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ظريف يصف وزارة اخلزانة األمريكية بـ «السجان»..
وأوروبا حتث طهران على االلتزام بـ « النووي»

عون :اإلختالف بني الدول العربية سيدفع لفرض احللول عليها

نتنياهو يضغط على ترامب لعدم لقاء روحاني
وإيران تبدأ تطوير أجهزة «الطرد املركزي»

دوكان :الوضع طارئ وإكتشاف النفط ليس حالً سـحرياً..
ولـبنان مـدعو إىل وضـع هـرميّة واضحة ملشاريع سيدر

اكد املبعوث الفرنسي
مؤمتر
متابعة
املكلف
دوكان
بيار
«سيدر»
«تنظيم
ضرورة
على
قطاع الكهرباء بالشكل
املطلوب».
وإذ لفت إىل أن «الوضع
طارئ» ولبنان «مدعو
هرمية واضحة
إىل وضع
ّ
ملشاريع سيدر» ،اعترب أن
«اكتشاف النفط يف لبنان
ليس باحلل السحري الذي
سيحل كل املشاكل اليت
يواجهها لبنان».
عقد دوكان مؤمترًا صحافيًا
امس االول يف املعهد
الفرنسي يف بريوت،
حتدث فيه عن نتائج
زيارته إىل لبنان ولقائه
مع املسؤولني ،وشدد
خالله على «ضرورة العمل
على جمموعة من اإلصالحات
واإلجراءات».

الرئيس عون يستمع إىل كلمة الوزير مراد خالل زيارة وفد الشباب القومي العربي لبعبدا
وقال :اهلدف من زيارتي مل
يكن فقط اللقاء مع الوزراء
اللبنانيني ،طبعا اتصلت
باجلهات املاحنة املتعددة
واألحادية األطراف الن يف
هذا العمل وهذا اجملهود،

بدور
فرنسا
تضطلع
الوسيط بني السلطات
اللبنانية ،يعين القادة
االقتصاديني
اللبنانيني
وممثلي اجملتمع املدني من
جهة ،واجلهات املاحنة من

 Luxuryللسفر والسياحة

جهة ثانية .أنهيت عملي
خالل األيام األخرية بشعور
قوي وانطباعات قوية،

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

التفاصيل صفحة 21

االحتالل اإلسرائيلي مينع املشايخ الدروز من
الوصول إىل احلدود األردنية للتوجه إىل سوريا

امللح
أوهلا ان الوضع
ّ
للوضع االقتصادي مفهوم
وواضح.
ولفت اىل ان «اكتشاف
النفط يف لبنان ليس
باحلل السحري الذي سيحل
كل املشاكل اليت يواجهها
لبنان .هذا االمر اجيابي،
لكننا مل نصل اليه بعد.
إن اعتبار النفط احلل ،هو
أمل خاطئ وليس الطريق
املناسب اىل االمام».
وشدد على «ان عملية
زالت
ما
«سيدر»
قائمة باملنهجية املتفق
عليها ،وهي ان العقود
واالستثمارات بني لبنان
واجملتمع الدولي و»سيدر»

التتمة صفحة 21

انتخاب الدكتور مصطفى علم الدين رئيساً
لنقابة األطباء اللبنانيني يف سيدني
التفاصيل صفحة 2

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 2

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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انتخاب الدكتور مصطفى علم الدين رئيساً
لنقابة األطباء اللبنانيني يف سيدني
SHOW TIMES
Thurs 12th Sep
7.00 pm
Fri 13th Sep
7.00 pm
Sat 14th Sep 3.00 pm & 7.00pm
Sun 15th Sep 11.00 am & 3. 00pm
Thurs 19th Sep
7.00 pm
Fri 20th Sep
7.00 pm
Sat 21th Sep 3.00 pm & 7.00pm
Sun 22th Sep 11.00 am ONLY

Ticket prices
VIP: Adult: $42 - Child $32
RINGSIDE: Adult: $35 - Child $25
A RESERVE: Adult: $30 - Child $20
B RESERVE: Adult: $28 - Child $18
HEATED TENT

(All children pay 3 to 14 years and to be
)accompanied by an adult

(Tickets on sale 1 hour before each
)show
CASH and CARD facility on site
box office (10 am - 5 pm Wed to
)Sun

BOOK ONLINE: www.weberscircus.com

عروض بهلوانية
مدهشة للكبار
والصغار
استعراضات دوالب
املوت واألحصنة
الصغرية والكالب
والرجل امله ّرج
وغريها من
االستعراضات
الشيقة والعروض
اجلذابة اليت
تنقلكم اىل عامل
الدهـشة
Heated
Tent

For enquiries & BOOKINGS:

0448 247 287 -- 0448 CIRCUS

Wild West

Featuring Wheel of Death,
Trapeze, Miniature Horses,
Dogs & clowns plus exciting
circus acts and Western
dancing.
Fun & Laughter for all ages

تم يف سيدني انتخاب الدكتور
مصطفى علم الدين رئيساً
لنقابة األطباء اللبنانيني يف
والية نيو ساوث ويلز  -سيدني
خلفاً للدكتور غسان شربل.
كما تم انتخاب الدكتورة
كريستيان ملكي نائباً للرئيس
والدكتور خليل بزي ألمانة
السر والدكتور ايلي مطر
واآلنسة
ألمانة الصندوق
جوزفني طعمه للعالقات العامة
واإلعالم.
وضمت الهيئة االدارية الدكاترة:
ثريا علمي ،ساندرا رحمة،
الياس نعمة ،تيدي كورديان،
عماد برّو ،جمال غنام ،غسان
شربل وروني كريوز .
وشكر الدكتور علم الدين
الهيئة العامة على ثقتها به
آم ً
ال ان يعزز دور نقابة األطباء
اللبنانيني يف والية نيو ساوث
ويلز  -سيدني.
كما نوه بالدور الذي لعبه
الدكتور شربل والهيئة اإلدارية
خالل واليتها.
وأكد الدكتور علم الدين على
توطيد العالقات بني النقابة يف
نيو ساوث ويلز والنقابات يف
مختلف الواليات األسرتالية،
كما أكد على العالقات مع ابناء
الجالية اللبنانية يف الوالية
وتعزيز دور النقابة يف خدمة

الجالية واملساهمة يف التوعية
الصحـّية من خالل إقامة الندوات
الطبية والصحية والتوعوية.

كما دعا اىل تعزيز العالقة مع
النقابات الطبية والصحيـّة يف
لبنان ويف بالد االغرتاب.

ϡϛΩϻϭϷέΎγϣϙΎϧϫ
ϡϛΩϻϭϷέΎγϣϙΎϧϫ
ϡϬϣϼΣϖϳϘΣΗϟ
ϡϬϣϼΣϖϳϘΣΗϟ
Find out more

CRICOS Code: 00917K

westernsydney.edu.au/thecollege
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لــبنانيات

رئيس اجلمهورية :لبنان كان وال يزال على رأس املدافعني عن القضايا
العربية احملقة ومن املؤسف ان تكون احلروب قد فتتت املوقف العربي
اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون أن «لبنان كان
وال يزال على رأس املدافعني
عن القضايا العربية احملقة ويف
طليعتها قضية فلسطني ،وحنن
نسعى يف كل املناسبات اىل
حتقيق التوافق العربي ،ألن
االختالف بني الدول العربية
الذي حيول دون جلوسها معا
حول طاولة مستديرة سيدفع
بفرض حلول عليها ال ترغب
بها .وموقفنا هذا بات معروفا
سواء يف لبنان او لدى خمتلف
الدول العربية ،وسبق وكررناه
يف اجتماعات القمم العربية
املتتالية او من اعلى املنابر
الدولية يف االمم املتحدة»،
معربا عن سروره «للقاء الشباب
العربي يف الربوع اللبنانية».
واشار اىل انه «من املؤسف
ان تكون احلروب قد فتتت
املوقف العربي وحالت دون
التوصل اىل موقف عربي موحد،
فتم استضعافنا» ،آمال «اال
تنجح هذه احملاولة يف حتقيق
اهدافها» ،مشددا على أن
«اجلمعية العامة لالمم املتحدة
ستصوت يف دورتها املقبلة
يف  13الشهر اجلاري على اقامة
«اكادميية االنسان للتالقي
واحلوار» يف لبنان ،وسوف
تعلم هذه االكادميية خمتلف
احلضارات واالديان واالتنيات
يف العامل على قيم السالم الذي
ال ميكن ان ينشأ على الورق
امنا بني خمتلف افراد البشر
على تنوع انتماءاتهم» ،داعيا
الشباب العربي اىل «تشجيع
هذه املبادرة واملساهمة يف
تعريف خمتلف الشعوب على
بعضها البعض ،فيصبحوا رسل
سالم ،وتتطور خمتلف العالقات
بني العرب انفسهم من جهة
وبني العرب والعامل من جهة
ثانية».
كالم رئيس اجلمهورية جاء يف
خالل استقباله قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا ،يف حضور
وزير الدولة لشؤون التجارة
اخلارجية حسن مراد ،وفدا يضم
شبانا وشابات من خمتلف الدول
العربية يشاركون يف نشاطات
«خميم الشباب القومي العربي»
الذي انعقد يف دار احلنان يف
البقاع بني  27أب و 4ايلول يف
دورته ال.»28

مراد

وكان الوزير مراد حتدث يف
مستهل اللقاء ،فشكر للرئيس
عون استقباله الوفد ،وقال:
«حنن هنا وفد من خميم الشباب
القومي العربي الذي تأسسس
منذ  28سنة يف العام ،1991
من قبل جمموعة مفكرين»،
مشريا اىل ان «للبنان احلصة
االكرب من خمتلف دورات هذا
املخيم سنويا ،وهو يضم اىل
لبنان وفودا من سوريا ،اجلزائر،
تونس ،اليمن ،املغرب ،االردن،
العراق وفلسطني» ،كاشفا انه
شخصيا كان «من خرجيي الدفعة
االوىل من هذا املخيم اليت جرت
يف العام .»1991
ولفت اىل ان «ما جيمعنا هو
فلسطني واملقاومة ،وحنن

الراعي استقبل درباس وشخصيات وأكد ان
الدولة حاجة لكل مواطن واطلع من لويس
حلود على الوضع الزراعي الدميان

الراعي مستقبال درباس وحبيش
رئيس الجمهورية خالل استقباله الوفد
نقيم حلقات حوار ونقاش حول
خمتلف القضايا العربية الجياد
ما جيمعنا من قواسم مشرتكة
لتحقيق اهلدف الذي نؤمن به،
اضافة اىل تنظيم جوالت يف
خمتلف املناطق اللبنانية للتعرف
عليها».

اسماعيل

كما حتدث مدير املخيم حممد
امساعيل ،حمييا لبنان على
باملبادىء
الدائم
«التزامه
والقضايا العربية» ،معتربا ان
«هذا املخيم الشبابي يعكس
االميان بالوحدة العربية» ،شارحا
اهداف املخيم واهميته بالنسبة
للشباب.
اىل ذلك ،كانت للرئيس
عون لقاءات سياسية وامنائية
وصحية تناولت مواضيع الساعة
والتطورات االخرية.
ويف هذا االطار ،استقبل
الرئيس عون النائب مجيل
السيد واجرى معه جولة افق
تناولت االوضاع العامة ،ال
سيما منها الوضع االقتصادي،
يف ضوء املداوالت اليت متت
خالل االجتماع السياسي -
االقتصادي الذي عقد يف قصر
بعبدا يوم االثنني املاضي.

السيد

واعترب النائب السيد بعد اللقاء
ان «اهم العوامل يف حتسني
االقتصاد هو ضبط االنفاق يف
املؤسسات العامة يف الدولة
والتدابري الرادعة للفساد قبل
حتميل املواطنني اعباء اضافية
يف ظل الوضع العام» ،وقال:
«حبثت مع فخامة الرئيس يف
الوضع الذي نشأ مؤخرا على

احلدود وموقف فخامته ،وما
حصل اسفر عن اعادة خلق
روادع متنع املساس بسيادة
لبنان».
واشار اىل ان «البحث مع الرئيس
عون تناول ايضا االوضاع
االمنية واالقتصادية يف البقاع
اليت ميكن وصفها باملأساوية،
ال سيما جلهة تراجع تصريف
االنتاج وصعوبات التصدير اىل
الدول العربية ،ومن واجبات
الدولة فتح االسواق امام هذا
االنتاج الن االمر مرتبط بلقمة
عيش املواطنني ،فضال عن ان
الضائقة االقتصادية هي من
عوامل اخللل االجتماعي».

ماريو عون

سياسيا ايضا ،استقبل الرئيس
عون النائب ماريو عون وعرض
معه شؤونا سياسية وامنائية،
يف ضوء النتائج االجيابية اليت
تركتها اقامة رئيس اجلمهورية
يف املقر الرئاسي الصيفي يف
قصر بيت الدين ،ومت خالل
اللقاء الرتكيز على «ضرورة
تأهيل طرق منطقة الشوف وفق
روزنامة حمددة ،اضافة اىل
استكمال انشاء مستشفى دير
القمر ومستشفى يف الدامور،
كما تناول البحث مشاريع عدة
طلب الرئيس عون وضعها
موضع التنفيذ تشجيعا البناء
املنطقة للبقاء فيها صيفا
وشتاء».
جلنة االنعاش السريع لتوقف
القلب
يف جمال آخر ،استقبل الرئيس
عون نقيب اطباء لبنان يف
بريوت الربوفسور شرف ابو

شرف مع اعضاء جلنة االنعاش
السريع لتوقف القلب ،الذين
اطلعوا رئيس اجلمهورية على
التحضريات اجلارية الطالق محلة
التوعية الوطنية لتحسني نسبة
النجاة من توقف القلب خارج
املستشفى ،وذلك خالل املؤمتر
الذي سيعقد هلذه الغاية يف
نقابة اطباء بريوت يوم السبت
 28ايلول اجلاري.
واوضح رئيس اللجنة الدكتور
حسني امساعيل ان «التوعية يف
جمال اسعاف املصابني بتوقف
مفاجىء للقلب اساسية وكذلك
التدريب على االت الصدمة
الكهربائية اليت يف امكانها
انقاذ املصاب باالزمة القلبية
قبل فوات االوان» ،الفتا اىل
ان «التأخري يف انقاذ املصاب
غالبا ما يؤدي اما اىل وفاته
واما اىل اصابته بضرر دائم».
ولفت اىل ان «محالت التوعية
ستشمل املدارس واجلامعات
واملؤسسات والشركات بهدف
تكوين فريق واسع من امللمني
يف طريقة انقاذ املصابني
بتوقف مفاجىء للقلب» ،داعيا
الرئيس عون اىل «دعم محالت
التوعية».

رئيس الجمهورية

ونوه الرئيس عون مبا تقوم به
نقابة اطباء لبنان يف بريوت
وجلنة االنعاش السريع لتوقف
القلب ،معتربا ان «هذه احلملة ال
بد ان تساهم يف التوعية وانقاذ
الكثريين» ،مقدرا «دور مجعية
االنعاش السريع واملنظمات
غري احلكومية املشاركة يف هذه
احلملة».

استهل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي استقباالته ،قي الصرح
البطريركي الصيفي يف الدميان،
بلقائه صباح امس االول املدير
العام لوزارة الزراعة املهندس
لويس حلود الذي عرض معه
«الوضع الزراعي يف لبنان
تعرتضه
اليت
واملشاكل
واالجراءات اليت تقوم بها الوزارة
لتسويق االنتاج الزراعي والعمل
على فتح اسواق جديدة».
وأطلعه على اجواء «يوم التفاح
اللبناني» يف  5تشرين االول
والتحضريات الطالق سياحة
البيض يف  28منه .وكان حبث
يف اوضاع القطاع الزراعي يف
قضاء بشري والعمل على وضع
برنامج لدعم هذا القطاع».
والتقى الراعي على التوالي:

رئيس فرع خمابرات الشمال
العميد كرم مراد ،مرتوبوليت
االرثوذكس
للروم
عكار
املطران باسيليوس منصور مع
عدد من الكهنة ،االب لبنان
طربيه من ابرشية اوسرتاليا
املارونية ووفد اجلمعية العائلية
الرتبوية.
البطريرك
استقبل
وظهرا،
املاروني الوزير السابق رشيد
درباس واحملامي زياد حبيش.
وقال درباس بعد اللقاء« :كانت
مناسبة لالطالع من غبطته على
نظرته حيال االوضاع املرتدية
يف الدولة .وكان نقاش حول
االخطار احملدقة بلبنان سواء
من جهة تعرضه لنكسات امنية
او اقتصادية .وكان تأكيد ان
الدولة هي حاجة لكل مواطن،
وهي باذن اهلل ورعا

اسحق :توصيات اجتماع بعبدا االقتصادي
مهمة جدا وتعطي نتائج يف حال نفذت
اعترب عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب جوزف اسحق،
ان «التوصيات اليت خرجت من
اجتماع بعبدا االقتصادي مهمة
جدا وتعطي نتائج يف حال
نفذت» ،مشريا يف حديث اىل
اذاعة «صوت لبنان  -ضبية»،
اىل «وجود شكوك دائمة حيال
إمكانية تنفيذ اخلطط املوضوعة
من قبل الدولة كسابقاتها،
خصوصا خطة الكهرباء وملف
التوظيف».
وشدد على ان «القطاع املصريف
ال يزال واقفًا وقويًا ،واالرتفاع
الذي سجل باالحتياطات يف آب
املاضي هو نتيجة الفوائد على

أموال اللبنانيني يف املصارف»،
آم ًال يف» اال ميس باالحتياطات
بسبب حاجة الدولة اىل األموال
بهدف دفع رواتب املوظفني او
أمور أخرى» ،وقال« :ان القرار
الذي اختذ يف بعبدا بإيقاف
األعمال يف هذه الفرتة لتخفيف
املصروف ،هو امر مناسب
واجيابي».
ومتنى اسحق ان «يتم اللجوء
اىل اخلصخصة الن هناك
قناعة بأن املصاحل التابعة
للدولة فاشلة» ،مؤكدا «احلاجة
الضرورية اىل الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص الدارة
مصاحل الدولة».

السيسي استقبل جنبالط يف القاهرة وتأكيد على عمق العالقات الثنائية

استقبل الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي امس
االول ،رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي وليد جنبالط،
حبضور وزير اخلارجية املصرية
سامح شكري وعدد من
املسؤولني املصريني ،اضافة
اىل رئيس اللقاء الدميقراطي
النائب تيمور جنبالط والنائب
بالل عبداهلل والوزير السابق
غازي العريضي.
وتناول اللقاء الذي دام ساعة
كاملة ،حبسب بيان للتقدمي،
«عددا من املواضيع ابرزها
يف
الفلسطينية
القضية
ضوء االعتداءات واملمارسات

االسرائيلية ،والوضع يف
سوريا ،واالمور العامة يف
لبنان والتحديات االقتصادية
اليت يواجهها ،وما تقدمه
مصر من دعم للبنان على
شتى املستويات».
وقال املتحدث الرمسي باسم
رئاسة اجلمهورية السفري
بسام راضي ،إن «الرئيس
السيسي أكد االعتزاز بعمق
العالقات الوطيدة بني مصر
املستويني
على
ولبنان
الرمسي والشعيب» ،كما أكد
«حرص مصر على سالمة
لبنان»،
واستقرار
وأمن
مؤكدا «تثمني مصر لدور

السيسي مستقبال جنبالط
جنبالط

العروبي

للحفاظ

على االستقرار والتوازن يف

لبنان».
من جانبه ،أكد جنبالط «حرص
لبنان على تعزيز العالقات
التارخيية الوطيدة اليت تربط
لبنان ومصر» ،معربا عن
تقديره «للجهد املصري فى
دعم لبنان يف كافة اجملاالت،
وذلك كركيزة حمورية وضامن
أساسي حلفظ االستقرار بها
واملنطقة العربية ككل».
واكد الوفد املرافق جلنبالط
ان «اجواء اللقاء كانت جيدة
جدا ،وعكست عمق العالقة
القدمية اليت جتمع احلزب
التقدمي االشرتاكي جبمهورية
مصر العربية».
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لـبنانيات

احلريري رعى حفل تكريم حجاج:

سرتون يف األيام املقبلة جهدا كبريا من احلكومة وعلينا
أن نغري طريقة العمل املعتمدة يف البلد

سبحانه وتعاىل هو من يقرر.
املشكلة لدينا يف هذه األيام
أن هناك من يريد أن يقرر بدال
عن كل الناس ويصنف من هو
الويف ومن هو املسلم احلقيقي
ومن هو املسيحي احلقيقي .كلنا
يف هذا الوطن لبنانيون ،لدينا
حقوق سنأخذها ،ومن يتطاول
على حقوقنا سنحاسبه ،ونقطة
على السطر».

الرئيس الحريري يلقي كلمته
عد احلريري أنه «على احلكومة أن
تقوم بكل جهد ممكن لكي خترج
البلد من األزمة اليت يعيشها»،
وقال« :سرتون يف األيام املقبلة
جهدا كبريا جدا من احلكومة لكي
ننجو من هذه العاصفة اليت متر
فوقنا ،واليت ميكنها أن تؤذينا،
لكننا إذا محينا أنفسنا وقمنا
باخلطوات الصحيحة نصل إىل بر
األمان بإذن اهلل».
كالم الرئيس احلريري جاء خالل
رعايته عصر امس االول حفل
تكريم حجاج بيت اهلل احلرام
الذي دعت إليه منسقية بريوت
يف «تيار املستقبل» مبسجد
حممد األمني يف وسط بريوت.
استهل الرئيس احلريري كلمته
بتهنئة احلجاج وقال« :أود أن
أحتدث إليكم من القلب .أنتم
تعرفون ما هي بريوت بالنسبة
إلي وإىل الرئيس الشهيد رفيق
احلريري ،وما الذي تعنيه لنا
وللبنان وللعرب .اململكة العربية
السعودية أعطتنا وأعطت احلجاج
اللبنانيني مكرمة ،واحلمد هلل،
استفاد أهالي بريوت وكل لبنان
من هذه املكرمة .لكن ما أود
أن أقوله أن هذه املكرمة بدأها
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
رمحه اهلل ،ألنه كان يؤمن بأن
من حق اجلميع زيارة بيت اهلل
احلرام وأداء فريضة احلج».
وأضاف« :حنن اليوم نعيش فرتة
صعبة ،وخاصة على الصعيد
االقتصادي ،وأنا على ثقة أنكم
حني كنتم يف احلج كنتم تدعون
لنا وتدعون اهلل أن ينتشل لبنان
من هذه األزمة اليت يغرق فيها.
ال شك أنكم تسمعون العديد
من النظريات اليوم ،صعودا
ونزوال ،ولكن احلقيقة تبقى
أنه علينا أن نغري طريقة العمل
املعتمدة يف البلد ،وأن نكون
صادقني وأوفياء مع الناس.
هذا هو األساس وهذا ما قام
به الشهيد رفيق احلريري ،كان
صادقا معكم ووفيا لكم ،وأنا
سأكون كذلك».
وتابع« :أود أن أشكر منسقية
بريوت ومفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان واجلميع،
على اجلهد الكبري الذي بذلوه
خالل فرتة احلج ،وإن شاء اهلل
تكون لنا مكرمة كل سنة من
اململكة العربية السعودية .وأود
أن أطلب منكم بأن تدعوا لنا

وللبنان وللشهيد رفيق احلريري
دائما .ادعوا للبنان باألمان
واالستقرار والنمو ،فكل شخص
منكم ال يريد سوى العيش بكرامة
يف بريوت وكل لبنان ،وهذا ما
يفتقده املواطن اللبناني اليوم،
وهو يشعر أن الدولة ال تقوم
بواجبها جتاهه .حنن علينا أن
نقوم بكل جهد ممكن لكي خنرج
البلد من هذه األزمة .وإن شاء
هلل ،سرتون يف األيام املقبلة
جهدا كبريا جدا من احلكومة لكي
ننجو من هذه العاصفة اليت متر
فوقنا ،واليت ميكنها أن تؤذينا،
لكننا إذا محينا أنفسنا وقمنا
باخلطوات الصحيحة نصل بإذن
اهلل إىل بر األمان».
واردف« :رمبا أكون مقصرا
معكم ،أنتم أهل بريوت ،ورمبا
أني مقصر مع الكثري من الناس،
سواء بسبب انشغاالتي أو
األوضاع الراهنة ،لكن ال يظنن
أحد فيكم أنكم لستم يف بالي
دائما .ففي نهاية املطاف ،أنا
أتيت لكي أكمل مسرية ،مسرية
رجل مل يكن ميلك شيئا حني
ولد ،لكنه عمل جبد ،وكل شخص
فيكم قادر على أن يكون كرفيق
احلريري ،لكن املهم أن نعرف
من هو رفيق احلريري ،ال أن
نزايد على رفيق احلريري .رفيق
احلريري كان إنسانا متواضعا،
ويف هذه األيام ال نرى الكثري
من التواضع .رفيق احلريري
كان صادقا ،ويف هذه األيام ال
نرى الكثري من الصدق .ورفيق
احلريري كان وفيا ،فأين الوفاء
يف هذه األيام .يف كل األحوال،
اهلل ميهل وال يهمل .علي أن
أقوم جبهد كبري جدا ،لكن يدا
واحدة ال تصفق ،وعلينا أن
نعيش مجيعا معا يف هذا البلد،
وعلينا أن نشبك أيدينا سويا».
وقال« :البعض يقول ملاذا
نتحدث مع فالن وفالن ،وإنك
إذا صرحت على هذا النحو فإن
هذا يعين أنك مع فالن .أريد
فقط أن أذكر هؤالء برفيق
احلريري ،الذي مل يعمل وحده،
بل مع كل الناس .هناك من
أتعبوه وهناك من ساعدوه ،لكنه
عمل حتى مع من أتعبوه ،لكي
ينهض بالبلد .أتعب نفسه لكيال
يتعبكم ،وأنا بدوري أتعب نفسي
لكيال أتعبكم .يف النهاية كلنا
ماضون ،وال تبقى للفرد سوى

أعماله وصلواته وواجباته .واهلل
سبحانه وتعاىل هو من حياسب.
لنقم بواجباتنا وصلواتنا ،واهلل

وختم« :من هنا أشكركم ألف
مرة ،أنتم أهالي بريوت الذين
وقفتم مع رفيق احلريري ومع
ابنه سعد احلريري ،وإن شاء اهلل
نواصل هذا املشوار سويا لكي
نوصل البلد إىل حيث حلم رفيق
احلريري أن يراه».

القوات والتيار صفاً واحداً يف اجلمارك :فهل
من جيرؤ على املس بصالحيات املدير العام؟
منذ شهر تقريبا كان tayyar.
 orgأول من أثار موضوع مشروع
القانون
املعد من قبل جلنة
ّ
القانون يف اجلمارك والذي يرمي
إىل إدخال تعديالت تقتطع من
صالحيات املدير العام للجمارك
لصاحل اجمللس األعلى للجمارك
املؤلف من عضوين (سين
ومسيحي) والذي يرأسه عضو
شيعي.
يومها مت حتريك املوضوع كون
طرح التعديل غري م ّربر ال يف
الشكل وال يف املضمون .علما
أن قانون اجلمارك الساري
املفعول ُع ّدل يف العام 2000
ُ
قر بناء على توصيات منظميت
وأ ّ
والتجارة
العاملية
اجلمارك
العاملية .وللتذكري فان هذا
حدد بشكل واضح
القانون قد ّ
مهام إدارة اجلمارك قائال أنها
كاملة الصالحيات كأي إدارة
يف الدولة وأن
مهمتها استيفاء
ّ
الرسوم واحلؤول دون دخول
البضائع املهربة إىل البالد .أما
بالنسبة للمدير العام فهو اجلهة
اليت تشرف حبسب القانون
على دخول البضائع وخروجها
حتدد
ومراقبتها وتفتيشها واليت ّ
أصول تطبيق االجراءات املتعلقة
بها .باستثناء أصول تطبيق
بعض القرارات املتعلقة بالنتظيم
اليت أنيطت باجمللس األعلى.
لكن جديد املوضوع ،هو أن بعد
إثارته إعالميًا وأخذ األقطاب
املسيحيني واملرجعيات السياسية
والدينية املسيحية علمًا بهذا
املشروع الذي
أعدته اللجنة
ّ
برئاسة هاني حاج شحادة (من
الطائفة السنية) ،علم tayyar.
 orgأن أعضاء اللجنة املسيحيني
أعلنوا رفضهم للتعديالت اليت
تنتقص من صالحيات املدير
العام لصاحل اجمللس األعلى.
علما أن األخري هو ثاني موقع
ماروني يلي قائد اجليش.
ويف املعلومات أيضا أن ممثلة
القوات يف اجمللس األعلى
غراسيا القزي أبلغت املعنيني
أنها لن توقع على املشروع يف
حال عرض على اجمللس يف

ضوء اإلمجاع املسيحي على
رفضه ،وأن القوات اللبنانية قد
أبلغت ممثليها يف اللجنة بوجوب
الرفض .
لكن يف ظل بروز املوقف
املسيحي اجلامع الذي مل يكن
يف احلسبان ،علم tayyar.org
هرب املشروع
أن رئيس اللجنة ّ
وعمد على تقدميه إىل رئيس
احلكومة سعد احلريري حتت
ذريعة صالحية احلكومة بالتشريع
اجلمركي ،متخطيا تواقيع أعضاء
اللجنة بعد رفضه ،بالتعاون مع
أمينة سر اللجنة ،تسليم األعضاء
نسخًا عن املشروع .علمًا أن
مصادر مطلعة تؤكد ل tayyar.
 orgأن صالحية احلكومة بالتشريع
تسري على املوازنة وحتديد
الرسوم والضرائب وليس على
تغيري الصالحيات واملهمات اليت
حتتاج إىل جملس نواب.
أضف إىل ذلك خمالفة شحادة
للقانون عرب إلغائه اجتماعات
اللجنة اليت كّبدت خزينة الدولة
أكثر من مليون دوالر كمخصصات
لألعضاء املشاركني .
وبناء على ما سبق بات بوسع
رئيس احلكومة عرض مشروع
املرسوم غري املوقع على جملس
الوزراء يف أي حلظة حبجة الضغط
لتمرير مشاريع سيدر اليت حلظت
إصالحات يف اجلمارك.
لكن يف ظل هذه املخالفات ال
بد من طرح تساؤالت عدة :هل
سيقبل رئيس احلكومة عرض
مرسوم على جملس الوزراء مل
توقع عليه اللجنة اليت عملت
عليه وكّبدت خزينة الدولة أمواال
طائلة؟ وهل يقبل احلريري بأن
يقوم عضو يف اجمللس األعلى
بتسريب معلومات لطرف سياسي
(حتى لو كان رئيس
معينّ
احلكومة نفسه) وحجبها عن
األعضاء رغم أنها ملك لالدارة؟
وأخريا وليس آخرا ،هل كان
املطلوب إبقاء اخلالف بني القوات
والتيار قائما يف املوضوع لتمرير
ما
ميس بالتوازنات ،من خالل
ّ
اللعب على وتر اخلالف السياسي
بني الطرفني؟

الوفاء للمقاومة :أي عدوان إسرائيلي لن
مير دون رد رادع مينع العدو من الغطرسة
واالستخفاف بأمن لبنان
قدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري مبقرها يف
حارة حريك ،برئاسة النائب حممد
رعد ومشاركة أعضائها.
وأصدرت على األثر البيان اآلتي:
«إن حلول العام اهلجري اجلديد
وما يرمز إليه ويستبطنه من
قيم ومبادئ ومفاهيم رسالية
أحدثت حتوال حضاريا يف تاريخ
البشرية ،حيفزنا ملواصلة العمل
من أجل بناء األمة الشاهدة اليت
تدعو إىل اخلري والرب والصالح
وتنهى عن الكفر واجلهل والظلم
والفساد.
وواقعة كربالء اليت جسد فيها
اإلمام احلسني مع أهل بيته
وصحبه ،أمسى وأبهى صور
التضحية والتفاني والشهادة,
دفاعا عن مضامني القرآن
وتعاليم النبوة ستبقى تشكل يف
وعي األمة حمطة تعبوية لتصويب
األداء ومراجعة املسارات نظرا
لعميق األثر الذي خلفته يف
األفهام واملشاعر والسلوكيات
االنسانية ،وللدالالت واملعايري
اليت كرستها يف حياة املؤمنني
امللتزمني نهج اإلسالم احملمدي
األصيل.
عند هذين احلدثني اجلليلني يف
تاريخ أمتنا ،تدعو كتلة الوفاء
للمقاومة الناس مجيعا على
اختالف اهتماماتهم واجتاهاتهم
إىل استلهام الدروس والعرب
منهما واالحتكام يف حياتهم إىل
نبل وطهر ومسو املعاني وفرادة
املضمون َ
اللذين عرب عن أبعادهما
هذان احلدثان اللذان تدين هلما
األمة ،سواءا حبضورها أو بروح
التجديد فيها.
إن مجلة مواقف خلصت إليها
الكتلة يف جلستها اليوم ،وميكن
عرضها وفق ما يأتي:
 -1حتيي الكتلة بسالة املقاومني
األبطال الذين نفذوا عملية
صلحا ضد العدو الصهيوني
وكرسوا من خالهلا معادلة توازن
الردع اليت عمد اإلسرائيليون عرب
عدوانهم على الضاحية وعقربا،
إىل حماولة االنفكاك منها
واستخدام دمائنا يف لعبتهم
االنتخابية الداخلية.
إن املقاومة يف ردها على
العدوان اإلسرائيلي تعمدت
أن يكون الرد يف عمق األرض
احملتلة عام  1948وانطالقا من
األرض اللبنانية احملررة ،لتؤكد
حقها يف ردع أي عدوان والدفاع
عن سيادتنا الوطنية انطالقا من
أي مكان يف لبنان وباجتاه أي
هدف معاد ختتاره املقاومة يف

فلسطني احملتلة ،فضال عن
تثبيت قاعدة أن أي عدوان
إسرائيلي لن مير دون رد
رادع مينع العدو من الغطرسة
واالستخفاف بأمن بلدنا لبنان.
 -2تشكر الكتلة كل الشخصيات
والقوى السياسية اللبنانية
على
والدولية،
واإلقليمية
بالعدوان
املنددة
مواقفها
الضاحية
على
اإلسرائيلي
اجلنوبية والداعمة بوضوح حلق
اللبنانيني يف الرد عليه .وتقدر
عاليا املوقف الوطين املسؤول
الذي أعلنه كل من فخامة رئيس
اجلمهورية ودولة رئيس جملس
النواب ودولة رئيس جملس
الوزراء واجمللس األعلى للدفاع
وكل القوى السياسية الوطنية
يف البالد.
 -3تعرب الكتلة عن ارتياحها اىل
جدية املداوالت اليت جرت خالل
لقاء بعبدا االقتصادي ،وتؤكد
ٍ
عدد
إسهامها اإلجيابي يف إقرار
من املقرتحات اليت من شأنها
دفع الوضع املالي واالقتصادي
إىل األمام من دون اللجوء اىل
حتميل ذوي الدخل احملدود أعباء
إضافية ال ميكنهم حتملها.
 -4تدين الكتلة إصرار نتنياهو،
رئيس حكومة العدو ،فضال
عن رئيس كيان العدو على
تدنيسهما احلرم اإلبراهيمي يف
مدينة اخلليل ،واستفزاز مشاعر
الشعب الفلسطيين وكل شعوب
واالسالمي,
العربي
عاملنا
الرافضة قطعا ألي استخفاف
مبقدساتها ومبعامل فلسطني
الرتاثية ذات الداللة.
وتدعو الكتلة الشعب الفلسطيين
إىل رص صفوفه للتصدي
حملاوالت العدو انتهاك حرمة
الدينية
واملعامل
املساجد
والرتاثية وطعنه بكل ما ميت
إىل اهلوية الفلسطينية ،وتؤكد
الكتلة على الشعوب العربية
واالسالمية لتقوم بواجب دعم
ونصرة الشعب الفلسطيين
وقضيته العادلة.
 -5تشجب الكتلة احلرب
االقتصادية العدوانية اليت
تعمد فيها اإلدارة األمريكية
إىل فرض عقوبات تعسفية ضد
أفراد أو جهات أو مؤسسات
ودول ،وتستهدف من خالهلا
ممارسة االبتزاز السياسي أو
اعتماد التفرد واهليمنة على كل
من وما يتعارض مع سياسات
التحكم األمريكي بالنقد تارة
وباالقتصاد تارة أخرى وباحلروب
املفتعلة تارة ثالثة».

السفري خباري يزور جعجع يف معراب..
ورسالة ود وتقدير سعودية

حبث رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،يف
دارته يف معراب ،مع سفري
اململكة العربية السعودية يف
لبنان وليد خباري يف التطورات
السياسية على الساحتني احمللية
واإلقليمية ،يف حضور وزير
االعالم السابق ومدير مكتب

جعجع إيلي براغيد
واستبقى جعجع السفري خباري
إىل مائدة الغداء.
وافادت املعلومات «ان خباري
نقل اىل جعجع رسالة ود وتقدير
ودعم من القيادة السعودية اىل
لبنان وكل القوى السيادية
فيه»
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لـبنانيات

دريان استقبل سفري باكستان وندد
فضل اهلل :عاشوراء تدعونا إىل التحرر ادكار طرابلسي :حترك الرئيس عون
من عصبياتنا والوقوف بوجه أي ظامل بعد االعتداء االسرائيلي أعطى غطاء باعمال العنف يف كشمري والتقى زوارا
سريعا للبنان وجعل الديبلوماسية فعالة

ألقى العالمة السيد علي فضل
اهلل كلمة يف اجمللس العاشورائي
يف حسينية أسرة التآخي يف
كل
منطقة النبعة ،وقال« :يف ِ
سنة تتجدد ذكرى عاشوراء،
وحنن ال نريد هلا أن تتحول
إىل مناسبات نقيمها وحنييها
من دون أن تغري يف أفكارنا
ونفوسنا لتمألها باحلق واخلري،
أو تنعكس يف سلوكنا ومواقفنا
عدال واستقامة يف احلياة».
وأضاف« :نتحدث عن شخصيات
عظيمة ضحت بكل شيء من
أجل الدين ونهضة هذه األمة،
فكانت القدوة اليت ال بد من أن
نتمسك باملبادئ اليت محلتها،
واألهداف اإلنسانية اليت سعت
إىل حتقيقها ،وإن حفظناها
أبقينا هذا الدين نقيا وصافيا،
وجعلنا هذه األمة تعيش بعزة
وكرامة».
وأكد أن «هذه املبادئ واألهداف
هي وصية احلسني وأهل بيته.
فهل نكون على قدر املسؤولية
يف احلفاظ عليها والتزامها؟».
وقال« :يف عاشوراء تصارع
واخلري
احلق
خط
خطان،
ومصلحة األمة واملبادئ ،وخط
الباطل واملصاحل اخلاصة وحب
الشهوات .وحنن يف كل حمطة
أي خط
مسؤولون أن حندد مع ِ
نقف يف هذا الصراع ،هل حنن
مع خط احلق أم خط الباطل!».
وأشار إىل أن «اإلمام احلسني
جاء لريفع من شأن هذه األمة
وحيفظها وخيفف كل معاناتها،
فهذا هو منطق الرساليني
الذين يقدمون أنفسهم من
أجل اآلخرين» ،الفتا إىل أن
«إحياء عاشوراء ال يكون بذرف

الدموع يف اجملالس فحسب ،بل
بأن متتلئ قلوبنا حبرارة القيم
اليت ضحى من أجلها احلسني،
لتتجسد يف حياتنا مواقف متأل
حياة الناس كلهم باحلب واإليثار
واحلرية والكرامة والعزة».
وتابع« :إن احلسني الذي حنبه
ونقتدي به كإمام ،يريدنا أن
نقف مع احلق ،حتى لو كان
على حسابنا وحساب أبنائنا
وعشريتنا ،ويريد منا أال ننغلق
على عصبياتنا ،بل أن ننفتح
كما انفتح هو على كل الناس،
لنكون دعاة وحدة ،سواء يف
الساحة اإلسالمية أو يف الساحة
الوطنية .احلسني يريد أن نكون
األمة القوية اليت تدافع عن
وجودها ،وتقف يف وجه كل
حمتل وظامل ،من خالل امتالكها
سالح الوعي والعلم ،وأن متد
يدها ملساعدة كل مظلوم،
بعيدا عن ُهويته وانتمائه ،ال
كما تفعل الدول الكربى اليت
تستخدم قوتها للتسلط على
الشعوب ونهب ثرواتها واحتالل
بلدانها».
وختم فضل اهلل« :نريد هلذا
البلد أن يكون عزيزا حرا ،بعيدا
عن منطق االستئثار والفساد
واحملاصصات ،وطنا جلميع
أبنائه ،ال يتسلط عليه أحد،
سواء من اخلارج أو الداخل،
وإننا عندما نواجه الكيان
الصهيوني الذي يرتبص بنا
شرا ،ال بد من أن نواجهه
الوطنية،
مناعتنا
بتحصني
وباحلكمة يف املواجهة اليت
تردعه ،وتفوت عليه الفرصة
اليت جتعله حيقق ما يرمي إليه
من أهداف عدوانية».

لفت عضو تكتل «لبنان القوي»
النائب إدكار طرابلسي ،يف
تصريح اليوم ،إىل انه «رمبا
البعض منزعج من موقف
رئيس احلكومة سعد احلريري
من االعتداء االسرائيلي على
الضاحية اجلنوبية ،لكننا نشكره
على موقفه الذي يؤكد انه
مسؤول» ،معتربا انه «يف كل
مرة يكون فيها املسؤولون
الثالثة متحدين يكون ذلك
لصاحل لبنان وحنن نأمل ان
ينسحب ذلك على امللف
االقتصادي» .وقال «كفانا
انقسامات ،والبلد اليوم يف
اجتاه املزيد من الوحدة الوطنية
واملناعة الوطنية».
وأكد ان «كل اللبنانيني لديهم
اعتزاز برئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون الذي حترك بسرعة
بعد االعتداء ومل يعط هامشا من
الوقت للعدو للمناورة» ،معتربا
ان «حترك الرئيس عون الذي
لديه اخلربة الكبرية يف ادارة
الشأن الوطين أعطى غطاء
سريعا للبنان وجعل الدبلوماسية
فعالة ،وهو مل يرتك املقاومة
يف العراء وهذا ما جعل أكثر
من أمر حيصل لصاحل لبنان،

فلم تتغري قواعد االشتباك ومت
التجديد لقوات اليونيفيل من
دون شروط جديدة».
ورأى طرابلسي ان «البعض
يريد ان يتم االعتداء على
لبنان وأن يبقى لبنان ساكتا»،
سائال «من اعتدى على اآلخر
ومن أطلق الشرارة؟» .مؤكدا
االسرائيلية
«الدرون
ان
املفخخة هي كالسيارة املفخخة
وهي كانت عمال عدائيا بقلب
وأشار
بريوت»،
العاصمة
إىل ان «اسرائيل يف العام
 2006هددت لبنان بإعادته
إىل العصور احلجرية ،إال ان
االجنازات ال تقاس يف اعادتنا
إىل العصور احلجرية ،هناك رأي
عاملي سريى ان هذه الدولة
تورط العامل يف املشاكل».
من جهة أخرى ،لفت طرابلسي
إىل ان «االقتصاد يعاني نتيجة
سوء ادارة اقتصادية مالية
للبنان من العام  ،1990وهناك
ممارسات أوصلت لبنان إىل ما
هو عليه ،إال اننا ذاهبون باجتاه
االستعداد للمرحلة املقبلة وهي
مرحلة النفط وانتشال لبنان
حنو بلد خال من الفساد وفيه
انتاجية».

سليم خوري :رئيس اجلمهورية مصر
على االمساك بامللف االقتصادي ونقل
لبنان اىل ضفة االستقرار
 أكد النائب سليم خوري ان«لدى رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون إصرارا على
االمساك بامللف االقتصادي
ونقل لبنان اىل ضفة األمان
واالستقرار االقتصادي».
وشدد يف حديث الذاعة «صوت
لبنان  »93,3على ان «متابعة
لقاء بعبدا االقتصادي من
خالل اللجنة اليت شكلت هو
أمر أساسي» .وقال« :سنلمس
خطوات تنعكس إجيابا على وضع
املالية العامة».
أضاف« :يتم التحضري للقاء
قريب جدا للجنة االقتصادية».
وأشار خوري اىل ان «خطة
انقاذ الكهرباء وضعت منذ

العام  2010والوزراء املنتمني
اىل التيار الوطين احلر الذين
تناوبوا على وزارة الطاقة مل
يقصروا بعملهم ولكن االفرقاء
السياسيني عرقلوا تنفيذ خطة
الكهرباء اليت نأمل ان تدخل
حيز التنفيذ بعيدا عن اية عرقلة
جديدة» ،الفتا اىل ان «هناك
ختفيضا يف طلب السلفات يف
موازنة .»2020
واعترب خوري ان «ما مت التداول
به عن خالفات حول التعيينات
القضائية داخل البيت الواحد غري
دقيق» ،الفتا اىل ان «التعيينات
مل تنضج بعد وعندما تصبح
جاهزة سيتم وضعها على جدول
اعمال اقرب جلسة للحكومة».

حسن فضل اهلل من صيدا :املدخل احلقيقي ملكافحة الفساد هو القضاء

اعترب عضو «كتلة الوفاء
للمقاومة» النائب حسن فضل
اهلل أن «املدخل احلقيقي
والطبيعي ملكافحة الفساد يف
لبنان هو القضاء» .وقال خالل
اجمللس العاشورائي املركزي
الذي أقامه الشيخ عفيف
النابلسي يف جممع السيدة
الزهراء يف مدينة صيدا« :إن
احلكومة مقبلة على تعيينات
قضائية وبدأ التداول بها وطاملا
أن التقسيمات الطائفية موجودة
فال تستطيع أن ختتار األكفأ
واألنظف واألنزه من القضاة
من بني الطوائف املوجودة ،وال

تستطيع أن تذهب اىل معايري
بعيدا عن احملاصصة السياسية
احلزبية» ،مشريا اىل أن
«امللفات اليت سبق ومت طرحها
اصطدمت حباجز القضاء».
وتساءل فضل اهلل« :هل
ستسعى القوى السياسية اىل
أن تأتي باحملاسيب والذي
هو يف طوع البنان وطوع اليد
والذين ينفذون هلا املشاريع
أم الذين يسهمون يف إصالح
الدولة» ،مؤكدا أنه «إذا مل يكن
هناك قضاء مستقيم فلن يكون
هناك اصالح للدولة».
ولفت اىل أن «اجمللس النيابي

ميارس دوره الرقابي ويقدم
طلب اقرتاحات اىل جلان حتقيق
ولكن هذا ال يعفي القضاء
من مسؤولياته» ،مشريا اىل
«ملفات جلية وواضحة وصرحية
قدمت اىل اجمللس النيابي
وفيها وثائق وأمساء وأرقام
واعرتافات ومل نصل اىل نتيجة
الن السياسية تدخلت وعطلت
احملاسبة الن القاضي هو من
حياسب ويدخل الفاسد اىل
السجن وهو من يرجع املال
املنهوب».
للتعيينات
«نريد
وقال:
القضائية أن تكون على أساس

كفاءة ونزاهة وأن يقوم القضاء
بدوره ومسؤولياته الكاملة بعيدا
عن أي حسابات سياسية أو
حزبية».
ورأى أن «خيارات احلل لالزمة
االقتصادية احلادة ليست معدمة
فاذا توفرت اجلدية واالرادة
السياسية والصدق والشفافية
واحلرص من القوى السياسية
االساسية املوجودة يف احلكومة
نستطيع أن نعاجل الوضع
املتأزم ملالية الدولة والوضع
االقتصادي واملعيشي من دون
أن نطال الفقراء وذوي الدخل
احملدود».

استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان يف
دار الفتوى ،سفري باكستان
جنيب دوراني الذي اعرب عن
اسفه «لالعتداء اإلسرائيلي
على لبنان» ،وأشار اىل ان
«احلديث مع مساحته تطرق اىل
قضية كشمري والتعذيب والظلم
الذي يتعرض له الكشمرييون
من اخرتاقات حلقوق اإلنسان
واألعمال الوحشية املرتكبة
حبقهم» ،كما أعرب عن اسفه
اإلسالمية
الدول
«لسكوت
وعدم رفع الصوت ضد الظلم
يف كشمري».

دريان

من جهته ،شكر املفيت دريان
«دعم باكستان للبنان ضد
العدو اإلسرائيلي» ،وأعرب عن
«تضامن لبنان مع باكستان يف
قضية كشمري» ،وندد ب»أعمال
املرتكبة
والتعذيب
العنف
فيها».

املرعبي

دريان،
املفيت
واستقبل
رئيس «تيار القرار اللبناني»
الوزير السابق طالل املرعيب،
الذي قال بعد اللقاء« :قدمنا
لسماحته التهنئة بذكرى السنة
اهلجرية اجلديدة وبعودته من
بيت اهلل احلرام ،وقد تباحثت
معه يف خمتلف األوضاع العامة
وخصوصا الشؤون الدينية يف
مناطق الشمال وعكار».
أضاف« :لبنان مير بأزمة مالية
واقتصادية واجتماعية صعبة
جدا تتطلب من اجلميع ان
يتكاتفوا ويتضامنوا الحتوائها
وإلجياد احللول الصحيحة لراحة
الشعب اللبناني ومتكينه من
الركون ،ألن هناك خلال كبريا
يف املؤسسات اللبنانية وخوفا
كبريا لدى الشعب من انهيار
مالي واقتصادي نتمنى اال

حيصل اذا استطاع املسؤولون
ان يتضامنوا ويضعوا خالفاتهم
الشخصية بعيدا عن مصاحل
الناس ومصاحل الدولة وان
يعملوا يف سبيل مصلحة لبنان
والشعب اللبناني فقط».
ولفت اىل أن «األمن واالستقرار
الداخلي مستتبان واحلمد هلل
بوجود القوى األمنية من جيش
وقوى امن .لكن هناك أيضا
االسرتاتيجية الدفاعية جيب ان
تتوضح وتقر يف جملس الوزراء،
حبيث يكون هناك رؤية شاملة
جلميع األمور :معاجلة اقتصادية
ومعيشية ومالية واستتباب امين
داخلي وبرنامج خطة دفاعية،
وعند ذلك نستطيع ان نتخطى
كل هذه األزمات وأن نصل
اىل حلول صحيحة تريح الشعب
واملؤسسات ،وحنن نتمسك
أيضا وجمددا باتفاق الطائف
الذي حيدد الصالحيات وانتظام
العمل يف املؤسسات ،والذي
نقل الدولة سابقا من دولة
املزارع اىل دولة املؤسسات».
قطاع املهن احلرة يف املستقبل
والتقى املفيت دريان وفدا من
قطاع املهن احلرة يف «تيار
املستقبل» ،الذي حتدث بامسه
منسق املهن احلرة يف لبنان
يف التيار طارق احلجار ،فقال:
«أتينا اليوم لنقدم التهاني
لسماحته ،ويف نفس الوقت
اطلعناه على مرشحنا لنقابة
احملامني األستاذ سعد اخلطيب
لعضوية احملامني لسنة 2019
يف تشرين الثاني اجلاري.
وكانت جولة أفق استمعنا
إلرشادات مساحته ونصائحه
بإنصات ،وهو أكد جهود رئيس
احلكومة سعد احلريري يف هذه
الظروف اخلاصة والصعبة اليت
متر بها البالد وضرورة االلتفاف
حوله».

احلسن التقت رابطة خماتري بريوت وترأست
اجتماعا للجنة مدونة قواعد السلوك خاصتهم
الداخلية
وزيرة
استقبلت
والبلديات ريا احلسن وفدا من
رابطة خماتري بريوت برئاسة
املختار مصباح عيدو ،يف حضور
املدير العام للصندوق التعاوني
للمختارين جالل كربيت ،ومت
البحث يف شؤون تتعلق باالحوال
الشخصية للمواطنني واملقيمني
يف مدينة بريوت.
اثر اللقاء قال عيدو»:تشرفنا
بزيارة وزيرة الداخلية ريا
معها
واستعرضنا
احلسن،
بعض االمور احلياتية اليت ختص
املواطن ،ومن اهم املواضيع اليت
طرحناها ،سؤالنا عما اذا كان
هناك مرسوم قريب للتجنيس،
الن هذا املوضوع يهم املواطن،
وقد اشارت معاليها اىل انه
ال مرسوم جتنيس يف الوقت
احلاضر».
اضاف»:كذلك استعرضنا قضايا
تهم املواطن على مستوى االحوال
الشخصية ،وشكرنا الوزيرة
احلسن على االهتمام احلاصل،
وطلبنا دعمها الزائد يف هذه
القضايا وسألناها عن اخراجات

القيود للمواطنني املقيمني ،هذا
املوضوع يعمل عليه وحيتاج اىل
قليل من الوقت لكي ينجز».
وختم »:تناولنا معضلة ازمة
السري يف بريوت وستجتمع
هلذا الشيء مع احملافظ وقيادة
الشرطة هلذا االمر ،ووعدتنا
الوزيرة احلسن ان املسألة حتتاج
اىل قليل من الصرب وكلنا ثقة
مبعاليها لتحقيق هذه املطالب».
ومن جهة ثانية ،ترأست احلسن
اجتماعا للجنة مدونة قواعد
السلوك اخلاصة باملخاتري ،اليت
تضم نائب رئيس اللجنة جالل
كربيت ومدير عام اجملالس
احمللية واالدارية بالتكليف فاتن
ابو حسن ،واعضاء اللجنة .وقد
مت تكليف اعضاء اللجنة حتضري
مسودة مشروع للمدونة ،وكلفت
نائب رئيس اللجنة جالل كربيت
مبتابعة املوضوع على ان يتم
عرض املسودة يف االجتماعات
املقبلة.
وكانت احلسن قد التقت املدعي
العام املالي القاضي علي
ابراهيم.
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لـبنانيات

دوكان :الوضع طارئ والسلطات اللبنانية مدعوة لوضع هرمية واضحة ملشاريع
سيدر وما وعدمت به ووقعتم عليه عليكم ان تنفذوه

عقد املبعوث الفرنسي املكلف
متابعة مؤمتر «سيدر» بيار
دوكان مؤمترا صحافيا ،قبل
ظهر امس االول يف املعهد
الفرنسي بريوت ،حتدث فيه
عن نتائج زيارته إىل لبنان
ولقائه مع املسؤولني ،وشدد
خالله على «ضرورة العمل
على جمموعة من اإلصالحات
واإلجراءات».
وقال دوكان« :طبعا ،انتم
اللقاءات
خالل
تابعتموني
املختلفة اليت عقدتها مع
الوزراء ،فأنا مل ألتق بوزراء
فقط يف لبنان ،هناك ايضا
جزء أساسي يف عملي ملتابعة
ملف سيدر ،فالتقيت أيضا
ببعض العاملني يف املصارف
ومالكي الشركات ،وكبار مدراء
الشركات .اهلدف من زيارتي
مل يكن فقط ان التقي بالوزراء
اللبنانني ،طبعا اتصلت باجلهات
املاحنة املتعددة األطراف و
األحادية األطراف النه يف هذا
العمل وهذا اجملهود ،فإن
فرنسا تتطلع بدور الوسيط
بني السلطات اللبنانية ،يعين
القادة اللبنانيني االقتصاديني
وممثلي اجملتمع املدني من
جهة واجلهات املاحنة من جهة
ثانية .أنهيت عملي خالل األيام
األخرية بشعور قوي وانطباعات
قوية ،أوهلا ان الوضع امللح
للوضع االقتصادي مفهوم
وواضح».
الوضع ملح وطارىء
اضاف« :من الواضح ،ان
نقول ذلك وهذا امر جلي ،وانا
كنت أرى منذ أشهر اشخاصا
يعتربون أن هذا الوضع مألوف
يف لبنان وانه ميكن اخلروج
منه ببساطة او بسهولة ومل
يشعروا بقلق حيال الوضع .اما
اليوم ،فشعوري كان خمتلفا
وانا التقيت رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون باالمس
الذي ذكر مهلة ستة أشهر،
ولكن الوضع ملح و طارىء كما
هو واضح ،وال ميكن ان جند
مؤشرا اقتصاديا وماليا واحدا
ليس سيئا .طبعا لن اعدد كل
هذه املؤشرات االقتصادية
ولكنكم تعرفونها».

ال حل سحريا

وتابع« :هذا االتفاق أو التوافق
على تشخيص الوضع ،والذي
كان من املمكن ان نتوصل
اليه من قبل ولكننا توصلنا
اليه اليوم ،مهم وهو تصور
مشرتك بني اللبنانني واجملتمع
الدولي .هذا الوضع كان
موجودا يف مرحلة مؤمتر «سيدر»
اال ان البعض كانت لديه آمال
خبالف ذلك .إال ان ذلك ال مينع
بان اصل اىل انطباعي الثاني
وهو ان هناك بعض األشخاص
ال يزالون يعتقدون ان هناك
حال يأتي على شكل معجزة ،حل
سحري قد حيل كل املشاكل،
وهذا غري موجود .لن أعدد لكم
الالئحة السحرية من احللول
السحرية اليت قد يفكر بها
البعض ،الن ذلك سيستغرق
بعض الوقت ،ولكين سأذكر
حال واحدا ليس باحلل السحري

ابدا النه سيستغرق الكثري من
الوقت ،وهو غري متالئم مع
الوضع امللح الذي نعيشه،
وهو اكتشاف النفط يف لبنان.
هذا ليس باحلل السحري الذي
سيحل كل املشاكل اليت
يواجهها لبنان» ،معتربا ان
«هذا االمر اجيابي ،ولكننا مل
نصل اليه بعد» ،مشريا اىل ان
اعتبار النفط هو احلل ،هو أمل
خاطىء وليس الطريق املناسب
اىل االمام».
واوضح ان «االنطباع الثالث
هو أن نعمل على جمموعة من
التدابري اليت سأعود اليها
الحقا .قد تكون هناك اختالفات
مشروعة بني القادة السياسني
حول ماهية هذه التدابري ،إال
اننا نعرف انها جيب ان تقر
وبسرعة .باالمس ،كنت أحتدث
عن هذا املوضوع بالتحديد ،وهو
ان الوقت يداهمنا وال ميكن ان
نستمر باجلداالت الالمتناهية
يف هذه املواضيع».
وقال« :اما الفكرة الرابعة،
فهي ان عملية «سيدر» ما زالت
قائمة باملنهجية املتفق عليها،
وهي ان العقود واالستثمارات
بني لبنان واجملتمع الدولي
و»سيدر» ما زالت قائمة مبوجب
هذه الشروط الثالثة اليت أقرت
يف «سيدر» ،ومنها مشاريع
حمددة .هناك خطة إستثمار
أقرت يف البنى التحتية وهذه
اخلطة كانت قد عرضت السنة
املاضية من قبل السلطات
اللبنانية واتفق عليها وحصلت
على املوافقة خالل مؤمتر
سيدر ،وذلك من اجل وضع
هرمية معينة للمشاريع الـ 180
املذكورة يف هذه اخلطة .اال ان
مفهوم هذه اخلطة االقتصادية
واضح وليس قابال للنقاش
وهو ان لبنان حباجة ماسة اىل
بنى حتتية مادية وإجتماعية،
وهي غري موجودة يف لبنان،
ونأمل بأن توضع على السكة
خلدمة الشعب اللبناني والعادة
انعاش االقتصاد اللبناني
والنهوض به».

الهرمية

وتابع« :ميكين ان اقول ان
هناك نوعا من املثلث يف
«سيدر» ،الطرف االول هو
املشاريع وهي موجودة ،اال
انها جيب ان ختضع للهرمية
االفضل .وهنا ،السلطات
اللبنانية مدعوة اىل القيام بهذا
العمل وبوضع أولويات واضحة
للمشاريع املختلفة».

التمويل موجود

وقال« :اما الطرف الثاني من
املثلث فهو التمويل ،وانا مل
امسع اي جهة ماحنة تقول لي
قررنا وقف التمويل او لن
ننفذ وعود التمويل يف لبنان.
البعض منكم او الرأي العام يف
لبنان كان لديه هذا االنطباع،
لكنه ليس صحيحا .إال انه يوجد
شيء من التشكيك ،وقد ارتفع
خالل األسابيع األخرية».
واكد «ان التمويل ما زال
موجودا واجلهات املاحنة ما زالت
جاهزة للمساعدة ،شرط ان
حتصل االمور بالشكل املطلوب

ان التعرفة مل تتغري منذ ربع
قرن يف هذا امللف».

التنظيم والتشريع

دوكان خالل املؤتمر الصحايف

واملناسب يف لبنان» .وقال:
«من الواضح ان التمويل الذي
وعد به خالل مؤمتر سيدر مل
يبدأ بعد ،اوال بسبب مضي
تسعة أشهر بدون حكومة يف
لبنان واستمرت األسئلة من
قبل اجلهات املاحنة للحكومة
اللبنانية حتى بعد تشكيلها.
وهذه النظرة مشرتكة بني
كافة اجلهات املاحنة».

االصالحات

وتابع« :اما الطرف الثالث
من املثلث فهو اإلصالحات،
واملطلوب هو واضح ،ليس
ان نقوم بهذه االصالحات
اجملتمع
ارضاء
اجل
من
الدولي ،بل لوضع البلد على
السكة الصحيحة وعودة احلياة
االقتصادية اىل طبيعتها،
وحتى من اجل تنفيذ املشاريع
اليت حتدثنا عنها».
واعلن انه «قبل سيدر كنت
قد اصريت ان ترتبط املشاريع
مبشاريع املياه بشكل خاص،
وطبعا يف تلك الفرتة فان
القوانني املعنية باصالح القطاع
املائي مل تكن قد اقرت بعد.
اما اآلن ،فقد أقرت ،ولكن
عندما نقول اصالحات ليس
اهلدف منها ارضاء اخلارج بل
اهلدف ان تسهل حياة االسر
اللبنانية واملؤسسات اللبنانية
املختلفة ،ولكي ينطلق ملف
النهوض االقتصادي وخلدمة
الشعب اللبناني وهذا هو
املقصود بكلمة اصالحات اليت
ال جيب ان حنملها اكثر مما
تستحق».

خفض االنفاق

وقال« :يف ما يتعلق باملالية
العامة بشكل عام ،من الواضح
انه خفض العجز يف املوازنة
كما فهمت ،واجلميع متوافق
على القول بأن كل ما اتفق
عليه يف مؤمتر «سيدر» ما زال
متبعا .حنن نتحدث عن مستوى
التقليص يف العجز الذي جيب
ان نصل اليه ،وهو نقطة واحدة
كل سنة ،وكان من املفرتض
ان يبدأ ذلك يف نيسان .2018
اآلن وصلنا اىل ايلول 2019
وحصل بعض االنزالقات ،اي
عدم االحرتام هلذه النسب
حبذافريها .طبعا حنن موعودون
يف موازنة العام  ،2020ان
تتضمن تدابري ختفض من
االنفاق ،وافهم ايضا ان
هناك جداال سياسيا يف هذا
املوضوع ،وهذا امر شرعي جدا
وحيصل يف الكثري من الدول،
يف ما يتعلق بالضرائب أو

املداخيل».
وشدد على ان «اكثر اجلهود
جيب ان تكون حول ضبط
االنفاق وهذا هو الوضع يف
كل بلدان العامل ،فاملفوضية
االوروبية عندما تتحدث اىل
فرنسا تطلب منها ان تقوم
جبهود اكرب من اجل احلد من
االنفاق ،الن هذا امر هيكلي
واسهل من زيادة الضرائب».
وقال« :يف فرنسا ،لدينا ايضا
مشكلة الضرائب ،وتعرفون
اختالف النظام الضرييب بني
لبنان وفرنسا ،ولكن جيب ان
نفكر بطريقة لتقليص النفقات
ولكن ايضا زيادة املداخيل،
أكان ذلك على شكل ضرائب
بسيطة او ضخمة ،وهذا امر
يعود للبنانيني .املهم ان نضع
التدابري وان ننفذها ،اي ان
نركز على تقليص النفقات
وزيادة املداخيل».

الطاقة

أضاف« :هناك موضوع يتعلق
بكافة القطاعات ،وهو موضوع
الطاقة وهو اساسي من اجل
االستثمارات بشكل عام يف
اي قطاع ،الن اي استثمار
حباجة للكهرباء وهو مرتبط
باحلكم الرشيد النها خدمة
عامة .واملوضوع مرتبط ايضا
الهميته.
نظرا
باالقتصاد
جيب ان نتذكر ان  %60من
الدين العام يأتي من عجز
شركة الكهرباء يف لبنان وهذه
املشاكل بدأت منذ زمن طويل،
لذلك ال بد من التصرف ازاء
ملف الكهرباء».
وتابع« :عندما انتهيت باالمس
من لقائي مع معالي الوزير،
قلت له ان علينا ان نعمل
على كافة اجلبهات وليس
على جبهة واحدة ،مثل اجلبهة
الفنية والتقنية من اجل زيادة
التغذية ،ولكن ايضا حتسني
اجلباية وانا افهم ان االمر صار
على السكة .رمبا هناك بعض
الرتدد حيال موضوعني ،االول
ان نلتزم مبا قيل يف فصل
الربيع وهو على االقل ان
نبدأ بزيادة التعرفة منذ االول
من كانون الثاني  ،2020واال
حناول ان نرحل هذا القرار اكثر
بعد .حصل التزام بهذا االمر
يف موازنة  2020وال بد ان
حنرتم هذا االلتزام من اجل ان
حنافظ على الثقة اليت حناول ان
نبنيها مع اجلميع ،مع اجملتمع
الدولي واجلهات احمللية يف
لبنان ،وهذه ستشكل نوعا من
املبادرة اجليدة .كما تعرفون

وقال« :ثانيا ،ويف اي اقتصاد
عصري ويف كل القطاعات ال
بد من تنظيمات وتشريعات
عصرية ومستقلة ،اي انه ال
بد ان تكون اجلهة الناظمة،
ومنها جهة ناظمة استحدثت
عام  2002قامت بعمل ال
بأس فيه ،لكنها مل تعمل على
االرض الن اعضاء هذه اجلهة
الناظمة مل تسم بعد .ويف ما
يتعلق باالتصاالت والطريان
املدني ،نفس االمور تتكرر،
فعندما احتدث عن موضوع
التنظيمات والتشريعات فهي
ما زالت قدمية .رمبا ان مشاريع
القوانني موجودة ،ولكن جيب
ان مترر هذه القوانني .ال
بد من تنظيم قطاع الكهرباء
بالشكل املطلوب».
واكد انه «يف كل بلدان
العامل ،التسميات والتعيينات
موضع نقاش وجدال ،وحنن
نفهم هذا النقاش ،ولكن جيب
ان نصل اىل نتيجة يف نهاية
املطاف» .وقال« :لديكم ايضا
سلسلة واسعة من االصالحات
الفنية املرتبطة باملالية العامة.
بدأت هذه االصالحات وادخلت
يف املوازنة ،ولكن ال بد من
اصالح نظام التعاقد احلكومي،
الن الشفافية اساسية يف
هذا القطاع أكان للشركات
اللبنانية او االجنبية ،وهناك
ايضا ضرورة االصالحات يف
اجلمارك ويف آليات مكافحة
التهرب الضرييب باالضافة
اىل التخفيض من االعفاءات
الضريبية».
وشدد على ان «كل هذه
االمور ال بد من العمل عليها،
وحنن رأينا بعض اخلطوات من
قبل احلكومة اللبنانية ،ولكن
ال بد من اقرار هذه اخلطوات
من قبل احلكومة والربملان
اللبناني».

مكافحة الفساد

وقال« :لديكم ايضا بعض
املواضيع املرتبطة باحلوكمة
حيث مت جزء من العمل ،ولكن
ما زال هناك جزء آخر جيب ان
يطبق من خالل تعزيز قدرات
جهات مكافحة الفساد .هناك
فكرة بدت لي جيدة أقرتحها
على اجملتمع املدني وهي
مسودة مشروع حول االصالح
القضائي ،وهو مشروع قانون
بدأ الربملان مبناقشته على
الرغم من عدم وصوله اىل
النص النهائي».
واشار اىل «موضوع تقين جدا
وهو مهم جدا ،وهو شراكة
احلكومة املنفتحة اليت تعمل يدا
بيد مع اجملتمع املدني من اجل
املزيد من االنفتاح والشفافية
يف االدارات العامة بكافة
اشكاهلا ويدخل من ضمنه
التحول حنو التقنية الرقمية
وكل ما يساعد على احلكم
الرشيد .هناك ايضا قانون
املنافسة او حتسني القدرة
على املنافسة .وكل ما مسعته
يف لقاءاتي يشري اىل عزم

السلطات اللبنانية والوزراء
اللبنانيني على أن ميضوا قدما
اسرع من املهل املوضوعة
وهذا امر اجيابي».

نفذوا ما وقعتم عليه

واعترب ان «الوضع حرج ،لكن
الثقة هي املفتاح والكلمة
االساسية اليت اعتمدناها يف
مؤمتر سيدر» .وقال« :حنن
نفهم ان احلكومة اللبنانية
امامها الكثري من العمل لتقوم
به ،وانا افهم ان االطراف يف
لقاء بعبدا ملتزمة بهذا اجملهود
وكذلك اجلهات املاحنة ،اال ان
عقد الثقة هذا هو حازم .جيب
ان تنطلق عملية سيدر يف
أسرع وقت ممكن ولكن على
كل اجلبهات .هذا عقد جيب
ان يلتزم الطرفان به ،ودور
بلدي هو ان احرص على التزام
الطرفني كما سبق وقلت ،عرب
القول للطرف االول والثاني،
هذا ما وعدمت به ووقعتم عليه،
عليكم ان تنفذوا اآلن».

تصنيف لبنان

وردا على سؤال ،قال« :أنا مل
أقل ان الرئيس اجلمهورية قال
ستة اشهر ولكين قرأت ذلك،
مهلة الستة اشهر من اجل
النهوض ولكن ال اريد تأويل
رئيس اجلمهورية ما مل يقله،
ولكن اردت ان أشري اىل عزم
الدولة اللبنانية على النهوض.
وكما تعلمون ستقوم وكالة
«ستاندرز اند بورت» بتصنيفها
مرة اخرى ،وان اثنتني من ثالث
مؤسسات للتصنيف قد خفضت
تصنيف لبنان .حنن نعرف كم
ان هذا املوضوع معقد وتقين،
وهناك وكالة دولية اخرى
ليست مؤسسة تصنيف وهي
كابيتال انتليجنس قالت ايضا
ان هناك خماطر عالية جدا يف
لبنان ،وبقي لكم ستاندرز اند
بورت اليت قالت ان املنظور
هو منظور سليب ومن املمكن
ان يتحسن األمر يف األشهر
املقبلة ،انا مل التق الرئيس
عون ولكين حاولت ان اقرأ ما
قاله من افكار».

صرف اموال سيدر

وعن صرف اموال سيدر،
قال« :ليس هناك اي تاريخ
سيدر،
مستحقات
لصرف
ولكن سيبدأ الصرف وستعطى
هذه األموال وجيب ان نفهم
ذلك ،ولكنها ليست يف اطار
مساعدة ،ستمول عجز املوازنة
بشكل مباشر ،ليس هذا هو
الغرض من هذه املساعدة.
ولكن كما سبق وقلت فإن
الكثري من األمور مرتبطة بالثقة
وهذا ال يؤثر فقط على املبالغ
اليت ستعطى بل على اجلهات
املاحنة .فعندما تقول اجلهات
املاحنة انها وصلت اىل مرحلة
من الثقة ستعطى األموال».
وردا على سؤال عما اذا كان
املسؤولون يف لبنان يعملون
على اقرار هذا املشروع او انهم
حياولون كسب الوقت ،قال:
«ان البعض من املسؤولني
الذين التقيتهم منذ بضعة
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مـقاالت وتـحقيقات

«ليبان بوست» تتمدد  20سنة إضافية!
إيلي الفرزلي
يناقش جملس الوزراء اخلميس (امس االول)
متديد عقد ليبان بوست لعشرين سنة إضافية.
لكن أبرزها يتعلق
التعديالت على العقد حمدودة،
ّ
ّ
حل
برفع نسبة الدولة من العائدات ،وإجياد
للمقاصة العالقة منذ عشرين عامًا .يف املقابل،
ال يبدو أن للوزارة رؤية ملستقبل القطاع .األمر
مرتوك للشركة وللمساهمني فيها ،بالرغم من أن
 40يف املئة منهم جمهولون.
البند األول على جدول أعمال جملس الوزراء
اليوم يتعلق بطلب وزارة االتصاالت املوافقة
على متديد مدة اتفاقية إعادة تأهيل الربيد يف
لبنان .تفاصيل الطلب بسيطة .املطلوب متديد
مر على توقيعه 20
عقد «ليبان بوست» ،الذي ّ
عامًا 20 ،سنة إضافية .ال مناقصة وال مزايدة
ستجري ،بل تعديل حمدود على العقد ،ثم يبقى
الوضع على ما هو عليه.
بالنسبة إىل مصادر «ليبان بوست» ،ليس يف
األمر متييز لشركة على أخرى .فـ»بشهادة كل
املؤسسات الدولية ،خدمات ليبان بوست من
األفضل يف العامل ،أما األسعار اليت يدفعها
املواطن ،فليست كبرية وفقًا للمقاييس العاملية».
هذه رسالة واضحة إىل من يعترب أن يف الصفقة
أرباحًا طائلة :خدمات الربيد يف العامل ختسر.
لذلك ،صارت املصارف متلك شركات الربيد،
يف سعي منها لتعويض خسائرها .لكن ،ملاذا
تريد «ليبان بوست» االستمرار يف االستثمار يف
قطاع خاسر؟ يقول رئيس جملس إدارة الشركة
خليل داود ،إن هذه خدمة تؤمن وظائف لـ1050
موظفًا ،وما نرحبه من خدمات الربيد ،مبلغ زهيد،
ً
مقارنة بتوظيف األموال يف البنوك على سبيل
تقدر جمموع اإليرادات
املثال .مصادر مطلعة
ّ
يف عام  2018بنحو  45مليار لرية ،حصة كل من
الشركة والدولة منها ال تتخطى ملياري لرية.
يرفض داود تأكيد األمر أو نفيه ،مشريًا إىل
أن هذه معلومات سرية .لكن مهما كان املبلغ،
فهو يؤكد أنه زهيد ،ولذلك فالتعويض بالنسبة
إىل الشركة يكون من خالل اخلدمات اإلضافية
اليت تقدمها ،إضافة إىل التجارة اإللكرتونية اليت
تزدهر ّ
باطراد ،واليت تسعى الشركة لالستفادة
منها ،خاصة يف وجود املوارد البشرية الالزمة
لذلك.
املشكلة األكرب اليت تواجه الشركة منذ إنشائها
تتعلق برفض الدولة إجراء املقاصة معها .هذا
يعين أن الدولة مل حتصل يومًا على حصتها من
حتصل يومًا مثن
الشركة ،وهذا يعين أن الشركة مل
ّ
اخلدمات اليت تقدمها إىل الوزارات واملؤسسات
العامة .الشركة قدمت مرارًا طلبات إلجياد حل
هلذه املعضلة ،إال أن اجلواب كان دائمًا سلبيًا.
مثة قلق دائم من توقيع جداول احلسابات ،من
قبل املعنيني يف وزارة املالية .والن إجياد ّ
حل
ّ
سلم أولويات وزارة
ملسألة املقاصة كان يف
االتصاالت ،إضافة إىل مسألة متديد العقد ،طلب
وزير االتصاالت السابق تفويضًا من جملس
الوزراء للتفاوض مع الشركة بشأن احتساب
الفارق بني مستحقاتها من الوزارات واإلدارات
واملؤسسات العامة والبلديات ،لقاء نقل بريد هذه
املؤسسات ،وبني مستحقات وزارة االتصاالت من
الشركة (إجراء املقاصة) .وكان له ما أراد يف 26
نيسان  .2018أجنز وزير االتصاالت السابق مجال
اجلراح املهمة ،فاتفق مع الشركة على رفع حصة
الدولة من  5يف املئة من جممل العائدات الربيدية
إىل  7.5يف املئة كحد أدنى (شطر الدخل الذي
يصل حتى  20مليون دوالر) .واتفق معها أيضًا
على ختفيض رأس املال من  20مليون دوالر إىل
مليون دوالر ،حبجة أن الشركة قامت باستثمارات
يف األصول الثابتة وغري الثابتة تزيد على 20
مليون دوالر .كذلك ُّ
اتفق على أن تستثمر الشركة
مبلغًا حده األدنى  10ماليني دوالر خالل مدة العقد
(التمديد الرابع) خيصص لتطوير اخلدمات الربيدية
واخلدمات اجلديدة ولإلنفاق االستثماري .ورفع
اجلراح قيمة البدل الذي تدفعه الشركة لوزارة
االتصاالت مقابل استعماهلا مركز بريوت للفرز
يف مطار بريوت ومركز رياض الصلح ،إضافة
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املنظمة من قبل مدقق احلسابات املعني من
قبل وزارة االتصاالت ومن مدققي احلسابات
املعينني من قبل ليبان بوست («أرنست أند
يونغ» و»مسعان ،غالم وشركاهم») .وقد تبني
بالنتيجة أن على ليبان بوست  961مليون لرية
فقط للوزارة .مع اإلشارة إىل أن هذا اإلبراء ال
يشمل الضرائب والرسوم واشرتاكات الضمان
املستحقة على الشركة .كذلك ُّ
اتفق على تسوية
حسابات املالية من  2016إىل  2018وفقًا آللية
تدقيق سبق أن ُّ
اتفق عليها.

بعد  15سنة ...للدولة
مليار لرية يف ذمة الشركة

مشروع العقد الجديد يرفع حصة الدولة من  %5من العائدات إىل ( %10مروان بوحيدر)
إىل املراكز املستأجرة من قبل اإلدارة بنسبة 10
يف املئة ،لكنه أبقى على حق الشركة يف إشغال
املكاتب اململوكة من اإلدارة من دون مقابل.
مع انتقال امللف إىل الوزير حممد شقري ،نتيجة
عدم طرح املوضوع على النقاش يف آخر جلستني
عقدتهما احلكومة السابقة (كان البند مدرجًا على
جدول األعمال) ،أعاد التفاوض مع الشركة على

شروط العقد ،فتبنى أغلب ما سبق أن أقره سلفه،
مع تعديله حصة الدولة من اخلدمات الربيدية،
رافعًا إياها ،على الشطر األول ،من  7.5يف املئة
(حبسب اقرتاح اجلراح) إىل  10يف املئة.
أما يف الشق املتعلق بتسوية احلسابات العائدة
إىل السنوات من  2001إىل  2015ضمنًا ،فكان
التوافق عليه أيضًا وفقًا للتقارير واجلداول

كل هذه النقاط سيكون على جملس الوزراء
ً
موافقة أو رفضًا ،اليوم .علمًا أنه يف
حسمها،
حال متديد العقد ،مثة اقرتاح ّ
حلل مسألة املقاصة،
يقضي بإصدار طوابع بريدية خاصة بالوزارات
واإلدارات العامة ،على أن جُترى احملاسبة بني
الشركة ووزارة االتصاالت على أساس ما
تستهلكه الدولة من الطوابع ذات اإلصدار
اخلاص .وإذ يتبني أن املدير العام للربيد حممد
يوسف ،قد وافق على اقرتاح إصدار الطوابع
الربيدية ،إال أن يف الكتاب املرسل من قبله
إىل وزير االتصاالت يف  9آذار  ،2018الكثري
من املالحظات اليت مل يؤخذ بها .يف األساس،
ّ
يذكر بأن املديرية مل يسبق أن اطلعت على
هو
العقد احلالي ودراساته وتعديالته قبل صدوره.
تلك واحدة من اإلشكاليات اليت رافقت امللف
منذ بداية األلفية .فإقصاء اإلدارة املعنية بالقطاع
عن التدخل يف مصريه ،جاء متناغمًا مع مساعي
إعالء املصاحل السياسية على املصلحة العامة.
وهنا ال بد من اإلشارة إىل تعديل أخري يف العقد
يتعلق باملساهمني .يشري البند  2إىل اإلجازة
لليبان بوست إدخال مساهمني جدد ّ
حيلون حمل
كامل املساهمني احلاليني أو بعضهم على النحو
اآلتيّ :
متلك جمموعة سرادار أغلبية األسهم (مبا
ً
ّ
ناقصة سهمًا واحدًا،
يقل عن  50يف املئة)،
ال
ّ
متلك رئيس جملس اإلدارة احلالي خليل داود،
ناقصة سهمًا واحدًاّ ،
ً
متلك
نسبة  10يف املئة،
جمموعة مساهمني جدد أربعني يف املئة من رأس
مال الشركة بواسطة شركة هولدينغ لبنانية قيد
ومن أصحابها؟
التأسيس .ما هي هذه الشركةَ ،
ال جواب.

رحلة التخبط الرمسي يف إدارة «الربيد»
منذ نهاية احلرب األهلية ،بدأت مساعي إعادة
تفعيل عمل خدمة الربيد يف لبنان ،إال أن اخلطوة
الرمسية األوىل سجلت يف  13متوز  ،1995حني
أصدر جملس الوزراء قرارًا قضى باإلجازة جمللس
اإلمناء واإلعمار التعاقد مع املؤسسة األملانية
لالستشارات الربيدية لوضع دراسات فنية وخطة
إلعادة هيكلة الربيد وتنظيمه وتطويره .وبالفعل،
أعدت املؤسسة املذكورة دفاتر الشروط إلجراء
ّ
مناقصة لتنفيذ اخلدمات الربيدية .بعد ذلك ،وقع
االختيار على شركة  CPSML/PROFACالكندية
تضمن عرضها التمويل الكامل لتنفيذ املشروع
اليت
ّ
من دون ترتيب أي أعباء مالية على الدولة ،على أن
حيقق إيرادات مالية تصاعدية طوال مدة العقد،
الذي ّ
وقع يف  22متوز .1998
يف الفرتة اليت تلت ،ازدادت االعرتاضات
املرتبطة بقانونية العقد ،فربز رأيان :األول
يشري إىل إمكان توقيع العقد استنادًا إىل أحكام
املادتني األوىل والثانية من املرسوم االشرتاعي
رقم  ،59/126اللتني أجازتا لإلدارة تلزيم نقل
املراسالت الربيدية ،من دون احلاجة إىل استصدار
قانون وفقًا ألحكام املادة  89من الدستور (دعم
جواز تلزيم املصاحل ذات املنفعة العامة أو
أي احتكار إال مبوجب قانون) .والثاني ،أبداه
املستشار القانوني لوزارة الربيد واملواصالت
السلكية والالسلكية آنذاك ،ويعترب فيه أن
تفويض املشرتع لإلدارة يقتصر على تلزيم
عملية نقل الربيد ،ال تلزيم املرفق العام الربيدي
بكامله ،وبالتالي ينبغي التفاوض مع الشركة
إلعادة النظر يف حتديد مضمون العقد وتعديل
بعض األحكام الواردة فيه .لذلك ،أعادت الوزارة

التفاوض مع الشركة املذكورة ،وتوصلت إىل
اتفاق تضمن إجراء تعديالت على العقد ،مشلت 15
بندًا ،منها :إعادة حتديد مضمون العقد وحصره
بعملية نقل املواد الربيدية مبا فيها احلواالت
الربيدية وخدمة الطرود والربيد العاجل الدولي،
وخدمة توزيع الفاكس وطوابع اهلواة ،إضافة إىل
اعتماد عبارة «الربيد العاجل الدولي» بد ً
ال من
عبارة «الربيد السريع» ،تالفيًا للبس القائم بني
تسمية الربيد السريع و»الربيد باملواكبة» الذي ال
يدخل ضمن احلصر الربيدي والذي رخصت اإلدارة
لعدد من الشركات احمللية القيام به .وتضمن
التعديل أيضًا إلزام الشركة امللتزمة بأن يكون
الفرع احمللي الذي تؤسسه يف لبنان مفوضًا
عنها إلجراء التبليغات وتنفيذ القرارات (Liban
 …)Postوقد وافق جملس
الوزراء على التعديالت يف
ّ
ووقع
 9حزيران ،1999
العقد املعدل يف  16آب
من العام نفسه .كما
اعترب ذلك التاريخ تاريخ
املباشرة بتنفيذ العقد،

تم ّلكت مجموعة
«سرادار»
شركة «ليبان
بوست» قبل
نحو  5سنوات

الذي حددت مدته بـ 15سنة قابلة للتمديد ثالثة
سنوات.
التعديل الثاني ،الذي أقره جملس الوزراء يف 9
ّ
ووقع يف  24آب ،فرضته الصعوبات
آب 2000
اليت واجهت عملية التطبيق ،ومنها عدم متكن
الوزارة من منع بعض الشركات اخلاصة من توزيع
الربيد حمليًا ،خالفًا ألحكام احلصر الربيدي وعدم

التزام دوائر الدولة مبوجب توزيع مواد املراسالت
والفواتري اإلدارية بواسطة الشركة.
وألن املشاكل مل تنته ،وهنا ختتلف اآلراء بني
متعمدة وهدفها
من يرى أن هذه املشاكل كانت
ّ
تطفيش الشركة الكندية ،ومن يرى أن طبيعة
القطاع والفوضى اليت كانت تعرتيه ،كانت أكرب
من قدرة املستثمر على االحتمال ،كانت النتيجة
حيز التنفيذ يف  16حزيران
إدخال تعديل ثالث ّ
( 2002صدر القرار احلكومي يف  20آب ،)2001
قضى باملوافقة على قبول مساهمني جدد يف
شركة «ليبان بوست» ،هما شركة «مساهمات»
والشركة الفرنسية «فاكتور إنفست هولدينغ».
كذلك قضى بإجراء تعديالت على العقد بغية
«تأمني خدمات أفضل» وحفاظًا على املصلحة
العامة ،ومنعًا حلصول تغيريات خمتلفة لبعض
مواد العقد ،األمر الذي قد يؤدي إىل نزاعات
مستقبلية» .وبالفعلُ ،و ِّق َعت يف  15أيلول 2001
وثيقة مسيت «عقد خمالصة وإبراء» بني وزير
االتصاالت وممثل شركة «ليبان بوست» ،توافق
مبوجبها الطرفان على إعطاء الشركة إبراء ذمة
مبناسبة نقل مكلية األسهم .ومنذ احلني ،انسحبت
الشركة الكندية من القطاع ،ليحل حملها آل
ميقاتي .وقد بقي الوضع على حاله ،إىل حني
أجري تبادل أسهم منذ حنو  5سنوات ،حصل آل
ميقاتي بنتيجته على أسهم يف بنك سرادار مقابل
ّ
متلك جمموعة «سرادار» ،اليت متلك أسهمًا يف
البنك ،لشركة «ليبان بوست» .اليوم ،يفرتض
أن يبت جملس الوزراء بالتعديل الرابع على العقد،
الذي يشمل تعديالت حمدودة على مضمونه ،ويف
أمساء املساهمني وحصصهم.
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احلكومة ترفض بقاء أسرة تاميلية أسعار العقارات يف سيدني وملبورن تعود رؤساء وممثلو الكنائس املسيحية
يف البالد خوفاً من تدفق الالجئني للتحليق بعد اإلجراءات احلكومية الشرقيّة جيتمعون مع رئيسة الوالية
بريجييكليان

اعلن رئيس الوزراء األسرتالي
سكوت موريسون إن «أسرتاليا
قد تواجه موجة جديدة من
الالجئني الذين يصلون بالقوارب
من سريالنكا ،إذا مُسح ألسرة
تاميلية سريالنكية تطلب اللجوء
السياسي بالبقاء».
ورفض موريسون بشدة الدعوات
العاطفية اليت وجهت للحكومة
خالل عطلة نهاية األسبوع،
للسماح لألسرة املكونة من 4
أفراد ،بينهم طفلتان ولدتا يف
أسرتاليا ،بالبقاء يف البالد.
وشارك املئات يف جتمعات حاشدة
يف أحناء البالد األحد املاضي،

مبن فيهم سياسيون ومعلقون
لالحتجاج على جهود احلكومة
لرتحيل األسرة ،وقال موريسون
إنه إذا غريت احلكومة موقفها،
فستشجع املهربني الذين يرسلون
الالجئني بالقوارب إىل أسرتاليا.
وقال يف مؤمتر صحايف« :أعرف ما
حيدث عندما تبعث بهذه الرسائل
مرة أخرى إىل تلك اجملتمعات
سواء كانت يف سريالنكا أو أكثر
من  10آالف شخص ينتظرون
يف أندونيسيا اآلن ،والذين
سيصعدون على منت قارب غدًا
إذا ظنوا أن هذه احلكومة غريت
موقفها».

يبدو أن اقتطاع معدالت الفائدة
يف شهرين متتالني بدأ يؤتي
مثاره .االحتياطي الفيدرالي جعل
معدالت الفائدة يف أسرتاليا
يف أقل مستوى هلا عند ،%1
االقتطاعات
وصلت
حيث
حبلول بداية يوليو متوز املاضي
 %0.5كاملني .هذه اإلجراءات
ظهر تأثريها مباشرة يف سوق
العقارات الذي شهد تراجع
غري مسبوق على مدار العام
املاضي.
وطبقا لتقرير  Corelogicالذي
يتناول سوق العقارات فإن
أسعار املنازل يف سيدني
ارتفعت مبعدل  %1.5خالل
الشهر املاضي ،وخالل آخر
ثالثة أشهر بلغت نسبة االرتفاع

الشرطة تكشف عن هوية اجلثة امللفوفة يف البالستيك

كشفت شرطة نيو ساوث ويلز
إن اجلثة اليت وجدت يف نهر
صغري يف الوالية بالقرب من
مدينة نيوكاسل تعود المرأة تبلغ
من العمر  29عاما تدعى دانييل
أيزاي .وكانت الشرطة قد مت
استدعاؤها إىل نهر كوكل يف
كيلينغورث بعد أن مت اإلبالغ عن
جثة ملفوفة يف البالستيك طافية
يف النهر.
وكشفت الشرطة أن السيدة
أيزاي تقطن مع عائلتها يف ضاحية
بوراجول يف اليك ماكوايري بوالية
نيو ساوث ويلز .ولكن مؤخرا
كانت تنتقل بني عدة أماكن يف
نفس املنطقة.
ودعا احملققون أي شخص لديه
معلومات عن السيدة أيزاي
وحتركاتها يف األيام األخرية أن
يتواصل مع الشرطة .وقال كبري
احملققني جرانت تايلور «فحص
الطب الشرعي أظهر أنها ُقتلت
جراء إصابات خطرية حلقت بها،
ويبدو أنها ماتت ميتة شنيعة».
قال تايلور «نعرف أنها كانت
تتنقل بني عدد من األماكن خالل
األسابيع الثالثة األخرية ،ونريد أن
نعرف هذه األماكن ونتحدث إىل
األشخاص الذين أقامت عندهم».
وكشف حتقيق الشرطة املبدئي
إنها كانت متورطة يف أنشطة هلا
عالقة باملخدرات خالل آخر بضعة
أسابيع .ومل حتدد الشرطة بعد
متى مت إلقاء جثتها يف النهر.
أيزاي هي املرأة رقم  44اليت
ُتقتل يف أسرتاليا منذ مطلع
العام اجلاري طبقا حلملة القلب
األمحر املختصة بقضايا العنف
ضد النساء .وقالت شرييل
مور مؤسسة احلملة عرب فيسبوك
«دانييل ال تستحق أن ُتقتل.
ال تستحق أن يتم لف جثتها
يف البالستيك والتخلص منها
كالقمامة».

وقالت مور إن دانييل أم لطفلني
وكان يطلق عليها «كواكر» أو
زلزال يف إشارة إىل ميالدها
بعد زلزال نيوكاسل الشهري عام
 1989بتسعني دقيقة .وانهالت

عبارات التعزية من أصدقائها
وعائلتها وجريانها على وسائل
التواصل االجتماعي.
املصدرSBS :

إحباط تهريب  775كيلوغراما من
املخدرات داخل جلود أبقار

قاد حتقيق مشرتك بني الشرطة
الفدرالية وقوات حرس احلدود
يف أسرتاليا إىل ضبط شحنة
ضخمة من املخدرات ،حاول
مهربون إدخاهلا إىل البالد عرب
إخفائها يف جلود أبقار.
ومتت عملية ضبط الشحنة يف
الثالث عشر من آب/أغسطس
ِ
تعط أية
ولكن الشرطة مل
معلومات عنها سابقًا.
وقال بيان للشرطة إن وزن
شحنة امليثامفيتامني  -أو
«اجلليد» كما شاعت تسميته
أيضًا  -بلغ  775كيلوغرامًا،
وهي أكرب شحنة تصل إىل
من
األسرتالية
األراضي
املكسيك.
وأضاف البيان أن رج ًال مكسيكيًا
بتورطه يف
أوقف لالشتباه
ّ

العملية ،على أن ميثل أمام
حمكمة يف ملبورن األسرتالية
قريبًا.
حبسب كريغ باملر ،القائد يف
قوات احلدود األسرتالية ،تقدر
قيمة البضائع املهربة بنحو 500
مليون دوالر أسرتالي (381
مليون دوالر أمريكي) .وأشار
باملر إىل أن الشرطة أمرت
بفتح إحدى حاويات الشحن
بعد تلقيها معلومات من جهاز
االستخبارات.

اإلمجالية .%1.6
احلال ال خيتلف كثري يف ملبورن،
حيث شهد شهر أغسطس آب
املاضي زيادة مبعدل  %1.3بينما
بلغت نسبة الزيادة يف الشهور
الثالثة املاضية  .%1.6أسعار
الوحدات السكنية أيضا زادت،
يف سيدني زيادة الشهر املاضي
كانت  %1.8لتجعل الزيادة خالل
الربع املاضي  ،%2.5أما ملبورن
فالشهر املاضي سجل %1.5
زيادة لتجعل إمجالي الزيادة يف
الربع املاضي .%2.4
وطبقا للخبري االقتصادي رضوان
محدان فإن الشهر املاضي
بلغت معدالت بيع املنازل
يف املزادات  %80أحد أكرب
ويرجع
معدالت البيع املسجلةُ .
رضوان هذا إلجراءات احلكومة
يف توفري حصول الناس على
أموال لإلنفاق سواء من خالل
االقتطاعات الضريبية أو خفض
معدالت الفائدة.
لكن معدالت الزيادة اليت حتققت
يف الربع املاضي ،مل تفط حتى
اآلن على اخلسائر اليت هزت
السوق العقاري على مدار العام
املاضي يف سيدني وملبورن.
منذ أغسطس آب العام املاضي
اخنفضت أسعار سيدني مبعدل
 %7.7بينما هوت األسعار يف
ملبورن بنحو .%8.7
زيادات الشهر املاضي مل تقتصر
على أكرب مدينتني فقط ،بل
امتدت إىل العاصمة الفيدرالية
كانربا اليت شهدت زيادة مبعدل
 %1.1بينما اقتصرت هوبارت
الصاعدة بسرعة الصاروخ يف
سوق العقارات على %0.8
فقط.
سوق العقارات يف داروين ال
يبدي أي مظاهر للتعايف حتى
اآلن ،حيث اخنفضت العقارات
مبعدل  %1.6ليسجل معدل هبوط
خالل العام املاضي  .%11.1أما
يف برزبن فبقيت األسعار على
حاهلا ،واخنفضت بشكل حمدود
يف بريث مبعدل  %0.6ويف
أدياليد مبعدل .%0.3
التقرير الحظ ارتفاع قيمة
العقارات باهظة الثمن بشكل
أكرب من العقارات الرخيصة.
ويبدو أن ختفيف احلكومة من
إجراءاتها القاسية على الرهن
العقاري قد ساهم يف االرتفاع
بشكل عام.
وكانت احلكومة قد وضعت
قيودا على البنوك يف أعقاب
نتائج حتقيق اهليئة امللكية يف
قطاع املصارف والذي أظهر عدم
تقيد بقواعد اإلقراض خاصة يف
الرهن العقاري .ولكن بعد تطبيق
عدد من التوصيات بدأت احلكومة
ختفف من الرقابة الشديدة.
املصدرSBS :

عقد رؤساء وممثلي الكنائس
الشرقية اجتماعًا مع
املسيحية
ّ
رئيسة حكومة والية نيو ساوث
ويلز ،غالديس بريجييكليان.
ختلل االجتماع حوار صريح
وصادق ّ
أكد رؤساء الكنائس
من خالله معارضتهم الشديدة
ملشروع قانون الرعاية الصحية
اإلجنابية  ٢٠١٩الذي يسمح
باالجهاض حتى اللحظات األخرية
وعبوا عن خيبة
قبل الوالدة،
رّ
أملهم وأمل املؤمنني لنتيجة
التصويت على القانون يف جملس
النواب واالستعجال يف متريره.
والالفت أن مشروع القانون هذا
املثري للجدل ،ال يسمح لألطباء
الذين لديهم اعرتاض ضمريي
برفض مساعدة النساء اللواتي
يعرضهم
يريدن اإلجهاض بل
ّ
لعقوبات.
وجه صاحب السيادة
كما
ّ
رباط ،باسم
روبري
املطران
ّ
اجمللس رسالة مكتوبة اىل
رئيسة الوالية ،عرض فيها،

اضافة اىل خماطر مشروع قانون
االجهاض وتعارضه مع ثقافة
احلياة ،قضايا احلريات الدينية
وحرية املعتقد ،مؤكدًا أن احلرية
الدينية حق إجيابي ،وليس جمرد
مسألة استثناء من القوانني.
كما توقف اجملتمعون حول
سر االعرتاف
قدسية
موضوع
ّ
ّ
وسريته ،مؤكدين حبزم أن
ّ
الكنيسة ملتزمة بتأمني احلماية
الالزمة لألطفال والقاصرين
ولكن الكهنة
بكل مؤسساتها،
ّ
لن يساوموا ولن يقبلوا بإفشاء
سر االعرتاف .وأي قانون مدني
ّ
السرية
يفرض كشف هذه
ّ
يتنافى مع احلريات الدينية
ومع جوهر الدين املسيحي.
وهو بالتالي عقيم وغري عملي
السر
ومبين على سوء فهم هلذا
ّ
يشجع النفوس إىل التوبة
الذي
ّ
والعودة اىل ااهلل.
وخلص اجملتمعون اىل تأكيد
ضرورة مواصلة احلوار واللقاءات
من أجل خري اجملتمع واإلنسان.

صخرة بركانية عمالقة تتجه
حنو أسرتاليا إلحياء احلاجز
املرجاني العظيم
يتجه تكوين صخري عائم عمالق،
ُيعتقد أنه ينبعث من أعماق
احمليط اهلادئ ،مباشرة إىل
أسرتاليا ،ويرى البعض أنه قد
يكون مبثابة شريان حياة للحاجز
املرجاني العظيم.
ويعتقد أن حجر اخلفاف العمالق
ُ
الربكاني ،الذي يزيد حجمه عن
 20ألف ملعب كرة قدم ،ناتج
عن ثوران حتت املاء من أعماق
قلب احمليط اهلادئ ،قبالة
ساحل تونغا.
ويعد هذا التكوين الصخري
كبريا جدا حيث مت رصده
بواسطة صور األقمار الصناعية،
بينما نشر العديد من البحارة
لقطات رائعة للجزيرة العائمة
اجلديدة غري العادية.
وكتب البحار شانون لينز عرب
موقع يوتيوب« :أحبرنا يف
حقل من اخلفاف ملدة  6إىل
 8ساعات ،ومل تكن هناك يف
معظم األحيان ،مياه مرئية».
املغامرات
طاقم
وحبسب
فإن
،ROAM
األسرتالي
الصخور الربكانية اخلفيفة كانت
كثيفة وكثرية لدرجة أنها غطت
سطح احمليط.

ويتكهن الكثريون يف اجملتمع
العلمي بأن هذا التكوين ميكن
أن يفيد بشكل كبري احلاجز
ويقول
العظيم،
املرجاني
اجليولوجي سكوت برايان من
جامعة كوينزالند للتكنولوجيا
(« :)QUTهذه آلية حمتملة
إلعادة ختزين احلاجز املرجاني
العظيم».
وأضاف« :استنادا إىل أحداث
للصخور
السابقة
الطواف
اإلسفنجية اليت درسناها على
مدار العشرين عاما املاضية،
فإنها ستجلب الشعاب املرجانية
الشعاب
وكائنات
الصحية
املرجانية اجلدد إىل احلاجز
املرجاني العظيم».
وقد مير التكوين الصخري العائم
العمالق عرب مناطق الشعاب
املرجانية يف حبر املرجان
الشرقي ،متزامنا مع التفريخ
املرجاني الرئيسي يف وقت
الحق من العام ،ما قد حيول
اخلفاف إىل نظام بيئي متنقل
والربنقيل
بالطحالب
مليء
(حمار يعيش يف املياه املاحلة)
والشعاب املرجانية ورمبا أكثر
بكثري من أشكال احلياة األخرى.
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مـقاالت وتـحقيقات

عملية طريق «أفيفيم  -يريؤون»:

اجلنود هربوا قبل أن يفتحوا
«أبواب النار»!
حسني األمني

مل تفلح خطة قيادة املنطقة الشمالية بإخفاء األهداف «احلقيقية»
عن املقاومني الذين كانوا
يرتصدون حتركات العدو «النادرة»،
ّ
من نقاط املراقبة الربية وعرب الطائرات املسرية .ورغم التزام
تشكيالت جيش العدو املنتشرة يف املنطقة الشمالية بأوامر
قيادة املنطقة إخالء املواقع على طول احلافة احلدودية مع
لبنان ،وجتميد الدوريات الروتينية والتفقدية ،حتى عند ورود
إن��ذارات من السياج احل��دودي؛ ّ
متكنت املقاومة من انتخاب
منطقة العمليات املناسبة ،وانتظار اهلدف حتى وصوله اىل
نقطة االستهداف على الطريق ( ،)899الواصل بني مستوطنيت
أفيفيم ويريؤون ،والذي يعترب طريقًا خلفيًا حمميًا ال تظهر منه
للجهة اللبنانية إال مساحة قصرية ال تسمح باستهداف «سهل»
ومريح.
قرابة الرابعة عصر السبت ،كانت اآللية العسكرية اإلسرائيلية
من طراز «وولف» املتعددة اإلستعماالت ،تقطع الطريق 899
بسرعة متوسطة ،قادمة من اجلهة الشرقية ملستوطنة أفيفيم،
وحتديدًا من جهة مستوطنة املالكية لتجتاز الطريق اخللفية
هبوطًا خلف أفيفيم ،ثم انعطافًا عند املنطقة املعروفة بـ «مغاير
صلحا» ،وصعودًا حنو الطريق احمل��اذي ملستوطنة يريؤون،
وهناك كانت نقطة املقتل.
يف املقطع الذي نشره اإلعالم احلربي تظهر اآللية العسكرية
متجهة صعودًا ،بسرعة متوسطة .وقبل أن تنعطف وتتوارى
خلف املنطقة احلرجية يف يريؤون ،أطلق املقاومون صاروخًا
مضادًا للدروع من طراز «كورنيت» الروسي (مداه يصل اىل
 5500مرت) حنو اهلدف ،من املربض األول ،تبعه صاروخ من
مربض آخر ،ليتجه الصاروخان حنو هدفهما وينفجران تتاليًا.
يف التفاصيل العسكرية للعملية ،بدا الفتًا أن املسافة املكشوفة
من الطريق ،بالنسبة اىل اجلهة اللبنانية ،ال تتجاوز  300مرت،
وهي مسافة قصرية بالنسبة لرامي صاروخ «كورنيت» ،إذ أن
آلية العدو
املستهدفة كانت تتجاوز نطاق االستهداف بسرعة ،ما
َ
جيعل تسديد الصاروخ وإطالقه ،ثم متابعة توجيهه حنو اهلدف،
متمرسني ،خصوصًا اذا ما َ
مهمة صعبة حتتاج اىل رماة
حلظنا
ّ
املسافة اليت قطعها الصاروخ ،واليت قاربت  4كم (مسافة
طويلة نسبيًا) حبسب املعطيات اليت نشرها اإلعالم احلربي .اىل
ذلك ،وحبسب زاوية الرماية اليت ظهرت يف الفيديو الذي ّ
حلله
ّ
إعالم العدو مباشرة ،خلص
احملللون العسكريون اإلسرائيليون
اىل أن نقطة انطالق الصاروخ الذي ظهر مكان انطالقه يف
الفيديو ،هو من مكان بني األشجار يف أعلى «جبل الباط»
املقابل يف بلدة عيرتون احملاذية ملارون الراس.
ورغ��م أن اجلبل حم� ٍ
�اذ للحدود متامًا ،ويقع حتت أعني العدو
بشكل دائم ،إال أنه مل يتمكن من اكتشاف املقاومني الذين
انتشروا عليه ،وجهزوا للعملية ،ونفذوها ثم انسحبوا ،من
دون أن يصاب أحدهم ولو بـ»خدش» ،رغم الرمايات املدفعية
الكثيفة اليت أطلقها العدو حنو مناطق حميطة ،واليت مل تصب
سوى مناطق حدودية مفتوحة ،كان خيشى العدو أن يتقدم
مقاومون عربها حنو املنطقة احلدودية املقابلة اليت كان قد
أخالها مسبقًا.
كشفت عملية الرد ضعف حتصينات العدو وهندساته الدفاعية،
وعقم خططه اليت ّ
كثفها يف السنوات املاضية ،بهدف تطمني
سكان املستوطنات احلدودية ورفع معنويات جنوده على امتداد
اجلبهة الشمالية.
ُ
من يشاهد كيف أخليت ،بطريقة غريبة ،قاعدة أفيفيم العسكرية
احلدودية ،مقر قيادة قوات اللواء الغربي (برعام) املسؤول عن
محاية اجلهة الغربية ضمن منطقة مسؤولية فرقة اجلليل ()91
املنتشرة يف كامل اجلليل احملتل ،واليت متتد منطقة مسؤوليته
وحيدًا على ما يقارب  20كم من اخلط احلدودي ،ال يصدق أن
هذا اللواء نفسه ،الذي شوهد جنوده خيتبئون بني املنازل يف
املستوطنة ،كان بداية هذا العام قد أعلن عن تشكيل كتيبة
احتياط جديدة ،مسيت «أبواب النار» ،بهدف الدفاع عن املنطقة
احلدودية مقابل «خطر اقتحام مقاتلي حزب اهلل اجلليل».
يومها ،وقف قائد لواء برعام ،الكولونيل روي ليفي ،خالل حفل
تشكيل الكتيبة اجلديدة ،ليقول جلنوده إن مهمة الكتيبة «تتمثل
أو ً
ال يف الدفاع عن اجملتمعات واملواقع العسكرية األقرب إىل
احلدود ( )...ثم مبجرد أن يتم تأمني هذه املواقعُ ،يفرتض
بالوحدة شن اهلجوم على حزب اهلل داخل لبنان».
رمبا مل تكن هذه املرة الفرصة مؤاتية لتطبيق اخلطة ،ولو باملهمة
األوىل ،والختبار قدرات الكتيبة اجلديدة .مل حيتاجوا املواجهة.
ال لشيء ،سوى ألنهم قد هربوا فع ًال ،تاركني املستوطنني
ملصريهم ،قبل أن تبدأ أي معركة.

«ثأر» صلحا :العدو ال يزال خمتبئاً بعد ضربة املقاومة الردّ على حدود فلسطني :التأسيس لردع تصاعدي
أمال خليل

تنفست احل��دود اجلنوبية الصعداء بعد ضربة املقاومة يف مستوطنة
«أفيفيم» واقتصار رد اسرائيل على قصف خراج مارون الرأس .استعاد
اجلنوبيون واليونيفيل حركتهم املعتادة ،لكن العدو التزم التخفي كليًا
لليوم الثامن على التوالي .ويف مقابل غبطة أصحاب األرض بقهر
اسرائيل ،إال أن األحداث األخرية كشفت جمددًا أن اجلنوبيني ال ميلكون
سوى إرادتهم يف أي مواجهة مقبلة
منذ صباح االثنني املاضي ،عاد بعض العائالت اليت تركت بيوتها خالل
األسبوع املاضي بانتظار ضربة املقاومة ردًا على استشهاد مقاومني
بغارة اسرائيلية يف سوريا ،ورد فعل العدو اإلسرائيلي احملتمل« .هل
غ��ادرت عائلتك فع ًال؟» ،يسأل أبو حممد صديقه املقيم يف يارين،
ّ
رد فعل العدو« .ال أملك يف بييت أكثر من «بيتادين»
مستخفًا حبجم ّ
يف حال أصيب أحد .ليس لدينا مالجئ ومستشفيات ومستوصفات
جمهزة .فكيف نصمد يف وجه احلرب املقبلة؟» ،يقول الصديق .يأسف
حبسرة حلال املقيمني على احلدود اجلنوبية املرتوكني ملصريهم منذ ما
قبل نكبة فلسطني عام  .1948يلمح إىل أن جمزرة مروحني اليت سقط
فيها  24شخصًا من مروحني وأم التوت يف ( 2006عندما رفضت الوحدة
الغانية يف اليونيفيل إيواء اهلاربني من القصف يف عدوان متوز) «ال
تزال ترتك جرحًا غائرًا بني األطفال واألمهات» .حسرته سرعان ما تنقلب
فرحًا عندما يتحدث عن الليالي اليت أمضاها مع املقاومني الذين رابطوا
على احلدود خالل األيام املاضية وأنتجوا «نصرًا ال يضاهى» .يسميهم
«الفدائيني» ،يف استعادة للصفة اليت محلتها جمموعات املقاومة اليت
واجهت الصهاينة منذ ثالثينيات القرن املاضي .جيزم بأن من اضطر إىل
ترك منزله إلنقاذ أرواح أطفاله ،سيعود حمتف ًال بضربة أفيفيم« .أهل
احلدود أكثر من يدرك قيمة أن يكون العدو خائفًا وخمتبئًا» ،يقول.
ترحب
يف الطريق إىل مارون الرأس ،تنتصب يافطة تقول« :طربيخا ّ
يرحب باملارة فعليًا ،حقول زراعية وأراض مرتامية خالية
بكم» .والذي ّ
من العمران .إنها جزء يسري من إح��دى القرى السبع اليت افرتسها
االحتالل واستبدهلا مبستعمرات شتوال وكفار روزنفالد وموشاف شومرا.
تشكر طربيخا الزيارة لتلوح مستوطنة زرعيت قبالة مروحني ورامية،
واليت اشتكى سكانها يف السنوات املاضية من مساع أصوات متصاعدة
من حتت األرض .مل يستفق العدو من صدمته رغم مرور ساعات على
ضربة املقاومة وإعالن قيادة العدو أن «العملية القتالية انتهت» .حركة
جنود العدو منعدمة من موقع جرداي فوق تلة الضهرية إىل طريق طربيخا
منطادي
وخلة وردة وصو ًال إىل خراج رميش ،باستثناء إطالق
جتسس
َ
ّ
فوق احلدود مع ميس اجلبل.
زمحة وسائل اإلعالم ودوريات قوات اليونيفيل واجليش اللبناني يف
سهل مارون الرأس على مقربة من احلدود مع مستوطنة أفيفيم ،مل
تكسر خوف العدو .اختباء يبدو جزءًا من ثأر لشهداء جمزرة صلحا الذين
سقطوا حتت أنقاض املستوطنة قبل  71عامًا عندما دمرت العصابات
الصهيونية مسجد البلدة فوق رؤوس حنو  90شخصًا من أبنائها ،وهجرت
من بقي حيًا ،قبل أن حتول قسميها ،اجلنوبي إىل يريؤون والشمالي إىل
أفيفيم .مل تكن املرة األوىل اليت جيذب فيها سهل مارون ،بني يارون
وعيرتون ،االنتباه .يف  ،2011سالت فوقه دماء عشرة فلسطينيني
وعشرات اجلرحى خالل مسرية العودة الكربى .وقبلها خبمس سنوات
يف شباط  ،2007قصف اجليش اللبناني جرافة إسرائيلية خرقت السياج
ّ
الشائك حنو األرض اللبنانية بعمق  15مرتًا يف منطقة
متحفظ عليها تدعى
.b50-B47
ّ
اصطف عشرات املواطنني
يف حديقة إيران يف مارون الراس،
للتفرج
ّ
على مسرح ما بعد ضربة العدو .حتى ما بعد ظهر أمس ،كان الدخان
ال يزال يتصاعد من احلقول الزراعية اليت قصفها جيش االحتالل عصر
األحد ،بعد استهداف املقاومة ناقلة جند على طريق املستوطنة .ورغم
أن العدو مل جيرؤ على استهداف املنازل ،لكنه حرق قلوب بعض األهالي
على أرزاقهم يف حقول الزيتون والتبغ اليت طاهلا احلريق .اسرائيل مل
تكتف بإطالق القذائف احلارقة فقط ،بل أطلقت القذائف العنقودية اليت
قد تشكل خطرًا مستمرًا على سالمة املزارعني .الوحدة اإليرلندية يف
قوات اليونيفيل اليت لديها مركز حدودي قبالة ثكنة «أفيفيم» انشغلت
مع الوحدة الفرنسية وجهاز االرتباط يف اليونيفيل بتمشيط السهل
للتحقيق يف مصدر إطالق الصواريخ باجتاه اآللية املعادية ،بد ًال من
مسح آثار القصف اإلسرائيلي واألضرار اليت تسبب فيها للمزارعني.
جنود إيرلنديون محلوا أجهزة
التحسس ومشطوا الطريق احملاذي للحدود،
ّ
ومروحية أممية خرقت األعراف بتحليقها املتنقل عرب السياج الشائك بني
فلسطني احملتلة واألراضي احملررة.
التحرك الالفت لليونيفيل أمس استند إىل تعميم داخلي لقائدها اجلنرال
ستيفان دل كول ،دعا فيه املوظفني واجلنود إىل استئناف عملهم اإلثنني
(أمس) والعودة إىل حياتهم الطبيعية .تطمينات ناقضت خطة الطوارئ
عممت
اليت أطلقتها القيادة عقب ضربة املقاومة .وفق مصادر مواكبةّ ،
القيادة على جنودها «التزام الثكنات وتعليق الدوريات ،فيما طالبت
املوظفني املدنيني األجانب واللبنانيني بااللتحاق مبواقع حمددة آمنة ،هي
املقر العام يف الناقورة واملوقع اإليرلندي يف الطريي واملوقع الغاني
يف القوزح» ،علمًا بأن اخلطة «اليت مل تنسق مع اجليش اللبناني الذي مل
يعلن االستنفار العام ،تسّببت يف حالة ذعر بني املوظفني وعائالتهم».
أحداث مارون الرأس أثارت اجلدل جمددًا حول طبيعة مهمة اليونيفيل.
لبنانيًا ،وكما املعتاد ،افتقد أثر حفظة السالم يف أوقات اخلطر ،يف ظل
احنياز تام للعدوّ ،
جتلى يف بيان دل كول الذي «أدان استهداف أفيفيم
ومل ُيدن استهداف الضاحية اجلنوبية» .أما إسرائيليًا ،فالعدو أيضًا
وجه ضباط يف اجليش اإلسرائيلي عتابًا
ليس راضيًا .وفق املصادرّ ،
شديد اللهجة إىل ضباط كبار يف اليونيفيل بسبب «تقصريهم يف رصد
حتركات حزب اهلل الذي استطاع اخرتاق أجهزة الرصد
والتجسس وتسديد
ّ
إصابة يف موقع غري مرئي من احلدود بعمق أربعة كيلومرتات ،من نقطة
قريبة من موقع الوحدة اإليرلندية».

علي حيدر
السؤال الذي يفرض نفسه بداية :هل تكذب اسرائيل يف القضايا
األمنية؟ اجلواب حسمه رئيس أركان اجليش االسرائيلي موشيه يعلون
عندما أعلن ،قبل أشهر ،أن اسرائيل تكذب عندما يتعلق االمر بقضايا
االمن القومي.
مع أن مقاطع الفيديو اليت نشرها حزب اهلل حتسم اجلدل حول العديد من
االسئلة .إال أنه  -بهدف املقاربة بأكرب قدر من املوضوعية  -لنفرتض
أن الرد الصاروخي الذي ّ
نفذته املقاومة أول من أمس باستهداف آلية
اسرائيلية وموقع عسكري للجيش ،بالقرب من مستوطنة افيفيم ،مل
يؤد اىل سقوط قتلى أو أي إصابات يف صفوف اجليش ،كما اعلن
نتنياهو ،فإن هذا لن خيدش األبعاد والنتائج الردعية واالسرتاتيجية
والسياسية هلذه العملية.
ليس مفاجئًا أن ال حتقق حركات املقاومة كامل أهدافها العسكرية
التكتيكية ضد اجليوش والدول
املدججة .وكون العملية العسكرية -
ّ
أي عملية سواء حققت اهدافها العسكرية كليًا أو جزئيًا  -هي جزء
من سياق ردعي وعملياتي ،فإنه تبقى هلا رسائلها ومفاعيلها لدى
مؤسسة القرار السياسي واالمين يف تل ابيب .وعلى سبيل املثال،
فإن رد حزب اهلل على اعتداء جنتا مطلع عام  2014مل يؤد اىل سقوط
قتلى اسرائيليني ،لكنه ّ
حقق ردعًا بقي فعا ًال لسنوات تلت.
أثبت حزب اهلل ،وهو ما ُيقر به املعلقون العسكريون االسرائيليون،
بأنه أفضل من يستخلص العرب .وكثريا ما جنح يف حتويل مثل هذه
احملطات اىل فرصة لتطوير االداء وسد الثغرات واكتشاف نقاط القوة
يف تكتيكات العدو ،وابداع التكتيكات املضادة لاللتفاف عليها .هذه
امليزة شكلت عامال أساسيا يف تطور املقاومة يف مواجهة كيان دوليت
يصنف ضمن الدول العظمى على املستويني التكنولوجي والعسكري،
وعلى مستوى اخلربات القتالية.
بات واضحًا أن هناك خماوف يف تل ابيب ،عربت عنها مصادر يف
املؤسسة االمنية االسرائيلية ،بأن ال تكون العملية األخرية إال ردا فقط
على اعتداء سوريا .وهو ما أملح اليه ايضا نتنياهو بالقول إنه أصدر
تعليماته «بإبقاء اجليش يف حالة تأهب ،وإنه سيتم اختاذ القرارات
الالحقة مبا يتناسب مع التطورات» .يعين ذلك أن الرد على اعتداء
الضاحية ما زال على جدول االعمال ،وأن اجلولة قد ال تكون انتهت.
جسدت ارادة املقاومة يف الرد على
الرسالة االوىل يف عملية الرد أنها ّ
االعتداء ،وإفهام العدو ،باملمارسة العملية ،أن أي جتاوز للخطوط احلمر
اليت رمسها حزب اهلل لن مير مرور الكرام أيا كانت الظروف واالمثان.
النقطة الثانية أن حزب اهلل ّ
أكد أن مثل هذه الردود لن يقتصر على
مزارع شبعا،
وكرس حقيقة أن كل احلدود اللبنانية  -الفلسطينية
ّ
احملتلة ميكن أن تكون ساحة للرد على أي اعتداء الحق .وهو مستجد
مهم جدًا.
يف السياق نفسه ،من املعلوم أن قواعد االشتباك عادة ما تشمل
ايضا الوسائل القتالية وساحات االستهداف وعناصر أخرى .أهمية
كرس ايضا استخدام
هذا املفهوم تتجلى يف حقيقة أن حزب اهلل ّ
الصواريخ املضادة للدروع كجزء من املعادلة اليت حتكم الوضع القائم.
وتزداد أهمية هذا االستخدام بأنه استهدف قوة للعدو يف اراضي
فلسطني احملتلة ،اليت يعتربها كيان العدو مناطق سيادية ،وانطالقا
من االراضي اللبنانية .وينبغي التوقف بعمق عند هذا التأسيس الذي
أرسته هذه العملية حنو ارتقاء أعلى مستقب ًال.
كما أسقطت العملية رهان العدو على امكانية أن يشكل التهويل
عام ًال مؤثرًا يف قرار حزب اهلل بالرد على أي اعتداء .كل التهديدات
االسرائيلية والتلويح باعادة لبنان اىل العصر احلجري مل تثن املقاومة
عن تنفيذ ما وعد به قائدها السيد حسن نصر اهلل .ويف السياق
نفسه ،أسقط تنفيذ العملية الرهان على الضغوط الدولية لثين حزب
اهلل عن الرد .وخطورة هذا املعطى ،يف وعي مؤسسة القرار يف تل
ابيب ،أنه ُي ِّ
قلص الرهان على هذه العوامل مستقب ًال ،وهو ما سيجعل
إسرائيل أكثر ترددًا وارباكًا.
من يحُ ِّدد حالة الردع هو تعامل متلقي الرسالة مع مضمونها .قد يتلقى
طرف ما ضربة عسكرية يف سياق حمدد ت��ؤدي اىل ارتداعه .وقد
يتعرض لضربة أخرى تؤدي اىل خسائر أكرب وال تؤدي اىل ارتداعه يف
سياق آخر .اخلالصة األساسية أن الردع مفهوم متحرك وقابل للتغري
يف ضوء أي قراءة جديدة ألحد أطرافه مبا يؤدي اىل تعزيز استعداده
للذهاب حنو خيارات عمالنية أبعد مدى .ولعل املفهوم األكثر عمقًا
أن اي عملية عسكرية ليست هي بذاتها ما حيقق الردع ،وامنا جلهة
أنها حمطة تأسيسية يف مسار متواصل واحيانا تصاعدي ،وهو ما
أوضحه السيد نصر اهلل عندما أعلن أن الردود الالحقة على أي اعتداء
اسرائيلي ستكون تصاعدية وأشد على العدو .هكذا فإن قيمة أي
حمطة عملياتية ،هي مبقدار ما تنعكس يف حسابات متلقي الرسالة -
الضربة .واخلالصة األشد وقعًا على مؤسسة القرار السياسي واالمين
يف تل ابيب ،أنه رغم مزاعم القيادة االسرائيلية عن نتائج العملية،
إال أن املؤكد أن حزب اهلل حقق نتائج اسرتاتيجية مفصلية يف أكثر
أسس خليار عملياتي جديد يف معادلة الردع يف مواجهة
من اجتاه .فقد ّ
كيان العدو .واخلالصة األكثر أهمية أن قادة العدو باتوا أكثر ادراكا
أن اي جتاوز خلطوط محر رمستها املقاومة سيواجه بالردود املالئمة.
وبالتالي ،سيكونون أكثر توجسًا من أن ينحو حزب اهلل يف حال تكرار
االعتداءات اىل مسار تصاعدي يف ردوده ،خاصة وأن أي عملية رد هي
حمدد وهو الردع وتثبيت قواعد االشتباك .وعلى افرتاض
وسيلة هلدف ّ
أن أي عملية تكتيكية مل حتقق هدفها الردعي فإن ذلك يشكل أساسًا
لالرتقاء يف الردود الالحقة من أجل حتقيق االهداف املؤملة .استنادًا
اىل هذه احلقيقة ،فإن اهلاجس الذي يتوقع أن يكون أكثر حضورًا لدى
قادة العدو أنهم سيكونون أكثر ادراكا بأن خسائرهم يف املرة املقبلة
ستكون أشد بكافة املعايري املعنوية وامليدانية والردعية.
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مـقاالت وتـحقيقات

مجال ترست بنك»:
مصرف لبنان يعِد بتأمني الودائع «الشرعية» يف « ّ

خـضوع جـديد للـمارشال األمـريكي!
«مجال ترست بنك» على الئحة
إدراج
ّ
«أوفاك» الصادرة عن وزارة اخلزانة
األمريكية ،جاء مبثابة رسالة سياسية
يف حلظة دولية وإقليمية دقيقة .هذا
مدعم بتصرحيات متناقضة
االستنتاج
ّ
ملساعد شؤون االستخبارات املالية
يف وزارة اخلزانة مارشال بيلنغسلي،
ومدعومًا باحلفاوة اليت تعاملت بها
السفارة األمريكية يف لبنان مع
املصرف وتعاونه مع وكالة !USAID
«مجال ترست
فيما انشغل املعنيون يف ّ
بنك» وخارجه ،يف استيعاب الصدمة
الناجتة من إدراج املصرف وثالث
شركات تابعة له على الئحة «أوفاك»
للعقوبات األمريكية ،كان مساعد وزير
اخلزانة لشؤون االستخبارات املالية
مارشال بيلنغسلي يصدر بيانًا سياسيًا
وقحًا عن عالقة املصرف «الفاسدة
والشائنة» مع حزب اهلل ،مسرتس ًال
يف إعطاء التعليمات للحكومة اللبنانية
عن «جتميد املصرف وإغالقه وتصفيته
ّ
وحل ديونه املستحقة الشرعية» .حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة استجاب
وصرح بأن
سريعًا للتعليمات األمريكية،
ّ
«مجال ترست
«الودائع الشرعية (يف
ّ
مؤمنة يف وقت استحقاقاتها،
بنك»)
ّ
يقر بأن هناك ودائع غري شرعية
كأنه ّ
يف املصرف ،تاركًا لبيلنغسلي حتديد
ما هو شرعي وغري شرعي يف لبنان.
كان الفتًا أن قرار وزارة اخلزانة
«مجال ترست
األمريكية بإدراج
ّ
بنك» وثالث شركات تابعة له على
تسرب قبل ساعات
الئحة «أوفاك»،
ّ
من صدور القرار نفسه ،ليتبعه بعد
ساعات تصريح بيلنغسلي جلريدة
ضد
«النهار» عن االتهامات املساقة
ّ
املصرف من وزارة اخلزانة األمريكية،
وتوجيه تعليماته للحكومة اللبنانية
بوجوب «تأمني مصلحة أصحاب
احلسابات غري املنتسبني حلزب اهلل
بأسرع وقت»… الكثري من االتهامات
وجهها بيلنغسلي للمصرف وعالقته
اليت ّ
املزعومة مع حزب اهلل ،تتناقض مع
ما قاله يف  24كانون الثاني 2018
يف مؤمتر صحايف عقده يف بريوت.
صرح «املارشال» األمريكي بأنه
يومها
ّ
ضد املصارف»
توجه أي عقوبات
ّ
«لن ّ
وتبنى كالمًا منقو ً
ّ
ال عن املصارف
األوروبية واألمريكية بأن «املصارف
اللبنانية آمنة وخالية من أي حتويالت
مشبوهة».
ما وقع فيه بيلنغسلي أوحى بأن وزارة
اخلزانة األمريكية سحبت من درج
«مجال ترست بنك»
االتهامات ملف
ّ
يف حلظة سياسية دولية وإقليمية
دقيقة ،وال سيما أن تصرحيه األخري
طغى عليه الطابع السياسي من دون
تقديم دالئل .فالعالقة املزعومة بني
املصرف وحزب اهلل ،حبسب ما ورد يف
بيان وزارة اخلزانة ،تعود إىل منتصف
عام  ،2000وهي عالقة ليست متصلة
بعمليات تبييض أموال ،بل بفتح
حسابات ملؤسسات اجتماعية تدفع
رواتب موظفيها ومساهميها من خالل
ِ
ينف
املصرف ،علمًا بأنه مل يؤكد أو
بقاء هذه احلسابات مفتوحة أو إغالقها
ربطًا مبا حصل بعد إدراج البنك اللبناني
الكندي على الئحة أوفاك وما تالها يف
السنوات الالحقة من عمليات إغالق
حسابات ،أو االمتناع عن فتح حسابات
ملؤسسات وأفراد ورجال أعمال شيعة
بشكل عام.
وربطًا بهذا األمر ،كان مقلقًا أكثر

محمد وهبة

السفارة األمريكية أثنت على التعاون بني  USAIDوجمـّال ترست بنك! (هيثم املوسوي)

اعتماد سالمة التصنيف األمريكي
للحسابات الشرعية وغري الشرعية،
إذ مل يكشف األمريكيون عن مصدر
معلوماتهم عن العالقة املزعومة
والدليل الذي «يدين» بنك اجلمال،
وما إذا كانت هيئة التحقيق اخلاصة
يف مصرف لبنان واليت يرأسها سالمة،
تبلغت مسبقًا بالتدقيق الذي جتريه
وزارة اخلزانة عن حسابات يف بنك
ّ
سلمتها أي معطيات
اجلمال ،وما إذا
بهذا الشأن.
هناك وقائع إضافية تكشف عن
«غدر األمريكيني» باملصرف ،إذ
«مجال ترست بنك» حياول نسج
كان
ّ
عالقات إجيابية مع السفارة األمريكية
يف بريوت ،واعترب أنه جنح يف هذا
األمر عندما أطلق برنامج تعاون
مشرتك مع الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ( .)USAIDيومها ،أي يف
 ،2018أعلنت السفارة على حسابها
الرمسي على موقع «تويرت» ،التعاون
بني الوكالة واملصرف لرفع مستوى
احلصول على اخلدمات املالية عرب منتج
ّ
«وفر واربح»
خاص باملصرف يسمى
للوصول إىل زبائن جدد وتعزيز الثقافة
املالية لدى طالب املدارس الرمسية
يف لبنان.
ّ
شك بأنه ليس أمام لبنان سوى
ال
«مجال ترست
التعامل مع مسألة إدراج
ّ
بنك» على الئحة «أوفاك» على أنها
مسألة حمسومة النتائج ،إال أن رعب
املسؤولني املصرفيني ،دفعهم إىل
التصريح علنًا بالطاعة لألمريكيني،
كما فعل سالمة باعتماده التصنيف
الشرعي وغري الشرعي للحسابات،
ورئيس جملس إدارة مجعية املصارف
حتدث من بعبدا عن
سليم صفري الذي ّ
تطمينات أمريكية بأنه ليس هناك
مصارف أخرى مدرجة على جدول
العقوبات .هل كان صفري يقصد
التطمينات أو الغدر األمريكي؟
على أي حال ،إن هذا النوع من تقديم
فروض الطاعة لألمريكيني كان صداه
مؤملًا أمام األذية اليت حلقت بعشرات
العائالت من موظفي املصرف الذين
كانوا يناقشون مصريهم اجملهول،
وأمام مئات أصحاب احلسابات القلقني
من تصنيفهم بني شرعي وغري شرعي
وفق معايري أمريكية غري واضحة .لكن
ّ
ختطى هذه املسألة يف اجتاه
اجلميع
تعزيز استقرار السوق املصرفية بكل
الطرق املتاحة ،ولو كان بينها إعالن
اخلضوع لألمريكيني مرة جديدة .وبات
ّ
ّ
احلل الذي ميكن أن
يفتش عن
الكل

يرضي واشنطن :أي مصرف تنطبق
عليه الشروط األمريكية لـ»يفوز»
بصفقة االستحواذ على مطلوبات
«مجال ترست بنك» من
وموجودات
ّ
دون احلسابات اليت يرى األمريكيون
أنها «مشكوك فيها»؟ هل يلجأ مصرف
لبنان إىل معاجلات خمتلفة كأن يضع
يده على املصرف مباشرة ويتعهد
املصنفة أمريكيًا
ّ
مبعاجلة احلسابات
بأنها غري شرعية؟
بعض املصرفيني قالوا إن مصرف لبنان
لـ»مجال ترست بنك» بإصدار
مسح
ّ
شيكات حلساب الزبائن مسحوبة على
لبنان،
مصرف
صرح
ملا
تأكيدًا
ّ
به سالمة عن
ضمان الودائع،
سرت
كما
عن
شائعات
انتقال حسابات املصرف إىل فرنسبنك،
وهو أمر نفاه األخري يف بيان رمسي
صادر عن إدارته.

بيلنغسلي قبل
سنة :لن توجـّه
أي عقوبات
ضدّ املصارف

«جمّال ترست بنك» ...مصرف عائلي يذوي

يف نهاية عام  ،2018بلغت قيمة ودائع
«مجال ترست بنك» وفق التصنيف
ّ
تعده «االقتصاد واألعمال» ،حنو
الذي ّ
 1636مليار لرية ،ولديه ودائع بقيمة
 1368مليار لرية ،وتسليفاته بقيمة
 806مليارات لرية ،وأمواله اخلاصة
األساسية تبلغ  130مليار لرية ،وأرباحه
 7مليارات لرية .وحبسب بنك داتا،
«مجال ترست بنك» ميلك  25فرعًا
فإن
ّ
مصرفيًا يف  ،2017ولديه أكثر من
 400موظف ،وهو يتعامل مع «ستاندرد
تشارترد» كمصرف مراسلة يف
نيويورك ويف طوكيو ،ولديه تعامالت
مع مصارف مراسلة يف كولومبو ويف
لندن ويف املنامة ويف ميالن وروما،
والرياض وباريس .كذلك لديه ثالثة
مكاتب متثيلية يف لندن وساحل العاج
ونيجرييا.
«مجال
وكان رئيس جملس إدارة
ّ
ترست بنك» ،أنور اجلمال ،قد ّ
متكن
يف السنوات املاضية من شراء حصص
غالبية الورثة يف املصرف ليصبح مالكًا
ألكثر من  %95من أسهمه .كذلك باع
اجلمال عقارات بقيمة تفوق  40مليون
ّ
دوالر ،من ضمنها عقار اشرتاه من
مصرف لبنان من ضمن تركة «بنك
املدينة» ،ثم اشرتى من املطور العقاري
ّ
املتعثر مسري حداد املبنى الذي يشغله
مقره العام يف
بوصفه
اليوم
املصرف
ّ
منطقة العدلية بقيمة  20مليون دوالر
أمريكي.

نتنياهو :الصواريخ الدقيقة حلزب اهلل
أولويتنا بعد «النووي اإليراني»
علي حيدر

ِ
رد حزب
مل
ينته ّ
اعتداءي
اهلل على
َ
إس���رائ���ي���ل يف
سوريا والضاحية
اجل����ن����وب����ي����ة.
انطالقًا من هذه
احلقيقة ،انتقل
ت��رك��ي��ز جيش
العدو يف البحث
عن سيناريوات
الضربة التالية
ال�تي سيتلقاها
ه��ذه امل���رة يف
األجواء اللبنانية.
وحتاول اجلهات
نتنياهو يعيد ترتيب أولويات العمل اإلسرائيلي« :النووي» ثم
املختصة يف تل
الصواريخ الدقيقة ثم االنتشار اإليراني (أ ف ب )
أبيب استشراف
سيناريوات االستهداف الذي ستتلقاه إيران» ،مضيفًا أن «إحباط الربنامج
امل���س�َّي�ة يف األج����واء ال��ن��ووي اإلي��ران��ي يبقى على رأس
ال��ط��ائ��رات
رَّ
ّ
سلم األول��وي��ات ،ولكن بعد ذلك،
اللبنانية ،توقيتًا وأسلوبًا وهدفًا.
مبوازاة ذلك ،انتقل «الكباش» بني يف ضوء التطورات ،يأتي يف املرتبة
مؤسسة القرار يف تل أبيب وقيادة الثانية هدف وقف مشروع الصواريخ
ح���زب اهلل ،إىل س��اح��ة م��ا ُيعرف الدقيقة لدى حزب اهلل ،وبعد ذلك
بـ»املعركة على الوعي» .يهدف من فقط يأتي منع إيران من التموضع
خالهلا كل من الطرفني إىل حماولة العسكري يف سوريا ولبنان والعراق
التأثري يف حسابات اآلخر وتقديراته ،واليمن وغريها».
نتنياهو :منع مشروع الصواريخ الدقيقة
جلهة م��ا يتصل مب��ع��ادالت املرحلة
لحزب اهلل أولويتنا بعد منع «النووي
املقبلة.
اإليراني»
املواقف اليت أطلقها األم�ين العام
حل��زب اهلل السيد حسن نصراهلل ،يف اإلطار نفسه ،حضرت الرسائل
االثنني امل��اض��ي ،بعد عملية الرد امليدانية والسياسية املتبادلة بني
الصاروخي عرب احل��دود اللبنانية  -الطرفني ،يف ق��راءة تناوهلا معهد
الفلسطينية ( 1أيلول  ،)2019كانت ،أحباث األمن القومي يف تل أبيب،
من جهة ،تظهريًا للرسائل الردعية  -م��وض��ح��ًا أن اهل��ج��وم يف الضاحية
االسرتاتيجية الكامنة يف عملية الرد اجلنوبية شكل جت���اوزًا خل��ط أمحر،
الصاروخي .وأكثر من ي��درك هذه لكونها العملية اإلسرائيلية األوىل
ال��رس��ائ��ل ويلتقط معاملها ،قادة منذ حرب عام  ،2006يف األراضي
العدو وأجهزته املختصة .ومن جهة اللبنانية .يف املقابل ،لفت املعهد
أخرى ،شكلت تزخيمًا هلذه الرسائل إىل أن عملية أفيفيم «غايتها منع
يف مواجهة حتديات املرحلة املقبلة .إسرائيل من إمالء قواعد لعبة جديدة
يف ه��ذا ال��س��ي��اق ،أت��ت الرسائل واستئناف غ��ارات��ه��ا يف األراض���ي
ال�ت�ي وج��ه��ه��ا األم�ي�ن ال��ع��ام حلزب اللبنانية بشكل دائ��م ،مثلما تفعل
اهلل وح��دد فيها موقفه وخياره يف يف سوريا وال��ع��راق ،ومتكني حزب
مواجهة اسرتاتيجية العدو العدوانية ،اهلل من مواصلة عملية تعاظم قوته
من خالل قوله« :إذا اعتديتم ،فإن العسكرية» .وأضاف معدو التقرير
كل جنودكم ومستعمراتكم يف عمق أن «ح���زب اهلل يتطلع إىل إرساء
العمق ستكون ضمن أه��داف ردنا ،املعادلة اليت أنتجها رده» .ومبوجبها،
احفظوا تاريخ  1أيلول  2019ألنه املطلوب من إسرائيل «إعادة التفكري
بداية مرحلة جديدة من الوضع عند يف ح��دود «املعركة بني حربني»،
احلدود حلماية لبنان .األول من أيلول استنادًا إىل ما أعلنه حزب اهلل من أن
بداية ملرحلة جديدة للحدود اللبنانية أي عملية أخرى تنفذها يف لبنان قد
مع فلسطني احملتلة ،وليس هناك تقود إىل رد من احلزب».
خطوط محر ،ويف الدفاع عن لبنان املعطى األهم يف الداخل اإلسرائيلي
ال��ذي كشف مستوى اإلح��راج الذي
ليس هناك خطوط محر».
تعمد رئيس حكومة تعرض له نتنياهو يف أعقاب عملية
يف امل��ق��اب��ل،
ّ
العدو بنيامني نتنياهو أيضًا احلديث ال��رد الصاروخي ضد آلية عسكرية
ع��ن أول���وي���ات إس��رائ��ي��ل يف هذه ق��رب مستوطنة أفيفيم ،انعكست
املرحلة .وأعلن يف جلسة احلكومة يف حماولة تروجيه خ�لال لقائه مع
الثالثاء املاضي حتديد ثالثة أهداف املراسلني العسكريني ،بأن االتصاالت
للجيش واألج��ه��زة األمنية« :وقف والرسائل اليت وجهها رئيس احلكومة
امل��ش��روع ال��ن��ووي اإلي���ران���ي ،منع اللبنانية سعد احلريري إىل الواليات
إيران من تزويد أعدائنا بسالح دقيق املتحدة وفرنسا ومصر ،وعربها إىل
يشكل خ��ط��رًا علينا ،ومنع متوضع إسرائيل ،كانت يف أعقاب رسائل
إي��ران وأذرعها عند حدودنا .وحنن تهدئة وجهها إل��ي��ه األم�ي�ن العام
ننفذ هذه الغايات ،بعضها بصورة حل��زب اهلل ،وه��و ما مل يزعمه حتى
علنية وبعضها بصورة غري مكشوفة .خصوم حزب اهلل يف لبنان .ويكشف
وحنن مصرون على احلفاظ على أمن جلوء نتنياهو إىل ترويج هذه املقولة
إسرائيل» .يف ذات السياق ،عمد يف ال��داخ��ل اإلس��رائ��ي��ل��ي ،حماولته
مصدر أم�ني رفيع (أك���دت مصادر التعويض على مستوى الصورة،
إعالمية إسرائيلية مطلعة أن املصدر بعدما بدت يد املقاومة يف امليدان
ه��و نتنياهو ن��ف��س��ه) إىل تفسري أنها العليا ،فيما بدا جيش االحتالل
ه���ذا ال�ترت��ي��ب ب��ال��ق��ول إن رئيس اإلسرائيلي منكفئًا يف مقابل توثب
ال����وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي «أم���ر بتغيري املقاومة واندفاعها للرد يف العمق
سلم األولويات اليت تتعلق مبواجهة اإلسرائيلي.
ّ
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املسـيحيون فـي اإلدارة الـعامة :الـدولة املـدنية هـي الـح ّل
حيزًا
ال تزال «حقوق الطوائف» يف لبنان تأخذ ّ
كبريًا من النقاشات السياسية .املسيحيون،
منذ انتهاء احلرب األهلية ،يشعرون ّ
بأنهم
فقدوا «دولتهم» وبأنهم ُيعانون من ُغنب،
قسم كبري منهم عن ّ
ميت هلا
فابتعد
كل ما ّ
ٌ
بصلة .استسهلوا اهلجرة ،فاحنسر عددهم،
ثم أسسوا قطاعًا خاصًا رديفًا للقطاع العام،
ّ
فلم تعد املؤسسات العامة ُتغريهم .واآلن،
يأتي من ُيعرقل بامسهم تعيينات عامة،
حبجة غياب التوازن ،من دون الذهاب حنو
البحث يف أصل املشكلة.
 18مركزًا كانت شاغرة ،لوظيفة حارس
أحراج ،يف منطقة دير األمحر .كم عدد الذين
تقدموا بطلبات توظيف إليها من أبناء قرى
ّ
قدم» ،حبسب
دير األمحر واحمليط؟ «ما حدا ّ
رئيس مؤسسة «البورا» األب طوني خضرا،
ُمضيفًا ّ
إنه «كان سيتم توظيف أفراد ،من
ً
النبطية ،جنحوا يف املباراة ،ألن أحدا مل
يتقدم من بلدات الدير» .ال يقول خضرا
ّ
ذلك من باب انتقاد تعيني لبنانيني من
اجلنوب يف البقاع الشمالي ،ولكن لتظهري
مشكلة «انتقائية» املواطنني ُ
املنتمني إىل
التقدم إىل الوظائف
الطائفة املسيحية ،يف
ّ
«ألن األمر له عالقة باالختصاصات
الرمسية،
ّ
قدم
والوظائف اليت
يتقدمون إليها»ُ .ي ّ
ّ
خضرا الدورة األخرية يف وزارة اخلارجية
واملغرتبني ،كمثال ،حني بلغت نسبة جناح
املنتمني إىل الطائفة املسيحية .٪58.5
لكن بالعودة إىل دورات أخرى مللء شواغر
يف اإلدارة العامة ،يظهر «اخللل» بالرؤية
تتم بها مقاربة وظيفة «الدولة»،
اليت
ّ
لدى هذه الفئة من املواطنني .عام ،2017
نظمت املؤسسة الوطنية لالستخدام مباراة
مللء شواغر فيها .عدد الذين ُقبلت طلبات
ترشحهم من «املسيحيني» لوظيفة رئيس
الدائرة اإلدارية مث ًال 122 ،شخصًا ،من أصل
 526قبلت طلباتهم .أما لوظيفة سائق ،فمن
أصل  104أشخاص ُقِبَلت طلبات ترشحهم،
بلغ عدد «املسيحيني»  14شخصًا فقط .يف
وزارة الزراعة ،بلغ عدد الذين ُقبلت طلبات
ترشحهم  229مسيحيًا ،من جمموع 1841
شخصًا ،من بينهم « 199مقبو ً
ال» مسيحيًا
لوظيفة حراس أحراج وصيد وأمساك ،من
أصل  1684فردًا ُقبلوا خلوض امتحان هذه
الوظيفة.
«الفرد املسيحي حباجة إىل أن يتواضع
أكثر ،فهو ال يقبل باحلياة العادية .كان
تؤمن له دخ ًال
ُيفتش عن الوظائف اليت
ّ
أكرب ،يعين القطاع اخلاص ،بالتوازي مع
عدم وجود توجيه وتوعية يف املدارس
واجلامعات ،على أهمية وظيفة الدولة»،
يتحدث
يقول خضرا .يف اإلطار نفسه،
ّ
النائب السابق فارس سعيد ،عن ّ
أنه «حني
انهارت دولة املسيحيني يف الـ ،1975
ذهب أبناؤها يبحثون عن دولة .وكما ّ
كل
الطوائف األخرى ،بنوا خالل احلرب مؤسسات
فتقدم قطاعهم بتطوره وارتباطه
رديفة،
ّ
بالغرب ،على القطاع الرمسي» .التقى
الدافع االقتصادي مع األسباب السياسية،
اليت باعدت بني «املسيحيني» والدولة،
منذ انتهاء احلرب األهلية ،ودخول اجليش
السوري إىل لبنان« ،ثم مقاطعة االنتخابات
يف الـ  ،1992اليت ُ
اعتربت حمطة مفصلية.
بعدها بدأ تراجع الدور املسيحي يف اإلدارة
والدولة» ،حبسب الوزير السابق يوسف
لكن القصة ال تقف عند وجود قطاع
سعادةّ .
وظيفي بديل هلم« ،بل بسبب اخلوف من
اخلدمة على مساحة الوطن» ،يقول سعيد،
ذاكرًا كيف ّ
أنه ساهم يف ما مضى بإدخال
« 30شخصًا إىل قوى األمن الداخلي ،مل
َ
يبق منهم إال ثالثة» .النائب وهبة قاطيشا
ُمتفائل« :حني ُيصبح هناك دولة جدية ،ال
ينخرها الفساد للعظم ،يتشجع عندها الفرد
للعمل يف مؤسساتها».
يف الـ  ،1990كانت نسبة «املسيحيني»
الذين يتقدمون إىل الوظيفة العامة ،٪48

ليا القزي

يقول خضرا .اخنفضت النسبة إىل ٪13.5
مع بلوغ عام « ،2008لتعود وترتفع إىل
 ٪30حاليًا ،بسبب التوجيه واإلعالن السليم
عن الوظائف املتاحة .منذ بداية عملنا يف
أمنا توظيف  9500شخص يف
الـ ّ ،2008
رد املسيحيني إىل الدولة
الدولة .عملنا على ّ
وليس العكس» .ولكن إعادة ارتفاع نسبة
«املسيحيني» يف الدولة ال عالقة هلا فقط
بالتوجيه والتدريب ،فاألزمة االقتصادية
اليت تعصف بالقطاع اخلاص أدت دورًا
رئيسيًا بتبدل املعطيات« .أصبح القطاع
الرمسي ُمنافسًا ألرباب القطاع اخلاص»،
ويضيف إليه
يقول النائب آالن عونُ ،
النائب الياس حنكش «ارتفاع املعاشات،
نتيجة إقرار سلسلة الرتب والرواتب ،ما
شجع الناس على الوظيفة العامة».
ّ
أرقام إحصائيات املباريات للوظائف العامة،
تعكس سببًا آخر لنقص نسبة املواطنني
«املسيحيني» ،يف القطاع العام .فحتى لو
ُوجدت «النية» ،لالخنراط يف املؤسسات
كتحد
الرمسية« ،يربز العامل الدميوغرايف،
ّ
أساسي أمامهمّ ،
عدد كاف من
ألنه ال يوجد ٌ
املسيحيني للتقدم إىل الوظائف العامة»،
حبسب أحد اخلرباء اإلحصائيني .يف كتاب
«انتخابات جملس النواب اللبناني ،»2018
الصادر عن شركة الدولية للمعلومات،
منو الناخبني املسيحيني وصل يف
ُيذكر ّ
أن ّ
تسع سنوات ،إىل حنو  ،٪24.69مقابل
 ٪75.31منو الناخبني املسلمني ،للشرائح
العمرية ما بني الـ  21والـ  29عامًا .وإذا
استمر هذا الوضع« ،وبغياب كوارث
ّ
وحروب ،فمن املتوقع أن تنخفض نسبة
املسيحيني يف عام  2081إىل  ٪11مقابل
ارتفاع نسبة املسلمني إىل  ،٪89وذلك
ّ
تتعلق ببناء الدولة» .تدحض
عدة
ألسباب ّ
األرقام ،كالم األحزاب والسياسيني
«املسيحيني» ،عن وجود «آخر» يستولي
على «احلصة املسيحية» ،ففي األصل يوجد
أسباب «ذاتية» جتدر معاجلتها ليتمكنوا
من إنهاء ما يعتربونه «خل ًال» .وقد تكون
العد» ،وإخراج
البداية بإنهاء سياسة «وقف
ّ
الرأس من الرتاب ،لتقّبل الوضع احلقيقي،
ّ
والتمكن من وضع اسرتاتيجيات
وفهمه،
«إنقاذية» .أما يف الواقع احلالي ،فستبقى
مطالبتهم باملناصفة بعيدة املنال.
ّ
يتذكر يوسف سعادة حني كان زياد بارود
ً
وزيرا للداخلية« ،فطالبنا كتيار مردة داخل
جملس الوزراء ،بالتعاون مع جربان باسيل،
بفتح دورة يف قوى األمن الداخلي لـ 4000
عنصر ،خُمصصة للمسيحيني .تعاون اجلميع
لتصحيح اخللل ،وجنح يومها  3000عنصر.
أن شركاءنا يريدوننا ،لكن
هذا دليل على ّ
املشكلة فينا» .انطالقًا من هنا ،يتبني
أن األولوية جيب أن
للخبري اإلحصائي ّ
تكون «بناء الدولة خارج النظام الطائفي».
أما لدى السياسيني ُ
املهتمني باحلفاظ على
«املسيحية» كجماعة فاعلة يف اجملتمع،
«فعليهم البحث يف كيفية احلفاظ على
وجودها الفعلي ،من خالل تقديم احملفزات
ألبنائها حتى ال ُيهاجروا ،ويتناقص عددهم.
فالتحدي األبرز ال يتعلق بزيادة مقعدين أو
ّ
ثالثة للمسيحيني يف الدولة ،اليت ُيفرتض
أن يتم التعامل مع املواطنني فيها مبعزل
عن انتماءاتهم الدينية ،بل ما يمُ كن عمله
للحفاظ على الوجود الفعلي للمسيحيني يف
اجملتمع».
نتيجة النظام الطائفي القائم ،تربز
ّ
كل مدة يف لبنان هواجس واحدة من
اجلماعات الدينية ،فتبدأ رفع الصوت
ً
طالبة «باحلقوق» .منذ بداية التسعينيات،
ُم
والسياسيون املسيحيون ،الذين خسروا
احلرب أو ُأخرجوا من احلكمُ ،مصابون
بإحباط ،حُياولون تعميمه على اجلماعات
اليت تتأثر بهم ،من خالل احلديث عن
نب وحقوق مهدورة .أتى اتفاق الطائف،
ُغ ٍ
بأن دورهم
«ليشعر الساسة املسيحيني ّ
ُ

احنسر ،فبدأوا البحث عن تعويض له ،من
أن الطائف أعطاهم نهائية
دون أن ُي ّ
قدروا ّ
الكيان اللبناني» ،يقول فارس سعيد،
إن هؤالء «إذا مل حيكموا لبنان،
ُمضيفًا ّ
ُتصبح حدود دولتهم من كفرشيما إىل
املدفون .وإذا حكموا البلدُ ،يطالبون بالـ
 10452كلم مربعًا».
وصول العماد ميشال عون إىل رئاسة
ّ
شكل رهانًا لكثريين ،بأنه
اجلمهورية
سي ّ
شكل احلجر األساس لالنتهاء من
ُ
مرحلة التعامل مع املواطنني بوصفهم
رعايا الطوائف ،حنو بناء الدولة املدنية
ّ
لكل أبنائها .فاإلحباط
تؤمن احلقوق
اليت ّ
ال ُيصيب مجاعة دون غريها ،بل هناك
حالة عامة من التقصري يف تأمني حقوق
ّ
أن العكس هو ما
كل املواطنني .إال ّ
احلر موقعاً
حصل ،مع اختاذ التيار الوطين
ّ
له على طاولة زعماء الطوائف ،وتضييقه
دائرة االهتمام خاصته ُ
لتصبح حمصورة
بـ»مجاعتنا ،حقوقنا ،موظفينا…» ،ويظهر
األمر ّ
كأنه مجُ رد مطالبة حبقوق املسيحيني
حصة هلم يف احلكم.
العونيني ،وتأمني
ّ
سبحة ُمطالبة التيار العوني «حبقوق
كرت ُ
ّ
املسيحيني» ،من تعطيل التوقيع على
مراسيم حبجة غياب التوازن ،وصو ً
ال إىل
طلب تفسري املادة  95من الدستور.
يرفض النائب أالن عون ما سبق ،مؤكدًا
ّ
أنه «بعد الـ  ،2005بدأنا نربح املعركة تلو
األخرى يف السياسة ،واآلن خنوض معركة
البعد الوطين يقتضي أن
الوظائفّ ،
ألن ُ
يكون اجلميع معنيًا بالدولة ويشعر ّ
بأنها
حتسن شعور املسيحي جتاه
له .وبالفعل
ّ
يرد الياس
الدولة ،بعدما ُعدنا شركاء»ّ .
حنكش ّ
بأنه «مل يسبق أن كان للمسيحيني
متثيل ورقي قوي ،منذ اتفاق الطائف ،كما
هو اليوم :رئيس لديه وزن متثيلي ،الوزراء
ُمعينون من األحزاب املسيحية الوازنة،
العدد األكرب من النواب املسيحيني حيظون
مبشروعية شعبية نتيجة قانون االنتخابات،
ولكن ذلك مل يلغ دافع اهلجرة لدى
املواطنني املسيحيني ،والقرف من البلد.
املعيار جيب أن يكون الكفاءة» .فالقصة،
كما يقول وهبة قاطيشا« ،ليست عددًا،
بل دور اسرتاتيجي ،والتوحد حول فكرة
قيام دولة عادلة».
إن «الدستور واضح،
يقول يوسف سعادة ّ
بعدم ذكر املناصفة إال بالفئة األوىل .إذا
مل يكن هناك عناصر مسيحية تدخل إىل
اجليش ،مث ًال ،ال ُن ّ
شكل جيشًا؟ املسيحي ال
يتقدم إىل الوظائف العامة ،بسبب اخلوف
ّ
الذي يولده اخلطاب الطائفي التحريضي.
وهنا دور القوى السياسية املسيحية بأن
توقف هذا اخلطاب» .أما السؤال املطروح،
فهو «ما الدور الذي نريد؟ جيب أن نكون
ونشد بقية القوى
رواد الدولة املدنية،
ّ
ّ
اللبنانية حنو املواطنة».

خضرا :لوضع آلية تعتمد الكفاءة

بعيدًا عن معزوفة املناصفة ،وإصالح
اخللل ،يطرح رئيس مؤسسة «البورا» األب
طوني خضرا إشكالية أخرى يف مباريات
اخلدمة املدنية« .ملاذا يوجد وظائف ،مهلة
تقديم الطلبات إليها شهر وأخرى 15
يومًا؟ ملاذا ال يوجد معيار واحد؟ اللجان
ألن أعضاءها
الفاحصة «مزبوطة»؟ كال! ّ
درسوها
يضعون األسئلة اليت يكونون قد ّ
لطالبهم يف اجلامعات» .لذلك ،يطرح
خضرا وضع آلية «تبدأ باعتماد الكفاءة،
وطريقة اإلعالن عن الوظيفة ،وتصحيح
ّ
احلل
االمتحانات ،وإصدار املراسيم» .هذا
«حباجة إىل دولة علمانية .إذا أردنا بلداً
متنوعًا ،ممنوع على أي طائفة أن ُتهيمن.
فباألساس ،لبنان التنوع هو ُ
املستهدف».
ويسأل خضرا« :يريدون إصالح البلد أم
فليصلحوه ،ويكون هناك حقوق إنسان
ال؟ ُ
تتحسن أمور
وعدالة وتوازن ،وعندها
ّ
التوظيف».

صاحلة و َتشكّل وعي حسن
نصر اهلل
عبد الجواد

يف األيام القليلة املاضية ،احتل هجوم وحدة قتالية صغرية من حزب
ااهلل على مركبة عسكرية إسرائيلية يف أعلى اجلليل وتدمريها ،عناوين
وسائل اإلعالم العاملية والعربية .اهلجوم كان ردًا على هجوم إسرائيلي
بالطائرات املسرية على الضاحية اجلنوبية يف بريوت ،هو األول من
نوعه منذ آب  ،2006ما خُي ّل بـ»قواعد االشتباك» اليت استقرت بني
الطرفني .يف خضم احلدث ،برز وتكرر اسم مستوطنة أفيفيم ،لكون
الشارع الذي ُ
ضربت فيه املركبة اإلسرائيلية مالصق لشمال املستوطنة
اليت ال تبعد عن احلدود اللبنانية  -الفلسطينية (أو ما يسمى اخلط
األزرق) سوى  900مرت (يف مواجهة قرية مارون الرأس).
لن أخوض يف هذا املوضوع إال من خالل زاوية حمددة ،هي زاوية
الذاكرة .فما أحزنين هو عدم التطرق إىل أن مستوطنة أفيفيم ُأقيمت
عام  1958على أنقاض قرية عربية امسها «صاحلة» (أو «صلحا»).
كانت صاحلة قرية سكانها من الشيعة يف «جبل عامل» .وهلذا السبب،
ُح ِّد َدت صاحلة جزءًا ال يتجزأ من لبنان يف اتفاقية احلدود الفرنسية
الربيطانية عام  .1920لكنها كانت واحدة من سبع قرى شيعية ،وواحدة
من  24قرية ُن َ
قلت إىل السيطرة الربيطانية يف عام  1924بعد ترسيم
احلدود عام  1923بني االنتداب الربيطاني على فلسطني واالنتداب
الفرنسي لسوريا ولبنان .التغيري اجلديد ملصلحة الربيطانيني حصل
بتواطؤ فرنسي ،واهلدف :توسيع حدود املشروع الصهيوني على
حساب لبنان .بذلك ،أصبحت صاحلة قرية فلسطينية خاضعة لالنتداب
الربيطاني على فلسطني .الحقًا ،مبوجب قرار تقسيم فلسطني إىل
دولتني ،واحدة عربية واألخرى يهودية ،الصادر عن اجلمعية العامة
لألمم املتحدة عام ( 1947القرار رقم  ،)181كانت صاحلة ضمن حدود
الدولة العربية املقرتحة.
ٌهجر مجيع أهل صاحلة على األغلب يف األيام األخرية من شهر تشرين
األول /أكتوبر  1948بعد جمزرة هي واحدة من األشنع اليت ارتكبها
اجليش اإلسرائيلي خالل حرب ُ .1948
احتلت القرية بعد استسالمها
ورفع أهلها لألعالم البيض من قبل الكتيبة  79التابعة للواء السابع
ضمن «عملية حريام» ،اليت شنت يف أواخر تشرين األول /أكتوبر
ومطلع تشرين الثاني /نوفمرب  1948واليت استهدفت احتالل ما بقي
من اجلليل ،وخصوصًا اجلليل األوسط وتفريغه من السكان.
تتفق املصادر اإلسرائيلية املبنية على وثائق إسرائيلية متنوعة ،منها
أرشيف عمليات اجليش ومذكرات قادة صهاينة كبار وتقاريرهم ،يف
أن جمزرة شنيعة ُ
ارت ِكَبت يف القرية (حتى وفق املقاييس اإلسرائيلية)،
لكنها تتناقض يف عدد قتلى اجملزرة ،مع أن أغلبها يتحدث عن 94
قتي ًال ،بينهم أيضًا نساء وشيوخ وأطفال .وتعود املصادر اإلسرائيلية
لتتفق على شكل اجملزرة ،فتتحدث عن جتميع الضحايا يف داخل مسجد
القرية ونسفه عليهم (بدم بارد ومن دون أي «ضرورة» عسكرية).
لكن ذلك مل يكن يف الواقع إال أحد فصول اجملزرة اليت جرت على عدة
مراحل .يف البداية ،جمُ ع األهالي يف ساحة القرية بالقرب من املسجد،
ثم نسفت القوات جزءًا من بيوت القرية ،فأدى الركام املتطاير إىل
جرح ومقتل البعض ،تاله إعدام شبان جمُ عوا يف الساحة هلذا الغرض.
وهو إعدام أعقبه انسحاب اجليش من القرية .األحياء من األهالي
املرعوبني ،وغالبيتهم الساحقة من النساء وبعض كبار السن من
الرجال ،نقلوا القتلى واجلرحى إىل مسجد القرية الوحيد .مل يكن يف
القرية من مسعف أو طبيب ،وكان اجلرحى ميوتون بصمت ،ومل تكن
لدى من بقي من النساء املرعوبات واملصدومات أي مقدرة على دفن
عشرات الضحايا ،وغالبيتهم من الفتية الشبان والرجال.
وصبت النفط على
يف اليوم التالي عادت قوات اجليش إىل القرية،
ّ
اجلثث وأشعلت النار يف املسجد قبل أن ينسفوه على رؤوس من كان
فيه من قتلى أو جرحى أو مرافقني هلم ،ثم أخربوا القليل الباقي يف
أحياء» .توجه معظم اهلاربني إىل
القرية ،أن «ارحلوا وإال فسنحرقكم
ً
قرية مارون الرأس قبل أن يتوزعوا الحقًا على خميمات الالجئني يف
لبنان ،وبعضهم استضافتهم عائالت لبنانية يف البداية ،ثم استأجروا
غرفًا لفرتة حمدودة يف القرى الشيعية .بعض الجئي صاحلة وصل
واستقر يف قرية البازورية ،مسقط رأس (األمني العام حلزب اهلل
السيد) حسن نصر اهلل.
مل تتوقف حمنة أهل صاحلة ،فقد قتلت القوات اإلسرائيلية معظم من
حاول العودة إىل القرية يف األيام أو األشهر أو السنوات التالية ،وكان
دافع العودة العوز والفقر واحلاجة .يف الغالب ،كان الرجال يدفعون
بنسائهم إىل هذه املهمة اخلطرية ،على أمل أن يكون اإلسرائيليون
أرحم بالنساءُ .دفع مثن باهظ هلذا التصور اخلاطئ ،يف حالة واحدة
فقط ،ويف يوم واحد قتلت  4نساء من عائلة واحدة .يف منتصف
التسعينيات ،وعلى منت طائرة متجهة من عمان إىل القاهرة ،التقيت
بعجوز لبناني من البازورية ،أكد لي مأساة ما ّ
حل بالفلسطينيني
واللبنانيني خالل النكبة الفلسطينية ،ومن ذلك ما ّ
حل بقرى صاحلة
واحلولة (احلولة قرية لبنانية قتل عشرات من سكانها حتت أنقاض
مسجد القرية الذي جمُ عوا فيه) والذي تناهى إىل مسمع نصر اهلل وهو
ّ
تشكل وعي «السيد» املبكر يف طفولته.
صغري ،وهو ما أسهم يف

* كاتب فلسطيني ،رئيس سابق لبلدية البرية  -رام اهلل ،وعضو سابق يف
املجلس التشريعي الفلسطيني .مقيم يف البرية.
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الدليل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

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

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

«حوار بعبدا» يشوّه خطة «جلنة اخلرباء»:

«حق الوصول إىل املعلومات»:

ال ضـرائـب عـلى األثـرياء! مـكافحة الـفساد عـلى الـورق!
اجتمعت قوى السلطة يف بعبدا ملناقشة ّ
خطة
أعدتها جلنة اخلرباء
تصحيح مالي  -اقتصادي
ّ
االقتصاديني لرئيس اجلمهورية ميشال عون،
فانتهى األمر بهم إىل اتفاق على بنود خمتارة
منها ،تتالءم مع حساباتهم ومصاحل أزالمهم،
فغابت املعاجلات املتعلقة خبدمة الدين العام،
ال منها بيع أمالك الدولةُ ،
وحل بد ً
ّ
وأسقطت زيادة
ضريبة الفوائد بشكل دائم إىل  %11إىل جانب
رفع ضريبة الـ TVAعلى الكماليات إىل …%15
كل ما يصيب أصحاب الثروات ويفرض عليهم
حصة عادلة من فاتورة التصحيح شطب
سداد
ّ
حتت ضغط التهويل بأن «ستاندر أند بورز»
أمهلت لبنان  6أشهر.
انتهى اجتماع بعبدا املالي واالقتصادي إىل تشويه
أعدتها جلنة اخلرباء لرئيس اجلمهورية
الورقة اليت ّ
ميشال عون .الورقة كانت عبارة عن ّ
خطة قائمة
على أساس معاجلة موضعية تتضمن توزيعًا ألعباء
التصحيح بني شرائح اجملتمع ،ومعاجلة اقتصادية
بنيوية تعيد هيكلة النموذج االقتصادي من نظام
يعتمد بالكامل على التدفقات من اخلارج إىل منوذج
حتولت على
منتج قادر على «محاية اللرية» ،إال أنها ّ
أيدي «الزعماء» إىل ّ
سلة متفرقات ،فانتقوا بنودًا
وأجلوا أخرى ،من دون أن
معينة وشطبوا بعضها ّ
ّ
يكرروا إصرارهم على تنفيذ ما اتفقوا عليه سابقًا
ّ
ومل ّ
ينفذوه .فما اهلدف من االتفاق على تنفيذ
بنود موازنة  2019اليت درستها هذه القوى على
مدى  20جلسة يف جملس الوزراء و 31جلسة يف
جلنة املال واملوازنة؟ وما اجلدوى من تكرار التزام
القوى السياسية بتنفيذ ّ
خطة الكهرباء اليت ال تزال
عالقة عند إطالق مناقصات معامل اإلنتاج؟ وهل
نصدق برباءة أن هذه القوى التزمت قرار
علينا أن
ّ
تكرر ذكره
منع التوظيف يف القطاع العام الذي
ّ
تصر القوى
مرارًا منذ  2005إىل اليوم؟ وملاذا
ّ
السياسية اليت حتكم لبنان على تذكرينا بالتزامها
أقرها جملس
تطبيق عشرات القوانني النافذة اليت ّ
النواب ومل توضع موضع التنفيذ منذ سنوات؟

تشويه ورقة الخرباء

منصة
اجتماع بعبدا املالي كان يفرتض أن يكون
ّ
إلطالق عملية التصحيح املالي وجتنيب لبنان
بناء
أعدت جلنة اخلرباء،
االنهيار .وهلذا السبب
ّ
ً
ميتد
على طلب من رئيس اجلمهورية ،برنامج عمل
ّ
على ثالث سنوات بهدف «تصحيح املالية العامة
وضبط الدين العام ،ومعاجلة اخللل يف احلساب
اجلاري ،وبناء اقتصاد منتج تنافسي واحتوائي».
يتضمن الربنامج أكثر من  35بندًا يف السياسات
املالية واالقتصادية واالجتماعية أبرزها:
 خفض النفقات اجلارية للموازنة ،وال سيما خدمةالدين العام ،وحتديد سقف للتحويالت من اخلزينة
إىل مؤسسة كهرباء لبنان ال يتجاوز  1500مليار
لرية يف العام  2020وإجراء مناقصة عمومية عاملية
لشراء احملروقات ملؤسسة كهرباء لبنان.
 جتميد زيادة الرواتب واألجور يف القطاع العامملدة ثالث سنوات مع االحتفاط حبقوق املوظفني
وبدرجاتهم الستيفائها الحقًا.
 إصالح النظام التقاعدي وزيادة احملسوماتالتقاعدية مبعدل .%1
 زيادة الرسوم على السجائر احمللية الصنع بقيمة 500لرية وعلى املستوردة بقيمة  1000لرية.
 زيادة ضريبة القيمة املضافة على السلعالكمالية إىل .%15
 زيادة ضريبة الفوائد إىل  %11وجعلها دائمة(أقرت يف موازنة  2019مبعدل  %10لثالث
ّ
سنوات فقط).،
 إعادة النظر يف ختمني األمالك العموميةالبحرية.
 تقليص حجم الدين العام من خالل اعتمادالشراكة مع القطاع اخلاص.
 إقرار نظام التقاعد واحلماية االجتماعية ،إقرارنظام التغطية الصحية الشاملة.
ّ
السلة الواسعة ،اختار اجملتمعون يف
من هذه
بعبدا ،حبسب املؤمتر الصحايف الذي عقده رئيس

م .و.

احلكومة سعد احلريري إثر انتهاء االجتماع ،شطب
كل ما يتعلق بزيادة الضرائب على الشرائح
األكثر قدرة يف اجملتمع ،وهو املبدأ الذي اعتمدته
ّ
حد ما.
جلنة اخلرباء لتكون
اخلطة متوازنة إىل ّ
وبد ً
ال من الضريبة على الكماليات ،وإقرار أنظمة
التقاعد والتغطية الصحية الشاملة ،وزيادة ضريبة
قرر اجملتمعون يف بعبدا أن يعيدوا تذكري
الفوائدّ ،
أقروه والتزموا به يف موازنة 2019
اللبنانيني مبا ّ
«وتنفيذه بدقة» كما قال احلريري .كذلك ،أشار
إىل اتفاق على خفض عجز الكهرباء إىل  1500مليار
لرية ،وشراء الفيول ملؤسسة كهرباء لبنان عرب
مناقصة عاملية ،ومنع التوظيف يف القطاع العام،
املقرة ،والسماح جمللس اإلمناء
وتطبيق القوانني
ّ
واإلعمار باالستعانة بشركات دولية وحملية إلطالق
مناقصات املرحلة األوىل من برنامج «سيدر»،
وإطالق مشروعي «أليسار» و»ألينور» ،وعرض
دراسة ماكينزي على جملس الوزراء ...وخفض
الدين العام عرب التشركة مع القطاع اخلاص.

اتفاق على بيع املؤسسات العامة ذات الطابع
التجاري

كيف ستنفذ القوى السياسية خفض الدين
العام عرب التشركة؟ كانت فكرة اخلرباء أن هناك
مؤسسات عامة ذات طابع جتاري مملوكة من
الدولة ميكن بيع ثلثها للعموم ضمن سقف %1
كحد أقصى لكل مكتتب ما خيلق سوقًا
من األسهم
ّ
مالية ،ويعطي الدولة إيرادات تستعمل إلطفاء
جزء من الدين العام من دون أن ختسر سيطرتها
على هذه الشركات… لكن العبارات املرتبكة اليت
عرضها احلريري عن التشركة ال توحي بأن ما
اتفق عليه يف االجتماع هو نفسه ما رمسه اخلرباء،
ّ
تشكل بدي ًال من
فض ًال عن أن هذه اخلطوة مل تكن
ضرورة خفض خدمة الدين العام عرب آليات متفق
عليها بني مصرف لبنان ووزارة املال والدائنني
(املصارف) ،وهو األمر الذي ألغي أو مل يتفق
عليه.

حملة التهويل متواصلة

الشعبوية دفعت احلريري إىل سلوك حاد جتاه
سؤال من مراسلة صحافية تستوضح االتفاق
ذكرت شيئًا عن
على الضرائب ،فسأهلا« :هل
ُ
الضرائب؟ اجلواب عندك» .هذه اإلجابة تعين أن
الضرائب اليت اقرتحها اخلرباء لتطاول الطبقة
ثراء يف اجملتمع ،وهي الطبقة األكثر انتفاعًا
األكثر ً
من النموذج االقتصادي املعتمد يف لبنان ،شطبت
حتى اآلن .يقول أحد اخلرباء املشاركني يف جلنة
اخلرباء« :ما قاله احلريري ال يطمئن ،وليس مرحيًا
أن يتم االتفاق على جمموعة بنود عشوائية من
اخلطة املرسومة ّ
بدقة وبعناية».
ً
ورغم أن احلريري بدا مرتبكا بعد اجتماع دام ألربع
ساعات ،إال أنه حقق انتصارًا كبريًا يف نقل اجتماع
بعبدا إىل جلنة متابعة برئاسته بعدما كان ممتضعًا
من سلوك رئيس اجلمهورية جتاه استدعاء جلنة
خرباء اقتصاد ،وأمضى ميارس عملية تهويل بأن
لبنان واقع حتت ضغط اإلنذار واملهلة املمنوحة
له من «ستاندر أند بورز» لستة أشهر ،ثم مضى
يعدد اإلجراءات اليت فرضت على اليونان يوم
ّ
دخوهلا بربنامج إنقاذي مع صندوق النقد الدولي،
وهي إجراءات غري شعبية باملطلق ،ورمى أسباب
األزمة على عاتق «احلروب بيننا» و»املشاكل اليت
بدأت قبل انتخاب رئيس اجلمهورية»…
باختصار ،ميكن االستنتاج بأن حالة إنكار األزمة
الفعلية الكامنة يف بنية النموذج االقتصادي
اللبناني ال تزال على حاهلا ،واملعاجلات هي نفسها
تتكرر باخلصخصة والسياسات التقشفية.
ّ
وجتدر اإلشارة إىل أن االجتماع ضم إىل عون،
الرئيسني نبيه بري وسعد احلريري ،وكال من
الرئيس جنيب ميقاتي ،الوزير جربان باسيل،
النواب حممد رعد ،أسعد حردان ،طالل ارسالن،
آغوب بقرادونيان ،سامي اجلميل ،جهاد الصمد،
والنائبني السابقني وليد جنبالط وسليمان فرجنية،
ورئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع.

هديل فرفور

رفضت األمانة العامة جمللس الوزراء طلبًا تقدمت
به مجعيتان للحصول على معلومات حول ملف
الكهرباء ،استنادًا اىل قانون حق الوصول اىل
املعلومات ،حبجة عدم صدور املراسيم التطبيقية
تذرعت احلكومة بتقصريها يف أداء
للقانون.
ّ
واجبها كي ُ
«تفيت» بعدم جواز تطبيق القانون،
يف ما يعد مبثابة ««تعميم» على بقية اإلدارات
لالمتناع عن تطبيقه.
األمانة العامة جمللس الوزراء أفتت بعدم جواز
تطبيق قانون ّ
حق الوصول إىل املعلومات .هذا
ما يمُ كن استنتاجه ،بشكل واضح ،من رفضها،
يف  28حزيران الفائت (القرار رقم /869ص)،
ّ
«املفكرة القانونية» و»كلنا إرادة»،
قدمته
طلبًا ّ
للحصول على معلومات حول ملف إنتاج الطاقة
الكهربائية.
القرار كان أشبه بـ «مطالعة قانونية» ُمقتضبة،
استعرض فيه املدير العام لرئاسة جملس الوزراء
«مالحظات» (مرتبطة باملهل
القاضي حممود مكية ُ
وقبول الطلبات والرسوم املتوجبة لالستحصال
على نسخ من املستندات املوجودة لدى اإلدارة
ُ
وخلص إىل عدم إمكانية تطبيق القانون
وغريها)،
«يف ّ
ظل غياب صدور املرسوم التطبيقي له ()...
وقبل تشكيل اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد».
علمًا أن صدور املراسيم التطبيقية منوط باحلكومة
ّ
تتذرع
وكأنها
نفسها .وبهذا املعنى ،تبدو احلكومة
ّ
بتقاعسها عن أداء واجبها لعدم تطبيق القانون!
إىل ذلكُ ،يثري القرار ُ -
املطالعة ،بشكل واضح،
مسأليت «الصفة» و»املصلحة» للجهة اليت
العامة بطلبات للوصول
تتقدم إىل اإلدارات
ّ
ّ
إىل املعلومات (مت رفض الطلب بسبب انتفاء
الصفة واملصلحة للجهة املتقدمة وفق ما يرد يف
خامتة القرار) ،وهو «أمر غري دقيق وال ينطبق يف
حالة هذا القانون» ،حبسب تأكيد النائب السابق
و»عراب» القانون احملامي غسان خميربُ ،مشريًا
ّ
إىل أن ُ
تقدم بطلب احلصول على املعلومات ال
امل ّ
«ألن القانون
حيتاج إىل تربير صفته أو منفعته
ّ
مرتبط بشفافية اإلدارات أو ً
ال».
كالم خميرب جاء يف مؤمتر صحايف دعت إليه
ُ
«املفكرة القانونية» و»كلنا إرادة» ،أمس ،حتت
عنوان «تعطيل حق الوصول إىل املعلومات هو
تقدمتا يف
حتصني للفساد» .وكانت اجلمعيتان
ّ
ٌ
 2019/4/12بطلب احلصول على نسخة عن قرار
جملس الوزراء املتعلق بـ»املوافقة على حتويل
ّ
املتعهدة معمل دير عمار
املوقع مع الشركة
العقد
ّ
 2من طبيعته احلالية إىل عقد شراء طاقة طويل
األمد».

مخاطر القرار

«كيف ُتالم أي إدارة على خمالفة قانون حق
الوصول إىل املعلومات ،إذا كانت األمانة العامة
جمللس الوزراء أفتت بعدم جواز تطبيقه؟».
تساؤل طرحه البيان الصادر عن اجلمعيتني
اللتني وصفتا القرار بـ «اخلطري» ،كونه يصدر
عن مرجع رفيع يف اإلدارة العامة ُيفرتض أن
يكون املحُ ّفز األساس لإلدارات العامة لتطبيق
القانون ،وهو يبدو «مبثابة تعميم أو كلمة سر
يراد منها ثين كل اإلدارات العامة عن االستجابة
لطلبات احلصول على معلومات لرفع احلرج
القانوني عنها» .واستعرض البيان خماطر أخرى
ّ
تتمثل بـ»امتناع احلكومة عن تسليم معلومات
مرتبطة بإنفاق أموال من اخلزينة يف جتاهل واضح
ملبدأ الشفافية اليت يرسيها القانون» ،فضال
عن «حتوير السلطة للقوانني وتفسريها على
حنو يؤدي إىل إعفاء احلكومة واإلدارات العامة
من الضوابط وااللتزامات القانونية والدولية».
ّ
أن مطالعة مكية ال ختلو من
وأكدت اجلمعيتان ّ
«التشويه الواضح ملضمون القانون خدمة هلذه
الغاية (إعفاء احلكومة من الضوابط واإللتزامات)»،
خول احلكومة إمكانية
ولفتتا إىل ّ
أن القانون ّ
إصدار مراسيم تطبيقية «عند االقتضاء» ،أي عند
احلاجة« ،من دون أن يكون صدور أي مرسوم
حبال من األحوال شرطا لنفاذه .وهو ما أكدته
هيئة التشريع واالستشارات يف رأيني سابقني

( 2017/441و .)2018/951فاملراسيم التطبيقية
( )...تهدف إىل تسهيل تطبيق القانون من دون
أن يشكل عدم صدورها حبال من األحوال عائقًا
أمام نفاذه».
أن القرار يعكس إجتاهًا
اعترب
اجلمعيتني
بيان
ّ
«إلعادة العمل بتقاليد اإلدارة القائمة على سرية
األعمال اإلدارية ،وحلرمان املواطنني واملنظمات
غري احلكومية من إمكانية املشاركة يف جهود
مكافحة الفساد ،خالفا للمادة  13من اتفاقية
مكافحة الفساد اليت التزمت بها الدولة ()...
وأخطر ما يف هذا الرتاجع أنه يأتي يف ظل أزمة
مالية اقتصادية ،أي يف وقت يفرتض أن تبذل
احلكومة جهودا كبرية إلقناع اجلهات املقرضة

واملاحنة مبصداقيتها
يف مكافحة الفساد
واحلد منه».

استثمار يف املحافل
الدولية

يف  14كانون األول

تتذرّع األمانة العامة
ملجلس الوزراء
بتقصريها يف أداء
واجباتها لعدم تطبيق
القانون!

 ،2018أصدرت احلكومة اللبنانية تقريرًا بشأن
اإلتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال
التمييز العنصري .وفق اجلمعيتنيُ ،
«ذكر نفاذ
وتضمن
القانون يف هذا التقرير مخس مرات»،
ّ
إعالنًا ُيفيد بإنشاء موقع إلكرتوني ملواكبة تطبيقه
«تبينّ يف ما بعد أنه ال يعمل» ،ما يشري إىل
«إستثمار» الدولة اللبنانية هلذا القانون يف
احملافل الدولية للرتويج بأنها ماضية يف مسار
«مكافحة الفساد».
وحبسب رئيس مجعية «غربال» أسعد ذبيان،
حتاول الدولة منذ عام « 2017الظهور مبظهر
الئق يف احملافل الدولية وإظهار أنها حتاول
املشرع اللبناني يف
مكافحة الفساد ،وهلذا أخرج
ّ
شباط  2017قانون حق الوصول إىل املعلومات
من األدراج بعد  9سنوات من تقدميه كمشروع
قانون ،واستخدم إقراره يف الصفحات األوىل
اليت ُقدمت اىل مؤمتر سيدر حلث املاحنني
الدوليني على تقديم رزمة جديدة من الديون
واملنح» .ولفت ذبيان إىل أنه تلى قانون حق
الوصول اىل املعلومات قانونا «محاية كاشفي
الفساد» و»الشفافية يف قطاع البرتول»ّ ،
لكنهما
ُربطا أيضًا بإقرار اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد،
ُمشريا اىل أن املراسيم التطبيقية اليت من شأنها
أن تكون ُمفسرًا وعام ًال مساعدًا للقوانني «هي
احلكومية اليوم
الشماعة اليت تستعملها اإلدارات
ّ
الشفافية».
لالستمرار يف نهج التعتيم وغياب
ّ
ُ
«املفكرة القانونية» و»كلنا إرادة» دعتا
للتنصل
التذرع بتقصريها
احلكومة إىل «عدم
ّ
ّ
من مسؤولياتها» ،وبـ»تأكيد التزامها األخالقي
والدستوري بتنفيذ قانون حق الوصول اىل
املعلومات والتعميم على كل اإلدارات بوجوب
تنفيذه .وطالبتا جملس شورى الدولة بأداء دوره
يف حتقيق دولة القانون وضمان حقوق املواطنني
وحرياتهم« ،وأن يفتح الربملان حتقيقا يف متنع
اإلدارة العامة عن تنفيذ قوانينه املتصلة مبكافحة
الفساد ،وأن يبادر إىل إقرار قانون بإنشاء هيئة
ّ
وحضتا األحزاب السياسية
مكافحة الفساد»،
واملنظمات املدنية على تشكيل «أوسع إئتالف
وطين لصون املكسب احلقوقي واالجتماعي
املتمثل بقانون حق الوصول إىل املعلومات».

 %70من اإلدارات العامة ال تطبّق القانون على رأسها
مجلس النواب!

تقدمت «مبادرة غربال» بطلبات
قبل حنو عام،
ّ
ترتبط حبق الوصول اىل املعلومات اىل  133إدارة
عامة لتبيان تطبيق أحكام قانون حق الوصول
اىل املعلومات .من بني هذه الطلبات ،حصلت
اجلمعية على  34جوابًا خطيًا فقط .ما يعين أن
 99إدارة جتاهلت الطلبات ،أي حنو  %74من
االدارات العامة مل جتد نفسها معنية بتطبيق
أن جملس النواب مل ُي ّ
ُ
نفذ
القانون.
واملفارقة ّ
حتى اليوم اجلزء املهم بالقانون املتمثل بتكليف
يسهل عملية طلب املعلومات!
موظف
ّ
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مــقاالت وتـحقيقات

املوسم مستمر حتى نهاية تشرين األول:

 2500حـريق سـنوياً فـي لـبنان!
رحيل دندش
 2500حريق تلتهم
املساحات
سنويًا
احلرجية يف لبنان .هذا
الرقم ،على ضخامته،
مل جيعل احلرائق يف
سلم أولويات الوزارات
املعنية بـ»إدارتها».
حتى اآلن ،وعلى أبواب
رقم جديد للموسم
ٍ
احلالي ،ال تزال «إدارة
مسية بقوة
احلرائق»
رّ
الدفع اإلهلي ،يف
ظل معوقات كثرية،
تبدأ بالنقص الفادح
يف حراس األحراج
املكلفني
والعناصر
بإطفاء احلرائق ،وال
تنتهي باحلاجة اهلائلة
إىل املياه ،وإىل قربها
من املكان احملتمل
ُّ
حل
الندالع النريان.

غالبية الحرائق تقع يف نهاية األسبوع فيما عمال اإلنقاذ يداومون من اإلثنني إىل الجمعة! (مروان طحطح)

هذا الواقع املأسوي ال يكون إال
بفكفكة األسباب اليت تؤدي ،منذ عشر
سنوات ،إىل تعطيل «االسرتاتيجية
الوطنية إلدارة حرائق الغابات».
مل ينته موسم احلرائق بعد .مثة شهران
كامالن متبقيان قبل «إقفال» املوسم،
رمسيًا ،أواخر تشرين األول املقبل ،ما
يعين أن «احلساب» ال يزال مفتوحًا
ٍ
مساحات حرجية جديدة،
أمام خسارة
ستضاف إىل ما ابتلعته النريان منذ
بداية املوسم.
عشرات احلرائق اندلعت منذ مطلع أيار
املاضي« ،رأس» املوسم ،وال تزال
أخبار احلرائق ترد تباعًا .يف كل يوم،
مثة مساحة حرجية حترتق ،وختتزل معها
ّ
يشكل
جزءًا من الغطاء األخضر الذي ال
أكثر من  %13فقط من جممل األراضي
اللبنانية.
حبسب التقديرات الرمسية ،يندلع يف
لبنان  2500حريق سنويًا .الكارثة ال
تنحصر فقط بهذا العدد اهلائل نسبة
إىل مساحة األراضي احلرجية املتبقية،
أراض
بل يف أن «احلرائق ال تأتي على
ٍ
احرتقت سابقًا ،بل تلتهم أراضي
جديدة» ،يقول جورج أبو موسى ،مدير
العمليات يف الدفاع املدني.
اليوم ،ال رقم حمددًا ملا التهمته النريان
من مساحات خضراء يف «املوسم»
احلالي .مع ذلك ،ميكن احلديث عن
سنة «عاطلة» جدًا ،حبسب مدير التنمية
الريفية يف وزارة الزراعة شادي مهنا،
مستندًا اىل «حركة» احلرائق منذ بداية
املوسم ،واليت «تشهد ارتفاعًا ،نظرًا
إىل ازدياد الكتلة احليوية الفاعلة من
أعشاب وحشائش بعد موسم غين
باألمطار» .مهنا يدق ناقوس اخلطر،
انطالقًا من «أن املوسم مستمر حتى
نهاية تشرين األول ،وهو أخطر األشهر
حيث يشتد اجلفاف واليباس ويأتي
موسم تقشيش أغصان الزيتون ،ما
يعين أن عددًا كبريًا من احلرائق ال
يزال يف انتظارنا»!
مع ذلك ،ال حيسب املعنيون حسابًا
لكيفية مواجهة احلرائق وال لكيفية
الوقاية منها.
يف ما يتعلق باملواجهة ،ال تزال هذه
«آنية» ،إذ حتدث فقط عند وقوع
احلريق .واألسوأ أن فرق «املواجهة»

غري كافية ،إذ عادة ما يقوم بها عناصر
الدفاع املدني ،وحيدين ،يساندهم،
يف بعض األحيان ،عناصر من اجليش
وبعض طوافاته .وحبسب أبو موسى،
فإن «النسبة األكرب من عناصر الدفاع
املدني متطوعون يضطرون إىل ترك
أعماهلم ليساعدوا يف اإلطفاء ،وهو
ما جيعل الوضع غري مستقر» ،فيما
املوظفون الثابتون يف اجلهاز ال
يتعدون « 700موظف 400 ،منهم يف
قسم العمليات ،والباقون إداريون».
وعليه« ،ما من عناصر كافني ،واألهم
من ذلك متفرغني ومتوافرين يف
املراكز كل الوقت ،وهذا يسبب غالبًا
متدد احلرائق وصعوبة السيطرة عليها».
مثة عامل آخر يزيد األمور تعقيدًا ،إذ
إن هناك «حاجة ملحة إىل مصادر مياه
قريبة من األحراج ،وشق طرقات خاصة
لسيارات اإلطفاء ،على أن ال تفتح إال
للتعامل مع احلرائق».
حيدث كل ذلك ،فيما احللول متوافرة،
وفق «االسرتاتيجية الوطنية إلدارة
حرائق الغابات يف لبنان» اليت ّ
تبناها
جملس الوزراء عام  2009وال تزال
معطلة لغياب اإلرادة السياسية!
يّ
تبن
وحبسب املعنيني« ،لو جرى
تلك االسرتاتيجية ،ألمكن تاليف
وقوع الكثري من اخلسائر البيئية اليت
تكرب عامًا بعد عام» ،إذ تشتمل هذه
االسرتاتيجية على ثالثة حماور أساسية:
الوقاية واملكافحة والتأهيل ،وهي
مهام تتوزعها كل من وزارات البيئة
والداخلية والزراعة والدفاع وجملس
اإلمناء واإلعمار واهليئة العليا لإلغاثة
ومركز األحباث الزراعية ومجعية الثروة
احلرجية والتنمية ،فيما ختتص وزارة
الزراعة وحدها بالشقني الوقائي
وإعادة التأهيل والتحريج.
يف الشق الوقائي ،أي يف ما يتعلق
بشكل أساسي بتنظيف أحراج لبنان
وتشحيلها قبل موسم اجلفاف ،مثة
صعوبات حتول دون قيام الوزارة
مبهماتها ،منها «حصة» الربنامج من
املوازنة ،إذ إن «ما هو مرصود يف
املوازنة له أقل بكثري مما جيب» ،يقول
مهنا .ومن جهة أخرى ،مثة نقص فادح
يف عدد حراس األحراج ،إذ إن هناك
«أقل من  150عنصرًا موزعني يف كل

لبنان ،ويعملون وفق دوام إداري من
الثامنة صباحًا حتى الثالثة والنصف بعد
الظهر ،من اإلثنني حتى اجلمعة .يعمل
هؤالء ضمن الدوام الرمسي ،فيما تبينّ
«حركة» احلرائق أن غالبيتها «حتصل
يف الويك آند»! يفرتض ذلك تعزيز
وجود احلراس يف الغابات واملساحات
احلرجية «لتولي الرقابة ومنع التشحيل
غري القانوني والتعديات على األحراج،
وال سيما أن كثريًا من احلرائق مفتعل
بسبب أعمال البناء وتوسيع حدود بعض
األراضي اليت حتدها الغابات ،وبهدف
تغيري وجهة استعمال األراضي» .كما
ميكن هؤالء أن يلعبوا دور «اإلنذار
املبكر» ،إذ ميكنهم على األقل «التدخل
السريع واإلعالم بداية اشتعال احلريق،
ألن ما قد حيتاج إىل كوب ماء عند
بدايته قد ال ختمده الطوافات بعد
نصف ساعة!» .ويلفت مهنا اىل أن
املرسوم الرقم  9924املتعلق بتنظيم
الفرق الفنية ملراقبة األحراج والصادر
عام  ،2013يلحظ توظيف  386حارس
أحراج ،مبا يؤمن  8عناصر لكل مركز،
مبعدل أربعة عناصر لكل دوام ،لتغطية
الدوامني النهاري والليلي.
لكن ،رغم تلك احلاجة ،حدث العكس.
إذ «احتجز»  106ناجحني يف جملس
اخلدمة املدنية لوظيفة حراس أحراج
بسبب اختالل التوازن الطائفي!

لكن ماذا عن دور البلديات؟

يشرح مهنا أن وزارة الزراعة ترسل
كتابًا إىل وزارة الداخلية ترسله بدورها
ليعمم على كل البلديات
إىل احملافظني
ّ
بضرورة التقشيش وتنظيف جوانب
الطرقات قبل بداية موسم الصيف.
«هنا ينتهي دور الوزارة» .أما ما بعد
الكتب ،فال يبدو أن البلديات تقوم
بدورها ،ال بل إن «هناك غيابًا شبه
كامل للبلديات يف مكافحة احلرائق»،
وفق مصادر يف وزارة البيئة ،حبجة
«عدم توافر اإلمكانيات املادية» .وقد
بينت دراسة أجرتها طالبة الدكتوراه يف
ّ
اجلامعة اللبنانية ،سوزي زيدان ،حول
التعامل مع احلرائق ،أن «من أصل 90
بلدية ،هناك بلدية واحدة تضع خطة
سنوية تعمل مبوجبها على تشحيل
األشجار وإزالة األعشاب اليابسة»!

رئة العامل حترتق من التجارة… ورئتنا من «العمران»
حبيب معلوف
إذا سلمنا باحلقيقة العلمية اليت تقول
إن غابات األمازون اليت حترتق منذ
فرتة تشكل رئة العامل ،فهذا يعين
أن بلدًا كلبنان ،لديه أيضًا حرائقه
وتتناقص غاباته ومساحاته اخلضراء
بشكل مستمر وخطري ،معين ايضًا مبثل
هذه احلرائق.
صحيح أن بعض التقارير العلمية شكك
مؤخرا يف أن هذه الغابات تنتج %20
من االوكسيجني العاملي ،اال أن نصف
هذه النسبة ليس باألمر القليل أيضًا
على صحة البشرية ،خصوصًا اذا ما
ربطنا ما حيصل هلذه الغابات  -ولغابات
العامل عمومًا  -بقضية تغري املناخ
العاملي اليت باتت تهدد حياة كل فرد
على هذا الكوكب .انطالقًا من ذلك،
على احلكومة اللبنانية أن تأخذ موقفًا
حمددًا مما جيري وتراجع سياساتها
واسرتاتيجياتها يف هذا االجتاه.
وجتدر االشارة أن حرائق الغابات ،ال
سيما يف هذه املنطقة األكثر غنى
بالتنوع البيولوجي ،ليست جديدة،
إال بعددها ومبستوى قوتها واإلهمال
والتأخر يف البدء مبعاجلتها .فحتى
أمس كان عدد احلرائق الذي ضرب
هذه الغابات قد جتاوز  80ألف حريق
خالل عام  ،2019وهي تشكل زيادة
أكثر من  %90باملقارنة مع الفرتة
نفسها من العام املاضي! كذلك
حصل تأخر واضح يف إدخال الطائرات
واجليش للبدء بعمليات املعاجلة يف
الربازيل .واذا ربطنا ما حصل مبوقف
الرئيس الربازيلي جايري بولسونارو
وبتصرحياته يف محالته االنتخابية
لناحية عدم اعرتافه بقضية تغري املناخ
(أسوة بالرئيس االمريكي) ،وبوعوده
االنتخابية السابقة بفتح هذه الغابات
أمام شتى أنواع االستثمارات كالزراعة
وتربية املواشي ،إضافة اىل الصناعات
االستخراجية ،لغنى هذه املنطقة
باملعادن الثمينة والنادرة ،ومطالبته
مبنح املزارعني احلق يف حرق الغابات
وحتويلها لزراعة احملاصيل ،ويف
طليعتها الصويا التجارية ...لعرفنا أن
موضوع احرتاق هذه الغابات وأي غابة
اخرى يف العامل بات ال ينفصل عن
صحة االنظمة السياسية واالقتصادية،
وال عن صحة الكوكب ايضًا.
وجتدر االشارة اىل أن مفهوم السماح
باإلحراق من أجل البستنة ،بات مفهومًا
عامليًا ،إذ باتت تتقارب النسب اليت
تتحدث عنها التقارير الدولية وتلك
احمللية ،كمثل القول إن معظم احلرائق
يف العامل تصنف «مفتعلة» بنسبة
تصل اىل ما بني  80و .%90فكما
حترق الشركات الكربى يف العامل
الغابات من اجل مشاريع زراعية جتارية
كربى ،كذلك يتم افتعال احلرائق عندنا
كل سنة من اجل البناء واالستثمار وما
يسمى «التوسع احلضري».
مل يكن مستغربًا اهتمام الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون بهذه
القضية أثناء انعقاد قمة جمموعة الدول
الصناعية السبع يف بالده االسبوع
املاضي .ففرنسا كانت مهتمة جدًا
بتطبيق اتفاقية املناخ اليت أبرمت يف
باريس عام  2015ومبدى التزام الدول
بها .ولطاملا كان موضوع إدارة الغابات
واملطالبة بوقف القطع العشوائي وغري
النظامي يف صلب مفاوضات املناخ
اليت حتصل كل عام بني الدول ،إذ
تعترب الغابات ،مثل احمليطات متامًا،
خزانًا لثاني أوكسيد الكربون املتهم
الرئيسي بتغري املناخ .ولطاملا مت
التحذير ،من خالل التقارير الدولية
ذات الصلة ،بأن قطع الغابات (ألهداف

شتى) يتسبب يف إعادة إفالت غازات
الكربون يف اجلو وانتقاص القدرة
على امتصاص هذه الغازات اخلطرة،
وبالتالي زيادة االنبعاثات املتسببة يف
االحتباس احلراري .ولذلك كان بني
البنود املتداول بها دائمًا بني الدول،
كيفية متويل حسن إدارة الغابات
ومحايتها من القطع اجلائر واحلرائق،
كمطلب دولي لتخفيف االنبعاثات
وسجلت
املتسببة يف تغري املناخ.
ّ
ّ
أكثر من مئة دولة تعهدات (بعد
مؤمتر باريس) بإجراءات تتعلق بتغيري
استخدام األراضي ومحاية الغابات
كجزء من مساهمتها الوطنية ملكافحة
تغري املناخ .ولطاملا كانت الدول
احملتضنة ألهم الغابات يف العامل ،مثل
الربازيل والبريو وبوليفيا والباراغوي…
تطالب مبساعدات وتعويضات مالية من
الدول الغنية حلماية هذه الغابات .وهذا
ما يفسر السجال التارخيي املمتد بني
رؤساء الدول النامية وتلك املتقدمة،
ال سيما حول «متويل» سبل التخفيف
من انبعاثات األرض ،او متويل عمليات
التكيف مع قضية تغري املناخ .وبينما
كان بعض التقارير يتهم البلدان
الفقرية وسكانها احملليني بإزالة
الغابات ،ويقرتح عليها أساليب حياة
بديلة ،كانت تقارير أخرى أكثر عمقًا،
تعترب أن املسبب الرئيسي إلزالة
الغابات ليس الطرق القدمية والتقليدية
يف العيش ،وان اعتمدت على اإلزالة
أو اإلحراق ألسباب زراعية صغرية
أو لصناعة االخشاب ،بل مشاريع
الزراعات التجارية الكبرية ،حني تأتي
شركات كربى مبشاريع زراعية كربى
ألصناف حمددة مطلوبة عامليًا ،مثل
الصويا أو الذرة ،وتستغل الغابات
والدول والسكان احملليني معًا.
فبحسب تقارير الفاو عن وضع الغابات
يف العامل (ال سيما تقرير العام ،)2016
فإن الزراعة التجارية لكربيات الشركات
العاملية يف املناطق املدارية وشبه
املدارية وأمريكا الالتينية ،مسؤولة عن
حنو  40إىل  %70من إزالة الغابات،
باملقارنة مع  %10بسبب التوسع
احلضري!
وهذا ما يفسر أسباب تعثر إجياد السبل
من أجل محاية الغابات وحماربة قضية
تغري املناخ .وهذا ما يؤكد جمددًا أن
موضوع محاية الغابات مرتبط باألمن
الغذائي العاملي ،إضافة اىل األمن
الصحي ،وأن هناك حاجة إىل إعادة
النظر يف اقتصاد السوق وقواعده ،إذا
أردنا أن حنمي املناخ والغابات ودميومة
احلياة على هذا الكوكب.
ومبا أن لبنان ملتزم رمسيًا باتفاقية
باريس املناخية ،عليه يف هذه املناسبة
أن يراجع حساباته لناحية طرق محايته
وإدارته ملساحاته اخلضراء .وإذ يعترب
التوسع احلضري يف لبنان أخطر من
ّ
التوسع الزراعي وأخطر من حرائق
يتسبب شق الطرقات
الغابات ،وقد
ّ
وإنشاء املشاريع االستثمارية التجارية
املسماة «سياحية» يف تشتيت
الغابات واألحراج وقطع تواصلها
وتدمري الوديان بالردميات ،إضافة اىل
الدمار الذي أحدثته سياسة السدود
السطحية املدمرة… فعلى وزارة
البيئة يف احلكومة اللبنانية أن تعيد
النظر يف اسرتاتيجيتها وتعرض على
احلكومة توجهات أخرى معكوسة متامًا
يف املشاريع املسماة إمنائية ،حلماية
ما بقي من مساحات خضراء واإلسهام
تغي املناخ احمللي
فع ًال يف مكافحة
رّ
والعاملي ،قبل أن نفقد رئتنا يف لبنان
كليًا وخنتنق.
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مــناسبات

الطفلة املالك اوليفيا داني سركيس
حتتفل بعيد ميالدها
احتفلت الطفلة املالك
اوليفيا داني سركيس
بعيد ميالدها وسط
فرحة والديها داني
ونورما ...وجدها جورج
وجدتها كاتيا سركيس
واالهل واالقارب وذلك
يف منزل العائلة يف
مرييالندز.
كما حضر املناسبة رئيس
حزب  OLCعضو بلدية
كامربالند بول غارارد
وعقيلته كارن وامني عام
حزب الوطنيني االحرار
يف اسرتاليا الصديق
كلوفيس البطي وعقيلته
ايفون واالب منصور
وآخرون.
يتمنى السيد كلوفيس
البطي واسرة «الهريالد»
للطفلة املالك العمر
الطويل املليء بالسعادة
وألهلها دوام الفرح.
ألف مربوك.

املركز
يتشرف
الثقايف االسرتالي
العربي  /منتدى
بطرس عنداري
بدعوتكم لحضور
ندوة وحوار مع
محرري
نقيب
الصحافة اللبنانية
االستاذ جوزف القصيفي
بعنوان :صحافة االنتشار يف
خدمة لبنان
وذلك مساء األربعاء املوافق
يف  2019 /09 / 25الساعة
السابعة مساء على العنوان
التالي:
Level
2,
925
Canterbury
Road,
Lakemba

( قاعة جمعية كفرحلدا)
الدعوة عامة
لإلستعالم :الرجاء االتصال
بالدكتور عماد برّو على
الرقم0415190013 :
Sponsored
by:
Kafarhelda Charity
Association
and
the Arab Bank of
Australia

Kfarsaroun Charity Association

ΔϳήϴΨϟ ϥϭέΎλήϔϛ ΔϴόϤΟ
In Conjunction with the

ﻳﺪﻋﻮﻛﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ  -ﺳﻴﺪﻧـﻲ

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

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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إعــالنات

عزيزي املقيم
حوالي  38،000أسرتالي يف عداد املفقودين
كل عام  ،نصفهم من الشباب .لحسن الحظ ،
يتم العثور على معظمهم على قيد الحياة خالل
أيام من إعداد التقرير.
ومع ذلك ،فان نسبة مئوية صغرية تبقى
مفقودة ،مما يرتك العائالت تعيش مع أسئلة
دون أجوبة ،مثل :ملاذا حدث ذلك  ،وكيف
حدث ذلك  ،وأين هم ،وهل هم ساملون؟
يعود النجاح يف تعقب األشخاص املفقودين إىل
العمل الكبري الذي تقوم به الشرطة وغريها
من املنظمات ،مثل وحدة عائالت وأصدقاء
املفقودين (.)FFMPU

يف جمع األسر؛
• املساعدة يف فهم قضايا األشخاص املفقودين
والوكاالت وخيارات البحث؛
• صفحة الفيسبوك وغريها من املنشورات
حول األشخاص املفقودين؛
• الدعم السريري واملعلومات ملقدمي
الخدمات؛ و
• االتصال مع وكاالت يف جميع أنحاء قطاع
االشخاص املفقودين.
مع األسبوع الوطني للمفقودين الشهر املاضي،
من املهم أن نزيد الوعي بهذه القضية ،بما
يف ذلك األسباب التي تجعل الناس يف عداد
املفقودين ،اآلثار االجتماعية واملالية وكيف
يمكن للمجتمع أن يشارك .بعد كل شيء ،فإن
املجتمع هو أعيننا وآذاننا يف هذه الحاالت،
مما يساعد الشرطة يف العثور على اآلالف من
األشخاص الذين يختفون كل عام.

ان هذه الوحدة ( )FFMPUهي فريدة من نوعها
يف أسرتاليا .إنها الوحدة الوحيدة التي تقدم
املشورة والدعم من قـِبـَل مهنيني مدربني إىل
عائالت وأصدقاء املفقودين .تشمل الخدمات أدعو اهلل أال تحتاج أبدًا إىل هذه الخدمات،
لكنني أشجعك على مشاركة هذه املعلومات
التي تقدمها الوحدة:
• املشورة واملعلومات واإلحاالت املجانية وسط أصدقائك  -فقط ربما احتجت لها يوما.
والسرية للعائالت واألصدقاء املتضررين من
تفضلوا بقبول فائق االحرتام
رئيس البلدية
خسارة شخص مفقود؛
كال عصفور
• دعم اجتماعات وأحداث الوحدة للمساعدة

Saturday 7 of September 2019
7,00 pm

نصنع أكثر من  60قياسا ألسياخ الشك من الـ stainless steel
لالستعمال املنزلي والتجاري بأجود املاركات

نليب طلبات املطاعم وشركات املأكوالت.
األسعار ابتدا ًء من
حسم  10باملية
لدى شـراء دزينة  $12.80للسيخ الواحد

صناعة اسرتالية
كفالة  5سنوات على
مجيع مصنوعاتنا مبواصفات عالية اجلودة

نفتح أيام الجمعة والسبت واألحد من الـ  9صباحاً حتى الـ  5عصراً

22/3 Dursley Road, Yennora NSW, 2161, Ph: 0420 753 937 , www.bbqskewer.com.au
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أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
نفتح 7
أيام يف
األسبوع

بإدارة طوني شالال وأوالده

من االثنني حتى األربعاء من  5صباحا  5 -بعد الظهر
من الخميس حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 10ليال

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

نفتح  7أيام يف األسبوع:
مناقيش  -لحم
بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق
والشنكليش
والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج..
تشكيلة مميزة
ومتنوعة من
املأكوالت اللبنانية
2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321, M: 0414 22 55 77
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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شــعر وأدب

القصيدة العالية يف الربع األخري من عام 2019

برعاية إعالمية من صحيفة اهلريالد  ،وبعد عمل أدبي متواصل
من شعراء وأدباء جمموعة القصيدة العالية ملدة شهر  .تعلن
نتائج املسابقة للربع األخري من عام  2019رمسيا يف صحيفة
اهلريالد الراعية .

الكتابة اجلديدة
املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن نص ودع
املركز الثاني للشاعرة أمل هندي عن نص قمر مكتمل
املركز الثالث للشاعرة نور املوصلي عن نص أكره األرقام

النتائج الشاهقة للقصيدة العالية
الشعر العمودي
الفئة الوطنية
املركز األول للشاعرة لينا فرح عن قصيدة فساد
املركز الثاني للشاعر عزام سعيد عيسى عن قصيدة تأبط
شعرا
املركز الثالث للشاعرة مها الصبح عن قصيدة إىل وطين

النص النثري املفتوح
املركز األول للشاعرة دميا شيخ عن نص الوطن
املركز الثاني للشاعرة هناء سلوم عن نص تفاحة مسروقة
املركز الثالث للشاعرة امل هندي عن نص على قيد النجاة
قصيدة النثر

الفئة الوطنية
املركز األول للشاعرة مها بالن عن نص غربة روح
املركز الثاني للشاعرة سلوى اجلايف عن نص من وحي التقنني
املركز الثالث للشاعرة رنيم أبو خضري عن نص تشتعل بدون
رماد

الفئة الوطنية
املركز األول للشاعرة لينا فرح عن قصيدة على سبيل الوطن
املركز الثاني للشاعرة رماح بوبو عن قصيدة وفاء إىل لينا
املركز الثالث للشاعرة منار ناصر عن قصيدة ليس غبارا
ولكن

اخلاطرة األدبية
الفئة العامة
املركز األول للشاعرة لينا قنجراوي عن نص بال بوصلة
املركز الثاني للشاعرة سلوى اجلايف عن نص يا بعضا مين
املركز الثالث للشاعرة رنيم أبو خضري عن نص ها هنا بيتنا
الفئة الوجدانية
املركز األول للشاعرة هناء سلوم عن نص بهاء الروح
املركز الثاني للشاعرة سلوى اجلايف عن نص روحي وأناها
اهلائمة
املركز الثالث للشاعرة هناء سلوم عن نصها على واجهة اللهفة

الفئة العامة
املركز األول للشاعر عزام سعيد عيسى عن قصيدة ممدوح
عدوان
املركز الثاني للشاعرة مها الصبح عن قصيدة املعلقة
املركز الثالث للشاعر حممد دبدوب عن قصيدة بذار الشوق

الفئة العامة
املركز األول للشاعرة مريم األمحد عن قصيدة ال تقف
باستعداد
املركز الثاني للشاعر أنور شعيب عن قصيدة سلعة
املركز الثالث للشاعرة رنيم أبو خضري عن قصيدة أنا أنثى

اخلاطرة الرمزية
املركز االول للشاعرة لينا فرح عن نص عالمات احلياة
املركز الثاني للشاعرة مها بالن عن نص يامسني
املركز الثالث للشاعرة سلوى اجلايف عن نص تآمر
الومضة النثرية

الفئة الوجدانية
املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن قصيدة سفرجل
املركز الثاني للشاعرة منار ناصر عن قصيدة نسيان
املركز الثالث للشاعرة رانية فتوح عن قصيدة على رائحتك

الفئة العامة
املركز األول للشاعرة أمل هندي عن ومضة رؤية
املركز الثاني للشاعرة رنيم أبو خضري عن ومضة السيدة
املركز الثالث للشاعرة رنيم أبو خضري عن ومضة يصهل احلنني

الفئة الوجدانية
املركز األول للشاعر سامر اخلطيب عن قصيدة جب الرؤيا
املركز الثاني للشاعرة هناء سلوم عن قصيدة ثغر التجلي
املركز الثالث للشاعرة نور املوصلي عن قصيدة ألفت
احرتاقي

الفئة السوريالية
املركز األول للشاعرة دميا شيخ عن نص ساعة معطلة عن
النقيق
املركز الثاني للشاعرة دميا شيخ عن قصيدة مثل حلم شبق
املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد عن قصيدة جوكندا

الفئة الوطنية
املركز األول للشاعرة رماح بوبو عن ومضة يونيفيل
املركز الثاني للشاعرة لينا قنجراوي عن ومضة عصافري
املركز الثالث للشاعرة مها الصبح عن ومضة السنبلة األوىل

الفئة السوريالية
املركز األول للشاعر سامر اخلطيب فلسفة
املركز الثاني للشاعرة جلينة نبهان عن قصيدة أرديك يقينا

الفئة الرمزية
املركز األول للشاعرة جلينة نبهان عن نص جنون
املركز الثاني للشاعرة عذاب رستم عن قصيدة رحيانة احلب
املركز الثالث للشاعرة رنيم أبو خضري عن قصيدة أملح
صورتك

الفئة األسطورية
املركز األول للشاعر سامر اخلطيب عن قصيدة برزخ عينيها
املركز الثاني للشاعرة مثرية حسني عن قصيدة تعويذة
املركز الثالث للشاعر عزام سعيد عيسى عن قصيدة قبلة
الفئة الرمزية
املركز األول للشاعر سامر اخلطيب عن قصيدة هاو وهاوية
املركز الثاني للشاعر حممد دبدوب عن قصيدة حوار

قصيدة التفعيلة
الفئة العامة
املركز األول للشاعرة مثرية حسني عن قصيدة سؤال
املركز الثاني للشاعرة جلينة نبهان عن قصيدة ويبقى
البياض
املركز الثالث للشاعر حممد دبدوب عن قصيدة احلقيقة
الفئة الرمزية
املركز األول للشاعر سامر اخلطيب عن قصيدة فاحتة السمع
املركز الثاني للشاعرة نور املوصلي عن قصيدة قناديل
شوق
املركز الثالث للشاعر حممد دبدوب عن قصيدة أحلى قدر
الشعر احملكي
املركز األول للشاعرة نور املوصلي عن قصيدة فخار
املركز الثاني للشاعرة مها الصبح عن قصيدة عالبال
املركز الثالث للشاعرة مها بالن عن قصيدة احللم
الومضة املوزونة
الفئة الوطنية
املركز األول للشاعرة مثرية حسني عن ومضة غربة
املركز الثاني للشاعرة رماح بوبو عن ومضة سوريا
املركز الثالث للشاعرة مها الصبح عن ومضة شوق
الفئة العامة
املركز األول للشاعرة مها الصبح عن ومضة البحر
املركز الثاني للشاعرة رميا حممود عن ومضة اهلل أكمل
املركز الثالث للشاعرة ليلى أمحد عن ومضة علة
الفئة األسطورية
املركز األول للشاعر سامر اخلطيب عن ومضة لن تسألوني
املركز الثاني للشاعر حممد دبدوب عن ومضة عجز
املركز الثالث للشاعرة مها الصبح عن ومضة نار
الومضة احملكية
املركز األول لألديبة سلوى اجلايف يف مجيع املشاركات

الفئة األسطورية
املركز األول للشاعرة رميا حممود عن قصيدة آثم وقيت
املركز الثاني للشاعرة سلوى اجلايف عن قصيدة أنصاف آهلة
املركز الثالث للشاعرة عذاب رستم عن قصيدة كيف ال
أذكره.
النص األدبي
الفئة العامة
املركز األول للشاعرة نور املوصلي عن نص روايات
خمتلفة
املركز الثاني للشاعرة نهى حسني عن نصها أفكر يف
املرحاض
املركز الثالث للشاعرة مريم األمحد عن نص بعت بييت
الفئة الرمزية
املركز األول للشاعرة نهى حسني عن نص واو
املركز الثاني للشاعرة عذاب رستم عن نص فتنة امرأة
املركز الثالث للشاعرة عبري علي عن نص وتسأل
الفئة السوريالية
املركز األول للشاعرة رميا حممود عن نص إىل درويش
املركز الثاني للشاعرة مريم األمحد عن نص أسناني مكسورة
املركز الثالث للشاعر أنور شعيب عن نص يتيمة الفئة
الوجدانية
املركز األول للشاعرة ليلى أمحد عن نص رواق
املركز الثاني للشاعرة سلوى اجلايف عن نص مدونة عبور
املركز الثالث للشاعرة منار ناصر عن نص أغراني الغيم
الفئة األسطورية
املركز األول للشاعرة دمية شيخ عن نص لقمة من رياح
املركز الثاني للشاعرة رميا حممود عن نص قاب قصيدة
املركز الثالث للشاعرة رنيم أبو خضري عن نص أنا أيضا

الفئة الوجدانية
املركز األول للشاعرة أمل هندي عن ومضة صالة
املركز الثاني للشاعرة عذاب رستم عن ومضة هبط الليل
املركز الثالث لألديبة سلوى اجلايف عن ومضة قدمت قليب
الفئة الرمزية والسوريالية
املركز األول للشاعرة جلينة نبهان عن ومضة غرية
املركز الثاني للشاعرة رميا حممود عن ومضة حتت وسادتها
املركز الثالث للشاعرة رميا حممود عن ومضة شالك املطوي
هايكو
املركز األول للشاعر أنور شعيب
املركز الثاني للشاعرة ليلى أمحد
املركز الثالث للشاعرة مها الصبح
القصة القصرية
املركز األول لألديبة نور املوصلي عن قصة الغريب
املركز الثاني لألديبة مريم األمحد عن قصة شادي والبطاطا
املركز الثالث لألديبة نور املوصلي عن قصة ضيف منتصف
الليل
القصة القصرية جدا
املركز األول لألديبة رميا حممود عن قصة تشويه
املركز الثاني لألديبة عذاب رستم عن قصة نهاية
املركز الثالث لألديية ليلى أمحد عن قصة صراط
متنح شهادة تقدير خاصة من قبل إدارة اجملموعة لكل من
األمساء
لينا فرح عن عالماتها الكاملة يف مجيع املشاركات
مثرية حسني عن عالمتها الكاملة يف الومضة املوزونة
رماح بوبو عن عالماتها الكاملة يف ثالث مشاركات
نور املوصلي عن عالمتها الكاملة يف احملكي
سامر اخلطيب عن العالمة الكاملة يف قصيدة فلسقة
أنور شعيب عن عالمته الكاملة يف اهلايكو
شكرا لرئيس التحرير يف صحيفة اهلريالد األستاذ اإلعالمي الكبري
أنطونيوس بو رزق ولإلعالمي الفنان اجلميل سعيد دهان ولكل
الطاقم اإلعالمي يف فريق عمل اهلريالد الراعية ،شكرا للجنة
التحكيم وإلدارة اجملموعة للجهد املبذول واملتابعة احلثيثة من
قبل الشاعرة مثرية حسني آدمن اجملموعة ،شكرا لكل من ساهم
معنا يف املشاركة والتفاعل من شعراء ومتابعني.

مدير مجموعة القصيدة العالية
محمد عامر األحمد
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كـتابات

جيمس غراي مل حيلّق بنا «حنو النجوم» ..التلوث البيئي والغذائي يهدد
ونواه بومباك سح َر األلباب ومضى
احلياة واجملتمع ككل

البندقية | يف اليوم الثاني من»مهرجان البندقية» ،كنا على موعد يف املسابقة
الرمسية مع فيلمني أمريكيني ال يتشابهان إطالقًا .األول هوليوودي بامتياز
من إخراج جيمس غراي ،كان منتظرًا جدًا ،خباصة بسبب البطل الرئيسي براد
بيت .الثاني جيمع آدام درايفر وسكارلت جوهانسون ،من إخراج أحد أهم وجوه
سينما املؤلف يف أمريكا نواه بومباك بفيلم من إنتاج «نتفليكس» .األول خيال
علمي عن الفضاء سيئ جدًا ،والثاني ممتاز وواقعي إىل أبعد حدود.

«حنو النجوم» جليمس غراي

من الغريب اختيار جيمس غراي «حنو النجوم» (من العبارة الالتينية الشهرية
 )Per aspera ad astraكعنوان لفيلمه األول من نوع اخليال العلمي .مل يأخذنا
أي مكان .وراء ميزانية الفيلم
الفيلم حنو النجوم ،باألحرى مل يأخذنا إىل ّ
الضخمة ،ومركبات الفضاء ،والكواكب ،والنجوم ،والشخصيات الثانوية
أي دور؛ يدور الفيلم حول إحدى أقدم القصص اليت عرفتها
اليت ليس هلا ّ
البشرية :عالقة األب واالبن.
إن أحداثه جتري يف املستقبل القريب .رائد
ليس للفيلم تاريخ ّ
حمدد ،فلنقل ّ
الفضاء روي مكربايد (براد بيت) هو من األشخاص االنطوائينيّ ،
جتنده حكومة
الواليات املتحدة (ألسباب غبية) ملهمة خطرية :السفر إىل كوكب نبتون ،موقع
مشروع «ليما» ،ملعرفة إن كان املشروع مرتبطًا بإرسال كمية هائلة من الطاقة
اليت تنفجر باجتاه األرض
وتهدد النظام الشمسي .كان كليفورد مكربايد
ّ
(تومي لي جونز) ،والد روي ورائد الفضاء األفضل ،يدير املشروع .لكن بعد
مضي  ١٦عامًا ،اختفت السفينة واختفى من عليها .واآلن سيذهب روي يف
املهمة نفسها إلنقاذ الكوكب ومواجهة «الدادي إشوز».

يدور «حنو النجوم» حول االستكشاف ،اهلوس ،الشعور بالوحدة ،وتفكّك العالقات اإلنسانية

يعود غراي إىل الفكرة الغالبة على أفالمه :مهما فعلنا ،ال ميكننا اهلرب من
ماضينا .يقدم مرة أخرى موضوع اآلباء والبنني .آباء مصابون جبنون العظمة
يقودون أطفاهلم إىل زنزانات أحالمهم القاتلة .وألنه من األسهل إلقاء اللوم
على املاضي بد ًال من التحلي بالشجاعة للرتكيز على مشاكل اليوم ،وإلقاء
اللوم على التقدم العلمي بد ًال من حتديد أخطاء استخدامه ،والرتكيز على سرد
مشاكل األبوة بد ًال من إنشاء شخصيات معقدة ،وألن تقديم فيلم خيال علمي
لنص كاد أن يكون جيدًا ،اختار غراي
يعد مرحبًا أكثر من تقديم رؤية واضحة
ّ
هذا الطريق الذي سار عليه كثريون وفشلوا سينمائيًا («انرتستلر»« ،ارايفل»
و»فرست مان») .هكذا أضاع املخرج ساعتني من الزمن يف أوبرا مرئية مل
تضف شيئًا إىل السينما (املوسيقى كانت جيدة) .الفيلم غري مبهر بصريًا،
رأينا الكثري منه قب ًال ،لكن مشاهده مجيلة .ميكن أن يكون احلديث العلمي ذا
مصداقية (ال أعلم) .القصة متهورة ،فوضوية ،غري متطورة ،مضللة وأحيانًا
سخيفةُ ،تركت فيها األشياء طائفة على السطح .بدا التمثيل فوضويًا على
الرغم من أن براد بيت قادر على التعامل مع تعقيد شخصيته ،ولكنه يقدم يف
الفيلم أداء مباشرًا من دون جهد.
يدور «حنو النجوم» حول االستكشاف ،اهلوس ،الشعور بالوحدة ،وتفكك
العالقات اإلنسانية ،وبالتأكيد العالقة الضيقة للغاية بني األب واالبن .يقدم
جزءًا صغريًا من كل شيء يف فيلم طموح ولكن حمدود ،يفتقر إىل التوليفة
النهائية اليت جتمع وتشمل كل ما رأيناه واختربناه.

«قصة زواج» لنواه بومباك

بال مبالغة؛ كان للفيلم تأثريه الكبري على اجلميع بال استثناء .ما زلنا يف
بداية املهرجان ،إال أن اسم الفيلم سوف يسمع يف احلفل اخلتامي وحنن يف
االنتظار .هناك أفالم تدخل مباشرة إىل القلب مع النظرة األوىل ،تكون قادرة
على إشراكنا عاطفيًا يف السرد ،إىل درجة أن الشخصيات على الشاشة تندمج
متامًا مع حياتنا« .قصة زواج» لنواه بومباك هو واحد من هذه األفالم.
بداية الفيلم ال ُتنسى :تشارلي (آدام درايفر) ونيكول (سكارلت جوهانسون)
يصفان مزايا كل منهما ،بينما ُتظهر لنا الشاشة حلظات من حياتهما معًا:
احلب ،اجلنس ،الضحك ،الطبخ ،اختاذ القرارات ،اجملادالت اهلادئة منها
واحلادة ،اللعب مع ابنهما هنري وكل ما جيعل صورة العائلة مجي ًال .هو خمرج
مسرحي وهي ممثلة .وهما اآلن على وشك الطالق.
«قصة زواج» هو حتليل دقيق لعالقة تتفكك .هو اخليط الرفيع بني احلب
والكراهية .احلاجز بني املراهقة األبدية واملسؤوليات األسرية .البسمة اليت
حتول الغضب إىل نكسة .هو نهاية عامل صغري ُرويت حبنان.
تظهر لتفادي ّ
هو احلالوة يف عامل ينهار .القفزة املفاجئة لتفادي سقوط املزهرية .اإلمياءات
اليت تقول عن احلب أكثر من الكلمات املنطوقة .امليلودراما اليت تتحول إىل
كوميديا .االنفصال الودي الذي يتحول إىل عملية طالق معقدة .هو اخلوف
من فقدان االبن .هو اإلمياءات والكلمات والصور .الشعور أن نكون أبًا وأمًا.
يدمر اللحظات السعيدة .اخلوف واالتهامات وحبر اآلالم .هو
االنفصال الذي ّ
نسميه حّبًا.
التفاصيل الدقيقة .هو االعرتاف .هذا الشيء الغامض الذي
ّ
الكائن املظلم الذي نسميه زواجًا .هو أن نكون على قيد احلياة .سينما نواه
بومباك هندسية مسرحية ،كامريته تصور األساسيات .عمله اجلديد هو األهم
ملحة بكامريا
واألفضل ،بيد راسخة حافظ على أسلوب نابضّ ،
قدم حوارات ّ
تضغط على وجوه شخصياته وتكاد تسحقهم .التقط الدموع ،االبتسامات،
وصور سلوكيات تتجاوز اخلطوط
الغضب الذي ُيطبع دوائر على احليطان،
ّ
املستقيمة .الفيلم يتحدث عن شخصني حمددين ،يتحدثان كثريًا عن حقائق
عاملية تسهل رؤيتها ،كأنها مرآة حيث ترى نفسك يف مناقشات صغرية
تنتهي بصراخ ،ترى نفسك يف نفور ،وتسمع نصيحة جيدة من غرباء وتتفاجأ
بالكوميديا املوجودة فيها برغم كآبة املوضوع.
«قصة زواج» هو بالتأكيد فيلم ناجح من مجيع النواحي :األداء العظيم واألفضل
للممثلني ،البداية والغناء والنهاية ،وقبل أي شيء الواقعية والنضارة اليت
تثبت قدرة وموهبة املؤلف واملخرج (بومباك بالتأكيد) .ميكن للسينما العودة
إىل املوضوعات والقصص احملطمة واملبتذلة واملعادة كثريًا ،ولكن من
دون أن تفتقر إىل األصالة .يقدم الفيلم احلياة البسيطة واملعقدة بأفراحها
وأحزانها ،اليت تستحق العودة إىل الشاشة الكبرية طاملا لدينا الرغبة بأن نغرق
ونفقد أنفسنا فيها.

التلوث البيئي وانعكاسه على اجملتمع احلياتي واملعيشي
ينجم عنه اكرب واخطر الكوارث الطبيعية وامراض جديدة
خميفة جدًا ومن املمكن بأن تكون مميتة يف اكثر األحيان.
او قد تصبح أمراضا مستعصية ومن الصعب جدًا الشفاء
منها .
ونرى هذه االيام أشياء مذهلة وخميفة جدًا حيث اصبح
االنسان يعيش حتت رمحة احلظ والظروف والعوامل
الطبيعية واملفاجآت العديدة.
يواجه العامل اليوم أمراضا جديدة وأوبئة قاتلة يقال انها
نامجة من تكاثر النفايات العضوية والكيماوية الناجتة من
نفايات البيوت السكنية ومن معامل حرارية وصناعية
لكي تصبح يف اجملارير للصرف الصحي واليت يتم
حتويلها بواسطة االنابيب واألنهر اىل اآلراضي الزراعية
للري واملزروعات .ويف بعض األحيان تفوح منها روائح
كريهة وأنواع من الغازات السامة تؤثر على نظافة اهلواء
وتزيد األوبئة املناخية املرتاكمة.
حيولون الصرف
الصحي
ّ
ويف بعض الدول املتقدمة احيانا ّ
ورواسب املعامل اىل بعض األنهر والبحور  .ويف بلدان
أخرى يكررونها يف معامل خاصة لتكون صاحلة ملاء الشفة
َاي ماء للشرب وغريها.
ومن املعروف ان هذه اجملارير حتمل يف خمزونها الكثري
من انواع البكترييا الغري مكتشفة واالمراض البشرية
املستعصية ألنها غري صاحلة ألي شيء من قبل ان تتكرر
وتتعقم يف معامل خاصة هلا  .فكلما ازداد عدد سكان
العامل اصبح الطلب والضغط كبريا على املزروعات
والصناعات والتجارة لتغطية وتأمني الطلب الشديد
للمجتمعات من خضار وفاكهة وحبوب ومواد غذائية مت
إنتاجها على الطريقة الزراعية احلديثة بواسطة انواع من
املواد الكماوية املشبعة باهلرمونات واإلضاءة الكهربائية
واخلاز والبخار واحلرارة االصطناعية
املضرة صحيًا ..ومن
ّ
جهة اخرى من اجل تزويد البيوت باألدوات الكهربائية
واملفروشات واأللبسة واملواد األولية وغريها من أدوات
الراحة والكماليات .فكلما ازداد العامل سكانًا سيزداد
اخلطر البيئي وتزداد االمراض اخلطرية وانبعاث السموم
يف اهلواء.
واخلطر الثاني الذي يهدد العامل هو انتاج الدواجن
ايام قليلة حبقنها بعدة انواع من
واألمساك خالل ّ
اهلرمونات العضوية واالصطناعية ،وباألخص الدجاج
الذي ينمو يف مدة قصرية جدًا َاي ما تعادل  ٣٠يوما
لكي تصبح الدجاجة قياس  ١٦او  .١٧هذا شيء خيالي
وغري صحي بأي بشكل من االشكال .واكثر املزروعات
تنضج يف وقت قصري جدا جدًا بواسطة اهلرمونات واملواد
الكيماوية اخلطرية.
فما هو السبب يف تطوير هذه النباتات على حساب
صحة االنسان وحياته وتربية هذه املخلوقات وتكبريها
يف وقت قصري مما يأخذ العامل اىل اجملهول صحيًا وال
يوجد دواء من اجل ازالة الرتاكم الكيماوي من جسم
االنسان.
حدا هلذه الطريقة من اجل حياة
اطلب منه تعاىل بأن يضع ّ
أفضل ..وال اريد هذه الطريقة لتأمني العيش اجلميل
والعمر الطويل .ولكنين ارى بها وسيلة للقضاء على
االنسان باكرًا وطريقا معبدة اىل نار اجلحيم والزوال من
الوجود.
جيب أال يكبرّ وا االنسان على هذه الطريقة وإال فما
سيكون املصري؟ فهل يا ترى من املمكن ان يولد االنسان
طفل اليوم ويصبح رجال خالل  ٣٠أو  ٣٥يومًا ..هذا شيء
خطري وغري اعتيادي ومرض ال دواء له بتاتًا وشيء خارج
عن املألوف وعن طاعة ومشيئته وإرادته العظمى.
فيجب عل احتاد دول العامل أن جيد حال جذريا هلذه
االمور املستفحلة صناعيًا ومنع هذه االعمال املمنوعة
زراعيًا
واملضرة للحياة لقتل الناس االبرياء يف كل
ّ
بلدان العامل.

النفط اخلام والزيت والغاز ال
بد أن تنفد

عدة دراسات قام بها عدد كبري من اعظم واكرب
من بعد ً
علماء االقتصاد مدعومني من كربى شركات لالستثمار
واالكتشافات يف العامل وعدد كبري من املهندسني

الكيماويني لألحباث والتطور العلمي والصناعي بالنسبة للبديل
عن النفط توصل اىل بديل عن النفط من فضالت النفايات
واخلضار والفاكهة واملياه والزيوت من بعض األشجار والنباتات
والصرف الصحي ألن مجيع هذه املواد األولية غري
مضرة للحياة
ّ
وخالية من السموم القاتلة وغري ّ
مضرة للتغري املناخي وطبقة
األوزون .
وهناك معلومات موثقة جدا بالنسبة لالستغناء عن النفط قبل
نهاية الربع الثاني من هذا القرن َاي القرن احلادي والعشرين
ميالديًا.
والشيء اخلطري جدًا بالنسبة لنهاية البرتول هو خلق مضاعفات
كبرية يف العامل العربي هذه ستصبح هذه الدول افقر دول
العامل وتزداد البطالة بالنسبة  ١٥اىل  ٢٠باملئة وسيزداد عدد
السكان ما بني  ١٠اىل  ١٥باملئة ..وهذه االمور ستتم خالل مدة
الـ  ٢٠عاما القادمة.
وهذا الشيء سيؤثر على االقتصاد العاملي وباألخص الدول
الكربى اليت
تسوق بضائعها يف الدول النفطية وباقي الدول
ّ
العربية بألوف املليارات من الدوالرات والعملة الصعبة سنويًا.
ومن املعلوم ان الدول العربية اكرب واكثر الدول املنتجة للنفط
اخلام ،ابتدااء من العراق وسوريا ومجيع دول اخلليج وإيران
ويف الوقت نفسه اكرب أسواق يف العامل من حيث الطلب الشديد
على مجيع انواع السلع لالستهالك اليومي والبضائع من البابوج
اىل الطربوش.
والشيء الثاني املخيف ايضًا هو اليد العاملة يف الدول النفطية
وأكثرية العمال الذين يعملون يف حقول النفط وغريها وهم
من دول العامل الثالث وعددهم باملاليني وهذا الشيء املؤسف
اآلتي اىل العامل حيث سيزداد الفقراء
واملشردون واالمراض
ّ
واحلروب.
والدول اليت تتأثر جذريًا هي الدول الفقرية يف احمليط العربي
واإلقليمي والعديد من دول العامل الثالث والبعض من الدول
املتطورة.
فمن هو املستفيد من هذه التكنولوجيا اجلديدة اليت تدر األرباح
اهلائلة وتعد مبستقبل باهر؟
املستفيد هي الدول الكربى واوهلا إسرائيل وامريكا واوروبا
وبعض الدول الكربى اليت تستثمر أمواهلا يف عدة قطاعات من
هذا النوع وهكذا تنتهي احلروب العربية وختمد نريان النفط
وينتهي شراء األسلحة لقتل الناس االبرياء.
وهذا هو اكرب انهزام للدول العربية منذ فجر التاريخ عندما تفقد
اكرب الثروات من الذهب األسود ..عندها ستعود للعيش يف حقبة
العصر احلجري بينما العامل يعيش يف القرن احلادي والعشرين.
يا هلا من فاجعة كربى ومأساة تارخيية تقضي على األخضر
واليابس وتقضي ايضًا على االنسان والبنيان والبشر واحلجر..
انه مصري حمزن جدًا.
ّ
اننا نأسف هلذا املستقبل املخزي واملصري
املشؤوم الذي
ستؤول اليه هذه الدول ..اننا حنزن على هذه الشعوب وعلى
مصريها الكارثي االسود.
فما هو احلل الوحيد واملخرج االفضل لضمان حقوق االنسان
والبنيان واألوطان؟
من املعروف اننا يف عاملنا العربي حنب املعجزات والعجائب.
وال نستطيع أن نفعل أي شيء الصالح االمور ووضع رؤية
مستقبلية.
ويف مثل ظروف كهذه حنن بأمس احلاجة اىل املعجزات اإلهلية
لكي ينعم اهلل علينا بكنز جديد بديل عن النفط أي الذهب
األسود لكي نعود وحنيا عن جديد حياة افضل وعيشا أرغد
ورفاهية واسرتخاء وراحة بال ونضع احلروب والويالت يف سلة
النفايات فنتطور ونطور أشغالنا وأعمالنا وجمتمعنا ونصبح شعبا
حيا وجمتمعا متكامال لديه اكتفاء ذاتي وال نبقى من شعوب
العامل الثالث نعيش حتت خط الفقر نعاني من الويالت واالمراض
واإلهمال واحلروب.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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الـسبت  7أيـلول 2019

تتـمات

دوكان :الوضع طارئ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ُ
قرت يف «سيدر»،
ما زالت قائمة مبوجب هذه الشروط الثالثة اليت أ ّ
ومنها مشاريع حمددة».
ّ
وأكد «ان لبنان حباجة ماسة اىل بنى حتتية مادية وإجتماعية ،وهي
غري موجودة يف لبنان ،ونأمل يف أن توضع على السكة خلدمة
الشعب اللبناني وإلعادة إنعاش االقتصاد اللبناني والنهوض به».
وقال :هناك نوع من املثلث يف «سيدر» ،الطرف االول هو املشاريع
وهي موجودة ،إال انها جيب ان ختضع للهرمية االفضل..
أما الطرف الثاني من املثلث فهو التمويل ،وانا مل امسع اي جهة
ماحنة تقول لي قررنا وقف التمويل او لن ننفذ وعود التمويل يف
لبنان.
أما الطرف الثالث من املثلث فهو اإلصالحات ،واملطلوب هو واضح،
ليس ان نقوم بهذه االصالحات من أجل إرضاء اجملتمع الدولي،
بل لوضع البلد على السكة الصحيحة وعودة احلياة االقتصادية اىل
طبيعتها.
ودعا إىل ان تتضمن موازنة العام  ،2020تدابري ختفض من االنفاق،
وشدد على ان «أكثر اجلهود جيب ان تكون حول ضبط االنفاق
وهذا هو الوضع يف كل بلدان العامل ،فاملفوضية االوروبية عندما
تتحدث اىل فرنسا تطلب منها ان تقوم جبهود اكرب من اجل احلد من
االنفاق ،الن هذا امر هيكلي وأسهل من زيادة الضرائب».
واذ ذكر ان  %60من الدين العام يأتي من عجز شركة الكهرباء يف
لبنان وهذه املشاكل بدأت منذ زمن طويل ،فانه اكد انه ال بد من
التصرف ازاء ملف الكهرباء.
وجدد القول :علينا ان نعمل على كافة اجلبهات وليس على جبهة
واحدة ،مثل اجلبهة الفنية والتقنية من اجل زيادة التغذية ،ولكن
ايضا حتسني اجلباية وانا افهم ان االمر صار على السكة .رمبا هناك
بعض الرتدد حيال موضوعني ،االول ان نلتزم مبا قيل يف فصل
الربيع وهو على االقل ان نبدأ بزيادة التعرفة منذ االول من كانون
نرحل هذا القرار اكثر بعد..
الثاني  ،2020وأال حناول ان ّ
ورأى انه ال بد من اصالح نظام التعاقد احلكومي ،الن الشفافية
اساسية يف هذا القطاع أكان للشركات اللبنانية او االجنبية ،وهناك
التهرب
ايضا ضرورة االصالحات يف اجلمارك ويف آليات مكافحة
ّ
الضرييب باالضافة اىل خفض االعفاءات الضريبية».
ودعا اىل تعزيز قدرات جهات مكافحة الفساد .وقال :هناك فكرة
بدت لي جيدة أقرتحها على اجملتمع املدني وهي مسودة مشروع
حول االصالح القضائي ،وهو مشروع قانون بدأ الربملان مبناقشته
على الرغم من عدم وصوله اىل النص النهائي..
واعترب أن «الوضع حرج ،لكن الثقة هي املفتاح والكلمة االساسية
اليت اعتمدناها يف مؤمتر سيدر» .وقال« :حنن نفهم ان احلكومة
اللبنانية امامها الكثري من العمل لتقوم به ،وانا افهم ان االطراف
يف لقاء بعبدا ملتزمة بهذا اجملهود وكذلك اجلهات املاحنة ،اال ان
عقد الثقة هذا حازم .جيب ان تنطلق عملية سيدر يف أسرع وقت
ممكن ولكن على كل اجلبهات».
وعن صرف اموال سيدر ،قال« :ليس هناك اي تاريخ لصرف
مستحقات سيدر ،ولكن سيبدأ الصرف وستعطى هذه األموال
وجيب ان نفهم ذلك ،ولكنها ليست يف اطار مساعدة ،ستمول عجز
املوازنة بشكل مباشر ،ولكن كما سبق وقلت فإن الكثري من األمور
مرتبطة بالثقة وهذا ال يؤثر فقط على املبالغ اليت ستعطى بل على
اجلهات املاحنة .فعندما تقول اجلهات املاحنة انها وصلت اىل مرحلة
من الثقة ستعطى األموال».
وعن انطباعه يف سرعة تطبيق اإلصالحات اليت اقرت يف األشهر
املاضية ،قال« :بالنسبة لسرعة التنفيذ لقد مت تضييع تسعة اشهر
بني ايار وكانون الثاني يف ظل غياب احلكومة ،لكن مؤمتر سيدر عقد
قبل اإلنتخابات بشهر ،وكانت كل التدابري ضمن النقاش العام،
وال ميكن ألحد ان يقول ان الناخب اللبناني كان جيهل شروط هذا
العقد .بني  6ايار تاريخ اإلنتخابات و 31كانون الثاني تاريخ اعالن
اإلصالحات مل حيصل اي شي .وشدد على «ان هدف اإلصالحات
ليس الرضاء اي جهة بل هي حاجة ،واملوازنة نفس الشيء .كل
دولة حباجة اىل موازنة لتعمل ،وان دولة من دون موازنة ال ميكنها
ان تنفق بشكل طبيعي ورشيد ،طبعا املهل الزمنية مهمة وجيب
احرتامها».
واكد انه «ال بد من جلنة متابعة كي ال حيصل تداخل بني املشاريع،
واهلدف منها عملي وتقين» ،مؤكدا ان «اجتماعات املتابعة جيب ان
حتصل بشكل متكرر».
وردا على سؤال اكد «ان فكرة انعاش اإلقتصاد اللبناني سيؤمن
فرص عمل للبنانيني ،والغرض النهائي منه ليس مساعدة الالجئني
السوريني».
وعن زيادة الضرائب ،قال« :حنن نتحدث عن زيادة التعرفة يف ما
يتعلق بالكهرباء ،انا قلت ان األمر لن يؤدي اىل اخلروج من الكساد
اإلقتصادي الذي يعاني منه لبنان منذ العام  .1994حنن نقول ان
هذه التعرفة جيب ان تبدأ زيادتها بشكل تدرجيي مع تأمني خدمة
افضل .املسألة ليست يف ان نتمكن من ختفيض عجز الكهرباء
بشكل هائل بل بشكل تدرجيي .ان جباية الفواتري بشكل كامل
ليست مستحيلة جيب ان نبدأ بالقيام بهذا األمر ألنه اشارة على
االلتزام السياسي باإلصالحات».
اضاف« :اما يف ما يتعلق مبوضوع الضرائب ،جيب ان تكون هناك
تدابري تستهدف ضبط اإلنفاق والضرائب من جهة اخرى ،وقلت ان
التنفيذ جيب ان يكون على ضبط اإلنفاق اكثر من الضرائب.
واكد انه يتحدث عن اصالح شامل يف املالية العامة وال يشدد على

الضريبة حبد ذاتها.
ورأى ان «نسبة اجلباية يف لبنان بالنسبة للناتج احمللي جيب
ان تكون من  10اىل  12يف املئة»( .مزيد من التفاصيل على
الصفحتني  6و)22

الرئيس عون

على صعيد آخر اكد رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون أن «لبنان
كان وال يزال على رأس املدافعني عن القضايا العربية احملقة
ويف طليعتها قضية فلسطني ،وحنن نسعى يف كل املناسبات اىل
حتقيق التوافق العربي ،ألن االختالف بني الدول العربية الذي حيول
دون جلوسها معا حول طاولة مستديرة سيدفع بفرض حلول عليها
ال ترغب بها .وقال :موقفنا هذا بات معروفا سواء يف لبنان او لدى
خمتلف الدول العربية ،وسبق وكررناه يف اجتماعات القمم العربية
املتتالية او من اعلى املنابر الدولية يف االمم املتحدة».
وأسف ان تكون احلروب قد فتتت املوقف العربي وحالت دون
التوصل اىل موقف عربي موحد ،فتم استضعافنا ،آمال «اال تنجح
هذه احملاولة يف حتقيق اهدافها» ،مشددا على أن «اجلمعية العامة
لالمم املتحدة ستصوت يف دورتها املقبلة يف  13الشهر اجلاري
على اقامة «اكادميية االنسان للتالقي واحلوار» يف لبنان ،وسوف
تعلم هذه االكادميية خمتلف احلضارات واالديان واالتنيات يف العامل
على قيم السالم الذي ال ميكن ان ينشأ على الورق امنا بني خمتلف
افراد البشر على تنوع انتماءاتهم» ،داعيا الشباب العربي اىل
«تشجيع هذه املبادرة واملساهمة يف تعريف خمتلف الشعوب على
بعضها البعض ،فيصبحوا رسل سالم ،وتتطور خمتلف العالقات بني
العرب انفسهم من جهة وبني العرب والعامل من جهة ثانية».
كالم رئيس اجلمهورية جاء يف خالل استقباله امس االول يف قصر
بعبدا ،يف حضور وزير الدولة لشؤون التجارة اخلارجية حسن مراد،
وفدا يضم شبانا وشابات من خمتلف الدول العربية يشاركون يف
نشاطات «خميم الشباب القومي العربي» الذي انعقد يف دار احلنان
يف البقاع بني  27أب و 4ايلول يف دورته الـ.»28
وكان الوزير مراد حتدث يف مستهل اللقاء ،فشكر للرئيس عون
استقباله الوفد ،وقال« :حنن هنا وفد من خميم الشباب القومي
العربي الذي تأسس منذ  28سنة يف العام  ،1991من قبل جمموعة
مفكرين» ،ولفت اىل ان «ما جيمعنا هو فلسطني واملقاومة ،وحنن
نقيم حلقات حوار ونقاش حول خمتلف القضايا العربية الجياد ما
جيمعنا من قواسم مشرتكة لتحقيق اهلدف الذي نؤمن به».
كما حتدث مدير املخيم حممد امساعيل ،حمييا لبنان على «التزامه
الدائم باملبادىء والقضايا العربية» ،معتربا ان «هذا املخيم الشبابي
يعكس االميان بالوحدة العربية» ،شارحا اهداف املخيم واهميته
بالنسبة للشباب.
السيد واجرى معه جولة افق
واستقبل الرئيس عون النائب مجيل
ّ
تناولت االوضاع العامة ،ال سيما منها الوضع االقتصادي ،يف ضوء
املداوالت اليت متت خالل االجتماع السياسي  -االقتصادي الذي عقد
يف قصر بعبدا يوم االثنني املاضي.
واعترب السيد بعد اللقاء ان «اهم العوامل يف حتسني االقتصاد هو
ضبط االنفاق يف املؤسسات العامة يف الدولة والتدابري الرادعة
للفساد قبل حتميل املواطنني اعباء اضافية يف ظل الوضع العام»،
وقال« :حبثت مع الرئيس عون يف الوضع الذي نشأ مؤخرا على
احلدود وموقفه ،وما حصل اسفر عن اعادة خلق روادع متنع املساس
بسيادة لبنان».
واستقبل الرئيس عون النائب ماريو عون وعرض معه شؤونا
سياسية وامنائية ،يف ضوء النتائج االجيابية اليت تركتها اقامة رئيس
اجلمهورية يف املقر الرئاسي الصيفي يف قصر بيت الدين.
يف جمال آخر ،استقبل الرئيس عون نقيب اطباء لبنان يف بريوت
الربوفسور شرف ابو شرف مع اعضاء جلنة االنعاش السريع لتوقف
القلب ،الذين اطلعوا رئيس اجلمهورية على التحضريات اجلارية
الطالق محلة التوعية الوطنية لتحسني نسبة النجاة من توقف القلب
خارج املستشفى ،وذلك خالل املؤمتر الذي سيعقد هلذه الغاية يف
نقابة اطباء بريوت يوم السبت  28ايلول اجلاري.
ونوه الرئيس عون مبا تقوم به نقابة اطباء لبنان يف بريوت وجلنة
االنعاش السريع لتوقف القلب ،معتربا ان «هذه احلملة ال بد ان
تساهم يف التوعية وانقاذ الكثريين» ،مقدرا «دور مجعية االنعاش
السريع واملنظمات غري احلكومية املشاركة يف هذه احلملة»( .مزيد
من التفاصيل على الصفحة .)3

نتنياهو يضغط على...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

صعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو الضغط على
ّ
الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أنه من املمكن أن
جيتمع مع نظريه اإليراني حسن روحاني على هامش أعمال اجلمعية
العامة لألمم املتحدة.
وقال نتنياهو للصحافيني يف مطار بن غوريون قبيل توجهه إىل
لندن يف زيارة رمسية امس االول« :هذا ليس وقت إجراء حمادثات
مع إيران.
إنه وقت زيادة الضغط عليها» .وأعلن بعد اجتماعه مع رئيس وزراء
بريطانيا بوريس جونسون أنهما يتفقان على ضرورة منع إيران من
احلصول على سالح نووي ووقف سلوكها املزعزع لالستقرار.
وتعكس تصرحيات نتنياهو خالفا علنيا نادر احلدوث بني رئيس
الوزراء اإلسرائيلي املنتمي لليمني والرئيس األمريكي بشأن قضية
إيران النووية .ونصح نتنياهو فيما سبق فرنسا بعدم التقارب مع
إيران.
وعادة ما يراهن نتنياهو ،الذي حيارب من أجل مستقبله السياسي
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يف انتخابات جترى يوم  17أيلول اجلاري ،على أن تأثريه على زعماء
الغرب خاصة املنتمني مثله لليمني ومنهم ترامب وجونسون أمر
مهم ألمن إسرائيل.
وترك ترامب أمس األول اجملال مفتوحا الحتمال عقد اجتماع مع
روحاني يف نيويورك وقال« :كل شيء ممكن ..إنهم سريغبون يف
حل مشكلتهم».
وقالت إيران إنها ستبدأ اعتبارا من اجلمعة (امس) ،تطوير أجهزة
طرد مركزي لتسريع عملية ختصيب اليورانيوم وهو ما ميكن أن ينتج
وقودا لتشغيل حمطات الكهرباء أو صنع قنابل ذرية.
ووصف نتنياهو ذلك بأنه «انتهاك آخر واستفزاز آخر من إيران،
هذه املرة يف جمال سعيها ألسلحة نووية».
وخالل اجتماعه يف لندن قال نتنياهو جلونسون« :نواجه حتدي
عدوان وإرهاب إيران وأرغب يف احلديث معك بشأن كيفية التعاون
ملواجهة هذه األمور ملصلحة السالم».
وذكر مكتب رئيس الوزراء الربيطاني أنهما اتفقا خالل اجتماعهما
على ضرورة منع إيران من امتالك سالح نووي.
وقالت متحدثة باسم رئيس احلكومة إنهما اتفقا أيضا «على وقف
سلوكها املزعزع لالستقرار.
رئيس الوزراء شدد على احلاجة للحوار واحلل الديبلوماسي».
يف غضون ذلك ،ذكرت وكالة األنباء الطالبية اإليرانية «اسنا» امس
ان املتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي سيعقد
مؤمترا صحافيا غدا لعرض تفاصيل اخلطوة الثالثة من تقليص إيران
التزاماتها النووية منذ مايو املاضي.
وسيكشف كمالوندي كيفية تنفيذ األمر الذي اصدره مساء امس
االول الرئيس اإليراني حسن روحاني بالتخلي عن أي قيود يف
جمالي البحث والتطوير النوويني.
وكان روحاني كشف أول مالمح اخلطوة اإليرانية الثالثة وقال
إن بالده ستبدأ تطوير أجهزة الطرد املركزي حتى تسرع ختصيب
اليورانيوم ،وذلك اعتبارا من اليوم اجلمعة.
ورد املتحدث باسم وزيرة خارجية االحتاد األوروبي كارلوس مارتن
رويز دي غوردخيويال على ذلك بالقول« :إننا نعترب هذه األنشطة
غري متوافقة (مع االتفاق النووي) ويف هذا السياق حنض إيران
على الرتاجع عن هذه اخلطوات واالمتناع عن أي خطوات إضافية
تقوض االتفاق».
ويف سياق متصل ،قال فرنسوا نيكولو ،السفري الفرنسي السابق
يف إيران إن اإلجراءات اإليرانية اجلديدة« :ستشمل يف الدرجة
األوىل تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة» لتخصيب اليورانيوم.
وأوضح نيكولو لفرانس برس ان االتفاق النووي «حيد يف شكل
كبري من تطوير مناذج خمتلفة من اجليل اجلديد من أجهزة الطرد»،
كما حيد من «عدد أجهزة الطرد املركزي اليت يتم جتميعها واختبارها»
ويفرض «جدوال زمنيا صارما يتصل بالتطوير».
واعترب نيكولو أن ما أعلنته طهران «مدروس جدا» و»مفاعيله
امللموسة االوىل لن تظهر قبل عام او عامني» ،ولكن خبالف التدابري
األوىل اليت مت اختاذها على صعيد تقليص االلتزامات «فإنه ال ميكن
الرتاجع عن التدابري اجلديدة سوى يف شكل جزئي».
إىل ذلك ،وصف وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف وزارة
اخلزانة األمريكية يف تغريدة على تويرت بأنها «سجان» وذلك بعد
يوم من فرض واشنطن عقوبات جديدة تهدف إىل حتجيم عمليات
تهريب النفط اإليراني.
وكتب ظريف يف حسابه على تويرت قائال« :مكتب مراقبة األصول
األجنبية بوزارة اخلزانة األمريكية ليس أكثر من سجان ..اطلب
إعفاءات ..وسيلقون بك يف احلبس االنفرادي لوقاحتك .اطلب
جمددا وقد ينتهي بك األمر على حبل املشنقة».
وأضاف «السبيل الوحيد لتخفيف اإلرهاب االقتصادي األمريكي
(العقوبات) هو أن تقرر يف نهاية األمر حترير نفسك من حبل
املشنقة».

االحتالل االسرائيلي مينع...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

منع االحتالل اإلسرائيلي أكثر من  150شيخًا درزيًا من الوصول
إىل معرب الشيخ حسني على احلدود األردنية وذلك لزيارة سوريا،
واملشايخ الدروز يقولون إن املنع جاء بأوامر عليا من السلطات
اإلسرائيلية.
وافرتش املشايخ يفرتشون االرض تعبريًا عن متسكهم حبقهم يف
العبور ،وفق مراسلتنا.
وأكد املشايخ الدروز يف بيان هلم أن األسالك «لن تقف أمامنا ولن
يثنينا أي قرار تصدره املؤسسة االسرائيلية» ،وقالوا للميادين
إن «قوات االحتالل متنعنا بأوامر عليا من السلطات اليت متارس
العنصرية حبق الدروز».
من جهته ،قال األمني العام السابق للحزب الشيوعي االسرائيلي
حممد نفاع إن «السلطة االسرائيلية متارس االضطهاد حبق الدروز..
وهي تريد ابراز الدروز املوالني هلا وليس املعارضني هلا وهم
كثر».
وكانت جلنة التواصل الدرزية لعرب الـ  48أعلنت أن وفدًا من
مشايخ طائفة املوحدين الدروز سيصل اليوم اىل سوريا عرب معرب
جسر الشيخ حسني .وأكدت اللجنة أن الزيارة هي للقيام بواجب
ديين وإقامة الشعائر الدينية يف دمشق ،مشددة على أن أي قرار
إسرائيلي لن يثنيها عن الزيارة اليت ستشمل سوريا ولبنان.
ونقلت صحيفة هآرتس عن رئيس اللجنة الشيخ علي معدي أن
ضغوطًا من قبل الشرطة اإلسرائيلية مورست على كل أعضاء الوفد
ملنع الزيارة.
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ملبـورن

دوكان :الوضع طارئ والسلطات اللبنانية مدعوة لوضع هرمية...
تتمة املنشور على الصفحة 6

اشهر ما كانوا يشعرون بأن
األمر ملح وحرج ،اما اآلن فقد
تغريت األمور .وال يسعين
اال ان اصدق ما أمسعه من
املسؤولني ،لذلك طريقيت
ليست بالقول للمسؤولني انتم
ال تقولون احلقيقة ،بل اقول
هلم انتم قلتم هذا يف املرة
املاضية وأين اصبحنا اليوم مما
وعدمت به منذ عدة اشهر .انا ال
احكم على النوايا ،ولكن من
جهة اخرى الوقت ميضي ،ان
اختاذ هذه القرارات امر صعب
واحيانا الوقت يداهمنا».

تطبيق االصالحات

وعن انطباعه يف سرعة
تطبيق اإلصالحات اليت اقرت
يف األشهر املاضية ،قال:
«بالنسبة لسرعة التنفيذ لقد
مت تضييع تسعة اشهر بني ايار
وكانون الثاني يف ظل غياب
احلكومة ،ولكن مؤمتر سيدر
عقد قبل اإلنتخابات بشهر،
وكانت كل التدابري ضمن
النقاش العام ،وال ميكن ألحد
ان يقول ان الناخب اللبناني
كان جيهل شروط هذا العقد.
بني  6ايار تاريخ اإلنتخابات
و 31كانون الثاني تاريخ اعالن
اإلصالحات مل حيصل اي شي.
وطبعا التنفيذ مل يكن سريعا.
ومنذ تشكيل احلكومة ايضا
مل نشهد السرعة يف تنفيذ
اإلصالحات ،وجيب اال ننسى
ان اقرار املوازنة تأخر .اما يف

ما يتعلق مبحتوى التوصيات
املطلوبة يف موازنة عام 2020
فسبق واخربتكم ما هي األمور
واإلصالحات املطلوبة ،وجيب
ان نفكر دائما ان هدف
اإلصالحات ليس الرضاء اي
جهة بل هي حاجة ،واملوازنة
نفس الشيء .كل دولة حباجة
اىل موازنة لتعمل ،وان دولة
من دون موازنة ال ميكنها ان
تنفق بشكل طبيعي ورشيد،
طبعا املهل الزمنية مهمة وجيب
احرتامها».

لجنتا متابعة

اما عن تشكيل جلنة املتابعة،
قال دوكان« :اإلتفاق ليس
بيننا وبني الدولة اللبنانية ،بل
بني الدولة اللبنانية واجلهات
املاحنة .واذكر ليس هناك
جلنة متابعة واحدة بل جلنتان،
ولكل واحدة دور خمتلف عن
األخرى».
اضاف« :النص يقول أن
مقر جلنة املتابعة هو يف
بريوت ولديها روابط تربطها
مع القطاع اخلاص واجملتمع
املدني .والفكرة من آلية
املتابعة عملية ،ألنه مل حيصل
يف لبنان سابقا متويل هذا الكم
من املشاريع من قبل جهات
خمتلفة .لذلك ال بد من جلنة
متابعة كي ال حيصل تداخل بني
املشاريع ،واهلدف منها عملي
وتقين» ،مؤكدا ان «اجتماعات
املتابعة جيب ان حتصل بشكل
متكرر».

واعلن ان اجتماعات اللجنة
الثانية ال تتم يف بريوت وقد
تكون يف فرنسا .وقال« :حنن
ننهي اآلن شروط عمل وتنظيم
هاتني اللجنتني ،والعمل جار
على قدم وساق .األهم هو
ان يتم انشاء موقع الكرتوني
للحرص على شفافية املشاريع.
ودعوني اقول بأن األمر تأخر،
وال نرى بعد اي موقع الكرتوني،
فيما الصعوبات ليست واضحة
يف هذا اجملال».

سيدر والسوريون

وردا على سؤال عن ان سيدر
مقدم للبنان من اجل تأمني
فرص عمل لالجئني السوريني،
قال« :البعض يف هذا البلد
قالوا قبل مؤمتر سيدر ان
املساعدة الدولية هي واجب،
نظرا لوجود الالجئني السوريني
يف لبنان وان لبنان حيق له
هذه املساعدة ،حتى ان
البعض بالغ يف القول ان كل
املشاكل والصعوبات يف لبنان
بدأت عام  .2011طبعا ،لقد
حظيت يف العمل مع لبنان يف
املؤمترات املختلفة يف باريس
 1و 2و ،3ولنتذكر ان اسم
هذا املؤمتر «سيدر» بدال من
«باريس  ،»4والفكرة هي ان
نقول ان صعوبات لبنان مل
تبدأ منذ العام  2011بل قبل
ذلك .يفاجئين انه مل يعد احد
يقوم بهذا الرابط اليوم بني
«سيدر» ومسألة الالجئني،
طبعا حنن نعرف ان هناك

آليات للمساعدات اإلنسانية
غري «سيدر» تعنى بأمور
الالجئني ،ولكن يف املقلب
اآلخر ميكننا ان نقول ان فكرة
انعاش اإلقتصاد اللبناني
سيؤمن فرص عمل للبنانيني،
والغرض النهائي منه ليس
مساعدة الالجئني السوريني».
اضاف« :ال اقول ان وجود
الالجئني مل يصعب الوضع يف
لبنان ،وأفضل مثال على ذلك
هي شركة كهرباء لبنان .واعرف
ان بعض الالجئني السوريني
ال يدفعون مثن الكهرباء ،كما
ان بعض اللبنانيني ايضا ال
يدفعون فواتري الكهرباء .ويف
استنتاجات سيدر نقول ان
الوضع صعب واصبح اصعب
مع وصول الالجئني».

املجتمع املدني

وقال« :حنن يف سيدر نولي
اهمية كبرية للمجتمع املدني
ودوره وألتقي مبمثلي اجملتمع
املدني يف بريوت وهم جزء
من آلية املتابعة ،مثلما كانوا
جزءا من التحضري للمؤمتر
وكانوا ممثلني فيه ويف اللقاء
الوزاري الذي تاله.

الضرائب

وعن زيادة الضرائب ،قال:
«حنن نتحدث عن زيادة التعرفة
يف ما يتعلق بالكهرباء ،انا قلت
ان األمر لن يؤدي اىل اخلروج
من الكساد اإلقتصادي الذي
يعاني منه لبنان منذ العام
 .1994حنن نقول ان هذه

التعرفة جيب ان تبدأ زيادتها
بشكل تدرجيي مع تأمني خدمة
افضل .املسألة ليست يف
ان نتمكن من ختفيض عجز
الكهرباء بشكل هائل بل بشكل
تدرجيي .ان جباية الفواتري
بشكل كامل ليست مستحيلة
جيب ان نبدأ بالقيام بهذا
األمر ألنه اشارة على االلتزام
السياسي باإلصالحات».
اضاف« :اما يف ما يتعلق
مبوضوع الضرائب ،جيب ان
تكون هناك تدابري تستهدف
ضبط اإلنفاق والضرائب من
جهة اخرى ،وقلت ان التنفيذ
جيب ان يكون اكثر على ضبط
اإلنفاق اكثر من الضرائب،
وقلت انه جيب ان حنصل على
هذه الضرائب من الضرائب
غري املباشرة ،وهكذا حنسن
املداخيل غري املباشرة اي
منتجات حمددة ومعينة».
واكد انه يتحدث عن اصالح
شامل يف املالية العامة وال
يشدد على الضريبة حبد
ذاتها.
ورأى ان «نسبة اجلباية يف
لبنان بالنسبة للناتج احمللي
جيب ان تكون من  10اىل
 12يف املئة .حنن يف فرنسا
وصلنا اىل نسبة  46باملئة
من الناتج احمللي» .وقال:
«عندما تدفعون الضرائب فهذا
يسمح بتمويل القطاع العام،
واإلستثمار فيه هو جزء مما
يهدف اليه مؤمتر سيدر .لديكم

امور مثل صيانة الطرقات كل
هذا يدفع بواسطة الضرائب.
الفكرة ليست ان نأخذ األموال
من الفقراء لنعطيها لألغنياء.
يف فرنسا كان هناك توافق
بني السياسيني وبني الشعب
بالنسبة للضرائب ،فنسبة
التقبل للضرائب يف فرنسا
عالية جدا .اما النسبة يف دولة
فلسطني فوصلت اىل 20
باملئة».
الضمانات
عن
وسئل
اليت حصل عليها من قبل
املسؤولني اللبنانيني ،فقال:
«مل أجرب املسؤولني اللبنانيني
على التوقيع على اي ضمانات
او التزامات جديدة غري اليت
وقعوا عليها يف سيدر ،ولكين
اظن ان اجلميع يعي ان الوضع
اإلقتصادي ال ميكن ان يستمر
على ما هو عليه .البعض ذكر
ستة اشهر ليتحسن الوضع،
ولكن هناك مؤشرات مل
تكن سيئة منذ ستة اشهر
كما هي سيئة اآلن .البعض
كما سبق وقلت كان يؤمن
باحللول السحرية ،ولكن اكثرية
األشخاص الذين التقيتهم
يقولون بأنهم يريدون اإللتزام
بتدابري معينة .يف باريس 1و
 2و 3مت انفاق األموال بعد
 18شهرا من املؤمتر ،اليوم
الضمانات
خمتلف
الوضع
املطلوبة كبرية وكلما سرعتم
اكثر كلما ادى ذلك اىل صرف
األموال».

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
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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
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مــن هـنا وهـناك

ما عالقة اإلشعاعات الصادرة عن ما حقيقة ظهور موقع إباحي شهري يف طلب غريب… داعية كوييت يبحث
تقنية  5Gمبرض السرطان؟ مؤمتر من تنظيم جامعة األزهر؟! عن عبد لعتق رقبته من سيده!

ّ
بأن التعرض إلشارات تقنية اجليل
انتشرت
مؤخًرا نظريات تفيد ّ
اخلامس من اإلنرتنت  5Gيؤدي لإلصابة بالسرطان ،ما دفع بعدد
من الوكاالت واملؤسسات احلكومية اىل الدعوة لعدم القلق بشأن
آثار موجات الرتدد الالسلكي على الصحة ،حبسب ما نقل موقع
«روسيا اليوم» عن صحيفة «ذي صن» الربيطانية.
بأن تقنية  ،5Gوهي اجليل اخلامس لتكنولوجيا
وأفادت الصحيفة ّ
اهلاتف احملمول ،تقدم سرعات فائقة لإلنرتنت يف اهلواتف احملمولة
تفوق سرعة تقنية اجليل الرابع بنحو  10أضعاف.
وظهرت ادعاءات تسبب تقنية  5Gيف اإلصابة بالسرطان منذ العام
املاضي ،بعد ما أسفرت جمموعة من االختبارات عن مقتل مئات
الطيور ،ما دفع الكثريين إىل إنشاء محالت عرب الشبكات االجتماعية
بينها  5G UK Stopيف بريطانيا.
قال خرباء حبسب الصحيفة إن ترددات  5Gليست قوية مبا يكفي
لتسبب تلفا يف خاليانا ،وبالتالي فإنها ال ميكن أن تسبب السرطان
نظرا ألن «املرض ميكن أن ينشأ عندما يتعرض اجلسم ألضرار
ً
ً
وفقا للدكتور ديفيد روبرت غراميز ،الفيزيائي اإليرلندي
خلوية»،
والباحث يف السرطان واخلرافات العلمية ،خالل حديثه لصحيفة
«ذي صن» الربيطانية.
ومتتلك بعض اإلشعاعات طاقة كافية لتقسيم الروابط الكيميائية
واحلمض النووي ،وهذا ما يعرف بالتأين .لكن نوع اإلشارات
اليت يصدرها هاتفك هو إشعاع امليكروويف ،منخفضة الطيف
الكهرومغناطيسي ،وبالتالي فهي غري مؤينة.
وقال غراميز إن إشعاع امليكروويف أقل قوة من الضوء املرئي،
و»نعلم أن الضوء املرئي غري مؤين ،وإال كنا واجهنا مشكلة يف
مشاهدة التلفزيون» .وأضاف« :يف األساس حنن لسنا قلقني
بشأن التعرض الطويل األجل هلذا الضوء ألنه ال ميلك طاقة ،واألهم
من ذلك ،أنه ال توجد عالقة بني سرطانات الدماغ واستخدام اهلواتف
احملمولة».

موجة احل ّر الشديد يف أوروبا قد ُتفقد
موائد اململكة طبقاً رئيسياً

قد تواجه اململكة املتحدة نقصًا يف أطباق حلم الديك الرومي خالل
عيد امليالد هذا العام ،حيث تسببت موجة احلر يف فرنسا يف
تناقص إمدادات البيض من املزارعني.
ّ
يفقس
ربو الدواجن الفرنسيون حوالي ربع البيض الذي
ّ
ويقدم ُم ّ
يف اململكة ُ
املتحدة ،والذي ينتج عنه الطائر الذي ُيعد طبقًا رئيسيًا
على طاوالت الطعام يف االحتفاالت ،حبسب ما ذكرته صحيفة The
 Guardianالربيطانية ،اخلميس  25متوز .2019
لكن ،حبسب ما يشري إليه بول كيلي ،رئيس االحتاد الربيطاني
ربي الديوك الرومية باملزارع
ملربي الديوك الرومية ورئيس ُم ّ
املفتوحة ،فإن اإلمدادات اخنفضت بنسبة  ٪10تقريبًا عن
املستويات املتوقعة بعد أن وصلت درجات احلرارة إىل  40درجة
مئوية يف فرنسا.
وقال كيلي يف حديث جمللة  Grocerالتجارية ،إن القائمني على
التجارة قد خسروا «كميات ضخمة» من بيض الديك الرومي الذي
كان مقررًا له أن يفقس يف أواخر آب ،وإن ارتفاع درجات احلرارة
املستمر قد يزيد من حالة الضغط على اإلمدادات .وأضاف «إنه
كابوس ،حنن نشهد نقصًا كبريًا يف البيض يف الوقت احلالي».
ويأتي النقص احملتمل يف البيض يف الوقت الذي يواجه فيه
مديرو مزارع الديك الرومي أيضًا ارتفاعًا حمتم ًال يف التكلفة بسبب
نقص العمالة ،نظرًا لعدم اليقني بشأن خروج بريطانيا من االحتاد
األوروبي ،وهو ما أدى إىل تأجيل وصول العمال إىل اململكة
املتحدة.
لكن شريدها كول ،من اجمللس الربيطاني للدواجن ،قالت إن
ّ
َّ
متعلقة بإنتاج
يتلق تقارير من األعضاء حول مشاكل
اجمللس مل
البيض يف اململكة املتحدة ،واليت يتم على أرضها إنتاج حوالي
ثالثة أرباع اإلمدادات.
وقالت« :حنتاج إىل مراقبة مسألة إمداد البيض الفرنسي ونأمل أن
يتم حل مشكالت اإلمداد عاج ًال وليس آج ًال ،وقد عمل مسؤولو مزارع
الديك الرومي الربيطانيون ٍّ
بكد للحصول على إمدادات مستدامة من
اللحوم من أجل عيد امليالد».

يف واقعة غريبة خالل تنظيم جامعة األزهر حفل استقبال الطالب
اجلدد لعام الدراسي اجلديد  ،2020-2019وتلقى أسئلة الطالب
واستفساراتهم حبضور رئيس اجلامعة وقادة من علماء األزهر ظهر
 book markملوقع إباحي شهري على الشاشة املخصصة للعرض،
حبسب ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل االجتماعى.
وعلق الدكتور أمحد زارع ،املتحدث باسم جامعة األزهر ،قائال إنه
فوجيء بانتشارها عرب مواقع التواصل االجتماعي حيث إنها بفعل
فاعل ،مشريا إىل أن الشعار مل يكن موجود خالل املؤمتر الذي مت
عقده بالفعل داخل كلية الرتبية جبامعة األزهر ،حبضور خنبة من
العلماء.
وأضاف زارع لـ»القاهرة  ،»24أن األمر إلكرتوني واضح «حسب
تصرحيه» ،وأن اجلامعة ستنظر يف األمر على الفور الستبيان وقوعه
يف الساعات القليلة القادمة ،إلصدار بيان حول األمر ،مشريًا إىل
أن احلدث كان منعقدا داخل جامعة األزهر الستقبال أسئلة الطالب
اجلدد.
وأكمل زارع أن أعداء مصر يريدون اهلدم والتفريق ،ويتضح من
املؤامرات اليت حتاك بشكل دائم من قبل مجاعات متطرفة ،تريد
الوقيعة وإحداث الفتنة ،وهو االمر الذي يقف أمامه األزهر الشريف
بشكل دائم.
بدوره كشف موقع «القاهرة  »24عن حقيقة املوقع اإلباحي املزعوم،
حيث تأكد حسب املوقع أن هذا املوقع سياحي وليس إباحي كما
تداول رواد مواقع التواصل اإلجتماعي.
ويتشابه رمز املوقع السياحي مع بعض املواقع اإلباحية التى تعتمد
على حرف « »Xفى اإلشارة إىل احملتوى اإلباحي املنتشر على
صفحات اإلنرتنت.
وتبني من خالل تصفح املوقع أنه حيتوي على تفاصيل حجز رحاالت
ترفيهية ألكثر من مكان سياحي حول العامل.
كما حيتوي املوقع على خطة لقضاء رحلة ترفيهية لقاراة أمريكا
اجلنوبية وأسيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ الساحلية رحالت
حبرية «برمودا».

انتشار «الزواج املؤقت» و«املسيار» يف محص؟
نفى القاضي الشرعي الثالث يف محص عبد املنعم املصري
األحاديث املتداولة عن انتشار الزواج املؤقت واملسيار يف محص
بسبب األزمة واالنفالت األخالقي والقانوني الذي حدث فيها ،الفتًا
إىل أن هذا الزواج غري متعارف عليه يف سورية على اإلطالق
كثقافة شعبية ،كما أن هذه األنواع من الزواج تعترب فاسدة.
وأوضح املصري لـ»الوطن» أنه يف حال حدوث هذا الزواج فإنه
يتم التعامل معه كأمر واقع من حيث اآلثار املرتتبة عليه ،ابتداء من
ضمان حقوق املرأة بعدم ضياع مهرها ونفقتها ،مضيفًا «واملهر
يكون أقل من مهر املثل أو املهر املسمى» ،وتابع «يف حال حدوث
محل ووالدة يتم تثبيت نسب الطفل لألبوين ما داما موجودين،
دون أن يتم تثبيت زواجهما لكون هذا الزواج غري صحيح ،مؤكدًا
عدم ورود أي حالة من هذا الزواج».
وأشار املصري إىل وجود بعض احلاالت اليت يقوم بها الزوج
بالزواج ملدة شهرين أو ثالثة ثم يقوم بالطالق لغاية يف نفسه،
فيتم اعتبار هذا العقد نظاميًا ،بشرط أال يتم ذكر مدة الزواج قبل
الزواج ،لكون أحد شروط الزواج األساسية هي الدميومة.
وأوضح املصري أنه ال يوجد سوى حالة واحدة يعترب فيها عقد
الزواج باط ًال ،وذلك عندما تتزوج املسلمة من غري املسلم ،مضيفًا
«يف السابق كانت حمكمة النقض تعترب أن العالقة الناجتة عن
هذا الزواج هي عالقة خاطئة ومن ثم ال يتم االعرتاف بالنسب
الناتج عنها ،ولكن اآلن وبعد االجتهادات يتم تثبيت نسب املولود
لألبوين أيضًا».
ومن جهة أخرى أكد القاضي الشرعي ازدياد حاالت تثبيت الزواج
العريف وخاصة يف املناطق اليت كانت خارج سيطرة الدولة ،معيدًا
سبب انتشار الزواج العريف بشكل كبري يف الفرتات السابقة إىل
عدم مراجعة احملاكم الشرعية نتيجة البعد عنها أو ضعف الثقافة
القانونية ،إضافة إىل احلاجة ملوافقة شعبة التجنيد ألي معاملة زواج
ملن هم يف سن التكليف وعموم العسكريني.

سيدة تلد طفلتها على منت رحلة من قطر اىل بريوت!
أجنبت امرأة فلبينية فجر اليوم طفلتها يف األجواء بينما كانت داخل
طائرة متوجهة من الدوحة إىل بريوت.
السيدة شعرت بأعراض الوالدة فدخلت اىل
ويف التفاصيل ،فإن
ّ
مرحاض الطائرة ،لتلد طفلتها ما اضطر قائد الطائرة اىل حتويل
مسار الرحلة حنو الكويت ،وقام طاقم الطائرة بتقديم املساعدة
للسيدة أثناء الوالدة بعد أن وجهت عدة نداءات عما إذا كان هناك
من طبيب داخل الطائرة.

بدأ الداعية الكوييت عبدالرمحن النصار ،يوم اجلمعة من االسبوع
املاضي عملية حبث عن شخص مستعبد بهدف حتريره من سيده أو
ما ُيعرف بـ»عتق رقبته» ،ككفارة شرعية إسالمية ترتبط حبوادث
القتل عن طريق اخلطأ.
وأعلن النصار عن طلبه عرب حسابه يف موقع التواصل االجتماعي
موضحا أن ما يقوم به مساعدة لقريب له ،تورط حبادثة
«تويرت»،
ً
قتل خطأ فيما يبدو ،وال يستطيع الوصول لشخص مستعبد لـ»يعتق
رقبته».
وانهالت الردود واالقرتاحات على النصار ،فور نشر تغريدته اليت
قال فيها «سؤال ملن لديه علم ،يوجد لي قريب عليه عتق رقبة
أو صيام شهرين متتابعني ،وال يستطيع الصيام ،فهل جند له
إعتاق رقبة ؟».
ويقول بعض املغردين ،إن يف بعض الدول اإلفريقية ،يوجد
استعباد حلد اآلن ،وميكن البحث هناك للوصول إىل عبد وحتريره،
ويؤكد عدد منهم أنهم سبق ودفعوا مبالغ مالية لوسطاء وحصلوا
على إيصاالت ووثائق تثبت حترير شخص من العبودية.
ودعا فريق آخر ،الداعية الكوييت ،الستخدام املال املخصص لعتق
رقبة ،يف اإلفراج عن أحد احملكومني باإلعدام ،من خالل دفع املال
لذوي القتيل كي يتنازلوا عن حقهم يف احلادثة.
واقرتح فريق ثالث على النصار ،أن يسأل علماء دين عن بديل
لعتق رقبة ،لصعوبة الوصول له يف هذا الوقت ،لكنه متسك بطلبه،
وقال إنه ال يبحث عن رأي شرعي ،وإمنا عن شخص مستعبد.

امرأة تلد توأماً يفصل بينهما 11
أسبو ًعا ...وكالهما بص ّحة جيّدة!

يستغرق احلمل عادة حنو  9أشهر ،أو  7أشهر يف بعض احلاالت ،إلاّ
أن هذا األمر ال ينطبق على حالة ليليا كونوفالوفا من بلدة أورالسك
يف مشال كازاخستان ،بالقرب من احلدود الروسية.
أجنبت كونوفالوفا توأمًا يفصل بينهما شهران ونصف الشهر،
ألن كال الطفلني على
بسبب حالة فريدة يصفها األطباء باملعجزة ّ
قيد احلياة وبصحة جيدة ،حبسب ما نقل موقع «روسيا اليوم».
وتعاني من حالة نادرة جعلتها متلك رمحا مزدوجا ،ما يعين أن كل
واحد من التوأم كان يف رحم منفصل ،وبالتالي هذا ما جعلها تنجب
أسبوعا فقط من احلمل ،بوزن بلغ 850
طفلتها يف  24أيار ،بعد 25
ً
ّ
املركزة.
غراما ،وكانت بذلك حباجة إىل عالج يف العناية
ً
تقول كونوفالوفا« :الطفل مل يكن يف عجلة من أمره للخروج
إىل هذا العامل» ،فأجنبته بعد شهرين ونصف الشهر من والدة
إياه ّ
بأنه «بطل حمارب
شقيقته ،يف  9آب بوزن  2.9كلغ ،واوصفة ّ
قوي من احلكايات الشعبية الروسية».
وقالت وزارة الصحة الكازاخية إن فرص والدة طفل سليم المرأة
ً
مليونا .وأضافت أن األم
مصابة حبالة ليليا هي واحدة من كل 50
جي ًدا هذا اخلطر ،مشرية اىل أن محلها كان صعبًا
كانت تدرك ّ
وكانت تشعر بالرعب التام عندما بدأ املخاض «لكن بفضل أطبائنا
انتصرنا ...ما فعلوه هو معجزة .يزن أطفالي اآلن حنو  3كلغ وحنن
نستعد للخروج من املستشفى».
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مــتفرقات

مقدمة برامج تكشف تعرضها
رقم خيالي حصيلة ضرائب الكشف عن صور ملارلني مونرو
للتحرش اجلنسي من قبل كاييت بريي
حفل جينيفر لوبيز يف مصر
عارية يف املشرحة!
أشارت مصلحة الضرائب املصرية حبسب موقع الفن إىل أن حفل
النجمة العاملية جينيفر لوبيز الذي أقيم يف مدينة العلمني املصرية،
قياسيا من حيث اإليرادات واحلضور.
حقق رقمًا
ًّ
وقد أظهرت األرقام األولية ملعدل الضرائب عن احلفل أنها تزيد
عن مليوني جنيه أي حوالي  33,154دوالر أمريكي ،وال تزال
التسويات جارية مع الشركة املنظمة.
وجاءت النتيجة مرتفعة للغاية نتيجة زيادة عدد احلضور يف احلفل
رغم ارتفاع قيمة التذاكر ،اليت تراوحت بني  2000وبني 4500
جنيه.

حاولت النجمة العاملية كاييت بريي تقبيل مقدمة الربامج الروسية
تينا كاندالكي بالقوة ،وذلك عندما التقت بها يف إحدى احلفالت
اخلاصة وهي يف حالة مثالة.
ً
ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» الربيطانية فإن مقدمة الربامج تفاجأت
باقرتاب مغنية البوب األمريكية حنوها ،حماولة تقبيلها .فأبعدتها،
ً
باحثة عن شخص آخر لتقبيله.
ثم قامت بريي
وقالت اإلعالمية الروسية« :مبجرد دعوتي حلضور حفل خاص مع
كاييت بريي ،شعرت بالفرح ،كاييت كانت لطيفة للغاية ،لكنين
تفاجأت أنها اختارتين كشيء للتعبري عن شغفها .هذه املرة لقد
متكنت من القتال ،ووجدت كاييت تنتقل على الفور إلجياد ضحية
جديدة للقبالت والعناق والرقصات القذرة».

رقم خيالي حصيلة ضرائب
حفل جينيفر لوبيز يف مصر

قصة «أطفال الكهف»
تتك ّرر ...وهذه املرة يف بولندا!

أعلنت خدمات اإلنقاذ يف منطقة تاترا اجلبلية ببولندا األحد أن أكثر
من  20منقذًا يشاركون يف حماولة النتشال  2من مستكشفي
الكهوف بعد أن غمرت املياه نفقًا ضيقًا مما أغلق طريق اخلروج
عليهما.
وبات الشخصان حماصرين يف كهف «فيلكا سنيجنا» (الكهف
الثلجي الكبري باللغة البولندية) أمس السبت ،عندما غمرت املياه
نفقا ضيقا يؤدي إىل خمرج الكهف ،واتصل زمالؤهما الذين كانوا
برفقتهما ومل يكونوا داخل الكهف حلظة غمر النفق بالسلطات،
حسب قناة .TVN
ووصل فريق إنقاذ مساء السبت إىل موقع احلادث ،لينضم إليه
الحقا فريقان آخران يضمان على وجه اخلصوص عناصر إلدارة
إمخاد احلرائق يف مدينة كراكوف ،غري أن الفيضان يعيق عملية
البحث ويعرض رجال اإلنقاذ أنفسهم للخطر.
وقال ممثل عن خدمات اإلنقاذ إن الفرق مل تتمكن بعد من إقامة
اتصال مع املستكشفني احملاصرين ،وسط خماوف متزايدة بشأن
حالتهما الصحية لكونهما يواجهان على مدى فرتة طويلة ظروفا
استثنائية قاسية.
ويستعد رجال اإلنقاذ الستخدام املتفجرات لفتح طريق للوصول
إىل االثنني ولكن العملية حتتاج بعض الوقت.
وذكرت حمطة (تي.يف.إن) التلفزيونية البولندية اخلاصة أن االثنني
عالقان يف كهف فيلكا شنيزنا منذ يوم السبت وأن زمالءهما الذين
كانوا برفقتهما يف الرحلة هم من أبلغوا خدمات اإلنقاذ.
وقال رئيس جمموعة تاترا للبحث واإلنقاذ إن دعما إضافيا قد يأتي
من سلوفاكيا.
وتعيد هذه احلالة إىل األذهان القصة الدراماتيكية اليت جذبت
قبل عام اهتمام العامل كله ،إذ أمضى  12طفال من فريق كروي
ومدربهم يف سن  25عاما  19يوما حماصرين داخل كهف يف مشال
تايالندُ ،
وأنقذوا مجيعا ضمن إطار عملية شارك فيها متطوعون
وعدة دول أجنبية.
ففي يوم  23يونيو املاضي ،علق  12طف ًال تايالنديًا ومدربهم بكرة
القدم يف كهف طوال  17يومًا بعد أن غمرته مياه الفيضانات،
وحبست قصتهم وحماوالت إخراجهم أنفاس العامل يف ذلك الوقت،
ثم أعلنت البحرية التايالندية اليت خصصت  40غواصًا من تايالند
و 50من دول أخرى ،أنها متكنت من إنقاذهم.

أشارت مصلحة الضرائب املصرية حبسب موقع الفن إىل أن حفل
النجمة العاملية جينيفر لوبيز الذي أقيم يف مدينة العلمني املصرية،
قياسيا من حيث اإليرادات واحلضور.
حقق رقمًا
ًّ
وقد أظهرت األرقام األولية ملعدل الضرائب عن احلفل أنها تزيد
عن مليوني جنيه أي حوالي  33,154دوالر أمريكي ،وال تزال
التسويات جارية مع الشركة املنظمة.
وجاءت النتيجة مرتفعة للغاية نتيجة زيادة عدد احلضور يف احلفل
رغم ارتفاع قيمة التذاكر ،اليت تراوحت بني  2000وبني 4500
جنيه.

صورا جلثة النجمة
التقط املصور األمريكي الشهري لي وينر،
ً
العاملية مارلني مونرو ،بعد وفاتها بساعات ،وقام بإخفائها ملدة
 6عقود بعد وفاتها.
ً
ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،من املقرر أن ُتعرض
هذه الصور ألول مرة يف فيلم وثائقي على قناة «فوكس نيوز»
صورا أليقونة
األمريكية ،خالل مقابلة مع جنل املصور الذي التقط
ً
هوليوود داخل مشرحة يف لوس أجنلوس.
وكشف لي وينر كواليس الصور اليت التقطها والده ،وكيف تسلل
إىل مقر الطبيب الشرعي بعد ساعات فقط من العثور على مارلني
ميتة يف سريرها ،يوم  4آب .1962
وقال إنه استخدم زجاجيت سكوتش كحول للدخول إىل منطقة
حمظورة ،حيث عرض الشراب على اثنني من احلراس.
وقام بتصوير  3أفالم وأرسلها إىل جملة  ،LIFEمبا يف ذلك صورة
أظهرت إصبع قدم مونرو بعد وفاتها ،وعرضت هذه الصور يف
مجيع أحناء العامل ،إال أنه كانت هناك صور مل يتم الكشف عنها.
ويزعم أن لي وينر ،وتويف لي وينر يف عام  1993دون الكشف
عن املزيد من هذه الصور .صور فيلمني آخرين حيتويان على صور
جلثة مونرو عارية.
وكشف قائلاً « :آخر فيلمني كانا حيويان على صور تتعدى إصبع
القدم ،وعاد إىل االستوديو اخلاص به وقام مبعاجلتها وفحصها،
ثم وضعها بسرعة يف صندوق إيداع آمن» ،ومل ينشرها بسبب أن
هذه الصور مل تكن مناسبة لالستهالك العام.
وكانت جثة مونرو قد بقيت يف املشرحة ألكثر من  24ساعة ،وهي
واحدة من أكثر الشخصيات البارزة يف القرن العشرين  ،فضلاً
عن املؤامرات الطويلة احمليطة بوفاتها ،فإن الصور ستباع بال شك
مقابل مبلغ هائل من املال.

عارضة أزياء مشهورة قد تواجه غرامة
مالية تصل إىل الـ 22مليون دوالر!

دانا مارديين ختضع لعملية جراحية!

السورية دانا مارديين صباح اليوم لعملية جراحية
خضعت النجمة
ّ
حبسب ما ذكرت منصة « ، »ET Syriaاليت أوضحت أن هذه العملية
هي جزء من خطة عالجية ختضع هلا مارديين ومل يتم الكشف عنها
حتى اآلن.
هذا األمر استدعى مارديين لتأجيل تصوير مشاهدها يف مسلسل
«سر» الذي كان من املقرر أن ينطلق تصويره بعد أيام قليلة.
يشار إىل أن دانا مارديين تعود بعد غياب عام مبسلسل «سر» ،إىل
السوري بسام كوسا واملمثل ومقدم الربامج اللبناني
جانب النجم ّ
وسام حنا.

أعلنت عارضة األزياء الصينية ليو وين إنهاء عقدها مع عالمة جتارية
أمريكية ألنها أدرجت هونغ كونغ كدولة منفصلة.
وحبسب صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية فإن هذه العارضة قد
تواجه غرامة مالية تصل إىل حوالي الـ 22مليون دوالر ( 18مليون
جنيه إسرتليين) ،وقد تضطر لدفعها إىل العالمة التجارية بعد فسخ
تعاقدها معها.
عاما إن «سالمة السيادة
وقالت العارضة البالغة من العمر 31
ً
واألراضي الصينية مقدسة ولن يتم انتهاكها يف أي وقت».

Saturday 7 September 2019

12

(Ö©°U iƒà°ùe)

2

ƒchOƒ°S

2

7

4

1

9

7

8

2

2

2

4
6

6

3

5

1

6

4

7

2

5
9

9

5

8

1

9

4

2
6

3

8

11

2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1

6
2

8

2

1

3
4

3

5

7

3

4

4

3

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

2

8
1

5

12

``g 1438 ¿ÉÑ©°T 25 ``` 2017 QÉjCG 21 óMC’G ``` πÑ≤à°ùŸG

(§°Sh iƒà°ùe)

6
8

7

á«∏`` ` ` ` ` ` ` ` `تــلية
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `°ùJ
ƒchOƒ°S

AL - MUSTAQBAL – Sunday May 21 - 2017

26 صفحة

2019  أيـلول7 الـسبت

¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYEG

5

3

7

7

9

3

6

8

7

3

8

4

9
10

√òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG º°ù≤e
É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–
q
§N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9 ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG
.…OƒªYh »≤aCG

º¡°Sh IQƒ°U

11

k
:ÉjOƒªY
*

äÉeƒ∏©e

k
:É«≤aC
G*
.IQƒ°üdG áÑMÉ°U ájô°üe á∏ã‡ ` 1
.≈∏Y ÖàY ` ` á«HhQhCG ádhO ` ` 2
k
øe ` ` É≤HÉ°S
¿ÉHÉ«dG áª°UÉY ` ` 3
.¬cGƒØdG
.ó°ùa ` ` ∞ÿÉc AGòM ` ` 4
.ájôëH áØ°UÉY ` ` π°üØæe Òª°V ` ` 5
.ôb ` ` ¿Óa ¤EG áHGô≤H π°Uh ` ` 6
.π«dh QÉ¡f ` ` 7
.ôªY ` ` á«ÑæLC’ÉH Iôé°T ` ` 8
∞«°üe ` ` á«HhQhCG áª°UÉY ` ` 9
.ÊÉæÑd
` ` ájQƒ°S áHô£Ÿ ∫hC’G º°S’G ` ` 10
.á«ÑæLC’ÉH ¢†Øîæe
∞°ûàcG …õ«∏µfEG Ö«ÑW ` ` 11
áØ«ë°U ` ` …Qó÷G ó°V ìÉ≤∏dG
.á«fÉæÑd

.É«fQƒØ«dÉc áª°UÉY ` 1

ÊÉãdG º°S’G ` ` ájôFGõL áæjóe ` ` 2
.ájô°üe á∏ãªŸ

:ó«°TôdG ¿hQÉg O
5»°SÉÑ©dG áØ«∏ÿG
/`` g193 – 170)
:(Ω809 – 786
AÉØ∏ÿG ô¡°TCG øe
øHG .Ú«°SÉÑ©dG
.¿GQõ«ÿGh …ó¡ŸG
ó©H ¤ƒJ .…ôdÉH ódho
.…OÉ¡dG ¬«NCG ∫É«àZG
Ú«£fõ«ÑdG ÜQÉM
kÉªcÉM ∫Gõj ’ ƒgh
äÉ©WÉ≤ŸG ≈∏Y
ÜGƒHCG ≠∏Hh á«Hô¨dG
ôq bCG .á«æ«£æ£°ù≤dG
äÉ©WÉ≤ŸG ‘ øeC’G
áÑdÉZC’G ¤hh á«°SQÉØdG
.á«≤jôaG ‹Éª°T ‘
¬æ«H äÉbÓY âeÉb
∂∏e ¿ÉŸQÉ°T ÚHh
‘ äôgORG .„ôØdG
ÜOC’Gh IQÉéàdG √ó¡Y
áµeGÈdG Ö©dh Ωƒ∏©dGh
¿CG πÑb kÉeÉg kGQhO
‘ √Èb .º¡Ñµæj
.¢SƒW

.ájô°üe á∏ã‡ ` ` á«fÉæÑd IÒëH ` ` 3
.≈°ûe ` ` á«ÑæLC’ÉH ¢SCGQ ` ` 4

.ÖM ` ` Újôeƒ°ùdG á¡dBG ÒÑc ` ` 5

.∞Øﬂ …óéHCG ±ôM ` ` »à°UÉN ` ` 6
.ΩC’G ≥«≤°T ` ` 7
.π«∏°S ` ` 8

ÓY ` ` Ò¡°T »°SÉÑY ôYÉ°T ` ` 9
.™ØJQGh

⁄ÉY ¢SCÉc ±Góg ‹É£jG ` 10
.Ωó≤dG IôµH ≥HÉ°S

ó¡Y ‘ áæYGôØdG áª°UÉY ` ` 11

.ájô°üe áæjóe ` ` áÁó≤dG ádhódG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

á¶MÓŸG ábO

Ω

Ω

h

¿

I

®

±

G

ì

Ω

Q

Ω

Q

G

ä

G

Q

G

…

¢S

¢U

´

´

…

∑

Ü

¿

G

A

O

Ω

∑

I

O

´

¿

R

`g

…

G

∑

∫

Ü

Q

¿

G

Ω

O

Ω

…

G

`g

Ü

Q

`g

…

¿

R

∫

O

G

h

Ω

∫

…

G

I

¢U

Q

Ü

´

Ω

Ω

∫

¢U

ä

¥

G

±

´

¿

G

¢U

Ω

O

h

…

∫

¢S

…

Ω

ì

O

…

O

Ω

…

I

G

±

G

Ω

ä

G

Ω

G

Ω

ì

¿

G

`g

¿

G

h

∫

ì

¢U

ì

…

I

I

…ô°üe πã‡ :±hôM á«fÉªK øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH
º¡°Sh IQƒ°U

(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

3
7
9
5
6
1
2
4
8

5
8
4
3
2
9
7
6
1

2
6
1
7
8
4
5
3
9

8
4
7
9
3
5
1
2
6

1
5
6
4
7
2
8
9
3

9
2
3
8
1
6
4
7
5

4
3
5
1
9
7
6
8
2

7
9
2
6
5
8
3
1
4

6
1
8
2
4
3
9
5
7

™e

√É«e

Ö∏°Uh

õcôe

ôØ°S

á«fó©e

OGƒe

»YÉæ°U

Ωƒf

á«àjÈc

AÉæH

ΩÉg

ó∏H

äÉeÉªM

πcÉ«g

™fÉ°üe

øeR

á«ë°U

äGQÉ«°S

ójóM

7
1
2
3
5
6
4
9
8

6
4
3
7
8
9
1
5
2

9
5
4
6
3
8
7
2
1

2
8
7
9
1
5
6
3
4

3
6
1
2
7
4
9
8
5

5
7
8
4
9
3
2
1
6

1
3
6
8
2
7
5
4
9

4
2
9
5
6
1
8
7
3

áæjóe
‘

ô°üe

á¶aÉﬁ
IôgÉ≤dG

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

8
9
5
1
4
2
3
6
7

¿Gƒ∏M

:Ék «≤aCG *
``` Ëób ``` ∂j ``` 3 .Gófƒg ``` ¿ój’ ``` 2 .πH ``` ÊÉÑMôdG `` 1
QQO ``` 7 .äG ``` 6 .Ωƒd ``` ¢S ¢S ¢S ``` 5 .QBG ``` ∂jG ``` 4 .¿Gh
¿ÉcO ``` 10 .GôZ ``` Góæc ``` …G ``` 9 .ógR ``` äÉe ``` 8 .Rƒd ```
.ÉæjO ``` ∫ƒàH ``` 11 .CÉÑædG ```
:Ék jOƒªY *
``` …Q ``` 3 .∂jGÎ°S »c’ ``` 2 .ΩOÉeO ``` ¢SÉ«dG ``` 1
``` 7 .∫GO ``` 6 .óæH ``` 5 .âæc ``` ¥óM ``` 4 .ÜG ``` IQÉ°ùc
``` hQGóH ``` 10 .»ÑZõdG ∫Gƒf ``` 9 .óf ``` ƒj ``` 8 .∫G ``` º¡f
.GORÉe ``` ¿’ ``` 11 .¿Gôgh

á©FÉ°†dG áª∏µdG

OGDƒa

≥HÉ°ùdG Oó©dG ∫ƒ∏M

Page 26

صفحة 27

Saturday 7 September 2019

الـسبت  7أيـلول 2019

Page 27

غـذاء وصـحة
اهلرمون.

كـيف تـأكل كـل شـيء وال تـسمن
قال علماء أمريكيون هذا األسبوع إن مرض
السكري وزيادة الوزن قد يكون سببهما عدم
كفاية نشاط الدهن البين يف اجلسم .والدهون
اجليدة هي اليت حتول إىل حرارة كل الطاقة اليت
حيصل عليها اجلسم خالل أكسدة املواد فيه.
الدهون املفيدة:
حوالي مخسة باملائة من كتلة املولود اجلديد
عبارة عن دهون بنية .موجودة يف منطقة الكلى،
وعلى الرقبة ،الكتفني ،يف اجلزء العلوي من
الظهر وحتمي الطفل من اخنفاض حرارة
اجلسم.
البنية ختتفي يف
الدهون
أن
سابقا
يعتقد
كان
ّ
مرحلة البلوغ ،ولكن أظهرت أحباث حديثة أن
بضعة غرامات من هذه املادة تبقى يف جسم
اإلنسان مدى احلياة .بفضلها ،ميكننا أن نتكيف
بسرعة مع الربد ،وكما تبني ،أكسدة اجللوكوز
بشكل فعال وال نسمن.
لفت العلماء األمريكيون واليابانيون االنتباه إىل
أن األشخاص املصابني بداء السكري والوزن
الزائد يف اجلسم ،كقاعدة عامة ،لديهم نسبة عالية
من ثالثة أمحاض أمينية :ليسني ،إيسولوسني
وااللني .املفارقة هي أن هذه املواد يف شكل
إضافات غذائية يأخذها الرياضيون جلعل اجلسم
ينفق املزيد من الطاقة.
اتضح أن األمر يف الدهون البنية .تدخل
اللوسني وااليزوليوسني وااللني اجلسم من
تناول اللحوم والسمك والبيض واحلليب.
عادة ،ينبغي أن تدخل امليتوكوندريا (مركز
«توليد الطاقة» للخلية ) من اخلاليا الدهنية
البنية .وهذه بدورها حتول الطاقة إىل حرارة.
ً
نشاطا (مت
كلما كانت طبقة الدهون البنية أكثر
قياس النشاط من خالل استهالك املواد يف
هذا النسيج) ،كلما زادت كثافة تطهري الدم
من األمحاض األمينية وبالتالي صحة الشخص.
إذا كانت الدهون البنية غري نشطة (على سبيل
املثال ،لدى كبار السن)  ،تبدأ اللوسني
واإليسولوسني وااللني يف الرتاكم يف اجلسم.
والكميات الكبرية من هذه املواد مرتبطة بتطور
مرض السكري والسمنة.
وتعتمد سرعة الدهون البنية يف تنظيف الدم
من األمحاض األمينية واستخدمها إلنتاج احلرارة
د على بروتني  .SLC25A44هذا يعين أنه ،من
خالله ميكنك التأثري على نشاط طبقة الدهون
وبالتالي محاية األشخاص املعرضني هلذه
األمراض من مرض السكري والسمنة ،وفقا
لعمل املؤلفني.
وفقا لبحث أجراه علماء يف جامعة كامربيدج

(اململكة املتحدة) ،ميكن أن يساعد الربوتني
ً
أيضا على عمل الدهون البنية .فعندما
BMP8b
مت إزالة اجلني املسؤول عن إنتاجه ،كانت الطبقة
الدهنية البنية غري نشطة حتى يف درجات حرارة
منخفضة للغاية .رغم من أن الطريقة الوحيدة
لتنشيطه هي وضع احليوان يف الربد .تسمح
احلرارة الناجتة عن الدهن البين بالبقاء على قيد
احلياة أثناء السبات الشتوي.
عندما متكن علماء األحياء من زيادة BMP8b
بشكل مصطنع يف القوارض ،بدأت الدهون
البنية تعمل بشكل مكثف حتى يف ظل الظروف
العادية .عالوة على ذلك ،حتول جزء من األنسجة
الدهنية البيضاء إىل اللون البين .نتيجة لذلك،
زادت كمية الطاقة احملرتقة فيها ،وفقدت
احليوانات الوزن.
لقد تناول علماء الوراثة األمريكيني املشكلة من
منظور خمتلف وأزالوا جني إنتاج إنزيم PexRAP
جدا يف
يف الفئران املختربية .هذه املادة كبرية ً
األنسجة الدهنية البيضاء وال حتتوي على أي
دهون بنية تقريًبا .يدخل إنزيم  PexRAPنواة
اخللية ،ويقمع عمل اجلينات املرتبطة بتسخني
اجلسم يف درجات حرارة منخفضة .هذا هو
السبب يف أن الدهون البيضاء ال حترتق ،بل
ختزن الطاقة .إذا مت ختفيض اإلنزيم بشكل
مصطنع يف الدهون البيضاء (كما فعل العلماء
األمريكيون) ،فإنه يبدأ يف التصرف مثل األنسجة
الدهنية البنية.
لذلك ،القوارض ،اليت ال يستطيع جسمها
إنتاج  ، PexRAPمل ترتاكم الدهون ،ولكن
حرق السعرات احلرارية .نتيجة لذلك ،كان وزن
الفئران أقل بكثري من الفئران األخرى ،وكان
لديها كمية دهون أقل مبرتني .ولكن إزالة كامل
اجلينات اليت تنتج اإلنزيم ،أثرت بشدة على عمل
اجلسم بأكمله .إذا كانت الغرفة ساخنة ،ترتفع
درجة حرارة احليوانات بسرعة وتبدأ احلمى.
تبني أن نهج علماء األحياء من جامعة هارفارد
ً
أمانا .حيث
(الواليات املتحدة األمريكية) أكثر
اقرتحوا زرع الدهون البنية يف أولئك الذين
يعانون من زيادة الوزن .مل يتم اختبار هذه
التقنية بعد على البشر ،لكن الفئران اليت زرعت
األنسجة الدهنية البنية يف جتويف بطنها فقدت
غذائيا عالي
نظاما
الوزن رغم أنها كانت تتبع
ً
ً
السعرات احلرارية.
دون التدخل يف اجلينوم:
يعتقد علماء الفسيولوجيا اليابانيون أنه لتنشيط
الدهون البنية ،فإن املشي بانتظام يف الطقس
البارد أو االستحمام املستمر يف املاء املثلج
يكفي .لذلك ،إذا أمضيت ساعتني يف اهلواء

يوميا ،فإن احتياطي
املنعش ملدة ستة أسابيع
ً
الدهون البين يف اجلسم سيزداد بشكل ملحوظ،
وسوف ينخفضحجم األنسجة الدهنية البيضاء.
وسوف ختتفي كذلك الكيلوغرامات الزائدة.
طريقة أخرى فعالة هي ممارسة التمارين
الرياضية بانتظام .أثناء النشاط البدني ،يتم
إنتاج هرمون إيريسني ،الذي يساعد على حتويل
«الدهون البيضاء» إىل «الدهون البنية» .لذلك،
يف عينات األنسجة الدهنية مع إضافة لذلك ،يف
عينات األنسجة الدهنية املضاف إليها إيريسني،
يكون حمتوى اخلاليا الدهنية البيضاء أقل مبقدار
النصف تقريبًا من العينات املوجودة دون هذا

أيضا ،القهوة ميكن أن تؤثر على نشاط الدهون
البنية يف اجلسم .أعطى علماء من جامعة
نوتنغهام (اململكة املتحدة) تسعة متطوعني
مشروبات خمتلفة لعدة ساعات .شرب بعض
املشاركني يف التجربة القهوة ،والبعض اآلخر
 املاء .ومبساعدة تصوير حراري ،سجل العلماءنشاط الدهن البين على عنق املتطوعني.
بعد نصف ساعة من أول فنجان من القهوة
الطبيعية ،بدأ الدهن البين يف توليد حرارة
أكثر كثافة .وبعبارة أخرى ،مت حرق املزيد
من السعرات احلرارية .املاء ليس له مثل هذا
التأثري .يشري املؤلفون إىل أن عمل الدهن البين
مت إطالقه بواسطة الكافيني املوجود يف القهوة.
عالوة على ذلك ،فإنه ال يستبعد أن املنتجات
األخرى اليت حتتوي على الكافيني ،مثل الشاي،

ماذا حيدث جلسمك حني تفرط يف تناول الوجبات السريعة؟
ال خيتلف اثنان حول خماطر الوجبات السريعة
على صحة اإلنسان ،بالرغم من أنها تلقى رواجا
كبريا يف خمتلف دول العامل ،وتؤثر بشكل كبري
على جسم اإلنسان وصحته.
وقدم موقع «فايس» الئحة تضم التهديدات اليت
تشكلها الوجبات السريعة على صحة اإلنسان،
بعد عدة دراسات أجريت يف هذا الشأن:
 -1تراجع الوظائف اإلدراكية :تقول اخلبرية
الغذائية ماريسا مور ،اليت تتخذ من مدينة أتالنتا
األمريكية مقرا هلا« :لقد ثبت منذ فرتة طويلة
أن الدهون املشبعة ميكن أن تؤثر سلبا على
وظائف املخ والذاكرة».
كما أظهرت دراسة أجريت عام  2015يف جامعة
والية أوريغون األمريكية ،أن اتباع نظام غذائي
غين بالدهون والسكريات يتسبب يف فقدان
«املرونة املعرفية».

أمريكيون ،يف دراسة أجريت عام  ،2014إىل
أن الوجبات السريعة من أبرز حمفزات السمنة.
وقالوا إن السعرات احلرارية «الفارغة» اليت
تضمها كل وجبة سريعة تساهم يف زيادة الوزن
وارتفاع ضغط الدم.
 -4عدم الشعور بالشبع :على الرغم من احتوائها
على نسبة عالية من السعرات احلرارية ،فإن
الوجبات السريعة ال تتميز بـ»الكثافة الغذائية»،
اليت تعد مؤشرا لقياس حمتوى الطعام من
املغذيات الضرورية واملهمة للصحة.
 -5السرطان :أكدت دراسة بريطانية االرتباط
القوي للوجبات السريعة بالكثري من أنواع
السرطان .وتفيد الدراسة بأن األطعمة املقلية
يف الزيت ميكن أن حتتوي على مواد مسرطنة،
نتيجة الرتفاع حرارة زيتالطهي أو تفحم
اللحوم.

 -2زيادة خطر االكتئاب :كشفت دراسة حديثة
قادتها جامعة غالسكو يف اسكتلندا أن تسرب
الدهون ،املوجودة يف الوجبات السريعة بكميات
كبرية ،إىل املخ يؤثر على عواطف اإلنسان،
ويؤدي إىل ظهور أعراض االكتئاب.

 -6أمراض القلب :الدهون املوجودة عادة
يف الوجبات السريعة تتكون من األمحاض
مستويات
ترفع
اليت
الدهنيةاملشبعة،
الكوليسرتول يف الدم ،مما قد يؤدي إىل زيادة
خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

وكان حبث أجري عام  ،2012قد أشار إىل أن
األشخاص الذين يستهلكون الوجبات السريعة
بانتظام هم أكثر عرضة بنسبة  51يف املئة
لإلصابة باالكتئاب.

 -7التعرض لإلمساك :تلعب األلياف الغذائية
(اليت توجد عادة يف اخلضروات والفواكه واحلبوب
الكاملة) دورا رئيسيا يف اجلهاز اهلضمي .لكن
لسوء احلظ ،ال حتتوي معظم الوجبات السريعة
على نسبة عالية من تلك األلياف ،مما يؤدي إىل
اإلصابة باإلمساك.

 -3خماطر اإلصابة بالسمنة :خلص باحثون

* 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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Sydney and Melbourne house ‘Are you making this all up?’ former Labor MP grilled at ICAC
values rocket on lower rates
he was due to be examined saying they had donated

The Reserve Bank’s backto-back interest rate cuts
have super-charged the
Sydney and Melbourne
property markets with
house values in the nation’s two largest cities
surging in August.
The monthly CoreLogic report on the national property market showed house
values in Sydney lifted by
1.5 per cent last month.
Over the past three months,
values have climbed by 1.6
per cent.
There is a similar situation
in Melbourne where house
values increased by 1.3
per cent in August to be
1.6 per cent higher over
the past three months.
Unit values in the two cities also jumped. In Sydney they increased by 1.8
per cent to be 2.5 per cent
higher over the quarter
while in Melbourne they
improved by 1.5 per cent in
August to be 2.4 per cent
better over the quarter.
CoreLogic’s research director Tim Lawless said
buyer demand and confidence was responsible
for the lift in values as
people took advantage of
the RBA’s recent interest
rate cuts and the Morrison
government’s personal income tax reductions.
“While the recovery trend
is still early, it does appear that growth trends
are gathering some pace,
particularly in the largest
capital cities,” he said.
While stronger over the
past quarter, values in the
two cities are still down
over the year. House values
in Sydney are off by 7.7 per
cent since August last year
while in Melbourne they are
down by 8.7 per cent.
There was a solid lift of
1.1 per cent in Canberra
house values over the

month while in Hobart they
increased by 0.8 per cent.
But elsewhere values were
down. They dropped another 1.6 per cent in Darwin with total house values down by 11.1 per cent
over the past year. They
dropped by 0.6 per cent
in Perth, by 0.3 per cent in
Adelaide while they were
flat in Brisbane.
Mr Lawless said expensive
properties had the biggest
increases in values, up by
1.9 per cent over the past
three months. The most affordable properties, however, were down by 0.4 per
cent.
“The rapid recovery across
higher values properties
makes sense considering
the sector of the market recorded a more substantial
correction,” he said.
“Although values have fallen across the board over
recent years, the larger declines amongst more expensive properties mean
that they are relatively more
affordable for those looking
to upgrade.”
Nationally, more than half
of the 46 capital city sub-regions recorded higher values over the past quarter.
In Sydney, only the central
coast was down in value
while there were none in
Melbourne.
But over the past year,
values in Sydney’s inner
south-west are down by
11.3 per cent, the largest
drop in the country, while
Mandurah in WA (10.6
per cent), Ryde in Sydney
(10.2 per cent) and Perth’s
south-east suburbs (10.3
per cent) have all recorded
double digit declines.
The largest fall in Victoria
has been across the Mornington Peninsula where
values are off by 9.9 per
cent.

Ernest Wong (centre) arrives at the NSW ICAC inquiry into allegations
concerning political donations.CREDIT:LOUISE KENNERLEY

A former Labor MP has
been accused of orchestrating a scheme to circumvent the state’s donation
laws involving Chinese billionaire Huang Xiangmo,
who allegedly dropped
a bag of cash to Labor’s
headquarters.
Former NSW upper house
MP Ernest Wong stands
accused of using straw donors to disguise a $100,000
donation that Mr Huang,
a property developer and
banned donor, paid to buy
the top table to attend a
2015 Chinese Friends of
Labor dinner.
Counsel assisting the Independent Commission
Against Corruption inquiry
Scott Robertson accused
Mr Wong of selling the
head table to Mr Huang.
“What I want to suggest to
you Mr Wong is this: you
had in fact sold the head
table to Mr Huang Xiangmo
for the Chinese Friends of
Labor dinner in 2015 for
$100,000, do you accept
that?”
“No,” Mr Wong replied.
However, Mr Wong told
the ICAC on Monday that
the money was collected
from dinner attendees on
the night and Mr Huang
had volunteered to take
that cash to Labor’s head
office.
“Here was the alleged billionaire offering to do a
delivery run with a bag of
cash,” ICAC chief commissioner Peter Hall said, before asking Mr Wong if that
struck him as unusual.
“Not at all,” Mr Wong replied.
“Mr Wong, are you just
making this all up as you
go along?” Mr Robertson

said. He added that Mr
Wong’s evidence seemed
“highly implausible”.
Mr Wong claimed on the
night of the dinner it was
very late, he’d had too
much to drink and as an
elected MP he didn’t want
to take home a large bag of
cash. Mr Wong said it was
at this point that Mr Huang
offered to take the bag of
cash home and to deliver
it at a later date to Labor’s
head office.
The ICAC heard sensational claims last week that
Mr Huang had walked into
Labor’s headquarters and
handed an Aldi bag containing $100,000 to then
general secretary Jamie
Clements weeks after the
dinner.
Labor’s community relations director Kenrick
Cheah revealed Mr Huang
had delivered the cash to
the Sussex Street office.
Mr Cheah said Mr Clements had then asked him to
count the cash.
The inquiry has heard previously that a dozen people
signed false declarations
saying they had donated
on the night of the fundraising dinner to mask Mr
Huang’s donation.
Mr Wong said he could not
recall contacting property
developer Alex Wood (also
known as Wu) from Wu International a fortnight after
the dinner requesting Mr
Wood organise two donation disclosure forms.
The inquiry has heard
that one of those two was
Dr Leo Liao, who filled in
a form falsely claiming
he had donated $5000 in
cash. Dr Liao took his life
on June 25, 2018, the day

by the corruption watchdog over the matter.
The other Wu International
employee, Steve Tong, has
given evidence that he did
not donate the money and
that his boss had asked
him to say he had.
“I suggest to you that what
you did was you engaged
in a scheme that involved
getting people like Dr Liao
and Mr Tong to sign disclosure forms even though
that you well knew that
they didn’t contribute a
cent in connection to the
Chinese Friends of Labor
dinner,” Mr Robinson said.
“No,” Mr Wong replied.
Mr Wong was also grilled
about whether he had ever
requested that someone
sign a false disclosure

money when they hadn’t.
After his denial, Mr Wong
was presented with an
email appearing to show
that he had requested
someone fill out a fake disclosure in 2014.
The inquiry was shown an
email, titled ‘Chris Minns
raffle money’, sent by Mr
Wong in September 2014.
In the email, Mr Wong
asked a man to claim he
was the source of a donation that was unaccounted
for.
“Since this money will go
to Chris campaign, if you
donation (sic) to Chris
has not gone over $2200,
can you sign the form that
you are the donor of that
amount of money,” Mr
Wong allegedly wrote.

Social Services Minister Anne Ruston has refused to say whether the
Newstart allowance is adequate to pay for basics
like food and heating.
Social Services Minister Anne Ruston has repeatedly avoided saying
whether the Newstart dole
payment is enough to live
on at a time when there
have been widespread
calls to increase it.
In an interview with Sky
News on Sunday, political
editor David Speers asked
Senator Ruston whether
Newstart was adequate to
put food on the table and
pay for heating during the
winter.
“I have not said that it
will be easy to live on
Newstart,” she replied.

tion several more times,
to which Senator Ruston
made similar responses.
“I have answered the
question and I absolutely
remain totally committed
to helping anybody that is
on Newstart who wants a
job to get a job,” she said.
In a statement, opposition
social services spokeswoman Linda Burney
quipped: “It shouldn’t be
this hard to admit Newstart
is too low.”
Senator Ruston was also
asked whether the government is considering an
increase in Newstart.
“The prime minister has
made it very clear that
currently we are not considering an increase in
Newstart. What we are doing is focused on getting
people into work,” she replied.
There have been widespread calls to increase
the Newstart payment beyond its twice yearly indexation to inflation from
welfare groups, economists, the Reserve Bank,
federal Labor and the
Greens, as well as former
Nationals leader Barnaby
Joyce.

Minister won’t say
whether dole adequate

Asked again whether it
was adequate, the minister repeated: “As I said, it
wouldn’t be easy.”
“It’s a safety net payment,
it never was meant to be
a replacement for a wage
or a salary. It is there as a
safety net to assist people
while they haven’t got a
job.”
Mr Speers asked the ques-
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How to jaywalk, cycle and drive near Sydney’s new light rail - legally

Cyclists will not be allowed to ride along the light rail line on George Street when it opens.CREDIT:JAMES
BRICKWOOD

The pedestrianised section of the light rail line along George Street in Sydney’s CBD.CREDIT:JAMES ALCOCK

Cyclists face fines for riding along the light rail lines.CREDIT:JAMES ALCOCK

Sydney’s new 67-metre trams are among the longest in the world.CREDIT:BROOK MITCHELL

Motorists opening car
doors on cyclists or driving too close; cyclists
whizzing past pedestrians
or wilfully ignoring signs;
and pedestrians glued to
their mobile phones as
they walk across busy
streets, oblivious to motorists and the rest of the
world.
Throw trams into the
equation, and it raises
the potential conflict between the groups. By December, 67-metre trams
will be passing through
the heart of Sydney along
George Street as regularly
as every four minutes in
either direction from 5am
to 1am.
The start of passenger
services within months
raises questions about
what cyclists, pedestrians
and motorists are allowed
– or more to the point, not
permitted – to do in and
around the multibilliondollar light rail line from

Pedestrians
While encouraged to cross
roads at designated crossings, pedestrians are permitted to cross the tram
tracks at any point along
the light rail line so long
as they are more than 20
metres from the nearest
traffic signals and “they
look up and remain aware
of moving trams”.
NSW road rules permit pedestrians to legally cross a
road if they are more than
20 metres away from traffic signals, meaning they
do not incur a jaywalking
fine.
And pedestrians will be allowed to walk across the
light rail line on the socalled boulevard section
of George Street between
Bathurst and Hunter
streets in the CBD.
But the authorities say
people should treat the
light rail line like they
would a road. They must
not walk in, or along tram

the central city to Sydney’s
south eastern suburbs.
Police have already been
more active in warning cyclists against riding along
tram tracks, and pedestrians disregarding signs
along the light rail route,
especially in the CBD.
The Inner West light rail
line along Hay Street in
Haymarket has been a well
worn route for cyclists
crossing the southern end
of the CBD for years.
But the state’s transport
agency said “no-entry”
signs restrict access for
cyclists and motorists
to the the tram line. The
penalty for disobeying noentry signs is a $114 fine.
There is also a $268 fine
for cyclists entering tramways, which is off limits
under the road rules.
A tramway is marked on
the left side of the tracks
by two lines parallel, or a
structure such as a fence.
“As with existing rules for

the Inner West light rail,
cyclists will not be permitted to ride bikes within the
CBD and South East light
rail corridor due to safety
issues arising from sharing the corridor with moving trams,” Transport for
NSW said.
Cyclists will be permitted
to cross the new light rail
corridor through the CBD
if they are pulling into a
driveway on George Street.
And they will be allowed to
carry bicycles when travelling as passengers on
the trams “unless staff determine at busy times that
it is unsafe to do so”.
But transport officials are
reminding cyclists to dismount and walk their bike
across tram tracks, or ride
across at an angle to avoid
wheels getting caught in
the tracks. “They should
also ride predictably and
obey traffic lights, stop
and give way signs,” the
agency said.

tracks, for instance.
The penalty for pedestrians breaching these rules
is $76.
The project team for the
light rail will decide the
“end-state configuration
of the road space and
the required regulatory
signage”. Once the public domain for light rail is
handed back, the City of
Sydney Council will be
responsible for enforcing
the regulations.
The council said people
would be able to “walk
freely” on the pedestrianised section of George
Street “just as they do on
Pitt Street”. “However, the
light rail tracks must be
kept clear. Normal road
rules apply to these pedestrianised zones,” a
spokeswoman said.
The penalty for a motorist
driving in a tramway is a
$268 fine and one demerit
point.
And like for cyclists, the

penalty for motorists disobeying a “no entry” sign
is $114.
Motorists are also advised
not to queue across intersections between the
light rail line and roads, to
avoid blocking trams.
Trams are becoming a
more regular sight as part
of testing ahead of the
scheduled opening of the
12.7-kilometre line from
Circular Quay to Randwick
in December, followed by
a branch line to Kingsford
by March.
Their arrival is a reminder
that motorists, cyclists
and pedestrians will have
to get used to each other
traversing an increasingly
congested space. And the
opening of Newcastle’s
light rail line in February
serves as a lesson for
Sydney. In July, a 51-yearold cyclist was killed when
he fell off his bike while
crossing light rail tracks
in the city centre.
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Trade war offers ‘great opportunities’ for Australian business: Assistant Treasurer

Assistant Treasurer Michael
Sukkar says Australian
businesses are in an ideal
position to exploit opportunities springing from global
trade tensions as the country walks the “tight rope”
between being a “great ally
to the US but also a great
trading partner to China”.
A deepening trade war
between US and China
dominated the recent profit
season for Australian companies with several warning the uncertainty was
affecting their outlook. In
the latest escalation the US
imposed a new 15 per cent
US tax on around $166 billion of Chinese imports on
Sunday.
“I think Australia is in a
unique position to be able
to – I wouldn’t say benefit
– but delicately navigate
those trading relationships
better than anybody else,”
Mr Sukkar said on Wednesday.
Mr Sukkar backed Australian businesses to be
“smart enough” to recognise opportunities to increase trade with China, as
well as Japan and South
Korea, after Japan last
month removed South Korea from its trusted trading
partners.
“When two big gorillas, so
to speak, are placing tariffs
on each other’s goods, you
don’t need to be a Rhodes
Scholar to work out there
are going to be great opportunities for you,” Mr
Sukkar told The Age and
The Sydney Morning Herald at the Institute of Public Accountants “Small
Business: Big Vision” conference.
“Obviously our relationship with the US is preeminent and takes precedence over everything
else, being our closest ally.
But where opportunities
arise because of the tensions between China and
the US, we would be silly
not to take advantage of
those in a trading capacity
with China.”
On the same day official
statistics revealed the
economy was growing
at its slowest rate since

the global financial crisis,
small business ombudsman Kate Carnell said the
government should urgently imitate the US in
awarding more contracts
to smaller businesses.
“Australian governments
forever say they’re going
to source from small business, and then don’t. Or
do, but for paper clips and
sandwiches, which is just
so stupid,” she said.
“If we really want to give
small businesses a capacity to grow, a chunk of it is
about mentoring and the
capacity to get business,
not handouts. Australian
governments have an annual procuring budget of
around $11 billion. That’s

a lot.”
Mr Sukkar said Ms Carnell’s comments were “fair
criticism”. He said government departments were
excessively risk-averse in
some scenarios because
“quite understandably the
public expects the least
risk possible with taxpayer
dollars”.
“There’s no doubt, if faced
with a large, well-credentialed tenderer for example, who’s got a great track
record ... they’re looked
upon much more favourably than the upstart new
small business that says
we’re going to do X, Y and
Z. In an ideal world, you’d
engage a lot more with
small business.

PM not considering visas
over HK protests

Prime Minister Scott Morrison says it’s premature to consider granting
protection visas to local
Hong Kong residents to
keep them away from violent protests.
Scott Morrison believes
it’s too early to consider
granting permanent protection visas to Hong
Kong residents living in
Australia, as violent protests and tensions escalate in the region.
“Those sorts of issues
are premature. What we
have to do in this situation, as I’ve said all along,
is to remain calm,” the
prime minister told 3AW
radio on Wednesday.
“We just urge the protesters to be peaceful and we
just urge the de-escalation of the situation.”
Asked if China should
show restraint, Mr Morrison said “of course”.
Pro-democracy protests
in Hong Kong are nearing
the three-month mark,
with fears over how far
the Chinese military will
go to stamp out the unrest.
Attacks on protesters by
Hong Kong police have
prompted the Greens-

led push for protection
visas.
Foreign Minister Marise
Payne has been closely
assessing the situation
and has been in regular
contact with Australia’s
Consul-General to Hong
Kong, Michaela Browning.
The growing unrest in
Hong Kong has this week
spread to schools and
universities, with students boycotting classes
and holding rallies.
Mr Morrison said Australia was unapologetic
when raising concerns
with China over the protests, rejecting assertions the government
was hesitant to do so
due to the trading relationship between the two
countries.
But he says he strongly
supports US President
Donald Trump - who he
will visit later this month
at the White House - in
putting pressure on China.
“They’ve (China) got to
play by the same rules as
everybody else, whether
that’s on emissions reduction, on trade, or anything else.”

ScoMo’s economic D-Day arrives

The Morrison government is bracing for what
are expected to be the
worst economic growth
numbers since the global
financial crisis.
The Morrison government is banking on tax
refunds and low interest
rates to bolster the economy, as the latest figures
are expected to point to
slow growth.
The June quarter growth
figure to be released on
Wednesday is expected
to be as low as 0.2 per
cent or 1.1 per cent year
on year.
The current account surplus revealed on Tuesday
— the first in 44 years on
the back of strong export
volumes of coal, iron ore
and liquid natural gas —
is set to contribute about
0.6 per cent to GDP
growth.
The weak growth figure —
on top of Tuesday’s weak
retail trade results — will
be seized on by Labor as
a sign of a government
which has no plan for the
economy.
However, Treasurer Josh
Frydenberg
believes
trade deals, a $100 billion
infrastructure plan, funding for training and skills,
record low interest rates
and income tax cuts will
deliver better results in
the final part of the year.
The Australian Taxation
Office told AAP it had
now received over 7.8
million individual 2019
tax return lodgements —
a 15 per cent increase on
the previous year.
“We have issued over 5.5
million individual 2019
income tax refunds with
a total value of over $14.2
billion,” an ATO spokeswoman said.
Retail spending fell by an
unexpected 0.1 per cent
in July, missing forecasts
of a 0.2 per cent rise. The
biggest fall was in spending on cafes, restaurants
and takeaway services.
The Reserve Bank, which
kept the cash rate on hold

at 1 per cent on Tuesday,
flagged it would ease
rates further “if needed
to support sustainable
growth”.
The outlook for the global
economy remained “reasonable”, the RBA said,

although the risks were
tilted to the downside.
“A further gradual lift in
wages growth would be a
welcome development,”
RBA Governor Philip
Lowe said in a statement.

Berejiklian faces rebuke
by Liberal Right over
abortion reform

NSW Premier Gladys Berejiklian.CREDIT:AAP

Potential defectors: Liberal MPs Tanya Davies and Kevin Conolly.
CREDIT:AAP

Like an albatross around
her neck, Premier Gladys
Berejiklian’s allowance of
abortion reform legislation into Parliament just
refuses to fade away.
As the Herald revealed
on Tuesday, two Liberal
MPs with a fundamental misunderstanding of
conscience votes are
pushing ahead with plans
to defect.
But Berejiklian is likely to
suffer further humiliation
at the Liberal state council, which takes place at
the International Convention Centre this weekend.
Delegates told CBD this
morning that the party’s
Right faction — also
known as the Mainstream
Conservatives — is whipping the numbers for an
“urgency motion” to condemn the abortion reform

legislation.
Conservative activists
were canvassing delegates by phone on Tuesday night.
Separately, we’re told
the motion in its current
form does not specifically name Berejiklian or
others in the Coalition.
But it will condemn independent Sydney MP Alex
Greenwich, who introduced the bill.
Moderate sources, meanwhile, are furious at the
prospect of the motion
succeeding.
It might be symbolic, but
it would be an embarrassing rebuke of Berejiklian.
“A celebration of two
election victories is now
overshadowed by a divisive motion being used
as a weapon against the
Premier,” one party operator told CBD.
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اعــالن

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

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

سليمينغ ستديو
ستديو تنحيف
للـنساء والـرجال
خربة اكثر من  12عاما
إختصاصيون بـ:

بعد العالج

قبل العالج

 التنحيف فقدان الوزن حبرق الشحومواللحم الزائد
 إزالة التجاعيد من الوجهوالرقبة
 ش ّد اجللد املرتهل يف الوجهوالرقبة والبطن
 رفع اجلفون وشدها -ازالة الوشم ..وغري ذلك

تكسري الدهون بالاليزر واألمواج الصوتية
جلسة العالج األوىل بـ  70دوالرا وبعدها  100دوالر للجلسة

بعد العالج

قبل العالج

بعد العالج

نفتح  6أيام
يف االسبوع

قبل العالج

Add: 6/ 450 High Street, PENRITH (NK Centre), Ph: 0430 197 136 or 0404 244 795

