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إذا استمرت الطبقة احلاكمة 
األزمات  مع  بالتعامل 
باستخفاف، فإنه لن يطول 
الوقت قبل أن تندلع أزمة 
طحني وخبز يف البالد أكثر 
سوءًا من أزمة الوقود قبل 

أسبوعني.
فالرّد  احلكومة،  يف  أما   
مع  التنسيق  ضرورة  على 
سوريا لالستفادة من معرب 
ضغوطًا  كان  البوكمال 
لرئيس  واستفزازات 
من  احلريري  سعد  احلكومة 
قبل وزراء احلزب التقدمي 
والقوات  االشرتاكي 

اللبنانية
أزمة  السلطة  قوى  تعاجل 
ومتويل  الدوالر  شّح 
باملفّرق  األساسية  السلع 
فمنذ  خبّفة.  معاجلتها  بعد 
لبنان  مصرف  إصدار 
الذي   530 الرقم  التعميم 
استرياد  متويل  آلية  حيّدد 
املشتقات النفطية والدواء 
أن  تبنّي  بالدوالر،  والقمح 
جوهرية  اعرتاضات  هناك 

يرّتب  كونه  التعميم  على 
خسائر كبرية على كارتيل 
على  ينطبق  وال  النفط، 
مستوردي الدواء والقمح.

رّكز  املشاكل،  ظهور  مع 
سعد  احلكومة  رئيس 
احلريري جهوده على حلحلة 
مشاكل كارتيل النفط كونه 
باقي  بني  نفوذًا  األكثر 
تعهدًا  فقطع  الكارتيالت، 

عليهم مبعاجلة مشكلتهم مع 
سعر الدوالر يف السوق، ما 
دفعهم إىل تعليق اإلضراب 
وتسليم املشتقات النفطية 
وبقيت  باللرية،  للمحطات 
مسألة الدواء والقمح عالقة 

من دون أي استجابة.
ورغم أن مشكلة مستوردي 
ملشكلة  مشابهة  القمح 
أن  إال  الدواء،  مستوردي 

Follow us on          ; The Middle East Herald

احلريري: اذا مسح األمريكيون لألردنيني مبد لبنان بالكهرباء عرب سوريا سأوافق سريعا

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, 
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654

E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

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 Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

سجال يف جملس الوزراء بشأن التواصل الرمسي مع سوريا

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

التتمة صفحة 21

مع تقدم القوات الرتكية
نزوح كثيف لألكراد وترامب يتحدث عن وساطة

التتمة على الصفحة 21

ميشال  اجلمهورية  رئيس 
االول  أمس  أجرى  عون 
اتصااًل حباكم مصرف لبنان 
رياض سالمة بهدف معاجلة 
ما  حصرًا،  الدواء  استرياد 

شماس يتحدث يف اعتصام غرفة التجارة والصناعة يف بريوت وجبل لبنان

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

نفتح 7 ايام يف األسبوع
 من الـ 5 صباحا - الـ 5 مـساء

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

ال تفوتوا حضور أمجل 
عروض السريك

التفاصيل الصفحة 2

تشّنه  الذي  اهلجوم  دفع 
املقاتلني  ضّد  أنقرة 
شرق  مشال  يف  األكراد 
إىل  السكان  آالف  سوريا 
النزوح اخلميس، مع تقّدم 
القوات الرتكية والفصائل 
هلا،  املوالية  السورية 
الرئيس  أعلن  حني  يف 
ترمب  دونالد   األمريكي 
أّن وساطة بالده هي خيار 

مطروح للحل.
األمريكي  الرئيس  وكتب 
واحد  »لدينا  تويرت  على 
إرسال  خيارات:  ثالثة  من 
آالف القّوات وحتقيق نصر 
ضربة  توجيه  عسكري، 
وعرَب  لرتكيا  شديدة  مالّية 
أو  عقوبات،  )فرض( 
اّتفاق بني  التوّسط إلجياد 

تركيا واألكراد!«. 
ترامب  كّلف   وقد 
أمريكّيني  دبلوماسّيني 
التوّسط يف »وقٍف إلطالق 
الّنار« بني أنقرة واألكراد، 

مسؤول  أعلن  ما  حبسب 
األول  امس  كبري  أمريكي 

اخلميس.
أّن  إىل  املسؤول  وأشار 
الرتكّية  العسكرّية  العملّية 
يف مشال سوريا مل تتخّط 
يف هذه املرحلة اخلّط األمحر 

الذي وضعه  ترامب.
حول  سؤال  على  ورّدًا 
األمحر،  اخلّط  هذا  تعريف 
»التطهري  يشمل  إّنه  قال 
العرقي«، وكذلك »القصف 

العشوائي  الرّبي  أو  اجلّوي 
ضّد املدنّيني«. 

املسؤول  وأضاف 
لدينا  »ليست  األمريكي: 
تصّرٍف  على  بارزة  أمثلة 
املرحلة،  هذه  يف  كهذا 
ولكّنها ليست سوى بداية« 
العملّية العسكرّية الرتكّية. 
وأعلنت أنقرة ليل األربعاء 
بدء هجومها ضد املقاتلني 
جاءت  خطوة  يف  األكراد، 

صاروخان يستهدفان ناقلة نفط 
إيرانية قرب سواحل جدة

»إسنا«  وكالة  أفادت 
ناقلة  يف  انفجار  بوقوع 
جدة  ميناء  قرب  إيرانية 
السعودي  اجلمعة )أمس(، 
أسفر عن اندالع حريق على 
يستبعد  مل  فيما  متنها، 
االنفجار  يكون  أن  اخلرباء 

نامجًا عن عمل إرهابّي.
اإليرانية  الوكالة  ولفتت 
يف  وقع  االنفجار  أن  إىل 
للشركة  اململوكة  الناقلة 
للنفط،  اإليرانية  الوطنية 
بالغة  أضرارًا  وسبب 
التتمة على الصفحة 21
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الوزراء  جملس  جلسة  انتهت 
جملس  رئيس  ترأسها  اليت 
يف  احلريري  سعد  الوزراء 
عصر  الرابعة  قرابة  السراي، 
وزير  وأدىل  االول،  امس 
االعالم مجال اجلراح على األثر 
اآلتية:  الرمسية  باملعلومات 
كل  يف  الوزراء  جملس  »حبث 
جلنة  يف  الواردة  االقرتاحات 
واالقتصادي.  املالي  االصالح 
جدا  كبري  إجيابي  توجه  هناك 
إلقرار قانون ضمان الشيخوخة 
والقانون  اجلمارك  وقانون 
وجرى  وقت.  بأسرع  الضرييب 
يف  النفقات  لبعض  خفض 
مثل  اخرى  وأمور  احملروقات، 
وهناك  واملفروشات.  االثاث 
دراسة تعد خبصوص اجلمعيات 
اليت تأخذ مساهمات من الدولة، 
لكي نرى اليت لديها جدوى او 
خدمة تؤديها يف اجملتمع لنرتك 
اجلمعيات  اما  املساهمة،  هلا 
وال  مساهمات  تنال  اليت 
تؤدي الغرض، فسيتم خفض 
املخصصة هلا  الدولة  مساهمة 
ضبط  حصل  كما  إلغاؤها،  او 

لكل  احملروقات  نفقات  يف 
الدولة  وإدارات  املؤسسات 

بشكل عام«.
دراسات  »هناك  أضاف: 
جملس  وسيعقد  ستقدم، 
الرابعة  الساعة  جلسة  الوزراء 
بعد ظهر االثنني املقبل، وميكن 
جملس  قبل  جلسة  تعقد  أن 
الوزراء للجنة االصالحات. كما 
مت التطرق اىل موضوع التقاعد، 
وهناك دراسات ستوضع على 
التقاعد واحلسومات عليه. ومت 
»السكانر«  بوضع  قرار  اختاذ 
لضبط  اجلمركية  املعابر  على 
اليت  البضائع  تهريب  عملية 
تهرب اىل لبنان. وهناك اتفاق 
شبه كامل على قانون الشراء 
الضرييب  وااللتزام  العام 
الشيخوخة،  وضمان  واجلمارك 
بالنسبة  اساسي  تقدم  وهذا 
الشيخوخة  ضمان  قانون  اىل 
الصحية  احلماية  يوفر  النه 
هذا  السن.  لكبار  واالجتماعية 
كل ما مت حبثه تقريبا، وهناك 
مت  املوازنة  يف  كانت  ارقام 

اجنازها اليوم«. 

اجلراح بعد جملس الوزراء: توجه إجيابي 
إلقرار قانون ضمان الشيخوخة وخفض لنفقات 

احملروقات ودراسات للحسومات التقاعدية

مجلس الوزراء منعقدا برئاسة الحريري

قال  رئيس جملس النواب نبيه 
بر إاثر انتهاء االجتماع مع رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون 
مع  »اجللسة  بعبدا:  قصر  يف 
من  أكثر  كانت  عون  الرئيس 
كل  وتناولت  وممتازة  جيدة 
املواضيع اليت ندور يف فلكها 
املالي  الوضع  سيما  ال  اآلن، 

والنقدي واملوازنة«.
اتفاق  هناك  »كان  اضاف: 

عن  احللول  تأخرت  اذا  انه 
موضوع  يف  املقبل  األسبوع 
انعقاد  اىل  فسندعو  املوازنة 
تقررت  اليت  الطوارئ  جلنة 
ايلول   2 بعبدا يف  اجتماع  يف 

املاضي«.
ولفت اىل ان »جلسة 17 تشرين 
االول ملناقشة رسالة الرئيس 
عون حول تفسري املادة 95 من 

الدستور، قائمة«.

بري من بعبدا: اذا تأخرت احللول عن األسبوع 
املقبل بشأن املوازنة فسندعو اىل انعقاد جلنة 

الطوارئ وجلسة 17 احلالي قائمة

الوزراء  رئيس جملس  ترأس   
سعد احلريري ظهر امس االول 
جلسة جملس الوزراء املخصصة 
موازنة  مشروع  درس  ملتابعة 

.2020
الداخلية  وزيرة  وسئلت 
لدى  احلسن  ريا  والبلديات 
مت  عما  السراي  اىل  وصوهلا 
وسائل  بعض  يف  تداوله 
االصالحات  ورقة  أن  االعالم 
اهليئة  إللغاء  اقرتاحا  تتضمن 
املرورية،  للسالمة  الوطنية 
بعض  يف  »قرأت  فأجابت: 
من  أتأكد  مل  خربا  الصحف 
صحته بعد، هو أن هناك حديثا 
عن  االصالحات  جلنة  جرى يف 
اللجان  بعض  إلغاء  إمكان 
ومن  السابق  يف  شكلت  اليت 
للسالمة  الوطنية  اللجنة  بينها 
احلديث  مت  انه  كما  املرورية، 
حقوق  جلنة  إلغاء  إمكان  عن 
هذه  تأكيد  مت  فإذا  اإلنسان. 
االمر  حبث  وسيتم  املعلومات 
يف جلسة اليوم، فأنا أقول إن 
هذا االمر خطأ جسيم، ألننا نرى 
السري  عددا كبريا من حوادث 
على الطرقات تنتج منها أعداد 
واجلرحى،  الضحايا  من  كبرية 
مبدأ  من  نطرح  ان  ولكن 
جلنتني  إلغاء  النفقات  ختفيف 
منهما  واحدة  أساسيتني، 
خمتصة بتخفيف حوادث السري 
واألخرى  الضحايا،  وإعداد 
إظهار  املوجلة  اإلنسان  حبقوق 
اليت  للبنان  احلضارية  الصورة 
جيب إعطاؤها من خالل تعاملنا 
خيتص  الذي  امللف  هذا  يف 
اإلنسان،  وحقوق  بالتعذيب 
اللغاء  طرح  هناك  كان  وإذا 
النفقات  او  االعتمادات 
اللجنتني،  هاتني  خبصوص 
جيب  ألنه  ضده  سأقف  فانا 
عدم املس، ال من قريب وال 
اىل  يؤدي  أمر  بأي  بعيد  من 
أو  اللجنتني  هاتينت  إضعاف 
املوضوع  وسأطرح  الغائهما. 
وهناك  الوزراء،  جملس  يف 
ميكن  اخرى  وبنود  اعتمادات 
سري  على  تؤثر  ال  ختفيفها 
االدارة العامة، بل بالعكس قد 
هاتني  إلغاء  أما  العجز.  ختفف 
اللجنتني فأمر مرفوض بالنسبة 

إلي«.
قال  املال  وزير  سئلت: 
الغاء  هناك  ليس  انه  باالمس 
او  االنسان  حقوق  للجنة 
عن  تسألي  مل  ملاذا  لغريها، 

هذا املوضوع؟
وانا  باالمر  »مسعت  أجابت: 
لست يف عداد اللجنة الوزارية 
النظر  وبغض  لإلصالحات، 
سنتأكد  عدمه،  أو  اإللغاء  عن 
تفعيل  جيب  ولكن  اليوم، 
هاتني اللجنتني من خالل زيادة 
هلما،  املرصودة  االعتمادات 
للسالمة  الوطنية  اللجنة  ألن 
»شخص  يديرها  املرورية 
االمر؟  هذا  يعقل  هل  وربع«، 
وشخص  للسر  أمني  هناك 
مراجعات  هناك  يساعده، 
عدم  حول  الوزارة  يف  يومية 
قيامنا بأي أمر لتخفيف حوادث 
نعمل  ان  ميكن  فكيف  السري، 
السري؟  حوادث  خفض  على 

احلوادث  ومعظم  قليل  عددنا 
هندسية  مبشاكل  عالقة  هلا 
السائق  بسلوك  او  للطرقات 
عالقة  له  منها  وجزء  نفسه، 
يسطر  اليت  السري  مبحاضر 
الكثري منها. فمنذ بداية العام 
حتى االن مت تسطري 422 ألف 
يوضح  ما  وهو  ضبط،  حمضر 
ختفف  ال  الضبط  حماضر  ان 
االمر  وهذا  السري،  حوادث 
اسرتاتيجية  وضع  منا  يتطلب 
االمور،  ملعاجلة  حماور  تتضمن 
أمور  خالل  من  فقط  ليس 
حماضر  تسطري  من  ضيقة 
السري اليت تنظمها قوى االمن 
باخلطوات  تقوم  اليت  الداخلي 
اليت جيب القيام بها. املشكلة 
يكون  أن  يف  واحلل  متشعبة 
ملعاجلة  متخصصة  هيئة  هناك 
قصرية  خطة  ووضع  املوضوع 
ومتوسطة األمد، لكي نعمل معا 
حلل املشكلة، وهناك اربعة او 
يوميا  ميوتون  اشخاص  مخسة 
االمر  وهذا  احلوادث،  بسب 

غري معقول«.
يكون  ان  ميكن  هل  سئلت: 

هناك مشروع لدمج اللجنة؟
اجابت: »ال اعرف، ولكن دجمها 

مع من«.
نفى  بطيش  الوزير  سئلت: 
جملس  دخوله  لدى  علمه 
جلنة  إلغاء  بإمكان  الوزراء 
يرفض  وهو  االنسان،  حقوق 
»تيار  يف  كنتم  فاذا  االمر، 
إلغاء  ترفضون  املستقبل« 
و«التيار  االنسان  حقوق  جلنة 
الوطين احلر« كذلك، فمن هو 

صاحب االقرتاح؟
أجابت: »سأطرح املوضوع يف 
موقفنا  حنن  الوزراء.  جملس 
ثابت، ومل أحتدث بعد يف هذا 
احلريري  الرئيس  مع  املوضوع 
اللجنة  أنشأ  من  هو  الذي 
املرورية من  الوزارية للسالمة 
فرتة، وقد أقرت اإلسرتاتيجية 
الوطنية، فمن هذا املنطلق ال 

احلسن من السراي : سأرفض إلغاء جلنيت السالمة 
املرورية وحقوق اإلنسان وأطالب بتفعيلهما

أعتقد أنه مع إلغاء هذه اللجنة، 
حيصل  ما  ضوء  يف  خصوصا 
هناك  يوميا  طرقاتنا.  على 
الطرقات  على  وجرحى  قتلى 
بأعداد خميفة، من هنا أقول اذا 
مل يتم احلديث عن إلغاء هذه 
امر عظيم، ولكن  اللجنة فهذا 
االهم هو ختصيص االعتمادات 

تستطيع  لكي  عديدها  وزيادة 
اليت  املرتكزات  كل  تنفيذ 

وضعت للخطة«.
أن  عن  حديث  هناك  سئلت: 
وزارة  اختذتها  اليت  اإلجراءات 
الداخلية بالنسبة اىل الدراجات 

النارية ستزيد عددها؟
أجابت: »ما قمنا به هو ختفيف 
الدراجات  على  السري  رسوم 
والتسجيل  السوق  ورسوم 
وامليكانيك، ليس بهدف زيادة 
خمالفاتهم، خصوصا أن عنصر 
ال ميلك صالحيات  االمن  قوى 
سوى حبجز الدراجة، ولكن اذا 
 200 الدراجة  هذه  سعر  كان 
مليونا  تكلف  والرسوم  دوالر 
ونصف مليون، فال مشكلة لدى 
صاحب الدراجة يف حجز دراجته 
واالستغناء عنها وإعادة شراء 
والقيام  نفسه  بالسعر  أخرى 
فإن  لذلك  نفسها،  باملخالفة 
لضبط  الوحيدة  الطريقة 
املخالفات هي خبفض الرسوم 
الدراجات  أصحاب  لتشجيع 
وعندما  النظام،  اىل  للدخول 
الدراجات  هذه  تسجيل  يتم 
نستطيع تسطري حماضر ضبط 
حبقها، فاليوم هناك 40% من 
الدراجات غري مسجلة من أصل 
160 او 170 ألف دراجة تسري 
ميكننا  ال  لذلك  طرقاتنا،  يف 
مالحقة أصحابها مبحاضر ضبط، 
فالطريقة الوحيدة لتنظيم االمر 
هي خفض الرسوم لكي يصبح 
اجلميع نظاميني، وميكن عندها 

حترير حماضر توقيف«.

الوزيرة الحسن

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون 
الدكتورة  اإلدارية  التنمية 
االحتاد  سفري  شدياق  مي 
رالف  لبنان  يف  األوروبي 
طراف يف زيارة تعارف، حيث 
استعراض  على  البحث  تركز 
والعالقات  الراهنة  األوضاع 
واالحتاد  لبنان  بني  الثنائية 

األوروبي.
كما عرضت شدياق للمشاريع 
التنمية  وزارة  بني  املشرتكة 
االحتاد  وبعثة  االدارية 
وكانت  لبنان،  يف  االوروبي 
الطرفان  فيها  عرض  مناسبة 
املشاريع  يف  التعاون  لسبل 

املستقبلية.

شدياق عرضت مع طراف االوضاع 
والعالقات مع االحتاد االوروبي

»الكتائب  حزب  رئيس  غادر 
اللبنانية« النائب سامي اجلميل 
اىل روما، حيث سيشارك يف 
»الحتاد  الدوري  االجتماع 
الدولي«  الوسط  أحزاب 
نائب  منصب  يشغل  والذي 

الرئيس فيه.
وسيكون للجميل لقاءات عديدة 
مع مسؤولني يف االحتاد، كما 
وزير  للقاء  الفاتيكان  سيزور 
»بياترو  الكاردينال  خارجيتها 

بارولني«.

اجلميل غادر اىل روما للمشاركة يف االجتماع 
الدوري الحتاد أحزاب الوسط الدولي

الوزيرة  شدياق مستقبلة السفري طراف
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العماد  اجلمهورية  رئيس  ابلغ 
االمني  مساعدة  عون  ميشال 
للشؤون  املتحدة  لالمم  العام 
السياسية روز ماري دي كارلو، 
امس  ظهر  قبل  استقبلها  اليت 
االول اخلميس يف قصر بعبدا، 
ان »لبنان متمسك بتطبيق قرار 
منذ   1701 الرقم  االمن  جملس 
صدوره يف العام 2006، فيما 
باعتداءاتها  اسرائيل  استمرت 
والبحر  الرب  من  لبنان،  على 
استهداف  آخرها  وكان  واجلو، 
بريوت  يف  اجلنوبية  الضاحية 
بطائرتني مسريتني يف سابقة 
النار  اطالق  وقف  منذ  خطرية 

بعد عدوان متوز 2006«.
ان  عون  الرئيس  واكد 
»اسرائيل كانت املبادرة دائما 
العام 1978 وحتى االمس  منذ 
على  االعتداء  اىل  القريب 
لبنان«، مشددا على ان »لبنان 
الذي حيتفظ حبقه املشروع يف 
الدفاع عن نفسه، يأمل يف ان 
يعي اجملتمع الدولي خطورة ما 
تهديد  من  اسرائيل  به  تقوم 
احلدود  على  واالستقرار  لالمن 

اللبنانية«.
املسؤولة  عون  الرئيس  ولفت 
»التطورات  ان  اىل  الدولية، 
حتصل  اليت  االخرية  العسكرية 
 - السورية  احلدود  على 
خطريا  تطورا  تشكل  الرتكية، 
سوريا،  يف  احلرب  ملسار 
على  جمرياتها  يتابع  ولبنان 
امل اال تكون هلا تداعيات على 
النازحني  وواقع  سوريا  وحدة 
االثار  تتزايد  الذين  السوريني 
لبنان  يف  لوجودهم  السلبية 

على االوضاع فيه«.
واشار اىل ان »معاناة لبنان من 
تكاثر عدد النازحني السوريني 
تضاف اليها معاناة اخرى ناجتة 
والعقوبات  املالي  احلصار  عن 
اليت يتأثر بها القطاع املصريف 
خصوصا واالوضاع االقتصادية 
املصارف  ان  علما  عموما، 
التعليمات  بكل  تتقيد  اللبنانية 
الشراف  وختضع  واالنظمة 
مباشر يف عملها املصريف من 

مصرف لبنان«.
اللبنانية  »الدولة  ان  واكد 
من  اجراءات  سلسلة  تدرس 
شأنها تفعيل االقتصاد الوطين 
بكل قطاعاته، ومشروع موازنة 
تعزز  اصالحات  سيحمل   2020
واخلارجية  الداخلية  الثقة 
بالوضع االقتصادي اللبناني«.

وكانت السيدة دي كارلو نقلت 
اىل الرئيس عون حتيات االمني 
انطونيو  املتحدة  لالمم  العام 
اهداف  عرضت  ثم  غوترييس، 
دول  من  عدد  على  جولتها 

املنطقة.
رئيس  كارلو  دي  وهنأت 
الذي  ب«القرار  اجلمهورية 
العامة لالمم  صدر عن اجلمعية 
الرئيس  مبادرة  بدعم  املتحدة 
عون بانشاء »اكادميية االنسان 
واضعة  واحلوار«،  للتالقي 
امكانات االمم املتحدة »بتصرف 
لبنان للمساعدة يف امتام هذه 

املبادرة«.
وجددت »تقدير اجملتمع الدولي 

النازحون  يلقاها  اليت  للرعاية 
السوريون يف لبنان، وللتعاون 
اللبناني  اجليش  بني  القائم 
يف  العاملة  الدولية  والقوات 
اجلنوب »اليونيفيل«، مؤكدة ان 
مساعدة  املتحدة  االمم  »هدف 
ومزدهرا  مستقرا  ليكون  لبنان 
ويبسط سلطة الدولة على كل 
سيادته  حيفظ  مبا  اراضيه، 
اراضيه«،  وسالمة  واستقالله 
املتحدة  »االمم  ان  اىل  الفتة 
تقدم تقارير دورية حول تطبيق 
قرارات جملس االمن، ال سيما 
القرار 1701، وتدرج اخلروقات 
ضد  اسرائيل  ترتكبها  اليت 

السيادة اللبنانية«.
اجلانب  عن  اللقاء،  وحضر 
اخلاص  املنسق  الدولي 
يان  لبنان  يف  املتحدة  لالمم 
كارلو  دي  ومساعدة  كوبيتش 
عبد  وعالء  سيابوش  نيكي 
اللبناني  اجلانب  وعن  العزيز. 
رئاسة  لشؤون  الدولة  وزير 
جريصاتي  سليم  اجلمهورية 
لرئيس  الرئيسية  واملستشارة 
اهلاشم  عون  مرياي  اجلمهورية 
واملستشارون العميد بول مطر 

ورفيق شالال واسامة خشاب.

مخزومي
واستقبل الرئيس عون، النائب 
معه  وعرض  خمزومي  فؤاد 
من  وعددا  العامة  االوضاع 

مواضيع الساعة.
خمزومي:  قال  اللقاء،  وبعد 
»هنأنا فخامة الرئيس على تبين 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
»أكادميية  إنشاء  ملبادرته 
يف  واحلوار«  للتالقي  االنسان 
»من  ان  إىل  الفتا  لبنان«، 
تعيد  أن  مبادرات  هكذا  شأن 
كأرض  اإلجيابية  صورته  للبلد 

للثقافة واحلوار«.
تطرق  »احلديث  أن  إىل  وأشار 
البلد،  العامة يف  األوضاع  إىل 
االقتصادي  الوضعني  ال سيما 
واخلانقني«،  الصعبني  واملالي 
لبننة  »ضرورة  على  مشددا 
االقتصاد ودعم اللرية اللبنانية 
الرقابية  اجلهات  دور  وتفعيل 
من  للخروج  املستهلك  ومحاية 

األزمة املالية«.
ورأى أن »هذه احلكومة فشلت، 
وما حتاول أن تقوم به اليوم، 
هو إعطاء وعود ليس هلا ترمجة 
لدى  يعد  ومل  األرض،  على 
يف  اجلدية  مبدى  ثقة  املواطن 

تنفيذها«.
أن  املقبول  غري  »من  اضاف: 
تعمد بعض الشركات اململوكة 
من الدولة أو حتت وصايتها مثل 
شركيت اخلليوي وامليدل إيست 
بالدوالر«،  أمواهلا  جباية  إىل 
إىل  أخرى  جهة  من  داعيا 
أن تشمل املساءالت  »ضرورة 
واحملاسبة أي وزارة حتوم حوهلا 
الشبهات«، مؤكدا أن »السبيل 
للوصول إىل اإلصالح هو أن ال 
أحد والتعاون  يبقى غطاء على 

لوضع حد للهدر والفساد«.
تناول  »البحث  ان  اىل  ولفت 
أيضا موضوع قانون االنتخاب«، 
امللف  »هذا  أن  على  مشددا 

رئيس اجلمهورية: ليِع اجملتمع الدولي خطورة تهديد اسرائيل المننا واستقرارنا 
والتطورات العسكرية على احلدود السورية الرتكية تشكل تطورا خطريا

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال روز ماري دي كارلو

جيب أن يأخذ وقته يف البحث 
والتمحيص«.

وجهه  الذي  السؤال  وحول 
جملس  إىل  اجلمهورية  رئيس 
حول  النقاش  لفتح  النواب 
املادة 95، مثن خمزومي »إحالة 
هذا املوضوع إىل جملس النواب 
العقيمة  السجاالت  من  بديال 
الدستورية«،  املؤسسات  خارج 
وقال: »على اهمية هذا امللف، 
ضرورة  دائما  نتذكر  أن  جيب 
وتنفيذه  الطائف  على  احلفاظ 
تعديالت  بأي  البحث  قبل 
جتاذبات  إىل  البلد جمددا  تأخذ 

وانقسامات حنن بغنى عنها«.

سليم حبيب
واستقبل الرئيس عون، النائب 
السابق سليم حبيب واجرى معه 
التطورات  تناولت  افق  جولة 
االقتصادية  واالوضاع  الراهنة 
والواقع النقدي يف البالد وسبل 
معاجلته، كما تطرق البحث اىل 

شؤون وطنية اخرى.

وفد مستوردي االدوية
الرئيس  استقبل  ذلك،  اىل 
عون وفدا من نقابة مستوردي 
االدوية واصحاب املستودعات 
جبارة  كريم  برئاسة  لبنان  يف 
اليت  الصعوبات  عرض  الذي 
»ال  االدوية  مستوردي  تواجه 
التعميم  تطبيق  جلهة  سيما 
الرقم 530 الذي اصدره حاكم 
ايلول   30 يف  لبنان  مصرف 
املستوردون  اعتربه  والذي 
يتطلب  انه  اال  للحل،  مدخال 
تنطبق  كي  اساسية  تعديالت 

احكامه على قطاع الدواء«.
اىل  جبارة  النقيب  لفت  واذ 
ان »اسعار االدوية حمددة من 
باللرية  وتباع  الصحة  وزارة 
من  قيمتها  وحتول  اللبنانية 
العملة  اىل  االجنبية  العملة 
صرف  سعر  حسب  الوطنية 
أوضح  الصحة«،  وزارة  حتدده 
ان »تأمني عمالت اجنبية لقطاع 
الرمسي  الصرف  بسعر  الدواء 
الستمرارية  اساسي  امر  هو 
ان  اىل  واشار  القطاع«، 
لبنان  مصرف  حاكم  »تعميم 

الدفع  عمليات  اىل  يتطرق 
باالعتمادات املستندية، اال ان 
معظم املستوردين يدفعون مثن 
بتحويالت  والفواتري  البضائع 
من  اشهر  عدة  بعد  مصرفية 
بوليصة  او  الفاتورة  تاريخ 
الطريقة  هذه  وان  الشحن، 
املصانع  ثقة  تعكس  بالدفع 
واملستوردين  واملوردين 
اللبنانيني، وهي تسهل عليهم 
والتوزيع،  االسترياد  عمليات 
املستوردين  ان  عن  فضال 
البضائع  من  كميات  استلموا 
ويستحق  التعميم  صدور  قبل 
مثنها بعد فرتة من الزمن، وهم 
الثمن  توفري هذا  اىل  حيتاجون 
وباسعار  االجنبية  بالعمالت 
الصرف الرمسية تداركا للخسائر 

اليت قد تلحق بهم حتما«.
واعترب ان »وجوب تأمني %100 
الفواتري  قيمة  من   %115 اىل 
مسبقا من قبل املصارف سوف 
املستوردين،  على  ينعكس 
تطلب  سوف  املصارف  ان  اذ 
ايداعات،  هكذا  تأمني  منهم 
على  يرتب  سوف  االمر  وهذا 
ميكنهم  ال  اعباء  املستوردين 
حتملها نظرا اىل الفوائد املدينة 
الراهن  الوقت  يف  املصرفية 
املال  رأس  زيادة  واستحالة 

بهذه املستويات«.
اقرتاحات  سلسلة  الوفد  وقدم 
عن  الصادر   530 »للتعميم 
تودع  ان  ومنها  لبنان  مصرف 
املصارف قيمة الفواتري باللرية 
 5 لبنان  مصرف  لدى  اللبنانية 
ان  بعد  استحقاقها،  قبل  ايام 
ذات  بايداع  املستورد  يقوم 
التاريخ،  هذا  قبل  املبالغ 
الذين  املستوردين  ومتكني 
عرب  فواتريهم  قيمة  يسددون 
حتويالت مصرفية، من احلصول 
على  االجنبية  العمالت  على 
الرمسي،  الصرف  اساس سعر 
قيمة  املصرف  ايداع  بعد 
 5 اللبنانية،  باللرية  الفواتري 
استحقاقها،  تاريخ  قبل  ايام 
وبعد تسليم املصرف نسخة عن 
بالفواتري  املتعلقة  املستندات 
العامة،  الصحة  كموافقة وزارة 
البيانات  او  او وثائق الشحن، 

ومتكني  اخل..،  اجلمركية، 
على  احلصول  من  املستوردين 
اساس  على  االجنبية  العمالت 

للفواتري  الرمسي  الصرف  سعر 
واليت  التعميم  قبل  الصادرة 
وتطبق  بعد،  قيمتها  تسدد  مل 
عليها نفس االجراءات املذكورة 
ان  جبارة  واعترب  سابقا«. 
متكن  سوف  التعديالت  »هذه 
املستوردين من االستمرار يف 
االوضاع  رغم  خدماتهم  تأمني 
صحة  على  حفاظا  الصعبة، 

املواطن واملصلحة العامة«.

رئيس الجمهورية
اهتماما  عون  الرئيس  وابدى 
االدوية،  مستوردي  مبطالب 
مؤكدا »ضرورة استمرارهم يف 
للجميع  الدواء  وتأمني  عملهم 
اىل  وصوال  احلوار  واعتماد 

معاجلة مطالبهم«.
عون  الرئيس  اتصل  وللغاية 
رياض  لبنان  مصرف  حباكم 
مطالب  معه  وعرض  سالمة 
الوفد. وتقرر ان يلتقي احلاكم 
واالعضاء  اجلمعية  رئيس 
الواجب  االجراءات  للتداول يف 

اعتمادها. 

املسلمني«  العلماء  »جتمع  رأى 
هيئته  اجتماع  اثر  بيان  يف 
الرتكي  »الغزو  أن  االدارية، 
احلاصل اليوم للشمال السوري 
واضحني،  واعتداء  احتالل  هو 
بعودة  يكون  أن  جيب  والرد 
إليها  الدولة  عن  خرجوا  الذين 

والقتال معا«.
وأشار إىل أن »اإلدانات اخلجولة 
ومن  العربية  الدول  بعض  من 
ليست  العربية  الدول  جامعة 
اإلعالن  من  بد  ال  بل  كافية 
وبوضوح عن االستعداد للقتال 
خالل  من  سوريا،  جانب  إىل 
تفعيل اتفاقية الدفاع املشرتكة 

بني الدول العربية«.
اىل  اللبنانية  »الدولة  ودعا 
االستعداد  أهبة  على  تكون  أن 
لتدارك األوضاع اليت ميكن أن 
على  الرتكية  احلرب  عن  تنتج 

ستصل  تداعياتها  ألن  سوريا 
نزوح  إن جلهة  لبنان  إىل  حتما 
عدم  جلهة  أو  جديد،  سوري 
يتعدى  اقتصادي  استقرار 
اإلقليم،  إىل  لبنان  حدود 
إجناز  احلكومة  على  فإن  لذا 
حلول  وتقديم  بسرعة  املوازنة 
خاصة  االقتصادية  للمشاكل 
مع تلويح نقابة أصحاب األفران 
األزمة  أن  يعين  ما  باإلضراب، 
اليت  العيش  لقمة  إىل  وصلت 
واليت  الفقرية  الطبقة  متس 
تؤدي لثورة اجتماعية حنن بغنى 
بقرارات  مواجهتها  وميكن  عنها 
اقتصادية،  وإصالحات  جريئة 
والضرب بيد من حديد على كل 
ممارس  أو  باألسعار  متالعب 
جمموعة  من  جزء  أو  لالحتكار 
الدولة  داخل  والنهب  الفساد 

وخارجها«. 

جتمع العلماء: لتكن الدولة على أهبة 
االستعداد تداركا لتداعيات احلرب 

الرتكية على سوريا

لشؤون  الدولة  وزير  غادر 
التجارة اخلارجية حسن مراد اىل 
اجتماع  جينريو حلضور  ريو دي 
جملموعة  التجارة  غرف  احتاد 
والذي  »املريكوسور«،  دول 
إليه  انضم  قد  لبنان  كان 
يف  مرة  ألول  مراقب  كعضو 

تاريخ اإلحتاد.
للوزير  االعالمي  املكتب  واشار 
خالل  سيقابل  انه  اىل  مراد 
الربازيلي  الرئيس  الزيارة، 

جايري بولسونارو.
زار  قد  كان  مراد  أن  يذكر 
سابقا الربازيل يف جولة طويلة 
أمثرت عن حجز بطاقة للبنان يف 

احتاد »املريكوسور«، وهو احتاد 
اإلنضمام  يفتح  واسع  جتاري 
لتصريف  جديدة  أبوابا  إليه 
يف  اللبناني  اإلنتاج  وتسويق 

أمريكا الالتينية.

حسن مراد غادر اىل ريو دي جينريو حلضور 
اجتماع »املريكوسور« ولقاء الرئيس الربازيلي
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الوطين  الدفاع  وزير  استقبل   
األمني  نائبة  صعب  بو  الياس 
للشؤون  املتحدة  لألمم  العام 
كارلو  دي  روزماري  السياسية 
العام  لألمني  اخلاص  واملمثل 
بريوت  يف  املتحدة  ألمم  لبعثة 
بعثة  ورئيس  كوبيتش  يان 
اللواء  العام  وقائدها  اليونيفيل 
وفد  مع  كول،  ديل  ستيفانو 
مرافق، ومت البحث يف األوضاع 
ال  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة 
اليت  العسكرية  العملية  سيما 
على  األكراد  ضد  تركيا  تنفذها 
وما  الرتكية،  السورية  احلدود 
أن يتأتى عن هذا اهلجوم  ميكن 
كونه  لبنان  على  ارتدادات  من 
النازحني  من  كبريا  عددا  يؤوي 

السوريني.
كذلك تطرق البحث اىل االعتداء 
االسرائيلي األخري على الضاحية 
اجلنوبية لبريوت بواسطة طائرتي 
باعتبار  مسريتني،  استطالع 
 1701 للقرار  األخطر  اخلرق  أنه 
الصادر عن جملس األمن الدولي 

منذ العام 2006. وأكد بو صعب 
أن  يوما  للبنان  »حيدث  مل  أنه 
وليست  اسرائيل  على  اعتدى 
لديه أي نية يف شن حرب ضد 
حبقه  متمسك  لكنه  طرف،  أي 
بالدفاع عن نفسه يف حال وقوع 
أي اعتداء ضده«، مشريا إىل أن 
»احلل يكمن يف العمل على البت 
الربية  احلدود  ترسيم  مبوضوع 
والبحرية، ملا لألمر من انعكاسات 

اقتصادية إجيابية«.
ويف هذا اإلطار، نوه بو صعب 
بعمل قوة اليونيفيل ملا »تبذله 
من جهود لصون األمن واالستقرار 
يف قطاع جنوب الليطاني وعلى 

طول اخلط األزرق«.
أعضاء  الدفاع  وزير  أطلع  كما 
الوفد على وضع احلدود الشمالية 
ما  إزاء  ارتياحه  مبديا  الشرقية، 
جمال  يف  »تقدم  من  إحرازه  مت 
ضبط هذه احلدود ملنع التهريب 
وما تبقى من نقاط يعمل عليها 
القريب  الوقت  يف  اجليش 

إلقفاهلا«.

الوزير بو صعب مستقبال دي كارلو

عرض االوضاع مع ديكارلو وكوبيش وديل كول

بو صعب بت موضوع ترسيم احلدود الربية 
والبحرية ينعكس إجيابا على االقتصاد

الوزراء  استقبل رئيس جملس 
امس  مساء  احلريري  سعد 
السراي  يف  اخلميس  االول 
احلكومي، وزير الدولة لشؤون 
اخلارجية  يف  األوسط  الشرق 
موريسون  أندرو  الربيطانية 
يف  الربيطاني  السفري  يرافقه 

لبنان كريس رامبلينغ.
مورسيون:  قال  اللقاء،  بعد 
»سعدت كثريا بلقاء الرئيس 
كبريا  عددا  وعرضنا  احلريري، 
اليت  الثنائية،  القضايا  من 
تصب يف مصلحة كل من لبنان 
زيارتي  إن  املتحدة.  واململكة 
لبنان تهدف لالطالع على  إىل 
متوهلا  اليت  املشاريع  من  عدد 
وقد  البلد.  هذا  يف  بريطانيا 

املثال  اليوم على سبيل  زرت 
لدي  وستكون  طرابلس، 
غدا.  أخرى  وحمادثات  زيارات 
لبنان  رأيته يف  مبا  معجب  أنا 
وسعيد لدعمنا هذه املشاريع، 
وأطلع قدما لالطالع على مزيد 
من املشاريع هذا األسبوع«.

قد  احلريري  الرئيس  وكان 
جنيف  مركز  وفدا من  استقبل 
 DECAF األمن  قطاع  إلدارة 
برئاسة السفري توماس غريبر، 
وعرض معه سبل التعاون بني 

املركز ولبنان.
االقتصاد  وزير  التقى  كما 
ومستشار  خوري  رائد  السابق 
للشؤون  اجلمهورية  رئيس 

االقتصادية فادي عسلي.

الرئيس الحريري مستقبال الوفد

احلريري استقبل وفدا من مركز جنيف إلدارة قطاع األمن

 موريسون: اهلدف من زيارة لبنان االطالع 
على املشاريع املمولة من بريطانيا

برونو  الفرنسي  السفري  التقى 
اىل  االوىل  زيارته  يف  فوشيه 
ستستمر  واليت  عكار،  حمافظة 
عكار  حمافظ  متتاليني،  ليومني 
احملامي عماد اللبكي يف مكتبه 

بسراي حلبا احلكومي.
فوشيه  بالسفري  رحب  اللبكي 
عكار  »واقع  تفاصيل  شارحا 
احلياتية  الصعد  خمتلف  على 
يف  االحتياجات  وابرز  العامة 
شتى اجملاالت وخباصة تلك اليت 
رتبتها تداعيات النزوح السوري 

منذ بدء االزمة السورية«.
اللبكي  احملافظ  فوشيه  وشكر 
وقال:  االستقبال  حفاوة  على 
من زمن اردت اجمليء اىل منطقة 

عكار، وقد مسعت انها مشهورة 
ومواقعها  طبيعتها  جبمال 
األثرية. لذلك اردت االستفادة 
من وجودي يف املنطقة وزيارة 

املسؤولني فيها«.
اضاف: »مل آت اىل عكار ملتابعة 
ملعرفة  بل  السياسي،  الوضع 
فيها،  االقتصادي  الوضع 
مساهمتنا  تطوير  كيفية  ملعرفة 
فيها،  االقتصادية  التنمية  يف 
الفرنسية  املؤسسة  خالل  من 
اىل  البارحة  وصلت  اليت   fd
لبنان واليت ستعمل على تطوير 
املنطقة  هذه  مع  تعاون  خطة 
باقي  كما  لنا  بالنسبة  املهمة 

املناطق«.

فوشيه زار عكار والتقى اللبكي:
مل آت ملتابعة الوضع السياسي بل 

ملعرفة الوضع االقتصادي

املحافظ اللبكي مستقبال السفري فوشيه

قال رئيس كتلة النواب االرمن 
الطاشناق  حزب  عام  امني 
بقرادونيان يف  النائب هاكوب 
من  ينبع  السالم  »نبع  تصريح: 
تتوغل  تركيا  االرهاب،  دولة 
داخل االراضي السورية وحتتل، 

اما العامل املتمدن يتفرج«.
أضاف: »ال االستنكار، ال االدانة 
وال البيانات تغري حقيقة االحتالل 

واالرهاب. املطلوب موقف عربي 
الرتكي  االستعمار  ضد  موحد 
املنطقة  لشعوب  موحد  وموقف 
تتذكر  تزال  ال  اليت  العربية 
ويالت العثمانيني واحتالل لواء 
اسكندرون العربية، احتالل ولو 
الحتالل  متهيدا  سوريا  من  جزء 
اراض عربية اخرى والعودة اىل 

االمرباطورية العثمانية«.
»حركة  لـ  العام  االمني  دان   
النضال اللبناني العربي« فيصل 
»العدوان  بيان،  يف  الداود، 
سوريا،  على  السافر  الرتكي 
احتالل  هو  فيما  أمين،  بعنوان 
وخرق  السورية،  لألراضي 
اىل  وعودة  دولة،  لسيادة 
يف  اجلديدة  العثمانية  االطماع 
بالدنا، وحماولة لضم أراض من 
عندما  فعلت  كما  اليها،  سوريا 
عن  اسكندرون  لواء  سلخت 

سوريا«.
وقع  الرتكي  »النظام  أن  ورأى 
مثنه  سيدفع  خاطئ  قرار  يف 
السوري  اجليش  ألن  غاليا، 
دفاعا  العدوان  هلذا  سيتصدى 
عن أرضه وشعبه وصونا لوحدة 
سوريا، وسيغرق الرئيس الرتكي 
دمه  يف  اردوغان  طيب  رجب 
اليت شهدت  السورية،  باألرض 
ومقاومات  وثورات  انتفاضات 
ضد من غزاها، والتاريخ يشهد 
إبراهيم  ثورة  من  ذلك،  على 
هنانو اىل سلطان باشا األطرش 
من  وغريهم  العظمه  ويوسف 
السوري  الرئيس  وان  االبطال، 
بدعم  انتصر  الذي  األسد  بشار 
شعبه على املؤامرة اليت نفذتها 
والعدو  امريكا  ومعها  تركيا 
سيلقن  وعمالؤهم،  اإلسرائيلي 

الغازي الرتكي اردوغان الدرس 
الذي لن ينساه، وسيكون جيشه 
السوري  اجليش  مصيدة  يف 

احملتضن من شعبه وحلفائه«.
زاسيبكني

وكان الداود زار السفري الروسي 
عودته  بعد  زاسيبكني  الكسندر 
وهنأه  الصيفية،  إجازته  من 
بالسالمة، وعرض معه التطورات 
املستجدة يف غيابه، من حادثة 
اللبنانية  وتداعياتها،  قربمشون 
اىل  الدرزية،  الطائفة  وداخل 
وال  الداخلي،  السياسي  الوضع 
سيما االزمة املالية- االقتصادية 

والدور األمريكي فيها.
الداود  بني  تطابق  وكان 
ملكتب  بيان  وفق  وزاسيبكني، 
الداود، على أن »أمريكا تسعى 
اقتصاديا  لبنان  حماصرة  اىل 
فعلته  ما  وهو  شعبه،  وجتويع 
روسيا  ومنها  أخرى،  دول  مع 
اوكرانيا،  يف  حصل  ما  بسبب 
من  أقوى  الشعوب  إرادة  لكن 
ولبنان قد  األمريكية،  املشاريع 

يشهد تأزما اقتصاديا«.
العدوان  عن  احلديث  وجرى 
فاعتربه  سوريا،  على  الرتكي 
اردوغان  على  »وباال  الطرفان 
منهما  تأكيد  مع  وسياسته«، 

»لوحدة األراضي السورية«.

بقرادونيان: املطلوب موقف عربي 
موحد ضد االستعمار الرتكي

االعالمي  املكتب  عن  صدر 
سعد  الوزراء  جملس  لرئيس 

احلريري البيان اآلتي:
اىل   MTVال حمطة  »نسبت 
مصادر زعمها ان املفاجأة اليت 
حتدث عنها الرئيس احلريري قد 
تشمل وديعة بقيمة مليار و400 
مصرف  تودع يف  دوالر  مليون 

لبنان من دون فوائد.

التاكيد  االعالمي  املكتب  يهم 
الصحة  من  عار  اخلرب  هذا  ان 
اىل  ميت  وال  وتفصيال،  مجلة 
اجلميع  من  آمال  بصلة،  احلقيقة 
وقف التكهنات اليت من شأنها 
أن تشوش على النتائج اإلجيابية 
بها  قام  اليت  الناجحة  للزيارة 
الرئيس احلريري لدولة االمارات 

العربية املتحدة«.

مكتب احلريري: ال صحة للكالم عن وديعة 
بقيمة مليار و400 مليون دوالر دون فوائد

عّلق الوزير فنيش على ما دار 
حول  الوزراء  جملس  جلسة  يف 
مؤّكدًا  سوريا،  مع  التواصل 
يعيشون  الفرقاء  »بعض  أن 
يف أوهام وعصبيات وال تفرق 

معهم مصلحة البلد«.
الشباب  وزير  وقال   
كفريق  »حنن  والرياضة: 
أمريكيًا  مستهدفون  سياسي 
ال  ذلك  ومع  مستمر،  بشكل 
هذا  مبواجهة  احلكومة  نطالب 

أحد  يطرح  وعندما  االستهداف، 
مسألة ختّص العالقة مع أمريكا 
ويقول لنا من أجل مصلحة البلد، 
اقتناعنا  مع  نعرقل،  ال  فنحن 
بأن كل ما يأتي من أمريكا ضد 
هذا  من  انطالقًا  البلد.  مصلحة 
حبث  ضرورة  طرحنا  املوقف، 
مسألة معرب البوكمال مع سوريا، 
لكن يبدو أن البعض يسعى إىل 
القول إنه »يتصّدى«، ال نعرف 

يتصّدى ملاذا أو ملن؟«.

فنيش: بعض الفرقاء يعيشون يف أوهام وعصبيات 
وال تفرق معهم مصلحة البلد

الداود زار السفري الروسي: العدوان الرتكي على 
سوريا عودة لألطماع العثمانية

قال الرئيس جنيب ميقاتي إن 
والدولية  العربية  »اإلشارات 
خالل  ظهرت  اليت  لبنان  بدعم 
سعد  احلكومة  رئيس  زيارة 
العربية  لالمارات  احلريري 
املتحدة، وقبلها يف مؤمتر سيدر، 
مجلة  لبنان  تنفيذ  رهن  تبقى 
بنيوية  اقتصادية  إلصالحات 
وال  للمساعدة،  شرطا  باتت 
سيما أن التجارب السابقة على 
صعيد أداء السلطة اللبنانية مل 
للدول  خصوصا  مشجعة،  تكن 

الراغبة يف دعم لبنان«.
يف  لقاءات  سلسلة  يف  وقال 
مبادرة  نثمن  »إننا  طرابلس: 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
الدعوة اىل امللتقى االستثماري 
واملواقف  اللبناني   - االماراتي 
منه،  انبثقت  اليت  واخلطوات 
رفع  قرار  جلهة  سيما  وال 
احلظر عن سفر االماراتيني اىل 
لبنان، لكننا ندعو اىل املباشرة 
الفورية بتنفيذ االصالحات اليت 
االجتماع  يف  عليها  توافقنا 
الذي  واملالي  االقتصادي 
اجلمهورية  رئيس  برئاسة  عقد 
العماد ميشال عون يف القصر 
االدنى  احلد  ألنها  اجلمهوري، 
ولوقف  املطلوبة  لالصالحات 
النزف والبدء باملعاجلة الصحيحة 
املالية  والتدابري  اخلطوات  .أما 

اخريا  اختاذها  مت  اليت  املوقتة 
ازمة  بعد  الستيعاب حال اهللع 
فليست  املستجدة،  الدوالر 
سوى مسكنات موضعية ينبغي 
ماليا  أساسية  مبعاجلات  ربطها 
اهلدر  وقف  عرب  واقتصاديا 
وطمأنة  اإلنفاق  وخفض 
لبنان  جدية  اىل  املستثمرين 
املناسبة  الشروط  توفري  يف 

لالستثمار«.
وفودا  استقباله  خالل  وتوجه 
شعبية يف دارته يف طرابلس، 
أهالي  اىل  اجلزيل  »بالشكر 
طرابلس  مدينيت  وعائالت 
هاتفيا  اتصلوا  الذين  وامليناء 
للتعبري عن شجبهم  أو حضروا 
التجين  محالت  واستنكارهم 
علينا، وما شعرت به من حمبة 
وعاطفة نبيلة يكفي للرد على 
ما أطلق من شعارات وكالم ال 
عادة  وال يصدر  باملدينة  يليق 
على  منفتحون  أهلها. حنن  عن 
ومستمرون  طرابلس  أهلنا يف 
اخلدمات  وتقديم  دعمهم  يف 
احملبني  مجيع  وأدعو  هلم، 
االجنرار  عدم  اىل  واملناصرين 
اىل الشارع ملواجهة التظاهرات 
حيدث  فما  مضادة،  بتظاهرات 
نهجنا  عن  فصلنا  اىل  يهدف 
مقام  عن  الدفاع  يف  الثابت 

رئاسة احلكومة«.

ميقاتي: اإلشارات العربية والدولية بدعم لبنان 
رهن بتنفيذ مجلة إصالحات اقتصادية بنيوية
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املاروني  البطريرك  وصل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي اىل غانا فجر امس االول 
استقباله  يف  وكان  اخلميس، 
البشارة  سيدة  أبرشية  راعي 
والوسطى،  الغربية  أفريقيا   -
ووفد  املطران سيمون فضول، 
وجلنة  األبرشية  إكلريوس  من 
يف  اللبناني  والسفري  الوقف، 
رابطة  ورئيس  خري،  ماهر  غانا 
ووفد  الشدراوي  نوفل  قنوبني 

من اجلالية اللبنانية.
ويف »مطار أكرا الدولي« كانت 
بالبطريرك  الرتحيب  كلمات 
الراعي، استهلها راعي األبرشية، 
املطران فضول، »بالتعبري القليب 
قلوب  تغمر  اليت  السعادة  عن 
تارخيية  لزيارة  اللبنانيني،  كل 
طال انتظارها، تبدأ بغانا مرورا 
بالسنغال، بوركينا فاسو، توغو، 
البينان ونيجرييا وساحل العاج. 
روحية  لقاءات  اجلولة  وتتضمن 
مع  لقاءات  اىل  إضافة  ورمسية 

ابناء اجلاليات اللبنانية«.
لسفري  الكلمة  كانت  ذلك  بعد 
قال  خري  ماهر  غانا  يف  لبنان 
فيها: »كل الصباحات تتشابه، 
وهو  الصباح،  هذا  عدا  ما 
انتظاره،  طال  الذي  الصباح 
مفعما بالفرح والغبطة، بقدومكم 
وأنتم  الغبطة  صاحب  يا  إلينا 
والثبات  والعطاء  األمل  أيقونة 
واملوطنية للبنان بأمجعه، وهذه 
يف  حمفورة  ستبقى  الزيارة 
الذاكرة،  قبل  والعقول  القلوب 
بكم  األمل  وجداننا  يف  ألن 
وحبكمتكم كي يستمر لبنان بلد 

احلرية واإلستقالله«.
الراعي

ومن ثم كانت الكلمة للبطريرك 
الراعي جاء فيها: »شكرا سعادة 
السفري، شكرا صاحب السيادة 
املطران سيمون فضول، كاهن 
الشيخ  الوقف،  جلنة  الرعية، 
وللنائب  الشدراوي،  نوفل 
العام الذي حضر هلذه الزيارة. 
أنا سعيد جدا اليوم وحنن على 
من  أحيي  العزيزة.  غانا  أرض 
خاللكم كل أبناء اجلالية اللبنانية 
يعيشوا  حتى  يضحون  الذين 
هلم  وأمتنى  بكرامة.  وعائالتهم 
التوفيق يف كل عمل يقومون به. 
أحييكم سعادة السفري وسيادة 
رأس  على  وأنتم  املطران، 
متثلون  أنتم  اللبنانية،  اجلالية 
وتعرفون  وتراثه،  لبنان  وجه 
أكرا  يف  وخباصة  غانا  شعب 
وكوماسي حيث الوجود اللبناني 
لبنان  بكثرة، تعرفونه إىل وجه 
الثانية  زيارتي  هذه  احلقيقي. 
حني  كانت  األوىل  غانا.  إىل 
الرمحةالبطريرك  املثلث  رافقت 
بهذه  نقوم  واليوم  صفري، 
ملا  كبري  بفرح  الثانية  الزيارة 
وخباصة  كبرية  حمبة  من  لي 
من  رعاياها  وأهل  وأكرا  لغانا 
خالل اآلباء الذين خدموها. وأنا 
كإبن الرهبانية اللبنانية املرميية 
اآلباء:  أنسى  أن  ميكنين  ال 
مارون  اهلل  عبد  األب  املرحوم 
ريغا الذي خدم لسنوات وحببنا 
بأكرا، وأيضا االب زحيا واالب 

امربوسيوس احلاج«.
جدا  ودية  »عالقتنا  وتابع: 

العزيزية.  اجلمهورية  هذه  مع 
عالقتنا مستمرة من خالل الشيخ 
أشكركم  الشدرواي.  نوفل 
الستقبالنا  الليل  طويتم  ألنكم 
صباحا. أشكركم جمددا صاحب 
مع  الرعية  كاهن  مع  السيادة 
قيام االبرشية اجلديدة وسعادة 
قدمتم  قد  وانتم  السفري 
ذات  الوقف  جلنة  اشكر  حديثا. 
الصيت الطيب يف معاونة راعي 
تيلي  فريق  وأشكر  األبرشية 
لوميري الذين قدموا معنا لتأمية 
هذه  ألحداث  االعالمية  التغطية 

الرحلة الراعوية«.
املحطة الثانية

وزار البطريرك الراعي »مدرسة 
 - أكرا  الدولية  شربل  مار 
استقباله  يف  وكان  غانا«، 
املدرسة وتالمذتها، وقد  إدارة 
صدحت أصواتهم ترنيما وفرحا 
بأناشيد أعدوها خصيصا للزيارة 
جاء  كلمة  غبطته  ألقى  وخالهلا 
أحيوا  الذين  كل  »أحيي  فيها: 
أعدول  بالذين  بدءا  اللقاء  هذا 
بدء  يف  الراقصة  اللوحات 
هذه  العيد!  هم  االستقبال. 
أول زيارة لي إىل هذه املدرسة 
كل  هنا  نلتقى  الفضلى.  وهي 
الشبيبة،  األطفال،  االجيال 
كل  األهل.  اإلدارة،  املعلمني، 
نلتقي  أكرا  يف  العائلة  فئات 
املدرسة  هذه  يف  اليوم،  هنا 
اليت هي يف منو مطرد، واألهل 
مار  مدرسة  أن  إىل  مطمئنون 
ثانوية  أصبحت  الدولية  شربل 
التعليم.  مستويات  كل  فيها 
والكنيسة،  الدولة  إىل  بالنسبة 
الذي  األساس  هي  فاملدرسة 
األجيال.  ويهيء  الثبات  يعطي 
أنوه  كاثوليكية  مدرسة  وكونها 
راعي  من  اخلاص  باالهتمام 
املديرة  وأهنئ  األبرشية. 
العام  والنائب  جناة  السيدة 
املونسنيور مارون. وقد كرس 
املطران سيمون حياته يف خدمة 
التعليم وتربية األجيال ومارسها 
إىل  يتطلع  اآلن  لبنان. هو  يف 
حنيي  وحنني.  بفرح  املدرسة 
ونورسات  لوميري  تيلي  أيضا 
اللتني تنقالن كل األحداث إىل 

مشاهدين يف لبنان«.
»املدرسة  الراعي:  وأضاف 
بشفاعة مار شربل، وهو يفيض 
كل خري ونعمة وبركة. ويفرح مار 
شربل بنموكم باإلميان والصالة 
فهو عاش طفولته مؤمنا متحدا 
باهلل، وهذا ما يتمناه لكل واحد 
منا أن نتحد بالرب. مار مارون 
شفيع الرعية ومار شربل شفيع 
يف  الصالة  عاشا  املدرسة 
وهما  قوتهما.  وكانت  حياتهما 

حييطان بهذه اجلماعة«.
قوة  الصالة  »تبقى  وتابع: 
دينه.  كان  مهما  إنسان  كل 
هي  والصالة  الناس  لكل  اهلل 
هلل،  قلبه  اإلنسان  يرفع  عندما 
كل حبسب إميانه. اهلل هو فادي 
أبناء  حنن  اجلميع.  وأب  اجلميع 
وبنات اهلل والقديسون شفعاؤنا 
لألهل  بالشكر  أختم  مجيعا... 
املدرسة  هذه  اختاروا  الذين 
بالرتبية  أبناؤهم  فيها  لينعم 
حيث  وخلقيا،  وروحيا  علميا 
نتعلم حمبة اهلل وبعصنا البعض. 

التقى نائب الرئيس الغاني وأثار معه مسألة تأشرية دخول اللبنانيني باومبا
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مستقبل كل واحد منا يبنى على 
امتنى لكم كل  مقاعد مدرسته. 

خري وسنة أكادميية ناجحة«.
املحطة الثالثة

متتالية  لقاءات  للراعي  وكانت 
يف نهار الزيارة األول، فالتقى 
الدبلوماسي  السلك  عميدة 
كالوديا  كولومبيا  سفرية 
طربيه كينتريو، والقائم بأعمال 
املونسنيور  البابوية  السفارة 
بافول تاالبكا، ورئيس أساقفة 
البريو  وقنصل  أكرا،  أبرشية 

الفخري غسان يارد.
املحطة الرابعة

استقبال  الرابعة  احملطة  ويف 
اللبنانية،  السفارة  يف  للراعي 
حيث امتزجت العادات والتقاليد 
لتظهر  واإلفريقية،  اللبنانية 
استقبل  باهرة،  فنية  لوحات 
الراعي،  البطريرك  فيها 
دبلوماسي  حشد  حضور  يف 
خالله  ألقيت  وشعيب،  وروحي 
يف  لبنان  لسفري  ترحيب  كلمة 
فيها  وصف  خري،  ماهر  غانا 
والثبات  الوطن  بأيقونة  الراعي 
أمال  زيارته  معتربا  واملواطنية، 
لبناني  لكل  وجمددا  جديدا 
هاجر أرضه ومحل معه هم أهله 

وشعبه ووطنه...
شكر  كلمة  للراعي  وكانت 
طياتها  يف  محلت  وتشجيع، 
رسائل وطنية مباشرة إىل أهل 
خالهلا  من  يدعو  ولبنان،  غانا 
إىل وضع حد للعنف، واحلروب 
اإلنسان  بكرامة  واإلستهتار 
واألوطان والدوس على اهلويات 
دور  على«  ومشددا  واحلرّيات، 
وهم  وجدوا  أينما  اللبنانيني 
وطنهم،  قلوبهم  يف  حيملون 

وطن الرسالة والقداسة.
املحطة الخامسة

البطريرك  غبطة  وواصل 
بطرس  بشارة  مار  الكردينال 
حيث  لغانا  زيارته  الراعي 
التقى مساء اليوم نائب رئيس 
اجلمهورية الغاني حمامودو باوميا 
وبالوفد  بغبطته  رحب  الذي 
املرافق باسم رئيس اجلمهورية 

املوجود خارج البالد.

وقال متوجها اىل الراعي: »أشكر 
غبطتكم باسم رئيس اجلمهورية 
وقد  السفر  بداعي  الغائب 
والرتحيب  باستقبالكم  كلفين 
بكم يف غانا، وحنن نثمن عاليا 
زيارتكم، ونقدر كل ما تقومون 
بلدينا  بني  العالقة  لتعزيز  به 
كما والهتمامكم باللبنانيني يف 

غانا واينما وجدوا«.

وشدد نائب الرئيس الغاني على 
ان »مفتاح السالم املنشود يف 
والتواصل«،  احلوار  هو  العامل 
الغاني  النموذج  »اىل  الفتا 
املسلمني  بني  التعايش  يف 
اىل  يشبه  والذي  واملسيحيني 
حد بعيد النموذج اللبناني الذي 
عاينه عن كثب خالل زيارته اىل 
الغانية  الكتيبة  وتفقده  لبنان 

حفظ  قوات  إطار  يف  العاملة 
السالم يف جنوب لبنان«.

الراعي
الرئيس  لنائب  الراعي  وشكر 
إىل  غانا  تقدمه  ما  كل  الغاني 
اجلالية اللبنانية لديها كما وإىل 
لبنان، من خالل مشاركتها يف 

قوات اليونيفيل.
اىل  التأشرية  موضوع  وأثار 
اللبنانيني للدخول اىل غانا ناقال 
املعاملة  إقرار  يف  اجلالية  رغبة 
باملثل، حبيث ان املواطن الغاني 
حيصل على تأشريته للدخول اىل 
لبنان يف مطار بريوت بينما ال 

يطبق العكس.
وعد  الطلب  هذا  على  وردا 
اخلارجية  وزارة  مبراجعة  باوميا 
غانا  »إميان  اىل  مشريا  الغانية 

مببدأ املعاملة باملثل«.
احلروب  اىل  البحث  تطرق  كما 
األوسط  الشرق  يف  الدائرة 
وتداعياتها على لبنان، وخباصة 
السوريني  النازحني  موضوع 
الفلسطينيني،  والالجئني 
بالدهم  اىل  عودتهم  وضرورة 
بكرامة، مع التشديد على وجوب 
رفع الصوت يف احملافل الدولية 
لنبذ احلروب والعنف واإلرهاب.

كذلك كان تنويه مببادرة فخامة 
اللبنانية  اجلمهورية  رئيس 
اعتماد  عون  ميشال  العماد 
لبنان كمركز ألكادميية اإلنسان 
غانا يف  ودور  واحلوار  للتالقي 

دعم حتقيقها.

نائب الرئيس الغاني مستقبال البطريرك الراعي
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جامعة  رئيس  أقام   - وطنية 
بريوت  يف  يوسف  القديس 
غداء  دكاش  سليم  الربوفسور 
تكرمييا على شرف رئيس مجعية 
والرئيس  اللبنانية  املصارف 
املعهد  إدارة  جمللس  املشارك 
املصرفية  للدراسات  العالي 
الدكتور  اليسوعية  اجلامعة  يف 
مطعم  يف  صفري،  سليم 
التطبيقي  )املعهد  »التلييه« 
يف  املؤسسات  إدارة  ملعهد 
اجلامعة اليسوعية( شاركت فيه 
وأكادميية  مصرفية  شخصيات 

وإعالمية.
ترحيبية  بكلمة  الغداء  استهل 
»أطلب  فيها:  قال  لدكاش 
الربكة لنا مجيعا من العلي مصدر 
احلياة، أطلبها على هذه املائدة 
لتوفري  الدعوة  مع  أعدها،  ومن 
واملرتوكني،  للفقراء  اخلبز 
على  تقع  مسؤولية  ذلك  ويف 
إىل  بالشكر  توجه  ثم  كاهلنا«. 
كل من حضر للمشاركة يف هذا 
لـ«شخصية  التكرميي  الغداء 
سليم  الدكتور  مميزة،  حمببة 
مصارف  مجعية  رئيس  صفري 
على  انتخابه  ملناسبة  لبنان 
رأس اجلمعية، بل احتفاال بهذه 
اجلمعية  بني  القوية  الشراكة 
وستدوم  دائمة  وهي  واجلامعة 
مع  سنة،  ومخسني  اثنتني  منذ 
الثمار الصاحلة واملوارد الكفوءة 

للدراسات  العالي  املعهد  عرب 
لصاحل  خترجت  اليت  املصرفية 
احلياة االقتصادية واملصرفية«. 
التحية  إليكم  »أوجه  اضاف: 
لتبوئكم  صفري  سليم  دكتور 
الظروف  هذه  املنصب يف  هذا 
فإمنا  مجيعنا،  على  الصعبة 
رجل  أنكم  يقيننا  بل  وال  أملنا 
األعزاء  جانب  إىل  املرحلة، 
للجمعية  السابقني  الرؤساء 
وأعضاء جملسها الكريم ورؤساء 
حضوركم  فنحيي  املؤسسات، 
بيننا اليوم، شاكرا ومثنيا الدور 
الدكتور  آنفا،  به  قام  الذي 
جمللس  كرئيس  طربيه  جوزف 
انطالقته  عند  املعهد  إدارة 
معهدا أكادمييا يوفر الشهادات 

رئيس اليسوعية كرم رئيس مجعية املصارف
صفري: تعزيز الثقة بوطننا يعطينا الدفع الجتياز هذه املرحلة

فرانسوا  والدكتور  اجلامعية، 
باسيل الرئيس احلالي وإن يف 
ختام واليته، على االلتزام الذي 
عرب عنه بالتفاني واحلكمة، ولفتة 
أقوم بها جتاه الصديق الدكتور 
مكرم صادر األمني الذي خيص 
وجهد  متواصل  حبضور  املعهد 
دكتور  وغدا  واليوم  مشكور، 
خلري  سوية  نعمل  سوف  سليم 

هذا املعهد«.
»أوصيكم  بالقول:  وختم كالمه 
جبامعتنا  ال  مجيعا،  باألحباء 
الذي  العالي  بالتعليم  بل  فقط 
يستحق أن يسمى عاليا. مهمتنا 
على هذه  احلفاظ  ومهمتكم هي 
وما  اليت كانت  اللبنانية  الثروة 
دولة  نشأة  أساسات  يف  زالت 

لبنان الكبري، معا نعمل من أجل 
مساعدة  الثروة يف  هذه  توفري 
لتمويل  احملتاجني  الطالب 
دروسهم وهم لألسف يتكاثرون 
سنة بعد سنة بفعل األزمة اليت 
يف  وعائالتها.  بالدنا  تعيشها 
به  الذي حتتفي  الـ 145  عيدها 
اجلامعة  تضمكم  السنة،  هذه 
وهي  صدرها،  إىل  اليسوعية 
املغذية،  األم   Alma Mater الـ 
لنقول كلمة حق وعاطفة للدكتور 
يف  مستمرة  بأنها  ولكم  سليم 
رسالة  ورسالتها  واجبها  أداء 
التميز من أجل الوطن ومن أجل 
اإلنسان، من أجل القيم اللبنانية 

الوطنية والروحية«.
صفري

صفري  الدكتور  رد  جهته  من 
لسرور  »إنه  فيها:  قال  بكلمة 
أتواجد  أن  بالفخر  ممزوج  بالغ 
مجيعا.  حضرتكم  هنا يف  اليوم 
األب  اىل  أتوجه  أن  أود  بداية 
سليم دكاش جبزيل الشكر على 
الودي  اللقاء  هذا  استضافته 
اليت متسين يف  وعلى صداقته 

الصميم«.
وتوجه اىل رئيس اجلامعة بالقول: 
»أنتم الساهرون حبرفية وعناية 
يوسف،  القديس  جامعة  على 
املتنوع  الرتبوي  الصرح  هذا 
امسحوا  التميز،  بثقافة  والالمع 
وعملكم  تفانيكم  أحيي  أن  لي 
معقال  عليه  للحفاظ  الدؤوب 
الفرنسية  وللغة  للفرونكوفونية 

يف لبنان«.
وعن الوضع الراهن، قال صفري: 
»إن وجودنا معا كأصدقاء وزمالء 
هو  ومصرفيني  واقتصاديني 
املسؤوليات  برغم  دليل صمود 
اجلسام امللقاة على عاتقنا مجيعا 
االبتسام  من  متنعنا  مل  واليت 
القاسم  يبقى  الذي  والتفاؤل، 
املشرتك بيننا. وال ننسى طبعا 
بكل  تتجسد  اليت  »لبنانيتنا« 
اليت  الثقة  أزمة  معناها يف ظل 
مدعوون  حنن  لذلك  نعيشها. 
أكثر من أي وقت مضى للحفاظ 
وبقدرة  بوطننا  ثقتنا  على 
فال  النهوض.  على  اقتصادنا 
ننسى أن قطاعنا اخلاص، وعلى 
رأسه القطاع املصريف، جنح يف 
محاية لبنان واللبنانيني حتى يف 

أحلك الظروف«.
إىل  رسالة  بتوجيه  كالمه  وختم 
إىل  »أدعوكم  فقال:  احلاضرين 
ومستقبله،  بوطننا  الثقة  تعزيز 
ستعطينا  اليت  هي  الثقة  هذه 
املسري  ملواصلة  مجيعا  الدفع 
بتفاؤل  املرحلة  هذه  واجتياز 

وثبات وشجاعة«.

يشتكي أهالي البقاع الشمالي من احلملة على »املعابر غري الشرعية«، 
اليت لطاملا كانت لألهالي لتوفري بعض األموال من السلع الرئيسية 
أكثر  منذ  تكاد ختتنق  املعابر  أن  ومع  السورية يف سوق محص. 
من سنة، يستمر فريق األمريكيني يف البالد بالتجينيّ على سوريا 

واجليش اللبناني وأهالي اهلرمل.
بدأت  السوري  الداخل  الدافقة من اهلرمل حنو  العاصي  مياه نهر 
تستعيد نقاءها هذا العام، بعد املوسم املمطر العام املاضي، ورفع 
غالبية التعديات عليه. هنا يف منطقة الشواغري يف اهلرمل، ميكن 
ن الكبري الذي طرأ على مياه النهر  لزائر املنطقة أن يالحظ التحسيّ

وجمراه..
فالعاصي ليس نهرًا فحسب، بل سبيل احلياة من البقاع الشمالي 
إىل مشال حمافظة محاه يف قلب سوريا، مرورًا باهلرمل والقصري 
ومحص. وهو مل يعر اهتمامًا يومًا حلدود »سايكس بيكو«، بل كان 
دائمًا رافدًا للحياة الواحدة بني حمافظة بعلبك ــ اهلرمل وحمافظة 
ن لسكان اهلرمل، وآلالف اللبنانيني الذين يعيشون  محص اليت ُتؤمِّ
السورية، ما عجزت )أو  األراضي  العاصي داخل  يف قرى حوض 
ل مسؤولياتها جتاههم، منذ »ضميّ  ترفض( الدولة اللبنانية عن حتميّ

األقضية األربعة« إىل لبنان.
ا »هناك« يف جبل لبنان وبريوت، فينهمك رئيس حزب القوات  أميّ
التقدمي  احلزب  نواب  ومثلهم  ابه،  ونويّ جعجع  مسري  اللبنانية 
والتصويب  بالتغريد  آذار،   14 قوى  بقايا  االشرتاكي وشخصيات 
عن  املسؤولية  وحتميلها  الشرعية«،  غري  »املعابر  ى  يسميّ ما  على 

األزمة االقتصادية واملالية اخلطرية اليت تعيشها البالد.
وهذه املعزوفة ليست جديدة أصاًل. فاإلطباق على احلدود السورية 
االنسحاب  منذ  يزال،  وال  أمريكيًا  هدفًا  كان  بالكامل  اللبنانية  ــ 
أشكاله  خذ  يتيّ بدأ  متكامل  مشروع  يف   ،2005 العام  يف  السوري 
من  خنقها  على سوريا، وحماوالت  العقوبات  تشديد  مع  الواضحة 
احلدود العراقية واللبنانية واألردنية، وحرمان املقاومة من عمقها 

االسرتاتيجي.
زها »التجين«  لكنيّ محلة اليوم من األمريكيني وفريقهم يف لبنان، ميييّ
بهدف  املنطقة،  وأهالي  اللبناني  اجليش  على  كما  سوريا،  على 
الدوالر« احلالية احلقيقية، والعقوبات  التعمية على توقيت »أزمة 
األمين يف حمافظة  الوضع  استقر  أن  فمنذ  األمريكية.  والضغوط 
اللبناني  اجليشان  اختذ  للبنان،  الشرقية  واجلرود  عمومًا  محص 
والسوري على جانيب احلدود إجراءات ميدانية عديدة لضبط عمليات 
ضبط  أن  مع  الشرقية،  ــ  الشمالية  احلدود  كامل  على  التهريب 
احلدود كاملًة بني أي دولتني يف العامل أمر مستحيل، فكيف بني 

لبنان وسوريا.
وتشطر  السورية  ــ  اللبنانية  احلدود  فوق  متامًا  الواقع  منزله  يف 
د علي )اسم وهمي(، وهو أحد أبرز  احلدود أرضه إىل نصفني، يؤكيّ
م على األهالي، أن  املهريّبني يف املنطقة، أن اجليش اللبناني عميّ
املعابر غري الشرعية، اليت ُتعديّ باملئات، خالفًا لرقم الـ 136 معربًا 
الذي شاع يف األشهر املاضية، »باتت مغلقة اليوم ومُينع مرور أي 

بضائع عليها«.
بسيطة  جولة  خالل  اجملريّدة  بالعني  رؤيته  ميكن  علي،  يقوله  وما 
يف السيارة مبوازاة احلدود، مع مالحظة االنتشار الكثيف للجيش 

خنق املعابر »غري الشرعّية«: 

هـذه ُطـُرق أجـدادنا
فراس الشويف

املشرتكة«  و«القوة  اللبناني 
وقوى  اجليش  من  لة  املشكيّ
األمن الداخلي واجلمارك واألمن 
العام اللبناني، والدوريات على 
القاع  من  اهلرمل،  يف  احلدود 
غربًا  أكروم  جبل  إىل  شرقًا 
)ينتشر يف املنطقة فوج احلدود 
الربيّي الثاني(، ومن أكروم إىل 
فوج  هناك  )ينتشر  غربًا  البحر 

احلدود الربيّي األول(.

يف منزل علي، يوجد شقيقه إيهاب، الذي يشري إىل أن القوات 
احلدود،  من  اآلخر  املقلب  على  انتشارها  زت  عزيّ بدورها  السورية 
والفرقة  الـ11  والفرقة  اهلجانة  قوات  من  العديد  إليها  ونقلت 

الرابعة وعشرات احلواجز لألجهزة األمنية السورية.
ان يف بلدة حوش السيد علي، والذي يبعد بيته أمتارًا  أحد السكيّ
أزال  اللبناني  اجليش  أن  يؤكد  »املفرتضة«،  احلدود  عن  قليلة 
اليت  الصناعية  املياه  »ساقية«  فوق  من  أيام  قبل  بدائيًا  جسرًا 
ل حدودًا بني البلدين، ومتتد من سديّ »حرية« يف بلدة احلوش  تشكيّ
األهالي  تقريبًا، كان يستعمله  احلدود إىل نصفني  اليت تقسمها 
للتنقل سريًا على األقدام أو على الدراجات ولنقل بعض احلاجيات 
األساسية من أطعمة وألبسة. ويذكر أن اجليش اللبناني أزال أكثر 
املنطقة  للحدود«، يف  »عابرة  أو خشبية  حديدية  مريّة جسورًا  من 

احمليطة ببيته .
غري  للمعابر  إلباسها  الساسة  حياول  اليت  اجلمركي  التهرب  أزمة 

اإلطباق على 
الحدود السورية 

ــ اللبنانية بالكامل 
كان هدفًا أمريكيًا 

وال يزال
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أبواب  فتحت  لإلصالحات«  الوزارية  »اللجنة 
تعديل نظام التقاعد. اخلطوة األوىل كانت يف 
الواقع  عن  املالية  وزارة  عرض  إىل  االستماع 
احلالي، على أن يليها النقاش يف االقرتاحات 
العملية. لن يتمّكن أحد من املّس حبق املوظف 
يف احلصول على معاش تقاعدي، لكن من دون 
ذلك يرتكز البحث يف كيفية ختفيف أعباء هذه 
املعاشات. وهنا يعود النقاش يف إلغاء »التدبري 
رقم 3« يف املؤسسات العسكرية واألمنية إىل 
الواجهة جمددًا، مع اقرتاحات بزيادة احملسومات 

التقاعدية
بالنسبة إىل احلكومة، مل يعد من إصالح أهم من 
إصالح نظام التقاعد! فجأة تبني هلا أنه إحدى 
عجز  طريق خفض  تقف يف  اليت  العقبات  أهم 
املوازنة. وهذا »اإلصالح« ال يعين، على طريقة 
باسيل،  جربان  والوزير  احلريري  سعد  الرئيس 
سوى إلغاء معاش التقاعد واستبداله بتعويض 
كهذه  خطوة  أن  الطرفان  يدرك  اخلدمة.  نهاية 
ال ميكن أن متّر ملا ُتشّكله من تهديد للمنظومة 
االنهيار  حبجة  لكن  أصاًل،  اهلّشة  االجتماعية 
يسعى  إنقاذية،  حلول  إجياد  ووجوب  املرتقب 

احلريري وباسيل إىل مترير مشروعهما.
الالفت أن خط الدفاع األول عن حقوق املتقاعدين 
سيكون داخل جلنة اإلصالحات نفسها. ليست 
كل األطراف مؤيدة هلذا التعديل. بعضها يقف 
بشراسة ضد املّس مبعاشات التقاعد. لكن يف 
نظام  يف  تعديالت  إجراء  فكرة  فإن  املقابل، 
أن وقتها قد  اجلميع  يعتقد  التقاعد هي فكرة 
حان، من دون أن يعين ذلك بالضرورة املّس 

جبوهر النظام.
املالية  وزير  مستشار  قدمه  الذي  العرض  يف 
طالل فيصل سلمان، األسبوع املنصرم، ُطرحت 
هذا  على  املطلوبة  لإلصالحات  أولية  أفكار 
النظام مت إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي. 
النظر  وجهة  تبين  أنه ال ميكن  املالحظات  أوىل 
بتعويض  التقاعد  معاش  استبدال  إىل  الداعية 
نهاية، بل على العكس ُيتعامل معه كأحد أبسط 

احلقوق اليت وجب حتصينها.
استمرار  ضمان  باب  من  أي  الباب،  هذا  من 
هذه  لدفع  الالزمة  املوارد  تأمني  يف  الدولة 
االقرتاحات  إىل  الدراسة  تنتقل  املعاشات، 

التعديلية للنظام.
الدولة تقتطع  أن  اإلشارة إىل  بد من  بداية ال 
من راتب املوظف، منذ حلظة دخوله إىل املالك 
كمحسومات  املئة  يف  ستة  تقاعده،  وحتى 
تقاعدية، هي مساهمته يف املعاش التعاقدي، 
الذي يفرتض أن يستكمل مبساهمة رب العمل، 

أي الدولة يف هذه احلالة.
العائدات  هذه  تذهب  أخرى،  بلدان  عادة يف   
ويتم  الدولة  ُتنشئه  تقاعدي  صندوق  إىل 
استثمار أمواله يف السوق املالية، بغية تقليص 
الفارق بني ما حيّصل من املوظفني وما يدفع 
إدارة  احلكومة  ُتسيء  لبنان،  يف  اخلزينة.  من 
كإيرادات  معها  وتتعامل  احملّصلة  األموال 
للموازنة، ثم تشكو من عدم قدرتها على دفع 
مّت  ملا  قيمة  ال  وكأن  التقاعد!  معاشات  كلفة 
مجعه من املوظفني على مدى عشرات السنني، 
وال قيمة ملبدأ الرعاية االجتماعية، الذي ُيفرتض 
أن يكون أوىل واجبات الدولة جتاه املواطنني، 
بغّض النظر إن كانوا يعملون يف القطاع العام 

أو اخلاص.
العجز  مسؤولية  حتميل  يف  احلكومة  توارب  ال 
توحي  ذلك،  يف  املبالغة  العام.  القطاع  إىل 
أن اهلدف الفعلي ليس سوى صرف النظر عن 
املكمن احلقيقي للعجز، أي خدمة الدين العام. 
سلم  على  العام  القطاع  خنق  صار  بالنتيجة، 
أولويات احلكومة. وبعد وقف الرتقيات وزيادة 
الضريبية  االقتطاعات  وزيادة  اخلدمة  سنوات 
على املوظفني واملتقاعدين على السواء، يبدو 

أن موازنة 2020 ستغزل على املنوال نفسه.
يف موازنة 2019، ُقّدرت كلفة الرواتب بـ6600 
التقاعد  معاشات  بلغت كلفة  فيما  لرية،  مليار 
3000 مليار لرية، من ضمنها حنو 450 مليار لرية 
موازنة  قانون  ووفق  اخلدمة.  نهاية  تعويضات 

 نظام التقاعد يف خطر!
ايلي الفرزلي

2019 ُقّدرت احلسومات التقاعدية بنحو 270 مليار 
لرية، أي أن اخلزينة العامة ستسدد هذا العام 
حنو 2280 مليار لرية ملعاشات التقاعد فوق قيمة 
احلسومات التقاعدية اليت جتبيها من املوظفني. 
وهذا اإلنفاق ميكن للحكومة أن تقلصه )ال جيب 
هي  التقاعد  معاشات  أن  من  انطالقًا  إلغاؤه 
واجب على الدولة وحق للموظفني( لو أحسنت 

إدارة األموال اليت حتصل عليها.
التقاعد  نظام  أنه ال جيب إصالح  يعين  ال  هذا 
املقر يف عام 1983، لكن اإلصالح على الطريقة 
من  املزيد  اقتطاع  إىل  حصرًا  يقود  احلكومية، 
األموال من الناس، متهيدًا لتغطية عجز املوازنة. 
حتى اآلن مل يتم اختاذ أي قرار جدي يف هذا 
السياق، لكن من األفكار اليت ُطرحت هي العودة 
إلجياد حل للتدبري رقم ٣ حتديدًا )كل سنة خدمة 

فعلية للعسكريني حُتتسب ثالث سنوات(.
على  ينص  فهو  التقاعد،  نظام  إىل  بالعودة 
يف  سنة   ١٨ بعد  التقاعد  ميكنه  العسكري  أن 
سنة(   23 إىل   2019 موازنة  )زيدت يف  اخلدمة 
واملدني حيق له أن يتقاعد بعد 20 سنة خدمة 
أنه  النظام على  25 سنة(. كما ينص  )صارت 
حيق للموظف إذا خدم بني احلد األدنى املطلوب 
املعاش  بني  خيتار  أن  سنة   40 وبني  للتقاعد 
التقاعدي وتعويض نهاية اخلدمة، أما يف حال 
عمل أكثر من 40 سنة، فيحق له احلصول على 

األمرين معًا.
يف حالة املدني ال ُتثري املسألة أي إشكالية لكن 
يف حالة العسكري، فإن خروجه بعد احلد األدنى 
 ١٨ )أي  للتقاعد  املطلوب  السنوات  عدد  من 
سنة سابقًا( يعين تلقائيًا حصوله على تعويض 
نهاية اخلدمة واملعاش التقاعدي معًا، ألن ضرب 
السنوات الـ١٨ بـ3 )التدبري رقم 3( يسمح بأن 
يكون جمموع سنوات اخلدمة 54 سنة. بينما يف 
حالة املدني، فإن خدمته لـ39 سنة فعلية جتعله 
ال حيصل على ما حصل عليه العسكري من جراء 

عمله لـ18 سنة فقط.
عندما ُطرحت هذه املعادلة، يؤكد أحد الوزراء، 
أنه  معتربًا  احلاضرين،  وجوه  علت  الصدمة  أن 
يوضح  كما  بالقانون.  هلا  حل  إجياد  من  بد  ال 
 ،3 رقم  التدبري  إلغاء  تأييد  يعين  ال  ذلك  أن 
يستحق،  ملن  إعطائه  من  بد  ال  أنه  يؤكد  بل 
مواقع  يف  خيدمون  الذين  العسكريني  إىل  أي 
مع  عليها  االتفاق  ميكن  حدودية،  أو  قتالية 

قيادة اجليش.
    الحكومة تتعامل مع معاشات التقاعد كنفقات تزيد 

العجز ال كحقوق مُكتسبة
هو  الدراسة،  إليه  تتطرق  الذي  الثاني،  األمر 
أن  يفرتض  املوظف  وفاة  بعد  الورثة.  مسألة 
بالورثة  تتعلق  اإلشكالية  أن  إال  زوجته،  ترثه 
حيق  املطّلقة،  أو  العزباء  فاالبنة  األبناء،  من 
هلا االستفادة من املعاش التعاقدي بعد وفاة 
والديها، يف حال مل يكن لديها دخل من عمل 
مسّجل قانونًا. وهذا األمر يؤدي، حبسب التجربة، 
إىل احنرافات يف التطبيق، كأن ال تسّجل االبنة 
إىل  يذهب  االقرتاح  أن  إال  زواجها.  املتزوجة 
حد إلغاء توريث البنات بداًل من معاجلة التنفيذ 

اخلاطئ.
إىل  قدمها  اليت  الورقة  يف  يطالب  احلريري 
جملس الوزراء برفع االقتطاع التقاعدي من 6 إىل 
أنه يصعب تسويق  إدراكه  املئة. ومع  10 يف 
هذا االقرتاح، يرى آخرون أنه ميكن، بالنظر إىل 

املعدالت العاملية، زيادته نقطة أو اثنتني.
وزارة  من  املقدم  العرض  يعترب  اخلالصة،  يف 
نظام  تعديل  على  العمل  من  بد  ال  أنه  املالية 
التقاعد، يف ٤ نقاط حتديدًا: رفع نسبة االقتطاع 
واستثمار  التقاعد  صندوق  تفعيل  التقاعدي، 
أمواله أسوة مبا يفعل صندوق الضمان االجتماعي 
على سبيل املثال، تعديل الئحة املستفيدين من 

التدبري رقم 3، حصر اإلرث باألزواج.
هل مير هذا االقرتاح؟ حبسب وزراء يف اللجنة 
فإن تعديل نظام التقاعد صار ملحًا، لكن يبقى 
االتفاق على طبيعة هذا التعديل وحدوده، خاصة 
أن البعض مستعد للجنوح بعيدًا يف ضرب حقوق 

املتقاعدين.

تهريب  سببها  يكون  أن  ميكن  ال  الشرعية، 
واألمسدة  والبيض  اخلضار  من  حمدودة  كميات 
وامللبوسات إىل الداخل اللبناني، واليت تباع أصاًل 
لذوي الدخل احملدود، يف مقابل املليارات اليت 

ُتهدر يف املرافئ واملعابر الشرعية.
ويف الواقع، ال يصيب إغالق هذه املعابر إاّل أهالي 
محص  أسواق  عن  ينقطعوا  مل  الذين  املنطقة، 
والقصري منذ عقود، متامًا كما مل ينقطع أجدادهم 
عنها على مدى قرون. بالنسبة إىل األهالي، فإن 
سوق محص يوّفر على جيوبهم املتعبة، ويقيهم 
واملشروبات  املأكوالت  أسعار  من  العوز  شّر 
والثياب يف السوق اللبناني. وال يكاد خيلو بيت 
من بيوت البقاع من األدوية السورية، اليت استمر 
السوريون،  كما  للبنانيني  بيعها  يف  السوريون 

موّفرة أموااًل طائلة على البقاعيني.
يسمع  األيام  هذه  العاصي  وحوض  اهلرمل  زائر 
غضبًا عارمًا من األهالي بسبب النتائج اليت عكسها 
إغالق املعابر على حياتهم اليومية، وعلى الوضع 
البقعة املنسية من  االقتصادي املزري يف هذه 
البالد. فهذه املعابر بالنسبة إليهم هي تعويض 
عن »قطع احلياة« الذي حصل مع سايكس ــ بيكو 
خالل القرن املاضي، وطريق اعتادوا سلوكها منذ 

ألف عام على األقل.
الشاب حسن، يبلغ من العمر 18 عامًا، يعمل يف 
يف  تعليمه  ويتابع  اهلرمل،  يف  للمناقيش  فرن 
أهله  مع  يعيش  بينما  احملافظة،  ثانويات  إحدى 
ال  السورية.  األراضي  داخل  العاصي  وادي  يف 
يتخّيل حسن أنه اليوم سيكون مضطرًا إىل التوّجه 
قريته  إىل  للعبور  القاع،  الرمسي يف  املعرب  إىل 
اللبنانية، مستهلكًا أكثر من ساعة من وقته صباحًا 
وأكثر من ساعة مساًء، بينما كان بإمكانه العبور 
فوق جسٍر والوصول إىل بيته يف غضون دقائق. 
حسن ليس وحده من يعاني يف عائلته الصغرية، 
يف  خيدم  اللبناني  اجليش  يف  جندي  فشقيقه 
طرابلس، ويقطن أيضًا مع زوجته وأوالده خلف 
احلدود، بينما يدرس أبناؤه الصغار يف مدارس 

ارتفعت يف األشهر املاضية إىل مستويات تهّدد 
تعاني  الذي  التضييق  مع  باالستمرار،  أشغاهلم 
منه بضائعهم على املعابر وحواجز اجليش اللبناني 
يف البقاع، ال سّيما حاجز حربتا، إذ إن العديد من 
احلموالت يتّم احتجازها بشبهة التهريب، ال سّيما 
أرض  يف  لبنانيني  ملواطنني  وهي  اخلضروات، 
لبنانية تقع خلف احلدود السورية، وأحيانًا تتلف 
بعد  سراحها،  وإطالق  منها  التأكد  يتّم  أن  قبل 

أيام من احتجازها على احلواجز.
الشكوى هنا يف حوض العاصي على لسان اجلميع، 
املواطنني  إىل  واملخاتري  البلديات  رؤساء  من 
أكثر  يقوله  هؤالء،  يقوله  ال  ما  لكن  العاديني. 
إذ  التقت بهم »األخبار« يف اهلرمل،  من مهّرب 
يسأل املهّربون العاطلون من العمل، كيف ميكن 
للدولة اللبنانية أن تضبط صغار املهّربني، لكّنها 
املستقبل يف  تيار  من  األقل  على  نائبني  ترتك 
السوري،  الداخل  إىل  بالتهريب  يعمالن  الشمال 
مبا يكّبد خزانيت البلدين خسائر فادحة. وعلى ما 
السورية  األمنية  األجهزة  فإن  املعلومات،  تشري 
أوقفت يف طرطوس، قبل حنو أسبوعني، شاحنة 
حتمل »بضاعة« مهّربة تتبع ألحد نواب املستقبل 

يف عّكار.

8 معابر رئيسية
تضم املنطقة املمتّدة من مشاريع القاع إىل جبل 
مع سوريا،  للبنان  الشمالية  احلدود  على  أكروم 
مثانية معابر رئيسية غري شرعية، وهي من الغرب 
القصر  بلدة  جرد  بني  قنافذ  معرب  الشرق:  إىل 
معرب  القصر،  ــــ  العريض  معرب  أكروم،  وجرود 
ــــ القصر، معرب ناصر الدين، معرب حوش  مطربا 
السيد علي، معرب العمرية، معرب املشرفة، ومعرب 

مشاريع القاع.
فيما  املعابر،  هذه  على  اجليش  حواجز  وتنتشر   
املقلب  يف  السوري  للجيش  حواجز  عّدة  تنتشر 
اآلونة  يف  معرب.  كل  على  احلدود  من  الثاني 
ما  %95 على  بنسبة  املعابر  ُخنقت هذه  األخرية، 
املعابر،  باقي  أما  أمين.  مصدر  من  أكثر  يقول 
فهي كناية عن طرق للمشاة أو للدراجات النارية 
يف القرى املتداخلة، وهي تبلغ العشرات يف تلك 
البقعة، وميّر عربها اللبنانيون الذين يعيشون يف 
األراضي السورية وبعض السوريني، وهي أيضًا 
عليها  وتطّل  اللبناني  اجليش  قبل  من  مرصودة 

مواقع عسكرية. 
املعابر،  إغالق  مع  اليوم  املنطقة  أهالي  يعاني 
الوصول  إليها  حيتاج  اليت  املسافة  طول  من 
عرب  السورية  األراضي  داخل  إىل  اهلرمل  من 
اهلرمل  عن  القاع  معرب  يبعد  إذ  الرمسي.  املعرب 
عن  املعرب  يبعد  بينما  كيلومرتات،  عشرة  حواىل 
عن  املعرب  ويبعد  كلم،   15 حواىل  القصر  بلدة 
 20 عن  يقّل  ال  ما  سوريا  داخل  اللبنانية  القرى 
إىل  حيتاج  اهلرمل  من  لبنانيًا  أن  أي  كيلومرتًا. 
عبور 5 كيلومرتات من خالل املعرب »غري الشرعي« 
ليزور والديه )اللبنانيني( يف إحدى قرى حوض 
العاصي السورية، بينما حيتاج إىل ما ال يقل عن 
35 كيلومرتًا عرب معرب القاع »الشرعي«. ويف اآلونة 
األخرية، بات األهالي يطالبون بفتح معرب رمسي 
جديد يف بلدة القصر )اهلرمل(، عّله يساهم يف 

احلّد من معاناتهم.

وهذه  اهلرمل. 
ال  اليت  املعاناة، 
يقيم هلا اعتبار دعاة 
التحريض  محالت 
تقع  احلدود،  على 
ألف   30 كاهل  على 
لبناني ينتشرون يف 
أكثر من 15 قرية يف 
السوري،  الداخل 
قرى  سبع  بينها 
بالكامل،  لبنانية 
اللبنانيني  وعلى 

يف  زراعية  وأراضي  مشاريع  ميلكون  الذين 
أراضيهم داخل احلدود السورية. فهؤالء يتلقون 
والدواء  اجملاني  التعليم  السورية  الدولة  من 
بأسعار السوريني والكهرباء، رافعني عن الدولة 
تقفل  ذلك،  ومع  بهم،  العناية  كلفة  اللبنانية 
حيملون  الذي  البلد  حنو  عليهم  الطريق  األخرية 
املشاريع  ميلكون  الذين  اللبنانيون  أما  جنسيته. 
فخسائرهم  السورية،  األراضي  يف  الزراعية 

    ال يمرّ يوم 
ال يقوم فيه 

الجيش اللبناني 
بإزالة جسور 
حديدية أو 

خشبية »عابرة 
للحدود«

هيثم املوسوي
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قالت وزيرة اخلارجية األسرتالية 
أفرجت  إيران  إن  باين   ماريز 
اعتقال  أسرتاليني  زوجني  عن 
وأسقطت  أشهر،  عدة  منذ 

التهم املوجهة هلما.
مؤمتر  يف  باين  وأضافت 
»احملنة  تلفزيوني:  صحفي 
انتهت  الزوجان  بها  مر  اليت 
اآلن، وجيري إعادة مل مشلهما 

مع ذويهما«.
أن  إعالم  وسائل  وذكرت 
فريكني،  مارك  األسرتالي، 

 - األسرتالية  وزوجته 
الربيطانية، جولي كينغ، اعتقال 
يف إيران بعد اتهامهما بإطالق 

طائرة مسرية دون ترخيص.
وهما من عشاق السفر، وكانا 
يسافران حول العامل منذ عام 
2017 ويوثقان مغامراتهما عرب 

اإلنرتنت.
اإلفراج عن أسرتالية  يتم  ومل 
وقت  أسرتها يف  قالت  ثالثة 
سابق إنها كيلي مور جيلربت، 

األكادميية جبامعة ملبورن.

اإلفراج عن زوجني أسرتاليني عاشقني 
للسفر اعُتقال يف إيران

الفيدرالي  الطاقة  وزير  يرى 
االبقاء  وجوب  تايلور  انغوس 
على حمطات الطاقة العاملة على 
الفحم يف أسرتاليا بالكامل حبجة 
على  الفواتري،  ستخفض  أنها 
العاملني  انتقادات  من  الرغم 

يف هذه الصناعة.
يوم  تايلور  الوزير  فقد جتاهل 
لسياسته،  االنتقادات  الثالثاء 
مبن يف ذلك من رئيس الوزراء 

السابق مالكومل تورنبول.
رئاسة  انتهت  قد  وكانت  
يف  الوزراء  جمللس  تورنبول 
املاضي  العام  من  اب  شهر 
بسلسلة من االنقسامات داخل 
حول  سياسته  حيال  االئتالف 

الطاقة يف ذلك الوقت.
السابق  الوزراء  رئيس  وصرح 
املسؤول  هو  االحرار  حزب  أن 
العالية  الطاقة  فواتري  عن 
على  قادر«  »غري  ألنه  احلالية 

معاجلة تغري املناخ.
لكن السيد تايلور يصر على أنه 
حقق النتائج نفسها اليت حققها 
واليت  الوطين،  الطاقة  ضمان 
االنبعاثات  شأنها ختفيض  من 

يف أسرتاليا.
بأن  مقتنعا  الوزير  يزال  وال 
االنبعاثات  ستخفض  اسرتاليا 
بنسبة 26 إىل 28 يف املئة عن 
مستويات عام 2005 على النحو 
املبني يف اتفاق باريس، على 
الرغم من التوقعات اليت تقول 

العكس.
ويركز الوزير على تغيري كيفية 
فوترة شركات الطاقة العمالقة 
مصادر  على  واحلفاظ  للعمالء، 
الطاقة القدمية يف هذا املزيج.
كانبريا:  للصحفيني يف  وقال 
»إننا نتفهم أهمية احلفاظ على 

مولداتنا احلالية«.
تايلور  السيد  يشعر  وال 
حكومة  اغالق  حيال  باإلعجاب 
الطاقة  حمطة  كوينزالند  والية 
 Callide بالفحم يف  اليت تعمل 
B خالل تسع سنوات، اي قبل 
املوعد   من  الزمن  من  عقد 
املخطط الغالقها  يف األصل.

الطاقة  باسم  املتحدث  يقول 
إن  باتلر  مارك  املعارضة  يف 

تتوقف  ألن  حان  قد  الوقت 
االرتفاع،  عن  الكهرباء  فواتري 
احلزبني  من  الدعم  وتقديم 

لسياسة وطنية.
أدياليد:  وقال للصحفيني يف 
ميكن  اليت  الوحيدة  »الطريقة 
أن حتدث هي أن يوقف سكوت 
الوقوف  أيديولوجية  موريسون 
اىل جانب اليمني املتشدد يف 

احلزب«.
ويف الوقت نفسه، حث معهد 
وقف  على  احلكومة  غراتان 
ردود أفعال سياسة »الركبة«  
)knee-jerk(، اليت يقول اخلرباء 
إىل  الطاقة  أسعار  تدفع  إنها 

األعلى وختيف املستثمرين.
ويقول تقرير معهد غراتان إن 
تشريع »العصا الكبرية«، الذي 
أطلقته احلكومة والذي سيسمح 
الطاقة،  عمالقة  بتفكيك  هلا 

يضر باالستثمار.
وستحتاج سوق الطاقة الوطين 
إىل حوالي 400 مليار دوالر يف 
بنية حتتية جديدة لتوليد الطاقة 
املقبلة،  الثالثة  العقود  خالل 

كما يقول التقرير.
ويصف اخلبري  يف املعهد طوني 
وود مستوى تدخل احلكومة بأنه 

غري عادي.
ويشري السيد وود إىل معاملة 
احلكومة لشركة »إيه جي إل«، 
سبع  قبل  إخطارها  رغم  واليت 
حمطة  ستغلق  بأنها  سنوات 
اليت  الطاقة  لتوليد  »ليديل« 
تعمل بالفحم، مت الضغط عليها 
عام  ملدة  عملها  على  للحفاظ 

آخر.
عام  يف  اغالقها  يتم  وسوف 
تايلور  السيد  وأنشأ   2023

فريق عمل ملراقبة العملية.
إن  غراتان  تقرير  يقول 
مولدات  مثل  مشروعات 
اسرتاليا  جنوب  يف  الديزل 
التابع   Snowy 2.0 مشروع  أو 
سينافس  الفيدرالية  للحكومة 

االستثمارات األخرى.
حكومات  التقرير  حيث  كما 
على  واملقاطعات  الواليات 
وضع سياساتها الوطنية الثابتة 

يف غياب خطة فيدرالية.

تايلور: للحفاظ على حمطات 
الطاقة العاملة على الفحم

على  سهال  االمر  اصبح  لقد 
الالجئني لدخول اسرتاليا دون 

تعرضهم للمخاطر والغرق.
»الجئي  نقول  كنا  ان  فبعد 
علينا  اصبح  القوارب« 
»الجئي  اىل  التسمية  تغيري 

الطائرات«.
شخًصا   80 حوالي  طالب  فقد 
يف اليوم، منذ بداية شهر متوز 
املاضي، باحلماية بعد هبوطهم 
يف احد مطارات أسرتاليا، وفًقا 

ألرقام جديدة.
ووصل أكثر من 95 ألف طالب 
طريق  عن  أسرتاليا  إىل  جلوء 
اخلمس  السنوات  خالل  اجلو 
من  خماوف  أثار  مما  املاضية، 
مناذج  بنقل  املهربني  قيام 
إىل  القوارب  من  أعماهلم 

الطائرات.
طالب  متوز،  شهر  بداية  فمنذ 
يوم  كل  شخًصا   80 حوالي 
مطار  يف  اهلبوط  بعد  باحلماية 

أسرتالي.
وصول  وترية  أن  ويبدو 
من  سنوًيا  الطائرات«  »الجئي 
مستوى  إىل  ترتفع  ان  املرجح 

قياسي.
حقيبة  باسم  املتحدثة  وزعمت 
العمال  حزب  يف  الداخلية 
مهربي  أن  كينيلي  كريستينا 
بأعمال  »يقومون  األشخاص 
األشخاص  لتهريب  شغب« 
مراقبة  حتت  املستضعفني 

احلكومة.
وقالت السناتورة كينيلي يوم 
طلب  يف  حرج  »ال  الثالثاء 

اللجوء - إنه حق مهم«.
ذلك،  »ومع  تقول  واضافت 
هذه  من  املئة  يف   90 ففي 
األفراد  فإن  بالذات،  احلاالت 
وغالًبا  شرعيني  الجئني  ليسوا 
ما يتم االجتار بهم إىل أسرتاليا 

لغرض االستغالل الواضح«.
اللجوء  طاليب  عدد  وارتفع 

 8562 من  جوًا  وصلوا  الذين 
يف عام 2015 إىل 27884 يف 
وينخفض  ليعود   ،2018 عام 
حتى  العام  يف   24،520 إىل 
لألرقام  وفقا   ،2019 حزيران 
من  العمال  حزب  إىل  املقدمة 

وزارة الشؤون الداخلية.
ويشري معدل الطلبات منذ شهر 
متوز إىل أنه سيكون هناك أكثر 
من 29 ألف طلب جلوء يف العام 
تباطأت  إذا  إال  احلالي،  املالي 

اعداد الوافدين.
كينيلي:  السناتورة  وقالت 
بيرت  يتحملها  األزمة  »هذه 
الوقت  حان  وقد  داتون، 

للحكومة الختاذ إجراء«.
داتون  »السيد  ان  واعلنت 
العمال،  حزب  بلوم  مهووس 
من  اهلرب  يستطيع  ال  لكنه 
على  السيطرة  يف  إخفاقاته 
حدود أسرتاليا، مما يؤدي إىل 
االستغالل والعبودية على نطاق 
واسع وحتى العبودية اجلنسية 

يف مجيع أحناء البالد.«
بدوره قال وزير اهلجرة ديفيد 
الغنى  من  كان  إنه  كوملان 
حلزب  بالنسبة  الشيء  بعض 
العمال أن حياضر اآلخرين حول 

أمن احلدود.
نصيحة  أي  نأخذ  »لن  واوضح 
كان  الذي  العمال،  حزب  من 
عاًرا  حلدودنا  إدارته  سوء 

مطلًقا«.
من  الرغم  »على  يقول  وتابع 
نظامنا  يف  الفوضى  إحداث 
العمال  حزب  فإن  لالجئني، 
السياسات  تأييد  يف  مستمر 

اليت تضعف محاية حدودنا«.
وقال السيد كوملان إن أقل من 
0.25 يف املائة من األشخاص 
قانوني  بشكل  يصلون  الذين 
بطلب  يتقدمون  أسرتاليا  إىل 
ويتم  احلماية،  على  للحصول 

رفض الغالبية العظمى.

أعداد »الجئي الطائرات« اىل 
اسرتاليا تناهز الـ 100 ألف

حقيبة  باسم  املتحدث  طالب 
العمال  حزب  يف  املوارد 
فيتزغيبون   جويل  الفيدرالي 
هدفه  عن  بالتخلي  حزبه 
انبعاثات  خلفض  الطموح 

الكربون ملطابقة االئتالف.
عضو  دعوة  وكشفت 
حزب  يف  األمامية  املقاعد 
حكومة  هدف  ملطابقة  العمال 
الكربون  النبعاثات  موريسون 
احلزب  داخل  انقسامات  عن 

حول سياسة تغري املناخ.
ويعتقد املتحدث باسم حقيبة 
العمال  حزب  يف  املوارد 
الفيدرالي أن احلزب جيب أن 
انبعاثات  خفض  إىل  يهدف 
يف   28 بنسبة   2005 عام 
 ،  2030 عام  حبلول  املائة 
مبا يتماشى مع اهلدف األعلى 

لالئتالف.
إىل  املعارضة  وذهبت 
هذا  الفيدرالية  االنتخابات 
انبعاثات  خفض  بهدف  العام 
الكربون بنسبة 45 يف املائة، 
يف حني حددت احلكومة هدًفا 
حبدود  االنبعاثات  لتخفيض 

26 إىل 28 يف املائة.
فيتزغيبون  السيد  وقال 
األربعاء  ليلة  سيدني  ملعهد 
حباجة  العمال  »حزب  ان 
معقولة  تسوية  إىل  للتوصل 
مرة  املناخ.. كم  تغري  بشأن 
سندعه )تغيري املناخ( تقتلنا؟ 
القادة  من  كم  الواقع،  يف 

نريد أن خنسر من اجله«.
حقيبة  باسم  املتحدث  وقال 
إن  الظل  حكومة  يف  املوارد 
االنبعاثات تتزايد كل عام يف 
ظل حكومة موريسون، جماداًل 
العمل  العمال  بان على حزب 
مع االئتالف لتحقيق ختفيض 

بنسبة 28 يف املائة.
فيتزغيبون  السيد  واضاف 
»لقد جتنب رئيس الوزراء إىل 
واملساءلة  التدقيق  كبري  حد 
املوضوع ألن كل  بشأن هذا 
الرتكيز كان على أهداف حزب 

العمال األكثر طموًحا.«
وقال إن اهلدف األقل طموًحا 
سيتيح حلزب العمال أن يكون 
الطريق  على  طموًحا  »أكثر 

حتى عام 2050«.
حقيبة  باسم  املتحدث  لكن 
العمال  حزب  املناخ يف  تغري 
االقرتاح  رفض  باتلر  مارك 
إنه  اإلعالم  لوسائل  وقال 
)اقرتاح فيتزغيبون( سينتهك 
يف  أسرتاليا  به  تعهدت  ما 
اتفاقية باريس لتغري املناخ.

إذا  وقال إن أهداف احلكومة 
أحناء  مجيع  يف  تبنيها  مت  ما 
ارتفاع  إىل  فستؤدي  العامل 
مبقدار  األرض  حرارة  درجة 

ثالث درجات.
املعارضة  زعيم  اعرب  بدوره 
فخره  عن  ألبانيزي  أنطوني 
يدعم  كان  العمال  حزب  بأن 
باستمرار العمل القوي بشأن 
تغري املناخ القائم على العلم، 
حيمي  لن  اإلجراء  »هذا  قائال 
جيد  إنه  بل  فحسب،  بيئتنا 

القتصادنا أيًضا«.
كما حذر عضو املقاعد اخللفية 
خليل،  بيرت  العمال  حزب  يف 
ويلز  مقعد   يشغل  الذي 
ملبورن،  مشال  يف   )Wills(
تغري  التزامات  تقليص  من 

املناخ.
نيوز  سكاي  لشبكة  وقال 
»أعرف أن ناخيّب يريدون اختاذ 
املناخ..  تغري  بشأن  إجراء 
هذه  معاجلة  بالفعل  يريدون 

املشكلة«.
الطاقة  وزير  فطن  وقد 
لالستفادة  تايلور  أنغوس 
من هذا االنقسام يف صفوف 

حزب العمال.
وقال للصحفيني يف سيدني: 
إىل  العمال  حزب  »ذهب 
هدف  مع  األخرية  االنتخابات 
 45 بنسبة  االنبعاثات  خفض 
يف املائة والذي كان سيؤدي 
وخفض  الوظائف  خفض  اىل 

األجور وخفض االقتصاد«.
الواضح  »من  يقول  واضاف 
خطأ  يدركون  أنهم  اآلن 
وتوجهاتهم،  سياساتهم 
لكنهم يف حالة من الفوضى. 
خمتلفة  نظر  وجهات  هناك 
خمتلفني  أشخاص  من  خترج 

يف حزب العمال كل يوم«.
حزب  عن  النائب  وقال 
السيد  إن  باندت  آدم  اخلضر 
فيتزغيبون هو من أمراء احلرب 
بني الفصائل العمالية وعادة 
واجتاهه  طريقه  له  يكون  ما 

داخل احلزب.
باندت  السيد  وقال 
من  مسعته  »ما  للصحفيني 
جويل فيتزغيبون اليوم هو ما 
سيفعله حزب العمال إذا فاز 

يف االنتخابات املقبلة.«
فيتزغيبون  السيد  وقد فشل 
يف  كبري  تغيري  إحداث  يف 
مقعد  يف  األخرية  االنتخابات 
نيو  يف  اإلقليمي  هانرت 
منطقة  وهي  ويلز،  ساوث 

هامة لتعدين الفحم.

نائب عمالي يطالب بتقليص 
هداف حزب العمال النبعاثات 

الكربون ملطابقة االئتالف

األمامية  املقاعد  انضم عضو 
الفيدرالي  العمال  حزب  يف 
  ،)Matt Keogh( كيو  مات 
يف  فيتزغيبون  جويل  إىل 
هدف   خلفض  احلزب  دعوته 
الذي كان   الكربون  انبعاثات 
العمال  حزب  سياسات  احد 

يف انتخابات ايار املاضي.
كيو  مات  السيد  صرح  فقد 
»االسرتاليان«،  لصحيفة 
أنه  اخلميس،  االول  أمس 
باسم  املتحدث  دعوة  يدعم 
حقيبة املوارد يف حزب العمال 
خلفض  فيتزغيبون  جويل 
 28 نسبة  اىل  احلزب  هدف 
يف املائة عن مستويات عام 

2005 حبلول عام 2030.
إىل  العمال  حزب  ذهب 
انتخابات ايار بهدف ختفيض 
خالل  املائة  يف   45 بنسبة 

الفرتة نفسها، يف حني أشار 
بنسبة  االئتالف إىل ختفيض 

26 إىل 28 يف املائة.

لـلزميلة  كيو  وقال 
حمق  جويل  »األسرتاليان«: 
أيًضا يف القول إنه إذا كانت 
سياسة  هي  االتفاقية  تلك 
هي  احلكومة  فإن  احلكومة، 

املسؤولة عن ذلك.
الشيوخ  جملس  عضو  وقال 
عن حزب العمال يف كوينزالند 
للزميلة  تشيسهومل  أنطوني 
ال  احلزب  إن  »األسرتاليان« 
ميكن أن يرتك نفسه عرضة 

حلمالت ختويف من احلكومة.
األمامية  املقاعد  عضو  وقال 
الفيدرالي  العمال  حزب  يف 
يف كوينزالند  شاين نيومان  
فيتزغيبون  السيد  خطاب  إن 
مل  »ما  و  »مهًما«  كان 
فلن  التعدين  صناعة  تدعم 
مبقاعد يف  الفوز  من  تتمكن 

كوينزالند«.

نائب عمالي آخر ينضم اىل فيتزغيبون يف خفض  هدف انبعاثات الكربون

مات كيو
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قة إىل حني  رمسيًا، أموال »سيدر« معلَّ
أن  سبق  ما  اللبنانية  احلكومة  تطّبق 
التزمت به يف املؤمتر. لكن عمليًا، يبدو 
أن البنك الدولي، أكرب املساهمني يف 
»سيدر«، قد سئم االنتظار. أول تعبري 
البدء  ق��راره  كان يف  التوجه  هذا  عن 
بصرف قروض متعّلقة بقطاع الكهرباء. 
فرنسا وقفت يف املرصاد، انطالقًا من 
أن خطوة كهذه ستكون مبثابة اإلفشال 

للمؤمتر الذي ُعقد على أراضيها.
أوحى رئيس احلكومة سعد احلريري أن 
ما بعد زيارته إىل فرنسا سيكون غري 
ما قبلها. اعترب الزيارة )أيلول املاضي( 
مقّررات  لتنفيذ  االنطالق  نقطة  مبثابة 
منذ  تطبيُقه  املتعّثر  س��ي��در،  م��ؤمت��ر 
بعد  لكن   .2018 نيسان  يف  انعقاده 
أن شيئًا  يبدو  ال  عودته  أسبوعني من 
اجتماعات  تكثيف  )باستثناء  تغرّي  قد 
اللجان الوزارية(، واألكيد أنه ال تغيري 
سيحصل قريبًا، بسبب البطء يف تطبيق 
الشروط املطلوبة. صحيح أن احلريري 
حصل على جرعة من الدعم اللفظي من 
الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون، إال 
أن الطرفني يدركان أن لتنفيذ »سيدر« 
مسارًا واضحًا، ال مكان للمجامالت فيه، 
أن  اللبنانية  احلكومة  على  وينبغي 
املكّلف  دوك��ان،  بيار  السفري  تقطعه. 
كان  »سيدر«،  مقررات  تنفيذ  متابعة 
أف��ض��ل م��ن ع��رّب ع��ن ال��واق��ع بصراحة 
وصلت إىل حّد الوقاحة مبعيار التخاطب 
بني الدول. لكن األخري يدرك »مكانته« 
ويفرتض أنه كناظر لسيدر، حيّق له أن 
ُيوّبخ احلكومة اللبنانية لعدم التزامها مبا 

وعدت به يف املؤمتر.
اإلنفاق  وخ��ف��ض  اإلص��الح��ات  ليست 
وزيادة اإليرادات سوى اخلطوة األوىل 
بقطف  للبدء  بها  القيام  ينبغي  ال��ي 
احلكومة  على  ذل��ك،  بعد  امل��ل��ي��ارات. 
املشاريع  بني  من  أولوياتها  حتّدد  أن 
املؤمتر، على  الي قدمتها إىل  ال��180 
أن يوافق عليها جملس النواب، قبل أن 
دور  يأتي  ذلك،  بعد  التمويل.  تطلب 
جلني املتابعة اللتني يفرتض تشكيلهما 
)واحدة مقرها يف بريوت والثانية يف 
باريس(، واللتني هلما صالحيات واسعة 
ومتابعة  املشاريع  على  املوافقة  يف 
ثم  االعتمادات،  وصرف  املناقصات، 

متابعة التنفيذ.
»سيدر« حتى  أي من شروط  ينفذ  مل 
دوكان  أعلن  أن  سبق  ولذلك  اليوم. 
أنه لن يكون ممكنًا يف الوقت الراهن 
لكن،  لبنان.  إىل  أم���وال  أي  تقديم 
هذا  فإن  املتوافرة،  املعطيات  حبسب 
البنك  موقف  مع  يتناسب  ال  املوقف 
للبدء  استعداده  أبدى  الذي  الدولي، 
النظر  بصرف  للبنان  القروض  بصرف 
عن مقررات املؤمتر. البنك، بوصفه أكرب 
مليارات   4( »سيدر«  يف  املساهمني 
النتظار  مضطرًا  نفسه  جيد  ال  دوالر(، 
املوافقة الفرنسية حتى يصرف ما تعّهد 
به، أضف إىل أن هذه التعّهدات ليست 
كلها مرتبطة باملؤمتر، وإن ُأعلنت خالله. 
فقد سبق أن أقّر البنك 1.7 مليار دوالر 
السنوية،  ال��ربام��ج  إط��ار  يف  للبنان، 
املالية  الذراع  عرب  دوالر  مليار  ونصف 
للبنك IFC، مبا يعين أن القيمة الفعلية 
ال  باملؤمتر  مباشرة  املرتبطة  للقروض 

تتخّطى 1.8 مليار دوالر فقط.
هذه املعادلة جتعل البنك الدولي يشعر 
أنه يف موقع القوة. وأكثر من ذلك، فإن 
يف البنك من يعترب أن جناح »سيدر« مل 
قّدم  كونه  مساهمته،  لوال  ممكنًا  يكن 
40 يف املئة من جمموع القروض الي 
ُأقرت للبنان. وعليه، فهو لن يقبل بأن 

 قروض »سيدر« ُتفّجر اخلالف بني 
فرنسا والبنك الدولي

إيلي الفرزلي
تتحول وصاية فرنسا على صرف أموال 

»سيدر« إىل وصاية عليه.

 البنك الدولي يتمسـّك بحّقه تنفيذ 
برامجه خارج سلطة »سيدر«

رغبته  البنك  إب���داء  م��ع  القصة  ب��دأت 
بصرف قروض تتعلق بقطاع الكهرباء، 
احلكومة  م��ع  عليها  ات��ف��ق  أن  س��ب��ق 
اللبنانية. لكن حبسب املعلومات، رأت 
فرنسا يف هذه اخلطوة خرقًا اللتزامات 
رمسيًا  فطالبت  له،  وإفشااًل  »سيدر« 
القروض.  لصرف  إج��راءات  أي  بوقف 
لكن املفاجأة أن البنك رفض االستجابة 
للطلب الفرنسي. علمًا أن البنك الدولي 
الي  الشروط  عن  بعيدًا  ليس  نفسه، 
اتفق عليها يف »سيدر«. وهو سبق أن 
وضع يف تقرير »التقييم االسرتاتيجي 
الذي  العامة«،  االستثمارات  لربنامج 
أعّده، شروطًا ينبغي على لبنان االلتزام 
هيكلية  »إصالحات  ب�  ووصفها  بها، 
وق��ط��اع��ي��ة ض��روري��ة ل��ض��م��ان حتقيق 
األهداف األساسية للربنامج احلكومي«. 
وتتضّمن »خفض الدين العام وحتقيق 

منو اقتصادي وخلق فرص عمل«.
سينتهي  كيف  يّتضح  مل  اليوم  حتى 
أن  إال  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  التباين  ه��ذا 
وزيرًا مشاركًا يف »جلنة اإلصالحات«، 
خالفًا  كونه  يعدو  ال  اخل��الف  أن  يعترب 
يف وجهات النظر، بني الفرع اإلقليمي 
إدارته،  جملس  وب��ني  ال��دول��ي  للبنك 
دول  من  النهاية،  يف  يتأّلف،  ال��ذي 
ووافقت  »سيدر«  يف  مجيعها  ممّثلة 
إدارة  ف��إن  وبالتالي،  مقرراته.  على 
»طّبعت  الي  للبنك،  اإلقليمي  الفرع 
مع الواقع اللبناني«، لن تتأخر قبل أن 
إطارًا يصعب  »سيدر« صار  أن  تدرك 
عمليًا  شيء  ال  أن  من  بالرغم  ختّطيه، 
االلتزام  ال��دول��ي  البنك  على  يفرض 

باملوقف الفرنسي أو حتى ب�«سيدر«.

»سيدر« ينتظر
بالرغم من مرور سنة ونصف سنة على 
باريس،  يف  »س��ي��در«  مؤمتر  انعقاد 
بعد.  لبنان  إىل  واح��د  قرش  يصل  مل 
عن  امل��س��ؤول��ة  فرنسا،  إىل  بالنسبة 
مراقبة مقررات املؤمتر وتنفيذها، فإن 
على  ج��دي،  تقدم  أي  حي��رز  مل  لبنان 
»سيدر«،  بتوصيات  االل��ت��زام  صعيد 
والي تتمحور حول تطبيق الشراكة مع 
القطاع اخلاص وحتسني ما يسمى »بيئة 

األعمال«، وأبرز ما تضمنته:
- إقرار إطار مالي خلفض العجز ونسبة 
الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجالي، 
الدعم املمنوح إىل مؤسسة  عرب خفض 
كهرباء لبنان، وتعديل تعرفة الكهرباء 

بالتوازي مع رفع اإلنتاج.
تنفيذ  تكفل  تشريعية  حزمة  إق��رار   -
يف  ومحايتها  التحتية  البنية  مشاريع 
أحد  تعثر  أو  امل��ش��روع  تعثر  ح���االت 
اإلقراض  ضمان  عن  فضاًل  أط��راف��ه، 
االستثمارات  جلذب  الدولي،  والتحكيم 

األجنبية واخلاصة وتوسيع مروحتها.
- وضع وزارة املالية اسرتاتيجية إلدارة 
االلتزامات املالية واملطلوبات الطارئة، 
سدادها  على  الدولة  قدرة  يضمن  مبا 

وتأمني استمرارية املشاريع.
- تعزيز دور اجمللس األعلى للخصخصة 
عرب زيادة عدد موظفيه ومتويله وتنظيم 

وظائفه.
العامة،  املشرتيات  قانون  تعديل   -
وتطوير نظام إدارة االستثمارات العامة، 
ملكافحة  اسرتاتيجية  إق��رار  عن  فضاًل 

الفساد، وتوحيد حساب اخلزينة.
جدية  مجركية  اسرتاتيجية  إق���رار   -

لتسهيل التبادالت و«رقمنتها«.

أي��ار املاضي، أص��در وزي��ر االقتصاد   يف 24 
إعالن  ب��وج��وب  يتعّلق  تعميما  بطيش   منصور 
الوزارة  اللبنانية ، حيث طلبت  األسعار ب اللرية 
بالتعميم على مجيع التجار إعالن األسعار باللرية 
املرعّية  القانونّية  بالنصوص  والتقّيد  اللبنانية 
يتقّيد  مل  ولكن  العقوبات،  طائلة  االج��راء حتت 

أحد.
مل يكن هذا الكالم بسبب أزمة  الدوالر  احلالّية، بل 
قبلها بأشهر منعا للوصول اىل االزمات املتعّددة 
الي عشناها يف لبنان بالفرتة االخرية، ويومها مل 
يستند الوزير بطيش لرأيه اخلاص، بل للقانون 
اذ انه عمال بالقوانني واألنظمة املرّعية اإلجراء ال 
سيما املاّدة اخلامسة من قانون  محاية املستهلك  
رقم 659 عام 2005، فإنه يتوّجب على احملرتف 
االعالن عن الثمن باللرية اللبنانية بشكل ظاهر 
بلصقه إّما على السلعة أو على الرّف املعروضة 

عليه، ورغم ذلك مل يتقّيد التجار.
يومها مل تكن قد الحت بوادر أزمة بعد وبالتالي 
االقتصاد   يساند  وزارة  ومل  أح��د،  يعرتض  مل 
أحد، اىل أن علت الصرخة مؤخرا من قبل التّجار 
التسعري  على  اعرتاضا  واملواطنني،  والشركات 
بالدوالر، وبيع بعض اخلدمات بالعملة »اخلضراء« 
فقط، وشركات اهلاتف اخلليوي خري مثال على 

ذلك.
تقوم شركات اخلليوي التابعة ل وزارة االتصاالت  
اللبنانّية باستخدام الدوالر لبيع البطاقات املسبقة 
الدفع، وتسعري فواتري اخلطوط اخلليوية الثابتة، 
األزمة  ومع  بالدوالر،  بالدفع  املواطنني  وُتلزم 
االخرية واجه املواطنون مشاكل كثرية منها عدم 
الفرق بني  الدوالر حبوزتهم للدفع ومنها  توفر 
سعر الصرف الرمسي للرية وسعر السوق، فبات 
اكثر مما ينبغي مثنا  لزاما على املواطنني دفع 

للبطاقات او الفواتري.
فتحركت  االقتصاد  ل��وزارة  الشكاوى  وصلت 
وطلبت من شركي اهلاتف اخللوي التقّيد بقانون 
والتسليف،  النقد  وقانون  املستهلك،  محاية 
ولكن  تعامالتها،  يف  اللبنانية  اللرية  واعتماد 
هذا  ويف  الشركتني.  مع  ال��وزارة  حاولت  عبثا 
الشركتني  ان  مّطلعة  مصادر  من  علم  السياق 
تعاملتا مع وزارة االقتصاد كأّنها غري موجودة، 
علما  ومؤسساتها،  للدولة  كبري  حتدٍّ  ذلك  ويف 

انهما تابعتني ومملوكتني من الدولة.
وتضيف املصادر: »بعد رفض االنصياع من قبل 
الشركتني، بادر وزير االقتصاد ملراسلة وزارة 
االتصاالت، يف 3 تشرين األول اجلاري، فأرسل 
رسالة أوىل، حصلت عليها »النشرة«، موضوعها 
»تسديد فواتري اخلليوي ومثن البطاقات املسبقة 
رقم  املستهلك  لقانون محاية  استنادا  الدفع«، 
659 عام 2005، وفيها أمل الوزير بطيش من 
الشركتني اصدار  الطلب من  وزارة االتصاالت 
تسعرية  تكون  وأن  اللبنانّية  باللرية  الفواتري 
اللبنانية أيضا  البطاقات املسبقة الدفع باللرية 
اقرتحت  كما  االس��واق،  استغالل يف  ألي  منعا 
تتعاطى  الي  املتاجر  استحصال  أيضا  ال��وزارة 
بيع البطاقات على ترخيص من وزارة االتصاالت 

بهدف تنظيم هذا القطاع.
وتلفت املصادر النظر اىل أن وزارة االقتصاد 
مل تكتِف مبلّف التسعري بالدوالر، فالشكاوى الي 
اليها من مواطنني حبق شركات اخلليوي  تصل 
وزارة  اىل  رس��ال��ة  بطيش  أرس��ل  اذ  ك��ث��رية، 
عليها  حصلت  وقد  التاريخ،  بنفس  االّتصاالت 
الشركتني  من  »الطلب  وموضوعها  »النشرة«، 
بالنصوص  التقيد  القطاع  هل��ذا  املشّغلتني 
وردت  شكاوى  على  بناء  الالزمة«،  القانونّية 
و   ،»Fun2Cell« شركي  قيام  حول  للوزارة 
اخلليوي،  شركي  مع  املتعاقدتني  »اجل��رس« 
بتقديم خدمات تلقائّية للمواطنني دون تزويدهم 
قرارهم  اخّتاذ  ختّوهلم  الي  الكافية  باملعلومات 
بشراء خدمة معينة حيث يتم وضع السعر بطريقة 
غري واضحة أسفل الصفحة ليكتشف املستهلك 

بعد تنزيل اخلدمة انها غري جمانّية.
تنتظر وزارة االقتصاد تعاون وزارة االتصاالت 
عدم  من  هو  اخل��وف  كل  اخل��وف  ولكّن  معها، 
حصول هذا التعاون، خصوصا واننا نشهد اليوم 

ا يف مملكة االتصاالت!. حكما ذاتيًّ

مملكة اخلليوي ال تبالي بطلبات وزارة االقتصاد: 

هل تعيش »االتصاالت« حكما ذاتيا؟
محمد علوش تتعاىل مواقف إعالمية وشعبية منتقدة العهد املمثل برئاسة ميشال عون 

مطالبة إياه بالتغيري احلقيقي الذي وعد به وبوضع حد للكثري من التجاوزات 
وبعضها وصل إىل املطالبة بإسقاط هذا العهد. وهو األمر الذي ال يعي 
انه ال ميكن حتقيقه مبا لرمزية  رئاسة اجلمهورية  من دقة  اغلب احملتجني 
الوحيدة يف  املارونية  الكرسي  لدى اجملتمع املسيحي حتديدًا وهو  ومتايز 
املنطقة والذي حيرص العدو والصديق على محاية مهابته. وميكن استذكار 
مرحلة الرئيس أميل حلود الذي مّت عزله داخليًا من قبل خصومه يف  14 آذار  
حينها منذ عام 2005 واغتيال الرئيس  رفيق احلريري  إال أنه بقي يف القصر 
بدون أن يستطيع أي ضغط دولي أو حملي إقالته او إجباره على ترك بعبدا. 
ويف هذا كانت رسائل مباشرة دولية ايضًا حول منع العبث بهذا الكرسي 

»معنويًا« طاملا أن اللعبة تدار يف مكان آخر أي يف رئاسة الوزراء.
اليوم ليس خفيًا أن عون جنح بفرض مهابة من نوع آخر على هذه الكرسي 
حتى صارت مسألة تضارب الصالحيات مع  رئاسة احلكومة  مطروحة بشكل 
إن دل على شيء فهو عن مصدر قوة ضخه عون يف هذا  جدي. وهذا 
املنصب الذي كان »شكليًا« عند املسيحيني لعقود، ألنه مل ينبثق عن حالة 

شعبية منذ ان وصل الكتائبيون إىل سدة الرئاسة.
وصول عون اىل رئاسة اجلمهورية أعقبتها تسوية انتجت » سعد احلريري « 

رئيسًا للوزراء، واالثنان اكمال املشهد، ومنذ ذلك احلني بدأت الرهانات:
تكون  ان  اجل  من  وافق  على مضض  التسوية  على  وافق  من  أن  أوهلا: 
معربًا لفك ارتباط  التيار الوطين احلر  و حزب اهلل . وهو الرهان الذي كان 
يتحمل تنفيذه سعد احلريري. وهو على ما يبدو أفشل هذا اخليار بالكامل 
بانسجام الفت أظهره مع الرئيس عون ووزير اخلارجية  جربان باسيل ، واألهم 
بهدنة مع حزب اهلل وتنسيق متبادل ضمن حدود اخلالف االسرتاتيجي بني 

الطرفني.
بعد  واإلقليمية  احمللية  االختبارات  انواع  ألقسى  احلريري  تعرض  ثانيها: 
تلك  ويف  داخلية.  حلسابات  تصفية  السعودي  الريتز  فندق  يف  احتجازه 
اعتباره  يؤيد  من  لبنان  يف  وظهر  بالكامل  أمامه  املشهد  توضح  اللحظة 
مستقياًل من دون املطالبة باسرتجاعه وهي قوى سياسية حفرت هوة مع 
النهار. واملقصود كان وقوف  القوات  احلريري مل يتم ردمها حتى هذا 
مواقف  اليها  تضاف  حينها،  واقعًا  امرًا  باعتباره  اخليار  هذا  عند  اللبنانية  
مل تكن مفاجئة من قلب  تيار املستقبل  تصدرها الرئيس  فؤاد السنيورة  
إلسقاط   األزمة  استغالل  الوحيد  احلساب  كان  وذاك  هذا  وبني  وغريه. 

التسوية الرئاسية  يف لبنان مهما كلف الثمن.
ثالثها: عند  حادثة البساتني   قربمشون  أتت فرصة أخرى الستهداف العهد 
الي  احلكومة  إقالة  اىل  نفسها  األط��راف  حينها  ودعت  التسوية  وإسقاط 
اعتربوها راضخة لشروط باسيل وحلفائه، لكن القطوع مّر وكان فيه يف 
يف  والثاني  احلريري  احتجاز  حلظة  االول  مباشر،  أمريكي  تأييد  احلالتني 
معركة قربمشون الي سعت فيها  واشنطن  لتهدئة األجواء بناء على مطالب 
سفريتها يف لبنان. وجتدر االشارة هنا ويف معلومات خاصة حصلت عليها 
»البناء« من مصدر دبلوماسي رفيع أن  السفرية األمريكية  اليزابيث ريتشارد 
قدمت حلظة احتجاز احلريري اىل بالدها تقريرًا رفعت فيه مستوى املخاطر 
الي قد يدخلها لبنان يف حال بقي وضع االحتجاز شارحة لبالدها  تفاصيل  
املشهد وناصحة املعنيني بالتحرك للضغط إلعادة احلريري. وجيزم املصدر 
الدبلوماسي انه لوال مساعي السفرية األمريكية يف لبنان لكان فعاًل املشهد 
دور  أن  جازمًا  بعد  يكن حمسومًا  مل  حينها  األمريكي  املوقف  ألن  خمتلفًا 

ريتشارد كان حامساًَ مع بالدها.
استهداف العهد بعد احتجاز احلريري وحادثة قربمشون يستكمل اليوم عرب 
الواقع االقتصادي اخلانق الذي يعيشه كل اللبنانيني، ومن بوابة حساسة 
دخل املستفيدون خلّض املشهد جمددًا وصار  الرئيس ميشال عون  مسؤواًل 
الفكرة  تعميم هذه  البعض يف  وقد جنح  مباشر.  بشكل  املشهد  عن كل 
على املتظاهرين الناقمني على معيشتهم وحياتهم، لكن املفاجأة حتى هذه 
اللحظة هي ان التجاوب على األرض للتظاهر غري مشجعة على الرغم من 
العمل يف غرف سياسية حلشد الشارع وتأمني أرضية ميكن احلصول خالهلا 
على دعم دولي حيال أي ثورة جدية يف الشارع اللبناني، إال ان هذا اخليار 

ال يزال خميبًا.
سياسيًا، يبدو ان العهد او التسوية الرئاسية متينة ونافذة حمليًا ودوليًا، 
املتجهة حنو  املتغريات يف سورية  ميزان قوى فرضته  أنها متثل  باعتيار 
تواصل عربي مباشر يعيدها اىل  اجلامعة العربية ، ومن خالل تفّوق حلف  
إيران  يف املشهد العسكري والذي ال يبدو أن األمريكيني منكّبون لتغيريه 

وذلك ألسباب عديدة.
يتحّدث رئيس  حزب القوات اللبنانية   مسري جعجع  أمام القواتيني املشاركني 
ان  الشمالية،  يف  أمريكا   اللبنانية  للقوات  والعشرين  الثالث  املؤمتر  يف 
»هناك مواجهة كبرية يف املنطقة بني أمريكا وحلفائها من جهة وبني إيران 
الي  األخرية  االقتصادية  بالعقوبات  وقد جتّلت  أخرى،  جهة  من  وحلفائها 
مستعدون  وحلفاؤها  أمريكا  فهل  نتيجة،  سُتعطي  أنها  الظاهر  من  ليس 
للذهاب أبعد من ذلك؟ كل الدالئل تشري عكس ذلك، ما يعين أن إيران 
ستخرج أقوى من هذه األزمة، وبالتالي هناك عالمة استفهام كبرية حول 

الوضع يف  الشرق األوسط  انطالقًا من هذا الواقع«.
الكالم جلعجع وهو واقعي. فإيران ال تزال قوية حتى هذه اللحظة ومؤشرات 
الرغبة بتواصل أمريكي إيراني عالية املستوى يف الكواليس. األمر الذي 
أكده وزير اخلارجية اإليراني  حممد جواد ظريف  قائاًل »إن تصرحيات الرئيس 
األمريكي بشأن مضاعفة العقوبات على إيران معاكسة متامًا، ملا كان ينقله 
إلينا األوروبيون.. على  ترامب  أن يلتزم مبا قاله لألوروبيني يف اجللسات 

اخلاصة..
أرضية  إىل  حيتاج  حتديدًا  »املتينة«  التسوية  وهلذه  للعهد  استهداف  أي 
إسقاطها  إمكانية  تنعدم  ومعها  متوفرة  أو  متاحة  غري  ودولية  إقليمية 

بالشارع.

للمرة الثالثة التخريب على »التسوية - العهد« غري متاح
روزانا رمال
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مـقاالت وتـحقيقات
 2019 األول  تـشرين   12 Saturday 12 October 2019الـسبت 

تّتجه بلدية الغبريي هذا األسبوع إىل إقفال نادي الغولف اللبناني 
بسبب متّنعه عن دفع الرسوم البلدية امُلستحّقة عليه منذ عام 2017 
وامُلقّدرة بنحو مليار لرية لبنانية. رئيس البلدية معن اخلليل أوضح 
يف اتصال مع الزميلة »األخبار« أّن البلدية ستلجأ إىل هذا اخليار 
بعدما نقضت إدارة النادي اتفاقًا برعاية وزير الشباب والرياضة 
دفع  مبوجبه  تعّهدت  ب��ارود  زي��اد  السابق  وال��وزي��ر  فنيش  حممد 
الغرامات والرسوم املتوّجبة على النادي يف مقابل تراجع البلدية 
عن الشكوى اجلزائية اليت قّدمتها أمام النيابة العاّمة املالية عام 
2016، على أن تسرتّد البلدية عقارًا جماورًا يستخدمه النادي موقفًا 

للسيارات.
ولفت خليل إىل أن النادي التزم باالتفاق عام 2016 فقط، عندما 
سّدد الرسم البلدي السنوي الذي ُحّدد ب� 300 مليون لرية، »ثم 
متّنع عن الدفع حتى السنة احلالية مع تغيري رئيس النادي«، الفتًا 
إىل أن اسرتداد هذه األموال مطلوب »كي تتمّكن بلدية الغبريي 
من استكمال مشاريعها اإلمنائية يف ظّل الوضع االقتصادي الراهن 

واقتطاع حصة البلدية من الصندوق البلدي امُلستقّل«.
مصادر النادي، من جهتها، أوضحت أن االتفاق كان شفهيًا وال 
عقود توجد خطية. ولفتت إىل أن النادي خيضع لسلطة بلدية برج 
الرباجنة اليت حّددت الرسم عام 2017 بنحو 12 مليون لرية، »فعلى 
سنويًا؟«.  لرية  مليون  ال���300  الغبريي  بلدية  حت��ّدد  أس��اس  أي 
وأكدت أن ال مانع لدى النادي من االحتكام إىل القضاء لتحديد 
القيمة التأجريية للعقار على أساس األسعار احمليطة بالنادي يف 
مبلغ  أنها دفعت  منطقيت طريق املطار واألوزاع��ي. وأشارت إىل 
300 مليون لرية عام 2016 »كان على أساس تسديد كل الرسوم 

 بلدية الغبريي حنو إغالق نادي »الغولف«
هـديل فرفور

النادي سدّد رسوم 2016 لبلدية الغبريي ويؤّكد أن العقار تابع لربج 
الرباجنة! )مروان طحطح(

املبلغ  بهذا  القبول  ال  املرتاكمة، 
كرسم سنوي يتجّدد«.

مليون لرية  ال�300  أن  أّكد  خليل 
ُحّدد كحل وسط، بعدما كان املبلغ 
لرية،  مليون   600 حنو  إىل  يصل 
على  ب��ن��اًء  اإلدارة  واف��ق��ت  وق��د 
التزمت  »ملاذا  وسأل:  التسوية، 

أن  إىل  ُمشريًا  كان شفهيًا؟«،  االتفاق  أن  طاملا  بالدفع  اإلدارة 
النادي يعمل على دّق إسفني بني بلدييت الغبريي وبرج الرباجنة، 
والفتًا إىل أن اخلالف بني البلديتني ُحسم ومت إنهاء هذه القضية. 
وذّكر خليل يف هذا بأن النادي يعتدي على حنو 323 ألف مرت مربع 
املساحة  تبلغ  »إذ  للعقار،  اجمل��اورة  واخلاصة  العامة  األمالك  من 
اإلمجالية اليت يشغلها حنو 405 آالف مرت مربع، فيما يظهر سند 
اإلجيار من الدولة اللبنانية أنه حيّق إلدارة النادي أن تشغل 80 ألف 
مرت مربع فقط«، وسأل: »هل تلتزم إدارة النادي بالتصريح عن 

مداخيلها متهيدًا لدفع الضرائب امُلستحّقة عليها؟«.
ويرتاوح  ُمشرتك،  ألفي  حنو  النادي  يضّم  املعلومات،  وحبسب 
االشرتاك السنوي بني 10 آالف و15 ألف دوالر للمشرتك اجلديد، 
ويبلغ رسم جتديد االشرتاك حنو 2500 دوالر، ما يعين أن النادي 
حيّقق دخاًل سنويًا مباليني الدوالرات، وبالتالي »ال جيب إعفاؤه من 

الضرائب حبّجة أنه ال يبغي الربح«، على حّد تعبري خليل.
جتدر اإلشارة إىل أن مجعية نادي الغولف اللبناني تقول إنها »مجعية 
الضرائب.  من  إعفاءها  يستوجب  ما  الربح«،  تتوّخى  ال  رياضية 
)التابعة  املدني  الطريان  إدارة  عقار  شغلت  قد  اجلمعية  وكانت 
لوزارة األشغال العامة والنقل( منذ 55 عامًا )تسّلمت املوقع يف 
1964/9/27 مبوجب مزايدة رست عليها مببلغ 1100 لرية سنويًا ملدة 
15 سنة(. ومنذ ذاك، مّدد جملس الوزراء العقد رضائيًا مع إدارة 
النادي بشكل سنوي، وانتهى آخر متديد وفق »التسعرية« القدمية 
يف 2017/9/26، قبل أن جيّدد جملس الوزراء العقد يف العام نفسه 
والنقل يوسف فينيانوس رسم  العامة  األشغال  بعدما عّدل وزير 

اإلشغال ورفعه اىل 75 مليون لرية.
ويؤكد خليل أن النادي يتذّرع بدفعه رسم اإلشغال كي ال ُيسّدد 
ُمستعّد  الضاحية  بلديات  احت��اد  أن  إىل  الفتًا  البلدية،  الرسوم 
لقاء  للمنطقة  عامة  كفسحة  وختصيصها  املساحة  تلك  الستئجار 

مليون دوالر سنويًا.

النادي جمعية »ال تبغي 
الربح« ويضمّ 2000 

مشرتك يدفعون 
مئات آالف الدوالرات 

اشرتاكات

 القوى الكردية بعد »الطعنة« األمريكية: ال بّد من دمشق؟
أيهم مرعي

عرب  األك��راد،  حللفائها  املتحدة  الواليات  صفع  على  أيام  متِض  مل 
بتمثيلهم  املطالبة  وعدم  الدستورية  اللجنة  تشكيل  بقرار  الرتحيب 
فيها، حتى جاء قرار واشنطن األخري ليضع مسرية التحالف مع القوى 
عنها.  كامل  أمريكي  بتخٍل  ينتهي  قد  طرق،  مفرتق  على  الكردية 
الواليات املتحدة موقفها من »املنطقة اآلمنة«، بعد  هكذا، حسمت 
اتصال دونالد ترامب �� رجب طيب أردوغان، عرب االنسحاب من كامل 
نقاط املراقبة يف منطقة تنفيذ »اآلمنة«، لتكون هذه اخلطوة مبثابة 

نعي أمريكي رمسي لالتفاق.
جاء املوقف األمريكي بعد أقّل من 48 ساعة من إعالن الرئيس الرتكي 
أن اهلجوم على مواقع »قسد« يف شرقي الفرات بات حمسومًا، وال 
رجعة فيه. ورمبا تكتفي واشنطن، هذه املرة، بقرار االنسحاب من 
أجزاء من الشريط احلدودي، من دون وجود قرار نهائي باالنسحاب 
الرئيس  تغريدة  إىل  العودة  ولعّل  السورية.  األراض��ي  كامل  من 
األمريكي الشهرية، يف الشهر األخري من العام املنصرم، واليت أعلن 
فيها بدء االنسحاب من سوريا، قبل أن يرتاجع بضغط من العسكريني 
إليه  تؤول  قد  ما  تفيد يف تصّور  إدارت��ه،  املسؤولني يف  وبعض 
األمور هذه املرة أيضًا، إذ قد يكون االنسحاب جزئيًا فقط، وهذا 
ال يزال غري حمسوم حتى اللحظة. وسعى ترامب، من خالل تغريدته 
اجلديدة، أمس، إىل التأكيد أن وجهة نظره بشأن االنسحاب ثابتة، 
يومًا«،   30 يتم خالل  أن  »االنسحاب كان جيب  إن  قوله  من خالل 

واعتباره أن »الوقت حان لنخرج من احلرب السخيفة«.
االنسحاب،  خبصوص  الكاملة  األمريكية  الرؤية  وضوح  عدم  وأمام 
وإزاء  شأنه،  يف  زم��ين  ج��دول  أي  أو  طبيعته  عن  الكشف  وع��دم 
تصرحيات من »الكونغرس« و«البنتاغون« تشي بتوافقهما على رؤية 
معاكسة لرؤية ترامب، ترتفع احتماالت أن يتشكل ترتيب جديد تنتج 
عنه خريطة انتشار جديدة للقوات األمريكية يف املنطقة، ال تفّرط يف 
القوى الكردية بشكل كامل، وال تستفّز األتراك. ويف هذا السياق، 
أكد مصدر مّطلع على التنسيق بني »قسد« واألمريكيني، يف حديث 
الرتكية،  الضغوط  الستيعاب  »جاء  ترامب  قرار  أن  »األخبار«،  إىل 
وثين أنقرة عن القيام بعملية عسكرية واسعة تستهدف كامل شرقي 
الفرات«، واستبعد املصدر أن »يشمل قرار االنسحاب كامل األراضي 
السورية، لكونه يتضارب مع سياسة واشنطن اهلادفة إىل تقويض 
ستكتفي  األمريكية  »القوات  أن  مضيفًا  سوريا«،  يف  إيران  نفوذ 
بإعادة متوضع لقواتها، بشكل قد يسمح لرتكيا بالسيطرة على مناطق 

حدودية حمدودة«.
ويف ظّل التطورات األخرية، رفض رئيس »جملس سوريا الدميوقراطية«، 
قرار  من  موقف  أي  إعالن  »األخبار«،  مع  اتصال  درار، يف  رياض 
رأيه«،  إلبداء  توضيحات،  ينتظر  »اجمللس  بأن  مكتفيًا  االنسحاب، 
فيما أشار مصدر كردي آخر إىل أن »الكرد ال يزالون يعّولون على 
موقف صارم من البنتاغون، لثين الرئيس ترامب عن قراره األخري«، 
مؤكدًا أن »قرار البيت األبيض حيتاج إىل دعم العسكريني، وهو ما 
مل حيصل حتى اآلن«. وتوقع املصدر أن »تشهد األيام املقبلة تغريًا 
يف املشهد لصاحل قسد«. وعلى رغم أن ترامب قال إن »مسؤولية 
معتقلي داعش باتت بيد تركيا«، يف ما ُفِهَم أنه تسليم ملف شرقي 
الفرات كاماًل لألتراك، إال أنه يبدو أن القوى الكردية تريد استثمار 
ورقيَت معتقلي »داعش« وعوائلهم للضغط حنو احلصول على مواقف 

دولية، قد متنع األتراك من تنفيذ تهديداتهم.
ومع عدم وجود وقت كاف للقوى الكردية إلعادة ترتيب أوراقها، 
بعدما بات االنسحاب من جزء من الشريط احلدودي أمرًا واقعًا، ُيتوّقع 
أن تلجأ تلك القوى إىل موسكو، حملاولة كسب قبول دمشق باحلوار 
اجليش  دخول  احتمال  إىل  »قسد«  قيادة  تلميح  ولعّل  جديد.  من 
السوري والقوات الروسية إىل مدينة منبج )غربي الفرات( هو حماولة 
من ِقَبلها لإلحياء بنية العودة إىل تغليب التنسيق مع موسكو ودمشق، 
العملية  انطالق  مع  أمامها،  الوحيد  شبه  اخليار  يكون  يكاد  ما  وهو 
الرتكية. إال أن احملاوالت الكردية قد ال تلقى آذانًا يف دمشق، إذا 
مل تكن مرهونة خبطوات جدية. ويف هذا السياق، يؤكد مصدر يف 
شرقي الفرات، على صلة بسياسيني سوريني رفيعي املستوى، أن 
»دمشق ال تثق بالقيادات الكردية«، وأن »كل اللقاءات مع قادة 
الكرد مل تثمر، وأّدت إىل إغالق باب احلوار بسبب الشروط الكردية 
املرتفعة«. كما اعترب املصدر أن »الفرصة ساحنة للقيادات الكردية 

لتسجيل موقف وطين يعيدهم إىل احلالة السورية الوطنية«.

للمرة الثالثة على التوالي، يعلن الرئيس األمريكي انسحابًا لقواته من 
سوريا. ما جرى البارحة شبيه إىل درجة كبرية مبا مّت يف كانون الثاني/ 
ديسمرب 2018: بعد حمادثة هاتفية مع نظريه الرتكي رجب طيب أردوغان، 
أعلن دونالد ترامب خروج اجليش األمريكي من الشمال السوري. لكن 
فاختفت  األرض،  مباشرة على  تنفيذه  بدأ  القرار  أن  الكبري هو  الفارق 
هذا الصباح قاعدة تل أبيض ومواقع مراقبة أمريكية عديدة، ما يؤكد 
أننا أمام توّجه حاسم ال رجعة عنه. ما يعّزز هذا التقدير أيضًا هو هلجة 
الرئيس األمريكي احلاّدة يف تغريداته بعد اإلعالن عن قراره: »لقد آن 
األوان لكي خنرج من هذه احلروب السخيفة اليت ال تنتهي والكثري منها 
واألكراد  وروسيا  والعراق  وإيران  وأوروبا وسوريا  تركيا  قبلية...على 

اآلن حّل الوضع«.
السيناتور  ص��وت  بينها  ق��راره،  على  معرتضة  أص��وات  جم��ددًا  ب��رزت 

هـذه املـّرة لـن تكـون كـسابقاتها
وليد شرارة

اجلمهوري املقّرب منه ليندسي غراهام الذي دعاه إىل العودة عنه، معتربًا 
الشيوخ  جمللس  قرار  مشروع  بتقديم  وملّوحًا  كارثة،  إىل  سيؤدي  أنه 
يطالب بالعودة عنه، لكن املرّجح اليوم هو فشل القوى املعرتضة يف 
القوى تغرّي كثريًا داخل  الرئيس عن فعل ما يراه مناسبًا. ميزان  ثين 
اإلدارة بعد رحيل جيمس ماتيس وبريت ماك غورك وجون بولتون وتقاعد 
اجلنرال جوزف فوتيل، الذين شّكلوا، على الرغم من خلفياتهم ومواقفهم 
املتناقضة يف العديد من األحيان، النواة الصلبة واملؤّثرة هلذه القوى 
اليدين إىل درجة كبرية،  املعرتضة. ترامب، يف الظرف احلالي، طليق 
ومن الصعب أن تنجح ضغوط اللوبي اإلسرائيلي يف محله على الرتاجع عن 
قراره، على الرغم من تداعياته اخلطرية على مآالت الصراع يف اإلقليم، 
خاصة بالنسبة إلسرائيل. أما احلركة الكردية، فهي باتت مضّطرة، بعد 
خيانة احلليف األمريكي هلا، ألن ختتار بني مواجهة عسكرية دامية ومدّمرة 
وبال أفق مع تركيا، أو التسليم للدولة السورية وحلفائها، للخروج بأقّل 

اخلسائر املمكنة من مأزقها الوجودي احلالي.
ترامب طليق اليدين

منذ وصوله إىل السلطة، مل يكن دونالد ترامب مقتنعًا جبدوى بقاء قوات 
أمريكية يف سوريا بعد إجناز َمهمتها، أي »القضاء على داعش«. عندما 
أعلن للمرة األوىل يف آذار/ مارس 2018 عزمه على سحب جنوده من 
هذا البلد، تقاطعت أطراف كثرية، من داخل اإلدارة وخارجها، إلقناعه 
بعدم القيام بذلك. ركزت تلك األطراف على ثالث حجج أساسية: ضرورة 
بقاء القوات األمريكية إىل جانب »قسد« للتصدي للنفوذ اإليراني ومنعه 
من االتساع؛ توظيف تواجد هذه القوات أيضًا كرافعة للتأثري يف أّي حّل 
املتحدة على مسعتها عرب عدم  الواليات  السورية؛ وأهمية حفاظ  لألزمة 
التخلي عن حلفاء )واملقصود »قسد«( قاتلوا إىل جانبها ضد اإلرهاب، 
التفكري  األدنى من مطالبهم قبل  احلّد  أمنهم وحتقيق  والسعي لضمان 
بعضها  متباينة.  احلجج  بهذه  تذّرعت  اليت  اجلهات  خلفيات  باالنسحاب. 
كانت دوافعها الرئيسة تطمني احللفاء، ويف مقّدمها إسرائيل، إىل أن 
الواليات املتحدة ليست بصدد التخلي عنها، وترك الشرق األوسط »لقمة 
سائغة للنزعة التوّسعية اإليرانية«. أما اجلهات األخرى كجوزيف فوتيل، 
قائد هيئة األركان األمريكية بني آذار 2016 وآذار 2019، والذي ترّأس 
قبلها قيادة العمليات اخلاصة املشرتكة للجيش األمريكي، ينظر )إضافة 
إىل عدائه إليران( إىل »قسد« باعتبارها صنيعته إىل حّد كبري. فهو الذي 
أشرف على تنظيمها وتدريبها وتسليحها، فيما خاضت هي معارك عديدة 
بإشرافه عمليًا. تفصيل آخر جدير باالهتمام، وهو اتهام الرئيس الرتكي، 
يف خطاب ألقاه يف 29 متوز/ يوليو 2016، فوتيل، بالتوّرط يف احملاولة 
االنقالبية اليت وقعت يف تركيا. وقد رّد اجلنرال األمريكي متهمًا بدوره 
احلكومة الرتكية باعتقال العناصر األطلسية امليول يف اجليش الرتكي. 
التعاطف نفسه مع »قسد« كان موجودًا لدى املبعوث األمريكي اخلاص 

للحرب على »داعش«، بريت ماك غورك.
إىل الضغط الداخلي، تعّرض ترامب لضغوط خارجية من ِقَبل إسرائيل 
استقال  سوريا.  من  قواته  إخراج  لعدم  وبريطانيا  وفرنسا  والسعودية 
وزير الدفاع األمريكي جاميس ماتيس، يف كانون األول/ ديسمرب 2018 
احتجاجًا على إعالن االنسحاب الثاني لرتامب، وتبعه ماك غورك، وأقيل 
جون بولتون من منصبه كمستشار لألمن القومي خالل الشهر املاضي. 
مل يتمكن هؤالء، على رغم اختالف مواقعهم وخلفياتهم ودوافعهم حيال 
وجود  ل  حَيُ مل  امليدان.  يف  رؤيتهم  صحة  إثبات  من  السوري،  امللف 
القوات األمريكية يف سوريا دون تعزيز دور إيران وحلفائها فيها، ومل 
يصلح هذا الوجود كرافعة من أّي نوع لفرض شروط أمريكية بالنسبة إىل 
احلل السياسي يف سوريا. أما يف ما يتعلق مبصداقية الواليات املتحدة 
التحالف  لفكرة  أصاًل  وزن��اً  ُيقيم  ال  الذي  ترامب،  فإن  احللفاء،  حيال 
يف  املتحدة  للواليات  التارخييني  الشركاء  مع  فيه  مبن  ك��ان،  أّي  مع 
»حلف األطلسي«، لن يأبه ملصري حلفاء ظرفيني ك�«قسد«. لقد خانت 
واشنطن حلفاءها األكراد، وهو أمر ليس جبديد، ولن تغري هذه احلقيقة 
اإلعالنات املتكّررة الصادرة عن وزارَتي الدفاع واخلارجية األمريكيتني عن 
عدم تأييد بالدهم للعملية العسكرية الرتكية. بقية حلفائها يف املنطقة، 
االنسحاب،  هذا  عليه  يؤشر  مما  جدًا  قلقون  إسرائيل،  طليعتهم  ويف 
ألنهم يعتربون أنه مقدمة لالنسحاب الكامل من سوريا، ما سيتيح للدولة 
السورية وحلفائها ملء اجلزء األغلب من الفراغ الذي سيخّلفه. بكالم آخر، 

حمور املقاومة سيكون املستفيد األول من التطّور األخري.
الدولة السورية أو االندحار الكامل

احلركة الكردية تقف على مفرتق طرق مصريي. اخليار األول هو املواجهة 
األخرية  السوري. هذه  الشمال  تركيا وحلفائها يف مدن  مع  العسكرية 
وغريها،  واملالكية  وعامودة  والقامشلي  كمنبج  للحركة  معاقل  أصبحت 
إجنازات  على  للحفاظ  يائسة  حماولة  يف  فيها  للصمود  ستسعى  وهي 
أن  ميكن  كان  ما  استثنائية  ظ��روف  يف  حتّققت  اليت  السابقة  املرحلة 
تستمر. فقد أدى تضافر جمموعة من العوامل البنيوية والظرفية، احمللية 
احلركة  بني  املصاحل  يف  مؤقتة  تقاطعات  إىل  والدولية،  واإلقليمية 
أن  اعتقدت  احلركة  قيادة هذه  وإقليمية.  دولية  وازنة  الكردية وقوى 
من املمكن التأسيس لعالقة حتالف طويلة األمد مع الواليات املتحدة على 
هة  امُلوجَّ املنطقة،  يف  السرتاتيجيتها  خدمة  وظيفي  بدور  القيام  قاعدة 
أواًل ضّد إيران. لكن هذه القيادة جتاهلت حقيقة تراجع القوة األمريكية، 
وبروز أولويات اسرتاتيجية جديدة بالنسبة إليها، وحرصها - على رغم 
اخلالفات الفعلية بينها وبني تركيا - على عدم الذهاب إىل حّد القطيعة 
خيار  وروسيا.  الصني  مع  التعاون  من  للمزيد  ودفعها  معها،  الكاملة 
اخلروج باحلّد األدنى من اخلسائر يفرتض القبول بالعودة غري املشروطة 
للدولة السورية، واالعتماد عليها وعلى حلفائها إلجياد خمرج من املأزق 
الذي أوصلتها إليه رهاناتها على التحالف مع الواليات املتحدة ضّد دول 

اإلقليم الرئيسة.
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مـقاالت وتـحقيقات

رجب طيب  الرتكي  الرئيس  كان  أي��ام،  قبل 
أن  منه  ُيشتّم  قويًا  حتذيرًا  يطلق  أردوغ��ان، 
العملية العسكرية الرتكية يف شرقّي الفرات 
عرب  عمليًا  ب��دأت  قد  تكن  مل  إن  تبدأ،  تكاد 
واحلشود  املكّثفة  اللوجستية  التحضريات 
سوريا.  مشالّي  منطقة  حدود  على  العسكرية 
والرئيس  أردوغ���ان  ب��ن  اهلاتفي  االت��ص��ال 
األمريكي دونالد ترامب، مساء األحد املاضي، 
جاء بعد حتذيرات »البنتاغون« من أن أي عملية 
تركية ستنعكس سلبًا على املصاحل  عسكرية 
األمنية املشرتكة. لكن بيان البيت األبيض بعد 
متعددة  احتماالت  ُفتح على  اهلاتفية  احملادثة 
شرقّي  يف  الوضع  من  جديدة  مرحلة  وبداية 
فالبيان  عمومًا.  سوريا  مشالّي  ويف  الفرات 
أّكد أواًل أن العملية العسكرية الرتكية ستبدأ، 
فيها  تشارك  لن  املتحدة  الواليات  أن  وثانيًا 
عن  مسؤولة  ثالثًا  تركيا  وأن  تدعمها،  ولن 
ُأسروا سابقًا،  الذين كانوا  »داعش«  مقاتلي 

وهم موجودون يف منطقة شرقّي الفرات.
يفتح البيان باب االحتماالت أمام:

1- إن الواليات املتحدة لن تقف حجر عثرة أمام 
العملية، وسُتجيز لرتكيا احتالل شريط مشالّي 
سوريا كان َعَرضه أردوغان أمام األمم املتحدة، 
من دون التوّغل يف عمق املناطق اليت تتواجد 
فيها »قوات محاية الشعب« الكردية. وبذلك، 
تفّك واشنطن عقدة التوتر يف العالقات بن 

البلدين.
2- إن الواليات املتحدة تستدرج تركيا للتورط 
يف مستنقع عرب القول إن واشنطن لن تشارك 
العملية ولن تدعمها، وإن تركيا ستكون  يف 
كانوا  الذين  »داع��ش«  مقاتلي  عن  مسؤولة 
الرتكي  اجليش  يقّلع  أن  يعين  وهذا  ُأس��روا. 
عصابات  حرب  يواجه  قد  كما  بيديه،  شوكه 
مزدوجة، واحدة من »قوات احلماية« الكردية، 
وثانية من مسلحي »داعش«، وبدعم أمريكي. 
وهو تورط ال ُيعرف الشكل الذي سيؤول إليه 

وانعكاساته يف سوريا ويف الداخل الرتكي.
3- كيفما اتفق، فإن عدم اعرتاض أمريكا بالقوة 
للقوات الرتكية سُيعترب، يف جزئية منه، ختّليًا 
من ِقَبل واشنطن عن »قوات احلماية« الكردية 
اليت كانت تعرف أنها ستصل إىل هذه اللحظة، 
لكنها راهنت على تطورات معاكسة. وال ُيعرف 
القرار الذي ستتخذه »قوات احلماية« الكردية: 
هل ستقاوم منذ اللحظة األوىل لدخول اجليش 
الرتكي؟ أم ستنكفئ إىل مناطق عمق شرقّي 
التعاون  يد  ستمّد  بها؟وهل  وتكتفي  الفرات 
بعدما  جديدة  مرحلة  وتبدأ  السوري  للجيش 
وسندان  الرتكي  اهلجوم  مطرقة  بن  وقعت 
اليد  دمشق  ستقبل  األمريكي؟وهل  التخّلي 
األكراد  سُيرتك  أم  ُم��ّدت؟  حال  يف  الكردية 
لقدرهم بعدما ختّلى اجلميع عنهم بقدر ما هم 
تكون  قد  الوضع؟  هذا  عن  أيضًا  مسؤولون 
أمام األكراد فرصة اخلروج املرّبر من التحالف 
مع واشنطن الذي أرهقهم كثريًا على الصعيد 
إىل  ينتمون  الذين  هم  واألخ��الق��ي،  املعنوي 
اخلط األوجاالني املناهض لإلمربيالية األمريكية 
واالستعمار. وعلى رغم أن »الشماتة« السورية 
خيارات  إليه  وصلت  ��ا  مِلَ حاضرة  تكون  قد 
األكراد، لكن الدولة السورية ووحدة أراضيها 
تعاطت  حال  يف  املنتصرتن  هما  ستكونان 
احلاضنة  األّم  منطلق  من  األك��راد  مع  الدولة 
لكل أبنائها، واملتفّهمة هلواجسهم، والصافحة 

عند املقدرة.
4- جاء بيان الرئيس األمريكي حول أن الوقت 
حان النسحاب القوات األمريكية من حرب كان 
ُيفرتض أن تستمر فقط ثالثن يومًا، ليعكس 
يف جانب منه ختّبطًا موصوفًا ُعرف عن ترامب 
يكن  مل  وإذا  سوريا.  وغري  سوريا  شأن  يف 
األخضر  الضوء  وإعطاء  األمريكي  االنسحاب 
مسبقًا،  عليهما  متفقًا  بالعملية  للقيام  لرتكيا 
مفتوحة  سوريا  منطقة مشالّي  أن  يعين  فهذا 
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على سيناريوات عدة ليست الفوضى الشاملة 
سوى أحدها.

تركيا، مبعزل عن  إن  األح��وال،  5- يف مجيع 
النوايا األمريكية، ستعترب نفسها منتصرة منذ 
اآلن، على اعتبار أنها نّفذت تهديداتها ضمن 
تقريبًا.  أردوغان قد حّددها  اليت كان  املهلة 
وسيكون لرتكيا موطئ قدم يف شرقّي الفرات، 
وقد تستغل الفرصة اليت قد ال تتكرر، وتتوغل 
يف العمق ألكثر من 30 كيلومرتًا للتخلص من 
باسم  يعرف  وما  الكردية،  احلماية«  »ق��وات 
مرة  قسد«،   - الدميوقراطية  سوريا  »ق��وات 

واحدة وإىل األبد.
باسم  الرمسي  الناطق  قالن،  إبراهيم  يقول 
القصر الرئاسي الرتكي، يف تغريدة له صباح 
أمس، إنه ليست لرتكيا مطامع يف أرض أحد، 
وإن هدفها من العملية العسكرية هو تنظيفها 
م��ن اإلره��اب��ي��ن األك����راد وإع����ادة الالجئن 
السورين إىل أراضيهم. مع ذلك، فإنه على 
الرغم من كّل الضجيج الذي سريافق العملية 
العسكرية الرتكية، فإن التساؤالت، بعيدًا عن 
إنكار قالن لألطماع، تكرب وتتوسع حول الصلة 
شرقّي  يف  احملتملة  العسكرية  العملية  بن 
اإلج��راءات اليت قامت وستقوم  الفرات وبن 
السورية  املناطق  يف  الرتكية  السلطات  بها 
اليت ختضع الحتالل اجليش الرتكي يف مثلث 
الباب، ويف عفرين كما يف  جرابلس - أعزاز – 
إدلب، حيث احلضور الرتكي العسكري املباشر 
حتت مسمى نقاط املراقبة يف منطقة »خفض 
تصعيد« إدلب، كما يف حماوالت إعادة أكثر 
شرقّي  منطقة  إىل  س��وري  الجئ  مليوَني  من 

الفرات حتديدًا.
فعلى املستوى العسكري، أعلن قبل أيام أكثر 
ومناطق  إدل��ب  عسكري يف  فصيل   200 من 
جرابلس وعفرين التوّحد حتت مسمى »اجليش 
الوطين«، وتعين سليم إدريس، وزير الدفاع 
يف احلكومة املؤقتة للمعارضة السورية، قائدًا 
أن  إىل  تشري  الرتكية  املصادر  أن  علمًا  له، 
إدريس معروف بعالقاته املمتازة مع الواليات 
املتحدة، فيما مت تعين عدنان األمحد وفضل 
اهلل احلجي نائبن له يف مناطق حلب وإدلب. 
ويف االجتماع الذي ُعقد يف شانلي أورفة، مت 
للحكومة.  رئيسًا  الرمحن مصطفى  عبد  تعين 
هذا  باسم  الناطق  مح��ود،  يوسف  ذك��ر  وق��د 
مقاتل.  ألف  املئة  يقارب  عديده  أن  اجليش، 
إىل ذلك، شكلت تركيا شرطة حملية تدفع هلا 
رواتب حلفظ األمن يف املناطق السورية احملتلة. 
وكان ذا داللة أن تنشر وكالة »األناضول«، 
أمس، صورًا لتدريبات »كتائب محزة وسليمان 
شاه« التابعتن ل�«اجليش السوري احلّر« يف 
استعدادًا  عفرين، شارك فيها 2500 عنصر، 
محزة«  »كتائب  قائد  بكر  أبو  لسيف  وفقًا   -
- للمشاركة يف اهلجوم على شرقّي الفرات. 
اهلدف  إن  الوطين«  »اجليش  ويقول مسؤولو 
هو حتول التنظيمات املسلحة إىل بنية نظامية. 
ليكون  تركيا  إليها  تسعى  البنية  هذه  ومثل 
للجيش اجلديد دور أكثر تأثريًا يف العمليات 
شرقّي  يف  امل��ت��وّق��ع��ة  ال��رتك��ي��ة  العسكرية 
الفرات، ورمبا يف مناطق أخرى، ولكي يكون 
هذا اجليش املرجعية الوحيدة يف املناطق اليت 
بعيدًا  مباشرة،  غري  أو  مباشرة  تركيا  حتتّلها 
أحيانًا يف وجهها.  اليت حتصل  التمّردات  عن 
املوالية  شفق«،  »يين  صحيفة  أن  والالفت 
تشكيل  اعتربت  والتنمية«،  »العدالة  حلزب 
»انتهاكات  ملواجهة  خطوة  امل��وّح��د  اجليش 

وجرائم« النظام السوري.
وعلى املستوى االجتماعي، ُتظهر أنقرة اندفاعًا 
األول/  تشرين  م��ن  الثالث  ففي  م��ّط��ردًا. 
القرار  الرئيس الرتكي  أكتوبر اجلاري، أصدر 
ُتشّكل يف  أن  على  ينّص  الذي   ،1616 رقم 
تقع  كليات  ثالث  عينتاب  غازي  جامعة  إطار 
العلوم  كلية  األوىل  السورية:  األراضي  على 

اإلدارية واالقتصادية يف مدينة الباب، وكلية 
العلوم اإلسالمية يف أعزاز، وكلية الرتبية يف 
معهد فين  ففيها  جرابلس  أما  عفرين.  مدينة 
عاٍل هو أول مؤسسة تعليم عاٍل تركية خارج 
تركيا، ويتبع جامعة غازي عينتاب، وقد صدر 
وباشر   ،2018 يونيو  حزيران/   5 به يف  قرار 
واملفارقة   .2018 األول  تشرين  يف  التعليم 
أنه يف اليوم نفسه لصدور القرار يف اجلريدة 
الرمسية، كان علي غور، رئيس جامعة غازي 
بدء  فيه  يعلن  مؤمترًا صحافيًا  يعقد  عينتاب، 
اإلثنن  ي��وم  الثالث  الكليات  يف  التدريس 
ثالثة  بعد  أي  األول(،  تشرين   7( التالي 
أيام فقط من صدور قرار رئيس اجلمهورية. 
سيتابعون  الذين  الطالب  عدد  أن  غور  ذكر 
السبعمئة  يقارب  الكليات  هذه  دراستهم يف 
الذين  ال��س��وري��ن  للطالب  ومي��ك��ن  ط��ال��ب. 
يواصلوا  أن  الرتكية  اجلامعات  يف  يدرسون 
رغبوا  حال  اجلديدة يف  الكليات  الدراسة يف 
الذين  األت��راك  للطالب  ميكن  كما  ذل��ك.  يف 
اجتازوا امتحان الدخول إىل اجلامعات الرتكية 
أن يتابعوا دراستهم يف الكليات اجلديدة مع 
تقديم تسهيالت مالية على شكل منح جمانية 
لغة  إن  غور  وقال  إليها.  االنتساب  لتشجيع 
أنه  ُمعِلنًا  والعربية،  الرتكية  ستكون  التعليم 
حتى اآلن تقّدم أكثر من ستمئة أستاذ جامعي 
لطلب التعليم يف الكليات، كما راجعها 2900 

طالب.
   سيكون ألنقرة موطئ قدم يف شرقيّ الفرات، 

وقد تتوغل ألكثر من 30 كيلومرتًا
تطرح هذه اخلطوات بالطبع تساؤالت عن كيف 
ميكن أن يصدر قرار يف 4 تشرين األول، وتبدأ 
الدراسة يف 7 تشرين األول، ويتقدم هذا الكّم 
ملتابعة  والطالب  للعمل،  األساتذة  من  الكبري 
الدراسة. اجلواب الوحيد أن التحضريات بدأت 
منذ وقت بعيد ال يقّل عن بضعة أشهر إن مل 
يكن أكثر، علمًا أنه يف تشرين الثاني/ نوفمرب 
للربيد  تابعًا  مركزًا  تفتح  تركيا  كانت   2018
الرتكي يف مدينة عفرين، هو الفرع السادس 
يف سوريا منذ ربيع 2017 بعد أعزاز وجرابلس 
باشرت  أيضًا،  وم��ارع.  والباب  بك  وتشوبان 
لرجال  وتأهيلية  تثقيفية  دورات  إقامة  تركيا 
الرتكي.  الديين  للنظام  وفقًا  سورين  دين 
لكن ماذا يعين أن ُتنشئ تركيا جامعات داخل 
نيل  دون  م��ن  السورية  اجلمهورية  أراض���ي 
دولة  ُتنشئ  أن  أي  السورية،  الدولة  موافقة 
مؤسسات داخل أراضي دولة أخرى؟ ومبوجب 
وهل  اتفاقيات؟  أو  وق��وان��ن  صالحية  أي 
جتيز القوانن الرتكية إنشاء مؤسسات داخل 
دولة أخرى من دون إذنها؟ وهل جيوز للدولة 
السورية أن تفعل الشيء نفسه داخل تركيا؟ 

بل األهم: ملاذا تفعل تركيا ذلك؟
إن التغيري الدميوغرايف يف املنطقة اليت حتتّلها 
تركيا قائم على قدم وساق، من خالل إحالل 
من  بداًل  هلا  موالية  وعربية  تركمانية  مجاعات 
األكراد والسريان والعرب السورين. وسواء 
أكانت أمريكا أو روسيا موافقة أم ال، يتسّلل 
واألمريكي،  الروسي  البيض  بن  أردوغ���ان 
فيأتي  شرقّيه.  أم  الفرات  غربّي  يف  س��واء 
ت��وط��ن مليوني الج��ئ س���وري يف  اق��رتاح��ه 
الثقايف  »االستيطان«  كما  الفرات،  شرقّي 
عمليات  إطار  الرتكي، يف  والديين  واجلامعي 
كلها  تصّب  واليت  هذه،  الدميوغرايف  التغيري 
مباشر  تركي«  »كوريدور  إقامة  مساعي  يف 
أو تابع، من إدلب إىل احلدود العراقية، بداًل 
من »الكوريدور الكردي« على مساحة الشريط 
احلدودي داخل سوريا، والذي اعتربه الربملان 
جزءًا   1920 ع��ام  أت��ات��ورك  بتأييد  العثماني 
اهلدف  هو  الذي  املّلي«  »امليثاق  حدود  من 
وللعملية  احلالي،  الرتكي  للمشروع  الرئيس 
عشية  الفرات  شرقّي  املرتقبة يف  العسكرية 

الذكرى املئوية لصدور »امليثاق املّلي«.

عاد رئيس اجلمهورية العماد  ميشال عون  اىل 
ثيابه العسكرية يف تعاطيه السياسي مع االزمة 
أمره  فحزم  وصورته،  عهده  تهّدد  باتت  اليت 
اليت  املواقف  يف  التحذيري  الرصاص  واطلق 
اطلقها خالل جلسة  جملس الوزراء  االخرية اليت 
عون  حّدد  بعبدا.  قصر  يف  برئاسته  انعقدت 
اليت  التماس«  »اخلطوط  يشبه  ما  كلمته  يف 
ان  »ممنوع  عبارة  قوله  وم��ا  ختّطيها  جيب  ال 
على  احلّي  الدليل  نفشل«، سوى  ولن  نفشل 
الودائع من شعبيته  يعد حيتمل سحب  انه مل 
وصورته وعهده. فخالل الفرتة االخرية، ظهرت 
سيشهدها  انه  يعتقد  عون  يكن  مل  مؤّشرات 
خالل فرتة رئاسته للجمهورية، ومنها تلك اليت 
ظهرت على عهد الرئيس السابق العماد اميل 
حلود »ارحل« والدعوات اىل استقالته وغريها 
من االمور. وعلى الرغم من ان هذه العبارات 
واالنتقادات مل ترتِق اىل مستوى احلمالت، وال 
اىل السقف الذي بلغته يف عهد حلود، اال انه 
يبدو ان الرئيس احلالي اعتربها كافية للتدليل 
على انها مؤّشر لرغبة يف التمادي بها وايصاهلا 

اىل عتبات ال جيب الوصول اليها.
اضافة اىل ذلك، تلّمس عون اّن االزمات اليت 
واملالي  االقتصادي  الصعيدين  على  حصلت 
عن  ناهيك  االوىل،  بالدرجة  استهدفته  امن��ا 
وعالقاته  اخلارجية  تنّقالته  عليه يف  التصويب 
مع االطراف اآلخرين، فقرر البدء حبملته اخلاصة 
عون  الح��ظ  كما  ول��ك��ن،  ع��ه��ده.  منتصف  يف 
يف بداية عهده، فإّن االمور ليست بالسهولة 
احلياة  موجودة يف  انها  الكثريون  يعتقد  اليت 
الغام  حقل  يف  السري  عليه  الن  السياسية، 
هذه  موقع  فيه  يتجّدد  متى  يعلم  ال  متجّدد 
التهديد  اىل  عون  جلأ  تأثريها.  وحجم  االلغام 
احلكومة   رئيس  وحاول  وبالقوانن،  بالقضاء 
سعد احلريري  »القوطبة« عليه من خالل ختفيف 
الوقع عرب اقرتاحه مثاًل فرض الغرامات املالية 
على الصحافين الذين يعتمدون الشتم والقدح 
والذم بدل السجن... كما اعلن وجوب حماسبة 
كل وزير أخطأ، مع علمه املسبق ان يف االمر 
عواقب وخيمة ال ميكنه ختّطيها او القفز فوقها، 
وان االمر قد يقتصر يف افضل االحوال على 
»صفعة على اليد« لوزير من هنا وآخر من هناك، 
فأّي حزب سيقبل التعرض لوزير حمسوب عليه 
لن  احلر «  الوطين  » التيار  اآلخرين؟ حتى  دون 
يقبل بذلك، فستصدر االصوات بوجوب التعامل 
باملثل مع اجلميع وااّل... وجيب التذكري هنا بأن  
على  احلرب  العام  امينه  اعلن  الذي  اهلل   حزب 
الفساد قبيل  االنتخابات النيابية  وجتديد عزمه 
اليومي على هذا االمر، مل يتمكن بعد من حتقيق 
غايته لالسباب نفسها اليت تتحكم بالبلد، فيما 
على  »قربمشون«  اح��داث  تأثري  اجلميع  شاهد 
الوزراء وشّلها  انعقاد جملس  وتعطيلها  لبنان 
حلركة البلد السابيع عديدة، قبل استنباط احلل 

السحري.
من املمكن ان يكون رئيس اجلمهورية قد قام 
وموقعه  نفسه  عن  للدفاع  عسكرّية  مبناورة 
وصورته، وقد يكون رهانه احلقيقي على ادخال 
بعض احليوّية اىل لبنان عرب ملفات النفط والغاز 
والكهرباء وحتسن الطرق والنقل العام وابرزه 
سكك احلديد. انها اجنازات ينتظرها اللبنانيون 
حيققها  وم��ن  ال��زم��ن،  م��ن  طويلة  عقود  منذ 

سيحظى حتمًا مبكانة خاصة يف قلوبهم.
امور  هو  اللبنانيون  يريده  ما  ان  عون  ادرك 
صعوباتهم  ختطي  على  تساعدهم  ملموسة 
اجناز  مبرور  قوّية  صدمة  تلقى  وقد  اليومية، 
-كان يعتربه مبثابة حلم وهو اعتماد لبنان مقرًا 
ل� »اكادميية االنسان للتالقي واحلوار«- مرور 
الكرام ومل يلَق االهتمام الالزم بفعل االزمات 
قليلة  ايام  خالل  البلد  ضربت  اليت  املتالحقة 
بانهيار  وه��ددت  اخ��رى،  اىل  حال  من  ونقلته 
حالته  وخ���راب  وامل��ال��ي  االق��ت��ص��ادي  وضعه 
اقليميًا  املوقف  ت��دارك  يتم  مل  لو  السياسية 
ودوليًا قبل تداركه حمليًا. وتبقى العربة يف ما 
ميكن لعون ان حيققه منذ هذه اللحظة اليت قد 

يعتربها الكثريون انها البداية الفعلية لعهده.

عون يعود اىل ثيابه العسكرية 
يف التعاطي السياسي

طوني خوري
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

 2019 األول  تـشرين   12 Saturday 12 October 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

إضراب  قطوع  ميّر  مل 
قطاع  يف  العاملة  الشركات 
عن  عودتهم  بعد.  النفط 
تعهد  بعد  جاءت  اإلضراب 
قطعه الرئيس سعد احلريري 
بتمويلهم بالدوالرات الالزمة 
هذا  خمزونهم.  مثن  لتسديد 
مسألة  طرح  يعيد  األمر 
أساسية: ملاذا ترتك الدولة 
يف  يتحّكم  النفط  كارتيل 
االسرتاتيجية،  السلعة  هذه 
استريادها  ميكنها  فيما 
عرب  السوق  يف  وتوزيعها 

منشآت النفط؟
عندما هّدد مستوردو النفط 

محمد وهية

 2019 األول  تـشرين   12 Saturday 12 October 2019الـسبت 

مع  عقدًا  اجليش  توقيع  على  أشهر   9 حنو  بعد 
مسألة  انفجرت  املازوت،  لتوريد  النفط  منشآت 
الدوالرات يف السوق وانعكست سلبًا على  شّح 
بعض السلع األساسية، منها املشتقات النفطية. 
حتويل  عن  امتنعت  املصارف  أن  تبّي  يومها 
اللريات اليت يودعها املستوردون يف حساباتهم، 
إىل دوالرات، وبالتالي مل يعد بإمكانهم تسديد 
اخلارج  للموردين يف  املفتوحة  االعتمادات  قيمة 
الصرافي.  من  الدوالرات  شراء  خالل  من  إال 
الدوالر  على  الطلب  ارتفاع  إىل  األمر  هذا  أّدى 
النقدي لدى الصرافي وشّح العملة اخلضراء من 
السوق احمللية، ما دفع الصرافي إىل رفع سعر 
لرية.   1600 من  أكثر  إىل  اللرية  مقابل  الدوالر 
فرق سعر صرف اللرية بي املصارف والصرافي 
فامتنعوا  إضافية،  كلفة  املستوردين  على  رّتب 
عن بيع البنزين واملازوت للموزعي واحملطات إال 
وتدخلت  سوءًا،  األزمة  ازدادت  الدوالر…  مقابل 
لتمكي  لبنان  مصرف  حاكم  عند  السلطة  قوى 
املستوردين من احلصول على الدوالرات بالسعر 
احملّدد من قبل مصرف لبنان. هذا األخري أصدر 
تعميمًا رّتب بدوره أعباًء إضافية على املستوردين، 
منها أن يودعوا املبالغ احملّددة لالسترياد مسبقًا 
يف املصارف بنسبة 100% من قيمتها باللرية، 
بالدوالر، وأن يدفعوا  وبنسبة 15% من قيمتها 
عمولة ملصرف لبنان مبعدل 0.5% من قيمة كل 
إىل  مشريين  املستوردون،  اعرتض  اعتماد. 
عرب  للمستهلك  حتميلها  يتم  اجلديدة  األعباء  أن 
تصدره  الذي  األسعار  تركيب  جدول  تضمينها 
الطاقة  وزيرة  فرفضت  أسبوعيًا،  الطاقة  وزارة 
اإليداع  على  الثاني  واعرتاضهم  البستاني.  ندى 
لديهم  أن  عن  فضاًل  والدوالر،  باللرية  املسبق 
خمزونًا كبريًا ليس ممّواًل بالدوالرات من مصرف 

لبنان.

    تجربة منشآت النفط مع الجيش وّفرت مليوني 
دوالر يف املازوت

بتعهد قطعه رئيس احلكومة سعد  األزمة  انتهت 
وبتعديل  للمخزون  الدوالرات  بتوفري  احلريري 
من  البنزين  استرياد  مسألة  وبقيت  التعميم… 

قبل منشآت النفط مسألة نظرية.
أبدت  النفط  منشآت  إن  مطلعة  مصادر  تقول 
ورئيسها  البنزين،  باسترياد  للقيام  استعدادها 
أن  احلكومة  لرئيس  أوضح  حليس  سركيس 
والقدرة  االسترياد  يف  اخلربة  متلك  املنشآت 
القدرات  من   %50 توازي  اليت  التخزينية 
كاف  أمر  »وهو  املستوردين،  جلميع  التخزينية 
السلع«. كذلك،  السوق من هذه  حاجة  لتأمي 
فإن فتح االعتمادات بالدوالر يكون يف تلك احلالة 
حمل  هناك  يكون  لن  وبالتالي  فقط،  للمنشآت 
مستوردو  يقوم  أن  من  لبنان  مصرف  هلواجس 

النفط بعمليات مضاربة على اللرية والدوالر.
ال  ملاذا  النفط؟  لكارتيل  الدولة  ختضع  ملاذا 
األدنى؟  باحلّد  ولو  البنزين،  باسترياد  تقوم 
بل  املستوردة،  الشركات  إغالق  املطلوب  ليس 
اجملال  يرتك  السوق  يف  توازن  إجياد  املطلوب 

مفتوحًا لتأمي هذه السلعة االسرتاتيجية.

 جتربة اجليش وّفرت مليوني دوالر:

ملـاذا ال تـستورد الـدولة الـبنزين؟

استرياد الدولة للبنزين ُطرح يف بعبدا ولم يعرتض عليه أحد )مروان طحطح(

والغاز  واملازوت  البنزين  استرياد  عن  بالتوقف 
وتوزيعها احتجاجًا على اآللية اليت أصدرها مصرف 
لبنان بالتعميم 530 الرامي إىل متويلهم بالدوالرات 
بعض  كان  االسترياد،  عمليات  لتغطية  الالزمة 
املستوردين يطالب، من باب إحراج السلطة، بأن 
تستورد الدولة مادة البنزين وتوزيعها يف السوق 
على أساس أنها ستتكّبد أكالفًا كبرية هم ليسوا 
رمبا بعضهم مل  يف وارد محلها على أكتافهم… 
من  البنزين  استرياد  مسألة  بأن  علم  على  يكن 
الدولة ُطرحت يف جلسة احلوار االقتصادي  قبل 
يف بعبدا ووافق عليها اجلميع، وإْن مل يقرتح أحد 

وضعها حّيز التنفيذ بعد.
يف جلسة احلوار املذكورة، عرضت على اجملتمعي 
ورقة رئيس اجلمهورية ميشال عون اليت أعّدتها 
جلنة اخلرباء االقتصاديي واليت تضمنت حتديد حّد 
أدنى وحّد أعلى لسعر صفيحة البنزين يف السوق 
يف  إضافية  إيرادات  للخزينة  يؤمن  مبا  احمللية، 
حال اخنفاض السعر عن احلّد األدنى، وما يوجب 
حال  يف  الصفيحة  سعر  تدعم  أن  الدولة  على 
االقرتاح جرت  األقصى.  احلّد  ارتفاع سعرها عن 
مناقشته من قبل اجملتمعي، وتبّي هلم أنه خيلق 
التباسات غري مرغوب فيها، إال أنه ميكن الدولة 
أن تستورد البنزين وتوّزعه يف السوق احمللية مبا 
يؤمن اهلدف نفسه. ففي حال قّررت الدولة أن 
التابعة هلا،  النفط  منشآت  عرب  البنزين  تستورد 
ميكنها أن حتّصل أرباحًا تغنيها عن فرض رسوم 
إضافية على استهالك البنزين وال تلجأ إىل حتميل 

املستهلك أعباًء إضافية.
أنه  إال  اجملتمعي،  من  استحسانًا  القت  الفكرة 
رغم اندالع أزمة متويل املشتقات النفطية وتهديد 
تظهر  واستريادها، مل  توزيعها  بوقف  الشركات 
تشري  السياسية  السلطة  قوى  لدى  عالمات  أي 
االجتاه،  هذا  للقيام خبطوة يف  استعدادهم  إىل 
منشآت  كّرستها  اليت  التجربة  بأن  علمهم  رغم 
باجليش  اخلاصة  احملروقات  عقود  يف  النفط 
اللبناني تشري إىل إمكان حتقيق املطلوب. ففي 
عقدًا  اللبناني  اجليش  وّقع   2019 الثاني  كانون 
األخضر  املازوت  مادة  لشراء  النفط  منشآت  مع 
تلتزم  كانت  خاصة  شركة  مع  التعاقد  من  بداًل 
توريد املازوت له منذ أكثر من عشر سنوات. هذا 
العقد حقق للجيش وفرًا بقيمة مليوني دوالر يف 
فاتورة احملروقات سنويًا، ما حّفز قيادة اجليش 
على السري مبفاوضات مع منشآت النفط من أجل 
التعاقد معها على توريد البنزين أيضًا، علمًا بأن 
استهالك اجليش من املازوت يصل إىل 15 ألف 
طن سنويًا واستهالكه من البنزين يصل إىل 45 
املمكن حتقيقه يف حال  الوفر  إن  أي  ألف طنًا، 
منشآت  من  البنزين  شراء  على  اجليش  تعاقد 
النفط سيكون أكرب بثالثة أضعاف على األقل مما 
حققه يف عقد املازوت. رغم هذه النتيجة، إال أنه 
حبسب مصادر مطلعة، مل تتمكن منشآت النفط 
من التعاقد مع اجليش اللبناني على توريد البنزين، 
ومل يتمكن أحد من انتزاع إجابة واضحة عن سبب 
عزوف اجليش عن هذا العقد وعن إصراره على 
شراء البنزين من شركة خاصة فيما ميكن شراؤه 

من مؤسسات الدولة بأسعار أرخص مثنًا.

عادت  أيام،  قبل 
من  بريوت  حرج  سرية 
املستشفى  مبنى  باب 
العسكري  امليداني 
العودة  مناسبة  املصري. 
أعمال  استكمال  كانت 
املستشفى،  جتهيز 
رغم  مفاجئ،  بشكل 
وزارات   3 اعرتاض 
قضائية،  طعون  ووجود 
اإلصرار  من  جيعل  ما 
أشبه  املخالفة  هذه  على 
اإلصرار  ملاذا  باألحجية: 
على مستشفى ميداني ال 
وظيفة له، وحتت »اإلدارة 

املصرية«؟
عادت  السكت«،  »ع 
مبنى  يف  األشغال 
امليداني  املستشفى 
يف  املصري  العسكري 
حرج بريوت. يف البداية، 
مل يستطع »جريان« احلرج 
معرفة ما الذي جيري على 
مثة  كانت  املبنى.  سطح 
لكنهم  عادية،  غري  حركة 
مل يفلحوا يف معرفة اخلرب 
املشهد  صّوروا  اليقي. 

راجانا حمية

   استؤنف العمل يف تجهيز املستشفى رغم اعرتاض 
3 وزارات ووجود طعون قضائية

يأتي  املستشفى  يف  العمل  استئناف 
بريوت،  حرج  أرض  على  للتعدي  استكمااًل 
السابق  ــ  البلدي  اجمللس  شرعنه  والذي 
الوزير  عهد  الداخلية يف  ووزارة  ــ  واحلالي 
بعد  ــ  حاول  الذي  املشنوق  نهاد  السابق 
قرار البلدية وقف األعمال ريثما يتم العثور 
ــ الضغط للعودة عن  آخر للبناء  على مكان 
مصادر  والتجهيز.  البناء  واستكمال  القرار 
»األخبار« أكدت وجود »ضغط كبري يقوم به 
املستشفى  لتمرير  السياسية  التيارات  أحد 
»بتسليم  تقضي  و«التخرجية«  مثن«.  بأي 
السفارة املصرية املبنى الستكمال العمل فيه 
وجتهيزه، على أن يكون برعاية قوى األمن 
السفارات«،  أمن  جهاز  خالل  من  الداخلي 
فيما يؤكد أعضاء يف اجمللس البلدي أن »ال 
علم لديهم« بعودة األعمال! وهو ما يقوله 
التنفيذية يف بريوت  السلطة  أيضًا صاحب 
عودة  أن  إىل  زياد شبيب، مشريًا  احملافظ 
جملس  رئاسة  بقرار  منوطة  كانت  األعمال 
لإلغاثة  العليا  اهليئة  كلفت  »اليت  الوزراء 
الداخلي  األمن  وقوى  املصرية  والسفارة 

بالعمل على جتهيز املستشفى«.
إذًا، القرار، على ما يبدو، يأتي من »فوق«. 
لكن ذلك ال يعفي اآلخرين من املسؤولية؛ ال 
اجمللس البلدي الذي شرعن وجود املستشفى 
من خالل تصديق املوافقات على البناء ذي 
اليت  الداخلية  وزارة  وال  الثالث،  الطبقات 
أصّرت على بقاء املبنى يف مكانه رغم وجود 
بدائل، وال وزارة البيئة، وال جملس شورى 
منذ  أدراجه  الشكوى يف  تنام  الذي  الدولة 

عامي.
على  حيدث  وما  هنا،  متصلة  املسؤولية   
أمرًا  صار  املستشفى  أن  هو  احلرج  أرض 
واقعًا. والسؤال اآلن: هل يبقى املستشفى 
ضمن حدوده أم أنه سيقضم أجزاًء إضافية 
من احلرج؟ أما »سؤال املليون« فهو: ملاذا 
اإلصرار على جتهيز هذا املستشفى بالذات، 
طعون  ووجود  وزارات   3 اعرتاض  رغم 
تفكيك  بعد  وحده  بقي  ومَل  القضاء؟  أمام 
انتهت  اليت  األخرى  امليدانية  املستشفيات 

مهمتها بعد عدوان متوز 2006؟

إصرار على تشريع خمالفة القوانني يف حرج بريوت:

»لغز« املستشفى املصري ال يزال بال حل

السفارة املصرية ستكمل تجهيز املستشفى على أن يعمل بـ»رعاية« قوى األمن 
الداخلي )مروان طحطح(

و«شرّيوه« عّلهم حيصلون على إجابة واضحة 
نشرت  نفسها،  »املوجة«  على  جيري.  ملا 
تسع  مّدته  تبلغ  بالكاد  فيديو  »حنن«  مجعية 

ثواٍن، وّثقت من خالله عودة العمال.
وّثقه  وما  اجلريان  رآه  ما  هذا  العمال.  عاد 
مشروع،  السؤال  كيف؟  لكن،  الفيديو. 
خصوصًا أن العودة تأتي يف ظّل وجود شكوى 
قضائية تقّدمت بها وزارة البيئة يف تشرين 
األول من العام املاضي، وطلبت مبوجبها من 
احملكمة البيئية وقف أعمال جتهيز املستشفى 
نظرًا إىل خمالفته القواني »حيث إنه مل جير 
إعداد تقرير تقييم أثر بيئي قبل املباشرة يف 
املشروع )…( ومل يرد حتى تارخيه أّي دراسة 
الشكوى،  الشكوى«.  مبوضوع  تتعلق  بيئية 
اليت مل يأت جوابها بعد، سبقها طعن تقدمت 
جملس  أمام   2017 نيسان  يف  »حنن«  به 
شورى الدولة، تطلب مبوجبه وقف أعمال بناء 
املستشفى. اليوم، أكثر من عامي مّرا على 
الطعن الذي مل يأت جوابه هو اآلخر. انتهى 
البناء، وعاد قبل أسبوع العمال إليه لتجهيزه، 

وكأنه مل تكن شكوى وال دعوى.
ما  حقيقة  استقصاء  »حنن«  مجعية  حاولت 
جيري، إال أن »أحدًا ال يعرف«، يقول رئيس 
اجلمعية حممد أيوب. يف »اجلولة« اليت قامت 
بها اجلمعية، كان اجلواب واحدًا: ال نعرف. من 
وزارة الداخلية إىل وزارة البيئة إىل البلدية، 
الستقصاء  مبراجعة  بالتقّدم  الرد  كان  حيث 
بـ«الباراشوت«  العمال  سقط  هكذا،  األمر. 
ورغم  امليداني.  املستشفى  مبنى  فوق 
مرور أياٍم على بدء العمل، ال يزال الكل »ال 
يعرف«. ومن يعرف، حاول التقليل من أهمية 
األمر إىل حدود أن ما جيري فوق سطح املبنى 
ما  يف  دّش«)!(،  تركيب  على  »العمل  هو 
سقف  يبدو كأنه إصرار على الوقوف فوق… 
القانون واستكمال املخالفة ــ املوثقة ــ فوق 
أرض احلرج املصنفة ضمن املنطقة التاسعة 
قامت  خمالفة  وهي  عليها.  البناء  مينع  اليت 
بلديًا  جملسًا  املعنيي،  من  بتسهيل  أصاًل 
من  ثالثة  رفض  رغم  على  داخلية،  ووزارة 
وزراء الصحة املتعاقبي على الوزارة )آخرهم 
ووزارة  البيئة  ووزارة  احلاصباني(،  غسان 
الدفاع اليت اعرتضت على وضع املستشفى 

يف عهدة اجلانب املصري.
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مـقاالت وتحقيقات

الذي  اللبنانية  اجلامعة  لطالب  الوطين  االحتاد  نظام  إقرار  مع 
حدد تشرين الثاني موعدًا إلجراء االستحقاق، انتفى أي احتمال 
لتطيري االنتخابات الطالبية مرة جديدة، وانطلقت االستعدادات 
جلهة  النظام  »عنصرية«  على  اعرتاضات  وسط  اللوجستية، 
و«سلطوية«  واالقرتاع،  الرتشح  من  األجانب  الطالب  اقصاء 

القرار ومركزيته بيد االحتاد.
الطالبية  االنتخابات  املقبل هو موعد عودة  الثاني  آخر تشرين 
الكليات  عامًا.   11 منذ  اللبنانية  اجلامعة  كليات  عن  املغّيبة 
والفروع، أي »الدوائر االنتخابية«، ستختار وفق النظام النسيب، 
يف يوم واحد، املندوبني الذين سيشكلون اهليئة العامة لالحتاد 

الوطين لطالب اجلامعة )مندوب لكل 100 طالب(.
القرار  أيوب  فؤاد  اجلامعة  رئيس  املاضي، وقع  أيلول   4 يف 
سيكون  الذي  لالحتاد  الداخلي  بالنظام  اخلاص   2362 الرقم 
النسخة  وكانت  اجلامعة.  يف  الطالبية  للحركة  الوحيد  املمثل 
النهائية املعّدلة ُأقرت يف جملس اجلامعة، من دون العودة مرة 
أخرى إىل القوى احلزبية املسيطرة على اجملالس الطالبية اليت 

وقعت النظام بصيغته التسووية عام 2012.
استعدادًا  اللوجستية  احملّركات  النطالق  مرتاحًا  بدا  أيوب 
إلجناز  »البداية  هو  االحتاد  نظام  أن  إىل  مشريًا  لالنتخابات، 
بعد،  ما  يف  يعّدلوه  بأن  الكاملة  احلرية  وللطالب  االنتخابات، 
ويتوافقوا على النظام الذي يريدونه، وهو أفضل املمكن الذي 

ميكن أن خيرج من جملس اجلامعة احلالي«.
مل  اجلامعة  يف  النقابي  الطالبي  املناخ  الستعادة  التحضريات 
على  ستجري  اليت  التحالفات  صورة  تتضح  ومل  بعد،  تنطلق 
ترك  الطالبي  االحتاد  نظام  إقرار  أّن  إاّل  االنتخابات.  أساسها 
احلزبية  الطالبية  املكّونات  أوساط  يف  متفاوتة  فعل  ردود 
واملستقلة على السواء. فقد شنت التيارات اليسارية والعلمانية 
واملستقلة هجومًا على »القانون اجلديد«، مستهجنة »الشروط 
اللبنانيني  بالطالب  واالنتخاب  الرتشح  اليت حتصر  العنصرية« 
فقط، وانتقدت ما مسته »السلطوية« املتمثلة بضبط اجلامعة، 
والسيطرة على حرّية احلركة الطالبية إللغاء أي تعبري قد يعيد 
إضراب  أخريًا، يف  اجلامعة،  جّسده طالب  الذي  املشهد  إحياء 

الـ50 يومًا.
لكن لألستاذ يف كلية الرتبية خالد حدادة رأيًا آخر )كان مكلفًا 
االحتاد  إحياء  إلعادة  االجتماعات  بإدارة  املاضية  السنوات  يف 
 -  1974 العام  منذ  املعّطل  اللبنانية  اجلامعة  لطالب  الوطين 
1975(، إذ دعا الطالب إىل أن »يتعاطوا بإجيابية مع ما أجنز 
ويعتربوه انتصارًا للعمل الطاليب، وإن مل يلب االحتاد بنظامه 
يف  الواسع  باالخنراط  إياهم  ناصحًا  الطموحات«،  كل  احلالي 
خيارًا صائبًا، ولتكن كل  املقاطعة ليست  »لكون  االنتخابات، 
النواقص واملالحظات عناوين للمعركة االنتخابية«. وفيما رأى 
»عطبني  اىل  الثلثني، لفت  بأكثرية  للتعديل  قابل  النظام  أن 
أساسيني« فيه: العنصرية بإقصاء الطالب غري اللبنانيني عن 

الرتشح واالقرتاع، وعدم السماح بتشكيل لوائح غري مكتملة.
تكتل طالب اجلامعة اللبنانية )جمموعة طالب يساريني ومستقلني 
نشطوا يف اإلضراب األخري للجامعة( مل حيدد بعد ما إذا كان 
سيشارك يف االنتخابات، لكنه لفت أعلن، يف بيان، اىل أّن 
وأي  الطالبية  التجّمعات  أو  لألندية  نشاط  أي  »ُيلغي  النظام 
منط من احلركات املطلبّية خارج االحتاد«، و«جيعل الطالب كتلة 
انتخابّية ينتهي دورها على مدار العام اجلامعي عند هذا احلد«، 
و«يكرس العنصرّية باستبعاد الطالب األجانب، ويبين عالقات 
خضوع متسلسل بني خمتلف هيئات االحتاد )اهليئة العامة، اللجنة 
التنفيذية، جمالس الوحدات وجمالس الفروع( عرب تنظيم هرمي 
ويعطي  السلطة،  لديه  تتمركز  الذي  االحتاد،  رئيس  يرتأسه 
سيطرة جمللس اجلامعة )املتمّثل برئيس اجلامعة وعمداء الكلّيات 
وممثلي األساتذة( على قرارات االحّتاد، وحّقه بالتدّخل تلقائّيًا 
لنقد قرارات اللجنة التنفيذّية، وتفّرده مبراقبة اإلنتخابات والبّت 
التكتل اىل  بالطعون والقرارات الصادرة عن اهليئة«. وأشار 
ما  واإلضراب،  االعتصام  إعالن  من  الطالب  »مينع  النظام  أن 
للشفافّية  »افتقاده  إىل  إضافة  التنفيذّية«،  اللجنة  توافق  مل 
القاعدة  من  واحمُلاسبة  وامُلساءلة  املراقبة  آلّيات  وتغييب 
منع  أن  املؤّلفة لالحتاد«. كما  اهليئات  امُلنَتِخَبة ومن  الطالبية 
يف  الدميقراطّي  اهلامش  يقلص  امُلكتملة  غري  اللوائح  اعتماد 

اختيار الطالب مُلمثليهم«.
احتاد الشباب الدميقراطي اللبناني، من جهته، انتقد »النسبية 
املشّوهة والعنصرية«، وشّدد، يف بيان، على ضرورة »خوض 
الطالب املستقلني هذه االنتخابات يف مواجهة أحزاب السلطة 
الطائفية، يف أطر وبرامج طالبية تعكس نظرتهم لواقع اجلامعة 
والسعي  االنتخابي  القانون  تعديل  انتظار  يف  ومستقبلها، 

لتحصيل حقوق الطالب وتشكيل احتاد يرتقي بنضاهلم«.

 انتخابات طالب »اللبنانية« تعود بعد 11 عاماً: »إجناز« بنكهة عنصرية
فاتن الحاج

 2019 األول  تـشرين   12 Saturday 12 October 2019الـسبت 

    عطبان أساسيان يف النظام: إقصاء الطالب األجانب ومنع 
اللوائح غري املكتملة

التيار  للنظام.  احلزبية  القوى  قراءات  اختلفت  املقابل،  يف 
الوطين احلر وصفه بـ »الظامل وال ميثل الطالب ويعزز املركزية 
وحيصر الصالحيات بيد سلطة واحدة«. ورفض مسؤول مكتب 
اجلامعة اللبنانية يف قطاع الشباب والرياضة يف التيار، جيلبري 
موسى، »املركزية املالية واإلدارية، باعتبار أن املسؤول املالي 
يف االحتاد ال يستطيع أن يقّدر احتياجات الفرع، ومطلبنا هو 
أن تكون صفة االحتاد الوطين استشارية مع إعطاء دور أكرب 
للهيئات الطالبية يف الفروع«. كما شّدد على ضرورة تطبيق 
يف  االحتاد  لتمثيل  األربعة  املندوبني  اختيار  يف  »امليثاقية« 

جملس اجلامعة.
مسؤول اجلامعة اللبنانية يف مصلحة طالب القوات، زخيا أشقر، 
رأينا  يؤخذ  مل  الذي  القانون  على  مالحظاتنا  نضع  »إننا  قال 
فيه«. لكنه اعترب أن عدم اشراك الطالب غري اللبنانيني »منطقي 
لكون اجلامعة مؤسسة عامة وتنطبق عليها املعايري املعتمدة يف 
االستحقاقات الوطنية«. وفيما كانت التعبئة الرتبوية يف حزب 
اهلل سباقة اىل تهنئة الطالب خبطوة عودة االنتخابات، إاّل أنها 
فضلت عدم التعليق على القانون، حبسب حيدر مشيساني، أحد 
املتابعني للملف. واعتربت حركة أمل أن النظام النسيب »يؤمن 
عدالة التمثيل وحيفظ حقوق اجلميع«، كما أكد مسؤول الشباب 
والرياضة يف احلركة علي ياسني، مؤكدًا أّن »موقفنا سيكون 
واضحًا جلهة رفض التحاصص املذهيب على مستوى االحتاد«. 
فـ  االنتخابات،  األجانب عن  الطالب  بإقصاء  يتعلق  ما  أما يف 

»لسنا من طرح هذا األمر«.
عون، شدد  جالل  املستقبل،  تيار  الشباب يف  قطاع  مسؤول 
على أهمية أن تنجز االنتخابات وفق النظام النسيب و«أن يصبح 
االحتاد الوطين حقيقة واقعة. أما املالحظات، ال سيما بالنسبة 
إىل مركزية القرار اليت ال نوافق عليها، فيمكن أن تناقش يف 

مراحل الحقة«.
وقد أطلق طالب السكن اجلامعي يف اجلامعة اللبنانية محلة »# سكن 
_بال _وسايط«، على خلفية عدم قبول طالب مستحقني تتوافر 
فيهم املعايري اليت تنظم دخول السكن مثل البعد عن العاصمة 
أن  إىل  احلملة  مصادر  وأشارت  ومعدله.  الطالب  واختصاص 
»املعايري تتهاوى أمام من ميلك »واسطة«، فيدخل السكن بغري 
حق، وُيقصى املستضعفون الذين يعيبهم عدم معرفتهم بأحد 
الفساد واحملسوبيات«. وحتدثت املصادر  املتغلغلني يف حبر 
غري  ومنهم  مستحقون  منهم  بالواسطة  دخلوا  اسم   200« عن 
مستحقني، ورمي كثريون ممن تركوا قراهم النائية حتت رمحة 
السكن خارج اجلامعة بأسعار تثقل كاهلهم وتدفعهم لليأس من 
جامعتهم«. رئيس اجلامعة فؤاد أيوب مل ينف استبعاد طالب 
أتوا من أماكن بعيدة، »لكن السكن يشهد إقبااًل شديدًا هذا 
العام ولدي 2000 اسم على الئحة االنتظار«، مؤكدًا أن »املعيار 

الوحيد الذي اعتمد هو تفوق الطالب«.
ماذا يف نظام االتحاد؟

حبسب النظام الداخلي، االحتاد الوطين لطالب اجلامعة اللبنانية 
هو املمثل الوحيد للحركة الطالبية يف اجلامعة، وله شخصيته 
املعنوية املستقلة، ويكون له مكتب يف كل جممع من جممعاتها. 
أعضاء  اجلامعة  يف  املسجلني  اللبنانيني  الطالب  مجيع  ويعترب 
املكاسب  من  اللبنانيني  غري  الطالب  ويستفيد  االحتاد،  يف 
حق  االستفادة  هذه  تكسبهم  أال  شرط  االحتاد  حيققها  اليت 
االنتخاب والرتشح. االحتاد مؤسسة تهدف للدفاع عن مصلحة 
اللبنانية وتؤازرها  اجلامعة  الطالب وتعمل على تدعيم وتطوير 
يف حتقيق دورها العلمي واملعريف واألكادميي وتعزيز دورها 
الوطين. يهتم االحتاد جبميع قضايا اجلامعة وما يتشعب عنها 
يف اجملاالت الوطنية والرتبوية واإلعالمية والثقافية واالجتماعية 

واالقتصادية.
االنتخابية يف يوم واحد يف  الدوائر  انتخاب مندوبي كل  يتم 
كانون األول من كل عام وفق آلية االقرتاع النسيب، واستثنائيًا 
يف تشرين الثاني للعام 2019. حيدد عدد املندوبني للدائرة 
تتألف  طالب.   100 لكل  واحد  مندوب  أساس  على  االنتخابية 
اهليئة العامة لالحتاد من جمموع املندوبني املنتخبني يف خمتلف 
الدوائر االنتخابية ) 19 كلية وفرعًا(. وتضم اللجنة التنفيذية 
25 عضوًا تنتخبهم اهليئة العامة، وتكون كل وحدة ممثلة بعضو 
واحد. أما األعضاء الستة اآلخرون فيكونون مجيعهم من خارج 
املعاهد العليا للدكتوراه. ويشارك الطالب يف إدارة اجلامعة، 
وتسمي اهليئة اإلدارية جمللس طالب الفرع ممثلها يف جملس 
الفرع، ويسمي جملس طالب الوحدة املمثلني االثنني للطالب 
يف جملس الوحدة، وتنتخب اهليئة العامة لالحتاد ممثلي االحتاد 

األربعة لعضوية جملس اجلامعة.

السفري الروسي يف بريوت ألكسندر زاسبيكني ليس متفائاًل 
هذه األيام. جتربته اللبنانية ومتابعته لشؤون املنطقة متابعًة 
أن  مفادها  سياسية،  خالصًة  يديه  بني  وضعت  دقيقة 
االنفراجات لن تكون قريبة يف معظم ساحات املنطقة. يف 
التوصيف العام، يعود زاسبيكني إىل كالم الرئيس فالدميري 
بوتني قبل أيام ردًا على سؤال عن حتديات املرحلة احلالية 

واملقبلة، حني قال إن »األمور تزداد صعوبة«.
والدور  العامل،  أزمات  الدبلوماسي  يستعرض  سريعًا، 
األمريكي يف خلقها. من فنزويال، إىل القارة اإلفريقية، إىل 
آسيا وأوروبا وأوروبا الشرقية وأوكرانيا، والشرق األوسط، 
الروسية،  الرؤية  يناقضون متامًا  األمريكيني  أن  يستخلص 
والقانون  الدول  سيادة  احرتام  أساس  على  تقوم  اليت 

الدولي.
ومن هذه األزمات، يضّيق زاسبيكني جمهر حتليله إىل الوضع 
اللبناني. فهو، وإن كان يدرك متامًا حجم األزمة االقتصادية 
أنه  إاّل  طويلة،  سنوات  منذ  املرتاكمة  البالد،  يف  اخلانقة 
يصف ما حيصل يف أزمة العملة األجنبية والشروط السياسية 
االقتصادية على البالد، باخلّطة األمريكية إلحداث الفوضى 
يف لبنان. والفوضى، كما يريدها األمريكيون، هدفها ضرب 
حزب اهلل يف لبنان وِمن خلفه خصوم أمريكا يف املنطقة. 
لبنان،  ألجل  العمل  جمموعة  أن  ذلك،  على  مثاًل  ويعطي 
دائمًا  كانت  الكربى،  اخلمس  الدول  سفراء  من  لة  وامُلَشكَّ
تضع يف بندها األول، مبدأ احلفاظ على االستقرار الداخلي 
األمريكيني  بأن  يشعر  بات  أخريًا،  لكّنه  األمين.  والوضع 
يهملون هذا املبدأ، وهم يف خّطتهم اليت توصل إىل انهيار 
يهددون  إمّنا  شعيب،  غليان  وحصول  االقتصادي  الوضع 
استقرار لبنان يف حربهم لتطويع خصوم أمريكا، بدل احلفاظ 

على هذا البلد ومحايته.
لكن أال تتأثر املصاحل األمريكية يف حال انهيار لبنان؟ يرّد 
زاسبيكني على السؤال بسؤال: يف حال االنهيار االقتصادي 
على  اليت ستحافظ  الوحيدة  اجلهة  ما هي  الدولة،  وانهيار 
»حزب اهلل«.  إنه  نفسه:  على  السفري  ثم جييب  متاسكها؟ 
من هنا، ال يتوّقع الدبلوماسي املخضرم أال يغامر األمريكيون 
إىل هذا احلّد، وسيحاولون إبقاء البالد حتت الضغط واألزمة، 

والثبات على شفري االنفجار.
ومن لبنان، يناقش السفري الصراع يف اخلليج، من زاوية 
استبعاده حدوث احلرب، لكلفتها الباهظة على اجلميع. لكّنه 
ال يرى أن املوقف اخلليجي باعتبار إيران »شرًا مطلقًا« مفيد 
للعمل  آليات  عن  والبحث  اجلانبني  بني  احلوار  باب  لفتح 
املشرتك بدل تبادل االتهامات واحلروب يف الساحات، مؤّكدًا 
أن األحداث باتت تستوجب حوارًا إيرانيًا ــــ سعوديًا من دون 
خلفيات مسبقة، ومشريًا إىل أن األمريكيني يستفيدون من 

هذا الصراع للسيطرة على أموال اخلليج.

    حزب اهلل هو الجهة الوحيدة التي ستحافظ على تماسكها يف 
حال االنهيار االقتصادي

بعد  األزمة،  أن  كيف  السفري  فيشرح  أوكرانيا،  يف  أما 
االتفاق بني الرئيسني بوتني وفولودميري زيلينسكي، عادت 
بسبب  دونباس،  القصف يف  وعاد  األسبوع  هذا  لتتصاعد 
اجلديد،  األوكراني  الرئيس  على  »النازية«  القوى  ضغوط 
وهؤالء مدعومون من حلف الناتو. وأوكرانيا ليست استثناًء 
يف عمل األمريكيني على التحريض ضد روسيا يف أوروبا 
الشرقية، ويف اجلمهوريات السابقة يف االحتاد السوفياتي. 
دول  ويف  بولندا  تغذيتها يف  جيري  العداء  موجات  إن  إذ 
اجلوار، بالتزامن مع نشر الصواريخ وتعزيز القواعد العسكرية 

للناتو.
متشائم.  أنه  يعين  ال  زاسبيكني  لسان  عن  التفاؤل  غياب 
بالنسبة إليه، فإن حصاد روسيا كدولة يف السنوات األخرية 
وعالقاتها  العسكرية  قدراتها  تطّور  لناحية  به  يستهان  ال 
الساحة  على  كبري  تأثري  ذات  كدولة  وعودتها  اخلارجية، 
الدولية. وهنا يف الشرق، يقول السفري إن عالقة روسيا 
مع سوريا وإيران أعطت منوذجًا عن كيف حيافظ الروس على 
حتالفاتهم، بنقيض األمريكيني الذين يتخّلون عن حلفائهم 
الصداقة  عالقة  إىل  باإلضافة  أنه  ويؤّكد  مصاحلهم.  ألجل 
والتحالف مع سوريا وإيران، فإن روسيا استطاعت أن تبين 
عالقات تعاون مع تركيا ودول اخلليج، وأن االقتصاد الروسي 
على الرغم من العقوبات واحلرب االقتصادية األمريكية، فإنه 

حيافظ على استقراره.

السفري الروسي: األمريكّيون 
يهّيئون لفوضى يف لبنان

فراس الشويف
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مـقاالت وتـحقيقات

املتتالية كانت مكاملة هاتفية  واإلجراءات  االتهام  تفجري  صاعق 
أجراها الرئيس ترامب مع نظريه األوكراني فالدميري زيلينسكي، 
حيثه على التحقيق يف إقالة سلفه بوروشينكو للمدعي العام السابق 
فيكتور شوكني، الذي كان حيقق يف أنشطة شركة بوريسما اليت 
كان من بني أعضاء جملس إدارتها جنل نائب الرئيس السابق جو 

بايدن، مبكافأة مالية شهرية قيمتها 50 ألف دوالر.
يواجه الرئيس ترامب »إمكانية« عزله من منصبه، وهي ليست 
وأجهزة  الدميوقراطي  احلزب  يف  خلصومه  األوىل  احملاولة 
القضاء  شؤون  يف  بالتدخل  اتهامه  خلفية  على  االستخبارات، 

األوكراني للنيل من منافسه املرشح الدميوقراطي جو بايدن.
أيلول/  29 يوم  أعلنت  بيلوسي،  نانسي  النواب،  رئيسة جملس 
للعزل  التحقيق متهيدًا  إجراءات  البدء يف  سبتمرب املاضي رمسيًا 
مشددة  الدستور،  آليات  مقتضيات  وفق  النواب،  جملس  داخل 
أهمية  أكثر  هو  الرئيس  الكونغرس حملاسبة  »تفويض  أن  على 
من )مكاسب( السياسة.. ويستحق خسارة )احلزب الدميوقراطي( 
لألغلبية يف جملس النواب« يف انتخابات العام املقبل. )نشرة ذا 

هيل، 29 سبتمرب(.
املتتالية كانت مكاملة هاتفية  واإلجراءات  االتهام  تفجري  صاعق 
أجراها الرئيس ترامب مع نظريه األوكراني، فالدميري زيلينسكي، 
العام  للمدعي  بوروشينكو  سلفه  إقالة  يف  التحقيق  على  حيثه 
شركة  أنشطة  يف  حيقق  كان  الذي  شوكني،  فيكتور  السابق، 
نائب  جنل  إدارتها  جملس  أعضاء  بني  من  كان  اليت  بوريسما 
الرئيس السابق جو بايدن، مبكافأة مالية شهرية قيمتها 50 ألف 

دوالر.
جملس  رئيسة  قرار  على  له،  تغريدة  يف  ترامب،  الرئيس  رد 
النواب بالقول »تزداد قناعيت يوما بعد آخر بأن ما حيدث ليس 

إجراءات عزل، بل انقالب يهدف إىل نزع السلطة ..«
إىل هنا، تبدو املسألة ذاهبة حتمًا إلقصاء الرئيس عرب القنوات 
الدستورية والقضائية، واليت سترتافق زمنيًا مع محلة االنتخابات 
الرئاسية املقبلة، وما ستخلفه من تداعيات ستطال احلزبني معًا، 
واالنقسامات  احلادة  االستقطاب  حالة  نتيجة  األرجح،  على  سلبًا 

العمودية واألفقية داخل اجملتمع.
واضحة  فنصوصها  جانبًا،  العزل  وإجراءات  التحقيق  آليات  لندع 
احلقيقية  والنوايا  األبعاد  ونركز على  آخر،  مكان  وسنعاجلها يف 
السياسي  القوى داخل املشهد  والتشكالت اجلديدة يف موازين 
عليه  سيبنى  وما  واقعي  لفهم  الوصول  يعسر  اليت  األمريكي، 
والتمسك  عليها،  القفز  مت  حال  يف  وتوجهات  استنتاجات  من 
املؤسسات  معظم  تروجها  اليت  عنها  عوضا  الرمسية  بالسردية 

اإلعالمية األمريكية.
عن  الصحف  أبلغ  املركزية  الوكالة  استخبارات سابق يف  ضابط 
سجالت  على  اطالعه  بعد  اهلاتفية،  املكاملة  وحمتويات  حيثيات 
خالل  ترامب  الرئيس  عن  صدر  ما   ..« بالقول  ايه  آي  السي 
املكاملة اهلاتفية مل يكن شائنًا. املسألة بوضوح تكمن يف اختالف 
وجهات النظر حول القضايا السياسية العامة.« ليس من العسري 
ذاك  طمس  من  الرئيسة  اإلعالم  وسائل  به  قامت  ما  استنتاج 

التصريح واحتفاظها بهوية الضابط املذكور.
بإزالته  الدميوقراطي  احلزب  ترامب مطالبة قادة  الرئيس  استبق 
خطية  نسخة  عن  واإلفراج  املكاملة،  عن سجل  السري  التصنيف 
التعبئة  زخم  خصومه  أفقد  مما  توقعاتهم،  بعكس  لتفاصيلها 

والتحريض اإلعالمي، بإصراره أنه ليس لديه ما خيفيه.
قراءة متأنية ملا نشر من قبل البيت األبيض ال تؤيد مزاعم خصومه 
بانتهاكه القوانني السارية يف التعامل مع أوكرانيا، بصرف النظر 
عن مدى تطابق أو تنافر التقييم الشخصي للرئيس وتصرحياته 

املتناقضة، لكن ال تتوفر أرضية تدعم تهمة »انتهاك القانون.«
ترتبط أوكرانيا والواليات املتحدة مبعاهدة تبادل املعلومات فيما 
خيص القضايا اجلنائية وصون القانون، وقعتها كييف يوم 22 
عليها  وصادق  كلينتون،  الرئيس  عهد  يف   ،1998 حزيرانيونيو 
جملس الشيوخ يف 18 تشرين األوألكتوبر 2000، بآلية تصويت 
نادرة االستخدام: قيام األعضاء وقوفًا من مقاعدهم تعبريًا عن 
موافقتهم، دون تدوين التصويت الفردي يف السجالت الرمسية. 
وعليه، يتعسر معرفة حقيقة تصويت السيناتور آنذاك جو بايدن 

بالذات على املعاهدة.
الدولتني،  بني  األمنية  املعلومات  تبادل  على  املعاهدة  تنص 
الواليات املتحدة،  القانونية املخولة لتطبيقها:  وحتديدهما اجلهة 
أو ما يرتئيه وزير  العام )الفيدرالي(  من جانبها، تعني املدعي 

العدل؛ أوكرانيا تتمثل بوازرة العدل ومكتب املدعي العام.
املركزية  اللجنة  تقديم  األمريكية  الرمسية  السجالت  يف  الثابت 
للحزب الدميوقراطي طلبًا للرئيس األوكراني، بيرتو بوروشينكو، 
عام 2016، لتقديم ما لدى بالده من وثائق تدين املرشح دونالد 

ترامب وكذلك املتعلقة برئيس محلته االنتخابية بول مانافورت.
سفارة أوكرانيا بواشنطن أكدت احلادثة لوسائل اإلعالم األمريكية، 
فالريي  األوكراني  السفري  من  موقعة  جوابية  خطية  رسالة  عرب 

شالي. )نشرة ذا هيل، 2 أيار/مايو 2019(.
كما أن قياديني اثنني عن احلزب الدميوقراطي يف جملس الشيوخ، 
باتريك ليهي وديك ديربان، ناشدا أوكرانيا يف أيار/مايو 2016 

ترامب يتوعد حبرب أهلية ملواجهة عزله
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تقديم أي معلومات تتعلق باملرشح ترامب لناحية إحراجه وتسليط 
محلة إعالمية مكثفة عليه.

طلب  يعترب  البلدين،  بني  املربمة  األمنية  املعاهدة  إىل  بالنظر 
الرئيس ترامب من نظريه األوكراني، قبل حنو شهرين، متطابقًا 
مع نصوصها وليس جتاوزًا ملا يتهم به من انتهاكه لصالحياته 

بالتدخل لدى دولة أجنبية يف مسألة داخلية صرفة.
يف  تباهى  فقد  بايدن،  جو  الرئيس  نائب  لتصرحيات  بالعودة 
2018، يف  الثاني/يناير  كانون   23 يوم  ألقاها  متلفزة  حماضرة 
األوكرانية  احلكومة  »ابتز  انه  موضحًا  اخلارجية،  العالقات  جملس 
ومضى  شوكني.«  فيكتور  العام  املدعي  إلقالة  عليها  للضغط 
متبجحًا أنه يف إحدى زياراته لكييف »رمبا رقم 12 أو 13 .. كنت 
قيمتها  مصرفية  ضمانات  )واشنطن(  تقديم  عن  باإلعالن  خمواًل 
بوروشينكو  )الرئيس(  بالتزام  وظفرت  إضايف،  دوالر  مليار 
إجراءات  بأنهما سيتخذان  الوزراء آرسيين( ياتسينيوك  )ورئيس 
اتهام  يعزز  الذي  األمر  يفعال«.  مل  لكنهما  العام.  املدعي  ضد 
قمة  يف  وهو  أجنبية  دولة  وتهديد  بالتدخل  له  ترامب  الرئيس 

اهلرم السياسي.
تسلم  بايدن  جو  السابق  األمريكي  الرئيس  نائب  أن  إىل  يشار 
مسؤولية ملف أوكرانيا داخل إدارة الرئيس أوباما عقب االنقالب 
التحريض  يف  وشرع   ،2014 ميدان  ساحة  يف  أمريكيًا  املدعوم 
على املدعي العام االوكراني فيكتور شوكني ملهنيته يف التحقيق 

بشركة بورسيما.
كريس  الشيوخ،  الدميوقراطي يف جملس  احلزب  قادة  أبرز  أحد 
مرييف، ترأس وفدًا من أعضاء احلزبني مؤخرًا لزيارة كييف واللقاء 
لألخري  مبطنة  تهديدات  رسالة  فيها  وجه  زيلينسكي،  بالرئيس 
موضحًا للصحافة األمريكية«.. تتمتع أوكرانيا بدعم من احلزبني 
يتعرض  قد  ذلك  لكن  هلا،  املساعدات  تقديم  على  وموافقتهما 
للتقويض يف حال إذعان الرئيس اجلديد ملطالب حمامي الرئيس 
ترامب، رودي جولياني، للتحقيق يف مزاعم فساد سابقة تضم 
بايدن.«  جو  السابق  الرئيس  نائب  عائلة  بينهم  من  أمريكيني، 

)نشرة ذا هيل، 23 أيلولسبتمرب 2019(.
ما الذي خيشاه قادة احلزب الدميوقراطي مما قد يكشفه حتقيق 
جديد يف اوكرانيا، هو استفسار حموري تتغاضى عنه السردية 
الرمسية وحمطات التلفزة الرئيسة والوسائل املقروءة، خاصة عند 
األخذ بعني االعتبار أن مالحقتهم أو حماصرتهم للرئيس ترامب 
هي احملاولة الثانية، بعد اتهامه بالتواطؤ مع روسيا، لكنها تفتقد 
للزخم السياسي والعداء املتأصل يف الرتكيبة السياسية احلاكمة 

للحزبني ضد موسكو.
الرئيس  ملناوئي  األمسى  اهلدف  أن  االفرتاض  البديهي  من 
ترامب يتجسد يف حرمانه ومعاونيه أيضًا من إعادة فتح ملفات 
التحقيق باالتهامات السابقة حول روسيا وحتديد هوية الشخصيات 
واهليئات املتورطة بذلك، بعد فشلهم يف إدانته بالتورط معها، 
وعدم إتاحة الفرصة له بتحسني العالقات مع موسكو يف أي وقت 

حسبما أفاد ضابط االستخبارات املركزية سالف الذكر. قريب – 
األمريكية  االستخبارات  أجهزة  من  عدد  يف  أقرانه  من  وبدعم 
من  األغلب  »على  هو  لرتامب  األخري  االتهام  بأن  الضابط  يفيد 
صنع وكالة االستخبارات املركزية بالتعاون مع مؤسسات احلزب 
قادته  يسخرها  ثانوية مصطنعة  مسألة  باختالق   .. الدميوقراطي 

إلرساء أرضية تربر بدء إجراءات التحقيق متهيدًا للعزل.«
وشاطرته الرأي يومية وول سرتيت جورنال مبخاطبة قادة احلزب 
الدميوقراطي »نتمنى لكم حظًا سعيدًا يف إقناع الشعب األمريكي 

بأن أرضية االتهام تشكل جرمية عقابها العزل.«
احلزب  قادة  إدراك  هو  االستخبارات  ضباط  فرضية  يعزز  ما 
الدميوقراطي وداعميهم بضعف حتقيق االتهامات املوجهة وهدف 
ورائها  ومن  روسيا  مع  الصراع  إذكاء  طمعًا يف  املرجو،  العزل 
الصني أيضًا، وعدم إتاحة الفرصة ألي توجه بانفراج يف العالقات 

خالل ما تبقى لوالية الرئيس ترامب.
جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل انعدام فرص عزل رئيس أمريكي 
عن منصبه نتيجة إجراءات التحقيق. الرئيس األسبق نيكسون قدم 
استقالته من منصبه عام 1974 قبل إمتام إجراءات مساءلته، بدعم 
إرساء  لتفادي  بالتنحي  طالبوه  الذين  اجلمهوري  حزبه  قادة  من 

سابقة يف العصر احلديث.
يومية وول سرتيت جورنال نبهت اجلمهور حلالة االنقسام استنادًا 
األغلبية )%49(  لناحية دعم  املتعددة  الرأي  استطالعات  لنتائج 
للبدء يف التحقيق، مقابل 46% ال يؤيدون عزل الرئيس ترامب.

أعضاء  »إمكانية« ختلي  أي مؤشر حقيقي على  يتوفر  وعليه، ال 
احلزب اجلمهوري عن الرئيس ترامب يف املدى املنظور، ال سيما 
انتخابية شرسة. بل قد  أعتاب معركة  وأن احلزبني يقفان على 
اخلصوم  مضي  من  ترامب  والرئيس  اجلمهوري  احلزب  يستفيد 
الدميوقراطيني بتدابري تعزز االنقسام وإعانته على رغبة استعادته 

ألغلبية مقاعد جملس النواب.

مشروعية العزل
ينص الدستور األمريكي )الفقرة الرابعة من املادة الثانية( على 
تهم  مجيع  يف  حماكمة  أجراء  سلطة  وحده  الشيوخ  »جمللس  أن 

املئة،  أعضائه  بكامل  بذلك  خاصة  جلسة  ويعقد  املسؤولني«، 
املادة  على  التصويت  وجيري  العليا،  احملكمة  رئيس  برئاسة 

املقدمة واليت ينبغي فوزها مبوافقة ثلثي األعضاء، 67 نائبًا.
بعد ختويل اللجنة القضائية يف جملس النواب البدء يف إجراءات 
عليه  للتصويت  اجمللس  رئاسة  إىل  العزل  ملف  حيال  التحقيق، 
باألغلبية البسيطة )50 + 1(، من قبل كافة أعضاء اجمللس البالغ 
عددهم 435. ومبا أن احلزب الدميوقراطي لديه األغلبية البسيطة، 
235 مقابل 199 للحزب اجلمهوري، فمن املرجح أن يصادق على 

اخلطوة األوىل ورفعه القضية برمتها جمللس الشيوخ.
أبدت  النواب  جملس  يف  الدميوقراطي  احلزب  أعضاء  من  أقلية 
حتفظها على قرار قادة احلزب، أبرزهم املرشحة للرئاسة تولسي 
غابارد، مطالبة بإحالة املسألة ملرحلة االنتخابات الرئاسية واليت 

ستضمن إزاحة ترامب عوضًا عن إجراءات التحقيق والعزل.
وأعربت غابارد عن اعتقادها بأن »إجراءات العزل عند هذه النقطة 
حالة  ظل  يف  اجملتمع  يف  عميقة  النقسامات  ستؤدي  املفصلية 
االنقسام احلادة السائدة.« ومن املتوقع أن ينضم هلا آخرون يف 
احلزب الدميوقراطي والذين فازوا مبنصبهم عن دوائر انتخابية تقع 

يف الواليات املتأرجحة أو املؤيدة بغالبيتها لرتامب.
ونوهت لتلك النتيجة نشرة )بريتبارت( املؤيدة لرتامب معتربة ان 
أيدوا نداء  الدميوقراطيني، سبعة منهم  النواب  »املعتدلني« من 
العزل يف البداية، يغامرون مبستقبلهم السياسي متسائلني عن 

احلكمة من قرار البدء بإجراءات العزل.
مبا أن احلزب اجلمهوري لديه أغلبية يف جملس الشيوخ، 53 مقعدًا 
اللذين يصوتان  للمستقلني  ومقعدين  للدميوقراطيني   45 مقابل 
األغلبية  على  احلصول  فإن  العادة،  الدميوقراطي يف  احلزب  مع 
بانضمام 20 عضوًا من احلزب اجلمهوري ضد  املطلقة، 67، أي 

الرئيس، تصبح مهمة مستحيلة ضمن موازين القوى الراهنة.
للرئيس  املوجهة  التهم  إلسقاط  الشيوخ  جملس  سيعمد  حينئذ 
ترامب دون احلاجة للنظر يف األدلة؛ وضمان فوز الرئيس ترامب 
لوالية ثانية، مدعومًا بنحو ثلثي رؤساء كربيات الشركات والذين 
استطالعات  أفادت  حسبما  انتخابه،  بإعادة  ثقتهم  عن  أعربوا 

الرأي.
تداعيات العزل

بداية يدرك احلزب الدميوقراطي جيدًا بأن جهوده ستواجه بفشل 
حمتم يف جملس الشيوخ، وتقتصر مراهنته على استثمار األجواء 
االنتخابي  السباق  يف  ترامب  ضد  املقدمة  الشكوى  عن  النامجة 

العام املقبل.
املعادلة  تلك  ضمن  بايدن،  جو  السابق  الرئيس  نائب  حظوظ 
حمفوفة باخلطر، أوجزتها يومية يو اس ايه توداي، بأنه سيواجه 
معضلة حقيقية جراء ترسيخ تورطه بالفساد عند الناخب العادي 

)26 أيلولسبتمرب 2019(.
كيدروسكي،  مارين  أيوا،  جامعة  يف  السياسية  العلوم  أستاذة 
أوضحت للصحيفة أن بايدن يواجه قلقًا حقيقيًا مصدره شكوك 
اتهامات  يعزز  مما  الصائب،  القرار  اختاذ  على  بقدرته  العامة 
الرئيس ترامب له ليس لتورطه يف الفساد فحسب، بل ملا فعله 
وحماصرتها  كلينتون  هيالري  مبنافسته  باإلطاحة  ترامب  املرشح 

بسيل من االتهامات املشروعة.

شبح الحرب األهلية
الرئيس  خصوم  قبل  من  النواب  جملس  يف  اجلارية  التحقيقات 
يف  للبت  الشيوخ  جمللس  توصية  لتقديم  تتصاعد  قد  ترامب 
مصريه، رد عليها بأنها مبثابة »انقالب على السلطة .. وما قاموا 

به يرتقي خليانة الدولة وانتهاكًا للدستور«.
وهدد يف سلسلة تغريداته، 2 أكتوبر اجلاري، باندالع حرب أهلية 

إذا ما قرر الكونغرس عزله عن منصبه.
أهلية  حرب  شبح  ترامب  فيها  يعيد  اليت  األوىل  املرة  ليست 
لصدارة املشهد السياسي، لكن نربته احلادة ومفردات تغريداته 
العنيفة تضيف ملسة من اجلدية موجهة ضد عدة خصوم يف آن 
واحد: أواًل، رسالة لنواب احلزب اجلمهوري لردعهم عن املضي يف 
استكمال إجراءات العزل. ثانيًا، خلصومه الدميوقراطيني، واألهم 
لألجهزة األمنية واالستخباراتية اليت ما انفك عن توجيه االتهامات 

هلا، ووكالة االستخبارات املركزية حتديدًا.
ملناصريه  رسالة  ايضًا  هي  أهلية  حبرب  التهديد  أو  التلويح 
الشارع  إىل  للنزول  االستعداد  أهبة  وعلى  بالسالح  املدججني 
بني  حتالف  خليط  مبعظمهم  وهم  األمنية،  بالقوى  واالصطدام 
العنصريني البيض وأتباع التيار الديين املتشدد واألفراد الداعني 

حلماية حقوقهم حبمل السالح، ال سيما يف األماكن العامة.
موللر  اخلاص  احملقق  ترأسها  اليت  السابقة،  التحقيق  جولة  يف 
للنظر يف تهمة تورط الرئيس ترامب مع روسيا، هدد ترامب من 
إمكانية حدوث فتنة أهلية مستندًا إىل قواعد تأييده الثابتة واليت 

لن تسّلم بتوجيه تهمة بإدانته أو بقرار عزله.
اليومي يف  برناجمه  ليمبو، وعرب  اليميين املشهور، راش  املعلق 
السياسي  املشهد  ضد  ترامب  وأنصار  مستمعيه  عبأ  الراديو 
مبثابة  للرئيس  الكونغرس  مالحقة  بوصف  واشنطن،  الراهن يف 

»حرب أهلية باردة .. ومقدمة للثورة الفرنسية.«
يشار إىل أن تقرير احملقق موللر »مل جيزم ومل يربيء« الرئيس 
من تهمة التورط، ورمبا كان الدافع احلقيقي للغموض يف نتائج 
التحقيق ترمجة ملخاوف النخب السياسية من اشتعال فتنة جمهولة 

املدى والتداعيات، حيركها ويرعاها رئيس الواليات املتحدة.
»امليادين«
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يدعوكم حزب الوطنيون 
األحرار مفوضية سيدني 

اسرتاليا للمشاركة يف القداس 
اإللهي يف ذكرى استشهاد

 داني شمعون وعائلته ورحيل 
فخامة امللك الرئيس كميل 

شمعون والست زلفا 
وشهداء األحرار تخليدًا 
لذكراهم وذلك بتاريخ 
2019/10/20 يف كنيسة

دعــوة

 St Raphael’s Slovenian Catholic Church
على العنوان التالي:

 MERRYLANDS Road, MERRYLANDS  2160 313 
يف تمام الساعة 11 صباحًا لالستعالم االتصال:

 باملفوض طوني نكد 0414339933
 أو  األمني العام كلوفيس البطي 0411709499.

حـفل باربـكيو حـاشد وممـيز لـحركة االسـتقالل

االستقالل  حركة  أقامت 
ومميزا  حاشدا  باربكيو  حفل 
املاضي  االحد  يوم  وذلك 
 Guildford County يف 
Soccer Club يف غيلدفورد.

وحضر الحفل، الذي بدأ الساعة 

واستمر  الظهر  قبل  من   11
اضافة  العصر،  ساعات  حتى 
حركة  ومؤيدي  اعضاء  اىل 
الوطنيني  حزب  االستقالل، 
االحرار، حزب الكتائب اللبنانية، 
التيار  اللبنانية،  القوات  حزب 

املستقبل  تيار  الحر،  الوطني 
ابناء  من  والعديد  وجمعيات 
واالعالم  وزغرتا  معوض  عائلة 

اللبناني وأصدقاء.
وكان الباربكيو، على جري عادته، 
والسخاء  الضيافة  منتهى  يف 

حيث ضم شتى انواع املشاوي 
زغرتاوية  مائدة  اىل  اضافة 
املأكوالت  اصناف  بسائر  غنية 
اللبنانية واملشروبات واملرطبات 

والفواكه والحلويات.
كانت  كله،   هذا  من  واألهم 
من  تخرج  وسهال«  »أهال  الـ 

قبل  الحركة  مسؤولي  قلب 
رئيسها  وخاصة  شفاههم، 
بركات  أسعد  اسرتاليا  يف 
الدويهي،  سعيد  سيدني  ويف 
الضيوف فور وصولهم  لتالقي 
وكانت كلمة »شكرا لحضوركم« 

يف وداعهم على الباب.

على  االستقالل  لحركة  فهنيئا 
هذا الباربكيو الرائع واىل مزيد 
التي  الوطنية  النشاطات  من 
تجمع ابناء الجالية على اختالف 
وطوائفهم  وتياراتهم  احزابهم 
أجواء  يف  واحدة  مائدة  اىل 

لبنانية مميزة.

 أسعد بركات مع حزب القوات اللبنانية ومارون صالح من التيار الوطني الحر أسعد بركات وسعيد الدويهي مع طوني نكد وكلوفيس البطي وسليم معوض وحضور

سعيد  الدويهي مع ايفا معوض وحضور الدويهي مع د. عماد برو واالعالميتني صموئيل وحوراني وماغي مخايل أسعد بركات وسعيد الدويهي مع لودي فرح أيوب وابراهيم الدويهي

طوني نكد، لودي ايوب، بيرت مارون، كلوفيس البطي، عبد اهلل املري، سعيد الدويهي وحضور

الحضور الكثيف
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حـفلة ناجـحة لـجمعية كـفرصارون الـخريية يـعود 
Guide doGs ريــعها لـدعـم مـؤسـسة

جريا على عادتها ودعما ملؤسسة 
جمعية  أحيت     Guide Dogs
حفلتها  الخريية  كفرصارون 
السنوية يف قاعة األوريون سنرت 
عدد  حضرها  حيث  كامبسي   -
ومشجعي  االصدقاء  من  كبري 
يتقدمهم  الجمعية  اعمال 
ألن  السابق  الفيدرالي  النائب 
بالكتاون  بلديتي  عضوا  كادمن، 
كيفني  السيدان  وبانكستاون 
االعالمي  زخيا،  وجورج  غيليس 
االعالمي  بعيني،  شربل  الشاعر 
انطوني  املحامي  كلتوم،  ايلي 
بزعوني، رجل االعمال القادم من 
ملبورن السيد ناصيف الحاج، تيار 
املردة، الحزب الشيوعي اللبناني، 
العوني،الديمقراطيون  التيار 
عماد  الدكتور  مؤسسة  االحرار، 
ترييزا  الجالية  جمال  ملكة  برو، 
شالال.  تايلر  ووصيفتها  طوق 
بحنني  جمعية  الجمعيات  وعن 
الجنوب  شباب  واتحاد  الخريية 

SHOW TIMES
Thur  26th  Sep        7.00 pm
Fri     27th  Sep          7.00 pm
Sat    28th   Sep   3.00 pm & 7.00pm
Sun    29th   Sep    11.00 am & 3. 00pm
Mon   30th  Sep        11.00 am
Wed     2nd Oct      11.00 am& 3.00pm
Thur    3rd Oct    11.00am
Fri    4th Oct     11.00 am & 7.00pm

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

Ticket prices

Wild West
 Featuring Wheel of Death, 
Trapeze, Miniature Horses, 
Dogs & clowns plus exciting 

circus acts and Western 
dancing.

Fun & Laughter for all ages

For enquiries & 
BOOKINGS: 

0448 247 287 -- 
0448 CIRCUS

عروض بهلوانية 
مدهشة للكبار 

والصغار
استعراضات دوالب 
املوت واألحصنة 

الصغرية  والكالب 
والرجل املهّرج  

وغريها من 
االستعراضات 

الشيقة والعروض 
اجلذابة  اليت 

تنقلكم اىل عامل 
الدهـشة

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

Sat  5th  OCT     3.00 pm & 7.00pm
Sun    6th  OCT   11.00am &  3.00 pm
Mon   7th  OCT    11.00 am 
Wed   9th  OCT   11.00 am & 3.00pm
Thur    10th  Oct    11.00am
Fri     11th  Oct    11.00 am & 7.00pm
Sat    12th Oct     3.00 pm & 7.00pm
Sun    13th Oct     11.00 am Last Show

وشباب  جبيل  بنت  وجمعية 
مرياطة ورابطة آل رحمة. واعتذر 
الهجرة ديفيد  عن الحضور وزير 
كوملان ورئيس برملان الوالية جان 
عجاقة ونائبة مقعد غرانفيل جوليا 
فني وعضو املجلس التشريعي يف 
الوالية شوكت مسلماني والنائب 
بلدية  رئيس  السابق  الفيدرالي 

هورنزبي فيليب رادوك.
روني  الشاب  املناسبة  قدم 
وتكلم  املعهودة  بلباقته  ناصيف 
فيها رئيس الجمعية ايلي ناصيف 
وناصيف الحاج والن كادمن  وأالن 
 Guide مؤسسة  عن   برونغر 

.Dogs
اما الجانب الفني فأحياه، اىل جانب 
فرقة االرز املوسيقية، الفنانة الرا 
ووصلة  خليل  جان  والفنان  نخلة 

من الرقص الشرقي.
الرافل  سحب  تم  النهاية  ويف 
القيمة  الجوائز  من  الكثري  على 
واهمها تذكرة سفر اىل اي مكان 

تقدمة  دوالر   1500 بقيمة 
رئيس  جورجس  جورج  السيد 
اتحاد محالت  CTC للتبغ حيث 
رولف  السيد  نصيب  من  كانت 

درويش.
وبعد تقييم النتائج املادية للحفلة 
ألف  بمبلغ 11  الجمعية  تربعت 
 Guide Dogs ملؤسسة  دوالر 
للدور الذي تقوم به يف مساعدة 

العميان واملكفوفني.
وأعضاء،  إدارة  الجمعية،  تتقدم 
من  كل  من  واالمتنان  بالشكر 
سواء  املناسبة  انجاح  يف  ساهم 
تقديم  او  التربع  او  بالحضور 
للسيدة  خاص  وشكر  الهدايا، 
ساهمت  التي  جربايل  موني 
تفانٍ، وشكر  وبكل  مميز  بشكل 
خاص للسيد دون نصر اهلل الذي 
وللفنان  والصور  بالفيديو  تربع 
كعادته  تربع  الذي  خليل  جان 

بوصلة فنية رائعة.
ايلي ناصيف   
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ال املوت قادر عاحلياة يفوت
دنية  أمل  واآلخ مش  قصة
الغصة االليمة برتفع التابوت
واملوت قصة روح مش غصة
باب السما بوج القفل منحوت
ألهل الفكر حد  العرش حصة
و اخلالق توصى بفصل  منوت

ونعيش  بعدو  فصولنا  وّصى

غياب اجلسد صدمة قلق وحناب
ومصاب لألحباب بدموع الغرق

القلب احرتق بعدك نظر منصاب
هّلاب لوع الشوق بعد املفرتق

باقي  العلم جوهر فكر مسكاب
غلغل نفح خبور بضلوع الورق

باملعرفة  بنعيش من بعد  الغياب
نور اهلدى ما غاب صعبة ينحرق

كتبت احملبة سطور ع مدار الفال
واحلرف بعد احلرف للجنة اعتال

كتبت برمق موجوع احوال الدني
منك جين املفجوع  اميان وصال

وبضيعيت هالناس دمع تكحلو
بلون االسا  الربدان  قلنب  كللو
ما عاد ورد اخلد يضحك للدروب

مشع االمل ت يذوب اهلل  حللو

واملقربة اللي كان اسودها عيوب
غاب السواد وصار ابيض جمملو
والعتم خلف حجار يغمر بالطيوب
 ويغمر حبوب النور ينصفها إلو

باقي مدى االزمان الدكتور االبي
بالفلسفة والشعر والفكر  العيب
طالع لعند الرب ع  جنان اخللود

شيت  علينا   نور  يا  نور    النيب
يوسف ابن مارون صايف بالوعود

باجلود اهل اجلود وحدك جمتيب
بفردوس رب اخللق قبلك بالوطود

بنتك غمرها الرب عالرمحة ِصيب
باقي مع االحباب درة جموهرة
واالهل واالصحاب حرب وحمربة
وخيوط نور  النور حتبك باالثري
متل النسيم تطري زهرة معطرة

باقي بكالم الناس شايف للضمري
فكر  الضرير  تنري  صورة  زغرية

للعلم راية حق  والبريق  خطري
يعال منارة مشس فوق املقربة

باقي معي بالقلب يا فكر املنري
صحبة بذات الذات قطرة خممرة

هاملوت  قادر   بالدني يشم العبري   
ويسري عمر الكون عا دروب اخللود

عمرك بداية عدل علم ومغفرة

بـاقي لألزل

العقدين  خالل  تتكرر  زالت  ما  كلمة  »احملتضر« 
يف  اللبناني،  الثقايف  الوسط  يف  الفائتني 
يف  خصوصًا  اللبنانيني،  الكّتاب  احتاد  توصيف 
وسط بعض أعضائه واملنتسبني له. لكن ترددها 
وإعادة تكرارها، يرتبط بشكل مباشر يف الفرتة 
االنتخابية  دوراته  إحدى  إعالن  فرتة  تكون  اليت 
اليت جتري أو جرت كل سنتني، على مدى تلك 
البعض  فيكتب  االحتاد،  عمر  من  الزمنية  املدة 
آخرون؛  الكلمة  ويتبنى  اآلخر،  البعض  ويصّرح 
اجلميع،  يصمت  حتى  االنتخابات  تنتهي  أن  وما 
ويستمر االحتاد، ومتضي هيئته املنتخبة يف عملها 

دون حٍس أو خرب من أحد.
هكذا كانت األمور، وقد خضُت هذه التجربة يف 
األمني  نائب  فيها  كنَت  انتخابية،  دورات  ثالث 
لي  أهله،  من  شاهدًا  نفسي  اعترب  ولذا  العام، 
احلق يف السؤال والعرض والشهادة، ويقع علّي 

واجب املساءلة وواجب اإلجابة.
من هنا طرحت أو أطرح هذا التساؤل: أما آن هلذا 
»احملتضر« على مدى عشرين عامًا أن ميوت؟! أما 
آن له أن يسرتيح من هذا الوصف املباشر وغري 

املباشر؟
على  وتطلق  للقرب،  مالصقة  صفة  االحتضار  إن 
حلظات النهاية، لكن.. أن يستمر باحلياة ونسميه 
حمتضرًا، فهذا يعين أن احتضاره كاذب، أو أن 
من يصفه بهذه الصفة ال حيسن التوصيف، أو 

أن هناك من يضمر شيئًا آخر.
والعجيب أن هذا »احملتضر« تتسلط عليه األحزاب 
السياسية، كما يدعون، واألعجب أننا نسمع بعض 
بامليليشيات،  إدارته  تصف  مؤخرًا،  األصوات 
ما  أحد  لريغب  مقدرات  من  له  كم  أدري  فال 
بالتسلط عليه أو عليها، وكم له من قدرة ليكون 
سكرات  من  يعاني  أنه  واملفرتض  ميليشياويًا، 

املوت كـ«حمتضر«.
واملستهَجن إىل حّد الغرابة، أن يكون على حافة 
يكون  نفسه  الوقت  ويف  الزمن،  هذا  كل  القرب 
لبنان،  الثقافية يف  النشاطات  أغلب  حاضرًا يف 
بدءًا من أنشطته ومرورًا بسائر مشاركاته، فبناء 
اإلدارية  هيئاته  قدمتها  اليت  التقارير  جململ 
املتعاقبة، يف اجتماعات مجعيته العمومية السنوية 
ومنها اجتماعاتها لالنتخابات، فإن حضوره، بني 
أنشطة يقيمها من مؤمترات وندوات، وبني أنشطة 
أو مبشاركة  بتعاون  أو  برعاية  إما  فيها  يشارك 
أعضاء  بأحد  أو  عام  بأمني  كاحتاد، ممثاًل  بامسه 
فيها  الوسطي  املعدل  بلغ  قد  اإلدارية،  اهليئة 
مهرجانات  من  سنويًا،  نشاط  مئة  من  أكثر 
كتب،  وتواقيع  وتكرميات  وندوات  ومؤمترات 
ومعارض ودعوات رمسية وأهلية ثقافية وفكرية، 
وهذا يف لبنان فقط، عدا عن مشاركاته املتعددة 
خارج لبنان، إما بدعوة من االحتاد العام للكّتاب 
العرب أو بدعوة من احتادات أو مؤسسات ثقافية 
عربية، ونسميه حمتضرًا! وملن يرغب من أعضائه 
أو ممن يدعي احتضاره، أن يتأكد، ميكنه مراجعة 
أرشيف تقريراته السابقة يف مركز عنايته الفائقة، 

املسمى مقر احتاد الكّتاب اللبنانيني.
عمل احتاد الكتاب اللبنانيني ضمن إمكانات مالية 
متواضعة. ففي العقد األول من العقدين السابقني 
وقد كانت ميزانيته من خالل وزارة الثقافة حينها 
لبنانية، ويف  لرية  مليون  وعشرين  مئة  تساوي 
العقد الثاني منهما - من دون سبب واضح، وإن 
اللبنانيني  الكّتاب  وإجحافًا حبق  شئت قل: ظلمًا 
لبنانية.  لرية  مليون  عشرين  إىل  خفضها  مت   -
ومع ذلك مل ترتك هيئاته اإلدارية املتعاقبة جهدًا 
من  االستمرار  على  يعينها  ما  توفري  سبيل  يف 
تربعات وتقدمات، كانت ُتصرف بتوازن ودراسة 
يف أنشطته، ومعاونة أعضائه، بني إعانة هنا أو 
إعادة  يف  جادة  حماولة  أو  هناك،  كتاب  طباعة 
منربه الفكري والثقايف من خالل جملته الدورية، 

أو كل ما يسهم برفع شأنه وحضوره اللبناني.
إنين كشاهد من أهله، أؤكد أنه، مل َيطلب يف يوم 
من األيام أي حزب لبناني أو جهة لبنانية أو خارجية 

طلبًا، مين أو من غريي يف اهليئات اإلدارية اليت 
شاركُت فيها، ومل يتدخل أحد بشؤوننا اإلدارية 
أو بكيفية عملنا، ومل أعرف عضوًا كان معي طيلة 
فرتة مشاركيت بصفته السياسية مهما كانت، بل 
مل أعرف االنتماء السياسي للكثريين منهم، ومل 
يتحدث أحد يف يوم من األيام يف أي قضية تنم 
عن رغبة أو رأي أو توجه حزبي، كان اهلم الوحيد 
داخل اهليئة اإلدارية هو اهلم الثقايف وهم االحتاد 
الوهن  من  انتشاله  حماولة  وطموحاته  وأعضائه 
لبنانية  إطار  يف  ذلك  كل  وكان  عمله،  وتطوير 

االحتاد وضمن نظامه وقانونه وحتقيق أهدافه.
إنين أعترب أن عضوييت يف هذا االحتاد حمّل فخر، 
اهليئة  يف  سواء  فيه  دور  ألي  ممارسيت  وأن 
يشّكله  ملا  اعتزاز،  حمل  هو  العامة  أو  اإلدارية 
احّتادنا من موقع على املستوى الثقايف يف العامل 
العرب ويف  الكّتاب  العربي، واعتبار يف نفوس 
نفوس الكّتاب اللبنانيني، وإن كان للبعض منهم 

مؤاخذات أو وجهات نظر ختتلف حوله.
به  اللبنانيني مع كل ما حييط  الكّتاب  إن احتاد 
من وهن وضعف يف إمكاناته املادية، وما أتيح 
له من دعم، وما ُفتح له من قنوات قليلة جدًا من 
موارد االستمرار، وما تزامن مع تارخيه من أحداث 
واختالفات ونزاعات، أودت بكثري من املؤسسات 
يف هذا البلد، ظل حاضرًا جامعًا بصيغته املستقلة 
وعنوانه الوطين حمافظًا على تنوعه اللبناني، معربًا 
على  منفتحًا  العربية  للثقافة  كوطن  لبنان  عن 
ثقافات العامل، حاضرًا بدوره الفاعل يف احملافل 
داخل لبنان وخارجه، ال سّيما حضوره القوي يف 
إمكاناته ال  العرب، مع أن  العام للكتاب  االحتاد 

توازي إمكانات أضعف االحتادات العربية.
إن هذا الكالم ال يعين عدم الوقوع يف أخطاء أو أن 
نعصم إداراته عن الزلل، أو أنها كانت األفضل 
الثقافية واإلدارية، لكن االحتاد مبا  يف مسريته 
ميّثل من صيغة مستقلة وطنية جامعة، ومبا حيمل 
من حرية ونظام أساسي وقانون داخلي، ما زال 
قادرًا على التغري لألحسن والتجديد يف أي وقت، 
من  عند مجيع  التطوير  وحسن  املسؤولية  بتحمل 
فيه، سواء يف اهليئات اإلدارية املتعاقبة أو يف 

مجعيته العمومية ككتاب ومثقفني.
أمتنى على مجيع أعضاء االحتاد وبكل حمبة وتقدير 
واالطالع  املتواضع  مركزه  يزوروا  أن  واحرتام، 
ومسار  الداخلي  وقانونه  األساسي  نظامه  على 
عمله، وبعد ذلك ميكنهم التأكد من أّي تفصيل، 
فيكون حق االعرتاض مشروعًا. وأكرر مبحبة: إن 
هذا االحتاد لكل واحد من أعضائه، وليس مركزًا 

انتخابيًا.
الكاتب  بيت  هو  اللبنانيني  الكتاب  احتاد  إن 
حضور  األقل  على  يقتضي  الذي  بيته  اللبناني، 
أبنائه فيه، واالطالع على شؤونه، وتفعيل دوره، 
وهو مدار هّمه وأولوياته؛ وما له من حق وما عليه 
من واجب، وهو املكان الصحيح واألفضل لتحاور 

أعضائه، وتواصل هيئتيه.
بل هو دار ثقافته، ومنرب حواره، يعرب عن حريته 
جيعله  أن  وبيده  الوطين،  واجتماعه  واستقالله 
أدعو نفسي  وأنا  عنه،  يتخلى  أن  وبيده  كذلك، 
وليس  به،  للنهوض  العمل  إىل  اآلخرين  قبل 
للعودة به إىل سابق عهده فحسب، بل إليصاله 
واالحتاد  املشرق،  اللبناني  الطموح  مستوى  إىل 
وليس  بهم،  ويتشرف  مجيعًا  بأعضائه  يشرق 

بهيئته اإلدارية فقط.
أخريًا: أدعو اهليئة اإلدارية املنتخبة إىل أن تكون 
األفضل يف مسرية االحتاد وتارخيه الكبري، إداريًا 

ومسؤولية وجناحًا.
إن االحّتاد ما زال حيًا ينبض قلبه بقلوبكم وجيري 
يومًا،  حيتضر  مل  شرايينه،  يف  الثقافة  لبنان 
كاتب  لبنان  يف  هناك  طاملا  ليحتضر  كان  وما 

وقرطاس وقلم.

* نائب أمني عام احتاد الكّتاب اللبنانينيـ  األمني 
العام املكلف )السابق(

احتاد الكتّاب اللبنانيني..
أما آن هلذا احملتضر أن ميوت؟

فضل منرب 

عيد رامز   الشاعر 
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أحيانًا خييل لي حني ستجعلين الصدفة ألتقي بشخٍص سّبب لي أذًى 
نفسيًا )أو سببُت له أذًى( أدى إىل قطيعة بيننا، أن لقاءنا األول، 
الذي سيحصل يف الشارع عن طريق الصدفة غالبًا، سيكون عبارة 
عن نوبة ضحك متواصل، من دون أن ننطق بكلمة واحدة. »مع 
التقدم يف السن يتعلم املرء مقايضة خماوفه بقهقهاته«، يقول 
سيوران. كم مرة جعلتنا السخرية نتجاوز مشكلًة؟ أو كانت عالمًة 
على حتويل ما ظنناه خطرًا إىل أمٍر عارٍض؟ ُيقال إننا حني نسخر 
من أمٍر ما، نتخّطاه، يصبح خلفنا. لذلك ُينصح دائمًا بالسخرية من 
الصدمات واخليبات الشخصية، عالجًا )ليس وحدها بالطبع( فّعااًل 

دائمًا.
يف روايته، »وعد الفجر« )1960(، يقول الروائي الفرنسي رومان 
اليت  اللحظة  يف  الواقع  فتيل  نزع  يف  تتمّثل  »السخرية  غاري: 
يوشك فيها اهلبوط عليكم )...( أدين للسخرية باللحظات الوحيدة 
احلقيقية للنصر على اخلصومة. السخرية هي إعالن كرامة، تأكيٌد 
فيها  كانت  مرة  كّل  يف  له«.  حيصل  ما  على  اإلنسان  لتفوق 
املاضية  السنة  ـــ حيث شهدنا حمليًا يف  للهجوم  السخرية هدفًا 
إىل  الساخر  عّرضت  جرمية  إىل  السخرية  فيها  عدة حتّولت  أحداثًا 
إىل  أحيانًا  وصلت  اليت  القانونية  املساءلة  وإىل  تهديد  محالت 
مديٍح  بإسباغ  بل  ال  عنها،  »الدفاع«  بضرورة  أشعر  ـــ  التوقيف 
مطّول عليها. أظّن هذه هي إحدى الطرق األساسية حتى ال يفقد 
املرء صوابه: أن تسخر من الواقع، أن تسخر من نفسك، أن تسخر 
من كل شيء، مع حماولة، قدر اإلمكان، أال يكون هناك »ضحية« 
اللغات  لسخريتك. يف األملانية، هناك تعبري ُيستخدم يف معظم 
األخرى وهو Schadenfreude، وميكن ترمجته ببساطة إىل »مشاتة« 
وهو الفرح مبصائب وسوء حظ اآلخرين. عدا عن ذلك، من مّنا ال 

يدين للسخرية بعزاٍء ما؟ بشفاٍء ما؟

فنّ الوجود على قيد الحياة
تأتي السخرية بشكل أساسي من اهلوة بني التوّقع والواقع. واحد 
من أشهر األطر النظرية للسخرية، إىل جانب نظرية املتناقضات )أن 
التناقض يقع يف جوهر ما يسّبب الضحك( هي نظرية »التفوق« 
اإلغريقية )أفالطون وأرسطو ثم تبناها هوبز(. إذ إن التفوق على 
اآلخر هو من أهم حمركات السخرية. ولكن انطالقًا من مجلة غاري 
له«،  اإلنسان على ما حيصل  »إعالن تفوق  السخرية بكونها  عن 
ميكننا النظر إىل موضوع التفوق من زاوية أخرى. املسافة ال تعود 
بني الساخر واآلخر، بل بينه وبني الواقع نفسه. حياول الساخر أن 
يرتقي بواسطة السخرية على سري األحداث، وهي حماولة حتصني 
الذات ضد العامل اخلارجي، لذلك بالدرجة األوىل يقال إن السخرية 

هي آلية دفاعية.
إن السخرية، كما رآها شوبنهاور، ختلق حني نكون مرغمني على 
السخرية  كأن  حوله.  وافرتاضاتنا  للكون  رؤيتنا  ضبط«  »إعادة 
الواقع،  وبني  الفكرة  بني  والالمنطق.  املنطق  بني  الثغرة  تسّد 
بني املنتَظر وبني احلدث امُلخّيب. فيكون اإلنسان أحيانًا، بالفعل 
كما يقول املصريون يف معرض التوبيخ، »يضحك على خيبته«. 
القدر/ احلظ/ العشوائية هو سّيد السخرية، يقول ماكس إرنست. 
ما ميكننا القول إن السخرية هي تعبري لغوي بالغّي عن الطالق بني 
أحيان كثرية تتماهى مع مفهوم  الواقع واملنطق. لذلك هي يف 
كامو، طالق بني  تعريف  األساس، حبسب  الذي هو يف  العبثية 
العقل والعامل؛ طالق مبعنى انعدام االنسجام، انعدام الفهم. يرى 
الفيلسوف اإلنكليزي ساميون كريتشلي أن الضحك ميكنه أن يكون 
تعبريًا عن حدودنا، وحني يصبح األشخاص واعني حلدود فهمهم، 
يعكس الضحك هذه املتاهة ويعود بنا إىل حالنا املتواضع. يقول: 
وضعنا  لنهائيتنا،  احملدود  الشرط  ذلك  إىل  يردنا  »الضحك 
خارج  للطريان  الكوميديا  تسمح  حيث  وهنا  املتدهور،  اجلسدي 
على  إيانا  مرغمًة  بنواقصنا،  تذكرنا  السخرية  الرتاجيدي،  شرطنا 
االعرتاف حبالنا املتواضع وبتذكرينا بأن الشرط اإلنساني تراجيدي 
بشكل مطلق. كأنها أسلوب )بالغي( ملقاومة هذه الرتاجيديا، أو 
كما قال روبري إسكاربيت يف مؤلفه عن السخرية، إن السخرية هي 

فّن الوجود على قيد احلياة«.
ويربط جون موريل الذي أّلف »الشفاء الكوميدي«، تنمية السخرية 
عند الفرد باحلكمة، وبالقدرة على العيش بشكل جيد. يقول إن 
السخرية ميكن أن تساعدنا على حتصيل املعرفة األساسية للعيش 
جيدًا: نستطيع )بواسطتها( تعلم أن نقيم نقديًا املؤسسات اليت 
تتسلط على حيواتنا، نستطيع تعلم امتياز السخرية على العنف؛ 
جتعلنا نتعلم االستمتاع باحلياة، أن نتلذذ بعبثيتها عوضًا عن تركها 
تصدمنا أو تزعجنا، تعلمنا أن نأخذ مسافة من احلياة، إىل جانب 

استخدامها للتشبيك مع اآلخر«.
كما أن النكتة، بالنسبة للفيلسوف السلوفيين، سالفوي جيجك الذي 
يقدر هذا األسلوب كثريًا، هي الوسيلة األكثر اختصارًا الستنتاج 
يكون  أن  قاباًل  بكونه  شيئًا  حنّدد  »حني  كوني:  ــ  ظريف  شكل 
أن نرتكه  بأنه شيء ميكننا  انطباع  لدينا  للضحك، يصبح  مصدرًا 
خلفنا«. ولكن قبل ذلك كله، جيب اإلشارة إىل أن الكوميديا مثل 

يف مديح السخرية:  ألّن صراخنا شاهٌق جداً*
للتطهر  األجنع  الوسائل  من  هي  الرتاجيديا، 
)Catharsis(، كما الحظت الفلسفة اإلغريقية 
واحلزن  الغضب  تفّرغ  السخرية  أرسطو.  مع 
وغريهما من املشاعر السلبية، أو على األقل 
تعيد توجيهها. ونعلم بالطبع أن الضحك هو 
عالجات  يف  خصوصًا  معتمدة  عالجية  وسيلة 
عنصر  أنها  كما  الصدمة،  بعد  ما  اضطراب 
واالكتئاب.  القلق  على  التغلب  يف  مساعد 
لكن مسألة التطهر، جتعل السخرية موضع نقد 
لناحية أنها قد تكون عائقًا أمام الفعل وأنها 
حتول دون التغيري، خصوصًا يف عصر ما بعد 
احلداثة الذي يوصم بالسينيكية كسمة، األمر 

الذي ميكن مناقشته الحقًا أيضًا.

    السخرية أداة ناجعة، تنضم إىل 
التشكيك والنسبية يف تكوين الخصائص 

األساسية لهذا الزمن
ويف األصل، الحظ علم األعصاب أن اهلدف 

اللعب على الكالم مثاًل(.
عند هذا احلد ميكن االنتقال إىل زاوية أوسع يف تشريح املوقف 
أنه مل يعد باإلمكان قلب هذا  الساخر: »أدركنا منذ زمن طويل 
إىل  البائس  جريانه  إيقاف  وال  األفضل،  إىل  تغيريه  وال  العامل، 
األمام. مل يكن مثة سوى مقاومة وحيدة ممكنة : أاّل نأخذه على 

حممل اجلد«.
 السخرية يف أحياٍن كثرية هي ترمجة للعجز، أكان فرديًا أمام عبثية 
أو كان مجاعيًا باملعنى السياسي.  أحيان،  احلياة ووحشيتها يف 
روايته  من  املأخوذة  الشهرية،  كونديرا  مقولة  اعتبار  ميكن  كما 
األخرية »حفلة الالمعنى« كتكثيف وخالصة لثقافة ما يسمى بـ«ما 
بعد احلداثة«. السخرية أداة ناجعة، تنضم إىل التشكيك والنسبية 
يف تكوين اخلصائص األساسية هلذا الزمن منذ بداياته يف منتصف 

القرن املاضي.
»اهلل قد مات وحنن من قتلناه«، هي مجلة نيتشه الشهرية اليت 
أعلن فيها نهاية امليتافيزيقيا، واليت تعترب نذيرًا ملا بات ُيعرف 
بعصر ما بعد احلداثة. اهلل قد مات، وتاليًا الدين، األيديولوجيا، 

األخالق وأي منظومة قيمية متالئمة. فلماذا ال نضحك؟
من هنا، رأى اثنان من أشهر أعالم ما بعد احلداثة، أمبريتو إيكو 
وجون بارت، أننا غارقون يف »ما قيل سلفًا«، وأننا لن نستطيع 
اهلرب من الكليشيه إال عرب السخرية/ املفارقة والفكاهة. السخرية 
للسرديات  الضربات  لتسديد  واهلدم،  للتشكيك  أساسية  أداٌة 
الكربى اليت تريد »ما بعد احلداثة« التخّلص منها وإفساح اجملال 
األمريكي  للكاتب  ووفقًا  مكانها.  حتتل  أن  الصغرى  للسرديات 
النس أولسن، توازي السخرية التفكري املا بعد حداثي ألن كليهما 
يسعيان إىل قلب مراكز السلطة، وألنهما يزدريان مطلقًا الرؤى 
عالقة  إبراز  يف  ذلك  من  أبعد  ذهب  من  هناك  لكن  األحادية. 
مثل  التفكيكي  املنهج  ضمن  نقصان،  كعالقة  باملعنى  السخرية 
جان لوك نانسي الذي رأى أن السخرية تعكس العيب داخل كل 

حماوالت خلق املعنى.

خاتمة
يعتربها  وقد  فعال،  دواء  السخرية  أن  حول  اجلميع  يتفق  ال  قد 
البعض جمرد مسّكن وليست حالً جذريًا لآلالم واخليبات. ولكن هل 

هناك حلٌّ جذرّي أصاًل؟
العدميني،  من  والعشرين  عشر  التاسع  القرن  فالسفة  اشتكى 
النهاية  يف  الضحية  يوصل  خماتل،  موقف  أصحاب  واعتربوهم 
أن  غري  األخري.  سوء  بعدم  االقتناع  رمبا  بل  اجلالد،  مهادنة  إىل 
بة«، كما ختربنا سيمون  املوقف العدمي )والعدمية هي »جّدية خُميَّ
واملالءمة  التوقف عن حماوالت املصاحلة  إىل  يدعونا  دوبوفوار(، 
املنطقية بني تناقضات العامل، والتخلي عن طلب أي حلٍّ نهائي 
»االستسالم«  هذا  صاحب  يقع  أن  عوضًا  ولكن  التصّدع.  هلذا 
فريسًة لالكتئاب بسببه، يتحّصن بالسخرية حتى يتقبله. التحديق 

يف اهلاوية، والضحك منها، عوضًا من النحيب عليها.
* نتسّلق ضحكاتنا ألن صراخنا شاهٌق جدًا ــ وديع سعادة )ليس 

للمساء إخوة(.
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السفري،

جوي سليم

يو مينجون ــ »حديقة خلفية« )حرب وألوان على ورق ــ 170.2 × 140.1 سنتم ــ 2005(

اآلخرين يف  إنذار  كان  السخرية  الفكاهة/  من  األساسي  الفردي 
اجملموعة بأن الطارئ الذي كان يرصده الفرد، اتضح أنه أمر غري 
خطري. تأتي السخرية بعد زوال اخلطر، وتكون العالمة األوىل على 
حلول األمان. وهنا جتدر اإلشارة إىل ما وجده املتخصص يف علم 
النفس التطوري، جوفري ميلر، عن أن خصائص اإلنسان مثل »خفة 
الدم« تطورت مع عملية االنتقاء اجلنسي. إذ إن السخرية ظهرت 
كمؤشر على مميزات أخرى للفرد مرتبطة بالبقاء على قيد احلياة 
مثل الذكاء. ويف السياق نفسه، كان داروين قد وجد أن هناك 
بالفكاهة.  مرتبطة  التطورية  اإلجيابية  من  معينًا  نوعًا  األرجح  على 
وخلق  النزاعات  كحّل  فضائلهما  جانب  إىل  والفكاهة،  فالسخرية 
مكان اجتماعي آمن، هما بالطبع، طقس آخر وفعال جدًا، للتزاوج.

إىل ذلك ويف نقطة الفتة، رأى الفيلسوف اإلنكليزي روجر سكروتن، 
أننا حني نسخر من شخص ما، على عكس املتوقع، وعلى عكس 
عوضًا  عيوننا  ترفعه يف  السخرية  فإن  اإلغريقية،  التفوق  نظرية 
عن التنزيل من قدره. ألنها ببساطة تذكرنا، من خالله بإنسانيتنا 
وبالناقص فينا. نظرية سكروتن ممكن أن تكون حجة إضافية وجه 

من يربط، بتشدد أحيانًا، السخرية مبعايري الصوابية السياسية.

السخرية، السلطة واهلدم
مثلما أن السخرية هي آلية دفاع على املستوى الفردي، هي تصبح 
كذلك على مستوى أوسع ضمن بيئة عدائية، لذلك نراها تزدهر 
يف ظّل السلطات القمعية، بشكٍل يصبح أحيانًا السالح الوحيد. يف 
رواية »العنف والسخرية« للروائي املصري ألبري قصريي، يقول 
منّظر التنظيم السري يف إحدى اجلمل اليت حتولت إىل شبه أيقونة 
يف هذا اجملال: »أعرف شيئني يف غاية البساطة أما الباقي فال 
أهمية له: األول هو أن العامل الذي نعيش فيه حتكمه عصبة نبيلة 
من األنذال اليت لطخت األرض، الثاني، أنه ال جيب أن نأخذ األمر 

علي حممل اجلد ألن هذا هو ما يرغبون فيه«.
لكن املوقف اجلماعي الساخر له سلبياته حبسب البعض أيضًا. على 
اليت  املهرجانات  باختني  الروسي  األديب  استعاد  املثال،  سبيل 
كانت تشهدها أوروبا يف القرون الوسطى يف مناسبات معّينة، 
تلك  الصوم. يف  الذي يسبق فرتة  »عيد احلمقى«  مثل مهرجان 
املهرجانات كان يسمح للناس أن يقوموا بتصرفات تكون ممنوعة 
يف األيام العادية. يقوم الناس يف هذه األوقات بالسخرية من 
رموز السلطة، مبن فيهم امللكية واإلكلريوس، إىل جانب إمكانية 
تعليق القوانني واألعراف االجتماعية يف هذه الفرتات. هنا ميكن 
العودة إىل دور السخرية الذي قد ُيعترب سلبيًا بكونه يفّرغ الغضب 
أن  نعلم  وفيما  تغيريية.  قوة  إىل  حتويله  عن  عوضًا  واالحتجاج 
السلطة، أي سلطة،  التمرد ضد  أداة أساسية يف  السخرية هي 
يبدو أن اللذة الكربى اليت تنجم عن السخرية تكمن يف قابليتها 
لـ«انتهاك الفكر العقالني«. فرويد رأى أن التمرد األعمق الذي 
توّظف السخرية ألجله هو مترٌد على العقل. لذلك ميكن النظر إىل 
السخرية كفعل تعدي ضد سلطة العقل، املنطق. هرب مؤقت من 

عامل الراشدين اجلّدي والشاق، وعودة إىل العبث الطفولي.
النكات تنتهك قواعد اللغة، كما تهّشم وهم العالقة الصارمة بني 
اللغة والذات كوحدة متجانسة. مثلما ميكن لتحطيم احملّرم أن يكون 
أمرًا حيمل لذة للشخص الذي يطلق النكات وللجمهور يف تصور 
فرويد، بالنسبة ملؤلفة كتاب »الكوميديا: السيادة على اخلطاب« 
سوزان بوردي، التعدي اللغوي له فوائد نفسية. السخرية ترفع 
حّس الفرد بالسيطرة على اللغة، ما يؤدي إىل تعزيز »وهم التالؤم 
النفسي«. يف احملصلة، النكات تهشم ويف الوقت نفسه تقوي 
قواعد  الساخرون  خيرتق  إذًا،  وثابتة.  متالئمة  ذات  وجود  وهَم 
الرتميز بغية ترجيح قوتهم عليها )يظهر هذا بشكل أساسي يف 
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كـتابات

رماح بوبو - سورية

 2019 األول  تـشرين   12 Saturday 12 October 2019الـسبت 

يا حبيب أنت طلبت من اهلل  

يا حبيب أنت طلبت من اهلل  
      ترتاح والرب يغيرّ األوضاع

ى عشت العمر عنك ما ختلرّ
      تا صار املوت ميورّت األوجاع  

 وباإلميان صرت باجلو  متعلى
      ما يف قوه تقلك يا اخونا رجاع

حبيب قضى العمر آمن وصلى
        وطريق السما عنها ما ضاع

مبارح ظهرلو الرب بالنور متجلى
       قاهر املوت والقرب  واألطماع

رب القيامة فوق الكون متعلى
   مسعت صوتك عرفتك من االتباع

مشي معي عا جنتو  ل اهلل
            هدية الك يا حبيب مساع

ى عن األرض مفروض تتخلرّ
       واتبع طريقي ونور اهلل قشاع  

رحبت القيامة تعيش شب متحلى  
    بَسما  ما فيها حزن وبكي ودموع 

وما فيها موت ويأس أو اوجاع
املسيح قام حًقا قام  

مل أشأ الناصية
هكذا كنت عفريتة اللحظات الوامضة

أشق ثوب اهلمس املريب
الصنع منطادا

عرفت أوطانا كثية
آخر  و  صباحي  بني  ما  متتد  كلها 

ليلي
أوطانا حافلة بالعصافي و باحلصى

أوطانا تبيع قرنفال لبنات الريح
و أزرارا لألشجار

و سجونا لالوالد االشقياء
رأيت بييت خاليا مين

و مثة صوت يكرج بال صوت
ال تلتقطه العربات

سحنة  يغطي  كبي  مشمع  وهالين 
الكون

خلفه ترتاءى قرى رضيعة
التويت اىل نهدي

الوصول  لبأ  قبل  حلييب  سيجف 
وسأصيح

آاااه يا وطين
كم أنت مزحة طويلة

بساقني من عشب ماحل
آاااه يا حبييب

تلسعين دبابي تأتي من حبر ميضي
تركلين أرصفة نزقة املزاج

هال تأخذني اىل مرآتي
اركين اىل نبضك املهتز أمام طاولة 

الزلزال
امحلين

اىل مركب ال يقضمه قرش اجلهات
لنتماهى سوية يف حلاف الغرق

فالضوء فالشات تدمي
ولغيت بغو

مل تعرف الرعشة بعد..

عفريتة اللحظات الوامضة

If I live I live for the Lord and if I die for the Lord, life 
and death for one, but much prefer to go to be with 
the Lord at all times, because death is followed by 
the resurrection of every believer who believes in 
the death and resurrection of the Lord. We salute 
and die on this great hope that we have died with 
us and resided with him so that we may be with him 
forever. Habib died, but moved next to the Holy Lord 
Jesus Christ and here we are all bid farewell to you 
and say with one voice to meet, O traitors Habib 
Habib in the world of survival and eternal life.

اهداء من اخيك نوفل
كلمة رساء اىل اخي املرحوم حبيب حنا نوفل  املنتقل 
إىل جوار الرب القدوس يف سدني  - أسرتاليا.

ال  أناديكم راجيًا متوسرّ
يا حلمي وعظمي وشحمي ودمي ودمعي 

يا وفرة أحزاني وشحيح فرحي 
صديقي جَسدي مبا حتملُه من عْهٍر وُطهر  
ي وترحالي  ايها الدفق الذي الزمين يف حلِّ

يف هدأتي وهَلعي 
يف سكوني وصَخيب

شبيبيت ومشييب 
ارختائي وانشدادي 

رفقا بشاعر تدفق حرُفُه يف جوفك 
بعد حنٍي سيكون  جسدي زفرًة ورميما 

 خوانًا على مائدة الديدان 
ى من حشاشٍة مسجِة الطعم  وما تبقرّ
ميتصه جوف األرض ليكون وقودا 
فـُه خزانات كارتل »لوكهيد«  َتـتَلـقرّ

أو يف أنابيب برتول »ِشل«
أتوسل إليك يا إهلي القدير املكني 

مناي االرّ يتقد وقود رفاتي يف عجالت احلرب 
أوجاع  ممتهين  جيوب  اىل  يصار  مَثـنـًا  يكون  االرّ 

املكدودين 
الروليت  لصاالت  دافئًا  قدًا  ُمتَّ ُيال  أن  أْرأب 

وأوكار الداعرين 
دعُه يكْن وقودا يف فوانيس ذوي الظلمات 
أعرف ان املصباَح شاحٌب لكنه ُيوضح امللمح 

هكذا أريده ال ُيعمي األبصار 
وأنت أيها اجلَدث يا َمن حويَتـين حانيا مطببا 
لُه مطر احلياة  أنقذَتـين أنا العصفور الذي بلرّ

اته السود العميمة  بزخرّ
كنَت لي ملجًأ غي حصني
ًا من أعواد املشانق  ِعـشرّ

زنزاناٍت من حديد أجسادنا 
غي أنها أحيلْت إىل سرفات دبابات ساحقة 

حماٌل ان تكون وهنْت من دوس نعال السلطات 
جسدي املوشوم بالعذابات 

ق مثل ثريا صدئة مظلمة  املعلرّ
د كتابوٍت ال ُيبكيه حاٍن  امُلمدرّ
دعوه ُيـقرْب بال صالة جنازة 
م أزعر   يرعى طقوسها معمرّ

يصحبُه أمي حرٍب يهلُل للشهادة 
ُح لي تلوية الوداع   ى ال يلورّ جَسدي امُلسجرّ

يا َمن َحَويـَتـين يف جوف األرض 
إْن مل أكْن أصلح وقودا 

ني كومًة ضئيلة من فوسفات  فصيرّ
ألشبع بعض الزهور مسادا عضويا 

خيصب ميامسها ، أوراَقها 
يوسع عطَرها نشرًا 

وأنِت أيتها األرض اليت محَلـْتـين 
مل تعبئي بثقال ذنوبي 

ارتضيِت بعواهين وشطحاتي 
مثلما استأنسِت ِبُنـبلي ورباطة جأشي 

نزقي  فورات  ونَتف  خطاياي  ة  قلرّ على  آسف 
وضعفي 

سوف أحيا يف مماتي مبتهجا 
دهان  من  سالٍم  هنيهَة  العامل  هذا  استنار  لو 

وقودي 
وأورقت الزهور ولو حملٍة 

ضاحكًة من حشاشة مسادي..

جواد غلوم: وصّيٌة إىل رفاتي
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تتـمات

سجال يف جملس الوزراء...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أبقى مستوردي القمح عالقني. جلأ هؤالء إىل التكتيك نفسه الذي 
النفط، أي دفعوا أصحاب األفران إىل اإلضراب  نفذه مستوردو 
كما دفع مستوردو النفط أصحاب احملطات إىل اإلضراب. النتيجة 
وزير  استجابة  إىل  أّدى  ما  السلعة،  بانقطاع  تهديد  احلالتني  يف 
أمس يف  واستقبلهم  األفران  بطيش ألصحاب  منصور  االقتصاد 

لقاء لالطالع على مشكلتهم مع التعميم.
إال أن البيان الصادر عن جتمع أصحاب املطاحن يف لبنان يكشف 
رفضهم للتعميم بوضوح. ويؤّكد البيان أن أصحاب املطاحن اختذوا 
قرارًا ببيع الطحني وقبض مثنه بالدوالر، معلنني تضامنهم مع قطاع 
األفران جلهة عدم قدرتهم على تسديد املرتّتب عليهم بالدوالر غري 
املتوفر بالسعر الرمسي، وأن املخزون لدى املطاحن بدأ يتناقص 

ويرتاجع بشكل كبري وخطر.
الدوالر  آخر. فرغم وجود  التعامل مع األزمة تظهر من مكان  خفة 
السوق  االول يف  الصرف سّجل أمس  إاّل أن سعر  يف األسواق، 
احمللية 1613 لرية للدوالر الواحد. وهذا األمر إن دّل على شيء، 
فإنه يؤّكد جمددًا أن مصرف لبنان واحلكومة يتعامالن مع األمر كأنه 
واقع، أي وجود سعرين للدوالر، واحد رمسي وآخر يف »السوق 

السوداء«.
رًا تقاعس احلكومة عن التحّرك ومل تستدع سالمة لسؤاله   وليس مربَّ
عن األمر، وخصوصًا أن قانون النقد والتسليف يلحظ يف املادة 72 
منه أن »احلكومة تستشري املصرف )املركزي( يف القضايا املتعلقة 
بالنقد وتدعو حاكم املصرف إىل االشرتاك يف مذكراتها حول هذه 

القضايا«.
ويف السياق، مل خترج جلسة جملس الوزراء، أمس االول، بقرارات 
اإلصالح  جلنة  الواردة يف  االقرتاحات  بنقاش  اكتفت  إّنا  بارزة، 
املالي واالقتصادي. وعدا عن التوّجه اإلجيابي إلقرار قانون ضمان 
الشيخوخة وقانون اجلمارك والقانون الضرييب، طغى على اجللسة 

سجال اقتصادي/ سياسي من نوع آخر.
تنشيط  ضرورة  سّيما  وال  واإلصالحات،  املوازنة  نقاش  ضمن 
االقتصاد وعالج العجز يف ميزان املدفوعات وتأمني العملة الصعبة، 
وضع الوزير حممد فنيش مسألة انعكاس فتح معرب البوكمال بني 
كالم  معه.  التعامل  احلكومة  على  وجب  كمعطًى  والعراق  سوريا 
فنيش، الذي طرحه من خلفية اقتصادية، أحدث الحقًا سجااًل كبريًا 
بني الوزراء، اشرتك فيه احلريري، الذي طلب أن ال خيرج األمر إىل 
اإلعالم. لكن على الرغم من متّنيه، حاول الوزير وائل أبو فاعور 
ووزراء القوات استثمار ما حصل يف اجللسة لتحويله إىل »انتصار« 

شعبوي إعالمي.
وحبسب املعلومات، فإن فنيش اقرتح أن تتم االستفادة من فتح 
أن  وخصوصًا  الكبري،  العراقي  السوق  على  االنفتاح  عرب  املعرب 
املنتوجات اللبنانية مطلوبة عراقيًا، والتكلفة عالية ملرور البضائع 
عرب معرب نصيب األردني )يف جنوب سوريا(، واليت تصل إىل 1800 

دوالر للشاحنة الواحدة، كما أكد وزير الزراعة حسن اللقيس. 
معنية مبعاجلة  احلكومة  أن  أساس  على  يقوم  الذي  فنيش  وَطْرُح 
هذه املسألة مع سوريا، أّيده سريعًا وزير اخلارجية جربان باسيل، 
الذي كشف أنه حتّدث باألمر مع احلريري قبل يومني واقرتح أن 
يتّم تكليف وزير حمّدد بشكل رمسي من قبل احلكومة للتفاوض مع 
سوريا. بدوره، أّكد احلريري أن الوزير يوسف فنيانوس كان قد 
فاحته باملوضوع قبل أسبوع. بينما مل يتوّقف وزير الدولة لشؤون 
التجارة اخلارجية حسن مراد منذ أشهر عن طرح موضوع نصيب، 
والحقًا البوكمال، يف التداول اإلعالمي، مطالبًا باحلوار مع سوريا 

بشأن تفعيل هذه اخلطوط التجارية املهمة.
    الحريري

وكشف احلريري أن األردن يتفاوض مع األمريكيني منذ مّدة ألجل 
السماح له مبّد لبنان بالكهرباء )500 ميغاوات( عرب سوريا، مبلغًا 
الوزراء أنه إذا جنح األردنيون يف إقناع األمريكيني، فإنه سيوافق 

سريعًا على األمر ملا فيه مصلحة لبنان.
شدياق  مي  والوزيرة  فاعور  أبو  أصاب  والوزراء،  احلريري  كالم 
وما  سياسي،  طرح  إىل  الطرح  حيّول  منهما  كل  فراح  بغضٍب، 
يسمونه »االعرتاف بالنظام السوري«! ويف حماولة منهما للضغط 
أن  يقبل  كيف  احلريري  وشدياق  أبوفاعور  سأل  احلريري،  على 
يكّلف وزير بشكل رمسي للتفاوض مع سوريا، بينما هناك »حكم 
باإلعدام« صادر عن القضاء السوري حبّقه. بدوره، اعرتض الوزير 
كميل أبوسليمان أيضًا على طرح باسيل وفنيش، قائاًل إن هناك 
وزراء يزورون سوريا وتغّض احلكومة الطرف، فتدّخل باسيل وأّكد 
أنه ال ميكن أن تستمر األمور كذلك، وأنه جيب تكليف وزير بصورة 
رمسية. وبعد تطّور النقاش، طلب احلريري أن يتم تأجيل األمر وأن 

يبقى بعيدًا عن اإلعالم.
ومل يكتف أبوفاعور بتحويل املوضوع إىل سياسي، بل اعرتض على 
بيان وزارة اخلارجية الذي يدين العدوان الرتكي على سوريا، معتربًا 
أن املوقف خرق للنأي بالنفس، فما كان من باسيل إاّل أن ذّكره 
مبواقف الدول العربية الشاجبة للعدوان ومبوقف اجلامعة العربية، 
سائاًل: »هل من أحد على هذه الطاولة مع اعتداء أي دولة أجنبية 

على أي بلد عربي؟«.
من جهته، عّلق الوزير فنيش يف اتصال مع الزميلة »األخبار« على 
ما دار يف اجللسة، مؤّكدًا أن »بعض الفرقاء يعيشون يف أوهام 
الشباب  وزير  وقال  البلد«.  مصلحة  معهم  تفرق  وال  وعصبيات 
بشكل  أمريكيًا  مستهدفون  سياسي  كفريق  »حنن  والرياضة: 
االستهداف،  هذا  مبواجهة  احلكومة  نطالب  ال  ذلك  ومع  مستمر، 

وعندما يطرح أحد مسألة ختّص العالقة مع أمريكا ويقول لنا من 
أجل مصلحة البلد، فنحن ال نعرقل، مع اقتناعنا بأن كل ما يأتي من 
أمريكا ضد مصلحة البلد. انطالقًا من هذا املوقف، طرحنا ضرورة 
حبث مسألة معرب البوكمال مع سوريا، لكن يبدو أن البعض يسعى 

إىل القول إنه »يتصّدى«، ال نعرف يتصّدى ملاذا أو ملن؟«.
شقري يطلب 200 ألف دوالر

يف  اإلنفاق  ارتفاع  أسباب  النيابية  االتصاالت  جلنة  تبحث  وفيما 
تشكيل  نواب  ويقرتح  اإليرادات  تدني  مقابل  االتصاالت،  قطاع 
جلنة حتقيق برملانية لتحديد مكامن اهلدر والفساد يف القطاع، وتتم 
دراسة موازنة تقشفية القتطاع املزيد من احلقوق للمواطنني، برز 
طلب وزير االتصاالت حممد شقري )الذي رفض تلبية دعوة املدعي 
االتصاالت  إليه( من شركيَت  ابراهيم لالستماع  املالي علي  العام 
»ألفا« و«تاتش« ومن هيئة أوجريو دفع ما ُيقارب الـ 200 ألف 
دوالر )املبلغ سُيقّسم على الثالثة(، لقاء حصول الوزارة على جناح 
برشلونة.  يف  سنويًا  ُيعقد  الذي  لالتصاالت  العاملي  املؤمتر  يف 
أموال اخللوي ال ختضع لقانون املوازنة العامة أو لقوانني الرقابة، 
كامل  ُحصرت  الصحناوي،  نقوال  الوزير  أيام  العقد  تعديل  وبعد 
النفقات بيد الوزير، ما ُيشّكل »غطاء« لشقري لطلب هذا املبلغ من 
»أوجريو« و«ألفا« و«تاتش«، لصرفه على حاجة غري أساسية. هي 
ليست املّرة األوىل اليت يطلب فيها شقري متويل اجلناح يف املؤمتر، 
املبلغ،  »ألفا« دفع  املاضي، وحينذاك رفضت  العام  فقد فعلها 

ومن املتوقع أن ترفض الطلب هذه السنة أيضًا.
الدوالر بـ1610 لريات

الناس،  القلق عند  ثانية، فبالرغم من اخنفاض مستوى  من جهة 
وبالتالي اخنفاض اهلجمة على شراء الدوالر، إال أن العملة األمريكية 
حماّل  يف  اللبنانية،  اللرية  مقابل  مرتفعة  أسعار  على  حافظت 
الصرافني  عند  للدوالر  تداول  االول  أمس  سّجل  فقد  الصّرافة. 
ما بني 1600 و1610 لريات. وبالرغم من أن السوق كانت تفتتح 
بـ1540 لرية، إال أن هذا السعر بدا وهميًا ألنه كان يقرتن باإلشارة 
إىل عدم توفر الدوالرات، اليت مل تظهر إال بعد وصول السعر إىل 

1600 لرية، يف أداء »عكسّي« للسوق. 
وتأتي هذه األسعار، يف ظل استمرار مصرف لبنان يف جتاهل هذا 
منه  تأكيدًا  الصرافني،  مع  دور  أي  لعب  عن  واالبتعاد  املوضوع 
لبنان رياض سالمة األسبوع املاضي  أعلنه حاكم مصرف  على ما 
عن أن ارتفاع سعر الصرف هو مشكلة بني الصّرافني والشركات 
استمر يف  املصرف  أن  علمًا  فيها.  املركزي  املصرف  يتدخل  لن 
تأمني الدوالرات للمصارف، بالسعر الرمسي )1507 لريات( اليت 
استعملتها إما لتغطية عمليات االسترياد أو لتمويل حتويالت كبار 

املودعني من اللرية إىل الدوالر.

نزوح كثيف لألكراد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بعدما بدا أنه ضوء أخضر من  ترمب الذي سحب جنودًا أمريكيني 
من نقاط حدودية وتعّرض النتقادات لتخليه عن األكراد، شركاء 

واشنطن يف دحر تنظيم الدولة اإلسالمية.  
الدولي  األمن  جملس  يف  األوروبيون  اخلمسة  األعضاء  وطالب 
العسكري  عملها  بوقف  »تركيا  اخلميس،  االول  امس  بيان  يف 
األحادي«، اثر اجتماع طارئ ومغلق يف نيويورك، يف وقت طلبت 
فرنسا اخلميس عقد اجتماع طارئ للتحالف الدولي، يف ظل ختّوف 

أوروبي من أن ينعش اهلجوم التنظيم املتطرف.
حبسب  هلا،  موالية  سورية  وفصائل  الرتكية  القوات  وسيطرت 
املرصد السوري حلقوق اإلنسان، على 11 قرية حدودية، معظمها 
شنت  كما  كثيف.  مدفعي  قصف  وسط  أبيض،  تل  بلدة  قرب 
طائرات تركية غارات على املنطقة املمتدة بني تل أبيض ورأس 

العني. 
وتوّقع حمللون يف وقت سابق أن يقتصر اهلجوم الرتكي يف مرحلة 
أوىل على هذه املنطقة ذات الغالبية العربية واليت يبلغ طوهلا أكثر 

من مئة كيلومرت.
وأعلنت األمم املتحدة اخلميس أن 70 ألف شخص نزحوا مؤخرا جراء 
تصاعد العنف يف البلدات السورية احلدودية باجتاه مدن احلسكة 

والرقة وحميطهما.
ويف بلدة تل متر، شاهد مراسل فرانس برس عشرات النازحني من 
رجال ونساء وأطفال حيملون يف سياراتهم ويف شاحنات صغرية 

أمتعتهم من ثياب وأدوات منزلية وحتى خزانات املياه.
وقال ريزان حممد )33 عامًا( لفرانس برس أثناء فراره وعائلته من 
مدينة القامشلي اليت يطاوهلا القصف املدفعي »البارحة كان يومًا 

مرعبًا«، مضيفًا »نتوجه إىل الريف، مل نعد نشعر باألمان«.
وشاهد مراسل فرانس برس صباحًا على الطريق الدولي املؤدي إىل 
رأس العني حافالت حمّملة مبقاتلني من قوات سوريا الدميوقراطية 

يف طريقها إىل جبهات القتال. 
و29  مدنيني  عشرة  مقتل  املاضي  األربعاء  منذ  املرصد  وأحصى 

عنصرًا من قوات سوريا الدميوقراطية جراء اهلجوم.
يف اجلانب الرتكي، قتل ستة مدنيني، بينهم رضيع سوري وطفلة 

اخلميس يف قذائف اتهمت السلطات مقاتلني أكرادا بإطالقها. 
»اجتماع طارئ للتحالف«

وحذرت 14 منظمة إنسانية وإغاثية يف بيان مشرتك امس االول 
اخلميس من حدوث أزمة إنسانية جديدة يف مشال شرق سوريا.

وأبدى األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش قلقه البالغ 
إزاء تصاعد العنف، معتربًا أن »ما علينا القيام به يف الوقت الراهن 

هو التأكد من نزع فتيل التصعيد«.

وتهدف أنقرة من اهلجوم، الذي نّددت به دمشق وحليفتاها طهران 
تبعد  كيلومرتًا،  ثالثني  بعمق  آمنة«  »منطقة  إقامة  إىل  وموسكو، 
إليها قسمًا كبريًا من 3,6 ماليني  األكراد وتعيد  املقاتلني  عنها 

سوري جلأوا إىل أراضيها.
وهذا ثالث هجوم تشّنه تركيا مع فصائل سورية موالية هلا يف 
مشال سوريا، بعد هجوم أّول عام 2016 سيطرت مبوجبه على مدن 
حدودية عّدة، وثاٍن عام 2018 سيطرت خالله على منطقة عفرين 

الكردية.
وُتصنف أنقرة وحدات محاية الشعب الكردية »إرهابية«، وتعتربها 
الذي خيوض متردًا ضدها منذ  الكردستاني  العمال  امتدادًا حلزب 

عقود.
بدأت العملية الرتكية األربعاء بعد يومني من سحب واشنطن بني 
50 ومئة جندي من نقاط حدودية بقرار من  ترمب، الذي تعرض 
النتقادات واسعة والّتهامات بالتخّلي عن املقاتلني األكراد الذين 
تنظيم  ضد  املعارك  يف  مقاتل  ألف   11 تقديراتهم  وفق  فقدوا 

الدولة اإلسالمية.
ودعا األكراد املتمرسون بالقتال واشنطن إىل فرض حظر جوي من 

شأنه أن يساعدهم يف التصدي للهجوم الرتكي. 
تداعيات اهلجوم على  البالغ من  أوروبية عدة قلقها  وأبدت دول 
مواصلة املعركة ضد خاليا تنظيم الدولة اإلسالمية، ومن احتمال أن 
ُيسهم يف انتعاشه جمددًا مع انصراف املقاتلني األكراد إىل مواجهة 

تركيا. ووجهت انتقادات الذعة إلردوغان.
ونّبه الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون تركيا اخلميس اىل »خطر 

مساعدة داعش يف إعادة بناء خالفته«.
ودعا وزير اخلارجية الفرنسي جان ايف لودريان التحالف الدولي 
ضد  املعركة  وألن  جديدًا  وضعًا  نشهد  ألننا   « اجتماع  عقد  اىل 
داعش ميكن أن ُتستأنف«، معتربًا أن التنظيم »ال ينتظر سوى هذه 

الفرصة للخروج«.
لكن إردوغان قال امس االول اخلميس »سنفعل ما هو ضروري مع 
املساجني من تنظيم الدولة االسالمية )...( من جيب أن يبقوا يف 
السجن سنبقيهم فيه، وسنرسل اآلخرين إىل بلدانهم األصلية، إذا 

قبلت هذه األخرية«.
تذكر:  األوروبي،  االحتاد  »أيها  قائاًل  اهلجوم  منتقدي  على  ورّد 
أقوهلا جمددا، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، فسنفتح 

األبواب ونرسل لكم 3,6 ماليني مهاجر« سوري.

 12 ألف سجني
وأعلنت اإلدارة الكردية اخلميس أن القصف الرتكي طاول سجنًا 
يقبع فيه مقاتلون أجانب من التنظيم يف مدينة القامشلي، فيما 

ذكر املرصد أن القصف استهدف حميطه.
التنظيم،  من  عنصر  ألف   12 الدميوقراطية  سوريا  قوات  وتعتقل 
وفق ما قال مسؤول هيئة العالقات اخلارجية يف اإلدارة الذاتية 
عبد الكريم عمر لفرانس برس. وبني هؤالء 2500 إىل ثالثة آالف 

أجنيب من 54 دولة.
ويتوزع هؤالء على سبعة سجون مكتظة موزعة على مدن وبلدات 

عّدة، بعضها عبارة عن أبنية غري جمهزة وختضع حلراسة مشددة.
سوريا  قوات  أن  حمللون  يرى  القتال،  على  إصرارها  ورغم 
الدميوقراطية لن تتمكن من صد هجوم ميتد على مناطق حدودية 

واسعة خصوصًا يف ظل قصف جوي يستهدفها.
ويقول الباحث يف مركز األمن األمريكي اجلديد نيكوالس هرياس 
»تركيا والفصائل السورية معها ستخرق دفاعات  لفرانس برس 
السؤال  لكن  فيها«،  ثغرة  وحتدث  الدميوقراطية  سوريا  قوات 
ستتقدم  مدى  أي  إىل  معرفة  »يكمن يف  إليه  بالنسبة  األساسي 

تركيا قبل أن توقفها األطراف الدولية واإلقليمية«.
واعتربت طهران أن احلل يكمن يف انتشار قوات النظام يف هذه 
األكراد ودمشق،  مفاوضات بني  إىل  روسيا  املنطقة، كما دعت 

األمر الذي رحبت به اإلدارة الكردية.

صاروخان يستهدفان...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وتسربًا نفطيًا يف البحر األمحر.
النفط  صهاريج  من  اثنني  تلف  إىل  أدى  االنفجار  أن  وذكرت 
سبب  يف  التحقيق  جيري  أنه  إىل  مشرية  الناقلة،  يف  الرئيسية 

االنفجار وال يستبعد اخلرباء أن يكون نتيجة عمل إرهابي.
البحر  يف  مستقرة  حالة  يف  اإليرانية  الناقلة  إن  الوكالة  وقالت 
جدة  مدينة  ميناء  من  كيلومرتًا   96 حنو  بعد  على  وترسو  األمحر، 

السعودي.
وأفادت وسائل إيرانية بأن طاقم الناقلة سيطر على احلريق الذي 

نشب فيها إثر هجوم، وال توجد إصابات بني أفراد الطاقم.
من جهتها، قالت شركة النفط الوطنية اإليرانية إن هناك احتمااًل 
البحر األمحر نامجًا عن  أن يكون انفجار ناقلة النفط اإليرانية يف 

هجوم صاروخّي.
استهدفا  صاروخني  إن  للنفط  اإليرانية  الوطنية  الشركة  وقالت 
الناقلة عند الساعة 5:00 و5:20 فجر اجلمعة )امس( وتسببا يف 

االنفجار.
على  حريق  نشوب  اإليرانية  النفط  لناقلة  املالكة  الشركة  ونفت 

متنها، مؤكدة أن أفراد طاقمها خبري وأن تسرب النفط توقف.
بدوره، قال متحدث باسم األسطول اخلامس األمريكي، املتمركز يف 
البحرين، »إننا نعلم بالتقارير اإلعالمية املتعلقة بالسفينة اإليرانية 

وليس لدينا أي معلومات أخرى«.
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
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

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood
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مــلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
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 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

سيارات فورد إدج مبا فيها 
باألداء  املعززة   ST طراز 
فصل  نظام  تقّدم  العالي 
من  األول  الرباعي  الدفع 
حتسني  يف  ليساعد  فورد 
استهالك  من  وحيد  اجلر 
بالطراز  مقارنة  الوقود 

السابق.

الرباعي  الدفع  فصل  نظام 
الدفع  بني  تلقائيًا  ينتقل 
عجلتني  إىل  العجالت  جبميع 
باستخدام  البصر  بلمح 
االصطناعي  للذكاء  تقنيات 
انزالق  مثل  معلومات  جتمع 
احمليطة  والظروف  العجالت 
على الطريق وسرعة السيارة 

الذكاء االصطناعي يف سيارات فورد إدج حيد من استهالك الوقود

 2019 األول  تـشرين   12 Saturday 12 October 2019الـسبت 

طرحت فولكس واجن جمموعة تصميم جديدة باللون األسود لسيارتها 
لسيارة  اختياري  كتجهيز  االستعماالت  متعددة  املدجمة  الرياضية 
تيغوان R-Line. وتقدم هذه اإلضافة اجلديدة ملسات مجالية باللون 
األسود على األجزاء اخلارجية لطرازR-Line من سيارة تيغوان، حيث 
يأتي كل من غطائي مرايا الرؤية اخلارجيتني، وقضبان السقف، 
التهوية  فتحات  وأجنحة   »R« بطراز  واخللفي  األمامي  واملصدين 
باللون األسود، باإلضافة إىل إطاري املصابيح األمامية اليت تأتي 
بلون أسود المع. كما توفر الباقة عجالت أملنيوم سوداء قياس 20 
من طراز »سوزوكا« كتجهيز اختياري. وتعزز الباقة اجلديدة املظهر 

الرياضي األنيق لسيارة تيغوان.  
وتعترب،   ،2007 عام  يف  األسواق  يف  مرة  ألول  تيغوان  ُطرحت 
على  مبيعًا  السيارات  طرازات  أكثر  من  واحدة  كونها  إىل  إضافة 
مستوى العامل، ولكنها ايضا من أكثر طرازات عالمة فولكس واجن 
مبيعًا يف الشرق األوسط. ثم ُطِرح اجليل الثاني من سيارة تيغوان 
يف عام 2016، لتصبح أول سيارة رياضية متعددة االستعماالت من 
 ،)MQB( فولكس واجن تعتمد على نظام املكون العرضي املعياري
شأنها شأن سيارة جولف الشهرية وسيارة تريامونت اجلديدة ذات 

السبعة مقاعد. 
وبفضل براعة تصميم اجليل الثاني من سيارة تيغوان وتناسقه، 
عليها  تضفيان  الدقيقة،  الرياضي  هيكلها  أبعاد  إىل  باإلضافة 

مظهرًا قويًا ال ميكن أن ختطئه العني.
وتعليقًا على إطالق باقة التصميم اجلديدة، صرَّح جيغار راجاني، 
مدير املنتجات يف فولكس واجن الشرق األوسط قائاًل: »حنن يف 
غاية احلماس لطرح باقة التصميم اجلديدة باللون األسود لسيارة 
التصميم  باقات  األوسط. فقد القت  الشرق  R-Line يف  تيغوان 
باللون األسود جناحًا يف أرجاء هذه املنطقة، وحنن سعداء بتقديم 
سيارتنا الرياضية املدجمة متعددة االستعماالت بهذا املظهر املميز 
األنيق. ال شك أن هذه الباقة ستجذب العمالء الذين يرغبون يف 

زهم على الطرقات«.  سيارة عملية ُتيِّ
تعترب سيارة تيغوان من أكثر السيارات الرياضية املدجمة متعددة 
االستعماالت تطورًا يف العامل ملا تتميز به من جتهيزات مبتكرة توفر 
أعلى مستويات األمان والرفاهية واملعلومات والرتفيه والديناميكية 
ارة؛ حيث توفر سيارة تيغوان أقصى درجات الراحة، مع  يف السيَّ
نظام املعلومات والرتفيه Discover Pro 9.2، واملصابيح األمامية 
بتقنية LED وخاصية أضواء االنعطاف، وإضاءة حميطية داخلية، وفتحة 

سقف بانورامية. 

وتأتي السيارة تيغوان مبجموعة كبرية من التجهيزات االختيارية على 
مستوى األنظمة التقنية، من بينها نظام تثبيت السرعة املتكيف، 
ونظام املساعدة على ركن السيارة، ونظام مراقبة حميط السيارة، 
والباب اخللفي الذي ُيفَتح وُيغلق كهربائيًا، ولوحة أدوات القيادة 
األمامي  الزجاج  على  العرض  وشاشة  بالكامل،  الرقمية  الرئيسية 
  App Connect نظام  يتيح  ذلك،  على  عالوة  للسائق.  املواجه 
احلالية  الذكية  اهلواتف  من  نوع  أي  توصيل  السيارة  املتوفر يف 
والرتفيه  املعلومات  نظام  يف  وأندرويد  آبل  بنظامي  تعمل  اليت 

بالسيارة.

ويربز من هذا املنطلق مدى تيز هذا النظام«.
 

تقنيات متطورة حتد من استهالك الوقود

إن نظام فصل الدفع الرباعي هو سب واحد فقط جيعل من سيارة 
فورد إدج من طراز 2019 اجلديدة حتد من استهالك الوقود، إذ 
تتاز السيارات مبعدل مقدر الستهالك الوقود يبلغ 13.3 كيلومرت 
لكل لرت واحد يف وضع الدفع جبميع العجالت؛ يف حني يرتفع ذات 
املعدل إىل 13.8 كيلومرت لكل لرت واحد عند حتوهلا إىل وضع الدفع 

بالعجالت األمامية.
 

ومع نظام دفع قياسي جلميع العجالت وحمرك EcoBoost سعة  2.7 
لرت V6 يف سيارة فورد إدج ST، تتمتع أول سيارة رياضية متعددة 
االستعماالت من مركبات فورد فائقة األداء مبعدل مقدر الستهالك 
الوقود يبلغ 11.8 كليومرت لكل لرت واحد- ويعين ذلك بأن متوسط 
استهالك الوقود يف سيارة إدج ST يزيد بنحو 70 كليو مرت يف كل 

خزان وقود عن اجليل السابق وهو سيارة إدج الرياضية. 
 

وتؤكد هذه األرقام على التحسينات اليت أجريت على سيارات إدج 
اجلديدة  التقنيات  من  عدد  إضافة  وتثلت يف  بسابقتها،  مقارنة 
السيارة،  اهلوائية يف  الديناميكية  على  التحسينات  من  وجمموعة 

وساعدت جمتمعة يف حتقيق هذه النتائج.
 

وتشتمل مزايا تقنية توفري الوقود يف سيارة فورد إدج اجلديدة 
على:

ناقل احلركة األوتوماتيكي اجلديد بثماني سرعات الذي يقدم اثنني 
دورات  عدد  بتخفيض  ويقومان  السرعة،  مضاعفة  تروس  من 
على  السري  خالل  الوقود  استهالك  لتحسني  الدقيقة  احملرك يف 

الطرق السريعة.
التسخني النشط لناقل السرعة يعمل على اسرتداد الطاقة احلرارية 
لتسخني ناقل السرعة بشكل أسرع. وتقوم هذه التقنية باإلضافة 
إىل سائل ناقل السرعة األتوماتيكي الذي ميتاز باخنفاض لزوجته 
كثريًا وقدرته الكبرية على التحّمل والذي ُصمم خصيصًا لسيارة 

إدج اجلديدة، بالتقليل من االحتكاك وبالتالي توفري الوقود.
تقنية التوقف واالنطالق التلقائي تساعد يف توفري الوقود           ·
من خالل إيقاف تشغيل احملرك عند توقف السيارة، ثم إعادة تشغيلها 

تلقائيًا حلظة حترير الفرامل.
·         تقنية إيقاف تدفق الوقود عند تباطؤ السيارة تعمل على قطع 

الوقود عن احملرك عند تقليل السيارة لسرعتها.
·         تقنية إعادة تدوير غاز العادم اليت حتد من االنبعاثات الضارة 

وتعزز الكفاءة.
وسعيًا إىل حتسني الديناميكية اهلوائية يف السيارة، تأتي طرازات 
2019 مزودة بغوالق نشطة للشبكة األمامية، ودروع كاملة أسفل 
السيارة وستائر هوائية تشكل منطقة ذات ضغط هواء مرتفع حول 

السطح اخلارجي للعجالت واإلطارات لتقليل السحب.

واستخدام ماسحات الزجاج ودرجة احلرارة اخلارجية.

مزايا أخرى يف سيارة إدج وطراز ST للمساعدة يف تقليل استهالك 
تدفق  وإيقاف  السرعة؛  لناقل  النشط  التسخني  الوقود وتتضمن 

الوقود عند تباطؤ السيارة؛ وإعادة تدوير غاز العادم.
 

بنظام  املزودة   2019 عام  اجلديدة طراز  إدج  فورد  تتمتع سيارة 
الدفع الرباعي بالذكاء الكايف للتعّرف على ظروف القيادة املختلفة 
والتحول تلقائيًا بني وضع الدفع بعجلتني والدفع الرباعي. وتقوم 
هذه امليزة بتفعيل نظام الدفع الرباعي عند الضرورة، وتساعد يف 

احلد من استهالك الوقود عند التحول للدفع بعجلتني.
 

تقنية هي  الرباعي، ويعترب  الدفع  النظام اسم فصل  وحيمل هذا 
األوىل من نوعها تستخدم أحد أشكال الذكاء االصطناعي، ويتمتع 
بقدرة على إجراء عمليات حسابية أسرع من العقل البشري. وبناًء 
املتطورة،  املستشعرات  تقّدمها جمموعة كبرية من  معلومات  على 
تتمكن إدج من اختاذ القرار عند احلاجة إىل الدفع جبميع العجالت 
والتحول إىل الدفع بالعجالت األمامية عند غياب تلك احلاجة، وذلك 

يف غضون جزء من الثانية فقط.
 

ويف هذا اإلطار، قال ادريان كوتزي، مدير تسويق املنتجات لدى 
الدفع من  »يعترب مفهوم حتويل  وأفريقيا:  األوسط  الشرق  فورد 
يف  يكمن  التحدي  لكن  للغاية،  بسيطًا  فقط  عجلتني  إىل  رباعي 
تطبيقه. ألن االنتقال من الدفع بعجلتني إىل مجيع العجالت حيتاج 
تقنية تتسم مبا يكفي من السرعة واالنسيابية كي ال يشعر السائق 

بالتغيري«.
 

ويستخدم النظام عقاًل اصطناعيًا إلكرتونيًا جديدًا بالكامل وخمصصًا 
لتلقي إشارات من نقاط استشعار متعددة تتوزع يف أحناء السيارة. 
العجالت على  التحكم باجلر للتعّرف على حركة  ويتفاعل مع نظام 
الطريق، ويتلقى إشارات من املكابح املانعة لالنغالق ملعرفة ما إذا 
كان هذا النظام نشطًا. حتى أنه يتعّرف على عمل ماسحات الزجاج، 
أو يف حال كانت سيارة إدج تسحب مقطورة ما، وهو قادر أيضًا 

على قياس درجة احلرارة خارج السيارة.
 

التحكم بالقوة بلمح البصر

مجيع  وتعاجل  الرتجيحي«  »املنطق  تستخدم  خبوارزمية  إدج  تنفرد 
البيانات لتحديد الوضع املثالي للدفع بالعجالت األمامية أو بالدفع 
الرباعي. ومن خالل إجراء رصد مستمر، يتمكن النظام يف غضون 
جبميع  الدفع  تفعيل  إىل  احلاجة  حتديد  من  فقط  ثانية  ملي   10
العجالت أو إيقافه. ويتمكن بسرعة فائقة من توزيع القّوة املتاحة 
بنسبة تصل إىل 100% من العجالت األمامية على العجالت اخللفية 

أيضًا بناًء على ظروف القيادة اليت يرصدها النظام.
 

إىل  الرتجيحي‘  ’املنطق  مصطلح  »يشري  موضحًا:  كوتزي  وتابع 
البشري،  العقل  إىل حد كبري عمل  خوارزمية حمددة، فهو حياكي 
كما احلال عندما نعتزم اختيار ما نرتديه بناًء على توقعات الطقس، 
والوجهة الراغبني بالذهاب إليها، والوقت الذي حنن فيه من العام، 
أو حتى قيامنا مبجرد النظر خارج نافذة املنزل للتعرف على الطقس. 
ويف حالة سيارة فورد إدج، فإن عاماًل واحدًا كعمل ماسحات الزجاج 
ال يعين بالضرورة تفعيل الدفع جبميع العجالت. إذ ُتصدر اخلوارزمية 
األمر بناًء على قراءة جمموعة من الظروف اجلارية، ويكون رد فعلها 

بطبيعة احلال أسرع من استجابتنا كأشخاص عاديني«.
 

وأضاف: »مّثة العديد من األنظمة املماثلة يف تقنيات اليوم، لكننا 
على ثقة بأنه ال يوجد ما يضاهي نظامنا. إذ يكمن السّر يف نظام 
فورد بقدرته على التحول بانسيابية كبرية ودون تدخل السائق، 

تيغوان R-Line الرياضية من 
فولكس واجن بطلة جديدة

كشفت شركة »تويوتا« عن سيارة الدفع الرباعية اجلديدة »راف 4 
»، واليت جاءت  RAV4 اجلديدة بهيكل بهيكل أنيق وعصري بطول 
460 سم وعرض 185 سم، وتصميم مميز للواجهة األمامية اليت 

تزينت بشبك من الكروم وفتحات هوائية كبرية.

وحصلت السيارة على قمرة واسعة مزودة مبقاعد جلدية خمصصة 
لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة تعمل 
السائق  قبالة  بوصات   8 مبقاس  وأخرى  منتصفها،  يف  باللمس 

مباشرة.
وزودت »تويوتا« هذه املركبة بكامريات أمامية وخلفية، ونظامي دفع 
أمامي ورباعي، ونظام مينع انزالقها على املنعطفات واملنحدرات، 
وتربيد  لتدفئة  كهربائية  وأنظمة  املسافات،  لقياس  وحساسات 

املقاعد، ونظام لتسخني الزجاج واملرايا.
وتعمل RAV4 اجلديدة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونوعني 
من احملركات، حمركات بسعة لرتين وعزم 150 حصانا، وحمركات 

بسعة 2.5 ليرت وعزم 200 حصان.

»تويوتا« تـكشف عـن »راف 4« رباعـية الدفـع
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مــن هــنا وهــناك

متشردة مرتو أنفاق لوس 
أجنلوس أمام »صفقة العمر«

عرضت على املتشردة اليت حققت انتشارا واسعا عرب اإلنرتنت بعد 
تصويرها وهي تغين األوبرا يف مرتو أنفاق لوس أجنلوس، فرصة 

»صفقة العمر«، وفقا لتقارير جديدة.
إىل  روسيا  من  انتقلت  اليت  املتشردة  زاموركا،  إميلي  وظهرت 
الواليات املتحدة منذ حنو 30 عاما، يف الفيديو الذي شهد انتشارا 
واسعا خالل األسبوع املاضي، وهي تغين آريا »أوه يا أبي العزيز« 
 Gianni Schicchi »من أوبرا »جياني سكيكي ،O mio babbino caro
اليت كتبها جياكومو بوتشيين على نص جيوفاتشينو فوتزانو عام 

.1918
وحقق املقطع، الذي قامت إدارة شرطة لوس أجنلوس بنشره على 
أدى إىل  ما  مليون مشاهدة،  أكثر من  »تويرت«، منذ ذلك احلني 

دعوات بأن يساعدها أي شخص كي تصبح مغنية أوبرا حمرتفة.
ولفتت زاموركا البالغة من العمر 52 عاما، انتباه املنتج املوسيقي 
جويل دياموند، الذي مت ترشيحه جلائزة غرامي، وتتحدث التقارير 

عن تقدميه عقدا هلا لتسجيل سلسلة من األغاني.
ويقول موقع TMZ الشهري، إن الصفقة تنطوي على تسجيل أول 
ألبوم من إنتاج شركة »سيلفر بلو ريكوردز«، فيما مل يؤكد قبول 

زاموركا هلذا العرض، حتى اآلن.
دوالر  ألف   59 من  أكثر   GoFundMe موقع  على  محلة  ومجعت 
أجنلوس،  لوس  يف   Downtown Women’s Centre مركز  لصاحل 
ملساعدة زاموركا على احلصول على مأوى، شريطة أن »ترغب يف 

مساعدتها«.
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هل ميكن المرأة مهجوسة باملال 
أن تقتل زوجها بدم بارد

بعد تعّرضه لوعكة صحية متنعه من التحّرك، ُيقتل السيد هاني يف 
فراشه. 

زوجته املهجوسة بأمواله وممتلكاته كانت تفّكر وختّطط كي ترث 
كل ممتلكاته، فهل فعلتها؟

اجلرمية اليت ُخطط هلا بطريقة متقنة، كشفت بعض خيوطها وها 
هو التحقيق يؤكد أن القاتل هو فرد من البيت الواحد، فهل سيّتم 

كشف خمطط الزوجة وعشيقها؟ 

يف املقابل، مثة قصة زواج مدبرة وحب معقد ممنوع خيلق مشاكل 
كثرية، حول طفل ال يعرف أبيه. 

فهل سيتجّرأ األخ على الفرار مع زوجة أخيه من أجل حبهما؟ أم أن 
الزوج سيكتشف اللعبة؟ 

موجة غضب مسلسل ينقل معاناة خيلقها الطمع باملال والسلطة، 
احلب والكراهية، صراع األشقاء، وعذاب األم. 

األمري هاري يقاضي صحيفتني 
بريطانيتني بسبب اخرتاق 

هاتفه

مريور«  و«ديلي  »صن«  صحيفيت  ناشري  هاري  األمري  يقاضي 
بسبب ادعاءات باخرتاق هاتفه الشخصي، يف الوقت الذي صعد 

فيه هو وزوجته ميغان معركتهما ضد صحف التابلويد.
أيام من اختاذه وزوجته ميغان  بعد  وتأتي خطوة دوق ساسكس 
إجراء قانونيا ضد إحدى الصحف، ردا على ما وصفه بـ«تنمر« بعض 

قطاعات وسائل اإلعالم الربيطانية.
دوق  باسم  دعاوى  »رفعت  هاري:  األمري  باسم  متحدثة  وقالت 
بريد  رسائل  بالتقاط  يتعلق  فيما  العليا  احملكمة  يف  ساسكس 
صوتي بشكل غري قانوني«. وامتنعت املتحدثة عن ذكر تفاصيل 

أخرى بشأن الدعوى.
وأكدت متحدثة باسم جمموعة صحف »نيوز جروب« ناشرة صحيفة 

»صن« إقامة هاري دعوى قضائية.
وكان األمري هاري قد قال يوم الثالثاء إنه وميغان أقاما دعوى 
قضائية منفصلة ضد صحيفة »ذا ميل أون صنداي« بسبب نشر 

رسالة خاصة قال حمامو ميغان إن هذا العمل غري قانوني.
معاملة  أسلوب  إن  بالعواطف  مليء  بيان  يف  هاري  األمري  وقال 
قطاعات من الصحافة الربيطانية لزوجته ميغان أعاد إىل األذهان 
حتفها  لقيت  اليت  ديانا  الراحلة  والدته  مع  التعامل  يف  أسلوبها 
يف حادث حتطم سيارة يف عام 1997 بعد أن طاردها مصورون 

صحفيون فضوليون عرب شوارع باريس.

وكان دوق ساسكس قد تعرض لعملية تنصت على هاتفه، يف 
مردوخ،  روبرت  اإلعالم،  قطب  صحف  امرباطورية  هزت  فضيحة 

وأدت إىل إغالق صحيفته »نيوز أوف ذا وورلد« يف عام 2011.

باجلزائر  الشمالية  املدن  من  عدد  يف  النمر  بعوضة  انتشار  أدى 
املواطنني واملصاحل  لدى  القلق واالستنفار  حالة من  انتشار  إىل 
الظاهرة  انتشار  لتقييم  السرعة  وجه  على  حتركت  اليت  الصحية 

وتشخيصها.
وحبسب صحيفة »الشروق« اجلزائرية، فقد توافد حتى اآلن أكثر 
اإلصابة  بشأن  للفحص  الصحية  املراكز  على  مواطن  آالف   4 من 

بلدغات يعتقد أنها من بعوضة النمر.

وأكد الدكتور املختص يف علم احلشرات، سعيد شوقي بوبيدي، 
حالة  األخرية  اآلونة  خالل   اجلزائر  يف  النمر  بعوضة  انتشار  أن 
البعوض  استثنائية تعود إىل تساقط األمطار األخرية اليت جعلت 

يتكاثر بشكل كبري بسبب جتمع املياه الراكدة.

وأفاد املختص بأن أول ظهور للبعوضة يف اجلزائر يعود إىل عام 
مدن  عدة  عرب  لتنتشر  وفرنسا  وإيطاليا  إسبانيا  من  قادمة   2015

مشالية.
وحكة  امحرارا  تسبب  اليت  احلادة  بلدغتها  النمر  بعوضة  وتعرف 
وانتفاخات ألصحابها، باإلضافة إىل قدرتها على نقل فريوس محى 
»شيكونغونيا«  فريوس  وكذا  قاتال  فريوسا  يعترب  الذي  الضنك 

الذي يسبب التهابا يف املفاصل.
املركز  حنو  بالتوجه  املواطنني  اجلزائرية  الصحة  وزارة  ونصحت 
هذه  جراء  مقلقة  أعراض  بروز  حال  يف  إليهم  األقرب  الصحي 

اللسعات.

بعوضة تدخل 4 آالف شخص إىل 
املستشفيات

بثت ترييشا سيكستون عرب صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو 
العمر  من  البالغة  ابنتها  وجه  تدّخن يف  فيه وهي  تظهر  مباشرًا، 

شهرًا واحدًا، وترفعها باليد األخرى بوضعية خطرية.
الذي  األمر  الفيديو ليصل إىل الشرطة،  انتشر هذا  أن  وما لبث 

دفعهم إىل توقيفها بتهمة سوء معاملة األطفال.
وصلت  »عندما  فإّنه  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  وحبسب 
الشرطة إىل شقة سيكستون يف مدينة تشاتانوغا األمريكية، وجدت 
زجاجات اخلمور الفارغة، كما أن العديد من اجلريان أتوا إىل الشقة 

وأطلعوا الشرطة على مقطع الفيديو أيضًا«.
معاملة  بسوء  سيكستون،  إىل  تهمًا  األمريكية  السلطات  وجهت 

األطفال، وهي ستخضع للمحاكمة اجلمعة املقبل.
معاملة  سوء  تهمة  توجيه  مّت  فقد  املعاملة،  سوء  إىل  وباإلضافة 
الشرطة أيضًا إىل سيكستون، وجرى اعتقاهلا واقتيادها إىل مركز 

الشرطة للتحقيق، يف حني أن الطفلة أودعت لدى جدتها.

أم تسيء معاملة رضيعتها يف بّث 
مباشر على فيسبوك!

حالة غريبة ونادرة.. رجل خممور 
باستمرار دون أن يشرب الكحول!

كشفت تقارير طبية عن حالة غريبة ونادرة ملريض يف الصني لديه 
نوع من بكترييا األمعاء جتعله خمموًرا دون شرب الكحول.

ونشرت صحيفة فوكس نيوز أن الباحثني يطلقون على هذه احلالة 
النادرة اسم متالزمة اجلعة التلقائية، فاجلسم حيول األطعمة الغنية 
بالسكر أو الكربوهيدرات إىل بكترييا يف األمعاء وحتول كل ذلك 

إىل كحول؛ ما يؤدي إىل التسمم وأضرار شديدة يف الكبد.

عن  الناجتة  الكحول  حتطيم  احلالة  تلك  يف  اجلسد  يستطيع  وال 
البكترييا مثلما حدث مع هذا الرجل، وذلك وفًقا ملا نشرته اجمللة 

.Cell Metabolism الطبية

بكمية  مرتبطة  املتالزمة  أن هذه  العلماء  يعتقد  السابق كان  ويف 
عالية من اخلمرية املوجودة يف األمعاء، لكن األطباء الذين حريتهم 
حالة املريض أكدوا عدم عثورهم على أي مخرية يف أمعائه؛ ولكنهم 
توصلوا إىل احتواء أمعائه على سالالت عديدة من البكترييا املعروفة 
باسم االلتهاب الرئوي كليبسيال، وهي اليت تنتج مستويات عالية 

من الكحول.

وقال يانج يوان، عامل األحياء اجملهرية، يف معهد كابيتال بربيطانيا، 
الكحول مبعدالت  الكثري من  إنتاج  البكترييا ميكنها  بأن  إنه فوجئ 
وذلك  منها،  التخلص  اجلسم  يستطيع  وال  الطبيعي  عن  مرتفعة 
ال  املريض  أن  لو  حتى  الدهين  الكبد  مبرض  اإلصابة  إىل  يؤدي 

يتعاطى الكحول.

وأضاف يوان أنهم اآلن يقومون بإجراء جتارب للتوصل لعالج ميكنه 
التخلص من اآلثار السلبية اليت حتدثها هذه البكترييا إذ أعلن يف 
بيان صحفي أن بكترييا االلتهاب الرئوي كليبسيال هي نوع شائع 
أخذها من  التى مت  السالالت  لكن  التناسلية،  األمعاء  بكترييا  من 
أمعاء املريض لديها القدرة أن ُتنتج حوالي من 4 إىل 6 أضعاف 
وجتعل  األصحاء  األشخاص  يف  املوجودة  من  أكثر  الكحول  كمية 

اجلسم يف حالة من الُسكر.
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غـذاء وصـحة

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

لوزارة  التابع  الوقائي  الطب  حبوث  مركز  حّدد 
املصدر  ذات  الغذائية  املواد  الروسية،  الصحة 

احليواني والنباتي املفيدة لصحة القلب.

عن  اليوم«  »روسيا  موقع  نقل  ما  وحبسب 
»نوفوسيت«، قال املركز الروسي إّنه، وللحفاظ 

على صحة القلب، جيب:
بالدهون  الغنية  اللحوم  تناول  عن  التخلي   -

والتقليل من السكر
- تناول الدواجن واألمساك واملأكوالت البحرية

وغري  الدسم  القليلة  األلبان  منتجات  تناول   -
احملالة

الفواكه  من  غرام   400 عن  يقل  ال  ما  تناول   -
واخلضروات يف اليوم

- تناول مواد غذائية غنية بالبوتاسيوم واملغنسيوم 
وخبز النخالة

وأشار اىل أن املواد الغذائية هي اخلطوة األوىل 
الشخص  تزود  »فهي  القلب،  صحة  لضمان 
مجيع  تؤدي  لكي  الضرورية  املغذية  باملواد 
على  واحلفاظ  طبيعية  بصورة  وظائفها  األجهزة 

وزن اجلسم الطبيعي«.
وينصح األطباء للحفاظ على صحة القلب، بتناول 
أوميغا  أمحاض  على  احملتوية  الغذائية  املنتجات 
3 الدهنية - مثل األمساك، والتقليل من املواد 
والقشطة  احلمراء  اللحوم  مثل  الدهنية  الغذائية 

واألجبان وغريها.
طب  أخصائي  بوبوف،  فاديم  للدكتور  ووفقا 
مركز  يف  الدموية  واألوعية  القلب  وجراحة 
فيشنيفسكي للبحوث الطبية التابع لوزارة الصحة 
السيئة  والعادات  التغذية  سوء  فإن  الروسية، 
واإلجهاد والعوامل الوراثية تسبب تطور أمراض 

القلب واألوعية الدموية.
الرئيس  السبب  العاملية،  الصحة  ووفقًا ملنظمة 
للوفيات يف مجيع أحناء العامل هو أمراض القلب 
واألوعية الدموية، ومن غري املرجح أن يتغري هذا 
املنظمة  وتتوقع  القريب.  املستقبل  يف  الوضع 
وفاة 20.6 مليون إنسان عام 2030 بسبب هذه 

األمراض.

مواد غذائية مفيدة لصّحة 
القلب وأخرى جيب جتّنبها
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الذي  العلكة  يوم  األطباء يف  أعلنت جمموعة من 
يصادف 23 أيلول من كل سنة، أن مضغ العلكة 
بعد كل وجبة طعام ملدة 10-15 دقيقة يساعد يف 
احلفاظ على صحة األسنان ودعم عضالت املضغ، 
حبسب ما نقل موقع »روسيا اليوم« عن وكالة 

»نوفوسيت«.
يف  األستاذ  بوندارينكو،  إيغور  الدكتور  وقال 
سيتشينوف  جامعة  يف  األسنان  جراحة  قسم 
الطبية الروسية، إّنه »جيب مضغ العلكة بعد كل 
وجبة طعام ملدة 10-15 دقيقة. عند االستخدام 
الصحيح تصبح مفيدة«. وأضاف: »تساعد العلكة 
على تنظيف جتويف الفم نتيجة إفراز كمية كبرية 
من اللعاب، إضافة إىل حصول تنظيف ميكانيكي 
نسبيا  الكبرية  الطعام  بقايا  التصاق  نتيجة 

عليها«.
كبديل  العلكة  استخدام  من  بوندارينكو،  وحّذر 
النظافة  على  احلصول  أجل  »من  وقال  للفرشاة 
وإذا  واخليط  الفرشاة  استخدام  جيب  املطلوبة 
»من  أّنه  إىل  وأشار  الفم«.  األمر غسول  تطلب 
إجيابيات مضغ العلكة، احلفاظ على عضالت املضغ 
حبالة جيدة، وحتسن تدفق الدم يف اللثة وتعطي 

الشعور باالنتعاش بعد تناول وجبة الطعام«.
بويفريوف،  أليكسي  الدكتور  أشار  جانبه،  من 
األستاذ يف قسم عالج األسنان جبامعة سيتشينوف 
الطبية، إىل أن مضغ العلكة ال يشكل أي خطورة 
مضغها  وعدم  بلعها،  عدم  املهم  املعدة،  على 

طوال النهار.
كما يشري األطباء إىل أنه من الضروري عند اختيار 
العلكة من األفضل أن حتتوي على نسبة منخفضة 

من السكر واألصباغ.
ال  حاالت  هناك  موضحا،  بوندارينكو  واستطرد 
ينصح فيها مبضغ العلكة، مثل حالة التهاب اللثة 
عندما تكون األسنان غري ثابتة. عالوة على هذا ال 
ينصح مبضغها األشخاص الذين يعانون من خلل 
يف وظيفة عضالت املضغ. وقال: »جتري حاليا 
حملالت  مناقشة مسألة إضافة أدوية إىل العلكة – 
يف  طبيعي  نبيت  خلق  على  يساعد  ما  بكتريية، 
العلكة اجلديدة  للجميع مضغ  الفم. ميكن  جتويف 
هو  املدن  سكان  معظم  لدى  النبيت  معدل  ألن 
دون املعدل املطلوب، وحنن نريد زيادته«، وهذا 

سيزيد من فائدة مضغ العلكة«.

الطبية  اجلمعية  عضو  كوندراخني،  أندريه  أعلن 
هناك  أن  املعاجلني،  لألطباء  الروسية  العلمية 
أن يتناوهلا  الغذائية ال ميكن  املواد  جمموعة من 
املرضى الذين يتناولون أنواعا معينة من األدوية، 
حبسب ما نقل موقع »روسيا اليوم« عن »لينتا. 

رو«.

وأشار كوندراخني اىل أنه عند تناول الـ«أسبريين« 
تناول  عن  اإلمتناع  جيب  الـ«إيبوبروفني«،  أو 
التوت الربي، ألن هذه الثمرة حتتوي على محض 
بني  اجلمع  أن  حيث  الطبيعي،  الساليسيليك 

املادتني يؤدي إىل حدوث نزف داخلي.

»مت تسجيل حاالت وفاة بسبب تناول  وأضاف: 
دواء خمفض ملستوى  مع  فروت  الغريب  عصري 
الغريب  عصري  أن  كما  الدم.  يف  الكوليسرتول 
نشاط  يبطئ  أخرى  أدوية  مع  تناوله  عند  فروت 
املوجودة يف  املواد  حتلل  عن  املسؤول  األنزيم 
يف  الضارة  املواد  تراكم  عنه  ينتج  ما  الدواء، 

اجلسم وتسمم جسم املريض ببطء«.

احلليب  تناول  عن  باالمتناع  الطبيب  ينصح  كما 
خالل فرتة العالج. ألن احلليب حيتوي على نسبة 
عالية من الكالسيوم، الذي ميكن أن يتفاعل مع 
من  يقلل  ما  أمالح،  على شكل  وترسبه  األدوية 
العالجية  املادة  من  اجلسم  حيتاجها  اليت  الكمية 
املوجودة يف الدواء. وهذا يشمل بصورة خاصة 

املضادات احليوية.

أنه ال ينصح بتناول السبانخ  يشري الطبيب إىل 
والربوكلي واخلس عند تناول أدوية ختفيف كثافة 
الدم. كما ال ينصح بأكل البنجر عند تناول أدوية 
من  يضاعف  البنجر  ألن  الدم.  ضغط  ختفيض 

مفعول هذه األدوية.

 أما تناول اجلنب مع أدوية عالج األمراض النفسية، 
وتشنجات  الدم  ضغط  ارتفاع  إىل  يؤدي  فقد 

عضلية شديدة.

اكتشاف دور العلكة يف 
احلفاظ على صّحة األسنان

أطعمة تشّكل خطًرا على الصحة 
إذا تناولتموها مع الدواء... 

تعّرفوا اليها وجتّنبوها!

التوابل يف  أغلى  الذي يعد من  الزعفران  يتمتع 
العامل، بفوائد طبية كبرية، ترتاوح بني حتسني 

املزاج وصوال إىل مكافحة السرطان.

الطبخ إلضفاء نكهة  وإىل جانب استخداماته يف 
مميزة على اللحوم واألرز واحللويات، فإن للزعفران 
فوائد صحية عديدة أثبتتها أحباث ودراسات طبية 

حبسب موقع »هيلث الين« الطيب.

مضادات  تعمل  مركبات  الزعفران  يف  تتوفر 
لألكسدة، مثل كيمبفريول وكروسني وسافرانال، 
االكتئاب  ختفيف  يف  إجيابي  تأثري  هلا  واليت 
أهميتها يف  املزاجية، فضال عن  احلالة  وحتسني 

تقوية الذاكرة.

األهمية يف  بالغة  األكسدة  تعد مضادات  كذلك 
القضاء على االلتهابات واخلاليا السرطانية.

اخلاليا  يقتل  الزعفران  أن  علمية  دراسة  وأثبتت 
منوها  وتكبح  القولون  تصيب  اليت  السرطانية 
الكروسني  أن  طيب  حبث  ذكر  كما  وانتشارها، 
للعالج  جتاوبا  أكثر  السرطانية  اخلاليا  جيعل 

الكيميائي.

وطبقا لدراسات فإن للزعفران تأثريا إجيابيا على 
الرغبة اجلنسية، حيث يساعد تناول هذا النوع من 

التوابل على زيادتها عند الرجال والنساء.

ويعد الزعفران مفيدا بالنسبة ملن يسعى لتخفيف 
وزنه، إذ إنه يكبح الشهية ويبعث لدى الشخص 
الشعور باالمتالء والشبع، فضال عن تسريع عملية 

حرق الدهون.

فإن  املزاجية،  احلالة  رفع  يف  ملساعدته  ونظرا 
تناول  يف  يفكر  ال  الشخص  جيعل  الزعفران 
األطعمة بشكل مبالغ فيه، وهو أمر شائع لدى من 

يعاني من االكتئاب.

ما ال تعرفه عن الزعفران.. 
البهار األغلى يف العامل
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Labor senator Deborah 
O’Neill rummages around 
in her handbag. In among 
the mints, papers and sun-
glasses, she pulls out the 
two essential items that 
travel with her wherever 
she goes: a box of pink ro-
sary beads and a copy of 
the Universal Declaration 
of Human Rights.
As a devout Catholic and a 
proud member of the Aus-
tralian Labor Party, Sena-
tor O’Neill wants to em-
phasise that people have 
multiple identities. The ro-
sary beads help her to be 
“still” in the midst of life’s 
demands. The “little book” 
reminds her that everyone 
is equal.
But despite the easy co-
existence of her rosary 
beads and the copy of 
the declaration, the NSW 
senator sees a worrying 
divide between religious 
and non-religious Austra-
lians.
As Parliament prepares to 
consider religious discrim-
ination laws, she warns the 
country is in the grip of a 
“tribal fundamentalism”, 
where “artificial divisions” 
are established between 
different groups. She told   
The Sydney Morning Her-
ald and The Age this in-
cludes an “ascendancy of 
language around seculari-
ty” that is trying to silence 
the perspectives of people 
of faith.
“One of things I fear is 
that somehow [the] public 

Labor MP fears divide between religious and secular Australia

debate about who you are 
has tried to sheer off one 
group off from another,” 
she said.  Senator O’Neill 
said all Australians should 
feel free to “come out and 
be who they are in a public 
place”.
The senator, who is a key 
voice on religious matters 
within the ALP, warned 
divisions between these 
different groups can have 
dangerous and damaging 
consequences.
“It leads to social unrest,” 
she said. “It leads to the 
liberation of strident voic-
es and a lot less listen-
ing.”
The Morrison govern-
ment released a draft 
religious discrimination 
bill in late August, with 
public submissions clos-
ing last week. While re-
ligious and legal groups 
have welcomed the bill, 
many stakeholders - from 
across the political and 
religious spectrum - have 
raised serious issues with 
the fine print. Labor is still 
consulting and has not re-
leased a position on the 
draft laws.
Senator O’Neill has pre-
viously criticised the so-
called “Folau clause” in 
the bill, which would force 
companies with revenue 
of at least $50 million a 
year to prove the sack-
ing of staff for express-
ing controversial religious 
views in a private capacity 
was necessary to avoid 
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Senator Deborah O’Neill always carries two items in her handbag: rosary beads and a copy of the Universal 
Declaration of Human Rights. CREDIT:DOMINIC LORRIMER

Former opposition leader 
Bill Shorten says he “mis-
read” the level of anxiety 
caused by Labor’s frank-
ing credit policy and 
failed to promise enough 
tax cuts to people earning 
under $125,000 a year to 
win the May election.
Mr Shorten has accepted 
blame for Labor’s sur-
prise election loss as the 
party prepares to release 
an election post-mortem 
in which he is expected 
to feature heavily.
The franking credit pol-
icy, which would have 
ended up to $6 billion a 
year in tax refunds for 
retired shareholders who 
had not paid personal 
income tax, contributed 
to swings against Labor 
as high as 15 per in poll-
ing booths where people 
aged over 60 made up 
more than 15 per cent of 
the population.
“We misread the mood 
about franking credits,” 
Mr Shorten said in a press 
conference on Sunday. 
“In hindsight there were a 
lot of people who felt vul-
nerable.”
Mr Shorten said Labor’s 
tax package did not go far 
enough and voters had 
the impression the party 
was not “putting jobs first 
and foremost”.
“We were doing tax re-
form but there was not 
enough in the way of tax 
cuts for people under 
$125,000,”  
Labor had proposed tax 
refunds of up to $1080 

I misread franking 
credits, says Shorten 
of election loss

for workers earning un-
der $125,000, a figure 
matched by the Coalition. 
The Morrison govern-
ment then offered greater 
tax cuts to higher income 
earners over the next 
decade. Labor offered 
slightly higher tax offsets 
to low and middle income 
earners.
Mr Shorten, who is now 
the opposition’s govern-
ment services spokes-
man, ruled out a return to 
the Labor leadership. His 
intentions were first re-
ported by the Herald Sun 
on Sunday.
“I’ve hung up my lead-
ership running shoes,” 
he said. “You don’t have 
to be the leader to be a 
leader.”
Shadow treasurer Jim 
Chalmers said Mr Short-
en had “set an example 
for the rest of us” by tak-
ing responsibility for the 
loss.
“We did have some big, 
controversial tax poli-
cies, and we did spread 
ourselves too thinly on 
the commitments that we 
made, that that growth 
story was obscured, and 
we got in our own way a 
little bit,” he said on Sky 
News. “We can’t afford 
to drag our bums around 
and mope around about 
the last election. We need 
to look to the future.”
Dr Chalmers said Labor 
was still reviewing its pol-
icies but would not make 
an identical pitch to vot-
ers at the 2022 poll.

Former Labor leader Bill Shorten has admitted the franking credit policy 
cost him votes at the election.CREDIT:ALEX ELLINGHAUSEN

“unjustifiable financial 
hardship”. She described 
the $50 million threshold 
as “arbitrary”.
The government will ac-
cept recommendations in 
the Ruddock review with 
laws that will be similar 
to those prohibiting other 
forms of discrimination, 
but stalls on LGBT stu-
dent protections.
The Labor senator is now 
also accusing the Coali-
tion of mishandling the 
entire process by rushing 
public consultation with 
churches and community 
groups and delaying a 
long-awaited Australian 
Law Reform Commission 
review into the right of 
schools to expel students 
or fire staff members be-
cause of their sexuality 
until December 2020.
“The government isn’t 
managing this well. And 
because of that vacuum of 
ethical leadership on this 
matter of national iden-
tity with the potential to 
unify us, we see instead 
the breaking of the social 
compact and the firming 
up of lines of tribal bi-
narism,” Senator O’Neill 
said.
The Labor senator said 
there needed to be a “zone 
of tolerance” around reli-
gious debates, with a fo-
cus on shared values and 
greater understanding of 
cultural differences. Her 
sincere wish is that when 
Australians encounter 

people from a different 
background, they should 
respond with “how inter-
esting”,  rather than hav-
ing a “right fight”.
To achieve this, Sena-
tor O’Neill, a former high 
school teacher, wants to 
see a greater focus on re-
ligious studies in schools.
“This is not about a faith 
education. This is about 
a democratic education 
for a multicultural, multi, 
multi-faith community,” 
she said.
“We need to have cultural 
literacy about all sorts of 
things, not just about the 
great food people provide 
for our country.”
Senator O’Neill was first 
elected in 2010 in the low-
er house seat of Robert-
son, on the NSW Central 
Coast. She lost the seat 
in 2013 but was quickly 
returned to Parliament as 
a senator, when Bob Carr 
resigned, creating a ca-
sual vacancy. A prominent 
Catholic within the party, 
she is also from the more 
conservative Right fac-
tion.
Attorney-General Christian 
Porter is planning to bring 
the religious discrimina-
tion bill before Parliament 
as soon as this month, al-
though some stakeholders 
expect the bill will be de-
layed, given the complex-
ity of the legislation and 
the differences of opinion 
that have emerged. Last 
week, he said he had con-
ducted nine face-to-face 
roundtables with more 
than 90 community repre-
sentatives since the draft 
bill was released.
“It’s fair to say that the en-
gagement between stake-
holders and my office and 
department has been ex-
tensive and ongoing,” Mr 
Porter said.
He also said: “Like any 
topical issue before the 
Parliament, there are a va-
riety of views on the reli-
gious discrimination bill, 
and this is reflected in the 
written submissions we’ve 
received to date.”
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Interest rates will stay low-
er for longer and force in-
stitutions like the Reserve 
Bank of Australia into more 
“unconventional” policy to 
boost economies, a spe-
cial global report into the 
response of central banks 
to the global financial cri-
sis has found.
Compiled by the Bank 
for International Settle-
ments (BIS) and overseen 
by RBA governor Philip 
Lowe, the report also calls 
on governments to do 
more to help strengthen 
their economies instead 
of relying on central banks 
deploying unorthodox 
measures more often.
The BIS, known as the 
central bank to the world’s 
central banks, has been 
growing increasingly con-
cerned about the state of 
the global economy.
Its research into uncon-
ventional monetary poli-
cies such as negative 
interest rates and the cre-
ation of money to buy gov-
ernment bonds that were 
used in the aftermath of 
the global financial crisis 
follows criticism in some 
economic circles about 
their unintended conse-
quences.
The bank found that while 
there were some nega-
tive impacts, such as en-
couraging people not to 
save, unconventional poli-
cies in general prevented 
the financial crisis from 
becoming a much more 
deep-seated economic 
downturn.
It added that a series of 
substantial global trends 
would mean central banks 
were more likely to be 
forced into ultra-low rates 
for extended periods of 
time that would also in-
crease the use of uncon-
ventional policies.
“These trends include the 
... decline in equilibrium 
real interest rates, demo-
graphic developments, 
financial innovation and 
globalisation,” it found.

The RBA last week took 
the official cash rate to a 
fresh all-time low of 0.75 
per cent and has started 
looking at the type of un-
conventional policies it 
may have to implement if 
rates fall further.
The BIS research found un-
conventional policies may 
have a role before a central 
bank finds itself with ultra-
low interest rates but still 
wants to get an economy 
growing faster.
Dr Lowe, who chairs the 
BIS’ financial system com-
mittee, said central banks 
alone could not get econo-
mies out of trouble without 
assistance.
“One key lesson is that the 
tools are most effective 
when used together with a 
broader set of policies like 
fiscal and prudential mea-
sures,” he said.
A lift in Sydney and Mel-
bourne house prices after 
the Reserve Bank started 
cutting interest rates in 
June has prompted spec-
ulation the Australian 
Prudential Regulation Au-
thority may be forced into 

Get ready for low rates for a long time, 
say world’s central bankers
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re-introducing tighter lend-
ing standards.
The BIS research warned 
that if central banks use 
unconventional policies 
then governments may 
avoid their own respon-
sibilities to helping the 
economy.
“It might induce a bias to-
ward inaction among other 
policy authorities, such 
as regulatory, prudential 
and fiscal policymakers, if 
they believe the burden of 
policy interventions can be 
left
to the central bank, thus 
raising unfounded expec-
tations that the central 
bank may resort to uncon-
ventional monetary poli-
cies against all types of ad-
verse outcome,” it found.
“The use of unconven-
tional policies by central 
banks would be more 
effective if other policy 
agencies are prepared to 
deal in a timely way with 
financial vulnerabilities as 
they arise, reducing the 
risk that unconventional 
policies will be needed in 
the first place.”

Labor warns of exploita-
tion risk for rejected asy-
lum seekers, who make 
up 84% of the 95,000 who 
arrived by plane in the 
past five years
More than 4,000 people 
who flew to Australia 
sought asylum in the first 
seven weeks of this fi-
nancial year, a rate which 
would suggest a record 
high if the trajectory con-
tinues.
More than 95,000 people 
have sought asylum in 
Australia after arriving 
by plane in the past five 
years, but more than 84% 
were found not to have a 
valid claim.
The shadow minister for 
home affairs, Kristina Ke-
neally, said the refusal 
rate was an indicator that 
people making the claims 
were at risk of labour ex-
ploitation and were “of-
ten being trafficked to 
Australia for the explicit 
purpose of being exploit-
ed”.
Figures released to the 
Labor opposition through 
questions on notice re-

veal that 4,037 people 
who flew to Australia 
sought asylum in the first 
seven weeks of this fi-
nancial year, a rate which 
would suggest a record 
high if the trajectory con-
tinued. The government 
says that on annual com-
parisons there has been 
a decline.
In 2014-15 just over 
8,500 people applied, in-
creasing annually until it 
peaked in 2017-18 with 
27,884 asylum applica-
tions. Last year 24,520 
people lodged claims for 
protection in Australia – 
a drop of 12%. The num-
ber of claims do not nec-
essarily correlate with 
the number of arrivals in 
each year as applications 
can be lodged at different 
times.
“Of the protection visa 
applications decided 
by the department be-
tween 1 July 2014 and 
19 August 2019, 62,732 
persons (84.2%) were re-
fused,” the government 
said.
Keneally said the situ-
ation was acute in rural 
and regional areas.
“The agriculture and 
horticultural industry is 
crying out for the Liberal-
National government to 
address these concerns 
because they are acutely 
aware that rogue opera-
tors and labour hire firms 
are exploiting vulnerable 
people in regional Aus-
tralia,” she said.
A parliamentary inquiry 
found in February that 
organised crime and il-
legitimate labour hire 
companies were taking 
advantage of immigra-
tion laws to exploit work-
ers who were in Australia 
waiting for their claims to 
be processed – mostly 
Malaysians on electronic 
travel authorities.
“These individuals are 
exploiting Australia’s 
protection visa and mer-
its review systems by 

repeatedly applying for 
merits review of the deci-
sion to refuse their pro-
tection visa application, 
allowing them to stay in 
Australia for a significant 
amount of time and seek 
employment,” the report 
said.
In some cases the ap-
peals process takes up to 
eight years, and has cost 
$46m in the last three 
years.
Labor has repeatedly fo-
cused on the high num-
ber of protection claims 
by people flying into the 
country.
Keneally said the plane 
arrivals outstripped the 
number of people who 
sought asylum by boat 
under a Labor govern-
ment. Since the Coalition 
took power few asylum 
seeker boats have made 
it to Australian territory.
Since July 2013 no per-
son who arrives by boat 
is allowed to lodge a pro-
tection visa, and more 
than 3,000 people have 
been sent to offshore 
detention in Nauru and 
Manus Island.
But the government’s 
data revealed that 167 ap-
plications were lodged by 
people who arrived “law-
fully through a seaport, 
such as on a cruise ship, 
container ship or yacht” 
between 1 July 2014 and 
19 August 2019.
‘Feel like I’m living on 
death row’: refugees 
forced to choose visa 
limbo or family separa-
tion
The immigration minis-
ter, David Coleman, told 
Guardian Australia less 
than 0.25% of people who 
arrived “lawfully” in Aus-
tralia applied for protec-
tion and most were re-
fused.
tions at airports has been 
questioned after revela-
tions it does not track 
how many claims are 
lodged at airports before 
or during immigration 
clearance.

Australia on track for record number of asy-
lum seekers arriving by plane, Labor says

Federal Labor frontbench-
er Matt Keogh has joined 
Joel Fitzgibbon in calling 
for the party to lower its 
carbon emissions reduc-
tion target.
Another federal Labor 
frontbencher has called 
for the party to drop the 
carbon emissions reduc-
tion target it took to the 
May election.
Matt Keogh told The Aus-
tralian on Thursday he 
backs Labor resources 
spokesman Joel Fitzgib-
bon’s call to bring the par-
ty’s target to a 28 per cent 
reduction of 2005 levels 
by 2030.
Labor went to the May poll 
with a 45 per cent reduc-
tion target over the same 
period, while the coalition 
flagged a 26 to 28 per cent 
reduction.
Mr Fitzgibbon used a 

speech at the Sydney In-
stitute on Wednesday to 
call for the reduced tar-
gets, saying by matching 
the coalition, the govern-
ment would then have to 
act.
“Joel is also right in say-
ing that, if that agreement 
is government policy, it is 
the government that is re-
sponsible for that,” Mr Ke-
ogh told the Australian.
Labor Queensland sena-
tor Anthony Chisholm 
told the Australian the 
party couldn’t leave itself 
vulnerable to scare cam-
paigns from the govern-
ment.
Labor frontbencher and 
Queensland MP Shayne 
Neumann told the broad-
sheet Mr Fitzgibbon’s 
speech was “important” 
and “unless you are seen 
to be supporting the min-

Another Labor MP wants low climate targets
ing industry you can’t win 
seats in Queensland”.
But Labor’s climate 
change spokesman Mark 
Butler has said matching 
the government’s small-
er targets would breach 
Australia’s Paris climate 
change agreements.
Mr Butler said the govern-
ment’s targets were set 
by former prime minister 
Tony Abbott and if adopt-
ed worldwide would lead 
to global warming of three 
degrees.
Labor leader Anthony Al-
banese weighed in, tweet-
ing strong action climate 
change would “not only 
protect our environment 
but is also good for our 
economy”.
Energy Minister Angus 
Taylor jumped in on the 
split on Wednesday, say-
ing Labor was in “chaos”.
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ANZ Banking Group has 
flagged a $651 million hit 
to its full-year profit before 
taxes as it works through 
a mountain of customer 
remediation for previous 
misconduct.
The fresh provision takes 
ANZ’s total remediation bill 
over the past two financial 
years to $1.1 billion.
ANZ told the ASX on Tues-
day it would set aside $485 
million to refund its cus-
tomers in the second half 
of its 2019 financial year. 
This was the result of prod-
uct reviews the bank is 
conducting to gauge what 
fees it charged its custom-
ers and to fund interest 
payment on “related mat-
ters”.
“These include historical 
matters recently identified 
during the period, as well 
as refinements to esti-
mates of existing customer 
compensation programs 
and associated costs,” the 
bank said in a statement.
ANZ, like all other major 
banks in Australia, was ac-
cused of charging its ad-
vice, super and retail cus-
tomers fees for services 
the bank knew it could not 

receive. Like its peers, ANZ 
has also been reviewing the 
files of clients to determine 
whether the advice they re-
ceived was appropriate.
ANZ is expected to release 
its full-year results later 
this month.
ANZ’s provision comes 
just days after National 
Australia Bank expanded 
its provision for customer 
remediation by more than 
$1 billion, taking its total 
refund and compensation 
bill to $2 billion.
ANZ’s remediation is bro-
ken down into two parts. 
The first $485 million be-
fore-tax provision related 
to its continuing business-
es. ANZ has also set aside 
$166 million before-tax for 
repayments to customers 
in its discontinued busi-
nesses. ANZ sold its advice 
arm to IOOF last year. It is 
in the process of trying to 
sell its superannuation arm 
to the wealth manager.
On an after-tax basis, 
ANZ’s second-half reme-
diation bill tots up to $559 
million. This is in addition 
to the $123 million it set 
aside in the first six months 
of 2019.

ANZ’s bill for customer re-
funds tops $1.1b after fresh 
provisions charge

 2019 األول  تـشرين   12 Saturday 12 October 2019الـسبت 

Former prime minister 
Kevin Rudd says Scott 
Morrison’s recent speech 
on foreign policy contin-
ues a tradition of Liberals 
using the area to win do-
mestic battles.
One of Scott Morrison’s 
predecessors has lam-
basted him for co-opting 
foreign policy to play do-
mestic political games.
Ex-Labor leader Kevin 
Rudd says the prime min-
ister’s recent speech to the 
Lowy Institute was all about 
“crude domestic politics”.
Mr Morrison used the 
speech to decry “nega-
tive globalism” and say 
the Australian government 
would not take orders from 
“an unaccountable interna-
tionalist bureaucracy” over 
the will of its voters.
Mr Rudd, writing in the Aus-
tralian Financial Review on 
Tuesday, said the argument 
was mixed.
“The inconvenient truth is 
that it’s not about foreign 
policy at all,” he wrote.
“It’s about crude domestic 
politics. It’s throwing a big 
slab of red meat to the Dut-
tonista far right, the Han-
sonites, and even certain 
Christian fundamentalists 

who have long railed about 
the evils of ‘one world gov-
ernment’.”
He said the speech fol-
lowed a long tradition of 
Liberals using foreign 
policy to continue their do-
mestic political battles.
When pressed on what he 
meant by negative global-
ism, the prime minister 
declined to nominate any 
specific areas in which 
Australia’s national inter-
est was being overridden 
by global bodies, but refer-
enced border protection.
Mr Rudd believes the prime 
minister’s main target was 
action on climate change.
“He’s smarting because 
the UN Secretary-General 
would not allow govern-
ment leaders to address 
the UN climate summit 
unless they had added 
to their carbon reduction 
commitments,” he wrote.
“So ScoMo thought: why 
not attack the nasty glo-
balists instead?”
Mr Rudd pointed out Aus-
tralia’s commitment to 
cutting emissions was 
made independently and 
by a coalition government, 
not forced by any treaty or 
global body.

Rudd slams PM’s ‘crude 
domestic politics’

About 80 people per day 
since the start of July have 
claimed protection after 
landing at an Australian 
airport, new figures reveal.
More than 95,000 asylum 
seekers have arrived in 
Australia by air over the 
past five years, fanning 
fears people smugglers 
have shifted their busi-
ness models from boats to 
planes.
Since the start of July, 
about 80 people every day 
have claimed protection 
after landing at an Austra-
lian airport.
The trend appears likely to 
push annual arrivals to a 
record high.
Labor’s home affairs 
spokeswoman Kristina 

Keneally claimed people 
smugglers were “running 
riot” trafficking vulner-
able people on the govern-
ment’s watch.
“There’s nothing wrong 
with claiming asylum - it’s 
an important right,” Sena-
tor Keneally said on Tues-
day.
“However, in 90 per cent 
of these particular cases, 
the individuals are not le-
gitimate refugees and are 
often being trafficked to 
Australia for the explicit 
purpose of being exploit-
ed.”
The number of asylum 
seekers who arrived by air 
climbed from 8562 in 2015 
to 27,884 in 2018.
It fell to 24,520 in the year 

Aeroplane asylum arrivals nudging 100,000
to June 2019, according 
to figures provided to La-
bor from the Department 
of Home Affairs.
The rate of applications 
since July suggests there 
will be more than 29,000 
claims for asylum this fi-
nancial year, unless the 
arrivals slow.
“This is a crisis that Pe-
ter Dutton is responsible 
for and it’s past time for 
the government to take 
action,” Senator Keneally 
said.
“Mr Dutton is obsessed 
with blaming Labor, but he 
cannot run from his fail-
ures to control Australia’s 
borders, which is leading 
to widespread exploita-
tion, slavery and even sex-

ual servitude across the 
country.”
Immigration Minister Da-
vid Coleman said it was a 
bit rich for Labor to lecture 
others on border security.
“We won’t be taking any 
advice from Labor, whose 
mismanagement of our 
border was an absolute 
disgrace,” he said.
“Despite having brought 
havoc to our refugee sys-
tem, Labor continues to 
stand by policies that 
weaken our border protec-
tion.”
Mr Coleman said less than 
0.25 per cent of people 
who arrive lawfully in Aus-
tralia apply for protection, 
and the vast majority are 
refused.

The federal energy min-
ister wants Australia’s 
coal-fired power sta-
tions &quot;running flat-
out&quot;, arguing it will 
lower power bills, despite 
industry criticism.
The minister responsible 
for Australia’s energy sys-
tem wants to keep age-
ing coal-fired power sta-
tions “running flat out” 
as he believes it will lower 
household bills.
Energy Minister An-
gus Taylor on Tuesday 
shrugged off criticism of 
his policy, including from 
former prime minister Mal-
colm Turnbull.
Mr Turnbull’s prime min-
istership came to a brutal 
end last August in a lead-
ership spill brought on by 
the coalition’s internal di-
visions on its then-energy 
policy.
The former leader told The 
Australian the Liberal Par-
ty was to blame for current 
high power bills because it 
is “incapable” of address-
ing climate change.
But Mr Taylor insists he’s 
achieving the same out-
comes as the National 
Energy Guarantee, which 
would have seen Austra-
lia’s emissions targets 
rubber stamped as law.
He remains convinced the 
nation will reduce emis-
sions by 26 to 28 per cent 
on 2005 levels as outlined 
in the Paris agreement, 
despite government pro-
jections saying the oppo-
site.
The minister is focused 
on changing how energy 
giants charge customers, 
and keeping old power 
sources in the mix.
“We understand the im-
portance of keeping our 
existing generators in the 
system, running flat out,” 
he told reporters in Can-
berra.
Mr Taylor is unimpressed 
the Queensland-govern-
ment is closing its Callide 
B coal-fired power station 
in nine years’ time, as it’s 
a decade earlier than orig-

inally planned.
The opposition’s energy 
spokesman Mark Butler 
says it’s high time power 
bills stop rising, offering 
bipartisan support for a 
national policy.
“The only way that can 
happen is for Scott Mor-
rison to stop the ideology, 
to stare down the hard 
right within his own party 
room,” he told reporters 
in Adelaide.
Meanwhile, the Grat-
tan Institute has urged 
the government to stop 
“knee-jerk” policy reac-
tions, which the think tank 
says is pushing up power 
prices and scaring off in-
vestors.
The Grattan Institute’s 
report says the govern-
ment’s touted “big stick” 
legislation - which would 
allow it to break up energy 
giants - is hurting invest-
ment.
The national energy mar-
ket will need about $400 
billion in new power-gen-
erating infrastructure over 
the next three decades, 
the report says.
The institute’s Tony Wood 
describes the govern-
ment’s level of interven-
tion as unusual.
He points to the govern-
ment’s treatment of AGL, 
which despite giving sev-
en years notice it would 
close Liddell coal-fired 
power station, was pres-
sured to keep it operating 
for another year.
It will close in 2023 and 
Mr Taylor has set up a 
task force to monitor the 
process.
Projects like South Aus-
tralia’s “rushed” invest-
ment in diesel generators 
or the federal govern-
ment’s Snowy 2.0 project 
crowded out other invest-
ment, the Grattan report 
says.
It also urges state and 
territory governments to 
create their own nation-
ally consistent policies in 
the absence of a federal 
plan.

Keep power stations on 
‘flat out’: Taylor
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Victoria’s Director of 
Public Prosecutions has 
urged the High Court to 
refuse George Pell’s bid 
to appeal his conviction 
for multiple child sex of-
fences, warning it should 
be reluctant to override a 
jury verdict with its own 
judgments about the bit-
terly divisive case.
Kerri Judd, QC, told the 
High Court there was 
no error in the Victorian 
Court of Appeal’s major-
ity decision to uphold 
Pell’s conviction and the 
Cardinal’s legal team had 
failed to raise any impor-
tant question of law in 
his application for special 
leave to appeal.
Ms Judd said that Court 
of Appeal Justice Mark 
Weinberg’s dissenting 
view that Pell had been 
wrongly convicted was 
not grounds, on its own, 
for the High Court to grant 
an appeal.
“The mere fact that Wein-
berg JA has taken a differ-
ent view of the evidence 
to the majority does not 
justify intervention by the 
High Court,’’ the DPP ar-
gues in documents lodged 
on Tuesday with the High 
Court.
 “The [special leave to ap-
peal] identifies no error in 
the majority approach and 
no question of law for this 
court to resolve; it does 
no more than ask this 
court to substitute for the 
view taken by the major-
ity and the jury a different 
view of the evidence.”
Quoting from the majority 
Court of Appeal decision 
by Chief Justice Anne 
Ferguson and Court of 
Appeal President Chris 
Maxwell, Ms Judd urged 
the High Court to be “slow 
to substitute its own judg-
ments about human be-
haviour for those made 
by a jury”.
Pell was convicted by a 
Victorian County Court 
jury in December last year 
of one charge of rape and 
four charges of an inde-

cent act with a child.
He was sentenced to six 
years’ jail and is not eli-
gible for parole until late 
2022.
The charges arose from 
allegations first made to 
police in 2015 by a former 
choirboy who said that 
Pell raped him and sexu-
ally assaulted his friend 
nearly 20 years earlier in-
side the priests’ sacristy 
of St Patrick’s Cathedral 
when the boys were 13.
Pell is seeking to take his 
case to the High Court, 
arguing that justices Fer-
guson and Maxwell failed 
to properly weigh the tes-
timony of the choirboy 
against evidence given by 
church figures who testi-
fied to the near impossi-
bility of the offences tak-
ing place as described.
Pell’s lawyers told the 
High Court that Jus-
tice Weinberg, who in a 
lengthy dissenting judg-
ment  found that the jury 
should have had a rea-
sonable doubt about the 
Cardinal’s guilt and his 
convictions should be 
quashed, applied the “cor-
rect judicial method’’ in 
reviewing the evidence.
In her response, Ms Judd 
said the “unchallenged 
exculpatory evidence” 
referred to by Pell’s legal 
team fell well short of an 
alibi.
She said the credibility of 
the choirboy’s account 
was “enhanced” by his 
ability to accurately de-
scribe the layout of the 
priests’ sacristy, an area 
normally off limits to cho-
risters where the rape 
took place after a Sunday 
Mass in late 1996.
The Crown in its response 
to Pell’s application for 
special leave also rejects 
the Cardinal’s submis-
sion that justices Fergu-
son and Maxwell, in their 
consideration of the ex-
culpatory evidence, in ef-
fect reversed the onus of 
proof and forced Pell to 
prove his innocence.

High Court told to sound 
final bell on Pell

NSW Labor’s former gen-
eral secretary went on to 
secure a lucrative consul-
tancy deal with Chinese 
billionaire Huang Xiang-
mo, a corruption inquiry 
has heard.
A Chinese billionaire at 
the centre of a NSW anti-
corruption probe hired 
former NSW Labor general 
secretary Jamie Clements 
as a $200,000-a-year con-
sultant months after he 
quit the top job, an inquiry 
has heard.
Huang Xiangmo has been 
accused at the Indepen-
dent Commission Against 
Corruption of being the 
true source of $100,000 
given to NSW Labor 
during a 2015 Chinese 
Friends of Labor dinner, 
with the money declared 
as coming from 12 “straw 
donors”.
As a property developer, 
Mr Huang was banned 
from making NSW politi-
cal donations at the time.
Mr Huang’s translator 
and assistant, Tim Xu, on 
Tuesday gave evidence 
at ICAC that Mr Clements 
was employed as a con-
sultant within months of 
his resignation as general 
secretary in January 2016 
amid a sexual harassment 
scandal.
He received free rent at a 
Sydney CBD office owned 
by a property develop-
ment firm associated with 
Mr Huang as well as an 
annual retainer of up to 
$200,000.
The office was on the 
same floor as the Austra-
lian Council for the Peace-
ful Reunification of China 
- a community group then 
headed by Mr Huang and 
considered a front for 
the Chinese Communist 
Party.
Mr Xu said Mr Clements 
provided political consul-
tancy work, networking 
services and media train-
ing to Mr Huang.
After the 2015 CFL dinner 
Mr Clements is alleged to 
have personally received 
the $100,000 cash from 
Mr Huang in an Aldi plas-
tic shopping bag, which 
he then passed on to 
NSW Labor figure Kenrick 

Cheah for counting.
“At the time Mr Clements 
was pretty stressed be-
cause of the loss of his 
job and he was seeking 
help from Mr Huang for 
his own career,” Mr Xu 
said on Tuesday.
“I believe Mr Huang ap-
proached Mr Clements af-
ter the sudden loss of his 
job and during the con-
versation, Mr Clements 
expressed that he was 
pretty stressed because 
of the loss of income.”
Mr Clements is scheduled 
to give evidence at ICAC 
on Wednesday.
Mr Xu said Mr Clements’ 
retainer had since been 
terminated.
ICAC chief commissioner 
Peter Hall QC reiterated 
on Tuesday that Mr Huang 
- who is in China and has 
until now declined to give 
evidence via video link - 
was still welcome to pro-
vide ICAC testimony.
Earlier on Tuesday, Mr 
Cheah told the commis-
sion he didn’t probe for-
mer upper house MP Er-
nest Wong on the veracity 
of the 12 CFL cash donors 
because he “didn’t want 
to be a hero” or implicate 
himself in illegality.
Mr Cheah was accused 
of delaying the allotment 
of donor receipts at the 
behest of Mr Wong and 
changing two purported 
$10,000 contributions to 
avoid the suspicion of 
submitting 10 identical 
CFL donations.
In a tense and often ran-
corous appearance in 
the ICAC witness box, Mr 
Cheah confirmed he had 
been asked by Mr Wong 
to change two CFL dona-
tion forms, with Leo Liao 
and Steve Tong listed as 
$5000 Country Labor do-
nors in place of Valentine 
Yee and To Yip.
Mr Cheah said he never 
asked Mr Wong about 
the money’s origins and 
didn’t know Mr Huang’s 
profession until years af-
ter the incident.
“It didn’t occur to me that it 
was anything suspicious. 
I followed the instructions 
because I wasn’t looking 
for fraud,” Mr Cheah said.

Former NSW Labor boss Jamie Clements ‘on re-
tainer’ with Huang Xiangmo, ICAC hears

“I’d rather keep my in-
volvement in the whole 
thing to what it is, doing 
my job.
“If I’d asked questions 

like that, that would’ve 
just drawn me in deeper. 
I don’t want to be a hero. 
My civic duty is not to in-
vestigate.”

Federal Labor resources 
spokesman Joel Fitzgib-
bon wants his party to 
drop its ambitious carbon 
emissions reduction tar-
get to match the coalition.
A Labor frontbencher’s 
call to match the Morri-
son government’s carbon 
emissions target has ex-
posed divisions within the 
party on climate change 
policy.
Opposition resources 
spokesman Joel Fitz-
gibbon believes Labor 
should aim for a 28 per 
cent reduction of 2005 
emissions by 2030, in line 
with the higher end of the 
coalition’s target.
The opposition went to 
the federal election this 
year with a 45 per cent 
carbon emissions reduc-
tion target, while the gov-
ernment set a 26 to 28 per 
cent reduction goal.
“Labor needs to reach a 
sensible settlement on cli-
mate change. How many 
times are we going to let it 
kill us? Indeed, how many 
leaders do we want to lose 
to it,” Mr Fitzgibbon will 
tell the Sydney Institute 
on Wednesday night.
He says emissions are 
rising every year under 
the Morrison government, 
arguing the case to work 
with the coalition to de-
liver a 28 per cent reduc-
tion.
“The prime minister has 
largely avoided scrutiny 
and accountability on this 
subject because all the fo-
cus has been on Labor’s 
more ambitious targets.”
A less ambitious target 
would allow Labor to be 
“more ambitious on the 
road to 2050”, he says.
But Labor’s climate 
change spokesman Mark 
Butler slapped down the 
proposal, telling media 
outlets it would breach 
Australia’s Paris climate 
change agreements.
He said the government’s 

targets were dreamed up 
by former prime minister 
Tony Abbott and if adopt-
ed worldwide would lead 
to global warming of three 
degrees.
Opposition Leader Antho-
ny Albanese also weighed 
in, saying he was proud 
Labor had consistently 
supported strong action 
on climate change based 
on science.
“That action will not only 
protect our environment 
but is also good for our 
economy,” he tweeted.
Labor backbencher Pe-
ter Khalil, whose seat of 
Wills is in Melbourne’s 
inner-north, also warned 
against watering down 
climate change commit-
ments.
“I know that my electorate 
wants action on climate 
change, wants to actually 
tackle this problem,” he 
told Sky.
Energy Minister Angus 
Taylor was keen to capita-
lise on the split.
“Labor went to the last 
election with a 45 per cent 
emission reduction target 
which was going to slash 
jobs, slash wages and 
slash the economy,” he 
told reporters in Sydney.
“The are clearly now rec-
ognising the error of their 
ways, but they’re in chaos. 
There are different points 
of view coming out from 
different people in Labor 
every day.”
Greens MP Adam Bandt 
said Mr Fitzgibbon was a 
Labor factional warlord 
and usually got his way 
within the party.
“What you’ve heard from 
Joel Fitzgibbon today is 
what Labor will do if it 
wins the next election,” he 
told reporters.
Mr Fitzgibbon copped a 
hefty swing away from 
him at the last election in 
his NSW regional seat of 
Hunter, a significant coal 
mining region.

Labor MP’s speech stokes climate tension
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