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اردوغان :لن نسمح بتأخري الواليات
املتحدة املنطقة اآلمنة يف سورية

مجال ونتنياهو يهنئ ترامب على قراره
واشنطن تفرض عقوبات على بنك ّ

مـجلس األمـن ِّ
يـمدد للـيونيفيل دون تـغيري فـي املـهمّات
واسـرائيل تـوقف خـروج جـنودها اىل احلدود الـشمالية

اخلارجية
وزارة
رحبت
ّ
بالتجديد الذي إعتمد جملس
االمن باإلمجاع بقرار يقضي
بالتجديد لقوات اليونيفيل
ملدة سنة ،وقد جاء التمديد
من دون املس بوالية
اليونيفيل ،ومع احملافظة
على عدد عناصرها متكينا
هلا من القيام بواجباتها
على أكمل وجه».
وقال بيان الوزارة «كما
أن القرار أدان وألول مرة
اإلسرائيلية
اإلنتهاكات
للسيادة اللبنانية اجلوية
يشكر
لبنان
والربية.
مجيع الدول الصديقة اليت
وقفت إىل جانبه وساندته
يف إعتماد هذا القرار،
الذي يؤكد مرة جديدة على
حرص جملس األمن على
استقرار لبنان واملنطقة
والذي يدين بشكل صريح
التعديات اإلسرائيلية على

دوريات لليونيفيل يف كفركال على الحدود الجنوبية (أ.ف.ب)
لبنان».
تسارعت التطورات عشية
عطلة األسبوع ،اليت متتد
من السبت (اليوم) إىل
الثالثاء املقبل ،ملناسبة
عيد رأس السنة اهلجرية،

لتمعن يف خلط األوراق،
الضغوطات
ومضاعفة
على الواقع اللبناني ،يف
وقت تتجه فيه األنظار إىل
خلوة بيت الدين ملناقشة
ذات
اقرتاحات
مجلة

 Luxuryللسفر والسياحة

دوامة
صلة باخلروج من
ّ
الضغط االقتصادي ،بعد
ترتيبات تكاد تبعد املخاطر
األمنية أو أي اشتباك

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

تعهد الرئيس الرتكي
رجب طيب اردوغان بعدم
السماح للواليات املتحدة

بتأخري إقامة «منطقة آمنة»
مشال سورية.

التتمة صفحة 21

اجليش السوري يتقدم يف ريف إدلب
ويسيطر على قرى جديدة

عسكري حمتمل ،تكون فيه
إسرائيل طرفًا على الساحة
اللبنانية.
املفاجأة األوىل ولكن
املنتظرة متثلت بإعالن
اخلزانة األمريكية فرض
عقوبات على مجال ترست
بنك والشركات التابعة
له يف لبنان ،حتت مزاعم
قدمية من ان البنك يتعامل
وحيول
مع حزب اهلل،
ّ
األموال ألسر الذين يقومون
بعمليات من عناصر احلزب،
فض ًال عن فرض عقوبات
ينقلون
أشخاص
على
األموال من احلرس الثوري
اإليراني إىل حركة محاس،
عرب حزب اهلل.
وسارع بنيامني نتنياهو

السوري
اجليش
تابع
تقدمه يف ريف ريف إدلب
اجلنوبي ،وسيطر على

عدد من القرى والتالل
االسرتاتيجية ،بينها اخلوين

التتمة صفحة 21

جملس األمن يدين تصعيد احلوثيني اهلجمات
على البنية التحتية املدنية السعودية
التفاصيل صفحة 21

مـطلوب مـيكانـيكي

مطلوب ميكانيكي للعمل
بدوام كامل أو جزئي
الخربة ضرورية
لالتصال97905999 :

التتمة صفحة 21

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

التفاصيل الصفحة 17

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

ال تفوتوا حضور أمجل
عروض السريك

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح  7من االثنني حتى األربعاء من  5صباحا  5 -بعد الظهر..
ايام يف

األسبوع :من الخميس 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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لــبنانيات

جملس الوزراء أقر اسرتاتيجية االمن السيرباني
اجلراح :كل البلد متضامن يف إدانة العدوان اإلسرائيلي
ورسالة الوحدة الوطنية جتاه ما حصل هي االهم

بري تابع األوضاع مع زواره ابو فاعور:

ملتزمون الوصول اىل نسبة صفر تلوث صناعي
على نهر الليطاني نهاية هذا الصيف

مجلس الوزراء مجتمعا يف بيت الدين برئاسة الرئيس العماد ميشال عون

الرئيس بري مستقبال الوزير أبو فاعور وعلوية

أقر جملس الوزراء ،الذي عقد
قرابة األوىل بعد ظهر امس
االول يف املقر الرئاسي الصيفي
يف بيت الدين برئاسة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
ويف حضور رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري وغياب نائب
رئيس احلكومة غسان حاصباني،
اواديس
السياحة
ووزراء:
كيدانيان ،والصحة مجيل جبق،
ووزير الدولة لشؤون جملس
النواب حممود قماطي ،معظم
بنود جدول االعمال ،وأبرزها
اسرتاتيجية االمن السيرباني،
فيما مت تأجيل البنود االخرى اىل
اجللسة املقبلة.

الجراح

وبعد انتهاء اجللسة ،صرح وزير
االعالم مجال اجلراح للصحافيني:
«لقد مت إقرار معظم البنود
املدرجة على جدول اعمال جملس

الوزراء .وهناك بعض البنود
االخرى مت ارجاؤها اىل اجللسة
املقبلة إلحضار املزيد من األرقام
والدراسات املتعلقة بها».
أضاف« :املوضوع األهم هو
الذي اختتمت به اجللسة ،وكان
فخامة الرئيس حيب االستماع
اىل االسرتاتيجية اخلاصة باالمن
السيرباني .ولقد مت عرضها
من السيدة لينا عويدات يف
حضور رئيس اجمللس األعلى
للدفاع .وحصل شرح مفصل
هلذه االسرتاتيجية ،وحنن نعلن
انطالق هذه اخلطة اليت هي
أساسية وضرورية حلماية شبكات
االتصاالت والوزارات واحلكومات
من خماطر االمن السيرباني.
اليوم وضعت هذه اخلطة موضع
التنفيذ ،بعد عرضها على فخامة
الرئيس ،وستبدأ اللجنة املكلفة
باختاذ كل اإلجراءات الالزمة
لتدخل حيز التطبيق».

سئل عن التعيينات القضائية،
فأجاب« :هذه التعيينات مل
تطرح اليوم».
سئل :هل مت التطرق اىل
الوضع األمين يف البلد؟ أجاب:
«مل يتم عرض الوضع يف هذه
اجللسة ،باعتبار انه مت عرضه
يف اجللسة السابقة ،وموقف
احلكومة وفخامة الرئيس وكل
البلد متضامن يف شجب وإدانة
العدوان اإلسرائيلي .واهم
رسالة يف هذا املوضوع هي
رسالة الوحدة الوطنية جتاه ما
حصل من اعتداءات إسرائيلية،
وكل األمور األخرى هي موضع
متابعة من فخامة الرئيس ودولة
الرئيس».

خلوة

وكان سبق اجللسة خلوة بني
رئيس اجلمهورية والرئيس
احلريري تناولت جدول االعمال.

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية
يف عني التينة ،وزير الصناعة
وائل ابو فاعور ورئيس املصلحة
الوطنية لنهر الليطاني سامي
علوية ،وجرى عرض لالجراءات
املشرتكة اليت تقوم بها وزارة
الصناعة بالتعاون مع املصلحة
الوطنية لنهر الليطاني إلزالة
التلوث الصناعي على جمرى
النهر.
وقال ابو فاعور بعد اللقاء:
«تشرفت واالستاذ سامي علوية
بلقاء دولة الرئيس بري لوضعه
يف اجواء االجراءات املشرتكة
اليت تقوم بها وزارة الصناعة
بالتعاون مع املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني لرفع التلوث عن
الليطاني وعن حبرية القرعون.
ففي اخللفية التارخيية ملشروع
جر مياه الليطاني اىل اجلنوب هو
حلم االمام السيد موسى الصدر

شيخ العقل التقى السفري اإليراني وأبو احلسن:

لتوحيد الرؤية حيال األخطار وأوهلا اخلطر اإلسرائيلي

استقبل شيخ عقل طائفة
املوحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن يف دار الطائفة يف
بريوت اليوم ،السفري اإليراني
حممد جالل فريوزنيا ،يرافقه
املستشار السياسي يف السفارة
محيد ثاني .وختلل اللقاء عرض
للتطورات الراهنة .وشدد حسن
على «ضرورة التمسك بلغة
االنفتاح واحلوار على مستوى
العالقات اإلسالمية  -اإلسالمية،
يف إطار من احلرص على
وحدة دول املنطقة وسيادتها
واستقرارها وحق شعوبها يف
احلرية والدميوقراطية ،وحتقيق
استقرار أفضل يف العاملني
العربي واإلسالمي ،وذلك يف
سياق يهدف إىل توحيد الرؤية
ٍ
حيال األخطار اليت تهدد منطقنت،ا
وأوهلا اخلطر اإلسرائيلي الدائم
واعتداءاته املتواصلة على لبنان،
كما القضية الفلسطينية وصوال
اىل دولة مستقلة وعاصمتها
القدس الشريف».
ودعا «إيران مبا هلا من دور مؤثر

شيخ العقل مستقبال السفري االيراني

إىل إجياد فرص التالقي وتقديم
املبادرات الرامية إىل نزع فتيل
التوترات يف منطقتنا» ،متمنيا
«جناح الوساطة الفرنسية يف
ختفيف حدة التوترات الدولية».

أبو الحسن

وكان حسن استقبل عضو «اللقاء
الدميوقراطي» النائب هادي ابو
احلسن وجرى حبث يف األوضاع
العامة ومواضيع متصلة بشؤون
الطائفة والوطن.

وإثر اللقاء صرح أبو احلسن:
«تشرفنا اليوم بزيارة مساحة شيخ
عقل طائفة املوحدين الدروز،
وكانت مناسبة قدمنا خالهلا
الشكر والعرفان لسماحة الشيخ
على مواقفه الوطنية اجلريئة
واملتقدمة ،وللتنويه بالقمة
الروحية اإلسالمية  -املسيحية
اليت انعقدت يف دار طائفة
املوحدين الدروز .وشكل اللقاء
فرصة عرضنا فيها مع مساحته

املسائل الوطنية العامة وقضايا
داخلية ،وخصوصا املوضوعني
االقتصادي واالجتماعي ،واحلوار
االقتصادي الذي دعا اليه
رئيس اجلمهورية اىل بعبدا يوم
االثنني ،كما جرى التطرق اىل
التطورات العسكرية املتسارعة
اليت من شأنها وضع لبنان
عرضة لعدوان إسرائيلي غاشم،
ويف هذا السياق كان تأكيد يف
اللقاء على أهمية احلوار والتفاهم
بني مجيع املكونات اللبنانية من
اجل تشكيل موقف وطين واحد
وموحد ،ملواجهة املخاطر أكان
االقتصادي
املستوى
على
وهواجسه او التحديات اإلقليمية
واملخاطر من عدوان إسرائيلي».
ومن زوار دار الطائفة وفد من
عائلة اجلردي يف عاليه عرض
حلسن قضايا متصلة بالعائلة،
والسيدين ايلي دانيال وهشام
عجيب ،ورئيسة اللجنة االجتماعية
يف اجمللس املذهيب غادة جنبالط
وعضو اجمللس املذهيب زياد
خطار.

وحنن على بعد ايام من ذكرى
اختفاء االمام نتذكر هذه القامه
اللبنانية والعربية واالسالمية
الكربى ،ونتذكر هذا احللم ولدينا
مسؤولية ان منضي مبا نقوم به
والسري به ورفع التلوث».
واضاف« :الرئيس بري يقول
كان هذا احللم لدى االمام
الصدر ولدي شخصيا لكي نروي
اهل اجلنوب ماء زالال ،لالسف
بفعل التلوث الذي حصل حتول
هذا النهر اىل نقمة على ابناء
البقاع واجلنوب  ،فدولته كما
هو حريص على الوحدة الوطنية
وعلى التفاهمات الوطنية هو
ايضا حريص على صحة وبيئة
املواطنني اللبنانيني يف كل
املناطق  .لقد وضعناه يف جو
االجراءات اليت تقوم بها وزارة
الصناعة واملصلحة الوطنية لنهر
الليطاني وكما سبق واعلنت وزارة
الصناعة انه بنهاية هذا الصيف
سنصل اىل نسبة صفر تلوث
صناعي يف الليطاني واليوم
ومن هنا من مقر الرئاسة الثانية
يف عني التينة نكرر هذا االلتزام
انه يف نهاية هذا الصيف سنصل
اىل صفر تلوث يف نهر الليطاني
 ،حتى اللحظة مت الكشف على
 75مصنعا على عدة مراحل من
هذه املؤسسات تبني ان هناك
 45مؤسسة صناعية مطابقة
للمواصفات البيئية وهناك 28
مؤسسة غري مطابقة ومت اختاذ
قرارات بشأنها.
يبقى انه يف  28ايلول تنتهي
مهلة املصانع يف الفئة االوىل
ايضا سوف يتم اختاذ نفس
االجراءات  ،وهناك قرار حاسم

بالتعامل مع هذه االمور حلفظ
صحة املواطنني من كل املناطق
وال يفوتين االشادة بالعمل
املشرتك مع مصلحة الليطاني
اليت تتعاون مع وزارة الصناعة
والزراعة وباقي الوزارات من
اجل اجناز هذا االمر واطالب
كافة الوزارات ان حتذو حذو ما
هو قائم من تعاون بني وزارة
الليطاني
ومصلحة
الصناعة
مطالبا جملس االمناء واالعمار
االسراع بانشاء حمطات الصرف
الصحي ال سيما حمطيت متنني
واملرج لضمان التأكد اننا نتقدم
يف معاجلة مسألة الليطاني».
وختم« :أمر الليطاني ال يتعلق
بابناء البقاع وابناء اجلنوب امنا
كل اللبنانيني».
كذلك استقبل رئيس اجمللس
سفري روسيا االحتادية الكسندر
زاسبكني.
وعرض بري االوضاع يف لبنان
يف ضوء استمرار اسرائيل يف
خروقاتها وانتهاكاتها للسيادة
اللبنانية ولبنود القرار االممي
 1701والعدوان االسرائيلي
الذي استهدف الضاحية اجلنوبية
لبريوت ،خالل لقائه القائد العام
لقوات «اليونيفيل» يف اجلنوب
اجلنرال ستيفانو دل كول.
واختتم بري لقاءاته باستقبال
السيدة منى اهلرواي وجنلها
روالن ،وقدما له دعوة للمشاركة
يف الذكرى السنوية لرحيل
الرئيس الياس اهلراوي.
تسلم رئيس جملس النواب برقية
تهنئة من الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي ملناسبة حلول
العام اهلجري اجلديد.

مكتب عازار نفى أي عالقة له بإشكال
ملعب نادي عرمون

صدر عن املكتب االعالمي للنائب
روجيه عازار البيان اآلتي« :بعد
تداول خرب نقال عن صفحة
«وينية الدولة» عن إشكال يف
ملعب نادي بلدة عرمون وزج
اسم النائب عازار فيه ،يهمنا
أن نوضح ان ال النائب عازار وال
التيار الوطين احلر كانا موجودين،
وان ما حصل هو إشكال فردي
ال عالقة لعازار وللتيار به.

إن النائب عازار يدعو أبناء
بلدته عرمون اىل وحدة الصف
واللقاء على اخلري ومصلحة
البلدة والرتفع عن االستفزازات
والسجاالت الفئوية الضيقة
اليت ال تفيد أحدا ،ويتمنى على
االعالم نقل االحداث حبقيقتها
وليس االجنرار اىل وجهات نظر
ووضع حتليالت ال أساس هلا من
الصحة».
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لــبنانيات

اختتم اقامته يف بيت الدين وعاد اىل بعبدا وطمأن أبناء الشوف

قاسم :موقف الرئاسات الثالث من العدوان

تارخيي
خطأ
احلرب
يف
حصل
ما
اجلمهورية:
رئيس
االسرائيلي نبيل وشريف وحتية للجيش الوطين
وانتهى ولبنان ال يعيش اال بكم

الرئيس العماد ميشال عون يلقي كلمته خالل اللقاء الشعبي
اختتم رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون اقامته يف املقر
الصيفي لرئاسة اجلمهورية
يف قصر بيت الدين ،بلقاء
شعيب موسع ،ضم عددا كبريا
من أبناء منطقة الشوف ومن
املنتسبني اىل «التيار الوطين
احلر» ،طمأن يف خالله «اجلميع
من دون استثناء ،والقلة اليت
رمبا ال يزال لديها بعض القلق،
اىل ان ما حصل سابقا يف
الشوف خالل سنوات احلرب،
كان خطأ تارخييا او سلسلسة
أخطاء ارتكبت من عدة اطراف.
وما حصل كان غري مسموح به
إنسانيا وال هو بعمل عقالني.
لكن خالل التاريخ ،حصلت أمور
مماثلة له ،واالنسان عليه ان
يعيش مع االحياء ال مع احقاد
املاضي .من هنا أهمية قدرتنا
على ختطي كل هذه االحداث،
ألنه اذا ما بقينا فيها ال ميكننا
بناء املستقبل .بالطبع ال
جيب علينا ان ننساها كي ال
نكرر اخطاءنا ،وانا أؤكد لكم
وأكرر بأن ما حصل انتهى
اىل غري رجعة وانا مسؤؤل عن
كالمي».
وأشار اىل ان «احلادثة
املؤسفة األخرية اليت حصلت
يف قربمشون أعطت عربة
للجميع قائمة على ضرورة عدم
تكرارها» ،وقال« :طاملا انا
معكم فال خوف».
اضاف« :اليوم يشكل خامتة
اللقاءات يف قصر بيت الدين
بلقاء االحبة» ،مؤكدا «مواصلة
العمل من اجل حتقيق االمناء
يف املنطقة ،من مستشفى
دير القمر اىل توسيع وتأهيل
طرقات القرى وتلبية حاجاتها.
وانين ادعوكم اىل العودة
اىل هنا ،على األقل لتمضية
فصل الصيف ملن منكم مل
يعد بعد ،وذلك من اجل تأكيد
تعلقنا جبذورنا ال سيما يف
املناطق اليت لنا فيها ذكريات
عزيزة».
واكد الرئيس عون أن «لبنان
ال يعيش اال بكم .وأمتنى لكم
النجاح يف اعمالكم العادية
كما يف اعمالكم االستثنائية
من خالل خياراتكم .واصلوا
ما تقومون به فتكونوا من

الناجحني».

نصار

وكان العميد املتقاعد جوزف
نصار ،القى كلمة يف مستهل
اللقاء ،جاء فيها« :سيدي
العماد ،امسحوا لي ان اناديكم
بهذا اللقب االحب على قلوبنا
مجيعا .حنن لسنا هنا ألجل ان
نطلب امناء ملنطقتنا ،ففخامتكم
مل توفروا مناسبة اال وذكرمت
خطط االمناء فيها ،ال سيما
البنى التحتية ،من ماء وكهرباء
وطرقات ،وقد انطلقت يف
عهدكم .حنن هنا لنعرب عن
والئنا وتشبثنا برتاب اجدادنا
يف قضاء الشوف ،ساحال
ووسطا وجبال وصوال اىل ارزه
الشامخ .فنحن متجذرون هنا
وال شوف من دوننا ،وال حنن
من دون شوفنا .حنن ال خناف
من شركائنا يف املنطقة ،فنحن
نشاركهم افراحهم واتراحهم،

كما يشاركوننا أيضا .وقد
تعلمنا من فخامتكم االنفتاح
على اآلخر واحرتام اختالفات
االخرين ورموزهم ومعتقداتهم
وخياراتهم .لقد تعلمنا منكم
الشجاعة أيضا كما اإلقدام
واملطالبة باحلقوق وحتصيلها.
وحقنا ان نبقى أينما شئنا ،ال
سيما حيث ولد ودفن آباؤنا
وسيكرب ابناؤنا .ان ديننا
وقيمنا قائمة على السالم
واحملبة ،ويدنا ممدودة اىل
اجلميع لتحقيقهما حتت قيادتكم
احلكيمة .اطال اهلل بعمركم
عمادنا ودام الشوف بكامل
مكوناته ليدوم لبنان».

العودة اىل قصر بعبدا

بعد ذلك غادر الرئيس عون
قصر بيت الدين ،بعدما امضى
فيه فرتة تقارب األسبوعني،
عائدا اىل القصر اجلمهوري يف
بعبدا.

سامي اجلميل محل السلطة السياسية مسؤولية كم
األفواه املنتقدة للتجاوزات يف اجلامعة اللبنانية

النائب الجميل مستقبال الوفد

استقبل رئيس حزب الكتائب
اللبنانية النائب سامي اجلميل
يف بيت الكتائب املركزي يف
الصيفي وفدا من «أصدقاء
اجلامعة اللبنانية».
وعرض الوفد ،حبسب بيان
للجميل،
االعالمي
للمكتب
«املشكالت اليت تعاني منها
اجلامعة من بينها ،ضرب احلريات
املتمثل يف الدعاوى املقامة من
رئيس اجلامعة اللبنانية ضد
اكادمييني واعالميني ونقابيني
ورجال أعمال».
واعترب رئيس الكتائب أن

«اجلامعة اللبنانية هي صرح
وطين جيب ان يبقى لكل
اللبنانيني».
التعديات
رفض
كما
والتجاوزات احلاصلة فيها،
للسلطة
«املسؤولية
حممال
السياسية الراعية للمتجاوزين
اليت تتعرض مداورة للحريات
العامة ،السيما حرية الرأي
والتعبري واليت تسخر بعض
القضاء واألجهزة األمنية ،لكم
األفواه املنتقدة للتجاوزات يف
اإلدارات العامة ومنها اجلامعة
اللبنانية».

اشار نائب األمني العام
ل»حزب اهلل» الشيخ نعيم
قاسم يف كلمة القاها خالل
حفل التخرج السنوي ملدارس
املهدي للعام الدراسي - 2018
 2019انه «على مستوى لبنان
بأن إسرائيل
الكل شاهد وعرف َّ
اعتدت بطائرتني مسريتني يف
الضاحية اجلنوبية ،واعتدت
بالقصف يف سوريا على مبنى
استشهد فيه اثنان من أعزائنا
املؤمنني املقاومني اجملاهدين.
اليوم إسرائيل مسؤولة عن
هذين العدوانني ،وال نقاش
أبدا يف ذلك ،الحظت أن
البعض كان حياول أن يناقش
هل املسريات إسرائيلية أم ال؟
هي إسرائيلية مئة يف املئة،
هل كانت توجه من أحد؟ كانت
توجه من إسرائيل مئة يف
املئة ،كل األدلة اليت حبوزتنا
تثبت أن إسرائيل وراء هذا
العدوان على الضاحية اجلنوبية
وعلى أخوينا الشهيدين».
اضاف« :املشهد اللبناني يف
إدانة العدوان وضرورة الرد
هو مشهد مميز مل نشهد مثله
قبل ذلك يف لبنان ،الرئاسات
الثالث موقفها نبيل وشريف،
القوى السياسية باإلمجال
كانت مؤيدة وداعمة ورافضة
للعدوان ،أما احلالة الشعبية
فهي على درجة عالية من
التعاطف من أقصى اجلنوب
إىل أقصى الشمال ،ومن البقاع
إىل الوسط إىل بريوت إىل كل
منطقة يف لبنان ،يف هذه املرة
رأينا اهتماما والتفافا وصورة
لثالثي املنعة اجليش
قوية
ِّ
والشعب واملقاومة بأبهى
التجليات اليت ميكن أن تكون
على األرض اللبنانية ،وهذا ما
يغيظ األعداء ويزعجهم».
وتابع« :حنن نعلم أن هناك
حصلت،
كثرية
اتصاالت
لتقول هدئوا املوقف ،لكن
بأن هذا
كانت النتيجة دائما
َّ
الثالثي يقف باملرصاد وأنه
متماسك يف مواجهة العدوان،
وباألمس أطلق عناصر وضباط
من اجليش اللبناني النار على
مسرية إسرائيلية يف اجلنوب
اللبناني يف بلدة العديسة،
نرسل التحية هلذا اجليش
اللبناني الوطين ،الذي يعمل
على أن يكون سياجا حيمي
لبنان ويساهم يف عزة ومنعة
أبنائه اليوم هذا املشهد
مشهد كبري ،يغيظ الكافرين
ويغيظ املعتدين ،ويغيظ كل
احلاقدين ،هذا مل يأت بشكل
عابر وعادي ،هذا جاء نتيجة
تضحيات منذ سنة ،1982
تراكم دماء الشهداء وعطاء
اجملاهدين هو الذي ولد هذه
والثبات
الصمود
النتيجة،
هو الذي ولد هذه النتيجة،
اإلستعداد للتضحية وما جرى
من انتصارين وحترير كان
السبب املباشر يف أن يكون
لبنان لديه منعة ولديه قوة».
وختم« :عندما نصل يف لبنان
أن ال يتكلم أحد عن العالقة
مع إسرائيل او الصداقة
مع إسرائيل ،حتى ولو كان

الشيخ نعيم قاسم
البعض تهف أنفسهم لعالقة
مع إسرائيل لكن ال يتجرأون
عن اإلعالن عنها ،هذا األمر
عظيم جدا أن يكون هناك
إمجاع لبناني على تعبري «العدو
إجناز
وهذا
اإلسرائيلي»،

من إجنازات تراكم تضحيات
املقاومة ،إليهم نهدي التحايا،
إىل سيد الشهداء ،إىل شيخ
الشهيدين
إىل
الشهداء،
العزيزين املعطاءين وإىل كل
من أعطى وضحى».

صفي الدين يف لقاء تكرميي لفاعليات اهلرمل:

مل ولن نسعى للحرب لكن من يعتدي
علينا سينال عقابه حتما

السيد هاشم صفي الدين

أكد رئيس اجمللس التنفيذي
يف «حزب اهلل» السيد هاشم
صفي الدين خالل لقاء تكرميي
حبضور
اهلرمل،
لفاعليات
النائب إيهاب محادة ،النائب
السابق نوار الساحلي ،مسؤول
منطقة البقاع يف «حزب اهلل»
حسني النمر ،رئيس احتاد
بلديات اهلرمل نصري اهلق،
وخماتري،
بلديات
رؤساء
ممثلون عن حركة أمل واألحزاب
الوطنية ،ان «املقاومة وقائدها
قالوا كلمتهم منذ زمن ،اليت ال
تردد فيها وال تراجع عنها ،بأن
العدو الذي يعتدي علينا سينال
عقابه حتما ،حتى لو حتدث كل
العامل مع اي جهة».
وقال« :السيد قال لنتنياهو
أن عليه الوقوف على رجل
ونصف ،وأنا اقول له انتظر
«الكف»  ،ولن تبقى واقفا على
رجل ونصف ،وأنتم تعلمون ما
سيحصل له عند ذلك».
اضاف« :حنن ال نتحدث
لالدعاء ،وإمنا نتحدث عن وقائع
وجتارب ،ونعرف بأن نتنياهو
ال يستطيع سوى ان يتهددنا
بقصف طائراته وباالعتداء
وقتل الناس» ،مشددا على
«أننا مل ولن نسعى للحرب،
لكننا ندافع عن أهلنا وبلدنا
وسيادتنا وكرامتنا وهذا هو

األهم».
ورأى ان «نتنياهو يريد
بعدوانه األخري أن حيصد
وأن
اإلنتخابية،
األصوات
اهلدف الذي يدفع امريكا
والغرب للتواصل مع القوى
السياسية اللبنانية ،هو جتنب
الرد حلماية نتنياهو اخلائف،
لكي ينجح يف االنتخابات،
فهم خائفون من ضربة توجه
إليه تزيده ذال وهوانا ،فيخسر
اصواتا وخيسرون معها رهانات
يهددوننا بها ،قد أثبتت التجربة
ضعفها».
امنائيا قال صفي الدين:
«نسعى وسنبقى نسعى ،سواء
من خالل جملس إمناء بعلبك -
اهلرمل  ،أو من خالل امللفات
واليت
الكثرية،
املطلبية
تبنتها كتلة الوفاء للمقاومة
وتكتل بعلبك  -اهلرمل ضمن
اإلمكانيات املتاحة».
وحول موضوع الفساد اكد بأن
«قرار مواجهة الفساد قد اختذ،
وسنكمل هذا الطريق الطويل
والذي حيتاج ايضا إىل نفس
طويل».
وألقى الشيخ بالل ناصر
الدين كلمة ترحيبية ،مؤكدا
«االستمرار يف نهج املقاومة
وخطها ،بقيادة السيد حسن
نصراهلل».
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الرئيس عون التقى وزير الصحة العراقي:
احلريري استقبل وفدا من غرفة
معلوف:الرد على
حريصون على تعزيز عالقات التعاون االعتداء اإلسرائيلي جتارة سلطنة عمان وعرض مع عربيد
العلوان :ممتنون للرغبة يف تقوية التعاون وارد طاملا أن التسليم
اوضاع اجمللس االقتصادي

والعمل مع القطاعات العراقية كافة

أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون «حرص لبنان على
تعزيز عالقات التعاون بني لبنان
والعراق يف اجملاالت كافة»،
وابلغ وزير الصحة العراقي
عالء العلوان الذي استقبله قبل
ظهر امس االول يف قصر بيت
الدين ،ترحيبه بـ «التعاون بني
البلدين يف اجملالني االستشفائي
والصحي ،والتنسيق يف جمال
االستفادة من اخلربات الطبية
والعلمية اللبنانية للمساعدة يف
نهضة القطاع الصحي العراقي
الذي مين بأضرار نتيجة االحداث
اليت شهدها العراق خالل األعوام
املاضية».
وخالل اللقاء الذي حضره وزير
الصحة مجيل جبق ،شدد الرئيس
عون على «التطور الذي حققته
صناعة االدوية يف لبنان،
باالضافة اىل التقدم العلمي
اجلامعي يف اجملالني الصحي
والطيب ،مؤكدا استعادة الكوادر
الطبية اللبنانية يف هذا اجملال».
ومحل الرئيس عون الوزير
العراقي حتياته اىل الرئيس
العراقي برهم صاحل ومتنياته
له بالتوفيق ،وللشعب العراقي
واالستقرار
االمن
الشقيق
واالزدهار.

العلوان

وبعد اللقاء ،ادىل الوزير
العلوان بتصريح اىل االعالميني
قال فيه« :تشرفنا اليوم بلقاء
فخامة الرئيس اثناء زيارتنا اىل
اجلمهورية اللبنانية ،ويسرنا
كثريا الدعم املطلق لفخامته
بالنسبة اىل كل ما سيؤدي
اىل تقوية التعاون بني العراق
ولبنان يف اجملال الصحي.
ولقد حتدثنا بشكل سريع عن
آفاق التعاون ال سيما جلهة
إعادة بناء القطاع الصحي يف
العراق وتقوية التعاون يف كافة
اجملاالت بني القطاع الصحي يف
لبنان والعراق .وقد ابدى فخامته
الدعم الكامل هلذا التعاون ليس
فقط يف القطاع الصحي .وحنن
ننقل رغبة فخامته يف تقوية
التعاون والعمل املشرتك يف
كافة القطاعات يف العراق،
وحنن ممتنون جدا لفخامته
بالنسبة اىل هذا االمر ،واىل
معالي وزير الصحة هلذه الدعوة
الكرمية» .أضاف« :حنن نتحدث
عن تنفيذ مذكرة التفاهم بني
العراق ولبنان .وان شاء اهلل يف
ختام هذه الزيارة ستكون لدينا
خطة تنفيذية نبدأ بتنفيذها يف
اقرب وقت ممكن».

جبق

وقال الوزير جبق« :تشرفنا
بزيارة فخامة رئيس اجلمهورية
مع الوفد العراقي برئاسة
السيد وزير الصحة العراقي،
ووضعنا فخامة الرئيس يف
اجواء كافة بنود مذكرة التفاهم
اليت مت االتفاق عليها مع الدولة
العراقية .وسوف نبدأ بتنفيذ
هذه املذكرة ملا فيه مصلحة

الرئيس عون مستقبال وزير الصحة العراقي

الشعبني العراقي واللبناني.
وأود أن أعلن من هنا أننا وضعنا
خطا ساخنا هو  1214املقسم 3
لالخوة العراقيني املوجودين
يف لبنان بداعي االستشفاء
والعالج ،ملواجهة اي مشكلة
ميكن ان تعرتضهم .ويكفي ان
يتصلوا على هذا الرقم ملعاجلة
ما ميكن ان يواجهوه على صعيد
االستشفاء يف لبنان».
أضاف« :سنعمل على بلورة ما
تضمنته املذكرة اليت وضعناها
مع الدولة العراقية ،لنصل اىل
نتائج قريبة جدا على صعيد
صناعة الدواء وتصديره اىل
العراق ،وتصدير الكوادر الطبية
واملهنية ،وذلك ملساعدة العراق

الشقيق بكل االمكانيات املوجودة
يف لبنان».

خوري

واستقبل الرئيس عون ،املستشار
السياسي لرئيس جملس الوزراء
الوزير السابق غطاس خوري الذي
رحب برئيس اجلمهورية يف بيت
الدين ،معتربا ان «هذه االقامة
تركت اثرا إجيابيا على صعيد
تعزيز املصاحلة وعالقات االخوة
القائمة يف منطقة اجلبل».
وأجرى الرئيس عون مع الوزير
خوري جولة افق تناولت األوضاع
السياسية الراهنة ،والتحرك
األخرية
التطورات
ملواجهة
بعد العدوان اإلسرائيلي على
الضاحية اجلنوبية يف بريوت.

مراد :إلعادة العالقات مع سوريا
وإنهاء مسرحية النأي بالنفس
دعا النائب عبد الرحيم مراد اىل
«فريق عمل بقاعي يتبنى حاجات
ومطالب البقاع ألنه ال جيوز ان
يبقى الوضع على ما هو عليه»،
آمال «التكاتف والسعي اجلدي
ملوضوع النفق وإعادة العمل
مبصنع السكر».
جاء ذلك يف كلمة خالل حفل
تكرميي نظمته بلدية اهلرمل يف
قاعة املركز الثقايف يف حضور
النائب ايهاب محادة ،النائب
السابق نوار الساحلي ،قائمقام
اهلرمل طالل قطايا ،رئيس
احتاد بلديات اهلرمل نصري
اهلق ،ممثلني عن العمل البلدي
لـ»حزب اهلل» وحركة «امل»،
ممثلني عن األحزاب الوطنية
واإلسالمية ،رؤساء الدوائر
صحية
فاعليات
الرمسية،
واختيارية واجتماعية وتربوية.
بعد االفتتاح بآي من القرآن
الوطين،
والنشيد
الكريم
كانت كلمة ترحيبية لرئيس
بلدية اهلرمل صبحي صقر .ثم
حتدث النائب ايهاب محادة عن
«إجنازات النائب مراد يف سائر
اجملاالت وخصوصا على الصعيد
الرتبوي وبناء األجيال».
وتوقف عند «تارخيه الوطين»
ومواقفه ،آمال «املزيد من
العطاء للمنطقة والبقاع وسائر
املناطق» ،مشددا على «أهمية
التنمية الفعلية لبعلبك اهلرمل
وعكار لتنطلق بعدها ورشة

اإلمناء املتوازن» .وطالب «خبطة
اقتصادية متكاملة لرفع احلرمان
عن كل منطقة يف لبنان».

مراد

أما النائب مراد فشدد على
أهمية «النهوض الرتبوي لبناء
األجيال» ،الفتا إىل «الدور الذي
تلعبه اجلامعة اللبنانية الدولية
من خالل فروعها التسعة»،
مؤكدا «السعي لرتخيص جديد
ملنطقة اهلرمل».
ولفت من جهة أخرى إىل أن
«إعادة النظر الرمسية بالعالقة مع
سوريا ضمانة لتحسني األوضاع
االقتصادية ولفتح االسواق امام
املنتوجات اللبنانية» ،داعيا اىل
«إنهاء مسرحية النأي بالنفس».
ويف ما يتعلق بالعدوان الذي
تعرضت له الضاحية اجلنوبية،
قال مراد« :كنا نعاني من عدو
صهيوني يسرح وميرح دون ان
يتعرض له أحد ولكن املقاومة
استطاعت ان تضع حدا للعدو
الذي بات عليه ان يفكر الف
مرة قبل األقدام على عدوان.
وسنبقى داعمني للمقاومة مع
التأييد الكامل لثالثية اجليش
والشعب واملقاومة».
يف اخلتام ،قدمت بلدية اهلرمل
هدية رمزية وبلدية القصر درعا
تكرمييا ،ثم قص بعدها مراد
شريطا لساعة ونصب أقيما
يف ساحة االمام الصدر وسط
اهلرمل.

بالديبلوماسية مع
إسرائيل أمر صعب

رأى النائب ادي معلوف
يف حديث الذاعة « صوت
لبنان « »93,3 -أن
احتمال الرد على االعتداء
اإلسرائيلي وارد طاملا أن
التسليم بالديبلوماسية مع
إسرائيل أمر صعب».
وقال »:إذا متكنا اعادة قواعد
بالدبلوماسية
االشتباك
فأهال وسهال» ،مستغربا
«األصوات املطالبة بعدم
الرد يف حني كان من
املنتظر تسجيل مواقف
الذي
لالعتداء
مدينة
حصل».
األوضاع
اىل
وتطرق
واجتماع
االقتصادية
بعبدااملرتقب ،معربا عن
«أسفه للتدابري املوجعة
بالضرائب»،
املتجسدة
«االنكباب
اىل
مشريا
يف هذه املرحلة عن حبث
اليت
التالية
اخلطوات
سرتيح اللبنانيني».
وعن خطة الكهرباء أوضح
معلوف أنها تسري وفق
ما هو خمطط هلا ويتم
العمل بها منذ اليوم األول
إلقرارها غري ان نتائجها لن
تظهر قبل العام 2020

الرئيس الحريري مستقبال الوفد

استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري عصر امس االول،
يف السراي احلكومي ،وفدا من
غرفة التجارة والصناعة يف
سلطنة عمان برئاسة قيس بن
حممد اليوسف يف حضور وزير
االتصاالت حممد شقري وسفري
سلطنة عمان يف لبنان بدر بن
حممد املنذري وسفري لبنان يف
السلطنة البري مساحة.
بعد اللقاء قال اليوسف:
«تشرفنا بلقاء الرئيس احلريري
وهذا االجتماع هو جزء من خطة
غرفة التجارة والصناعة يف عمان
من اجل زيادة التبادل التجاري
واالستثمار املشرتك ما بني
لبنان والسلطنة ،وحبثنا يف عدد
كبري من اجلوانب االقتصادية
والقطاعات اليت ميثلها الوفد
واهتماماته يف قطاع الصناعة

والتعليم واملعارض واالمتياز
التجاري واالعالم االقتصادي،
ونتمنى من خالل اللقاءات اليت
سنعقدها غدا ان يتم التواصل
ما بني أصحاب االعمال العمانيني
ونظرائهم اللبنانيني الن لدى
الشركات اللبنانية خربات وجودة
يف منتجاتهم ،كما نتمنى من
خالل هذه الزيارات واللقاءات
املرتقبة زيادة يف التبادل
التجاري والشراكة يف الشركات
واالستثمارات املشرتكة بني
الطرفني».

املجلس االقتصادي

واستقبل الرئيس احلريري رئيس
اجمللس االقتصادي االجتماعي
شارل عربيد ونائبه سعد الدين
محيدي صقر ،واوضح عربيد ان
اللقاء تناول أوضاع اجمللس
ونشاطاته وشؤونا عامة.

زهرا :البعض يهمه حصصه ال اإلصالح ولبنان
يف مأزق اقتصادي حقيقي
لفت النائب السابق أنطوان
زهرا اىل أن «املصاحلة بني
والتيار
اللبنانية»
«القوات
الوطين احلر أنهت العداء على
املستوى الشعيب بني الطرفني
وال ميكن إعادتها إىل ما كانت
عليه بالسابق مهما حصل من
تالسن بني اجلمهورين».
وقال زهرا ،خالل لقاء نظمته
مصلحة القطاع العام يف
«القوات اللبنانية» بالتعاون
مع اجلامعة الشعبية يف جهاز
التنشئة السياسية يف حضور
رئيس مصلحة القطاع العام جان
ابي حيدر« :ال تكرهوا شرا لعله
خري لكم».
وتابع« :املصاحلة خلقت توازنا
بإيصال رئيس لديه متثيل
سياسي ،كذلك يسجل للمصاحلة
اجناز بفضح تصرفات البعض
وعمليات التضليل اإلعالمي اليت
يعتمدها».
وأشار زهرا إىل أن «البعض
يهمه حصصه ال اإلصالح،
وتعيينات اجمللس الدستوري خري
دليل على ذلك .ينادون بالنظام
مرشحيهم
إليصال
النسيب
للنيابية ويعتمدون األكثري
عندما يصلون إىل السلطة من
منطلق أنهم ميتلكون أكرب الكتل
النيابية ،وهذا منطق سلطوي ال

مشروع بناء وطن».
وقال« :انطلقنا من التسوية بعد
االنتخابات النيابية األخرية ،أطلقنا
على تكتلنا اسم «اجلمهورية
القوية» انطالقا من مفهومنا
للدولة اللبنانية اليت تدار على
أساس نظام برملاني ،والشرط
األول لبناء هذه اجلمهورية هو
السيادة الوطنية».
وأسف زهرا «الستقواء «لبنان
القوي» على أفرقائه يف
السلطة» ،قائال« :املؤسف أن
كل ذلك حيصل حتت شعار
استعادة حقوق املسيحيني».
وشدد على أن «لبنان يف
مأزق حقيقي ،موجودات الدولة
اللبنانية ال تصل إىل نصف
الدين العام وبالتالي أي حماسبة
فعلية على الدولة اللبنانية ترتب
افالس الدولة متاما كما حصل
مع اليونان مع فارق أن ال احتاد
أوروبيا ليدعمنا».
ويف حني أكد زهرا أن «لبنان
يعد مفلسا اقتصاديا يف الوقت
احلالي» ،اعترب أنه «لن يفلس
سياسيا ،أوال ألن لبنان بوجود
الجئني سوريني وفلسطينيني
ومجاعات متطرفة دينيا سيكون
أكرب بيئة حاضنة لإلرهاب ان
أفلس سياسيا ،لذلك كلفة
احلفاظ على االستقرار يف

لبنان من خالل مؤمترات الدعم
والقروض امليسرة أغلى بكثري
من حماربة اإلرهاب».
وقال« :من ناحية ثانية ،اذا
ضرب استقرار لبنان السياسي،
هناك خطر من ذهاب الالجئني
إىل البالد األوروبية وهذا
ما ختشاه معظم هذه البلدان
خصوصا أن الالجئني ليسوا
مستعدين لالندماج يف اجملتمعات
الغربية».
وأوضح زهرا أن «حزب اهلل يف
ظل املرحلة االقتصادية القاسية
اليت تطال إيران ،يف حاجة إىل
الدولة اللبنانية ومؤسساتها
وما ميكن أن توفره جلمهوره
من خدمات صحية واجتماعية
وغريها ،ويف الوقت نفسه حزب
اهلل يتوجس من أنه يف مرحلة
سابقة كان حليفا موضوعيا
إلسرائيل ،مبعنى أنه كان حامي
حدودها من التطرف السين ومن
التكفرييني».
وختم« :من حيمي احلدود
اإلسرائيلية اليوم هو روسيا
بوجودها يف سوريا ،وإسرائيل
مل تعد يف حاجة إىل خدمات
«حزب اهلل» .لذلك« ،حزب اهلل»
خياف من افتعال إشكال أمين
كبري ألنه قد يتسبب حبرب جدية
هذه املرة».
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لـبنانيات

وزير البيئة شرح خارطة الطريق لالدارة املتكاملة للنفايات الصلبة:

املوضوع يتطلب قرارات غري شعبية وال خيار لنا سوى الذهاب اىل املطامر الصحية
عقد وزير البيئة فادي
جريصاتي مؤمترا صحافيا ،يف
مكتبه يف الوزارة ،خصصه
لشرح خارطة الطريق لالدارة
املتكاملة للنفايات اليت أقرها
أخريا جملس الوزراء .وإستهل
«موضوع
بالقول:
املؤمتر
النفايات حساس ويعين كل
الشعب اللبناني ونفهم محاوة
النقاش الدائر حوله ،واذا أردت
وصف الواقع فأنا ورثت اليوم
الف مكب عشوائي موزعني على
كل االراضي اللبنانية ،وهذا
الوضع كلفته البيئية عالية
جدا وهذا ال حيتمل .صحيح أن
هناك مشكلة ثقة بني الدولة
والشعب وهذا أتفهمه وهو ناتج
من تراكم أخطاء مدى  40عاما
مبعاجلة ملف النفايات ،إمنا أسأل
كل اللبنانيني :ما هي خياراتنا
اليوم غري العودة لنثق ببعضنا
واعادة بناء البلد اذا مل يعط
املواطن فرصة للدولة واذا مل
يثق املواطن حبلول الدولة؟».
واضاف« :إن موضوع النفايات
يتطلب منا إختاذ قرارات غري
شعبية ،ويف هذا االمر نتحمل
مسؤولياتنا ونأخذ حصتنا من
قلة الشعبية وال نتهرب من
املسؤولية وال من املواجهة بل
نتخذ القرارات الالزمة .لدينا الف
مكب عشوائي وهناك دراسة
قامت بها شركة ماكينزي لشرق
آسيا ،وتبني أن كلفة املكب
العشوائي البيئية والصحية هي
 375دوالرا للطن ،وهذا أمر
جيب أن يعرفه الشعب اللبناني
وهو يدفع مثنها بالعصارة يف
االرض والتخمري وباالنبعاثات
والغازات ومبعاجلة هذه املكبات
مستقبال وال خيار لنا اال بتحويل
املكبات االلف اىل  25مطمرا
صحيا .وهذه املطامر لديها
عازل عن االرض ،ومن لديه
خوف على املياه اجلوفية نتفهم
خوفه ،إمنا ثالثة ارباع لبنان اذا
مل يكن كله لديه مياه جوفية،
ومن ينفي ذلك ليثبت لنا ذلك
وأن نصف اراضي لبنان ليست
كارسية.املشكلة ليست وجود
مياه جوفية بل يف عدم املعاجلة
وعدم وجود عازل لالرض ،هذا
ليس سحرا بل هو تقنية متبعة
ومطمر الناعمة جتربة ناجحة وهو
أكرب مطمر صحي احتمل نفايات
لبنان مدى  17عاما ويولد كهرباء
لسبع قرى جماورة ،وبالتالي
شيطنة املطامر الصحية هي
خطأ والشيطنة جيب أن تكون
للمكبات العشوائية اليت غزت
منطقة الشمال».

نفايات الشمال

وتابع« :أسأل أبناء الشمال
واالقضية املعنية هل كانوا
يعاجلون نفاياتهم آخر  30عاما؟
عاشوا على مكب عدوة هل كان
مطمرا صحيا ومقبوال؟ وهل نقل
النفايات من االودية ومجعناها
يف مكان واحد بعد عزل االرض
واغالق سطحها بالرمل ملنع
االنبعاثات والعصارة ،هل هذا
أفضل أو أسوأ ؟ والسؤال نفسه
البناء بعلبك والفاكهة وعرسال
الشرقية؟
السلسلة
وكل

هل حترق النفايات يف الليل
الديوكسني؟
منها
وينبعث
هل املطمر الصحي يؤدي اىل
سرطان أم حرق النفايات يف
مكبات عشوائية؟ هذا قرار جريء
على الشعب اللبناني أن يتخذه
باالنتقال من عادات سيئة برمي
النفايات يف االودية اىل 25
مطمرا صحيا تتحمل مسؤوليتها
الدولة اللبنانية وتتحمل وزارة
البيئة مسؤولية الرقابة».
وقال « قدمنا اقرتاحا ب 20
موقعا بينها  10مواقع متوافق
عليها و 15ال توافق عليها .وهنا
أتوجه اىل كل اصدقائي النواب:
حنن امام خيارات صعبة ،وكل
خيار يؤيدون فيه الدولة
سيخسرهم اصواتا يف مكان
ما إمنا اذا أردنا بيئة بالرتاضي
فلن حنمي البيئة  ،واذا أردنا
االستمرار يف سياسات «
اجلمهور عايز كده» لن نأتي
بإمجاع يف أي مكان على حل وال
ميكن الوصول اىل توافق وطين
وأن تقبل البلديات مبوقع واحد
من هنا جاءت المركزية النفايات
يف القانون الرقم  80حبيث
يعاجل كل قضاء أو قضاءين
نفاياتهما اذا قدما عقارا النشاء
معمل».

مرسوم الفرز من املصدر

واضاف الوزير جريصاتي « للمرة
االوىل يف تاريخ لبنان أصدرنا
مرسوم الفرز من املصدر وقد
بات واقعا وحقيقة .وهذا يشكل
نقلة نوعية وهو ليس خيارا بل
واجبا وطنيا يتيح لنا اسرتداد
جزء من الكلفة ألنه ميكننا من
بيع كل ما ميكن تدويره .وهذا
يتيح لنا طمرا اقل للنفايات،
وبالتالي التسبيخ حبيث ان ما
ينتج من بريوت وجبل لبنان غري
صاحل للزراعة من خالل احلصول
على . Grade Aوأطلب تغيري
عاداتنا وختصيص  3براميل
للفرز والرابح سيكون جيبتنا
وبيئتنا» .وقال« :الفرز من
املصدر هو بداية أي حل وقد
بدأنا تدريب البلديات على الفرز
واحلريص على البيئة مدعو
اىل مواكبة هذه الورشة وعلى
البلديات مسؤولية يف التنفيذ،
واملسار طويل وهناك أناس
ليس لديهم مصلحة بالفرز
اذا إستمررنا يف طمر  94يف
املئة».
وحتدث عن دفاتر الشروط
للكنس واجلمع ،وقال« :
هذه ايضا نقلة نوعية لتوحيد
املعايري وقد وضعنا دفرت
شروط منوذجيا لتعميمه على
البلديات» .وأوضح أنه « متت
املوافقة على تلزيم استشاري
دولي للقيام بدراسة التفكك
احلراري ،واليوم هناك توافق
على موقعني وليس على ثالثة،
وننتظر موافقة على موقع
جنوب بريوت يف مهلة 15
يوما لتختاره القوى السياسية،
وهذا قرار سياسي حيتاج اىل
غطاء من االكثرية .وبعد ذلك
يأتي دور العلم واألثر البيئي،
وعندئذ يعرض االمر علينا.
أما دورنا يف معمل التفكك

اليت ورثناها حيث كانت الشركة
ذاتها تقوم بكل السلسلة».

حوار

الوزير فادي جريصاتي خالل املؤتمر الصحايف

احلراري يف بريوت فيأتي بعد
تعيني املوقع النهائي وبعد
تعيني بلدية بريوت االستشاري
الذي سيدرس األثر البيئي
ُ
وتقدم الينا الدراسة  ،وهذا
يندرج ضمن الالمركزية اليت
تسمح لبلدية بريوت بإعتماد
املعاجلة اليت ترغب فيها،
ودورنا كوزارة هو دراسة االثر
البيئي ثم إجراء الرقابة ولسنا
كوزارة من يلزم وحيدد السعر
أو التقنية اليت ستستعمل،
وهذه فرصة ألقول إنه ألول
مرة صارت هناك اسرتاتيجية
للنفايات وقد أجنزناها  ،وهذا
علمي وينقل لبنان اىل مكان
آخر  ،وباتت لدينا أهداف منها
أنه ممنوع بعد اليوم طمر اكثر
من  30يف املئة وهذا هدفنا
على أن ينزل مع السنوات
اىل  20يف املئة وأكثر .هذا
هو احلوار الذي سنجريه وهذه
هي املناقصات اليت سنجريها
 ،وحنن يف الوزارة مل نرفض
أي حلول او تقنية.هناك تفكك
وغري تفكك  ،والكل له احلق
بالتقدم باحلل الذي يناسبه».

الرسوم للبلديات

وتطرق اىل موضوع الرسوم
السرتداد جزء من الكلفة،
فسأل« :هل يعلم أحد كم ندفع
كلفة معاجلة النفايات كدولة
لبنانية وهي حبدود  300اىل
 350مليون دوالرا .وقد أعلن
وزير املال يف جملس الوزراء
عن عجز يف هذا القطاع بقيمة
 3000مليار لرية  ،هل سألنا
أنفسنا من يدفع هذه الكلفة؟
هل تدفعها قوى أجنبية أو
عظمى؟ حنن وأنتم ندفعها فهل
ترغبون يف االستمرار بهذا
العجز وهذا املنحى؟ النفايات
خدمة تقدمها الدولة اللبنانية
مثل الكهرباء واملياه .من هنا
اقرتحنا رسوما للبلديات املنتخبة
من الشعب تبدأ خبمسة آالف
لرية اىل عشرة آالف وتصل اىل
 15الف لرية شهريا .والبلديات
ليس لديها امكانات مبعظمها
واذا كنا مقتنعني بضرورة
وقوف البلديات على قدميها
علينا أن نعطيها امكانات كي ال
يبقى الكالم شعرا».
وأضاف« :عندما نتكلم على
ختفيف النفايات كيف نفعل
ذلك؟ نضع رسومًا على املنتجات
غري الصديقة للبيئة ونعفي من
الرسوم كل ما هو صديق للبيئة
 .لدينا رسوم على  99منتجا

غري صديق للبيئة مثل اكياس
النايلون وقنينة البالستيك
للمنتجات
إعفاءات
وهناك
الصديقة للبيئة كما فعلنا مع
السيارات الكهربائية واهلجينة.
وهناك ايضا مبدأ امللوث يدفع
حيث كل طرف يدفع بقدر ما
يلوث ،ولدينا صناعات تلوث
وال نريدها أن تقفل بل أن
تشغل شبابنا إمنا لديها كلفة
بيئية وانبعاثات تتحمل الدولة
مسؤوليتها سواء بفاتورة صحية
أو بيئية .ولدينا مثل حوض
الليطاني حيث تراكمت النفايات
وجمارير الصرف الصحي يف
جمرى النهر وزادت االزمة نتيجة
النزوح السوري ،واليوم سنطلب
قرضا من البنك الدولي بقيمة
 500مليون دوالر ملعاجلة االمر
فهل هذه كلفة بيئية أو ال؟ هذا
مشروع قانون ولدينا شهر مع
وزارتي املال والداخلية الجراء
دراسة اخرية ملوضوع الرسوم
وتقديم املشروع اىل جملس
النواب ،وملن يسأل اذا سنبدأ
بالدفع من يوم غد أجيبه ال يوجد
شيء قبل شهر وقبل صدور
القانون  ،واذا الشعب اللبناني
يريد خدمة نوعية فعليه ان يفكر
يدفع مثنها  ،هذه معادلة سهلة
وواضحة «.

وردا على أسئلة الصحافيني،
قال الوزير جريصاتي« :حاولت
إعفاء البلديات من ديون شركة
«سوكلني» وانا مقتنع بانه كان
هناك ظلم على البلديات واذا
النواب قادرون على االعفاء فهو
يطاول جبل لبنان وبريوت».
وأكد «أن التحدي االكرب هو أن
أكسب ثقة الشعب اللبناني ،
وضمريي مرتاح وأطلب من
السلطة السياسية ان تقف اىل
جانبنا وتتخذ قرارات وليس
التعامل على قاعدة «اجلمهور
عايز كده» ألنهم يعدون
اصواتا .وبناء على هذا االمر
«فينا نغري الصورة».
وأضاف« :السؤال هو هل
مصلحة اكثرية الناس ستطغى
على مصلحة االقلية؟ ال خيار
لنا سوى الذهاب اىل املطامر
الصحية .ليقرر اهل القضاء
أين يريدون املوقع وقد غرينا
 9مواقع يف الشمال  ،هل هذا
يعين أننا متمسكون خبيار معني؟
أيهما أفضل ان تكون النفايات
موزعة على أقضية الشمال

وبني البيوت أو مركزة يف مكان
واحد؟».
وعن احملرقة ،قال« :املوضوع
ليس موضوع تكنولوجيا بل
هو الثقة مبن سرياقب ويتوىل
الصيانة .ووزارة البيئة هي من
سرياقب وبلدية بريوت مطلوب
منها ان جتيب الناس عن كل
التساؤالت لتبديد اهلواجس».
وختم الوزير جريصاتي« :حنن
قادرون على تغيري الصورة
اليت انتشرت على  CNNحول
النفايات .ومن املعيب ان نبقى
كشعب لبناني يف سنة 2019
يف أزمة بهذا احلجم وبهذا
اخللل يف املعاجلة ،االمر ليس
صعبا بل يتطلب ارادة سياسية
وثقة من الشعب اللبناني ،وقد
سألت يف بداية املؤمتر ما هو
خيارنا اذا مل نعط ثقة لبعضنا،
وكيف سنعمر بلدنا اذا مل نعط
فرصة للحكومة او هلذا الوزير،
مل تعد لدينا فرصة أخرى فهذه
هي اخلرطوشة االخرية وإال ميكن
أن تعود النفايات اىل الشارع
يف كل دقيقة وكل ساعة ،
اليوم أخذنا  90يف املئة من
اخلطة وبقي  10يف املئة وهي
اساسية وليست تفصيال».

املواقع

وعن اختيار املواقع قال« :هناك
مهلة شهر للسلطات احمللية
للموافقة على املواقع ،وطلبت
وأطلب من كل النواب أن نكون
مسؤولني واالمر ذاته الحتادات
البلديات وكل من يعرتض على
موقع عليه اقرتاح البديل .وبعد
شهر على الدولة أن تتحمل
مسؤوليتها وليس وزارة البيئة.
لسنا متمسكني بأي موقع وال
نعترب موقعا منزال وال بديل له.
ختتارون موقعا فتعطونا فرصة
لنكشف عليه وحنوله اىل مطمر
صحي.إمنا أعطونا فرصة وثقة.
وهل انتبه احد ان يف اخلطة
بندا عن النفايات اخلطرة أو
السامة أكانت طبية أم صناعية؟
وهل إنتبه أحد أن مرسوما
صدر حول النفايات اليت تأتي
من املستشفيات وترمى مع
النفايات املنزلية ،هذا أخطر
شيء ،وللمرة االوىل يف لبنان،
بات لدينا مرسوم مثلما فصلنا،
للمرة االوىل ،الكنس واجلمع
عن املعاجلة ،وهذه نضعها
للمرة االوىل يف املناقصات

يتشرف املركز الثقايف االسرتالي العربي  /منتدى
بطرس عنداري

بدعوتكم حلضور ندوة وحوار مع نقيب حمرري
الصحافة اللبنانية

االستاذ جوزف القصيفي

بعنوان :صحافة االنتشار يف خدمة لبنان
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مقاالت وتحقيقات

تل أبيب تعرتف بعد اإلنكار:
االعتداء على الضاحية إسرائيلي!
يحيى دبوق

غريت إسرائيل االربعاء املاضي ،للمرة الثالثة على التوالي
خالل األيام القليلة املاضية ،موقفها العلين من االعتداء على
الضاحية اجلنوبية :من اإلنكار املطلق ،إىل اإلقرار التلميحي
واإلبقاء على هامش اإلنكار قائمًا ،إىل اإلقرار الكامل املسرب
على الوكاالت مع التهديد باملزيد من اهلجمات.
اختاذ تل أبيب موقفها من اإلقرار باملسؤولية أو إنكارها،
وأيضًا ما بني اإلقرار واإلنكار ،مرتبط مبرحلة انتظار رد
حزب اهلل ،على أمل النجاح يف تقليص إيذائه ،بعدما ّ
سلمت
حبتميته.
إال أن تذبذب املوقف ،من اإلنكار إىل الغموض ومن ثم
اإلقرار ،كشف أيضًا موقف إسرائيل وتقديراتها يف مرحلة
اختاذ قرار االعتداء ،وأنه جاء نتيجة رهان خاطئ على إمكان
صمت حزب اهلل و»بلع» الضربة «املسرية» ،وهو رهان
مبالغ فيه إىل حد إثارة الدهشة ،وخاصة أنه يفرتض
باالستخبارات اإلسرائيلية أنها خربت حزب اهلل طوي ًال ،وباتت
تدرك حمدودية إمكان منعه من اختاذ قرارات مصريية ،مثل
تثبيت قواعد االشتباك يف الساحة اللبنانية.
ومع تيقن حتمية الرد ،بات متسك تل أبيب بإنكار مسؤوليتها
عن االعتداء يف الضاحية ،ضارًا باملوقف اإلسرائيلي ،ومقلصًا
ملستوى الردع الذي بات أكثر من مطلوب يف مرحلة انتظار
الرد ،حيث احلرب على الوعي عرب التهديدات هي السالح
األول الذي ميكن إلسرائيل أن تراهن عليه.
من هنا ،جاء اإلدراك ،وإن متأخرًا ،أن استمرار إنكار املسؤولية
عن اعتداء الضاحية ،ال يتساوق مع هدف التهديدات اليت
تطلقها تل أبيب بإفراط للتأثري يف قرار الرد وتقليص
مستوى إيذائه ،إذ كيف لتل أبيب اليت ختشى اإلقرار
مبسؤولية اعتدائها األول ،إن كانت تهدد باملزيد منه؟
استنادًا إىل ذلك ،باشرت إسرائيل حرب التسريبات وإنهاء
الغموض يف موقفها املعلن من االعتداء على الضاحية،
إضافة إىل التهويل بالتدمري إن أقدم حزب اهلل على الرد.
وذكرت القناة  13العربية أن التسريب الوارد يف وكالة
رويرتز االربعاء املاضي عن مسؤول أمين إقليمي ،هو
تسريب إسرائيلي موجه يف إطار حرب التسريبات القائمة
بني اجلانبني ،ويهدف إىل التشديد على أن إسرائيل ستذهب
إىل النهاية إن قرر حزب اهلل الرد.
وكانت وكالة رويرتز قد نقلت عن مصدر أمين «إقليمي»
قوله إن حادث الطائرتني املسريتني كان «غارة وجهت
ضربة لقدرات حزب اهلل يف جمال تصنيع الصواريخ الدقيقة».
وأضاف« :كانت رسالة إسرائيل إىل حزب اهلل هنا كبرية
وهي :استمروا يف التصنيع وسنستمر يف ضربكم».
ولدى سؤاله عما سيحدث إذا عمد حزب اهلل إىل التصعيد بعد
ستصعد بعد ذلك
الرد ،قال املسؤول« :أتصور أن إسرائيل
ّ
ً
ضرباتها وستقضي على هذه القدرة متاما .تفاصيل هذه
املواقع معروفة .الكرة اآلن يف ملعب حزب اهلل».
وتعد تهديدات املصدر األمين اإلسرائيلي استدراكًا من تل
ّ
أبيب لوجهة تهديدات صدرت يف اليومني املاضيني ،ركزت
أكثر على اجلانب اإليراني من دون حزب اهلل ،وفقًا لتقديرات
خاطئة من جانبها.
مع ذلك ،استدراك املوقف رغم ما يتضمنه من رفع الصوت
عاليًا ،ال يضيف الكثري على مركبات املشهد واستشراف ما
سيلي .وكما يرد يف تقرير القناة  13العربية« :هي حرب
رسائل يف حماولة للقول إن إسرائيل ال تقبل أي رد .وكل
رد على قصة الضاحية ستقومون به ،ستتلقون (يف مقابله)
ضربات قوية».
ميدانيًا ،أكدت صحيفة «هآرتس» من جديد ،أن «تقدير
املؤسسة األمنية (اإلسرائيلية) يشدد على أن حزب اهلل
ينوي الرد على اهلجومني اللذين ينسبهما إلسرائيل يف
سوريا ولبنان ،األمر الذي يستتبع استمرار رفع درجة
اجلاهزية واالستعداد العسكريني على طول احلدود مع سوريا
ولبنان».
وبعدما أعلن اجليش اإلسرائيلي الثالثاء املاضي فرض قيود
على حركة املركبات غري العسكرية على احلدود مع لبنان،
مع تقليص حركة اآلليات العسكرية إال مبوجب تصريح مسبق
ومعلل ،أغلق االربعاء املاضي اجملال اجلوي أمام الطائرات
املدنية مبختلف أشكاهلا وأنواعها ملسافة ستة كيلومرتات من
احلدود مع لبنان ،األمر الذي يشري إىل فرضيات خمتلفة للرد
حاضرة على طاولة التقديرات يف تل أبيب ،ال تقتصر فقط
على الرد الربي ،كما جرت عليه العادة يف املاضي.

متى تقفل «الرتبية» دكاكني املدارس؟
فاتن الحاج

مرشحان اثنان فقط من  130تلميذًا (بنسبة مل تتجاوز
 )%1.5جنحا يف الدورة الثالثة االستثنائية المتحانات
الربيفيه ،وبعالمات استلحاق ( .)rachatاملرشحون هلذه
الدورة ،للتذكري ،هم تالمذة املدارس الوهمية املنضوية
حركت الشارع
ضمن شبكة دكاكني التعليم اخلاص اليت ّ
وأقامت الدنيا ومل تقعدها ،يف الدورة األوىل ،بسبب
قدمتها هذه املدارس
رفض الوزارة استالم طلبات ترشيح ّ
يف ربع الساعة األخري عشية االمتحانات.
حتى اليوم األول للدورة الثالثة ،مل تكن وزارة الرتبية
قد تأكدت من أن مجيع املرشحني قد خضعوا للتسلسل
املنتظم حتى صف الربيفيه .كما أن ليس يف حوزتها أص ًال
لوائح بأمسائهم أو فكرة نهائية عن عددهم ومن يكون
هؤالء ،بسبب حجب املوافقات االستثنائية هذا العام.
بعضهم ُبرر وضعهم دراسيًا ومسح هلم بالرتشح ،وآخرون
أن «ال ذنب للصغار
ترشحوا من دون تربير ،على قاعدة ّ
يف لعبة الكبار»!
لكن كانت الفتة احلاالت اليت سجلها فريق الوزارة أثناء
االمتحانات ،ومنها أن تلميذًا يف السابع أساسي تلقى
ً
اتصاال من صاحب املدرسة اليت يدرس فيها ليقدم طلب
ترشيح للتاسع (الربيفيه) ،ومرشحًا آخر درس حتى السادس

أساسي يف سوريا وانقطع عن الدراسة ملدة  4سنوات أتى
هذا العام ليقدم امتحانات رمسية يف لبنان ،إضافة إىل
مشاركة تالمذة رسبوا يف مدارس رمسية ،وتسجلوا يف
التاسع أساسي يف مدرسة خاصة ومل يداوموا فيها يومًا
واحدًا.
هذه الدورة كشفت بوضوح خطورة الواقع الشاذ هلذه
املدارس منذ عشرات السنني وحجم السمسرات بني
«دكاكني التعليم» واألهالي وموظفني يف مصلحة التعليم
اخلاص يف الوزارة ،حتت عنوان «ادفع تنجح» .وبات ملحًا أكثر
من أي وقت مضى بأن حيظى هذا امللف الشائك باألولوية

القصوى يف املعاجلة وتنقية
كل الشوائب ملرة واحدة.
إدارية
مصادر
وحبسب
فإن التسوية
الوزارة،
يف
ّ
املنشودة جيب أن تتم
بداية العام الدراسي وعدم
االنتظار حتى نهايته وتكرار
املأساة من جديد ،ال سيما
أن مشكلة هذا امللف ليست
ّ
الوهمية
املدارس
يف
فحسب ،إمنا أيضًا يف إدراج
أمساء تالمذة غري مربرين
دراسيًا على لوائح مدارس
نظامية.
األنظار تتجه إىل وزير
الرتبية أكرم شهيب لتنفيذ
ما تعهد به يف االحتفال
يف
للمتفوقني
األخري
يف
الرمسية
االمتحانات
السرايا احلكومية ،جلهة
سحب املوافقات االستثنائية
وإقفال املدارس الوهمية
وحماسبة املرتكبني فيها
واملتواطئني يف وزارته.
املدارس املخالفة
أدرجت أمساء املرشحني
للدورة الثالثة على لوائح
املدارس اآلتية :مدرسة
الضياء اجلديدة ،مدرسة
اجلوهرة ،متوسطة الشويفات
ناشونال كولدج ،فريست
األمني سكول ،الشويفات
هاي سكول ،االحتاد الرتبوي،
رواد السالم ،ثانوية العصر
احلديثة ،األهلية املتوسطة
املسائية ،أجيال مودرن
بالنت،
ليسيه
سكول،

ثانوية املسار الدولية ،مرجية انرتناشونال سكول ،ايديال
كوليدج ،ثانوية النجاح الوطنية ،كفرشيما هاي سكول،
مدرسة الصدر األوىل ،واحة العذراء املتوسطة للراهبات
الكرمليات ،ثانوية احلسام ،دار احلكمة انرتناشيونال،
ثانوية أجيال الغد -مزبود ،املشرقية ،ثانوية دار اهلدى،
وادي احلوارث املتوسطة ،ثانوية درب النجاح ،مودرن
انرتناشيونال سكول ،نور الزهراء  -بعلبك.

ﻳﺪﻋﻮﻛﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ  -ﺳﻴﺪﻧـﻲ

ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺍﺱ ﺃﻻﻟﻬﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻧﻔﺲ

ﺷﻬﺪﺍء ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ  ٢٠١٩/٠٩/٠٨ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 4.00pm
ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴـﺔ ﻣﺎﺭ ﺷﺮﺑــﻞ
142 Highclere Ave. Punchbowl NSW 2196

ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
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مـقاالت وتـحقيقات

عودة إىل ضريبة البنزين؟
ستكون طاولة احلوار االقتصادي اليت تعقد يف
بعبدا يوم االثنني (بعد غد) إشارة االنطالق الثانية
لتنفيذ خطة طوارئ اقتصادية ــــ مالية ،تكون
موازنة  2020أول ّ
جتلياتها .حبسب نتائج اجتماع جلنة
اخلرباء ،االربعاء املاضي ،يبدو أن املواطن لن يكون
مبنأى عن تبعات هذه اإلجراءات ،لكن ما مل حيسم
بعد هو مقدار مساهمة القطاع املصريف يف اخلطة،
كذلك مقدار مساهمة السياسيني ،املستفيدين
من خريات املال العام بها
توحي التحضريات لطاولة احلوار االقتصادي بأنها
ستكون حبل النجاة من األزمة االقتصادية املالية
املستفحلة .لكن ،ماذا ميكن لساعتني جتمعان
رؤساء أحزاب ،غري متخصصني يف االقتصاد،
أن تفعال ،أكثر مما فعله ،على سبيل املثال،
االجتماع املالي الذي عقد يف بعبدا يف  9آب
اجلاري ،وحضره الرؤساء الثالثة ووزيرا املال
واالقتصاد ،إضافة إىل رئيس جلنة املال النيابية
ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة
ورئيس مجعية املصارف سليم صفري؟ حبسب ما
بات معروفًا ،فإن ذلك االجتماع وضع األسس
لكيفية معاجلة الوضع االقتصادي واملالي ،على
أن يتبعه تنفيذ ما تقرر.
وضمن هذا السياق ،دعا رئيس اجلمهورية
جمموعة من اخلرباء االقتصاديني إىل اجتماع
تنفيذي يف  21آب اجلاري ،شارك فيه بطيش
وكنعان والوزير عادل أفيوني ،إضافة إىل
اخلرباء :عبد احلليم فضل اهلل ،مازن سويد ،روي
بدارو ،شربل قرداحي وغازي وزني.
لكن تلك خطوة خلقت ،يف الشكل ،إشكالية
لدى الرئيس سعد احلريري الذي اعترب أنها تشكل
جتاوزًا لصالحياته كرئيس للسلطة التنفيذية.
عندها ،كان املخرج باعتبار اللجنة جلنة استشارية
ّ
يغط على
لرئيس اجلمهورية ،إال أن ذلك مل
حقيقة تكوينها من ممثلي األحزاب املشاركة يف
احلكومة.
ولذلك بقيت ُتسمع اعرتاضات من هنا وهناك
عنوانها رفض سحب رئاسة اجلمهورية للملف
االقتصادي من السلطة التنفيذية املسؤولة األوىل
عن السياسة االقتصادية .لكن ،حبسب ّ
مطلعني
على امللف ،فقد بدا واضحًا أن رئاسة اجلمهورية
باملضي قدمًا بتولي مسؤولية امللف
أخذت القرار
ّ
االقتصادي ،على أن تكون موازنة  2020التعبري
األول عن ذلك.
وهذه إشكالية مل تزعج رئاسة احلكومة فحسب،
فكما كان مستشار احلريري أكثر من عبرّ عن هذا
املزاج ،عرب إطالقه النار على اللجنة وعملها ،فإن
وزير املال مل يكن راضيًا عن آلية عمل اللجنة،
انطالقًا من أنه املسؤول عن إعداد املوازنة ،وهو
إذ ال ميانع بأن ترسل اللجنة ،أو أي جهة أخرى،
اقرتاحاتها إليه ،حبيث يقرر اعتمادها من عدمه،
إال أنه لن يقبل بأن يتحول إىل صندوق بريد
مهمته تنفيذ ما يتقرر يف بعبدا.
عندما عقدت جلنة اخلرباء اجتماعها األول ،مل تكن
فكرة طاولة احلوار االقتصادي قد طرحت بعد.
لكن اجتماعها الثاني ،الذي عقد االربعاء املاضي
حتول بنتيجة حتديد موعد
بغياب الفت لكنعان،
ّ
طاولة احلوار يف  2أيلول املقبل ،إىل اجتماع
حتضريي هلا ،مبا أوحى بالتخلي عن دور اللجنة
مهمتها وضع مقررات االجتماع املالي
كلجنة
ّ
موضع التنفيذ .صار املطلوب إجناز ورقةُ ،ترفع
إىل رئاسة اجلمهورية ،اليت ستقرر إما طرحها
كما هي يف طاولة احلوار أو تعديلها ،متهيدًا
لعرضها.
حبسب ما رشح عن اجتماع أمس ،فإن الورقة
تتضمن وضع سقف أدنى وسقف أعلى لسعر
صفيحة البنزين ،بد ً
ال من فرض رسم الـ 5000
لرية الذي حاول احلريري تسويقه أثناء مناقشة
موازنة ( 2019عاد وجاهر يف جملس النواب أنه مل
ينفذ رغبة صندوق النقد الدولي بوضع رسم على
البنزين وبرفع الضريبة على القيمة املضافة).
فعلى سبيل املثال ،حيدد السعر األدنى بـ 25
ألف لرية ،حبيث يكون أي اخنفاض يف السعر
عن ذلك مبثابة رسم يذهب ملصلحة الدولة .يف
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ايلي الفرزلي

تخفيض خدمة الدين هدف أول ...لكن كيف الوصول إليه؟ (داالتي ونهرا)
املقابل ،فإن حتديد السعر األعلى بـ  30ألف لرية،
سيعين أنه لو ارتفع السعر الفعلي عن هذا احلد،
ال يكون املستهلك مسؤو ً
ال عن دفع أكثر من 30
ألف لرية.
يف ما يتعلق بالضريبة على القيمة املضافة ،مل
ّ
املتعلق بزيادتها إىل 15
ُيصر إىل األخذ باالقرتاح
يف املئة بشكل مقطوع ،كما مل يؤخذ باالقرتاح
املتعلق بإلغاء اإلعفاءات متامًا ،لكن مت التوافق
على اعتماد ضريبة تصاعدية ميكن أن تصل إىل
 15يف املئة على بعض
املواد الكمالية.
االقرتاحات
وتتضمن
تعديل النظام الضرييب
عرب إلغاء الضرائب
النوعية املتعددة على
الدخل وفرض ضريبة
موحدة عليه .ومن

لجنة الخرباء
توصي بتحديد
سقف ألسعار
البنزين وبـ
 TVAتصاعدية

االقرتاحات أيضًا زيادة جديدة على ضريبة الفوائد
املصرفية مل حتدد ،لكن األهم إعادة النقاش
بكيفية ختفيض أسعار الفوائد وختفيض خدمة
الدين .وهذا يتطلب تعزيز الثقة باالقتصاد،
وفتح نقاش مع مصرف لبنان ومجعية املصارف
يساهم يف الوصول إىل هذه النتيجة ،كأن يعاد
تفعيل اقرتاح احلريري القاضي مبساهمة املصارف
باالكتتاب بسندات اخلزينة بفائدة متدنية.
حتمل القطاع العام
كذلك ،مل ختفت األصوات اليت ّ
مسؤولية تفاقم العجز ،متغاضية عن السياسات
االقتصادية واملالية ،اليت أوصلت الوضع إىل ما
هو عليه.
وكما كانت مسألة ختفيض عجز الكهرباء على
جدول أعمال االجتماعات السابقة ،فإنه يتوقع
أن يعاد طرحها على طاولة احلوار ،وخاصة بعد
تغاضي وزارة الطاقة عن توصية جملس النواب
بتعيني جملس إدارة ملؤسسة كهرباء لبنان،
وكذلك عدم التزامها خبطتها القاضية بتخفيض
العجز  250مليار لرية .وقد ناقشت جلنة اخلرباء
مسألة زيادة تعرفة الكهرباء.
مهد رئيس اجلمهورية االربعاء إىل ما
بالنتيجةّ ،
ميكن أن يصدر من مقررات باإلشارة إىل أنه «قد
نشهد تدابري صعبة ،لكنها ضرورية .فاملريض
قد ال يعجبه طعم الدواء ،ولكن جيب أن يتناوله
كي ُيشفى».
كذلك شدد عون على أن «الوقت الذي منلكه
ضيق من أجل املعاجلة وسنتخطى األزمة ،إمنا جيب
األخذ يف االعتبار أن هذه املعاجلة تأخذ بعض
الوقت».
«وجهنا الدعوة اىل رؤساء األحزاب
أضاف:
ّ
اللبنانية لبحث األزمة االقتصادية ،ألننا نعتربها
أزمة وطنية وال جيب الوقوف عند األسباب فقط
على الرغم من أنها مهمة ،إمنا جيب أن نأخذ
اإلجراءات لنتحمل مسؤوليتنا ،وهو أمر صعب
بالفعل».

وفيما يتبني أن مهمة طاولة احلوار هي «توريط»
كل األطراف باإلجراءات الصعبة اليت ُ
ست ّتخذ ،فال
حيملها طرف واحد ،تعترب مصادر معنية أن مهمة
هذه الطاولة هي وضع أسس التصحيح املالي
واالقتصادي ،من خالل التوافق على جمموعة
كبرية من القضايا ،مبا يساهم يف ختفيف العبء
جملسي الوزراء والنواب ،كي ال يتكرر،
عن كاهل
َ
على سبيل املثال ،سيناريو اجللسات العشرين
الذي عقدتها احلكومة قبل إقرار موازنة ،2019
واليت شهدت ختبطًا وخالفات طاولت أعضاء
الكتلة نفسها أحيانًا .لكن يف املقابل ،مثة من
ال يرى أي ضرورة للحوار املقرر ،ويعترب أنه بعد
االجتماع املالي الذي عقد يف بعبدا ،كان يفرتض

السري على طريق تنفيذ ما اختذ من قرارات،
ال االستمرار يف عقد اجتماعات على مستوى
القيادات ،من الطبيعي أن تتكرر فيها الطروحات
اليت سبق أن مت التوافق عليها ،واختذ القرار
بشأنها ،كاستمرار احلفاظ على استقرار سعر
صرف اللرية واالستقرار االئتماني ،واملباشرة
املقدمة
مبناقشة تقرير «ماكينزي» واملالحظات
َّ
عليه من األطراف كافة ،وكذلك البدء بوضع
اآلليات التنفيذية ملقررات مؤمتر سيدر.
مقررات االجتماع املالي
للتذكريُّ ،
اتفق يف االجتماع املالي ،املنعقد يف
بعبدا يف  9آب اجلاري ،على:
ــــ إقرار موازنة  2020يف مواعيدها الدستورية،
وااللتزام بتطبيق دقيق ملوازنة  ،2019واإلجراءات
املقررة فيها وتوصيات جلنة املال.
ــــ وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطالق املشاريع
االستثمارية املقررة يف جملس النواب والبالغة
 3.3مليارات دوالر ،بعد إقرار قانون تأمني
االستمالكات هلا ،إضافة اىل مشاريع «سيدر».
ــــ االلتزام بالتطبيق الكامل خلطة الكهرباء مبراحلها
املختلفة.
ــــ إقرار مجلة القوانني اإلصالحية ،وال سيما منها:
املناقصات العامة ،التهرب الضرييب ،اجلمارك،
اإلجراءات الضريبية ،والتنسيق مع جلنة حتديث
القوانني يف اجمللس النيابي.
ــــ تفعيل عمل اللجان الوزارية ،وخاصة يف ما
يتعلق بإجناز إعادة هيكلة الدولة والتوصيف
الوظيفي.
ــــ استكمال خطوات اإلصالح القضائي وتعزيز
عمل التفتيش املركزي وأجهزة الرقابة ،والتشدد
يف ضبط اهلدر والفساد ،واإلسراع يف إجناز
املعامالت.
ــــ إعادة النظر باملؤسسات غري اجملدية وإلغاؤها
وفقًا ملا تقرر يف القوانني السابقة.
تلفت مصادر معنية خشيتها أن يؤدي اجتماع
االثنني (لن يؤجل موعده بالرغم من تزامنه مع
يوم عطلة رمسية) إىل الرتكيز على توجهات
معينة ،مقابل الرتاجع عن سقف ما اتفق عليه
سابقًا ،مبا يناسب مصاحل هذا الفريق أو ذاك.

Kfarsaroun Charity Association

ΔϳήϴΨϟ ϥϭέΎλήϔϛ ΔϴόϤΟ
In Conjunction with the

Cordially invites you to join us in celebration of our yearly fundraiser
To be held on the 21st of September 2019
Cost of the ticket is $80 per person

Venue :Orion Function Centre
155 Beamish Street Campsie
RSVP
9626 0162 / 0425 230 649

Elie Nassif

0433 773 779

Samia Elias

0414 799 049

John Ashak

All proceeds will support The Guide Dogs NSW/ACT
ΕΎΒρήϤϟϭ ˯Ύθόϟϭ ΓίΎϤϟ ϊϣ έϻϭΩ 80 ΔϗΎτΒϟήόγ

صفحة 8

Saturday 31 August 2019

الـسبت  31آب 2019

اسرتاليات

Australian News

احملكمة العليا يف فيكتوريا ترفض دعوى رئيس النقابة جون
سيتكا وتأمره بدفع تكاليف احملكمة

رفضت احملكمة العليا يف
فيكتوريا منح رئيس النقابة
أمرا
املثري للجدل جون سيتكا ً
قضائيا مينع حزب العمال من
ً
طرده.
وكان سكرتري احتاد التعدين
البحري والغابات يف فيكتوريا
( ،)CFMMEUاملثري للجدل
السيد سيتكا ،مركز اهتمام
زعيم حزب العمال الفيدرالي
أنطوني ألبانيزي منذ شهر
إلبدائه
املاضي،
حزيران
تعليقات مستهجنة عن داعية
العنف املنزلي روزي باتي

خالل اجتماع مع قادة النقابات
األخرى.
وسعى السيد ألبانيزي ،اثر
ذلك ،لطرد السيد سيتكا من
حزب العمال ،حيث قال« :جون
سيتكا ال ينتمي إىل حزبنا بسبب
اآلراء اليت حيملها».
واضاف يقول «روزي باتي هي
داعية كبرية ضد العنف العائلي،
وإهانتها من قبل شخص مثل
جون سيتكا أمر غري مقبول على
اإلطالق بالنسبة لي كزعيم حلزب
العمال األسرتالي وال أريده يف
حزبنا .بكل بساطة».

الـ اس بي اس ُتلهم مجيع األسرتاليني
لالحتفال باللغات مع مسابقة اس بي
اس الوطنية للغات 2019

بهدف التشجيع على تعلم
اللغات و احلفاظ عليها يف
اسرتاليا ،وتقديرًا لعام االمم
املتحدة العاملي للغات السكان
االصليني ،أعلنت الـ اس بي
اس اليوم إطالق مسابقتها
الوطنية للغات للعام . 2019
يف سنتها الرابعة على التوالي،
هذه املسابقة الوطنية مفتوحة
أمام مجيع األسرتاليني الذين
يتعلمون لغة أخرى ،ومن كافة
األعمار ،مبا فيها االنكليزية و
لغات االبورجيينيز و سكان جزر
مضيق توريس.
و قالت ماندي ويكس مديرة
احملتوى السمعي و اللغوي يف
اس بي اس « :يفخر راديو
اس بي اس بتنظيم هذه
املسابقة لتشجيع التنوع اللغوي
و التفهم العابر للثقافات يف
أسرتاليا واالحتفال به».
«يرتبط احلفاظ على اللغات
باهلوية الثقافية و هو يعزز
الشعور باالنتماء ألسرتاليا.
نتطلع لتلقي آالف القصص
املمتعة عن تعلم اللغات،
ما يعكس تنوعنا الثقايف و
اللغوي».
ابتداء من اليوم ،االثنني 26
ً
آب – أغسطس و حتى اجلمعة
 27أيلول – سبتمرب ، 2019
ميكن للمشاركني يف املسابقة
تقديم قصصهم على املوقع
 . sbs.com.au/nlc19ميكن
للمشاركة أن تكون رمسًا أو
مساهمة خطية لالجابة على
السؤال التالي»:كيف خيلق
تعلم لغة بالنسبة لك عاملًا من
االختالف؟»
سيتم توزيع املشاركني على
مخس فئات :تالمذة الصفوف

األوىل يف املدرسة االبتدائية
(بني  4و  7سنوات)؛تالمذة
املدرسة االبتدائية (بني 8
سنوات و  12سنة)؛ تالمذة
الصفوف الثانوية االوىل (بني
 13و 15سنة)؛تالمذة الصفوف
الثانوية املتقدمة (بني  16و 18
سنة)؛ الفئة املفتوحة جلميع
االعمار(.)+18
ينبغي على املشاركني من الفئة
العمرية بني  4و  12سنة حتميل
رسم مصحوب بتعليق قصري .أما
املشاركون من الفئة العمرية 13
وما فوق فعليهم تقديم مشاركة
خطية (ما يصل إىل مئة كلمة).
تقدم املسابقة مخس جوائز
رئيسية ،واحدة لكل فئة
عمرية ،هي عبارة عن iPad
 Proو  . AirPodsسيتم اختيار
الفائزين بناء على وضوحهم و
فرادتهم و إبداعهم .و سيدعى
الفائزون اىل احتفال خاص
لتسلم جوائزهم يف نوفمرب –
تشرين الثاني  2019يف مقر الـ
اس بي اس يف سيدني.
سيجرى خالل
إضافة إىل ذلكُ ،
فرتة املسابقة سحب أسبوعي
عشوائي كل يوم اثنني للفوز
بساعة . Apple
مسابقة اس بي اس الوطنية
للغات  2019مدعومة من قبل :
Community
Languages
 Australiaو First Languages
 ، Australiaوهي برعاية اجلامعة
الوطنية االسرتالية.
للمزيد من املعلومات و ترتيب
مقابالت ميكن االتصال بـ:
Uma Sandeep
الربيد االلكرتوني uma. :
sandeep@sbs.com.au
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الصني تعتقل «جاسوساً»
أسرتالياً وترفض بيان
«السبع» عن هونغ كونغ

جون سيتكا وزوجته ايما والرتز
كان رد فعل السيد سيتكا حتدي
الطرد ورفع دعوى لوقفه.
ولكن يف صباح يوم الثالثاء
املاضي  ،قضى قاضي احملكمة
العليا يف فيكتوريا بيرت ريوردان
بأنه ليس من اختصاص احملكمة
اختاذ قرار.
وقال القاضي ريوردان يف
حكمه« :ال تتدخل احملكمة يف
القرارات الداخلية للجمعيات
التطوعية غري املسجلة ما مل تكن
حتمي أو تنفذ أي حق تعاقدي
أو غريه من احلقوق املعرتف بها
يف القانون أو حقوق امللكية..
ومل يثبت املدعي أي حق من
هذا القبيل».
ومت أمر السيد سيتكا بدفع
التكاليف.
قال القاضي ريوردان إن
صالحيات حزب العمال الوطين
لطرد عضو ليست غري حمدودة
فهي ختضع لشروط مسبقة
حمددة يف قواعد احلزب
الفيكتوري.
وقال متحدث باسم السيد
ألبانيزي «حنن نرحب بالقرار
واننا يف انتظار قراءة احلكم
الكامل».
واضاف يقول «ما زلنا حازمني،
سيتم طرد السيد سيتكا من
حزب العمال».
ويدعي السيد سيتكا أنه مل
ِ
يستهن بالسيدة باتي ،وأن
تعليقاته عليها قد خرجت
من سياقها .وقد دعم قادة
النقابات اآلخرون الذين كانوا
يف االجتماع روايته.
لكن السيد ألبانيزي يقول إن
سيتكا كان منذ فرتة طويلة
«ألسباب
العناوين
يتصدر
مجيعها خاطئة».
وصرح ألبانيزي لقناة سكاي
نيوز« :لقد ألقى خطابا يف جتمع
حاشد يف ملبورن حيث حتدث
عن معرفة مكان سكن الناس،
وعدم ذهابهم إىل األندية
الرياضية احمللية وأنشطتهم
احمللية ..لقد كانت حماولة
للتخويف بشكل أساسي».
وأضاف «لقد استخدم أوالده
إلرسال رسالة صرحية للغاية
إىل مفوضية البناء والتشييد
األسرتالية».
كان هذا اجلزء األخري إشارة
إىل صورة قام السيد سيتكا
بنشرها على اإلنرتنت يف أيلول
املاضي ،أبرزت إبنه وابنته
حيمالن الفتة كتب عليهاGO« :
.»GET FU # KED

وقام السيد سيتكا يف النهاية
حبذف الصورة واعتذاره بعد
تعرضه لرد فعل عنيف سريع،
ولكن ليس قبل أن يعثر عليها
رئيس الوزراء سكوت موريسون
ويصف  CFMEUبأنها «جمموعة
من البلطجية».
وكانت هناك حوادث قبيحة
أخرى يف تاريخ السيد سيتكا.
يف عام  ، 2003مت تغرميه بسبب
تهديده ملدير شركة إنشاءات،
وحيث قال له «سأنال منك» و
«بفرجيك» («I’ll get you» and
.).»«I’ll fix you up
يف عام  ، 2012مت تغرميه مرة
أخرى بعد لكمه الزجاج األمامي
لسيارة يقودها مدير آخر .وقال
للرجل أنه يتمنى له أن ميوت
بالسرطان.
ويف العام املاضي  ،وصف
رئيس الوزراء السابق كيفني
رود بشكل سيئ بأنه «f***ing
.»dog» and «a maggot
ويف حزيران ،أقر السيد سيتكا
ً
أيضا بأنه مذنب يف تهم انتهاك
أمر حمكمة .وكشفت زوجته
إميا والرتز عن نفسها كضحية
لسلسلة من الرسائل النصية
املسيئة من زوجها وقالت انه
هددها بالعنف.
ً
بيانا قاال فيه
وأصدر الزوجان
إنهما فعال أشياء ندما عليها يف
«ذروة االضطرابات العاطفية»
أثناء انهيار زواجهما.
وقال السيد سيتكا إن اهلجمات
اليت تعرض هلا كانت «جبانة» و
«ذات دوافع سياسية».
واوضح قائال« :إذا كان أي
من هذه املزاعم أو الشائعات
صحيحا ،لكانت
األكثر حداثة
ً
الشرطة اتهمتين».
واضاف يقول «إن اهلجوم
املتواصل ضدي ذا الدوافع
السياسية ونقص الدعم من
بعض نظرائي النقابيني أمر
خميب لآلمال وال يتصف بروح
النقابات أو طريقة العيش
األسرتالية».
وقد أثارت خطوة طرد السيد
العمال
حزب
من
سيتكا
انقسامات عميقة داخل احلركة
النقابية ،مع دعم قادة له أو
إدانته من قبل قادة آخرين.
ويف مؤمتر حلزب العمال يف
بريث يف والية غرب اسرتاليا
خالل عطلة نهاية األسبوع ،رفض
مسؤولو  MUAو CFMMEU
تأييد السيد ألبانيزي ،وانتقد
بعض أعضاء النقابة خطابه.

يانغ هينغجون وزوجته يف صورة من األرشيف
أكدت الصني اعتقال أسرتالي
بشبهة جتسس ،وأعربت عن
«استياء شديد» من إعالن
جمموعة الدول الصناعية السبع
يف شأن هونغ كونغ ،الذي دعا
إىل ّ
جتنب العنف يف املدينة.
وقال الناطق باسم اخلارجية
«أود
الصينية غينغ شوانغ:
ّ
أن أؤكد أن الصني بلد يسود
فيه القانون ،وعلى أسرتاليا
أن حترتم السيادة القضائية
للصني وأال تتدخل يف أي من
احلاالت اليت يتم التعامل معها
يف الصني».
جاء ذلك بعدما أعلنت وزيرة
اخلارجية األسرتالية ماريس
باين اليوم الثالثاء املاضي
أن األكادميي األسرتالي يانغ
هينغجون ،احملتجز يف الصني
منذ  7أشهر ،أوقف رمسيًا
يف  23الشهر اجلاري بتهمة
«التجسس».
وطالبت بكني باحرتام «املعايري
األساسية للعدالة» يف احتجازه،
وزادت« :الوضع الصحي ليانغ
يقلقنا بشدة ،وكذلك ظروف
احتجازه».
واحتجزت السلطات الصينية
يانغ يف بكني أشهرًا ،من دون
توجه له اتهامات .يانغ،
أن
ّ
مؤيد للدميوقراطية،
وهو ناشط ّ
ُ
اعتقل يف كانون الثاني
املاضي بعد فرتة وجيزة على
عودة نادرة له إىل الصني من
الواليات املتحدة.

وكان هينغجون قد نشر
انتقادات للحكومة الصينية،
على حسابه على «تويرت» الذي
يتابعه  125ألف شخص.
إىل ذلك ،شدد غينغ على أن
عد شأنًا
الوضع يف هونغ كونغ ُي ّ
ّ
حيق ألي
داخليًا للصني و «ال
دولة وال منظمة وال شخص
التدخل فيه».
وأضاف« :نعبرّ عن استيائنا
الشديد ومعارضتنا احلازمة
إلعالن قادة جمموعة السبع يف
ما يتصل بشؤون هونغ كونغ».
وتابع أن الصني تطلب من
ّ
«الكف عن
أعضاء اجملموعة
إخفاء نيات سيئة والتدخل يف
شؤون غريهم والتحضري سرًا
لنشاطات غري قانونية».
ويف إعالنها النهائي بعد قمة
عقدتها يف مدينة بياريتس
ّ
ذكرت اجملموعة
الفرنسية،
بـ «أهمية اإلعالن الصيين -
الربيطاني الصادر عام 1984
يف شأن هونغ كونغ».
ّ
«جتنب العنف» يف
ودعت إىل
املستعمرة الربيطانية السابقة
اليت ُأعيدت إىل الصني عام
.1997
ويضمن إعالن عام  1984لنصف
قرن ،وضع احلكم الذاتي الذي
تتمتع به املدينة ،مبوجب مبدأ
«بلد واحد ونظامني».
واعترب غينغ أن إعالن عام 1984
«يؤكد أن الصني ستستعيد
سيادتها على هونغ كونغ».

اعالناتكم
يف الهريالد طريقكم اىل
النجاح
لالتصال:
0403482345
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مـقاالت وتـحقيقات

إسرائيل تنتظر الردّ «احلتمي»:
 14آذار ...ال صوت يعلو فوق
املطلوب تصعيب املهمة على حزب اهلل
أصوات «السبهانيّني»
يحيى دبوق

كما كان متوقعًا ،واصلت اسرائيل ّ
بث رسائل التهديد اىل لبنان،
عرب كبار مسؤوليها وصغارهم ،بالتزامن مع شبه «تصفري» النتشار
جنودها على طول احلدود مع فلسطني احملتلة ،يف حماولة لتفادي ما
أمكن من خسائر جراء الرد املرتقب حلزب اهلل ،والذي تقدر القيادة
العسكرية االسرائيلية انه سيستهدف الوحدات العسكرية حصرًا.
من بني املتزامحني على اطالق التهديدات يف تل ابيب ،برز رئيس
حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو ،الذي حذر حزب اهلل والدولة اللبنانية
من «االخ�لال باهلدوء» .وشدد على ان اسرائيل قادرة على محاية
«رد الصاع صاعني».
نفسها وعلى
ّ
وتوجه اىل األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل وقائد فيلق
القدس يف احلرس الثوري االيراني قاسم سليماني بالقول« :مسعت
تصرحيات نصر اهلل وأق�ترح عليه اهل��دوء .أقرتح عليه وعلى قاسم
سليماني ان انتبها لتصرحياتكما ،وأكثر من ذلك ألعمالكما».
وورد يف االعالم العربي (القناة  )12أن فرض تهديدات نصر اهلل
حضورها على جدول اعمال نتنياهو ،واضطراره للتعرض هلا رغم
مرور ايام عليها ،مع التشديد على توجيه تهديدات مقابلة ،يعين ان
يعد لعملية انتقام قاسية.
اسرائيل تقدر أن حزب اهلل ّ
تهديدات نتنياهو وغريه من املسؤولني االسرائيليني تأتي يف سياق
واملوجهة اىل
املعركة اليت تقودها اسرائيل يف مرحلة ما قبل الرد،
ّ
وعي الطرف اآلخ��ر ،يف سياق حماولة التأثري على قرار الرد ومنع
الرد
تعاظمه واحلد من ايذائه ،وذلك عرب التشديد على أن الرد على
ّ
سيكون قاسيًا ،ولن يكون موجهًا اىل حزب اهلل وحسب ،بل ايضا اىل
الدولة اللبنانية.
والواضح ان معركة ما قبل رد حزب اهلل ختتلف  -كما يبدو من تعاطي
اسرائيل وتصرحياتها وتسريباتها  -عن تقديرات معركة ما بعد الرد،
والرد االسرائيلي على الرد الذي سيتحدد بناء على ميزان الكلفة
واجلدوى ،مبا يشمل منع التداعيات من االنفالت ضمن ضابطة باتت
معلومة ويدركها اجلميع :احلرب غري مفيدة للجانبني ،وحتديدا للجانب
الذي بدأ اسبابها ،اي اسرائيل.
مع ذلك ،وبعيدًا عن التهديداتُ ،نقلت تقديرات عن مصادر عسكرية
اسرائيلية ،يف صحيفة «اسرائيل اليوم» ،تشري اىل ان «اجليش
االسرائيلي يتعامل جبدية تامة مع تهديدات نصر اهلل وينظر اليها
بوصفها ان��ذارًا بتنفيذ عملية حلزب اهلل ميكن ان تأتي عرب اشكال
خمتلفة» .وتضيف املصادر ان «التجربة تفيد ان حزب اهلل ال يعمد
اىل تنفيذ ردود فعل سريعة واعتباطية ،بل خيطط ويستعد جيدًا بعد
اختيار اهلدف ،قبل اخراج عمله اىل حيز التنفيذ .والتقدير ان اسرائيل
ستواجه فرتة غري قصرية مشبعة بالتوتر على احلدود».
يف السياق نفسه ،ورد امس يف صحيفة «هآرتس» توصيف ،يعد
معقو ً
ال ،للنقطة اليت وصلت اليها املواجهة حاليا ،واليت مل تنته
بطبيعة احلال :تدرك إسرائيل ان نصر اهلل سيفي بوعده .فحزب اهلل
رسم يف األشهر األخرية أيضًا يف خطابات نصر اهلل ،خطوطًا محرًا يف
معركة إسرائيل بني احلروب ،وأكد انه سريد على استهداف عناصره
يف سوريا وعلى كل حماولة اسرائيلية ملهامجة االراضي اللبنانية.
االمر الذي يعين ،حبسب رئيس جملس االمن القومي االسرائيلي
السابق اللواء يعقوب عميدرور ،ان فرصة تنفيذ التهديد (الرد) باتت
عالية جدا ،خصوصًا أن نصر اهلل هو من توعد بها .وهو التقدير نفسه
لدى اجليش االسرائيلي ،كما يؤكد قائد الفيلق الشمالي السابق
اللواء نوعام تيفون ،فـ «حنن يف اجليش نأخذ تهديداته على حممل
اجلد بشكل واسع جدًا .اذ لدى هذا الشخص عنصر يستمر معه طوال
الوقت ،وهو الصدق ،االمر الذي خيلق لدى االسرائيليني خوفا (إن
توعد) .ويف الواقع ،عندما يقول ّ
إن��ه س�يرد ،ففرضية العمل أنه
سريد».
ّ
ميدانيًا ،عمدت قيادة اجليش االسرائيلي اىل تفعيل ما ميكن تسميته
بـ»تصعيب املهمة» على حزب اهلل ،عرب اجراءات فرضتها على الوحدات
العسكرية على طول السياج احل��دودي ،ويف املنطقة املتامخة هلا،
بهدف «عدم خلق اهداف حلزب اهلل» (القناة  ،)12و»تقييد احلركة
العسكرية يف املنطقة» (االذاع��ة العربية) ،اضافة اىل «الطلب من
املدنيني (املستوطنني) استئناف احلياة على خلفية التقدير بأن الرد
سيوجه اىل الوحدات العسكرية» (موقع «اسرائيل ديفنس»).
ويف هذا السياق ،صدرت توجيهات مبنع عبور املركبات يف عدد من
احملاور والطرق يف الشمال .وقال الناطق باسم اجليش اإلسرائيلي
إنه «يف ضوء تقديرات االمن اجل��اري ،تقرر تقييد حركة املركبات
العسكرية يف عدد من الطرق ولن يسمح ألي آلية عسكرية باملرور
اال بعد اذن مسبق» .وأوكلت مهمة املنع اىل الشرطة العسكرية
اليت نصبت حواجز على حماور الطرق الرئيسية يف املنطقة احلدودية،
واصطحبت معها بلوكات وغرفا متنقلة من الباطون املسلح للجوء اليها
حلماية نفسها.
ّ
تركز
وذكر تقرير «القناة  »12الثالثاء املاضي انه «منذ الصباح،
الشرطة العسكرية احلواجز يف عدة نقاط على طول احلدود ،اذ ان
هدف اجليش يف هذه املرحلة هو تقليص انتشار القوات اليت ال جيب
ان تكون قرب السياج احل��دودي ،ومنع قوات اخرى غري ضرورية
من ان تكون على السياج ،اي عمليا منع حزب اهلل من انتاج اهداف
الستهدافها ،اذ من الواضح ان رد احلزب مقبل يف وقت ما ،وحتديدا
كما هي التقديرات ،سيرتكز على ضرب اهداف عسكرية».

ميسم رزق

مع كل اشتباك بني حزب اهلل والعدو اإلسرائيلي
ك��ان فريق  14آذار وأرك��ان��ه يتداعون لتحميل
احلزب مسؤولية أي تصعيد .لكن نربتهم تعليقًا
ليس
على حادثة الضاحية األخرية أتت خمتلفة.
َ
من باب اإلنصاف ،وإمنا نتيجة لسنوات كثرية من
اهلزائم جعلتهم غري قادرين على أن يكونوا رأس
حربة يف مواجهة مشروع املقاومة
ليس تفصي ًال ح��ال معظم ال��ق��وى يف م��ا كان
َ
ُيسمى فريق الرابع عشر من آذار ،والذي ظهر
يف مشهد التعليق على االع��ت��داء اإلسرائيلي
ّ
قلة
األخ�ي�ر يف الضاحية اجلنوبية .باستثناء
قليلة من الشخصيات املعروفة بكونها من فريق
خترج بيانات قوى هذا الفريق
«السبهانيني» ،مل ُ
األساسية عن إط��ار املوقف اللبناني الرمسي
فجر األحد
املوحد من احلدث الذي باغت اللبنانيني
ّ
َ
املاضي .بيانات أمجعت على إدانة ما فعله العدو،
من دون الذهاب اىل حتميل احلزب أي مسؤولية،
مع التأكيد على ضرورة التضامن الداخلي يف وجه
أي اعتداءّ .
تغلب ذلك على ما عداه من شعارات
ُرفعت سابقًا ح��ول السالح غري الشرعي ،وإن
حاول البعض جتميلها باحلديث عن «قرار السلم
واحلرب بيد الدولة».
شك يف أن هذه املواقف «غري املألوفة» ّ
ال ّ
تغذت
بفعل عوامل خارجية ،استطاعت تغيري املعادلة
يف الساحة اللبنانية ونسفت االنقسام احلاد الذي
بعد  14عامًا ،انعدم الفرق
أنتج زمن  8و 14آذارَ .
بني املعادلتني :اختارت قوى  14آذار يف لبنان
«أبغض احلالل» وذهب ّ
كل منها يف حال سبيله
حبثًا عن قوتها السياسي اليومي ،حتى بات من
الصعب مجع قياداتها يف ص��ورة واح��دة .فيما
كانت قوى «املقاومة» (رغم خالفاتها التكتيكية
يف ملفات داخلية) تزيد كل يوم حجرًا يف جدار
عالقتها االسرتاتيجية ،وتزيده متانة مع كل انتصار
يتحقق يف سوريا والعراق ،وصو ً
ال اىل اليمن.
ِ
م��واق��ف ق��وى  14آذار
ال��ت��ح��ول األس��اس��ي يف
ّ
(سابقًا) ،هو موقف رئيس احلكومة سعد احلريري
حد االشتباك مع وزراء القوات
الذي وصل اىل ّ
على طاولة جملس الوزراء بعد مطالبتهم مبناقشة
االسرتاتيجية الدفاعية وحصر السالح بيد الدولة.
عندها انتفض احلريري قائ ًال إن ما جرى هو اعتداء
إسرائيلي موصوف .ويف ظل االعتداء اإلسرائيلي،
ال يمُ كن احلديث عن اسرتاتيجية دفاعية .موقف
احلريري هذا يتكامل مع نشاط دبلوماسي أطلقه،
يهدف اىل حتصني الساحة الداخلية ،خبالف ما
كان الوضع أيام حرب متوز  .2006وهذا التغري
يعود اىل عاملني أساسيني :األول هو انتصار
احلزب يف لبنان وعدم انهزام احملور الذي ينتمي
إليه يف املنطقة ،والعامل الثاني ،هزمية املشروع
اآلخر وتراجع الرئيس احلريري ،وصو ً
ال اىل حالة
الوهن بعد رهانات خائبة على حلفائه ُ
املفرتضني
وجد احلريري أن ال مناص من
يف اخلارج والداخل.
َ
وضع اليد بيد حزب اهلل للحفاظ على التسوية،
وبالتالي موقعه ودوره وحيثيته .وهذا ما يرتمجه
يف مواقفه ،سواء عرب القنوات الدبلوماسية أو عرب
املواقف اليت يطلقها واالتصاالت اليت جيريها.
ليلة الضاحية االستثنائية (االعتداء اإلسرائيلي
مر
فجر األح��د املاضي) ،شكلت اختبارًا عسريًا ّ
به اآلذاري��ون ،أعاد تسليط الضوء على تقهقر
حتول «رئيسه» ،سعد احلريري ،من
فريقهم الذي ّ
رأس حربة يف مشروع مواجهة ح��زب اهلل ،اىل
شريك للحزب يف التسوية الرئاسية .أمام هذا
الواقع ،اشتد عود حلفاء احل��زب ،أما «حلفاء»
احل��ري��ري فقد قضت التسوية على حيويتهم،
م��ا انعكس «اع��ت��دا ً
ال» يف مواقفهم األخرية.
اعترب النائب السابق وليد جنبالط أن «الوحدة
الوطنية ه��ي أفضل طريقة ملواجهة االعتداء
اإلسرائيلي» ،فيما اكتفى رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع ــــ غري القادر على املواجهة
وحيدًا ــــ بالتعبري عن «تعاطفه الكامل مع أهلنا
يف الضاحية اجلنوبية» ،مستنكرًا «االخرتاقات
املتكررة لسمائنا واللجوء إىل طائرات
اإلسرائيلية
ّ
مسيرّ ة مفخخة ضد أهداف يف لبنان» .الصوت
األعلى ضد املقاومة ،ويكاد يكون الوحيد ،حتى
اآلن ،هو لـ»السبهانيني».

عون ميسك بالسياسة اخلارجية:

الـدولة والـحزب فـي
خندق واحد
هيام القصيفي

مع ك�لام رئيس اجلمهورية ميشال
عون عن التطور اإلسرائيلي األخري
يف لبنان ،يدخل الرئيس االستحقاق
األمين الثاني يف عهده ،املختلفني
بظروفهما وعناصرهما ،بعد عملية
فجر اجل���رود ،على تقاطع مع حزب
اهلل وتنسيق معه .فبعد تشنج الوضع
الداخلي األخري ،أعاد عون تفعيل دوره
جمددًا ،على خط الوضع االقتصادي.
لكن االعتداءات اإلسرائيلية دفعت به
جمددًا كي ميسك بزمام األمور رمسيًا،
فال تكون الدولة يف جهة وحزب اهلل
يف جهة أخرى.
ق��د تكون الصدفة وح��ده��ا ،جعلت
العملية اإلسرائيلية يف الضاحية
اجلنوبية ،متزامنة مع االحتفال بالنصر
يف م��ع��رك��ة اجل�����رود ،ل��ك��ن رئيس
اجلمهورية ،الذي تريث يف الساعات
األوىل للعملية ،يف انتظار استكمال
ك��ل العناصر املتعلقة ب��ه��ا ،رفع
سقف توصيفه هلا اىل احلد األقصى
باعتبارها إعالن حرب .ورغم أن موقفه
ج��اء بعد ك�لام األم�ين العام للحزب
السيد حسن نصر اهلل ،إال أن عون
أعطى شرعية رمسية ملوقف احلزب،
ّ
يتبنه فحسب ،بل ختطى ذلك اىل
ومل
سعيه اىل تشكيل شبكة أمان كبرية
حملية ودولية الحتماالت ال��رد على
العملية.
ميكن التوقف عند نقاط عدة يف دخول
رئاسة اجلمهورية بقوة عند هذا التطور
األمين اخلطري:
أو ً
ال ،ميكن مالحظة أن��ه منذ اللحظة
األوىل للعملية ،وقف احلزب وراء بيان
اجليش ،يف توصيف العملية وحتديد
إطارها ،قبل كالم نصر اهلل ،قبل أن
يعود احلزب ليعلن نتيجة التحقيقات
يف الطائرة األوىل.
يف سياق تدرجيي ،كان لبنان الرمسي
يتحرك على اجتاهني :رئاسة اجلمهورية
ووزارة اخلارجية من جهة ،ورئاسة
احلكومة م��ن جهة ثانية .لكن بدا
واضحًا أن الطرفني اكتفيا باالستنكار
وتريثا التضاح الصورة كاملة .رغم
التنسيق بينهما ،إال أن عون ختطى
موقف احلريري وحتركه ،ليضع بني
يديه وحده صالحية إدارة أزمة تتداخل
فيها العوامل اإلقليمية والدولية اىل
حد تهديد استقرار لبنان .وهو أصاب
عصفورين حبجر واحد ،استعاد اإلطار
اخلارجي وحدد سياسة الدولة ،وغطى
احتماالت الرد على إسرائيل ،وأعطاه
شرعية ،انطالقًا من «ثالثية الشعب
واجليش واملقاومة».
حيد التيار الوطين
ويف الوقت نفسهّ ،
احلر ورئيسه جربان باسيل ،كمرشح
رئ��اس��ي ،عن خ��وض مواجهة دولية
وإقليمية على هذا املستوى ،ليحصر
دوره كوزير خارجية ينفذ تعليمات
احلكومة أو رئيس اجلمهورية.
ما قاله عون ال يتحمله مرشح رئاسي
يسعى اىل ختفيف األضرار عليه ،بل
حيسب لرئيس للجمهورية جالس على
كرسي الرئاسة ،وال يضع أثقا ً
ال على
ً
مسرية باسيل الرئاسية ــــ دوليا ــــ
حتى لو كان يشاطر رئيس اجلمهورية
املوقف نفسه ،علمًا بأن بيان وزارة
اخل��ارج��ي��ة ،األح���د ،ذك��ر «أن حرص
لبنان على االلتزام بقرارات الشرعية
الدولية ومتسكه باالستقرار ال يسقط

حقه يف الدفاع عن السيادة الوطنية
والقيام مبا يلزم لصونها».
ثانيًا ،حدد عون بعد هدوء الساعات
األوىل للعملية ،وإثر توالي رسائل
ال��ت��ح��ذي��ر ال��ع��ال��ي��ة ال��ل��ه��ج��ة ومنها
دب��ل��وم��اس��ي��ة وم��ن��ه��ا ع�ب�ر القوات
ال��دول��ي��ة ،إط���ار حت��رك��ه ،بعيدًا عن
احل��ك��وم��ة .فاجتماع اجمللس األعلى
ل��ل��دف��اع ي��ع�ني تسلم زم���ام األم���ور
وحده وربط ق��رارات اجمللس األعلى
للدفاع به ،وإبعاد احلكومة كليًا عن
هذا التطور ،وهي اليت انصرفت اىل
معاجلة قضية النفايات.قد يكون
اعرتاض القوات اللبنانية سياسيًا يف
حمله ،ألن احلكومة جمتمعة يفرتض ان
تتحمل مسؤوليتها ،يف تطور من هذا
النوع ،كما ان هناك من افرتض ان
وجود القوات كان مناسبة إلحراجها
يف اختاذ مواقف سياسية تصب يف
مصلحة الرد على اسرائيل.
لكن عون واحلريري تناغما عند نقطة
اساسية هي حصر التعامل مع هذا
ال��ت��ط��ور م��ن خ�لال اجمل��ل��س االعلى
للدفاع ،وإبعاد التجاذبات السياسية
جم��ددًا عن احلكومة ال�تي استعادت
للتو عافيتها واجتماعاتها .وهنا
حيضر جانب اس��اس��ي يتعلق ايضًا
ب��وض��ع اجل��ي��ش يف ص���ورة م��ا جرى
ويتم االستعداد له ،ألن اجليش لن
يكون من اآلن وصاعدًا يف منأى عن
اي تطور يتعلق بإسرائيل .وسبق ان
جرى هذا احلوار يف اجتماعات سابقة
تتعلق باستعداده ألي عمل عسكري
ضد اسرائيل .واجليش الذي احتفل
بذكرى معركة فجر اجل��رود مبناورة
عسكرية بدعم امريكي كامل ،اسلحة
وذخائر وتدريبات ،ال ميكن ان يستثمر
املناورة اعالميًا ــــ رئاسيًا ،من دون
ان يكون جزءًا اساسيًا من اي تدحرج
للمواجهة مع إسرائيل.
ثالثًا ،ال ميكن عزل التطورات األخرية
عن توقيت انفجار الكالم عن البحث
جم��ددًا يف حيثيات احل��دود والقرار
يسمه باالسم نصر اهلل
 1701الذي مل
ّ
يف اطاللته األخرية.
هذا اجلانب من التطورات والتفاوض
الدولي مع لبنان يف شأنه ،له اكثر
من خصوصية تتعلق برتسيم حدود
البحر والرب ووقف األعمال العدائية.
يف كل ما جرى ،كان عون يف خلفية
ال��ص��ورة .ال��ي��وم أص��ب��ح يف مقدمة
احلدث .وهو اخلارج توًا من «معركة»
ّ
سلف فيها واشنطن اإلحاطة جمددًا
برئيس احل��زب التقدمي االشرتاكي
وليد جنبالط ،واستيعاب حادثة قرب
مش��ون وإع��ادة رس��م ح��دود التهدئة
ال��داخ��ل��ي��ة ،ه��و نفسه ال���ذي يرفع
السقف ويطالب اجملتمع الدولي بوقف
االعتداءات اإلسرائيلية واستعداده
حلماية ال��رد عليها .وه��ذا املوقف
سيذهب به عون اىل احلد األقصى،
ألنه بات ميلك ورقة أساسية تتعلق
بدوره األخري يف حفظ االستقرار ،من
دون التخلي عن حليفه حزب اهلل يف
ما يتعلق بإسرائيل .فال يتخطى القرار
 ،1701لكنه يبقي ب��اب االحتماالت
مفتوحًا ،ألنه يف هذه النقطة يتحول
دوره كرئيس للجمهورية أساسيًا
أم��ام اجملتمع ال��دول��ي ،مهما كانت
االعرتاضات عليه داخليًا.
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مـقاالت وتـحقيقات

تصنيف لبنان يتقهقر:
اشـتداد األزمـة ال انـهيار
ما مل يكن متوقعًا حصل.
أن تقوم وكالة «فيتش»
خبفض التصنيف السيادي
للبنان بد ً
ال من وكالة
«ستاندر أند بورز» اليت
كامل
على
استحوذت
انتباه املعنيني ،فأغفلوا
«فيتش» .أما اعتبارات
هذه األخرية يف خفض
تكمن
فهي
التصنيف
يف االحتياطات الصافية
بالعمالت األجنبية لدى
مصرف لبنان واليت تكشف
عن عجز بقيمة  32مليار
دوالر .مفاعيل هذا القرار
ّ
ليست كارثية ،لكنها
مؤشر
تشتد
على أن األزمة
ّ
قررت وكالة «فيتش» أن
ّ

«اقتصاديّون» على طاولة عون:

الفرصة األخرية للتصحيح

محمد وهبة

يف خطوة حتضريية لبدء مناقشات
مشروع موازنة  ،2020دعا رئيس
اجلمهورية ميشال عون ،جمموعة
من اخلرباء االقتصاديني إىل بعبدا
لالطالع على اقرتاحاتهم عن اجتاهات
وأولويات معاجلة األزمة االقتصادية
ــــ املالية .كان هناك شبه إمجاع على
أن لبنان أمام فرصة قد تكون أخرية
وسط انعدام الثقة بقوى السلطة
ّ
لتجنب الكارثة،
يف أن تقوم بالالزم
وخصوصًا أن توزيع كلفة التصحيح
واملدخل املناسب هلا يتطلب قرارًا
سياسيًا وتوافقًا ليسا متوافرين بعد

فيتش ترى أن هندسات مصرف لبنان تزيد الضغوط على تمويل الخزينة (مروان طحطح)

ختفض تصنيف لبنان من درجة ()-B
إىل ( .)CCCحبسب تعريفات الوكالة
هلذه الدرجة ،فإنها تعين أن قدرة
لبنان على سداد ديونه ضعيفة مع
ّ
ّ
التخلف عن السداد
احتمال
(التعثر).
هذا اخلفض جاء بعد جولة من
النقاشات بني املسؤولني يف وزارة
املال ومصرف لبنان وبني مسؤولي
الوكالة .فبحسب أوساط مطلعة،
ّ
كانت «فيتش» قد
سلمت لبنان
مسودة التقرير الذي يتضمن خفض
التصنيف يوم األربعاء املاضي ،إال
أن لبنان استعمل قواعد الوكالة اليت
تنص على إمكانية استئناف هذا
ّ
اخلفض إذا تبينّ أن هناك معطيات
جوهرية مل تكن الوكالة على علم
بها،
وقدم طلبًا هلذا االستئناف يوم
ّ
اخلميس قبل صدور التقرير النهائي
بساعات .وافقت اللجنة املعنية يف
«فيتش» على الطلب ،وأحالته إىل
اللجنة املعنية بدراسة التصنيف،
وقررت بعد ساعات من التدقيق
ّ
يف األرقام أن لبنان استحق خفض
التصنيف إىل درجة ()CCC
وقررت
ّ
أن تنشر التقرير النهائي.
التقرير
مسودة
تسلم
بني
واالستئناف ،كانت هناك جولة من
النقاشات بشأن رقم أساسي وهو:
«االحتياطات الصافية لدى مصرف
لبنان بالعمالت األجنبية» .الوكالة
كانت تشري إىل أن هذه االحتياطات
تسجل عجزًا كبريًا ،ما يدفعها إىل
ّ
خفض التصنيف ،على اعتبار أن
قيمة االلتزامات املرتتبة على مصرف
لبنان تبلغ  62مليار دوالر ،مقابل
موجودات بالعمالت األجنبية تقل عن
 30مليار دوالر ،ما يعين أن عجز
االحتياطات الصافية يبلغ  32مليار
دوالر.
ويف االستئناف
رد
ّ
املقدم للوكالةّ ،
مصرف لبنان بأن أرقام متوز عن
االحتياطات مل تكن قد صدرت حني
كان فريق «فيتش» يف لبنان جيري
تقوميًا متهيديًا للتصنيف ،وأن أرقام
متوز تظهر ارتفاعًا يف االحتياطات
بقيمة  700مليون دوالر ،أي أنها
عادت إىل االرتفاع لتبلغ  30.5مليار
دوالر ،مشريًا إىل أن االلتزامات
بالعمالت األجنبية لديه تتضمن 19
مليار دوالر من االحتياطي اإللزامي،
وأن الوكالة مل حتتسب قيمة الذهب

من ضمن موجوداته ،واليت ارتفعت
قيمتها إىل  13مليار دوالر.
يف املقابل ،رأت الوكالة أن
االحتياطي اإللزامي ،أي املفروض
على املصارف من قبل مصرف لبنان،
ّ
يشكل التزامات عليه للمصارف
بأي حال من األحوال ،فض ًال عن
ّ
أنه
يشكل التزامات على املصارف
فهو
الذهب
أما
الزبائن،
جتاه
مقوم
ّ
بأسعاره السوقية ،لكن ال ميكن
اعتباره سيولة احتياطية إال يف حال
بيعه وهذا يتطلب موافقة من جملس
النواب .واالستنتاج الذي
يقدر أن
ّ
الوكالة خرجت به من هذه األرقام،
أن العجز يف االحتياطات الصافية
بالعمالت األجنبية بعد احتساب
االحتياطات اإللزامية املقدرة بنحو
 19مليار دوالر سيبلغ  13.6مليار
دوالر ،أي ما يوازي  %41.5من
املوجودات بالعمالت األجنبية.
رفضت
األساس،
هذا
على
الوكالة استئناف لبنان
ضد خفض
ّ
التصنيف،
وقررت اللجنة املعنية يف
ّ
أن
الوكالة
حتول قرارها األولي إىل
ّ
قرار نهائي خبفض تصنيف لبنان
بعد تصحيح بعض األرقام .وانتقدت
الوكالة يف تقريرها النهائي ،الطرق
غري االعتيادية اليت يقوم بها
مصرف لبنان الستقدام الدوالرات
من اخلارج ،مشرية إىل «أنها تزيد
الضغوط على التمويل» ،فض ًال
عن أن «احلكومة تعتمد كثريًا على
مصرف لبنان للحصول على التمويل
بالعملة احمللية وبالعمالت األجنبية
أيضًا لسداد سندات اليوروبوندز
املستحقة» (يف إشارة إىل أن مصرف
سدد أكثر من  3مليارات دوالر
لبنان ّ
من سندات اليوروبوندز وفوائدها
عن احلكومة اللبنانية نظرًا إىل عدم
القدرة على إصدار سندات ناجح).
يف الوقت نفسه ،أصدرت وكالة
ستاندر أند بورز تصنيفها للبنان،
مؤكدة أنه ال يزال عند مستوى (،)-B
مشرية إىل أنها تتوقع تراجع احتياطات
مصرف لبنان« ،لكننا نعتقد أنها ال
تزال كافية لتمويل اقرتاض احلكومة
وحاجات القطاع اخلاص على مدى
السنة املقبلة» .تربيرات «ستاندر
أند بورز» لإلبقاء على التصنيف عند
مستوياته السابقة ،مناقضة متامًا
حلسابات «فيتش» ،وهي تعكس

الضغوط اليت مورست على الوكالة
من أجل الرتاجع عما كان شبه مؤكد
منذ أشهر بأنها ستعمد إىل خفض
التصنيف بسبب تراجع احتياطات
مصرف لبنان وبسبب العجز الكبري
يف احتياطاته الصافية.
يف الواقع ،إن خفض التصنيف من
قبل «فيتش» يعين أن تصنيف لبنان
ّ
بات ضمن درجة (احتمال
التعثر) من
قبل وكالتني ،إذ إن «موديز» سبق
أن خفضت تصنيف لبنان يف مطلع
السنة اجلارية إىل هذا املستوى.
فإن
وبالتالي
ا ال نعكا س
املباشر خلفض
لتصنيف
ا
لدى
سيظهر
ا ملصا ر ف
اليت
اللبنانية
اىل
ستضطر

62
مليار دوالر
االلتزامات
بالعمالت
األجنبية على
مصرف لبنان

أن ترفع األموال اخلاصة األساسية
(رساميلها) إىل مستويات تتالءم مع
درجة املخاطر املرتفعة اليت ينطوي
عليها التصنيف اجلديد.
وبشكل مباشر أيضًا ،فإن خفض
التصنيف يعين أن كلفة اقرتاض
احلكومة من السوق ستكون بفائدة
أعلى .كلما اخنفض التصنيف ارتفعت
كلفة الفائدة املدفوعة لتغطية درجة
ّ
التعثر.
املخاطر املرتفعة واحتمال
كذلك ،فإن خفض التصنيف يضع
لبنان يف مصاف زامبيا واألرجنتني
والكونغو اليت نالت تصنيفًا مماث ًال
ّ
من وكاليت تصنيف .لكنه ال
يشكل
كارثة كبرية على االقتصاد اللبناني،
إذ إن التقديرات املصرفية تشري إىل
أن كلفة الفائدة السوقية ،اليوم،
هي مساوية لدرجة التصنيف اجلديدة
املتدنية ،أي أن السوق احتاط
خلفض التصنيف وحسم مسبقًا
كلفته« ،لكنه يبقى مؤشرًا على
اشتداد األزمة وليس مؤشرًا على
االنهيار ،فالفرصة ال تزال متاحة
للخروج منها» ،يقول أحد اخلرباء.
وزارة املال أصدرت بيانًا ليل قالت
َ
فيه إن
تصنيفي «فيتش» و»ستاندر
ّ
أند بورز» يذكران «بأهمية خفض
العجز وتنفيذ اإلصالحات اهليكلية
اليت بدأنا بها ،وسنزيد وتريتها يف
موازنة  2020وما بعد».

يوم األربعاء املاضي عقد اجتماع
اقتصادي تشاوري يف قصر بعبدا
برئاسة رئيس اجلمهورية ميشال
عون وحبضور وزيري االقتصاد
منصور بطيش وشؤون التكنولوجيا
عادل أفيوني ،ورئيس جلنة املال
واملوازنة ابراهيم كنعان ،واخلرباء
االقتصاديني :عبد احلليم فضل
اهلل ،مازن سويد ،روي بدارو ،شربل
قرداحي ،غازي وزني.
االجتماع ،حبسب مصادر مطلعة ،دعا
إليه رئيس اجلمهورية ،وهو يأتي
كواحدة من نتائج اجتماع بعبدا املالي
الذي ُعقد حبضور الرؤساء الثالثة.
أما اهلدف منه فهو أن ّ
يطلع الرئيس
على اقرتاحات اخلرباء ملعاجلة األزمة
االقتصادية يف ضوء الفرصة املتاحة
ّ
لتجنب الكارثة واليت قد
أمام لبنان
وتقصد الرئيس أن
تكون األخرية.
َّ
تكون الدعوة حمصورة بهؤالء اخلرباء
بعيدًا عن أي حسابات سياسية وإن
كانوا حمسوبني على أحزاب وتيارات
«فالرئيس يسعى إىل احلصول على
خربتهم ليكونوا مبثابة مستشارين
ملا ميكن تضمينه يف مشروع موازنة
.»2020
«االجتماع كان إجيابيًا وهادئًا وتقنيًا
يف الشق األغلب منه .كان هناك
نقاش مستفيض يف السياسات
العامة من دون الدخول يف التفاصيل
واآلليات حيث يكمن الشيطان»،
يقول مصدر مطلع على االجتماع.
ويشري إىل أن األمل من اجتماع كهذا،
أن ينتقل النقاش العام يف البلد إىل
مرحلة وضع اخلطط التنفيذية «ألننا
يف لبنان نقول كثريًا وال نفعل إال
قلي ًال .جيب أن نصل إىل إجابات
حامسة حول الكثري من القضايا،
منها ما يتعلق بالكهرباء واحلكومة
اإللكرتونية ،وخدمة الدين العام،
والقطاع العام ،والشراكة مع القطاع
اخلاص ،وخطة ماكينزي… هناك
اجلدلية اليت جيب
الكثري من املسائل
ّ
احلسم فيها والبدء بتطبيق ما يتفق
عليه» ،يقول املصدر.
قدمه وزير
انطلق االجتماع بعرض ّ
االقتصاد منصور بطيش يتضمن
اإلشارة إىل عجز املالية العامة
البالغ  6.3مليارات دوالر يف عام
 ،2018أي ما يوازي  %11من
الناتج احمللي اإلمجالي ،وإمكانية
خفضه إىل  4.5مليارات دوالر يف
السنة اجلارية ،وتراجع الفائض من
حساب اخلدمات بني لبنان واخلارج
من  2.2مليار دوالر يف  2015إىل
 1.4مليار دوالر يف  ،2018وزيادة
عجز احلساب اجلاري إىل  12.5مليار
دوالر يف  ،2018فض ًال عن تراجع

يطاول مؤشرات تدفق الرساميل من
ودائع واستثمارات أجنبية مباشرة،
فض ًال عن ضمور معدالت النمو
االقتصادي.
تقاطعت مصادر خمتلفة على وجود
ثالث وجهات نظر عن املدخل
املناسب ملعاجلة األزمة :األوىل
تشري إىل ضرورة خفض خدمة الدين
ّ
ّ
تضخم
تركز على
العام ،والثانية
القطاع العام ،والثالثة تدمج بني
االثنني.

وجهات الخرباء متباينة
بني خفض كلفة خدمة الدين
والقطاع العام

باقي املداخل املطروحة ملعاجلة
األزمة استحوذت على شبه إمجاع،
وخصوصًا ما يتصل منها بقطاع
الكهرباء وخفض كلفتها على
اخلزينة (من دون الدخول يف آليات
هذا اخلفض) ،وما يتعلق بالنفقات
اجلارية يف املؤسسات واإلدارات
يسمى حمميات سياسية،
العامة وما
ّ
وشفافية التلزميات يف القطاع
العام ،فض ًال عن ضرورة خفض
اهلدر ،ووقف التهريب ،واحلد من
كرر ما
التهرب الضرييب… فضل اهلل ّ
ّ
يردده دائمًا عن ضرورة خفض خدمة
ّ
الدين العام على فرتة زمنية قصرية
املس
ضمن توافق سياسي من دون
ّ
حتدث عن اخلطأ
بالقطاع العام ،وسويد ّ
الذي وقعت فيه القوى السياسية
أثناء مناقشة موازنة « 2019من
دون توافق سياسي» حتى صارت
املعاجلات املطروحة ،سواء كانت
جيدة أو سيئة ،تناقش حتت ضغط
ّ
الشارع ،الفتًا إىل أن كلفة التصحيح
وتوزيعها على الشرائح يف اجملتمع
هي العنصر األساسي الذي يقع على
عاتق القرار السياسي «املفقود».
بدارو وصف توزيع كلفة التصحيح بـ
ّ
يشكل الفرصة
«توزيع اآلالم» الذي
الوحيدة ملعاجلة األزمة ضمن معايري
تؤمن محاية الطبقات الفقرية ،مشريًا
إىل أن املشكلة األساسية اليت جيب
معاجلتها على املدى الطويل هي
النموذج االقتصادي الذي ال يزال
يعتمد على االستهالك بطريقة مفرطة
وعلى تصدير ضعيف… أفيوني كانت
لديه وجهة تشري إىل أن السوق وحده
ّ
يتحكم بأسعار الفائدة ،الفتًا إىل
من
أن خفض معدالت الفائدة يتطلب
خلق ثقة لدى املستثمرين وطمأنة
املودعني من خالل إجراءات جريئة
لتحسني املالية العامة وخفض العجز
عرب تنفيذ التزامات لبنان يف موازنة
 2019وتنفيذ خطة الكهرباء وإقرار
موازنة  2020بعد تضمينها املزيد
وقدم
من خفض العجز واإلصالحات.
ّ
أفيوني خطة إصالح مالي على مدى
ثالث سنوات تظهر التوجهات اجلدية
يف العمل على اإلصالح مبا يؤمن
حتسني معدالت الفائدة واستعادة
التحويالت الرأمسالية من اخلارج .أما
يف القطاع العام ،فقال أفيوني إن
األهم هو زيادة الفعالية واإلنتاجية.
أما وزني ،فقد ّ
ركز على عجز ميزان
املدفوعات واالستقرار السياسي
الذي جيب توفريه من أجل استقطاب
التحويالت من اخلارج وحتسني العجز
اخلارجي.
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مـقاالت وتـحقيقات

العدوان األمريكي على «احلشد» :العراق حنو املواجهة؟ العربدة اإلسرائيلية ضد «احلشد» وردّ الفعل البائس عليها
عالء لالمي

نـور أيـوب

استمرار تل أبيب يف التلميح إىل
مقار
مسؤوليتها عن استهداف
ّ
«احلشد الشعيب» األربعة ،ورفض
حتمل املسؤولية ،مقابل
واشنطن ّ
وقوف طهران إىل جانب احلكومة
العراقية وتزكيتها يف الوقت
نفسه تهديدات حلفائها للواليات
املتحدة وانتشارها العسكري يف
العراق ،كلها معطيات تعكس
ّ
تعقد املشهد يف «بالد
مدى
الرافدين» ،على وقع االشتباك
األمريكي ــــ اإليراني .وفيما
يبدو إىل اآلن أن مثة توزيع
أدوار حيكم األداء الرمسي إزاء
التطورات األخرية ،فالالفت أن

تستمرّ تل أبيب بالتلميح إىل وقوفها وراء عمليات استهداف مقار
«الحشد» (أ ف ب )

بغداد أرسلت إشارات إىل أنها ستقطف مثرة
االشتباك األخري بالسعي إىل تطوير قدراتها
الدفاعية ،وهو ما يعين عمليًا إمكانية االنفكاك
من طوق «البضاعة» األمريكية.
يدفع االشتباك األمريكي ــــ اإليراني القائم يف
املنطقة املشهد العراقي حنو املزيد من التعقيد،
ملقار «احلشد الشعيب»،
وما االستهداف املمنهج
ّ
منذ متوز /يوليو املاضي ،إال ترمجة لذلك .األدوات
هذه املرة ليست تقليدية ،ومواجهتها أيضًا لن
تكون كذلك .مثة من يقول إن احلكومة برئاسة
عادل عبد املهدي تعيش حالة ختبط ،فيما يذهب
آخرون إىل أن تناقض اخلطاب احلكومي مقصود
ومنسق يف ما بني احلكومة وقيادة «احلشد»،
ّ
على قاعدة ثنائية الدبلوماسية وامليدان .وفق
هذا الرأي األخري ،مثة تبادل أدوار بالتنسيق
مع دوائر القرار يف طهران ،من شأنه ّ
فك لغز
«حرب البيانات» بني رئيس «هيئة احلشد» فاحل
الفياض ،ونائبه أبو مهدي املهندس.
األول دعا يف بيان دبلوماسي إىل االلتزام بقرار
محل الثاني الواليات املتحدة
رئيس الوزراء ،فيما ّ
مسؤولية ما جرى وجيري ،لكن الرجلني كليهما
أقرا بأن احلوادث األربعة مل تكن عرضية ،وأمجعا
ّ
أيضًا على آلية مواجهتها ،ما يعين أن الفارق
فقط هو يف اتهام واشنطن من عدمه .وعليه،
فإن بيان املهندس كان من شأنه «إحراج»
احلكومة ،لذا ّ
فضلت األخرية «جتهيل» املسؤولني
تتفهمه دوائر
عن االستهدافات .وهو موقف
ّ
القرار يف طهران ،بل إنها تقف خلف بغداد يف
أي قرار تتخذه ،وفق مصادر مطلعة حتدثت إىل
«األخبار» ،لكنها يف الوقت عينه لن تتوانى ،عرب
حلفائها ،عن توجيه رسائل شديدة اللهجة إىل
واشنطن.
اجتماع الرئاسات الثالث أول من أمس دعا إىل
«التحقيق ودراسة مجيع املعطيات واملعلومات
تعرضت له هذه املخازن» ،مشددًا على
بشأن ما ّ
«مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقالله ،ورفض
سياسة احملاور وتصفية احلسابات» ،كما على
«النأي بالبلد عن أن يكون منطلقًا لالعتداء على
أي من دول اجلوار واملنطقة ،أو حتى ساحة حلرب
بالوكالة» ،رافضًا «حماولة أي طرف إقليمي أو
خطاب
جر العراق إىل حرب وصراعات».
ٌ
دولي ّ
حتو ً
ال يوم أمس مع
بارد سرعان ما
رمسي
ٌ
ّ
سجل ّ
إعالن عبد املهدي ،عقب اجتماع «جملس األمن
املضي يف تطبيق القرار املتعلق بربط
الوطين»،
ّ
حتليق مجيع أنواع الطريان يف األجواء العراقية
ّ
وتولي وزارة الدفاع
خيوله،
مبوافقته حصرًا أو من ّ
رسم اخلطط واإلجراءات املناسبة لتسليح قيادة
الدفاع اجلوي ،مبا يتناسب مع الوضع احلالي
توجه عبد املهدي هو
واملستقبلي .وعليه ،فإن
ّ
مواجهة التحدي احلالي بتطوير القدرات العراقية،
مبا يتناغم يف نهاية املطاف مع املعادلة اليت
رمسها املهندس ،يف وقت تفيد فيه معلومات
ملد «احلشد» بسالح نوعي
بأن مباحثات جترى ّ
فعال على مستوى الدفاع اجلوي .إزاء ذلك،
ّ
ُيطرح سؤال :هل ستقبل واشنطن بتسليح
القوات العراقية؟ جيزم املعنيون يف املؤسسة
العسكرية العراقية بأن الواليات املتحدة ستمنع
ذلك .مثة اقتناع لدى هؤالء بأن األمريكيني
متطورًا يف الظاهر،
يقدمون /يبيعون سالحًا
ّ
لكنه أجوف من الداخل ،عدا عن إخالهلم بعقود

التذخري والصيانة .فاألمريكيون ،وفق املصادر،
أمر سيدفعنا إىل الذهاب
«يبيعوننا خردة ...وهو ٌ
حنو روسيا والصني ،وحبث هذا األمر معهم».
ولئن انقسمت القوى السياسية العراقية يف
توصيف ما جرى ،فإن التعامل األمريكي ــــ
اإلسرائيلي الظاهري مع املوقف يبدو مشابهًا
حتمل مسؤولية
أيضًا .ترفض واشنطن ،يف العلنّ ،
الضربات ،فيما تواصل تل أبيب تلميحاتها إىل
أنها هي اليت تقف وراءها .لكن يف الواقع ،ليس
بإمكان إسرائيل تنفيذ ضربات كهذه يف «ملعب
أمريكي» إال بالتنسيق مع الواليات املتحدة يف
صح
احلد األدنى ،إن مل يكن بطلب منها .يف حال
ّ
ّ
ذلك السيناريو ،فالواضح أن األمريكيني يلجأون
إليه حبذر شديد ،إذ إنهم وفق ما تقول مصادر
عراقية «ال يريدون انفالت الساحة ،وحريصون
على ضبطها ،ألنهم أكثر املتضررين» ،مضيفة
إن « 20ألف جندي أمريكي حتت مرمى صواريخ
الفصائل ،وهذا أمر مقلق جدًا لألمريكيني ،وأي
ستعرض هؤالء للموت احملتوم».
مواجهة قد تقع
ّ
ويدعم ذلك التقدير ما ُنقل أمس عن مسؤول
أمريكي كبري من امتعاضه من «هجمات منسوبة
إلسرائيل نفذت يف العراق» ،ووصفه تصرفات
تل أبيب بأنها «جتاوز للحدود ...وقد تسفر عن
انسحاب اجليش األمريكي من البالد».

سيناريوان مطروحان

بناء على ما تقدم ،مثة اليوم سيناريوان حمتمالن
ً
يف العراق :مواجهة أو صفقة .يف ما يتصل
باألول ،بدت الفتة أمس تصرحيات رئيس الوزراء
األسبق ،نوري املالكي ،الذي رأى أن «تثبيت
يعرضه
دور إسرائيل يف استهداف سيادة العراق ّ
خلطر وخلط لألوراق» ،مؤكدًا أن «العراق سريد
بالقوة يف حال ثبوت ضلوع إسرائيل بعمليات
ّ
ً
ساحة
القصف» ،مضيفًا إن ذلك سيجعل «العراق
صراع تشرتك فيها أكثر من دولة ومنها إيران».
تشخيص املالكي تزامن مع إصدار املرجع الديين،
أي قوة
كاظم احلائري،
ً
حرم فيها «إبقاء ّ
فتوى ّ
أي عنوان
عسكرية أمريكية وما شابهها ،وحتت ّ
كان» ،داعيًا القوات املسلحة إىل مواصلة
«الدفاع الشريف واملشروع عن بيضة اإلسالم،
وحرمات البلد وكرامته ...فاخليار الوحيد هو
املقاومة والدفاع».
ّ
هذه الفتوىُ ،
لـ»مقلديه» بوصفه مرجعًا
امللزمة
لعدد من فصائل املقاومة ،تدفع إىل السؤال عن
موقف «املرجعية الدينية العليا» (آية اهلل علي
السيستاني) اليت مل ّ
تعلق ــــ حتى اآلن ــــ على
ما جرى ،وسط تكهنات بأن تكون مؤيدة خليار
الدولة وقرارها ،فيما تفيد معلومات «األخبار»
بأنه بعد بيان املهندس ،وبيانات األمني العام
لـ»حركة عصائب أهل احلق» قيس احلزعلي
و»كتائب حزب اهلل» ،مثة حتضريات جدية لدى
فصائل املقاومة للدخول يف أي مواجهة قد
ُتفرض عليها يف املرحلة املقبلة .لكن طبول
املواجهة ال تزال ُتقرع على أنغام حديث جدي آخر
(وها هنا السيناريو الثاني) عن تفاوض حمتمل
بني األمريكيني واإليرانيني ،وفق مصادر عاملة
يف مكتب عبد املهدي ،وما جيري حاليًا «ليس
ّ
واختبار لصرب كل منهما»،
عض أصابع...
سوى
ٍ
يف سياق عمليات أمنية من شأنها إما الدفع إىل
املواجهة ،وإما فتح باب التسوية.

ّ
مؤكدًا تورط دولة العدو الصهيوني
أصبح
يف االعتداءات األخرية اليت تعرضت هلا 4
قواعد وخمازن عتاد تابعة لـ»احلشد الشعيب»
العراقي ،وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد
من املقاتلني .املوقف العراقي احلكومي من
تلك االعتداءات ،طوال األيام املاضية ،جاء
ابتداء،
كرت،
ً
مضطربًا ومرتددًا ومتناقضًا .فقد ّ
سبحة التصرحيات النافية ألي عالقة إلسرائيل
واملشددة على أن ما حدث هو
باملوضوع،
ّ
تفجريات داخلية ،فيما انفردت بعض القيادات
«احلشدية» باإلشارة إىل أن األمر يتعلق بقصف
جوي جمهول.
ّ
وتأخر صدور
استمر الصمت احلكومي عقب ذلك،
ّ
تقرير «جلنة التحقيق» اليت شكلها رئيس الوزراء
عادل عبد املهدي ،إىل أن صدر بيان مساء
األربعاء من االسبوع املاضي حيمل توقيع نائب
رئيس «هيئة احلشد» ،أبو مهدي املهندس،
ليحسم اجلدل حول طبيعة ما حدث ،بالتأكيد
أنه «قصف جوي» ،وتوجيه أصابع االتهام إىل
الواليات املتحدة وإسرائيل.
بيان املهندس سبقه إصدار عبد املهدي قرارًا
مفاجئًا حيصر صالحية إصدار ُر َخص التحليق يف
ويوجه بالتعامل
األجواء العراقية بيده شخصيًا،
ّ
الدفاعي مع أي هدف غري ّ
مرخص له .لكن رئيس
الوزراء مل يصرح ــــ حتى يوم أمس ــــ بأكثر من
ذلك ،ومل يشر إىل حاجة العراق إىل الوسائل
الدفاعية ضد الطريان املعادي ،وهي وسائل
شبه معدومة بعدما أنيطت مهمة مراقبة األجواء
العراقية والدفاع عنها بالقوات األمريكية ،منذ
سنوات االحتالل األوىل .وبعد ساعات على بيان
بيان لرئيس «هيئة احلشد»،
املهندس ،صدر
ٌ
فاحل الفياض ،ت ّربأ فيه من بيان نائبه ،مكتفيًا
بالقول إن «االنفجارات األخرية يف خمازن العتاد
التابعة للحشد متت بعمل خارجي مدبر»!
هذا يعين أن الفياض ،احملسوب على جناح
ّ
انشق عن حليفه السابق
أصدقاء أمريكا ،والذي
حيدر العبادي ،والتحق بتحالف «البناء» بقيادة
هادي العامري ونوري املالكي ،ال يزال يف موقعه
ذاته ،وأنه ال خيتلف مع املهندس حول حقيقة ما
حدث ،لكنه رمبا خيتلف معه يف توجيه االتهام
إلسرائيل وأمريكا ،لتفادي الغضب األمريكي،
ّ
يتطلب منه البحث عن طرف خارجي
األمر الذي
آخر قام بهذا العمل املدبر ،ومن املستبعد أن
جيده.
إن أول استنتاج ميكن للمتابع أن يصل إليه هو
أن أمريكا قررت حسم ملف «احلشد» بطريقتها
اخلاصة ،والتخلص من هذا العائق الذي يربك
إدارتها للملف العراقي الداخلي ،مبا جيعل تبعية
العراق هلا ترتقي إىل درجة االحتالل واإلدارة
املباشرة ،وإنهاء حالة ما سمُ ّ ي «التوافق األمريكي
اإليراني» حوله .أما إسرائيل ،وبعدما ملست
رد الفعل العراقي ،و»احلشدي»
ضعف وبؤس ّ
حتديدًا ،على عربدتها ،فيبدو واضحًا أنها قررت
التمادي يف ذلك ،لتكون العبًا يف امليدان
العراقي ،حتى لو كانت ضرباتها قليلة املردود
تسجل بالدرجة األوىل يف احلساب
وس َّ
عسكريًاُ ،
االنتخابي لبنيامني نتنياهو املأزوم.
االستنتاج الثاني واملهم ،يف ما يتعلق
بـ»احلشد» ،هو أن هذه املؤسسة ،اليت بدأت
كهبة شعبية تطوعية ،وعلى رغم إحلاقها أخريًا
ّ
باملؤسسة العسكرية احلكومية وتغيري بنيتها
التنظيمية ،ال تزال هدفًا ألمريكا من الدرجة
األوىل ،بعد مساهمتها الفعالة والرئيسة يف
االنتصار على التمرد التكفريي «الداعشي».
غري أن واقع احلال يقول إن «احلشد» قد ّ
نفذ
على أفضل وجه املهمة اليت نشأ من أجلها ،وإن
ّ
حله أو تبديده يف املؤسسة العسكرية الرمسية
ال يعين الكثري على أرض الواقع .فهو كمبادرة
شعبية أفرزها الواقع العراقي قابلة للوالدة من
أشد يف أي ظرف استثنائي
جديد ،وبزخم وقوة
ّ
جديد ينشأ يف العراق.
وعلى هذا ،فإن «احلشد» ميكن اعتباره ظاهرة
شعبية قامت مبهمتها وانتصرت ،وانتهت بانتهاء
هذه املهمة عمليًا ،ولن يستفيد احملتل األمريكي
ّ
وحله نهائيًا،
وحليفه اإلسرائيلي كثريًا من ضربه
ألنه ليس موجودًا يف املعسكرات احلكومية

املعرضة للقصف ،بل يف النسيج االجتماعي
ّ
واإلرادة الشعبية العراقية املضمرة ،وميكن هلذه
الظاهرة أن تتجدد وبسرعة يف أي ظرف مشابه
للظرف الذي أوجدها .أما مؤسسة «احلشد» حاليًا
فهي ليست إال هيك ًال من املراتب واألجهزة ،وقد
حتولت فعليًا إىل ورقة سياسية بيد األحزاب
ّ
والقوى والشخصيات السياسية والدينية
املتصارعة واملتنافسة ،واليت حتاول االستفادة
منها يف صراعاتها البينية بعد مرحلة القضاء على
«داعش» .وهذا أمر مل يعد سرًا ،وقد أشارت
إليه «املرجعية الشيعية العليا» يف كلمة املرجع
وجهها مبناسبة ذكرى ما
علي السيستاني ،واليت ّ
سمُ ي «صدور فتوى اجلهاد الكفائي».
غري أن األمر الذي يكتسب أهمية قصوى ،وحيمل
داللة مباشرة ،هو سكوت القوى واألحزاب
اإلسالمية الشيعية ،اليت هلجت طوي ًال خبطاب
حد
امتداحي لـ»احلشد» ،حتى بلغ األمر ببعضها ّ
تسميه يف أدبياتها «احلشد
تقديسه ،فصارت
ّ
الشعيب املقدس» ،على هذا االستهداف الصهيو
ــــ أمريكي .حتى اآلن ،مل يصدر رد فعل من
هذه اجلهات يكافئ خطورة العربدة اإلسرائيلية
والتواطؤ األمريكي معها .فتحالف مقتدى الصدر،
«سائرون» ،وحتالف «البناء» ــــ باستثناء «حركة
عصائب أهل احلق» اليت انفردت بالدعوى إىل
تقديم شكوى جمللس األمن وعقد جلسة طارئة
للربملان العراقي ــــ ،وغالبية القوى السياسية
اإلسالمية الشيعية خارج هذين التحالفني،
التزمت الصمت التام ،ومثلها القوى السياسية
ّ
السنة .وإذا كان
الكردية وتلك اليت متثل العرب
من السهل تفسري الصمت الكردي والعربي
السين بأسباب احلفاظ على الوجود العسكري
األمريكي الضمان الستمرار متتعها بامتيازات
واحلد من نفوذ خصومها ومن
ما بعد االحتالل،
ّ
يساندهم ،أي إيران ،فإن من الصعب تفسري
صمت األحزاب والقوى الشيعية ،وخصوصًا تلك
القريبة من إيران ،كمكونات حتالف «البناء».
أما سكوت حتالف «سائرون» فهو ال يعين يف
النهاية سوى حتبيذه خيار زوال أو تهميش
«احلشد» ،الذي ليس له فيه «حصة» من
قياداته ومراتبه.
ّ
املعقد ،وشديد
إن هذا الواقع السياسي العراقي
ّ
التحلل والتداخل ،هو الذي يفسر لنا بؤس ردود
الفعل الرمسية على تفاقم العربدة والعدوان
وتشبثها مبقولة «رفض
اإلسرائيلي ــــ األمريكي،
ّ
سياسة احملاور واحلرب بالوكالة» ،قافزة على
شن على العراق ،وهذا ما
حالة االعتداءات اليت ُت ّ
يفتح الباب واسعًا على احتماالت أشد خطورة مما
حدث حتى اآلن.
أما ردود الفعل الشعبية وغري الرمسية فلم تتبلور
بعد ،لكنها إىل اآلن شديدة االختالف ،وترتاوح بني
وجه لـ»احلشد» وللنظام طاملا
مرحب بأي ضربة ُت ّ
ّ
وحتد من نفوذها (أصحاب
أنها تنال من إيران
ّ
وجهة النظر هذه ميثلون طيفًا واسعًا ،بدءًا من
«سائرون» ،مرورًا بعمالء إسرائيل الصرحاء
املقيمني يف «إقليم كردستان» مشال العراق
انتهاء
كالنائب السابق مثال اآللوسي ،وليس
ً
بقوى تقليدية خسرت مواقعها يف النظام كآل
النجيفي وغريهم) ،وبني رافض هلذا العدوان
وداع إىل الرد
من منطلقات وطنية واستقاللية،
ٍ
عليه بقوة تكافئ خطورته ،من خالل األخذ خبيار
إلغاء «معاهدة اإلطار االسرتاتيجي» مع واشنطن
عن طريق جلسة طارئة جمللس النواب ،وطرد
قواتها العسكرية من العراق ،والتصدي للعدوان
اإلسرائيلي .هؤالء ال ميثلون قوة وازنة هلا
كيانها يف املشهد السياسي العراقي حاليًا ،أما
ما قد يصبحون عليه مستقب ًال فأمر تحُ ّدده تطورات
الواقع على األرض.
هل سيفلح األمريكيون وحلفاؤهم احملليون يف
أحزاب الطوائف والقوميات يف مللمة املوضوع
ّ
عض األصابع التقليدية
والعودة إىل لعبة
املتفسخ
ليستمر الوضع
واقتسام غنائم الفساد
ّ
ّ
ذاته يف دولة املكونات التابعة لألجنيب؟ أم أنه
سيدخل منعطفًا جديدًا يؤدي إىل تغريات جوهرية
يف الوضع العراقي؟ سؤال ليس من السهل
اإلجابة عنه يف ضوء املعادالت السائدة.

*كاتب عراقي
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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

صفحة 13

Saturday 31 August 2019

الـسبت  31آب 2019

Page 13

مـقاالت وتـحقيقات

اول اختبار دموي ملنظومة الردع بني املقاومة واسرائيل؟
ابراهيم األمني
«عملية ما» ،لكنها فاشلة يف الضاحية اجلنوبية،
أتت بعد ساعات قليلة على عملية عسكرية دموية
ضد عناصر من املقاومة يف دمشق .تاليًا ،ومبعزل
عن اهلدف الذي كان العدو يقصده يف الضاحية،
فإنه قرر توجيه ضربة مباشرة ضد حزب اهلل يف قلب
بريوت ويف موقع معروف العنوان يف دمشق ...فما
الذي حيصل؟
عودة اىل حرب العام  .2006مل تكن مشكلة العدو،
يومها ،حمصورة يف نقص احلكمة والنضج لدى
القيادة السياسية .أصل املشكلة يكمن يف ان
التقدير الذي عملت على اساسه القيادات االمنية
والعسكرية ،كان ينقصه الكثري من العناصر
الضرورية لناحية اجلهد االستخباري من جهة ،وتقييم
واقع العدو من جهة ثانية .عمليًا ،تتحمل اجلهات
املهنية يف كيان العدو (جيش وأمن) مسؤولية
القرار السياسي بشن احلرب!
اليوم ،حنن امام واقع مشابه على مستوى القرار
يف تل أبيب .ال تبدو القيادة السياسية متفوقة الرد االكيد على عمليتي دمشق والضاحية سيخلق واقعا جديدا على الجبهة الشمالية للعدو
كثريًا بالنضج واحلكمة عن حكومة ايهود اوملرت ،وان كان بنيامني
نتنياهو صاحب خربة أكرب .لكن الصراعات السياسية داخل الكيان،
تعيدنا اىل املربع االول ،حيث القرار احلقيقي يرتبط باجلهات
املهنية اياها ،واليت جيب التدقيق يف كيفية تعاملها مع املشاهد
ّ
املعقدة من حوهلا.
صحيح ان ما حصل يف سوريا او يف الضاحية يعكس جناحًا
استخباراتيًا معينًا لدى العدو .او لنقل إنه يعطي اشارة واضحة
على مستوى اجلهد االستخباراتي اليت يقوم به العدو يف اجلبهة
الشمالية منذ عام  .2006لكن الكالم عن النجاح يف حتقيق اهلدف
من العملني ،يبقى رهن التطورات ،حيث التحديات الكبرية ،وحيث
يضطر اهل القرار يف تل ابيب اىل العمل يف ظل مناخ شديد
التوتر.
يقرأ العدو جيدًا ما حيصل يف املنطقة ويدرك الربط القوي للملفات
بعضها ببعض ،وهذا ما جعله يبحث عن وسائل جديدة ملعاجلة
وضعية «اخليارات الضيقة» اليت جيد نفسه فيها اآلن .والناجتة
عن:
 فشل الرهان على انتهاء دور سوريا يف دعم قوى املقاومة يفلبنان وفلسطني ،وعلى سقوط النظام يف دمشق.
 قيام قوة شعبية وسياسية ورمسية عراقية تنتمي مباشرة اىلحمور املقاومة وعدم قدرة الواليات املتحدة على خلق مناخ داخل
سي
العراق كالذي ساد يف السنوات اليت سبقت انطالق ما مُ ّ
«الربيع العربي».
 بروز عجز امريكي وأوروبي عن الدخول يف مواجهة مباشرةوواسعة مع ايران ،والسعي اىل احتواء التوتر ال العكس.
مدوية للتحالف االمريكي
 املسار الذي اخذته حرب اليمن حنو هزمية ّ السعودي  -االماراتي  -االسرائيلي يف مواجهة حلفاء ايران. عودة احلرارة القوية اىل جسم قوى املقاومة الفلسطينية ،وتعززالعالقات بني حركة محاس على وجه التحديد وحمور املقاومة،
واتساع قدرات وهوامش املناورة امام التنظيم اجلهادي القوي،
اي حركة اجلهاد االسالمي.
 فشل مساعي احلصار املالي واالقتصادي يف إضعاف قدراتحزب اهلل او حماصرة دوره سواء داخل لبنان او على مستوى
االقليم ،بل تعزيز قدراته اخلاصة مبلف فلسطني.
هذه الوضعية ،تدفع اسرائيل حنو اجلدار .ال يقتصر االمر على
ضيق اخليارات ،بل يرتفع أيضًا منسوب التوتر ،وبالتالي تزيد
االخطاء واليت قد يكون ما حصل يف سوريا ولبنان ليل السبت
 االحد احد تعبرياتها .هدف العدو هنا ،قد يكون دفع الفريقالسياسي «احلاكم» يف لبنان اىل القيام بعمل يضمن «ضبطا»
حلركة املقاومة .لكن االمر حيتاج اىل ضربة على الطاولة ،من اجل
اعالن اخلروج من قواعد اللعبة القائمة .وهذا يعين بالضبط :قرار
اسرائيلي مبحاولة تعديل ميزان الردع على اجلبهة الشمالية.
عمليًا ،ما حصل هو ان ضربة دمشق ،اليت اصابت جمموعة تعمل
ضمن القوة اجلوية للمقاومة ،وتدمري بعض مواردها ،ال ميكن هلا ان
تقضي على مشروع كبري يتصل بامتالك حمور املقاومة ومجيع قواه
منظومات الدفاع والقتال اجلوي .وهذا املشروع تراقبه اسرائيل،
ليس من خالل برامج التجسس البشري او التقين يف ايران ولبنان
وسوريا وفلسطني وحسب ،بل ايضًا من خالل التقدم اهلائل الذي
حققه «انصار اهلل» يف اليمن ،حيث النجاح الكبري يف مواجهة
السعودية املستفيدة من برامج دعم عسكرية ولوجستية كبرية من
امريكا كما من اسرائيل نفسها .واسرائيل اليت جتيد التمييز بني
هذا الفريق او ذاك ،تعرف ان ما يقوم به اليمنيون ،يف ظل ظروف
احلرب واحلصار والضغط ،قد ال ميثل إال القليل امام ما ميكن لقوة
مثل حزب اهلل ان تقوم به على هذا الصعيد .وها هي اسرائيل
على وشك اختبار منظومة الدفاع اجلوي للمقاومة يف لبنان بعد
تصرحيات السيد حسن نصراهلل االحد املاضي ،واليت أنهت سنوات

(هيثم املوسوي)

طويلة من «الغموض البناء» الذي كان معتمدا حيال القوة اجلوية
والدفاع اجلوي.
اما عملية الضاحية ،فتفاصيل كثرية عنها ستظل طي الكتمان.
لكن العدو ليس مستعدا لفهم «الصدفة االهلية» اليت افشلت
العملية ،كما ان املقاومة تعلمت من الدرس ما هو مهم ملواجهة
هذا النوع من االعمال االمنية  -العسكرية ،باالضافة اىل انه درس
استخباراتي لالثنني معا .لكن احلصيلة سهلت للمقاومة اخلروج من
دائرة الغموض اىل العلن حيال قوة الدفاع اجلوي .كما ان الرد
االكيد على عملييت دمشق والضاحية سيخلق واقعا جديدا على
اجلبهة الشمالية للعدو ،وخصوصا من جانب لبنان .حيث قررت
املقاومة ،صراحة ،ان ختتار االهداف من دون الوقوف عند خاطر
قرارات دولية او اراض حمتلة او ما شابه .وهنا يكمن خطأ العدو
الكبري ،يف انه منح املقاومة مشروعية كبرية لردود عقابية وردعية
كانت صعبة التحقق لوال هجمات ليل السبت  -االحد.
لذلك ،دخلنا اليوم يف مرحلة اختبار منظومة الردع عند الطرفني.
اسرائيل حتاول القول إن «الضربات الوقائية» غري ممكنة من دون
املس بقواعد اللعبة ،وهو ما حصل يف دمشق ثم يف الضاحية،
ّ
واملقاومة سرتد ،بضربات عقابية
تعيد العدو اىل صوابه حيال
مسألة الردع .وهذا سببه:
 ان العدو كان يعلم ان الغارةعلى مركز املقاومة يف دمشق
ستؤدي اىل سقوط شهداء يف

ضربة دمشق لن تقضي
على مشروع كبري يتعلق
بامتالك محور املقاومة
وكل قواه منظومات
الدفاع والقتال الجوي

صفوف املقيمني هناك .وهو فعل ذلك عن وعي ،ليس بالضرورة
الجل ايقاع اخلسائر البشرية ،بل لكون حتقيق املهمة لن يكون
ممكنا من دون وجود هذه املخاطر.
 ان رد احلزب ،القائم على «مبدأ التماثل» املعتمد منذ ضربةالقنيطرة ،يفرض توجيه ضربات مؤملة اىل العدو ،وبينها ما جيعل
العدو االن خيتار من بني جنوده من هو االكثر استعداد للموت قبالة
احلدود مع لبنان .وبالتالي ،فان العدو يقف اليوم امام خيارات
اكثر ضيقا ،فاما يقبل برد مؤمل ويصمت ،وعندها يفقد كل قيمة
ما قام به ليلة السبت – االحد ،وخيسر اوراقا اضافية ،واما سيكون
امام عملية «تكبري راس» ويعمد اىل الدخول يف مرحلة «ضربات
الرتجيح» املفتوحة ،واليت تعين يف احد اوجهها إمكان تدحرج االمر
حنو حرب واسعة.
يف جانب اخر ،كان واضحا من كالم السيد نصراهلل ،اننا اقرتبنا من
انتهاء مرحلة الصمت على الضربات االسرائيلية يف دول وساحات
حمور املقاومة .وهو امر «تشعر» به اسرائيل .وهي اصال تعتقد -
وتقول  -بأن الغارة على موقع احلزب جنوب دمشق ،كان هدفها
منع هجمات بطائرات انتحارية ضد اسرائيل .وهو ما يعين هلا،
انه شكل من اشكال الرد على ما تقوم به بالتعاون مع امريكا
يف العراق او سوريا او على احلدود بني البلدين .ولذلك ،كان
اصرار العدو على القول ان هدف الغارة هو «قوة القدس ومعها
ميليشيات شيعية ،وبقيادة قاسم سليماني» .وهي ،هنا ،حتاول،
ولو بطريقة سخيفة ،عدم حتميل حزب اهلل املسؤولية عما يقوم به
ُ
استهدفوا يف الغارة .لكن السؤال الذي ُيطرح:
اجملاهدون الذين
لو كان العدو رفض تسمية حزب اهلل يف بيانه حول غارة الشام،
فلماذا اقدم على فعلته يف الضاحية ،وهو يعرف انها مركز القيادة
يف املقاومة ،حتى ولو كان سيخرج ليقول ان اهلدف كان ايرانيا
ايضا؟
كل ما علينا فعله اآلن هو انتظار نتائج تطورات االيام القليلة
املقبلة .وانتظار نتائج املرحلة اجلديدة من املواجهة .الكل متوتر،
لكن العدو سيكون امام توتر غري مسبوق ،والشاطر هناك يعمل
على قياس الضغط عند اجلمهور كما عند اصحاب القرار!

حرب تهويل إسرائيلية ...يف انتظار الرد
يحيى دبوق

مل يدع األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل هامشًا لتقدير
خاطئ أو اجتهادات مغلوطة حول حتمية الرد على االعتداءين
اإلسرائيليني يف سوريا ولبنان .كان واضحًا لديه ضرورة جتنيب
ّ
تتمثل يف مزيد
لبنان التداعيات الكارثية لالمتناع عن الرد ،واليت
من االعتداءات نفسها وما يتجاوزها ،ويف إطالق يد العدو يف
الساحة اللبنانية.
مع حتمية الرد ،تثار لدى اجلانبني ،اإلسرائيلي واللبناني ،مجلة من
االسئلة تتجاوز الساحة اللبنانية إىل االقليم ،ويف مقدمها السؤال
عن إمكان نشوب حرب ،وإن ما زال التقدير هو استبعادها ،من
دون نفي إمكاناتها باملطلق .علمًا أن الرد التناسيب  -رغم احتمال
تصعيد يكرب أو يصغر يف أعقابه  -من شأنه أن يبعد احلرب ال أن
يقربها.
ّ
املرحلة احلالية شبيهة ،إىل حد بعيد ،مبرحلة ما بعد غارة إسرائيل
على بلدة جنتا احلدودية عام  ،2014واليت استدعت ردًا من حزب
اهلل ّ
أذى إىل تثبيت قواعد اشتباك أهم ما فيها منع إسرائيل من
اإلعتداء يف الساحة اللبنانية.
قدرت تل أبيب  -خطأ  -إمكان امتناع احلزب عن الرد على
يف حينهّ ،
وقع تطورات سياسية وميدانية على الساحتني اللبنانية والسورية.
ويبدو اليوم ،يف تقدير ابتدائي ،أن العدو يرتكب اخلطأ نفسه يف
العام  ،2019يف حلظة سياسية إقليمية يراها ضاغطة على املقاومة
واحملور املقاوم!
ّ
املمكن ،كما قدرت إسرائيل ،مل يعد حمل االهتمام
مع ذلك ،الظرف
الرئيسي حلزب اهلل ،كما تبني من خطاب نصر اهلل االحد املاضي.
مكان االعتداء ونتيجته ،وكارثية االمتناع عن الرد ،هو ما حيكم
توجه حزب اهلل وقراره ويتقدم سلم اهتمامه ،ويف املقابل قرار
ّ
الرد تناسبيًا
إسرائيل واهتمامها لآلتي :سعي حزب اهلل ألن يكون
ّ
قياسًا باالعتدائني مبا يؤدي إىل القصاص وإىل تثبيت قواعد
االشتباك من جديد ،يف مقابل سعي إسرائيلي إىل احلد من مستوى
مدى الرد وتقليص إيذائه.
تأسيسا على ذلك ،يتموضع حزب اهلل هجوميًا ومتوثبًا القتناص
الرد على ما ميكن أن
فرصة الرد كما يراه مناسبًا ،وكذلك ملرحلة
ّ
تقدم عليه إسرائيل يف أعقاب الرد ،إن وقعت يف خطأ تقديراتها؛
فيما تتموضع إسرائيل دفاعيا مع حماولة «تصفري» األهداف
امليدانية على طول اجلبهة من البحر إىل اجلبل ،وهو ما يستنزف
جيشها ويشغله يف اليقظة الدفاعية طوال فرتة انتظار تلقي
الرد.
مع ذلك ،جزء مهم جدا من رد حزب اهلل نفذ االحد املاضي ُ
وأجنز
بالكامل ،وهو املعادلة اجلديدة اليت فرضت نفسها من خالل
قرار استهداف املسيرّ ات اإلسرائيلية فوق لبنان .هذا اجلزء من
الرد يتعلق بشكل مباشر باالعتداء األخري ،إال أن تأثريه ينسحب
على امليزان الكلي للمواجهة مع العدو ،ومن شأنه تعزيز املوقف
مقومات العدو يف جمال
الدفاعي يف لبنان مقابل نزع واحد من
ّ
االدارة االستخبارية والعملياتية.
بناء على ذلك ،املتوقع أن تقسم إسرائيل حراكها السياسي
وامليداني للفرتة املقبلة إىل مرحلتني:
مرحلة تتعلق بفرتة انتظار رد حزب اهلل ،وختصص للتأثري املسبق
يف قرار الرد وتقليص تأثريه
وايذائه .وهي مرحلة ستكون
مشبعة مبواقف وتصرحيات يتبارى
فيها املسؤولون اإلسرائيليون
يف صوغ عبارات التهديد ،وهو

تأثري املعادلة
الجديدة سينسحب
على امليزان الكلي
للمواجهة مع العدو

ما بدأ عرب تهديدات أطلقها رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو
وعدد من وزرائه وقادة جيشه .ويف هذه املرحلة ايضا ،سينشط
اجليش اإلسرائيلي يف توجيه رسائل ردعية عرب امليدان من خالل
استعراض وسائله القتالية ومنظومات دفاعه االعرتاضية ،إضافة
إىل إجراءات وتقارير إعالمية موجهة حول توثب دفاعي وهجومي
لردع حزب اهلل .وهذا يعين أن من شأن األيام املقبلة أن تشهد
طفرة يف التهديدات ال تعين ،بالضرورة ،أن تتحقق فعال يف أعقاب
الرد ،أو يف أعقاب الرد على الرد.
على أي حال ،مرحلة ما بعد رد حزب اهلل هلا تقدير وترتبط مبعدالت
أكثر انضباطا وحتسبا .إذ رغم كل ما حدث وكل ما سيصدر من
تهويل وتهديد من إسرائيل ،فإن قيادتيها السياسية والعسكرية
غري معنيتني بنشوب مواجهة واسعة ،ورمبا هذه هي احلقيقة األكثر
ثباتا يف يف كل ما يتصل باملعادلة بني اجلانبني اليت حتاول
إسرائيل تغيريها.
يف املقابل ،ستنشط إسرائيل ،أيضا يف مرحلة ما قبل الرد ،باجتاه
التأثري يف حجمه ،عرب جتنيد أصدقائها أو ّ
جتندهم ،بدءا من الواليات
املتحدة مرورا بأوروبا ووصوال إىل االصدقاء يف النظام العربي.
وهذا يعين مزيدا من التهويل حبملة نصائح ضد لبنان دولة وشعبا،
مبا يشمل زيارات رمسية ستتزايد يف األيام املقبلة.
األيام املقبلة ال تتعلق فقط بانتظار الرد ،بل أيضا بانتظار التهويل
والتهديدات .الثابت أن الرد مقبل وإن حده األدنى تناسيب ،يف
حني أن التهديد اإلسرائيلي والتهويل أداة وليس حقيقة ،يف خدمة
املوقف الدفاعي اإلسرائيلي.
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مقاالت وتحقيقات

طائرة معوّض أصابت الـ 1701يف مقتل :العدوان الصهيوني الفاشل األرقام تتكلّم ...ال إفالس واللرية ثابتة!
ٍ
ناجي س .البستاني

هل يكون الردّ قبل
 17أيلول؟
هادي فوالدكار

معوض يفالضاحية
مل تسقط الطائرة االسرائيلية يف منطقة ّ
اجلنوبية لبريوت وحدها ،بل سقطت معها قواعد اإلشتباك بني
هلل وإسرائيل واتفاق الـ.1701
حزب ا 
اإلسرائيلية هلذا االتفاق ،أصاب
فرغم االنتهاكات الدائمة
ّ
ما حصل فجر األحد هذا اإلتفاق يف مقتله .فحزب اهلل،
ووفق أمينه العام السيد حسن نصراهلل ،مل يعد ُملزمًا بوقف
نص االتفاق ،كما باتت كل اخلروقات
العمليات
القتالية حسب ّ
ّ
ّ
أي وقت.
اإلسرائيلية
املتكررة هدفًا للحزب يف ّ
ّ
ّ
مل يرفع نصراهلل السقف يف كلمته األخرية إىل درجة حرب
الرد سيكون متناسبًا مع حجم
كبرية ،بل كان واضحًا بأن
ّ
أن إعالنه بأن الضربة لن تأتي من 
الضربة
اإلسرائيلية .إال ّ
ّ
إعالن لسقوط اتفاق  ،1701الذي يستثين
مزارع شبعا ،هو
ٌ
اللبنانية يف
املزارع .وبالتالي فإن حصل الرد من احلدود
ّ
مواقع أخرى غري املزارع ،فيكون اتفاق  1701قد انتهى
مرات عديدة.
بالنسبة للحزب ،بعد أن أنهاه اإلسرائيلي يف ّ
ّ
معوض ،ال
يتمناها اإلسرائيلي من عملية
عدة كان
أهداف ّ
ّ
وحتولت إىل ورقة لعب
يعرفها أحد حتى اآلن ،إال أنها سقطت
ّ
اإلسرائيلية مل تكن يف سوريا،
جديدة بيد احلزب .فالضربة
ّ
عسكرية ،بل استهدفت
وال على احلدود ،وال على مراكز
ّ
سكنية يف قلب بريوت ،وبالتالي لو حصل ما حصل
منطقة
ّ
يف يوم آخر لكان سقوط الشهداء أمر حتمي .وبالتالي هو
لعب بالدم اللبناني حسب وصف نصراهلل .فماذا بعد حادثة
معوض؟.
ّ
ضج لبنان خبرب حتليق طائرة صغرية
منذ أسبوعني تقريبًا،
ّ
حد
مسيرّ ة فوق الشوف وعاليه .يومها ،ذهبت التعليقات اىل ّ
ّ
اتهام «حزب اهلل» بأنه يسيرّ تلك الطائرات ملراقبةاملختارة،
ّ
يعلق احلزب على املوضوع،
انطالقا من جرود عني دارة .مل
معوض أثبتت أن
أن حادثة
ومل تظهر تفاصيل ما حصل .إال ّ
ّ
إسرائيل قد تكون وراء ما جرى وقتذاك .بل أكثر من ذلك،
ماذا لو ّ
معينة؟ وما
عدوانية
أي عملية
نفذت تلك الطائرات ّ
ّ
ّ
ردة فعل الشارع يف ذلك الوقت ومن كان ليصدق أن
هي ّ
إسرائيل خلفها؟!.
ّ
خمططًا
أهمية ما حصل .فقد أسقطت الطائرة
من هنا تربز
ّ
متكرر يف األسابيع املاضية وهو اهلجوم
يعيشه العراق بشكل
ّ
عرب طائرات مسيرّ ة جمهولة املصدر .ورغم ّ
اإلتهامات السرائيل
حسي على ذلك .هذا ما أسقطه
بهذه
العمليات ،إال أن ال دليل ّ
ّ
فأي اعتداء حيصل يف لبنان ومصدره
نصراهلل يف خطابه،
ّ
الطائرات املسيرّ ة ،ستكون اسرائيل هي املسؤولة عنه.
يف سياق آخر ،ويف اخلطاب ما قبل األخري أعلن السيد نصراهلل
الدبابات واألهداف
أنه يف أي حرب مقبلة «سيتم استهداف
ّ
اإلسرائيلية وسيتم تصوير ذلك مباشرة» .وهو الذي بات
ّ
خبريًا يف استهداف الداخل اإلسرائيلي نفسيًا وذهنيًاّ ،
متكن
من إشغال اإلعالم والرأي العام اإلسرائيلي .فكيف ميكن
ّ
الدبابات،
أي
للحزب أن
«يذل» فخر السالح اإلسرائيليّ ،
ّ
هكذا؟ لذا كان على رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني
يتحرك ،قبل أسابيع من استحقاقه املهم.
نتانياهو أن
ّ
معوض ،ردًا على معادلة
قد يكون ما حصل يوم األحد يف
ّ
عدائية تبعد
نصراهلل .فوجود طائرة للتصوير ومعها طائرة
ّ
ّ
تؤكد أن اهلدف منها كان عدائيًا .إن
عنها دقيقتني فقط،
التزامن بني الطائرتنيّ ،
يؤكد أن األوىل كانت لتحديد اهلدف،
الذي ال يزال جمهو ً
ال ،والثانية كانت مسؤولة عن ضربه،
مصورة .فهل أراد اإلسرائيليون أن
العملية
وتكون هذه
ّ
ّ
حساس وتصويره؟
ينفذوا ما وعد به نصراهلل ّ
أي ضرب هدف ّ
الرد على تهديد األمني العام حلزب
هل كان ما حصل هدفه
ّ
أي حرب
للدبابات
اهلل بتصوير أي استهداف
اإلسرائيلية يف ّ
ّ
ّ
مقبلة؟!.
مما حصل أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو
األكيد ّ
ورط نفسه يف لبنان .وبعد أن رمى نصراهلل الكرة يف
قد ّ
األول اليوم على شفري السقوط يف
امللعب اإلسرائيلي ،بات ّ
انتخاباتالكنيست املقبلة يف  17أيلول املقبل* .فهل يكون
رد حزب اهلل قبل تاريخ هذه اإلنتخابات؟!.
ّ
(*)هي االنتخابات الـ 22للكنيست اإلسرائيلي ،وهي
االنتخابات التشريعية املبكرة الثانية اليت جتري يف إسرائيل
يف نفس العام .حيث اعلن عنها وعن ّ
حل الكنيست الـ21
بعد ان فشل رئيس الوزراء االسرائيلي بينيامني نتانياهو يف
تشكيل ائتالف حكومي ،وبعد أقل من شهرين على االنتخابات
السابقة واليت جرت يف  9نيسان .2019

ورد املقاومة املنتظر ..ال
عودة إىل الوراء
حسن حردان

العدوان الصهيوني اجلديد على جنوب دمشق ويف الضاحية
اجلنوبية لبريوت ..وسيطرة املقاومة على طائرة صهيونية
مسيرّ ة بعد سقوطها ..وانفجار أخرى قرب املركز اإلعالمي ل
حزب اهلل ..يؤدي اىل تفاقم مأزق الكيان الصهيوني ،نتيجة
تنامي كفاءة وقدرة املقاومة على ردع العدوانية الصهيونية
ومنعها من حتقيق أهداف اعتداءاتها ..فإذا كان العدو يريد من
وراء عدوانه اخلروج من مأزقه نتيجة انتصارات حمور املقاومة
ن الثورة ،وتعزيز نتائج
ن وغزة وإيرا 
يف سورية والعراق واليم 
انتصار املقاومة يف متوز عام  …2006وبالتالي حماولة استعادة
القدرة الردعية جليش العدو وفرض قواعد جديدة لالشتباك
وتعزيز شعبية رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو عشية
فإن العدو ُمين بفشل ذريع ..بفعل
االنتخابات االسرائيلية..
ّ
كمًا
املقاومة
قدرات
وتنامي
السورية
كفاءة الدفاعات اجلوية
ّ
للرد على العدو ومنعه من بلوغ
ونوعًا ،اىل جانب جاهزيتها
ّ
أهداف عدوانه..
أن العدوان الصهيوني على الضاحية اجلنوبية لبريوت
على ّ
يشكل تطورًا خطريًا ألنه حيصل ألول مرة منذ عام  ..٢٠٠٦فهو
أول خرق صهيوني للقرار الدولي  1701بهذا املستوى منذ عام
 2006مما يشكل حماولة صهيونية الستعادة زمن العربدة يف
االعتداء على لبنان واستباحة سيادته متى أراد قادة العدو،
وبالتالي تغيري قواعد االشتباك والتفلت من معادلة الردع اليت
فرضتها املقاومة يف حرب متوز ،واستطرادًا إعادة لبنان إىل
تكرست عام
زمن ما قبل هزمية جيش االحتالل عام  2000واليت ّ
أن العدوان على جنوب دمشق الذي استهدف
 …2006يف حني ّ
أدى إىل استشهاد مقاومني يشكل خرقًا
كوادر للمقاومة مما ّ
خلط أمحر رمسته قيادة املقاومة اليت أعلنت منذ استهداف
العدو كوكبة من كوادر املقاومة يف منطقةالقنيطر ة احملررة من
ردت عليه يف
ن السوري انها
اجلوال 
سرتد عليه يف لبنان وقد ّ
ّ
حينه يف عملية نوعية يفمزارع شبعا اللبنانية احملتلة..
امام هذين االعتداءين الصهيونيني من الطبيعي أن تقوم
بالرد املناسب عليهما ملنع العدو من إعادة فرض
املقاومة
ّ
قواعد جديدة للصراع ..وتكريس املقاومة ملعادلتها الردعية
هلل أنه لن يسمح بعودة
اليت فرضتها وأعلنالسيد حسن نصرا 
وأن املقاومة من اآلن وصاعدًا
عقارب الساعة إىل الوراء..
ّ
سوف تعمل على إسقاط الطائرات الصهيونية املسيرّ ة اليت
الرد على استشهاد
أن
ّ
تنتهك السيادة اللبنانية ..يف حني ّ
الرد على
مقاومني يف جنوب دمشق أمر مفروغ منه وكذلك
ّ
ان العدوان
االعتداء الصهيوني على الضاحية ..هذا يعين ّ
سيؤدي إىل نتائج
الصهيوني على الضاحية وجنوب دمشق
ّ
عكسية على كيان االحتالل ونتنياهو معًا:
النتيجة األوىل :تكريس املقاومة قواعد االشتباك اليت فرضتها
اي
يف الصراع مع العدو واليت تقوم على
ّ
الرد وبقوة على ّ
عدوان صهيوني ..وبالتالي عدم السماح للعدو باالنقالب على
هذه القواعد وإلزامه باحرتامها عرب تدفيعه مثن اعتداءاته..
النتيجة الثانية :تطوير معادلة الردع اليت فرضتها املقاومة
اي
خالل حرب متوز من خالل قرار قائد املقاومة يف إسقاط ّ
طائرة صهيونية مسيرّ ة خترتق مساء لبنان من اآلن فصاعدًا..
التجسس
وهذا التطور سوف يشكل بالتأكيد إضعافًا لعمليات
ّ
والرصد اليت تقوم بها هذه الطائرات املسيرّ ة حلركة املقاومة
عندما تدخل األجواء اللبنانية..
والرد
سيؤدي فشل العدوان على الضاحية..
النتيجة الثالثة:
ّ
ّ
الذي ستقوم به املقاومة اىل مفاقمة مأزق كيان العدو ..وزيادة
وختبطه وعدم قدرته على اخلروج من حالة االرتداع اليت
ارتباكه
ّ
أن املقاومة سيطرت على طائرة
سيما
ال
املقاومة
عليه
فرضتها
ّ
مسيرّ ة يف حني انفجرت الطائرة األخرى قبل أن تتمكن من
سيؤدي
ان هذا الفشل
ّ
الوصول إىل هدفها ..هذا اىل جانب ّ
اىل زيادة انعدام ثقة الرأي العام الصهيوني بقدرة جيشه على
رد املقاومة واستعادة قدرة الردع ..كما
محاية الكيان من ّ
ورد املقاومة املنتظر إىل حتميل نتنياهو
سيؤدي فشل العدوان ّ
ّ
املسؤولية عن هذه النتائج السلبية مما جيعله يف وضع صعب
يف االنتخابات وبالتالي فشل حماولة تعزيز شعبيته..
أدى العدوان الصهيوني إىل تعزيز موقف
النتيجة الرابعة :لقد ّ
املقاومة رمسيًا وشعبيًا ..وهو ما عبرّ عنه بالتنديد بالعدوان
واملزيد من التأييد وااللتفاف حول املقاومة ودعم املعادلة
الذهبية ..اجليش والشعب واملقاومة ..باعتبارها الضمانة
حلماية لبنان وردع العدوانية واألطماع الصهيونية.

احلملة على اللرية ليست جبديدةّ ،
لكنها أخذت خالل السنتني األخريتني
خطريا ،يف ّ
تصاعديا
طابعا
كم هائل من اإلشاعات واألقاويل والتحاليل
ً
ظل ّ
ً
ً
َ
تتحدث ّ
كلها عن إحتمال إنهيار قيمة العملة
املغلوطة اليت
الوطنية ،وحتى
ّ
ّ
اللبنانية وعجزها عن دفع رواتب ّ
عن إفالس الدولة
موظفيها وعن سداد
ّ
ّ
ُم
ولية عليها ،األمر الذي أدخل القلق إىل ُنفوس
ستحقات الديون َ
الد ّ
ُ
صفوف املودعني الذين تهافت
اللبنانيني مجيعهم ،وأثار بلبلة كبرية يف ُ
ّ
عدد كبري منهم إىل املصارف حيث قاموا بتحويل ُم ّ
دخراتهم من اللرية
حد سحب
بالبعض
اللبنانية إىل الدوال ر األمريكي ،يف حني بلغ اخلوف
ّ
ّ
صدور التصنيف
وقبيل
أمواله من املصارف وختزينها داخل املنازل!
ُ
ّ
تخصصة(ّ ،)1
مت
اإلئتماني للبنان من قبل وكاالت
ضخ موجة
عاملية ُم ّ
ّ
ُ
السلبية ،األمر الذي تسّبب مبزيد من
جديدة من اإلشاعات
الضغوط
ّ
على اللرية ،وبالتالي علىاملصرف املركزي .فهل فع ًال يتجه لبنان حنو
اإلفالس–كما ُيشيع البعض ،وهل فع ًال ستفقد اللرية قيمتها؟!.
أي أفكار ُمسبقة وأي آراء
شخصية،
تجرد من ّ
لإلجابة بشكل موضوعي ُ
ّ
وم ّ
جيب اللجوء إىل األرقام وعدم التأثر باألقاويل واإلشاعات الكثرية
ُ
املنتشرة يف لبنان
أن العهد الرئاسي
حاليا .فالبعض يرغب بإظهار ّ
ً
مالية فاشلة
ة

سياس
على
بالتصويب
يرغب
اآلخر
والبعض
ناجح،
غري
ّ
ُمعتمدة يف لبنان منذ العام  .1992وهناك من يرغب بالنيل من حاكم 
شخصيا ،وحتى من يرغب بالظهور مبظهر
مصرف لبنان رياض سالمة
ً
واملالية عرب إعتماد حتاليل تزرع
اإلقتصادية
املحُ ّلل الضليع يف الشؤون
ّ
ّ
وبعيدا
اخلوف وحيفظها الرأي العام–حتى لو كانت غري صحيحة! لكن
ً
ّ
الصحية ،من الضروري ُمعاجلة
عن كل هذه األجواء غري
امللف بشكل
ّ
َموضوعي وعلمي .ويف هذا السياق ،ميكن اإلستناد إىل سلسلة من
احلقائق الثابتة:
املالية ،بلغ حجمالدين العا 
وزارة
بيانات
أو ًال :حبسب
م اللبناني ،حنو 85
ّ
ّ
مليار دوالر أمريكي ،وهذا رقم ضخم نسبة إىل حجم لبنان اإلقتصادي،
يتم دفعها للجهات
مع العلم ّ
أن خدمة الدين العامّ ،
أي قيمة الفوائد اليت ّ
َ
املدينة ،تبلغ حنو  3مليارات دوالر أمريكي
سنويا .لكن من الضروري
ً
اللبنانية ُي ّ
أن دين الدولة
صنف يف خانة الديون العامة
اإلشارة إىل ّ
ّ
ُ
قياسيةُ ،مقارنة حبجم 
ستقرة على الرغم من إرتفاعه إىل ُمستويات
امل
ّ
ّ
أن
اإلقتصاد اللبناني وبالناتج القومي العام.
ّ
ومرد هذا األمر يعود إىل ّ
اللبنانية وإىل
مصدر اجلزء األكرب من الدين العام يعود إىل املصارف
ّ
لبنانيني ،األمر الذي ُي ّ
املصرف املركزي ،إضافة إىل ُمستثمرين
قلل من
ّ
املخاطر اليت تنجم عادة من ُ
التمويل
مصادر
ضغوط
اخلارجية.
ّ
أن األزمات
السياسية اليت عانى منها لبنان خالل السنوات
ثانيا :صحيح ّ
ً
ّ
اإلقتصادية
القليلة املاضيةَ ،معطوفة على السقطات واإلشاعات
واملالية،
ّ
ّ
لكن
تسّببت بإستنزاف جزء كبري من اإلحتياط املالي للمصرف املركزيّ ،
أن ُ
القدرات
همة حتى اليوم،
األصح ّ
ّ
املالية هلذا املصرف ال تزال ُم ّ
ّ
ً
ُ
أن املصرف املركزي ميلك كال من القدرة والسيولة
والنية ،على
حيث ّ
ّ
الدوالر ،وعلى اإلستمرار
اإلستمرار يف تثبيت سعر اللرية يف ُمقابل ُ
ّ
ستحقات لبنان
يف سداد ُم
املالية يف مواعيدها ،وكذلك على اإلستمرار
ّ
أي ُ
ضغوط
يف احلفاظ على اإلستقرار النقدي العام يف حال ُمواجهة ّ
أن إحتياطي املصرف املركزي من
جديدة .وهنا ال ُب ّد من اإلشارة إىل ّ
األجنبية يبلغ
العمالت
حاليا حنو  36مليار دوالر أمريكيُ ،يضاف إليه قيمة
ً
ّ
ّ
عربيا بعد اململكة
حيتل لبنان املركز الثاني
إحتياطي الذهب ،حيث
العربية
ً
ّ
علما
السعودية يف حجم أطنان الذهب اليت ميلكها واليت تبلغ ُ 286ط ًناً ،
ُ
عامليا ،مع قيمة
أن هذه الكمية تضعه يف املرتبة رقم 19
إمجالية تبلغ-
ّ
ً
ّ
يف حال تسييل الذهب ،حنو  12مليار دوالر أمريكي .وعلى الرغم من
فإن وجود هذه
الكميات
نية للبنان على اإلطالق لتسييل الذهبّ ،
أن ال ّ
ّ
كفيل وحده بدحض إشاعات إحتمال إعالن لبنان إفالسهّ ،
ألنه ال يمُ كن
ألي دولة أن تعلن إفالسها وعجزها عن سداد ُديونها ،وهي يف الوقت
ّ
نفسه متلك مخَ
ً
ً
وأطنانا من الذهب القابل
النقدية،
السيولة
زونا
كبريا من ُ
ً
ّ
إستمر العجز يف ميزان َ
لو
لو
املدفوعات ،وحتى ّ
للبيع! وبالتالي ،حتى ّ
ّ
إستمر لبنان يف سياسة
فإن املصرف املركزي
إقتصادية غري سليمةّ ،
ّ
ّ
قادر من جهته على القيام بالدور الذي لعبه منذ تطبيقه ما ُيعرف بإسم
«اهلندسات
املالية» القاضية بتثبيت سعر صرف اللرية ،وذلك لفرتة
ّ
زمنية طويلة تحُ سب بالسنوات!.
ّ
ً
اللبنانيني
املصرفية على ودائع
أن رفع قيمة الفوائد
ثالثا :صحيح ّ
ّ
ّ
ّ
التحفيزية وعلى احلركة
اإلستثمارية
أثر سلًبا على الدورة
اإلقتصادية
ّ
ّ
ّ
لكنه أسفر يف ُ
الروتينيةّ ،
«الدولرة»،
سمى
َ
املقابل عن إرتفاع حجم ما ُي ّ
ّ
أي الودائع بالدوالر إىل ما نسبته  % 71,5من إمجالي كل الودائع ،وهي
أعلى نسبة منذ  10سنوات حتى اليوم .وهذا األمر يعين يف املفهوم
اإلقتصادي ،عدم ُقدرة ُ
املودعني باللرية
اللبنانية على قلب َموازين
ّ
األسباب،
من
قاموا-لسبب
لو
حتى
حاليا،
قيمة صرف العملة
بالتوجه إىل
ّ
ً
َ
الدوالر،
إىل
فاجئ
م
بشكل
أمواهلم
وبتحويل
املصارف
أن «اهلندسة
علما ّ
ً
ُ
املالية» ُ
املعتمدة من قبل املصرف املركزي منذ حنو ثالثة ُعقود ،ال
ّ
تسمح
أي فورة
حبصول هذا األمر ،وهي قادرة على إمتصاص ّ
أساسا ُ
ً
تطور سياسي طارئ ،حتى ّ
تقلصها
نقدية–بسبب ُمطلق ّ
أي حادث أمين أو ّ
ّ
كليا.
ً
تدرجيا وإمتصاصها ً
سليما ،والسياسة
يف اخلتام ،الوضع اإلقتصادي اللبناني ليس
اإلقتصادية
ً
ّ
واإلستثمارية حباجة للكثري من العمل إلستعادة التوازن.
واملالية
لكن
ّ
ّ
ّ
يف الوقت عينه ،كل حديث عن قرب إنهيار قيمة اللرية ،أو عن عجز
يف سداد الدين العام ،أو عن إحتمال إعالن لبنان إفالسه ،إخل.
يصب
ّ
املغرضة واحلمالت َ
يف خانة اإلشاعات ُ
املشبوهة اليت تدحضها الوقائع
ّ
عدة آتية .وبعد ذلك لكل حادث حديث!.
واألرقام–أقله لسنوات ّ
( )1وكالة  Standard & Poor’sاليت حافظت على التصنيف اإلئتماني
للبنان عند ُحدود ( ،)-Bووكالة  Fitchاليت ّ
خفضت التصنيف إىل درجة
َ
أن وكالة التصنيف العاملية الثالثة املرموقة ،أي Moody’s
علما ّ
(ً ،)CCC
أرجأت تصنيفها إىل موعد الحق.
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مـقاالت وتـحقيقات

تل أبيب إزاء احتماالت االتفاق:

مـاذا نـفعل وحـدنا؟
علي حيدر

ال تقتصر مشكلة إسرائيل األمنية واالسرتاتيجية على مسار واحد
للتطورات يف امللف اإليراني .فكل سيناريو ،ما عدا خضوع إيران
أو ضربها من ِقَبل الواليات املتحدة ،ينطوي على خماطر فورية
واسرتاتيجية على األمن القومي اإلسرائيلي .يف ذروة الرتويج
إلمكانية عقد لقاء بني الرئيسني األمريكي واإليراني ،ارتفع
لب املطالب
منسوب احلديث عن خماطر مثل هذا اللقاء إن مل ُي ّ
اإلسرائيلية يف اجملاالت اإلقليمية والصاروخية والنووية .ويف
هذا اإلطار ،تندرج دعوة املعلق العسكري يف «القناة  »13يف
التلفزيون اإلسرائيلي ،ألون بن ديفيد ،إسرائيل ،إىل ضرورة
التجهز إلمكانية تراجع الرئيس األمريكي أمام إيران عن املبادئ
ّ
اليت مت التوافق عليها مع تل أبيب .وعبرّ بن ديفيد عن خماوفه
«رخو» أكثر ،يقوم بعدها
من احتمال قبول دونالد ترامب باتفاق
ٍ
بالتسويق له على أنه «جناح كبري» .األهم أن هذه التقديرات
ليست حالة فردية يف الكيان اإلسرائيلي ،بل سبق أن تناوهلا
أيضًا العديد من اخلرباء املقربني من دوائر القرار السياسي
واألمين يف تل أبيب ،وهو ما يعكس وجود املخاوف نفسها لدى
اجلهات املختصة.
تستمر طوي ًال االنطباعات اليت راودت الكثريين يف تل أبيب،
مل
ّ
يف ذروة املساعي الفرنسية لعقد لقاء قمة بني ترامب ونظريه
بددها املسؤولون اإليرانيون عندما
اإليراني حسن روحاني .فقد ّ
ربطوا أي لقاء برتاجع الواليات املتحدة عن العقوبات ،وعودتها إىل
تنكب اجلهات
االتفاق النووي .يف أعقاب ذلك ،من الطبيعي أن
ّ
املختصة يف إسرائيل على دراسة أبعاد هذا املوقف احلاسم
ورسائله ،وما ينطوي عليه من خماطر وإجيابيات مفرتضة .لكن
خصوصية املوقف الرمسي اإليراني ،الذي أظهر مرة جديدة متاسكه
وثباته ،أنه يؤشر جمددًا إىل صمود إيران االقتصادي والسياسي،
وتفوقها الردعي حتى اآلن .أول ما سيحضر يف تل أبيب من بعد
املوقف اإليراني األخري أن العقوبات األمريكية مل حتقق األهداف
املؤملة منها ،وأن الطرفني األمريكي واإلسرائيلي أخطآ تقييم
ّ
األوضاع يف اجلمهورية اإلسالمية عندما خلطا بني النتائج القاسية
تسببت بها العقوبات ،وبني مفاعيلها على صانع القرار،
اليت
ّ
وعلى موقف الشعب اإليراني من النظام اإلسالمي يف بالده.
لوهلة ،قد يتشكل انطباع بأن
فشل لقاء أو عدم انعقاده هو،
حبد ذاته ،موضع ترحيب يف تل
ّ
أبيب .لكن الواقع أن املوقف
اإلسرائيلي من أي صيغة ال
ينطلق من قيمة ذاتية هلا ،بقدر
ما تكون مدخ ًال لتلبية مطالب
الكيان .بعد فشل الرهان على

ليس سراً أن
الخيار العسكري
اإلسرائيلي أمام
إيران محدود

عقد لقاء قمة بني الرئيسني األمريكي واإليراني ،ميكن التقدير
بأن مروحة من السيناريوات حضرت وسوف حتضر يف إسرائيل،
يستمر فيها صمود
أشدها خطورة على أمنها القومي تلك اليت
لكن
ّ
ّ
إيران السياسي واالقتصادي ،ويتواصل معها التقدم يف برناجمها
يستمر االنكفاء
النووي .والذروة يف هذا املسار اخلطر هي أن
ّ
األمريكي عن املبادرة العمالنية اليت تأملها تل أبيب وتدفع
ّ
ولعل أهمية هذا التقدير تكمن يف حضوره بقوة يف
باجتاهها.
ّ
املعلقني واخلرباء ،ومن ضمنهم ألون بن ديفيد ،الذي رأى
أدبيات
أنه «يف حال بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم مبستوى أعلى بكثري،
مع أجهزة طرد مركزي متطورة أكثر ،وحركت من جديد نشاطاتها
يف مفاعل آراك النووي...ستجد إسرائيل نفسها وحيدة أمامها».
ّ
حيتل مساحة واسعة يف إسرائيل،
تنطلق هذه املخاوف من تقدير
ومفاده أن «من املعروف أن ترامب يرتدع عن استخدام القوة
العسكرية .رمبا سيغرقنا بالسالح والعتاد ،إال أنه ال ميكن التعويل
عليه بأن يكون شريكًا يف عملية عسكرية لردع اإليرانيني».
لكن ماذا عن اخليار العسكري اإلسرائيلي؟ يؤكد بن ديفيد أنه
«ليس سرًا أن اخليار العسكري اإلسرائيلي أمام إيران حمدود.
سالح اجلو يعرف كيفية القضاء على املفاعيل النووية اإليرانية،
طورها (اإليرانيون) أو
لكنه ال ميلك القدرة على أخذ املعرفة اليت ّ
(منع) الدافعية للحصول على قنبلة نووية ...وحتى مثن حتقيق
اخليار العسكري سيكون كبريًا :بغض النظر عن حزب اهلل ،الذي
هو وحده تهديد عسكري جدي ،متلك إيران اليوم ترسانة صواريخ
متطورة ،منتشرة يف العراق ويف سوريا» .تعكس الصورة اليت
قدمها أحد أهم املعلقني العسكريني يف الكيان اإلسرائيلي حجم
التحدي الذي تواجهه إسرائيلُ ،
قدم تصورًا واضحًا عن حمدودية
وت ّ
خياراتها وحجم اإلرباك الذي يسيطر على مؤسسة القرار السياسي
واألمين فيها .خالصة املشهد أنه عندما تضيق اخليارات وترتفع
املخاطر ،تزيد معها احتماالت الوقوع يف التقديرات اخلاطئة .لكن
يبدو أن حجم املخاطر اليت حتضر على طاولة صناع القرار يدفع
األخريين حتى اآلن إىل أن ال تكون أخطاؤهم دراماتيكية ،على أمل
تتكبد مقابلها أمثانًا باهظة.
يسود يف تل أبيب بأال
ّ

الـوساطة الـفرنسية والـتصعيد اإلســرائيلي
وليد شرارة

ّ
قمة «جمموعة الدول
األجواء
«البناءة» اليت سادت خالل اجتماعات ّ
توصلت إليها هذه
السبع» األخرية يف بياريتس ،والتوافقات اليت
ّ
األخرية ،كان هلا أثر إجيابي على صورة إميانويل ماكرون .الرئيس
الفرنسي الذي واجه ّ
حادًا يف معدالت شعبيته بسبب نهجه يف
تدنيًا ّ
مقدمها
التعاطي مع التحديات االجتماعية والسياسية الداخلية ،ويف
ّ
ظاهرة «السرتات الصفر» ،جنح يف توظيف القضايا اليت حتظى باهتمام
القمة ،كاألزمة
الرأي العام الفرنسي واليت وضعها على جدول أعمال
ّ
البيئية وحرية التبادل وتعاظم الفوارق االجتماعية ،لتحسني موقعه
على املسرح السياسي يف بالده.
صحيفة «لو موند» عكست هذا الواقع يف العنوان الذي اختارته
الفتتاحيتها« :ماكرون يف قمة الدول السبع :اجلرأة كرافعة
دبلوماسية» .تأمني شروط إعادة االنتخاب هي بني أبرز احلسابات
اليت حتكم غالبًا حركة النخب السياسية ومواقفها ومبادراتها يف
ّ
يشذ عن هذه القاعدة .لكن
الدميوقراطيات العريقة ،وماكرون ال
االعتبارات األمنية واالسرتاتيجية كثريًا ما تفرض نفسها على
هؤالء ،واحتمال انفجار مواجهة أمريكية ــــ إيرانية يف اخلليج أحدها،
وتضطرهم اىل اعتماد اخليارات اليت يرونها األقل سوءًا .الرئيس
الفرنسي يعتقد أن تصاعد التوتر بني الواليات املتحدة وإيران وعدم
رغبتهما يف احلرب يف اآلن نفسه ،تطوران يفتحان نافذة فرص أمام
إمكانية التوسط إلجياد خمرج سلمي لألزمة احلالية .غري أن حقيقة
الدوافع األمريكية للتأزيم مع إيران ،وهي دوافع إسرائيلية مرتبطة
أساسًا بربناجمها الصاروخي وبدعمها لقوى املقاومة ،وليس بربناجمها
النووي ،ستجعل من التوصل إىل اتفاق جديد بني واشنطن وطهران
مهمة بالغة الصعوبة ،إال إذا قام أحد الطرفني بتقديم تنازالت فعلية
يرتاجع فيها عن موقفه املعلن من موضوع الصواريخ.
عند حديثه عن الشروط اليت تضعها الواليات املتحدة للتفاهم مع
إيران ،قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،خالل مؤمتره الصحايف
املشرتك مع نظريه الفرنسي ،إن «ما نسعى إليه هو :ال أسلحة
نووية ،ال صواريخ باليستية ،ومدة زمنية أطول (إطالة أمد الرقابة
على املنشآت النووية إىل ما بعد  .»)2025أوساط كثرية ،إسرائيلية
أو مؤيدة إلسرائيل (كالي اليك ،املعلق يف موقع «بلومبريغ» حول
قضايا األمن القومي والسياسة اخلارجية ،مث ًال) رأت يف تصريح
ترامب ّ
ختليًا عن  9شروط من أصل  12كان وزير اخلارجية ،مايك
حددها ملعاودة التفاوض مع إيران .باراك رافيد ،املراسل
بومبيو ،قد ّ
املتخصص بالشؤون الدبلوماسية يف «القناة الـ »13اإلسرائيلية،
أشار من جهته إىل أن احلكومة اإلسرائيلية متخوفة من إمكانية حصول
حمادثات أمريكية ــــ إيرانية جديدة حول امللف النووي حبسب ما أبلغه
معنيان بامللف اإليراني .ويضيف رافيد
 3وزراء ومسؤوالن رئيسيان
ّ
أسر له بأنه «ليس إلسرائيل مصلحة يف حمادثات
إن أحد املسؤولني
ّ
بني الواليات املتحدة وإيران ،وقدرتها على التأثري على ترامب أو
مواجهته حول هذا املوضوع حمدودة للغاية».
املعلومات عن احتماالت تفاوض جديد أمريكي ــــ إيراني سابقة لقمة
بياريتس .غري أن هذه األخرية ،وما ّ
ختللها من إعالن عن استعداد
عززا التفاؤل بقرب البدء
مبدئي للرئيسني األمريكي واإليراني للقاءّ ،
بهذا التفاوض .يعتقد البعض حتى أن تصعيد إسرائيل العتداءاتها
يف األسابيع واأليام األخرية ،وتوسيع دائرتها لتشمل العراق بعد
سوريا ،وعودتها الستهداف مواقع يف لبنان ،يف حماولة لتغيري قواعد
اللعبة السائدة منذ عام  ،2006ناجم عن قلقها من فرضية التفاوض
األمريكي ــــ اإليراني وما قد يفضي إليه من تفاهمات أو حتى اتفاق
جديد ال يناسب مصاحلها .لكن النظر إىل ما قاله الرئيس األمريكي،
وإىل الشروط اليت ذكرها كقاعدة للعودة إىل عقد حمادثات مع إيران،
يظهران أن هذه املخاوف ،إن كانت قائمة فع ًال ،ال أساس هلا حتى
اآلن .فموقف اإلدارة األمريكية الراهنة اهلستريي يف عدائه إليران
ال عالقة له بتاتًا بامللف النووي .ال أحد يف العامل ،مبا فيها األجهزة
االستخبارية األمريكية ،وباستثناء نتنياهو وحكومته وترامب وإدارته،
يتهم طهران اليوم بالعمل على صناعة قنبلة نووية أو بعدم االلتزام
باالتفاق النووي قبل انسحاب اإلدارة األمريكية منه ،بل من املمكن
اإلضافة بالقول إن إدارة ترامب لو كانت مهجوسة حصرًا باحتمال أن
تقوم إيران بعد سنة  2025بالسعي إىل إنتاج أسلحة نووية ،القرتحت
أن يتم متديد فرتة الرقابة على املنشآت النووية اإليرانية بعد التاريخ
املشار إليه فقط ال غري.
لكن إصرار اإلدارة على ربط أي اتفاق جديد حول امللف النووي مبلف
الصواريخ الباليستية اإليرانية هو الذي يكشف نياتها ،ويسمح بفهم
خمتلف لطبيعة املواجهة الدائرة يف اإلقليم .هذه املواجهة تتمحور
حول الصواريخ الباليستية اليت تنتجها وتطورها إيران ُ
وتتهم بنقلها
إىل حلفائها يف لبنان وسوريا وفلسطني والعراق واليمن ومساعدتهم
على إنتاجها حمليًا .التغيري التدرجيي ،ولكن املستمر ،يف موازين
القوى بني إسرائيل وحمور املقاومة ،الناتج من مراكمة وتطوير هذه
القدرات الصاروخية ،وما ستؤول إليه هذه املوازين يف حال دميومة
هذا املسار ،هو السبب الرئيس للتصعيد األمريكي واإلسرائيلي ضد
إيران .الواليات املتحدة مل تغري ولن تغري ،يف ّ
ظل إدارة كإدارة
ترامب ،من ثوابت اسرتاتيجيتها يف املنطقة ،وبني أبرزها التفوق
املهدد راهنًا من مسار
العسكري اإلسرائيلي النوعي على دوهلا،
َّ
مراكمة القدرات املذكور.
ال يتنافى احلديث عن إمكانية العودة إىل التفاوض مع تكثيف

للضغوط بأشكاهلا املختلفة ،مبا فيها تلك العسكرية اليت تستهدف
مواقع وقواعد مزعومة للصواريخ أو للطائرات املسرية .هذا هو معنى
الغارات اإلسرائيلية املتتالية اليت تنوي إسرائيل عربها التأكيد على
مركزية هذا امللف بالنسبة إليها .هذه املعطيات ال متنع البعض من
الرهان على شخصية الرئيس األمريكي وفرضية أنه قد يذهب ،أمام
الفرص التجارية واالقتصادية الكربى اليت سيوفرها تفاهم مع إيران
وتطبيع للعالقات معها بعد تنازالت تقدمها يف امللف النووي ال
الباليسيت ،إىل املوافقة على اتفاق جديد حيمل امسه ،يكون أفضل من
ذلك الذي ّ
وقعه أوباما ،لكنه ال يضع مصلحة إسرائيل يف املقدمة.
أصحاب هذا التحليل يتجاهلون حقيقة أن انتخاب ترامب مت من خالل
التحالف مع ائتالف من القوى يشكل التيار املسيحي الصهيوني أحد
أهم مكوناته وزنًا ،وكذلك فئة أصحاب املليارات من اليهود أمثال
شلدون أدلسون وبول سينغر ،الذين كانوا من أبرز داعميه .من
الصعب أن يتجاهل الرئيس األمريكي موقف هذه القوى وأطراف
اللوبي اإلسرائيلي عندما يتخذ قرارات تتعلق باملنطقة وبإسرائيل،
وخاصة أن أولوية األولويات بالنسبة إليه هي إعادة انتخابه عام
.2020

هل يراهن نتنياهو على إنقاذ ترامب من مأزقه اإليراني؟
قاسم عزالدين

يتخيل استعادة «إسرائيل» لدور الشرطي اإلقليمي،
نتنياهو الذي
ّ
يلعب بالنار يف إطار تبادل اخلدمات مع ترامب أم ًال ببقاء الطرفني يف
احلكم .لكنه رمبا يراهن على صراع بالوكالة للتعويض عن عجز ترامب
يف املواجهة العسكرية مع إيران.
عجز دونالد ترامب عن خوض احلرب ضد إيران يف اخلليج وردًا على
إسقاط الطائرة األمريكية ،منذ تهديد السيد حسن نصر اهلل حبرب
شاملة إذا قام بعدوان يظنه حمدودًا ،يقطع حبل التعويل اخلليجي
على أن
تتصدر أمريكا احلرب لتعويم الدول اخلليجية مقابل حمور
ّ
املقاومة يف املنطقة وحل أزماتها املستفحلة يف تبعيتها لواشنطن
وتل أبيب.
ومبوازاة ذلك يقطع هذا العجز التعويل اإلسرائيلي على ترامب
يف العدوان على إيران لتحطيم تنامي قدرات املقاومة يف لبنان
وفلسطني وسوريا والعراق امتدادًا إىل اليمن ،ورمبا ُيفقد «إسرائيل»
آمال حتقيق ما تزعمه وعود «صفقة القرن» على الرغم من التطبيع
وتوطيد األواصر بني «حلفاء أمريكا».
«قوة عظمى إقليمية»
ال تتجرأ «إسرائيل» على املغامرة بالعدوان على
ّ
كما يستخلص الباحث اإلسرائيلي «عران عتسيون» يف جملة «زمان
إسرائيل» ،وهو ما ال
يدعون
يتجرأ عليه حلفاء أمريكا يف اخلليج الذين ّ
ّ
حماربة «األذرع اإليرانية» يف اليمن على وجه اخلصوص.
لكن نتنياهو
يوسع العدوان يف العراق ضد احلشد الشعيب واملقاومة
ّ
غزة وسوريا ولبنان ،لإلحياء بأنه «خيوض حربًا فعلية ضد إيران»،
يف ّ
اإلسرائيلية،
«هآرتس»
صحيفة
افتتاحية
حبسب
ويتقصد يف توسيع
ّ
عدوانه االدعاء بأنه حيارب إيران بشكل مباشر خارج أراضيها حيث
يقول «ال حصانة إليران يف أي مكان».
يف هذا السياق يرتاءى لنتنياهو أنه يدغدغ أحالم جون بولتون ومايك
بومبيو الذي سارع إىل «دعم إسرائيل يف حق الدفاع عن نفسها»
ضد إيران ،حيث جرى اإلعالن عن عدوان عقربا جنوب دمشق الغتيال
ّ
مقاتلي حزب اهلل يف اسرتاحتهم ،بأنه استباق لعملية
حيضر هلا حرس
الثورة اإليرانية وجرى اإلعالن عن العدوان ضد معسكرات احلشد
حترك استباقي ضد خاليا قائد فيلق القدس يف
الشعيب العراقي بأنه ّ
حرس الثورة اجلنرال قاسم سليماني.
يف واقع األمر حياول نتنياهو استعادة دور الشرطي اإلسرائيلي
اإلقليمي بالوكالة عن الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية ضد
استقالل دول املنطقة وحقوق شعوبها« ،كي
يصد االنتقادات وإظهار
ّ
سيطرته على الوضع» كما تقول «هآرتس» ومعظم وسائل اإلعالم
اإلسرائيلية بشأن االنتخابات وتصعيد التوتر يف املنطقة.
ّ
ولعله يراهن على تعويض العجز األمريكي يف احلرب ضد إيران
برد اجلميل لرتامب وأركان
باالعتداء على «إيران خارج أراضيها» أم ًال ّ
إدارته وإنقاذه من مأزق ميكن أن يكون له أثر كبري يف االنتخابات
األمريكية.
املراهنة اإلسرائيلية لتغيري قواعد االشتباك مع حزب اهلل يف لبنان،
مغامرة ظرفية غري حمسوبة العواقب وال يتعلق هذا األمر بعدوان
رد حزب اهلل على هذا العدوان وحجمه ،إمنا
إسرائيلي ّ
حمدد وطبيعة ّ
ّ
يتعلق مبوازين قوى ومعادالت أوسع من ذلك وأمشل باتت ثابتة يف
قدرة املقاومة على توازن الردع والرعب وهو توازن مييل تدرجييًا
ملصلحة حزب اهلل وحمور املقاومة يف املنطقة ،حيث جيد نتنياهو نفسه
حماصرًا من تنامي قدرات املعادين إلسرائيل حول فلسطني احملتلة
وصو ً
ال إىل اليمن.
احللم اإلسرائيلي يف استعادة دور الشرطي اإلقليمي تواجهه
التحوالت
ّ
«قوة عظمى إقليمية» فتعجز أمريكا
االسرتاتيجية اليت تربز بها إيران
ّ
عن مواجهتها كما ختلص جملة «هيل» األمريكية يف حتليل «ماثيو
باروس وجوليان مولر كلري» ملا وصفاه «الطريق املسدود يف
اسرتاتيجية الضغط القصوى».
ويف هذا اإلطار األوسع لتحوالت الصراع االسرتاتيجي بني أمريكا
وإيران ،يغامر نتنياهو أم ًال بتعديل قواعد االشتباك لكن الرد اآلتي
يأتي على حسابات قواعد توازن الردع والرعب.
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إعــالنات

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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22ND AUG - 1ST SEPT 2019
GOUGH WHITLAM PARK
BAYVIEW AVENUE

eARLWOOD
CASH SALES ONLY
SHOW TIMES

عروض بهلوانية
مدهشة للكبار
Ticket prices
 والصغارVIP: Adult:
$42 - Child $32

Fri 30th August 7.00 pm
Sat 31th August 3.00 pm & 7.00pm
Sun 1st September 11.00 am ONLY

stainless steel  قياسا ألسياخ الشك من الـ60 نصنع أكثر من
لالستعمال املنزلي والتجاري بأجود املاركات

.نليب طلبات املطاعم وشركات املأكوالت
صناعة اسرتالية
 سنوات على5 كفالة
مجيع مصنوعاتنا مبواصفات عالية اجلودة

«With a Touch of the Wild
West» Featuring Wheel of
Death, Trapeze, Miniature
Horses, Dogs & clowns
plus exciting circus acts
and Western dancing.

استعراضات دوالب
املوت واألحصنة
الصغرية والكالب
والرجل امله ّرج
وغريها من
االستعراضات
الشيقة والعروض
اجلذابة اليت
تنقلكم اىل عامل
الدهـشة

RINGSIDE: Adult: $35 - Child $25
A RESERVE: Adult: $30 - Child $20
B RESERVE: Adult: $28 - Child $18
HEATED TENT

(Child pays 3 to 14 years)
(Tickets on sale 1 hour before each
show) or CASH SALES, EFTPOS
& CREDIT CARD at the onsite box
office (Wed to Sun)
(10 am - 5pm) or BOOK ONLINE:

www.weberscircus.com

Next
Location

Liverpool

األسعار ابتدا ًء من
 باملية10 حسم
 للسيخ الواحد$12.80 لدى شـراء دزينة

ً عصرا5  صباحاً حتى الـ9 نفتح أيام الجمعة والسبت واألحد من الـ

22/3 Dursley Road, Yennora NSW, 2161, Ph: 0420 753 937 , www.bbqskewer.com.au

PHONE BOOKINGS:

0448 247 287 -- 0448 CIRCUS

Saturday 7 of September 2019
7,00 pm
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أسـرة ومـجتمع

ملاذا جيب عليك ترك طفلك يشعر
باإلحباط؟

مالبس اوالد بوحي من ابناء املشاهري
حيرص املشاهري على ظهور أبنائهم بإطالالت جذابة وأنيقة مواكبة
للموضة يف خمتلف األوقات.
وميكن أن ختتاري لطفلك أزياء أنيقة من بني أجدد موديالت مالبس
اوالد اعتمدها أبناء املشاهري والنجمات.

ابن سريين عبد النور

يف إحدى اإلطالالت املميزة ،اختارت سريين عبد النور لصغريها
قميص هاواي باللون األزرق الفاتح مع األبيض ونسقته مع شورت
أبيض.

ابن رامي عياش

تهتم املصممة داليدا عياش زوجة املطرب رامي عياش بأن يرتدي
ابنها آرام أزياء أنيقة ومواكبة للموضة.
وقد ظهر مؤخرًا بإطاللة عصرية يرتدي فيها تي شريت أبيض مع
حبماالت وحذاء سنيكرز جينز.
شورت جينز ّ
كما ظهر يف اطاللة جتمعه مع والدته ووالده بأزياء عصرية وطقم
مكون من سروال جينز وتي شريت بتقليمات عرضية جتمع بني
األبيض واألسود.

ابن جويل ماردينيان

مل مير على والدته سوى بضعة أشهر ،لينضم إىل عائلة جويل
ماردينيان ،وحترص والدته على أن يرتدي أزياء ماركات واطقم
أنيقة وعصرية.
ظهر ابن جويل ماردينيان بطقم أبيض وأسود مكون من سروال
أسود وقميص أبيض من موسكينو  Moschinoمطبوع عليه اسم
العالمة من اخللف.
ويف اطاللة أخرى ،ارتدي شورت أبيض وقميص مربعات أزرق
فاتح وأبيض وحذاء باللون األزرق.
كما ظهر يف صورة مع العائلة يرتدي تي شريت أبيض وشورت
حبماالت.
بتقليمات أبيض وأزرق ّ

ابن سريين عبد النور

ابن النا الساحلي

تهتم الفاشينيستا النا الساحلي بأن يظهر معها ابنها الصغري يف
كثري من الصور ،ويرتدي أزياء جذابة وأنيقة.
يف إحدى اإلطالالت النهارية ،ظهر ابن النا الساحلي بيت شريت
مطبوع وشورت باللون الربتقالي وحذاء رياضي رمادي.
ويف إطاللة أخرى رمسية ،ارتدى قميص بأكمام وشورت أسود
حبماالت وحذاء كالسيكي اسود ،لتتناغم أزياء مع والدته.
ّ

ابن مرييام فارس

أحببنا إطاللة ابن مرييام فارس األنيقة بصحبة والده ووالدته ،حيث
ارتدى تي شريت أبيض من  Bossمع شورت أبيض ّ
حبماالت
كتات ّ

ليس من الضروري أن يكون اإلحباط أمرًا سيئًا ،حيث من املمكن
أن يعود بالفائدة على سلوكيات الطفل على املدى الطويل ،فال
جيب عليك أن تقومي بدور املنقذ كلما شعر طفلك باإلحباط ،مثل
أن متنحيه هاتفك عندما تقفان يف طابور طويل وممل ويشعر هو
بامللل واإلحباط ،بل اجعليه يقف ويشعر باإلحباط وال حترميه من
هذه اهلبة ،فلإلحباط فوائد تعود بالنفع على طفلك ،كما يقول
دكتور «حممد هاني» استشاري الصحة النفسية ،وتعديل سلوك
األطفال.
اإلحباط يعلم الطفل تهدئة النفس
يساعد اإلحباط الطفل على تهدئة النفس ،ولو يف سن مبكر جدًا،
فمث ًال لو كان طفلك يكره القيلولة وتركته دون أن جيد ما يفعله
ودون إعطائه ما يلهيه ،فإنه لن جيد ح ًال سوى تهدئة نفسه بنفسه
بدل الغضب الذي لن يفيده يف أي شيء ،كما أنه أثناء تغيريك
للحفاض ميكنك تعليمه التصفيق أو التحدث معه بد ً
ال من إعطائه
اهلاتف ليلهو به ،حيث يعلمه هذا األمر تهدئة النفس يف سن
مبكر.
اإلحباط يطور مهارة حل املشاكل
إذا كنت تعتقدين أن إعطاءك التوجيهات الكثرية لطفلك وحرصك
ِ
فأنت خمطئة ،ألن
على تنفيذه هلا بالطريقة الفضلى ،هو اهتمام،
هذا األمر يتحول لوسيلة لظلم الطفل ،فيحرمه من فرصة حماولة
االجتهاد وتطوير مهارته إلجياد احللول بنفسه.
حاولي أن تكتفي مبراقبته فقط إن مل يكن هناك عواقب وخيمة
على طفلك ،واتركيه يرتكب األخطاء لكي يستفيد منها ويتعلم
الطريقة الصحيحة لفعلها بعد ذلك ،وال تهرعي ملساعدته ،بل
اتركي له فرصة التفكري للخروج منها.
اإلحباط يطور الصرب
يعلم اإلحباط الطفل الصرب بعدما يشعر بأن األمور ال متشي وفق
هواه ،وبأنه ال يستطيع التحكم يف كل األمور ،هلذا يصبح عليه
التكيف والتأقلم مع الواقع ،وتقبل املواقف كما هي ،كما يعلمه
التفكري قبل اختاذ القرارات.

كيف تثقفني طفلك جنسياً منذ
الوالدة؟
قد تستغربني عندما يتحدث األخصائيون الرتبويون والنفسيون عن
ضرورة التثقيف اجلنسي للطفل منذ الوالدة ،وكيف ميكن محاية
الطفل من التحرش اجلنسي منذ صغره .هذه اخلطوات املهمة تبدأ
منذ وقت مبكر وتتدرج مع منو الطفل وتقدمه يف العمر.الدكتور «أمحد
عيد» استشاري طب األطفال ،يشري إىل اخلطوات واملالحظات التالية
خبصوص التثقيف اجلنسي للمولود.
البداية منذ الوالدة
عدم تغيري حفاض الطفل أمام الغرباء حتى إخوته.
عدم ملس األعضاء التناسلية للصغري إال للضرورة.
عدم تقبيل املولود من الفم لصحته النفسية واجلسمية.
عدم حصول املولود على احلمام أمام أعني بقية أفراد العائلة فيما
يعرف بـ إسبوع املولود وغريها من العادات اخلاطئة ،بل جيب ختصيص
املكان املغلق حلمام الطفل والذي تقوم به األم أو املربية أو اجلدة مث ًال
يف حال كانت األم متعبة من الوالدة.
يف العام األول
بعد أن يبلغ طفلك عامه األول ويتمكن من املشي ،ال ترتكي طفلك
يتجول يف البيت عاريًا.
ً
ً
ال تسمحي له ملس عضوه التناسلي سواء كان بنتا أو ولدا.
اختاري املالبس الداخلية « الكيلوت» ذات األرجل القصرية ،أي
«الشورت» ،لكي حتمي هذه املنطقة من األعني ،وكذلك ال تصل يد
الصغري إليها .وال تالعيب وتداعيب الصغري عن طريق العبث بعضوه
التناسلي كما تفعل النساء الكبريات يف السن على سبيل التباهي
والتفاخر بإجناب الولد.
عدم ممارسة العالقة اجلنسية يف وجود الطفل بغرفة نوم الزوجني مهما
كان عمره وحبجة أنه ال يفهم.
وجيب أال يلمح الطفل أي إحياءات جنسية بني األب واألم .كما أن لألب
دوره يف منع األلفاظ اجلنسية البذيئة يف البيت ويف الوسط احمليط.
عدم دخول احلمام مع األب يف حال الطفل كان ذكرًا بدعوى أن يتعلم
من والده طريقة التبول واقفًا ،هذا إضافة إىل عدم تشبيه الطفل
بالبنت على سبيل دفع احلسد ،مثلما يفعل بعض اآلباء ،كأن يطلبوا من
الولد أن يلعب مع البنات وبذلك يفقد الطفل هويته اجلنسية.

ابن جويل ماردينيان

ابن النا الساحلي

ابن مرييام فارس
باللون األسود تتناغم مع اليت شريت.
تعريف على أبرز صيحات اطقم اوالدي لتختاري من بينها ما يناسب
صغريك.
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نــجمات

جنمات ختطني الوزن املعقول خالل محلهن
بريوت – نورا البالني  -سيدتي

كيم كارداشيان

آنا هاثواي

اماندا سيغريد

بيونسيه

نادين نسيب نجيم
جيسيكا سيمبسون

كارول سماحة

ايفا لونغوريا
اكتسبت بعض النجمات الكثري من الوزن خالل
فرتة محلهن وهذا أمرًا طبيعيًا يف وضع أي سيدة
تأخذ قرار اإلجناب.
أكثر جنمات العامل الالتي اكتسنب وزنًا غري معقو ً
ال
يف فرتات احلمل كيم كارداشيان وبيونسيه
والصور دليل على ذلك ،وهذا ما ّ
أثر على
شكلهما ومظهرهما اخلارجي.
فـكيم كارداشيان زاد وزنها أكثر من  23كيلو
خالل احلمل وكذلك بالنسبة إليفا لونغوريا
والعديد من النجمات الآلتي وصلت أوزانهن
ألرقام قياسية.

جيسيكا ألبا

اما عربيًا نالحظ ان النجمة نادين نسيب جنيم هي
األكثر كسبًا للوزن يف فرتة احلمل ،تليها النجمة
كارول مساحة اليت عادت واستعادت رشاقتها
بعد اإلجناب.
الصور أعاله تظهر جنمات ختطني الوزن املعقول
يف فرتة احلمل

مري روز

بينك
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كـتابات

نصـّان للشاعرة وفاء الشويف
ُ
ماء أخضر.
سأخدش
َ
وجه النهر ٌ ..
( ) 2
بقارب طفوليت
ٌ
منسية هناك ..
رت َ
ٍ
بالد
تتقن على
ألصابع
ف
ال حُم َ
َ
ُ
ٍ
ببطء
تطحن الوقت
دربها
..ستبكي
و تتقرى وصفه
و متدح اجلنون.
جسدي
نضجت
بعد أن
زجاجة عطٍر فارغة.
َ
َ
َ
صرمك.
ستشتهي ُح
روحي
َ
ً
طفلك
ترى
دفعة واحدة لن
ال تضوع
القديم
تغادر زخات
فال ذاكرة
هكذا
األدوات إال أنني املطحنة.
تتالشى
اجلميلة
ُ
احلامض :
يصبح املوت أيها
هكذا
ُ
مل يعد بوسعنا التحديق
َدرجا.
يف العيون
يف ِّ
كل ما مل ْ
ُّ
كل ٍ
كسُر
نقلُه.
مرة ُن َ
ُ
ُّ
كريستال
يتناثر
و
كان ليحدث
كل ما
َ
ُ
غوايتنا.
و يشكل ذاكرة
ُّ
ُ
ُ
ِ
طني احلياة ليست
التوت
ورقة
جيعل
كل ما
َ
و ال الضلع
عجينًا  ..خبزًا.
كتب سقطتنا
من
رغوة الرغبات.
َ
صقيع العاجزين.
بل
حوارات
ٌ
ُ
تعيد ترتيب الفهم.
ُ
رب
نظرات
..
الصمت
ُ
ٌ
ُّ
ُ
تكتشف املالمح من الطاعة
جديد
بني
اليت انفجرت ما
َ
التعرف الذي يلحق
خوائها
ّ
و ال ميكنه أن يسِبق .و مواكب اخلاشعني.
االنتباه
غادر
ُ
لأليدي املعتادة
كما خيرج السهم ..
ُ
اكتشاف خطوطها
حمنيًا.
و
ّ
تكسر
لو التقينا.
ّ
كما القوس الفاقد
ُ
ٌ
ٌ
إغريقية قوته،
حلظة
النشوة :
ِ
و ال تكن القاتل
تنته.
مل
َ
أسباب
فلديك
وجه تسمر يف الزمن
الرحيل.
 ..دوالب.
ٌ
عبث  ..يبحث عن أهجر
َ
يفيض الشوق
حتى
املعنى.
الكأس
عن
ِ
َ
مثة تربة  ..يف كل ُعد  ..كما العطش
زاهدًا
كن
و
شجر
مثار مل ِ
كالساقي.
تأت بعد
َ
عنبك
أنت
اخضرار
َ
صرت
ال يصرخ  ..بل يوسع بعد ان ُع
َ
املدى.
جرن احلجر..
و أنا
ُ
املاء حلم العطش ..
مثة
وفاء الشويف  -سورية

ال ختافوا االميان ..الذي
معنا أقوى من العامل
ان كان اهلل معنا فمن علينا..
ثقوا بي ألنين قد غلبت العامل..
آمن فقط فتخلص انت وأهل بيتك.
ِ
جيرب أن يهزمك ،ويبعد عنك
البدء والشك
منذ
ّ
األفكار اجليدة واالميان والرجاء واخلالص لكي
يأخذك اىل املكان الذي ال يريده احد.
فإىل من نذهب عندما تكثر علينا التجارب واالمراض
واهلموم واالوجاع واالنهيار واالحزان ..الرب حمبة
وهو حيبك اكثر مما تعتقد بكثري ..الرب دائمًا
يهتم باخلراف الضالة ..الرب وحده الذي يقف
جبانبك عندما تقع يف التجارب لريفعك اليه لكي ال
تبقى يف العذاب واالحزان ،وال يريد اهلالك ألحد
من البشر ..ألنه كما قال لنا ليست خرايف من
نتصور ما هي عظمة حمبة
حظرية واحدة ..حنن ال
ّ
اهلل لنا وغريته علينا.
الرب دائمًا يناديك هل مسعت صوته وقرأت
كتابه؟ هل مسعت مبنجزاته ومعجزاته؟ انه دائمًا
ّ
والثقلي
الي يا مجيع املتعبني
ينادي اجلميع :تعالوا ّ
األمحال وانا أرحيكم ..فرتوا راحة يف نفوسكم
وحياتكم .وسالم يف بيوتكم ..فلماذا ال تتقدم
وتقف أمامه وتسأله وتطلب منه خالصك لكي
ينجيك انت وأهل بيتك ويعطيك اخلالص اجملاني
ويكتب امسك يف سجله السماوي مع مجيع أفراد
سجل الذين يؤمنون به لريثوا السماء
العائلة ..أي ّ
واحلياة معه..
من يسمع صوته ويؤمن به وبتعاليمه له قيامة
وحياة ،ومن ال ُيؤمن به وبالذي ارسله خلالصنا
فانه ميكث حتت غضب اهلل املعلن على فجور
الناس األشرار ..ف
يؤجل خالصه ألن
الرجاء من كل من يقرأ ُيؤمن وال ّ
الوقت قصري جدًا ..ال تدع فرصة اخلالص تفوتك
وتندم الندم الشديد الذي ال ينفع عندما تصبح يف
غيبوبة العدم املشؤوم واملصري املهزوم واملوت
احملتم والنهاية املؤسفة ..من هنا جيب بإن ال
نشكك او نفسح أي جمال للشك ليهزمنا ويودي
بنا اىل اجملهول الظامل.
اعد لنا خالصًا عظيمًا بواسطة
فشكرا للرب الذي ّ
االميان به ..خالصًا جمانيًا جلميع البشر ،من دون
َاي عنصرية او تفرقة دينية او سياسية او طائفية،
ألنه إله عادل يف احكامه وكالمه ميزان حق ونوره
ليتنور العامل به ،ووعده الثابت واألكيد
منارة
ّ
لنا بالقيامة العظمى ..وحياتنا معه حياة ابدية ال
تفنى وال تزول ..فربنا وخملصنا يسوع املسيح
هو الطريق واحلق واحلياة .وكما قال لنا السماء
واالرض تزوالن وحرف من كالمي ال يزول..له كل
احلمد والشكر اىل األبد أمني.

ملاذا حتزنون وأنتم ابناء
املسيح املؤمنني بامسه على
رجاء القيامة

ملاذا حتزنون وأنتم ابناء
على رجاء القيامة؟

املسيح املؤمنني بامسه

ال تدعوا االحزان تتغلب على أميانكم ورجائكم الذي
هو اعظم من املوت بكثري ،واكثر الناس ينظرون
اىل املوت حبزن عميق ويرونه بعيون مملوءًا دموعًا
ساخنة من كرب حجم املأساة ويبكون وينوحون على
شخص مات هلم ويقيمون االرض وحيطونها ،رأسًا

على عقب ،من شدة الغضب واالحزان..
ملاذا ال نتكلم عن اجلهة الثانية ..عن القيامة وعملها
العجائيب اليت هى اعظم بكثري من املوت واملنتصرة
عليه كليًا؟
ملاذا ال نفرح بوعده لنا بالقيامة اليت ال نهاية
هلا؟
وملاذا ال نأخذ وعده بالقيامة بعني االعتبار ونعيش
على رجاء القيامة اليت هي حجر الزاوية والرجاء
املبنيّ عليه امياننا باملسيح وحده الذي اماتنا واقامنا
لنجلس عن ميينه بفرح وجمد عظيم.
ان كل هذه االحزان ضد امياننا احلقيقي ورجائنا
بالذي وعدنا بالقيامة واحلياة ،فما نفع احلياة اخلالية
من االميان والرجاء والقيامة ..انها حياة فارغة جدًا
حزينة كل احلزن النها ال قيمة هلا وال طعم وال مربر
وكأنها حياة حمزنة اصعب من املوت بكثري وال
تساوي َاي شيء لكل انسان.
ان الشيء املفرح لنا مجيعًا أي املؤمنني والذي
يعزي كل انسان لديه ذرة من االميان ،هو ان املوت
ً
تعقبه قيامة ..فلماذا حنزن ونتكلم عن املوت وال
نتكلم عن القيامة والرجاء واحلياة اليت تكلم عنها
رب اجملد صانع القيامة لكل مؤمن ُيْؤ ِمن بوعده
الصادق وهدفه املنشود بالقيامة اجمليدة واحلياة
االبدية بعد املوت ،لكي حنيا ونتنعم بها  ،وكما
قال لنا معلمنا بولس الرسول ،فلوال قيامة املسيح
من بني االموات فكل رجائنا وامياننا باطل.
حنن نعرب يف حبر املوت ولكننا ال ننتهي من الكون
بتاتًا بل اننا نغيب يف مكان ونظهر يف مكان
آخر ،منوت يف فساد ونقوم بعدم فساد ،منوت
يف اجساد بشرية ونقوم يف اجساد روحية مساوية
مثل املالئكة السماويني.
وكما قال له رب اجملد متحديًا املوت وابواب
اجلحيم ،آخر عدو يبطل هو املوت واملوت ذهب اىل
غلبة فأين شوكتك يا موت؟
فلنفرح ولنتهلل برب اجملد ورب السماء واالرض
املنتصر على اخلطيئة واملوت ،املنتصر على اجلحيم
واهلاوية ،املنتصر على االنسان القديم والطاغية
ابليس الشرير ،املنتصر على العامل امجع ..له
كل السجود والطاعة والعبادة واإلكرام والتقدير
واخلشوع رب اجملد ورب القيامة ،رب الكون ديان
العامل باحلق واحملبة والسالم ،ربنا وخملصنا يسوع
املسيح ،واهب احلياة لكل من يطلبها منه على
حسب إميانه ،وكما قال لنا له اجملد  ،كل من
آمن بي وان مات فسيحيا  ،ألن اهلل حي اله احياء
وليس اله اموات ،والرب يبارككم مجيعا ويزرع يف
قلوبكم االميان والرمحة والرجاء ،ويبعد عنكم وعن
اوالدكم وأحفادكم كل التجارب واالحزان حمفوظني
يف معيته وقداسته اىل األبد..امني

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا

صفحة 21

Saturday 31 August 2019

الـسبت  31آب 2019

تتـمات

جملس األمن ميدد...:

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مجال
تهنئة دونالد ترامب على قراره بفرض عقوبات على بنك ّ
ترست.
واملفاجأة الثانية ،دبلوماسيًا ،متثلت ليس بالتجدد لليونيفيل والية
جديدة ،وفقا ملشروع قرار اعدته فرنسا ،وينبه إىل «خطورة» انتهاكات
وقف األعمال القتالية اليت مُيكن ان تؤدي إىل نزاع جديد ال يصب يف
صاحل أي من األطراف أو املنطقة» ،بل السعي األمريكي إىل تقليص
عدد الوحدة الدولية من  15ألفا إىل تسعة آالف ..لكن هذا التوجه مل
يكتب له النجاح.
متثلت املفاجأة الثالثة بإجراءات إسرائيلية على األرض قضت بوقف
خروج اجلنود إىل احلدود الشمالية ،مع إعالن قائد املنطقة الشمالية
«االستعداد جلميع اخليارات إذا لزم االمر» ،وإعالن الناطق باسم
اجليش اإلسرائيلي جوناثان كونريكوس اننا «سنواصل تصنيف
حزب اهلل باعتباره عدونا الرئيسي والقوات املسلحة اللبنانية كعدو
حمتمل.»..

جدول األعمال

إىل ذلك ،أفادت مصادر وزارية ان جملس الوزراء باشر فور انعقاد
جلسته مبناقشة بنود جدول أعماله الـ 40واستحوذ البندان  5و 6على
نقاش هما يتعلقان بطلب وزارة الداخلية والبلديات التعاقد بالرتاضي
مع شركات أدوية ومع كاراجات.
وفهم من هذه املصادر انه جرى اقرتاح الجراء مناقصة امجالية
لكل املؤسسات األمنية اليت تريد استخدام األدوية خصوصًا انه
ّ
تشكل جلنة
تبني ان وزارات معينة قامت مبشرتيات خاصة ،وتقرر
برئاسة احلريري وعضوية وزراء الصحة والداخلية والدفاع والشؤون
االجتماعية واملال والعمل والصناعة ،بعد اعرتاض وزراء «القوات»
على البندين.
شدد على ان هذا املوضوع مهم وجيب
وإذ علم ان الرئيس عون ّ
ان تنجز اللجنة املشروع بسرعة ،قال« :ال أريد ان امسع بعد اليوم
باتفاق بالرتاضي».
وأفادت املصادر ان نقاشًا دار حول بند تسجيل مواليد السوريني
الذين جتاوزوا العام من العمر يف األراضي اللبنانية .وكان حبث حول
عدم توافر االعداد بدقة .وحتدث الوزير باسيل مذكرًا مبوقف سابق له
منذ سنوات جلهة الوصول إىل الوضع الذي ّ
مت الوصول إليه ولفت
إىل ان هناك ارقامًا متضاربة.
وقال الرئيس عون انه يف العام  2015توقفت املنظمات الدولية
 UNHCRعن تسجيل الوالدات ما يعين ان الرقم أصبح أكرب بكثري
( 184ألف  57مسجلني و 104آالف غري مسجلني).
واقرتح الرئيس احلريري إعادة البحث بورقة النازحني وعقد اجتماع
هلذه الغاية ،اما الوزير صاحل الغريب فقال ان الورقة باتت جاهزة
للعرض.
وعلم ان الوزير يوسف فنيانوس طرح موضوع تنظيف جماري املياه
من خالل عقد بالرتاضي بسبب ضيق الوقت .فتمت املوافقة على
حممد فنيش موضوع
هذا املوضوع بعقد بالرتاضي ،وعارض الوزير
ّ
الرتاضي ،فلفته فنيانوس إىل ان املناقصة تأخذ وقتًا.
وطرح الوزير فنيانوس كذلك موضوع صيانة االوتوسرتادات ،وطالب
بعض الوزراء بصيانة الطرقات الداخلية وكان قرار بإعطاء األولوية
لالوتوسرتادات وفق تكلفة مقدارها  87مليار لرية.
وأقر جملس الوزراء اسرتاتيجية األمن السيرباني بعدما ّ
مت تقديم عرض
مفصل يف هذا اجملال من قبل الضباط املعنيني.
ثم عرض الرئيس عون وفق املصادر الوزارية لتقرير التفتيش
املركزي يف قضية كسارات آل فتوش،وتقرر إحالة تقرير التفتيش
املركزي إىل اللجنة اليت تدرس ملف فتوش على ان يعرض امللف عند
استكماله على جملس الوزراء.
بد
واعرتض الوزير وائل أبو فاعور قائ ًال« :ملاذا حتويل هذا امللف ،ال ّ
من تغريم آل فتوش» ،فرد احلريري قائ ًال ان األمر يتقرر يف ضوء
دراسة شاملة للملف .اما الوزير فنيش فتحدث عن استكمال امللف
وشدد الوزير اكرم شهيب على
وإحالة التقرير إىل املالية للتدقيق به.
ّ
ضرورة متابعة العنصر اجلديد.

محطتان اليوم السبت وبعد غد االثنني

يف هذا الوقت ،وفيما بقيت احلدود اجلنوبية هادئة نسبيًا ،يف ظل
غياب التحركات الراجلة واملؤللة لقوات االحتالل ،باستثناء استمرار
حتليق طائرات االستطالع من نوع  MKيف أجواء قرى وبلدات قضاء
مرجعيون على علو متوسط ،تتجه األنظار إىل حمطتني مهمتني مرتقبتني
السبت (اليوم) واالثنني املقبل.
بري يف
نبيه
الرئيس
سيلقيه
الذي
احملطة األوىل تتمثل باخلطاب
ّ
املهرجان الذي ستقيمه حركة «امل» ملناسبة الذكرى  41لتغييب
السيد موسى الصدر ورفيقيه يف مدينة النبطية ،حيث يتوقع
االمام
ّ
ً
ً
األول من
اليوم
يصادف
وانه
ا
خصوص
ا
حاشد
املهرجان
يكون
ان
ّ
احياء مراسم عاشوراء.
بري منذ االعتداء اإلسرائيلي على
وأهمية اخلطاب ،انه ّ
األول للرئيس ّ
الضاحية اجلنوبية للعاصمة من خالل الطائرتني املسريتني ،ومن ثم
الرد املوعود من ِقبل «حزب اهلل».
اما احملطة الثانية ،فهو احلوار االقتصادي يف قصر بعبدا بعد غد
االثنني ،لوضع األزمة االقتصادية على سكة املعاجلة السريعة ،وبات
بري توجيهها
مؤكدًا بعد اكتمال توجيه الدعوات اليت توىل الرئيس ّ
سياسيي
إىل القوى السياسية ،ان احلضور سيكون على مستوى
ِّ
األول ،باستثناء -رمبا -رئيس حزب «القوات» مسري جعجع
الصف
ّ
عما إذا كان سيشارك أم ال ،واكتفت
الذي رفضت مصادر الكشف ّ
بأن هذه املشاركة مرتبطة بعقد لقاء خاص مع الرئيس عون من خالل

حتديد موعد ثابت ،وإال فإن جعجع قد يوفد نائب رئيس احلكومة
غسان حاصباني أو ممث ًال آخر للمشاركة يف االجتماع.
ّ
ّ
وأكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي اجلميل حضوره شخصيًا ،وانه
سيطرح وجهة نظر املعارضة ،فيما أعلن عضو «اللقاء الدميقراطي»
النائب بالل عبد اهلل ان رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط
سيشارك شخصيًا بدوره.
وبطبيعة احلال فإن رؤساء كل الكتل النيابية واألحزاب املمثلة يف
احلكومة واجمللس يشاركون يف اللقاء االقتصادي ،يف ما يشبه طاولة
حوار تطرح فيها مجلة أفكار مُيكن ان تضع األزمة االقتصادية على
سكة املعاجلة السريعة.
وأوضحت مصادر مقربة من عني التينة «ان لقاء  2أيلول هو تكملة ملا
األول يف بعبدا وتاليا مل يكن هناك
خرج به اللقاء املالي االقتصادي ّ
حاجة إىل توسيع إطاره ودعوة اهليئات واجلمعيات املالية واالقتصادية
اليت ّ
مت االستماع إليها واألخذ يف رأيها وموقفها منذ البداية ،أي يف
األول.
لقاء بعبدا ّ
وجاء التوضيح يف أعقاب استغراب اهليئات االقتصادية لعدم دعوتها
إىل حضور اجتماع بعيدا كون اهليئات تعترب نفسها املمثل الشرعي
للقطاع اخلاص اللبناني ،ومن غري املقبول واملنطقي التعاطي مع
احلساس يف ظل هذه الظروف الدقيقة من دون مشاركة
هذا امللف
ّ
اهليئات.

عقوبات أمريكية

رد «حزب اهلل» على «غارة» املسيرّ ة
على ان الالفت ،عشية انتظار ّ
اإلسرائيلية ،ويف الوقت عينه احلوار االقتصادي يف بعبدا ،دخول
واشنطن على خط الصراع يف املنطقة ،من خالل عودتها إىل فرض
العقوبات ،يف حني يتوقع وصول السفري الفرنسي بيار دوكان إىل
بريوت بعد غد االثنني وهو املكلف مبتابعة تنفيذ توصيات مؤمتر
«سيدر» ليكون على مقربة من اجتماع بعبدا.
وبالنسبة للعقوبات ،أعلنت امس االول وزارة اخلزانة األمريكية ،ان
اإلدارة األمريكية فرضت عقوبات على مصرف «مجال ترست بنك»
والشركات التابعة له يف لبنان بزعم تسهيله األنشطة املالية لـ
«حزب اهلل» ،وقالت الوزارة إن البنك حيول األموال ألسر املفجرين
االنتحاريني ،على حد تعبريها.
كذلك فرضت الوزارة عقوبات على أربعة أشخاص ينقلون األموال
من احلرس الثوري اإليراني حلركة املقاومة اإلسالمية الفلسطينية
«محاس» عرب «حزب اهلل».
وتابعت اخلزانة األمريكية يف بيان هلا :ستواصل الواليات املتحدة
العمل مع مصرف لبنان ملنع حزب اهلل من الوصول إىل النظام املالي
الدولي ،هذا اإلجراء حتذير لكل من يقدم اخلدمات هلذه اجملموعة
اإلرهابية».
وقال وزير اخلارجية األمريكية مايك بومبيو ان تصنيف مصرف «مجال
ترست بنك» على الئحة العقوبات يعكس عزم واشنطن على حماربة
نشاطات «حزب اهلل» غري الشرعية واالرهابية يف لبنان.
وأعلن ان واشنطن ستستمر باستهداف أشخاص ومؤسسات ضالعة
يف متويل وتقديم الدعم للحزب.
وعربت مجعية املصارف يف لبنان عن اسفها حيال إدراج اخلزانة األمريكية
مصرف «مجال ترست بنك» على الئحة العقوبات «اوفاك».
وشددت اجلمعية على أن هذا االجراء لن يؤثر على القطاع املصريف
شكل كان ،وطمأنت على سالمة أموال املودعني لدى «مجال
بأي
ٍ
تراست بنك» منوهة بقدرة مصرف لبنان على اختاذ كل التدابري
الالزمة ملعاجلة الوضع ،مثلما كان قد حصل يف مواقف سابقة.

تمديد مهمة اليونيفل

تطور إجيابي متثل بتمديد جملس األمن الدولي،
يف هذه االثناء ،طرأ
ّ
الذي انعقد يف العاشرة من ليل أمس االول ،مهمة قوات «اليونيفل»
العاملة يف جنوب لبنان ملدة سنة ،مبوجب مشروع قرار اعدته فرنسا،
وتضمن حتذيرًا من اندالع نزاع جديد بني لبنان وإسرائيل ،وإدانة
النتهاكات اخلط األزرق الذي يفصل بني لبنان وإسرائيل ،سواء جوية
أو برية ،يف إشارة إىل حتليق الطائرات املسيرّ ة والقتالية ،ودعا حبزم
مجيع األطراف إىل احرتام وقف األعمال القتالية.
ونّبه اجمللس يف قراره إىل ان انتهاكات وقف األعمال القتالية ميكن
ان تؤدي إىل نزاع جديد ال يصب يف صاحل أي من األطراف أو
املنطقة.
وحض القرار «مجيع االطراف على عدم توفري اي جهد للحفاظ على
السالم والتزام اقصى حد من اهلدوء وضبط النفس واالمتناع عن
اي عمل او خطاب من شانه تقويض وقف االعمال القتالية او زعزعة
استقرار املنطقة».
وبناء على احلاح الواليات املتحدة كما افاد دبلوماسيون ،طلب جملس
االمن يف قراره من االمني العام لالمم املتحدة ان جيري قبل االول من
حزيران « 2020تقييما» ملهمة اليونيفيل وعديدها ،إال أن واشنطن مل
تنجح يف خفض احلد االقصى من اجلنود االمميني املسموح بانتشارهم
اىل تسعة آالف ،علما بان هذا السقف يبلغ  15الفا منذ نزاع ،2006
وتناقص تدرجييًا إىل عشرة آالف جندي.
ويطالب القرار ،بناء على طلب واشنطن ،بان يتاح للقوة االممية
الوصول «اىل كامل اخلط االزرق» .وحتى اليوم ،ال يتمتع اجلنود
الدوليون بسلطة التوجه اىل نقاط معينة تقع مشال اخلط االزرق
حيث عثرت اسرائيل على انفاق يف كانون االول .ويف هذا السياق،
اسف القرار لعدم متكن القوة االممية من دخول االنفاق من اجلانب
اللبناني.

اردوغان :لن نسمح...:

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وكانت أنقرة وواشنطن اتفقتا يف وقت سابق هذا الشهر بعد حمادثات
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شاقة ،على اقامة منطقة عازلة بني احلدود الرتكية واملناطق السورية
اليت تسيطر عليها وحدات محاية الشعب الكردية.
واتفق البلدان العضوان يف حلف مشال األطلسي على إقامة مركز
للعمليات املشرتكة ،قالت تركيا يف نهاية األسبوع إنه يعمل «بكامل
طاقته».
وقال اردوغان« :لن نسمح بتأخري على غرار ما حصل يف منبج.
جيب أن تتقدم العملية بسرعة» ،وفقا ما نقلت شبكة «سي إن
إن-تورك».
وقال اردوغان «االتفاق مع الواليات املتحدة حنو إزالة وحدات محاية
الشعب من شرق الفرات وإقامة منطقة آمنة ،هو اخلطوة الصحيحة».
وجاءت تصرحيات اردوغان بعد عودته من حمادثات مع الرئيس
الروسي فالدميري بوتني.
وقال إن وحدات محاية الشعب الكردية كانت «تقوم خبدعة يف منبج»
ومل تنسحب .وكثريا ما اتهمت تركيا الواليات املتحدة بتأخري تطبيق
االتفاق السابق.
والعالقات بني تركيا والواليات املتحدة متوترة بشكل خاص على
خلفية الدعم األمريكي للمقاتلني األكراد ،إضافة إىل أسباب أخرى
منها عدم تسليم الواليات املتحدة الداعية فتح اهلل غولن املقيم يف
بنسلفانيا والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء حماولة االنقالب الفاشلة
يف تركيا عام .2016
غري أن اردوغان قال إن الدوريات األمريكية  -الرتكية املشرتكة ستبدأ
«قريبا جدا» يف إطار االتفاق األخري يف شأن مشال سورية .وأكد
أن القوات واملدرعات الرتكية موجودة بالفعل على احلدود .وأضاف:
«حنن يف موقع ميكننا من القيام بأي شيء يف هذه اللحظة».
وهددت تركيا مرارا بإطالق عملية ثالثة عرب احلدود يف سورية
ضد وحدات الشعب الكردية ،حتى توصلها لالتفاق مع الواليات
املتحدة.

اجليش السوري يتقدم...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وأبو دالي ووادي الناقة وتل أغرب والتمانعة.
وأفاد املرصد السوري املعارض أن قوات اجليش السوري متكنت
منذ ليل األربعاء-اخلميس من «حتقيق املزيد من التقدم يف ريف
إدلب اجلنوبي ،وسيطرت على بلدتي التمانعة واخلوين فض ًال عن
ثالث قرى شرق خان شيخون».
تقدم اجليش السوري جاء ضمن عملياته
وأضاف املرصد أن
ّ
العسكرية يف حمور أبو دالي ،حيث أحلق بصفوف جبهة النصرة عددًا
من القتلى واجلرحى بعد  10أيام على استعادته مدينة خان شيخون
االسرتاتيجية.
وبسط اجليش سيطرته على قرى اخلوين ووادي الناقة وتل أغرب
يف ريف إدلب اجلنوبي الشرقي ،وتقوم وحدات اهلندسة بتمشيط
املنطقة وتفكيك العبوات الناسفة اليت خلفها املسلحون خلفهم.
إىل ذلك ذكرت وكالة األنباء السورية «سانا» أن املؤسسات اخلدمية
يف حمافظة محاه بدأت بعمليات الكشف امليدانية على البلدات والقرى
اليت استعادها اجليش منذ أيام يف ريف محاه الشمالي مبحيط خان
شيخون ،من أجل إجراء أعمال صيانة إسعافية متهيدًا إلعادة تأهيلها
بالكامل خالل الفرتة املقبلة.

جملس األمن يدين ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

دان جملس األمن الدولي بأشد العبارات تصعيد احلوثيني هجماتهم
على البنية التحتية املدنية يف السعودية ،داعيًا إياهم إىل وقف هذه
اهلجمات فورًا من دون شرط مسبق.
وقال اجمللس يف بيان رئاسي إن هذه اهلجمات اليت تسببت يف
ّ
تشكل تهديدًا خطرًا لألمن
قتل املدنيني وجرحهم وتعريضهم للخطر،
الوطين للمملكة ،وكذلك تهديدًا لألمن يف املنطقة على نطاق أوسع،
وتهدد بتقويض العملية السياسية اليت تقودها األمم املتحدة.
وجدد اجمللس ،تأكيده على دعمه الكامل للمبعوث اخلاص لألمني
العام لألمم املتحدة إىل اليمن مارتن غريفيث ،داعيًا إىل التعاون مع
املبعوث اخلاص بصورة بناءة ومستمرة.
وأشاد جملس األمن باجلهود الدؤوبة اليت يبذهلا املبعوث اخلاص
لدعم الطرفني يف تنفيذ اتفاق ستوكهومل والتوصل إىل حل سياسي
للنزاع الدائر يف اليمن.
تأييدا كامال اجلهود اليت يبذهلا املبعوث
وقال اجمللس إنه «يؤيد
ً
اخلاص للعمل مع الطرفني من أجل متهيد الطريق الستئناف مفاوضات
شاملة من دون تأخري ،بشأن الرتتيبات األمنية والسياسية الالزمة
إلنهاء النزاع واستئناف االنتقال السلمي».
مؤخرا
سجل
وما
العنف
تصاعد
وأعرب البيان عن قلقه البالغ إزاء
ً
من خسائر يف األرواح وإصابات يف عدن وصعدة وصنعاء وشبوة
وخمتلف أحناء اليمن ،داعيًا مرة أخرى «مجيع األطراف إىل الوفاء
بالتزاماتها مبوجب القانون اإلنساني الدولي ،مبا يف ذلك فيما يتعلق
بضمان محاية املدنيني ،وال سيما األطفال ،وتيسري وصول املنظمات
اإلنسانية ،وبااللتزامات املرتتبة عليها مبوجب القانون الدولي حلقوق
اإلنسان ،حسب االقتضاء.
وأشار جملس األمن بقلق إىل التطورات األخرية يف جنوب اليمن ،مبا
يف ذلك حماولة االستيالء على مؤسسات الدولة باستخدام العنف،
داعيًا األطراف املعنية إىل التحلي بضبط النفس واحلفاظ على السالمة
اإلقليمية لليمن.
ورحب جملس األمن باجلهود اليت تبذهلا السعودية من أجل عقد حوار
يف جدة لتسوية الوضع ،معربًا عن تأييده هلا تأييدًا كاملاً .
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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

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

ريهام سعيد يف أول ظهور بعد الشفاء  ..هل تزوج حممد رمضان من حال شيحة؟
احتماالت وفاتي كانت  99باملئة

عادت اإلعالمية ريهام سعيد
للظهور جمددا يف برناجمها
«صبايا» ،الذي يذاع عرب
فضائية «احلياة» ،بعد توقف
لفرتة طويلة بسبب مرضها،
ومت ختصيص احللقة بالكامل
للحديث عن رحلة املرض
والشفاء ،كما كشفت ريهام
عن تفاصيل اكتشاف البكترييا
يف األنف ،وردت على من
شككوا يف صحة روايتها كما
تلقت عدة اتصاالت هاتفية من
جنوم الفن واإلعالم لتهنئتها
على الشفاء من املرض
القاتل.
بدأت ريهام سعيد ،بأغنية «لسه فيه أمل»،
للفنانة «شريين عبدالوهاب» ،وحتدثت أوال عن
عالقة عمليات التجميل بـ مرضها األخري ،كما
احتوت احللقة على العديد من املداخالت لفنانني
وفنانات أبرزهم الفنانة ريم البارودي ،وأمحد
زاهر ،واإلعالمي شريف مدكور.

لزميلها شريف مدكور بعد إعالنه اإلصابة مبرض
السرطان ،وتأكيد البعض أن «قصة املرض»
كانت حيلة إلخفاء آثار عملية جتميل فاشلة يف
األنف ،وردت ريهام على كل االنتقادات عرب
مقطع فيديو ظهرت فيه للمرة األوىل بعد تعافيها
من املرض.

وشهدت احللقة مداخلة هاتفية من الدكتور حسام
فودة ،أستاذ ورئيس وحدة جراحة التجميل
واألنف جبامعة اإلسكندرية ،للحديث عن تفاصيل
مرض ريهام ،وأكد إنه ظهر من الزيارة األوىل
لإلعالمية إىل العيادة ،وجود امحرار كبري يف
األنف ،يستدعي إجراء بعد الفحوص واجلراحات
لتتبع وضعها الصحي احلقيقي ،الفتا إلي أن
األنف كان ممتلئا بكمية كبرية من الصديد ،الذي
مثل خطرا داهم علي حياتها.

ريهام قالت أنها سرتد بكلمات قاسية على كل
من اتهمها بفربكة قصة مرضها عرب هذا املقطع،
ألنها لن تستطيع أن تقوله يف برناجمها «صبايا»
وبدأت سعيد الرد على االتهامات بسب كل من
حتدث عن مرضها قائلة :أنا شيفاها سفالة وقلة
ذوق وقلة رمحة ،هل أنا هقعد حابسة نفسى
يف البيت شهر علشان أمثل إنى تعبانة؟ هل أنا
مليت تربعات على مرضى؟ هل ملا تعاطفت معايا
مرتبى زاد؟

أضاف حسام فودة أن الفحوصات األولية
الصادمة أكدت اصابتها بالتهاب صديدي يف
األنف ،ما دفعه ملنحها جرعة من املضادة احليوي
إليقاف ذلك االلتهاب  ،ولكنها مل تكن كافيا
حيث أصيبت بالتهاب أخر مما اضطره لدخول
غرفة العمليات علي الفور.

تابعت قائلة :أنا ست كويسة غصب عنك ،ربنا
بيبتلينى علشان بيحنى ،أنا مطلعتش أعيط للناس
وأعمل فيديوهات وأقول احلقونى ،على فكرة أنا
بقاىل  3شهور عيانة ومقولتش حلد ،داميا قوية
وعمرى ما تاجرت حباجة ،وأنا مبحبش أصعب على
حد ومبحبش حد يتعاطف معايا ،وأنا ست قوية
جدا بإميانى بالناس اللى هتقف معايا ،أنا عملت
خري كتري جدا يف حياتى وواثقة إن ربنا هيطلعنى
من أى حاجة وحشة.

تابع فودة أن «ريهام» أوقفت العالج بشكل مؤقت
حيت تتمكن من إذاعة حلقة خاصة من برناجمها
«صبايا» حول بطولة كأس األمم األفريقية،
ولكن الوضع كان خطريا للغاية ويتطلب بشكل
عاجل اخلضوع جلراحة إلزالة غضاريف األنف بشكل
كامل ،ما يشوه شكل الوجه متاما ،و كان من
الصعب مصارحتها حبالتها الصحية.
وأوضح حسام فودة أنهم قاموا بالفعل بتلك
العملية اجلراحية اخلطرية ،وجازفوا برتكيب
غضاريف مماثلة من األذنني بدل من غضاريف
األنف اليت أزيلت متاما خالل العملية ،مشريا إلي
أن تلك اخلطوة مثلت خطرا علي حياة ريهام،
نظرا الحتمال تعرضها للعدوى مرة أخرى ،وكانت
التقديرات أن احتمال بقائها علي احلياة ال يزيد
عن .%1
كما وجهت ريهام ،رسالة إىل مجهورها تتضمن
خالصة ما تعلمته من رحلة املرض والتعايف
قائلة :استمتعوا حبياتكم ،استمتعوا بكل قرايبكم
وحبايبكم ووالدكم علي قد ما تقدروا علشان ممكن
يف حلظة تتاخدوا من وسطه وأي حد هيعاديين
أو هيتكلم وحش مش هرد عليه» ،مضيفة« :أنا
مكسوفة من ربنا ،علشان معملتش حاجه تساهل
املعجزة اللي حصلت معايا.
أضافت :يف املرض رسالة ،وهي إن ربنا بيقولك
حس بكل النعم بسرعة ،أنت عندك ودان ،وأنا
دلوقيت مبقاش عندي ودان ،جمرد شكل بس،
معظمنا عمره ما شكر ربنا على ودانه ومناخريه،
وملا ييجي دكتور يقولك أنت هتشيل مناخريك 9
شهور هتعمل ايه.
يذكر أن ريهام واجهت اتهاما مباشرا بفربكة قصة
مرضها سعيا جلذب تعاطف مجهورها أسوة مبا حدث

وأضافت :هو أنا أصال كنت حمتاجة جتميل يف
مناخريى؟ وال حمتاجة جتميل يف أى حاجة؟ وحتى لو
عملت عملية جتميل انت مالك ،دى حرية شخصية،
انت مالك ،أنا تعبت وكنت مبوت زى أى واحد،
للناس املريضة دى ،على فكرة مبيكذبش غري
الكذاب ومبيخونش غري اخلاينني ،يعين شريف
مدكور ملا كان بيستقبل الناس يف بيته يبقى
كدا هو مكنش عنده كانسر؟ كان بيمثل؟ هل
هو الواحد الزم ميوت علشان ميكنش بيمثل ،هل
الزم يكون خرب وفاتى النهارده علشان تقول إنها
مش بتكذب».
وواصلت ردها على منتقديها بقوهلا :أنا كنت
عيانة وخفيت وراجعة أحسن وأقوى من األول
وراجعة برناجمى وهيبقى أحسن من األول ،بإذن
اهلل بإذن اهلل ،يوم األحد هتبقوا مكسوفني أوي
علشان كنت مصورة كل اللى حصل ،أد إيه هى
حاجة قذرة إنك تثبت للناس إنك كنت بتموت،
أنا قلت ملا أموت ادعوىل مش اتعاطفوا معايا،
أنا مش عايزة أصعب على حد أنا طلبت الدعاء
بس ،الدكتور ملا تشوفوه هيقولك اللى حصل دا
معجزة ،كان على طول يقوىل إنتى حمتاجة معجزة،
لو مستكرت عليا إني أنا أخف دى مشكلتك ،لو
مستكرت عليا إني أنا أرجع شغلى وأعيش حياتى،
وكنت عاوز خرب وفاتى لألسف دا مش وقتى.
وكشفت سعيد كشفت عن تعافيها نهائيا من
الفريوس الغامض ،وقالت إنها بصدد العودة
ملمارسة حياتها بصورة طبيعية ،وأكدت ان
طبيبها اخلاص اعترب جناتها من املرض معجزة
طبية حتققت بفضل دعاء مجهورها ومتابعيها!!

رمضان وحال يف كواليس مسلسل «زلزال»

رمضان وزوجته نسرين عبد الفتاح
رمبا هي قنبلة املوسم ألسباب عديدة ،أوهلا كون
الفنان حممد رمضان متزوجًا من السيدة نسرين
عبد الفتاح والدة طفليه علي وكنز ،وهي الزوجة
الثانية له بعد طالقه من زوجته األوىل اليت أجنب
منها ابنته الكربى حنني.
السبب الثاني هو أن حال شيحة انفصلت مؤخرًا
عن زوجها الكندي يوسف هاريسون بعد زواج دام
حنو  12عامًا ،وصرحت آنذاك أنها تريد الرتكيز
على حياتها الفنية بعد خلعها احلجاب وعودتها
لالستقرار يف مصر بعد سنوات من العيش يف
كندا.
السبب األهم لكون األمر يبدوا غريبًا هو أن حال
تكرب حممد رمضان بنحو  9سنوات ،حيث يبلغ
عمرها  40عامًا ،بينما عمر رمضان هو  31عامًا
فقط.
إذًا ،ماذا حدث؟
انتشرت خالل الساعات القليلة املاضية عدد من
األنباء تفيد بزواج حممد رمضان من حال شيحة
خالل األسابيع القليلة املاضية وأن الثنائي بصدد
اإلعالن الرمسي خالل األيام املقبلة.
رمضان وحال كانا قد تقامسا مؤخرًا بطولة مسلسل
«زلزال» ،والذي عرض خالل شهر رمضان
املنصرم.
وكان الثنائي قد كرما من مهرجان «بياف» يف
العاصمة اللبنانية بريوت الشهر املاضي ،عن
دوريهما يف العمل ذاته ،وتدين حال بالفضل
لرمضان يف عودتها القوية إىل الساحة الفنية
بعد غياب دام  13عامًا منذ قدمت دور أمرية يف
فيلم «كامل األوصاف» مع الفنان الراحل عامر
منيب.

سيارة بقيمة  3ماليني جنيه تثري اجلدل!
مؤخرًا ،مت تسريب أنباء تفيد بشراء حال سيارة
جديدة بقيمة  3ماليني جنيه (  181ألف دوالر)
وهو مبلغ كبري نسبيًا يف مصر ،ما أشعرها بالغضب
وتسبب يف دخوهلا يف مشادة مع أكثر من متابع
هلا على «إنستقرام» ،والذين انتقدوا تصرفاتها
األخرية بدءًا من قرار عودتها إىل الفن وخلعها
احلجاب ،ما دفعها إىل إغالق خاصية التعليقات
على صورها اخلاصة على «إنستقرام».
ومن املعروف عن حال هوسها بالسيارات الفارهة
والغريبة ،حيث نشرت قبل عدة أشهر صورة هلا
عرب «إنستقرام» من دبي وهي جتلس داخل إحدى
السيارات الفارهة وعلقت عليها قائلة « :حبب
السيارات الغريبة».
الالفت أن رمضان أيضًا يعرف عنه هوسه الشديد
بالسيارات الفارهة ،والذي وصل إىل حد اقتناءه
إحدى السيارات اليت جتاوز سعرها مبلغ  20مليون
جنيه ( مليون و  200ألف دوالر) ،وهو ما جعل
البعض خيمن أن سيارة حال شيحة اجلديدة رمبا
كانت هدية من رمضان حال كانت أنباء زواجهما
املنتشرة صحيحة.
وحتى اللحظة ،مل خيرج عن رمضان أو حال أي
تعليق رمسي على تلك األنباء املنتشرة حول
ً
خاصة أن رمضان موجود حاليًا يف
زواجهما،
الواليات املتحدة األمريكية حيث حصل على
تكريم من إحدى اجملالت العاملية ،ونشر صورة
عرب حسابه الشخصى على «إنستقرام» مجعته مع
والدة النجم العاملي رامي مالك والنجمة التونسية
درة ،وكتب معلقًا« :مصري وأفتخر» ،حيث
أقامت السفرية ملياء خميمر (سفرية مصر يف
عشاء فى منزهلا حضره عدد كبري من
أمريكا)
ً
الشخصيات العامة.
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مــتفرقات

براز محامة بريطانية أكسبه  30ناشطة سورية تكشف عن
مليونري يرقص مع فتيات شبه
ألف دوالر!
«مغامراتها اجلنسية» دون زواج عاريات ويضرب مؤخراتهن!
وتشعل «السوشيال ميديا»!

حصل أحد ركاب القطارات يف العاصمة الربيطانية لندن على
تعويض من شركة السكك احلديد ،بعد انزالقه يف حمطة بادينغتون
لدى سريه على «ما حيتمل أن يكون خملفات محامة» ،حبسب ما نقل
موقع «روسيا اليوم» عن قناة  itvالربيطانية.
حبسب القناة الربيطانية ،أظهرت البيانات أن شركة القطارات
دفعت حنو مليون جنيه اسرتليين يف غضون مخس سنوات بسبب
انزالقات وسقطات يف حمطاتها يف جممل أحناء بريطانيا.
ووقعت نصف احلوادث يف حمطات أوسنت وبادينغتون وفيكتوريا
وليفربول سرتيت .ويف غضون مخس سنوات تنتهي بالعام املالي
 ،19/2018دفعت الشركة تعويضات بلغت  951.360ألف جنيه
اسرتليين ،كان أكربها ( 39.631ألف جنيه اسرتليين) لراكب
«انزلق يف بعض السوائل» يف حمطة تشارينغ كروس.
كما تلقى ركاب آخرون تعويضات كبرية بسبب االنزالق يف
بادينغتون ( 33.392ألف جنيه اسرتليين) وأوستون ( 35.721جنيه
اسرتليين) ،وتلقى راكب آخر  28ألف جنيه اسرتليين بعد معاناته
من «احتمال متزق يف اإلصبع» مبحطة ليفربول سرتيت.
ويقول فيليب ثروير من الشركة إن اخلطوط احلديدية تأخذ
«مسؤولياتها جبدية» .وأضاف قائال« :عشرات املاليني يستخدمون
حمطاتنا يوميا ،وعدد قليل جدا يتعرض حلوادث ،فلو ارتكبنا خطأ
وتسببنا يف ضرر أو إصابة ألحد ،سنعوضهم عن تلك احلوادث
ونعمل على منع تكرارها».
وتدير شركة اخلطوط احلديدية  20حمطة يف أحناء بريطانيا منها
 11يف لندن ،فضال عن حمطات يف إدنربة وغالسغو ومانشيسرت
وليفربول وبرمنغهام وريدينغ وغيلفورد وبريستول ومتبل ميدس.
وكانت حمطة فيكتوريا قد شهدت أكرب عدد من الدعاوى القضائية
الناجحة ضد الشركة وعددها  ،44تليها ووتارلو وليدز ( )32ثم
أوستون ( )27فليفربول سرتيت (.)24
وخالل السنوات اخلمس املاضية ظلت حمطتا غيلدفورد وغالسغو
سنرتال وحدهما اللتان مل تدفعا تعويضات.
وكان أقل تعويض دفعته الشركة  10جنيهات لراكب انزلق
يف الثلج مبحطة فيكتوريا لـ «معاناته من إصابة شخصية ومتزق
ردائه».

إنقاذ  300قنفذ وحيوانات أخرى
من حديقة حيوانات غري قانونية

أنقذت الشرطة األمريكية حنو  300قنفذ ،إضافة إىل عدد من
احليوانات األخرى من حمبسها داخل أحد املراكز التجارية بوالية
ميتشيغن مشال شرقي البالد.
وحتركت الشرطة يف بلدة روميولوس بعد تلقيها بالغا من مواطن
بشأن وجود حيوانات غريبة يف أحد مباني البلدة بشكل غري قانوني،
وقامت السلطات بتفتيش املبنى الذي اتضح أنه مركز جتاري،
وعثرت فيه على عدد كبري من احليوانات.
وأفادت الشرطة عرب صفحتها يف «فيسبوك» بأن احملبس احتوى
على أكثر من  300قنفذ و 6أرانب من النوع الفلمنكي و 3إغوانات
كبرية و 2من الكنغر وطاووس وثعلب قطيب وأفعى مشبكية طوهلا
حنو  5أمتار ووزنها حولي  90كيلوغراما.
وذكرت الشرطة أنه مت حتديد هوية صاحب «حديقة احليوانات» غري
القانونية ،وأنه سيواجه تهمة جنائية.

أثار منشور للناشطة السورية «دارين حسن حليمة» تقول فيه إنها
مارست اجلنس مع رجل ،عاصفة من ردود األفعال والتعليقات.
«نعم مارست اجلنس مع رجل صاحب فكر وجسد مجيل ومل
أشعر بالعار بل بالقوة واالستحقاق وحسن االختيار» ،هكذا بدأت
«حسن» منشورها ،قائلة أنها شعرت بالعار عندما كانت متزوجة
باسم الشرع من رجل ينظر إليها كجسد ،ويروي مغامراته اجلنسية
أمامها..
«دارين» تساءلت عن التمييز بني الرجال والنساء حول ممارسة
اجلنس فهو فحولة بالنسبة للرجل ،وخالعة بالنسبة للمرأة ،متسائلة
عن سبب منع احلديث عن اجلنس ،مع أنه منتشر يف كل مكان ،يف
الواقع وعلى شاشة التلفزة بوجود التحرش  ،واالغتصاب،وجرائم
الشرف وغري ذلك.
الناشطة النسوية اعتربت أن الكتمان سبب ضررًا كبريًا للنساء،
داعية من مسته اجملتمع الذكوري إىل الصحوة من صدماته النفسية
وتقبل أن ممارسة املرأة للجنس ال جيعلها بال أخالق بل هو حرية
شخصية.
وختمت منشورها بالقول «ال أشعر بالعار بل بالقوة املطلقة،
ممارسة اجلنس يف جمتمع ذكوري من قبل شخص قد يبدو نسوي
من املمكن أن تعرضك للخطر ،هذا املقال ليس دعوة ملمارسة
اجلنس بل للكالم يف اجلنس الذي هو حق للنساء ،ليس غلطة»
تعليقات كثرية وردت على املنشور ،هاجم أكثرها الناشطة
«دارين» بشكل شخصي ،بعضهم من منطلق ديين ،بينما رأى
قسم آخر أنها تسيء للحركة النسوية حبصرها حقوق املرأة بقضية
اجلنس ،مبقابل بعض التعليقات اليت رأت أنها تعاني من عقدة،
خاصة مع نشرها لبعض تفاصيل عالقتها ،إذ ما الفائدة من معرفة
هذه التفاصيل بالنسة هلؤالء ،فيما رأى آخرون أنها حرية شخصية،
وأثنوا على موقف»حسن» ومسريتها النسوية ،خاصة وأن اجلنس
يعترب حاجة طبيعية وال جيب حتميله صفة املقدس كما قالوا.
الناشطة واملخرجة اليت تعيش يف هولندا منذ عام  ،2012ومؤسسة
منظمة «نسوية» اليت تعنى بالدفاع عن حقوق املرأة منذ عام
 ،2014ردت على منتقديها بأن اهلدف من منشورها ليس التفاخر
مبمارسة اجلنس من دون زواج ،بل إلعالن سيطرتها على جسدها،
ولتحدي وصاية اجملتمع الذكوري عليها وعلى غريها من النساء
منذ سنوات ،مبا يسببه ذلك من عذاب كبري للنساء ،معتربة أن من
اتهمتها باإلساءة للحركة النسوية ،ليست إال جاهلة بتاريخ تلك
احلركة ،ومبا فعلته رائداتها للحصول على حقوقهن اجلنسية.
وانقسم متابعو دارين بني مهاجم هلا ومدافع عنها ،يف حني
تداولت عددًا من وسائل اإلعالم املنشور وناقشته بعد أن أثار
ضجة واسعة.

أثار املليونري اإليطالي الشهري واملوسيقي جيانلوكا فاتشي سخط
النساء بعد نشره مقطع فيديو مثري على تطبيق «إنستغرام».
وظهر فاتشي ،البالغ من العمر  52عاما والذي اشتهر بنشره
صور حياة البذخ اليت يعيشها عرب «إنستغرام» ،وهو يرقص
وسط جمموعة من الفتيات شبه العاريات على منت خيت يف عرض
البحر.
ويف بداية الفيديو قام املليونري الراقص بضرب مؤخرات الفتيات
املوجودات معه أثناء نومهن على بطونهن ،لينهضن وينضممن إليه
يف رقصة مثرية.
وانهالت التعليقات الغاضبة من طريقة تعامله مع النساء ،حيث
رأى كثريون أن هناك حطا من قيمة املرأة واستغالال جنسيا هلا
وعدم احرتام.

الجئ سوري يف أملانيا يغرد على
تويرت أنه قضى إجازة يف سوريا
فجاءه رد صاعق من وكالة اهلجرة!
تناقل رواد وسائل التواصل االجتماعي ،صورة مأخوذة من صفحة
ألحد الالجئني السوريني ،على موقع تويرت ،تظهر خالهلا تغريدة له
يقول فيها ،إنه قضى إجازة سعيدة يف بلده سوريا ،وإن رحلته
كانت ممتعة ،ويظهر يف الصورة رد على تغريدته من وكالة اهلجرة
األملانية  BAMFبتغريدة أخرى تقول ،لقد أصدرنا قرارًا جديدًا
خبصوص إقامتك يف أملانيا.
ونقلت وسائل إعالم أملانية عن مفوض االندماج يف احلزب احلاكم
األملاني مصطفى العمار ،الذي نشر على صفحته يف الفيسبوك،
منشورًا وصورة عن تغريدة الالجئ السوري ووكالة اهلجرة األملانية،
قوله «من يريد قضاء العطلة يف بلده فعليه البقاء هناك».
وأشار إىل إن كالم الالجئ يعط دلي ًال ملوظفي اهلجرة بأن احلياة
طبيعية يف بلده ،وأنه يستطيع العودة إىل هناك ،وهو ما خيالف
السبب ،الذي دفعه لتقديم طلب اللجوء يف أملانيا ،ومل يستبعد
العمار أن تكون قد سحبت اإلقامة منه وحتى إمكانية ترحيله إىل
سوريا على اعتبار أنه من حق احلكومة سحب اإلقامة من أي شخص
يزور بلده إذا كان لديه صفة اللجوء.
وعلق الكثري من املغردين واملتابعني على وسائل التواصل ،بأن
حظ هذا الالجئ كان سيئًا ألن اهلجرة األملانية رأت تغريدته.
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غـذاء وصـحة

أعراض مرضية قريبة من القلب
تعزز صحة القلب وحتمي العظام
وال عالقة هلا به
البطاطس :فوائد عظيمة..

الفقري أو ظهور فتق يف منطقة الصدر والضغط
على النهايات العصبية كلها تسبب آالما يف
منطقة القلب.
مع كل هذا ،ينصح األطباء مبراجعة أخصائي
بأمراض وجراحة القلب عند الشعور بأمل ما ،ألنه
هو فقط الذي يتمكن من تشخيص سبب ظهور
هذا األمل يف منطقة القلب.

يعتقد اإلنسان أن قلبه يؤمله كلما شعر بأمل
يف اجلهة اليسرى العليا من صدره .ولكن يف
الواقع هناك أعراض ال متت بصلة إىل القلب مع
أنها يف املنطقة ذاتها.

س ّرك يف حميط خصرك

االضطراب العصيب -األشخاص الذين يعانون من
االضطرابات العصبية يتعرضون عادة لنوبات قد
تطول أو تقصر على شكل شعور بنغزات يف
منطقة القلب أو أمل ثاقب.
اإلجهاد واالكتئاب -ميكن يف هذه احلالة أن
يشعر اإلنسان بآالم النوبات القلبية يف منطقة
الرقبة والكتف.
علما أن اخلوف من نوبة قلبية حمتملة يفاقم
احلالة الصحية أكثر .ويف حالة االكتئاب
واإلجهاد يكون األمل بسبب التشنج العضلي.
أمراض املعدة والبنكرياس -عادة يشعر الشخص
بأن األمل يف منطقة القلب ،مع أن هذا األمل
يظهر عادة بعد تناول الطعام أو بسبب اجلوع.
النفخة -انتفاخ األمعاء حالة شائعة تسبب األمل
يف منطقة القلب ،جراء خلل يف بعض وظائف
القلب بسبب الضغط البدني.
مشكالت يف العمود الفقري -ضعف العمود

سكاي نيوز  -تعد البطاطس من أكثر اخلضراوات
انتشارا حول العامل وحضورا يف موائد الطعام،
بفضل مذاقها اللذيذ ومنافعها الصحية.
وتفيد الدراسات بأن للبطاطس قيمة غذائية
مهمة ،ختتلف جناعتها حسب نوعها وطريقة
طهيها ،فيما حيذر اخلرباء من القلي ،على اعتبار
أنه يزيد كمية السعرات احلرارية والدهون
فيها.
وحتتوي حبة متوسطة من البطاطس املشوية على
 161سعرة حرارية و 0.2غرام من الدهون و4.3
غرام من الربوتني و 36.6من الكربوهيدرات،
وفق ما ذكر موقع «ويب طب».

وسبب األمل قد يكون:
العصيب الوربي -يظهر األمل يف املنطقة القريبة
من القلب ،ولكن عند تناول أدوية خاصة
بأمراض القلب لن خيف األمل .ألنه ناتج عن
األعصاب بني األضالع ويزداد وخيف عندما
ينحين اإلنسان أو يلتفت ،أو نتيجة حركة يديه،
وحتى عند الضحك.

حتتوي حبة متوسطة من البطاطس املشوية على
 161سعرة حرارية

كشف األطباء عن أكرب حميط للخصر الذي ال
يشكل خطورة على صحة اإلنسان .حبسب
توصيات خرباء وزارة الصحة الروسية.
وتفيد وكالة أنباء «نوفوسيت» ،بأنه وفقا
ملعطيات األطباء ،حميط اخلصر الذي يزيد عن
 80سنتمرتا للنساء و 94سنتمرتا للرجال يزيد من
خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
ويشري األطباء إىل أنه ملنع اإلصابة بنوبة
قلبية وجلطة دماغية جيب االمتناع عن التدخني
وتناول  500غرام من الفواكه واخلضروات يوميا
وممارسة متارين رياضية ملدة  30دقيقة.
ويضيف خرباء وزارة الصحة الروسية ،أن
ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر النوبات القلبية
واجللطة الدماغية.
ويذكر أن علماء اليابان عرضوا يف شهر فرباير
املاضي ،نتائج دراسة علمية أظهرت العالقة
بني سرعة تناول الطعام ومؤشر كتلة اجلسم
وحميط اخلصر.
تفيد هذه النتائج بأن  %30من األشخاص الذين
يتناولون طعامهم بسرعة متوسطة يعانون من
السمنة ،فيما يعاني منها  %45ممن يتناولون
طعامهم بسرعة زائدة .وهذا يعين أن حميط
اخلصر يكرب طرديا مع سرعة تناول الطعام.

وتضمن احلبة الواحدة من البطاطس ملستهلكها
 28يف املئة من احلصة اليومية لـ»فيتامني
سي» و 27يف املئة من احلصة اليومية
للبوتاسيوم و 12يف املئة من حصة املغنيزيوم
اليومية.
فوائد البطاطس
ويقول اخلرباء إن تناول البطاطس يعود بالعديد
من املنافع على صحة اإلنسان:
 -1محاية العظام :حتتوي البطاطس على الكثري
من املغذيات الضرورية واملفيدة لصحة العظام،
مثل احلديد والفسفور والكالسيوم.
 -2تعزيز صحة القلب :تضم البطاطس
كمية مهمة من األلياف الغذائية والبوتاسيوم
وفيتامني سي وب  ،6ومجيعها تعمل على تعزيز
صحة القلب ومحايته من األمراض.
 -3خفض خطر اإلصابة بالسرطان :من أهم
فوائد البطاطس أنها تعمل على خفض خطر
اإلصابة بالسرطان ،وذلك من خالل احتوائها
على الفوالت ،الذي يلعب دورا مهما يف إصالح
الشيفرة الوراثية املتضررة يف اجلسم ومنع
اخلاليا السرطانية من االنتشار.
-4

ضبط

مستويات

ضغط

الدم:

يساعد

البوتاسيوم يف توسيع األوعية الدموية واحلفاظ
على اسرتخائها ،األمر الذي من شأنه أن ينعكس
بشكل إجيابي على مستويات ضغط الدم.
ومن بني الفوائد األخرى للبطاطس واليت ذكرها
موقع «ويب طب» ،أنها ختفض خطر اإلصابة
بااللتهابات وحتمي من اإلصابة باإلمساك ،كما
تعزز عملية اهلضم يف اجلسم.

الكشف عن اجلنب السحري
الذي يقلل الضغط عند اإلنسان
أعلنت اختصاصية التغذية األمريكية ،سارة
شينكر ،أنها تقرتح على املواطنني أكل جنب
املوزاريال ألسباب صحية ،خصوصا ألولئك
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
وذكر موقع «إكسربس» نقال عن شينكر،
أنه على مرضى الضغط التخلي عن األجبان
الحتوائها على نسبة عالية من األمالح على الرغم
من وفرتها بالكالسيوم وغريها من العناصر
املفيدة.
وأضافت قائلة« :لكن هناك حل مثالي وهو
جبنة املوزاريال اليت حتتوي على نسبة خفيفة من
األمالح وقليلة الدسم».
وتابعت قائلة« :يقوم الكثري من الناس بإزالة
اجلنب من النظام الغذائي خلفض ضغط الدم ال
حاجة للقيام بذلك .إذا كان لديك ارتفاع يف
نسبة الكوليسرتول يف الدم أو ارتفاع يف ضغط
الدم  ،فيجب عليك التحكم يف تناول األطعمة
اليت حتتوي على نسبة عالية من الدهون».
باإلضافة إىل جنب املوزاريال ،ينصح أخصائي
التغذية بتناول اجلنب الطري وجنب املاعز أو
جبنة التوفو ألنها تزود اجلسم بالكالسيوم الذي
حيتاجه.

* 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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$80,000 pay rises in plan to tackle Victoria Supreme Court throws out
‘low status’ of teaching in Australia union boss John Setka’s case

Scholarships and payrises would be introduced under a plan to boost
the status of teaching.

Australia’s best performing teachers would earn
$80,000 more a year and
promising school leavers
would receive scholarships to encourage them
into education degrees under a blueprint to address
declining standards.
The number of high achievers becoming teachers
has dwindled over the last
four decades and the low
status of the profession
was now self-reinforcing,
Grattan Institute researchers concluded in a report
on the need to transform
the school workforce.
“Australia needs more
high achievers in teaching,
because great teachers are
the key to better student
performance,” said the
think-tank’s school education program director Peter
Goss.
The plan would introduce
scholarships worth $10,000
a year for top school leavers who go on to study
teaching. Those recipients,
achieving an ATAR of 80
or above, would then be
required to work in government schools for a number
of years.
New roles would be created in schools to give the
best classroom teachers
improved pay and conditions. Around 5-8 per cent
of teachers would become
“instructional specialists”
receiving $140,000 a year,
adding about $40,000 to
the highest standard rate
currently in place.
About 0.5 per cent would
become “master teach-

ers”, paid $180,000 — an
$80,000 boost.
Teaching has become
less attractive for high
achievers over the last 40
years at the same time as
the profession’s pay has
shrunk relative to other
sectors, according to the
report. Only 3 per cent
now choose the profession while 19 per cent go
into science and 14 per
cent go into health.
Under the Grattan Institute modelling, a more talented teaching workforce
would yield benefits for
students, giving them an
extra 6-12 months worth
of learning by year 9.
Dr Goss and co-author
Julie Sonnemann recommended the plan be
introduced across the
government, private and
Catholic school sectors.
It would cost $1.6 billion a
year across government
schools in Australia and
roughly half that for nongovernment schools.
The proposal would see
state and territory governments foot the bill for
the changes while the private and Catholic sectors
would adopt the changes
at their schools without
taxpayer assistance.
The authors said some
state governments had
not properly funded their
schools and suggested
the funding for the proposed changes should be
diverted from ineffective
and overlapping initiatives and overall spending
increases if required.

The findings are partly
based on a survey of 950
young high achievers that
found pay and “greater
career challenge” would
increase the appeal of the
teaching profession.
A $20 million a year advertising campaign would be
launched to promote the
measures and revamp the
image of teaching as a career option.
The Australian Council
of Deans of Education,
the peak body representing providers of teaching
degrees, welcomed the
Grattan Institute’s recommendations but said more
needed to be done to “arrest the large, continuing
drop” in applications to
study teaching.
Professor Tania Aspland,
the president of the council, said the proposed
scholarships and payrises had merit and would
help make teaching more
attractive to top academic
achievers.
“But there is also a vital need to also improve
the attractiveness of the
teaching profession to all
cohorts to prevent a widening shortage of teachers,” she said.
“While we see clear value
in inspiring many high
achievers into the teaching profession, the report
acknowledges the need
for desirable personal attributes to accompany
academic performance. It
also points out that many
great teachers may have
had ATARs below 80.”
The Australian Education
Union said the Grattan Institute’s proposals were
worthy of consideration
but should be funded by
extra money from governments.
AEU federal president Correna Haythorpe warned
the union would also want
to discuss the “industrial
ramifications” of the suggested career pathways
attracting higher pay.

John Setka and his wife Emma Walters. Picture: Mark StewartSource:News
Corp Australia

Victoria’s Supreme Court
has refused to grant union
boss John Setka an injunction to stop the Labor Party
from expelling him.
Mr Setka, the controversial
secretary of Victoria’s Construction Forestry Maritime
Mining and Eneregy Union
(CFMMEU), has been in
the sights of federal Labor
Leader Anthony Albanese
since June, when he was accused of making disparaging
comments about domestic
violence campaigner Rosie
Batty during a meeting with
other union leaders.
Mr Albanese moved to kick
Mr Setka out of the Labor
Party.
“John Setka does not belong in our party because of
the views that he holds,” Mr
Albanese said.
“Rosie Batty is a great campaigner against family violence, and the idea that she
should be denigrated by
someone like John Setka is
completely unacceptable to
me as leader of the Australian Labor Party and I don’t
want him in our party. It’s
that simple.”
Mr Setka reacted defiantly,
and launched a legal bid to
stop the expulsion.
But on tuesday morning,
Victorian Supreme Court
Justice Peter Riordan ruled
it was not within the court’s
jurisdiction to make a decision.
“The court does not interfere with internal decisions
of voluntary unincorporated associations unless
it is protecting or enforcing
a contractual or other right
recognised in law or equity,” Justice Riordan said in
his ruling.
“The plaintiff has not established any such underlying
right.”

Mr Setka was ordered to pay
costs.
Justice Riordan did say the
Labor national executive’s
powers to expel a member
were not unlimited — they
were subject so the preconditions specified in the party’s Victorian branch rules.
“We welcome the decision.
We are waiting to read the
full judgment,” a spokesman for Mr Albanese said.
“We remain resolute Mr Setka will be expelled from the
Labor Party for bringing it
into disrepute.”
Mr Setka claims he did not
disparage Ms Batty, and his
comments about her were
taken out of context. Other
union leaders who were at
the meeting have backed his
account.
But Mr Albanese says Mr
Setka has long been making
headlines for “all the wrong
reasons”.
“He gave a speech at a rally in Melbourne where he
spoke about knowing where
people live, and people
won’t be able to go to their
local sporting clubs and
their local activities. It essentially was an attempt at
intimidation,” Mr Albanese
told Sky News.
“He used his kids to send a
very frank message to the
ABCC (Australian Building
and Construction Commission),” he added.
That last part was a reference to a photo Mr Setka
posted online last September, which featured his
son and daughter holding
a sign that read: “GO GET
FU#KED.”
Mr Setka eventually deleted
the photo and apologised
after suffering a swift backlash, but not before Prime
Minister Scott Morrison
pounced on it and labelled

the CFMEU “a bunch of
thugs”.
There have been other ugly
incidents in Mr Setka’s past.
In 2003 he was fined for
threatening a construction
company manager, telling
him “I’ll get you” and “I’ll fix
you up”.
In 2012 he was fined again
after punching the windscreen of a van being driven
by another manager. He told
the man he hoped he would
die of cancer.
And just last year, he infamously labelled former
prime minister Kevin Rudd
a “f***ing dog” and “a maggot”.
In June, Mr Setka also
pleaded guilty to charges of
breaching a court order. His
wife Emma Walters revealed
herself as the victim of a series of abusive text messages from her husband. Over
the weekend, The Australian
reported he had threatened
her with violence.
The couple released a statement saying they said and
did things they regretted at
the “height of emotional turmoil” during a breakdown of
their marriage.
Mr Setka said the attacks on
him were “cowardly” and
“politically motivated”.
“If any of these more recent allegations or rumours
were true, I would have
been charged, but the police
prosecution of me was completed,” Mr Setka said.
“The continued politically
motivated attack on myself
and the lack of support from
some of my union counterparts is both disappointing and not in the spirit of
unions, or the Australian
way where everyone gets a
fair go.”
The move to expel Mr Setka
from Labor has sparked
deep divisions within the
union movement, with different leaders either supporting or condemning
him.
At the WA Labor state conference in Perth over the
weekend, MUA and CFMMEU officials refused to
join in a standing ovation
for Mr Albanese, and some
union members criticised
his speech.
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The Aussie share market has been hammered at the Refugee ‘medevac’ laws under microscope
opening of trade after US-China tensions escalate A Senate committee is ex- Home Affairs Minister Pe- convening its own meeting

The ASX and Aussie dollar have plunged on mondy morning as investors
react to Donald Trump’s
escalation of the US-China trade war.
The Australian share market has been hammered
at the opening, losing $30
billion following a dramatic escalation of trade
hostilities between the US
and China over the weekend.
The benchmark ASX200
was down 1.7 per cent
early, wiping out almost
all of last week’s gains for
the local market.
The Australian dollar tumbled below 67 US cents to
its lowest point in a decade but recovered slightly to be buying 67.25 US
cents at 10.30am.
The Chinese government
announced retaliatory tariffs on $US75 billion of US
goods on Friday and US
President Donald Trump
said his country would
raise its existing tariffs
on $US250 billion worth
of Chinese imports to 30
per cent from the current
25 per cent beginning October 1.
On Wall Street on Friday,
the Dow Jones Industrial
Average finished down
2.37 per cent, the S&P
500 was down 2.59 per
cent and the tech-heavy
Nasdaq Composite was
down 3.00 per cent.
The Australian energy
sector is being hit particularly hard after China
said it would enforce tariffs on oil.
Energy and tech shares
fell 2.91 per cent and 2.82
per cent, respectively,
leading losses as every
sector started in the red.
Mining giant BHP was
down 2.12 per cent to
$34.67, Rio Tinto was
down 2.62 per cent to
$82.775 and Fortescue
Metals was down 3.57 per
cent to $7.30.
The big four banks — ANZ,
Commonwealth, NAB and
Westpac — were down
between 1.55 per cent
and 2.52 per cent.

The pain for investors extended across the region
with Japan’s Nikkei losing 2.3 per cent and the
Chinese yuan came under
pressure.
Wall Street nosedived on
Friday when President
Donald Trump announced
a 5 per cent additional
duty on $550 billion in
targeted Chinese goods,
hours after China unveiled retaliatory tariffs
on $75 billion worth of US
products.
At the G7 meeting in
France over the weekend, Trump caused some
confusion by indicating
he may have had second
thoughts on the tariffs.
But the White House said
on Sunday that Trump
wished he had raised
tariffs on Chinese goods
even higher last week,
even as he signalled he
did not plan to follow
through with a demand
that US firms close operations in China.
Trump is now set to hold
a joint news conference
with French President
Emmanuel Macron later
on Monday.
“There is an uneasy feeling that the very fragile
negotiations are spiralling out of control,” wrote
analysts at ANZ in a note.
“The escalation suggests
uncertainty will continue
to weigh on global trade,
industrial production and
investment, with no sign
of a resolution.”
The latest exchanges in
the long-running tariff row
triggered a broadbased
sell-off that hit shares
of companies with high
exposure to China the
hardest based on Trump
demanding US companies seek alternatives to
doing business with the
Asian super power, such
as chipmakers and other
top technology names.
Dow Jones Industrials
components Intel and Apple dropped 3.9 per cent
and 4.6 per cent respectively on Friday.
The developments over-

shadowed a highly anticipated speech from US
Federal Reserve Chair
Jerome Powell, in which
he reiterated a pledge the
central bank would “act
as appropriate” to support the economy.
Powell stopped short of
committing to the series of
rapid-fire rate cuts Trump
has been demanding.
Trump’s tweeted response
to the speech labelled
Powell an “enemy”.
David Katz, chief investment officer at Matrix Asset Advisers in New York,
said the president was
clearly upset.
“(Trump) seems to be
irate that China reacted
to what the US has done
and is basically having a
mini-tantrum and is angry
at everybody,” he said.
“He’s angry at China, he’s
trying to put the blame on
the market and the economy on Powell.”
Mr Katz added, “But at this
point, it’s very clear … that
the issues that have been
coming to fruition of late
with the economy and the
slowdown are all trade-related and have very little
to do with the Fed.”
The markets clearly believe, however, the Fed
will have to act aggressively and are fully priced
for at least a quarterpoint cut in September
and more than 110 basis
points of easing by the
end of 2020.
“Trump shows no signs of
moderating his destructive trade policies,” said
JPMorgan analyst Adam
Crisafulli.
“Central banks can’t fully
ameliorate the downside
of a global trade war,” he
added. “Companies will
enter lockdown mode in
terms of spending, and
eventually hiring, until at
least the November 2020
election amid all the uncertainty.”
The escalating US-China
trade dispute has emerged
as a major tripping point
for the market in recent
weeks.

amining medical evacuation laws for refugees being held offshore, while
Labor targets unlawful migration by air.
The peak body representing Australian doctors has
urged federal parliament to
retain medical evacuation
laws for asylum seekers
and refugees being held
offshore.
The so-called “medevac”
laws are being reviewed by
a Senate committee sitting
in Canberra on Monday.
Passed against the government’s wishes earlier
this year, the laws have
given doctors a greater say
in granting sick refugees
transfers to Australia for
medical treatment.
Australian Medical Association president Tony
Bartone said the previous
medical transfer process
was “torturous” and beset
by long delays.
Dr Bartone said many of the
refugees and asylum seekers in Papua New Guinea
and Nauru were significantly traumatised.
“Asylum seekers and refugees experience particular
risks from a range of health
conditions and psychological disorders,” he told the
inquiry.
“Post-traumatic stress disorder, anxiety, depression,
and the physical effects
of persecution and torture
are common among asylum seekers and refugees,
along with poorer physical
health.”
Dr Bartone conceded the
system was not perfect,
given members of the independent medical panel that
assesses medical transfers
aren’t paid for their time.
“However, it is the AMA’s
view that this is not a
game-breaker and does
not negate the need for a
medical body independent
of government,” he said.
Lawyers, caseworkers and
human rights groups are
also set to appear before
the inquiry.
The Department of Home
Affairs is due to give evidence on Monday afternoon.
Asylum Seekers Resource
Centre chief Kon Karapanagiotidis has accused

ter Dutton of being “disingenuous and dishonest”
about the medevac laws.
“The decisions on how to
treat sick refugees should
be in the hands of doctors,
not politicians,” he said.
Meanwhile, the federal opposition is shifting its focus to a growing number of
asylum seekers who arrive
in Australia by plane.
The federal opposition is

of migration and border security experts at Parliament
House in Canberra.
Unions, industry and employer groups will also attend.
Labor fears the country’s
asylum and migration system is being used by criminals and dodgy labourhire companies to traffic
exploited workers into the
country.

Albanese vows to return Qld to Labor
Federal Opposition Leader Anthony Albanese
has used a speech to the
Queensland party faithful
to highlight his intent to
reverse Labor’s fortunes in
the state.
Labor Leader Anthony Albanese has warned the
Morrison government not
to get too comfortable with
its claim that Queensland
is the coalition’s turf during a speech to the party
faithful in Brisbane.
Speaking to the Queensland ALP conference on
Saturday he chastised the
coalition for having run a
negative election campaign
in May.
“They are are a third-term
government with no sense
of purpose other than to
continue acting like an opposition in exile,” he said.
“They claim Queensland is
their turf, and in May it was.
But we know that is temporary.”
Queensland was Mr Albanese’s first stop on his
so-called listening tour
shortly after the party’s
unexpected electoral loss
in May under former leader
Bill Shorten.
He has promised the conference to visit the Sunshine State at least once a
month.
“You’ll be seeing a lot of
me,” he said.
“I look forward to working
with branch members and
trade unionists to turn our
electoral fortunes around.”
He said one of the messages from the election was
that Labor needs to earn

the trust of Queenslanders
on who can best manage
the economy.
But he reminded the audience that it was Labor
that put in place reforms
that set Australia up for 28
years of consecutive economic growth, while former
Labor leader Kevin Rudd
and his treasurer Wayne
Swan steered the country
through the 2008-2009
global financial crisis.
“Labor understands that
trickle-down economics
means that misery rains
down on working people,”
he said.
The conference comes as
Scott Morrison marked his
first year as prime minister.
Yet 12 months on Mr Albanese said the government has no policy to deal
with the looming economic challenges.
Economic growth has
been downgraded below
trend, consumer demand
is weak, wages are stagnating, productivity is going backwards, household
debt is at record levels
and a record number of
people are experiencing
mortgage stress.
“They just don’t have a
plan for the economy,
they don’t have a plan for
social justice, they don’t
have a plan for climate
change or the environment,” he said.
“They don’t have a plan
for anything except negative politics. And that’s
why I am confident that
we can turn this around.”
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China exacting ‘revenge’ on Australia with its treatment of Yang Hengjun, experts warn

China is trying to “intimidate” Australia by conducting “hostage diplomacy”
with one of its citizens,
experts have warned amid
growing tensions..
China’s formal arrest of Australian citizen Yang Hengjun
on espionage charges is
a form of “revenge” and
“hostage diplomacy”, experts have warned.
Dr Yang, a writer, pro-democracy activist and former Chinese diplomat, was
detained in January and
held for months without access to his lawyers or family. Yesterday we learned he

had been charged with spying, an offence punishable
by death in China.
Foreign Minister Marise
Payne reacted with a
strongly worded statement
that included references to
“torture” and “inhumane
treatment” — a clear escalation of language and perhaps a sign that Australia
was done quietly lobbying
China behind the scenes.
In response, China bluntly
told Australia not to “interfere” in Dr Yang’s case.
“I would like to stress that
China is a country with rule
of law, and Australia should

Virgin Australia will reconsider every flight route in
its network both domestically and internationally
after announcing a dire
$349.1 million annual loss.
Virgin Australia has announced it will review every single flight route on
its network, as well as cut
750 jobs, as part of a drastic restructure to claw back
a “disappointing” full-year
loss of $349.1 million.
The airline, which recorded
its seventh consecutive
annual loss on Wednesday, said the job cuts were
aimed at saving $75 million
by the end of the 2020 financial year.
In addition, the airline is
going to review all routes
in its network in a bid to
lower costs and use aircraft more efficiently.
But aviation expert Neil
Hansford told news.com.
au the losses were “totally
predictable” and passengers who used the airline
for leisure flights would be
hit the hardest following
the review.
“The business model that
Virgin has now is not financial sustainable,” Mr Hansford, chairman of Strategic
Aviation Solutions, told
news.com.au.
“Virgin set out on a course
to become a head-to-head
competitor with Qantas.
They invested enormously
when they weren’t a profitable business. They tried
to be the Qantas alternative … focusing on expen-

sive lounges and provide
certain service levels when
they were having losses.
“Reviewing the flight route
is the standard response
when you’re in trouble like
this.
“I think cuts will likely be
made to leisure routes …
and the time has come
to address whether they
should stay in the international market because
when you’re in this much
trouble, you need to get rid
of anything that’s not making money.”
Virgin Australia acknowledged the result was driven by subdued trading
conditions in the second
half of the financial year
combined with fuel and foreign exchange headwinds
and increased operational
costs.
The company said it would
more closely integrate the
functions of Virgin Australia Airlines, Virgin Australia Regional Airlines and
Tigerair Australia.
Mr Hansford expects Virgin
Australia will need to combine forces with Tigeair if
it is any chance of turning
the nosedive around.
“They can’t afford to keep
Tigerair separate,” he explained.
“Virgin Australia will need
to bring everything inhouse with competitive
pricing.
“Tiger Air still isn’t making
money like Jetstar. Their
on-time delivery is still
not satisfactory. They are

earnestly respect China’s
judicial sovereignty and
not interfere in China’s handling of the case in accordance with the law in any
way,” said foreign ministry
spokesman Geng Shuang.
For all that talk about the
“rule of law”, however, this
is not just a legal matter. It
is nakedly political.
The clear giveaway is China
providing no proof to back
up its accusation of espionage, even after imprison- Yang Hengjun and his wife Yuan
ing and repeatedly inter- APSource:AP
rogating Dr Yang for more gestion of any evidence of
any kind produced to supthan seven months.
port
the allegation,” Julian
“There has been no sugMcMahon, a barrister representing Dr Yang, told the
ABC.
“The charge is a very vague
charge. It is ‘suspicion of
losing money and not per- espionage’.
forming.
“We don’t even know the de“With their current busi- tails of the charge or which
ness model, they will not section of the relevant act
be able to turn these loss- it’s under. We don’t know
es around.”
the details, we don’t know
Virgin Australia chief ex- the possible penalties,
ecutive Paul Scurrah said which in espionage cases
operating in a tough eco- as you can imagine are the
nomic climate with high
fuel costs, a low Australian full range of penalties.
dollar and subdued trading “There is a sense with China
conditions had all impact- that the criminal law can be
used for a political purpose.
ed on their latest results.
And
that’s why people talk
“Decisions which have a
about
cases in China as if
direct impact on people’s
someone’s
been arrested
livelihoods are never made
lightly, and I regret the for some larger, broader
need to reduce the size of political purpose.”
our workforce so quickly,” Another of Dr Yang’s lawhe said of the job cuts, yers, Rob Stary, said there
was “absolutely no foundawhich w
tion”
for the charge against
“However, today’s financial results tell us loud and him.
clear that we need to re- “He had been active and
he’s been politically active
duce costs.”
in
promoting democratic
The company on Wednesday also announced the values. That’s the basis of
appointment of Keith Neate it, as we understand,” Mr
as its new chief financial Stary said.
officer, starting on Sep- Chen Yonglin, a former Chinese diplomat who sought
tember 2.
political
asylum and deVirgin, which did not declare a final dividend, fected to Australia in 2005,
noted that there had been framed the situation in even
a “continuation of softer starker terms.
conditions” at the start of “It’s revenge,” Mr Chen told
Sky News.
July.
Virgin shares were worth “China wants to save their
16.5 cents before the start image, and to show the Chinese (are) very much powof trade on Wednesday.
Earlier this month, Qan- erful and influential enough
tas Airways posted a 6.5 to say no to a foreign Westper cent fall in annual net ern hostile power.”
profit, attributing the slide Mr Chen linked China’s
in earnings to higher oil treatment of Dr Yang to
prices and a weaker Aus- media coverage of Chinese
tralian dollar.
espionage and influence in

Virgin Australia to cut 750 roles after $349 million full-year loss

Xiaoliang. Picture: Feng Chongyi/

Australia and legislation the
Government passed last
year overhauling its security and foreign interference
laws.
That legislation created new
espionage offences, beefed
up the penalties for spying
and established a register
of foreign political agents.
Soon afterwards, in February of this year, China was
widely blamed for a sophisticated cyberattack on Australia’s parliament and political parties. It denounced
the claims against it as
“irresponsible” and “baseless”.
There are other sources of
tension between Australia and China as well, from
the Government’s decision
to ban the Chinese telco
giant Huawei from our 5G
network to Prime Minister
Scott Morrison’s veiled criticism of China’s “coercion”
tactics in the South China
Sea and Australia’s ongoing support for protesters
in Hong Kong.
Professor Rory Medcalf,
head of the National Security College at Australian
National University, echoed
the view that Dr Yang’s case
was about something far
larger than just one man.
“It’s hard to take the accusations themselves too seriously unless we see some
pretty substantial evidence
produced,” Prof Medcalf
told the ABC.
“I fear that this is much
more about signalling, it’s
almost a kind of hostage
diplomacy, and I see this
as an event that is part of a
pattern.
“It’s really about sending
signals of intimidation to
Chinese Australians and indeed to Australia itself. I see

it as really that kind of ugly
diplomatic signalling.”
He compared Dr Yang’s situation to that of Canadians
Michael Kovrig and Michael
Spavor, who have been detained by China without access to legal services since
December.
The Australian and Canadian governments have both
tried to strike a diplomatic
balance, quietly advocating
for their detained citizens
and simultaneously trying
to avoid a public row with
China.
“It’s striking that clearly everything has already been
tried in terms of behind
the scenes diplomacy, discrete diplomacy, the kinds
of ‘speak softly’ approach
that we’re often advised
to take. And it’s a signal I
think in fact that that hasn’t
worked, it probably doesn’t
work and perhaps Australia
should have come out more
strongly on this early on,”
Prof Medcalf said.
“It’s easy to say that. It
doesn’t mean we would
have achieved a different
result. I fear this is where
we were going to end up all
along.
“It’s clearly not worked, and
I suspect it became clear
quite some time ago that it
wasn’t going to work.”
Australian consular officials
have met with Dr Yang seven times — an eighth visit
was scheduled for today —
and Ms Payne has repeatedly written to her Chinese
counterpart pushing for Dr
Yang’s release.
Nevertheless, China has
continued to deny Dr Yang
access to his lawyers. He
is also unable to see his
wife, who has been banned
from leaving Beijing. And
the conditions of his detention have been “extremely
harsh”.
“He has very little freedom
of movement even around
his own cell. So those are
extremely harsh conditions
and unacceptable from the
point of view of proper administration,” Mr McMahon
said.
Even now, despite the escalation in Ms Payne’s public
language, the Government
seems uncertain how hard
to push back against China.
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Lifting refugee intake would boost economy by $100,000 cash in an Aldi plastic bag delivered
to ALP Sydney headquarters, ICAC hears
$5b a year: Deloitte
Increasing Australia’s refugee intake, even temporarily, could boost the economy
by $5 billion a year and sustain 35,000 full-time jobs
for the next 50 years.
The findings, in a Deloitte
Access Economics report,
challenge both major parties’ reluctance to increase
immigration rates despite
calls from the business
community in the face of
sluggish economic growth.
It suggests that even those
migrants who arrive amid
hardship with limited English skills or recognised
qualifications will benefit
the country economically
over time.
Deloitte found gradually
lifting the annual cap from
18,750 to 44,000 refugees
by 2023 would grow the
economy by $37.7 billion
in today’s dollars over the
next 50 years.
“On average, [gross domestic product] will be $4.9
billion greater annually between 2018-19 and 206768 compared to what it
would have been under the
base-case scenario where
humanitarian migration remains at 2017-18 levels for
the next five years,” Deloitte
found.
The modelling, which was
undertaken for the charity
Oxfam, considered only a
five-year increase and did
not evaluate the impact of
permanent increases beyond 2023.
Deloitte’s report confirmed
new refugees were slow to
enter the workforce, with
only 35 per cent participating in the labour market
within five years of arriving
in Australia.
However, this rose to 60 per
cent after 10 to 15 years,
and the children of refugees
(also called “second generation” migrants) had similar
employment outcomes to
the Australian average.
The overall economic benefit far eclipsed the $27,313
per migrant spent each
year on refugee assistance,
settlement services and the
Adult Migrant English Program, Deloitte found.
Add to shortlist
“The moral arguments always need be the first, but

I think this demonstrates
that we can get paid for doing good,” Oxfam Australia
chief executive Lyn Morgain
said.
Capped at 18,750 places a
year, Australia’s refugee resettlement program is relatively large on a per capita
basis. However, that does
not account for hundreds of
thousands of asylum seekers moving globally outside
the formal United Nationsbacked process.
Last year, the number of visas actually granted fell below the cap to 16,250. The
overall immigration intake,
including skilled migrants,
has also been running below the annual ceiling of
190,000.
Prime Minister Scott Morrison vowed before the election to freeze the refugee
intake at current levels for

three years and the government earlier this month
announced an inquiry into
Australia’s migration program. Labor’s platform
calls for the figure to rise to
27,000 by 2026, with an additional 5000 places funded
privately.
Oxfam wants a permanent
increase to 44,000, and for
10,000 new places to be
reserved for family reunion.
According to the Refugee
Council, demand for such
visas currently outstrips
supply by seven to one,
leaving refugees indefinitely isolated from family
members.
“There isn’t [currently] a
family reunification program, and that is a problem,”
Ms Morgain said. “Most
Australians would expect
that families should not be
separated in this way.”

A corruption inquiry into an
alleged scheme by NSW Labor to circumvent the state’s
donation laws has opened
with shocking claims that
Chinese billionaire Huang
Xiangmo delivered $100,000
cash in an Aldi plastic bag
to former party boss Jamie
Clements at ALP headquarters in Sydney.
The first day of the sixweek-long
Independent
Commission Against Corruption’s inquiry into the
party’s 2015 donations also
revealed a key witness died
by suicide after learning he
was implicated in the scandal.
Quanbao “Leo” Liao, a director at property developer
Wu International, was due
to give evidence at a compulsory private hearing on
June 25, 2018, but took his
own life in the days before.

A ‘hard landing’ in China could wipe out 550,000
Australian jobs and cost the economy $140 billion
A “hard landing” in China
could cost the Australian
economy $140 billion and
wipe out 550,000 jobs —
and the risks are growing.
Political unrest and the escalating US trade war are increasing the risk of a “hard
landing” in China that could
cost the Australian economy $140 billion and wipe
out 550,000 jobs.
That’s the warning from PwC
chief economist Jeremy
Thorpe, who says Australia
needs to urgently shore up
free-trade deals to reduce
its dependence on our largest trading partner, which
currently accounts for nearly one third of exports.
While there is no exact definition, hard-landing scenarios generally assume a fall
in China’s GDP growth of
between 3 and 5 percentage points from its current
annual growth rate of 6 per
cent.
In 2017, Deloitte modelled a
hard landing where China’s
growth fell from 6.5 per cent
to below 3 per cent. “The
cost to Australia’s national income was 7 per cent
($140 billion) and 550,000
job losses,” Mr Thorpe said
in a policy brief for the China Matters forum.

That would push up unemployment in Australia from
5.2 per cent to 9.3 per cent,
levels not seen since the
last time the country experienced a recession three
decades ago.
More “benign” hard-landing
scenarios have also been
floated by the Asian Development Bank, the International Monetary Fund and
the Reserve Bank of Australia.
According to Mr Thorpe,
the cause of a hard landing
could come from a range of
internal and external sources, including a further escalation of the US-China trade
war and a US recession that
is now seen as a “real possibility”.
Internal risks include political unrest, potentially as a
result of pro-democracy violence in Hong Kong, a property market correction or a
collapse in China’s debtladen formal and “shadow”
banking systems, which the
RBA has identified as “perhaps the single biggest risk
to the Chinese economy”.
“The likelihood of a hard
landing is exacerbated if
the triggers are released
simultaneously,” Mr Thorpe
said.

In the short term, a drop in
China’s growth would hurt
Australia’s exports and trigger a fall in the Australian
dollar, which in turn would
be good news for sectors
that rely on overseas buyers like education and tourism.
Federal and state governments would lose revenue,
mainly through mining-related tax revenues. States
and territories are expected
to rake in $14.8 billion in
mining royalties this year,
while mining companies
will pay around $31.1 billion
in company tax to the Federal Government.
“Reduced demand for natural resources in the PRC
will cascade into lower
commodity prices more
generally and so undermine
projections of the Commonwealth heading back into a
budget surplus (projected
to be $7.1 billion in 201920),” Mr Thorpe said.
“Any significant fall in commodity prices off the back
of the PRC’s accelerated
slowdown would likely result in mine closures or
mothballings, with consequent job losses in pockets
of regional Australia and
lower royalties.”

Dr Liao left suicide notes for
his wife and daughter, one
of which was found by a
colleague, outlining why he
had chosen to end his life.
“I have decided to leave this
world, which is also my last
hardest attempt to prevent
you and our daughter from
becoming family members
of a criminal; this is because I am still innocent at
the time I wrote this letter,”
he said in a handwritten
note, which was translated
to English.
In his opening address to
the hearing, counsel assisting the commission
Scott Robertson alleged Mr
Huang personally delivered
$100,000 in cash at Labor’s
headquarters in 2015.
The astonishing evidence
has been provided by NSW
Labor’s community relations
director Kenrick Cheah,
who said he was handed an
Aldi plastic bag by Mr Clements after Mr Huang’s visit
in April 2015.
Mr Cheah said that Mr
Huang, who was barred
from Australia earlier this
year, attended Labor headquarters in the weeks after
a Chinese Friends of Labor
fundraising dinner to deliver
the cash personally in order
to bring himself “prestige”.
“The concept of face ... so
he feels like ‘I’m the big
man’,” Mr Cheah told the
inquiry when asked why a
man of Mr Huang’s stature
was personally delivering
plastic bags of cash to a political party’s office.
He said the bag was full of
bundles of cash, bound together with elastic bags adding up to $100,000 when he
counted it in Labor’s openplan office.
At the time Mr Huang was
a prohibited donor, and
therefore banned from making political donations. Mr
Huang, who now lives in
Hong Kong, declined the
ICAC’s invitation to give evidence via audiovisual link.
The ICAC began investigating Labor’s handling of donations after a referral from
the NSW Electoral Commission.
Documents tendered at the
inquiry indicated Mr Cheah
had previously been offered

a deal by the Electoral Commission that he wouldn’t be
prosecuted if he gave evidence about Mr Clements
and Mr Huang, which he
declined.
The 2015 fundraising dinner
attracted concern from the
Electoral Commission after
several restaurant workers and family members
of Jonathan Yee, owner of
Emperor’s Garden Restaurant in Chinatown, claimed
to have donated $100,000
in cash, which was supposedly raised on the night.
“The associations, along
with the implausibility that
restaurant workers would
have the financial capacity
to make lump sum donations of $5000 or $10,000,
as well as other factors, led
the Electoral Commission to
suspect that the $100,000 in
cash was donated on behalf
of a person or persons other than those who appeared
in NSW Labor and Country
Labor’s disclosures,” Mr
Robertson said.
The inquiry also revealed
that current NSW Labor general secretary Kaila Murnain
learned of the true origins
of the donations during her
time as assistant general
secretary. Ms Murnain gave
compulsory evidence to the
commission that former
NSW MP and key witness
Ernest Wong had told her
that Mr Huang had in fact
donated the cash from the
Chinese Friends of Labor
dinner.
Mr Cheah, the first person to
give evidence to the inquiry,
was questioned about how
a $5000 donation from the
late Dr Liao was processed.
He described the headquarters as having a “very
chaotic atmosphere” where
“people get skipped in the
process if it’s more efficient”.
“That’s not uncommon, I
think, in any office where
things are moving fast,” Mr
Cheah told the inquiry.
Dr Liao, whose LinkedIn
profile reveals he had a
doctorate in philosophy in
mining engineering from
the University of NSW, said
he had wanted to preserve
his reputation and integrity.
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