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اجلمهورية  رئيس  أكد   
عون،  ميشال  العماد 
اىل  وجهها  رسالة  يف 
أمس  بعد ظهر  اللبنانيني، 
بريوت  بتوقيت  االول 
مساء امس االول بتوقيت 
»املشهد  أن  سيدني، 

ان  يؤكد  نراه،  الذي 
الشعب اللبناني هو شعب 
حي، قادر على االنتفاض، 
وايصال  والتغيري، 
الطائفية  ولكن  صوته.. 
الفساد  وخنرنا  حطمتنا، 
حتى العظم، وقد تركنا من 

اهلاوية  اىل  البلد  اوصل 
بدون حماسبة«.

»الذهنية  أن  اعترب  وإذ 
البلد  الطائفية اليت حكمت 
مشاكله«،  اساس  هي 
لفت اىل ان طموحه »كان 
من  التخلص  يزال،  وال 

Follow us on          ; The Middle East Herald

رئيس اجلمهورية  العماد ميشال عون  يف رسالته اىل اللبنانيني: 

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

العادة النظر بالواقع احلكومي احلالي والورقة 
االصالحية خطوة اوىل لالنقاذ تواكبها التشريعات

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604
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اهلاشم يكرم مستشار رئيس 
اجلمهورية د. بيار رفول

التفاصيل  على الصفحة 16

هذه الذهنية للوصول اىل 
دولة مدنية«.

على  عون  الرئيس  وشدد 
األموال  استعادة  »ضرورة 
انه  اىل  مشريا  املنهوبة«، 
الستعادتها،  بقانون  تقدم 
سرق  من  :«كل  وقال 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالل توجيهه الرسالة للبنانيني

أجهزة الداخلية العراقية تعلن حالة 
اإلنذار القصوى استعداداً حلماية 

التظاهرات
ومدن  بغداد  تستعّد 
يف  عراقية  وحمافظات 
الوسط واجلنوب لتظاهرات 
اجلمعة  يوم  جديدة 
احلكومية  واللجنة  )امس(. 
بنتائج  للتحقيق  العليا 

تقريرها  تصدر  التظاهرات 
أدت  اليت  التطورات  حول 
من  كبرية  أعداد  لسقوط 

الضحايا
الرمسي  الناطق  أكد  فقد 

ان  جيب  العام  املال 
املهم  من  لكن  حياسب، 
عنه  طائفته  تدافع  ال  ان 
اىل  داعيا  اعمى«،  بشكل 

التتمة على الصفحة 21

جلوسا: الوزير رفول وجوزيف فنيانوس وبطرس عاقلة وفؤاد 
عبود.. وقوفا: نسيب الهاشم وشربل الهاشم

STARDUST CIRCUS
Details P 16

النظام ال يتغري يف الساحات حددوا مطالبكم وأنا انتظركم للحوار.
كل من سرق املال العام يجب ان يحاسب واملهم أال تحميه طائفته.

الطائفية حطمتنا، ونخرنا الفساد حتى العظم وتركنا من اوصل البلد اىل 
الهاوية دون محاسبة.

اقرتاح قانون إلنشاء محكمة  اقرتاحات قوانني منها:  النواب  يف مجلس 
خاصة بالجرائم املتعلقة باملال العام قدمته أنا شخصيا عام 2013 واقرتاح 
ثان باسرتداد الدولة لألموال املنهوبة وثالث برفع السرية املصرفية عن 
والسابقني  الحاليني  االوىل  الفئة  وموظفي  والنواب  والوزراء  الرؤساء 
ورابع برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليني والسابقني وكل من 

يتعاطى املال العام.
هذه القوانني يجب أن تقر  فارفعوا اصواتكم وطالبوا نوابكم بالتصويت 

عليها، حتى يصبح كل املسؤولني عرضة للمساءلة واملحاسبة القانونية.

ترامب: أقّدر ما 
فعله الكرد

الرئيس األمريكي  اعلن 
إن  ترامب  دونالد 
قائد  مع  »حمادثيت 
قوات سوريا الدميقراطي 
مظلوم  اجلنرال  )قسد( 
إجيابية  كانت  كوباني 

وهو يقّدر ما فعلناه«.
يف  يقول  وأضاف 
تويرت   على  له  تغريدة 
»آبار النفط اليت أشرت 
إليها يف خطابي األربعاء 
بيد  كانت  )املاضي( 
تسيطر  أن  قبل  داعش 
املتحدة  الواليات  عليها 

مبساعدة الكرد«.
فعله  ما  »أقّدر  وتابع 
الكرد ورمبا حان الوقت 
هلم للتوجه إىل املنطقة 

النفطية«.
وشدد الرئيس االمريكي 
على أننا »لن نسمح أبدًا 
لداعش بأن تسيطر على 

هذه اآلبار«.
عضو جملس الشيوخ عن 
احلزب الدميوقراطي ديك 
ديربن قال للصحافيني 

التتمة صفحة 21
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يف  االعالمي  املكتب  أصدر 
بكركي،   - البطريركي  الصرح 
غبطة  »رحب  اآلتي:  البيان 
مار  الكاردينال  البطريرك 
بكلمة  الراعي  بطرس  بشارة 
فخامة رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون اليت خاطب فيها 
وصراحة،  بوضوح  اللبنانيني 
جرح  على  اصبعه  واضعا 
الشعب  وواصفا  معاناتهم، 
اللبناني بالشعب »احلي القادر 

على التغيري«.
فخامة  دعوة  على  أثنى  واذ 
مع  بناء  حوار  لفتح  الرئيس 
غبطته  ابدى  املتظاهرين، 
للشعب  فخامته  لوعد  ارتياحه 
الفساد،  مبحاربة  اللبناني 
االقتصادي  الوضع  انقاذ 
االموال  استعادة  واملالي، 
رفع  واحملاسبة،  املنهوبة 

واحلصانة  املصرفية  السرية 
العام  الشأن  يتعاطى  عمن 
آمال  االدارية،  والالمركزية 
فخامته  مع  املعنيني  بتعاون 

لتحقيق ذلك.
كالم  الراعي  البطريرك  وأيد 
»ضرورة  حول  عون  الرئيس 
احلكومي  بالواقع  النظر  اعادة 
االصول  خالل  من  احلالي 
الدستورية املعمول بها«، االمر 
رئيس  دولة  فيه  القاه  الذي 
سعد  الشيخ  الوزراء  جملس 

احلريري.
ويف هذا السياق يشدد غبطته 
هو  اليوم  املطلوب  ان  على 
كفوءة  حيادية  مصغرة  حكومة 
لدى  الثقة  وتولد  لبنان  تنقذ 
املواطنني، الفتا اىل ان احلركة 
الشعبية ومطالبها احملقة بدأت 

تعطي مثارها«. 

املكتب االعالمي يف بكركي: الراعي أيد كالم عون 
بضرورة اعادة النظر بالواقع احلكومي من خالل 

االصول الدستورية

الوزراء  رئيس جملس  استقبل 
امس  عصر  احلريري،  سعد 
الوسط،  بيت  يف  االول، 
األوروبي  االحتاد  دول  سفراء 
يف لبنان تقدمهم سفري االحتاد 
يف لبنان رالف طراف وحضور 
سفراء كل من: النمسا ماريان 
كورمان،  هوبري  بلجيكا  وربا، 
قربص  بيليف،  بويني  بلغاريا 
تشيكيا  كرياكوس،  بانايوس 
الدامنارك  فرانكوفا،  ميكايال 
تانا  فنلندا  جوهل،  مورير 
فرنانديز، فرنسا برونو فوشيه، 
املانيا جورج بريلغلينغ، اليونان 
فريوس،  فرانسيسكوس 
إيطاليا  ميناللي،  جيزا  هنغاريا 
جان  هولندا  ماروتي،  ماسيمو 
بريزميسالو  بولندا  فالتمانز، 

فيكتور  رومانيا  نيزولسكي، 
لوبومري  سلوفاكيا  مريكيا، 
ماريا  خوسيه  اسبانيا  ماكو، 
السويد  بينا،  ال  دو  فريي 
إنكلرتا  لينسرتوم،  يورغن 
والوزير  رامبلينغ  كريس 
وجرى  خوري  غطاس  السابق 
خالل االجتماع استعراض جممل 
لبنان واالوضاع  التطورات يف 

العامة.
االحتاد  سفارة  وستصدر 
وقت  يف  لبنان  يف  األوروبي 

الحق بيانا حول االجتماع.
قد  احلريري  الرئيس  وكان 
يف  االسباني  السفري  التقى 
فريي  ماريا  خوسيه  لبنان 
اخر  معه  وعرض  بينا  ال  دي 

التطورات.

احلريري استعرض التطورات 
مع سفراء دول االحتاد االوروبي

لفت عضو »تكتل لبنان القوي« 
النائب أسعد درغام خالل حديث 
صحايف إىل »أن خطاب رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
مبحاسبة  املطالبة  جلهة  واضح 
تلطيهم  دون  من  الفاسدين 
خلف طوائفهم ومذاهبهم، ألن 
الفساد ال طائفة له«، مشددا 
على »ضرورة احملاسبة الفعلية 
من خالل دعم احلراك للقوانني 
الدستورية،  واملؤسسات 
احلكومي  التعديل  أن  خصوصا 
الدستورية  اآلليات  وفق  يتم 

واألصول الدميوقراطية«.
اجلمهورية  رئيس  »إن  وقال: 
االموال  استعادة  على  ركز 
القوانني  واقرار  املنهوبة 
رفع  من  بدءا  االصالحية، 
ال  وهنا،  املصرفية.  السرية 
الكتل ومجيع  كل  ندعو  أن  بد 
على  الشاهد  ليكونوا  الناس 
أن  ضرورة  جانب  اىل  ذلك، 
النواب  جملس  جلسات  تكون 

من  اللبنانيون  ليدرك  علنية 
ومن  القوانني  هذه  يريد 

يرفضها«.
كلن  »شعار:  درغام  ورفض 
من  »كنا  وقال:  كلن«،  يعين 
أول الذين دعوا إىل حماربة كل 
انواع الفساد من خالل اصدار 
اىل  هذا  الالزمة،  القوانني 
املناصب  استغالل  منع  جانب 
واملراكز من اجل الوصول اىل 

االثراء غري املشروع«.
أضاف: »حنن اليوم أمام فرصة 
تارخيية، قد ال تتكرر. وبالتالي، 
املتظاهرين  وإخوتنا  علينا حنن 
شركاء  نكون  أن  الشارع  يف 
بال  مدنية  دولة  إىل  لنصل 
فساد وهدر واستغالل للمراكز 

واملال العام«.
من  اخلشية  عن  السؤال  وعن 
شارع مقابل شارع، قال درغام: 
»إن هذا الكالم مرفوض، إذ ال 
يوجد شارع ثان ألن املتظاهرين 

اليوم هم شارعنا«.

درغام: كالم رئيس اجلمهورية مدخل للخروج من 
األزمة وفق األطر القانونية وال وجود لشارع ثان

الرئيس الحريري مستقبال سفراء دول االتحاد االوروبي

ميقاتي،  جنيب  الرئيس  اعترب 
»راديو سوا«،  اىل  حديث  يف 
»ما  ان  االول،  امس  مساء 
العام  النائب  عليه  اقدمت 
االستئنايف يف جبل لبنان امس 
استعراضية  خطوة  )االربعاء( 
التشفي  بتوقيت واضح هدفه 
املواقف  نتيجة  مين  السياسي 
موقفي  وآخرها  اختذتها،  اليت 
سيما  ال  الشعيب،  احلراك  من 
االنظار  وحتوير  طرابلس  يف 
او  الشارع،  يف  جيري  عما 
ال  املرتاكمة  الفضائح  عن 
اخلمس  السنوات  خالل  سيما 
القطاعات،  كل  يف  االخرية 
اخلطوة  هذه  ان  املؤسف  لكن 
اي  قبل  القضاء  اىل  اساءت 

احد آخر«.
انين  التأكيد  »أجدد  وقال: 
حتت سقف القانون وال احتصن 
باي حصانة ، ألن الكرامة اهم 
اقتضى  ولو  احلصانة،  من 
النيابة  من  استقاليت  االمر 
هذا  القضاء جمراه يف  ولياخذ 
املوضوع لكشف كل االدعاءات 

الزائفة«.
التالي  اليوم  »يف  وتابع: 
الشعيب  احلراك  لتأييدي 
مكتبها  اىل  القاضية  حضرت 

وقامت  ساعة  نصف  لفرتة 
االستعراضية،  اخلطوة  بهذه 
هذا  يف  امسي  زج  وتعمدت 

امللف لالسباب املعروفة«.
وردا على سؤال، قال: »ملف 
عليها  حصل  اليت  القروض 
قانوني  عائلتنا  من  افراد 
عبارة  وهو   ، املئة  يف  مئة 
مصرف  من  جتاري  قرض  عن 
امر  باي  له  عالقة  وال  جتاري 
بصندوق  او  باالسكان  يتعلق 
االسكان. وهذا القرض انتهى 
تسديده، علما ان احلصول على 
كان  حينه  يف  مماثلة  قروض 
متاحا للعموم، ومل يكن حصريا 

او امتيازا شخصيا«.
خطوته  يرتجم  ال  ملاذا  سئل: 
باستقالة  للحراك  الداعمة 
ممثله يف احلكومة الوزير عادل 

افيوني؟
باستقالة  احلل  »هل  اجاب: 
ككل؟  احلكومة  ام  واحد  وزير 
اقرتحت  املاضية  االيام  طوال 
على تشكيل حكومة  حال ينص 
جانبية  مشاورات  بعد  جديدة 
تسبق استقالة احلكومة احلالية 
اىل  اضافة  للفراغ،  منعا 
سلسلة خطوات اخرى من ضمن 

حل متكامل«.

ميقاتي: ما حصل امس خطوة استعراضية بتوقيت 
واضح هدفه التشفي السياسي مين نتيجة موقفي 

من احلراك الشعيب

كتب امني اهليئة القيادية يف 
املستقلني  الناصريني  »حركة 
العميد مصطفى  املرابطون«   -
التواصل  مواقع  على  محدان 

االجتماعي:
جذور  اىل  العودة  إىل  »ندعو 
انتفاضة الليل الساطع لبريوت 
الشبيحة  وطرد  الدنيا،  ست 
واالنتهازيني  والوصوليني 
مرضى الظهور على الشاشات 
وعابري السبيل من السياسيني 
على  الثورات  وجمالس 

الورق«.
االهداف  »توحيد  على  وشدد 
مجيع  من  لالنتفاضة  املباشرة 
االكثار  وعدم  املواطنني 
واملطوالت  الشعارات  من 
وحصرها  والطروح  واملبادرات 

يف ثالث:
طوارئ  حكومة  تشكيل  اوال: 
حمدودة  استثنائية  بصالحيات 
 12 تتجاوز  ال  حبيث  العدد 
بالنزاهة  هلم  مشهودا  وزيرا 
واالختصاص،  والشفافية 
قانون  اعداد  الوحيدة  مهمتها 
مبدأ  على  يرتكز  انتخابات 
لبنان  يف  الكاملة  النسبية 
دائرة وطنية واحدة خارج القيد 

الطائفي ملتزما باملادتني 95 و 
22 يف الدستور اللبناني.

فورية  انتخابات  إجراء  ثانيا: 
اجلديد،  الدستور  إىل  استنادا 
نظام  انتاج  اعادة  ثم  ومن 
رمسي حديث حيفظ حقنا وحق 
اوالدنا العيش يف وطن حيلم 

به شباب االنتفاضة املباركة.
ثالثا: ان يبادر جملس القضاء 
االعلى بدفع القضاة كل حسب 
املال  استعادة  اىل  اختصاصه 
املنهوب من اللبنانيني واملقدر 
دوالر،  مليار   120 يفوق  مبا 
ضد  سريعة  قضائية  بإجرءات 
املال  إهدار  عن  املسؤولني 
بالواقع  واملتسبب  العام 
الكارثي االجتماعي واالقتصادي 
للمواطنني اللبنانيني، واجلسم 
القضائي سيكون مسؤول عن 
من  املنتفضني  امام كل  ذلك 

ابناء الوطن«.
ايها املنافقون  »إعلموا  وختم: 
اآلفاق  وشذاذ  واملزورون 
موجة  ركوب  حياولون  والذين 
يوم  ان  اجلارفة  االنتفاضة 
عسريا  وسيكون  آت  احلساب 
وستسألون )من اين لكم هذا؟( 

واقاربكم وزبانيتكم«...

محدان: يوم احلساب آت وسيكون عسريا وندعو 
إىل حكومة طوارئ استثنائية من 12 وزيرا

 غرد رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط عرب حسابه 
اننا  ومبا  عون،  الرئيس  كلمة  »بعد مساع  قائال:  »تويرت«  على 
يف نفس هذا املركب الذي يغرق، نشاطره اخلوف من االنهيار 
بالتعديل  اإلسراع  يف  يكمن  حل  أفضل  ان  جند  االقتصادي، 
احلكومي والدعوة الحقا اىل انتخابات نيابية وفق قانون عصري 

ال طائفي«.

جنبالط: نشاطر الرئيس عون اخلوف من 
االنهيار االقتصادي واحلل االفضل اإلسراع 

بالتعديل احلكومي

حلزب  األعلى  اجمللس  عقد 
اجتماعا  األحرار  الوطنيني 
رئيس  برئاسة  االول  امس 
احلزب دوري مشعون، وأصدر 

البيان التالي :
اإلنتفاضة  احلزب  حييي   -
اجنازات  اليت حققت  الشعبية 
وطنية إفتقدها اللبنانيون، إذ 
انها تعدت اإلنقسامات احلزبية 
والطائفية وجتلت فيها الوحدة 
الوطنية بأبهى صورها، أمجع 
الداخل  يف  اللبنانيون  عليها 

ويف بالد االنتشار.
مواقف  يف  احلزب  يرى   -
نوعا  املتكررة  السلطة  أركان 
اىل  واهلروب  االفالس  من 
االمام وجتاهال ملطالب الشعب 
احلقيقي  بالتغيري  وتطلعاته 
عن  غربة  فازدادوا  واحلازم، 
يدعون  انهم  ولو  شعبهم 
اىل  ندعوهم  وعليه  العكس. 
اللبنانية  العودة اىل االصالة 

والضمري الوطين.
االستجابة  دعوتنا  نكرر   -

ملطالب االنتفاضة بدءا برحيل 
واجمليء  احلالية  احلكومة 
مصغرة  اختصاصيني  حبكومة 
جديد  انتخابي  قانون  ووضع 
واجراء  وعادل،  عصري 
لتجديد  مبكرة  انتخابات 
املؤسسات الدستورية كافة.

بتشكيل  املطالبة  جندد  وكما 
مستقلة  قضائية  هيئة 
على  توالوا  الذين  حملاسبة 
عام  منذ  العامة  املسؤولية 
لتأمني  اليوم،  حتى   1990
املنهوبة  االموال  اسرتداد 
العقوبات  اقصى  وانزال 

باملرتكبني.
االستمرار  اللبنانيني  ندعو   -
ونطلب  اجمليدة  بانتفاضتهم 
واملناصرين  احملازبني  من 
فيها  مشاركتهم  يف  املضي 
من اجل حتقيق كل اهدافها. 
بها  مير  تارخيية  حلظة  انها 
مواطن  كل  وعلى  الوطن، 
لينتصر  مسؤوليته  حتمل 

لبنان.

حزب الوطنيني األحرار دعا اللبنانيني لالستمرار 
باالنتفاضة واحملازبني للمشاركة الفعالة فيها

»اجلمهورية  تكتل  عضو  أكد 
إدي  ماجد  النائب  القوية« 
املشكلة  أن  اللمع  أبي 
مطالب  هي  اليوم  احلقيقية 
ولفت  الشارع،  يف  الشعب 
أن  إىل  صحايف  حديث  يف 
»البعض حياول حرف األنظار 
أن  وسبق  احلقيقة،  عن 
االجتماعية  الثورة  من  حذرنا 

واالقتصادية«.
أن  إىل  اللمع  أبي  وأشار 
من  جزءا  متثل  »القوات 
اليوم  هي  لذلك  الشعب 

تشارك يف التظاهرات«.
يعلم  »اجلميع  إن  وقال 
القوات كما  نظافة كف  مدى 
مشمولة  غري  أنها  يعلمون 

بقضايا الفساد«.

وتابع: »استقالتنا من احلكومة 
موافقتنا  عدم  على  تدل 
احلكومة،  عمل  طريقة  على 
ونسعى إىل حكومة تكنوقراط 
من  البلد  تنتشل  مصغرة 
للمشاكل  حلوال  وجتد  حمنته 

االقتصادية«.
»لطاملا  أن  اللمع  أبي  وأكد 
دخوهلا  منذ  القوات  حذرت 
احلكومة من املطبات واملأساة 
يعيشها  اليت  االقتصادية 
ها  اعتبار  ميكن  ال  لذا  البلد 
جزءا من املنظومة اليت يتكلم 

عنها«.
وأردف أبي اللمع »نعلم متاما 
االرتباك احلاصل يف احلكومة 
اآلن، البلد يف حاجة إىل خطط 

انقاذية سريعة«. 

إدي اللمع: املشكلة احلقيقية هي مطالب 
الشعب والبعض حياول حرف األنظار عن 

احلقيقة
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استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
امس  ظهر  قبل  عون  ميشال 
سفري  بعبدا،  قصر  يف  االول 
فوشيه  برونو  لبنان  فرنسا يف 
االوىل  املستشارة  ترافقه 
سالينا  السيدة  السفارة  يف 
عرض  ومت  -كاتالونو،  غرونيه 
البالد يف  الراهنة يف  االوضاع 
ونقل  االخرية،  التطورات  ضوء 
الرئيس  اىل  فوشيه  السفري 
اهتمام بالده باملستجدات  عون 

ومتابعتها عن قرب. 
للسفري  عون  الرئيس  وشرح 

االحداث  من  املوقف  فوشيه 
املبذولة  واجلهود  الراهنة 

ملعاجلتها.

كوبيتش
عون  الرئيس  استقبل  كذلك، 
املتحدة  لالمم  العام  املنسق 
كوبيتش  يان  السيد  لبنان  يف 
جمموعة  موقف  اليه  نقل  الذي 
لبنان  اجل  من  الدولية  الدعم 
من االحداث اجلارية، والدعوات 
هذه  اعضاء  من  صدرت  اليت 

اجملموعة. 

عون عرض مع فوشيه التطورات 
واطلع من كوبيتش على موقف 

جمموعة الدعم الدولية
الوطين  »التيار  رئيس  ترأس   
امس  باسيل،  جربان  احلر« 
إجتماعات  سلسلة  االول، 
ومنسقي  التنفيذي  للمجلس 
جمالس  ومقرري  األقضية 
إجتماعا  ترأس  كما  األقضية، 
صدر  الذي  السياسي  للمجلس 

عنه، البيان اآلتي:

حيملها  اليت  القضية  إن  اوال: 
التيار  قضية  هي  املتظاهرون 
نفسه  يعترب  الذي  احلر  الوطين 
احلالة  هذه  من  يتجزأ  ال  جزءا 
متثل  أنها  ورأى  الشعبية، 
نزال  وال  كنا  اليت  الفرصة 
ومن  حتقيقها  أجل  من  نناضل 
الذي  الفساد  حماربة  ضمنها 
من  طالنا  مهما  به  نتلوث  لن 

إتهامات سوء وظلم.

ثانيا: ننبه إىل أن قوى داخلية 
مصاحلها  تقاطعت  وخارجية 
احملقة  الناس  نقمة  فإستغلت 

لضرب االستقرار ونشر الفوضى 
لن  ما  وهذا  احلكم.  وإضعاف 
نقبل به. وبقدر تأييدنا للمطالب 
الشعبية احملقة سنكون صارمني 

يف مواجهة املخربني«.

ثالثا: إننا إذ نؤكد ثبات موقفنا 
بأن  الثقة  ملء  لنا  وصمودنا، 
وحنن  جلية  ستظهر  احلقيقة 
ختريب  ملنع  العمل  سنواصل 
الوطن من خالل فضح املتآمرين 
ونؤكد  الفاسدين  ومكافحة 
قوانني  إصدار  على  إصرارنا 
السرية  ورفع  احلصانة  رفع 
األموال  وإسرتداد  املصرفية 
املنهوبة وحتريك القضاء ليكون 
هو املرجع الفاصل بني الربيء 

واملتهم.

رابعا: أكد اجملتمعون وعلى غرار 
السياسية  اهليئة  عن  صدر  ما 
إلتزامهم برفع السرية املصرفية 

عن حساباتهم. 

اجمللس السياسي للتيار الوطين احلر:
قضية املتظاهرين قضيتنا وقوى داخلية 

وخارجية استغلت نقمة الناس

الرئيس عون مستقبال كوبيتش وكاتالونو

»التنمية  كتلة  عضو  اوضح 
والتحرير« النائب هاني قبيسي 
طبيعي  النبطية  يف  الوضع  أن 
وما حيصل هو حراك عادي كما 
وحصل  لبنان  كل  يف  جيري 
أمس   يوم  حادثة  من  حصل  ما 

)االربعاء( وانتهى املوضوع.
ميكن  »ال  أنه  قبيسي  واكد 
وال  بالفساد  الدولة  كل  اتهام 
كل الوزراء وال كل النواب، نعم 
التحقيق  وجيب  فاسدون  هناك 
العقاب  ينالوا  وان  معهم 
إليها  انتموا  جهة  ألي  احلقيقي 
وهذا موقفنا يف الكتلة وحركة 
جملس  رئيس  وموقف  »أمل« 
موقف  هو  بري  نبيه  النواب 
داعم حلركة النواب يف اجمللس 
ملساءلة احلكومة ولكن هناك من 
الناس  على  رأيه  فرض  حياول 

وجملس النواب.
واعترب قبيسي أن »هناك بعض 
ما حصل يف  استغلت  القنوات 
النبطية ونقلت االمور إىل مسألة 
سياسية حاقدة حنو حركة »أمل« 
وحولت  بري  نبيه  ورئيسها 
الذي  للمواطن  الربيء  احلراك 
لواقع  معه  وحنن  حبقه  يطالب 

آخر وهذا ما رفضناه«.
للمأل  »أقول  قبيسي  واضاف 
وأصدقاء  أمل  حركة  ابناء  حنن 
من  حنن  سعد  حممد  الشهيد 
أن  نقبل  ال  فحص  بالل  ربينا 
من  الصدر  االمام  صورة  حترق 
يف  موضوعني  مرابني  قبل 

ألننا  عائالتهم،  حتركت  السجن 
وبالتالي  جانبهم  اىل  نقف  مل 

ارادوا االنتقام من بري«.
للمطالب  تأييده  واعلن قبيسي 
للمواطن  و  للناس  احملقة 
حد  اىل  وصل  الذي  الشريف 
الشعور بوجع حقيقي، مؤكدا أن 
احلركة ليست مع قمع املظاهرات 
أن  املتظاهرين  على  ولكن 
ويفتحوا  أيضا  رأينا  حيرتموا 

الطريق امام الناس«.
»كل  ان  إىل  قبيسي  ولفت 
مطلب غري سياسي حنن معه«، 
»أمل«  »حركة  ان  على  مشددا 
عن  املصرفية  السرية  رفع  مع 
ان  واوضح  السياسيني«،  كل 
ان  جيب  السياسية  االهداف 
السياسية  االطراف  من  تأتي 
ميكن  وال  الشارع،  من  وليست 
اجلميع  يتهم  ان  للمواطن 
بعيدة  اطراف  فهناك  بالفساد، 

عن الفساد.

قبيسي :ال ميكن اتهام كل الدولة 
بالفساد وال كل الوزراء وال كل النواب

القومي  السوري  احلزب  مثن   
»مضمون  بيان،  االجتماعي يف 
العماد  اجلمهورية  رئيس  كلمة 
اللبنانيني،  إىل  عون  ميشال 
املطالب  على  فيها  أكد  اليت 
بتنفيذ  وااللتزام  احملقة، 
وحماربة  االصالحية  الورقة 
اهلدر الفساد وتغيري املقاربات 
النظام  وتطوير  االقتصادية 
مغادرة  وضرورة  السياسي 
واملذهبية  الطائفية  الذهنية 
اليت حكمت لبنان منذ تأسيس 
علة  هو  الذي  الطائفي  النظام 
»هذه  ان  اىل  مشريا  العلل«، 
املواقف غاية يف األهمية، ألنها 
وجع  تفهم  عن  فقط  تعرب  ال 
احملقة،  مطالبها  وتبين  الناس 
الذي  الداء  واقع  تشخص  بل 
النظام  وهو  أال  بلبنان،  يفتك 

الطائفي«.
»الناس  أن  احلزب،  ورأى 
أن  واملطلوب  أمسعت صوتها، 
تعهدات  تنفيذ  وتراقب  تنتظر 
والتزامات احلكومة واملسؤولني 
املسار  هو  وهذا  الدولة،  يف 
الطبيعي لألمور، والكل مطالب 
حماوالت  ضد  البلد  بتحصني 
بعض األطراف واجلهات ركوب 
عن  حلرفها  التظاهرات  موجة 
هدفها احلقيقي«. ولفت اىل ان 
»صرخة الناس رفضا للضرائب 
والتجويع  اإلفقار  وسياسات 
بوجه النظام الطائفي من جهة، 

الرمسيني  املسؤولني  وتأكيد 
وضرورة  املطالب  أحقية  على 
جهة  من  املدنية  الدولة  قيام 
لبناء  تارخيية  فرصة  أخرى، 
عادلة وقوية،  دولة ال طائفية 
وإن ترمجة هذه االجتاه يتم عن 
ويف  عصرية  تشريعات  طريق 
مقدمها قانون جديد لالنتخابات 
التمثيل  صحة  حيقق  النيابية 
لبنان دائرة  يقوم على أساس 
خارج  النسبية  واعتماد  واحدة 

القيد الطائفي«.
واكد أن »التظاهر وحرية الرأي 
والتعبري حق مصان لكل الناس 
هذا  وممارسة  استثناء،  دون 
احلق يكفله الدستور، واملطلوب 
والقوانني،  الدستور  احرتام 
وممارسة حق التظاهر من دون 
وباالبتعاد  العام،  باألمن  اخالل 
عن اي شكل من أشكال االعتداء 
على املمتلكات اخلاصة والعامة 
وعلى حرية انتقال املواطنني«.
»املؤسسات  احلزب  وطالب 
تتحمل  بأن  واألمنية  العسكرية 
فتح  إىل  وتبادر  مسؤولياتها 
ألن  الناس،  أمام  الطرقات 
أهدافا  الطرقات يستبطن  قطع 
إىل  يسيء  ألنه  مشبوهه، 
على  خروجا  ويشكل  املطالب 
النظام العام، ويشحن النفوس 
الواحدة  القرية  أبناء  بني 
واملنطقة الواحدة، وعواقب هذا 

الشحن غري حممودة«.

القومي مثن مضمون كلمة رئيس اجلمهورية: 
الناس أمسعت صوتها واملطلوب أن تراقب 

تنفيذ تعهدات احلكومة واملسؤولني يف الدولة

الشعبية  »احلركة  رئيس  متنى 
مصطفى  النائب  اللبنانية« 
امس  له  تصريح  يف  حسني 
»التجاوب  اجلميع  االول، على 
مع الدعوة احلوارية اليت اطلقها 
فخامة رئيس اجلمهورية العماد 
اىل  للوصول  عون،  ميشال 
يطالب  اليت  النظيفة  الدولة 

اجلميع بها«.
وشدد على ان »املطلوب اليوم 
عقالنية من اجلميع ترتافق مع 
من  سريعة  عملية  خطوات 

مكافحة  اجل  من  املسؤولني 
الفساد فعال ال قوال«.

ورأى ان »هذا االمر ال يتم اال 
السياسية  احلصانات  رفع  عرب 
والطائفية، واقرار رفع السرية 
املصرفية عن مجيع من تعاقبوا 
رؤساء  من  السلطة  على 
ووزراء ونواب وقضاة وضباط 
فئة  وموظفي  عامني  ومدراء 
»البلد  ان  اىل  اوىل«، مشريا 
االموال  باستعادة  اال  يبنى  ال 

املنهوبة«. 

مصطفى حسني: للتجاوب مع الدعوة 
احلوارية لالئيس اجلمهورية للوصول 

اىل الدولة النظيفة

صدر عن مكتب مستشار رئيس 
بيار  السابق  الوزير  اجلمهورية 
»بعد  التالي:  البيان  رفول 
اللغط واألقاويل حول االشكال 
هارس  مدينة  الذي حصل يف 
مدينة  غرب  باراماتا   - بارك 
الوزير  مع  اسرتاليا  سيدني 
السابق الدكتور بيار رفول، يهم 
مكتبه، وتصويبا لألمور وقطعا 
يف  املصطادين  على  للطريق 
املاء العكر، ان يوضح التالي: 
يف إطار برنامج جولة مستشار 
للشؤون  اجلمهورية  رئيس 
رفول  بيار  الدكتور  السياسية 
إجراء  مقررا  كان  اسرتاليا  يف 
قداس عن نية لبنان يف كنيسة 
لبنان يف مدينة هارس  سيدة 
سيدني  غرب  باراماتا   - بارك 
مساء  من  السابعة  الساعة 
اليوم بتوقيت سيدني، )امس 
الذي  القداس،  واثناء  االول( 

توضيح من مكتب رفول حول ما حصل 
خالل القداس يف كنيسة سيدة لبنان 

غرب سيدني

ترأسه راعي االبرشية املارونية 
طربيه  شربل  انطوان  املطران 
من  وحشد  رفول  حضور  يف 
للتيار  واملناصرين  املؤمنني 
الوطين احلر، تفاجأ املشاركون 
القوات  مناصري  من  بعدد 
اللبنانية خارج الكنيسة يطلقون 
ورفول  العهد  ضد  الشتائم 
تنفيذا  احلر  الوطين  والتيار 
ومعدة  ممنهجة  شيطانية  خلطة 
عن  منفصلة  وغري  مسبقة 
حتركات قطاع الطرق يف لبنان 
اللبنانية،  القوات  مجاعة  من 
إجراء  بعد  دفع  الذي  االمر 
بالسلطات  الالزمة  االتصاالت 
مدينة  يف  االسرتالية  األمنية 
هارس بارك اىل تطويق املكان 

وابعاد املشاغبني.
انتهى االشكال املفتعل كالعادة 
اللبنانية  القوات  مناصري  من 

دون وقوع إصابات«.

الوطنية  »الكتلة  حزب  دعا 
اللبنانية« يف بيان، املتظاهرين 
كل  ومصدر  احلق  »أصحاب 
إىل  السلطات،  وكل  شرعية 
االنتباه من حماوالت »األحزاب-

انتفاضتهم  إفشال  الطوائف« 
املختلفة،  بالطرق  احلضارية 
حماولتهم  آخرها  وليس 
الفاشلة وضع اجليش اللبناني 

يف مواجهة املواطنني«.
ولفت إىل أن »هذه احملاوالت 

االدعاء  عرب  آخر،  وجها  اختذت 
السابق  احلكومة  رئيس  على 
يعترب  الذي  ميقاتي  جنيب 
أركان  من  ركنا  عقود  منذ 
توقيت  أن  إال  السلطة،  هذه 
ليس  املربر  غري  االدعاء  هذا 
بني  اللحمة  لكسر  حماولة  إال 
تبادل  اللتني  وصور  طرابلس 
يف  الدعم  حتيات  ثوارهما 
تقعوا  ولن  ال  األخرية.  اآلونة 

يف هذا الفخ«.

الكتلة الوطنية: االدعاء على ميقاتي 
حماولة لقطع اللحمة بني طرابلس وصور
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العام  اجمللس  رئيس  مثن 
السابق  الوزير  املاروني 
تصريح،  يف  اخلازن،  وديع 
كلمة رئيس اجلمهورية العماد 
انها  معتربا  عون،  ميشال 
قناعاته  صميم  من  »تنطلق 
توىل  ان  منذ  محلها  اليت 

مسؤوليات احلكم«.
رئيس  »توجه  وقال: 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
اىل  اليوم  كلمته  يف  عون، 
مياهي  بنبض  اللبنانيني، 
إنتظاراتهم  ومياشي  وجعهم 
اىل حلول خالصية تنقذ مصري 
الوطن من األزمات املرتاكمة. 
الرئيس  فخامة  حدد  فلقد 
للوصول  الصحيحة  الوجهة 
من  بعيدا  األمان  شاطئ  اىل 
االنفعال املعتمد يف الساحات 
مل  وظروف  مناخات  نتيجة 
يعهدها لبنان من قبل بهكذا 

شدة وقسوة«.
اضاف: »ولعل خري جواب على 
املتمثلة  الشعبية،  االنتفاضة 

البيان  هو  القائم،  باحلراك 
الذي صدر عن جملس البطاركة 
واملطارنة املسيحيني، والذي 
مار  البطريرك  غبطة  تاله 
الراعي، مقدرا  بشاره بطرس 
ووجعهم  املواطنني  صرخات 
اليها  آلت  اليت  االوضاع  من 
يغفل  ان  دون  من  البالد 
رئاسة  مبقام  الضنني  حرصه 
الرئيس  وشخص  اجلمهورية 
وطنية،  رمزية  من  ميثل  مبا 
زال  وما  كثريا  جاهد  والذي 
تليب  اليت  املطالب  لتحقيق 
حالة  من  النهوض  مقتضيات 
فيها  واجه  حيث  الركود، 
اآلخرين  من  كثرية  صعوبات 
حالت دون حتقيق تطلعاته«.

على  اآلن  »فلنساعده  وختم: 
باجراءات سريعة  البالد  إخراج 
بعيدا عن أي مكابرة ألن رئيس 
هو  النهاية،  يف  اجلمهورية، 
فيها  املخول  االرتكاز  نقطة 
من  واملواطنني  الوطن  انقاذ 

أي غرق يف اجملهول«. 

اخلازن: كلمة رئيس اجلمهورية 
تنطلق من صميم قناعاته فلنساعده 
على اخراج البالد باجراءات سريعة

انطاكية  بطريرك  استقبل   
وسائر املشرق للروم امللكيني 
الكاثوليك يوسف العبسي نائب 
للطائفة  األعلى  رئيس اجمللس 
فرعون،  ميشال  السابق  الوزير 
التطورات  يف  معه  وحبث 
الداخلية  الساحة  على  األخرية 
والتظاهرات الشعبية اليت عمت 
حاملة سلسلة  اللبنانية  املناطق 
من املطالب االصالحية املعيشية 

والسياسية.
فرعون:  قال  اللقاء  وبعد 
لتهنئته  هي  لغبطته  »زيارتي 
زيارته  من  عودته  بسالمة 
الشمالية  لألمريكتني  الرعوية 
اىل  وتطرقنا  والالتينية. 
واالنتفاضة  الداخلية  األوضاع 
اليت  والتظاهرات  الشعبية 
اللبنانية  املناطق  خمتلف  تعم 
خمتلف  على  للتغيري  والدعوات 
األوضاع  وتداعيات  األصعدة 
على  واالجتماعية  االقتصادية 
أزمة  من  اللبنانيني،  معظم 
سيولة  وأزمة  خانقة  معيشية 
املطلبية  واحلركة  الفقر  وزيادة 
للتغيري وأزمة الثقة باملسؤولني 
اهلدر  نتيجة  السياسيني 
واحلاجة  املستشري  والفساد 
واحملاسبة  واملراقبة  لالصالح 

على الصعد كافة«.
احلركة  ان  شك  »ال  اضاف: 
ظاهرة حضارية  تشكل  الشعبية 
مدنية وطنية مل تشهدها البالد 
نتائج  وتعكس  سنوات  منذ 
تستدعي  خاطئة  ممارسات 
معاجلات على مستوى التحديات. 
احلريري  الرئيس  أجنز  ولقد 
حتت  املاضية  األيام  خالل 
إصالحية  ورقة  الشارع  وطأة 
تشكل  بنودها  معظم  يف  هامة 
احرتمت  اذ  للمعاجلة،  مدخال 
موضع  وكانت  تنفيذها  مواعيد 
اال  املاحنة.  الدول  من  ترحيب 

العميقة  الثقة  أزمة  معاجلة  ان 
إضافية  خطوات  اىل  حتتاج 
وتضحيات  وإجراءات  وضمانات 
السياسي  اإلصالح  على صعيد 
مكافحة  واحملاسبة يف  والرقابة 
اهلدر والفساد اذ ان الناس مل 
تعد حتتمل أعباء األزمة من دون 
لالعوجاج  تصحيحا  يلمسوا  ان 
يف كثري من امللفات والفضائح 

اليت باتت علنية«.
البطريرك  عرب  »بدوره  وتابع: 
يف  الناس  مع  تضامنه  عن 
يواجهون  الذين  ومجيع  وجعهم 
الصعوبات االجتماعية مع متنياته 
التحركات سلمية كما  تبقى  ان 
البطاركة  جملس  بيان  يف  جاء 
الذي  بكركي  يف  واملطارنة 
شارك فيه صاحب الغبطة. كما 
احرتام  حيال  هواجسه  عن  عرب 
حل  أي  يف  والقانون  الدستور 
وإصالحية  سياسية  تسوية  او 
وأن تأتي احللول ملصلحة الوطن 
واملواطن الذي عانى منذ سنوات 
إقليمية  أزمات  أعباء  حتمل  من 
من دون إمكانية تطبيق وتطوير 
وتطبيق  احلوار  جلسات  قرارات 
مبا  والقانون  للدستور  صاحل 
واستغالل  االقتصاد  منو  يؤمن 
الطاقات والقطاعات وفتح أفق 
مع  لبنان  يف  الشباب  ألجيال 
ضرورة معاجلة فعلية ألي ظاهرة 
األزمات  بتفاقم  تساهم  فساد 
وتأتي على حساب حقوق الدولة 
واملواطنني على حد سواء، على 
اعتبار ان االنتفاضة الشعبية ال 
تسمح اليوم حبلول جزئية تفسح 
يف اجملال للعودة اىل الوراء، بل 
تتطلب كسر احللقة املفرغة اليت 
تسمح لفريق صغري أن يستفيد 
دولة  تطبيق  يف  الثغرات  من 
القوانني وتتطلب التغيري وفتح 
الشفافية  من  جديدة  صفحة 

واحملاسبة«.

فرعون زار العبسي: تطبيق دولة القوانني 
تتطلب التغيري وفتح صفحة جديدة من 

الشفافية واحملاسبة

اإلعالم  مكتب  رئيس  اعترب 
العربي  البعث  حلزب  القطري 
اإلشرتاكي حممد شاكر القواس 
»إسقاط  أن  تصريح،  يف 
واإلقتصادي  السياسي  النظام 
والطائفي يف لبنان يبدأ بإقرار 
قانون وطين لالنتخابات النيابية 
أساس  على  النسبية  يعتمد 
قد  كانت  الواحدة،  الدائرة 
البعث  نواب  كتلة  به  تقدمت 
لألزمة  وحيد  كمخرج  سابقا 
البالد  تضرب  اليت  السياسية 

نواب  جملس  انتخاب  بهدف 
الوطنية  اللغة  يعتمد  وطين 
الطائفية  املزايدات  من  بديال 
ويعمل  البغيضة،  واملذهبية 
الفساد  إلقرار قوانني ملكافحة 
ورفع احلصانات ومواجهة وحتديد 
صالحيات حاكمية مصرف لبنان 
املالية  وهندساته  وسياساته 
من  ومالكيها  البنوك  لصاحل 
الطائفية  السياسية  الطبقة 
يف  حاليا  احلاكمة  الفاسدة 

لبنان«. 

القواس: إسقاط النظام يبدأ بإقرار قانون 
انتخابات يعتمد النسبية والدائرة الواحدة

العام  العفو  »جلنة  أشادت   
واإلصالح« يف بعلبك يف بيان 
اثر لقاء عقدته يف دارة املختار 
رئيس  بكلمة  زعيرت،  عدنان 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
على  النقاط  فيها  »وضع  اليت 

احلروف«.
إىل  وقوفها  اللجنة  وأكدت 
جانب »املطالب احملقة للشعب 
ب«حراكه  منوهة  اللبناني«، 
إجيابيات  أحدث  الذي  السلمي 
التغيري  إطار  يف  عديدة 
والتطوير يف لبنان، مع حتفظنا 
الشعارات  من  كثري  على 
البعض  وحماوالت  املغرضة، 
اخلاصة  مصاحله  مسوم  بث 
ومطالب  أوجاع  خلف  متلطيا 

الناس احملقة«.
اجلمهورية  رئيس  وشكرت 
ورئيس جملس النواب نبيه بري 
ورئيس احلكومة سعد احلريري 
اهلل«  ل«حزب  العام  واألمني 
و«كل  اهلل  نصر  حسن  السيد 
من ساهم من وزراء ونواب يف 

على  العام  العفو  قانون  وضع 
للمرحلة  اإلنقاذية  اخلطة  الئحة 
بالتنفيذ«،  والعربة  املقبلة 
مشددة على »أهمية تنفيذ هذا 
النسيج  على  آلثاره  القانون 
عموما  اللبناني  اجملتمعي 
يعين  فهو  خصوصا،  والبقاعي 
اخنراط كثري من املواطنني يف 
والوطين،  اجملتمعي  السلك 
املغالطات  من  كثريا  ويصوب 
اليت كانت حتدث يف السابق، 
عديدة  عوائل  جراح  ويضمد 
من  الكثري  صدور  ويشفي 

األمهات«.
»أيدي  على  تشد  أنها  وأكدت 
من  املنطقة  هذه  على  األمناء 
الوصول  سبيل  يف  املقاومني 
والبقاع  لبعلبك  خري  فيه  ملا 
ولبنان واالنسان يف هذا الوطن 
»احلراك  من  آملة  اجلريح«، 
العامة  الطرقات  فتح  الشعيب 
الغذائية  املواد  عبور  لتسهيل 
وغريها  واألدوية  واحملروقات 

للمواطنني«.

جلنة العفو العام يف بعلبك: رئيس 
اجلمهورية وضع النقاط على احلروف

الوطنية  »اهليئة  رئيس  اعترب 
النائب  االجتماعية«  الصحية 
السابق الدكتور إمساعيل سكرية، 
االنقالبي  الثوري  »التغيري  أن 
يف لبنان مستحيل ودونه خماطر 

رأى »املؤمتر الشعيب اللبناني« 
يف بيان، أن »لبنان بانتفاضته 
الوحدة  كرست  اليت  الشعبية 
الشمال  أقاصي  من  الوطنية 
أمام  هو  اجلنوب،  أقاصي  اىل 
دولة  لبناء  تارخيية  فرصة 
تنفيذ  عرب  العادلة  املواطنة 
الذي نص على  الطائف  اتفاق 
انتخاب جملس نيابي وطين خارج 
جملس  يقابله  الطائفي  القيد 
طائفي،  أساس  على  شيوخ 
الوطنية  الدولة  بناء  يضمن  ما 
جهة  من  أبنائها  العادلة جلميع 
للطوائف  اإلطمئنان  ويؤمن 
ليكون لبنان لكل اللبنانيني بال 
ثنائيات أو ثالثيات أو اكثريات 

املؤمتر الشعيب: االنتفاضة فرصة حقيقية 
لبناء دولة عادلة عرب تطبيق الطائف

توافقا  وأقليات، وهذا يتطلب 
يعتمد  انتخابي  قانون  حول 
دوائر  أو  واحدة  دائرة  لبنان 
أساس  وعلى  احملافظات 
النسبية«، مشريا اىل أن »هذا 
وطنيا  حوارا  يتطلب  التوافق 
شامال يف جملس النواب تشارك 
فيه الكتل النيابية والفاعليات 
الشعبية والتيارات واملؤسسات 
بقانون  خيرج  حوار  األهلية، 
انتخابي نيابي حديث جتري على 
مبكرة  نيابية  انتخابات  أساسه 
تنتج برملانا جديدا ووطنيا بكل 
جملس  وتنتج  الكلمة،  معنى 
بناء  مسرية  لتبدأ  الشيوخ، 

دولة عادلة ملواطنني أحرار«.

رأى »املؤمتر الشعيب اللبناني« 
يف بيان، أن »لبنان بانتفاضته 
الوحدة  كرست  اليت  الشعبية 
الشمال  أقاصي  من  الوطنية 
أمام  هو  اجلنوب،  أقاصي  اىل 
دولة  لبناء  تارخيية  فرصة 
تنفيذ  عرب  العادلة  املواطنة 
الذي نص على  الطائف  اتفاق 
انتخاب جملس نيابي وطين خارج 
جملس  يقابله  الطائفي  القيد 
طائفي،  أساس  على  شيوخ 
الوطنية  الدولة  بناء  يضمن  ما 
جهة  من  أبنائها  العادلة جلميع 
للطوائف  اإلطمئنان  ويؤمن 
ليكون لبنان لكل اللبنانيني بال 
ثنائيات أو ثالثيات أو اكثريات 

املؤمتر الشعيب: االنتفاضة فرصة حقيقية 
لبناء دولة عادلة عرب تطبيق الطائف

توافقا  وأقليات، وهذا يتطلب 
يعتمد  انتخابي  قانون  حول 
دوائر  أو  واحدة  دائرة  لبنان 
أساس  وعلى  احملافظات 
النسبية«، مشريا اىل أن »هذا 
وطنيا  حوارا  يتطلب  التوافق 
شامال يف جملس النواب تشارك 
فيه الكتل النيابية والفاعليات 
الشعبية والتيارات واملؤسسات 
بقانون  خيرج  حوار  األهلية، 
انتخابي نيابي حديث جتري على 
مبكرة  نيابية  انتخابات  أساسه 
تنتج برملانا جديدا ووطنيا بكل 
جملس  وتنتج  الكلمة،  معنى 
بناء  مسرية  لتبدأ  الشيوخ، 

دولة عادلة ملواطنني أحرار«.

االسالمية«،  »اجلماعة  أعلنت 
عن  االول،  امس  بيان  يف 
خريطة  »مبثابة  اعتربتها  مبادرة 
تطلعات  تليب  أن  ميكن  طريق 
إىل  تفضي  وأن  املتظاهرين، 
من  للخروج  ميهد  منظم  تغيري 
كافة،  مستوياتها  على  األزمة 
ومبا جيعل الوطن يستعيد حياته 
الطبيعية شيئا فشيئا على أسس 
مرحلة  عن  عبارة  وهي  سليمة، 

انتقالية مهمتها:
أوال: اإلصالح السياسي وإعادة 

تشكيل السلطة
مدتها  انتقالية  مرحلة  إعالن   -1
فرتة  وتقليص  أشهر  ستة 
وجمالسها  الثالث  الرئاسات 

املوجودة.
2- تشكيل اهليئة الوطنية إللغاء 

الطائفية السياسية.
انتخابي عصري  إقرار قانون   -3

خارج القيد الطائفي.
4- تشكيل جملس شيوخ للتمثيل 

الطائفي.
5- انتخاب جملس نيابي جديد.

6- انتخاب رئيس للمجلس.
7- انتخاب رئيس للجمهورية.

8- تشكيل حكومة جديدة.
ثانيا: مكافحة الفساد

عن  املصرفية  السرية  رفع   -1
الرؤساء، الوزراء، النواب، ومجيع 

العاملني يف الوظيفة العامة.
2- إقرار سريع لقانون استعادة 
العمل  وبدء  املنهوبة  األموال 

مبوجبه.
الوطنية  اهليئة  تفعيل   -3
يدها  وإطالق  الفساد  ملكافحة 

يف احملاسبة.
القضاء  استقاللية  تأمني   -4
ووقف  احملاسبة،  من  ليتمكن 
االستثنائية  باحملاكم  العمل 

للمدنيني.
االقتصادي  اإلصالح  ثالثا: 

واالجتماعي
وخمتصرة  سريعة  آليات   -1
االقتصادية  اإلصالحات  لتنفيذ 
قدمتها  اليت  واالجتماعية 

احلكومة.
»املعجل« يف  اعتماد صيغة   -2
األمور اليت حتتاج حتويل جمللس 

النواب.
رابعا: املدة الزمنية لتنفيذ هذه 

املرحلة االنتقالية 6 أشهر«.

مبادرة للجماعة االسالمية: تليب تطلعات املتظاهرين 
وتفضي اىل تغيري منظم للخروج من االزمة

إمساعيل سكرية: التغيري اإلنقالبي 
يف لبنان مستحيل

حتسني  املطلوب  جدا،  كبرية 
حياكي  مبا  الوزاري«،  »النسل 
جهة، وحيمي  من  الشارع  نبض 
جهة  من  االنتقام  من  اللرية 

أخرى واالستمرار باملطالب«.

شكال وتدافع بني املتظاهرين يف رياض الصلح 
وسقوط جريح ومكافحة الشغب تتدخل لفضه

بني  وتدافع  اشكال  حصل 
الصلح  رياض  يف  املتظاهرين 
بينهم  من  جريح  وسقوط 
بعض  ويعمل  املتظاهرين. 
بعض  ازالة  على  املعتصمني 

الشريط  من  بالقرب  اخليم 
الشائك.

مكافحة  من  فرقة  وتدخلت 
بني  االشكال  لفض  الشغب 

املعتصمني.



Page 5صفحة 5     

مـقاالت وتـحقيقات

 2019 األول  تـشرين   26 Saturday 26 October 2019الـسبت 

تابعة  مجعيات  سنويًا  تتقاضاها  لرية  مليار   11
لرهبانيات ومساجد من الدولة لقاء اجيارات مبان 
ال  املداخيل؟  هذه  تذهب  أين  رمسية.  مدرسية 
جواب على ذلك، علمًا أنه يفرتض بهذه اجلمعيات 
عليها،  تشرف  اليت  اجملانية  املدارس شبه  دعم 
على قاعدة أن األوقاف هي أمالك مجعية وأمواهلا 

جيب أن تعود بالنفع على الرعية.
تلّوح املؤسسات الرتبوية اخلاصة التابعة للجمعيات 
شبه  مدارسها  بإقفال  وآخر،  حني  بني  الدينية، 
فيما  ملستحقاتها.  الدولة  تأخري  حبجة  اجملانية 
ُتطرح عالمات استفهام حول مصري البدالت اليت 
تتقاضاها هذه اجلمعيات نفسها من الدولة، وهي 
توازي 11 مليار لرية سنويًا )تعادل ثلث إجيارات 
أنها كافية  الرمسية(، يفرتض  املدرسية  املباني 

لتغطية مصاريف مدارسها.
وحبسب مشروع موازنة 2020، تبلغ قيمة إجيارات 
املباني املدرسية الرمسية 34.5 مليار لرية لبنانية 
للمدارس  لرية  مليار   22.5 كاآلتي:  مقّسمة 
اإلبتدائية، و12 مليارًا للثانويات. وحبسب دليل 
عدد  يبلغ   ،**  2016/2015 للعام  املدارس 
املدارس الرمسية يف لبنان 1270 مدرسة، منها 
الرتبية  )وزارة  للدولة  ملكيتها  تعود  مبنى   655
تعود  مبنى   430 مقابل  واملشاعات(،  والبلديات 
مبنى  و185  أهلية،  مجعيات  أو  ورثة  أو  ألفراد 
)30% من املباني املستأجرة( تعود ملكيتها اىل 
مجعيات دينية وأوقاف ورهبانيات وعقارات تابعة 
متتلكها  اليت  األمالك  حجم  يعكس  ما  ملساجد، 
املؤسسات الدينية املعفاة من الضرائب. وتضم 
املباني اململوكة من األفراد واملؤسسات الدينية 
15 و25 شعبة وأحيانًا 28 شعبة يف بعض مناطق 
العاصمة وجبل لبنان، يف حني أن معظم املباني 

اململوكة من الدولة تضم ُشَعًبا أكثر.
ومعروف أن إجيار مدرسة من 20 شعبة )مكاتب 
اإلدارة وامللعب واملنتفعات األخرى ضمًنا( تتسع 
يبلغ  العاصمة  خارج  مدينة  طالب يف   500 لنحو 
مسؤولية  إبقاء  مع  سنويًا،  لرية  مليون   140

الرتميم اخلارجي على املالك.
األهلية  واجلمعيات  والورثة  األفراد  أمالك  ختضع 
القيمة  لرسوم  وبالتالي  الضرائب  لقانون 
التأجريية والبلدية وضريبة الدخل لألفراد وغريه. 
ويف املقابل، ال ختضع أمالك ومباني املؤسسات 
ألي  واملساجد  والرهبانيات  واألوقاف  الدينية 
 2000/210 القانون  مبوجب  رسم  أو  ضريبة 
الطوائف  مداخيل  فإّن  وبالتالي  أخرى،  وقوانني 
سنويًا  لرية  مليار   11 حنو  البالغة  اإلجيارات  من 
ا  يًّ ُكلِّ ُمعفاًة  الدينية سنوًيا  املؤسسات  إىل  ُتدفع 

من الضرائب والرسوم والرسم البلدي.
مليار   28 من  أكثر  إىل  االيرادات  هذه  وتضاف 
الدولة  خزينة  ِمن  الطوائف  تتقاضاها  سنويًا 

11 مليار لرية سنوياً للطوائف 
بدل إجيارات مدارس رمسية

والقضاة  للمفتني  كرواتب  ثابتة  مبخصصات 
واملوظفني  اإلدارات  ونفقات  الطوائف  ورؤساء 
وزارات  ختصصه  ما  وإىل  الدينية،  احملاكم  يف 
مثل الرتبية والشؤون االجتماعية من مبالغ ضخمة 
للجمعيات الرعائية واملدارس نصف اجملانية ودور 

األيتام والعجزة.
ومعلوم أن ملكيات املساجد والكنائس واألديرة 
ألعمال  ص  صَّ خُتَ ومؤسسات  عقارات  عن  عبارة 
مَجعية  أمالك  هي  وبالتالي  للمجتمع،  اخلري 
)جلماعة حمددة( حتت وصاية دينية. إال أن إحدى 
الطوائف، مثاًل، متتلك مبَنَينينْ ملدرستني يف بلدة 
قرب بريوت، تؤجرهما بـ 200 مليون لرية سنوًيا، 
يفرتض أن يعود قسم كبري منها إىل أبناء البلدة 
إما  العقارية،  منطقتها  يف  امَلدارس  تقع  اليت 
االجتماعية  أو  الصحية  اخلدمات  أو  التعليم  بدعم 
يف  هي  العقارات  هذه  أن  واملفارقة  املختلفة. 
األساس ملٌك عام جلماعة يف هذه البلدة حَتصل 
صاحبة  البلدة  ِعلم  دون  من  أخرى  مجاعة  عليها 
الوقف. كما أن الوصي على الوقف لديه السلطة 
الدولة  إعالم  ا من دون  وماليًّ ِتارًيا  الستثمارها 
واجلماعة بذلك، ومن دون دفع ضرائب أو رسوم 

على نشاطه.
بهذه  تتصرف  دينية  مؤسسة   185 هناك  إذًا 
وكيلة  أو  وصية  هي  عقارات  تستثمر  الطريقة، 
عليها، َتقَتِنص 11 مليار لرية من مال الدولة العام 
حتت ُمسمى اخلدمة العامة جلماعتها، فيما اجلماعة 

املعنية ال تعرف أين ُتصرف هذه األموال.
*باحث يف الرتبية والفنون

**دليل املدارس للعام 2018 الصادر عن املركز 
الرتبوي ُحذف منه اسم املالك وذكر فقط يف خانة 

املالك: )الدولة/ خاص( لإلشارة إىل امللكية.

توّزع امللكيات بني الطوائف
ملكية املدارس

على  تتوّزع  مليارًا   11 الـ  وإيراداتها   185 الـ 
الطوائف كاآلتي:

املوارنة )وقف، رهبانيات، مطرانيات، مجعيات   •
اإليرادات  65؛  املباني:  عدد  اخل(:  دينية، 

التقديرية: 3.8 مليار لرية.
ة )وقف، مساجد، مجعيات، اخل(: 55 مبنى  ُسنَّ  •

و3.14 مليار لرية.
أرثوذوكس )وقف، مطرانيات، مجعيات دينية،   •

اخل(: 25 مبنى و1.43 مليار لرية.
• شيعة )وقف، مجعيات، اخل(: 23 مبنى و1.4 مليار 

لرية.
مليار  مبان و0.33   6 دروز )وقف، مجعيات(:   •

لرية.
-أقليات مسيحية:11 مبنى و0.63 مليار لرية.

نعمه نعمه

تضاف الـ11 مليارًا إىل أكثر من 28 مليارًا تتقاضاها الطوائف مِن خزينة الدولة سنويًا كمخصصات ثابتة 
)مروان طحطح(

من يريد أن يعرف أّي إصالح تريده احلكومة، ما 
الشراء  قانون  مشروع  على  نظرة  إلقاء  إال  عليه 
»السيد  من  املقدم  العمومية(  )الصفقات  العام 
على  واملوضوع  خليل،  علي حسن  املال«،  وزير 
طاولة جلنة اإلصالحات الوزارية، بوصفه أحد أوجه 

اإلصالح املرتى.
حماولتني  أنقاض  على  كتب  احلالي  املشروع 
انتهتا  الصفقات،  بوصلة  لتصويب  سابقتني 
بسحبهما من قبل احلكومة على وعد بإعداد قانون 

عصري شامل.
على  عكفت،  قد  كانت  والعدل  اإلدارة  جلنة 
قانون  على درس مشروع  مدى سنوات طويلة، 
إنشاء  مرسوم  أحكام  بعض  تعديل  إىل  يرمي 
الرقم  االشرتاعي  )املرسوم  املركزي  التفتيش 
النواب مبوجب  والوارد إىل جملس   )1959/  115
تلك  كل  خالل   .2013/1/2 يوم  صادر  مرسوم 
البحث  أولوية  اجلهد منصّبًا على  السنوات، كان 
عن  املناقصات  إدارة  استقاللية  مسألة  يف 
يف  دورها  تعزيز  وكيفية  املركزي  التفتيش 
التلزيم  ملفات  وإعداد  الشروط  دفاتر  تنظيم 
للقانون…  خمالف  بشكل  الصفقات  تزئة  ومنع 
وبالفعل، كانت اللجنة قد قطعت شوطًا كبريًا حنو 
تفعيل إدارة املناقصات، لكن عملها انتهى بطلب 

احلكومة اسرتداد املشروع.
الشراء العام؟

تلك  العام«؟  الشراء  »قانون  عبارة  تعين  ماذا 
املصطلحات  قاموس  يف  موجودة  غري  عبارة 
بالكاد  مرتمَجة،  عبارة  هي  اللبنانية.  القانونية 
ميكن أن تغطي مفهوم شراء اللوازم، لكنها حكمًا 
ال تشمل املشاريع العامة اليت ُتكّلف مئات ماليني 
الدوالرات. فهل بناء معمل للكهرباء يندرج ضمن 
مفهوم »عملية الشراء«؟ وماذا تكون الصفقات 

العمومية عندها؟
كان  األمر،  طرح  فيها  أعيد  اليت  الثانية  املرة 
نواف  النائبان  قّدمه  الذي  القانون  اقرتاح  يف 
املوسوي وهاني قبيسي ويقضي بتوسيع مهمات 
إدارة املناقصات حبيث يتم إخضاع كل الصفقات 
العمومية هلا، خبالف ما جيري حاليًا ويؤدي إىل عدم 
خضوع ما يزيد على 93 يف املئة من الصفقات ألي 
رقابة )املؤسسات واجملالس العامة والبلديات غري 
خاضعة لرقابة اإلدارة(، لكن عندما طرح االقرتاح 
املعّجل املكرر على اهليئة العامة، يف 12 تشرين 
الثاني 2018، طلب رئيس احلكومة سعد احلريري 
مشروعًا  تعّد  احلكومة  أن  حبجة  االقرتاح،  سحب 

متكاماًل يتعلق بالصفقات العمومية.
يطرح  مل  الذي  اجلديد،  القانون  مشروع  يضم 
عليه  املوافقة  بانتظار  الوزراء  جملس  على  بعد 
يف جلنة اإلصالحات، 97 مادة، ختلص عمليًا إىل 
قباًل.  طرحت  اليت  اإلصالحية  األفكار  كل  نسف 
تلك املواد هي عبارة عن تميعة مثالية لتسييب 
الصفقات العمومية، على حّد قول أحد املعنيني. 
أن  يفرتض  اليت  اجلهات  عدد  زيادة  من  فبداًل 
ختضع مناقصاتها لرقابة إدارة املناقصات، ذهب 
املشروع ليحرر حتى اجلهات القليلة اخلاضعة هلا 
من سلطتها الرقابية، نازعًا منها أدواراًَ هي عّلة 

وجودها.
عالقة  ال  املشكلة.  تبدأ  الشروط  دفاتر  من 
إلدارة املناقصات بوضع هذه الدفاتر وال بوضع 
مالحظاتها عليها. تلك صالحية اجلهة املتعاقدة، 
اليت تضع أيضًا معايري التقييم والتلزيم )املادة 
املسبق  التأهيل  تري  اليت  أيضًا  وهي   ،)18
حتى   .)19 )املادة  إجراءاته  وحتدد  للعارضني 
جلان التلزيم اليت كانت تشّكل وفقًا آللية تفرتض 
حتررت  املركزي،  التفتيش  على  األمساء  عرض 
املرجع  مسؤولية  من  وصارت  الضابط  هذا  من 
الصاحل لتوقيع العقد )املادة 81(، أي الوزير يف 
اإلدارات العامة، وجملس اإلدارة يف املؤسسات 
واجملالس  البلديات  البلدي يف  واجمللس  العامة 
وهذه اجلهات تعنى حتى  اإلدارية يف اهليئات… 
أنها  إىل   20 املادة  فتشري  اإلجرائية،  باخلطوات 
وليس  التأهيل  ومكان  طريقة  حتدد  اليت  هي 
إدارة املناقصات، وهي أيضًا اليت تتواصل مع 

 »قانون الشراء العام«:
حان وقت االنتقام من إدارة املناقصات!

العارضني )الفقرة الثانية من املادة 21(، أضف 
إىل أنها تقبل العرض الفائز وتعلن امسه أيضًا 
املادة 32 جلان  فيما حترر  )املادتان 23 و24(، 

االستالم من أي ضوابط.
يتمتعون  الذين  الوزراء،  سيكون  باختصار، 
حول  وحتوم  واسعة  بصالحيات  باألساس 
مكّلفني  عديدة،  شبهات  لسلطاتهم  استغالهلم 
ال  فيما  يائها،  إىل  ألفها  من  املناقصات  بإجراء 

حيّق إلدارة املناقصات التدقيق وال املراقبة.
أيضًا  لكن املناقصات ليست كل شيء. هنالك 
اخلدمات  اقرتاح  وطلب  العروض  استدراجات 
عروض  وطلب  الرضائي  واالتفاق  الفكرية 
األسعار، واملناقصة مع حوار مع العارضني، وهي 
كلها أبواب مشّرعة للفساد خصصت بها »اجلهة 

الشارية« )املادة 45(.

    يحقّ للوزراء إعداد دفاتر الشروط وتعيني لجان 
التلزيم وإجراء املناقصات وإعالن الفائزين!

الشروط  »دفاتر  إىل  املشروع  موسى  وصلت 
للصفقات  عادة  خمصصة  تلك  العامة«. 
املتشابهة، فبداًل من أن تقوم كل وزارة بإعداد 
سبيل  على  املفروشات  لشراء  شروط  دفرت 
املثال، تضع احلكومة دفرت شروط عامًا هلذا النوع 
من الصفقات. على أهمية هذه الدفاتر يف ضبط 
اإلنفاق واهلدر واحملسوبيات، وبداًل من التشديد 
أعّدته  عام  شروط  دفرت  آخر  أن  وخاصة  عليها، 
احلكومة كان يف عام 1943، فإن املشروع املقدم 
مل يتطّرق إليها أبدًا، كما حّرر اجلهات املعنية من 
تعذّر  حال  يف  للخدمات  التقديري  السعر  حتديد 
عليها ذلك، من دون أن ينقل هذا احلق إىل إدارة 

املناقصات.
إدارة  عادة  تعّده  للمناقصات  السنوي  الربنامج 
جملس  الوزارات.  مع  التنسيق  بعد  املناقصات 
الوزراء هذه املرة سيكون مسؤواًل عن إعداد هذا 
سيكون  فإنه  للمفارقة  لكن  مبرسوم،  الربنامج 
بال لزوم، ببساطة ألن الوزارات حيّق هلا تعديل 

أوقات صفقاتها!
إىل  حقًا  ويهدف  جّدي  هذا  القانون  هل مشروع 
ــــ حبسب  يبدو  التعاقد احلكومي؟  أنظمة  إصالح 
عن  بعيدًا  ــــ  وزاري  مصدر  من  أكثر  مالحظات 
حتقيق ذلك، وأقرب إىل »أداة لالنتقام من إدارة 

املناقصات«.
إدارة املناقصات... للقرطاسية وخدمات التنظيف

مادة  خيّصص  خليل  حسن  علي  قانون  مشروع 
صالحيات  لتحديد  بندًا،   18 من  مؤلفة  كاملة، 
إدارة املناقصات. تلك املادة دليل ساطع على 
وال  رقابية  إدارة  تعد  مل  املناقصات  إدارة  أن 
العامة.  املناقصات  إجناز  َمهمتها  مركزية  إدارة 
هي، حبسب املادة 80، أشبه جبمعية أهلية ُتعنى 

بعدد من امَلهاّم الثانوية، ومنها:
املتعلقة  واإلشعارات  اإلعالنات  كافة  نشر   -

باملشرتيات.
للشراء  االلكرتونية  املنصة  وتشغيل  إدارة   -

العام.
ونشرها  العامة  العقود  - حفظ وحتديث سجالت 

على املوقع االلكرتوني.
- مجع البيانات اخلاصة بالشراء العام.

- اقرتاح مناذج معيارية إلجراءات الشراء العام.
- اقرتاح تنظيم دورات تدريبية للجهات الشارية 

أو سبل التطوير والتشجيع على االبتكار.
إجراء  اإلدارة يف  لتلك  دور  ال  أن  يعين  ال  هذا 
املناقصات. فقد مّن عليها مشروع القانون حبق 
»تلزيم املشرتيات املشرتكة واحلاجات العامة بني 
املكتبية  باللوازم  تتعلق  كاليت  الشارية  اجلهات 
وخدمات  االستهالكية  واملواد  والقرطاسية 
التنظيف وما مياثلها«. كما يسمح القانون لإلدارة 
بها  يكّلفها  اليت  األخرى  املشرتيات  تلّزم  بأن 
جملس الوزراء واجلهات الشارية. وللمفارقة فإن 
هذه اجلهات هي نفسها اجلهات اليت تستبسل، 
منذ سنوات، لضرب أي دور إلدارة املناقصات، 
ملا شّكلته وتشّكله من عائق يف وجه من يريدون 

أن يهدروا املال العام من دون أن ُيسألوا.

ايلي الفرزلي



Page 6صفحة 6     

مقاالت وتـحقيقات

 2019 األول  تـشرين   26 Saturday 26 October 2019الـسبت 

انتفاضة  هو  األيام  هذه  يشهده  لبنان   ما 
حمّقة، بعد سنوات على السياسات االقتصادية 
الفاشلة اليت أوصلت البالد والعباد إىل حافة 

اهلاوية.

ال ميكن أّي شخص أن يضع ما حدث يف إطار 
األطراف  حتى  غالبًا.  حيدث  كما  »مؤامراتي«، 
السياسية - ومن بينها من هو مسؤول بدرجة 
أو بأخرى عن الواقع املزري الذي يرزح حتته 
املطالب،  بأحّقية  أقّرت   - اللبناني  املواطن 
ورفضت أي شكل من أشكال التخوين للحراك 

القائم.

مع ذلك، فإّن ما حدث ليس بقليل، والكالم 
و«تفّهم  احملقة«  »املطالب  عن  اإلنشائي 
الغضب«... إىل آخر عبارات التنميق هذه، ال 
وضع  إلعادة  جّدية  النية  كانت  ما  إذا  يكفي 
فرصة  يف  أماًل  الصحيح،  الطريق  على  البالد 
كارثة  لتجّنب  األخرية  تكون  قد  انقاذية، 

االنهيار.

املسؤولية  حتّمل  إىل  حاجة  مثة  املعنى،  بهذا 
من  بعيدًا  فعلته«،  حبسب  »كلٌّ  قاعدة  على 
االنتهازية اليت تسعى إىل إلقاء التبعات على 
طرف دون آخر، وحماولة ركوب  احلراك الشعيب 
، كما لو أّن بعضًا ممن أداروا شؤون البلد خالل 
السنوات املاضية، أو شاركوا فيها وبلعوا من 
خرياتها، هم »شرفاء مكة«، يف حني أّن آخرين 

هم »الشيطان األكرب«.

اليت  التوافقية«  »الدميوقراطية  أّن  وطاملا 
َقبل بها اطراف املنظومة احلاكمة للبالد، بكل 
سياسية  وشراكات  تسويات  من  انتجته  ما 
و حماربة  االنقاذ،  مسؤولية  فإّن  وحكومية، 

الفساد ، جيب أن تكونا للجميع.

هذه الشراكة، اذا كانت فعلية، وعلى ما يقول 
مسؤول كبري، توجب ان يتحمل اجلميع قسطه 
واجبًا  يصبح  املعنى،  وبهذا  املسؤولية،  من 
على القوى السياسية املتشاركة، أن تعود إىل 
»الورقة  ما حتّقق يف  البناء على  رشدها، عرب 
االصالحية«، وتطبيقها بعيدًا من أّية مكايدات 
الكارثة  البلد ال حيتمل، وألّن  ومزايدات، ألّن 
ستقع على اجلميع، يف حال استمر نهج ما قبل 

17 تشرين األول 2019.

عاتق  على  تقع  األوىل  املسؤولية  كانت  وإذا 
ببعض  مطالب  نفسه  فالشارع  احلكم،  شركاء 
شعارات  عن  االبتعاد  وبالتالي  الواقعية، 
وأطلب  واقعيًا  »كن  قبيل  من  فضفاضة 

املستحيل«.

فما انتجته الورقة االقتصادية، اليت وافق عليها 
كل من حضر جلسة  جملس الوزراء ، هي أقصى 

ما ميكن حتقيقه واقعيًا يف الفرتة الراهنة.

االستمرار  حاليًا ال ميكنه  الشارع  فإّن  وبذلك، 
يف السري ضمن االفق غري احملدود، وإاّل فإّن 
يسعى  ورمبا  البعض،  يريدها  اليت  الفوضى 
اليها بشكل أو بآخر، لن ترتك أّي شيء ميكن 
البناء عليه، وستبّدد بالتأكيد كل ما انُتزع حتى 

اآلن من مكتسبات.

ولكن  أجنزه،  مبا  شاعرًا  الشارع  يكون  ال  قد 
الواقع أّن ما حدث منذ عشية 17 تشرين األول، 
االقتصادية  األزمة  إلدارة  جديدًا  مفهومًا  انتج 
احلالية، والسياسات االقتصادية بشكل عام، 
باستطاعتها  اللبنانية  مل يعد  أّن  احلكومة  وهو 
استسهال فرض الضرائب اليت تثقل معيشة 
الوسطى يف مستنقع  الطبقة  وتغرق  الفقراء، 

األزمات املتالحقة.

وهو  األخري،  احلراك  يف  حمّقق  انتصار  مثة 
ضد  املوّجهة  السياسات  عن  السلطة  تراجع 
حراكًا  الشعيب  احلراك  وهذا جيعل  املواطنني، 

احلراك النظيف.. ورّكاب املوجة!
كل  يف  مؤثرًا  يكون  أن  شأنه  من  تراكميًا، 
اإلجراءات احلكومية، سواء تلك اليت تضمنتها 
عن  ناهيك  غريها،  أو  االقتصادية،  الورقة 
الفرتة  يف  يقرتن  أن  ُيفرتض  الذي  التنفيذ 

املقبلة بقرارات واضحة ال لبس فيها.

من  قسطه  بتحّمل  مطالبًا  الكل  كان  واذا 
املسؤولية جتاه الوطن واقتصاده، إاّل أّن هذه 
حمايدة،  سياسية  قراءة  ووفق  املسؤولية، 

ختتلف بني مكان وآخر:
- فاملسؤولية األساسية، تقع على عاتق القوى 
ألّنهم  احلكم،  شركاء  سيما  وال  السياسية، 
وبالتالي  املئذنة«،  إىل  احلمار  »أصعد  من 
الوزراء حول  الذي حتّقق يف جملس  فالتوافق 
بعقد  يرتبط  أن  من  بّد  ال  االقتصادية  الورقة 
سياسي جديد، ينحي فيه األطراف السياسيون 
املشرتك،  العمل  ملصلحة  العبثية  خالفاتهم 

طاملا أّن النقمة الشعبية جتتاح السلطة.
فتقع  أساسية،  من  األكثر  املسؤولية  أما   -
الناشطني  على  وحتديدًا  الشارع،  عاتق  على 
اىل  يذهبوا  بأن  احلاكمة،  للطبقة  املعارضني 

واحد من اخليارين اآلتيني:
األول: البناء على ما حّققه احلراك الشعيب، أي 
الورقة االقتصادية، وبالتالي الذهاب إىل ما ال 
نهاية يف احلركة االحتجاجية لتحقيق ما هو أبعد 
من هذه الورقة، ومزيد من اخلطوات اإلصالحية 

اجلذرية.
الثاني: ترمجة املطالب الفضفاضة اليت يرفعها 
حالة  تؤّطر  واقعية  مطالب  بالئحة  املتظاهرون 
السيولة  تلك  من  بداًل  منّظمة،  اعرتاضية 
القائمة، اليت تهّدد بتحويل احلراك احملق إىل 
جمّرد كرنفال، يدرك القاصي والداني أنه لن 

يغرّي شيئًا، ما دام غري منّظم.
أساسية  من  واألكثر  األساسية  فاملسؤوليتان 
شركاء  بها  معين  ملموسة،  إجراءات  تتطلبان 
احلكم والشارع يف آٍن واحد، وعنوانها العريض 

هو العقالنية يف اخلطاب واملمارسة.

بالنسبة إىل القوى السياسية، بات مؤكدًا أّنه 
من غري اجملدي أن يصبح االقتصاد أداًة لتصفية 
احلسابات، على النحو الذي دفع »التيار الوطين 
املوجة  ركوب  إىل  املثال،  سبيل  على  احلر«، 
بطريقة مثرية، عرب عنها رئيسه  جربان باسيل 
، حينما اعترب أّن احلراك يدعم موقفه )ضد من 
جنبالط   جيعل  وليد  الذي  النحو  على  أو  ؟!(، 
يراوغ، بني التصعيد والتهدئة، أو على النحو 
معاركه  أحدث  جعجع   فيه  مسري  خيوض  الذي 
السياسية، عرب اخلروج من احلكومة، وقطف مثار 

مل يستطع جنيها يف احلكومة احلالية.

ميكن  ال  كان  وإن  الشارع،  إىل  بالنسبة  أما 
يتحّملها  اليت  ذاته  بالقدر  املسؤولية  حتميله 
من  كثري  عليه  جُيمع  ما  فثمة  السياسيون، 
والتنّبه إىل  احلذر  احلاجة إىل  اللبنانيني، وهو 
بشهادة   - النظيف  احلراك  يشّوه  أن  ما ميكن 
الفرصة  يتحّينون  من  أّن  خصوصًا   - اجلميع 
اليت  املريبة  التحركات  وما  كثر،  للتخريب 
جرس  إاّل  املاضيني،  اليومني  يف  ُرصدت 
أيٍد خفية، ومن مصادر متعددة،  انذار لوجود 
حتاول حرف احلراك الشعيب عن مساره، حتقيقًا 
ألجندات خمتلفة، من املؤّكد أن ال مصلحة هلا 

بإنقاذ البالد.

تصويب  إىل  حاجة  مثة  األساس،  هذا  على 
البوصلة، يف اجتاه املطالب احملقة وحتصينها، 
اليت تسعى اىل  الفوضوية  بعيدًا من احلمالت 
يعين  »كلن  شعار  حتت  اجلميع،  »شيطنة« 

كلن«.

السعي  ولكن  يتأملون،  الناس  أّن  صحيح 
أّن طرفًا وحيدًا هو املسؤول عن  إىل تصوير 

الفساد، هو خطأ قاتل.
وحيدة  نتيجة  مثة  الشوارع،  انفالت  حال  ويف 
أّن الكل سيصبح  ُتستدل بشكل موجع، وهي 

خاسرًا.

نبيل هيثم
الوعود  الئحة  من  بداًل 
أرادتها   اليت  الطويلة 
الناس،  خلداع  احلكومة  
أو  بنود  بثالثة  اكتفت  لو 
تنفيذها  وباشرت  أربعة، 
فورًا، لرمبا كان الناس قد 
قوها. فكيف خطر ألهل  صدَّ
أّنهم قادرون على  السلطة 
أخرى  مّرة  الناس  ختدير 
مؤّجلة  كلها  بندًا،  بـ24 
التنفيذ ألسابيع أو أشهر أو 
سنوات... على طريقة على 

»الوعد يا كمون«؟

إسـتعادة األمـوال املـنهوبة أواًل

العام  لتحقيق اهلدف.

داخل   األموال  عن  املصرفية  السّرية  ورفع 
يتحّقق،  أن  ميكن  اللبناني  املصريف   القطاع 
وفقًا للقوانني السارية املفعول، بواسطة هيئة 
وبناًء على  لبنان ،  التحقيق اخلاصة يف  مصرف 
إشارة من  النيابة العامة التمييزية . وكذلك، ميكن 
بة  املهرَّ األموال  ملالحقة  استثنائية  جهود  بذل 
إىل اخلارج. والتجارب يف دول أخرى من العامل 

أظهرت إمكان التوصل إىل نتائج مفيدة.

وإمجااًل، يكفي أن يتحّرك القضاء ضمن مهماته 
الطبيعية وأن ُيسمح هليئات الرقابة والتفتيش 
واحملاسبة بأن متارس أدوارها يف الدولة لتتوقف 
والناس  وأمواهلا  الدولة  اغتصاب  عمليات 
يف  إسرائيل  اليوم  حيصل  ما  هذا  وحقوقهم. 
به  املتهم  الفساد  ملف  القضاء  يتابع  حيث   ،

رئيس الوزراء  إيهود أوملرت .
القضاء  حترير  هو  لبنان،  يف  املهم  لكن 
السياسية.  الضغوط  من  الرقابة  ومؤسسات 
رعب«  »توازن  هناك  أّن  البعض  اعتقاد  ويف 
يطمئن الفاسدين إىل أّن أي قانون للمحاسبة أو 

اسرتداد األموال املنهوبة لن يرى النور.

ويتبادل السياسيون االتهامات بسرقة عشرات 
أو مئات املاليني أو املليارات. ولكن، بدا مثريًا 
أّن تبادل االتهامات توقف عندما بدأت االنتفاضة 
الشعبية. فال أحد حيقق مع أحد وال ُترَفع قضية 
حاالت  مبئات  البلد  يضّج  وفيما  أحد.  ملالحقة 
الفساد وسرقة املال العام، ال ميكن العثور على 

فاسد أو سارٍق واحد!
وعمالني  وواضح  دقيٍق  قانوٍن  إقرار  ويقتضي 
السرتداد األموال املنهوبة، ميكن أن تواكبه جلنة 
والقضاء  واحملاسبة  الرقابة  هيئات  تضّم  عليا 

واألمن، وتستعني مبن تراه مناسبًا.

هل »شبع« الناهبون أم ال؟ وهل هم مستعدون 
أم  باإلصالح  والسري  فعاًل  الندامة  فعل  لتالوة 
لرتهيب  سبيل  عن  التفتيش  هو  هاجسهم  إّن 
الناس وترغيبهم وإتعابهم؟ فال جمال السرتداد 
»السلطة  اسرتداد  قبل  املنهوبة«  »األموال 

املنهوبة«.

ورقة  بأّن  احلريري   الرئيس  سعد  اعرتف  لقد 
»اإلصالحات« املزعومة اليت أقّرتها احلكومة يف 
3 أيام مل تكن لتتحقق لو مل ينتفض الناس. 
أّن  االستنتاج  ميكن  اإلعرتاف،  هذا  على  وبناء 
الطاقم السياسي كان يكذب على الناس طوال 
عشرات السنني وخيدعهم بالوعود ألّنهم كانوا 

نائمني ومستتبعني لزعمائهم.

لزامًا  أيضًا، يصبح  احلريري  اعرتاف  وبناًء على 
يقعوا  وأاّل  يتشبثوا حبقوقهم،  أن  الناس  على 
وأن  أخرى،  مرة  الطاقم  هذا  تصديق  فّخ  يف 

يبادروا إىل القول والعمل سريعًا.

فالرهان الوحيد هو صالبة االنتفاضة ونظافتها 
حناجر  ّققه  حُتَ أن  ميكن  وما  وجرأتها  دها  وجَترُّ
وقبضاتهم  الساحات،  يف  الصادحة  الشباب 
أن  تقتضي  واملسؤولية  املرفوعة.  الناصعة 
وهو  احلديد  وضرِب  جديدة  خطوة  إىل  يبادروا 

حاٍم.

طوني عيسى

األموال  اسرتداد  مثاًل،  امُلْقِنعة،  البنود  من 
حتديد  عن  مثاًل  اإلعالن  جرى  فلو  املنهوبة. 
موعد جللسة عامة ل جملس النواب ، يوم الثالثاء 
األموال  استعادة  قانون  فيها  يقّر  املاضي، 
هيئة  تشكيل  املوازاة،  يف  وجيري،  املنهوبة، 
تتوىّل  عليا،  أمنية  رقابية-  قضائية-  نزيهة، 
التنفيذ، وتعقد جلساتها فورًا ومتتلك صالحيات 
واسعة، لكان الناس قد بدأوا يصّدقون رمبا أّن 

ومثل هذا بنود أخرى. شيئًا ما يتغري… 

ره اخلرباء بـ75 مليار  املال املنهوب يف  لبنان  يقدِّ
دوالر على األقل. والبعض يذهب إىل تقديره 
بأضعاف ذلك. ويكفي أن تسرتجع مالية الدولة 
ر، وتتوقف التجاوزات  50% من احلّد األدنى املقدَّ
 40 أو  مليارًا   35 فمقدار  متامًا.  األزمة  لتنحسر 
مليارًا، أو حتى 20 مليارًا، سيكون كافيًا للبنان، 
عمليات  وكل  »سيدر«  ديون  عن  وسيغنيه 
عبثًا  وراءها  نلهث  اليت  املشروطة  »الشحادة« 
ولكن،  اهلادر.  إىل  اخلليج   اهلادئ   من  احمليط 
هل يعمد هذا الطاقم إىل معاقبة نفسه بنفسه 
ُسِرقت  اليت  األموال  وماذا عن  برزقه؟  ويقطع 

منذ عشٍر أو عشرين أو ثالثني سنة؟

عندما صدر قانون »من أين لك هذا؟«، تفاءل 
الدولة  أحزاِن  خامتة  سيكون  بأّنه  اللبنانيون 
، وأصبح القانون  املنهوبة. لكن شيئًا مل يتغريَّ
واليوم،  اجلمهورية.  تاريخ  يف  »مسخرة«  أكرب 
األموال  السرتداد  قانوٍن  إقرار  على  يراهنون 
املنهوبة. ولكنهم، مل حيصدوا حتى اليوم سوى 

األوهام.

يف أدراج جملس النواب اقرتاحان لقانون يتعلق 
باسرتداد األموال املنهوبة. واحلكومة اليت سارعت 
حتت ضغط الشارع إىل إطالق وعد بإقرار أحدهما 
أو باعتماد قانون مستوحى من االقرتاحني، إمنا 
ق أحد أّن  حتاول تنفيس النقمة فقط. ولن يصدِّ
أركان األموال املنهوبة ستدفعهم ضمائرهم إىل 

تالوة فعل الندامة...
يف ُدرج اجمللس النيابي اقرتاحان حول األموال 
م الوزير  جربان  املنهوبة: يف أيلول الفائت، تقدَّ
باسيل  باقرتاح قانون، جرى وضعه فوق اقرتاح 
الفائت.  العام  منذ  نائم  اجلميل   للنائب  سامي 
األموال  يريد اسرتداد  السلطة  ولو كان طاقم 
أّن  علمًا  وأقّره.  أحدهما  تلّقف  لكان  املنهوبة 
األول متماسك قانونيًا جلهة حتديد املصطلحات 
ويطابق  بالتنفيذ،  اخلاصة  واهليئة  واحلاالت 
املنهوبة.  األموال  السرتجاع  الدولية  االتفاقية 
وقبل أيام، طرح وزير االقتصاد  منصور بطيش  

أفكارًا الستعادة املال العام.

هذا  فإّن  الشعبية،  االنتفاضة  حجم  رغم  وعلى 
الطاقم يتهّرب من أي إصالح وحياول التواطؤ 
بامتيازات  متمتعًا  الصفقات،  منطق  الستمرار 
والقائمة   ،2016 العام  يف  املعقودة  التسوية 

على مبدأ التقاسم يف كل شيء.

االقرتاحات  يف  تكمن  ال  اإلصالح  فمشكلة 
ولو  على  الفساد .  اإلصرار  يف  بل  واألفكار، 
ُوجدت الرغبة يف اإلصالح واحملاسبة والشفافية، 
أو  املشروع«  غري  »اإلثراء  قانون  كافيًا  لكان 
رفع  السرية  أو  هذا«؟  لك  أين  »ِمن  قانون 
يف  القطاع  العاملني  عن  واحلصانة  املصرفية  
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االسبوع  )من  االربعاء  خربًا،  لإلعالم«  الوطنية  »الوكالة  نشرت 
لبنان  جبل  يف  االستئنافية  العامة  النائبة  أن  مفاده  احلالي(، 
القاضية غادة عون أصدرت قرارًا، اّدعت فيه على الرئيس جنيب 
»اإلثراء  جبرم  »عوده«  وبنك  طه  وشقيقه  ماهر  وابنه  ميقاتي 
غري املشروع« من طريق حصوهلم على قروض سكنية مدعومة، 
وأحالتهم أمام قاضي التحقيق األول يف بريوت للتحقيق معهم. 
أن  إذ  األمساء،  هذه  على  يقتصر  االدعاء  كان  إذا  يتضح  مل 
املتورطني يف قضية »اختالس« املال العام عرب االستفادة غري 
املشروعة من دعم القروض السكنية كثر، وسبق للجنة الرقابة 
على املصارف أن أجرت حتقيقًا يف العام املاضي وكشفت عددًا 
من هؤالء املتورطني، بينهم جمموعة ميقاتي وشركات عّدة وأفراد 
نافذون بينهم قضاة. مع شيوع خرب االدعاء، سارع املدعي العام 
ملف  إحالة  »أن  عن  لإلعالن  عويدات  غسان  القاضي  التمييزي 
االدعاء على الرئيس جنيب ميقاتي وآخرين جبرم خمالفة املادة 
األوىل من قانون اإلثراء غري املشروع على قاضي التحقيق األول 
يف بريوت، من دون املرور بالنيابة العامة التمييزية، هو خطأ 
قانوني جيب تداركه«، مشريًا إىل أنه مل يتسلم أي ملف يف هذا 
الشأن. وهو ما فّسر حماولة إلعاقة استكمال ملف الدعوى، وال 
سيما أن إعالن عويدات املنشور يف الوكالة الرمسية ُذّيل بإشارة 
تقول »إن االدعاء على نائب يف الربملان حيتاج إىل بّت موضوع 

رفع احلصانة النيابية عنه«.

السكنية املدعومة  القروض  90 مليون دوالر أمريكي هي قيمة 
من األموال العاّمة واملمنوحة خالفًا للقانون بني عام 2009 وحتى 
شباط/ فرباير 2018، وتوّثقها دراسة أعّدتها »جلنة الرقابة على 

املصارف«.
القروض  غري  )وهي  لبنان  مصرف  من  مدعومة  القروض  هذه 
املمنوحة من املؤسسة العامة لإلسكان(، ويفرتض أن ُتّصص 
احملدود  الدخل  أصحاب  من  فقط  األول  املسكن  لتملك 

واملتوّسط.
خيضع هذا النوع من القروض ملوافقة مسبقة من حاكم مصرف 
إذ أن كّل طلب قرض سكين مدعوم من  لبنان رياض سالمة، 

البنك املركزي جيب أن ُيهر بتوقيعه.
القاضي  عن  الصادر  القضائي  القرار  ان  »االخبار«  وعلمت 
شخصًا   22 ان  اىل  يشري  الذي  التقرير  اىل  استند  عون  غادة 
استفادوا من قروض سكنية مدعومة، وبعضهم حصل على أكثر 
موظفني  كونهم  منها  استفاد  اآلخر  والبعض  واحد،  قرض  من 
عامني ال تتناسب أجورهم مع قيمة قروضهم يف خمالفة للقرار 
2001/7776 الذي حيدد القسط الشهري مبا ال يتجاوز نسبة 35% 
الذي   2001/7835 للقرار  وكذلك  للعائلة،  الشهري  املدخول  من 
ينّص على استفادة املصارف من االحتياطي اإللزامي بشرط أن 
تكون القروض السكنية خُمّصصة لشراء أو بناء املسكن األول 
يف لبنان، وعلى أن يكون لبنان مقّر اإلقامة األساس والسكن 
 1200 القرض  قيمة  تتجاوز  ال  وأن  اللبناني،  للعميل  الشخصي 

مليون لرية )800 ألف دوالر(.
واستنادا اىل الئحة االمساء الواردة يف تقرير اجلهات املصرفية 
الرمسية، فقد تبني من حتقيقات جانبية ان هؤالء امتوا عمليات 

بيع وشراء يف عدد من العقارات وفق االتي:

1( القاضي ماهر حممد شعيتو:
حصل رئيس اهليئة االتهامية يف حمكمة استئناف بريوت القاضي 
ماهر شعيتو على قرضني سكنيني، بقيمة 2.267 مليون دوالر. 
»بنك  )1.067 مليون دوالر( من  1600 مليون لرية  بقيمة  األول 
مصر لبنان« لشراء العقار رقم 18/4527 يف املصيطبة. ُيعد هذا 
تتجاوز  به وكذلك  السقف املسموح  يتجاوز  إذ  القرض خمالفًا، 
دفعاته نسبة %35 من دخل العائلة )الزوج والزوجة( البالغ 13.6 
مليون لرية. أّما القرض الثاني فهو بقيمة 1800 مليون لرية )1.2 
األوسط ومشال  الشرق  »بنك  عليه من  مليون دوالر(، وحصل 
املنوي  املصيطبة  يف   3878 العقار  برهن  وعد  لقاء  أفريقيا« 
شراؤه. وهو قرض سكين خمالف أيضًا، كونه الثاني الذي حيصل 
عليه شعيتو، فضاًل عن أن العقار ليس مملوكًا يف األساس منه 
وفقًا لإلفادة العقارية، بل تعود ملكّيته إىل كّل من سعداهلل خليل 
 360( خليل  وإيهاب  بربر وغسان دمشق  )1440 سهمًا( وفضل 
سهمًا لكل واحد منهم(، وكذلك كون الوعد بالرهن مل يتحقق، ما 

يعين أن هذا القرض مت من دون رهن.

2( القاضية رندا سليم يقظان:
حصلت قاضية التحقيق يف جبل لبنان رندا يقظان على قرضني 
100 مليون لرية  ألف دوالر؛ األول بقيمة   817 سكنيني، بقيمة 
اإلنشاء على  بيبلوس« ملسكن قيد  »بنك  من  ألف دوالر(   67(
العقار رقم 3170 يف جمدل بعنا، أّما القرض الثاني فهو خُمالف 
وتبلغ قيمته 1125 مليون لرية )750 ألف دوالر(، حصلت عليه 
من »بنك لبنان واخلليج« لشراء مسكن يف العقار رقم 27/1658 
يف الشياح. ينطوي هذا القرض على خمالفات عّدة، فهو القرض 
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السكين الثاني الذي حتصل عليه يقظان، وتتجاوز دفعته الشهرية 
نسبة %35 من الدخل البالغ 6.8 ماليني لرية، فضاًل عن أنه مقّسم 
إىل حسابني، األول بقيمة 515 مليون لرية مقابل تأمني عقاري، 

والثاني بقيمة 610 ماليني لرية من دون أي ضمانة.

3( القاضي نادر حممد منصور:
حصل احملامي العام يف النيابة العامة االستئنافية يف جبل لبنان 
 2.546 بقيمة  سكنية،  قروض  ثالثة  على  منصور  نادر  القاضي 
دوالر(  )مليون  لرية  مليون   1500 بقيمة  األول  دوالر؛  مليون 
حصل عليه من »فينيسيا بنك«، لشراء مسكن يف العقار رقم 

B/30/1920 يف الشياح.
أّما القرضان اآلخران املخالفان فبلغت قيمة أحدهما 1570 مليون 
لرية )1.046 مليون دوالر( حصل عليه من »بنك عودة« لشراء 
مسكن قيد اإلنشاء يف العقار رقم 15/3181 يف رأس بريوت لقاء 
دفعة شهرية تتجاوز نسبة %35 من دخله البالغ 28 مليون لرية، 
والقرض اآلخر حصل عليه من »فينيسيا بنك«، وهو بقيمة 750 
مليون لرية )500 ألف دوالر(، لشراء الطبقة الثامنة من بناء قيد 

اإلنشاء يف العقار رقم 699 يف رأس بريوت.
لكن وفقًا لإلفادات العقارية، فإن العقارين الثاني والثالث ليسا 
يعد  األول مل  العقار  أن  منه، يف حني  ُمفرزين وغري مملوكني 
عاشور  وسام  حممد  يتلك  إذ  تأمني.  لعقد  خاضعًا  وال  مرهونًا 
العقار الثاني )3181 يف رأس بريوت( من خالل شركته »زكريل 
العقارية«، أّما العقار الثالث )699 يف رأس بريوت( فهو ملك 
كّل من طارق أبو الوليد فاروق غندور وزياد أبو الوليد فاروق 
غندور وهادية أبو الوليد فاروق غندور ورامي أبو الوليد فاروق 
غندور )300 سهم لكّل واحد منهم(، وزينة أبو النصر معتز غندور 
أبو النصر معتز غندور  أبو النصر معتز غندور وطالل  ويامسني 

)400 سهم لكّل منهم(.

4( نديم املنال وابنته ناديا روث:
حصل نديم املنال، املستشار االقتصادي لرئيس احلكومة سعد 
احلريري، على قرض سكين مدعوم بقيمة 4500 مليون لرية )3 
ماليني دوالر( من »فرست ناشونال بنك«، خالفًا للقانون كونه 
منجز  مسكن  ال  بعبدا(  5762 يف  )العقار  أرض  لشراء  خمّصصًا 
أو قيد اإلجناز. وأيضًا، حصلت ابنته ناديا روث، على قرضني 
سكنيني؛ األول بقيمة 80 مليون لرية )53 ألف دوالر( من »البنك 
اللبناني الفرنسي« لشراء القسم 79 من العقار رقم 2 يف عني 
الرمانة، على الرغم من أنها متتلك مسكنًا أساسيًا يف القسم 11 
من العقار 5762 يف بعبدا. والقرض الثاني حصلت عليه من »بنك 
لشراء  دوالر(  مليون   1.293( لرية  مليون   1940 بقيمة  املوارد« 
القسم 41D من العقار 1392 يف ميناء احلصن، وهو غري موجود 

فعليًا ضمن العقار املذكور وفقًا للدوائر العقارية.

5( علي قبالن قبالن:
حصل علي قبالن، ابن رئيس جملس اجلنوب قبالن قبالن، على 
قرضني سكنيني لشراء شقتني يف منطقة الشياح، بقيمة 866 
ألف دوالر؛ األول لشراء العقار رقم 14/5715 مبوجب قرض من 
»فرست ناشونال بنك« بقيمة 500 مليون لرية )333 ألف دوالر(، 
والثاني لشراء العقار رقم 24/4330 مبوجب قرض من »بنك لبنان 
واخلليج« بقيمة 800 مليون لرية )533 ألف دوالر(، وهو قرض 

سكين خمالف كونه الثاني الذي يستفيد منه.

القروض املمنوحة لشركات
حصلت شركات مملوكة من رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي 
وشقيقه طه وأوالدهما على 10 قروض مدعومة لشراء شقق يف 
بناية مطّلة على نادي اليخوت يف بريوت، بلغت قيمتها اإلمجالية 
34.1 مليون دوالر، موّزعة بني قروض بالدوالر بقيمة 19.5 مليون 

دوالر، وقروض باللرية بقيمة 22.2 مليار لرية، وهي:
• Clouds Gate Realty اململوكة بنسبة %99 من ماهر جنيب ميقاتي، 
حصلت على قرضني سكنيني؛ األول بقيمة 6.117 مليارات لرية 
)4.078 ماليني دوالر( لشراء القسم 57 من العقار رقم 1421 يف 
ميناء احلصن )الطبقة 23 مشالي(، والثاني بقيمة 3.479 ماليني 
دوالر لشراء القسم 58 من العقار رقم 1421 يف ميناء احلصن 

)الطبقة 23 جنوبي(.
• Clouds Land Realty )NTL حاليًا( اململوكة بنسبة %99 من عزمي 
طه ميقاتي، حصلت على قرض بقيمة 6.117 مليارات )4.078 ماليني 
دوالر( لشراء القسم 61 من العقار رقم 1421 ميناء احلصن )الطبقة 

25 مشالي(.
• Heavens Land Realty اململوكة بنسبة %99 من سعاد طه ميقاتي، 
حصلت على قرض بقيمة 7.865 مليارات لرية ) 5.243 ماليني دوالر( 
لشراء القسم 59 من العقار رقم 1421 ميناء احلصن )الطبقة 24(.
• Heavens Gate Realty اململوكة بنسبة %99 من مريا جنيب ميقاتي، 
حصلت على قرض بقيمة 2.039 مليار لرية )1.359 مليون دوالر( 
لشراء القسم 190 من العقار 1421 يف ميناء احلصن )الطبقة 25 

جنوبي(.
• FM Real Homes Realty اململوكة بنسبة %99 من فؤاد طه ميقاتي، 
حصلت على قرضني سكنيني بالدوالر، األول بقيمة 2 مليون دوالر 
والثاني بقيمة تعادل 3.333 ماليني دوالر لشراء القسم 53 من 

العقار 1421 يف ميناء احلصن )الطبقة 20 غربي(.
MM Real homes Realty اململوكة بنسبة %99 من مالك جنيب   •
ميقاتي، حصلت على 3 قروض سكنية بالدوالر، األول بقيمة 2 
مليون دوالر، والثاني بقيمة 3.333 ماليني دوالر، لشراء القسم 49 
من العقار 1421 يف ميناء احلصن )الطبقة 18 غربي(، والثالث 
بقيمة 5.333 ماليني دوالر، لشراء القسم 55 من العقار رقم 1421 

ميناء احلصن.

قروض لتمّلك شقق وهمّية
حصلت شركة SOUID 1 inc املمّثلة مبحمود أسعد سويد وامُلسجلة 
يف اجلزر الربيطانية العذراء على قرض بقيمة 1.287 مليون دوالر 
من بنك »البحر املتوسط« لشراء القسم C5 يف العقار رقم 530 

يف املصيطبة.
لكن وفقًا للسجل العقاري، ال يوجد قسم C5 يف العقار املذكور 
بل فقط A5 وB5، وهما مملوكان من شركة »الرحاب« العقارية 
اليت متلكها شركة »هولدينغ البحر املتوسط« العقارية، اململوكة 
تعود  اليت  القابضة«  املتوسط  البحر  »جمموعة  من  بدورها 
ملكيتها إىل كّل من سعد احلريري وشقيقه أين احلريري ونازك 

احلريري.
بضمانة العقار 1442 يف رأس بريوت غري املفرز حتى تارخيه، منح 
مصرف لبنان من خالل »بنك املوارد« و«البنك اللبناني الكندي«، 
بقيمة  مدعومة  قروض   3 جنرال«،  »سوسيتيه  بنك  متلكه  الذي 
تصل إىل حنو 7 ماليني دوالر، وتوّزعت على الشركات التالية 

امُلسّجلة يف اجلزر الربيطانية العذراء.
• Kadamouni املمثلة بناديا سويد زوجة حممد محدون )مدير »البنك 
مليون   2.350 بقيمة  قرض  على  حصلت  الكندي«(،  اللبناني 
دوالر القسم B/13 غري موجود يف العقار املذكور، وفقًا للدوائر 

العقارية.
SAFA Universal LTD املمثلة جبوزف زغيب احملامي الشخصي   •
حملمد محدون، حصلت على قرض بقيمة 1.436 مليون دوالر من 
»بنك املوارد« لشراء الطبقة B10 يف العقار املذكور، وهي غري 
موجودة، علمًا أن مصرف لبنان وافق على نقل ملكية هذا القسم، 

بتاريخ 2018/3/20، على اسم عباس موسى شرف.
La Fonciere، حصلت قرض بقيمة 3.188 ماليني دوالر لشراء   •
الطبقة 14 غري املوجودة يف العقار املذكور، وفقًا للدوائر العقارية. 
علمًا أن هذه الشركة ممثلة بابراهيم عيساوي وهو سبق أن برز 
امسه يف عملية شراء عقارات من بطريركية الروم الكاثوليك مع 
أبو درويش أحد املساهمني يف شركة »سايفكو«  حممد عصام 

مع حممد محدون.
امُلسجلة يف   MAR Real Estate LTD ذلك، حصلت شركة  إىل 
اجلزر الربيطانية العذراء، وامُلمثلة بغريتا غفري حبيقة )املساعدة 
الشخصية حملمد محدون( على قرض بقيمة 764 ألف دوالر من 
»البنك اللبناني الفرنسي«، لشراء الطبقة األوىل من العقار رقم 

2360 يف بعبدا.
حصلت KLN Residence اململوكة من سامر عبد احلفيظ عيتاني،   •
نائب رئيس جملس إدارة »بنك لبنان واخلليج«، على قرض بقيمة 
العقار  من   91 القسم  لشراء  عودة«  7.8 ماليني دوالر من »بنك 

رقم 1422 يف ميناء احلصن.
• حصلت Yellow Tree Home SAL اململوكة مناصفة من نبيل أمحد 
قبيسي وضياء بن فيصل علي علي رضا من اجلنسية السعودية، 
على قرض بقيمة 700 ألف دوالر من »البنك اللبناني الفرنسي« 
لشراء القسم 5 من العقار رقم 3795 يف املصيطبة. علمًا أن نبيل 

قبيسي هو جنل أمحد قبيسي أحد مؤّسسي حركة أمل.
• حصلت Real Estate 1062/B8 اململوكة بنسبة %99 من مكرم كميل 
رسامين على قرض بقيمة 950 ألف دوالر من »بنك املوارد« لشراء 

القسم B8 من العقار 1062 يف الصيفي.
• حصلت AJMAH 2 LTD امُلسجلة باجلزر الربيطانية العذراء واملمثلة 
بشريف عباس وهيب )صاحب شركة املوارد املائية والتنمية »ورد« 
على  اجلنوب(،  يف  عّدة  مناقصات  على  حصلت  أن  سبق  اليت 
قرض من »البنك اللبناني الكندي« بقيمة 2.5 مليون دوالر لشراء 

القسم 22 من العقار رقم 3392 يف رأس بريوت.
 980 كرم  يزبك  رشيد  من  اململوكة  حصلت شركة »طايوري«   •
سهمًا، وينى كميل زيادة )ابنة رئيس حركة التجّدد الديوقراطي 
كميل زيادة( ومسرية جرجورة )10 أسهم لكّل منهما(، على قرض 
بقيمة 700 ألف دوالر من »البنك اللبناني التجاري« لشراء القسم 

5A من العقار 5276 يف األشرفية )الطبقة الثانية(.
حصلت SARANA-AF اململوكة من دانية النجار وزوجها عاطف   •
نصولي )نقيب الصاغة واجملوهرات( وأوالدهما، على قرض من 
»بنك بيمو« بقيمة 3.2 ماليني دوالر لشراء القسم 7 من العقار 

رقم 4174 يف املصيطبة.
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االحتادية  الشرطة  أعلنت 
على  القبض  األسرتالية 
 43( راضي  ميثم  العراقي 
من  متأخر  وقت  يف  عاًما(، 
مطار  يف  اجلمعة،  أمس  ليل 
من  تسليمه  بعد  بريسبان، 
نيوزيلندا، ووجهت إليه تهمة 
يف  والتسبب  البشر،  تهريب 
طاليب  من  350 شخصًا  مقتل 

اللجوء عام 2001.
بيان  يف  الشرطة،  وذكرت 
أن  السبت،  اليوم  صحايف، 
»تنظيم  يف  شارك  راضي 
املواطنني  غري  من  جمموعات 
أدت  أسرتاليا«،  إىل  للدخول 
 350 على  يربو  ما  مقتل  إىل 
غرق  عندما  اللجوء  طاليب  من 
وأضافت   .2001 عام  قاربهم 
إذا  يواجه  الرجل  أن  الشرطة 
أدين عقوبة السجن حبد أقصى 

عشر سنوات. 
راضي  أن  الشرطة  وأوضحت 
ألقي  ثالثة  من  واحد  هو 
عصابة  من  عليهم  القبض 
من  معظمهم  البشر،  لتهريب 
وعملوا  وأفغانستان،  العراق 
املهاجرين  تهريب  على 

السريني إىل أسرتاليا.
أن  إىل  الشرطة  ولفتت 
باسم  إندونيسيا  مركب صيد 
SIEV-X كان حيمل على متنه 
421 طالب جلوء، معظمهم من 
العراقيني واألفغان، غرق يف 
 ،2001 عام  اهلندي  احمليط 
جزيرة  إىل  طريقه  يف  وهو 
ما  األسرتالية،  كريسماس 
أسفر عن مقتل 353 شخًصا، 

بينهم 146 طفاًل.

وأشارت الشرطة إىل أنه بعد 
وقوع  من  بالضبط  عاما   18
احملكمة  يف  »ستذكر  الكارثة 
أن الرجل البالغ من العمر 24 
الركاب،  من  مااًل  تلقى  عاما 
كما أنه ساعد يف تسهيل نقل 
يف  األشخاص  هؤالء  وإقامة 
لرحلتهم  استعداًدا  إندونيسيا 

إىل أسرتاليا«.
صحافية،  تقارير  وأشارت 
أن  إىل  السبت،  اليوم 
خالد  العراقي  الثاني  املهرب 
شنايف داود )36 عامًا( رّحل 
أسرتاليا  إىل  السويد  من 
عليه  وُحكم   ،2003 عام  يف 
سنوات  تسع  ملدة  بالسجن 
اعتربه  إذ  بعامني،  ذلك  بعد 
ممثلو االدعاء آنذاك أنه منظم 
البشر  مهّرب  ألعمال  رئيسي 

املصري أبو قصي.
مصر،  يف  ُقصي  أبو  وُأدين 
األول  ديسمرب/كانون  يف 
الوفاة  يف  بالتسبب   ،2003
عليه  وُحكم  اإلهمال،  بسبب 

بالسجن سبع سنوات.
ميثم  ميثل  أن  املقرر  ومن 
راضي مرة أخرى أمام احملكمة، 
األول  أكتوبر/تشرين   31 يف 
عقوبة  يواجه  حيث  اجلاري، 
تصل إىل 10 سنوات يف حالة 

إدانته.
يستخدم  الكارثة،  تلك  ومنذ 
احلزبان السياسيان الرئيسيان 
لتربير  املأساة  أسرتاليا  يف 
لطاليب  القاسية  املعاملة 
عن  إثنائهم  حبجة  اللجوء، 
بشكل  أسرتاليا  إىل  القدوم 

غري قانوني.

أسرتاليا تعتقل عراقياً لضلوعه يف 
مقتل 350 طالب جلوء عام 2001

احتجاز كريسماس  كلف مركز 
يف  الضرائب  دافعي  أيالند 
دوالر  مليون   27 أسرتاليا 
منذ أن ُأعيد فتحه مطلع العام 
اجلاري لكنه مل حيتجز إال أربعة 

أشخاص حتى اآلن.
قد  موريسون  حكومة  وكانت 
قررت إعادة فتح مركز االحتجاز 
يف فرباير شباط املاضي، خوفا 
من تدفق قوارب طاليب اللجوء 
األسرتالية  الشواطئ  إىل 
نقل  قانون  مترير  أعقاب  يف 
ومانوس  ناورو  من  الالجئني 
إىل أسرتاليا للعالج واملعروف 

باسم مديفاك.
األمن  وزارة  مسؤولو  وقال 
الداخلي إن 100 موظف تقريبا 
يعملون يف مركز االحتجاز شبه 
أي  يستقبل  مل  حيث  اخلالي، 
نزالء سوى عائلة التاميل منذ 
املاضي.  آب  أغسطس  نهاية 
يف  التاميل  عائلة  ونناضل 
أجل  من  األسرتالية  احملاكم 
أن  بعد  أسرتاليا  داخل  البقاء 
بدعوى  ترحيلهم  قرار  صدر 
من  جلوئهم  أسباب  انتفاء 

سريالنكا.
حزب  عن  السناتور  وضغطت 
على  ماكيم  نيك  اخلضر 
هذه  بسبب  احلكومة  مسؤولي 
التكلفة. وسأل ماكيم »أنفقنا 
قرابة 30 مليون دوالر الحتجاز 
شهرين،  ملدة  أشخاص  أربعة 

هل هذا صحيح؟«
محاية  قوات  مفوض  لكن 
رفض  أوترام  مايكل  احلدود 
»حنن  قائال:  التقييم  هذا 
بهدف  خصيصا  فتحه  نعد  مل 
األشخاص  هؤالء  احتجاز 
أوترام  وأضاف  األربعة.« 
ذكرتها  اليت  األرقام  »ولكن 
التكاليف،  خبصوص  صحيحة، 
هذا ما مت إنفاقه وهناك أربعة 

أشخاص هناك اآلن.«
إن  موريسون  حكومة  وقالت 
ضروريا  كان  االحتجاز  مركز 
وطاليب  الالجئني  مع  للتعامل 
املوجودين  املرضى  اللجوء 
وناورو،  مانوس  جزيرتي  يف 

احلكومة صرفت 27 مليون دوالر 
على احتجاز عائلة الجئي التاميل

املوافقات  على  الذين حصلوا 
لتلقي  أسرتاليا  إىل  للقدوم 
العالج حتت مظلة قانون اإلخالء 

الطيب )مديفاك(.
واستمعت اللجنة الربملانية أن 
املنشأة احلكومية اليت مت فتحها 
يف السادس عشر من فرباير 
الدولة  كلفت  املاضي  شباط 
مصاريف  دوالر  مليون   26.8
آب  أغسطس   31 حتى  إدارية 

املاضي.
الجئي  عائلة  زالت  وما 
وأم  أب  من  املكونة  التاميل 
الرابعة  عمر  يف  وطفلتني 
هناك.  حمتجزون  والثانية 
وقال السناتور ماكيم »أنفقنا 
فتح  إلعادة  دوالر  مليون   30
عمليًا  اسُتخدمت  منشأة، 
ملدة  أشخاص  أربعة  الحتجاز 
معلومات  هذه  هل  شهر، 

صحيحة؟«

رد املفوض أوترام »صحيح«.
 100 »هناك  السناتور  فسأل 
أجل  موظف يعملون هناك من 
أليس  أشخاص،  أربعة  احتجاز 
املفوض  فرد  صحيحا؟«  هذا 
أجل  من  هناك  ليسوا  »هم 
أخرى  مرة  األربعة،  احملتجزين 
ما اختلف معك فيه هو طريقة 

توصيفك للموقف.«
األمن  وزارة  سكرتري  ودافع 
الداخلي مايك بيزولو عن إعادة 
فتح املنشأة قائال إن النسخة 
املديفاك  لقانون  األصلية 

كانت »معيبة وكارثية«.
ماكيم  السناتور  وعندما سأله 
أن  املقرر  من  اليت  املدة  عن 
يقضيها هؤالء املوظفني املائة 
يف مركز االحتجاز، قال بيزولو 
انهم سيظلوا هناك طاملا كانت 
احلكومة يف »وضع ردع« فيما 

يتعلق حبماية احلدود.
الوقت  »يف  بيزولو  وقال 
حتديد  نستطيع  ال  الراهن، 
لبقائهم  حمددة  زمنية  فرتة 

هناك.«

SBS :املصدر

أسرتاليا  ان  جديد  حبث  ذكر 
 Fun متر بأزمة ترفيه واستمتاع
مل  األسرتاليني  وان   ،Crisis
باألوقات  يستمتعون  يعودوا 
األسرتاليون  وأعطى  اجلميلة. 
عالمة ترتاوح ما بني 5-6 من 
االستمتاع  نسبة  على  عشرة 

يف احلياة.
وأضاف التقرير، الذي يقيس 
مدى اإلستمتاع يف احلياة، أن 
االسرتاليني  نصف  يقارب  ما 
احلياة  بأن  يشعرون   )٪45(
السابق  يف  متعة  أكثر  كانت 
عما هي عليه األن. وإن ثالثة 
أسرتاليني  أربعة  كل  من 
عندما  بالذنب  يشعرون 

يستمتعون باحلياة.
 SBS نشرت شبكة  وباملقابل، 
تقريرًا ُيظهر أن السعادة لدى 
منذ  مستمر  تراجع  النساء يف 

ثالثني عامًا، وأن احتمال مرور 
املرأة حبالة اكتئاب هو ضعف 

ما هو عليه لدى الرجل.
منها  مواقع  عدة  حبسب 
املرأة  ثقافية،  ومنها  نسائية 
الرومانسية  باملفاجآت  تسعد 
هدية  مثل  زوجها،  من 
لوح  أو  وردة،  أو  صغرية، 
قهوة  فنجان  وحتى  شوكوال، 
جانب  إىل  عليه وجتده  تصحو 
أيضًا  املرأة  َتسعد  سريرها. 
واجملامالت،  هادئة،  مبحادثة 

وطبعًا األهم... بالتسّوق!
أما أكثر ما ُيسعد الرجل فهو 
خصوصًا  واالحرتام  التقدير 
أمام اآلخرين، طلب مساعدته 
زوجته  من  مفاجأة  يف شيء، 
وطبعًا...  له،  حببها  تشعره 

شيء من احلرية!
SBS :املصدر

دراسة: نصف األسرتاليني 
فقدوا متعة اإلستمتاع باحلياة

إيكونوميست  جملة  أوردت 
اليت  اللغة  أن  الربيطانية 
الثالثة من حيث  حتتل املرتبة 
هي  أسرتاليا  يف  الشيوع 
ذلك  العربية، ووصفت  اللغة 
باملفاجئ، وعزته حلجم اهلجرة 

العربية لتلك القارة.
اللغات  خرائط  أن  وأوضحت 
املتوفرة حتى اآلن تكون غالبا 
خادعة وتبسيطية، ألنها تشري 
-على  )س(  اللغة  أن  إىل 
سبيل املثال- يتم التحدث بها 
هنا وهناك، واللغة )واي( هنا 
وهناك، وهكذا، بألوان زاهية 
من  املعقد  املزيج  تعرض  ال 

اللغات يف أي بلد.
لذلك مل تكتف شركة »نيومام 
تصميم  )شركة  ستوديوس« 
اللغات  بتحديد  بريطانية( 
حتدثا  األكثر  والثانية  األوىل 
يف كل دولة تقريبا، بل اللغة 

الثالثة أيضا.
وما ميكن أن خيرج به القارئ 

نتائج  من  نيومام  خلرائط 
سيكون مفاجئا؛ ففي حني أن 
معظم الناس يعرفون بالتأكيد 
أن اللغة الثانية األكثر شيوعا 
يف كندا وأمريكا هي الفرنسية 
التوالي،  على  واإلسبانية 
املرتبة  حتتل  اليت  اللغة  فإن 
األغلب  يف  تكون  الثالثة 
البنجابية يف  التخمني:  صعبة 
كندا، والصينية )مبا يف ذلك 
يف  والكانتونية(  املاندرين 

أمريكا.
وباملثل، تسببت هجرة العرب 
أصبحت  أن  يف  أسرتاليا  إىل 
لغتهم يف املرتبة الثالثة ألكثر 
تلك  يف  استخداما  اللغات 
تعد  حني  يف  النائية،  القارة 
أشهر  ثالث  الساموية  اللغة 

اللغات يف نيوزيلندا.
وأشارت إيكونوميست إىل أنه 
يف بعض البلدان جند أن اللغة 
الثالثة هي لغة حملية يتحدثها 

السكان األصليون.

الـعربية ثالـث لـغة فـي أسـرتاليا

الـعائالت األسـرتالية مـن األعـلى مـديونية فـي الـعامل
األسرتاليني  معيشة  منط  بات 
عرضة للتأثر بشكل سليب بعد 
إىل  العائالت  ديون  تراكم 
مستويات غري مسبوقة. وتصل 
نسبة الديون إىل حوالي ٪120 
من الناتج احمللي اإلمجالي مما 
املركز  يف  أسرتاليا  وضع 
عبء  لناحية  عامليًا  الثاني 
الديون بعد سويسرا اليت حلت 

على رأس القائمة.
حتت  اليوم  العائالت  وترزح 
ثالث  تضاعفت  ديون  وطأة 
الثمانية  األعوام  خالل  مرات 
منذ  أي  املاضية،  وعشرين 
اقتصادي  ركود  حالة  آخر 
أوائل  يف  بالبالد  استحكمت 
القرن  من  التسعينيات 
رأي  استطالع  ويف  املاضي. 
لشبكة آي بي سي مشل حوال 
55 ألف شخص، صّنف ٪90 

أنها  على  األسر  ديون  منهم 
مشكلة وطنية.

وعلى املستوى الفردي، قال 
آراؤهم  املستطلعة  من   ٪37
يف  صعوبة  يواجهون  أنهم 
الشخصية.  ديونهم  تسديد 
جامعة  يف  الربوفسور  وقال 
ملبورن روجر ويلكينز إن قيمة 
تضاعفت  العقارية  القروض 
منذ بدء العمل باملسح الوطين 
لدخل األسر وديناميكية سوق 

العمل يف 2001.
نائب  وهو  ويلكينز  وأضاف 
على  املشرفة  اهليئة  رئيس 
املسح الوطين إن معدل قيمة 
يف  وصلت  العقارية  الديون 
دوالر  ألف   350 إىل  املعدل 
دوالر  ألف   160 مع  باملقارنة 

يف عام 2001.

لتمويل منط  املنازل  استخدام 
املعيشة

األسرتاليون  يكتفي  مل 
املاضية  العقود  مدى  على 
اليت  القروض  قيمة  بإنفاق 
أمثان  لتسديد  عليها  حصلوا 
نسبة  بادرت  حيث  منازهلم، 
االستفادة  إىل  منهم  كبرية 
العقارات  أسعار  ارتفاع  من 
للحصول  الرئيسية  املدن  يف 
بضمانة  إضافية  قروض  على 
ميتلكونها.  اليت  األصول 
وقال الربوفيسور ويلكينز إن 
الذي  األشخاص  ديون  معدل 
العقارية  تعامالتهم  تشهد  مل 
حركة بيع وشراء نشطة ارتفع 

٪40 مبعدل 30 – 
وشكك الدكتور إيان مانينغ – 
الديون  أحد مؤلفي كتاب عن 
 Credit Code األسرتالية بعنوان

Red – يف مدى فعالية ختفيض 
كإجراء  وأثره  الفائدة  سعر 
االحتياط  مصرف  دأب  مالي 
على االعتماد عليه مؤخرًا، يف 
تنشيط حركة االقتصاد. وبدا 
أن املصرف تعلم درسًا قاسيًا 
التخفيضات  بعد  العام  هذا 
طرأت  اليت  املتتالية  الثالثة 
على سعر الفائدة دون فائدة 

اقتصادية ُتذكر.
يعد  »مل  مانينغ:  وأضاف 
خفض الفائدة وسيلة مضمونة 
اقتناء  على  األفراد  لتشجيع 
املزيد  استحداث  أو  املنازل 
العمل  سوق  الوظائف يف  من 
مل  األخرية  التخفيضات   )..(
كبري  اجيابي  أثر  ذات  تكن 
معدل  أو  السلع  مبيعات  على 

البطالة.

جتعل  املرتفعة  الديون 
املستهلكني أكثر حذرًا

ال يزال خرباء االقتصاد حياولون 
عدم  وراء  األسباب  فهم 
سعر  خلفض  األفراد  استجابة 
درجت  اليت  بالطريقة  الفائدة 
عليها العادة يف املاضي حيث 
واحلركة  يزداد  اإلنفاق  معدل 
وتطرقت  تزدهر.  التجارية 
ورقة حبثية صدرت مؤخرًا عن 
النقطة  االحتياط هلذه  مصرف 
منطقي  تفسري  إجياد  حملاولة 

ملا حيدث.
كلية  يف  احملاضر  وقال 
موناش  جامعة  يف  االقتصاد 
زاك جروس إن خالصة الورقة 
البحثية أفادت بأن األسر اليت 
تعاني من ارتفاع الديون حتجم 
حتى  االستهالك  زيادة  عن 
ثروتها  على  حافظت  وإن 

غروس:  وأضاف  تأثر.  دون 
» العديد من الدراسات اليت 
ُكتبت يف الواليات املتحدة بعد 
األزمة املالية العاملية توصلت 
ترتفع  اليت  املناطق  أن  إىل 
تعاني  العائالت  ديون  فيها 

من نسبة الركود األكرب.«

على  الدين  تراكم  أثر 
االقتصاد

قال الدكتور مانينغ إن لرتاكم 
ديون العائالت أثر خطري على 
باحتمالية  متمثل  االقتصاد 
مالية  أزمة  يف  البالد  ايقاع 
الفروض  ماحنو  فقد  حال  يف 
قدرة  يف  ثقتهم  اخلارج  يف 
الديون  سداد  على  أسرتاليا 
الوقت احملدد. ولكن يف  يف 
ارتفاع  ساهم  الوقت  ذات 
احلفاظ  أسرتاليا يف  صادرات 
عليها بعيدة عن أي خطر حمدق 

حبدوث كارثة مالية.

SBS :املصدر
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قلب  »املنت 
وعندما  لبنان، 
القلب  يتعب 
البلد  أن  إعلموا 
تعبان«.  كّله 
إيلي  قناعة  هذه 
الديب  جّل  إبن 
يف  امُلشارك 
التجّمع الثالثاء ، 
األتوسرتاد  على 
بلدته.  عند جسر 
الشهري  اجلسر 
انتهى  الذي 
يف  به  العمل 
الرئيس  عهد 
عون،  ميشال 
مقطوعًا  كان 
فوقه  ووقف 
 ، ن و هر ملتظا ا
ومنه تدّلت الفتة 
كبرية موّقعة من 
لبناني  »شاب 
وموجوع  منهوب 
منذ أكثر من 10 

»ثورة املنت« يف جل الديب:حنن أيضاً جائعون!
إيلده الغصني

ريتا من اجلالسني حتت إحدى اخليم املتحّركة على 
طريق جل الديب، تشارك يف تنظيم التجّمع مع 
التأكيد على أن »ال جلنة منّظمة، حنن من شباب 
تستطيع  مبا  تترّبع  والشركات  احملالت  املنطقة، 
حان  »لقد  الصوتيات«، وغري ذلك؟  مثل شركة 
كّل  طالت  اللوعة  ألن  املتتنت  النتفاض  الوقت 
ونكابر،  جرحنا  ع  نعّض  كنا  قبل  ميكن  الناس، 
حاليًا الناس كّلها تعبت«. شركات ألبان وعصائر 
احلاضرين،  على  جّمتتانتتًا  منتجاتها  تتتتوّزع  كانت 
اللبناني  العلم  وحتتده  أيتتضتتًا.  القريبة  املطاعم 
خبمسة  منه  الصغري  ببيع  املتجّولون  الباعة  قام 
لدى  االعتترتاض ظهر  بعشرة.  والكبري  آالف لرية 
املدارس  افتتاح  حول  الرتبية  وزير  بيان  تداول 
الوزير  عنه  )تراجع  التالي  اليوم  يف  واجلامعات 
مساء(، فقال املتحّدث على املنّصة »هلق صرت 
خايف على مستقبل التالميذ؟«. العلم الذي حيمله 
األخري  احلراك  انطالق  تاريخ  ن أسفله  ُدوِّ باتريك 
وتاريخ 14 آذار 2005! والسبب يف أنه »العلم 
نفسه الذي محلته حينها وأمحله اليوم، لقد شبعنا 
كذبًا وبدي الكل يفّلوا، والثورة ليست للمنت بل 
أن توصل صرختها  أنطوانيت  تريد  البلد«.  لكل 
»العامل كّلها بال أشغال، العامل ميتة، يرّدوا املال 
يلي نهبوا«، وماذا عن األحزاب املسيحّية؟ »من 

فيهم كرامة استقالوا«.
جاء  التتوصتتول،  وصعوبة  التتطتترقتتات  قطع  رغتتم 
باسل من صور إىل جل الديب بهدف إثبات أن 
أطالب  جئت  والدين شأن شخصي،  إخوة  »كلنا 
حبقوق الشعب ورفض إبر املورفني اليت تقّدمها 
السلطة«. هّم أمال خمتلف وهو »مستقبل أبنائي، 
تستطع  مل  بلد  يف  هلتتم  نظيفة  بيئة  وتتتأمتتني 
السلطة فيه حل أزمة النفايات«، وأكثر من ذلك 
بامسها  يتكّلم  من  الشيعّية  الطائفة  »لدى  فإّنه 
وتعرتض ساعة تشاء... أما حنن فعاّضون عاجلرح 
نستطيع  وال  جائعون  أيضًا  لكننا  وساكتني، 
بقاءهم جبانبنا.  وال نضمن  أوالدنا  تعليم  تأمني 
عن حساباتها  فلتكشف  اخلائفة  غري  األحزاب  أما 
الفاسدين«.  كّل  تعين  كّلن  وعبارة  املصرفّية، 
برأي كلود »جيب على حكومة مل تقم بشيء خالل 
والرأي  باألغاني  يكن  وإن  تسقط،  أن  سنتني 
السلمي«. جورج السّتيين يرى أن »عقلّية جيلنا 
ما  مثل  اإلقطاع،  أيتتام  سائدًا  كان  وما  القدمية 
تتعّلموا أسعد عم يتعّلم، مل تعد موجودة. ألول 
مرة يف لبنان اجلميع ينتفض، ألنهم دعسوا على 
كريستني  شيء«.  كل  وسرقوا  الناس  كرامات 
الفساد  تفّشي  بسبب  باحلكومة  ثقتها  فقدت 
لكن  اجلميل!«،  سامي  بالنائب  »إاّل  والبطالة، 
»بالوقت احلالي نسينا األحزاب وصار وقت اجلّد، 
التسعينات،  بالعماد عون يف  أحالم  لدينا  كانت 
بالفشل، ميكن مثة من  اليوم أصيب  لكن عهده 
سعى إلفشاله... غري أن ما يعانيه املنت بشكل 

خاص مل يعشه حتى خالل احلرب«.

)هيثم املوسوي(

سنوات«، وفيها عدد من املطالب وخالصتها »كل 
خطة ال ختص اسرتجاع األموال املنهوبة وحماسبة 
الفاسدين ليست إصالحّية«. حتت اجلسر، جتمهر 
الناس على وقع املوسيقى بقيادة DJ تقدمة إحدى 
شركات الصوت وملّوحني بالعلم اللبناني فقط. 
املطلبّية  الالفتات  الساحة،  على  طغت  األعالم 
نادرة، يف ما خال عدد من الالفتات الساخرة من 
الوضع: »تعّلم يا إسكوبار كيف بتكون املافيات، 
أهلي ما عّلموني حتى يصدروني لرّبا، ممنوع تعب 
اليت  أيام يروح ضيعان...«. االحتجاجات  مخسة 
املنت،  طرقات  إىل  مسبوق  غري  بشكل  امتّدت 
اللبنانّية«  »القوات  حزب  مناصري  بتوّلي  ُربطت 
مع  والتفاوض  لياًل،  الرئيسّية  مفاصلها  قطع 
اجليش اللبناني ملنع فتحها، قبل أن يعود الناس 
التجّمع.  نقاط  إىل  الصباح  ساعات  يف  للتوافد 
بعدما  الطريق،  قطع  يرحيهم  »القوات«  مناصرو 
بات وزراؤهم خارج احلكومة، لكّنهم ال يصّرحون 

بهوّياتهم احلزبّية ويبتعدون عن اإلعالم.
غالبّية املشاركني ال تتحّدث عن سعر ربطة اخلبز، 
أو أزمة احملروقات، أو ضريبة »الواتساب« اليت 
الورقة  عن  وال  إقتترارهتتا  تنوي  احلكومة  كانت 
ثوريًا  خطابًا  لن تصادف  املنت،  اإلصالحّية. يف 
حكم  أو  النظام  إلستتقتتاط  دعتتتوات  أو  يتتستتاريتتًا 
تعليم  للمشاركني  األكتترب  اهلتتمّ  يبدو  املصارف. 
أوالدهم بكلفة معقولة وتأمني مستقبلهم بداًل من 
جدًا عن  باهظة  باتت  املدارس  »أقساط  اهلجرة. 
ولدي اللذين ال يتجاوزان السادسة من عمرهما، 
أنا مضطرة للعمل«، هذا ما تقوله امرأة ملتحقة 
مع ولديها بالتجّمع. »مل تعد هناك طبقة متوّسطة 
ال يف املنت وال سواه، ويفرتض أن يستمر طالب 
اجلامعة اللبنانية بإضرابهم«، هذا ما يقوله إيلي 
سريج  أما  اللبنانية.  اجلامعة  يف  العمارة  طالب 
طالب كلّية العلوم يف اجلامعة نفسها، فريى أن 
»املنت خبالف ما ُينظر إليه، مثة أكثر من 5 آالف 
طالب يف كلّييت يف الفنار وحدها، وهذا يفّسر 
»لسنا  ويضيف  للمتنّيني«،  االقتصادي  الوضع 
جيب  وحده  اللبناني  والعلم  احلزبي  احلضور  مع 

أن ُيرفع«.
ال تكرتث فريال للتقّدم بالسّن، »راحت عليي«، 
خصوصًا  الشباب  بت«حقوق  لتطالب  هنا  لكنها 
وكل  وطرابلس  عكار  يف  العمل  عن  العاطلني 
لبنان. حنن عشنا ما عشناه خالل احلرب، هجرُت 
على  البلد  يبقى  أن  جرمية  لكن  بعدها،  لبنان 
الثانوية  شهادة  لتقديم  تتحّضر  نيكول  حاله«. 
يف  جامعة  عتتن  البحث  »أحتتتاول  تقول  العامة، 
وأنا  وضعه،  يتحّسن  وطننا  عّل  أشارك  اخلارج، 
ال أؤّيد أيًا من األحزاب املوجودة«. حيمل شربل 
ابنه على كتفيه، سائاًل »هل هذا بلد ميكن لرّب 
أن يعيش فيه؟ ليس املنت وحده، كل  العائلة 
املناطق على الطرقات. غال البنزين واملواصالت 

والفواتري العديدة... شو بدي عّد لعّد!«.

 »مالمح نقمة« شعبية: القوات تقطع أوصال »مناطقنا«
ليا القزي

بأّنها  »القوات«  ضّد  موجهة  األسهم  الطرقات. 
ُتقفل الطرقات وحُتّول املواطنني إىل »رهائن«، 
فرض  عن  »خربيات«  مع  ترافقت  أّنها  سّيما  ال 
»رسم مرور«، أو طلب بطاقات اهلوية على بعض 
من  وُيضَرب  ُيالَحق  أختترى  حمالت  ويف  النقاط، 
ُيصّر على جتاوز العوائق. رّدت القوات اللبنانية 
مكشوفة  »حماولة  العوني  الكالم  أّن  بياٍن  يف 
مناصرو  الشعيب...  احلتتراك  عن  األنظار  حلتترف 
مواطن  كأي  التظاهرات  يف  موجودون  القوات 
على  دختتل  روكتتز،  شامل  النائب  آختتر«.  لبناني 
التظاهر ال يعين  »حق  أّن  حُمتتذرًا من  هذا اخلّط، 
اتصال  يف  وأوضح  العصابات«.  بطريقة  العمل 
مع الزميلة »األخبار« أّنه جيب »ترك مسارب بديلة 
للناس اليت باتت تعلو صرختها، ُمطالبًة بتسهيل 
حركتها«. قد يعترب البعض أّن دعوة روكز لفتح 
على  »التيار«  حتريض  مع  تتالقى  الطرقات، 
قطعها بهدف فّض احِلراك. ينفي العميد املتقاعد 
يتظاهرون  والشباب  للثورة،  مؤيد  »فأنا  ذلك، 
العوني(،  التيار  وقدامى  املتقاعدون  )العمداء 

ولكن ال جيب عرقلة املواطنني«.
    معلومات عن تحضري القوات ملواكب شعبية إىل 

بكركي
التصويب العوني على »القوات« يف قطع الُطرق 
يف  األوىل  شرارتها  أطلقوا  حزبييها  ألّن  ُمتترّبر، 
امُلشاركني  أّن  رغم  على  املسيحية«.  »املناطق 
يف االعتصامات ال يأتون تلبيًة لدعوتها وليسوا 
مجيعًا »قوات«. أما هي فال تزال مصادرها تنفي 
ذلك، »حنن ضّد تسييس املوضوع، ولسنا محقى 
لُنظهر انتماءاتنا احلزبية، يف حلظة مصريية منلك 
فيها فرصة جرف كّل السلطة السياسية«. وتعترب 
أّن كّل ما يرتبط بقصة إغالق الطرقات، »مصدره 

التيار العوني لضرب التحرك«.
الكتائب اللبنانية أكثر »متاسًا« مع هذه »املشكلة« 
للتجاذب  متتادة  إىل  حتوهلا  مع  خاصة  الطارئة، 
حنكش  الياس  النائب  يبدأ  القواتي.   - العوني 
حديثه من أّن »شّل احلركة أمر أساسي للضغط 
على السلطة اليت خترتع بدعة حصر التظاهر يف 
القوى  أّن  والربهان  الطرقات.  وليس  الساحات 
احلاكمة، رغم ستة أيام من التصعيد الشعيب، ال 
زالت ُتكابر«. ينفي أن يكون حزبه قد بادر إىل 
إغالق الُطرق، »نريد احلفاظ على اهلوية الشعبية 
للتحرك، لذلك مل نكن يف اخلطوط األمامية عند 
أي نقطة«، وقد اقتصر عملهم على »تقديم الدعم 
اللوجسيت وإعطاء إرشادات لشباننا املتظاهرين«. 
مع استمرار التظاهرات بشكل تصعيدي، »هناك 
امُلتحمسني  أكثر  نفسهم.  ينقطع  بدأ  أشخاص 
اليت  الطويلة  الساعات  باتوا يئنون من  للحراك، 
الصباحي  احلضور  كان  الطريق.  على  ميضونها 
الناس  ألّن  اجلمعة،  منذ  األقّل  )االربعاء(  اليوم 
حباجة إىل أن تطّل على مصاحلها«. ما العمل إذًا؟ 
»احلسابات دقيقة جدًا. ال جيب إقفال الطرقات 
من دون مواكبتها شعبيًا، وليس فقط لالحتفال. 
أجواء  وسيطرة  االنتفاضة،  أو  الثورة  فاحنراف 
لذلك،  السلطة«.  منه  تستفيد  وغريه  النرجيلة 
يتحّدث حنكش عن العمل إلقناع الناس بضرورة 
البقاء يف الشارع، »فإقفال الطرقات موّجه ضّد 

السلطة وليس املواطنني«.

)هيثم املوسوي(

هذه  باتت  الطرقات،  قطع  من  أيتتام  ستة  بعد 
اخليارات  »الوسيلة املشروعة« يف سياق فرض 
على السلطة السياسية، ُمهّددة من نقمة الناس 
احمُلتجزين يف بلداتهم، أو ممن ميضون ساعات 
باآلخر  تصري  »رح  وجهتهم.  إىل  الوصول  قبل 
التجاري  هاجملمع  بعضنا.  على  نسّكر  عم  إنتتو 
يقدر  رح  كيف  مسّكر،  يوم  كم  الو  صار  يللي 
تروح على  بدها  اللي  والناس  للموظفني؟  يدفع 
غزير  يف  املعتصمني  أحتتد  يقول  أشتتغتتاهلتتا؟«، 
)كسروان(، وهو ُيقّيم »موضوعيًا« ما جيري. ال 
يوافقه الرأي »زمالء« له يف قطع الطريق. بالنسبة 
إليهم، »التضحية قلياًل« واجٌب لتحقيق املطالب، 
اجلميع »لديهم مصاحل متوقفة«، وأقسى ما أمكن 
حتقيقه لتخفيف نقمة املواطنني »هو التوقف عن 
عّينة صغرية  إّنها  ُتلوث«.  ألّنها  الدواليب  حرق 
عن النقاش الذي بدأت تتّسع دائرته يف املنت 
إغالق  من  اجلتتدوى  حول  والتتكتتورة...  وكسروان 
الطرقات، ومدى تقّبل الناس هلا، ال سّيما أّنها 
بدأت تتخذ طابع »حواجز« مع التقاط حزبيني من 
اخلناق  وتشديد  الَقطع،  ُمبادرة  اللبنانية  القوات 
الطابع املسيحي،  اليت يغلب عليها  املناطق  يف 

حتى تظهر وكأّنها باتت تقبض على قراره.
التتوضتتع يف املنت   وحُتتتتاول »التتقتتوات« ضبط 
الطلب  عرب  الكتائبيون،  يتواجد  حيث  وكسروان 
سويًا«،  »التنسيق  الكتائب  حزب  مناصري  من 
أن  متتن دون  متتنتتاوبتتة،  وتتتشتتكتتيتتل جمتتمتتوعتتات 
تكتفي قيادة معراب  »الصيفي«. ولن  تتجاوب 
بأّن  التداول  جرى  إذ  املناطقية،  باالعتصامات 
قواتيون  إليها  يدعو   - »عفوية«  شعبية  مواكب 
- ستتوجه اليوم إىل بكركي بالتزامن مع اجتماع 
البطريركية  إرغتتام  حملاولة  املتتوارنتتة،  املطارنة 

املارونية على تبيّن مطلب إسقاط احلكومة.
ُيدّعم احلجة الناقمة على إقفال الطرقات أّن من يقوم 
بها عدٌد قليل من الشبان، فيما أغلب امُلتظاهرين 
يغيبون عن املشهد صباحًا، قبل أن يعودوا مع 
»االحتفاالت«.  وانطالق  األوىل  الليل  ساعات 
هي  امُلنتفضة  الناس  أعتتداد  تكون  أن  وِعتتوض 
سبب الزمحة، بدأت تزيد نسبة السيارات الباحثة 
عن طريق فرعية للنفاذ. هدف قطع الطريق قد 
يواَكب  مل  إذا  غايته  يفقد  لكّنه  نبيال،  يكون 
اللبنانيني  من  األكتترب  الفئة  تقتنع  ومل  شعبيًا، 
بضرورة مواكبة هذه اخلطوة طيلة ساعات اليوم، 
وليس فقط بأوقات حُمّددة. فأركان السلطة اليت 
ما زالت تتعامل مع االنتفاضة كما لو أّنها »موجة 
وبتقطع«، لن تشعر بالضغط الكايف الذي يؤّدي 
أو  ِبَتعب  شعرت  إن  منها،  املطالب  انتزاع  إىل 
المباالة امُلتظاهرين أنفسهم. وقد بدأت مؤشرات 
ذلك بالظهور، يف الصراع السياسي بني التيار 

الوطين احلر والقوات اللبنانية.
»بعض قطاع الطرق انضموا للمتظاهرين الشرفاء 
الذين ُيطالبون بلقمة عيشهم، وهؤالء يستفزون 
املتتواطتتنتتني عتترب قطع التتطتترقتتات وُيتتعتتيتتدون إىل 
نطلب  لتتذا،  وامليليشيات.  احلتترب  أيتتام  أذهاننا 
منكم االلتزام بأقصى درجات ضبط النفس...«. 
إضافة إىل هذا التعميم الداخلي يف »التيار«، بدأ 
سياسيون حزبيون االربعاء عملية »االلتفاف« على 
االنتفاضة الشعبية من خالل التصويب على إغالق 
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الرئيس  ورق����ة  ت��ك��ن  مل 
سعد احلريري كافية خلروج 
احملتجني من الشارع، إال أن 
هؤالء  لدى  العالي  السقف 
ال ي���زال غ��ر خ��اض��ع ألي 
السلطة  أركان  عند  نقاش 
يزالون يتجاهلون  الذين ال 
وخطورتها،  األزم����ة  ح��ج��م 
ويتصرفون من منطلق أنها 
ان  ورغم  وتعّدي«.  »أزمة 
يتقدموا  مل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
خ���ط���وات ج���دي���دة، راق���ب 
يف  املشاركة  حجم  اجلميع 
الثالثاء،  صباح  التجمعات 
وس���ط ت��راج��ع م��ل��ح��وظ يف 
أع�����داد امل���ش���ارك���ني. إال 

 السلطة مستمرة يف االنكار: نقاش حول تعديل حكومي
ميسم رزق

والعربة يف التنفيذ السريع، خصوصًا أن احلكومة 
وضعت لنفسها مواعيد حمددة، وعليها أن تلتِزم 

بها«. 
ورأى رئيس جملس النواب أن »اخلطوة اإلجيابية 
الوحيدة اليت حصلت يف موازاة مقّررات احلكومة، 
النيابي ضمن  إرسال املوازنة اىل اجمللس  هي 
املهلة الدستورية، وقد أبقيت على أبواب اجملِلس 
مفتوحة حتى السابعة من مساء اإلثنني، وسأطلب 
اإلسراع يف مناقشتها، خصوصًا أنها أسهل من 

املوازنة السابقة على أن ُتنجز سريعًا«.
»اإلصالحية« األخرى  بالبنود  أما يف ما يتعّلق   
أمر عرضه وزير  »فهذا  اليت حتتاج اىل قوانني 
املال مع رئيس احلكومة، واجمللس على استعداد 
اىل  احالتها  إن  إذ  سريع،  وقت  يف  القرارها 
اجمللس ال تتطلب وقتًا ألن املشاريع جاهزة وال 

ينقصها سوى توقيع مرسوم احالتها«. 
»لو  ب��ّري  ق��ال  ال��ق��وات  وزراء  استقالة  وع��ن 
بعدمها.  لنصحت  حصوله  قبَل  باألمر  اسُتشِرت 
حسم  الرتيث يف  اىل  فأميل  حصلت  وق��د  أم��ا 
امل��وض��وع، وإع��ط��اء ف��رص��ة ل��رمّب��ا ت��ط��رأ بعض 

الظروف اليت تدفع القوات اىل إعادة النظر«.
عربي  بدعم  حظي  جهته،  من  احلكومة،  رئيس 
منها  ع��دة  دول  س��ف��راء  التقى  إذ  ودول����ي، 
واالحتاد  والصني  وروس��ي��ا  املتحدة  ال��والي��ات 
األوروبي واجلامعة العربية، أكدوا دعم احلكومة 
كل  أن  إىل  م��ص��ادره  ولفتت  واس��ت��م��راره��ا. 
املعلومات اليت تتحدث عن اجتاهه حنو استقالة 
»غر صحيح«، وأن ضغط الشارع »ال يزعجه حتى 
اآلن«، وهو مقتنع كما بقية القوى املشاركة يف 
احلكومة حول هذه النقطة. علمًا أنه يف اليومني 
أساسيتني:  البحث يف نقطتني  املاضيني جرى 
تكنوقراط  حكومة  واعادة تشكيل  اإلستقالة  إما 
إجراء تعديل وزاري جزئي  إو  برئاسة احلريري، 
قبل  األول،  الصف  من  أساسيني  وزراء  يطال 
إىل  ال��ذه��اب  خبيار  والتمسك  عنهما،  ال��ع��ودة 
وقالت  اإلص��الح��ي��ة«.  للورقة  ف��وري  »تنفيذ 
قد  كان  اجلمهورية  »رئيس  إن  مطلعة  مصادر 
طرح استقالة 4 وزراء مسلمني بعد استقالة 4 
وزراء مسيحيني للقوات، أو الذهاب اىل حكومة 
من 16 عشر وزيرًا« لكن اقرتاحه ُرفض من قبل 

رئيسي احلكومة واجمللس وحزب اهلل.
وما جيري  املسيحية،  الساحة  على  العني  تبقى 
تعيشه،  الذي  احلاد  االنقسام  ضوء  يف  عليها 
بعد قرار القوات اللبنانية االستقالة من احلكومة 
والنزول إىل الشارع. هذا األمر دفع بالعهد اىل 
شعار  حنو  ينزلق  بأنه  خطورته  دفاع  خط  وضع 
يدرس  املعلومات  حبسب  بالشارع«.  »الشارع 
لرئيس  »ثورة مضادة« داعمة  إطالق  العونيون 
»امليين«  مع  طالئعها  ب��دأت  وق��د  اجلمهورية، 
منطقة  يف  للتيار  مؤيدون  به  قام  الذي  حتّرك 
فلفتت  السياسي،  الصعيد  على  أم��ا  احل��دث. 
يتم  إذ  الوجهة،  باتت  بكركي  أن  اىل  مصادر 
من  وال��دع��م،  التدخل  لطلب  معها  ال��ت��واص��ل 
دفع  ما  وهو  معارضيه،  قبل  ومن  العهد  قبل 
البطريرك الراعي اىل توجيه الدعوة لعقد »اجتماع 
الكاثوليك  واالساقفة  البطاركة  جمللس  طارىء 
يف لبنان ومبشاركة املطارنة األورثوذكس يوم 
األربعاء للبحث يف األوضاع اليت باتت على حافة 

اإلنفجار«.

أول ما أثار ذعر األوليغارشية املسيطرة يف لبنان 
وحلفائها يف السلطة السياسية هو ما ظهر من 
رفض شعيب عارم وشامل، ومتجاوز لالنقسامات 
الطائفية واملناطقية، هلذه السيطرة. قامت هذه 
السيطرة، اليت اتاحت نهبًا مستمرًا للثروة واملوارد 
الوطنية وتعاظمًا هائاًل للفوارق يف املداخيل بني 
قاعدة  على  اللبنانيني،  وغالبية  املسيطرة  القلة 
ومناطقيًا.  ومذهبيًا  طائفيًا  األخ��ري��ن  تقسيم 
اللبناني  النموذج  يف  احلاكمني  سيطرة  أساس 
»الفّذ« هو تقسيم احملكومني اىل مجاعات يف حالة 
الباردة. مطالبة اجلموع  دائمة من احلرب األهلية 
أن  بعد  رموزه،  ومجيع  النظام  باسقاط  الغاضبة 
انفكت قطاعات وازنة منها عن بعض هذه الرموز 
اليت نطقت بامسها لعقود، ومتردت علنًا عليها، 
يشي بتحول كبر يف الوعي واملزاج الشعبيني قد 
هلذا  التصدي  املستقبل.  واعدة يف  آفاقًا  يفتح 
التفكر يف  النظام  أطراف  على  فرض  االحتمال 
كيفية اعادة انتاج االنقسام بني املنتفضني وما 
تفتقت به عبقرية بعضهم اىل اآلن هو سرقة شعار 
»كلهن يعين كلهن«، الذي رفع من قبل قسم من 
املشاركني يف التظاهرات الشعبية، وتأويله وفقًا 
أحزاب  واالقليمية.  احمللية  وأجندتهم  ملصاحلهم 
علة وجودها الدفاع عن نظام احملاصصة الطائفية 
االجتماعي  لالستقطاب  بطبيعته  املنتج  اللبناني 
اللبنانية  القوات  كحزبي  واهلدر،  والفساد  احلاد 
اهلوى  الليربالية  »حلقي«،  وجمموعة  والكتائب، 
الشعار  هذا  عرب  يستهدفون  امليول،  واألمركية 
االنتفاضة  حل��رف  وسالحها  اللبنانية  املقاومة 
النظام،  هذا  مع  األصلية  معركتها  عن  الشعبية 
دفاعًا عن مصاحل االوليغارشية املسيطرة وانفاذًا 
ألجندة حلفائها الدوليني. املعركة الدائرة اليوم 
مصرية بالنسبة ألغلبية الشعب اللبناني، وحتديد 
األساسية  الشروط  بني  واحللفاء  لألعداء  صحيح 

خلوضها بنجاح.
أعادت  أنها  احلالية  االنتفاضة  اجنازات  أبرز  من 
ادخال فئات واسعة من الشعب اىل حلبة السياسة 
متثيل  تزعم  »خن��ب«  على  حكرًا  كانت  أن  بعد 
طوائفه ومصاحلها. دخول اجلماهر عنوة اىل هذه 
احللبة يعيد تعريف السياسة بوصفها دفاعًا عن 
حقوق الشعب الرئيسية ويف مقدمها حق التحكم 
مبصره. لكن املضي بهذه املواجهة اىل نهاياتها، 
أي فرض اصالحات يف بنية النظام وتغيرات على 
سياساته االقتصادية واالجتماعية، يف ظل اختالل 
موازين القوى احمللية واالقليمية والدولية ملصلحته 
حتالفات يف  أوسع شبكة  بناء  يتطلب  وحلفائه، 
مقابله وحتييد من ميكن حتييده. هي معركة شاقة 
تتجاوز يف صعوبتها ما يسمى ب�«مكافحة الفساد 
وغرها  الرشيدة«  ل�«احلوكمة  والسعي  واهلدر« 
من الوصفات اجلوفاء اليت روجت هلا مؤسسات 
كالبنك الدولي ومنظمات االرتزاق غر احلكومية، 
ظاهرة  لتضخم  البنيوية  األسباب  تتجاهل  واليت 
الفساد على املستوى العاملي، املرتبطة عضويًا 
النيوليربالي.  عصرها  يف  الرأمسالية  بتحوالت 
بعد  بناؤه  أعيد  الذي  الطائفي  احملاصصة  نظام 
نهاية احلرب األهلية من خالل الشراكة بني أمراء 
واملالية،  االقتصادية  واألوليغارشية  احل��رب 
واخليارات االقتصادية واالجتماعية الكربى اليت مت 
اعتمادها منذ تلك الفرتة، هي بني أهم العوامل 
البنيوية اليت ساهمت يف انتاج األزمة احلالية يف 
لبنان. أصوات عدة ارتفعت خالل العقود الثالثة 
اخليارات  هذه  على  لالعرتاض  احلرب  تلت  اليت 
األغلبية  م��ص��احل  على  خماطرها  م��ن  والتحذير 
الشعبية ومستقبل البالد مل يكن بني أصحابها أي 
مؤيد حلزبي القوات والكتائب. احلزبان من أنصار 
السياسية  وحتالفاتهما  النيوليربالية  السياسات 
معروفة وعلنية، وقد جتلى هذا األمر بوضوح بعد 
منذ  املتعاقبة  احلكومات  يف  للمشاركة  عودتهما 
عام ٢٠٠٥، ماذا يفعالن يف احتجاجات شعبية على 
هلذه  طويل،  زمن  منذ  ومتوقعة  مباشرة،  نتائج 
السياسات؟ اجلواب شديد البساطة وهو السعي 
خلدمة  مسارها  عن  الشعبية  االنتفاضة  حل��رف 
حبلفائهم  اخلاصة  تلك  مع  املشرتكة  أجندتهم 
املقاومة  ضد  واملوجهة  والدوليني،  االقليميني 
يف لبنان. تواجدهم يف االحتجاجات اهانة لذكاء 
املنتفضني وحماولة تضليل وخداع لن تنطلي على 
أحد. ال يستوي من قاوم وما زال يقاوم العدو 
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وط��راب��ل��س وصيدا  ب���روت  ال��س��اح��ات يف  أن 
بعد  باآلالف  لتعج  عادت  جونية  ومناطق  وصور 
لبعض  قطع  وس��ط  امل��س��اء،  وس��اع��ات  الظهر 
من  منها  عدد  فتح  على  اجليش  عمل  الطرقات 
ابلغ جمموعات  ان اجليش  علمًا  مواجهات.  دون 
على  االربعاء  صباح  من  سيعمل  انه  الناشطني 
منع اغالق الطرق، إال أنه لن يفتحها بالقوة، ولن 

يتدخل يف حركة الناس حنو اي ساحة.
ويف وقت بدأت مساعي جمموعات من الناشطني 
لتكوين فرق بغية تنسيق االحتجاجات، كان الفتًا 
املباشرة  واحلملة  لبنان،  مصرف  باجتاه  التحرك 
باملسؤولية  واتهامه  سالمة  رياض  حاكمه  على 
عن االنهيار املالي والنقدي واملطالبة باستقالته. 
كما كان الفتًا ان غالبية وسائل االعالم املرئية 
ما عدا تغطية  التحرك،  امتنعت عن تغطية هذا 
عابرة يف بعضها. علمًا أن غالبية وسائل االعالم 
على  املاضيني  العامني  يف  حصلت  املرئية 
قروض مالية كبرة وّفرها حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة نفسه، اضافة اىل تقدميات اخرى 
حرص  كما  اللبناني.  الفين  االنتاج  دعم  حبجة 
سالمة على أال خترج اىل العلن فضيحة القروض 
املتعثرة حملطة mtv ملصلحة اكثر من مصرف، 

أحدها ختضع ادارته لسلطة سالمة نفسه.
ويف جديد االنقسام داخل فريق السلطة، برز ملف 
التغير الوزاري، وسط استمرار الرفض حلكومة 
تكنوقراط، بذريعة »صعوبة اعادة تشكيل حكومة 
جديدة، وتأثر سقوطها على سعر صرف اللرة 
حكومة  بوجود  البالد  أن  إذ  اإلستقرار.  وضرب 

وضعها سيئ، فكيف إذا دخلت بالفراغ؟«.
كان األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
واضحًا حني قال: »حنن حنرتم هذه التظاهرات 
ونراها حُمقة«. وال يزال احلزب ينطلق من هذا 
العنوان لإلشارة إىل أن »اإلصالحات اليت سبق أن 
طالب بها ما كانت لتتحقق لوال ضغط احلراك«. 
وحبسب مطلعني على أجواء احلزب »ال مشكلة يف 
تواجد الناس يف الساحات، واحلزب ليَس معنيًا 
باملطالبة خبروجهم«. ويقول مطلعون إن »احلزب 
يرى يف الورقة اإلصالحية تقدمًا مهمًا، وخاصة 
وخفض  امل��ص��ارف  على  الضريبة  زي��ادة  جلهة 
احملدود  الدخل  لذوي  التعّرض  دون  من  العجز 
واملتوسط. لكن األهم تنفيذ الورقة اإلصالحية 
يف أسرع وقت، وأن ترسل اىل جملس النواب 

إلقرار القوانني بسرعة أيضًا«. 
احلزب  بني  اتصاالت  مثة  املعلومات،  وحبسب 
ورئيس جملس النواب نبيه بري يف هذا الشأن، 
اجلو  املال علي حسن خليل. هذا  يتوالها وزير 
أن  إذ  حرير«.  على  »نايم  احل��زب  أن  يعين  ال 
»تدخل  وتتمّثل يف  متامًا  يدركها  حماذير  هناك 
بعض القوى يف الشارع حلرف مسار التحركات 
وحتميله املسؤولية«، لكنه مرتاح حتى اآلن كون 
»الغالبية يف الشارع مل تستِجب هلذه الشعارات 

اليت تدفع اليها قوى سياسية معروفة«.
جّو  هو  »األهم  أن  زواره  أمام  بّري  كّرر  بدوره 
احلراك الذي مل يُكن طائفيًا وال مناطقيًا، بل عرب 
عن كل لبنان«، وأن »هذا اجلّو كان يف اإلمكان 
اإلستفادة منه جلهة طرح املسائل األكثر أهمية، 
وقانون  املدنية  ال��دول��ة  موضوع  يف  سيما  ال 

اإلنتخابات«.
»مهّمة  إنها  بّري  قال  اإلقتصادية  الورقة  وعن 

مروان طحطح

الشعبية،  للتحّركات  السادس  اليوم  ويف   ...
وزارة  مبنى  بني  يفصل  الذي  الشارع  استحال 
بروت،  يف  املركزي  املصرف  ومدخل  الداخلية 
ساحة نضاٍل جديدة محلت شعارات الفتة ُتصيب 
ُمقاضاة  سالمة،  ري��اض  إقالة  النظام:  »قلب« 
من  النامجة  العامة  األموال  اسرتداد  الفاسدين، 
على  الضرائب  رف��ع  املالية،  اهلندسات  أرب��اح 
القضايا  من  السكن، وغرها  احلق يف  األرب��اح، 
اليت عربت عنها اهلتافات اليت صدحت أمام مبنى 
»امُل��دّش��م«، ألكثر م��ن س��ت ساعات  امل��ص��رف 
حاكم  متهّمني  األرض  احملتجّون  خالهلا  اف��رتش 

»املركزي« ب�«تفليس لبنان«.
هو التحّرك اإلحتجاجي األكثر حشدا بني التحركات 
ففيما  لبنان،  أمام مصرف  ُنفّذت  أن  اليت سبق 
أمرا  املركزي  املصرف  أم��ام  اإلحتجاج  يكن  مل 
السابقتني،  املرتني  يف  للناشطني  »ُم��غ��ري��ًا« 
استطاعت جمموعة من املتظاهرين هذه املرة، عرب 
إصرارهم على البقاء يف الشارع، جتييش عدد من 
بعد مضي  املكان  توافدوا إىل  الذين  الناشطني 

حنو ساعتني من بدء اإلعتصام.
مهندس  رياض سالمة  وينك،  وينك  لبناني  »يا 
دي���ن���ك«، »ي���ا س��الم��ة وي���ا ج��ب��ان، ي��ا خاضع 
لألمريكان«، »مصرف لبنان، ملك احليتان«، »حننا 
عرفنا شو اللي صار، هيدي اللرة عم تنهار«، 
حنو  توجّهًا  عكست  املعتصمون  رّدده��ا  هتافات 
اعتماد خطاب مطليب يرتبط مباشرة بأصل األزمة 

اإلقتصادية واملعيشية اليت فجّرت إنتفاضتهم.
لبنان  »الذوا« مبصرف  إنهم  قالوا  هؤالء  غالبية 
املالية  سياساته  على  التصويب  ألهمية  نظرًا 
ثروات  م��راك��م��ة  يف  ساهمت  ال��يت  وال��ن��ق��دي��ة 
من  حسابهم  على  امل��ودع��ني  وك��ب��ار  امل��ص��ارف 
لساحيت  رديفة  ساحة  خلق  يف  ولرغبتهم  جهة، 
»ُمتخّصصة«  تكون  والشهداء،  الصلح  ري��اض 
مبطلب إسقاط حكم املصرف ومبحاكمة الفاسدين 
النموذج  على  للتمّرد  منرب  ومبثابة  والناهبني، 
اإلقتصادي القائم: »الضريبة على األرباح، مش 
العامل والفالح« و«ضرايب مش رح ندفع،  عل 

خلي املصارف تدفع«.
إىل ذلك، »حضرت« شعارات الفتة تناولت إذعان 
املصارف للعقوبات األمركية: »يا أمريكي إمسع 
عقوبات  »ال  بركع«،  ما  ال  بالدي  إمسع، شعب 
وال حصار، وتعليمات اإلستعمار، املصرف حارمنا 
الدوالر«، محلها عدد من الناشطني املؤيدين حلزب 

اهلل ممن كان هلم حضور الفت يف التظاهرة.
إاّل أن األهم يبقى يف جناح تظاهرة األمس يف 
احلفاظ على ُمقاربة »الصراع الطبقي« الذي حيكم 

إنتفاضة الشعب حاليًا. 
الذي  العرس  لتكلفة  اهلاتفني  استعراض  وما 
على  »اللعب«  على  دليال  إال  إبن سالمة،  أقامه 
وتر املعركة الطبقية »غصبًا عن كل السياسيّي«، 
إذ كانت حناجر املعتصمني ُتلعلع يف كل مرة كان 
يرفع فيها شعار »بعرس إبنو حّط ألوف، وهوي 

بيسرق عل املكشوف«.
ويف السياق نفسه، برزت حيازة الرئيس جنيب 
يدّل  كنموذج  لإلسكان  مدعومة  قروضًا  ميقاتي 
على فساد املصارف، فيما مل يغب الرئيس فؤاد 
السنيورة عن بال املتظاهرين: »يا سنيورة ويا 
منشار، وين ال�11 مليار«، يف إشارة إىل ضرورة 
اسرتداد األموال اليت مت نهبها يف حكومته إضافة 
إىل بقية األموال اليت نهبتها املصارف، من أموال 
الناس. »واحد، اتنني، ثالثة، نّزلي مصرياتي«، 
بعد  املتظاهرون  رّدده  الذي  األبرز  اهلتاف  كان 
سالمة  ري��اض  حرامي،  »حرامي  »سيمفونية«: 
حرامي«، ليؤّكدوا هدفهم األهم واملتمّثل بإسقاط 
سالمة وحماكمته كواحد من رموز السلطة املطلوب 
املنهوبة  الشعب  أم��وال  وب��إس��رتداد  إسقاطها 

لصاحل املصارف.

وليد شرارة

املعتصمون يصّوبون على »قلب 
النظام«: حاكموا »مهندس الدَّْين«

هديل فرفور

مع من عمل يف املاضي حتت إمرته ويعمل اليوم 
ضمن األجندة األمركية.
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على  قاصرًا  الغاضب  الشعيب  احلراك  يعد  مل 
واجلزائر  لبنان  كما جيري يف  العربية،  بلداننا 
والعراق، ومن قبل السودان؛ بل أصبح ظاهرة 
شرق  أقصى  يف  كونغ  هونغ  من  متتد  دولية 
آسيا، إىل عمق أوروبا يف إسبانيا، وحتديدًا يف 
إقليم كاتالونيا. الشائع أن نزول اجلماهري إىل 
الشوارع له مثن واحد، هو أن ُتلبَّى مطالبها قبل 
أن تعود مرة أخرى إىل حياتها العادية. ويتوقف 
وحدودها،  املطالب  تلك  طبيعة  على  األمر 

وكيفية تنفيذها، والعائد املرجو منها.

يف حلظات الغضب اجلماهريي، تصعب التفرقة 
وبني  احلاكمني  األشخاص  بني  احملتجني  لدى 
نظام احلكم نفسه. وحني يشتد احلماس العام 
تعلو املطالب إىل حد السماء. بعض الشعارات 
ُتطلق وجيري ترديدها من دون أن يدرك بعض 
مردديها أنها مطالب تفتح أبواب اجملهول، وال 
تنهي األزمة؛ بل غالبًا ما تفتح أبواب أزمة من 

نوع خمتلف.

الشعارات  وتباين  التفاصيل  اختالف  رغم 
هناك  وآخر،  بلد  بني  احملتجون  يرفعها  اليت 
قواسم مشرتكة، منها أواًل عدم الرضا املمزوج 
بالغضب، والرغبة العارمة يف التغيري الشامل 
مثل  شعارات،  يف  يظهر  ما  وهو  واجلذري، 
»إسقاط النظام«، كما يف حراك لبنان األخري، 
من  و«التخلص  قبل،  من  والسودان  والعراق 
الرموز السياسية القدمية«، كما هو احلال يف 

حراك اجلزائر املمتد ملدة 35 أسبوعًا متتاليًا.

ترسيخ  مطالب  تبدو  ذاته،  السياق  ويف 
الدميقراطية واحلريات يف هونغ كونغ، شبيهة 
النظام، إذ تعين فعليًا ترسيخ  مبطلب إسقاط 
كونغ  هونغ  يف  احلكم  نظامي  بني  التباعد 
والصني األم، والتملص من صيغة »بلد واحد 

ونظامني«.

املطلب  وهو  الدولة،  عن  باالنفصال  املطالبة 
الغالب على حراك مواطين إقليم كاتالونيا يف 
أخرى من مطلب إسقاط  إسبانيا، ميثل صورة 
النظام، واإلطاحة به، ومن ثم البدء من نقطة 

جديدة، وهي االستقالل.

ثانيًا، ارتباط بداية االحتجاج حبدث عابر، أو تغري 
ملموس، ولكنه يأتي أقل من توقعات اجلماهري 
أو صادمًا هلا. فبداية االحتجاجات يف هونغ كونغ 
كانت لرفض قانون تسليم اجملرمني للصني، 
ما اعتربته اجلماهري الغاضبة إضاعة الستقاللية 
الشأن  يف  بكني  لتدخالت  وبابًا  القضاء، 
اليت  احلريات  عمليًا مساحة  يلغي  ما  الداخلي، 
يتمتعون بها، مقارنة مبا عليه احلال يف الصني 
األم. يف حالة لبنان شيء من هذا، فقد حتركت 
اجلماهري رفضًا لقرار فرض رسوم شهرية على 
الذي  الشهري،  »واتساب«  تطبيق  مستخدمي 
ييسر تواصل الناس بكلفة حمدودة للغاية. يف 
اجلزائر كانت البداية الصادمة هي قرار الرئيس 
رغم  خامسة  لعهدة  الرتشح  بوتفليقة  السابق 
مصادرة  اعترب  ما  املتدهورة،  الصحية  أحواله 
االنتخابات  خالل  من  التغيري  احتمال  على 
الرئاسية اليت كانت مقررة يف أبريل )نيسان( 
املاضي، ومن ثم خرجت اجلموع لرتفض هذه 
اجلذري.  بالتغيري  ونادت  احملتملة،  العهدة 
وخروج السودانيني يف ديسمرب )كانون األول( 
املاضي لرفض ترشح الرئيس السابق البشري، 
العابر يف  احلدث  جاء  إسبانيا  أخرى. يف  حالة 
حق  يف  قاسية  قضائية  أحكام  صدور  صورة 
الزعماء احملليني املنادين باالنفصال، ما دفع 
اجلماهري إىل اخلروج لرفض األحكام، واستعادة 

املطالبة باالنفصال.

سقف  رفع  مع  االحتجاجات  استمرار  ثالثًا، 
الشوارع  إىل  املواطنني  نزول  فمع  املطالب، 
تبدأ فعليًا عملية رفع املطالب، وعدم االكتفاء 
الشوارع،  إىل  الناس  لتدافع  املباشر  بالسبب 
عليها  صرب  تراكمات  وجود  يف  يكمن  والسر 

حراك اجلماهري الغاضب والبدائل »املرتبكة«
حسن ابو طالب
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الناس من قبل، فالعراقيون الذين ثاروا على 
غالء األسعار، وتغلغل الفساد، وسطوة إيران 
واختفاء  األمن،  وضعف  احلكومي،  األداء  على 
الوظائف وفرص العمل، بدأت مطالبهم مبواجهة 
أوجه الفساد، ثم تطورت إلسقاط حكومة عادل 
سياسيًا  النافذة  الوجوه  وإبعاد  املهدي،  عبد 
بأشكاله  الفساد  محاة  باعتبارهم  وطائفيًا، 
ذاته،  الشيء  فعلوا  اللبنانيون  املختلفة. 
وارتفعت  »واتساب«  الـ  ضريبة  أواًل  رفضوا 
املطالب تدرجييًا لتشمل تنحي الرموز السياسية 
واحلزبية والتنفيذية، وإسقاط احلكومة والنظام 
معًا، وأصبح تعبري الطبقة السياسية املطلوب 
اختفاؤها هو األبرز، باعتبارهم السبب اجلوهري 
وراء أزمة لبنان وشعبها. حراك اجلزائر بدوره، 
بات النموذج األبرز على الدعوة لتغيري شامل 
للنظام، وإقصاء كل من كانوا على صلة بنظام 
اليت  »العصابة«  باعتبارهم  بوتفليقة،  الرئيس 

نهبت البالد لعقدين متتاليني.

اإلنكار  من  السلطة  فعل  رد  تدرج  رابعًا، 
إىل  التحول  ثم  الشعبية،  املطالب  وتهميش 
ولكن  شعبيًا  املطلوب  بعض  بتنفيذ  الوعود 
بالتدريج. حاالت السودان واجلزائر والعراق تربز 
مسار اإلنكار ثم االنصياع للمطالب اجلماهريية، 
اجلزائر؛  سيما يف  ال  الدرجة،  يف  اختالف  مع 
حيث األمور ما زالت معلقة سياسيًا، رغم تبين 
جزئية،  استجابة  تعكس  اليت  اخلطوات  بعض 
»العصابة«،  من  النافذين  بعض  كاعتقال 
وإخضاعهم حملاكمات بدعوى التورط يف فساد. 
حالة لبنان أخذت شكل اإلسراع باالعرتاف حبق 
الرأي، مع  اجلماهري يف االحتجاج والتعبري عن 
وعود باإلصالح، شريطة أن يلتزم كل الفرقاء 
السياسيني رؤية جديدة ُيتفق عليها، أو يدخل 
كونغ  هونغ  حالتا  منه.  خمرج  ال  نفقًا  لبنان 
وانفصال كاتالونيا ما زالتا تتفاعالن يف مرحلة 
إنكار مطالب االحتجاجات؛ خصوصًا إسبانيا، مع 
كونغ،  هونغ  يف  السلطة  من  جزئية  استجابة 
متثلت يف سحب مشروع قانون تسليم اجملرمني 

لبكني.

خامسًا، يف كل احلاالت، تسود حالة الاليقني 
عند اجلميع. يف حالة السودان لعبت الوساطة 
»قوى  احلوار بني  رئيسيًا يف  دورًا  األفريقية 
الذي  العسكري  واجمللس  والتغيري«  احلرية 
أطاح بالبشري؛ لكن يف حاالت أخرى فإن فكرة 
إما  الوسيط،  الثالث  الطرف  أو دور  الوساطة 
ليس مقبواًل كما هو احلال يف اجلزائر، وإما غري 
مطروح كما هو يف لبنان وهونغ كونغ وإسبانيا، 

على األقل حتى اللحظة.

أكرب  إرباكًا  تضيف  املطالب  بعض  سادسًا، 
للمشهد العام. فإسقاط احلكومة يف لبنان يعين 
مروحة كبرية جدًا من احتماالت عدم االستقرار، 
بداية من الدخول يف انتخابات جديدة، والفراغ 
احلكومي ملدد ال يعلمها إال اهلل سبحانه وتعاىل. 
كما أن تغيري النظام يعين اإلطاحة كلية بنظام 
احملاصصة الطائفية السياسية، وهو ما يصعب 
طبيعية  ظروف  يف  إال  له  بديل  إىل  التوصل 
من  لبنان  تأسيس  إلعادة  اجلميع،  يقبلها 

جديد.

حالة اجلزائر بدورها متاثل الوضع اللبناني، فإذا 
استقالت حكومة بدوي فمن سيدير البالد؟ وإذ 
تأجلت االنتخابات الرئاسية فمتى ميكن انتخاب 
رئيس جديد؟ وإذا اتفق على تغيري الدستور، 
فمن هلم شرعية صياغة دستور جديد؟ األمر ميتد 
اإلسبانية،  االنفصال يف كاتالونيا  إىل مطلب 
بذلك؟  فمن سيقبل  احملتجون  عليه  أصر  فإن 
سواء يف إسبانيا أو يف االحتاد األوروبي. أما 
هونغ كونغ فيبدو املتاح يف حدود التعايش يف 
صيغة بلد واحد ونظامني، وحكومة حملية مرنة، 
وإال سيجد جيش الشعب الصيين نفسه مضطرًا 
إىل السيطرة على الوضع العام، ما يؤدي إىل 
املسبوق،  غري  العنف  من  جديدة  مرحلة  بدء 

والتوتر الدولي غري احملسوب.

ما ورد يف ورقة احلكومة جلهة 
من  العام  الدين  خدمة  خفض 
لبنان  مصرف  مساهمة  خالل 
مليار  بقيمة 5100  واملصارف 
لرية، ميتّد لسنة واحدة فقط، 
إىل  بعدها  احلكومة  ستضطر 
عن  فضاًل  الضرائب،  فرض 
جدًا  ضئيلة  مساهمة  أنها 
راكمتها  اليت  باألرباح  قياسًا 
ميكن  باختصار  املصارف... 
كربى«  »خديعة  ذلك  اعتبار 
حتاول السلطة من خالهلا قلب 

الطاولة على املتظاهرين.
جمللس  األخرية  اجللسة  يف 

كانوا  إذا   .2021 يف  جاهزًا  سيكون  الضرائب 
خفض  جمال  فإن  الضرائب،  زيادة  من  خائفني 
النفقات يف السنة التالية بات حمدودًا جدًا بعد 
أنه  كل اخلفض يف 2020«. ويشري كسبار إىل 
جيب عدم إغفال ما قاله الرئيس احلريري »هذه 
أي  يذكر  وهو مل  هناك ضرائب«،  ليس  السنة 

شي عن السنة التالية.
وألنها متتّد على سنة واحدة »فهي ال تؤّمن حالً 
جديدة  بداية  تشّكل  كانت  لو  حتى  مستدامًا، 
على  لبنان  ومصرف  املصارف  مع  للتفاوض 
مساهمتهما يف عملية التصحيح املالي«، على حّد 

تعبري أحد اخلرباء املعنيني.
كسبار يشري إىل أن مصرف لبنان »يسّجل خسائر 
2002، وستزداد خسارته  عام  منذ  ميزانيته  يف 
أكثر. مل يعد لديه ما خيسره، علمًا بأن هاجسه 
هو املطلوبات واملوجودات بالدوالر وليس باللرية 

اللبنانية«.
    ضريبة على املصارف لسنة واحدة بعدها تعود 

الحكومة إىل فرض الضرائب
مصرف  مساهمة  عرب  العام  الدين  خفض  خطوة 
املصارف  موافقة  جانب  إىل  واملصارف،  لبنان 
على تسديد ضريبة أرباح استثنائية مبعدل %25 
جاءت  لرية،  مليار   600 مبلغ  للخزينة  ستؤّمن 
الورقة هي  اليت وردت يف  »اإلجراءات  متأخرة. 
جانبًا،  الراهنة  احلالة  وضعنا  إذا  جيدة  إجراءات 
لكنها اليوم جاءت متأخرة كثريًا، ورّد فعل الشارع 

راغب يف إطاحة احلكومة«، يقول كسبار.
اليوم،  اخلطوة  بهذه  احلكومة  تقوم  أن  اخلديعة 
وأن تكون خطوة مؤقتة ال تشّكل حاًل مستدامًا، 
وأن تكون ضئيلة جدًا. فبحسب اخلبري االقتصادي 
كمال محدان، إن »مساهمة املصارف بقيمة 900 
مليار لرية من فوائد سندات اخلزينة، وبقيمة 600 
مليار لرية من الضريبة االستثنائية على األرباح، 
أي ما يساوي 1500 مليار لرية )مليار دوالر(، 
ليست إال 20% من أرباح املصارف من اهلندسات 
املالية املنفذة يف 2016«. ويشري محدان إىل أنه 
»كان جيب اقتطاع نصف أرباح املصارف السنوية 
وجدولة استعادة قسم من األرباح احملققة بشكل 
استثنائي من اهلندسات املالية، حتى ال تكون هذه 

اإلجراءات متقدمة يف الشكل والظاهر فقط«.
أسواق العملة والسندات: إقفال وتراجع

تزال  ال  املالية،  األزمة  من  آخر  جانب  على 
لليوم  مقفلة  الصرافة  ومؤسسات  املصارف 
الرابع على التوالي بسبب قلقها من فتح فروعها 
وسط تهافت املودعني على سحب ودائعهم، ما 
إىل  يتطّور  وقد  عليها،  كبرية  سيسبب ضغوطًا 
ما هو أخطر من ذلك. ويف السياق نفسه، كانت 
األجنبية  بالعمالت  اليوروبوندز  سندات  أسعار 
املتداولة يف األسواق الدولية، تسّجل تراجعًا يف 
نقطتني  بني  تراوح  املاضي  اجلمعة  يوم  قيمتها 
هذا  استمر  وقد  ونصف،  نقاط  وثالث  مئويتني 
الرتاجع يوم أمس لتسّجل األسعار اآلتية: تراجعت 
أسعار السندات اليت تستحق يف 2021 من 86.7 
دوالرًا يوم اجلمعة إىل 81.9 دوالرًا يوم أمس، 
وتراجعت أسعار السندات اليت تستحق يف 2029 
وتراجعت  دوالرًا،   65.1 إىل  دوالرًا   67.4 من 
 68 اليت تستحق يف 2037 من  السندات  أسعار 

دوالرًا إىل 65 دوالرًا.

خفض خدمة الدين العام:
نقل اخلسائر من اخلزينة إىل مـصرف لـبنان

محمد وهبة

الوزراء، جلأت احلكومة إىل حماولة إيهام الناس 
من  بداًل  املصارف  على  ضرائب  ستفرض  بأنها 
أن تفرضها على الفقراء، وتستعمل الناتج منها 
العام، وأنها لن تصرف  الدين  يف خفض خدمة 
من  املدقع  والفقر  الوجع  صرخات  عن  النظر 
من  األساسية  حقوقهم  بأدنى  يطالبون  أناس 
نقلت احلكومة  غذاء وسكن واستشفاء وتعليم… 
جزءًا من كلفة خدمة الدين من اخلزينة إىل مصرف 
لبنان حيث يسهل إخفاؤها وختبئتها يف مؤسسة 

ختفي نتائجها السنوية.
هذا املسار بدأ منذ بضعة أيام وخضع للتفاوض 
بني أطراف السلطة، إىل أن أعلنها رئيس احلكومة 
الوزراء  جملس  جلسة  انتهاء  بعد  احلريري  سعد 
عن  فيه  حتدث  بيانًا  احلريري  تال  فقد  أمس. 
إقرار مشروع موازنة 2020 بعجز 0.63% )كنسبة 
أقصاها  مهلة  يف  اإلمجالي(  احمللي  الناتج  من 
2019/10/25، على أن يتحقق ذلك من خالل عدد 
وزيادة  النفقات  خبفض  املتصلة  اإلجراءات  من 
»مساهمة  اإلجراءات  هذه  أبرز  من  اإليرادات. 
لسنة  العام  الدين  خدمة  خبفض  لبنان  مصرف 
2020 بنسبة 50% )4500 مليار(، على أن يتابع 
مع  التنفيذية  اإلجراءات  الوزراء  جملس  رئيس 
وزير املال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان 
استثنائية  دخل  ضريبة  وفرض  سالمة،  رياض 
مبا   2020 عام  يف  واحدة  لسنة  املصارف  على 

يؤمن مبلغ 600 مليار لرية«.
حبسب معطيات موثوقة، فإن الشق األول من هذه 
العملية املتعلق بتوفري مبلغ الـ4500 مليار لرية، 
تعهد  بعدما  واملصارف  لبنان  مصرف  سينفذه 
سالمة للحريري بأن يقوم بنوع من »اهلندسات« 
اخلزينة  سندات  من  لبنان  مصرف  حمفظة  على 
على  يوّفر  ما  حيملها،  اليت  اللبنانية  باللرية 
الدين.  خدمة  من  لرية  مليار   3600 مبلغ  اخلزينة 
كذلك تبنّي أن املصارف وافقت على التخّلي عن 
يف  حتملها  اليت  اخلزينة  سندات  فوائد  من  جزء 
حمفظتها، ما يوّفر 900 مليار لرية من خدمة الدين 

العام يف 2020.
فإن  »العملية«،  هذه  تنفيذ  آلية  عن  مبعزل 
تسديد  عن  الناتج  الدين  نقل  واحدة:  نتيجتها 
املال  وزارة  من  باللرية،  اخلزينة  سندات  فوائد 
إىل ميزانية مصرف لبنان، أي إن اخلسائر اليت 
يسّجلها مصرف لبنان يف ميزانيته ستزداد بقيمة 
العمليات  من  النوع  وهذا  لرية.  مليار   3600
الدولي  النقد  صندوق  منه  حّذر  »التجميلية« 
أنه  إىل  مشريًا  األخري،  الرابعة  البعثة  تقرير  يف 
إن  آخر،  لبنان. مبعنى  يقّوض مصداقية مصرف 
ميزانية مصرف لبنان مل تعد تتحّمل أعباًء إضافية، 
الذي منع سالمة من  النقد هو  »وكالم صندوق 
اليت تعهد وزير املال علي حسن  العملية  تنفيذ 
مصرف  مع  بتنفيذها  الوزراء  جملس  أمام  خليل 
لبنان يف 2019، والقاضية باكتتاب مصرف لبنان 
بسندات خزينة بقيمة 12 ألف مليار لرية بفائدة 

1%«، يقول مصدر مطلع.
خيارات  تعّد  أن  ميكن  ال  اخليارات  هذه  مثل 
كسبار،  توفيق  املالي  اخلبري  فبحسب  إصالحية. 
أن  يعين  ما  واحدة،  لسنة  »التوفري سيكون  إن 
السنة  يف  سنفعل  ماذا  هو  األساسي  السؤال 
زيادة  مشروع  استعادة  أن  يعين  هذا  التالية؟ 

)مروان بوحيدر(
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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   26 Saturday 26 October 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2019 األول  تـشرين   26 Saturday 26 October 2019الـسبت 

األوراق  »خلط  هو  امُلتاحة  اخليارات  »أفضل«  ضمن  من  كان 
وبعثرتها« بأسلوب جديد ُيعيد بهاء السمعة األمريكية واحلفاظ على 

ما تبّقى هلا من مصاحل اسرتاتيجية يف اإلقليم.
الداخلية  االتهامات  ثقل  مركز  انتقل  اجلاري،  الشهر  من   17 يف 
احلزبني،  داخل  وخصومه  ترامب  دونالد  الرئيس  بني  امُلتبادلة، 
وُمفاجئة  عاجلة  زيارة  )بعد  بينس  مايك  الرئيس  نائب  إعالن  إىل 
بالده   »بأن  املستوى(  رفيع  أمريكي  وفد  رأس  على  تركيا  إىل 
وتركيا اتفقتا على إعالن وقف إلطالق النار يف سوريا.. )و( جّددا 
التزامهما بوحدة سوريا وسالمة أراضيها وباحلل السياسي بقيادة 

األمم املتحدة«.
األمريكي  للرئيس  ُمتتالية  تصرحيات  من  رافقه  وما  اإلعالن  كان 
خروجًا عن النّص املألوف ألركان املؤّسسة احلاِكمة، ال سيما جلهة 
قراره القاضي بسحب القوات األمريكية من مشال شرق سوريا »يف 
غضون 30 يومًا« مؤّكدًا عزمه بأنه »لن يكون طرفًا يف صراع تركي- 

كردي ُعمره 200 عام، و)عليه( قّرر االنسحاب من سوريا«.
ووّفر إعالن ترامب مادة سخّية من االنتقادات بسبب حتديه توّجهات 
ضاِمن  كعنصٍر  األمريكية  القوات  على  باإلبقاء  املؤّسسة  أجنحة 
لتعطيل نهاية احلرب الكونية على سوريا، باستثمارها يف جمموعات 
الشعب«  محاية  »وحدات  عليها  أطلقت  الوالءات  متعّددة  مسّلحة 
الكردية، ما لبثت أن أضحت نسخة ُمنّقحة من »جيش سوريا احلر« 
السابق، ورست على توصيف خيدم األهداف االسرتاتيجية األمريكية 
عينها  اجملموعات  بتسمية  سوريا،  وعلى  داخل  الصراع  إدامة  يف 

»اجليش الوطين السوري«.
بداية، من الضروري للمرء َرْصد التحّوالت يف املواقف األمريكية 
لَسرب أغوار قرار االنسحاب األمريكي »امُلفاجىء« من مشال شرقي 
مقتضيات  وباطنه  الكرد«،  احللفاء  عن  »التخّلي  ظاهره  سوريا؛ 
التحّوالت االسرتاتيجية اإلقليمية والدولية اليت أّدت لتلك الرتتيبات 
والقرار:  القوى  مراكز  أقطاب  بني  الداخلي  اجلدل  عن  كناية 

املؤّسسات االستخباراتية والعسكرية والسياسية.
كما ينبغي التنويه مبا طرأ على اخلطاب اإلعالمي األمريكي من تأييد 
سوريا  شرقي  مشال  يف  املتحدة«  الواليات  »ألعوان  ُمطَلق  شبه 

حتديدًا مواكبًا بذلك االنتقال »االسرتاتيجي« للقرار األمريكي.
الشعب«  محاية  »وحدات  تعويم  على  انصّب  اإلعالمي  التعويل 
الكردية، كنموذج ُمَلحق حبزب العمال الكردي العاِمل يف األراضي 
الرتكية، لدرء التحّفظات الرتكية؛ ُمتدّرجًا إىل صيغة »قوات سوريا 
قسد«، بغية دفع التهم عن الرتكيبة اإلثنية والتلميح  الدميقراطية – 
بأنها تضّم عربًا إىل جانب األغلبية الكردية؛ وإىل تداول مصطلح 

»جيش سوريا الوطين«.
»امليليشيات  تلك  وصفت  البنتاغون،  األمريكية،  الدفاع  وزارة 
املعروفة باجليش السوري احلر )بأنها( جمموعة من اجملانني ال ُيعَتمد 

عليها«، )واشنطن بوست، 13 أكتوبر اجلاري(.
املصادر  عن  نقاًل  تاميز«،  »نيويورك  ليومية  الحق  تقرير  ويف 
العسكرية عينها، وصفت »جيش سوريا الوطين املكّون بأغلبّيته من 
ُحثاالت حركة متّرد فاشلة عمرها مثاني سنوات.. ومت رفض غالبيتهم 
لالخنراط بالقتال بعد عملية تقييم مضنية اعتربتهم شديدي التطّرف 

أو عناصر جرمية«. )18 أكتوبر/تشرين األول اجلاري(.
باالنسحاب  األمريكي  القرار  إرهاصات  من  التقّرب  إىل  بالعودة 
»امُلفاجىء« من تلك املنطقة احليوية، اسرتاتيجيًا واقتصاديًا، من 
سوريا ينبغي التوّقف عند جممل املشهد السياسي والصراع الدولي 
امُلتِدم يف اإلقليم على ضوء تداعيات اهلجوم على منشآت أرامكو 
العربية وما برز من إخفاقات بل فشل الرتسانة  يف شبه اجلزيرة 
األمريكية املتطّورة من َرْصد أو اعرتاض قذائف صاروخية متواضعة 
األمريكي  اجلوي  الدفاع  مبنظومات  مقارنة  ُتذَكر  ال  تكاد  الكلفة 

املنتشرة هناك.
القيادات العسكرية واالستخباراتية األمريكية أخذت ِعلمًا على الفور 
أبرزها، وفق تصرحيات  الضرورية  والدروس  النتائج  واستخلصت 
بعض قادة البنتاغون، اإلقرار بقصور التقنية األمريكية يف مواجهة 
فعّالة لتحديات شبيهة مبا اختربته يف حميط أرامكو. وعليه، أضحى 
»حمض هلو وعبث« يف  األمريكي يف مشال شرق سوريا  الوجود 
ظّل عدم استعداد صّناع القرار الزج بقوات عسكرية كبرية بعشرات 
اآلالف ال سيما وأن املعركة االنتخابية على األبواب ونّية الرئيس 
ترامب تسخري االنسحاب كانتصار لسياساته »االنكفائية« وتقليص 

رقعة انتشار القوات األمريكية.
أحدث  بإسقاطها  إيران  مع  السابقة  املواجهة  عامل  إىل  باإلضافة 
إعادة  من  عنه  جنم  وما  اخلليج،  مياه  فوق  أمريكية  درونز  طائرة 
وقرارها  إيران  لقدرات  واالستخباراتية  العسكرية  املؤّسسة  تقييم 
اليت  امُلتالِحقة  اهلزائم  عن  فضاًل  الرد؛  وعدم  الضربة  بامتصاص 
القوات  أيدي  على  أمريكيًا  املدعومة  املسّلحة  اجملموعات  تلّقتها 

السورية.
يف ما يتعّلق بالُنَخب السياسية والفكرية األمريكية، شرعت مبعظمها 
واألقلية  سوريا،  من  االنسحاب  قرار  ضد  قاسية  محلة  شن  يف 

الرصينة منها اختذت منحًى ناقدًا جململ السياسة األمريكية.
األمريكية  االسرتاتيجية  مثالب  أبرزت  بوليسي«  »فورين  أسبوعية 
لسنوات  فاشلة  كانت  سوريا  جتاه  األمريكية  »السياسة  قائلة 

خـلفيات انـكفاء تـرامب عـن ســوريا
األمريكية  واالسرتاتيجية  عديدة، 
.. كانت مليئة بامُلتناقضات ومن 
يف  عليها  التعويل  ح  املرجَّ غري 
التوّصل إىل نتائج أفضل بصرف 
الزمنية  املدة  طول  النظرعن 
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الشهر اجلاري(.
بالنتيجة، كان من ضمن »أفضل« 
اخليارات امُلتاحة هو »خلط األوراق 
ُيعيد  جديد  بأسلوب  وبعثرتها« 
واحلفاظ  األمريكية  السمعة  بهاء 
مصاحل  من  هلا  تبّقى  ما  على 

اسرتاتيجية يف اإلقليم.
أعاله  خيارها  واشنطن  زت  عزَّ
العقوبات«  »سالح  بتفعيل 
االقتصادية بالتزامن مع العمليات 

جدول األعمال، عّززه تزامن قرار الرئيس باالنسحاب بعد بضعة أيام 
من اللقاء املشار إليه.

سياسات كيسنجر، يف جمملها، تستند إىل الرتكيز على االحتفاظ 
مبوازين القوى يف اإلطار األوسع لصاحل واشنطن، عند اختاذ قرارات 

حامسة جتّنبها أّية اهتزازات نتيجة صراعات حمدودة.
منها،  اجلزء  ذاك  أو  سوريا،  من  األمريكي  االنسحاب  فإن  وعليه 
وفق نظرية كيسنجر، يؤّدي إىل إنشاء ميزان قوى جديد يف اإلقليم 

روسيا. ملواجهة أفضل مع عدوها التقليدي – 
تبدو مراهنة كسينجر على تشّكل وضع إقليمي تكون فيه كل من 
تركيا وإيران وروسيا يف حاالت تنافس تعّطل التفاهمات يف ما 
بينهم خاصة بعد أن ينسحب الثقل األمريكي من املسرح اإلقليمي 

وخاصة سوريا.
واملؤّسسات  احلزبني  بقادة  ممّثلة  األمريكي،  القرار  مراكز 
»القنابل  مصري  الواجهة  إىل  أعادت  والعسكرية،  االستخباراتية 
النووية األمريكية يف قاعدة أجنرليك الرتكية«، اليت ال ميكن إطالقها 
إال عرب طائرات مقاتلة خمّصصة، نظرًا لتصاميمها القدمية منذ بدء 
احلرب الباردة، واليت ختّطتها الواليات املتحدة منذئذ بإطالقها عرب 

الغّواصات والصواريخ اجمُلّنحة.
املخّصصة يف  أقبيتها  نووية يف  قنبلة   50 بنحو  واشنطن  حتتفظ 
القاعدة الرتكية، وال زالت باقية هناك على الرغم من خشية بعض 
السياسيني األمريكيني باستخدامها كرهينة ووسيلة ضغط من ِقَبل 

الرئيس الرتكي للحصول على تنازالت أمريكية ُمرضية.
الرئيس األمريكي ترامب أعرب عن ارتياحه لسالمة الرتسانة النووية 
ما  اجلاري،  الشهر   16 يوم  َعلين  بتصريِح  تركيا،  يف  األمريكية 
سّرية  معلومات  عن  »كشف  بأنه  احلاكمة  املؤّسسة  أركان  اعتربته 
السردية  املفضلة يف  الضبابية  على  املافظة  ينبغي  كان  جدًا،« 

الرمسية.
حلف الناتو، من جانبه، أعرب عن ازدواجية اغتباطه وخيبة أمله يف 
آن من قرار الرئيس ترامب واهلجوم الرتكي على مواقع املسلحني 
الكرد، وذلك على خلفية دعم االحتاد األوروبي مبجمله للمجموعات 
خالفاته  يعّززها  دوله،  خمتلف  يف  بكثافة  املنتشرة  الكردية 

امُلستعصية مع عضو احللف تركيا.
عالوة على ذلك، فاحللف ُمنَخِرط بقّوة يف التعاُمل مع قرار بريطانيا 
االنسحاب من دول االحتاد األوروبي وعدم احلسم يف مسألة عضوية 
إيرلندا الشمالية مع لندن، وليس لديه ما يضيفه يف هذه املرحلة 

من استقاللية يف القرار عن املوقف األمريكي العام.
ُيشار إىل أن دول احللف وقفت بقّوة إىل جانب الرئيس الرتكي 
وتل  دمشق  بني  »التوّسط  ملساعيه  دعمًا  إردوغان  طيب  رجب 
أبيب«، عام 2008، حلل ملف هضبة اجلوالن. دمشق مل تبِد محاسًا 
للعب دور  الشمالي  اجلار  أهداف  لتوجّسها من  التوّجه نظرًا  لذاك 
حموري يف اإلقليم وألطماعه يف األراضي والثروات الطبيعية يف 

سوريا.
كما يندرج تنظيم »داعش«، أو ما مسح لبقائه حّيًا، ضمن األطراف 
وميدان  حتّرك  لساحة  األمريكي خبسارته  االنسحاب  من  املتضّررة 
ُمتعّددة  ميدانية  معلومات  توارد  من  الرغم  على  األطراف،  ُمرتامي 
ُمعتقلي  من  كبرية  لعناصر  األمريكية  اجلوية  القوات  بنقل  تفيد 
التنظيم خارج منطقة »شرقي وادي الفرات« السورية، إىل قواعد 

أمريكية خلفية يف العراق.
على الطرف املقابل فإن القوى امُلستفيدة، مباشرة وغري مباشرة، 
القطبية  وتعّدد   .. املقاومة  »حلف  هي  األمريكي  االنكفاء  من 
بالتحالف مع روسيا،  الدولية«، سوريا وإيران واملقاومة املسّلحة 

ومن ضمنها الصني.
»فورين  أوجزتها  األمريكي  االنسحاب  من  امُلستفيدة  األطراف 
املصائب  من  األكرب  »املستفيد  بالقول  إليها،  املشار  بوليسي«، 
أو  إيران  أو  روسيا  ليست  األوسط  الشرق  األخرية يف  األمريكية 

بل الصني« الرئيس األسد – 

السّرية واخلاصة اليت تشرف عليها وكالة االستخبارات املركزية – 
العراق  يف  خصبة  أرضية  وجدت  املنطقة.  يف   – إيه  آي  السي 
قطاعات  ألغلبية  الصعبة  املعيشية  األوضاع  باستثمار  لبنان  ورمبا 
اإلعالمي عن خمّطط الغتيال قائد  »اإلفراج«  الشعب؛ وكذلك يف 
فيلق القدس يف احلرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، ووقوع 
عدد من اخلاليا السّرية املنوطة بشّن عمليات ختريب ضد األنظمة 

املناوئة لواشنطن يف اإلقليم.
انطوت تلك اخليارات على »توكيل« العضو يف حلف الناتو، تركيا، 
القيام مبهام عسكرية ُتعيق تقّدم القوات السورية وبسط سيادتها 
على كامل اجلغرافيا السورية؛ واالتفاق امُلسَبق معها برتتيب مرحلة 
»ملء الفراغ« ما بعد انسحاب القوات األمريكية، وترغيبها ألنقره 
»يشاركوا واشنطن يف  بأنهم مل  الكرد  بانتقاد حلفاء األمس من 

إنزال النورماندي،« إبان احلرب العاملية الثانية.
إخراج  إىل  الرامية  الرتتيبات  تلك  عن  تغب  مل  موسكو  باملقابل، 
التفكري  جيوز  »ال  بأنه  أنقرة  حُمّذرة  األمريكي  العسكري  الوجود 
حبدوث ِصدام بينها وبني اجليش السوري«، يف املنطقة احلدودية 
مع سوريا، عّززته باإلعالن عن توريدها شحنة جديدة من صواريخ 
»كاليرب« للمنطقة تزامنًا مع تقّدم اجليش العربي السوري يف مشال 

البالد.
احلل، من وجهة نظر »فورين بوليسي«، يتمثل يف إقرار واشنطن 
على  معنية  أخرى  أطراف  مع  والعمل  األسد  )الرئيس(  »بانتصار 
أملها  خيبة  عن  باإلعراب  واستطردت  هناك«.  األوضاع  استقرار 
من ميول صّناع القرار من احلزبني نظرًا »ألن التوّجهات الواقعية 
يف السياسة اخلارجية تشّكل لعنة لدى الدميقراطيني واجلمهوريني 
على السواء؛ والذين يرّوجون لعدم سحب أّي جندي أمريكي« من 

املنطقة.
جتد  بدأت  حتديدًا،  سوريا،  األمريكية يف  االسرتاتيجية  انكسارات 
عدم  حُماِذرة  احلاِكمة،  املؤّسسة  قطاعات  بعض  من  صاغية  آذانًا 
اسرتاتيجية  وتطبيق  صوغ  عن  احلقيقية  القوى  ملاسبة  التعّرض 

التدّخل املفضلة.
دت يومية  يف معرض انتقادها لقرار انسحاب الرئيس ترامب، أكَّ
»نيويورك تاميز« أن صّناع القرار »وعددًا من األطراف من ضمنهم 
الكرد أدركوا مبكرًا عدم القدرة على حتقيق حلم الدولة االنفصالية، 
على املدى الطويل«. بل مل يكن الكرد يف مواجهة »خطر تطهري 

عرقي«، كما درجت العادة يف السابق.
الرئيس ترامب، من وجهة نظر الصحيفة ومؤيديها يف مراكز  أما 
القرار، فقد »حّول مشالي سوريا إىل عود ثقاب، ما لبث أن أضرم 

به النار«. )15 الشهر اجلاري(.
حسابات الربح والخسارة

هي  اإلقليمية  وتداعياته  األمريكي  االنسحاب  من  امُلتضّررين  أبرز 
تلك األطراف اليت احتضنت »هدف االنفصال الكردي«، طمعًا يف 
إعادة تقسيم سوريا، وعلى رأسهم »إسرائيل« وذراعها من اللوبي 
املؤثر، إيباك، وقادة الكونغرس من احلزبني الذين سارعوا للتنديد 
بالرئيس األمريكي لتخّليه عن »احللفاء«، يف ظل معادالت مواجهة 
دولية ضارية »مع روسيا والصني« تستدعي حشد أكرب عدد من 

احللفاء.
القوى األمريكية النافذة يف صنع القرار، ومنها املؤّسسات اإلعالمية 
املتعّددة، أعربت عن عدم ارتياحها ورفضها لقرار االنسحاب حمّملة 
تداعيات.  من  عنه  سينجم  ملا  التامة  املسؤولية  ترامب  الرئيس 
ترامب  الرئيس  تفّرد  تناقض سردية  املتوافرة  امُلعطيات  أن  َبْيَد 

بالقرار.
هنري  األسبق  اخلارجية  بوزير  بومبيو  مايك  اخلارجية  وزير  التقى 
كيسسنجر، يوم 28 أيلول/سبتمرب املاضي، مع مالحظة جتاهل وسائل 
»واالمتنان  األخري  للقاء  اغتباطه  عن  معربًا  احلادثة،  لتلك  اإلعالم 

الدائم ملادثته«.
مل يفصح بومبيو عرب تغريدته يف ذاك اليوم عما دار يف احلديث، 
»امليادين«لكن املرّجح أن سوريا واالنسحاب األمريكي منها كان على رأس 
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مقاالت وتحقيقات

 2019 األول  تـشرين   26 Saturday 26 October 2019الـسبت 

ورموز الطبقة احلاكمة كافة، بطريقة جتاوزت كل 
مستقبلي  قمعي  بأسلوب  ينذر  وهذا  التوقعات. 

بصمت.

    استفادة الحريري كما بري وجنبالط، تكمن يف 
التخلص من ضغط باسيل

اما النظرة الثانية فهي تنحصر بضرورة االستيعاب 
عن طريق الورقة االصالحية، اليت حبسب أوساط 
وزارية تتقاطع بني أوراق احلريري والرئيس نبيه 
وليد  االشرتاكي  التقدمي  احلزب  ورئيس  بري 
جنبالط وطروحات حزب اهلل. ما تقّدم كان مؤشرًا 
للبعض على وجود قطبة خمفية يف استيالد ورقة 
اقتصادية متس يف زاوية ما تدخل باسيل يف كل 
اهلدف  االقتصادية.  الرؤية  يف  وواردة  شاردة 
صراحًة  فاعور  أبو  وائل  الوزير  عنه  عّب  الذي 
اخللفية،  النقاشات  يف  حبث  مدار  كان  أمس، 
ال سيما أن استهداف باسيل بصورة كبرية يف 
شّكل  التواصل  منصات  وعلى  التظاهر  ساحات 
النقمة  هذه  لتحويل  السياسيني  فرصة خلصومه 
لتصفية حسابات سياسية  مناسبة  اىل  العالنية، 
واقتصادية وخفض سقوف التيار الوطين احلر يف 
احلكومة ومشاريعها. ويستفيد هنا بري وجنبالط 
الذي  باسيل،  جوانح«  لـ«قصقصة  احلريري،  مع 
حربة  رأس  الثالثة  االركان  اىل  بالنسبة  شكل 
حيوية.  مشاريع  يف  عليهم  الضغط  تصعيد  يف 
تكمن يف  وجنبالط،  بري  كما  احلريري  استفادة 
رئيس  حترر  ويف  باسيل  ضغط  من  التخلص 
احلكومة من عبء شراكات التسوية، حبجة سحب 

غضب الناس.
موضوع  يف  يساوم  يزال  ال  جنبالط  كان  واذا 
عالية  بدوره شروطًا  احلكومة ويفرض  بقائه يف 
والشروط  املطروحة،  االقتصادية  االوراق  يف 
السياسية، مستفيدًا من محلته األخرية على العهد 
والتيار الوطين احلر، فإن القوات اللبنانية، اليت 
التوقيت  اإلفادة من  خرجت من احلكومة، حتاول 
وجتييش  احلكومة  على  الضغط  محلة  لتكثيف 
على  موافقًا  احلريري  يكن  مل  أيضًا.  شارعها 
االستقالة، على قاعدة أنه لن يقبلها. لكنه تبلغ 
من القوات موقفًا قانونيًا: االستقالة ال تقبل أو 
ترفض، هي نهائية. لكن القوات اليت دائمًا ما 
ختطئ يف توقيت قراراتها، ستستحوذ من اآلن 
والتيار  احلر.  الوطين  التيار  نقمة  على  وصاعدًا 
سيجد نفسه أيضًا من دون حليف داخلي داخل 
احلكومة، وهي النقطة اليت يستفيد منها خصومه 
يرث  من  على  بدا  اخلالف  بأن  علمًا  وشركاؤه، 
كل  وسط  باسيل؟  أم  احلريري  القوات،  مقاعد 
تصرف  لكيفية  هو  احلقيقي  الرصد  يبقى  ذلك، 
حزب اهلل يف ضوء بقاء الناس يف الشارع وبقاء 
احلكومة، ال سيما أن السفارات هي اليت حتاول 
خذل  اآلن،  حتى  مثن.  بأي  احلكومة  عصب  شّد 
املتظاهرون كل من راهن على فرطهم وسحبهم 
من الشارع. واستمرار حتركهم سيكون ردًا داخليًا 
تعين  آماهلم،  تطال  انتكاسة  أي  ألن  وخارجيًا، 
عودة موسم هجرة الذين أنشدوا النشيد الوطين 

معًا، اىل بداياته.

 »حماوالت إصالحية«... أم تصفية احلسابات مع باسيل؟
هيام القصيفي

حتى اآلن، خذل املتظاهرون كل من راهن على فرطهم وسحبهم من الشارع )مروان طحطح(

ساحة  يف  التظاهر  ومجالية  الكبري  احلشد  ليس 
اليت شّدت  الوحيدة  املفاجأة  هما  الصلح  رياض 
اليها أنظار اللبنانيني، بل ما جرى خارج بريوت. 
وكذلك  وتالوينها،  ألقها  بكل  حضرت  طرابلس 
صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل وزحلة وبلدات 
يف البقاع وجبل لبنان، كلها مفاجآت مبهجة يف 
التظاهرات، ألنها قدمت صورة خمتلفة عن مدن 
احلرمان  من  طويلة  سنوات  منذ  وتعاني  عانت 
وشعبها،  لتارخيها  املشوهة  والصورة  والفقر 
وأوصاف  بنعوت  سنوات  طوال  ووصفت 
دول  عواصم  اىل  املدن  هذه  كل  من  بشعة. 
واسرتاليا،  وكندا  املتحدة  والواليات  أوروبا 
دعمًا  تظاهروا  الذين  اللبنانيني  »انتشار«  حيث 
للتظاهرات يف لبنان. اآلمال املعلقة واخلوف من 
الصدمات املتوقعة، يف كفة، واملشهد السياسي 

يف كفة أخرى.
الضغوط  من  مزيدًا  تفّتقت  االتصاالت  فحصيلة 
اعلى  ملمارسة  االمنية  القوى  على  السياسية 
درجات الضغط لتفريق التظاهرات. دار كالم يف 
جيب  التظاهرات  أن  حكومية  ــ  سياسية  أوساط 
أن تنتهي بأي مثن، مع ارتفاع الرهان على تعب 
وضرورة  اند،  الويك  انتهاء  بعد  املتظاهرين، 
تأخر  كلما  إذ  سريعة،  صورة  يف  استيعابهم 
الوقت، التفت العامل الغربي اىل ما حيصل بغري 
العني اليت ينظر بها حاليًا. فالتغطيات االعالمية 
الغربية ال تزال خجولة، وتتعاطى مع ما جيري كأنه 
أهميتها.  تعي  أن  دون  من  مرحلية،  اعرتاضات 
أما إذا شل البلد أكثر، فستضطر عواصم القرار 
خمتلفة.  بطريقة  اللبنانية  التحديات  مواجهة  اىل 
املكثفة  الديبلوماسية  االتصاالت  ذلك  تعزز 
املشاركة  والقوى  السلطة  أركان  مع  جرت  اليت 
دول  سفراء  دخل  استقالتها.  ملنع  احلكومة  يف 
عربية وفرنسا وبريطانيا وواشنطن ملنع االنهيار 
احلكومي، وضرورة تفادي الفراغ بأي مثن. عاد 
الواجهة  اىل  االستقرار  على  احلفاظ  عن  احلديث 
املتطلبات  مقاربة  لكيفة  عملية  ترمجة  دون  من 
املالية واالقتصادية. مل يتحدث هؤالء عن حلول 
معينة، بل عن ضرورة بقاء احلكومة ومّل الشارع، 
علمًا بأن الكالم الغربي والعربي شدد حتديدًا على 
دعم احلكومة كسلطة تنفيذية أكثر من دعم العهد 
كخط سياسي. كان الكالم الديبلوماسي واضحًا، 
كلفة  ألن  باالستقرار،  مّس  وال  حكوميًا  فراغ  ال 
لديها  العواصم  وهذه  مرتفعة،  احلكومة  إسقاط 

انشغاالت واهتمامات أخرى غري لبنان.
استيعاب  كيفية  يف  هي  الثانية  النقطة 
برز  وهنا  وخارجها.  بريوت  يف  املتظاهرين، 
مع  يتعامل  يزال  ال  واحد  متناقضان،  توجهان 
التظاهرات، خصوصًا من جانب العهد، على أنها 
استهداف  منها  أكثر  وعائلي  استهداف شخصي 
سياسي واجتماعي. يعزز ذلك كالم عن تهديدات 
التسجيالت  كل  وشتم:  »انتقد  َمن  لكل  مبطنة 
النشر  بات حمفوظًا، كما  املباشر  والبث  موجودة 
عب وسائل التواصل االجتماعي، ولكل شيء وقته 
جتاوزًا  كان  فما حصل  التظاهر.  ينتهي  أن  بعد 
وأركانه  بالعهد  مباشرًا  ومّسًا  احلمر«  للخطوط 

وتنشيط  لدمشق،  الكردية  املطالب  سلة  حلمل 
التفاهم العسكري مع احلكومة السورية وإمكانية 
حتويله إىل اتفاق شامل معهم. وبالتوازي، أكد 
مصدر كردي، يف حديث إىل الزميلة »األخبار«، 
أن »األكراد تلّقوا إشارات من أمريكا تفيد بنية 
إبقاء جزء من قواتهم«، وهو ما اعتبوه »دعمًا 
هلم حيّصنهم من تقديم تنازالت جديدة«، وأكد 
املصدر أن الكرد طلبوا من موسكو أن تضغط 
إداري  الذاتية كحل  اإلدارة  لقبول  على دمشق 
للمنطقة، الفتًا إىل أنهم »يتمّسكون باحلفاظ على 
اهليكلية العسكرية والسياسية لقسد واألسايش، 

وإخضاعها إلشراف رمزي للحكومة السورية«.
»تعليق«  مهلة  واقرتاب  األحداث،  تسارع  مع 
الثالثاء  مساء  الرتكية  العسكرية  العمليات 
الرئيسني  لقاء  حنو  األنظار  تّتجه  املاضي، 
سيضع  أنه  يتوقع  الذي  والروسي،  الرتكي 
سوريا.  وشرق  ملستقبل مشال  عريضة  خطوطًا 
ومع التفاؤل الكردي باملوقف األمريكي اجلديد، 
فإن األكراد يتوّقعون أن تعلن أنقرة استئناف 
العملية وتهديد املناطق املمتدة من رأس العني 
حتى املالكية، ورمبا اخرتاق احلدود السورية ــــ 
الزور  دير  إىل  للوصول  املالكية،  عب  العراقية 
والرقة. ويف حال استمّر الضغط الرتكي، فقد 
بالقرب  البقاء  قرار  عن  الرتاجع  واشنطن  تعلن 
النفط، ما سيعيد األكراد إىل مسار  من حقول 
التفاهمات مع احلكومة السورية. مع ذلك، ترى 
اللقاءات بني  مصادر كردية مطلعة على مسار 
باجتاه  تذهب  لن  »األمور  أن  والكرد  الروس 
تصعيد خطري«، مؤكدًا أن »جهودًا روسية تبذل 
إلجناز تفاهمات حتمي الشريط احلدودي مع تركيا 

يف احلسكة خالل وقت قريب«.
»جملس سوريا  رئيس  يقول  السياق،  هذا  يف 
الدميوقراطية«، رياض درار، لـلزميلة »األخبار«، 
والشرق  الشمال  يف  املتسارعة  التطورات  إن 
ــــ أمريكية، على حساب  »نتيجة تفاهمات روسيةـ 
لرتكيا«،  السورية  األراضي  من  مزيد  اقتطاع 
مضيفًا أن »أمريكا أهَدت أراضي جديدة لرتكيا، 
إىل  وإلعادتها  معها،  املتوترة  العالقة  لتصحيح 
حضن الناتو«. وأضاف درار: »التفاهم األمريكي 
ـــ الروسي يقوم على أن احلل يف سوريا سيكون 
على مراحل، وبعد إفقاد مجيع األطراف العناد يف 

املواقف«.
وكشف عن أنهم »سيناقشون مستقبل العالقة 
مع دمشق يف كل وقت، للوصول إىل شراكة 
كل  ويعطي  االستقرار،  حيقق  وتفاهم  حقيقية 
»جتربة  أن  على  شّدد  كما  حقوقها«.  املكّونات 
اإلدارة الذاتية، اليت أتت للتغطية على فراغ إداري 
عاشته املنطقة، قابلة للنقاش والتعديل، حتى 
للطرفني«.  مناسبة  تفاهم  إىل صيغة  الوصول 
إىل  الروسية  الوساطة  تؤدي  أن  درار  ويأمل 
»عب  السياسية  املشاركة  هلم  تتيح  تفاهمات 
باالحرتام... ما حدث  انتخابات صحيحة وجديرة 
من تفاهم على دخول اجليش السوري، يأتي يف 
إطار الدور املطلوب للقوات املسلحة يف محاية 
ستكون  النهاية  يف  وقسد  واحلدود،  السيادة 

جزءًا من اجليش الوطين السوري«.

عادت عالقة األكراد مع األمريكيني يف شرقي 
الفرات إىل سابق عهدها لناحية التفاهم الكامل 
ساد  أن  بعد  والتوّجهات،  اخلطوات  وتنسيق 
بسبب  املاضية،  الثالثة  األيام  خالل  »توتر« 
االنسحاب األمريكي املتسارع، واهلجمات الرتكية 
على مناطق سيطرة »قسد« مشال وشرق سوريا، 
يف ظل تصاعد الدور الروسي الذي يعمل على 
احلكومة  مع  مزدوجة  كردية  تفاهمات  إجناز 
السورية واألتراك، إلعالن إيقاف العملية الرتكية 

نهائيًا.
بعد تصرحيات كردّية اتهمت روسيا بالعمل ملصلحة 
تركيا، وتأكيد أن الوجود األمريكي يف املناطق 
احلفاظ  إىل  حتمًا  يؤدي  توازنًا  سيخلق  الكردية 
والعسكرية،  السياسية  املكاسب  بعض  على 
جاء تصريح وزير الدفاع األمريكي، مارك إسب، 
االثنني املاضي، بأن قواتهم املوجودة بالقرب 
من حقول النفط »ستبقى للحيلولة دون وصول 
حماولة  ليكون  أخرى«،  قوى  أي  أو  داعش، 

»إنعاش« لألكراد، بعد سلسلة من اخليبات.
لبقاء  زمنيًا  سقفًا  حيدد  مل  إسب  أن  ورغم   
يف  بقائها  على  يؤّشر  تصرحيه  فإن  القوات، 
والعمر  كونيكو  حقول  يف  ونقاطها  قواعدها 
ورميالن النفطية يف ريفي دير الزور واحلسكة، 
ما تعّده »قسد« كافيًا خللق توازن حيميها من أي 
لكن  أو سوري حكومي.  تركي،  هجوم عسكري 
يوم  أعلن  ترامب،  دونالد  األمريكي،  الرئيس 
االثنني املاضي أن القوات األمريكية يف سوريا 
األوىل،  املرحلة  يف  أخرى  مناطق  إىل  ستنتقل 
»لكنها ستعود إىل الواليات املتحدة يف نهاية 
على  ستبقي  »واشنطن  أن  أكد  ثم  املطاف«، 
يشي  ما  األمريكيني«،  اجلنود  من  صغري  عدد 
بإعادة مراجعة قرار االنسحاب الكامل من الشمال 

السوري، الذي حتدث عنه ترامب سابقًا.
وبناًء على هذه املعطيات املستجدة، أطلق القائد 
تصرحيات  كوباني،  مظلوم  لـ«قسد«،  العام 
السابقة عن تفاهمات  متناقضة مع تصرحياتهم 
بتوجيهه  وذلك  السورية،  واحلكومة  روسيا  مع 
وحتمي  تركيا  »تساند  بأنها  ملوسكو  اتهامًا 
مصاحلها«، واصفًا الدور الروسي بـ«السليب«. 
للجيش  جديد  انتشار  »أي  أن  كوباني  واعتب 
السوري على احلدود سيحتاج إىل اتفاق شامل«، 
مع  مستمرة  »االتصاالت  أن  بتأكيد  مستدركًا 
اجلانب الروسي«. كما حدد القائد الكردي الدور 
الروسي الذي يعّول عليه األكراد بـ«محاية وحدة 
السوري،  الشعب  ومحاية  السورية،  األراضي 

ومصاحل الشعب الكردي«. 
جديد  ــــ  قديم  بتوّجه  تصرحياته  تفسري  وميكن 
واشنطن،  على  كثريًا  للتعويل  األكراد  لدى 
احلكومي  واجلانب  الروس  مع  التفاهم  وإدخال 

يف مرحلة »جتميد«.

    رغم التصريحات الكردية ضد موسكو التقى 
قائد »قسد« بوفد عسكري روسي

قائد  التقى  موسكو،  ضد  التصرحيات  رغم 
بوفد  املاضي،  أالثنني  عصر  نفسه،  »قسد« 
القامشلي  مطار  إىل  وصل  روسي  عسكري 

األمريكيون يف سوريا: باقون مؤقتاً حلماية النفط
أيهم مرعي

تتـّجه األنظار نحو لقاء الرئيسني الرتكي والروسي الذي يتوقع أن يضع خطوطًا عريضة ملستقبل املنطقة )أ ف ب(
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مـقاالت وتـحقيقات

مل يكن موقف حسن نصراهلل سهاًل صباح. من 
البداية كنا نعرف أّن سيد املقاومة سيكون أمام 
بالقصري.  ليس  زمن  منذ  خطاباته  أصعب  أحد 
والبالغة  واحلجة  املنطق  ميتلك  ال  أّنه  ليس 
موقع  يف  ليس  أّنه  وال  االقناع،  على  والقدرة 
بل ألّنه يتوّجه إىل  الدفاع عن احلق كدأبه دائمًا… 
شارع بلغ، ألّول مّرة منذ عقود، نقطة الالرجوع 
الرأي  بسهولة.  يصغي  يعد  ومل  عصيانه،  يف 
من  والشابات  والشبان  غليان،  حالة  العام يف 
خمتلف االنتماءات يف الشارع، يعيشون أقصى 

حاالت الغضب والتوّتر. 
»الرينغ«  على  األوىل  الساعات  يف  نسمع  كنا 
هتافات عذبة من نوع: »هاي هيي وهاي هيي/ 
باعوا  للعار/  ويا  للعار  »يا  طبقّية«،  ثورة  بدنا 
اللرية بالدوالر«، »مش دافعني ومش دافعني/ 

حق سرقتكم مش دافعني«.
مكانه  احتل  الغاضبة،  الكتلة  هذه  قلب  ويف   
مكّون مهم يضم املنحدرين من املدن والبلدات 
واألحياء واملناطق والقرى اليت تشكل - يف نظامنا 

الطائفي - مناطق نفوذ »الثنائّية الشيعّية«. 
تلك الشرحية بدت األكثر حضورًا وغضبًا ويأسًا 
وعنفًا يف التعبري عن هذا اليأس، اىل حد التجرؤ 
على حمظورات كثرية وشخصيات ورموز بصراحة 
إذًا  اهلل  حزب  هو  ها  علينا.  جديدتني  ومباشرة 
الرتكيبة  هذه  اإللزامّية يف  شراكاته  مثن  يدفع 
قلب  يف  امتعاض  حالة  فيواجه  الفاسدة، 

»مجهوره«.
وبينها  اجلميع،  تلعن  الشارع  يف  اجلماهري 
جمموعات يائسة تشتم وختّرب وتضرم النريان. 
البلد املأزوم، على حافة اهلاوية، أشبه بـ«موتور« 
فارط يف سيارة هرمة، تسقط منه كل يوم قطعة 
احلل هو يف  أن  يرون  النظام  وأباطرة  جديدة! 
مزيد من إحكام اخلناق على »الناس اللي حتت«. 
ال ضرورة لتعداد املصائب، نكتفي حبالة الذعر 
اجلماعي من انهيار اللرية واالفالس ومزيد من 
التجويع. نكتفي بالذكرى الكاوية: حرائق األيام 
املاضية اليت أشعرت اللبنانيني أنهم مرتوكون 
ملصريهم األسود، بال دولة وال قيادات تارخيّية 
وال مؤسسات. وسط كل ذلك، ارتكبت احلكومة 
على  حرصها  معرض  يف  املليون،  محاقتها 
املتغطرس  الوزير  تركت  بأن  االغنياء،  حتييد 
يورطها يف تسعري خدمة املكاملات عرب االنرتنت 
)و«الواتساب« حتديدًا هاتف الفقراء الرمسي يف 
معاليه على  لبنان(، ضمن صفقة جديدة يعمل 
الطاولة، جبسارة من  ترتيبها مطمئّنًا، من حتت 
لن يتعظ )ومل يشبع( من كل صفقاته املاضية. 
حممد شقري الذي أشعل الثورة، كل ما وجد ليقوله 
على التلفزيون، تعليقًا على مشاهد االحتجاجات 
األوىل، قبل الرتاجع اجلبان عن »نصبته« تلك: 
»هذا املنظر يهّرب السّواح«، »احلكومة عم تعمل 
املستحيل لإلصالح!«، »هناك أياد خفية لألسف 
عفوّية  حركة  ليست  الشارع:  اىل  النزول  وراء 
من  »الواتساب  بصراحة«،  املوجوع  الشعب  من 
سأعطيكم  ماذا  لرتوا  »انتظروا  الكماليات«! 
مقابل الـ 20 سنتس«. وزير اتصاالت هذا أم 
سانتا كلوز؟ عندما يكون لديك وزير مثل حممد 
شقري يف احلكومة - وهو ليس إال منوذجًا بني 
أن  هو  تفعله  أن  ميكن  ما  أقل   - جمموعة حتف 

تضرم النار بكل لبنان وتسرتيح.
اآلن اجلماهري مشحونة بالعدائية ضد اجلميع، قد 
احتّلت الساحات بعشرات اآلالف، يف كل لبنان: 
شعب؟  أي  النظام«.  إسقاط  يريد  »الشعب 
أي نظام؟ إىل جانب الكتلة الكربى اليت أعلنت 
ودكاكني  واالحزاب  الطوائف  خارج  من  التمّرد 
السياسة اللبنانية البائسة، ورفعت شعار »دولة 
مدنية قائمة على العدالة اجتماعية«، سرعان ما 
تسلل األربعون لصًا، يريدون اختطاف الغضب 
الشعيب. الشيخ سامي الذي مل يسأل أباه يومًا 
دور  كثريًا  احلكم، حيب  ثرواته يف  راكم  كيف 
روبن هوود! وها هو متظاهر من فتيان الكتائب 
يقول ملراسلة احدى احملطات: »املؤسسات اللي 
وشوفوا  اخلاص  للقطاع  عم متشي، سلموها  ما 
املعروف  بك  جوريز  جان  بتمشي!«.  كيف 
بنزعاته االشرتاكية، أرسل شبابه إىل الثورة مع 
اعالمهم طلبًا لرأس جربان باسيل الذي يذّكرهم 
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بيار بي صعب
الشعبّية،  االحتجاجات  وقع  على 
اجلمعة  يوَمي  املصارف  أقفلت 
والسبت إفساحًا يف اجملال أمام 
السلطة المتصاص غضب  قوى 
الشارع أو سحق التحّركات. هذا 
نهاية  باقرتاب  أوحى  املشهد 
النموذج االقتصادي اللبناني، مع 
ما يرتتب على ذلك من ضرورة 
يراعي  جديد  منوذج  تشكيل 
حاجات الناس ال ميكن قيامه من 
دون أن تكون األولوية »إعادة 
يتّم  وأاّل  العام«،  الدين  هيكلة 
تسليم لبنان إىل صندوق النقد 

الدولي والدائنني الدوليني.

هاية النموذج االقتصادي اللبناني: األولوّية إلعادة هيكلة الدين العام
محمد وهبة

كان النقاش يف هذه التطورات مطروحًا من باب 
اختاذها  جيب  اليت  اإلجراءات  طبيعة  عن  البحث 
لتفادي االنهيار وإعادة تثبيت سعر صرف اللرية 
مقابل الدوالر، لكنه يف ضوء االنفجار الشعيب 
الذي يعرب عن بداية انهيار النموذج االقتصادي 
كهذه  إجراءات  يف  البحث  صار  أركانه،  بكامل 
تشكيل  يف  البحث  هو  »املطلوب  تافهًا.  أمرًا 
الذين جتاوزوا  الناس  نظام جديد يؤّمن حاجات 
مرحلة اخلوف والقلق من االنهيار«، يقول الوزير 

السابق شربل حناس.
طموحات تشكيل نظام جديد قد ال تسلك طريقها 
بسبب عقبات حملية ودولية أيضًا. تشري مصادر 
الدولي  النقد  صندوق  اجتماعات  يف  مشاركة 
انتقال  أن  إىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
الغليان  مرحلة  إىل  واالقتصادية  املالية  األزمة 
الشعيب استحوذ على اهتمام »اجملتمع الدولي«. 
اللبناني يف واشنطن  إلغاء السفري  فإىل جانب 
العشاء الذي كان خمصصًا للوفد اللبناني هناك، 
وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
النقد  صندوق  ممثلي  أن  تبنّي  واملصارف، 
سندات  يف  تستثمر  اليت  والصناديق  الدولي 
»يوروبوندز« اللبنانية )سندات الدين بالدوالر( 
يسألون عن املرحلة املقبلة وما إذا كانت الدولة 
ستعمد إىل عمليات »إعادة هيكلة الدين العام« 
ستقوم  أنها  أو  الشعر«،  »قّص  يسمى  ما  أو 
أي  أو  العام«،  الدين  جدولة  »إعادة  بعملية 
عملية مماثلة. مبعنى آخر، هم يسّلمون بأن بلوغ 
لبنان مرحلة ما يسمى »إفالس« أو »التوقف عن 
أي وقت مضى،  أكثر من  واردًا  بات  السداد« 
ولذا فهم حياولون معرفة اخلسائر اليت سترتتب 
األولوية  أن  األمر. هذا يعين،  جّراء هذا  عليهم 
جيب أن تكون إلعادة هيكلة الدين العام الذي 
يتوقع أن يبلغ 155% من الناتج احمللي اإلمجالي 
العام  الدين  خدمة  تبلغ  وأن   ،2019 نهاية  يف 

52% من اإليرادات احلكومية.

    املصارف قد ال تفتح أبوابها يوم االثنني خوفًا من 
تهافت املودعني

كذلك تبني ألوساط مالية أن هناك معطيات تشري 
مسؤولني  أبلغ  الدولي  النقد  صندوق  أن  إىل 
لبنانيني )احلريري وسالمة( بأنه لن مينح لبنان 
أي قرض يف مواجهة االنهيار أو اإلفالس، بل 
من  جاهزة  )وصفة  بربنامج  الزامه  إىل  يسعى 
الضرائب  زيادة  تتضمن  الصندوق  وصفات 
واملزيد من التقّشف( وبدء تنفيذه قبل اإلفراج 

عن املبالغ املالية.
عن  املصرفيني  بعض  يعرب  حال،  أي  على 
نعرفه  الذي  اللبناني  »االقتصاد  بأن  »يقني« 
قد  جديد  منوذج  تشكيل  أمام  وصرنا  انتهى، 
يتطلب وقتًا لظهوره. يف هذا الوقت، ال ميكن 
توقع ما سيحصل يف القطاعات االقتصادية اليت 
إىل  اإلشارة  كبري«.  بشكل  بعضها  ينهار  قد 
انهيار قطاعات اقتصادية يعين بالدرجة األوىل 
الكبري  وارتباطه  العقاري  القطاع  يف  انهيارًا 
العقارية  القروض  متّثل  إذ  املصريف،  بالقطاع 
أكثر من 90% من جممل القروض املمنوحة إىل 
)من  مباشرة  اخلاص، سواء عرب قروض  القطاع 
املطّورين  قروض  أو  اإلسكان،  قروض  خالل 
عرب  أو  العقاريني(،  واملضاربني  واملقاولني 
قروض غري مباشرة )من خالل القروض املمنوحة 

بضمانات عقارّية لألفراد واملؤسسات(.

توّقعات بأن تحصل انهيارات يف قطاعات اقتصاديّة مختلفة )مروان طحطح(

تدهورت األزمة االقتصادية واملالية رويدًا رويدًا 
بسيطة  مبؤشرات  بدأت  فجأة.  انفجرت  حتى 
شرارتها  اشتعلت  أن  إىل  سنوات  بضع  قبل 
استحداث  احلكومة  إعالن  إثر  على  يومني  قبل 
على  الضريبة  وزيادة  »واتساب«  على  ضريبة 
استهالك السجائر. كل ما عدا هذا املشهد، يبدو 
غامضًا. ال أفق ملا سيحصل. الزعماء متمّسكون 
الشعب  املسؤولية.  تهم  ويرتاشقون  بالسلطة 
متمّسك بثورته على نفسه بال قائد وبال برنامج. 
ال  السلطة  قوى  فيما  مستمّرة،  النقدية  األزمة 
تزال تتعامل مع الغليان الشعيب بسذاجة. تعتقد 
بأنها قادرة على شراء املزيد من الوقت. فبداًل 
األموال  هروب  ملنع  سريعة  إجراءات  اختاذ  من 
تعاونت  املصارف،  يف  واملودعة  املنهوبة 
يومًا  اإلغالق  إعالن  على  املصارف  مجعية  مع 
اخلميس  يوم  من  متأخر  وقت  ففي  يوم.  بعد 
بالتنسيق  املصارف،  مجعية  أصدرت  املاضي، 
قرارًا  سالمة،  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  مع 
الواليات  من  اختذ  القرار  واحد.  ليوم  باإلغالق 
وسالمة  اجلمعية  قيادة  ألن  األمريكية  املتحدة 
موجودون هناك للمشاركة يف اجتماعات اخلريف 
ذلك  يف  الدوليني.  والبنك  النقد  لصندوق 
اإلغالق.  قرار  حول  املصرفيون  انقسم  اليوم، 
لسحب  املودعني  تهافت  من  متخوفني  كانوا 
ودائعهم. ويف اليوم الثاني للتحّركات، قّررت 
لرئيس  مسايرة  أيضًا  اإلغالق  املصارف  مجعية 
ساعة   72 الـ  مهلة  يف  احلريري  سعد  احلكومة 
قد  واإلقفال  »التسوية«.  لشركاء  منحها  اليت 
يتكّرر أيضًا يوم االثنني، حبسب عضو يف مجعية 
قرار  أن  أوضحوا  آخرون  مصرفيون  املصارف. 
اإلغالق مرتبط بوجود وضع متدحرج قد ال ينفع 
والتحويل  السحب  على  قيود  وضع  سوى  معه 
)ما يعرف بـ«كابيتال كونرتول«(، أي منع سحب 
األموال من املصارف ومنع التحويل إىل اخلارج، 
فاألخطر  الدوالر.  إىل  اللرية  من  التحويل  ومنع 
بالنسبة إىل املصارف أن يتهافت املودعون على 
سحب ودائعهم نقدًا أو حتويلها إىل اخلارج، ما 
سيثري ضغوطًا واسعة قد تنتج انهيارات. ويشري 
املصرفيون إىل أن سالمة ال يزال حياول جتّنب 
تاركًا  رمسي،  بشكل  القيود  هذه  مثل  فرض 
األمر بيد املصارف لتضع القيود تبعًا لسيولتها 

وحاجاتها لتلبية طلبات الزبائن.

حال فتح املصارف  الذي سيحصل يف  ما  إذًا، 
أبوابها يوم االثنني أو الثالثاء، أو أي يوم تكون 
املصرفيني  أحد  التحّركات مستمّرة؟ جييب  فيه 
باإلشارة إىل أنه يف ظل غياب أي قرار سياسي 
حائز إمجاع القوى السياسية، ال ميكن فتح أبواب 
املصارف. فما حيصل لن تكون نتائجه عادية، بل 
سيكون األمر أشبه بكارثة. فهذه املسألة تأتي 
تدهور سعر صرف  أبرزها  بعد تطورات سلبية؛ 
الدوالر  سعر  ليتجاوز  الصرافني  لدى  اللرية 
»األخبار«  )حاولت  لرية   1600 من  أكثر  الواحد 
معرفة سعر الصرف لدى الصرافني يوَمي اجلمعة 
الصرافني يعرضون  أن معظم  والسبت، فتبنّي 
شراء الدوالرات بـ 1600 لرية للدوالر الواحد وال 
يعرضون بيع أي منها على الزبائن(، وصواًل إىل 
شّح الدوالرات يف السوق الذي خلق أزمة متويل 
استرياد كارتيالت النفط والقمح والدواء بالدوالر 
وتهديد الكارتيالت بوقف استرياد هذه السلع، 
وتزايد حاالت إغالق املؤسسات وصرف العمال… 

خطر  تفادي  مفضاًل  »الثوار«،  من  فاعتذر  عاد 
»الفراغ«! أما احلكيم جان فاجلان الذي قرر أن 
مي  ومعاطف  معراب،  يف  املتواضع  بيته  يبيع 
شدياق، يف املزاد ليغطي عجز املوازنة، فاستنح 
اللحظة الثورية ليعلن احلرب على حلفاء سابقني 
من  الطائفّية.  التورتة  من  شيئًا  له  يرتكوا  مل 
هناك  »العهد«  اسقاط  اىل  النظام«  »اسقاط 
يف  حزبية،  مهرجانات  قطعتها  واحدة،  شعرة 
مناطق »مسيحّية« عّدة يوم أمس، وجتمعات أمام 

بعض السفارات اللبنانية يف اخلارج.

    علق محمد شقري على مشاهد االحتجاجات 
األوىل: »هذا املنظر يهرّب السوّاح

أكتوبر«،   17 لـ«انتفاضة  الثالث  اليوم  صباح 
اجلميع  ضد  بالعدائية  مشحونة  اجلماهري،  كانت 
- »كّلن يعين كّلن« - ومل تعد تريد أن تسمع. 
فكيف سيخاطبها السيد حسن؟ القائد التارخيي 
الذي صرع الوحش الصهيوني وسحق اجلرثومة 
هو  االستعماري،  املشروع  ويتحّدى  التكفريية، 
هنا يف موقف دقيق. جيب أن نعرتف أن امللف 
»عرقوب  القريب  األمس  حتى  كان  االجتماعي 

أخيل« املقاومة يف لبنان.
األخرية،  السنوات  يف  اجللية  التحوالت  ورغم   
فإن النظام الزبائين اللبناني، برماله املتحركة، 
مل يرتك هامشًا كبريًا للمناورة أمام حزب اهلل. 
حسن  السيد  قلب  احلسني  أربعني  يف  لكن، 
املعادلة، داعيًا إىل تفادي »االنهيار واالنفجار« 
انها  الصحيح.  اطاره  يف  الصراع  ووضع  معًا. 
الفقراء  غضب  عن  تعرب  اليت  الشعب  انتفاضة 
ضد سلطة االستغالل والظلم. كما أعلن عن دعم 
االحتجاجات، وابدى حرصه على محايتها واحرتام 

استقالليتها. 
على  النظام  الرتكابات  واضحة  ادانته  وكانت 
من  التنصل  دون  من  عقود،  ثالثة  امتداد 
املسؤولّية. وتضامنه كاماًل مع احلركة االحتجاجية 
حّذر  لكّنه  العظيم.  باجنازها  هلا  اعرتف  اليت 
احتواء  اىل  الساعني  اهليكل  جتار  من  احملتّجني 
التحركات، او استغالهلا، او املتاجرة بها! و حّذر 
وقتكم  تضيعوا  ال  املتظاهرين(:  )ال  القراصنة 
قال  للهول،  ويا  العهد«.  »اسقاط  يف حماولة 
السيد، بواقعية سياسية، وبلهفة األم احلقيقية 
اليت ال تريد ابنها مفسوخًا، إّنه ال يؤيد استقالة 

احلكومة. وشرح بدّقة ملاذا.
الذين استمرأوا   فكان أن صدم موقفه بعض 
لعبة »الثورة« واهلواء املفتوح على الشاشات، 
ماذا  العظيم.  االنهيار  مشهد  يفّضلون  ولعّلهم 
جان  ورثة  الراديكاليون«،  »الثوار  هؤالء  كان 
إىل  يدعو  أن  السيد؟  من  يتوقعون  مارا،  بول 

احراق السرايا الكبرية؟

    ماذا كان هؤالء »الثوار« يتوقعون من السيد؟ أن 
يدعو إىل احراق السرايا الكبرية؟

البديلة!  السياسية  القوى  مهّمة  هو  الباقي 
هوّيتها،  تصقل  أن  بّد  ال  االحتجاجية  احلركة 
وتفرز  خطابها،  وتبلور  برناجمها،  وتصوغ 
القوى بوسعها الضغط  قياداتها اجلديدة. هذه 

على احلكومة ومفاوضتها. 
إذا مل يفهم بعد أباطرة النظام، جيب ارغامهم: 
األموال  اسرتداد  من  تبدأ  االنقاذية  احللول 
وفرض  اهلدر،  وقف  من  واملهدورة.  املنهوبة، 
الضريبة التصاعدّية، ومكافحة التهّرب الضرييب. 
ودعوة أعضاء »نادي الواحد يف املئة« إىل انقاذ 
االقتصاد الذي زاد ثرواتهم أضعافًا، واملصارف 
املالي  النظام  انقاذ  عن  إىل حتّمل مسؤولياتها 

الذي امتّصته حتى النخاع. 
الرقابية،  اهليئات  وتفعيل  القوانني،  سن  من 
برنامج  من  بعض  هذا  الشفافّية…  وفرض 
االنتفاضة الشعبية اليت ينبغي أن تعيد للحياة 
السياسية معناها، وتلعب دورها كسلطة مضادة. 
اطار  يف  الشارع،  إىل  الشيوعيون  ينزل  اليوم 
الصلح، كان  رياض  تظاهرات ثالث تصب يف 
أال  األخرية.  االحداث  قبل  إليها  دعا  قد  احلزب 
يفرتض بقوى اليسار، قيادة االحتجاج وتنظيمه 
- بداًل من تركه للفوضى واهلواية واملنظمات غري 
احلكومية - باسم معركتنا الطويلة النفس لتغيري 

النظام اللبناني؟
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Don't Miss This Show!

Australia’s Largest Animal Circus

STARDUST CIRCUS

Performing: Lions, Horses, Monkeys, Goats, Dogs, Pigs, Flying Trapeze, 12 Per-
son Teeter Board Act, Clowns, Comedy, Acrobat & Much, Much More.

BONNYRIGG  SPORTS CLUB (Elizabeth Drive)

 Fri 1st Nov to
Sun 17th Nov

Show Times
Fri  1st  Nov  7.00 pm
Sat  2nd Nov 3.00 pm & 6.00 Pm
Sun  3rd Nov 11.00am & 2.00 pm
Wed  6th Nov 7 pm
Fri  8th Nov 7,00 pm
Sat  9th Nov 3.00pm & 6.00 pm
Sun 10th Nov 11,00am & 2.00pm
Wed  13th Nov 7.00pm
Fri  15th Nov  7,00 pm
Sat  16th Nov 3,00 pm & 6,00 pm
Sun  17th Nov 11.00am  ONLY

Cash & Cards available
( Fees Apply) at CIRCUS

0418 247 287
0428 247 287

واملعلومات: للحجز 

Book online
www.stardustcircus.com.au

الـتذاكـر أســعار 
VIP Ringside: Adult $45 - Chid $35
Ringside: Adult $40 - Chid $30
Elevated: Adult $35 - Chid $25

2 Years and under 
free if nursed

Also Ticket on sale 
one hour before show

بهلوانية  عروض  أقوى 
اسرتاليا يف  للحيوانات 

THE ONLY CIRCUS IN AUSTRALIA 
WITH PERFORMING LIONS

نسيب اهلاشم يكرم الوزير  بيار رفول

اقام الرئيس السابق للتيار الوطني الحر 
الهاشم  نسيب  الصديق  سيدني  يف 
مأدبة عشاء،  يوم الثالثاء املاضي، تكريما 
للشؤون  الجمهورية  رئيس  ملستشار 

السياسية وامللف السوري الدكتور بيار 
رفول، وذلك بحضور عدد من األصدقاء 
ممثلة  هريالد  ايست  امليدل  وجريدة 

بالزميل أنطونيوس بو رزق.

وخالل العشاء وضع الوزير الدكتور رفول 
والتطورات  االوضاع  أجواء  يف  الحضور 
يف لبنان واملنطقة وخاصة بالنسبة مللف 

النازحني السوريني.

الوزير د. بيار رفول مع فؤاد عبود ونسيب الهاشم والياس جربايل وشربل الهاشم وحنا حبيب والزميل انطونيوس بو رزق 

الوزير رفول مع فؤاد عبود ونسيب الهاشم والياس جربايل وشربل الهاشم وميالد فجلون وحنا حبيب 

سليمينغ ستديو 
ستديو تنحيف 
للـنساء والـرجال

قبل العالج بعد العالج

قبل العالج بعد العالج قبل العالج بعد العالج

خربة اكثر من 12 عاما

إختصاصيون بـ:
- التنحيف

- فقدان الوزن حبرق الشحوم 
واللحم الزائد

الوجه  من  التجاعيد  إزالة   -
والرقبة

- شّد اجللد املرتهل يف الوجه 
والرقبة والبطن

- رفع اجلفون وشدها
- ازالة الوشم.. وغري ذلك

نفتح 6 أيام 
يف االسبوع

تكسري الدهون بالاليزر واألمواج الصوتية

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

جلسة العالج األوىل بـ 70 دوالرا وبعدها 100 دوالر للجلسة

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
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حزب الوطنيني األحرار - سـيدني يقيم قداسـا 
لراحة أنفس الرئيس كـميل مشعون والـشهيد داني 

شـمعون وعـائلته وشـهداء احلزب

أقامت مفوضية اسرتاليا لحزب الوطنيني االحرار قداسًا لراحة 
داني  والشهيد  زلفا  والست  شمعون  كميل  الرئيس  انفس 

شمعون وعائلته وجميع شهداء حزب الوطنيني االحرار.
ترأس الذبيحة االلهية ممثل مطران امللكيني الكاثوليك روبري 
الرسالة  وقرأ  ملحم،  االب  وعاونه  الخوري  أنور  االب  رباط 
انور  الزميل  والنوايا  البطي  كلوفيس  للحزب  العام  االمني 
حرب والرفيق حبيب قسطون وعقيلته صباح قسطون وعبدو 

سركيس ومسؤول االعالم مارك البطي.

الكتائب  احزاب  ورؤساء  فني  جوليا  النائب  املناسبة  حضر 
املرده  وتيار  الحر  الوطني  والتيار  اللبنانية  والقوات  اللبنانية 
املستقبل  وتيار  الديمقراطي  واليسار  االستقالل  وحركة 
والتجمع املاروني وعن وسائل االعالم الوكالة الوطنية وراديو 

صوت الغد وصحف الهريالد والتلغراف والنهار واملستقبل.
مسرية  الجميع  فيه  تناول  لقاء  هناك  كان  القداس  وبعد   
الرئيس شمعون السياسية وقدسية استشهاد الرئيس داني 
وعائلته وشهداء حزب الوطنيني االحرار الذين سقطوا على 

مذبح الوطن ليبقى ابديًا ازليًا سرمديًا.
بعد املناسبة توجه املفوض طوني نكد واالمني العام كلوفيس 
الداعمة للشعب  املظاهرة  للمشاركة يف  البطي ووفد حزبي 
اللبناني الثائر لتحقيق أهدافه النبيلة يف وطٍن يجسد تطلعات 
الحزب يف الحرية وكرامة العيش راجني من املوىل ان تحقق 
هذه الثورة البيضاء أهدافها يف وطن نظيف خال من الفساد 

تسود فيه العدالة االجتماعية.
مسؤول االعالم: مارك البطي

صورة جامعة ألعضاء املفوضية مع االب الخوري وممثلي االحزاب والتيارات والحركاتاالمني العام كلوفيس البطياالب ملحماالب أنور الخوري

النائب جوليا فني تتوسط االب انور الخوري واملفوض طوني نكد وكلوفيس البطي ومارك البطي وسعيد الدويهي النائب جوليا فني واالب الخوري يتوسطان االمني العام كلوفيس البطي وغسان العويط ود. عماد التن

آدي سركيس،  مارك البطي وكريمته، كلوفيس البطي وحبيب قسطون وعقيلتاهما النائب جوليا فني، عبد اهلل املري، جهاد داغر، طوني رزق وحضور كلوفيس البطي وعقيلته ايفون وحبيب قسطون وعقيلته صباح

جانب من الحضور داخل الكنيسة أسعد بركات، الزميل حرب، لودي ايوب، فادي مللو، طوني نكد وحضور د. عماد برو، سعيد الدويهي، سمري قزي، غسان العويط، سليم الشدياق وحضور
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جنمة أمريكية تكشف »تفاصيل 
صادمة« عن اغتصابها

عن  صادمة  تفاصيل  مور،  دميي  األمريكية،  املمثلة  كشفت 
طفولتها وتعرضها لالعتداء اجلنسي، يف كتاب حديث يتوقع أن 

حيدث ضجة ونقاشا واسعني بسبب ما ورد فيه.
وقالت النجمة )56 عاما( يف كتابها، الذي يعرض يف املكتبات، 
الثالثاء، إنها تعرضت لالغتصاب من قبل رجل مسن حني كانت 

يف اخلامسة عشرة.
ما  سرعان  والديها  لكن  نيومكسيكو،  والية  يف  مور  وولدت 
انفصال، ثم عاشت الطفلة مع والدتها وزوجها، اللذين كانا من 

مدمين الكحول.
ودأبت والدة دميي؛ وامسها فرجينيا كينغ، على اصطحاب ابنتها 
إىل احلانات ألجل جذب انتباه الرجال، ويف إحدى املرات، عادت 
الصغرية ووجدت رجال مسنا يف البيت وهو ينتظرها، ومل يغادر 

إال بعدما اعتدى عليها جنسيا.
وبعدما انتهى اجلاني من اغتصاب الفتاة القاصر، قام بسؤاهلا 
على حنو مستفز: »كيف تشعرين وقد باعتك والدتك مقابل 500 

دوالر«.
إذا كانت  »إنسايد أوت« بشأن ما  وحني سئلت صاحبة كتاب 
تعتقد يف قرارة نفسها بأن والدتها قد قامت فعال ببيعها، حتى 
تتعرض لالغتصاب مقابل بعض املال، حاولت مور أن تلتمس 

عذرا لوالدتها«.
وأضافت »يف أعماق قليب، ال أعتقد أن األمر كان مبثابة صفقة 
بأن  له  أمي مسحت  أن  أرى  فأنا  ذلك،  ومع  )بينهما(،  صرحية 

يصل إلي وذاك ما كان سببا إليذائي«.
ومل تقف متاعب املمثلة عند هذا احلد، ألنها قضت مرحلة الطفولة 
يف »وهم«، ألنها كانت تعتقد أن زوج والدتها هو األب، لكن 
الثالثة عشرة حتى  امليالد وهي يف  إن عثرت على شهادة  ما 

اكتشفت احلقيقة »الصادمة«.
وحني كانت املمثلة يف سن الثانية عشرة، حاولت والدتها أن 
حتى  وقتئذ،  أصابعها،  استعملت  الصغرية  االبنة  لكن  تنتحر، 
تستخرج احلبوب اليت تناولتها األم »لقد حدث ذلك عدة مرات«.
أن  قبل  والدتها  مع  املمثلة  تصاحلت  القاسية،  الطفولة  ورغم 

ترحل عن احلياة يف عام 1998.

فايا يونان من دمشق: ال تهمين العاملية!
»فايا  السورية  الفنانة  أعربت 
للمشاركة  سعادتها  عن  يونان« 
يف مهرجان »اليامسني« والوقوف 
بلدها  مجهور  أمام  العام  هذا 

سوريا.
وقالت »يونان« يف مؤمتر صحفي 
تغنيها  أغنية  كل  أن  دمشق  يف 
أو  هدف  هلا  يكون  أن  حتاول 
رسالة، وهذه السنة ستغين ألبوم 
القلب«  »حكايا  هو  كامل  جديد 
فيه أغنية امسها دمشق ستغنيها 
وهو  بدمشق،  مرة  ألول  كاملة 
ألبوم متنوع فيه الوطين والعاطفي 
وباللغة الفصحى واللهجة احملكية، 

براد بيت يقع يف غرام معاجلته 
الروحانية!

بعد 12 عاما من زواج النجم األمريكي براد بيت واملمثلة األمريكية 
أجنلينا جولي، والذي انتهى بالطالق يبدو أن بيت يعيش قصة حب 

جديدة مع سيدة أحالمه.
ومصممة  بيت  براد  جتمع  عالقة  بوجود  ُتفيد  شائعات  وانتشرت 
العام  منذ  خلسا«،  هاري  »سات  الروحانية  واملعاجلة  اجملوهرات 
أقامته  أثناء تواجدهما يف حفل خريي  مًعا  املاضي، حيث شوهدا 

.Red Hot Chili Peppers فرقة
ووفًقا لوسائل إعالم ُتعترب »سات« )50 عاًما( من الشخصيات اليت 
ورمبا عالقتهما  مثقفة،  بيت، فهي ذكية،  براد  إليها  ينجذب  قد 

ليست جدية، إالاّ أنهما يستمتعان بوقتهما عندما يكونان مًعا.
وال تعد هذه املرة األوىل اليت جيتمع فيها براد وسات يف مناسبة 
السنوي  املزاد  خالل  إليها  يتقرب  وهو  ل  األواّ ُرصد  فقد  معينة، 
للفنون واملوضة الذي عقد يف معهد سيلفرليك للموسيقي مبدينة 

لوس أجنلوس يوم السبت املاضي.

اصدرت جملة »فوربس« األمريكية قائمتها للمشاهري األعلى أجرًا 
يف العامل، لعام 2019، وضمت القائمة عددا من العيب كرة القدم 

ومشاهري الفن واألزياء.
وترأست القائمة املغنية األمريكية، تيلور سويفت، لتتخطى بفارق 
ضئيل اثنني من عائلة كارداشيان، هما جنمة تلفزيون الواقع اليت 
أصبحت فيما بعد رائدة صناعة مستحضرات التجميل كايلي جينر، 

ومغين الراب كاني وست، زوج كيم كارداشيان.
أجرا  األعلى  للمشاهري  السنوية   »100 »فوربس  قائمة  وضمت 
الرابعة،  املرتبة  يف  جاء  الذي  ميسي،  ليونيل  الكرة  جنوم  أيضا 
وكريستيانو رونالدو، يف املرتبة السادسة، والربازيلي نيمار يف 

املرتبة السابعة.

يف  شريان،  إد  الربيطاني،  األغاني  وكاتب  املغين  حل  حني  يف 
املرتبة اخلامسة، وفريق السوفت روك الذي شكل يف السبعينيات 

»ذي إجيلز«، جاء يف املرتبة الثامنة.
وذكرت اجمللة أن تيلور سويفت حققت ما يقدر بنحو 185 مليون 

دوالر لتحل يف املرتبة األوىل.
يف حني حققت كايلي، وهي أخت غري شقيقة لكيم وكلوي وكورتين 
كارداشيان، 170 مليون دوالر بفضل شركتها املتخصصة يف طالء 
وحققت  اإلنرتنت  عرب  تعمل  اليت  التجميل  ومستحضرات  الشفاه 

رواجا كبريا.

تعّرفوا على املغنية األعلى أجراً 
يف العامل!

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفال غنائيا ضخما يف »موسم 
الرياض«، وهو احلفل الذي تزامن مع احتجاجات الشارع اللبناني.

وأثناء  لبنان،  وطنها  ما حيصل يف  جتاهل  من  عجرم  تتمكن  ومل 
»كثري سعيدة  فيها:  قالت  كلمة جلمهورها  نانسي  وجهت  احلفل 
أغين معكم ألول مرة بالرياض، ومعكم يا أحلى مجهور، وقليب مع 
العربية السالم، كما أهنئ السعودية  بلدي لبنان، وأمتنى للدول 

وهيئة الرتفيه على جهودهم«.

نانسي عجرم حتيي حفال يف 
السعودية تزامنا مع االحتجاجات 

وتعلق: »قليب مع بلدي«
كاردي بي تتلقى من زوجها هدية 

بقيمة 4 ماليني دوالر!
تلقت النجمة العاملية كاردي 
الراب  مغين  زوجها  من  بي 
هدية  أوفست،  األمريكي 
فاخرة ومثينة تلقتها  وذلك 

مبناسبة عيد ميالدها.
ن  اهلدية عبارة عن خامت يتكواّ
من نطاقني مع أملاسٍة كبريٍة 
على شكل قلب يطلق عليها 

اسم »تيتانيك داميوند«.
مكاولي،  لورين  وأشارت 
واألناقة،  اجملوهرات  خبرية 

وفيه أغاني دبكة باللهجة احملكية من الرتاث.
قالت  اللهجات  جبميع  و  بالفصحى  غنائها  متيز  حول  سؤال  وعن 
»فايا«: اللغة الفصحى جامعة لكل اللهجات، باإلضافة إىل أهمية 
الغناء باللهجة العامية واليت هي لغة احلديث اليومي ولغة املشاعر، 
الفتة إىل أنها ورغم نشأتها يف السويد ويف اجملتمع الغربي إال أنها 
اختارت اللغة العربية للغناء ألنها قريبة أكثر لشخصيتها وبلدها، 
بلدي  أكون قريبة من  أن  أمتنى  ما  بقدر  العاملية  قائلة: التهمين 

وأهلي، وفق موقع »هاشتاغ سوريا«.
أنها وجدت نفسها وطورت موهبتها على املسرح مع  أكدت  كما 
فريق العمل كاماًل، و أنها مل تتلق عرض مناسب من شركة انتاج 
الطبيعية  الشروط  عرضًا ضمن  الترفض  اآلن، وهي  حتى  خاصة 
اليت ال تؤثر على الكلمة واللحن والرسالة اليت تؤديها، مشرية إىل 

أن اجلمهور هو أساس جناح أي حفل وهو معيار جناح الفنان.
بدوره أكد املدير الفين للمهرجان املايسرتو »فراس هزيم » أن 
ليالي قلعة دمشق أصبح سنويا وله رمزيته يف دمشق  مهرجان 
حصرًا، ومهرجان اليامسني جتربة جديدة يهدف الستقطاب شرحية 

جديدة من اجلمهور ومن املمكن أن يكون متنقل بني احملافظات.

سيلني ديون قريبا يف لبنان؟

إىل أنَّ خامت كاردي بأملاسته الكبرية -تايتنك داميوند- مل يقل مثنه 
عن 4 ماليني دوالر.

بدورها نشرت كاردي بي مقطع فيديو على صفحتها اخلاصة عرب 
لك  جزياًل  »شكرًا  بالقول:  قت  وعلاّ اهلدية  تلقيها  حلظة  انستغرام 

حبييب، ال أستطيع ان أصدق، انا سعيدة جدًا«.

الكندية  الفنانة  ان  الدولية  بيبلوس  مهرجانات  صفحة  كشفت 
املقبل  الصيف  لبنان  يف  حفال  ستحيي  ديون  سيلني  العاملية   -
 Courage Worldالعاملية جولتها  ضمن  جبيل  منطقة  يف  وحتديدا 

.2020 Tour
وجاء اإلعالن هذا عن طريق صورة نشرتها إدارة املهرجان كتب 

عليها »أراك قريبا يا بريوت، مع حيب سيلني!«
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جيل اإلحتجاج يكتشف ذاكرة املدينة: الثّوار حّرروا »التياترو الكبري«
روان عز الدين

ًأ. مع ذلك، الدعوات موجودة:  العرض ليس مهيَّ
على  معّلقة  الفتة  تقول  الزعيم«  قبل  »الفقري 
مسبقًا،  الناس  دخل  املزخرف.  احلديدي  الباب 
وتارخيه  املبنى  عن  يعرف  ال  البعض  أن  ولو 
يعرفون  يفعلوا.  أال  هلم  أراد  من  هناك  شيئًا. 
أن اإلطاللة فسيحة من فوق طبقاته الثالث. ومن 
نوافذه وشرفاته الصغرية وسطحه سيطّلون على 
الرينغ  جسر  وعلى  بأكملها  الصلح  رياض  ساحة 
اخلارج.  املّرة يف  هذه  كان  العرض  اخللف.  من 
لذلك خلعوا اجلدران اخلشبية اليت تسّوره ودخلوا، 
لكي ال يفوتهم شيء من املشهد. تلك اجلدران 
العمرانّية  باملشاريع  يط  تحُ اليت  نفسها  البنّية 
معظمها  تديدًا.  بريوت  وسط  يف  اإلجناز  قيد 
خدم كحطب للنار اليت اشتعلت على الطرقات  استحُ
»التياترو  مبنى  إىل  الدخول  األوىل.  األيام  يف 
الكبري« بني رياض الصلح والعازارية كان حلظة 
رمزية استعاد فيها الناس مسرحهم ومدينتهم. 
املّرات يف  آالف  املبنى  ّمر  عحُ األخرية،  األيام  يف 
طبقاته،  بني  وجتّولوا  إليه  دخلوا  الذين  رؤوس 
الزجاجي  والسقف  والزوايا  الغرف  مواقع  بنوا 
امللّون، والدرابزين بأمناطه املختلفة، والشرفات 

الداخلية اليت تطّل على اخلشبة.
ظّل  لساعات  يسريًا.  بلوغها  يكن  مل  الدرجات 
متعاكسني  باجتاهني  الناس  من  صّفان  هناك 
ألواحًا  الشّبان  بعض  أحضر  وصعودًا.  نزواًل 
وجلسوا عليها يف الباحة السفلّية. أحدهم عندما 
عرف أنه كان مسرحًا راح يغين، ويقرتب مما مّخن 
أنها اخلشبة. األكيد أن هناك أسبابًا كثرية دفعت 
الذي  الوحيد  هو  املبنى.  ذلك  إىل  املتظاهرين 
خترج منه شرفات من بني املباني اليت تسّوره. 
موصدة،  وأبواب  زجاجية  وجهات  ال  متامًا،  فارغ 
ومل يكن هناك، حتى أّول من أمس، عناصر قوى 
األبنية  بعض  مثل  مداخله  حلماية  يقفون  أمنية 
اليت مّت تكسري واجهاتها الزجاجية يف حلظة أعلن 
فيها الناس استعادة األمالك املسروقة. مل جيئ 
عناصر قوى األمن إال حني مت تناقل خرب سقوط 
شابني يف إحدى حفره. قبلهم كان املتظاهرون 
قد وصلوا سريعًا إىل املبنى املطّل على الشارع، 
كما لو أنهم جيدون نافذة إىل املدينة احلقيقية. 
عّلقوا على سطحه الفتة تطالب باستعادة األمالك 
العاّمة، وتؤّكد أن املسرح للناس. وللمرة األوىل 
منذ سنوات كان التياترو الكبري لكّل الناس حّقًا. 
على  الكلمات  تبت  كحُ ومسرح«،  وعلم  خبز  »بدنا 
حجارته باألسود. ال خوف بعد اآلن على املسرح 
نسي  الذي أقفلته سوليدير، ويف ذهنها أنها بذلك تحُ
الناس بأن لديهم مسرحًا يف وسط املدينة. رغبة 
الشركة بأاّل يعرف أحد شيئًا عن املكان متّثلت يف 
العمل  املواطنني، وجتميد  أعني  عن  حجبه طوياًل 
به من أجل محاية املشاريع االستهالكية يف خيال 
للمبنى على  الشركة  ترميم  اقتصر  املستثمرين. 
هيكله اخلارجي وسّد ثقوب الرصاص، فيما بقي 
على حاله من الداخل. ال تهدأ الوفود إليه، رغم 

التحذيرات من خطر وقوع املبنى أخريًا.
حتى اآلن، ال ميلك بعض معماريي بريوت معلومات 

عن وضعه اإلنشائي، يف حني رّجح بعضهم اآلخر 
اهلدم  هجمة  بفضل  ختلخل  قد  املبنى  يكون  أن 
التسعينيات.  يف  اجملاورة  األحياء  طاولت  اليت 
أنه ال ميكن استبعاد أن يكون املرّوج هلذه  غري 
الشائعات هو شركة سوليدير نفسها، حبجة خطر 
والصروح  املباني  هدم  فيها  بّررت  اليت  الوقوع 
الثقافّية يف بريوت. خصوصًا أن التياترو الكبري 
بريوت  نهضة  مع  تزامن  الذي  الطويل  وتارخيه 
الثقافية والعربية يف العشرينيات، يقبعان تت 

تهديد مشروع فندق فخم مؤّلف من 90 غرفة.
تحوّالت التياترو الكبري

اللبناني رهيف فياض إىل ضرورة  يدعو املعمار 
التمييز بني التياترو الكبري ودور السينما واملسارح 
دمت يف بريوت خالل التسعينيات، أبرزها  اليت هحُ
أن  رغم  الشهداء.  ساحة  يف  الريفولي  سينما 
اخلسارة الثقافية واحدة، يشّدد املعمار اللبناني 
اليت  االستثنائية،  العمرانّية  التياترو  قيمة  على 
سينما  مبنى  إال  رمبا  فيها  جياريها  أن  ميكن  ال 
استلهمه  الذي  ستور(  ميغا  )الفريجني  األوبرا 
الفرعونية  العمارة  من  النور  عبد  بهجت  املعمار 
قبل أن يتم تشويهه. أما مبنى التياترو الكبري، 
فقد صّممه أحد أشهر معماريي ذلك العصر يوسف 
وزيرًا  كان  الذي   )1952-1866( أفتيموس  بك 
لألشغال يف فرتة االنتداب الفرنسي، وهو الذي 
صّمم أيضًا مبنى بركات أو البيت األصفر الذي 
صار اآلن متحف »بيت بريوت«، وبرج احلميدية 
أهمّية  صنعت  كثرية  أخبار  الكبري.  السراي  يف 
املسرح كأنه أسطورة أخرى من فرتة الثالثينيات 

واألربعينيات واخلمسينيات.
غّنت فيه أم كلثوم وحممد عبد الوهاب، وقّدم فيه 
املسرحي واملمثل املصري يوسف وهيب أعماله. 
زاره الشعراء خليل مطران وأمحد شوقي واألخطل 
الصغري. ومن أوروبا أّدت على خشبته فرق »باليه 
الشانزيليزيه« و«الكوميدي فرانسيز« وفرق باليه 
ذلك  كّل  املئة.  مؤديها  عدد  يتجاوز  كان  أخرى 
تعّززه هندسته وجتهيزاته املتطّورة يف الصوت، 
وصالته الكبرية اليت كانت تّتسع لـ 700 كرسي، 
ّبه بـ »أوبرا غارنييه«  ضمن تصميم دائري لطاملا شحُ
يف باريس، وبدور األوبرا اللندنية. وأكثر ما يتّم 
غلق قبل  فتح ويحُ استعادته هو سقفه الذي كان يحُ
بدء العروض. قبالة مبناه، كانت بسطات الكتب 
تواجهه، يف حني كان العديد من زّواره ينتمون 
إىل الطبقة الربجوازية، بعضهم من سكنوا شارع 
إىل  التياترو  جانب  من  ميتّد  كان  الذي  سوريا 
منطقة البسطة قبل أن يقطعه جسر فؤاد شهاب. 
مع صعود مسارح احلمرا، و«مسرح البيكاديللي« 
التياترو تدرجيًا قبل  يف الستينيات، خفت وهج 
أن يتحّول الحقًا إىل سينما تعرض أفالمًا مصرية 
بعدها  احلزبّية.  االحتفاالت  والستضافة  وأجنبية، 
جاءت احلرب، ومعها اكتسب التياترو ميزة جديدة 
تب ألبنية  هي وقوعه على خطوط التماس، كأمنا كحُ
التماس  أفتيموس أن تكون على خطوط  يوسف 

مثل »بيت بركات« الذي احتّله القّناصة.
القابع  الشارع  عن  ذكرياتهم  املقاتلون  يتناقل 

تت عيون القّناصني حني سكنوه خالل احلرب. 
ولتبديد امللل بني املعارك، راحوا يعرضون فيه 

أفالم البورنو الرخيصة.
ويشربون  ويسهرون  النساء،  يدعون  كانوا 
الويسكي حتى الصباح على مقاعده. أما وصول 
شروطه:  له  فكانت  السينما،  إىل  املشاهدين 
القّناص.  من  والنجاة  الرملية  السواتر  اجتياز 
مكان  إىل  املتفّرجني  تقود  أسهم  مست  رحُ هناك 
العرض. كانت شاشات اجلنس الرديئة تدور يف 
الداخل، ويف اخلارج تسمع أصوات املعارك. مع 
سوليدير  شركة  بيد  املبنى  وقع  احلرب،  انتهاء 
اليت وضعت خمّططًا لتحويل مساحته البالغة أكثر 
من 11 ألف مرت مرّبع إىل فندق فخم مؤّلف من 90 
أوراق  غرفة، ومسبح ومطاعم وقاعات للتسلية. 
من  ملنعه  التسعينيات  بداية  ّقعت  وحُ وعرائض 
ميشال  الثقافة  وزير  فأعلن  فندق،  إىل  التحّول 
إده عام 1993 استثناء التياترو الكبري من اهلدم 
ضغط  تت  اجملاورة.  األحياء  كل  طاول  الذي 
املسرحيني يف التسعينيات، شهد املسرح بضعة 
عروض تتمّسك حبق الناس يف املسرح وتطالب 
»تية إىل  ترميمه وتشغيله، منها عرض  بإعادة 
التياترو الكبري« للمخرج املسرحي الفرنسي جيل 
زافيل، و«لوعة حب« للمخرج اللبناني الراحل نبيل 
حتى  معّلقًا  ظّل  ترميمه  على  العمل  لكن  األظن. 
اآلن. ومن بني املطالب املعيشية الكثرية، علت 
مع  جمددًا  املسرح  باستعادة  املطالبة  األصوات 

عودة الناس إىل الشارع.
اكتشاف العاصمة

طوال سنوات، مل ينتبه كثريون إىل مبنى التياترو 
الكبري، ومن يعرفونه كانوا يقصدونه يف نزهات 
سرّية. يف مظاهرات 2015 دخل احملتّجون إليه. 
وباكتشافه جمددًا اآلن، اخرتع املتظاهرون سباًل 
أن  به  فرتض  يحُ ما  إىل  للتعّرف  جديدة  وطرقات 

يكون وسط املدينة.
ساحيت  استعادة  على  فقط  يقتصر  ال  األمر   
طرقاتهما  ووصل  الصلح  ورياض  الشهداء 
هلا  أريد  التسعينيات،  يف  ندست  هحُ حني  اليت 
حشد  املدينة.  أطراف  باقي  عن  الوسط  عزل 
جمددًا.  املقطوعة  الطرق  مّد  اهلائل  املتظاهرين 
أزاحوا الكتل االمسنتّية عن قلوبهم حني أزاحوها 

عن الطرقات.

طالب املتظاهرون باسرتجاع التياترو الكبري )مروان بوحيدر(

)هيثم املوسوي(

)مروان طحطح(

)هيثم املوسوي(

)مروان طحطح(

    ُكتب ألبنية املعماري يوسف أفتيموس أن تكون على 
خطوط التماس 

التجارية  احملاّل  واجهات  كسروا  وعندما 
الوصول  سوى  يريدون  يكونوا  مل  بقبضاتهم، 
نعوا دائمًا من رؤيته. فقط أزاحوا غبشًا  إىل ما محُ
طوياًل عن الواجهات الزجاجية اليت ينظرون إليها 
وال يستطيعون رؤية وجوههم فيها. األجساد يف 
الناجية  األبنية  إىل  أخريًا، وحني وصلت  املدينة 
من إعادة اإلعمار مل يقربها أحد بالسوء. بالطبع 
الشركة  معها  تعاملت  مما  أفضل  معها  تعاملوا 
الليل  آخر  األمنية  القوى  من  اهلاربون  العقارّية. 
بال  يف  تكن  مل  للنجاة  ودهاليز  أروقة  اخرتعوا 
إعادة اإلعمار أساسًا. هذه املّرة هم من  خرائط 
والشغب  اللهو  وأماكن  املواجهة  أماكن  حّدد 
والتكسري واألكل. والوسط الذي عجزت الشركة 
إحيائه لسنوات، رغم إعالن احملاّل  العقارية عن 
واملطاعم مرارًا عن خفض األسعار، مل يكن حباجة 

إال إىل بضعة أيام لكي يعود إىل احلياة جمددًا.

    خالل الحرب، راح املقاتلون يعرضون فيه أفالم 
البورنو الرخيصة

يف ساحة الربج اليت رمت بها اجلّرافات يف البحر، 
اصطّفت بسطات عرانيس الذرة والكعك والفول 
نارًا  الشبان  أشعل  أمس  من  وأّول  واحلامض. 
يف موقف سيارات فارغ، ورقصوا حوهلا إىل آخر 
الليل. هذا املشي اليومي يف وسط بريوت، أدى 
إىل اكتشاف الناس لبؤر وفسحات كانت حمجوبة 
عن أعينهم وهي قليلة يف الوسط على أي حال. 
بؤر جديدة مرتوكة غري كّل ما عرفناه عن وسط 
بريوت يف السابق، غري احملاّل التجارية واملطاعم 
ومتثال رياض الصلح. جبوار التياترو الكبري، وصل 
العميقة اليت كانت  املتظاهرون إىل تلك احلفرة 
ي عن اخلارطة  يف السابق حّي الغلغول الذي حمحُ
مع  ومطاعم  فنادق  مشروع  لتشييد  متهيدًا  متامًا 
عَثر فيها على اآلثار  احلكومة الكويتية، قبل أن يحُ
توّقف املشروع منذ بضع  أدى إىل  ما  الرومانّية 
قعر  يف  تظهر  بالكاد  الرومانية  اآلثار  سنوات. 
الناس  لكن  برّية.  حشائش  نبتت  حيث  احلفرة 
مثلما  اجلدران،  خلف  بوجودها  يعلمون  صاروا 
صاروا يعرفون سينما الدوم ومبناها البيضاوي 

الذي تّول بقعة أخرى للتظاهر.
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كـتابات

أريج حسن - سورية

 2019 األول  تـشرين   26 Saturday 26 October 2019الـسبت 

»ال أفهم وجهها
وهي تتمشى مبحاذاة نومي

الساذجة  هيئيت  على  كتفيها  فوق  من  أجتسس 
..

لتمر عواطفها بسالم

أنسى ما تقوله حلظة الفرح أو اليأس أو اجلنون
أول  كجماهلا   .. يعذبين  قوله  على  التقوى  وما 

الفجر

ال شيء
مثل خبة العطر وراء أذنها

يطيل عمر فراشاتي الطارئة

تقول مغشيا عليها من الضحك
إىل أدنى إيقاظ يثريها  :

سيكون صعبا مترير احلب بني األعباء

كخداع فر حلظة اكتشافه
تسارع دون وعي الحتضاني

أخاف سعاداتها اليت على وشك االنهيار

ملاذا يغلبها النعاس
أوقات ضجيجي ؟!

كما لو أنين زهورها اجملففة
حتت غالف .. تتجنبه

كم سيتبدل صوتي !!
ال متكث إناثه .. بني رجفاتها

ال صغاره جند العواصف واألزمات

سيكون املكان
كقهوتها اليت تربد ..

فيما يدها .. املصابيح اليت متحو غرابته

كم ستتشكل .. ممارسات الريح  !!
وأتعرض للرفض

فأعرب عن تضامين مع التيه

على وجه ذهوهلا شريط أسود .. المع
مائل

وأنا الطفل الذي أمام سنواتي القادمة
أغلق .. لوني

الطفل الذي مدعيا هيئته الساذجة
عيناي تطالن من آفاقها الطيفية

تشعالنها ..
إىل أن ينتشلها .. اختفائي«

يقول الغارق يف حتويل دوائره اهلاذية
إىل ما يشبه ..  رائحتها

ال 
أفهم 
وجهها

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا

ال سالم من غري حمبة الناس 
لبعضها والعدالة االجتماعية

ال سالم من غري حمبة الناس لبعضها والعدالة االجتماعية.. وال 
سالم من غري إعطاء احلقوق جلميع املواطنني بالتساوي.

األفضل  إىل  الناس  لتوجيه  الوحيدة  املسؤولة  هي  الدولة 
ومساعدة الطبقتني الفقرية والوسطى وتأمني مجيع احتياجات 

ومتطلبات احلياة هلم من غذاء ودواء وطبابة وتعليم وسكن..
ال سالم من غري ان نتحد يف عاملنا العربي ومن املعروف ان 
األوطان ال تبين على اإلقطاع يف كل أنواعه ألن تاريخ اإلقطاع 
كان تارخيًا فتاكًا وظاملًا وقتااًل ملاليني الشعوب الربيئة الذين 

ماتوا من شدة الظلم وقسوة الظاملني.
اجتماعية  نعرات  خنلق  لكي  املؤسف  املاضي  إىل  نعود  هل 
الغزو  تاريخ  إىل  نعود  ان  نقبل  بابل؟ وهل  برج  مثل  متبلبلة 
الدماء؟  وهدر  والفوضى  والعشائر  والقبائل  واجلهل  والغباء 
اجلهل  حياة  يف  نبقي  لكي  كرام  يا  سادة  يا  السبب  هو  ما 
والثورات واحلروب اليت ال تغيب عن شعوبنا العربية املظلومة 
أين هو املصري؟ ما هو  اكثر من ٢٠٠٠ عام مضت؟ اىل  منذ 
اهلدف؟ ملاذا نتعلم فقط أن نقتل بعضنا البعض ونغدر ببعضنا 
البعض؟ ملاذا ال نتثقف كما جيب ونعرتف بكيان اإلنسان الواحد 
املخلوق كاماًل من غري أي عاهة لكي ال يكون خمتلفًا عن أخيه 
ه شيء إىل األفضل غري اإلميان احلقيقي  اإلنسان الذي ال يغريرّ
والعلم والثقافة والتعاضد على املستوى املطلوب واالختصاص 
املنشود لكي يثمر من بعد دراسته يف شتى األعمال وأالشغال 
لكي  أنواعها  كل  يف  املطلوبة  والزراعة  احلديثة  والصناعات 
من لنا جمتمعا رائعا واكتفاء ذاتيا من اعلى مستوى معيشي  يؤرّ
تضييع   كفى  الكرمية..  واحلياة  املطلوبة  األصعدة  مجيع  على 
للوقت..  كفى جتارة باألديان كفى كالم حتريضي ال يفيد احدا 
وتعصب ال يريده احد.. والشيء احملرج هو ان مجيع األحزاب 
ال تقبل بعضها البعض وهي دائما يف صراع مستمر وحروب 
نفسية مشحونة غضبا وكراهية وتفككا اجتماعيا سياسيا وتفككا 

دينيا. 
ان كل هذه األمور تأخذ الناس اىل حياة الظلمة.. إىل احلائط 

املسدود.. إىل الكراهية احلمقاء .
يستفيد  احد  .ال  األوطان  تبنى  هكذا  ليس  كال.  والف  كال 
منها بأي شيء. ولكننا نزرع البغيضة وحنصد الويالت واجلوع 
أنواعها مرض  بكل  الكراهية  . الن  والرذائل  والذل  والقبائح 

خطري وعضال ال ميثل له بني مجيع األمراض األخرى.
 كفى أيها السادة. كفى أيها الرؤساء كفى أيها املسؤولون 
الكرام.. جيب بأن نستيقظ سريعًا قبل فوات األوان.. جيب أن 
نتعلم من التجارب واحلروب املاضية.. جيب بأن نثقف شعبنا 

ونشجعه يف شتى انواع اجملاالت.
لقد شبعنا حروبا فقرا وفقراء.. شبعنا إهماال ومعاناة.. شبعنا 
خرابا ومآسي..  امسعوا أصوات الفقراء واألطفال وانظروا اىل 

عيون املرضى.. امسعوا اصوات احملرومني واألرامل العزرّل.
هل أصبحت القلوب من حجارة ال تشفق وال ترحم . ال ننسى 
بأنه سيأتي يوم نقف فيه أمام اهلل الديان لنحاسب على كل 

شيء نفعله.
 اسأل نفسك هل تنجو من دينونة اهلل من اجل اعمالك اليت 
ستشهد لك او عليك يف يوم الدينونة.. فلنتذكر ما قاله لنا 
تؤله نفسك النك  اإلنسان عندما  أيها  الصاحل:  ويلك  املعلم 
ستجلب لنفسك دينونة اعظم ومتكث حتت حكم غضب اهلل املعلن 

على اخلطاة يف نار اجلحيم إىل األبد االبدين ودهر الداهرين.

املهرجان يف دورته االوىل وبإدارة الفنان العراقي جبار اجلنابي 
جنح يف تقديم عدد من األفالم الوثائقية واملتخيلة على مدى يومني 
األفالم يف جمملها  تورنتو.  خان يف  آغا  متحف  يف صالة سينما 
يرزح  الذي  اوسطي  الشرق  املكون  فسيفساء  من  لوحة  تعكس 
واملتمثلة  الظاملة  القمعية  وسياساتها  الدكتاتوريات  قبضة  حتت 
يف صور القمع الديين واالجتماعي والسياسي مبا فيه التفرقة ضد 

املرأة يف القوانني واألعراف والتقاليد.
كان لي شرف املشاركة يف استضافة الفنانني وتقدميهم للحضور 
وكذلك املشاركة يف إدارة حوار مفتوح بني املنشغلني يف انتاج 
األعمال الفنية وبني والفنانني واحلضور من أصول عربية وتركية 
وهام،  مسا  اجلنابي،  جبار  طه،  تيسري  منهم:  ونذكر  وكندية، 

مارسيل العيد صائب غازي، واخرون.
والفنية  الروحية  جتربته  وذخرية  عدسته  الفنان  الفنان  حيمل 
واملعرفية ليصنع فيلما قصريا او طويال وبامكانيات حمدودة ماديا 
ومن  قلبه  من  ودمعة  وردة  صورة  كل  يف  يضع  الغالب.  يف 
الواقع  يفوق  او  مع  يتقاطع  فنيا  حدثا  ليصنع  خميلته  ابداعات 
الشرقي يف فداحته وجربوته اىل جانب مجاليته وحرائبه. يف الفيلم 
الصورة تتأمل ، الصورة تبكي، اجلرح املفتوح يف خاصرة العراق 
والكتابة  الفكر  العمال  مادة  وفلسطني، سيبقى  ولبنان  وسوريا 
واخللق على أمل ان يكون النور يف اخر النفق، وما أطوال هذه 

اإلنفاق اليت يدخلها الشرق بال نهاية.
احللم يعيش يف خميلة عني الفنان ويف قلم الكاتب الباحث عن 
قصة تقربنا من إنسانيتنا املسحوقة خطوة او خطوات. احللم ينكسر 
القتلى  جثث  فيها  تكثر  مساحة  وردة يف  يبقى  و  يقوم  واحللم 

والقمامة واملمنوعات واحملرمات.
من  التعاطف  القت  اليت  املتميزة  األفالم  من  العديد  هناك  كان 
قبل احلضور واثارت النقاش واجلدل ووجهات النظر حول أهمية 
الفن حني تكتسح الة احلرب اجساد شبابنا وزهور ديارنا واجلسور 
االمال املعلقة هناك بانتظار الفرح والعيش بكرامة يستحقها البشر 

والطري والشجر.
الفنان  اىل  كبرية  تقدير  حتية  ولذلك  وشائكة  عسرية  البدايات 
الصديق جبار اجلنابي على بذله اجلهود مع الكثري من املتطوعني 
للمساندة يف هذا احلدث ليكون الشرق أمام أعني احلضور الكندي 

املتنوع.
كانت قصص املهرجان حمرضا لالخرين على التفكري يف ابداع ما 

هو جديد ومواكب للحدث يف الشارع العربي اليوم.
بالعربية  ناطقة  املهرجان،  يف  عرضت  اليت  األفالم  قائمة  هنا 
الزمنية بني 1٠  تراوحت مدتها  االنكليزية،  بالرتمجة اىل  ومرفقة 

دقائق اىل 4٠ دقيقة، وهي التالي:
غنيلي، عراقي ، اخراج مسا وهام

احلقيقة، سوري، اخراج مارسيل العيد
قرارات محقاء، عراقي، اخراج صائب غازي

آية، تونسي، اخراج مفيدة فضيلة
توبراك، تركي، اخراج اونور ياغيز

ضباب، )ايراني( اخراج علي شورفارزي، وحسني حمروغي
سبمارين، لبناني، اخراج منية عقل

وحدن، فلسطيين، اخراج فجر يعقوب
سوق صفوت، عراقي، اخراج هادي مهود
تاء مربوطة، اردني، اخراج ايهاب اخلطيب

تصور  اليت  واألعراق  االصول  املتنوع  املهرجان  هذا  يف  ختاما، 
التهجري  وشجون  واملعاناة  االجتماعية  احلياة  من  شتى  مفارقات 
واالغرتاب والبعد عن البيت واحلاضنة األوىل اىل جانب اشكاليات 
االسئلة  من  الكثري  خلقت  الشرق،  على  احلروب  واثار  العالقات 
والتحديات يف ذهن احلضور وعلى أمل أن يتكرر هذا املهرجان 

يف السنة القادمة.
ويذكر أن متحف االغا خان يف تورنتو هو معلم ثقايف وحضاري 
بارز حيتضن عروضا ثقافية وابداعية على مدار السنة، كما حيتفظ 
مبعارض فنية تراثية اسالمية وخمطوطات نادرة من الشرق. البناء 
ختلق  بارعة  بطريقة  والصوت  الضوء  فيها  يتوزع  معمارية  حتفة 

هارومنية بهية مفتوحة للنور واملعرفة.

حول مهرجان أفالم الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف كندا
مهرجان أفالم الشرق األوسط ومشال افريقيا 

يف متحف األغا خان- كندا
جاكلني سالم
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تتـمات

رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

كشف كل حسابات املسؤولني لكي حياسب عليها القضاء«.
وأكد »ان الورقة االصالحية اليت اقرت ستكون اخلطوة االوىل 
إلنقاذ لبنان وابعاد شبح االنهيار املالي واالقتصادي عنه، وهي 
االجناز األول للبنانيني، لكن جيب ان تواكب مبجموعة تشريعات 
الن مكافحة الفساد احلقيقية تكون عرب قوانني وبالتطبيق الصارم 

للقانون، وليس بالشعارات واملزايدات واحلمالت االنتخابية«.
وإذ أشار الرئيس عون اىل »وجود جمموعة من اقرتاحات القوانني 
يف جملس النواب متعلقة بإنشاء حمكمة خاصة باجلرائم املتعلقة 
باملال العام، وباسرتداد الدولة لألموال املنهوبة، وبرفع السرية 
املصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة االوىل 
والنواب  الوزراء  عن  احلصانات  وبرفع  والسابقني،  احلاليني 
احلاليني والسابقني وكل من يتعاطى املال العام«، دعا الناس 
اىل »رفع اصواتهم ومطالبة النواب بالتصويت عليها، حي يصبح 

كل املسؤولني عرضة للمساءلة واحملاسبة القانونية«.
النظر  اعادة  الضرورة  من  »بات  أنه  اجلمهورية  رئيس  وأكد 
من  التنفيذية  السلطة  تتمكن  كي  احلالي،  احلكومي  بالواقع 
متابعة مسؤولياتها، وطبعا من خالل االصول الدستورية املعمول 
لتنفيذ  املراقبني  يكونوا  »كي  مجيعا  اللبنانيني  ودعا  بها«. 
االصالحات«، وقال :«الساحات مفتوحة دائما أمامكم، يف حال 
حصل أي تأخري او مماطلة. وأنا من موقعي، سأكون الضمانة 

وسأبذل جهدي لتحقيق االصالح«.
ولفت الرئيس عون اىل ان »تغيري النظام ال يتم يف الساحات 
»للمعتصمني  مؤكدا  الدستورية«،  املؤسسات  خالل  من  بل 
لالستماع  عنهم  مبمثلني  للقاء  استعداد  على  انه  واملتظاهرين 
اىل مطالبهم، وفتح حوار بناء يوصل اىل نتيجة عملية وحتديد 

اخليارات اليت توصلنا اىل افضل النتائج«.

ويف ما يلي نص رسالة رئيس اجلمهورية:
»أعزائي،

كلميت لكم اليوم، مثلما كانت دائما، من القلب اىل القلب، اينما 
كنتم يف ساحات االعتصام او يف منازلكم.

اللبناني هو شعب حي،  الشعب  ان  يؤكد  نراه،  الذي  املشهد 
االنتفاض، والتغيري، وايصال صوته. ويؤكد ايضا  قادر على 
ان احلريات يف لبنان ما زالت بألف خري. ولكن مع االسف، هذا 
املشهد ما كان جيب ان حيصل، وصرختكم كان جيب ان تكون 

صرخة فرح بتحقيق طموحاتكم واحالمكم، وليس صرخة وجع.
حنن شعب خالق، قوي، وناجح، ولكن الطائفية حطمتنا، وخنرنا 
اهلاوية  اىل  البلد  اوصل  من  تركنا  وقد  العظم،  حتى  الفساد 
لتحملي  االول  اليوم  يف  اليمني  اقسمت  وقد  حماسبة.  بدون 
مسؤولياتي كرئيس للجمهورية للمحافظة على لبنان، والتزمت 
حماربة الفساد بشراسة. ومتكنت من نقل لبنان اىل ضفة االمان 

واالستقرار، وظل هناك اهلم االقتصادي واملالي.
كان طموحي كبريا، وما زال، ان نتمكن من التخلص من الذهنية 
الطائفية اليت حكمت البلد منذ وجوده، وهي اساس كل مشاكله، 
للوصول اىل دولة مدنية يتساوى فيها املواطنون امام القانون، 
ويصل كل صاحب كفاءة اىل املنصب الذي يستحقه، وتتحقق 
الالمركزية االدارية اليت تؤمن لكم اخلدمات بشكل اسرع، وتسهل 
املراقبة احمللية. ولكنكم تعرفون، وتعرفون جيدا، اننا يف بلد 
شراكة ودميقراطية. ورئيس اجلمهورية، وخصوصا بعد الطائف، 
حباجة لتعاون كل اطراف احلكومة وجملس النواب، ليحقق خطط 
امام  قطعها  اليت  بالوعود  ويفي  واالنقاذ،  واالصالح  العمل 

اللبنانيني يف خطاب القسم.
ال اقول ذلك أللقي املسؤولية على غريي. انا يف النهاية رئيس 
ومسؤول، ومل اوفر وسيلة لتحقيق االصالح والنهوض بلبنان. 
لكن احلقيقة ان العراقيل كثرية، واملصاحل الشخصية متحكمة 
بالعقليات، وهناك اطراف كثرية اعتربت ان الشعب مل يعد لديه 
الشعب  ويظل  تريد،  ما  فعل  على  قادرة  وانها  يقوهلا،  كلمة 
صامتا. ورغم كل الصعوبات، متكنا من حتقيق تقدم يف جماالت 

كثرية، وان مل يكن باحلجم الكايف.
كل يوم كنت اتكلم عن حماربة الفساد، وبالتأكيد كان هناك 
من يزعجه هذا الكالم. مع االسف، اشخاص من املسؤولني. وقد 
حتولت احلرب ضد املبادرات وخطط العمل اليت تشكل ضررا على 

املصاحل الشخصية لكثريين.
تريدون استعادة االموال املنهوبة؟ من املؤكد انه من الضروري 
استعادتها. وانا من يطالب باستعادتها وقد تقدمت بقانون من 
اجل ذلك. وقد ظهرت حتى يومنا هذا، املليارات من املوازنات 
السابقة اليت يتم التدقيق فيها يف ديوان احملاسبة. كل من سرق 
املال العام جيب ان حياسب، لكن من املهم ان ال تدافع طائفته 
عنه بشكل أعمى. ان السارق ال طائفة له وهو ال ميثل اي دين، 
حياسب.  القضاء  وندع  املسؤولني  حسابات  كل  نكشف  دعونا 
السياسي يشرع ويراقب اما احملاسبة فتكون من خالل القضاء، 
الذي مت تعيني رؤساء له هم من خرية القضاة وجديرون بالثقة. 
والبيان الذي صدر منذ يومني عن اجمللس االعلى للقضاء يؤكد 
مكافحة  قوانني  باقرار  ملتزم  اني  ذلك،  من  واكثر  االمر.  هذا 
الفساد، لكن هذا االمر هو من صالحية جملس النواب وانا اطلب 
بعد تعيينهم، سأكرر  مساعدتكم القرارها. وكما قلت للقضاة 
القول اليوم باني سقف احلماية للقضاء، وأحيلوا إليَّ من يتدخل 

معكم.

اعزائي، من املمكن انه مل تعد لديكم ثقة بالطبقة احلاكمة او 
باالحزاب، او مبعظم مسؤولي الدولة، وهذا ما دفعين اىل التوجه 
للحكومة لدى انطالقها، وخالل االفطار الذي اقامه قصر بعبدا 
السنة اجلارية، بوصية واحدة: اعيدوا للبناني ثقته بدولته، النه 
الضريبة  ان  حمتملة،  اي ضريبة  من  موقفكم  من  واضحا  كان 
اصبحت بالنسبة اليكم كاخلوة اليت تذهب وال تعود وتضيع بني 

اهلدر والفساد.
واليوم، من موقع مسؤولييت كرئيس للجمهورية، اؤكد لكم ان 
الورقة االصالحية اليت اقرت ستكون اخلطوة االوىل النقاذ لبنان 
وابعاد شبح االنهيار املالي واالقتصادي عنه، وقد كانت اول 
اجناز لكم ألنكم ساعدمت بازالة العراقيل من امامها وقد اقرت 
الن  تشريعات  مبجموعة  تواكب  ان  جيب  لكن  قياسية.  بسرعة 
الصارم  الفساد احلقيقية تكون عرب قوانني وبالتطبيق  مكافحة 

للقانون، وليس بالشعارات واملزايدات واحلمالت االنتخابية.
اقرتاحات  من  عددا  النواب  جملس  يف  ان  تعلموا  ان  عليكم 
باجلرائم  خاصة  حمكمة  إلنشاء  قانون  اقرتاح  ومنها،  القوانني 
 .2013 عام  شخصيا  أنا  قدمته  وقد  العام،  باملال  املتعلقة 
واقرتاح ثان باسرتداد الدولة لألموال املنهوبة، واقرتاح ثالث 
برفع السرية املصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي 
الفئة االوىل احلاليني والسابقني، واقرتاح رابع برفع احلصانات 
عن الوزراء والنواب احلاليني والسابقني وكل من يتعاطى املال 

العام.
جيب أن تقر هذه القوانني يف أقرب وقت. فارفعوا اصواتكم، 
املسؤولني  كل  يصبح  حتى  عليها،  بالتصويت  نوابكم  وطالبوا 
عرضة للمساءلة واحملاسبة القانونية، وال يعود هناك خيمة فوق 

رأس أحد، ويف حال جنحتم يكون بذلك حتقق اجنازكم الثاني.
وألن االصالح هو عمل سياسي بامتياز، فأصبح من الضرورة 
اعادة النظر بالواقع احلكومي احلالي كي تتمكن السلطة التنفيذية 
الدستورية  االصول  خالل  من  وطبعا  مسؤولياتها،  متابعة  من 

املعمول بها.
اعزائي،

إن صرختكم لن تذهب سدى، ككل الصرخات اليت مألت الساحات 
من قبل، واعادت احلرية والسيادة واالستقالل للبنان. إن حرية 
التعبري هي حق حمرتم وحمفوظ للجميع، ولكن أيضا حرية التنقل 

هي حق لكل املواطنني وجيب ان حترتم وتؤمن.
االصالحات،  لتنفيذ  املراقبني  تكونوا  كي  مجيعا  أدعوكم 
او  تأخري  أي  حال حصل  أمامكم، يف  دائما  مفتوحة  والساحات 
مماطلة. وأنا من موقعي، سأكون الضمانة وسأصارحكم بكل ما 

حيصل. وسأبذل جهدي لتحقيق االصالح.
لقد مسعت الكثري من الدعوات إلسقاط النظام. ولكن النظام، 

ايها الشباب، ال يتغري يف الساحات.
صحيح أن نظامنا بات حباجة اىل تطوير، ألنه مشلول منذ سنوات 
وهو عاجز عن تطوير نفسه، ولكن هذا االمر ال حيصل إال من 
خالل املؤسسات الدستورية. كما أنه حان الوقت لتغيري النموذج 

االقتصادي ليصبح منتجا وخيلق فرص عمل.
أللتقي  استعداد  على  أني  واملتظاهرين،  للمعتصمني  اؤكد 
ممثلني عنكم حيملون هواجسكم، واالستماع حتديدا اىل مطالبكم، 
وتسمعون بدوركم من قبلنا خماوفنا من االنهيار االقتصادي وما 
التسبب  علينا أن نقوم به سويا كي حنقق اهدافكم من دون 
باالنهيار والفوضى، ونفتح حوارا بناء يوصل اىل نتيجة عملية 
فاحلوار هو  النتائج،  افضل  اليت توصلنا اىل  اخليارات  وحتديد 

دائما الطريق االسلم لإلنقاذ. وانا بانتظاركم«.

أجهزة الداخلية العراقية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الوزارة  أجهزة  أن  احملنا  خالد  العميد  العراقية  الداخلية  لوزارة 
ستدخل يف حالة اإلنذار القصوى استعدادًا حلماية تظاهرات يوم 
ومحاية  وأمنهم  املواطنني  حركة  سبل  وتأمني  )أمس(،  اجلمعة 

املؤسسات واملمتلكات العامة واخلاصة.
العام للقوات  القائد  الوزراء  العميد احملنا أن رئيس   وأضاف 
بالتعامل  كافة  األمنية  القوات  وجهوا  الداخلية  ووزير  املسلحة 
املسؤول مع املتظاهرين، وااللتزام بالتوجيهات حلماية التظاهر 

السلمي. 
بنتائج  للتحقيق  العليا  احلكومية  اللجنة  أصدرت  جهتها،  من 
أعداد  لسقوط  أدت  اليت  التطورات  حول  تقريرها  التظاهرات 
من  وعدد  العراقية  العاصمة  تظاهرات  الضحايا يف  من  كبرية 
احملافظات، يف وقت تستعّد فيه بغداد ومدن وحمافظات عراقية 
الشهر  من  الـ25  يوم  جديدة  لتظاهرات  واجلنوب  الوسط  يف 

اجلاري.
إىل  البالد،  دستور  ثبتها  حقوق  من  تظاهرات  اهداف  وتنتقل 
توفري فرص العمل ومالحقة الفاسدين، وصواًل إىل دعوات تغيري 

النظام بكامله. 
وال صورة واضحة يف الشارع لشكل التظاهرات اليت تستعد هلا 

املدن العراقية، وال معرفة هلوية منظميها.
عشية التجهيز هلا والذي يتم عرب مواقع وحسابات وشخصيات 
وما اصطلح عليه بالتنسيقيات، تدرج دخول التيار الصدري هلا، 
عرب تضامن أول األمر وبعده دعوة اجلمهور إىل التهيؤ، مرة عرب 

الصدر، ومرة عرب مقربني منه.
ويتهيأ يف بغداد وحمافظات وسط العراق وجنوبه شبان للمشاركة 

يف التظاهرات، والبعض اآلخر يتابع ويرصد وحيلل ما جيري. 
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وبينما يتفق كل األطراف السياسيني على ضرورة ثابتة، هي 
الدعوة إىل إبقاء التظاهرات سلمية، مل يتحّدد حتى اآلن ال هدف 

التظاهرات املقبلة، وال سقف مطالبها وال شعاراتها. 
هذا وجاء يف بيان صادر عن رئيس جملس الوزراء عادل عبد 
املهدي يتضمن النقاط األساسية اليت سيتحدث بها يف كلمته 
املوجهة إىل العراقيني اليوم، وتركز على اخلطوات واإلجراءات 

االصالحية العاجلة. 
أبرزها إجراء تعديالت وزارية بعيدًا عن مفاهيم احملاصصة، وتركز 

على الكفاءات واستقاللية الوزراء وحضور متزايد للشباب.
»احملكمة  بتشكيل  األعلى  القضاء  جملس  قيام  إىل  باإلضافة 
ملفات  وفتح   ، املفسدين  الفساد« حملاسبة  املركزية ملكافحة 
الفساد بوضوح وأمام الرأي العام خصوصًا تلك اليت متس سرقة 

األموال ملشاريع حيوية. 
وأضاف البيان أن من بني اخلطوات اإلصالحية تقليص رواتب 
املسؤولني حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء 
ليصل يف  واملدراء  والوكالء  اخلاصة  والدرجات  النواب  جملس 
احلاالت العليا إىل النصف. وختصيص االموال املستحصلة من 
صندوق  لتأسيس  الدولة  ملساهمة  اضافة  الرواتب  تقليص 

ضمان اجتماعي.  
وأخريًا، تضمن البيان حفظ سيادة البالد واليت تتأتى من احرتام 
حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ 
وداعش،  اإلرهاب  حماربة  يف  واالستمرار  وسيادته  أمنه  على 
اإلذن  متنح  مل  أنها  العراقية  احلكومة  تأكيد  إىل  البيان  ولفت 
يف  للبقاء  السورية  األراضي  من  املنسحبة  األمريكية  للقوات 

األراضي العراقية كما ذكرت بعض وسائل اإلعالم. 
الصدر  مقتدى  السيد  الصدري  التيار  زعيم  دعا  جهته،  من 
املتظاهرين إىل التحلي بالصرب واملثابرة من أجل الوطن، واحلفاظ 
»استهداف  يتم  وأال  واخلاصة،  العامة  الشعب  ممتلكات  على 
الصاحل بذنب الفاسد، ففي احلكومة من هم مغلوب على أمرهم 

فال تؤذوهم، مشددًا على أال يبتدؤا العنف«.
ولفت الصدر إىل أن الكثري من الشعب واملنتمني لألحزاب من 
أنه جيهل  إال  »يرغب مبشاركتكم  غري املشرتكني يف احلكومة، 
مطالبكم وآلياتكم، فأعلنوها كي يتجلى أمركم«، راجيًا العراقيني  
أال يسمحوا ألحد مصادرة جهودهم، من هم يف الداخل واخلارج. 
املطالب  احلكمة يف رفع مستوى  الصدر من عدم فقدان  ونبه 

»كي ال يضيع العراق دستوريًا وأمنيًا«.  
وأعلن دعم التيار الصدر للمتظاهرين، ناصحًا إياهم التنسيق  مع 
العشائر العراقية والنخب الثقافية واألدبية واإلعالمية وغريهم. 
من جهته، أعلن حزب الدعوة يف العراق عن تأييده الكامل جلميع 

املطالب القانونية للمتظاهرين. 
ويف بيان صادر عنه، أدان احلزب أعمال العنف ضد املتظاهرين 
وطالب  والسياسيني،  واإلعالميني  األمنية  والقوات  السلميني 

بإطالق سراح املعتقلني.
حتقيق  يسهم يف  مبا  احلكومة  تشكيل  إعادة  إىل  احلزب  ودعا 

مطالب املتظاهرين املشروعة.
كما أبدى تأييده تأليف جلنة من اخلرباء الدستوريني لتعديل مواد 
الدستور املطلوب تعديلها، قبل إحالتها إىل االستفتاء الشعيب.

ترامب: أقّدر ما ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إن »سياسات الرئيس ترامب يف سوريا أفضت إىل تهديد الكرد 
وقتلهم، واآلن هو منح الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان ما 
أراد من مساحات شاسعة من األراضي حيث سيتم تطهري الكرد 

عرقيًا«.
سوريا  يف  األراضي  على  تركيا  »سيطرة  أن  ديربن  ورأى 
هو  والعكس  ترامب،  ادعى  كما  أمريكا  أجل  من  نصرًا  ليس 

الصحيح«.
أما عضو جملس الشيوخ عن احلزب اجلمهوري ليندسي غراهام 
ومتثل  قوة  تزداد  »داعش  إن  للصحافيني  حديث  يف  فقال 

تهديدًا، لدينا فرصة لوقف ذلك اآلن«.
وأضاف »ينبغي أن تكون لدينا قوة فّعالة على األرض لطمأنة 

الكرد وضمان عدم عودة داعش«.
من  الكرد  حتمي  آمنة  منطقة  على  حصلنا  »إذا  قال  حني  ويف 
تركيا والعكس فهذا أمر جيد وتأرخيي«، إال أنه رأى أن »محاية 
النفط من إيران وداعش ميثل مصلحة قومية للواليات املتحدة، 

إذا فعلنا ذلك فالنهاية جيدة وإال ستكون سيئة«.
وإذ أشار  إىل أن التغيريات اليت أجراها ترامب مشجعة، إال أنه 

أكد »لكن إن مل نتوصل إىل نتيجة فسنحاسبه«.

سميث: أمريكا خسرت سوريا واألسد األقوى اآلن
آدم  األمريكي  النواب  املسلحة يف جملس  القوات  رئيس جلنة 
معتربًا  بغيض،  أمر  للكرد  ما حدث  أن  اعترب من جهته  مسيث، 
ملنع  وسعها  يف  ما  كل  بذل  يف  املتحدة  الواليات  فشل  أن 
املصري احلالي للكرد مبثابة خيانة لشريك رئيسي وخطأ جسيم 

يف السياسة اخلارجية.
كما لفت إىل أن إعالن الرئيس للنصر يف سوريا هو عدم فهم 
للوضع هناك. وبنّي أنه »ال وجود للنصر هنا، فرتكيا غزت بلدًا 
آخر وأجربت الكرد على النزوح من أراضيهم«، معتربًا أن هذه 
خسارة ملصاحل الواليات املتحدة يف املنطقة، معتربًا أن »روسيا 

ونظام األسد األقوى اآلن«.
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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

 2019 األول  تـشرين   26 Saturday 26 October 2019الـسبت 



Page 23صفحة 23     

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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أســرة

 2019 األول  تـشرين   26 Saturday 26 October 2019الـسبت 

ُيعد العضو الذكري أهم أعضاء اجلهاز التناسلي لدى الرجال وهو 
أكثر أعضاء اجلسم اهتمامًا من ِقبلهم، ولكن هناك بعض العادات 
الذكري دون  الرجل  أن تؤدي إىل تدمري عضو  اليت ميكن  السيئة 

أن يعلم.
يعرض هذا التقرير أكثر العادات اليسيئة ضررًا بالعضو الذكري و 

القدرة اجلنسية لدى الرجال .

1- عالقات جنسية أكثر
إن ممارسة الرجال الذيت تتخطى أعمارهم الـ45 عام للعالقة اجلنسية 
عرضة  أقل  جتعلهم  األقل  على  إسبوعيًا  واحدة  مرة  زوجاتهم  مع 
لإلصابة يضعف االنتصاب والضعف اجلنسي بنسبة 40% من الرجال 

الذي ال يعتربون اجلنس من أولوياتهم.

2- القليل من التمارين
اجلنسية  بالصحة  تهتم  اليت  األمريكية  الطبية  الدوريات  أشارت 
الرياضية جيعلهم  التمارين  للمارسة  الرجال  إهمال  أن  الرجال  لدى 
عرضة لإلصابة بالضعف اجلنسي بنسبة تفوق الـ 50% باملقارنة مع 
نظرائهم الذين ميارسون التمارين الرياضية ملدة ساعة يوميًا وليس 
الشاقة لكي تنعم بصحة جنسية  الرياضية  التمارين  عليك ممارسة 

جيدة فالرياضات اخلفيفة مثل املشي كافية .

3- التدخني
 40 مايقارب  على  الواحدة  السيجارة  داخل  املوجود  التبغ  حيتوي 
مادة كيمائية مسرطنة كفيلة بإنهاء حياتك، وليس صحتك اجلنسية 
العضو  شكل  تشوه  اجلنسية  الطبية  الدراسات  أثبتت  ولقد  فقط 
الذكري وقلة إنتاج احليوانات املنوية عند املدخنني باملقارنة مع غري 

املدخنني.

4- النوم
التقتصر فوائد النوم على ختلص اجلسم من اإلرهاق وجتديد النشاط 
الذهين والبدني فقط، فبحسب دراسة طبية جنسية حديثة جلامعة 
شيكاغو األمريكية هناك عالقة وثيقة بني النوم وإنتاج اخلصيتني 
هرمون الذكورة »التستوتريون« املسؤول عن إنتاج احليونات املنوية 
والقدرة اجلنسية لدى الرجال، ونصحت الدراسة الرجل باحلصول على 
أكثر من 5 ساعات يوميًا من النوم املتواصل لقدرة جنسية أفضل.

5- إهمال البطيخ
حيتوي البطيخ على مادة تسمى السيرتولني أجينني واليت تعمل على 
توسعة األوعية الدموية للقضيب عن طريق زيادة ُأكسيد النيرتيك 
مما يؤدي إىل عالج ضعف االنتصاب أثناء العالقة اجلنسية، واجلدير 
بالذكر أن حبوب الفياجرا الكيميائية حتتوي على نفس املواد اليت 

حيتوي عليها البطيخ .

6- الوجبات السريعة
على  اليت حتتوي  السريعة  الوجبات  تناول  إىل  الرجال  معظم  يتجه 
بتكتل  تتسبب  اليت  املهدرجة،  والزيوت  الدهون  من  هائلة  نسبة 
الدهون داخل األوعية الدموية بالقضيب مما جيعل عملية تدفق الدم 

للعضو الذكري حلدوث عملية االنتصاب أمرًا يف غاية الصعوبة .

7- مشاهدة التلفاز
أشارت جامعة هارفرد األمريكية إىل أن اجللوس أمام شاشات التلفاز 
ملدة تتجاوز الـ 44 ساعة إسبوعيًا يقلل إنتاج اخلصيتني للحيوانات 

املنوية؛ لذا حاول أن ال تقضي أوقاتًا طويلة أمام التلفاز.
8- شاشات اللمس

الصحي  املعهد  ولكن  الشيء،  بعض  غريب  السبب  هذا  يبدو  قد 
األمريكي أصدر مؤخرًا حبثًا علميًا لدراسة األشعة حتت البنفسجية، 
اللوحية، ولقد توصل  الذكية واحلواسيب  اليت تنبعث من اهلواتف 
الذكية  األجهزة  تلك  تطلقها  اليت  الكبرية  الكمية  أن  إىل  الباحثون 
من املمكن أن تتسبب بسرطانات اجللد املختلفة إذا مت التعرض هلا 
ألوقات كبرية، باإلضافة إىل أن هذه األجهزة تؤثر على صحة اجلهاز 

التناسلي للرجال على املدى البعيد .
9- أسنانك حبالة سيئة

مت مالحظة أن معظم الرجال الذين يعانون من الضعف اجلنسي ميلكون 
التهابات بكتريية وإصابات يف اللثة وهو األمر الذي أشارت إليه 
دراسة طبية جلامعة هارفرد األمريكية عام 2012 ولقد حلل القائمون 
من  الكثري  عنها  ينتج  اللثة  إصابات  بإن  األمر  هذا  الدراسة  على 
البكرتيا الضارة اليت تنتقل مع الدم إىل باقي أعضاء اجلسم ومن 

بينها القضيب مما يتسبب يف ضعف اإلنتصاب.
10- عدم االقرتاب من القهوة

وجد الباحثون يف جامعة تكساس األمريكية أن الرجال الذين يشربون 
انتصاب وصحة جنسية  القهوة مبقدار كوبني يوميًا يتمتعون بقوة 
أفضل من نظرائهم الذين اليشربون القهوة، ولقد أثبتت الدراسة 
توسعة  على  يساعد  القهوة  مكونات  أهم  ُيعد  الذي  الكافيني  أن 
شرايني العضالت امللساء املوجودة يف القضيب مما يساعد على 

تدفق الدم بغزارة أثناء عملية االنتصاب.

10 عادات تدمر العضو الذكري تعرف 
عليها اآلن لتجنب تلك املشكلة الكبرية

وعبارات  زواجها،  بناء  على  القدرة  متنحها  املرأة  تقوهلا  كلمات 
ترددها مبثابة احلرارة اليت ميكن بها ضبط مناخ احلياة الزوجية. 
فالكلمات مهمة جدا للرجل الذي يف حاجة ماسة لسماعها من املرأة 

اليت حيبها.
وهناك بعض العبارات اليت هلا تأثري هائل على سفينة الزواج، 
العبارات  ترديد  على  أنفسهن  السيدات تشجيع  على  لذلك جيب 

والكلمات اليت جيتاج الرجل مساعها من املرأة.

املرأة، وذلك  أن يسمعها من  زوج  يريد كل  أشياء  إليك عشرة 
:familyshare حبسب موقع

»أنا على ثقة يف حكمك«
كل إنسان يريد أن يشعر باالحرتام والثقة من قبل زوجته، فالثقة 

يف حكمه وقراراته هو أحد عالمات احلب واالحرتام.
وال يستطيع الزوج البقاء على قيد احلياة دون ثقة من زوجته، 

فالثقة تعين الكثري بالنسبة له.

»أنا أقدر كل ما تقوم به«
حيتاج الرجل إىل االستماع إىل عبارات بسيطة تعرب املرأة من خالهلا 
عن التقدير والشكر من حني آلخر، وذلك مثل »شكرا لك« أو »أنا 
أقدر كثريا ما تفعله«، وهو ما سيخلق موجة من األدرينالني يف 
حال  موقفه يف  تغيري  على  القدرة  الذي مينحه  واالمتنان  روحه، 

اخلالف بينكما.

اهمسي بكلمات محيمة يف أذنه

إذا كنت تريدين أن يكون زوجك يف حالة مزاجية، فأرسلي له على 
الفور رسالة نصية أو اهمسي يف أذنه بعبارات محيمة جتعله يفكر 
بك طوال يومه، كما جتعله يعرف أنه موجود يف ذهنك، األمر الذي 

من شأنها أن جيعل يومه مجيال.

»أنتظرك هذه الليلة«
عنها،  انقطاع  دون  املرأة  مع  أوقات طويلة  لقضاء  الرجل  يتوق 
خصوصا يف السنوات اليت يصعب فيها حتقيق التوازن بني العمل 

والزواج وتربية األطفال.
فهو حيتاج إىل معرفة أنه ال يزال ميثل أولوية بالنسبة للمرأة أم ال، 
لذلك خصصي له جزًءا منتظما من روتينك اليومي؛ ليكون واحدا 

من أفضل االستثمارات اليت تنعش زواجك.

»أنت أفضل صديق لي«
يريد الرجل من املرأة أن تراه أفضل صديق لديها، ورغم أن الرجل 
يريد أن يعرف أن زوجته حتبه، ولكنه يريد أيضا أن يعرف أنها 

حتبه بصدق كما هو، وأنها مستمتعة بوجوده معها.

»أعتقد أنك تستطيع...«
عند إجناز شيء ما جيب الرجل أن يرى إميان زوجته به وبقدراته، 
وهو ما يشجعه على تقديم أفضل ما عنده. وجيب أن تكون الزوجة 

أكرب مشجع لزوجها، وليس أكرب ناقد له.

»كنت خمطئة.. أنا آسفة«
هذه تنطبق فقط عندما تقولي أو تفعلي شيئا خاطئا، فاالعتذار 

خطوة جيدة حنو الشفاء من أمراض العالقات.
ولكن جيب االنتباه من أن االعتذار من طرف واحد دائما خيلق حالة 
من عدم التوازن الصحي يف العالقة الزوجية، فيجب على الطرفني 

تقديم االعتذار يف حال اخلطأ.

»أنت تبدو وسيما جدا اليوم«
يريد زوجك أن يعرف مدى جاذبيته وقوته بالنسبة لك، وهل رجل 
قادر ومرغوب فيه أم ال. وبغض النظر عن مدى ثقتك به فهو 

حباجة إىل مساع هذه الكلمات منك.

»أنا سعيد جدا«
أن  ويريد  به،  املرأة  على مدى سعادة  الرجل جناحه كزوج  يبين 

يفعل كل ما يف وسعه لتحقيق السعادة هلا.
وعندما تردد املرأة على مسامع الرجل »أنا سعيدة جدا معك« فإنها 

متنحه الفرح وراحة البال.

»سوف أحبك دائما«
يذهب.  أو  يأتي  متقلب  على شعور  قليال  يزيد  عاملنا  احلب يف 
مدى  معه  سعيدة  تكوني  وأن  احلب  له  تكين  أن  زوجك  ويريد 

احلياة. 

يف النهاية، فإن قوة التزامكم حتدد يف نهاية املطاف مدى قوة 
زواجك.

10 عبارات حيتاج الزوج 
مساعها من املرأة

معظم الرجال خيشون من االرتباط والدخول يف عالقة رمسية تنتهي 
بالزواج ولكي نفهم هذا السلوك علينا أن نفهم األسباب ليمكنك 

التغلب على خماوف خطيبك من الزواج.
ونقدم لِك يف هذه املقالة أسباب خوف الرجال من االرتباط: 

اخلوف من فقدان احلرية
الرجال يشعرون أنهم كالطيور ويريدون الشعور بأنهم ميكنهم فعل 
ما يريدون وقتما يريدون ولن يتخلى الرجل عن هذه الفكرة بسهولة 

يف العالقة الزوجية باإلضافة إىل التعرض للمساءلة أيضًا.
اخلوف من ترك امللعب

رحلة  أنهم يف  ويرون  مطلوبني  كونهم  من  يفرحون  دائما  الرجال 
حبث عن امرأة غري موجودة، والرجل خيشى االرتباط خوفًا من أنه قد 
انتهى به األمر على ذلك وهو كالعب حمرتف ال يريد االعتزال اآلن 

وهذا األمر حقيقي مهما أنكره الرجال مجيعا.
اخلوف من فقدان الوقت اخلاص به

يعتقد الرجل أنه بالتزامه يف العالقة أنه لن جيد الوقت الكايف ليفعل 
ما يريده وأنه سيكون مرتبط طوال الوقت بوقتك أنت ونشاطاتك 
أنت أو أنك ستتواجدين معه يف كل وقت ولن جيد وقته اخلاص 

ثانية. 
اخلوف من فكرة النضوج

ثابتة وأن لديه شقة مستقلة  الرجل يعمل بوظيفة  ليس معنى أن 
أو سيارة أنه نضج وأنه على استعداد لتحمل املسئوليات، وخاصة 
مسئولية الزواج وتكوين أسرة، وفكرة املسئولية جتاه تكوين أسرة 
تصيب الرجل باهللع على عكس السيدات، السيدات ينضجن أسرع 

من الرجال.
اخلوف من فكرة الشريك الواحد والنهائي

خياف الرجل من فكرة االرتباط النهائي بشخص واحد والرجال عامة 
الشريك  فكرة  بتقبل  بسهولة  يلتزم  ولن  التعددية  النظرة  عندهم 

النهائي الواحد.

احذري .. 5 أسباب متنع 
الرجال من االرتباط

الزواج يعين املسؤولية واحرتام الطرف اآلخر، واملشاركة يف احللوة 
واملرة، فيجب على الزوجة أن تشجع زوجها ليكون األفضل، وجيب 
على الرجل أن يهتم بزوجته لتكون أمجل امرأة. وقد مير بيت الزوجية 
ببعض اخلفقات اليت تؤثر على العالقة بني شريك احلياة والطرف 

واآلخر كان ينتاب الرجل مثال شعورا بالفشل.
جترح  أن  دون  بتمهل  املشكلة  هذه  مع  الزوجة  تتعامل  أن  وجيب 
الرجل أو تهني كرامته، ويف نفس الوقت جيب أن ترفع من معنوياته 

ليصبح رجال ناجحا يشار إليه بالبنان.
قالت الدكتورة دعاء راجح االستشارية االجتماعية واألسرية: »كانوا 
زمان كانت  النساء  امرأة، ألن  رجل عظيم  وراء كل  زمان  بيقولوا 
ذكية وبتعرف تشجع جوزها وحتفزه على أنه يتقدم ويتحسن ويتطور، 
كانت بتبقى فاهماه كويس وبتعرف تلقط نقاط القوة عنده، وتكربها 
جواه علشان يكتسب ثقة يف نفسه، وبتعرف تلقط نقاط الضعف 
الي خملياه فاشل، وتوجهه برمحة وحبب ومن غري ما تكسر مآديفه 

أو تقلل من قيمته«.
وأضافت راجح يف بدوينة هلا عرب فيسبوك: »لألسف البنات دلوقت 
بتقعد تقطم فيه وتعايره وحتسسه أنها مش راضية عن أداؤه، وال 
راضية عنه زي األمهات ما بتعمل بالظبط، يعين مش كفاية عليه 
أمه وعبارة »دي ذقين لو فلحت« تيجي املدام وتكمل على بقيته«.
وتابعت االستشارية االجتماعية: »والنتيجة شباب متلقح يف األرصفة 
فاقد الثقة يف نفسه وإمكاناته ومعتمد على اآلخرين، دا غري اإلحباط 

واليأس الي ماليه، وقليل ملا تالقي حد فيهم فاحل«.

وأوضحت راجح أن: »الرجل بيشوف نفسه يف عيون مراته، لو هي 
ولو  كويس،  إنسان  أنه  نفسه  قرارة  هيحس يف  كويس  شايفاه 
شايفاه فاشل ومفيش منه رجا هيشوف نفسه كده برده، والست 
الشاطرة هي الي تديله ثقة يف نفسه بكرت املدح يف تصرفاته الي 

ممكن تعجبها«.
السابقة يف  جناحه  »بلحظات  الرجل  بتذكري  الزوجة  راجح  ونصحت 
أوقات اإلحباط.. أنت حققت كذا وكذا وكذا، وقادر حتقق املزيد، 
وتشجيعه على أنه يتحسن ويتطور، واإلميان بأنه قادر على كده.. 

أنا متأكدة أنك هتقدر تنجح«.
وشددت االستشارية األسرية على ضرورة »التفكري معاه يف طرق 
أنها  كله  دا  من  واألهم  أمكن،  إن  واملساعدة  والتطوير  التحسني 
املطلوب،  املستوى  على  مش  كان  مهما  أدائه  عن  راضية  تكون 
ألن ممكن تكون إمكاناته هي كده ضعيفة، وال يكلف اهلل نفسا إال 

وسعها«.
الفسيخ  من  تعمل  بتقدر  الشاطرة  »الست  أن  إىل  راجح  وأشارت 
شربات زي ما بيقولوا، بس املهم تتعلم تتواصل معاه بشكل أفضل 

إزاي«.

زوج يشعر بالفشل .. كيف 
تتعامل معه املرأة؟
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أظهرت عمليات رصد بقمرين اصطناعيني، أحدهما أوروبي، واآلخر 
أمريكي تابع لوكالة »ناسا«، انفصال جبل جليد أكرب من مساحة 
مدينة باريس بـ 15 مرة عن أنتاركتيكا، يبلغ مساحته حنو 1600 
كيلومرت مربع، غري أن العلماء يرجعون ذلك للدورة الطبيعية للغطاء 

اجلليدي القطيب.

وانفصل جبل اجلليد، الذي مسي »دي28« عن احلاجز اجلليدي شرق 
القارة، بني 24 و25 ايلول، حبسبما أظهرت عمليات الرصد، وتبلغ 
مساكته حنو 210 أمتار، وحيوي 315 مليار طن من اجلليد، على ما 
تفيد عاملة اجلليد األمريكية، هيلني أماندا فريكر. وقد تبدو هذه 
األرقام هائلة، إاّل أن جبال اجلليد تندرج يف إطار الدورة الطبيعية 
على  القطيب  اجلليدي  للغطاء  امتداد  هي  اليت  اجلليدية،  للحواجز 

املياه.

وأوضحت فريكر، بأن احلواجز اجلليدية، ينبغي أن ختسر من كتلتها، 
وتزداد  حجمها.  على  احملافظة  أرادت  إن  بانتظام،  تزداد  ألنها 
الكتلة من الثلوج اليت تتساقط على القارة، ومن األنهر اجلليدية، 
اليت تتجه بهدوء حنو الشواطئ. وشرق أنرتكتيكا خمتلف عن غرب 
هذه القارة، وعن غرينالند، حيث االحرتار أسرع بكثري فيهما، بسبب 
التغري املناخي. وأشارت إىل أن جبل جليد أكرب بـ 3 مرات من  اجلبل 
الذي انفصل قبل سنتني عن أنتاركتيكا، مما أثار بعض الذعر يف 

تلك الفرتة.

وهذا  كتلته  من  خيسر  أن  جيب  اجلليدي،  الغطاء  أن  وأوضحت 
طبيعي، كما أن األمر حساس، وهذا ال يعين بأن التغري املناخي 

غري موجود، إاّل أن ما حدث اآلن غري مرتبط بالتغري املناخي.

كتلة جليد حبجم 15 ضعفا من 
باريس ينفصل عن القطب 

اجلنوبي

عثر علماء يف والية جورجيا األمريكية على أنواع غازية من األمساك 
اليت ميكنها البقاء على قيد احلياة أليام عّدة على اليابسة، وحّذر 
املفرتسة،  األمساك  هذه  من  الوالية  يف  الربية  احلياة  مسؤولو 
مطالبني الصيادين وكل من يعثر عليها »بقتلها فورا«، حبسب ما 

نقلت صحيفة »إندبندنت«.

مسكة الـ شنة أرغنية ذات رأس الثعبان هي من أنواع مفرتسة للغاية 
من األمساك، وتعترب تهديدا كبريا ملختلف األمساك األخرى املوجودة 
يف حميطها. ويسمح جهاز التنفسي غري العادي بالبقاء على قيد 
احلياة خارج املاء، ملدة تصل يف بعض احلاالت إىل 4 أيام. هي من 
األنواع األصلية يف كل من الصني وروسيا وأجزاء من جنوب شرق 
آسيا، ومت اإلبالغ عنها يف أوروبا ألول مرة يف تشيكوسلوفاكيا 
وشوهدت  اخلمسينات،  يف  حاليا(  وسلوفاكيا  )التشيك  السابقة 

ألول مرة يف الواليات املتحدة يف عام 2002. 

وزارة موارد احلياة الربية يف جورجيا قالت إن الصيادين هم خط 
يذهبون  الذين  األشخاص  ودعت  النوع،  هذا  ضد  األول  الدفاع 
إىل الصيد للتأكد من أنهم حيتفظون بالطعم بعيدا من املاء خالل 
االسرتاحة من الصيد، والتخلص منه بشكل صحيح بعد ذلك، ملنع 

إطعام األمساك ذات رؤوس الثعابني، عن غري قصد.

أعداده بشكل  النوع املفرتس من األمساك، مضاعفة  وميكن هلذا 
كبري يف أقل من عامني، حيث تضع األنثى ما يصل إىل 100 ألف 
بيضة يف السنة، واليت تصل إىل مرحلة النضج اجلنسي يف عمر 
األنواع  الكثري من  حياة  ما يهدد  أو ثالث سنوات، وهذا  سنتني 
األخرى من األمساك وكذلك القشريات والالفقاريات، وهي املواد 

الغذائية املفضلة لدى السمكة ذات رأس الثعبان. 

مسكة برمائية مفرتسة تهدد 
الواليات املتحدة والسلطات تدعو 

اىل »قتلها فوًرا«

كمهتمني  األطفال  من  اآلالف  مئات  »فيسبوك«  منصة  صّنفت 
حتقيق  إليه  توّصل  ملا  وفقًا  والكحول،  املقامرة  حول  بإعالنات 
اإلذاعة  ومؤسسة  الربيطانية  »الغارديان«  صحيفة  أجرته  مشرتك 

الدمناركية.

ونقلت الوكاة الوطنية لإلعالم أّن أدوات اإلعالن اخلاصة بالشبكة 
االجتماعية كشفت أن 740 ألف طفل دون سن 18 جرى تصنيفهم 
على أّنهم »مهتّمون باملقامرة«، بينما صّنفت زهاء 940 ألف قاصر 

على أنهم »مهتمون باملشروبات الكحولية«.

ا بواسطة »فيسبوك«، استناًدا  ويتم إنشاء هذه اإلهتمامات تلقائيًّ
إىل ما تعّلمته عن املستخدم من خالل مراقبة نشاطة على الشبكة 
رسائل  لتوجيه  استخدامها  ذلك  بعد  للمعلنني  وميكن  االجتماعية، 
مهتمة  أنها  على  حتديدها  مت  اليت  الفرعية  للمجموعات  مستهدفة 

باملوضوع.

اليت  باإلعالنات  نسمح  »ال  بيان:  يف  »فيسبوك«  شركة  وقالت 
تروج لبيع الكحول أو املقامرة للقاصرين على املنصة وحنن نوقف 
املنظمني  مع  كثب  عن  نعمل  أننا  كما  جنده،  عندما  النشاط  هذا 
لتقديم التوجيه للمعلنني ملساعدتهم على الوصول إىل مجاهريهم 

بشكل فعال ومسؤول«.

لألطفال  املستهدفة  الرسائل  بإرسال  للمعلنني  الشركة  وتسمح 
استنادا إىل اهتمامهم بالكحول أو املقامرة، وقدم شخص من داخل 
الشركة مثاال على ذلك عرب خدمة مكافحة املقامرة اليت ترغب يف 
الوصول إىل األطفال الذين قد يواجهون مشكلة املقامرة وتقديم 

املساعدة والدعم هلم.

»فيسبوك« يصّنف أطفااًل 
كـ«مهتّمني باملقامرة والكحول«

ادعى أحد املواطنني إىل قسم شرطة القصاع يف العاصمة السورية 
أخالقية  غري  أعمال  متارس   ) ي   . ر   ( تدعى  امرأة  بأن  دمشق 

واحتالت عليه مببلغ مالي.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أنه مت إلقاء القبض املدعى عليها 
معها  وبالتحقيق   ) ر. ي   ( باسم  مزورة  هوية  أنها حتمل  وتبني 
اعرتفت بتزوير نسبتها واسم والدتها مبساعدة احد معقيب املعامالت 

مقابل املنفعة املادية واجلسدية.

 كما اعرتفت أنها تستدرج الزبائن من عدة أماكن ملمارسة اجلنس 
ووالدتها  شقيقها  مع  باالشرتاك  حريتهم  حبجز  وتقوم   ، معهم 
حيث تقوم باصطحاب الزبون اىل منزهلا ليمارسا اجلنس ثم يدخل 
شقيقها ووالدتها عليهما بغتة ويتم تهديده بالقتل إذا مل يتزوجها 
أو يبصم على أوراق فارغة، ثم يقومون بابتزازه الحقًا باألوراق اليت 
بصم عليها ويأخذون ما حبوزته من أموال كي ال يتعرض للفضيحة 

أمام عائلته.

تستدرج ضحاياها إىل منزهلا 
ملمارسة الدعارة وتبتزهم مبساعدة 

شقيقها وأمها!
القبض على على  احلميدية يف دمشق  القى عناصر قسم شرطة 

امرأة قامت بتنفيذ عدد كبري من عمليات السرقة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أنه نتيجة التحريات اليت قام بها 
قسم شرطة احلميدية يف دمشق يف حوادث السرقة اليت حصلت 
يف بعض املنازل متكن من التوصل اىل معلومة هامة تفيد مبعرفة 
الفاعل، وهي امرأة يف الثالثينيات من العمر جمهولة اهلوية كانت 
عباءة  بلباس  مرة  متنكرة  القدمية  دمشق  أحياء  بعض  إىل  ترتد 
أبواب  بطرق  تقوم  وقميص،  جينز  بنطال  بلباس  وأخرى  سوداء 
املنازل حبجة أنها تبحث عن عمل كخادمة أو حبجة شرب املياه أو 

قضاء حاجة.

من خالل البحث والتحري ومجع املعلومات الالزمة عنها متكن قسم 
شرطة احلميدية من إلقاء القبض عليها وتبني أنها تدعى ) م .ع 
(، وبالتحقيق معها اعرتفت بسرقة أكثر من ) 50( مخسني منزاًل 
وريفها  دمشق  حمافظة  من  متعددة  مناطق  يف  املغافلة  بطريقة 
الشاغور،  برزة،  مساكن  العمارة،  القصاع،  احلميدية،   { وهي: 
{، والعديد من املنازل يف حمافظة درعا، وذلك  جرمانا، دويلعة 
بطريقة املغافلة مستغلة ترك أبواب املنازل مفتوحة أو انشغال ربة 
املنزل بأعمال الطبخ لتدخل وتسرق ما تعثر عليه من هواتف ذكية 

ونقود، ومصاغ ذهيب، وحواسيب نقالة.

كما اعرتفت بارتكابها عملية سلب بأحد املنازل يف حي الكاشف 
بدرعا، حيث دخلت إليه مستغلة عطف صاحبة املنزل بذريعة شدة 
حاجتها للعمل وأثناء انشغاهلا قامت بتكبيل ابنتها املقعدة وتكميم 
فمها وتقييد يديها وسلبها مثانية أساور ذهبية تبلغ قيمتها أكثر 

من ثالثة ماليني ونصف املليون لرية سورية.
املقبوض  من  سورية  لرية  ماليني  ستة  من  أكثر  اسرتداد  مت 

القبض على امرأة سرقت 50 منزالً يف سوريا!
معها  مستمرة  التحقيقات  ومازالت  خليوية،  أجهزة  عليها،وعشرة 

لكشف مجيع السرقات، وسيتم تقدميها إىل القضاء املختص .

وزيرة تستقيل من أجل عائلتها
قادت  اليت  فالسرتوم،  مارجوت  السويدية  اخلارجية  وزيرة  قالت 
سياسة بالدها اخلارجية املناصرة لقضايا املرأة منذ توليها املنصب 
يف عام 2014، إنها ستستقيل لقضاء وقت أطول مع عائلتها، وفق 

ما اشارت »سكاي نيوز«.

السابق  يف  وعملت  اإلنسان،  حلقوق  قوية  مناصرة  وفالسرتوم 
ممثلة خاصة لألمم املتحدة يف قضايا العنف اجلنسي داخل مناطق 

الصراع. وتولت منصب مفوضة االحتاد األوروبي لفرتين.

لدي  ما  »قدمت كل  بيان:  السويدية يف  اخلارجية  وزيرة  وقالت 
الدولي  املستوى  على  باالحرتام  حيظى  آمنا  )بلدا(  السويد  جلعل 
الوقت لقضاء وقت أطول  »حان  وبالتقدير كشريك«. وأضافت: 

مع زوجي وأوالدي وأحفادي«.

واضطرت الوزيرة يف وقت سابق من العام اجلاري إللغاء زيارة لكيان 
بدولة فلسطني.  السويد  اعرتاف حكومة  بعد  االحتالل اإلسرائيلي 

وقد سحبت سلطات االحتالل أيضا سفريها من ستوكهومل.

رئيس  يعلن  أن  تتوقع  إنها  السويدية  لإلذاعة  فالسرتوم  وقالت 
الوزراء ستيفان لوفن اسم الوزير اجلديد الثالثاء املقبل. وذكرت 
فورا،  منصبها  ترك  ترغب يف  إنها  قالت  فالسرتوم  أن  احلكومة 

لكنها مل حتدد موعدا لذلك.
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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

العنب
القّيمة  املكونات  من  العديد  على  العنب  حيتوي 
تتمتع  إذ  اجلسم،  أعضاء  تنقية  تسهم يف  اليت 
هذه الفاكهة اللذيذة بتأثري مدر للبول، ويساعدنا 
أن  الدم، كما  الكوليسرتول وتنقية  على خفض 
ولكن  لألكسدة.  املضادة  باملواد  غين  العنب 
تأكد بأن حترص على التقليل من العنب الذي ال 
حيتوي على البذور، إذ حيتوي على كمية أعلى من 

املتوسط من السكر.

الطماطم
وفيتامني  األكسدة  مبضادات  غنية  الطماطم 
وينشط  لدينا  املناعة  نظام  يدعم  الذي  سي 
أنزميات الكبد املسؤولة عن حتلل السموم. ميكن 
لفيتامني سي حتييد السموم غري املرغوب فيها 
واألسيتالديهيد  والفورمالديهايد  السيانيد  مثل 

والنيرتوسامينيز والنيكوتني.

احلمضيات
اليت  احلمضيات  مثار  على  ينطبق  نفسه  األمر 
حتتوي أيضًا على كميات كبرية من فيتامني سي. 
املعدة وحتسني  فإنها تطهر  إىل ذلك  باإلضافة 
وظيفة القولون. باملناسبة تعزز احلمضيات إنتاج 
خاليا الدم والكوالجني اجلديدة، مما ينعكس على 

مجال البشرة.

الكرفس
وجد العلماء أن الكرفس حيتوي أيضًا على مركبات 
ال  اليت  واللوتيولني،  كاالبيغينني  الفالفونويد 
تعزز  و  الدماغ  خاليا  تشكيل  حتفيز  على  تعمل 
إىل  الدراسات  وتشري  بل  بينها فقط،  االتصال 
اجلسم.  السرطانية يف  اخلاليا  انتشار  متنع  أنها 
منظف  مبثابة  الكرفس سيكون  كأس من عصري 
طبيعي لطيف ينظف اجلسم من السموم ببساطة.

نبات اهلليون
اهلليون نبات غين بالغلوتاثيون، الذي يعترب من 
أقوى مضادات األكسدة، حيث يساعد على إزالة 
السموم من امللوثات وتقليل اإلجهاد التأكسدي، 
التقدم يف  إىل  بنا  ويؤدي  خاليانا  يهاجم  الذي 
العمر بشكل أسرع. إذا عليك بتناوله بانتظام من 

أجل شباب دائم.

التفاح
تبقي  اليوم  يف  تفاحة  اإلجنليزي:  املثل  يقول 
الطبيب بعيدًا! من املؤكد أن أمعاء اجلسم حتب 
التفاح كثريًا! ما يسمى بـ »الفالفونويدات« يوجد 
بشكل كبري يف قشر التفاح ولّبه. وتساعد هذه 

أطعمة ختلصك من مسوم اجلسم
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ميكن لضغط الدم املرتفع أن يهدد بتطور اخلثار أو 
ظهور جلطة أو نوبة قلبية، لذلك من املهم خفضه 
يف الوقت املناسب، ولذلك دعا املتخصصون إىل 
طرق بسيطة لتحقيق االستقرار يف الضغط دون 

دواء.

يعترب ضغط الدم مرتفعا عندما يكون مؤشر الضغط 
عند 90/140 وأعلى، وأسهل طريقة لتخفيضه هي 
ينصح  ذلك  ومع  البول،  ومدرات  املثباط  تناول 

العلماء يف املقام األول بضبظ منط احلياة.
مانهايم  جامعة  مستشفى  يف  ألستاذ  فوفقا 
على  يساعد  الوزن  فقدان  إن  كرامر،  برينهارد 
استقرار ضغط الدم، فزيادة أربعة أرطال إضافية 
ميكن أن تؤدي إىل زيادة يف ضغط الدم، كما 

نقل موقع »ميديك فورم«.
من الضروري أيضا ختفيف النظام الغذائي، حيث 
األلبان  ومنتجات  والفواكه  اخلضروات  تساعد 
ارتفاع  مكافحة  يف  امللح  ورفض  الدسم  قليلة 

ضغط الدم.
اخلفيف  الركض  أيضا،  مهم  البدني  والنشاط 
خفض  يف  تساعد  والسباحة  الدراجات  وركوب 
األلعاب  من  دقيقة   150 أن  حيث  الدم،  ضغط 
الدموية  األوعية  تقوي  األسبوع  يف  الرياضية 

والقلب.
واملغنيسيوم  والثوم  الشوندر  وعصري  الزعرور 
تساعد على خفض الضغط، حيث يوصي اخلرباء 
يوميا  العصري  من  لرت  ربع  إىل  يصل  ما  بشرب 
و300-500 ملغ من املغنيسيوم، مما يساعد على 

اسرتخاء األوعية الدموية.
توسيع األوعية الدموية، وبالتالي، خفض ضغط 
الدم عن طريق زيارة الساونا، ومع ذلك فإن هذه 
الطريقة مناسبة فقط لألشخاص الذين ال يعانون 

من مشاكل صحية خطرية.

والية  يف  كلينيك«  »مايو  مستشفى  أجرى 
اىل  توّصلت  جديدة  دراسة  األمريكية  مينيسوتا 
متعلقة  الكالب حيمل فوائد صحية  مع  النوم  أّن 
بالنوم، حبسب ما نقل موقع »روسيا اليوم« عن 

صحيفة »مريور« الربيطانية.
بصحة  يتمتعون  مشاركًا  أربعني  الباحثون  وتتبع 
بالنوم،  متعلقة  مشاكل  من  يعانون  وال  جيدة 
باإلضافة إىل كالب ال تتجاوز أعمارهم ستة أشهر. 
ووجدت النتائج أن كل مشارك ينام بشكل أفضل 
عند النوم مع كلبه، بغض النظر عن حجم الكلب، 

السامة.  املواد  من  التخلص  يف  األمعاء  املادة 
للتمتع  العضوي  التفاح  تناول  األفضل  ومن 

بقشره اخلالي من املبيدات الكيماوية أيضًا.

البصل
خاص  بشكل  يعزز  البصل  يف  املوجود  الكربيت 
النبيت اجلرثومي املعوي الصحي، كما يدعم الكبد 
يف عملية التخلص من مسوم اجلسم. 100 غرام 
من البصل حتتوي على 50 ملغ من الكربيت، وهو 
اليومية  اجلرعة  من  باملائة   10 حوالي  يعادل  ما 

امُلوصى بها.

الرمان
حتى يتمكن الكبد من أداء مهامه بإزالة السموم 
»الوقود«  بـ  بنجاح، جيب علينا محايته وتزويده 
»البوليفينول«  مادة  تعمل  لذلك.  الضروري 
املوجودة يف الرمان كوقود لكبدنا، وتشجع على 
اإلجهاد  من  خالياه  ومحاية  الكبد  إنزميات  تكوين 
التأكسدي. كما يذهب العلماء إىل أبعد من ذلك، 
إذ يؤكدون أن تناول الرمان بشكل منتظم ميكن 
أن خيفف من أي تلف للكبد بسبب تناول الكحول 

أو التدخني.

البقدونس
البقدونس طعام رائع ومينح وجباتنا نكهة لذيذة، 
املتجمعة  السموم  إزالة  خالله  من  ميكننا  كما 
كاألبيول  مركبات  تساعد  إذ  الكليتني،  يف 
العطرية  األعشاب  يف  املوجودة  واملريستيسني 
األمر  اجلسم،  من  الزائد  املاء  من  التخلص  على 
أعباء  من  ويقلل  البول  إنتاج  بدوره  حيفز  الذي 

العمل على الكليتني.

اخلرشوف
ال يقلل اخلرشوف من مستوى الكوليسرتول لدينا 
فحسب، بل ويعمل أيضًا على تعزيز عمل الكبد 
والصفراء، مما مينحه قيمة كبرية إلزالة السموم 

من أعضاء اجلسم.

األناناس
على  شكلها  يف  اجلميلة  األناناس  مثرة  تساعد 
بأجسامنا،  األنسجة  يف  املتجمعة  السوائل  إزالة 
كما تعمل مكوناته على نقل السموم اليت استقرت 

يف أعضاء اجلسم من أجل طرحها خارجه.

الشاي األخضر
أنه  ومنها  الفوائد،  من  الكثري  األخضر  للشاي 
يتمتع بتأثري مضاد لاللتهابات وللفريوسات، كما 
حيمينا من األشعة فوق البنفسجية ويبطئ عملية 

أما  بالسرطان.  اإلصابة  منع  وميكنه  الشيخوخة، 
غناه مبضادات األكسدة فيجعله عاماًل فعااًل إلزالة 

السموم يف أعضاء اجلسم.

الكركم
آلالف السنني مت استخدام الكركم يف األيورفيدا، 
وهي منظومة من تعاليم الطب التقليدي يف شبه 
كما  اجلسم.  من  السموم  إلزالة  اهلندية،  القارة 
يتمتع الكركم بتأثري إجيابي على املعدة واجلهاز 
عملهما  يف  والصفراء  الكبد  ويدعم  اهلضمي 
مع  استخدامه  السموم. وميكن  إزالة  على  الدائم 
عصري الليمون بسخاء لصنع شراب صحّي مفيد 

للصحة.

الزجنبيل
جيب أال ختلو قائمة طعامنا اليومي من الزجنبيل. 
الدورة  فيه  املوجودة  العطرية  الزيوت  وحتفز 
الدموية وتشعرنا بالدفء. كما يسهل عملية هضم 

الطعام ويساعد على إزالة السموم من الكبد.

الثوم
اهلضم  تعزز  اليت  املعجزة  الثمرة  تلك  الثوم 
وتساعد على القضاء على املاء الزائد. كما يّذوب 
الدهون يف أعضاء اجلسم. وميكن أن يساعد يف 
والشرايني  الدماغ  يف  الضيقة  األوردة  تنقية 

التاجية.

اجلزر
اجلزر  استخدمت  القدمية  احلضارات  من  الكثري 
إزالة  يف  كبري  تأثري  من  به  يتمتع  ملا  كعالج، 
السموم من اجلسم، إذ حيتوي بيتا كاروتني الذي 
يؤثر كمضاد للجراثيم ويساعد الكبد على تقليل 

السموم.

طرق فعالة وبسيطة 
للتحكم بضغط الدم املرتفع

دراسة جديدة: النوم اىل جانب الكالب حيمل فوائد 
صّحّية مثرية!

أو عن كيفية حتركه حول صاحبه طوال الليل.
وقال لويس كراهن، من املستشفى األمريكي: 
»يفرتض معظم الناس أن وجود حيوانات أليفة 
يف غرفة النوم يسبب اضطرابا، لكننا وجدنا أن 
الكثري من الناس جيدون الراحة ويشعرون باألمان 

يف النوم مع حيواناتهم األليفة«.
وأشارت الدراسة إىل أن النوم مع الكالب ميكن 
يؤثر  ولن  واالسرتخاء  الراحة  من  نوعا  يوفر  أن 

سلبا على مالكي هذه احليوانات األليفة.
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Almost 120 properties 
will be forcibly acquired 
for construction of a $20 
billion-plus metro rail 
line from Parramatta to 
the central city, which is 
now slated to be opened 
by 2030, about two years 
later than expected.
As foreshadowed by The 
Sydney Morning Herald, 
transport officials on 
Monday began inform-
ing owners of properties 
flagged for acquisition af-
ter the Berejiklian govern-
ment announced the lo-
cations of seven stations 
along the Sydney Metro 
West rail line.
The stations will be built 
at Westmead, Parramatta, 
Sydney Olympic Park, 
North Strathfield, Bur-
wood North, Five Dock 
and the Bays Precinct at 
Rozelle.
Premier Gladys Bere-
jiklian said the new line 
- most of which will run 
through tunnels - would 
more than double the rail 
capacity between Parra-
matta and Sydney’s CBD.
“This crucial project will 
reduce the journey be-
tween Parramatta and the 
city to around 20 minutes 
with trains running every 
two minutes,” she said.
The travel time for a 
journey from the CBD to 
Olympic Park will be 14 

120 properties to be forcibly acquired for 
$20b Metro West rail line

minutes.
Of the 116 properties to 
be acquired for the proj-
ect, 23 are residential and 
93 commercial business-
es. The Bays Precinct will 
be the first site on which 
work will start because 
that is where tunnelling 
will commence. Tunnel 
boring machines are ex-
pected to start digging 
the line in 2022.
The government has yet 
to make a final decision 
on building metro sta-
tions at Pyrmont in the 
inner city, or Rydalmere, 
east of Parramatta, which 
have been dubbed “op-
tional stations”.
It is also finalising the site 
of the station in Sydney’s 
CBD, which is expected 
to be under Hunter Street, 
linking Wynyard and Mar-
tin Place.
A turn-back site for trains 
will be needed in the cen-
tral city. While that could 
be built at the CBD sta-
tion, the government has 
not ruled out Zetland in 
the inner south as the site 
of a turn-back or a sta-
tion.
Asked why the opening 
of the line was about two 
years later than expected, 
Transport Minister An-
drew Constance said it 
could be completed ear-
lier than 2030 but “we are 
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setting a realistic expec-
tation and, as always, this 
government will set about 
bettering it”.
So far, the Berejiklian gov-
ernment has committed 
$6.4 billion to Metro West 
over a four-year period. It 
declined to put a cost on 
the entire project, citing 
the need to retain “com-
petitive tension” in the 
bidding process for con-
tracts to build the project.
A large stabling yard and 
operations centre for the 
single-deck, driverless 
metro trains will be built 
at the Clyde and Rosehill 
industrial estate bounded 
by James Ruse Drive, the 
M4 motorway and Unwin 
and Shirley streets.
Metro West is effective-
ly the third stage of the 
city’s metro rail network. 
The first stage known as 
Metro Northwest from 
Rouse Hill to Chatswood 
opened in May, and the 
second stage under Syd-
ney Harbour and on to the 
CBD and Sydenham and 
Bankstown is due to be 
completed in 2024.
Labor leader Jodi McKay 
said the new timeline for 
completion of the project 
represented a “major bro-
ken promise” by the gov-
ernment.
“The tunnel boring ma-
chines are running a year 

late, the project at least 
two years late – and there 
is a massive funding black 
hole,” she said.
“With Parramatta light rail 
stage two all but axed, 
Olympic Park will have no 
major transport upgrade 
until 2030. Areas like Mel-
rose Park and Wentworth 
Point are exploding and 
people have moved there 
on faith.”
Sydney Metro West sta-
tion locations
Westmead: The east-
ern side of Hawkesbury 
Road, south of the exist-
ing Westmead station. 
The new station will have 
one entrance on Hawkes-
bury Road.
Parramatta: On the block 
bound by George, Mac-
quarie, Church and Smith 
streets with an entrance 
on Horwood Place.
Sydney Olympic Park: To 
the south of the existing 
train station. It will sit to 
the east of Olympic Bou-
levard with the main sta-
tion entrances between 
Herb Elliot Avenue and 
Figtree Drive, and off 
Dawn Fraser Avenue.
North Strathfield: Adja-
cent to the existing train 
station. New metro plat-
forms will sit alongside 
the existing station and 
entry to the station would 
be from a new entrance 
on Queen Street.
Burwood North: At the 
corner of Burwood and 
Parramatta roads, with 
entrances on both the 
north and south sides of 
Parramatta Road.
Five Dock: Located off 
Great North Road, be-
tween East Street and 
then at the corner of 
Second Avenue and Wa-
terview Street. The sta-
tion entrance will be at 
Fred Kelly Place off Great 
North Road.
Bays Precinct: Located 
between Glebe Island and 
White Bay Power Station 
with an entrance to the 
south of White Bay.

NSW Premier Gladys Berejiklian and transport minister Andrew Constance announce seven new stations to 
be built for Sydney’s West Metro.

Voters are mostly opposed 
to the repatriation from 
Syria of Islamic State wives 
and children holding Aus-
tralian citizenship.
Voters are mostly opposed 
to the repatriation from 
Syria of Islamic State wives 
and children holding Aus-
tralian citizenship.
A Newspoll found 59 per 
cent of 1634 voters polled 
between October 17 and 19 
are opposed to their return, 
against 36 per cent who 
were in favour, The Austra-
lian reported on Tuesday.
Some 20 Australian women 
and 46 children are strand-
ed in refugee camps in 
northern Syria following the 
defeat of ISIS.
The federal government has 
so far resisted calls for them 
to be brought home, saying 
the situation is too danger-

ous and would endanger 
the lives of defence troops 
sent to retrieve them.
Opposition to their return 
was strongest among Co-
alition voters at 70 per cent, 
according to the Newspoll.
But Labor voters appeared 
to be split on the issue, with 
50 per cent in favour of their 
repatriation and 45 per cent 
against.
Home Affairs Department 
secretary Mike Pezzullo told 
a Senate estimates hearing 
that bringing them back 
was “high risk” and de-
scribed the regions where 
the camps are situated as 
the “badlands”.
“It would it would have been 
much better, of course, for 
certain adults not to have 
made certain decisions to 
travel,” he told the hearing 
in Canberra on Monday.

Voters against return of ISIS wives, kids

Queensland’s premier has 
apologised to parliament 
after the ethics committee 
found her guilty of con-
tempt for stripping funding 
from Katter’s Australian 
Party.
Queensland’s premier has 
been forced to apologise to 
state parliament after be-
ing found in contempt for 
taking funding from Kat-
ter’s Australian Party when 
MPs refused to denounce 
former senator Fraser An-
ning.
Annastacia Palaszczuk 
threatened to take away 
the discretionary funding 
she had given the minor-
ity party years earlier if its 
three Queensland MPs did 
not denounce Mr Anning 
over a speech.
In a report tabled in par-
liament on Tuesday, the 
ethics committee found 
her actions amounted to 
improper interference with 
the free performance by 
the KAP members and con-
stituted contempt.
“I accept the findings of 
the report,” she told parlia-
ment.
“I accept responsibility for 
the actions I took which led 
to those findings, and I offer 
my unreserved and sincere 
apology to the House.”

Mr Anning was widely con-
demned for using the Nazi-
associated phrase, “final 
solution”, during his first 
speech in federal parlia-
ment.
Ms Palaszczuk pulled fund-
ing for a special staffing ar-
rangement when MPs Rob-
bie Katter, Shane Knuth 
and Nick Dametto refused 
to call out Mr Anning.
She was then referred to 
the Crime and Corruption 
Commission, which found 
the premier technically 
broke the law through her 
actions, but left it up to the 
parliament to decide what 
to do next.
The ethics committee 
found the premier intend-
ed her actions but did not 
intend to commit wrongdo-
ing.
“The committee is cogn-
isant that the premier be-
lieved that her actions in 
calling out ‘hate speech’ 
and putting what she be-
lieved to be legitimate 
pressure on others to also 
condemn hate speech, was 
in the public interest,” the 
report said.
“But the premier is a se-
nior, long-serving member 
and arguably, should have 
realised the consequences 
of her actions.”

Qld premier apologises for Katter contempt
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Labor has put the blow-
torch on the federal 
government’s claim it is 
spending $7 billion on the 
drought, during a heated 
Senate estimates hearing 
in Canberra.
The Morrison govern-
ment’s much-trumpeted 
spend of more than $7 
billion for drought relief 
has come under fire, with 
a Labor senator accusing 
senior ministers of lying.
Opposition frontbencher 
Murray Watt grilled Ag-
riculture Minister Bridg-
et McKenzie over the 
drought response during 
a heated Senate estimates 
hearing in Canberra on 
Tuesday.
The majority of the $7 bil-
lion comes from the Fu-
ture Drought Fund, a $3.9 
billion drought-proofing 
kitty which is expected 
to rise to $5 billion in 
2028/29.
It will pay $100 million a 
year from drought resil-
ience projects from next 
financial year.
Another $1 billion is avail-
able in loans through the 
Regional Investment Cor-
poration.
Senator Watt said the true 
figure of what the govern-
ment was spending on 

drought response was 
closer to $2 billion.
“You are lying to people 
about what your gov-
ernment is doing for 
drought,” he told the min-
ister.
He said Prime Minister 
Scott Morrison and se-
nior colleagues were be-
ing “highly misleading” 
for using a figure that 
wouldn’t be reached for 
10 years.
“It’s total rot these claims 
that you’ve got a $7 billion 
drought package,” Sena-
tor Watt said.
In a tense exchange, 
Senator McKenzie em-
phatically rejected sug-
gestions the government 
was misleading farmers 
by including future com-
mitments.
“The cost to the budget is 
as outlined, so if you want 
to argue the toss ... that’s 
how much it costs,” she 
said.
She said the fund would 
responsibly put away 
money to make sure 
drought resilience was 
built each year to help 
farmers and communi-
ties.
“It’s not about coming up 
with a tip truck, dumping 
a load of cash.”

Government’s $7b drought 
claim under fire
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An independent inquiry into 
religious discrimination has 
been put on hold, while the 
federal government pursues 
its own legislation.
The Morrison government 
has torpedoed an indepen-
dent inquiry into the impact 
of anti-discrimination laws on 
faith-based schools and or-
ganisations.
The Australian Law Reform 
Commission was part-way 
through a review into religious 
exemptions in anti-discrimina-
tion laws.
It had conducted several con-
sultations and was preparing 
to publish a discussion paper 
early next month.
But at the end of August, the 
commission was approached 
by the federal government, a 
Senate estimates hearing was 
told on Tuesday.
Its terms of reference were 
significantly narrowed and re-
porting date pushed back by 
eight months.
The commission was told to 
confine its recommendation 
to legislation other than a re-
ligious freedom bill being pur-

sued by the government.
Its role was effectively reduced 
to a drafting exercise, ensur-
ing the sex discrimination and 
fair work acts were consistent 
with the government’s bill.
As a consequence, ALRC 
president Sarah Derrington 
has “paused” the commis-
sion’s inquiry.
It is now due to report at the 
end of next year.
From news.com.au
Stay updated with the latest 
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Justice Derrington said she 
didn’t want to consult people 
twice on the same issues.
“The terms of reference as 
originally drafted were quite 
narrow in any event but they 
are narrower again,” she told 
the Senate estimates hearing.
“To be quite frank, I don’t think 
there will be much for us to 
inquire into post the govern-
ment’s bill.”
Labor senator Kim Carr asked 
whether the ALRC had been 
“cut out” of the action.
“That’s one interpretation, 
yes,” Justice Derrington said.

Coalition annuls reli-
gious freedom review

Federal Labor politicians 
have decided to sup-
port legislation put up by 
One Nation leader Pau-
line Hanson to set a base 
price for milk.
Federal Labor will back 
Pauline Hanson’s bid to 
set a base price for milk 
and install a mandatory 
code of conduct for dairy 
farmers and processors.
The One Nation leader put 
the bill to parliament last 
Wednesday, saying the 
processors and retailers 
were being “cold-hearted 

and cruel” and putting 
their profits ahead of the 
viability of dairy farms.
Labor MPs meeting in 
Canberra on Tuesday 
agreed to back the legis-
lation.
Senator Hanson also won 
support from the opposi-
tion last week for an inqui-
ry into the re-regulation 
of the industry, while the 
government fast-tracked 
a mandatory code of 
conduct to take effect in 
January rather than mid-
2020.

Hanson milks Labor sup-
port for dairy bill

The Administrative Ap-
peals Tribunal is inundated 
with a record number of re-
quests to review migration 
and protection decisions.
A tribunal that reviews 
government decisions has 
been swamped with an 
unprecedented number of 
applications, overwhelm-
ingly from migrants and 
refugees.
“These types of applica-
tions are now at record 
levels and have more than 
doubled in the past three 
years,” Sian Leathem told 
a Senate estimates hearing 
on Tuesday.
Ms Leathem, registrar of 
the Administrative Appeals 
Tribunal, said the rapid 
growth was having knock-
on impacts.
As a consequence, the 
tribunal is taking much 
longer to finalise its deci-
sions.
“Outside of the migration 
and refugee division, we 
continue to meet and or 
exceed our target result 
in more than 75 per cent 
of applications within 12 
months of lodgement,” Ms 
Leatham said.
“However, due to the in-
creasing backlog in delays 
in the migration and refu-
gee division, our overall 
result declined from 77 per 
cent in 2017-18 to 66 per 
cent in 2018-19. This trend 
is set to continue.”
Prospective refugees and 
migrants are facing much 
longer waits for decisions 
on their appeals.
Only 58 per cent of these 
applications were finalised 
within 12 months in the 
past financial year.
Asylum seekers are wait-
ing an average of 72 weeks 
for decisions on their ap-
peals, while other migrants 
wait 68 weeks.
“Obviously we’re not keep-
ing pace with the volume of 
lodgements,” Ms Leatham 
said.
In the past three months, 
the migration and refugee 
division received 10,144 

new applications and only 
finalised 6281.
Therefore, the tribunal re-
ceived 60 per cent more 
applications than it was 
able to finalise.
There are currently 63,576 
applications before the 
AAT’s refugee and migra-
tion division.
Roughly one-third of these 
cases relate to protection 
visas, and the remaining 
two-thirds are based on 
other migration decisions.
There are 353 decision-
makers at the AAT, with 
105 full-time equivalent 
members servicing the 
migration and refugee divi-
sion.
Top five countries for refu-
gee appeals in 2018-19:
* Malaysia (5858)
* China (1561)
* Vietnam (465)
* India (227)
* Pakistan (178)
“In the last three years, 
certainly Malaysia has 
been the dominant coun-
try, it has represented 
more than half of the pro-
tection lodgements,” AAT 
official Sobet Haddad told 
the committee.
Decisions around the dis-
ability support pension 
continue to represent the 
bulk of Centrelink-related 
appeals.
Appeals lodged against 
refusals for the disability 
support pension soared 
from 3610 to 5348 in the 
past year, an increase of 
48 per cent.
The AAT received an in-
crease in appeals related 
to Centrelink debts of 31 
per cent in 2018-19.
Appeals related to parent-
ing payments increased 
by 30 per cent and those 
related to the Newstart al-
lowance climbed by 36 per 
cent.
The AAT received 60,595 
applications for review in 
the past financial year.
The tribunal finalised 
44,413 applications, falling 
just below its performance 
targets.

Refugees and migrants 
overwhelm tribunal

BP Australia has stopped sell-
ing People and The Picture 
magazines at its petrol sta-
tions after complains about 
the sexualised content.
Fuel giant BP Australia has 
joined 7-Eleven and pulled two 
“M+” rated magazines from its 
350 petrol outlets across the 
country after complaints they 
sexualised young girls and 
promoted harassment.
People and The Picture maga-
zines, published by Bauer, will 
be pulled from the shelves BP 
has confirmed.
“M+ rated magazines will 
no longer be stocked at our 
350 company owned stores 
across Australia,” BP tweeted 
on Monday night.
Its decision comes after activ-
ist group Collective Shout said 
it alerted BP to recent covers 
of the Australian magazines, 
which frequently publish pic-
tures of glamour models and 
stories with a sexual element.
Headlines on the covers in-
cluded “Better Than Viagra” 

and featured a photograph of 
a young woman in pigtails with 
the caption “I have no gag re-
flex”, Collective Shout said.
Now the group has set its 
sights on supermarket giant 
Coles, which still stocks the 
publications.
“The display and sale of por-
nographic magazines in the 
public space creates a hostile 
environment for women and 
girls,” campaigns manager 
Melinda Liszewski said in a 
statement.
“We urge other retailers sell-
ing these magazines - such 
as Coles Express - to follow 
the example set by 7-Eleven 
and BP and cease the sale of 
‘unrestricted’ pornographic 
magazines immediately.”
7-Eleven recently stopped 
selling the magazines in its 
700 convenience stores.
Collective Shout campaigns 
against the objectification of 
women and the sexualisation 
of girls, according to its web-
site.

BP pulls sexualised 
magazines from stores
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Labor has added a last-
minute condition to its 
support of the &quot;big 
stick&quot; energy bills 
that allow the government 
to intervene in the market.
Laws allowing the federal 
government to intervene in 
the energy market when it 
is not working to the ben-
efit of consumers are ex-
pected to pass the lower 
house on Tuesday.
The “big stick” energy laws 
have the backing of Labor, 
although it has added a 
last-minute extra condition 
to that support.
Caucus on Tuesday de-
cided the legislation had to 
protect the entitlements of 
workers for any companies 
that were forced to divest 
generators or other parts 
of their business.
That comes on top of La-
bor’s support being on the 
proviso that energy com-
panies can’t be forced to 
partially or fully privatise.
Labor’s energy spokesman 
Mark Butler will introduce 
the amendments later on 
Tuesday.
Shadow treasurer Jim Chal-
mers said Treasurer Josh 
Frydenberg had flagged 
the government’s support 
for Labor’s changes.
But he had a crack at the 
government for not having 
a broader energy policy, 
which he argued had led to 
higher power bills over the 
last six years.
“There’s nothing (in this 
bill) that will create the 
policy certainty and invest-
ment certainty which busi-
ness needs to invest in 
clean, reliable and afford-
able power,” Mr Chalmers 
told the chamber.
Labor also wants the bill 
reviewed before it sunsets 
in 2025.
In the last term of parlia-
ment, the opposition char-
acterised the proposed 
laws as a “bizarre, Vene-
zuelan-style intervention” 
that would chill invest-
ment.
There are three basic pro-
visions in the bill:
* a retail pricing measure 
requiring retailers to pass 

on “sustained and substan-
tial” reductions in costs;
* a contract liquidity pro-
hibition penalising gen-
erators that withhold elec-
tricity contracts for the 
purpose of subduing com-
petition; and
* a wholesale conduct pro-
hibition banning genera-
tors from manipulating the 
spot market.
The competition watchdog 
will be able to issue warn-
ing and infringement no-

Labor adds worker rights to big stick laws

The NSW Government has 
opened the Solar for Low 
Income Solar trial to ap-
plicants, with the govern-
ment offering pensioners 
and veterans the opportu-
nity to have rooftop solar 
installed for free.
Under the trial, the NSW 
government will offer a 
free 3kW rooftop solar 
installation to up to 3,000 
low income households, 
with households expected 
to save more than $300 a 
year on their electricity 
costs.
To be eligible to partici-
pate in the trial, applicants 
must own their own home, 
and hold a valid Pension-
er Concession Card or 
Department of Veterans’ 
Affairs Gold Card.
In return for receiving 
a free solar installation, 
households must agree 
to forego the Low Income 
Household Rebate, which 
is currently worth up to 
$285 a year, for a period 
of 10 years.
Using this arrangement, 
the NSW government can 
recover most of the cost 
of the solar installation by 

avoiding the need to pay 
rebates to households, 
while the households 
benefit from the reduced 
cost of electricity.
Participants in the trial 
will be able to install an 
‘upsized’ system of up to 
6kW, but the NSW gov-
ernment will only cover 
the costs of the first 3kW.
“For low income house-
holds the cost of buying 
and installing a rooftop 
solar system can be pro-
hibitive, so we’ve set up 
this trial so more of these 
homeowners can unlock 
the savings benefit of-
fered by rooftop solar 
generation,” NSW energy 
minister Matt Kean said.
“In addition to potential 
bill savings, the addition 
of up to 3,000 more roof-
top solar systems will add 
more than 8 megawatts 
of renewable capacity to 
help support a clean, af-
fordable and reliable elec-
tricity grid.”
The trial will operate in five 
regions, the NSW Central 
Coast, North Coast, South 
Coast, Sydney-South and 
the Illawarra-Shoalhaven.

Free rooftop solar for low-income 
households in NSW government trial

tices, and companies face 
court-ordered fines of at 
least $10 million.
The laws have been amend-
ed to give the competition 
watchdog and Federal 
Court - rather than the min-
ister - greater discretion to 
intervene in the market.
Business groups have 
warned market interven-
tion could put future in-
vestment in jeopardy and 
end up costing consumers 
more.

Draft laws underpinning a 
trio of free-trade deals have 
cleared the first hurdle of 
federal parliament, despite 
union and crossbench con-
cerns.
There is a deepening rift be-
tween Labor and the union 
movement over free-trade 
deals, with three agree-
ments edging closer to 
passing federal parliament.
The Australian Council 
of Trade Unions says the 
pacts with Indonesia, Peru 
and Hong Kong should nev-
er have been signed.
“The way these negotiations 
happen, they happen in se-
cret, there is no oversight 
and there is no independent 
economic assessment as to 
the value,” ACTU president 
Michele O’Neil told ABC ra-
dio on Tuesday.
“We then have them pre-
sented to an inquiry after 
they are signed, sealed and 
delivered and they’ve got 
problems with them.”
But Labor’s trade spokes-
woman Madeleine King said 
the party had to be “practi-
cal and pragmatic” about 
what it could achieve from 
opposition.
“We have got a number of 
concessions from the gov-
ernment ... which I believe 
improve the overall posi-
tion of not only these trea-
ties but the treaty-making 
process,” she said.
Ms King conceded there 
had been no recent model-
ling on the deals, but insist-
ed they had been examined 
in the past.
“That demonstrated that 
there would be significant 
economic benefit for the 
country.”
Legislation underpinning 
the deals passed the lower 
house on Monday night 
with Labor’s support.
The opposition confirmed 
last week it would back 
the deals but wanted Trade 
Minister Simon Birmingham 
to make a series of assur-
ances.
The minister wrote to the 
opposition on Monday, with 
Labor leader Anthony Al-
banese saying his commit-
ments meant the opposition 
could safely back the laws 
in parliament.

“I’m convinced that overall 
these will be positive,” he 
told the lower house.
Senator Birmingham wel-
comed Labor’s support 
and said ratification of the 
agreements would boost 
export opportunities and 
deliver significant benefits 
for Australian farmers and 
businesses.
“These free-trade agree-
ments will open new doors 
and deliver wide-ranging 
benefits for Australian ex-
porters,” he said in a state-
ment.
But unions and lower house 
crossbenchers were disap-
pointed, fearing the trade 
deals will put the Australian 
government at risk of being 

Deepening trade rift between Labor, unions
sued by big business.
“You’re watching the cor-
porate colonisation of your 
country,” Queensland MP 
Bob Katter said.
Opponents are also worried 
there is little evidence of the 
economic benefits the free 
trade deals will deliver and 
that they could put foreign 
workers at risk of exploita-
tion.
Senator Birmingham ex-
pects the draft laws to clear 
the Senate by the end of the 
year.
Hong Kong and Peru have 
completed their ratification 
processes and it is expect-
ed Indonesia will complete 
its in a similar time frame to 
Australia.

Home Affairs Minister Peter 
Dutton has seized on new 
figures around asylum seek-
ers arriving by plane, as he 
sharpens his attacks on the 
Labor Party.
Peter Dutton has pounced on 
new figures around asylum 
seekers arriving by plane, 
arguing they expose Labor 
claims of a crisis at Austra-
lia’s airports as a sham.
The home affairs minister 
took aim at his opposite 
number, Labor’s Kristina 
Keneally, after the figures 
showed only 10 suspected 
victims of human trafficking 
claimed protection last year.
“I think Kristina Keneally’s 
red herring on this has been 
blown completely out of 
the water,” Mr Dutton told 
reporters in Canberra on 
Wednesday.
Only 69 cases were identi-
fied by police as potential 
victims of trafficking, and 
only a handful of these peo-
ple claimed protection.
The figures conflict with 
Senator Keneally’s claims 
that people smugglers have 
changed their business mod-
el from boats to planes.
She has argued criminal syn-
dicates and shonky labour 
hire companies are flying 
people into the country to 
work in exploitative condi-
tions.
The Department of Home Af-
fairs has said there is no evi-
dence to suggest large vol-

umes of people are getting 
caught up in such schemes.
But Senator Keneally is un-
bowed.
More than 95,000 people 
have arrived by plane over 
the past five years and 
claimed asylum on arrival.
Almost 90 per cent of these 
people were found not to be 
genuine refugees.
But people regularly live and 
work in Australia for several 
years while they appeal the 
visa decision.
“What Peter Dutton won’t ad-
mit, is too often these people 
are trafficked to and in Aus-
tralia, they are exploited as 
they work for next to noth-
ing,” Senator Keneally said.
“Ultimately, this leads to 
Australian wages being driv-
en down, making it harder for 
Australians to get jobs whilst 
allowing vulnerable people 
to continue to be exploited 
in slave-like conditions.”
Mr Dutton says people who 
arrive by plane on temporary 
visas and subsequently ap-
ply for protection have iden-
tity documents and have 
been through an application 
process.
By contrast, those who ar-
rive by boat often have few 
or no identity documents 
and have not been through 
health or security checks.
“You’re talking about orang-
es and apples here,” Mr Dut-
ton said.
“It’s chalk and cheese.”

Dutton rejects ALP’s plane arriv-
als claims
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Corruption inquiries have 
hit a record high at the 
nation’s law enforcement 
agencies in a telling sign 
of misconduct at the same 
time federal politicians 
face a united media cam-
paign against government 
secrecy.
The federal integrity com-
missioner has disclosed 
the “highest ever” number 
of ongoing corruption is-
sues being investigated, 
with the workload growing 
by 20 per cent to have 278 
investigations under way 
at the end of June.
The peak agency has also 
named online gambling 
as a factor in the corrup-
tion of law enforcement 
officers, saying it makes 
it more difficult to detect 
problems compared to 
public gambling.
The findings come as 
Prime Minister Scott Mor-
rison counters media in-
dustry calls for six reforms 
to protect media freedom 
including stronger laws 
to protect whistleblowers 
who reveal public sector 
misconduct.
The Australian Commis-
sion for Law Enforcement 
Integrity, an agency which 
will form part of a future 
national integrity com-
mission under Morrison 
government policy, also 
closed a record high 116 
corruption investigations 
in the year to June com-
pared to 55 the previous 
year.
“Never before has the 
case for law reform to pro-
tect whistleblowers been 
more obvious,” said Ser-
ena Lillywhite, the chief 
executive of Transparency 
International Australia.
“Whistleblowers play a key 
role in exposing otherwise 
unknown cases of bribery, 
fraud and misconduct. If 
they’re not protected then 
Australia loses a very 
powerful tool in the fight 
against corruption.”
Mr Morrison has dismissed 
the need for stronger 
whistleblower protections 
in the past and has coun-
tered the media industry 

campaign this week, say-
ing “no one in this country 
is above the law,” but La-
bor is challenging him to 
admit the need for reforms 
to curb secrecy.
A coalition of all major me-
dia companies hit back at 
the Prime Minister’s claim, 
comparing the protections 
sought for journalists to 
the protection of parlia-
mentary privilege, saying 
both are  “important to de-
mocracy”.
With the partisan dispute 
making a consensus in 
Parliament unlikely, whis-
tleblower advocates face 
a long fight to reform the 
law to protect those who 
speak out against corrup-
tion.
Former Australian Tax 
Office employee Richard 
Boyle is facing the risk of 
life in prison after expos-
ing concerns about ATO 
debt collection practices, 
while former military law-
yer David McBride is fac-
ing charges over revela-
tions about the conduct of 
soldiers in Afghanistan.
Whistleblowers Australia, 
a group for those who ex-
pose misconduct, is seek-
ing a stronger public inter-
est defence for those who 
are charged with offences 
such as theft when they 
release information.
The group’s president, 
Cynthia Kardell, said 
whistleblowers also need 
a way to have prosecu-
tions thrown out if those 
taking them to court – in-
cluding governments and 
companies – did not have 
“clean hands” because of 
their own misconduct.
Ms Kardell said she had 
seen an increased appre-
ciation for whistleblowers 
in the Australian commu-
nity in recent years but no 
acknowledgment of this in 
government ranks.
The ACLEI experienced 
a small decline in the 
number of referrals over 
the past year and only 
launched 28 new investi-
gations but now has the 
biggest workload in its 
history.

Corruption investigations on the rise as Morri-
son fends off press freedom calls Home Affairs Minister Pe-

ter Dutton suggests DNA 
testing would be required 
to verify the Australian 
citizenship claims of Is-
lamic State brides trapped 
in Syria.
However he argues it 
would be very difficult to 
see how the women and 
their children could be re-
patriated.
“There are some people 
who may claim to be Aus-
tralian citizens - we don’t 
know whether they are,” 
Mr Dutton told 3AW Radio 
on Tuesday.
“You would need DNA 
testing and you’d need 
other checks to be made.
“But it is an incredibly 
dangerous situation and 
the government has been 
very clear that we aren’t 
going to put defence per-
sonnel or DFAT personnel 
or home affairs personnel 
in harm’s way to provide 
support to these people.”
Mr Dutton said there was 
no question the return of 
Islamic State brides would 
expose Australia to an in-
creased risk of terror.
“Some people will face 
arrest if they do get back 
to Australia because 
we’ve been able to gather 
enough evidence in rela-
tion to them,” he said.
“Others we just don’t 
know the level of threat.
“There are others who, on 
the advice from the agen-
cies, pose a very signifi-
cant threat. That is, there 
is a probability of them 
committing a terrorist 
offence if they return to 
Australia.”
Prime Minister Scott Mor-
rison has backed the 
minister’s claim that it 
would be too dangerous 
for Australia to run a con-
certed effort to extract the 
women and children from 
Syria.
But he suggested Austra-
lia may be able to assist 
if they found themselves 
at borders and were con-
firmed to be citizens.
“Were people to find them-
selves at border points 
and things like that, well 
there would be a normal 
process that would be fol-
lowed,” he told 6PR Ra-

dio.
“But it would obviously 
be necessary to ensure 
that it was very clear 
about what any obliga-
tions Australia had at that 
time before going down 
that path.”
Labor is not entirely sat-
isfied with the Morrison 
government’s argument 
that it is too risky to bring 
the women and children 
home.
Their families have plead-
ed with the federal gov-
ernment to help extract 
them from the al-Hawl 
camp.
Labor frontbencher Mad-
eleine King said her col-
leagues would continue to 
pursue the issue through-
out the week of Senate 
estimates hearings.
“I think this is a des-
perately grave situation 
that’s happening in these 
camps,” she told ABC ra-
dio.
“It is a very difficult deci-
sion for the government, 
what is being put to them, 
and I accept that.
“I accept it’s a grave de-
cision to have to think 
about and consider, put-
ting other Australians’ 
lives in peril to go into a 
very dangerous situation 
in foreign lands, so we 
will examine it further.”
Meanwhile a survey has 
found most Australians 
are opposed to the re-
patriation of the Islamic 
State wives and children.
There are 20 Australian 
women and 46 children 
stranded in northern Syr-
ia following the defeat of 
ISIS.
Some 59 per cent of 1634 
voters polled late last 
week were opposed to 
their return, The Austra-
lian reported on Tuesday.
Another 36 per cent of 
respondents were in fa-
vour.
Opposition to their return 
was strongest among co-
alition voters at 70 per 
cent, according to the 
Newspoll.
But Labor voters ap-
peared to be split on the 
issue, with 50 per cent in 
favour of their repatriation 
and 45 per cent against.

Islamic State wives need DNA tests: Dutton

The integrity commission-
er, Michael Griffin, said 
the complexity of corrup-

tion issues had “increased 
steadily” and major inves-
tigations took years.

The National Farmers’ 
Federation has called for 
the federal government to 
consider exit packages for 
drought-affected farmers 
wanting to leave the land.
Farmers have urged the 
federal government to offer 
cash packages for drought-
stricken farmers wanting to 
leave the land.
The National Farmers’ Fed-
eration has written to Prime 
Minister Scott Morrison 
asking for six measures to 
tackle the drought sweep-
ing swathes of regional 
Australia.
NFF president Fiona Sim-
son believes exit packages 
could be one tool to help 
stem growing desperation 
on some rural properties.
“Sometimes people feel 
like they’re running out of 
options and that’s when 
bad things happen,” she 
told AAP in Canberra on 
Wednesday.
“Sometimes people feel 
that they’re looking down a 
never-ending tunnel at the 
moment because we don’t 
know when the drought is 
going to end.”
She said exit grants could 
help people who “feel like 
they’ve had enough” with 
costs like finding some-
where else to live and pay-
ing a removalist.
The NFF’s six-point plan for 
the current drought also in-
cludes federal government 
relief for council rates and 
pasture lease charges.
The farm lobby wants the 
commonwealth to look at 
payroll subsidies of farm-
ing business in line with 
Newstart.
* A $2000 top-up of the As-
sistance for Isolated Chil-
dren allowance
* A two-year interest free 
period for Regional Invest-
ment Corporation drought 
loans
* A plan to work with state 

governments towards erad-
ication of feral pigs.
During a Senate estimates 
hearing on Tuesday, Ag-
riculture Secretary Daryl 
Quinlivan said eradicating 
Australia’s up to 24 million 
wild pigs was unrealistic.
Separately, the NFF gave its 
national drought policy to 
the Morrison government 
last week before releasing 
the document publicly on 
Wednesday.
“It’s about coordinating 
the three tiers of govern-
ment, and also community 
groups and industry,” Ms 
Simson said.
“Like every other drought 
before us, like every other 
government before them, 
we’ve been reactionary to 
drought and responsive to 
the actual drought.”
The policy is designed 
to tackle future droughts 
through a comprehensive 
national approach.
Meanwhile, Nationals MPs 
are pushing for a 10-point 
plan that includes more 
money to pay for fodder, 
municipal rates, and quar-
antine fees, as well as 
boarding school fees and 
costs.
The junior coalition partner 
wants to establish commu-
nity committees made up 
of mayors and local com-
munity leaders, who would 
oversee the distribution of 
grants for capital projects.
Labor’s agriculture spokes-
man Joel Fitzgibbon is 
calling on the government 
to convene a bipartisan 
drought cabinet and re-
lease the drought coordi-
nator’s report.
“This morning we learned 
that the National Farmers’ 
Federation have a six-point 
plan for drought, the Na-
tional Party has a 10-point 
plan but Scott Morrison 
has no plan at all,” he told 
reporters in Canberra.

Farmers want ‘exit packages’ 
to leave land
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