات بأنها
قد تشمل خصومه السياسيني يف الطائفة الدرزية.
لكن الالفت أيضًا لالنتباه ،زيارة الوزير السابق ملحم رياشي
حام ًال رسالة جعجع إىل الرئيس عون ،من دون ان يفصح عن
مضمونها رمسيًا ،كما ان مصادر مقربة من بعبدا مل تشأ إعطاء
تفاصيل عن الرسالة ،فيما جتنبت مصادر «القوات» اإلشارة
إىل طبيعة الزيارة ،باستثناء القول انها تناولت التطورات
واالستحقاقات املقبلة ،خصوصًا ما يتصل مبلف التعيينات.
تيار «املستقبل» ان القوات
ويف معلومات مصادر خاصة يف ّ
طالبت بعدم تهميش أي طرف على حساب طرف آخر ،وان تكون
حممد فنيش
التعيينات حبسب اآللية املتبعة اليت وضعها الوزير
ّ
عندما كان وزيرًا لشؤون التنمية اإلدارية يف العام .2011
واكدت املعلومات ان «القوات» منفتحة على كل حوار وان
القرار يعود جمللس الوزراء..وحبسب املعلومات فإن الرياشي
نقل إىل الرئيس عون خماوف ومواقف جعجع من ثالثة امور:
هواجسه حيال الوضع االقليمي حيث تدل املؤشرات ان االمور
ذاهبة اىل سخونة ومواجهة عسكرية يف املنطقة وليس بالضرورة
اىل حرب كبرية ،وضرورة ان يستبق لبنان كل االحتماالت وان
يتحضر ملا ميكن ان تسفر عنه هذه املواجهة ،خاصة ّ
أال يتورط
«حزب اهلل» يف اي مواجهة امريكية –ايرانية ،ألن الوضع البلد وال
وضع الناس حيتمالن اي تورط للبنان يف اي مواجهة كربى.
النقطة الثانية اليت اثارها رياشي هي التمين على رئيس
اجلمهورية ان حيقق اجنازا ثانيا اصالحيا يف عهده ،بعد االجناز
االول الدميوقراطي بإقرار قانون االنتخاب ،وذلك عرب وضع
آلية تعيينات شفافة حُي ّدد هو سقفها ومعايريها ملنع التفرد
واحملاصصة.
النقطة الثالثة اليت اثارها جعجع عرب الرياشي ،هي التمين على
رئيس اجلمهورية ان يضع جهده لوقف اخلالفات حول امور
وملفات ليس وقتها االن وتسبب سجاالت وخالفات كمثل اثارة
تعدديل الدستور والصالحيات ،ألن هذه اخلالفات والسجاالت
هزت االستقرار وافقدت ثقة الناس بالدولة.
وذكرت مصادر «القوات» ان الرئيس عون متفهم وهو يقدر
ويعرف كيف سيتصرف ألنه يستشعر ايضا كل املخاطر.
واشارت مصادر القوات يف هذا الصدد اىل ان سقف طرح اي
موضوع هو جملس النواب واحلكومة ،وكل االمور تطرح فيهما
بهدوء فكل شيء قابل للنقاش واالتفاق.
وردا على سؤال حول خماوف «القوات» من صفقة ثنائية يف
التعيينات؟ قالت املصادر :ال خوف لدينا ابدا يف هذا الصدد،
والرئيس احلريري متفهم ملوقفنا وهناك تفاهم كبري واسرتاتيجي
معه وحول كل املفات والقضايا.
اىل ذلك اوضحت مصادر وزارية انه اذا كان هناك من ضرورة
حلصول لقاء بني الرئيس عون والدكتور جعجع فإنه سيتم،
مذكرة بإنهما ويف لقاءاتهما السابقة حتدثا بصراحة عن كل
املواضيع .واكدت ان ابواب قصر بعبدا مفتوحة للجميع ومن
لديه مالحظات باألمكان تقدميها للرئيس عون.
وبالنسبة مللف التعيينات ،فقد علم ان خيار السلة الواحدة قد
استبعد نهائيا ملصلحة التعيينات باملفرق ،على ان يبدأ بالقضاء
بري إىل
واجمللس الدستوري ،خاصة بعد ان عمد الرئيس نبيه ّ
وضع هذا امللف على النار ،وبادر إىل إثارة موضوع تعيني
أعضاء اجمللس الدستوري وانتخاب حصة جملس النواب من أجل
التسريع يف ملف التعيينات ،مؤكدًا انه مع اعتماد اآللية اليت ّ
مت
التوافق عليها منذ فرتة طويلة.
جتدر اإلشارة إىل ان رئيس ديوان اجمللس الدستوري جان
متى ،أبلغ األمانة العامة جمللس النواب الئحة بامساء املرشحني
لعضوية اجمللس الدستوري العشرة ،وضمت أمساء  59مرشحًا
من الطوائف الرئيسية الست..
وضمت الالئحة  11مرشحًا سنة ،و 19موارنة و 10شيعة و7
ارثوذكس و 6دروز و 6كاثوليك.

حملة جنبالط

وعلى ضفاف التعيينات ،واصل جنبالط محلته على الرئيس
احلريري والوزير باسيل ،حيث غرد زعيم احلزب االشرتاكي
قائ ًال« :ان ميثاق الثنائي ال عالقة له بامليثاق الوطين ،أحدهم
شعاره االلغاء بأي مثن والوصول بأي مثن ،واآلخر شعاره البقاء
بأي مثن والشراكة بأي مثن».
اضاف« :لكن لنتذكر انهم أدوات لقوى ال تؤمن بامليثاق أو
التنوع فلسفتها اساسًا االلغاء».

لجنة املال

يف هذا الوقت ،تابعت جلنة املال واملوازنة يف جولتيها 15

و 16مناقشة أبواب املوازنة ،وخصصت جلستها أمس االول
لبحث وإقرار اعتمادات رئاسة احلكومة واملوازنات امللحقة من
مؤسسات وهيئات وصناديق ووزارات دولة ،يف حضور نائب
رئيس اجمللس ايلي الفرزلي ووزير املال علي حسن خليل و51
أقرت خالهلا اللجنة موازنات كل
نائبًا ،واستمرت اجللسة  5ساعات ّ
من :ديوان احملاسبة والتفتيش املركزي وجملس اخلدمة املدنية
واهليئة العليا للتأديب ودائرة اإلحصاء املركزي واجمللس االعلى
للدفاع ،مع ختفيض  %10باستثناء موازنة ديوان احملاسبة،
الذي اكد رئيسه القاضي امحد محدان انه اجنز قطع حساب 2017
وسيحال قريبا اىل جملس الوزراء ليحيله بدوره اىل اجمللس
النيابي بصيغة مشروع ،اما بقية قطوعات احلسابات اليت سأل
عنها النواب ،فاشار محدان ان ليس هناك امكانية بشرية إلنهاء
التدقيق بالقطوعات االخرى منذ العام  ،1993الن كل قطع حيتاج
اىل اربعة اشهر تدقيق ،وان مالك الديوان يقتصر على  9قضاة
و 20مدققًا من اصل .»70
اما رئيس التفتيش املركزي فدعا لرفع توصية من اجمللس
بإستثنائه من بند منع التوظيف النه ال ميلك اكثر من عشرة
موظفني يعملون على كامل االراضي اللبناني ،وهو حيتاج اىل
قرابة . 400
وشدد النواب يف املقابل ،على فصل السلطات وخصوصا بني
التشريعية والتنفيذية ،واعتربوا ان هناك بعض املؤسسات اليت
تعترب نفسها اكرب من احلكومة ،ومستقلة عنها ،وشددوا على
ضرورة تعزيز دور األجهزة الرقابية ،واحلفاظ على دور جملس
اخلدمة املدنية ،يف اطار مكافحة الفساد واهلدر ،إذ ال يصح من
وجهة نظر النواب ان ال يتم تعزيز مالكاتها ،يف الوقت الذي
مت فيه توظيف اكثر من عشرة االف موظف معظمهم بصورة
خارج القانون ،وان يتم احلديث عن محلة لوقف اهلدر وجمابهة
الفساد ,وهو ما اعتربه رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان
مبثابة «فضيحة» ،مشددًا على أن اللجنة حريصة على نسبة العجز
اليت حددتها احلكومة ،ولن يلغي أي ايراد من دون السعي
إىل تأمني البديل له ،كما انه لن تتم املوافقة على انفاق أي
بند من دون تقديم االيضاحات الالزمة من اإلدارة أو املؤسسة
املعنية.
وفيما واصل العسكريون املتقاعدون اعتصامهم لليوم الثاني
امام مبنى الواردات ،حضرت موازنة الدفاع يف اجتماع الرئيس
احلريري قبل مغادرته الحقًا إىل أبو ظيب ،مع وزير الدفاع الياس
بو صعب يف «بيت الوسط» باإلضافة إىل مالبسات ما جرى
يف احملكمة العسكرية ،والزيارة املرتقبة للوزير بوصعب إىل
موسكو.

وفد الشورى السعودي

إىل ذلك ،واصل وفد جملس الشورى يف اململكة العربية
السعودية برئاسة صاحل بن منيع اخلليوي والوفد املرافق
جوالته على املسؤولني فزار امس االول برفقة السفري وليد
خباري مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يف
دار الفتوى ،وجال يف قلعة طرابلس قبل ان يليب دعوة الرئيس
جنيب ميقاتي للغداء يف دارته ،وأن ينتقل اىل غرفة التجارة يف
طرابلس والشمال .ومن ثم أدى الوفد السعودي صالة العصر
يف املسجد املنصوري الكبري يف طرابلس.
وكرر اخلليوي التأكيد على حرص «خادم احلرمني الشريفني
وولي عهده على استقرار لبنان ووحدته وعروبته ليبقى كعهدنا
به واحة حرية ووطنية وحمبة واعتدال والوجه املشرق للعرب
واملسلمني يف دوره ورسالته» .وقال :دائما تنظر اململكة
إىل لبنان ككيان واحد موحد جبميع أطيافه ومذاهبه ،وشعارها
دائما السالم والتنمية يف لبنان ودعمه سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا».
بدوره املفيت دريان اكد ان دار الفتوى يف اجلمهورية اللبنانية
تعتز وتفتخر بالعالقات التارخيية املميزة مع اململكة العربية
السعودية وقيادتها اليت يف رحابها بالد احلرمني الشريفني
وقبلة املسلمني،مشددًا على متانة العالقات األخوية الطيبة مع
األشقاء السعوديني ويف مقدمتهم خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمني حممد بن سلمان
والقيادة السعودية الرشيدة احلريصة على حفظ امن واستقرار
املنطقة العربية وخصوصا دول جملس التعاون اخلليجي وهذا
احلرص هو امتداد حلرصها على لبنان وسيادته وعروبته ووحدته
الوطنية حبيث يكون لبنان جزءا ال يتجزأ من امته العربية
واإلسالمية».
أضاف« :وما حيصل من عدوان بني احلني واآلخر على اململكة
العربية السعودية مدان ومرفوض وهو اعتداء على كل العرب
واملسلمني وال ميكن السكوت عنه ألنه يشكل إرهابا بكل
املقاييس والقوانني الدولية».

تفاعل قرار رئيس بلدية الحدث

على صعيد آخر ،تفاعلت قضية منع رئيس بلدية احلدث جورج
عون املسلمني من التملك والسكن يف نطاق بلدية احلدث وأعلن
بصراحة ان قراره مغطى من الرئيس ميشال عون ومن الرئيس
نبيه بري واالمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل يف
إطار ما قاله من ان هذا القرار خيدم العيش املشرتك لتثبيت
املسيحيني يف ارضهم ومنعهم من الذهاب إىل جونيه أو كندا.
وقال ان ال سلطة عليه ال لوزارة الداخلية وال احملافظ ودعمه
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يف هذا اإلطار النائب يف كتلة لبنان القوي زياد أسود والذي
اعترب ان رئيس البلدية منتخب وال سلطة عليه.

موسكو تتمسك حبليفها...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ومصاحلنا ومبادئنا».
وأضاف بوتني« :ميكننا مع ذلك التفاوض مع شركائنا حول
اتفاقات يف شأن حل بعض املشاكل ،وتتمثل إحدى القضايا،
اليت جيب علينا حلها بالتعاون مع شركائنا ،الذين حققنا معهم
تقدما ،أقصد بالدرجة األوىل تركيا وإيران ،وكذلك مع الدول
املعنية األخرى ،وعلى رأسها الواليات املتحدة ،يف التسوية
السياسية وتشكيل اللجنة الدستورية وإطالق مهمتها وحتديد
قواعد عملها».
وتابع بوتني« :هل ميكن حل هذه القضية؟ أعتقد أن ذلك ممكن
حال توفر حسن النيات من قبل كل الدول املعنية ...وهي
بالدرجة األوىل دول املنطقة مثل إسرائيل ومصر واألردن
والدول األوروبية اليت تعاني من تدفق املهاجرين وتهتم بتسوية
القضية .جيب أن يعمل اجلميع يف شكل مشرتك».
وتزامن ذلك ،مع زيارة قام بها املوفد الروسي إىل سورية
ألكسندر الفرنتييف ونائب وزير اخلارجية سريغي فريشينني اىل
دمشق وألتقى برئيس النظام بشار األسد.
ووفقًا لوكالة االنباء السورية الرمسية (سانا) «جرى خالل اللقاء
حبث آخر تطورات األوضاع يف سورية والعمل السوري الروسي
املشرتك فيما يتعلق بهذه التطورات ويف مقدمتها القضاء
على اإلرهاب يف املناطق اليت ما زال يتواجد» ،ونقلت الوكالة
تأكيد الفرنتييف «دعم بالده املستمر للجهود اليت تبذهلا الدولة
السورية الستعادة األمن واالستقرار إىل كل أراضيها».
واشارت الوكالة اىل «تطرق احلديث للجهود اليت تبذهلا موسكو
ودمشق لتفعيل العملية السياسية بالتوازي مع مواصلة احلرب
على اإلرهاب .وكان هناك توافق يف اآلراء على عزم اجلانبني
االستمرار مبساعيهما على الرغم من الضغوط املتزايدة اليت
متارسها بعض الدول الغربية على البلدين بهدف إفشال هذه
اجلهود واستمرار احلرب حتى حتقيق مصاحل حكومات هذه الدول
على حساب الشعب السوري واستقرار املنطقة برمتها».
واضافت« :وضع الفرنتييف الرئيس األسد يف صورة املباحثات
اليت أجراها خالل جولته مع املسؤولني العراقيني واللبنانيني
مشريًا إىل أنه ملس تفهمًا وموقفًا ثابتًا يف كال البلدين بأن
القضاء على اإلرهاب وعودة احلياة الطبيعية يف سورية يصب
يف صاحل مجيع دول املنطقة وليس فقط سورية».

ترامب :ايران...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املنطقة ،يف املقابل حذرت إيران امس االول اخلميس من أن
انتهاك حدودها يشكل «خطا أمحر».
ووسط تساؤالت حول شكل الرد االمريكي على احلادث ،خرج
ترامب يف تغريدة مقتضبة مكتفيًا بالقول« :إيران ارتكبت خطأ
جسيمًا!»
وكانت القيادة املركزية للقوات األمريكية أعلنت أن طائرة
استطالع تابعة للبحرية األمريكية ُأسقطت بصاروخ إيراني أرض-
جو فوق مضيق هرمز مساء األربعاء املاضي.
وقال الناطق باسم البحرية األمريكية بيل أربان «إنه هجوم غري
مربر على طائرة مراقبة أمريكية يف اجملال اجلوي الدولي».
وقالت قيادة األركان األمريكية يف بيان إن «األنباء اإليرانية
اليت أفادت بأن الطائرة كانت حتلق فوق إيران خاطئة».
يف املقابل قال احلرس الثوري اإليراني يف بيان إن «نريان
الدفاع اجلوي للحرس الثوري أسقطت» الطائرة املسرية «يف
ساعات الصباح األوىل» يف حمافظة هرمزكان يف جنوب إيران.
وأضاف البيان أن الطائرة ،وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها
الشركة األمريكية نورثروب غرومنان)ُ ،أسقطت يف منطقة كوه
مبارك «بعد أن اخرتقت األجواء اإليرانية».
وأوضح احلرس الثوري يف بيان الحق أن الطائرة انطلقت من
قاعدة أمريكية «على الضفة اجلنوبية للخليج» ،وعربت مضيق
هرمز شرقا يف اجتاه ميناء جابهار اإليراني .وقال املصدر إن
الطائرة أسقطت بعد دخوهلا اجملال اجلوي اإليراني.
وأكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسني سالمي أن
انتهاك حدود إيران «ميثل خطنا األمحر».
وقال يف تصرحيات نقلتها وكالة «تسنيم» اإليرانية ،إن هذه
«رسالة واضحة وقاطعة بأن املدافعني عن الوطن جاهزون للرد
على كل عدوان أجنيب ،وردنا سيكون قاطعًا وجازمًا» .وأضاف:
«حنن ال نسعى إىل احلرب لكننا يف أمت اجلاهزية إذا ما وقعت
احلرب».
وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية اإليرانية عباس موسوي:
«نندد بكل اخلطوات االستفزازية اليت متس بسيادة البالد»،
حمذرا من أن «مسؤولية العواقب احملتملة هلذه األعمال تقع
بشكل كامل على املعتدين».
وحمافظة هرمزكان حماذية ملضيق هرمز االسرتاتيجي الذي متر
عربه ثلث إمدادات النفط العاملية املنقولة حبرا.
وجددت واشنطن األربعاء اتهام إيران بالوقوف وراء هجومني
ّ
على ناقليت نفط يابانية ونروجية يف حبر عمان يف  13حزيران
(يونيو) ،أثناء إحبارهما قرب مضيق هرمز.
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ملبـورن

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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مــلبورن

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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
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سـيارات

فيتنام تعطي إشارة االنطالق
لتسليم أول سيارة مصنعة
حمليا

يستعد أكرب مصنع سيارات فيتنامي «فينفاست» لكي يسلم
االثنني أوىل السيارات املوجهة للسوق احمللية اليت تشهد توسعا
سريعا كما أعلنت الشركة.
وفينفاست اليت أطلقت قبل عامني ،هي أكرب مصنع للسيارات
حمليا ومتفرعة من «فينغروب» ،أكرب جمموعة خاصة يف البالد
ميلكها أثرى رجل يف فيتنام امللياردير بام نات فونغ .وكشفت
الشركة عن أول طرازين تصنعهما أحدهما سيارة رباعية الدفع،
أمام عامل السيارات يف باريس يف نوفمرب حبضور جنم كرة القدم
السابق ديفيد بيكهام .وتعتزم أيضا صنع حافالت كهربائية
ودراجات نارية.
وقال مدير عام فينغروب نغوين فييت كوانغ «يف أقل من
 72ساعة ،ستكون أوىل السيارات من صنع فيتنامي يف شوارع
فيتنام» .وأضاف من مصنع اجملموعة الواقع يف هابونغ ،أن هناك
طلبيات لتسليم عشرة آالف سيارة «وعشرات آالف» الدراجات
الكهربائية.
من جهته عرب رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان بوك عن أمله
يف ان تساعد هذه السيارات فيتنام على اكتساب مكانة يف هذا
القطاع ،على غرار املانيا واليابان .وقال «الفيتناميون قادرون
على القيام مبا يقوم به العامل».
وكانت البالد جتمع أساسا سيارات أجنبية لسوقها احمللية اليت
تشهد منوا سريعا حيث ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة %22
يف االشهر اخلمسة االوىل من سنة  2018حبسب رابطة مصنعي
السيارات يف فيتنام.

نيسان تكشف عن نظام
قيادة ذاتي بالكامل
كشفت شركة «نيسان» عن سيارة ذاتية القيادة ال حتتاج ان يضع
السائق يده حتى على املقود للتحكم بأداء املركبة عند اللزوم.
ويشرتط غالبا على منتجي السيارات من دون سائق بأن يضع
السائق يديه على املقود ليستمر يف السيطرة على الطريق.
وأعلن اليابانيون عن ظهور جيل جديد لنظام «  « ProPilotالتابع
لشركة «نيسان» ،مع العلم أن اجليل األول طرح يف السوق عام
 .2016وقد مت تزويد  350ألف سيارة به .وأعلن رئيس إدارة
أنظمة القيادة الذاتية يف الشركة ،تيسوا إيدزميا ،أن اجليل الثاني
من السيارات حيتوي على جمموعة من التكنولوجيات احلديثة كأول
نظام يف العامل يسمى بـ»( »Hands freeاأليدي احلرة).
ويتضمن النظام إىل جانب برجميات  5 « 2.0 ProPilotرادارات و
 12مستشعرا ومنظومة للمالحة ذات خرائط ثالثية األبعاد.
وال يلزم نظام «  ،« 2.0 ProPilotخالفا لسابقيه ،بأن يضع
السائق يديه على املقود .وسيعمل النظام ،شأنه شأن نظام اجليل
األول ،يف طرق مت تسجيلها يف منظومات املالحة فقط .لكن
السائق سيضطر على كل حال إىل مراقبة عمل األجهزة اإللكرتونية
حيث تتابع كامريا خاصة اجتاه نظرته اليت جيب أن تكون موجهة حنو
الطريق بشكل دائم.
وقالت صحيفة «« Automative Newsإن شركة «نيسان» تعتزم
إدخال النظام اجلديد إىل  20موديال من سياراته يف  20سوقا
للسيارات.

خدمة توصيل من أوبر بـ رينو تهدد بعرقلة إصالحات
يف نظام إدارة نيسان

«اهلليكوبرت» يف نيويورك

أعلنت شركة أوبر قبل أيام عن جتهيزها خلدمة جديدة عبارة عن
مروحيات هليكوبرت تابعة هلا ستقوم بنقل األشخاص من مطار جون
كينيدي إىل وسط حي مانهاتن ،وذلك لتوفري الكثري من الوقت
واجلهد على الركاب ،بعيدًا عن زحام نيويورك.
وأشارت أوبر إىل أن خدمة رحالتها اجلوية اجلديدة ،اليت تستغرق
بدء من يوم  9يوليو املقبل بسعر
حوالي  8دقائق ،سوف تنطلق ً
ديناميكي يتوقع أن يرتاوح بني  200و 225دوالرًا ،على أن يشمل
هذا السعر تكلفة النقل الربي يف املدينة واملطار.
وجاءت هذه اخلطوة لتؤكد على حقيقة تطلعات وطموحات املسؤولني
يف أوبر للعمل بعيدًا عن شوارع املدن من خالل جهود النقل اجلوي
اليت يتم تنسيقها داخليًا.
ونقلت بهذا الصدد صحيفة الدايلي ميل عن اريك أليسون ،رئيس
فريق أوبر إيليفيت ،قوله «تقدم خدمة مروحيات أوبر اجلديدة أول
إظهار حقيقي لتجربة إيليفيت ،علمًا بأن تلك اخلدمة املقدمة يف
مدينة نيويورك سوف تكون ألعضاء برامج الوالء اخلاصة بشركة
أوبر .وأتصور أن تلك الرحالت اجلديدة ستساعد يف جتميع بيانات
تفيد يف بدء عمليات النقل اجلوي على نطاق واسع خالل السنوات
املقبلة».
وبينما تتوافر خدمات توصيل أخرى بالطائرات اهلليكوبرت إىل
مطارات نيويورك ،فإن أوبر تروج خلدمتها اجلديدة باعتبارها حل
«سلس» يشمل مجيع وسائل النقل الربي وميكن حجزه عرب تطبيقها
املتاح على اهلواتف الذكية .ومن اجلدير ذكر أن أوبر سبق هلا
أن أعلنت عن خطط إلطالق خدمة «النقل اجلوي املشرتك» حبلول
عام  2023بني الضواحي واملدن ،ورمبا داخل املدن يف الواليات
املتحدة وبلدان أخرى.

تويوتا تفتتح أول
مصنع يف بورما
أعلن عمالق صناعة السيارات الياباني تويوتا اخلميس افتتاحه
أول مصانعه يف بورما حيث يزداد التوجه حنو استخدام السيارات
اجلديدة االجنبية الصنع.
ويقع املعمل عند أطراف مدينة رانغون ،العاصمة االقتصادية
للبالد ،وسيبدأ بانتاج طراز «سوف هيلوكس» الشهري يف شباط/
فرباير  ،2021وفق ما أعلنت اجملموعة اليت أشارت أيضًا إىل ّ
أنها
ستستثمر  52,6مليون دوالر ( 47,2مليون يورو).
وسيكون انتاج املصنع ضئي ًال نسبيًا ،إذ من املتوقع انتاج 2,500
سيارة كل عام .ويأتي اإلعالن بعد متركز صانعي سيارات آخرين
اليابانيني سوزوكي ونيسان ،واألمريكي فورد.
يف بورما ،مثل
َ
وفرضت احلكومة يف  2017قيودًا على استرياد السيارات بهدف
تشجيع االنتاج احمللي الذي ساهم يف تقليص األسعار وزيادة
جتار السيارات بإعالن تويوتا دخول السوق،
ورحبت مجعية ّ
الكمياتّ .
ووصفت احلدث بأنه «مفاجىء».
أن غالبية سياراتها هناك
ّ
وتعد تويوتا عالمة شعبية يف بورما رغم ّ
إن الطلب على سيارات جديدة
مستعملة .ولكن اجملموعة تقول ّ
تضاعف تقريبًا العام املاضي ،ووصلت املبيعات إىل حنو  18ألف
سيارة.

تهدد جمموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات شريكة «نيسان»
وأكرب املساهمني فيها ،بعرقلة تعديالت يف نظام إدارة اجملموعة
اليابانية ،خوفا من أن يؤدي ذلك إىل خسارتها لتأثريها عليها،
حسبما ذكرت صحيفة «فايننشال تاميز».
ويف اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس مساء األحد،
رفض ناطق باسم رينو اإلدالء بأي تعليق على الفور .وقالت
الصحيفة االقتصادية أنه يف رسالة وجهها إىل رئيس نيسان
هريوتو سايكاوا ،كتب رئيس جملس إدارة اجملموعة الفرنسية جان
دومينيك سينار أن ممثليه سيمتنعون عن التصويت على إنشاء
ثالث جلان (للتعيينات والتدقيق يف احلسابات واملكافآت) يف
االجتماع العام للمساهمني يف اجملموعة اليابانية يف  25يونيو.
وأضافت أن امتناع رينو عن التصويت سيحبط إصالحا ينبغي أن
تتم املوافقة عليه بأغلبية الثلثني.
وخالل هذا االجتماع العام ستتم املصادقة على إصالح إدارة نيسان
لطي صفحة رئيس جملس إدارتها السابق كارلوس غصن الذي
كان رئيس جملس إدارة رينو أيضا وأوقف يف تشرين الثاني/
نوفمرب  2018ثم اتهمه القضاء الياباني باختالس أموال.
وأدت هذه القضية إىل توتر العالقات بني رينو ونيسان اللتني
تربط بينهما شراكة صناعية منذ عشرين عاما مبساهمات متبادلة.
فرينو متلك  43,4باملئة من نيسان اليت متلك من جهتها  15باملئة من
رأمسال اجملموعة الفرنسية أي ما يعادل حصة الدولة الفرنسية.
وقالت «فايننشال تاميز» إن سينار الذي صوت يف منتصف مايو
على النظام اجلديد إلدارة نيسان يف منتصف مايو ،بات يؤكد يف
رسالته أنه خيشى أن تستخدم اللجان الثالث بطريقة أو بأخرى للحد
من تأثري رينو.
وميكن أن يؤدي توجيه هذه الرسالة إىل زيادة استياء مسؤولي
نيسان الذين رفضوا يف الربيع عرضا لتكامل أكرب مع رينو .وهم
غاضبون أساسا بسبب استبعادهم من احملادثات حول عملية دمج
بني رينو واجملموعة اإليطالية األمريكية فيات كريسلر اليت فشلت
اخلميس املاضي بعد عشرة أيام فقط على كشفها.

مرسيدس تدخل حتديثات
على طرازاتها الناجحة

ٍ
حتديثات جديدة على الطرازات
تعمل مرسيدس AMG -على إدخال
الناجحة من سيارة  ،+4MATIC 63 GLCحيث ستعزز ديناميكيات
ّ
وترقي خصائص التوصيل والوظائف التشغيلية من خالل
السيارة
التحكم باإلمياءات .كما تضفي مرسيدس AMG-على هذه السيارة
بطرازيها الرياضي املتعدد االستعماالت والكوبيه تصميمًا جديدًا
أكثر متيزًا يشمل األضواء ونظام املعلومات والرتفيه  MBUXمن
خالل إضافة وظائف وشاشات العرض اخلاصة من .AMGكما
ستتعزز أساليب القيادة املتعددة وتتنوع أكثر مع إضافة نظام
التحكم الديناميكي اجلديد ( )AMG DYNAMICSوقفل الرتوس
التفاضلية  ،الذي أصبح باإلمكان اآلن التحكم به إلكرتونيًا يف
مجيع الطرازات كتجهيز أساسي .وتعترب سيارة Mercedes-AMG
 +4MATIC S 63 GLCحاليًا السيارة األسرع يف العامل ضمن فئة
السيارات الرياضية متعددة االستعماالت ،وذلك بعد أن سجلت
رقمًا قياسيًا رمسيًا على حلبة نورث لوب نوربورغرينغ بزمن اجلولة
جزء من الثانية.
الذي بلغ  7دقائق و 49ثانية وً 369
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مـن هـنا وهـناك

ميغان ماركل ختالف الربوتوكول
واألمري هاري يتدخل

روبوت صغري جي ّر طائرة وزنها
أكثر من  3أطنان!

الل اإلحتفال بعيد امللكة إليزابيث الثانية متكن خبري بريطاني ،من
كشف ما دار بني األمري هاري وزوجته ميغان ماركل يف «حمادثة
غامضة» ،خالل االحتفال بعيد امللكة إليزابيث الثانية ،يوم السبت
املاضي.
فإن دوق ودوقة
وحبسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل»،
ّ
ساسيكس ،كانا يف شرفة قصر باكينغهام ،خالل االحتفال بعيد
ميالد امللكة ،يف الثامن من حزيران اجلاري.
وجيري االحتفال بعيد امللكة إليزابيث الثانية ،مرتني اثنتني يف
العام ،ففي مرة أوىل يتم االحتفال الفعلي يف احلادي والعشرين
من نيسان ،ألنه يصادف تاريخ امليالد احلقيقي.
أما االحتفال الثاني فيجري مع قدوم فصل الصيف يف حزيران،
ألن نيسان يكون باردًا يف أغلب األحيان يف بريطانيا ،وبالتالي،
يقام احتفال ثان حني يتحسن الطقس.
ويف مقطع الفيديو ،تستدير ماركل 37 ،سنة ،صوب زوجها34 ،
عامًا ،فيقول هلا «نعم ،صحيح» ،ثم يضيف «إستديري ،انظري».

أن هاري طلب من ماركل أن تستدير،
وأوضح اخلبري جاكي بريسّ ،
حتى يكون نظرها موجهًا صوب اجلمهور الذي حضر قبالة القصر،
وألن بروتوكول أداء النشيد الوطين يقتضي أال تدير ظهرها للناس
ّ
يف تلك اللحظة.
وما إن طلب هاري من زوجته أن تستدير ،حتى فعلت بشكل
سريع ،وهي تستعد ألداء النشيد يف الشرفة ،على مقربة من
امللكة إليزابيث اليت بلغت  93عامًا يف نيسان املاضي.

جدل يف السعودية بسبب عرض
«حصار الكعبة» على التلفزيون! أضخم قط يف العامل ...نصف
منر ونصف أسد!

استعرض خرباء يف معهد التقنية اإليطالي قدرات روبوت صغري
واحدا من أكثر الروبوتات الصغرية اليت تتمتع
طوروه ليكون
ً
بقدرات حركية جبارة ،حبسب ما نقل موقع «روسيا اليوم».
جير طائرة ّ
ركاب
يف الفيديو ،شظهر الروبوت  HyQRealوهو
ّ
صغرية من نوع  ،Avanti Piaggio P180تزن  3300كلغ ،بالرغم من
جدا مقارنة حبجم الطائرة.
حجمه الصغري ًّ
وطور اخلرباء يف معهد التقنية اإليطالي هذا الروبوت ليكون شبيها
ّ
بروبوتات  SpotMiniاليت طورتها  ،Boston Dynamicsوزودوه
بهيكل شديد املتانة ،يشبه بشكله جسم الكلب ،يزن  130كلغ،
وميشي على  4قوائم حتركها  4حمركات موزعة على كل قائم ،كما
زود بكامريات بصرية وحرارية ،وأجهزة توجيه عن بعد.
ومن املفرتض أن يستخدم هذا الروبوت يف أعمال اإلنقاذ وانتشال
املصابني يف حاالت الكوارث الطبيعية ،وحتى إسعاف اجلرحى يف
ميادين القتال أثناء احلروب ،أو يستعمل كمساعد لرجال الشرطة
واألمن يف عمليات الرصد ومداهمة املطلوبني داخل املباني أو
األماكن الضيقة.

تفاعل سعوديون على مواقع التواصل االجتماعي مع اإلعالن عن
اجلزء الثاني من مسلسل العاصوف ،الذي يستعيد عملية اقتحام
وحصار الكعبة من قبل بعض أتباع اجلماعة السلفية احملتسبة بزعامة
جهيمان العتييب ،عام .1979
ودشن السعودوين هاشتاغ «قاطعوا العاصوف» ،الذي تضمن
آراءًا متباينة.
وسردت سبوتنيك أحداث الواقعة حيث «اقتحم جهيمان العتييب
املسجد احلرام يف مكة ،ضمن موسم احلج ،رفقة  200من مجاعته
وامرأتني ،إحداهما زوجته».
ومحل املقتحمون نعوشا بدعوى صالة اجلنازة ،لكن ما إن أصبحوا يف
الداخل حتى فتحت الصناديق وكانت مليئة باألسلحة والذخرية.
حنوا اإلمام جانبا ،سيطروا على املنرب ،ووجهوا رسائل عرب مكربات
الصوت ،مفادها أنه حان وقت «إنهاء الظلم» و»إحالل العدل»
و»إعادة اجملتمع السعودي للدين الصحيح».
دعا املقتحمون إىل مبايعة أحدهم ،وهو حممد عبد اهلل القحطاني،
على أنه «املهدي املنتظر» .مل يكن هذا الرجل غري صهر جهيمان
العتييب.
الكثري من احلجاج هللوا وكربوا حني مسعوا بظهور «املهدي».
جهيمان ،الذي قاد اجلماعة ،حذر عرب املنرب بإطالق الرصاص على
كل شخص حياول الفرار.
وانتشر أتباعه يف نقاط رئيسية يف أرض ومنارات احلرم ،وهو
ما مسح هلم بالسيطرة الكاملة على املكان وإطالق النار حنو قوات
األمن السعودية خارج احلرم.
اندلعت االشتباكات املسلحة بني مجاعة العتييب والقوات السعودية،
اليت استعانت الحقا بقوات فرنسية للسيطرة على الوضع.
وبعد  15يوما من املواجهات ،سلم جهيمان العتييب نفسه ،ما دفع
من تبقى حيا من مجاعته لتسليم أنفسهم.
وكانت حصيلة االشتباكات من القتلى وفق مصادر سعودية
رمسية 127 :عسكريا سعوديا ،و 117مسلحا (مجاعة جهيمان) ،و26
من احلجاج ،و 450جرحيا من اجلنود.
ودمرت أجزاء كبرية من احلرم املكي تطلب إصالحها شهورا.
ومت إعدام العتييب وكل املتبقني من مجاعته.

«وايت جدة» ..أول ملهى ليلي
يف السعودية!

أصبح النمر «أبولو» أضخم منر يف العامل وذلك بعد أن ختطى وزنه
 705أرطال ،اي اكثر من  300كلغ.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن صحيفة «ديلي ستار»
الربيطانية أن «أبولو» ميتلكه الثنائي األمريكي هولستون وكودي
أنتلى ،ويبلغ من العمر مخس سنوات.
وأضافت أنه نسل هجني ألسد ذكر ومنر أنثى ،ويصل طوله إىل
 12قدما ،وعندما يقف يزداد طوله عن  6أقدام.
وأشارت الصحيفة إىل أن «أبولو» خيتلف عن منر «التيجونز» الذي
يكون والدته أسدا ومنرا ذكرا.
وجتدر االشارة اىل ان منر «أبولو» النادر ظهر ألول مرة يف اهلند
يف القرن التاسع عشر ،حيث تعيش األسود والنمور بشكل منفصل
يف الربية.

أثار اإلعالن عن موعد افتتاح أول ملهى ليلي يف السعودية،
جد ً
واسعا بني أبناء اململكة الذين انقسموا بني مؤيد ومعارض
ال
ً
ألحدث خطوات اململكة احملافظة يف االنفتاح على الثقافة والفنون
والرتفيه.
ومن املقرر أن يتم يوم غد اخلميس افتتاح فرع مللهى وايت
الشهري على الواجهة البحرية يف مدينة جدة بعد أن أجنزت الشركة
املشغلة له ،إجراءات الرتاخيص وإعداد املوقع.
ولن يسمح يف النادي الليلي األول من نوعه يف البالد ،بتقديم
اخلمور احملظورة يف عموم البالد ،فيما سيفتح النادي أبوابه بني
وسيمنع من هم دون الـ18
مساء والثالثة
الساعة العاشرة
ً
ً
صباحاُ ،
عاما من الدخول إىل «البار».
ً
لكن تلك القيود اليت مت وضعها على امللهى اجلديد ليتفق وثقافة
البالد احملافظة ،مل متنع اجلدل حوله يف مواقع التواصل االجتماعي
باململكة ،وتفاعل املواطنون مع هاشتاغ #ديسكو_يف_جده و
#الارضي_مبنكرات_جاري.
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جــنس

مليون شخص يصابون يومياً
بأمراض تنتقل عرب اجلنس!

أطلقت منظمة الصحة العاملية ،اخلميس ،حتذيرا خطريا ،من إصابة حنو
مليون شخص يوميا بامراض تنتقل عرب اجلنس.
وقالت منظمة الصحة العاملية ،وفقا ملا نقلته وكالة «رويرتز» إن ما
يربو على مليون شخص يصابون يوميا يف خمتلف أحناء العامل بعدوى
تنتقل باالتصال اجلنسي.
وأضافت املنظمة أن معدالت اإلصابة بالكالميديا والسيالن والزهري
وداء املشعرات (الرتيكوموناس) هي األكثر إثارة للقلق.
وقالت منظمة الصحة العاملية يف تقرير إن الغالبية العظمى من
اإلصابات ميكن الوقاية منها وعالجها بسهولة لكن بعض األمراض ،ال
سيما السيالن ،تتطور إىل أشكال مقاومة للعقاقري من الصعب على
حنو متزايد معاجلتها باملضادات احليوية.
وقالت تيودورا وي ،مسؤولة الصحة اإلجنابية يف منظمة الصحة
العاملية ،للصحفيني عقب صدور البيانات «العدوى اليت تنتقل عرب
االتصال اجلنسي موجودة يف كل مكان .إنها أكثر شيوعا بكثري مما
نعتقد».
وأظهر التقرير ،الذي يعتمد على بيانات عاملية لعام  2016وهي أحدث
بيانات متاحة ،أن من بني الرجال والنساء الذين ترتاوح أعمارهم
ما بني  15و 49عاما كانت هناك  127مليون حالة إصابة جديدة
بالكالميديا يف عام  ،2016و 87مليون إصابة بالسيالن ،و 6.3مليون
إصابة بالزهري ،و 156مليون إصابة بداء املشعرات.
وقالت منظمة الصحة العاملية إن األمراض املنقولة جنسيا «تهديد
مستمر ومتوطن للصحة يف مجيع أحناء العامل» ،وهلا أثر بالغ على
صحة البالغني واألطفال.
وما مل يتم عالج تلك األمراض ،فقد تؤدي إىل آثار صحية خطرية
ومزمنة تشمل األمراض العصبية وأمراض القلب واألوعية الدموية
والعقم واحلمل خارج الرحم وموت األجنة ،وزيادة خطر اإلصابة بفريوس
نقص املناعة املكتسب (إتش.آي.يف) املسبب ملرض اإليدز.
وذكر التقرير أن مرض الزهري وحده تسبب يف حنو  200ألف والدة
أجنة ميتة ووفاة حلديثي الوالدة يف عام  ،2016مما جيعله أحد
األسباب الرئيسية للوفيات (سواء األجنة أو حديثي الوالدة) على
مستوى العامل.
وقال بيرت سالمة ،املدير التنفيذي للتغطية الصحية الشاملة يف منظمة
الصحة العاملية ،إن البيانات أظهرت احلاجة إىل «بذل جهد منسق
لضمان حصول اجلميع يف كل مكان على اخلدمات اليت حيتاجونها
للوقاية من هذه األمراض ُ
املنهكة ومعاجلتها».
وعادة ميكن عالج األمراض اجلنسية اليت تسببها البكترييا باألدوية
املتوفرة على نطاق واسع والشفاء منها ،لكن دراسة منظمة الصحة
العاملية قالت إن نقصا يف إمدادات بنزاثني البنسلني العاملية يف
اآلونة األخرية قد زاد من صعوبة السيطرة على مرض الزهري .ومتثل
أيضا مقاومة العقاقري يف عالج مرض السيالن خطرا متزايدا على
الصحة.

حتذير ...اجلنس يزيد
من خطر إصابتكم بهذه
األمراض!

كشفت منظمة الصحة العاملية أن أكثر من مليون فرد حول العامل
يوميا ،مع
يصابون بالعدوى املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي
ًّ
إرتفاع معدالت اإلصابة بداء الكالميديا والسيالن وداء املشعرات،
حبسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية.
ويف تقرير صادر عن املنظمة ،قيل إن الغالبية العظمى من اإلصابات
ميكن الوقاية منها وعالجها بسهولة ،ولكن بعض األمراض (خاصة
السيالن) ،تتطور إىل أشكال فائقة يصعب عالجها باملضادات
احليوية.
تيودورا واي ،املسؤول الطيب يف قسم الصحة اإلجنابية والبحوث
جنسيا
التابع ملنظمة الصحة العاملية ،قال إن األمراض املنقولة
ًّ
موجودة يف كل مكان.
وأظهر التقرير ،استنادا إىل البيانات العاملية لعام  2016وهي
األحدث حاليا ،أنه بني الرجال والنساء الذين ترتاوح أعمارهم بني
 15و 49عاما ،كان هناك  127مليون حالة إصابة جديدة بالكالميديا
يف عام  ،2016و 87مليون حالة من السيالن ،و 6.3مليون حالة
إصابة بداء الزهري و 156مليونا من حاالت داء املشعرات.
وقالت منظمة الصحة العاملية إن العدوى املنقولة جنسيا تشكل
مستمرا للصحة يف مجيع أحناء العامل» ،وهلا تأثري عميق
«تهديدا
ً
ًّ
على صحة البالغني و األطفال.
ويف حال تركوا دون عالج ،فقد يؤدي ذلك إىل آثار صحية خطرية
ومزمنة تشمل األمراض العصبية والقلبية الوعائية والعقم واحلمل
خارج الرحم ،باإلضافة إىل زيادة خطر اإلصابة بفريوس نقص
املناعة البشرية.
وقال بيرت سالما ،املدير التنفيذي للتغطية الصحية الشاملة يف
املنظمة ،إن البيانات أظهرت احلاجة إىل «بذل جهد منسق لضمان
وصول اجلميع يف كل مكان إىل اخلدمات اليت حيتاجونها للوقاية
من هذه األمراض ومعاجلتها.
وعادةُ ،تعاجل العدوى اجلنسية اليت تسببها البكترييا باألدوية
املتوفرة على نطاق واسع ،ولكن تقرير منظمة الصحة العاملية قال
إن النقص األخري يف اإلمداد العاملي لـ  ،benzathine penicillinزاد
من صعوبة السيطرة على مرض الزهري.
ُ
ونشر التقرير والبيانات عرب اإلنرتنت يف نشرة منظمة الصحة
العاملية (.)Bulletin

إكتشاف سر أزمة العقم لدى الذكور!
أن الفئران الذكور املصابة بالعقم تفتقر إىل
وجد علماء صينيون ّ
«جني إصالح» مهم للغاية ،ما يبعث األمل بتقديم إجابات حول
تدهور نوعية احليوانات املنوية لدى البشر يف مجيع أحناء العامل.
ويف التفاصيل حبسب ما نقلت «روسيا اليوم» ،يعد اجلني
« »XRCC1ضروريًا لتطور وتنمية احليوانات املنوية ،لضمان ارتفاع
عددها وحتركها بسرعة عالية ،باإلضافة إىل احلفاظ على الشكل
الطبيعي والرتكيز الصلب.
ويف السابق ،مل يكن من الواضح مدى أهمية « ،»XRCC1بالنسبة
خلصوبة الذكور عمومًا.
حيدد
ولكن دراسة جديدة قام بها علماء يف الصني ،وجدت ما ّ
جودة احليوانات املنوية لدى جمموعة من الفئران الذكور.

العقم عند الرجال بسبب عوز (.»)XRCC1
وأشاد الدكتور ثورو بيدرسون ،رئيس حترير جملة احتاد اجلمعيات
األمريكية لعلم األحياء التجرييب ( ،)FASEBبنتيجة الدراسة املتعلقة
باجلني «.»XRCC1
ويف عام  ،2017تصدرت املخاوف بشأن العقم عند الذكور عناوين
الصحف على مستوى العامل ،عندما نشر باحثون من الواليات
أن عدد احليوانات املنوية بني
املتحدة بيانات مروعة تشري إىل ّ
الرجال ،الذين يعيشون يف الدول الغربية ،اخنفض بنسبة %59.3
يف السنوات األربعني املاضية.
ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة ،وجد الباحثون ّ
أنه منذ عام
 ،1973اخنفض تركيز احليوانات املنوية لدى الرجال الغربيني
بأكثر من  ،%52مع تسجيل اخنفاض مبعدل  %1.4سنويًا يف
املتوسط.

وقال أيهوا غو ،الباحث يف خمترب « »State Keyيف كلية الصحة
العامة يف وزارة التعليم يف الصني« :التلف البسيط يف احلمض
النووي للحيوانات املنوية البشرية ،ميكن أن يقلل من اخلصوبة
ويزيد من خطر إصابة األطفال باملرض.

أدى
واخنفض إمجالي عدد احليوانات املنوية بنسبة  %1.6سنويا ،ما ّ
إىل اخنفاض تراكمي بنحو  %60يف السنوات الـ  40املاضية.

أن ( )XRCC1يلعب دورًا مهمًا يف
واآلن ،بعدما أصبحنا نعرف ّ
احلفاظ على تكوين احليوانات املنوية الطبيعي لدى الفئران ،جيب
أن تستكشف الدراسة العالجات احملتملة ،اليت ميكن أن تعكس

ويف العام املاضي ،أضافت دراسة أخرى أجراها باحثون يف إسبانيا
والواليات املتحدة ،أهمية هلذا التحذير اخلطري باستخدام بيانات من
مركزين رئيسني للخصوبة ،بني عامي  2002و.2017

للرجال فقط ...دراسة تكشف العمر
األنسب لإلجناب!
كشفت دراسة جديدة ،أجرتها جامعة روجترز ،أنه جيب على الرجال
إجناب األطفال قبل بلوغ الـ  35من عمرهم ،لتجنب خطر إحلاق الضرر
بصحة زوجاتهم وأطفاهلم ،حبسب ما نقلت «روسيا اليوم».
أن الرجال ،مثل النساء ،ميكن أن تكون لديهم
ووجد الباحثون ّ
ساعة بيولوجية موقوتة.
وبعد مراجعة  40عاما من البحث املستمر يف هذا اإلطار ،توصلت
أن الرجال ،الذين تزيد أعمارهم عن  45عامًا أقل
الدراسة إىل ّ
خصوبة نسبيا ،مع ارتفاع خطر إصابة الزوجات بارتفاع ضغط الدم
املرتبط باحلمل ،ومرض سكري احلمل والوالدة قبل األوان.
أن أطفال اآلباء األكرب سنا ،أكثر عرضة للوالدة
وتبينّ أيضًا ّ
قبل األوان أو املوت يف الرحم ،إىل جانب ضعف صحتهم العامة
واخنفاض الوزن عند الوالدة واملعاناة من مشكالت القلب ،والعيوب
اخللقية واإلصابة بسرطان األطفال أو مرض التوحد ،فيما بعد.
أن سبب هذه التأثريات السلبية هو االخنفاض
ويعتقد الباحثون ّ
الطبيعي يف مستويات هرمون التستوستريون ،مع التقدم يف العمر،
أن احلمل املبكر أو ختزين احليوانات املنوية الستخدامها
ما يشري إىل ّ
الحقًا ،ميكن أن يقلل من املخاطر الصحية لألم والطفل.
وقالت معدة الدراسة ،غلوريا بامخان ،مديرة معهد صحة النساء يف
كلية «روجترز روبرت وود جونسون» الطبية« :من املعروف على
أن التغريات الفسيولوجية اليت حتدث عند النساء بعد
نطاق واسع ّ
أن معظم
إال
الطفل،
وصحة
احلمل
على
تؤثر
أن
ميكن
سن ،35
ّ
الرجال ال يدركون أن تقدمهم يف السن ميكن أن يكون له تأثري
مماثل».
ومع حتسن التكنولوجيا ،ميكن للعلماء إلقاء نظرة فاحصة على
أدت إىل املضاعفات واملشكالت الصحية لدى األجنة
األسباب ،اليت ّ
أن عمر األب يشكل عام ًال مهمًا.
ويبدو
واألمهات،
والرضع
ّ
أن الرجال األكرب سنًا يعانون من مشكالت
ووجدت الدراسة أيضًا ّ
اخلصوبة ،حتى لو بلغ عمر زوجاتهم أقل من  25عامًا.

عقار جديد ينافس «الفياغرا» ويتفوق
عليها ..تعرفوا على «احلبة الصفراء»!
أن عقارًا يشبه الفياغرا ،يسمى «سياليس»
كشف علماء بريطانيون ّ
الذي يستخدم عالجًا للعجز اجلنسي ،ميكن أن يكون فعا ً
ال أيضًا يف
عالج قصور القلب ،وفق ما ذكرت صحيفة «التاميز» الربيطانية.
وحبسب ما نقلت «سكاي نيوز» عن الصحيفة ،يؤكد الكشف اجلديد
أن األدوية املستخدمة
صحة ما ذهبت إليه دراسات سابقة من ّ
لعالج ضعف االنتصاب ،مبا يف ذلك دواء الفياغرا ،قد تساعد
الرجال والنساء املعرضني خلطر اإلصابة بأزمات قلبية.
ويعد دواء سياليس من نفس الفئة اليت ينتمي هلا الفياغرا ،الذي
مت تطويره يف األصل لعالج أمراض القلب ،ومن ثم مت اكتشاف
فوائده يف معاجلة االنتصاب لدى الرجال.
إن سجالت املرضى
وقال أندرو ترافورد ،من جامعة مانشسرتّ ،
أن أولئك الذين تناولوا مثل هذه األدوية كانوا أقل عرضة
تظهر ّ
لإلصابة بأزمات قلبية ،وأقل عرضة للموت باجللطات.
وأضاف ّ
أنه «مع ذلك ،مل يكن من املمكن معرفة ما إذا كان ذلك
بسبب األدوية نفسها ،أو عامل آخر مثل منط احلياة األكثر نشاطًا
ألولئك الذين يستخدمون هذه األدوية».
واخترب العلماء عقار سياليس على  27رأس أغنام ،وأظهرت النتائج
استجابتها إىل حد كبري مع العقار ،من خالل ازدياد أنفاسها
أن الدواء ساعد القلب على االستجابة
بعد تناوله ،مما يؤكد ّ
لألدرينالني.
وعادة ما يرتفع معدل ضربات القلب مع ممارسة الرياضة ،مدفوعًا
باألدرينالني داخل اجلسم.
إن البيانات السريرية القليلة اليت مت التوصل إليها
وقال ترافورد ّ
لدى بعض املرضى الذين يعانون من قصور يف القلب أظهرت
فعالية األدوية يف ختفيف األعراض الضارة ،مشريًا يف الوقت
أن آلية عمل ذلك ال تزال غري معروفة.
نفسه إىل ّ
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صـحة وغـذاء

وسائل جديدة للسيطرة على أطعمة يساعد جتنبها يف التخلص من دهون البطن!
كمية السكريات يف األطعمة

ال شك بأنك قد مللت من تفحص عبوات
املشروبات وغريها ملعرفة ما حتتويه من سكر أو
نشويات واليت قد تكون مكتوبة خبطوط دقيقة
يصعب قراءتها .دراسة حديثة توصلت مؤخرًا إىل
وسائل قد متكنك من السيطرة على نسبة السكر
يف غذائك .كيف ذلك؟
اإلشارات التحذيرية على السلع الغذائية من
النشويات والسكريات ،رفع أسعار األغذية
وحتسني قوائم الطعام اخلاصة باألطفال ،إنها
وسائل توصلت إليها دراسة جتميعية قامت بها
شبكة كوكرين ،عن كيفية دفع املستهلكني
خلفض استهالكهم من األغذية غري الصحية اليت
حتتوي على نسب كبرية من السكر والنشويات.
تستند نتائج الدراسة اليت قام بها االحتاد الدولي
لألطباء وخرباء آخرون إىل  58دراسة أجريت يف
 19دولة.
على رأس الوسائل املقرتحة وضع حتذيرات على
معلبات األغذية تعطي املستهلك وبشكل سهل
معلومات عن نسبة السكر املوجودة يف املعلب،
وميكن أن تكون هذه التحذيرات ،على سبيل
املثال ،على شكل إشارة مرور.
قال بيرت فون فيليبسبورن ،كبري الباحثني
الذين أعدوا الدراسة ،من جامعة ميونخ ،إن هذا
االقرتاح ميكن أن يطبق بشكل جيد وتكاليف ميكن
حتملها نسبيًا .كما اقرتح الباحثون أن تكون نسبة
السكر يف املشروبات املدرسية أقل ،أو بدون
سكر أص ًال ،إضافة إىل زيادة أسعار املشروبات
السكرية يف املطاعم واحملالت وأماكن قضاء
أوقات الفراغ.
ورأى الباحثون أنه من املمكن دعم املشروبات
األفضل للصحة من خالل جعلها مشروبات قياسية
يف قوائم األطعمة اخلاصة بسالسل املطاعم ،أو
الرتويج هلا و وضعها بشكل أفضل يف متاجر
األغذية .كما توقع الباحثون أن يؤدي تنظيم
محالت صحية حملية أو تنفيذ إجراءات إليصال
مياه الزجاجات أو املشروبات ذات السعرات
احلرارية األقل للمنازل إىل حتسني سلوك الشرب
لدى املواطنني.
يشار إىل أن هناك تزايدًا يف نسبة السمنة
املفرطة ومرض السكر على مستوى العامل.
ورأى هانز هاونر ،املشارك يف الدراسة بصفته
طبيب تغذية يف جامعة ميونخ ،أنه ال ميكن وقف
هذا التزايد إال من خالل إجراءات شاملة وفعالة،
«وعلى احلكومات وقطاع الصناعة بشكل خاص أن
يكون هلم إسهام يف أن يصبح احنياز املستهلك
للخيار الصحي هو اخليار األسهل».

أكدت العديد من الدراسات خطورة تراكم الدهون
يف منطقة البطن ،واليت يصعب التخلص منها
باتباع محية غذائية صحية فقط.
لكن خبرية النظام الغذائي تريي آن نانس ،أكدت
أن خفض الدهون يف منطقة البطن قد يكون
ممكنا من دون االضطرار ملمارسة بعض التمارين
الرياضية ،وأن األمر يكمن يف تغيري ما نأكله.

لذا تنصح خبرية التغذية خبفض شرب الكحول
اليت ميكنها أيضا أن تزيد من الشهية ما جيعلك
أكثر عرضة لألطعمة غري الصحية ذات السعرات
احلرارية املرتفعة.
 -5الكعك والبسكويت:

وكشفت آن نانس ،عن قائمة األطعمة اليت جيب
جتنبها دائما يف حال كنت ترغب يف التغلب على
دهون البطن ،وهي:
 -1اللحوم املصنعة:
ميكن تبديل اللحوم املصنعة لصاحل األمساك
الزيتية ،ففي حني أن اللحوم املشبعة بالدهون
تسبب االنتفاخ ،فإن األطعمة الغنية باألوميغا
 ،3حتتوي على دهون غري مشبعة قد تساعد يف
إنقاص الوزن.

وقال أطباء احلساسية اإليطاليون يف مؤمتر
 ESPGHANإن هذا ينطبق بشكل خاص على
األطفال وميكن أن يفسر ملاذا يعاني كل
عاشر شخص يف البلدان املتقدمة من مشكالت
مماثلة.

وتوصي خبرية التغذية بضرورة جتنب األطعمة من
قبيل البطاطا املقلية واألطعمة املاحلة األخرى،
قائلة إن هذه األطعمة ليست معبأة بامللح الذي
قد يزيد االنتفاخ ،فقط ،بل إنها غنية مبستويات
غري صحية من الدهون الضارة ،ما يعين أنه جيب
جتنب مثل هذه الوجبات اخلفيفة إذا كنت ترغب
يف فقدان الوزن.
 -3املشروبات الغازية:
ميكن للمشروبات الغازية أن تسبب انتفاخ
املعدة ،وأظهرت األحباث أن هذه املشروبات
الغازية السكرية ميكن أن جتعلك تتوق إىل طعام
غري صحي ،وربطت نتائج دراسات عدة بني
استهالك هذه املشروبات وتراكم الدهون العالي
يف حميط اخلصر ،لذلك تنصح آن نانس بتبديل
املشروبات الغازية باملياه املنكهة بالليمون أو
النعناع أو غريها.
 -4الكحول:
أكدت هيئة خدمات الصحة الوطنية الربيطانية
أن شرب كمية حمددة من اجلعة يوميا ميكن أن
يضيف ما يصل إىل  44200كيلو كالوري للجسم
على مدار العام ،وهذا يعادل تناول  221دونات،
تؤدي إىل اكتساب وزن زائد.

قالت آن نانس« :إن الدهون غري املشبعة يف
األطعمة املصنعة مثل الكعك والبسكويت ميكن أن
تؤدي إىل التهاب ،وربطت الكثري من الدراسات
بينها وبني السمنة».

علماء يتحدثون عن خطورة الوجبات السريعة على األطفال
التناول املستمر للوجبات السريعة يؤدي إىل
تراكم املواد اخلاصة اليت تساهم يف تطور
احلساسية الغذائية يف اجلسم.

 -2رقائق البطاطس:
إذا كنت تريد إجراء تغيريات صحية على نظامك
الغذائي ،فعليك التحكم يف تناولك للوجبات
اخلفيفة.

مييل الطعام املعاجل إىل أن يكون معبأ بامللح
والسكر والدهون ،وعادة ما تكون السلع املخبوزة
أفضل أمثلة على مثل هذه املنتجات ،لذلك ينصح
بتناوهلا باعتدال.

وقال روبرتو كاناني من جامعة نابولييتان يف
إيطاليا« :ال ميكن ألي نظرية أو منوذج موجود
أن يكشف عن سبب زيادة عدد حاملي احلساسية
الغذائية بشكل كبري يف السنوات األخرية .ميكن
لرتاكم عدد كبري من املنتجات النهائية من السكر
يف جسم عشاق الوجبات السريعة أن يفسر حدوث
هذا الوباء».
يف السنوات األخرية ،كشف العلماء العديد من
السمات السلبية للنظام الغذائي الغربي ،والذي
يتميز بعدد كبري من السعرات احلرارية واألطعمة
الدهنية .على سبيل املثال  ،قبل عامني ،
اكتشف العلماء أن األطعمة الدهنية تساهم يف
تطور مرض الزهامير وتغيري عمل الدماغ بطريقة
جتعل الشخص يأكل أكثر.
باإلضافة إىل ذلك ،اكتشف األطباء وخرباء التغذية
مؤخرا أن الوجبات السريعة جتعل الشخص ينسى
ً
ً
أيضا يف تطور العقم
أنه أكل بالفعل ويساهم
بني النساء ،ويضاعف احتمال فقدان اخلصوبة
تقريًبا مقارنة بالنظام الغذائي العادي.
اكتشف كاناني وزمالؤه مسة سلبية أخرى للحمية
الغربية بشكل عام والوجبات السريعة على وجه
اخلصوص ،حيث راقبوا صحة ستة عشر طف ًال يف
سن ما قبل املدرسة ويف سن املدرسة االبتدائية.
عانى بعضهم من احلساسية الغذائية ،يف حني أن
آخرين مل يكن لديهم مثل هذه املشاكل أو كانوا
مصابني بالربو.
حاول العلماء اكتشاف ما أدى بالضبط إىل تطور

الشكل األول من احلساسية ،ومقارنة ما تناولته
كل اجملموعات الثالث من أطفال ما قبل املدرسة
وتالميذ املدارس ،والظروف اليت يعيشون فيها،
وكيف اختلفت حتليالتهم.
تشري هذه املقارنة إىل أن األطفال الذين
يعانون من احلساسية الغذائية لديهم اثنني من
السمات املشرتكة اليت تفصلهم عن املشاركني
اآلخرين يف الدراسة .لقد تناولوا كميات كبرية
من الوجبات السريعة ،واحتوت أجسامهم على
الكثري من الربوتينات واجلزيئات الدهنية املغطاة
بالكربوهيدرات.
ترتاكم هذه املركبات ،اليت ُتعرف باسم
«املنتجات النهائية للجليك» ،يف الطعام
بكميات كبرية أثناء املعاجلة احلرارية طويلة
األجل إذا كانت حتتوي على كميات كبرية من
السكريات.
وهي تتحلل بشكل سيء ،ويعتقد العلماء منذ
فرتة طويلة أن تراكمها داخل جسم اإلنسان
ميكن أن يؤدي إىل تطور مرض السكري وتصلب
الشرايني ومرض الزهامير واألمراض األخرى
املرتبطة بالتهاب مزمن.
ويالحظ كاناني أن الربو والعديد من أشكال
ً
أيضا يف كثري من
احلساسية األخرى ،تتطور
األحيان يف احلاالت اليت يعاني فيها حامله
املستقبلي من مشاكل مماثلة .هذا يقود العلماء
اإليطاليني إىل افرتاض أن املنتجات النهائية
للجليكشنات وما يرتبط بها من اضطرابات يف
عمل اجلسم قد تكون أحد األسباب الرئيسية
لتطوير وباء عاملي للحساسية الغذائية.
شيوعا بني
ويدعم ذلك حقيقة أن هذا املرض أكثر
ً
سكان الواليات املتحدة وكندا والدول األوروبية،
حيث متثل الوجبات السريعة حوالي نصف النظام
الغذائي اليومي ،ويف البلدان الفقرية يف آسيا
وإفريقيا ،حيث مل تتغلغل مطاعم الوجبات السريعة
بعد ،ال يوجد تقريبا.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Peter Dutton urges ‘sensible’ consideration of expanded cyber spy powers

Home Affairs Minister Peter Dutton says expanded
powers for Australia’s electronic intelligence agency
to operate domestically
should be considered to
ensure the nation can confront the “huge issue” of
threats in cyberspace.
Empowering the Australian Signals Directorate to
conduct “offensive cyber”
operations domestically
and defend important networks from cyber attacks
is still being discussed by
national security officials
despite controversy surrounding the proposal.
The Sydney Morning Herald and The Age revealed
ASD was opposed to the
proposal and wanted to
maintain its traditional focus on foreign targets.
On Sunday, Mr Dutton said
there needed to be a “sensible discussion about
whether or not we’ve got
the ability to deal with
threats that we face”, pointing to the recent hacks on
the Australian National
University and major political parties.
“This is a huge issue
around cyber, which is
only just starting for businesses and for small
businesses, for people at
home, kids online. This is a
massive debate for us over
I think the next decade and
beyond,” he told ABC’s
Insiders program when
asked about the idea of expanding ASD’s powers.
Mr Dutton said the agency could currently help
target a paedophile network livestreaming sexual
abuse from the Philippines, for example, but had
“very limited capacity” to
do so if the syndicate was
Australia-based.
He also said Australia did
not have the “sophistication or capacity” to mount
a counter-attack if hackers
targeted Australian banks.
“I think they are reasonable
discussions to have in the
21st century,” he said.
Labor’s home affairs
spokeswoman Kristina Ke-
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in the networks of Australian critical infrastructure,
with the permission and
cooperation of the operator, to help protect them
neally said the opposition The agency could also sit from cyber threats.
was open to a discussion
but said Mr Dutton needed
to make the case for the
change and be transpar- Terminally-ill Victorians least 10 days to be comcan now legally ask their pleted.
ent.
“When it comes to keeping doctors for lethal drugs It’s been 18 months
Australians staying safe, under Australia’s only eu- since parliament narrowly passed the laws durLabor is always willing to thanasia laws.
As a former supreme court ing marathon sittings in
consider emerging threats justice who oversaw tri2017.
and what we need to do to als linked to Melbourne’s Catholic Health Australia,
address them. However, gangland war, Betty King which is one of the largest
what we saw today in the is no stranger to death.
health and aged care sermedia is a revival of a pro- From Wednesday the vice providers in the state,
posal to involve the Aus- retired judge turns her says it does not consider
tralian Signals Directorate meticulous eye to every the prescription of the
in domestic work,” she single death that happens lethal medicine a part of
said.
under Australia’s only end-of-life care.
She said Mr Dutton had to euthanasia scheme, as “Our members will work
“explain to the Australian Victoria enacts assisted- with patients and resipeople and to the parlia- dying laws.
dents as they have always
ment what he is exactly “I doubt it’ll be any more done ... and examine their
looking to do, what safe- confronting than deal- options with them,” Cathguards will be in place, ing with the sort of cases olic Health chief executive
what oversight and what I dealt with in Supreme Suzanne Greenwood said
Australians will be subject Court,” the head of an in- in a statement of volunto in terms of domestic dependent review board, tary assisted dying.
overseeing the laws, told “If people in our care wish
surveillance”.
The push to expand ASD’s reporters at Victoria’s par- to access ‘VAD’ from other providers, our services
operations was first re- liament on Wednesday.
Instead,
it
will
be
an
exerwill not impede them.”
vealed by News Corp last
cise
in
looking
at
applicaShe added that the service
year, which depicted the
tions
that
are
granted
or
will release patients and
proposal as allowing the
refused,
and
whether
patransfer them elsewhere if
agency to spy on Austratients
have
been
blocked
they choose to access the
lians and cited internal
from accessing the new laws.
government concern about scheme.
Health Minister Jenny Mithe idea.
“We will look at all of the kakos said doctors can
Earlier this month, the material that has been conscientiously object to
Australian Federal Police placed before the people, taking part in the scheme
raided the home of the the secretary who makes and more money is being
News Corp journalist who the decision, and we will put into palliative care.
wrote the story, which was review it to ensure it was “For the vast majorbased on the leak of sensi- compliant with the law,” ity of Victorians, they will
tive documents.
Ms King said.
continue to access this
Mr Dutton has rejected the “If there is something world-class palliative care
suggestion that the chang- that is an impediment or but we know that even the
es would allow the agency blockage, then we will talk best of palliative care is
to spy on Australians and about it, we will report it to not sufficient to alleviate
the pain and suffering of
said the coverage wasn’t the parliament.”
And
if
there
is
any
susall individuals,” she said.
accurate.
“We don’t support spying picious activity, it will be “This is why some Victoon Australians. That was reported to the police, rians who are suffering
complete nonsense,” he coroner or medical review from a terminal illness
board, she said.
may decide to choose volsaid on Sunday.
Under
the
scheme,
termiuntary assisted dying.”
ASD currently has the abilnally-ill
Victorian
adults
in
While the laws have a large
ity to conduct hostile opintolerable
pain
and
with
amount of support, critics
erations against overseas
less
than
six
months
to
remain, and on Tuesday
targets on top of its role
live,
or
12
months
for
neuevening about 50 pro-life
gathering electronic and
rodegenerative
diseases,
activists, including chil“signals” intelligence.
and who meet 68 safe- dren, took their protest to
A domestic role would no- guards can request their
steps of parliament house
tionally see them assist the doctor’s help to die.
for a candlelit vigil.
investigations of the feder- But while the laws are now The government anal police or the Australian in action, even if some- ticipates that up to 150
Security Intelligence Or- one starts the process on people a year will use the
ganisation.
Wednesday it will take at scheme.

Folau launches fresh attack on
gay and transgender people

Nation’s only euthanasia laws start in Vic

Israel Folau has argued that his sacking by Rugby Australia was unlawful on religious grounds.Credit:Louise Kennerley

Gone: Israel Folau in action for the Wallabies last year.

Israel Folau has launched
another attack on gay
people during a sermon
at his Sydney church and
also criticised young people for being allowed to
change gender.
The former rugby union
star described homosexuality as a sin and claimed
the devil was behind primary school children being allowed to decide if
they wanted to change
gender.
“This is what the devil is
trying to do, to instil into
the government, into this
world, into society, and
it is slowly happening,”
Folau said in his Sunday
sermon at The Truth of
Jesus Christ Church in
Kenthurst.
“The sad thing is why a
lot of people out there
that are non-Christians
say bad things about the
church, is because a lot of
the churches allow those
things to happen.
“They say that a man and
a man should be able to
be married and there is
nothing wrong with it. This
buys into the theme of
pleasing man rather than
pleasing God and standing up for the truth.”
The 30-year-old’s ser-

mon was posted on the
church’s Facebook page.
Folau also criticised modern “Westernised” churches and said true believers
in Christ “profess him
wherever we go”.
“Are we too scared because we might be cast
out by our workplace or
cast out of somewhere
because we’re not liked
or loved by those around
us and don’t believe the
same thing we do?” he
asked.
“You might be the only
born-again Christian in
that workplace, you might
feel a bit awkward with
your co-workers because
they are in the world and
you’re not. We should feel
blessed ... because God
has called us.”
The former Wallaby’s $5
million Rugby Australia
contract was torn up last
month after he refused to
take down an Instagram
post that quoted Bible
scripture and said “hell
awaits” homosexuals and
other sinners.
Folau has launched legal
proceedings with the Fair
Work Commission against
Rugby Australia and is
seeking up to $10 million
in damages.
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Vic govt births bill allows Duo charged over senior Victoria, federal coalition
Vic cop bashing
mint NDIS deal
gender choice
The Victorian government
is again trying to reform
the birth certificate regime
in favour of trans, gender
diverse and intersex people.
Trans, gender diverse and
intersex Victorians will no
longer need to have gender reassignment surgery
in order to change the
sex on their birth certificate, under proposed new
laws.
The state Labor government will on Tuesday
introduce a bill to parliament which, if passed, will
allow applicants to selfnominate the sex listed
on their birth registration
as male, female, or any
other gender diverse or
non-binary descriptor of
their own choice.
This alters the current regime that requires an individual to undergo gender
reassignment surgery before their birth certificate
can be changed.
“The current surgery requirement sends a painful
and false message that
there is something wrong
with being trans, gender
diverse or intersex that
needs to be ‘fixed’ - that’s
why we’re removing this
cruel and unfair barrier,”
Attorney-General Jill Hennessy said in a statement.
The reform also recognises some trans and gender
diverse people are unable
to, or choose not to, undergo such medical procedures.

But Victoria’s Registrar of
Births, Deaths and Marriages will be able to refuse a descriptor that’s
obscene or offensive or
isn’t a recognisable sex
descriptor.
Children will also be able
to apply to alter the sex
on their birth certificate
but only with the backing
of their parents and a supporting statement from
a doctor, registered psychologist or another prescribed person who can
confirm ti would be in the
child’s best interest.
This is the second time the
Andrews government has
presented the bill to state
parliament. Last time, it
was voted down.
Opposition Leader Michael O’Brien said the key
question was whether a
birth certificate reflected
the sex of a person at
birth or how they identified themselves.
“We don’t know if it’s going to be exactly the same
bill (as last time) or a different bill or slightly different, so we’ll see the
detail and then we’ll make
a reasoned decision,” he
told reporters.
Father Tony Kerin, the
Catholic Church’s Episcopal Vicar for Life, Marriage and Family, said the
church did not “approve
or appreciate” the reform.
“When it comes to gender,
we stick with the science,
we count chromosomes,”
he told ABC radio.

Two men have been
charged over the bashing of an off-duty senior
police officer near a Melbourne train station.
Two brothers have been
charged over the “abhorrent” bashing of an offduty senior police officer
near a Melbourne train
station.
Monday’s arrests came
after Transit and Public
Safety Command Assistant Commissioner Chris
O’Neill, 60, was left with
injuries including bleeding on the brain.
The man responsible for
safety on Victoria’s public transport did not identify himself as a police officer when the verbal and
physical argument began
on the grounds of St Kevin’s College in Toorak on
Saturday evening.
Mr O’Neill was attending
a private function before
the brothers allegedly attacked him. They had earlier been thrown off the
train at Heyington station, next to the school.
The pair, aged 18 and 20,
are charged with offences including intentionally
and recklessly causing
serious injury after being
arrested at Malvern East.
They have been remanded in custody to face the
Melbourne Magistrates
Court on Tuesday.
Mr O’Neill suffered two
broken ribs, kidney damage, and severe cuts and
bruises in the bashing

NSW govt intervenes over DV service cuts

NSW Premier Gladys Berejiklian says she is concerned by reports of cuts
to domestic violence support services in the budget but would &quot;never
let that happen&quot;.
Jodie Stephens
NSW Attorney-General
Mark Speakman has “immediately intervened”
after he and the state premier were blindsided by a
decision to cut domestic
violence support services
in western Sydney.
Mr Speakman and Gladys
Berejiklian both said on

Wednesday that they only
learned of cuts to services that morning.
Ms Berejiklian said she
and the treasurer were
“very concerned” to hear
about the reports as they
were out spruiking their
$26.7 billion health spend
in Tuesday’s state budget.
“I’d never let that happen
on our watch,” she told
reporters in Sydney.
“Our government prides
itself on having record investment in domestic violence - more importantly,

we’re the first government
that’s ever in Australia
had a holistic approach to
those issues.”
Later, Mr Speakman said
he’d immediately intervened to ensure there
would be no cuts to the
Sydney Women’s Counselling Service, Penrith
Women’s Health Centre
and Cumberland Women’s Health Centre
It comes after the Women’s Domestic Violence
Court Advocacy Service
on Tuesday criticised the
government’s 2019/20

and was released from
hospital on Monday.
“He has been seen by a
neurosurgeon as he has
some bleeding on the
brain but he will make a
full recovery and will return to duty sooner rather than later,” Assistant
Commissioner Bob Hill
earlier told reporters.
“This was a despicable
act and this behaviour is
abhorrent.”
Mr Hill also said witness accounts of the alleged offenders before
Mr O’Neill was attacked
“suggest they were either alcohol or drug affected”.
“They were certainly affected to the extent they
were urinating and vomiting on the train.”
Police Minister Lisa Neville said she had been in
contact with Mr O’Neill after the “cowardly attack”.
“It is completely unacceptable that anyone
should be attacked or
assaulted just for going about their day,” she
said.
Opposition leader Michael O’Brien said Mr
O’Neill and Victorians deserved better, accusing
the government of dropping the ball on safety on
public transport.
“What does it say about
Melbourne when the man
who’s in charge of safety
on our public transport
system isn’t safe himself?,” he told reporters.

budget.
Treasurer Dominic Perrottet declared a “new
golden century” and said
the state was “strongly in
the black, back to back”,
confirming a $802 million
surplus in 2018/19 and $1
billion next financial year
despite a drop in revenue
and record $93 billion infrastructure spend.
WDVCAS NSW said there
were “endless announcements” on infrastructure
but no evidence of investment in any of their recommendations to tackle
domestic violence.

The Victorian Labor government and federal coalition have struck a deal
confirming how they will
pay for the National Disability Insurance Scheme
in the state.
Victorians have been told
they can now rest assured they will have access to the National Disability Insurance Scheme
for years to come.
The state has become the
fifth to mint a long-term
deal with the federal government over the scheme,
locking in funding and
other arrangements.
The development comes
after a testy negotiation
process, with Victorian
Treasurer Tim Pallas accusing Scott Morrison’s
government just two
months ago of “hoarding” money from the
NDIS to prop up its bottom line.

Under the finalised agreement, which will come into
effect at the start of July,
Victoria will pay $2.59 billion for the scheme this
year and the same again
annually - taking into account inflation - until at
least mid-2023.
The federal government
will pay the remaining
balance of NDIS costs
and give Victoria access
to $2.4 billion in payments
from a fund designed to
reimburse government’s
for the scheme’s expenditure.
Western Australia is expected to sign up to the
scheme in full by 2020,
while negotiations are
continuing with Queensland.
“We are taking the time to
make sure the NDIS transition is a smooth one,”
Social Services Minister
Anne Ruston said.

NSW education budget to
jump by $1.2b
The NSW education budget will reach $18.5 billion
in 2019/20, an increase
of $1.2 billion on the previous year.
Education will receive an
extra $1.2 billion in the
upcoming NSW budget,
with the state government boasting of a record
investment.
Premier Gladys Berejiklian, Treasurer Dominic
Perrottet and Education
Minister Sarah Mitchell
on Monday said education spending would
reach $18.5 billion in
2019/20.
This includes an extra
$600 million in recurrent
spending and $600 million in capital spending.
The budget will also, over
four years, include $6.7
billion for new and upgraded schools, $120 million to expand before and
after school care and $20
million for pre-schools to

build, renovate or extend
their facilities.
Ms Mitchell on Monday announced phonics
screening tests would be
provided to Year 1 students under an optional
trial being rolled out next
year at government and
independent schools.
“We know that there is a
relationship between how
children learn to read and
identifying the sounds of
letters and we think it’s
worth investing in,” she
told reporters in Sydney.
“As we say, it will be a
trial to begin with, I hope
that a lot of schools will
take it up because I think
it’s a good opportunity.”
Further, she said the government would be partnering with Foodbank to
provide a free breakfast
program to 500 schools
in NSW, particularly in
lower socio-economic
areas.
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Labor ready to negotiate on tax cut package

Treasurer Josh Frydenberg. Credit:Alex Ellinghausen

Labor has signalled it is
ready to negotiate with
the Morrison government
over the latter stages of
its $158 billion income tax
plan, formally writing to
Treasurer Josh Frydenberg to establish costings
for the 10-year policy.
The move from shadow
treasurer Jim Chalmers
marks a shift inside Labor,
with MPs now ready to accept stages one and two
of the policy, while continuing to debate the third
stage of the plan - which
by itself is estimated to
cost up to $95 billion.
The party could still be
left out of negotiations if
the Coalition secures the
vote of Centre Alliance
and One Nation, with talks
between the crossbench
and Finance Minister Mathias Cormann continuing, in an effort to pass
the tax package as soon
as possible when Parliament returns in July.
Workers, retailers and
the Reserve Bank are depending on the first stage
of the package, an offset
worth $1080 due to be delivered with tax returns,
to offer relief from torpid
wage growth and stimulate the economy out of
one of its worst results
since the global financial
crisis.
In his letter to Mr Frydenberg, Dr Chalmers said
“Labor stands ready to
urgently pass the first
tranche of tax cuts to address the weakness in the

economy” and requested
the total cost to the budget in each year of the tax
package.
“We require this additional information to properly
consider the latter stages
before making final decisions,” he said.
According to a Deloitte
Access Economics report
to be released on Monday,
real retail turnover growth
is expected to fall to 1.5
per cent this year - its
worst result since 2011 before lifting back up to
2.9 per cent in 2020 if the
tax cuts are passed.
Deloitte partner David
Rumbens said retailers are
taking a “double hit” from
tepid wage growth and
declining house prices
but the immediate injection of a tax offset should
produce some stimulus.
“Usually tax cuts result
in a marginally higher
take home pay packet,
supporting a gradual and
ongoing increase in consumption,” he said.
“The difference this time
around is that the tax policy changes will be putting cold hard cash in the
hands of consumers once
they have lodged their returns.”
He said predicted further
interest rate cuts would
also help lift spending,
“as monetary and fiscal
stimulus work together
for the first time in over a
decade”.
Futures markets are pricing in the chance of an-

Shadow treasurer Jim Chalmers. Credit:Alex Ellinghausen

other RBA rate cut in July
to a new record low of 1
per cent at more than 70
per cent.
Dr Chalmers has said Labor would avoid the “top
end of town” rhetoric that
characterised its failed
election campaign, but is
still seeking information
from Mr Frydenberg on
the total cost to the budget of tax relief for those
earning over $180,000.
The third stage would
impose one flat tax rate
of 30 cents in the dollar
on all earnings between
$45,000 and $200,000 if it
is implemented in 2024 delivering larger tax cuts
to higher income earners
because they pay more
tax.
New analysis from the leftleaning Australia Institute
found those earning more
than $180,000 would get
a $33 billion benefit out of
the $95 billion total cost
over five years from the
start date in 2024-25.
In the first year the tax cut
comes into effect about
$11 billion would go to
men and about $6 billion
would go to women, the
think tank found.
“As the tax cuts progress
through the three stages, women get a smaller
and smaller share,” said
Australia Institute senior
economist Matt Grudnoff.
“This is because the tax
cuts increasingly flow to
high income earners and
men are much more likely
to earn higher incomes

than women.”
Stage two, due to come in
from 2022, would see the
stage one tax cut of $1080
doubled for most workers
and the 32.5 per cent tax

bracket increased from
$90,000 to $120,000.
Middle income earners get
61 per cent of the benefit
of stage two, while highincome taxpayers will get

26 per cent.
The Australia Institute
found 47 per cent of the
first stage the tax cuts
would go to females and
53 per cent to males.

Treasurer rejects Labor’s tax cut demands

Federal Labor won’t be getting the extra information
it wants on the Morrison
government’s promised
tax cuts, says Treasurer
Josh Frydenberg.
Josh Frydenberg insists
that low and middle-income earners will be the
ultimate winners from
the federal government’s
promised tax cuts.
This comes as the treasurer is refusing to tell
Labor exactly how much
of coalition’s $158 billion package will benefit
people earning more than
$180,000.
“The lower and middle income earners are the winners,” Mr Frydenberg told
ABC TV from Washington
on Tuesday.
“The numbers are clearly
set out in the budget.”
The details Labor is seeking are more specific than
what was contained in the
budget.
The coalition needs Labor or at least four crossbenchers to support the
full three-stage tax plan to
get it through the Senate
when parliament resumes
next month.
Labor supports the first
stage of the plan, which

will mean extra cash for
low and middle incomeearners.
But it believes the later
stage, aimed at flattening
the tax rates by mid-2024,
shouldn’t be legislated
years in advance and may
be skewed toward the
wealthy.
The coalition has ruled out
splitting up the plan, arguing the last stage brings
much-needed structural
reform.
Mr Frydenberg says it’s
time for Labor to accept
the mandate Australians
handed the government to
roll out the tax plan when
it re-elected the coalition
on May 18.
“The Australian people
voted for lower taxes, not
Labor’s higher taxes and
redistribution agenda,” he
said.
“The Labor Party is again
going on with this class
warfare rhetoric. What
we’re talking about is
helping people get ahead
who have a go.”
Senior Labor frontbencher
Tanya Plibersek says the
government does not have
a mandate to legislate tax
cuts five years in advance
while the economy is fac-

ing pressures from all directions.
“You get a mandate for a
term, you don’t get a mandate for eternity because
you win one election,” she
told ABC Radio National.
“They’re asking us to
pass a package where
they won’t give us details
about the distributional
analysis of who benefits
from the later stages of
this tax package.
“And they’re asking us to
make commitments now
for tax cuts that come in
in not just one election’s
time, but two elections
time.”
One Nation leader Pauline
Hanson, who directs the
two Senate votes, has said
she won’t back the plan
because major infrastructure spending would be a
better way to stimulate the
economy.
Centre Alliance, which
also has two votes, remains on the fence, amid
concerns the extra cash
for workers could be lost
to rising power costs.
The minor party’s senator
Rex Patrick met Finance
Minister Mathias Cormann
to discuss the tax package
on Monday.

العامل الروحاني د .عالء العوادي

مـحل حـلويات جـاهز لالسـتثمار

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

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

فرصة استثمار نادرة ألصحاب اخلربة
يف جمال صناعة احللويات العربية
احملل جمهز بالكامل

WORLD FRUIT

أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه
الـطازجة باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان واملـعلبات واملرطبات
واملكـسرات والـخبز وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

ماندارين ( 1كيلو) بـ $ 1,99

ليمون حامض (صندوق) بـ $ 9,99

تفاح ( 1( )Pink Ladyكيلو) بـ $ 1,99

لالتصال0414 600 042 :

بـإدارة السيد الـيان بولـس

لـيمون ( 1كيلو) بـ $ 0,99

خس لبناني (الـواحدة) بـ $ 0,99
بـطاطا حـلوة ( 1كيلو)) بـ $ 1,50

أطرميز مـخلـّل (مكدوس) بـ $ 3,99

جــوز ( 1كيلو) بـ $ 11,99

زيـتون بـلدي ()Home made
( 2كيلو) بـ $ 11,99

نبيع بالجملة هذا العرض
واملفرّق ..صاحل لغاية
نؤمـن طلبات
ّ
يوم
املطاعم..
اجلمعة
نفتح  7أيام يف
األسبوع  29حزيران

زيت بلدي اسرتالي (..)Extra Virgin
مشكـلة مستوردة من دبي
حلويات
ّ
World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; Ph: 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown, M; 0410 062 726

بـندوة ( 1كيلو) بـ $ 1,49

