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الرئيس عون توجه اىل اللبنانيني بكلمة يف الذكرى الثالثة النتخابه:

على احلكومة املقبلة اعادة ثقة اللبناني بدولته وجيب اختيار الوزراء
وفق كفاءاتهم وأتعهد ببذل اجلهود للتخلص من براثن الطائفية
رئيس الجمهورية يعدد بعض ما تحقق يف النصف األول لواليته:
االلتزام بمكافحة الفساد والقضاء على االرهاب وخالياه النائمة واقرار قانون انتخابي
جديد.
اجراء سلسلة تعيينات يف مؤسسات الدولة والجيش واالجهزة االمنية والقضاء وعودة
املالية العامة لكنف الدستور وقانون املحاسبة العمومية.
اصدار  3موازنات بعد  12عاما على انقطاعها ،واحالة موازنة  2020اىل املجلس النيابي
ضمن املهلة الدستورية الول مرة منذ زمن وبنسبة ضئيلة من العجز ودون زيادة ضرائب.
رفض التسويات على الحسابات املالية بحيث اعيد تكوينها منذ العام  1993اىل اليوم
واحيلت اىل ديوان املحاسبة للتدقيق قضائيا بصحتها.
حمل ازمة النازحني السوريني اىل املنابر العربية والدولية.
التأكيد على املضي يف الحرب على الفساد «مهما كان الطريق شاقا»
أتوجه للبنانيني بالضغط على النواب القرار القوانني التالية »:انشاء محكمة خاصة بالجرائم
الواقعة على املال العام ،انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ،اسرتداد االموال املنهوبة،
رفع الحصانات والسرية املصرفية عن املسؤولني الحاليني والسابقني وكل من يتعاطى املال
العام».
االصرار أن يكون البند األول من جدول أعمال الجلسة األوىل للحكومة إقرار مراسيم استخراج
النفط والغاز ،وبالفعل سيبدأ الحفر خالل شهرين.
يف اإلدارة فساد ،يف السياسة فساد ،يف املال العام فساد ،ويف بعض املجتمع فساد أيضا،
ومهما يكن الطريق شاقا فإنني مصمم على املضي فيه.
أتعهد بمتابعة الحرب على الفساد عن طريق التشريع الالزم والقضاء العادل والنزيه.
أدعو جميع الكتل النيابية لتسهيل والدة الحكومة والشعب اللبناني اىل مساندتها.
االنتقال من النظام الطائفي السائد اىل الدولة املدنية ،دولة املواطن واملواطنة ،هو خشبة
الخالص للبنان.
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األسد :سنذهب إىل خيار احلرب يف
حال مل تعط العملية السياسية نتائج

السوري
الرئيس
أكد
بشار األسد أن «التحرير
التدرجيي الذي حيصل يف
إدلب سيحصل يف الشمال
السوري بعد استنفاذ
كل الفرص السياسية»،
مشريًا إىل أنه «يف حال
ِ
تعط العملية السياسية
مل
بأشكاهلا املختلفة نتائج،
فإن سوريا ستدهب إىل

خيار احلرب وال يوجد خيار
آخر».
وأوضح األسد يف لقاء
معه التلفزيون السوري
االتفاق
أن
الرمسي،
الروسي الرتكي بشأن
شرق الفرات «مؤقت للجم
األطماع الرتكية وقطع
الطريق على األمريكي»،

التتمة على الصفحة 21

جتدد التظاهرات يف بغداد ومناطق
أخرى وسط إجراءات أمنية مشددة

الرئيس عون يتوجه للبنانيني بكلمة يف الذكرى الثالثة النتخابه
توجه رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،يف
الذكرى الثالثة النتخابه،
اىل اللبنانيني مبا يشبه
«كشف حساب» مبا التزم
به يف خطاب القسم ،وما
حتقق وما مل يتحقق وما
زال يعمل على حتقيقه.
وعدد الرئيس عون يف
رسالة وجهها اىل اللبنانيني
يف الثامنة والنصف من
مساء امس االول اخلميس،
ما حتقق على صعيد
االرهاب
على
القضاء
وخالياه النائمة ،واقرار
قانون انتخابي جديد رغم
كل الصعوبات املرتاكمة،
واجراء سلسلة تعيينات يف
مؤسسات الدولة واجليش
واالجهزة االمنية والقضاء،
وعودة املالية العامة لكنف
الدستور وقانون احملاسبة
3
واصدار
العمومية،
موازنات بعد  12عاما على
انقطاعها ،واحالة موازنة
 2020اىل اجمللس النيابي
ضمن املهلة الدستورية
زمن
منذ
مرة
الول
وبنسبة ضئيلة من العجز،
ضرائب
زيادة
ودون
على املواطنني ،ورفض
التسويات على احلسابات
املالية حبيث اعيد تكوينها
منذ العام  1993اىل
اليوم واحيلت اىل ديوان
احملاسبة للتدقيق قضائيا
بصحتها.
ولفت رئيس اجلمهورية
اىل ان لبنان سيدخل
بعد شهرين نادي الدول

املنتجة للنفط ،بعد ان
اصر على اقرار احلكومة
مراسيم استخراج النفط
والغاز ،ما سيؤمن متنفسا

التتمة صفحة 21

جتددت التظاهرات يف
ّ
بغداد،
مناطق
معظم
مع تظاهرات
بالتزامن
َ
حمافظات
يف
مماثلة
البصرة وبابل والديوانية
وذي قار.
وأفيد بأن القوى األمنية
من
طلبت
العراقية
املتظاهرين اإلبقاء على
حتركاتهم يف ساحة التحرير،
فيما طلبت الشرطة النهرية
من املتظاهرين مغادرة

ضفة نهر دجلة أسفل
جسر اجلمهورية حفاظًا على
سالمتهم.
يأتي ذلك ،بعد مقتل عنصر
أمين نتيجة سقوط صاروخ
كاتيوشا داخل املنطقة
اخلضراء يف بغداد.
ائتالف
رئيس
وأكد
النصر حيدر العبادي ،من
جهته ،أن العراق مير بأزمة
حقيقية ،داعيًا اجلميع إىل

التتمة على الصفحة 21
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لــبنانيات

الوفاء للمقاومة :االستقالة تسهم يف هدر الوقت الراعي :نصلي للرب ان يلهم املسؤولني كي يتخلوا جتمع العلماء :حلكومة سياسية وتطعيمها
عن مصاحلهم الصغرية املعيقة للحلول وتشكيل
لتنفيذ االصالحات وتزيد من فرص التعقيدات
بتكنوقراط من أصحاب الكفاءات
للدخول على خط االزمة

رأت كتلة «الوفاء للمقاومة»
يف بيان اثر اجتماعها الدوري،
مبقرها يف حارة حريك ،برئاسة
النائب حممد رعد ،أن «مثة
تساؤالت مشروعة فرضتها
احلكومة
رئيس
استقالة
الشيخ سعد الدين احلريري،
سواء حول االسباب احلقيقية
واملربرات ،أو حول التوقيت،
أو حول االهداف واملرامي
اليت جرى توسل االستقالة
إلجنازها».
وأشارت اىل أن «البالد االن
تشهد أسوأ مراحل الرتدي
واإلقتصادي،
النقدي
وتتكشف فيها ملفات فساد
وفاسدين ،ويضج اللبنانيون
من وجعهم إزاء سياسات
االفقار ،ومن قلة حيلتهم إزاء
مظاهر االثراء غري املشروع
وإزاء حمميات ذوي السلطة
والنفوذ ،وكذلك اهلدر املخيف
يف املال العام ،واألداء
القضائي املريب ،واملؤشرات
املقلقة حول العملة الوطنية
والوضع النقدي عموما ،فضال
عن التباين السياسي الذي مل
تفلح منهجية ربط النزاع يف
حجبه خصوصا عند التوقف
امام احملطات االسرتاتيجية
اليت تتصل بسيادة البالد
واستقاللية القرار الوطين».
ولفتت اىل أنه «يف ضوء ذلك،
ومهما قيل عن االعتبارات اليت
استند اليها رئيس احلكومة
لتربير استقالته ،فإن هذه
االستقالة سوف تسهم يف
هدر الوقت املتاح لتنفيذ
االصالحات ،والقرار املوازنة
العامة للعام  ،2020وستزيد
من فرص التعقيدات للدخول
على خط االزمة ال قدر اهلل»،
معتربا أن «ذلك يفرض على
القوى السياسية كافة أن
لتدارك
املسؤولية
تتحمل
ما قد ينجم من تداعيات ما
بعد االستقالة يف الوقت
الذي ال يزال فيه البلد
عرضة للتهديدات العدوانية
وللتدخالت التآمرية من جهة
ولتغييب القوانني او التطبيق
السيىء او االستنسابي هلا من
جهة اخرى».
وأملت الكتلة أن «تسلك
االستشارات النيابية امللزمة
املكلف
الرئيس
لتسمية

مسارها الطبيعي من أجل
الشروع بتشكيل حكومة نزيهة
وذات صدقية وقادرة على
النهوض باملهام املطلوبة منها،
سواء لناحية حتقيق االستقرار
أو
واالقتصادي،
النقدي
لناحية تعزيز روح الوفاق
حبزم
والتصدي
الوطين،
مللفات الفساد والفاسدين».
املصرف
«حاكمية
ودعت
كل
اختاذ
اىل
املركزي
التدابري واالجراءات اآليلة
اىل ضمان عدم تفلت الوضع
النقدي يف البالد وخصوصا
إبان هذه املرحلة الدقيقة
والصعبة» ،مطالبة «االجهزة
كافة،
والعسكرية
االمنية
ويف مقدمتها اجليش اللبناني،
القيام مبسؤولياتها الوطنية يف
ضمان أمن البالد واملواطنني،
ومحاية حقهم يف التعبري كما
يف التنقل واالنتقال ضمن
األراضي اللبنانية كافة دون
أي تردد او ابطاء» ،مشددة
على أن «من مقتضيات حفظ
األمن الوطين ،تأمني حرية
وحفظ
املواطنني
انتقال
سالمتهم ومنع االعتداء عليهم
أو التعرض لكراماتهم».
وإذ عولت على «وعي اللبنانيني
وحرصهم على حفظ وتطوير
أوضاع بلدهم يف كل اجملاالت
مبا يتناسب مع سيادة القانون
ومعايري النزاهة والعدل وحفظ
السيادة والكرامة الوطنيتني»،
جددت دعوتها اىل «أوسع
حوار وطين ممكن بني كل
املكونات والقوى السياسية
وشرائح اجملتمع اللبناني ألن
التفاهم الوطين هو املدماك
البالد
الستقرار
االساس
وتنمية اوضاعها».
وأكدت إدانتها «للتدخالت
االمريكية يف الشؤون الداخلية
لدول املنطقة ولسياساتها
القائمة على ابتزاز الشعوب
يف وحدة بلدانهم وحفظ أمنهم
وصون سيادتهم» ،معتربة أن
«هذه التدخالت والسياسات
هي السبب االساس حلال
الفوضى اليت يراد تعميمها
يف خمتلف دول منطقتنا
بغية مصادرة قرارها الوطين
والتحكم مبصريها ومبستقبل
املصاحل
حلساب
ابنائها
االمريكية واالسرائيلية».
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حكومة جديدة

ترأس البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي مساء امس االول،
ساعة سجود امام القربان
املقدس يف كنيسة الصرح
البطريركي يف بكركي شارك
فيها عدد من االساقفة والكهنة
والراهبات واملؤمنني.
يف مستهل الرتبة القى الراعي
تأمال قال فيه« :نسجد الليلة
امام القربان املقدس ملدة
ساعة كي جندد امياننا حبضور
املسيح معنا ويف ما بيننا وهو
مصدر امياننا وصخرة رجائنا
وينبوع حمبتنا .نواصل صالتنا
مع كل الذين يتأملون لالوضاع
اليت مير بها لبنان ومع كل
يواصلون
الذين
الناس
يف
وحركتهم
تظاهراتهم
الشوارع والساحات ومع كل
الناس املوجودين يف منازهلم،
كما مع كل املرضى يف املنازل
واملستشفيات».
اضاف« :نصلي مع كل من
حيمل هم الوطن لنضع كل
امنياتنا ومقاصدنا الصاحلة
بني يدي الرب يسوع وامام
حمبته العظمى .ولو كانت
االوضاع تبدو رمبا غري مرحية
جدا أو سيئة أكثر ،فان هذا
يستوجب منا مجيعا االصغاء
أكثر اىل صوت الرب احلاضر
معنا والذي يقول لنا« :ال
ختافوا» .عندما هاجت االمواج
على السفينة  ،كما يقول
االجنيل ،وكان يسوع يقول ال
ختافوا انا هنا ،وقام بتهدئة
العواصف ،كانت تلك عالمة

للكنيسة وهي السفينة اليت
تسري يف هذا العامل .نعيش
اليوم العواصف والرياح ولكن
جندد امياننا باالصغاء اىل
صوت الرب «ال ختافوا انا هنا،
انا معكم».
وتابع« :يف الوقت نفسه يف
هذه الساعة املباركة نصلي
ونلتمس من الرب يسوع ان
يلهم املسؤولني .كي خيرجهم
من انانيتهم ،ولكي جيملهم
بالتجرد ،ولكي يتخلوا عن
مصاحلهم الصغرية اليت تشكل
العوائق اليت تقف امام احللول
وامام تشكيل احلكومة اجلديدة
املنتظرة من الشعب كله.
نضع كل ذلك الليلة يف قلب
حمبة الرب يسوع ،وجندد ثباتنا
باالميان حبضوره معنا ورجاءنا
به ،ونتمسك بالقيم الروحية
واالميانية ،النه رمبا فقدنا
ونفقد الكثري منها ،خاصة
بني شبابنا .واننا نشهد الكثري
من التجاوزات اليت ليست
يف حملها ،ومن االمور غري
االخالقية ،اضافة اىل دخول
تيارات مندسة معادية للكنيسة
وللدين وللقيم ولألخالق».
وختم« :حنن نقول لكل الصبايا
والشباب ال تسمحوا بأن تعبث
بكم هذه التيارات وتفسد
تفكريكم وقيمكم .صحيح اننا
منر مبصاعب كثرية وقاسية،
وهناك ايضا رياح تتقاذف
الكنيسة ،سفينة اخلالص،
ولكن ربان هذه السفينة هو
الرب يسوع «وابواب اجلحيم
لن تقوى عليها».

القومي واجلبهة الشعبية :قيام األونروا
بتقليص تقدمياتها يندرج يف سياق
خمطط شطب حق العودة والتحرير
أكد احلزب السوري القومي
االجتماعي واجلبهة الشعبية
لتحرير فلسطني« ،التمسك
خبيار املقاومة يف مواجهة
العدو الصهيوني ،والتصدي
لسياسات التهويد واالستيطان
وكل حماوالت تصفية املسألة
الفلسطينية» ،وذلك ،خالل
زيارة إىل مركز القومي قام
بها وفد من «الشعبية» برئاسة
مسؤوليها يف لبنان مروان عبد
العال ،وعضوية مسؤول العالقات
السياسية ابو جابر وعضو اللجنة
السياسية عماد عودة ،وكان
يف استقباهلم نائب رئيس
القومي وائل احلسنية وناموس
جملس العمد نزيه روحانا وعميد

االقتصاد حبيب دفوني.
وحبث اجملتمعون ،حبسب بيان،
«االوضاع احلياتية واالقتصادية
الصعبة ألهلنا يف املخيمات»،
واعتربوا أن «قيام األونروا
بتقليص تقدمياتها للفلسطينيني
يندرج يف سياق املخطط الذي
يستهدف شطب حق العودة
على
وشددوا
والتحرير».
«ضرورة وحدة الصف بني
الفلسطينية
القوى
خمتلف
ملواجهة «صفقة القرن».
وتطرقوا إىل ما حيدث يف
لبنان ،حمذرين من «خطورة
حرف احلراك املطليب عن أهدافه
وتوظيفه لصاحل مآرب ومشاريع
سياسية»

طالب «جتمع العلماء املسلمني»
يف بيان اصدره بعد اجتماعه
االسبوعي أن «تكون احلكومة
املقبلة حكومة سياسية مع
تطعيم هلا بتكنوقراط من
أصحاب الكفاءات الذين ميتلكون
املصداقية والنزاهة ،وال ميكن
القبول حبكومة تكنوقراط فقط
خاصة عندما يكون رئيسها
من الطبقة السياسية ،وعندما
يكون املستهدف من ورائها
هو املقاومة».
كما طالب ان «يكون البيان
املقبلة
للحكومة
الوزاري
يتضمن وبشكل صريح الورقة
اإلصالحية اليت أتفق عليها
سابقا ،إضافة إىل اإلبقاء
على العنوان األساسي الذي
هو الثالثية املاسية اجليش
والشعب واملقاومة ،وأن أي
بيان وزاري خيلو من هذين
العنوانني سيكون سببا ألزمة
سياسية كربى يف البلد
وسيؤدي إىل حراك صاخب
أقسى من الذي شاهدته البالد
يف اآلونة األخرية».
ودعا «اجليش والقوى األمنية

بواجباتها
للقيام
اللبنانية
الوطنية اليت تتلخص بإبقاء
التواصل بني املناطق اللبنانية
من خالل فتح الطرقات كافة
ومحاية ساحات التظاهر وترك
حرية التعبري للجميع املؤيد
احلرية
ضمن
واملعارض
املسؤولة».
ودعا «حاكم مصرف لبنان
ومجعية املصارف للقيام حبماية
اللرية اللبنانية وعدم السماح
بالتالعب بها أو خلق سوقني
للتداول ألن أي خلل حيصل يف
هذا اجملال يؤدي إىل ارتفاع
سعر صرف الدوالر سيؤدي
حتما إىل زيادة األسعار ما
سيؤدي إىل انتفاضة مجاهريية
كربى حنن بغنى عنها وستؤدي
إىل مشكلة اقتصادية أكرب مما
هي عليه اآلن».
واكد أن «الواليات املتحدة
األمريكية ومن ورائها الكيان
الدول
وبعض
الصهيوني
العربية تقف وراء استغالل
احلراك لضرب حمور املقاومة
بعد سلسلة االنتصارات اليت
حققتها يف لبنان واإلقليم».

املشنوق :مل أزر قصر بعبدا وأنا أول من
طلب إعادة النظر بالتسوية محاية للسلم
األهلي
صدر عن املكتب اإلعالمي للنائب
نهاد املشنوق البيان التالي:
«تداول البعض على وسائل
التواصل االجتماعي نبأ عن زيارة
سرية قام به النائب املشنوق
إىل القصر اجلمهوري ،ولقائه
رئيس اجلمهورية ميشال عون
يوم أمس (االبعاء).
يؤكد املكتب اإلعالمي أن هذا
النبأ عار عن الصحة ،وأن النائب
املشنوق ال يقوم بزيارات سرية
ألي كان ،ألنه ميلك الشجاعة
املعنوية إلعالن لقاءاته ،أيا
كانت طبيعتها ،عندما حتدث .مع
العلم أن زيارة رئيس اجلمهورية
ليست تهمة جيب نفيها.
وللتذكري فإن املشنوق هو أول
من طالب بإعادة النظر بالتسوية
السياسية ،لوقف التمادي الذي
يقوم به رئيس «التيار الوطين
احلر» ،واليت أوصلت إىل مزيد
من انهيار التوازن السياسي
و»السلم األهلي» ،وذلك يف
اليوم األخري من شهر أيار
املاضي ،خالل حديثه من على
منرب دار الفتوى.
وللتذكري أيضا ،نشر املشنوق
يف جريدة «األخبار» ،ردا على
اتهامات نشرتها اجلريدة ،أن

من يسعى إىل الرتشح لرئاسة
احلكومة «عليه أن يستحوذ أوال
على موافقة الرئيس احلريري،
ومن يعارضه سياسيا ال يكون
طالبا للموافقة وال مرشحا
استدعاني
ولو
للمنصب».
رئيس اجلمهورية ،سأليب الدعوة
احرتاما ملقام الرئاسة ،وسأقول
له الكالم نفسه.
وأخريا وليس آخرا ،فإن
املشنوق ،ومنذ اللحظات األوىل،
أيد البطريرك بشارة الراعي يف
الدعوة إىل حكومة جديدة من
أصحاب الكفاءات والصدقية
والنزاهة والوطنية .وهو يتمنى
لو أن بيان املطارنة املوارنة
اكتفى بالدعوة إىل التفاف
اللبنانيني حول الدستور وحول
النظام العام فقط ال غري.
املؤسف هو احلملة اليت حلقت
باخلرب العاري عن الصحة،
واستعملت خالهلا تعابري ال تليق
إال مبن أطلقها.
أما املعيب فأن يكون بعض
القائمني باحلملة ،لصيقني ببيت
الوسط .واحلملة هي حلقة من
سلسلة طويلة من األكاذيب
والعهر اللفظي ،ال يرد عليها إال
بالقانون».

النائب جورج عطااهلل:

خبطابكم كشفتم الغطاء

غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطااهلل عرب تويرت قائال:
خبطابكم كتبتم اجبدية بناء الوطن
خبطابكم حددمت املسار
خبطابكم كشفتم الغطاء
خبطابكم أعطيتم األمل
خبطابكم فخامة الرئيس لن تغرق سفينة انتم ربانها
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لـبنانيات

جعجع :املطلوب حكومة مستقلة النائب ادكار طرابلسي :الن ذاكرة الناس قصرية وألن الشهادة للحق
وتغيري النظام غري مطروح راهنا واجب اشارككم بالئحة تستعرض بعض اجنازات العهد باول  3سنوات
أكد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع أن
«الثورة اليت قامت يف لبنان
كانت وال تزال وستبقى ثورة
لبنانية خالصة ،نشأت بشكل
عفوي تلقائي وهي اآلن بصدد
أن تفرز بعض القيادات من
صفوفها».
وقال جعجع يف حديث لصحيفة
«اإلحتاد»  -اإلماراتية نشر يوم
اجلمعة (امس)« :إن استقالة
احلكومة ليست هدفا حبد ذاتها
وإمنا خطوة أوىل باجتاه تصحيح
املسار القائم يف لبنان والذي
أدى إىل ما نشهده من ظروف
إقتصادية مالية معيشية صعبة
جدا ،دفعت الناس للنزول إىل
الشوارع».
أضاف« :إن اخلطوة الوحيدة
القادرة على تصحيح هذا
املسار يف الوقت الراهن هي
تشكيل حكومة خمتلفة متاما عن
سابقاتها وأال تكون مشكلة من
األكثرية النيابية املوجودة بل
تضم وجوها جديدة مستقلة كل
اإلستقالل ،وهذا الطرح ليس
وليد اليوم وإمنا كنا طرحناه
خالل اللقاء اإلقتصادي يف
بعبدا يف  2أيول .»2019
ودعا جعجع إىل «الذهاب باجتاه
املطلوبة
العملية
اخلطوات
ملعاجلة األوضاع الناشئة على
الصعد اإلقتصادية واملعيشية
واإلجتماعية» ،معتربا أن «التغيري
يف املؤسسات الدستورية ككل
دفعة واحدة ميكن أن يكون
مغامرة كبرية جدا جدا يف الوقت
احلاضر ،وميكن أال يعطي النتيجة
اليت يتمناها الناس .لذا ،جيب
وضع اجلهد يف تشكيل حكومة
مستقلة عن الرتكيبة السياسية
احلالية لتبدأ بالعمل فورا على
انتشال لبنان من الواقع الذي
يتخبط فيه».
ورأى أن «مسألة تغيري النظام
اللبناني ليست مطروحة يف
الوقت الراهن بقدر ما ان
املطروح هو حل املسائل
اإلقتصادية املالية املعيشية».
األمنية
األجهزة
وطالب
والقضائية بالعمل على «توقيف
كل من أقدم على اإلعتداء
على املتظاهرين باعتبار انه
ال جيوز أن يرتك هذا التسيب
احلاصل على ما هو عليه ،وإال

تكون الدولة تشجع الناس على
اإلعتداء على بعضها البعض،
وما ستظهره التحقيقات بطبيعة
احلال سيؤثر على األحزاب اليت
كانت وراء هذا اإلعتداء».
وعن مسألة كشف السرية
حسابات
عن
املصرفية
«هذه
قال:
السياسيني،
اخلطوة ال ميكن أن تؤدي إىل
أي نتيجة وهي مضيعة للوقت،
ففي لبنان معلوم للجميع من
يسرق ومن ال يسرق من دون
قضاء أو حماكمات حتى ،لذا
جيب الذهاب بشكل مباشر إىل
إقصاء هؤالء عن السلطة».
وردا على اتهام «القوات
اللبنانية» وهو شخصيا بتمويل
وحتريك الثورة ،قال« :ليس
لدى الفريق اآلخر أي شيء
إلتهام القوات اللبنانية به اليوم
سوى شعارهم الشهري «إمربيالي
صهيوني إستعماري» .لذا
نراهم يقومون مبا يقومون به،
ويا ليت نسمعهم يتهموننا
بشيء جدي مرتبط بالفساد،
فيما حنن لدينا أشياء وأشياء
آنية وحقيقية وملموسة لنقوهلا
عنهم يف هذا اإلطار».
وختم متوجها إىل الشعب العربي
بالقول« :إن الشعب اللبناني
انتفض يف كل مكان من
طرابلس حتى النبطية وصور،
ومن الساحل بريوت إىل الداخل
بعلبك اهلرمل ،من كل املناطق
ومن كل الطوائف ،النه شعر
بأزمة خانقة اقتصادية ،الشعب
اللبناني شعب حي لذا أمتنى من
كل الشعوب العربية أال تنسى
الشعب اللبناني يف أي حلظة من
اللحظات أو تعمل على مساعدته
كل حسب قدرته يف اجملال
الذي تتيح له الظروف فيه
ملساعدة الشعب اللبناني».

هكذا علّق النائب شامل روكز على

خطاب الرئيس عون

ّ
علق النائب شامل روكز على خطاب الرئيس عون بتغريدة جاء
فيها« :حتية لفخامة الرئيس ،الذي مسع شعبه ،مسع وجعهم
وصرختهم جتاه الفاسدين ،حتية ملن تعهد مبكافحة الفساد ودفع
االقتصاد حنو األمام ...وصل الصوت ،على أمل أن نصل اىل
النتائج ،فيكون النصف الثاني من العهد مرحلة األفعال».

القاضي بيرت جرمانوس يتّهم فراس حاطوم
ومراسلي «اجلديد» بعدم الوطنية

ّ
مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي بيرت جرمانوس
اتهم ّ
ّ
كافة بـ»عدم الوطنية»،
فراس حاطوم ومراسلي قناة «اجلديد»
اخلاصة مع جورج
وذلك عقب عرض حلقة «يسقط حكم الفاسد»
ّ
صلييب ،واليت تكشف ّ
ملفات الفساد وأمساء الفاسدين يف إدارات
الدولة.
ومؤسسات ّ
ّ

النائب ادكار طرابلسي :الن
ذاكرة الناس قصرية وألن
الشهادة للحق واجب اشارككم
بالئحة تستعرض بعض اجنازات
العهد باول  3سنوات .مع
دعائي ليطيل اهلل بعمر فخامة
الرئيس ويباركه ويبارك لبنان
يف االعوام الثالثة القادمة.
بسط األمن على األراضي
اللبنانية
• االستقرار األمين االول من نوعه
منذ 2006
• حترير جرود عرسال وراس بعلبك
من اإلرهابيني.
• حتييد لبنان عن حروب املنطقة
وصراعاتها املسلحة.
• دخول اجليش وبدء القبض على
املخالفني يف البقاع والعمل على
الدولة.
فرض هيبة ّ
• اقفال املعابر غري الشرعية.

إقرار املوازنة العامة وإنجازها بعد
سنني من غياب.

• خفض موازنات الصناديق
واجملالس يف موازنة 2019
العامة وإقرار 3
املالية
• إنتظام
ّ
ّ
موازنات بعد غيابها ل 12سنة.
• فرض قطع احلساب من سنة
ال 1993الذي انهاه مدير عام
وزارة املالية خالل مدة تقل عن 6
اشهر من اليوم ،وكشف مليارات
من اللريات املنهوبة أو املهدورة
اليت ُي ّ
دقق فيها ديوان احملاسبة
والذي من املفروض أن يكون
قد انهى عمله ليقدمه جمللس
احلسابات
وحتويل
النواب.
املالية للنيابة العامة املالية.
• إقرار سلسلة الرتب والرواتب
وحقوق املوظفني.
مميز للجنة املال واملوازنة
• عمل ّ
يف كشف موضوع آالف الوظائف
قبيل
السياسية
(الزبائنية
اإلنتخابات النيابية)
• اعفاء املالكني للعقارات الواقعة
عليها املخيمات الفلسطينية من
رسوم اإلنتقال والتسوية.

التعيينات القضائية وتحرير
القضاء ومحاربة الفساد

• إقرار التعيينات القضائية بعد
ان كانت املواقع بالوكالة
• البدء بتحرير القضاء ومحايته
وتسريع احملاكمات ،واحالة قضاة
ومدراء وموظفني اىل القضاء.
• بيان صادر عن اجمللس األعلى
للقضاء يؤكد اإللتزام مبكافحة
الفساد.
• البدء مبحاربة الفساد يف املرافق
العامة وكف يد مدير عام وتوقيف
ّ
مدير عام ثاني.
ّ
ّ
الكل ّية
فافية يف
• إعتماد
الش ّ
مرة ،كما إحالة
ل
ألو
احلربية
ّ
ّ
ّ
الضّباط والعسكريني الفاسدين
للقضاء.
• وضع يد ّ
التفتيش املركزي
ّ
حرك
على ملفات فساد كبرية
والت ّ
لتنظيف اإلدارات العامة وعشرات
البلديات.
إخبارا.
يصبح
املستحيل
• االبراء
ً
• استدعاء وزراء للقضاء (رغم
عدم تلبيتهم الدعوة).
• ملفات عديدة درستها وزارة
مكافحة الفساد ،ورفع إخبارات
متنوعة.

قانون االنتخاب

• إقرار قانون انتخابي جديد على

أساس النسبية وذلك ألول مرة
حسن نسبة
يف تاريخ لبنان مما ّ
التمثيل باجتاه حتقيق املناصفة
الفعلية وإشراك املغرتبني.
• كسر احتكار التمثيل الطائفي
واملناطقي.
• اجراء انتخابات مسحت بدخول
أكثر من سبعني نائب جديد إىل
الربملان ّ
جبدية
حركوا عمل اللجان
ّ
مل تشهدها العهود السابقة.

قانون استعادة الجنسية

اجلنسية
• إقرار قانون استعادة
ّ
للمتحدرين من أصل لبناني.
ّ

إقرار القوانني البيئية

• إقرار خطة الكسارات أخريا
ووضعها موضع التنفيذ .اقفال
العديد من الكسارات.
ّ
خطة ملعاجلة ّ
النفايات
• إقرار
الصلبة باعتماد ّ
حل ال مركزي.
ّ
• اقرار قانون الفرز من املصدر
وعلى البلديات واملواطنني
التعاون الجناح اخلطة
• بداية تنظيم الصيد الربي.

وضع لبنان على الخريطة العاملية

• جعل لبنان مركز دولي
ألكادميية االنسان للحوار وتالقي
احلضارات.
• الفوز بدعوى على اسرائيل
ب 846مليون دوالر نتيجة خملفات
حرب متوز.
لرئيس
مميزة
• مواقف
اجلمهورية يف الدفاع عن لبنان
والنازحني السوريني والالجئني
الفلسطينيني يف العودة إىل
بالدهم من على منرب األمم
املتحدة.

بحث عن حلول لالجئني السوريني

• بدء إعادة ّ
النازحني رغم العراقيل
واخلارجية ومنع توطينهم
اخلية
ّ
ّ
الد ّ
الرئيس.
من
حازم
مبوقف
ّ

إقرار رؤية إقتصادية
خطة

ماكنزي

• وضع
اإلقتصادية.
• بدء العمل مبشاريع إمنائية
وإنتاجية كبرية هلا أثرها
االقتصادي الكبري مثل مرفأ
املناطق
السدود،
جونية،
االقتصادية احلرة.
• اإلنرتنت صارت أسرع.

تخفيف الهدر وتحقيق وفر بقطاع
الجمارك

• قطاع اجلمارك ّ
الذي بدأ يفضح
ّ
عمليات ّ
مكثف
التهريب بشكل
ّ
ويزيد ايرادات الدولة بفضل
املزادات اليت حتصل على بضائع
مكدسة من التسعينيات.
• إهراءات القمح يف مرفأ بريوت
اليت ّ
ّ
ّ
ختطت أرباح
أرباحا
حققت
ً
العام املاضي وهي يف تزايد.
• كازينو لبنان زادت ارباحه بفضل
منع اهلدر واإلدارة احلكيمة ،وهي
يف تزايد.
• اقفال املؤسسة العامة لضمان
االستثمار وهي مؤسسة حكومية
غري جمدية واملطالبة بإقفال غريها
من املؤسسات غري اجملدية.
• طرح حلول لضبط التهريب
وحتفيز
الضرييب
والتهرب
وحتويل
الداخلية
السياحة
اقتصادنا اىل اقتصاد منتج
بناء جسر جل الديب وإقرار
توسيع أتوسرتاد جونية.
• اقامة جسر ّ
الديب وانهائه
جل ّ
وتوسيع
قياسية
بسرعة
ّ
أوتوسرتاد جونية ّ
(الذي انتهت

املناقصة حوله والكلفة تقل
بكثري عما كانت تكلف طريق مثله
يف املاضي) وإنشاء اوتوسرتاد
العقيبة ،واملوافقة على مجيع
ّ
ملفات معامل الكهرباء بعد
عرقلة.

اتفاقيات تجارية جديدة لتصدير
اإلنتاج اللبناني إىل أسواق جديدة

• تعزيز التجارة بتخصيص وزارة
هلا.
• تصريف منتوجات ّ
كالنبيذ والعرق
وزراعات أخرى إىل اخلارج.
إنشاء السدود لتأمني املياه
والكهرباء.
• اإلنتهاء من العمل يف سد
القيسماني وامتالئه باملاء
بسدي ّ
جنة وبسري يف
• البدء
ّ
هذا العهد بعد عرقالت متنوعة
والسدود االخرى يف طور التنفيذ
• اقرار مشاريع عديدة (منها
الفايرب اوبتيك) يف الوزارات .

النفط والغاز

• وضع لبنان على خارطة الدول
النفطية وإقرار مراسيم ّ
النفط
فاقية ّ
والتوقيع على ّ
ّ
فافية
الش ّ
ات ّ
ولبنان هو أول دولة توقع
على االتفاقية قبل االستخراج.
وتوقيع اتفاقيات للتنقيب عن
النفط مع  4شركات عاملية.
أول بلوكني ،كما سيبدأ
وتلزيم ّ
احلفر يف اول بئر بالبلوك  4بني
تشرين الثاني وكانون االول من
هذا العام.

إقرار خطة الكهرباء لبناء املعامل
مع سقف زمني

وأخرياّ ،
مت إقرار خطة الكهرباء
•
ً
كما كانت مطروحة يف ال2010
• بدء العمل يف معمل دير عمار
يف  19أيلول  2019كما مت حتضري
دفاتر الشروط لباقي املعامل
وقد ُق ِّدمت اىل جملس الوزراء
وساهم يف اعدادها استشاريون
عامليون.
واجلية
وق
الز
معملي
من
األنتهاء
•
ّ
ّ
يف ال 2017وزادا  3ساعات
تغذية ولوال وجود النازحني الذين
يأخذون  5ساعات يوميا %86
منها جماني) حبسب دراسة ال
 ،UNDPلكانت زادت  8ساعات
• بدء مشروع انتاج الكهرباء من
طاقة الرياح يف عكار وينتهي بعد
اقل من سنة
• كما اصبح لدينا حوالي ال120
ميغاواط كهرباء عرب الطاقة
الشمسية وسيصبح  %12من
انتاجنا عرب الطاقة الشمسية يف
نهاية ال2020
• كما مت تركيب االلواح النتاج

الكهرباء عرب الطاقة الشمسية
يف  12منشأة حكومية تقريبا ّ
توفر
املاليني على الدولة
• محلة نزع التعديات وتفعيل
اجلباية زادت من مداخيل الدولة
 275مليار لرية حتى شهر أيلول
• قرار تركيب العدادات ّ
وفر
ّ
تسلط
على املواطن ومحاه من
مافيات املولدات حلني انتهاء بناء
املعامل

وضع خطة العادة الحقوق
للمهجرين الول مرة

• البدء باقفال وزارة املهجرين
وتنفيذ اإلخالءات املتبقية مع
الغاء  900ملف وهمي وبذلك
توقف اهلدر وقام الوزير بإعادة
طابق ليست الوزارة حباجة له
ملالكيه.

اقرار القوانني

• فضلاً عن إقرار قوانني يف
ّ
وأغلبيتها
النّواب،
جملس
ّ
الساحقة كان سبق وطرحها فخامة
ّ
ورئيسا
الرئيس عندما كان نائًبا
ً
لتكتل ّ
ْ
التغيري واإلصالح ،كقانون
ّ
النفط ،قانون الوصول إىل
املعلومات ،قانون محاية كاشفي
قسرا
املخفيني
الفساد ،قانون
ّ
ً
املتكاملة
املعاجلة
وقانون
ّ
الصلبة.
فايات
للن
ّ
وقدمها
• وهناك اقرتاحات سبق
ّ
الرئيس عون عندما كان نائبًا
حول )1( :انشاء حمكمة خاصة
للجرائم الواقعة على املال العام
(من  )2( ،)2013اسرتداد الدولة
لألموال املنهوبة )3( ،رفع
السرية املصرفية عن الرؤساء
والوزراء والنواب وموظفي الفئة
األوىل احلاليني والسابقني،
( )4رفع احلصانات عن الوزراء
والنواب واملوظفني وكل من
يتعاطى الشأن العام ،وهذه
كلها حتتاج إلقرارها يف جملس
النواب ،ليصري مجيع املسؤولني
عرضة للمساءلة واحملاسبة.

يف السياسة

الوحدة الوطنية بني
السياسية يف لبنان.
رئيس احلكومة سعد
ورده
من توقيفه،
ّ
إىل رئاسة احلكومة

• تعزيز
املكونات
• انقاذ
احلريري
بكرامته
اللبنانية.
• احياء امليثاقية بعمقها.
• صون احلريات العامة وحق
التظاهر دون قمع.
• اعادة ثقة اللبناني بدولته عرب
حماربة الفساد وتنفيذ الورقة
اإلقتصادية اإلصالحية واقرار
جمموعة تشريعات.

ابي اللمع:ما اورده نقوال على ال بي سي
عار من الصحة

رد عضو تكتل «اجلمهورية القوية» النائب ماجد ادي ابي اللمع
على ما اورده النائب السابق نبيل نقوال على شاشة «ال بي سي»
حول حماولة عناصر من القوات اللبنانية االعتصام يف موقف قرب
مكتبه ووصفه باهلذيان ،مؤكدا انه خرب عار عن الصحة وال اساس
له على اإلطالق.

مقتل عنصر يف خمابرات اجليش وجرح شخصني
آخرين بإشكال يف العني

حصل إشكال يف بلدة العني  -البقاع الشمالي بني شخصني أدى
إىل مقتل عنصر يف خمابرات اجليش (د.ح) وجرح شخصني آخرين
من العائلة نفسها .ويعمل اجليش على تطويق احلادث.
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لـبنانيات

تيار املستقبل اجتمع برئاسة احلريري:
اجلوزو :املرحلة املقبلة خطرة ومفصلية وال
احلراك الشعيب جنح بتخطي االصطفافات الطائفية ميكن للشعب أن يقبل خبروج احلريري من
رئاسة احلكومة
وحواجز الوالءات العمياء

وفود وشخصيات تؤكد تأييدها ملواقف الحريري
ترأس الرئيس سعد احلريري،
السياسي
املكتب
اجتماع
لـ «تيار املستقبل» الذي
انعقد ،ظهر امس االول ،يف
بيت الوسط ،يف حضور مجيع
أعضائه.
وأعلن املكتب السياسي للتيار،
يف بيان ،انه مت خالل االجتماع
مناقشة «التطورات امليدانية
لالنتفاضة الشعبية اليت حيا
سلميتها ،اليت استمرت عليها،
ميليشيوية
حماوالت
برغم
لإلساءة إليها وإخراجها عن
توجهها الوطين وتطييفها».
وشدد املكتب السياسي على
«اهلوية الوطنية للحراك الشعيب
يف كل املناطق ،وهو احلراك
الذي حقق نقلة نوعية يف املسار
الوطين اللبناني وجنح بقوة يف
ختطي االصطفافات الطائفية
وحواجز الوالءات العمياء».
وإذ نوه «بردود الفعل الشعبية
اليت رافقت استقالة الرئيس
سعد احلريري وااللتفاف الشعيب
حوله يف العاصمة بريوت

والعديد من البلدات واملدن
يف الشمال والبقاع واجلنوب»،
ناشد «املناصرين واألحبة يف
كل املناطق التجاوب مع نداءات
الرئيس احلريري ،بأن يلتزموا
الوطنية،
السالمة
موجبات
وجتنب حماوالت االستفزاز
واالمتناع عن اقفال الطرقات
والتعاون مع اجليش والقوى
األمنية يف احملافظة على اهلدوء
واالنتظام العام».
وختم البيان« :ان «تيار
املستقبل» يتطلع للنجاحات
املطلبية والسياسية الوطنية
اليت حققها الشباب اللبناني
يف كل الساحات ،ويتوقف
أمام الدور االستثنائي واملميز
الذي اضطلعت به فتيات ونساء
لبنان يف تقديم أرقى الصور
عن مشاركة املرأة يف احلراك
الشعيب».
اىل ذلك استمر توافد الشخصيات
واالقتصادية
السياسية
واالجتماعية والوفود الشعبية
من خمتلف مناطق بريوت ،لليوم

الثالث على التوالي ،إىل «بيت
الوسط» ،للتعبري عن «تأييدها
ملواقف رئيس حكومة تصريف
االعمال سعد احلريري الوطنية،
اليت تصب يف مصلحة لبنان
واللبنانيني مجيعا» ،مؤكدة
«دعمها ووقوفها إىل جانبه يف
هذا الظرف الدقيق الذي مير به
لبنان».
ورحب احلريري بالوفود اليت
تقدمها وفد من خماتري العاصمة
ومجعيات بريوتية يف بيت
الوسط« ،بيت اهل بريوت وكل
اللبنانيني» ،شاكرا «عاطفتهم
وحمبتهم ووفاءهم».
واستقبل رئيس حكومة تصريف
االعمال سعد احلريري مساء
امس االول يف «بيت الوسط»،
الرئيس جنيب ميقاتي وعرض
معه آخر املستجدات واألوضاع
العامة.
وبعد اللقاء اكتفى ميقاتي
بالقول« :ان موقفي معروف،
احلكومات
رؤساء
وموقف
السابقني الثالثة واحد».

حاصباني :الشعب يرفض الكالم الفضفاض
ويطالب بعمل شفاف

توقف نائب رئيس جملس
الوزراء يف حكومة تصريف
االعمال غسان حاصباني عند
بعض النقاط اليت جاءت يف
كلمة رئيس اجلمهورية ميشال
عون ،ملناسبة انقضاء نصف
واليته كدعوته لتشكيل حكومة
ترضي الشعب اللبناني وحتصل
على ثقته ،حكومة بعيدة عن
احملاصصات والتسييس ،مؤكدا
ان هذا ما يطالب به الناس وهو
ما طالبت به «القوات اللبنانية»
سابقا.
وقال عرب «اجلزيرة مباشر»:
«على الكتل النيابية ان تسمي
رئيسا للحكومة وان تتيح له
تشكيلها بعيدا عن احملاصصات
واحلسابات السياسية ،ولنر كيف
ستستجيب الكتل السياسية ملا

سبق وطالبنا به».
كما اعترب حاصباني ان دعوة
لتطبيق
اجلمهورية
رئيس
القوانني القائمة امر اساسي،
مضيفا« :يف هذا االطار رأينا
بعض املشاكل اليت حصلت يف
ملف الكهرباء جراء اصرار البعض
على تعديل القانون قبل تطبيقه
وتقليص دور اهليئة وهذا خرق
ملبدأ اهليئات الناظمة املستقلة
وللشفافية .لذا حنن اعرتضنا
على هذه النقطة اليت ما زالت
واردة يف الورقة االصالحية».
تابع« :علينا ان نعاجل التحديات
الواحدة تلو االخرى وعلينا
ان نسابق الوقت ألنه ليس
ملصلحتنا .ما خنشاه دائما
ان تتحول العناواين الكربى
االجيابية  -وقد تعودنا عليها

منذ عقود  -عند التطبيق اىل
تفسريات خاطئة او التفاف
حوهلا».
«نتكلم
حاصباني:
وسأل
عن قضاء مستقل ولكن اذا
كانت التعيينات والتشكيالت
القضائية حتصل بشكل غري
شفاف وبناء على حمسوبيات،
فكيف ميكن ان نعتمد على
القضاء»؟ اذ قد حتول حماربة
الفساد إىل مالحقة لالخصام
السياسيني».
وختم« :كل االمور اليت طرحها
الرئيس عون ميكن حتقيقها
ولكن عرب آليات شفافة وعادلة
وحتت مراقبة من الشعب الذي
انتفض اليوم ويرفض الكالم
بعمل
ويطالب
الفضفاض
شفاف على ارض الواقع».

رأى مفيت جبل لبنان الشيخ
حممد علي اجلوزو يف بيان،
أن «املوقف الوطين الكبري،
الذي أقدم عليه الرئيس سعد
احلريري ،كان حمل تقدير
وإعجاب فئات الشعب اللبناني
كافة ،ألنه أراح الشارع،
وأعاد اليه احلياة واحلركة
والنشاط ،وأحس الناس بأن
هذه االستقالة كانت ملصلحة
الشعب واستجابة ألهم مطالبه
من السلطة ،بعد أن توقفت
املؤسسات العامة واخلاصة
عن القيام بدورها ،وبلغ
الناس حد اليأس من عودتها
اىل ما كانت عليه».
وقال« :إنها صدمة إجيابية
كربى جعلت الناس يعتربون
أنه الرجل الكبري الذي جتاوب
مع مطالب شعبه حتى لو ضحى
باحلكومة اليت يرأسها ،أمال يف
أن تتألف حكومة جديدة من
أصحاب االختصاص والكفاءة،
حتمل برناجما إصالحيا جديدا،
على أن يرأسها من جديد بناء
على رغبة الناس الذين يرون
فيه الرجل الذي يعمل من أجل
بلده ويطوف البالد الغربية
والعربية ليساعد يف إنقاذ
االقتصاد اللبناني مما وصل
اليه».
وأشار إىل أن «املرحلة املقبلة
يف تاريخ لبنان هي مرحلة
خطرة ومفصلية ،وحتتاج اىل
رجاالت دولة ميلكون قدرا
كبريا من الثقة لدى املؤسسات
الدولية .ويف الوقت نفسه،
ينبغي أن يوليهم الشعب
ثقته وأن مينحهم الشعب من
خالل نوابه صالحيات خاصة
البالد
لقيادة
واستثنائية
يف هذا املنعطف اخلطري من
تارخيها» ،وقال« :إننا نرى
أن الشخصية املثلى هلذا
املوقع يف هذا الظرف الصعب
سياسيا واقتصاديا تتمثل
يف الشيخ سعد احلريري،
الذي يتمتع بعالقات دولية
واسعة ،على أن يعاونه أهل
االختصاص من دون تدخل من
األحزاب اليت أفسدت خالفاتها
وحماصصتها بالدنا وأوصلته
إىل احلال اليت حنن فيها».
أضاف« :ال ميكن أن يقبل
الشعب خبروج الرئيس سعد
احلريري من رئاسة احلكومة
املقبلة ألنه الرجل الذي يراهن
عليه الوطن يف انقاذ ما ميكن
انقاذه بعد أن قام بدور كبري
يف هذا اجملال .لقد ازدادت
مكانة الرئيس احلريري عند
الناس ألنه استجاب ملطالب
الشعب يف استقالة احلكومة
وأقدم على خطوة جريئة
للشعب
إرضاء
وشجاعة،
الرابط يف الساحات ويف
كل املناطق ،ومطلبه استقالة
احلكومة ،واسقاط النظام
الطائفي الفاسد .وإذ بهذه
اخلطوة اليت اعادت إىل الناس
األمل يف ان تبدأ بعدها خطوات

اإلصالح ،وحماربة الفساد،
وإعادة االموال املنهوبة اىل
الدولة».
وتابع« :الوقت يضيع وال
يتسع للمزايدات ،الن البلد
يقف على شفري اهلاوية ،ويف
كل يوم تزداد خسائر الدولة،
وتزداد خسائر املواطنني،
ويزداد الغالء واجلوع وتزداد
الكوارث االجتماعية واإلنسانية
واألخالقية».

وختم« :لذلك ،ال بد من القيام
باإلصالحات الضرورية وإنقاذ
الوطن مما يهدده من انهيار
كبري ،وال بد من خطوات عاقلة
وحكيمة يف حل املشكالت
بأسلوب حضاري ومتقدم قبل
الغرق يف النظريات اخليالية
اليت يطرحها البعض واليت
يقف الوقت يف وجهها،
فإضاعة الوقت يف اللحظات
ترفا
ليست
املصريية،
منلكه».

درغام :كلمة رئيس اجلمهورية اليوم اىل
اللبنانيني ستحدد املرحلة املقبلة
أكد عضو «تكتل لبنان القوي»
النائب أسعد درغام يف
حديث اىل حمطة « ،»OTVأن
«تكتل لبنان القوي مل يتخذ
بعد القرار حول من سيسمي
لتشكيل احلكومة» ،وقال:
«بالطبع الرئيس سعد احلريري
مطروح ،ولكن األكيد أن
الشخص الذي سيتم تكليفه
سيتم االتفاق معه مسبقا حول
العناوين اليت سنعمل عليها
يف احلكومة املقبلة .ال ميكن
ترك األمور مفتوحة ألن هناك
أمورا ال ميكن إرجاؤها والوقت
ضاغط جدا».
أضاف« :رئيس اجلمهورية
سيخاطب اليوم اللبنانيني
جبرأته وصراحته املعهودة،
وكلمته ستحدد املرحلة املقبلة.
وحنن بانتظار أن حيدد موعد
االستشارات النيابية امللزمة،
عندها جنتمع ونضع تصورنا
ونقرر كل اخلطوات املقبلة».
كما أكد ان «احلكومة اجلديدة
ستكون على قدر تطلعات
الناس واملتظاهرين الذين
أعربوا فعال عن وجعهم ،وليس
عمن حاول خطف احلراك وحرفه
عن مساره».
ورأى درغام أن «الورقة
اإلصالحية مهمة للغاية ونؤكد
ببنودها،
التكتل
التزام
وماضون يف حماربة الفساد
وإعادة األموال املنهوبة اليت
سنعمل عليها ضمن القضاء
والقوانني ،وجيب أن نبدأ
باإلجراءات اليت حتارب الفساد
والفاسدين».
وتابع« :علينا أن نتعلم من
التجربة السابقة ،وسنصارح
ونسمي
اللبناني
الشعب
املعرقلني يف املرحلة املقبلة.
الوقت مل يعد لصاحلنا،
التحديات االقتصادية واملالية
خطرية وعلى اجلميع أن يكونوا
على قدر املسؤولية» ،مشددا
على أنه «ال ميكن وضع فيتو
على أحد ،كل كتلة تسمي
من ميثلها .علينا التخلص من
وضع الفيتويات على البعض،
إن كان يف اختيار املمثلني
يف جملس الوزراء أو يف
ملف مكافحة الفساد والدفاع

عن البعض فقط ،ألنه ينتمي
لطائفة معينة».
واعترب أن «ما حصل يف عكار
يوم أمس خطري ،وقد يكون
حصل خطأ يف مكان ما ،ولكن
األكيد أن أحدا ال ميكنه الدخول
بني اجليش وأبناء حمافظة
عكار اليت تشكل خزان اجليش
«العقالء
حمييا
اللبناني»،
وفاعليات املنطقة السياسية
واالختيارية والبلدية الذين
منعوا متدد االشكال وعملوا
على التهدئة ،فال جيب أن
ننسى أن بلدة ببنني دفعت
مثنا غاليا خالل حرب البارد
وقدمت الشهداء».
واشار اىل أن «استهداف
املقاومة هو إستهداف للبنان،
وال أعتقد أن هناك مصلحة ألحد
بضرب ثالثية الشعب واجليش
واملقاومة .احلكومة املقبلة ،يف
حال كانت حكومة تكنوقراط
سيكون امامها حل املشكل
االقتصادي واالزمات املالية
اخلطرية اليت تواجه لبنان ،ألن
املستقبل أشد خطورة مما حنن
عليه اليوم ،واالنهيار سيقع
على رأس اجلميع».
واردف« :مل نستهدف أي
مكون من مكونات لبنان ،ففي
لبنان حمكومون باجللوس مع
بعضنا البعض ،ملاذا تضييع
الوقت؟ حنن مستعدون لكل
التضحيات حتت سقف بناء
الدولة والشفافية ومكافحة
الفساد».
وطالب درغام ب»جلسات
علنية جمللس النواب ،فمن حق
الناس أن تعرف من هي الكتل
اليت تقدم املشاريع االصالحية
وتسعى فعال لبناء الدولة».
ولفت اىل أن «من اهلواجس
املطروحة ،كيفية التعاون
مع اجملتمع الدولي وتسمية
شخصية لرئاسة احلكومة حتظى
بثقته».
وختم سائال« :هل يعقل وجود
مليون ونصف نازح سوري
مع ما يرتبونه من أعباء مالية
وإقتصادية واجتماعية ،وال
نسمع أي صوت يطالب حبل
أزمة النازحيني؟».
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مقاالت وتـحقيقات

املصارف تفتح أبوابها بعد  12يوم إغالق:

ال مف ّر من الـ«كابيتال كونرتول»؟
فتحت املصارف ،يوم اجلمعة (امس)
أبوابها للجمهور بشكل اعتيادي وكأن
شيئًا مل يكن ،أو على األقل هذا ما
أوحى به بيان مجعية املصارف من خالل
إشارتني :متديد دوام العمل يومي
اجلمعة والسبت حتى الساعة اخلامسة
مساء ،واختاذ قرار فتح األبواب للجمهور
يف اجتماع مع حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة .هذا البيان أثار شبهة مشروعة
حول دور سالمة واملصارف يف إغالق
أبواب املصارف لـ 12يوم عمل على
التوالي
حبجة أن عددًا من املصارف
ّ
معرضة لالنهيار واإلفالس إذا فتحت
ّ
أبوابها من دون توافر رؤية واضحة
للمسار السياسي الذي تسلكه البالد،
رغم أنه من الثابت أن كل يوم تأخري
فتح األبواب كان يزيد احتماالت هروب
الودائع.
فقد أعلنت مجعية املصارف أنها عقدت
قررت بعده اآلتي:
اجتماعًا مع سالمة ّ
 تعاود املصارف العمل الطبيعي ابتداءمن يوم اجلمعة يف األول من تشرين
الثاني  .2019ونظرًا لرتاكم العمل
بسبب اإلقفال ،تقرر متديد دوام عمل
املصارف يومي اجلمعة والسبت يف 1
و 2تشرين الثاني حتى الساعة اخلامسة
بعد الظهر.
 ّتذكر اجلمعية بأن املصارف ستستمر
يوم اخلميس  31تشرين األول اجلاري
يف توفري مروحة خدماتها للزبائن عرب
الصريفة اإللكرتونية ،كما سيكون يوم
غد اخلميس خمصصًا لألعمال الداخلية
بغية إجناز األعمال املرتاكمة والتحضري
ملباشرة استقبال الزبائن بدءًا من صباح
اجلمعة يف .2019/11/1
يأتي هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات
عقدتها اجلمعية خالل األيام املاضية من
دون أن تتوصل إىل قرار يتعلق مبسألة
فتح األبواب للجمهور .فقد شهدت هذه
االجتماعات انقسامًا بني من يطالب
بفتح األبواب سريعًا وإعالن الـ»كابيتال
كونرتول» ،أي تقييد عمليات السحب
والتحويل ملنع هروب الودائع وختفيف
حدة الضغوط اليت قد تؤدي إىل انهيار
ّ
أو إفالس بعض املصارف ،وبني من
كان يريد استمرار اإلقفال حتى تتبلور
ّ
رؤية واضحة ملسار
احلل الذي ميكن أن
تسلكه البالد.
وبشكل مفاجئ ،بال «ابيتال كونرتول»،
قررت
وبال رؤية واضحة ملسار احللّ ،
املصارف أن تفتح أبوابها للجمهور بعد
يوم واحد على استقالة رئيس احلكومة
سعد احلريري .ثم صار املصرفيون
الذين تواصلت معهم «األخبار» منذ
اليوم األول الندالع االحتجاجات الشعبية
معربين عن خشيتهم من انهيار وإفالس
يرددون عبارة واحدة عن فتح
القطاعّ ،
األبواب( Business as usual :العمل
كاملعتاد) .هذه اجلرعة املفرطة من
الثقة بالنفس ،ترافقت مع اإلشارة إىل
أن املصارف لديها السيولة الكافية
الستيعاب سحب الودائع أو هروبها
الذي
يقدر بأن يرتاوح بني ملياري
ّ
دوالر وثالثة مليارات دوالر يف األسبوع
األول بعد فتح األبواب ،وأن يرتفع إىل
مخسة مليارات دوالر خالل ثالثني يومًا،
ّ
مؤكدين أنهم تبلغوا من سالمة تعويم
القطاع بالدوالرات الالزمة لتلبية طلبات
الزبائن.
ّ
إذًا ،اختذ سالمة القرار
بضخ الدوالرات
يف السوق رغم أنه كان ميتنع عن ذلك
يف األشهر املاضية عرب حتديد كوتا لكل
مصرف للتحويل إىل الدوالر ،ما سّبب
نشوء سوق غري نظامية لسعر الصرف
(لدى الصرافني)
تسعر اللرية وفق
ّ
رؤيتها الفردية
وحس املضاربة لديها،
ّ

محمد وهبة

فاخنفضت قيمة اللرية إىل  1700لرية
مقابل الدوالر الواحد ،قبل أن يصل
السعر إىل  1900لرية لكل دوالر…
ترك هذا األمر انطباعًا لدى الناس بأن
االنهيار النقدي قادم.
قرر سالمة إعالم
يف هذا السياقّ ،
اللبنانيني عرب قناة  CNNبأن االنهيار
على بعد أيام ليعلن بعدها احلريري
استقالته .فما الذي دفع سالمة إىل
إجراء تعديل يف سياسة ّ
ضخ الدوالرات
يف السوق وتعويم املصارف بها؟
ينكر املصرفيون أن يكون هناك أي
اتفاق على وضع القيود على السحب
والتحويل ،إال أن مصادر مطلعة،
أشارت إىل أن سالمة كان واضحًا جدًا
يف لقائه مع املصارف ،بأنه لن يقوم
بإعالن «الكابيتال كونرتول» نظرًا
ألضراره الفادحة ألنه
سيحول لبنان إىل
ّ
سجن للدوالرات ،بل سيرتك القيود
ّ
لتنفذها املصارف بشكل فردي ،أي
استنسابي .وحبسب املصادر ،هو
أعطى توجيهاته للمصرفيني ،بضرورة
تلبية طلبات الزبائن بشكل جزئي .أي
أنه ال جتب املوافقة على إعطاء الزبون
كامل قيمة وديعته املستحقة نقدًا،
وال جتب املوافقة على حتويل كامل
الوديعة إىل اخلارج .ويف حال إصرار
الزبائن ،جيب التفاوض معهم على
طريقة التحويل على مراحل ،أو منحهم
خيار إغالق احلساب واحلصول على
قيمة الوديعة بشيك مصريف ،وال مينع
إخضاع هذه العمليات لعموالت مرتفعة
تقيد عمليات
وما إىل ذلك من إجراءات ّ
السحب والتحويل.
هذا السلوك ُيطلق عليه يف التقارير
الصادرة عن املؤسسات املالية
األجنبية ،اسم «كابيتال كونرتول ناعم»
فيما هو يف احلقيقة استنسابي ،ألن
بعض املصارف أجرت عمليات حتويل
إىل زبائن معينني عندما كانت مغلقة،
وهي ستمارس القيود االستنسابية
على صغار املودعني.
وألن هذا النوع من اإلجراءات غري
املباشرة لتقييد السحب والتحويل قد
ال يكون كافيًا لتخفيف الضغط عن
املصارف بسبب سيولتها الدوالرية
املنخفضة ،ويف ظل «ضغط سيكون
أكرب بكثري مما حصل يف 2005
ويف  »2006وفق أحد املصرفيني.
لذا ،سيعمل مصرف لبنان على
تعويم املصارف بالسيولة الدوالرية
وإقراضها الدوالرات بفائدة ،%20
حتمل هذه
ما يعين أن املصارف قد ّ
الكلفة للزبائن وتستعملها كورقة
ضغط لثنيهم عن القيام بعمليات
السحب والتحويل.
لكن هل ميكن ملصرف لبنان أن
ّ
يضخ مخسة مليارات دوالر يف شهر
واحد ،علمًا بأنه يرتتب عليه أن يدفع
استحقاقات سندات يوروبوندز عن
الدولة اللبنانية بقيمة  2.8مليارات
دوالر يف تشرين الثاني 2019؟ ففي
حال قيامه بذلك سيستهلك مصرف
لبنان اجلزء األكرب من احتياطاته القابلة
لالستعمال اليت
حددتها «موديز»
ّ
بأنها ترتاوح بني  6مليارات دوالر
و 10مليارات دوالر .ويف حماولة
يائسة لتعزيز سيولته بالدوالر ،اضطر
مصرف لبنان يف األيام املاضية ،أن
يعمد إىل بيع جزء من حمفظة سندات
أدى إىل
اليوروبوندز بسعر خبس ّ
تدهور أسعار سندات اليوروبوندز
ليصل «العائد النهائي املتوقع عند
االستحقاق» على بعضها إىل ما
بني  %40و ،%70أي أن أسعارها
اخنفضت إىل ما دون احلدود املتعارف
عليها لإلفالس.

هل يستفيد عون من االنتفاضة الشعبية
لتنفيذ التعهدات اليت قطعها؟
ماهر الخطيب
على وقع االنتفاضة الشعبية اليت شهدتها البالد ،منذ
السابع عشر من شهر تشرين احلالي ،وحالة الغموض
القائمة على املستوى السياسي ،فتحت الكلمة اليت توجها
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ،يف الذكرى الثالثة
النتخابه ،الباب لإلجابة عن الكثري من األسئلة اليت تعرتي
اللبنانيني ،خصوصًا أن املرحلة الراهنة قد تكون هي
األصعب منذ سنوات طويلة.
يف كلمته اليت توجه بها إىل املواطنني ،سعى رئيس
اجلمهورية إىل تقديم ما يشبه «كشف حساب» مبا التزم به
يف خطاب القسم ،وما حتقق وما زال يعمل على حتقيقه،
لكن األهم هو أن الرئيس عون يدرك أهمية ما مل يتحقق
حتى اآلن ،باإلضافة إىل التعهد بالعمل على حتقيقه يف
املرحلة املقبلة ،مع ضرورة التشديد على أن كل ذلك ال
يعين جتاهل تركيبة النظام السياسي يف لبنان ،خصوصًا
لناحية الصالحيات اليت يتمتع بها موقع رئاسة اجلمهورية
بعداتفاق الطائف .ويف حني ال يزال الكثري من اللبنانيني
يطرحون عالمات استفهام حول شكل احلكومة املقبلة،
ي الثالثة ،قدم رئيس
بعد استقالة حكومة سعد احلرير 
اجلمهورية ما يشبه الشروط غري املباشرة ،انطالقًا مما
واجه احلكومة السابقة من عراقيل على مستوى عملها،
األمر الذي يستدعي التوقف عنده مطو ًال ،حيث أشار إىل
أن املقاربات فيها كانت سياسية أكثر مما هي تقنية
وتنفيذية ،يف حني حال شرط االمجاع الذي اعتمده البعض
دون التوصل إىل الكثري من القرارات الضرورية.
وانطالقًا من هذا التوصيف ،حدد الرئيس عون شرطًا
أساسيًا ينبغي أن يتوفر يف احلكومة املقبلة ،وهو أن تليب
طموحات اللبنانيني وتنال ثقتهم أو ًال ثم ثقة ممثليهم
يف الربملان ،وبالتالي جيب أن يتم اختيار الوزراء وفق
كفاءاتهم وخرباتهم وليس وفق الوالءات السياسية أو
اسرتضاء للزعامات ،يف مؤشر إىل ما عبرّ عنه رئيس
اجلمهورية ،يف نهاية خطابه ،بشكل واضح ،لناحية وصول
الرسالة اليت سعى املواطنون الذين شاركوا يف التحركات
الشعبية إىل إيصاهلا على مدى األيام السابقة ،وهو ما
كان أكد عليه يف رسالته السابقة إىل اللبنانيني ،لكن مع
استقالة احلكومة احلالية قد يكون الباب فتح بشكل أفضل
إىل ترمجة هذه الرسالة بشكل عملي ،لناحية تشكيل حكومة
تعيد ثقة املواطنني بدولتهم .على الرغم من ذلك ،ال ميكن
القول إن رئيس اجلمهورية حدد شك ًال معينًا حلكومة العهد
الثانية ،حيث كان يعترب أن احلكومة السابقة هي األوىل،
سواء كانت تكنوقراط أو وحدة وطنية أو سياسية من
لون واحد ،لكن يف املقابل كان من الواضح أن الرئيس
عون يريد أن تنطلق بشكل سريع إىل العمل ،وبالتالي
من املفرتض أن تكون منسجمة وقادرة على اإلنتاج بعيدًا
عن الصراعات السياسية ،األمر الذي ال ميكن فصله عن
مواصفات الوزراء املذكورة يف األعلى.
بالتزامن ،ال ميكن فصل تشديد الرئيس عون باملضي يف
احلرب على الفساد ،وهو العنوان الذي ال يبتعد عن املطالب
اليت رفعت يف التحركات الشعبية ،إال أن رئيس اجلمهورية
دعا املواطنني إىل مساندته يف هذه املعركة ،عرب الضغط
على النواب إلقرار قوانني انشاءحمكمة خاصة باجلرائم على
ل العام ،واهليئة الوطنية لمكافحة الفساد ،واسرتداد
املا 
االموال املنهوبة ،ورفع احلصانات والسرية املصرفية عن
املسؤولني احلاليني والسابقني وكل من يتعاطى املال
العام ،بالتزامن مع قيام سلطة قضائية مستقلة وشجاعة
ومنزهة .من ناحية أخرى ،فتح رئيس اجلمهورية الباب أمام
نقطة قد تكون مفصلية ،يف حال النجاح فيها ،تتعلق
ببناء دولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية واحملاصصة
 ،خصوصًا أن اجلميع يعلم أن تركيبة النظام الطائفي هي
اليت حتول إىل حد بعيد دون حتقيق مبدأ احملاسبة ،ال بل
هي قد تكون الباب األول حنو الفساد الذي خنر الدولة
اللبنانية .وقد كان واضحًا أن الرئيس عون يؤمن بهذا
التوجه ،من خالل دعوته املواطنني إىل أن يكونوا إىل جانبه
إلطالق ورشة مشاورات وطنية حولالدولة املدنية ،إلقناع
من جيب اقناعه بأهميتها وضرورتها ،ألنها خشبة اخلالص
للبنان من تركة الطائفية ومشاكلها.
بناء على ما تقدم ،يبدو أن رئيس اجلمهورية ،على الرغم من
تلميحه إىل أن لبنان يدفع اليوم مثن رفضه إبقاءالنازحني
ني على أرضه ،يريد االستفادة من االنتفاضة
السوري 
الشعبية يف الشارع ،كي تكون ورقة ضغط على خمتلف
القوى السياسية لتحقيق إجنازات نوعية ،حبسب ما ورد يف
كلمته ،خصوصًا على املستوى االقتصادي ،يف ظل قناعته
بأناألزمة املفصلية اليت متر بها البالد اخلروج منها ليس
باألمر املستحيل .يف احملصلة ،مل يكتف الرئيس عون يف
كلمته بـ»كشف احلساب» عن السنوات الثالث املاضية،
بل قدم خارطة طريق تعهد االلتزام بها يف النصف الثاني
من واليته ،لكن العربة تبقى يف القدرة على التنفيذ،
واليت ستظهر سريعًا يف حال النجاح يف حكومة تستطيع
الفوز بثقة اللبنانيني قبل ثقةاجمللس النيابي.

استقالة احلريري ...وفرصة تشكيل حكومة إصالح تنفّذ
مطالب احلراك
حسن حردان

اولت قوى  14آذار استغالل مطالب الناس ،اليت نزلت عفويًا
إىل الساحات رفضًا لسياسات احلكومة االجتماعية وفساد الطبقة
السياسية ..وسعت إىل تعديل موازين القوى ملصلحتها على صعيد
السلطة السياسية ،وجنحت يف ركوب موجة احلراك ،ولكن عندما
فشلت يف حتقيق أهدافها ضغطت على رئيس احلكومة سعد احلريري
حتمل املسؤولية يف العمل على االستجابة
لتقديم االستقالة هروبًا من ّ
ملطالب الناس وتنفيذ الورقة االقتصادية.
الرئيس احلريري مل يكن بعيدًا عن ذلك ،وهلذا سارع إىل تقديم
استقالته يف نفس الليلة اليت أكد فيها لبعض الوزراء تصميمه على
عدم االستقالة ..وفور االستقالة جاءت كلمة
السر للذين قطعوا
ّ
الطرقات وشلوا حركة الناس واالقتصاد على مدى  13يومًا ،بالعمل
على فتحها ..وهو ما حصل حيث فتحت الطرقات وعادت احلركة
ان من كان يقف وراء قطع الطرقات ويضع
بسحر ساحر ..مما يؤكد ّ
الشعارات القصووية اليت كانت تطلق يف احلراك عرب بعض وسائل
املوجه
اإلعالم ،اليت كانت تلعب دور
واحملرض يف آن ،هو من أعطى
ّ
ّ
اإلشارة بفتح الطرقات واإليعاز للعناصر املنظمة اليت كانت تقف على
احلواجز وتدقق بهويات املواطنني باالنسحاب وإفساح اجملال أمام
اجليش والقوى األمنية إلزالة األتربة والعوائق اليت وضعت عليها..
لكن ملاذا استقال الرئيس احلريري؟ واىل أين تتجه األمور بعد
االستقالة؟
او ً
ال :ملاذا استقال الرئيس احلريري…؟
ان االستقالة ّ
متت على خلفية خالف وعدم اتفاق على تشكيل حكومة
– ّ
جديدة ..بعد أن فشلت حماوالت تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة
احلريري ،أو إجراء تعديل وزاري يستهدف إزاحة الوزير جربان باسيل
وتوجيه ضربة معنوية كبرية للتيار الوطين وتدفيع باسيل مثن مواقفه
الوطنية الداعمة للمقاومة والدعاية لالنفتاح على سورية ..وذلك بهدف
تعزيز موقف القوات اللبنانية يف الشارع املسيحي على حساب التيار
الوطين..
– رمي الكرة يف ملعب رئيس اجلمهورية وحزب اهلل والقوى الوطنية
والقول بأنهم هم من
يتحمل مسؤولية األزمة ،وليس الرئيس احلريري
ّ
وحلفاؤه يف قوى  14آذار الذين حكموا البالد على مدى ربع قرن ،من
خالل احلكومات احلريرية وسياساتها الليربالية الريعية اليت أغرقت
البالد بالديون والفوائد املرتفعة
ودمرت اإلنتاج الوطين وأشاعت
ّ
الفساد وربطت لبنان بسياسات الصندوق والبنك الدولي والتبعية
االقتصادية واملالية للواليات املتحدة والدول الغربية ..وكان الفتًا
اي شعار يف احلراك الشعيب يشري اىل مسؤولية هذه
عدم رفع ّ
واليت
لبنان
على
األمريكية
اهليمنة
السياسات
تتجسد بصورة سافرة
ّ
يف اخلضوع للعقوبات املالية اليت ينفذها حاكم مصرف لبنان حلصار
املقاومة وبيئتها ومناصريها ومؤيديها..
– اهلروب من االستجابة ملطالب الناس وإعادة خلط األوراق وتأجيل ّ
حل
اي
األزمة االقتصادية واملالية واخلدماتية ،وبالتالي العمل على إجهاض ّ
تغيري أو إصالح حقيقي حتت ضغط الشارع ،ومواصلة الضغط لفرض
إعادة تسمية الرئيس احلريري لتشكيل حكومة جديدة وفق شروطه،
ومبا خيدم أجندات  14آذار ومن ورائها واشنطن اليت تسعى اىل
إحداث تغيري يف املشهد السياسي يقود إىل االنقالب على نتائج
االنتخابات النيابية األخرية اليت نقلت األغلبية من فريق  14آذار إىل
فريق رئيس اجلمهورية والتيار الوطين احلر وحزب اهلل وحركة أمل
والقوى الوطنية ..هذا اهلدف ظهر بوضوح من خالل السعي لفرض
تشكيل حكومة تكنوقراط أو فرض حكومة انتقالية تقوم بإجراء انتخابات
نيابية مبكرة..
ثانيا :إىل أين تتجه األمور بعد االستقالة ..وهل سنكون أمام فرصة
لتشكيل حكومة تستقوي باحلراك لتنفيذ اإلصالح احلقيقي السياسي
يتم قطع الطريق على حماولة منع التغيري
االقتصادي املالي؟ بالتالي ّ
وااللتفاف على مطالب الناس..
ان حتالف األكثرية أمام فرصة التقاط زمام املبادرة
الواضح اليوم ّ
لتشكيل حكومة األكثرية على أساس تنفيذ برنامج إصالحي حيقق
املطالب األساسية اليت نادى بها الناس يف بداية هّبتهم العفوية ،ويف
طليعتها حماربة الفساد واسرتداد أموال وحقوق الدولة من سارقيها،
وحتميل املصارف جزء أساسي من ّ
حل األزمة املالية عرب التخلي عن قسم
كبري من ديونها على الدولة ،وفرض قانون ضرائيب جديد يقوم على
ّ
الضريبة التصاعدية املباشرة،
وحل سريع ألزمات الكهرباء والنفايات
بالتعاون مع الدول الصديقة اليت أبدت االستعداد لتقديم املساعدة،
واملسارعة اىل فتح قنوات التواصل الرمسي مع احلكومة السورية
لتأمني التسهيالت لتصدير اإلنتاج الزراعي الصناعي ..واسترياد
النفط والغاز مباشرة من الدول الصديقة من دون وسطاء خلفض
فاتورة النفط وأسعار احملروقات مبا يعود إجيابًا على خزينة الدولة،
وخفض كلف اإلنتاج وأسعار السلع واملواد األساسية ..وصو ً
ال إىل
حد للوصاية األمريكية املالية وغري املالية…
وضع ّ
اجلمهورية
رئيس
كالم
بأن احلراك الشعيب يفتح الباب امام اإلصالح ،ال
ّ
ّ
ميكن أن ُيرتجم عمليًا اال من خالل حكومة
تتبنى هذا الربنامج الذي حيقق
التنمية والعدالة االجتماعية وحماربة الفساد والفاسدين
وحيرر لبنان
ّ
من التبعية للوصاية األمريكية الغربية ..وإجراء اإلصالح السياسي عرب
وضع إصالحات الطائف موضع التنفيذ العملي.
اما إذا عدنا اىل تشكيل حكومة
اي مجيع الكتل النيابية،
تضم اجلميعّ ،
ّ
فهذا يعين عودة اىل الدوران يف نفس الدوامة ..وتأجيل االنفجار..
او تسمية رئيس لتشكيل احلكومة يعجز عن تشكيلها ونبقى يف ّ
ظل
حكومة تصريف أعمال لفرتة مديدة تتفاقم يف ظلها األزمات على ّ
كل
الصعد…
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مـقاالت وتحقيقات

«كابيتال إيكونوميكس» :إعادة هيكلة َّ
الدين حمتومة
محمد وهبة

تصوير مروان بو حيدر
بدأت املؤسسات املالية األجنبية ّ
«حتمية»
تركز على
ّ
إعادة هيكلة الدين« .كابيتال ايكونوميكس»
أصدرت األربعاء املاضي ،تقريرًا بعنوان «ملاذا
لبنان يتجه حنو إعادة هيكلة ديونه» ،تشري فيه
إىل أن إعادة اهليكلة وانهيار سعر صرف اللرية
يأتيان بشكل فوضوي قد يؤدي إىل حمو رساميل
املصارف ،ثم تلمح إىل ضرورة إخضاع لبنان
للحد من موجة
لربنامج مع صندوق النقد الدولي
ّ
هروب رؤوس األموال.
إعادة هيكلة الدين ،أو إعادة جدولة الدين ،هي
العبارة اليت وردت على لسان وزير املال علي
وأدت إىل
حسن خليل يف كانون الثاني ّ ،2019
يسمى حقوق الدائنني.
نشوب محلة دفاع عما
ّ
يومها اندفع ممثلو القوى السياسية إىل عقد لقاء
يف قصر بعبدا صدر بعده بيان تاله الوزير خليل
باسم اجملتمعني ،يعبرّ عن التزام لبنان وارتهانه
األبدي للدائنني .بكالم آخر ،كان الكالم عن إعادة
هيكلة الدين مرفوضًا بشكل مطلق من املصارف
ومحلة السندات األجانب وكل شركائهم يف لبنان
بالدين.
من الذين راكموا الثروات عرب املتاجرة
َّ
ورغم اإلغالق القسري ألبواب املصارف لليوم
العاشر على التوالي بسبب اخلوف من انهيار
القطاع ،ورغم اندالع احتجاجات شعبية واسعة تعبرّ
عن الفقر وسوء توزيع الثروة ويف اجملتمع الذي
يعمل خلدمة الدائنني ،أي أنه مل يعد هناك أي
م ّربر لالمتناع عن النقاش يف عملية إعادة هيكلة
رد الفعل اإلصالحي األول
للدين العام بوصفها ّ
الذي جيب على أي سلطة القيام به ،لكن اجلزء
ّ
احمللي ال يزال قاصرًا عن هذا
األكرب من اجملتمع
ّ
الدين
إسقاط
شعار
رفعت
ة
قل
الدور .فباستثناء
َّ
بـ»ضربة» إعادة اهليكلة ،بات املوضوع منسيًا
حتى سبقهم إىل هذا احلديث ،وإن كان بغايات
وأهداف خمتلفة ،تقرير صادر عن «كابيتال
ايكونوميكس» يشري إىل أن االحتجاجات يف لبنان
رد فعل سياسي يؤمن استقرار
تعكس استحالة ّ
معدالت الدين ،لذا فإن «إعادة هيكلة الدين
العام صارت حمتومة».
إعادة توجيه البوصلة حنو شطب جزء من الدين
العام وخدمته أمر أساسي يف هذه املرحلة .ألن
حتمية اللجوء إىل إعادة هيكلة الدين العام مل
تعد أمرًا نظريًا ،بل صارت واقعًا .فبحسب
«كابيتال ايكونوميكس» هناك طرق عدة لتنفيذ
معومة،
إعادة اهليكلة ،إال أنه يف ظل «عملة حملية ّ
وامتالك املؤسسات املالية يف لبنان حمفظة
واسعة من السندات بالعمالت األجنبية ،ترتفع
خماطر حصول توقف فوضوي عن السداد يرتافق
مع أزمة نقدية ومصرفية» .فإىل جانب كون
عجز املوازنة يصل إىل  11%من الناتج احمللي
الدين إىل الناتج مركز
اإلمجالي ،واحتالل نسبة َّ
سادس أعلى معدل يف العامل مع بلوغه  150%من
الناتج احمللي اإلمجالي« ،بات ثلث الدين احلكومي
بالعمالت األجنبية ،أي ما يفوق  30مليار دوالر».

لبنان يتّجه نحو فوضى االنهيار املصريف والنقدي

تصوير مروان بو حيدر

تشري «كابيتال ايكونوميكس»إىل أربعة عناوين
النمو االقتصادي
الدين:
أساسية ملواجهة مشكلة َّ
ّ
ّ
التضخم الكبري ،التقشف ،إعادة هيكلة
السريع،
الدين (أو االمتناع عن السداد)« .من الصعب
أن نرى كيف ميكن لبنان أن ّ
يولد منوًا اقتصاديًا
سريعًا ومستدامًا يف اقتصاد يتوقع أن ينكمش
هذه السنة.
ّ
فستقوض
م،
التضخ
عرب
الدين
احتواء
أما حماولة
ّ
استقرار تثبيت سعر صرف اللرية مقابل الدوالر،
أقرت عددًا
فيما ّ
يعد التقشف حلاّ متاحًا .احلكومة ّ
من اخلطوات ملواجهة متطلبات املالية العامة ،لكن
االحتجاجات واستجابة احلكومة هلا ،تشري إىل أنه
يصعب جدًا بلوغ عجز نسبته  5%أو  6%من الناتج
احمللي اإلمجالي».
ويف معرض استعراض احللول املتاحة أمام لبنان،
يشري التقرير إىل أن «الدعم اخلارجي ميكن أن
ينقذ لبنان» ،إال أنه ال يرى أن دول اخلليج
مستعدة اليوم لتقديم مثل هذا الدعم «كما كانت
مستعدة سابقًا» ،الفتًا إىل أسباب سياسية.
ورغم اعتقاده بأن املسار األسوأ (التقشف) هو
ّ
احلل ملعاجلة الوضع االقتصادي واملالي يف
لبنان ،إال أن التقرير يتحدث عن النتائج الكارثية
لغياب التمويل .ففي ظل هذا األمر «السلطات
ستكتشف سريعًا أن متويل الدين وخدمته باألسعار
مستقر ،ما قد جيعل االمتناع
احلالية هما أمر غري
ّ
عن السداد خطوة سياسية تتيح للسلطة زيادة
النفقات يف جماالت أخرى ،أو ّ
جتنب الضرائب».

ضرورة توجيه البوصلة نحو شطب جزء من
الدَّين العام وخدمته

عند هذه النقطة ،يشري التقرير إىل وجوب القيام
بعملية إعادة هيكلة الدين بالتوازي مع إخضاع
لبنان لربنامج صندوق النقد الدولي .مربراته أن
هذه العملية هي األكثر تدمريًا يتأتى عنها «اخلطر
األكرب ،أي إعادة هيكلة الدين العام بشكل
فوضوي .ففي ظل غياب صندوق النقد الدولي،
سيقود عدم اليقني بشأن الرؤية االقتصادية إىل
موجة هروب رؤوس األموال ،فيما مصرف لبنان
ّ
يركز موارده على الدفاع عن تثبيت سعر صرف
اللرية .وبشكل فوضوي قد ينخفض سعر صرف
اللرية مقابل الدوالر ،ومتتنع الدولة عن السداد.
ّ
مضخمة
صندوق النقد الدولي يقدر أن قيمة اللرية
بنسبة  ،50%وأن املستثمرين باللرية سيواجهون
ٍ
كاف ليمحو
خسارة تصل إىل  .75%هذا األمر
رساميل املصارف يف لبنان وينجم عنه توترات
شديدة يف النظام املالي».

الدَّين العام ...باألرقام

وفقًا إلحصاءات مجعية املصارف حتى نهاية متوز
 ،2019فإن الدين العام احلكومي بلغ 129652
مليار لرية ،منها  80829مليار لرية بالعملة
احمللية ،و 48823بالعملة األجنبية .الدين بالعملة
يتوزع حبسب الدائنني كاآلتي53.4% :
احمللية
ّ

تصوير مروان بو حيدر
حيملها مصرف لبنان 32.9% ،حممولة من املصارف،
 13.9%حممولة من الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع .أما الدين
بالعملة األجنبية فهو حممول كاآلتي 93.6% :أو ما
يوازي  29.8مليار دوالر عرب سندات يوروبوندز،
والباقي عبارة عن قروض خمتلفة من مؤمترات
باريس وغريها.
وإضافة إىل هذا الدين احلكومي ،هناك دين
يتسرب عن
مسترت على عاتق مصرف لبنان .ما
ّ
كلفة هذا الدين قليل جدًا ،إال أن اإلحصاءات
تشري إىل أن مصرف لبنان يستدين من املصارف
عرب شهادات إيداع باللرية بقيمة  48040مليار
لرية ،وشهادات إيداع بالدوالر بقيمة  22.7مليار
دوالر ( 34220مليار لرية حبسب تسعرية مصرف
لبنان للرية) .وهناك طرق أخرى لالستدانة يقوم
بها مصرف لبنان من خالل اهلندسات.

تجارة العمالت مستمرة كاملعتاد

قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات
«منع عمليات إخراج الدوالرات النقدية دفعة واحدة
يف حقائب صيارفة وجتار عرب مطار بريوت الدولي
واملعابر احلدودية واليت تتم بتصريح عادي معتمد
لدى اجلمارك اللبنانية» ،أثار بلبلة ،وال سيما أن
األمر ُف ِّسر على أنه تهريب للدوالرات النقدية من
لبنان .وقد تال قرار عويدات توضيح من مصرف
لبنان يشري إىل أن «ثالثة صيارفة يف حوزتهم
عمالت عربية خمتلفة دخلوا األراضي اللبنانية بعد
اإلعالن عنها ،واستبدلوها بالدوالرات األمريكية
يف أسواق بريوت ليتم شحنها اىل تركيا» ،داعيًا
الصيارفة وشركات الصرافة إىل أن «يكونوا
مرخصني بشحن األموال من قبل مصرف لبنان أو

أن يتم شحن هذه األموال عرب الشركات املرخص
هلا من املصرف أو التقدم بطلب الرتخيص
ألعمال الصريفة وشحن األموال .الكل يعلم أنه
عند دخول األسواق اللبنانية عمالت عربية ورقية،
يعاد شحن هذه األوراق اىل الدول املنشأ للعملة
حيث تستبدل بالدوالر األمريكي ويعاد شحنها
اىل لبنان .إن سوق القطع اللبناني ستبقى سوقًا
حرة».
ّ
كالم عويدات وتوضيح مصرف لبنان يشريان إىل
أن جتار العملة يواصلون القيام مبهامهم كاملعتاد.
اي أن الصيارفة األتراك الذين أتوا إىل لبنان لبيع
عمالت ورقية عربية ،أتوا ألن لبنان يدفع سعرًا
أعلى من غريه ،وأن الصيارفة اللبنانيني يبيعون
هذه العمالت يف الدول العربية بأسعار تؤمن هلم
أرباحًا مقابل استبداهلا بالدوالر.

شحّ يف السلع :طحني وتونة ومعكرونة وعبوات املياه

موسع ،عقد أول من أمس ،يف غرفة
يف اجتماع
ّ
التجارة والصناعة والزراعة يف بريوت وجبل
لبنان ،حضره رؤساء مجعيات جتارية وصناعيون،
شحًا يف بعض السلع األساسية،
تبينّ أن هناك
ّ
وأبرزها :الطحني الذي ليس لدى لبنان خمزون
منه يكفي ألكثر من  19يومًا .كذلك ،تبينّ أن
هناك طلبًا كبريًا على علب التونة واملعكرونة
وعبوات املياه .أسباب انقطاع بعض هذه السلع
معروفة ،ألن استريادها يتطلب وجود مصارف
مفتوحة األبواب لفتح االعتمادات مع التجار
األجانب أو للقيام بتحويالت مصرفية بالدوالر
تسديدًا لثمنها ...وهناك مشاكل أخرى تتعلق
بوجود بضائع خمزنة يف املرفأ ،لكن اإلقفال يف
البلد مينع إخراجها.
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ألبانيزي يتحدث عن وجود البنك األخضر يدعم مشاريع الطاقة مبليار دوالر اضافية

وظائف يف الطاقة النظيفة

يرى زعيم املعارضة الفيدرالية
أنطوني ألبانيزي إنه ال يوجد
سبب لعدم امكان ان تصبح
أسرتاليا قوة عظمى يف جمال
الطاقة النظيفة مع احلفاظ
على صادرات الفحم ووظائف
التعدين.
ويسعى السيد ألبانيزي إىل
تهدئة االضطرابات الداخلية
يف احلزب حول خطة املعارضة
الفيدرالي ملعاجلة تغري املناخ
وماذا يعين ذلك من وظائف
«حمرتمة».
واستخدم زعيم املعارضة
أول خطاب سياسي رئيسي
له ليعلن انه «ميكن متهيد
الطريق إىل مستقبل منخفض
الكربون مع مئات اآلالف من
وظائف الطاقة النظيفة ،فض ًال
عن دعم الوظائف التقليدية،
مبا يف ذلك استخراج الفحم».
وقال السيد ألبانيزي إن
التحول إىل مصادر الطاقة
املتجددة يتيح
فرصا لصادرات
ً
الفحم األسرتالية،
مشريا إىل
ً
أن األمر يتطلب أكثر من 200
طن من الفحم املعدني إلنتاج
توربينة رحيية واحدة.
وقال أمام جلنة التنمية
االقتصادية األسرتالية يف
بريث «بالتخطيط والرؤية
الصحيحة ،ال تستمر أسرتاليا
فقط كقوة عظمى مصدرة
ً
للطاقة ،بل ميكنها
أيضا
تصنيع
بطفرة
االستمتاع
جديدة».
واضاف السيد ألبانيزي يقول
«ان اساسات سياستنا احلالية
تقر بتغري املناخ ،ناهيك عن
السعي الستغالل الفرص
اليت ،مع مرور الوقت ،ميكن
أن تأتي مع التحول العاملي إىل
مصادر الطاقة املتجددة».
تبقى أهداف حزب العمال
الطاقة
انبعاثات
خلفض
املتجددة قيد املراجعة حيث
كانت  45يف املائة و 50يف
املائة ،على التوالي ،يف
انتخابات أيار املاضي.
ويظل ألبانيزي يركز على
هدف الطاقة املتجددة ،حيث
قال« :خيربنا اخلرباء عن
امكانية حتقيق  50يف املائة
من الطاقة املتجددة يف
املنزل ،يف حني أن إنشاء
صناعة لتصدير اهليدروجني
سيخلق  87000فرصة عمل
جيدة األجر».
لكن وزير الطاقة أنغوس
تايلور انتقد حزب العمال
بشأن هذه القضية
وقال للصحفيني يف سيدني:

«أي فكرة أن املعارضة ..ان
ألبانيزي يركز على العمال ذوي
الياقات الزرقاء والصناعة
التحويلية والصناعات كثيفة
االستخدام للطاقة ،بينما يف
الوقت نفسه يتمسك بتلك
األهداف الطائشة  ،هي قصة
خيالية».
وظل حزب العمال يناضل يف
توجهه بشأن تغري املناخ،
حيث ألقى بعض النواب اللوم
على أهدافه الطموحة لفقدان
الدعم بني العمال ذوي
الياقات الزرقاء ،وخاصة يف
مناطق استخراج الفحم ،يف
االنتخابات الفيدرالية.
كما أوقف احلزب االنتقادات
املستمرة بسبب مراوغته
بشأن مستقبل منجم أداني
للفحم.
لكن زعيم حزب العمال يدرك
أهمية استمرار تصدير الفحم،
مشريا إىل إنتاج توربينات
ً
الرياح.
وتشري توقعات النمو العاملي
يف طاقة الرياح إىل أن
العامل سيحتاج إىل ما يعادل
إنتاج ثالث سنوات من منجم
 Moranbah Northللفحم يف
كوينزالند.
وقال ألبانيزي إنه ميكن العثور
على وظائف تعدين أخرى يف
الطلب املتزايد على املواد
األرضية النادرة ،مستشهدًا
مبثال صناعة تعدين الليثيوم
املتنامية يف غرب أسرتاليا
واليت كانت مدعومة بالبحث
يف تصنيع البطاريات.
وردا على سؤال من املراسلني
بعد اخلطاب عما إذا كان يرى
مستقبلاً للفحم احلراري ،قال
إن ذلك «ستحدده األسواق
الدولية».
ير
لكنه مل
دورا حملطات جديدة
ً
لتوليد الطاقة على الفحم يف
أسرتاليا.
وقال «إن دور احلكومة هو
توفري إطار ينتقل إىل اقتصاد
الطاقة النظيفة  ...التحول
عن الوقود األحفوري ،وهذا ما
حيدث ،».معربا عن قلقه من
أن مجيع أنواع التعدين ُينظر
إليها على أنها سيئة.
وقالت رئيسة جملس املعادن
تانيا كونستابل إن دعم السيد
ألبانيزي هلذه الصناعة كان
موضع ترحيب.
وقالت إن «دعم احلزبني
سيضمن استمرار صناعة
املعادن يف دفع النمو
واالزدهار
االقتصادي
ألسرتاليا».

حصل البنك األخضر التابع
حلكومة موريسون على مليار
دوالر إضافية لتقديم ملشاريع
الطاقة املوجهة حنو حتقيق
االستقرار يف نظام الطاقة
الكهربائية.
يتم تسليم مليار دوالر إضافية
للبنك األخضر حلكومة موريسون
لالستثمار يف مشاريع الطاقة
اليت تهدف إىل ضمان توفري
موثوقة
كهرباء
إمدادات
لألسرتاليني.
وسيتم ختصيص الصندوق
اجلديد  -املنفصل عن رأس مال
مؤسسة متويل الطاقة النظيفة -
ملشاريع توليد الطاقة والتخزين
والنقل.
ويشمل ذلك مشاريع مثل ضخ
املياه والبطاريات والغاز.
كما أنه يغطي برنامج ضمان
االكتتاب يف اجليل اجلديد
للحكومة  ،والذي مت اإلعالن عنه
قبل انتخابات أيار.

وال ميكن ملؤسسة متويل الطاقة
النظيفة أن تضع أموا ً
ال يف
مشاريع الفحم.
أحد املشاريع الـ  12املدرجة يف
القائمة املختصرة هو حتديث
حمطة طاقة تعمل بالفحم يف
حبرية ماكواري يف نيو ساوث
ويلز.
ومع ذلك ،فإن ذلك يكون بعد
دعم حتديث شفرات التوربينات
وغريها من املعدات إلنتاج نفس
القدر من الطاقة مع انبعاثات
منخفضة.
وترتبط النقود اجلديدة بتفويض
استثماري ُمنح للبنك األخضر يف
أواخر العام املاضي ،للرتكيز
على تقنية تثبيت واستقرار
الشبكة.
عند اإلعالن عن الصندوق يوم
األربعاء ،قال وزير الطاقة
أنغوس تايلور إن ذلك سيساعد
يف موازنة تدفق مشاريع الطاقة
املتجددة.

الكشف عن حديقة مدهشة
مقاومة للجفاف يف سيدني
يفتتح شارلي ألبون حديقة
مقاومة للجفاف يف سيدني
ليعرض لسكان املدينة كيف
ميكنهم توفري مياه ري احلديقة
يف وقت تنخفض فيه مستويات
مياه السدود بسرعة
سيدني ،اإلثنني  28من
أوكتوبر -تشرين األول :2019
فيما تواصل سيدني الكربى
معاناتها من إحدى أكثر أزمات
حد ًة يف تارخيها ،كشف
اجلفاف ّ
النقاب عن حديقة مبساحة 100
مصممة ملقاومة
مربع
مرت
ّ
ّ
أشد ظروف اجلفاف يف ساحة
ّ
مارتن باليس يف سيدني ،لكي
حمب زراعة احلديقة كيف
تلهم
يّ
ميكنهم توفري املياه خالل أزمة
اجلفاف.
احلديقة املقاومة للجفاف
واملصممة من قبل شركة مياه
ّ
تقدم أكثر من  15نوعًا
سيدني ّ
من النباتات اليت ال تستهلك
كميات كبرية من املياه ،وهي
كلها نباتات حملية ،من شأنها
إهلام سكان سيدني حول كيفية
احلفاظ على صحة حدائقهم
خالل اجلفاف ،وبنفس الوقت
اإللتزام بالقيود املفروضة على
استهالك املياه.
ومقدم Selling
مصمم احلدائق
ّ
ّ
 Houseأسرتاليا  ،تشارلي
ألبون ،ساهم يف دعم افتتاح
املشروع قائ ًال»:أعرف أن هناك
اآلالف مثلي أنا ،من حميب
زراعة احلديقة من سكان مدينة
سيدني ،لكنه بات من املهم
أكثر من أي وقت مضى ،أن
يقوم كل واحد منا ببعض ما
يتوجب عليه من أجل توفري
املياه يف احلديقة بشكل خاص،
كوننا ما زلنا نواجه ظروف جفاف
حادة».
«احلديقة املقاومة للجفاف ليست
فقط مجيلة املنظرفحسب ،بل
هي أيضًا مصدر إهلام وتوعية
للذين يرغبون يف احلفاظ على

مجال منظر حدائقهم وبنفس
الوقت املساعدة على توفري
عدة
املياه .احلديقة تعرض
ّ
طرق خمتلفة لتوفري املياه بدءًا
من تغطية الرتبة واستعمال
صندوق حلفظ السماد وصو ً
ال
إىل اختيار نباتات ال حتتاج إىل
الكثري من املياه مع مراعاة طرق
ري ّ
موفرة للمياه».
ّ
املدير التنفيذي لشركة مياه
ّ
علق
سيدني ،روش شريو،
قائ ًال« :حنن نعلم أن ربع كمية
املياه املستخدمة يف املدينة
تستهلك خارج املنازل .هناك
العديد من اجلنائنيني املتحمسني
حلدائقهم يف جمتمعنا -منهم من
لديهم حدائق خلفية شاسعة
من لديهم شرفات
ومنهم
يف شققهم -فهدف احلديقة
املقاومة للجفاف هو إظهار أنه
ال يزال من املمكن أن جتمع
بني حبك لزراعة احلديقة وبني
تدابري تقنني استهالك املياه
حيز التنفيذ» .
املوضوعة ّ
احلديقة املقاومة للجفاف مفتوحة
الستقبال كل الزوار ،جمانًا،
7مساء بدءًا
من  7صباحًا ولغاية
ً
من يوم اإلثنني  28من أكتوبر-
تشرين األول ولغاية يوم
األربعاء  30أوكتوبر -تشرين
األول  2019يف ساحة مارتن
باليس يف سيدني.
الزوار يف أرجاء
بتجول
يرحب
ّ
ّ
احلديقة ،والذهاب يف جولة
مبساعدة أخصائيني يف زراعة
ّ
وتعلم الفوائد الفريدة
احلدائق،
لتغطية الرتبة واملشاركة يف
ورش عمل خاصة مع حمررة
ريد،
جورجينا
Planthunter
لتستمعوا منها عن أكثر الطرق
ً
ري نباتاتكم.
فعالية يف جمال ّ
ملعرفة املزيد عن الطرق الكثرية
لتوفري املياه زوروا lovewater.
 Sydneyلإلطالع على النصائح
ستلب أفضل
واملشورة اليت
يّ
من غريها احتياجاتكم.

وقال يف بيان «ليس سرا أن
السوق الوطنية للكهرباء تتعرض
لضغوط ..هذا الصندوق مصمم
ملواجهة ذلك».
املشاريع األخرى املدرجة يف
القائمة املختصرة هي ست
حمطات مائية (هيدرو) لضخ
الطاقة ومخس حمطات غاز.
وكانت قد أعلنت حكومة
موريسون عن خطة االكتتاب

قبل انتخابات ايار ،دون أن
تعرف كيف ستعمل.
وتوضح املراسالت اخلاصة
باملشروع اليت حصلت عليها
 AAPمن خالل حرية املعلومات
أنه مت االتصال مبؤسسة متويل
الطاقة النظيفة بعد االنتخابات
للحصول على املشورة بشأن
كيفية التعامل مع «مشكالت
تصميم الربنامج».

زيادة برنامج اهلجرة اىل
املناطق اإلقليمية إىل  25ألفا
تعمل احلكومة الفيدرالية على
زيادة برنامج اهلجرة اإلقليمية
من  23000إىل  25000بعد
بداية قوية هلذه املبادرة يف
هذه السنة املالية.
سيتم رفع احلد األقصى
لعدد املهاجرين القادرين
على االنتقال إىل املناطق
اإلقليمية مبوجب خمطط جديد
ناجح إىل .25000
عن
اإلعالن
مت
وعندما
برنامج اهلجرة اإلقليمية يف
وقت سابق من هذا العام،
مت ختصيص  23000مكان
للمهاجرين الذين التزموا
بالعيش والعمل يف املناطق
اإلقليمية.
وإذا مضى على استقرارهم
وعملهم يف هذه املناطق فرتة
ثالث سنوات على األقل،
فسيكونون مؤهلني للحصول
على اإلقامة الدائمة.
وقال وزير اهلجرة ديفيد
كوملان إنه متت املوافقة
على  6000تأشرية يف إطار
الربنامج يف األشهر الثالثة
األوىل من هذه السنة املالية،
مقارنة مع أقل من  3000يف
الربع األخري من العام املالي
 19/2018وقبل بدء املبادرة.
كوملان
السيد
وقال
للصحفيني يف سيدني «لذلك
رأينا بداية قوية للغاية هلذا
العام يف تشجيع اهلجرة
اإلقليمية».
عددا
وسوف يشهد الربنامج
ً
أقل من األشخاص يستقرون
يف سيدني وملبورن وبريزبن،
مع استقرار عدد أكرب منهم
خارج هذه املدن الثالث
الكربى.
وقال السيد كوملان« :نعتقد
أن هذا أمر جيد ،ألننا نعرف
أنه يف أسرتاليا اإلقليمية
(و) يف املدن الصغرية
واملتوسطة احلجم األخرى،
هناك طلب كبري على هجرة
املهارات».
ويف بيان منفصل ،قالت
احلكومة الفيدرالية إن بريث
وغولد كوست لن يتم
تصنيفهما بعد اآلن على
أنهما من املدن الكربى،
«لضمان بقائهما وجهة جذابة
للمهاجرين املهرة والطالب
الدوليني».
التعريف
سريان
وسيبدأ
اعتبارا من  16تشرين
اجلديد
ً
الثاني اجلاري.
بدوره وصف حزب العمال

التغيري يف وضع غولد كوست
بأنه «ارتداد حمرج» من قبل
احلكومة ،بعد أن كان مصمما
يف السابق على أن مثل هذا
التغيري لن حيدث.
وقالت كريستينا كينيلي
املتحدثة باسم وزارة الداخلية
يف املعارضة والسيناتور
العمال موراي وات يف
بيان هلما «اليوم ،تعرضت
(احلكومة) لضغوط من حزب
العمال وقطاع التعليم العالي
وقطاع التعليم يف غولد
كوست ونشرة غولد كوست
(.»)Gold Coast Bulletin
وقال البيان ان «حزب
العمال يدعم الفرص املتاحة
للناس لالستقرار يف املناطق
اإلقليمية ،وجيب على احلكومة
أن تبذل قصارى جهدها جلعل
اجملتمعات
يف
االستقرار
جذابا
خيارا
اإلقليمية
ً
ً
للمهاجرين احملتملني».
وفيما يتعلق بإدراج بريث
ألغراض
إقليمي
كمركز
اهلجرة ،رأى وزراء والية
غرب اسرتاليا مارك ماكغوان
إن ذلك سيعزز من جاذبية
الوالية للطالب الدوليني.
وقال ماكغوان للصحفيني
يف بريث« :إنه جيعل بريث
تتماشى مع أدياليد وهوبارت
وأجزاء إقليمية أخرى من
أسرتاليا».
واضاف يقول إنه على عكس
نيو ساوث ويلز وفيكتوريا
وكوينزالند فانه ال توجد لدى
والية غرب اسرتاليا جامعات
إقليمية ،موضحا «هذا يعين
أننا كنا يف وضع غري عادل
بل سيئ».
اعتمادا
وقال إن الوالية تعتمد
ً
كبريا على الطالب الدوليني،
ً
كونها صناعة تبلغ قيمتها
ملياري دوالر وختلق مباشرة
أكثر من  14000وظيفة.
ووافق وزير املالية الفيدرالي
وعضو جملس الشيوخ عن
والية غرب اسرتاليا ،ماثياس
كورمان ،على أنها كانت
أخبارا سارة للوالية وستساعد
ً
جامعات والية غرب اسرتاليا
العاملية على التنافس مع
جامعات أخرى يف أسرتاليا.
«هذا
للصحفيني
وقال
شيء سيساعدنا على تنمية
االقتصاد وخلق املزيد من
فرص العمل وخلق فرصة
أفضل للناس هنا يف غرب
أسرتاليا للمضي قدمًا».

صفحة 9

Saturday 2 November 2019

الـسبت  2تـشرين الثاني 2019

Page 9

مـقاالت وتـحقيقات

ماذا بعد كلمة السيد حسن نصراهلل املتماهي مع إرادة الرئيس؟
جورج عـبيد
ال حتتاج كلمة أمني عام حزب اهلل السيد حسن
نصراهلل إىل إض���اءة ،فقد أض��اءت حبصافة
ووساعة كاملة على معاني التظاهرات ببهائها
ّ
امللحوظ وهالتها الساطعة ومضمونها
احملق،
الذي يعين ّ
كل مواطن يف عالقته مع السلطة
ويف عالقته الطبقة
السياسية ،ويف معيشته
ّ
املسحوقة بالكامل من قبل الدولة عينها فيما
الدولة بهيمنة الطبقة
السياسية متوغلة يف
ّ
محأة الفساد وحمتكرة من فاسدين ومفسدين
ممجوجني.
ً
ميزة الكلمة،
مضافا عليها خطابه األخري يف
بعلبك يف ذكرى أربعني اإلمام احلسني ،أنها
جاءت حمتضنة ملطالب الناس،
ومؤيدة حلرية
ّ
التظاهر،
ومتبنية للمعاني املكنونة يف بنيتهم.
ّ
بل
عنهم،
ذاته
مساحته
يفصل
مل
قرر التكامل
ّ
معهم ،والتعاطف مع ّ
كل حمروم وجائع .يف
اجل��وه��ر ،ال يفصل الرجل نفسه عن الفكر
الشيعي املعاصر ،املنطلق من احلرمان والفاقة
ّ
والعوز،
واملتأصل يف بنية األرض ،والعامل
ّ
على تنميتها وتثمريها واحلفاظ عليها بالزراعة
واالنتاج .حسن نصراهلل غري منفصل عن اآلباء
الكبار املؤسسني هلذا الفكر ،التائقني حلضارة
القلب والعقل ،واملدافعني بشراسة
وقوة عن
ّ
األرض والعرض ،من اجلنوب إىل البقاع إىل
ّ
كل مدى ،ويبقى موسى الصدر اإلمام
املغيب
ّ
ّ
امللهم الكبري
لكل انبثاث بلغ يف امتداده على
مناطق البؤس والفقر حدود الثورة ،فاإلمناء
املتوازن يبطل الفقر.
الطبيعي ً
ذاق
من
إذا على
من
مر الفقر ،وولد
ّ
ّ
يف
حي فقري ،وعاش يف كنف أسرة تكبدت
ّ
شظف العيش ،أن يقف عند خاطر املتظاهرين
يف بريوت ويف معظم الساحات .لقد جاءت
ً
تبيانا
كلمته من هذا الناحية
لسمو الرؤية
ّ
ومشولية الفكر .فاكتمل احتضانه للمتظاهرين
ّ
ّ
مبطالبهم
احملقة باحتضان فخامة الرئيس
ّ
العماد ميشال عون
حلق التظاهر ومضمونه.
ّ
املصنفات
فاملتظاهرون قفزوا فوق
الطائفية
ّ
املقيتة ،وأمسوا عابرين للطوائف يف تكامل
ّ
وطين بديع ال يسوغ إنكاره ،بل جيب التعويل
جدة لبنان.
فاجلدة
عليه ،واالنطالق منه حنو ّ
ّ
دوما هي املبتغى ومطرح التوق .الفرنسيون
ً
اجلدة منذ الثورة
الفرنسية
منوا يف تارخيهم على ّ
ّ
األوىل ،وال ينسون التكوين
الفرنسي اجلديد،
ّ
مع مونتسكيو وروسو وسواهما ،ليقفز التكوين
من
اجلمهورية األوىل إىل الثانية ...لبنان بال
ّ
ّ
وحمنط
جدة موبوء
وجمرت لظلم التاريخ ولعنته،
ّ
ّ
وقد اعتاد أن
يتكون بإرادة الغري وليس بإرادة
ّ
إن املتظاهرين العابرين
اللبنانيني واتفاقهمّ .
للطوائف مدعوون هلذا التكوين اجلديد،
لنتحرر
ّ
م��ن مجهوريتني ،أوىل
كونها الفرنسيون
ّ
جبغرافيتها ودستورها إىل أن نالت استقالهلا
ّ
يف  22تشرين الثاني  ،1943والثانية أبقت
على جغرافية األوىل
وعدلت يف دستور 1926
ّ
ّ
ومزقت
بواسطة اتفاق الطائف،
صك امليثاق
ّ
ّ
الوطين بتسويات اآلخرين على أرضح وحسابه
وخصوصيته.
ّ
ومنذ ذلك احلني ولبنان رازح يف مدى اخللل
وج��ري��رة الفساد ،وم��أخ��وذ م��ن وص��اي��ة إىل
أخرى .التكوين اجلديد جيب أن
يتحدد بإرادة
ّ
ّ
الطبقة األوىل من املتظاهرين،
واملؤلفة من
اللبنانيني املتحسسني للواقع
االجتماعي
ّ
واملالي
واالقتصادي باألعباء والتداعيات،
ّ
ّ
ّ
واملتعطشني لنظام
سياسي جديد يعيد االعتبار
ّ
ّ
حلق اإلنسان وكرامته يف العيش الكريم
بعيدا
ً
عن اصطفاف الطوائف وعدد من األحزاب ،هنا
ّ
ومثة.
هذه الطبقة ينبغي أن تكون ن��واة الوالدة
االنسيابية
بأن احلركة
ّ
ّ
والتجدد بعدما تبينّ
ّ
لألحزاب بدأت بعملية االقتناص ،وراحت تأكل
من املطالب واحلقوق وجتهضها بأعمال الشغب
وقطع الطرقات ،أي قطع الشرايني املتالصقة

احلقيقية عن
وحترف التظاهرة
بعضها ببعض،
ّ
ّ
أهدافها السامية حنو هدف مشبوه خيتصر بأمر
واح��د ،إسقاط العهد برئاسة العماد ميشال
عون ،وهنا تظهر اخلطورة بشدتها وخصوبتها
وإنتاجيتها.
ّ
مساحة
السيد أعلن أن��ه حمتضن ملا يريده
ّ
ّ
الكرامة
ل
متث
حقوق
من
املتظاهرون
البشرية
ّ
اإلهلية.
املنبعثة من الكرامة
ّ
لكن «الالءات» اليت أطلقها ال تعين املتظاهرين
ّ
األق��ح��اح ،اللصيقني بلبنان وح� ّ
�ق لبنان يف
الطبيعي
النمو
بعيدا من إفساد الفاسدين
ً
ّ
ّ
ّ
وفسادهم،
وحق اإلنسان يف احلياة والرعاية،
بل تعين من يأخذون التظاهرات إىل فحوى
السفارات مبضامينها وخططها ومعايريها،
وهم من األحزاب املعروفة الواضحة بأطروحاتها
السياسية امللتبسة وعقائدها امللتوية.
ّ
ّ
يسم مساحته طغمة الفاسدين
مل
املتحكمني
ِّ
بالتظاهرات واملهيمنني على رؤاها ،واملشتبه
بعماالتهم وعموالتهم .فالعميل واملتآمر من
ً
يقطع
طريقا من هنا أو هناك وليس املتظاهر
املهموم حبياته وحياة أسرته وعائلته.
حنن مجيعنا أسرى الفقر والفاقة ،وقد حمقت
الطبقة الوسطى ً
حمقا كام ًال ،سواء كنا
كتابا أو
ًّ
مفكرين أو عاملني أو مزارعني ...لقد أقلقتنا
ّ
املشقات وكبلتنا وأماتت طموحاتنا وأفقدتنا
احلرية مطلًبا
مشاريعنا ،وباتت
كبريا كما اخلبز
ً
ّ
وقد أبعدت عموالت بعضهم يف بعض املناطق
طغمة املبدعني والنهضويني واملعماريني،
وأصحاب املشاريع العظيمة وااملضيئة.
ً
وعلى هذا من يقطع
طريقا هو الذي يأخذ
ل��ب��ن��ان إىل م��ش��روع اح��ت�راب ك��ب�ير ّ
خططت
األمريكية املتحدة بالتآزر مع
له ال��والي��ات
ّ
وإسرائيل،
السعودية
وجيوف التظاهرات من
ّ
ّ
السفري
وضرورتها.
حقوقها
الروسي ألكسندر
ّ
زاسيبكني يف حديثه إىل جريدة األخبار يف
عالنية« :لبنان
صرح
األول
الرابع من تشرين ّ
ّ
ّ
أمريكية».
مأخوذ إىل فوضى خالقة
ّ
آن الوقت للفهم بأن قطع الطرق يف لبنان
إجهاض للتظاهرات
احلقيقية من مضمونها
ّ
ّ
اخل�لاق واخللوق ،وس��وق للبلد حنو الفوضى
ّ
اخلالقة.
اهلدامة وليست
ّ
ّ
ً
السيد من هذا
مساحة
ر
�ذ
�
ح
لقد
عينا ،وهو
ّ
املتظاهرين،
حبماية
الضنني
مشاطرا فخامة
ً
أن األم��ور راحت
الرئيس هذه الرؤية ،ذلك ّ
ّ
كثريا على ك� ّ
تتعقد
�ل املستويات ،وتظهر
ً
كبريا من
ا
عدد
بأن
خطرية،
وهي
املعلومات،
ً
ّ
ً
متورط باستكمال العناصر
املصارف
املؤدية
ّ
ّ
ً
إىل تطويق العهد إنفاذا للعقوبات
األمريكية،
ّ
باإلضافة إىل قطاعات أخرى يرتأسها عدد من
ّ
رجال اعمال
يغذون الشغب باملال .وبعضهم
حد بعيد بوليد فارس
على ما يظهر متأثر إىل ّ

ً
ّ
سابقا
مستشار ترامب
املتهلل ملا حيدث يف
لبنان ،وقد أظهر ذلك عالنية.
إض��اءة السيد تعنينا بصورة مباشرة ،وهو
ّ
ركز فيما ذهب إليه فخامة الرئيس بصورة
مباشرة بدعوته املتظاهرين لتأليف جلنة أو
ّ
جمموعة
متثلهم وحتمل مطالبهم إىل طاولة
قصر الرئاسة يف بعبدا،
فيقدمونها بكل ثقة
ّ
ثم يسمعون ملا سيبديه الرئيس
واح�ترامّ ،
م��ن ه��واج��س وخم���اوف تعين اقتصاد لبنان
وماليته.
ّ
إن ع��دم مس��اع الرئيس بانفتاحه والسيد
ّ
ب��رص��ان��ت��ه حل��م��اق��ة ك�ب�رى ،لكونها ستقيم
املتظاهرين ولبنان يف عبثية قاتلة .البقاء يف
هوية كمن يريد قبض الريح ،أو
الشارع دون
ّ
اجلحيم
جوف
يف
يرقص
كمن
فاهلوية مصدر
ّ
ّ
كل كالم والحم النبثاث الرؤى وانكشافها.
النظام
أن
على
متفقون
مجيعنا
السياسي
ّ
ّ
اللبناني مبعثر وقد بات
حطاما بفعل تآكله
ً
ّ
إنه ّ
ّ
واهرتائهّ ،
جثة غري قابلة للحياة ،واجلثة ال
حتمي األجساد
املتحركة والناطقة على اجلغرافيا
ّ
اللبنانية.
ولكن تغيري النظام يبدأ بتنشيط مبدأ
ّ
ّ
احلوار مع رئيس
اجلمهورية الذي ترفضه جهات
ّ
ّ
سياسية
مؤثرة ومتنع من حدوثه لتصطاد يف
ّ
شرعية وج��وده .والطريق إىل التغيري طويلة
ولن تكون بني ليلة وضحاها.
أن الورقة
اإلصالحية اليت
وعلى الرغم من ّ
ّ
قدمتها احلكومة
اللبنانية مل تكن على مستوى
ّ
ّ
ّ
ت
تضمن
ها
لكن
املعقودة،
اآلمال
أمورا إجيابية
ً
املهل
أعطيت
وقد
ومفيدة،
وطيبة
الزمنية
ّ
لتطبيقها فلماذا إسقاط ما هو محيد
وجيد
ّ
وجمد؟
السيد حتى ال
مل��اذا وكما ق��ال مساحة
يتم
ّ
ّ
ّ
إبطال ما حققته التظاهرة من مكاسب
جتلت
أساسية
ببنود
وجوهرية تعنينا وتعيننا ،عوض
ّ
ّ
أن ينطلقوا إىل احل��وار مع رئيس
اجلمهورية
ّ
للعمل على تطويرها؟
أم���ا االجت���اه حن��و إس��ق��اط العهد واحلكومة،
ّ
أو الدعوة النتخابات مبكرة ،فهذا أخطر ما
سيبلغه لبنان ومعه املنطقة وهي يف قلب
ّ
اإليرانياألمريكي
الصراع
ومطلة بدورها على
ّ
ّ
التسوات.
تلك العناوين املطروحة من ه��ذه الزاوية
غري بريئة من االلتباس
والتورط ،االلتباس
ّ
مع اخل��ارج والتماهي به ،والتورط مبضمونه
لينفجر على األرض اللبنانية وتنفجر به ويتجه
اللبنانيون إىل حرب جديدة.
وبالتحديدات الواضحة ،إن تلك املطالب
اللبنانية وتعين احلزب
تعين القوات
التقدمي
ّ
ّ
ع���ددا م��ن رج���ال اعمال
االش�تراك��ي وت��ع�ني
ً
ّ
وش��خ��ص��ي��ات ملتبسة مب��واق��ف��ه��ا ومشكوك
بانتمائها.

ولنعد ب��ال��ذاك��رة إىل خلف،
ألن مضمونها
ّ
سيضيء على ما حيدث اآلن .حني استدعي
الرئيس سعد احلريري إىل اململكة
العربية
ّ
السعودية ،وحدث معه ما أهانه وأهان لبنان
ّ
معه ،كان اهلدف من االستدعاء تطويق العهد
وجتويفه وإدخال لبنان يف حرب أهلية انكشفت
مفرداتها ببعض الوثائق املنصوصة من ذلك
احل�ين ،وات��ض��ح كيف أن ال��ق��وات اللبنانية
متورطة بذلك.
العدة
أعدت
ّ
ويف حادثة البساتني وقربمشونّ ،
من خالل حماولة اغتيال جربان باسيل وليس
أهلية تبدأ
حربا
صاحل الغريب ،لدخول لبنان
ً
ّ
بني املسيحيني والدروز
وتتوسع حنو اجتاهات
ّ
ّ
عديدة ،وقد متاهت تلك احلادثة مع إيقاظ
ملف
قضية حقوق
العمال الفلسطينيني وتفجري
ّ
الضباط املتقاعدين ،وهذا األمر مل يسد يف
اللبناني.
تاريخ اجليش
ّ
ّ
وكل ذلك مندرج يف مفهوم الفوضى اخل ّالقة
والتعبري ل�برن��ارد ل��وي��س ،وق��د استعارته
كوندوليزا رايس منه سنة  2006خالل حرب
أي أساس
إسرائيل فراج يف خطابنا .فعلى ّ
ً
يريد بعضهم إجراء انتخابات مبكرة
ألي
ووفقا ّ
قانون؟ وهل يعلم بعضهم أن معنى الفراغ،
وإذا ما ّ
مت إسقاط العهد ،وه��ذا لن
يتم ،
ّ
يعين ع��ودة لبنان إىل املساحة الفاصلة ما
املتصرفية وتكوين لبنان الكبري من قبل
بني
ّ
ّ
الفرنسيني ،وهنا
تتجلى الفوضى مبضامينها
العبثية.
ّ
ّ
ما حي��دث اآلن استكمال هل��ذه
اخلطة ولكن
موسعة أكثر .ليس األمريكيون
ضمن نقاط
ّ
مهتمني خببزنا وحياتنا وعيشنا ،بل بالشراء
والبيع على حسابنا وإجراء التسويات بدمائنا،
فيما اإلسرائيليون عرب صحفهم يراهنون على
وحتديدا
اللبناني ،واخلليجيون
تفجري الداخل
ً
ّ
مساء لكي يفرغ
صبحا
السعوديون يعملون
ً
ً
الداخل من حمتواه الفريد ،واهل��دف :تطويق
ميشال عون بصورة
شخصية ،واالنقضاض
ّ
��ذي
�
ال
،
ال��ق��وي
�س
على مفهوم ال��رئ��ي�
حرر
ّ
ّ
لبنان من التكفرييني عرب فجر اجلرود ،وأعاد
امليثاقية ليعود لبنان
التوازن إىل الفلسفة
ّ
اخلصوصية
إىل
اجلوهرية املناقضة لوجود
ّ
ّ
إسرائيل ،واالنقضاض على تفاهم الرئيس
مع رئيس احلكومة سعد احلريري ،الذي وعلى
الرغم من الندوب والفجوات يف سريه،
ّ
لكنه
استقرارا للبنان ،وإن حب��دوده الدنيا،
أم��ن
ّ
ً
واالنقضاض على احتضان الرئيس لفلسفة
املقاومة مبعناها السامي ودورها الراقي من
على أعلى املنابر ،وه��ي ال�تي أمنت النصر
مشرقية
للوطن الصغري ،واالنقضاض على
ّ
يهودية القدس،
ميشال عون املتناقضة مع
ّ
واملتحسسة
لقوة التالقي مع سوريا وهي
ّ
معا ،لالنقضاض على مطالبته
قوة للبلدين ً
ّ
النازحني السوريني بالعودة إىل سوريا،
فيما اجملتمع
الدولي يرفض ذلك ويطالب
ّ
على العكس باندماجهم أي تذويبهم يف
اللبناني ،لالنقضاض على مطالبته
اجملتمع
ّ
ّ
حبق أن تكون للفلسطينيني دولة يعيشون
فيها،
وأخريا لالنقضاض على ضرورة ترسيخ
ً
املسيحيني املشارقة يف بلدانهم ،فاملسيحية
دوما مع اإلسالم
من هنا انطلقت وهي متالقية
ً
ّ
احلق يف تكوين املشرق.
لقد التمس مساحة السيد هذه الرؤى ،وما بعد
اخلطاب لن يكون كما قبله ،واملسؤولية ملقاة
حتديدا والقوى
اللبناني
على اجليش
األمنية
ً
ّ
ّ
للعمل على ضبط األم���ن ،وفتح الطرقات
وتأمني املصاحل...فحذار من أخذ لبنان إىل
االحرتاب ،فهذا يعين دخولنا يف أتون املوت.
يتورط باستخدام العناوين
فمن
االجتماعية
ّ
ّ
ّ
واملطالب
احملقة حنو االنفجار ،وأخذ لبنان إىل
الفراغ املزعوم ،فهذا جيب أن ُيلفظ من بيننا
ويرمى يف قمامة التاريخ.
ُ
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ً
ً
ودموية!
بشاعة
أبرز جرائم البغدادي ،زعيم أكثر التنظيمات
ندى عباس

عند مساع خرب مقتل زعيم تنظيم داعش اإلرهابي،
أب��و بكر ال��ب��غ��دادي ،ب��غ��ارة أمريكية يف إدلب
السورية ،عادت للذاكرة مشاهد قاومنا نسيانها
لشدة قساوتها ،إال أن الذاكرة خلدتها؛ مشاهد
من العراق وسوريا واليمن وباقي دول العامل.
جمازره وثقها بالصوت والصورة ،حتى أصبحت
مثار رعب عاملي.
حني سيطر التنظيم على حمافظة املوصل عام
 2014كانت بداية التوحش ،حينها نشر التنظيم
صورًا لتصفية اآلالف من طالب كلية القوة اجلوية
يف قاعدة سبايكر يف تكريت ،وتفنن يف قطع
الرؤوس واإلعدامات اجلماعية ،وإلقاء اجلثث يف
نهر دجلة ،أو وضعها يف مقابر مجاعية ضمت
املئات.
جمازر مجاعية أخرى ،بلغ عددها  ،15طالت هذه
املرة أفرادًا من قبيلة الشعيطات يف ريف دير
الزور ،واليت قدرت أعدادهم باملئات ،حيث ساق
عناصر التنظيم املئات من شبان القبيلة إىل
الصحراء وقاموا بإعدامهم بشكل مجاعي ،عدا عن
تدمري قراهم بشكل كامل.
جرائم التنظيم يف املوصل مل تتوقف بل استمرت
مع ترويع مسيحيي املدينة وتهجري حنو  4آالف
عد أكرب موجة تهجري ملسيحيي
عائلة منهم ،ما ّ
العراق منذ تواجدوا يف بالد ما بني النهرين،
باإلضافة للسيطرة على أمالكهم ودور العبادة.
بعد مسيحيي املوصل ،جاء دور اإليزيديني الذين
ُهجروا إىل جبال سنجار وسبيت نساؤهم لبيعهن
يف أسواق عامة يف نينوى ،وقد كانت القصص
اليت روتها النساء اإليزيديات خالل سبيهن من
قبل عناصر داع��ش مروعة وفيها الكثري من
املشاهد املرعبة.
إنتهاكات داعش الصارخة ضد اإلنسانية أكملت
حني أقدم مسلحو التنظيم على اغتصاب العراقيات
ً
إضافة إىل جتنيد
اللواتي ال يعرف عددهن بعد،
آالف األطفال حتت سن الثالثة عشر وتدريبهم
على محل السالح ،ليكونوا جنود التنظيم يف حربه
على اإلنسانية.
ابتكر التنظيم عمليات قتل مل تعرف يف تاريخ
البشرية ،وابتدع وسائل يف التعذيب واإلعدام.
يعترب ال��ذب��ح الطريقة األش��ه��ر ل��دى التنظيم
اإلرهابي ،حيث رفع شعار «جئناكم بالذبح» ،وهو

ما نشره يف عدة مقاطع فيديو ،كان أشهرها ذبح
مصريني خمتطفني يف ليبيا.
اإلعدام باحلرق كان من الطرائق العديدة اليت تفنن
التنظيم يف تنفيذها ،كان أوهلا وأبرزها وأكثرها
بشاعة حرق الطيار األردني معاذ الكساسبة الذي
أسره التنظيم بعد سقوط طائرته يف سوريا يف
كانون األول /ديسمرب  ،2014والطيار السوري
عزام عيد الذي كان قد أسره يف القلمون الشرقي
حيث بث مشاهد إلحراقه على مدى  58دقيقة.
اإلع���دام بالقذائف الصاروخية ،طريقة أخرى
ابتكرها داعش كطريقة جديدة إلعدام ضحاياه،
عن طريق وضعهم يف سيارة وإط�لاق قذائف
صاروخية عليهم ،هذه الطريقة ختتلف عن اإلعدام
بالتفجري أيضًا اليت تعتمد على تفخيخ الضحايا
باملتفجرات ،ومنها العملية الشهرية لربط رقاب
جمموعة من الرهائن بسلك متفجر وتفجريه لتطري
رقابهم يف حلظة واحدة.
اإلع��دام بالغرق ك��ان وسيلة اعتمدها التنظيم
لرتهيب أعدائه ،حيث يضع الرهائن يف أقفاص
حمكمة اإلغالق قبل إغراقهم يف محام سباحة ،كما
حدث مع جمموعة من األشخاص يف العراق.
حتى وصلت به احلال إىل تنفيذ عمليات إعدام
حبق مواطنني يف ريف الرقة عرب طعنهم مباشرة
يف القلب.
جرائم التنظيم مل تنحصر يف سوريا والعراق ،بل
نفذ عناصره عمليات إرهابية يف دول كثرية حول
العامل؛ اختار أحدهم عيد الفصح يف سرييالنكا
ليفجر فندقني م��ا أودى حبياة  320شخصًا،
باإلضافة إىل عمليات إرهابية يف مدن أوروبية
عدة أبرزها العمليات املتكررة اليت نفذها يف
فرنسا.

مجازره بحق الرتاث العاملي

خروقات داعش الفاضحة حبق اإلنسانية مل تقتصر
على القتل والسيب ،بل شكلت خطرًا حقيقيًا على
اإلرث احل��ض��اري يف املنطقة؛ فبعد االحتالل
األمريكي وسرقته متاحف العراق ،هاجم مقاتلو
داعش متاثيل ومبان دينية ومقابر يف املوصل،
وحطموا العديد من املراكز األثرية.
أحرقوا دير مار بهنام التارخيي يف املدينة والذي
يفوق عمره  1800عام إضافة إىل تفجري مقامات

اإليزيديني يف غ��رب املوصل ومقامات النيب
يونس والنيب شيت يف احملافظة.
يف سوريا أيضًا ،دمر مسلحو التنظيم واجهة
املسرح الروماني والترتابيلون يف مدينة تدمر،
حيث اعتربتها منظمة «اليونيسكو» «خسارة
كربى للشعب السوري واإلنسانية مجعاء» ،هذه
العملية أتت حينها بعد ساعات قليلة من تلقي
اليونيسكو تقارير بشأن إع��دام��ات مجاعية يف

املسرح الروماني.
أما «األضرار اهلائلة» ،وفق اليونيسكو ،فسجلت
يف حلب القدمية املدرجة على قائمة املواقع األثرية
العاملية ،أيضًا طالت األض��رار املسجد األموي
الكبري ،والقلعة وغريها من املواقع التارخيية.
كان هدف التنظيم جتريد الشعوب من ماضيهم
ومستقبلهم ،لكن القاتل ُقتل ،وأصبح البغدادي
وتنظيمه من املاضي الذي ال نرغب باسرتجاعه.
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كـيف نـحمي الـحراك مـن مـعركة السلـطة ولـصوصها والـطفيليني؟
ابراهيم األمني
تدخل البالد اليوم مرحلة جديدة من املواجهة السياسية .احلراك
الشعيب ليس متوقعًا له النهاية كما يفكر أركان السلطة ،كما
أن احلوار املفرتض بني اجلانبني ليس جاهزًا بعد ،وحالة احلرية
القائمة عند الناس إزاء ما ستقوم به احلكومة ،تقابلها حرية
أكرب عند أهل السلطة حول ما ميكن القيام به وإرضاء الناس.
لكن جوهر األزمة يف عدم قدرة أي من الطرفني ،أو أي وسيط
على إدارة حوار ولو بالواسطة .ذلك أن السلطة حتب املكابرة
حتى آخر نفس ،أما احلراك ،فهو أمام حتديات كبرية ،أهمها
كيفية إنتاج إطار تنسيقي يصلح كمنرب يعكس املشرتك املمكن
بني مطالب املشاركني فيه ،فيما تتعاظم مساعي مجيع القوى
السياسية الستثمار غضب الناس يف معارك أهل السلطة.
وبينما ُأ ِخذ على األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل أنه
بالغ يف توفري احلماية ألهل النظام ،وأنه يرفع من سقف خماوفه
من مساع خارجية وداخلية الستثمار احلراك ضده سياسيًا ،كان
الطرف اآلخر (الغرب والسعودية واإلمارات والقوات اللبنانية
وبقايا  14آذار ،وأنصار املعارضة السورية يف لبنان) يسعى
لتأكيد عدم وجود عالقة بينه وبني حترك الناس .لكن ما الذي
حصل ،حتى اضطرت «القوات» اىل إظهار وجودها بشكل قوي
من خالل تدابري اتفق عليها يف مكاتب « »mtvأول من أمس،
عممت الحقًا على اآلخرين ،وتتعلق بكيفية مواجهة قرار فتح
ثم ّ
الطرقات .وما الذي اضطر هذا الفريق إىل استدراج اجلامعتني
اليسوعية واألمريكية لتوفري غطاء «نوعي» للحراك .وما الذي
جعل اإلعالم العربي والغربي يزيد من مستوى اهتمامه على
قاعدة اعتبار ما جيري «ثورة ضد حزب اهلل وضد الفاسدين».
كل ذلك ،يدل على أن املواجهة بني القوى السياسية غري
القائمة أساسًا باحلراك ،حتتدم بصورة كبرية ،بينما حتبط مساعي
القوى احلقيقية للحراك ،واليت متثل غالبية لبنانية مقهورة ،يف
إنتاج وضعية خارج اخلالفات بني أركان السلطة املوجودين أو
املستقيلني ،وهو ما متثل يف استمرار عرقلة حماولة إنتاج إطار
قيادي تنسيقي ينطق ولو باسم الغالبية .وبدا واضحًا لعدد غري
قليل من الناشطني ،أن هناك من حيول دون «اجتماعات عملية
وجدية منتجة» تقود اىل خلق اإلطار التنسيقي ،وأن امليل ال
يزال أقوى باجتاه ترك الناس تعبرّ عن هواجسها من خالل حلقات
حوارية مفتوحة يف أكثر من جتمع للمتظاهرين.
من هو صاحب املصلحة يف عدم تشكيل إطار قيادي للحراك؟
بعض القوى الناشطة ،يعتقد أن السلطة هي اليت تريد قيام
هذا اإلطار حتى تعمل على استمالته أو استهدافه ،بينما يرى
ناشطون آخرون أن الفعاليات نفسها ليست يف وضع يتيح
هلا التوافق على إطار تنسيقي من دون التفاهم على تسمية
أشخاص ،وأن الوضع احلالي سوف يفرض قيام إطار واسع
وعريض ال يقدر على إنتاج ورقة عمل إال بعد وقت طويل ،فيما
يقول طرف ثالث (وهو لألمانة ليس كبريًا داخل احلراك) إنه
رمبا «تكون هناك جهة خفية متنع قيام هذا اإلطار ،حتى يظل
باإلمكان التأثري عليه من خالل أفكار مفاجئة أو من خالل التعبئة
اإلعالمية».
ومبعزل عن هذا الرأي أو ذاك ،فإن النتيجة هي دخول اجلميع
يف مرحلة النقاش العقيم .يعين أن السلطة اليت ال يبدو أنها
مستعدة لتغيري جوهري ،تريد أن تدخل مع الناس يف حوار
«الدجاجة والبيضة» .وتراهن السلطة هنا على تعب الناس
ومللهم ،وعلى شكوى املواطنني من تعطل احلياة العامة
احملببة ،املتعلقة
واألشغال .ويكثر أهل السلطة من روايتهم
ّ
بالقواعد الطائفية واملذهبية والتحوالت القائمة فيها ،بينما
تسعى أدوات السلطة األمنية اىل حماولة اخرتاق صفوف
الناشطني من خالل عمليات ترهيب وترغيب ،علمًا بأن القوى
األمنية ليست كلها عاملة اآلن عند الدولة ،بل فيها أيضًا
اخرتاقات خارجية وفيها ما حياكي حسابات البعض وطموحاته،
من أركان هذه املؤسسات.

ما الذي اضطر «القوات اللبنانية» إىل الظهور أكثر؟ ومن أفتى
بتدخّل الجامعتني االمريكية واليسوعية؟ ومن يمنع تشكيل إطار قيادي
للتنسيق؟

يف املقابل ،فإن القوى السياسية املعارضة للسلطة ،واليت
متثل القوات اللبنانية رأس احلربة فيها ،تعترب أن املواجهة
القائمة ستتيح هلا توسيع دائرة نفوذها يف الشارع عمومًا،
ولدى املسيحيني على وجه اخلصوص ،علمًا بأن كثريين من
املشاركني يف التظاهرات ينفون قدرة «القوات» على التأثري
املباشر على الناس ،وأن هذا الفريق يتحاشى الظهور عالنية،
ليس لعدم اتهامه بالتدخل ،بل ألن كثريين من الناس ال يرونه
خارج فريق السلطة أساسًا.
عمليًا ،االستعراض لألحداث ال يكفي لفهم ما جيري .لكن األساس
هو حتديد مصلحة احلراك ،وحتديد آلية محايته من السلطة ومن
لصوص السياسيني والسفارات واخلارج والفاسدين أنفسهم.
وهذا يعين ضرورة العودة به اىل املربع االول ،حيث مركز
االحتجاج على سياسات الدولة االقتصادية واالجتماعية .وهو

األمر الذي حيتاج اىل تغيري جوهري يف السلطة ،لكن ليس
على طريقة التكنوقراطيني أو اخلرباء الذي يظهرون فجأة ليتم
تصويرهم لنا كمنقذين ،مثل غسان حاصباني (ملك اخلصخصة)
أو عادل أفيوني (املتهم باختالسات مالية يف مصارف أوروبا)
أو فادي جريصاتي (غري العارف بآلية عمل الدولة وطريقة
خماطبة الناس) أو حممد شقري (الذي جيري تصويره على أنه
ملك التجارب التجارية الناجحة ،وهو املمنوع من التدخل يف عمل
عائلته خوفًا على العمل نفسه).
إن شعار إسقاط احلكومة هو حتمًا جزء طبيعي من أي حراك
شعيب ،وهو أمر ال بد منه يف كل األحوال ،لكن أن حيصل
التغيري وفق وصفة فضلو خوري (الذي تنهار صحتنا ومسعتنا

بـ»فضلو») أو أن جيري وفق حمادثات جانبية جتريها القوات
اللبنانية أو وليد جنبالط مع شركائهما يف السلطة ،فهذا ما
ال يتطابق واألهداف الفعلية للحراك احلقيقي ،القائم على
فكرة نسف طبقة منتشرة على مقاعد احلكومة واجمللس النيابي
واإلدارة العامة والقضاء واملؤسسات األمنية والعسكرية وحشد
اجملالس واملؤسسات العامة .وإذا مل يسارع أهل احلراك إىل
إعادة تصويب البوصلة ،فإننا نسري حنو مأزق قد يقودنا اىل
خسارة كبرية ،واىل إحباط جديد..
لننتظر اليوم كيف سيجري التحرك أمام مصرف لبنان ،ومن
سيهتم به مشاركة أو تغطية أو متابعة ...وبعدها لكل حادث
حديث!

حكومة احملاصصة 6 :و 6مكرر الختيار أعضاء
هيئة الكهرباء!
إيلي الفرزلي
يوم اجلمعة املاضي ،عقدت اللجنة الوزارية
اخلاصة بالكهرباء اجتماعها األول منذ
إقرار جملس الوزراء جملموعة من البنود
«اإلصالحية» اليت اعتربت أنها «تلب»
مطالب الشعب املنتفض.
احلماسة الرمسية هلذه املقررات أوحت بأن ما
حتقق يفوق الوصف ،وقد يشكل انقالبًا على
آليات عمل النظام بأكمله .لكن ألن الكذبة
ُتعرف من حجمها ،فقد ُعرفت كذبة جملس
الوزراء سريعًا .وبهدف إعطاء مصداقية
يرتدد اجمللس يف حتديد مهل
لوعوده ،مل
ّ
قرره.
ما
زمنية لكل
ّ
يف البند السادس من تلك املقررات،
والذي يتعلق بقطاع الكهرباء ،الكثري من
املهل الزمنية ،اليت يؤكد أعضاء يف اللجنة
الوزارية نفسها استحالة االلتزام بها .عنوان
هذه الكذبة :تأمني الكهرباء بدءًا من النصف
الثاني من العام  2020مبعدل  ،24/24وإلغاء
كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان يف العام
.2021
أما خالصتها ،فهي إجراء املناقصات لبناء
معامل دائمة ومؤقتة وشراء الطاقة يف الزهراني وسلعاتا ودير
عمار وجب جنني واجلية ،يف وقت ال يكفي إلجراء مناقصة
لشراء مولد بقدرة واحد ميغاواط ،فكيف إن كان املطلوب هو
عقود ( IPPشراء الطاقة من منتج مستقل) ،هي يف طبيعتها
ّ
معقدة وحتتاج إىل وقت طويل إلجنازها؟
عقود
ال بد من اإلشارة بداية إىل أن جملس الوزراء عندما وافق
وحوله إىل إدارة املناقصات للبدء بتنفيذ
على دفرت الشروط
ّ
املناقصة ،إمنا ختطى لغمني أساسني هما مطلب حركة أمل إلغاء
املرحلة املؤقتة من الزهراني (خالفًا ملضمون خطة الكهرباء)،
ومطلب وزارة الطاقة استبدال األرض املخصصة لبناء املعمل
يف سلعاتا (خالفًا لقرارها السابق).
حبسب املقررات احلكومية ،على إدارة املناقصات أن جتري
املناقصة يف مهلة أقصاها  ،2020/1/15بعد تقصري مهل تقديم
العروض ،على أن يليها تقييم هذه العروض بفي مهلة أقصاها
 ،2020/1/31قبل أن ترفع وزارة الطاقة النتيجة إىل جملس
الوزراء خالل ثالثة أيام .ولألخري مهلة أسبوع ّ
لبتها ،على أن
ّ
يوقع العقد ،يف النهاية« ،يف مهلة أقصاها .»2020/2/28
أربعة أشهر ،هي مهلة خيالية إلجراء مناقصة من هذا النوع ،خاصة
أن شهرين منها ُ
خصص لتقديم العروض ،وهي مدة تشمل
ست ّ
دراسة إدارة املناقصات لدفرت الشروط وإبداء املالحظات بشأنه
ومن ثم إحالة هذه املالحظات ،إن وجدت ،إىل وزارة الطاقة،
اليت إما توافق عليها أو ترفع امللف إىل جملس الوزراء.
حتى مع جتاهل كل اإلجراءات اإلدارية ،هل باإلمكان اإلعالن
ّ
حتضر
عن املناقصة يف هذه الظروف؟ وهل ميكن للشركات أن
ملفاتها يف هذه الظروف؟ وهل يوجد مستثمرون مستعدون
لصرف مئات ماليني الدوالرات يف بلد يعيش أزمة مالية
واقتصادية كبرية؟ وهل ميكن للحكومة أن تعطي ضمانات مالية
هلؤالء تتعلق بسعر الصرف حتديدًا؟ ...كل ذلك يدل على أن
قرر تقديم كل عوامل فشل املناقصة مسبقًا،
جملس الوزراء ّ
لكنه مع ذلك مل يرتدد ،يف الوقت الراهن ،يف رمي كل تلك
اهلواجس عن ظهره ،بانتظار بدء إجراءات املناقصة .وإىل ذلك

تصوير مروان بو حيدر
احلني ،فإن املطلوب أن نصدق أن ما حتقق إجناز كبري!

 4أشهر لتوقيع عقود الكهرباء… «مهلة مستحيلة»

لكن هذا ليس كل شيء .عملية إصالح الكهرباء ال تنتهي
عند مناقصة اإلنتاج .القطاع كله حباجة إىل نفضة ،واحلكومة
واعية لذلك .وقد ألزمت نفسها بـ»املوافقة على مشروع قانون
يتضمن التعديالت املقرتحة على قانون الكهرباء رقم / 462
ّ
 2002وإحالته على جملس النواب ،وتعيني أعضاء اهليئة الناظمة
للكهرباء خالل مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ إقرار القانون
يف جملس النواب».
لذلك ،اجتمعت اللجنة الوزارية املعنية بقطاع الكهرباء اجلمعة.
التعديالت املطلوبة تتعلق بدور اهليئة الناظمة حتديدًا .فقد ثبت
ّ
حتفظوا على الصالحيات
بالتجربة أن الوزراء املتعاقبني إمنا
الواسعة اليت تتمتع بها اهليئة ،حبسب القانون .ويف سبيل
تقليص هذه الصالحيات ،استنسخت اللجنة جتربة هيئة إدارة
قطاع البرتول ،حبيث ستتمتع اهليئة الناظمة للكهرباء باستقاللية
مالية وإدارية ،لكنها ستكون حتت وصاية وزارة الطاقة .ولن
يكون مبقدور اهليئة إعطاء تراخيص اإلنتاج للقطاع اخلاص إال
بعد عرض األمر على جملس الوزراء.
تبقى آلية تعيني األعضاء .تلك آلية كفيلة بالتأكيد أن احلكومة
مل تستوعب حقيقة ما جيري يف الشارع .ولذلك ،مل ختجل
يف اعتماد قاعدة  6و 6مكرر ،اليت جتيدها ،الختيار األعضاء،
كما حصل يف هيئة البرتول .أي إن األعضاء سيكونون ستة
ٌ
(كل من طائفة) ،يكون من بينهم كل سنة رئيس .تلك جتربة
كان يتوقع أن ال تتكرر ،بعدما أثبتت فشلها يف هيئة البرتول
(بالكاد يتمكن الرئيس خالل سنة من تنفيذ رؤيته ،أضف إىل
املوردين سيضطرون إىل التعامل كل سنة مع رئيس…)،
أن
ّ
ُ
عمم .ليس هذا مهمًا بالنسبة إىل احلكومة .األهم أن
ت
بها
إذا
ّ
هذه اآللية أثبتت فعاليتها يف احلفاظ على نظام احملاصصة.
يبقى هيئتان ناظمتان ،هيئة الطريان املدني وهيئة االتصاالت،
فهل تتكرر املأساة نفسها؟
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الدليل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

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

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

سالمة يهب بهية احلريري  225ألف دوالر!
إيلي الفرزلي
مصرف لبنان هو أحد أبرز أوجه فساد
النظام .طريقة إدارته للمال العام
وللقطاع النقدي هي مثار جدل وشك
لدى كثر من العاملني يف الشأن
العام .لكن هذا ليس عمله الوحيد.
حلاكم مصرف لبنان حرص على توزيع
املال العام على الفقراء واحملتاجني.
ولذلك ،مل ميانع ،يف عز األزمة املالية،
يف دعم مجعيتني ترأسهما النائبة بهية
احلريري بـ 225ألف دوالر ،من حساب
خاص بـ «دعم النشاطات املختلفة»
صار اسم مصرف لبنان مرادفًا للفساد
يف لبنان .مثة يقني لدى كثر يف
احلراك الشعيب املستمر منذ أسبوعني
أن املصرف املركزي هو الصورة األسوأ
للنظام اللبناني ،القائم على محاية
طبقة رجال األعمال واملصرفيني ،على
حساب أبناء الطبقات الدنيا.
لكن ذلك اتهام يرفضه حاكم مصرف
يتعرض
لبنان رياض سالمة .يعتقد أنه
ّ
حلملة تشهري غري مربرة تستهدف
حتميله مسؤولية الفساد القائم يف
الدولة ،فيما هو يصل الليل بالنهار
لتثبيت سعر اللرية وتأمني حاجة
السوق من العملة الصعبة واحلفاظ
على أموال املودعني ،على ما أعلن
(حبذا لو يعلن كم يبلغ
الثالثاء املاضي ّ
االحتياطي الصايف ليتبني الناس إذا
كان حيافظ فع ًال على ودائعهم).
الثالثاء املاضي «بق» سالمة البحصة
وأخربنا أن احلراك إذا استمر سيؤدي
إىل االنهيار ،مبديًا ثقته ،يف الوقت
نفسه ،أنه ميكن تفادي هذا االنهيار.
وهو بذلك ،إمنا يقلب ،بشكل كامل،
العالقة السببية بني انتفاضة الناس
واالنهيار .فهل االنتفاضة هي ما
سيؤدي إىل االنهيار ،أم أن االنهيار
سببته السياسات احلكومية
الذي
ّ
املتعاقبة ،وسالمة الثابت الوحيد فيها
على مدى ثالثني عامًا ،هو من أنزل
الناس إىل الشارع؟
األكيد أن الوضع دقيق يف لبنان،
ّ
وموثق منذ أشهر ،وما
وذلك معروف
إجراءات مصرف لبنان منذ العام 2016
(سنة إجراء اهلندسات املالية ألول مرة)
وحتى اليوم ،إال دليل على ذلك .لكن
مع ذلك ،يتصرف املصرف ،كما لو أنه
ميلك فوائض مالية ميكن تبذيرها ،عرب
مبادرات اجتماعية هنا وهناك .ليس
احلديث هنا عن دعم قروض اإلسكان
على سبيل املثال ،إمنا عن دعم مباشر
قدم للجمعيات أو لغريها ،من دون
ُي ّ
معرفة معايري احلصول عليه وغاياته.
ما هو معروف أن متويل هذا الدعم يتم
يسمى «دعم نشاطات
من حساب خاص
ّ
خمتلفة» وحيمل الرقم .240966015-02
لكن ،ما هي وظيفة هذا احلساب؟ وكم
أنفق منه على «النشاطات املختلفة»؟
وماذا كانت وجهة هذا الدعم؟ وما هي
آلية توزيعه؟ وهل صحيح أن العنوان
الفضفاض هلذا احلساب جيعل منه
ميول كل «النشاطات»
صندوقًا
َ
أسود ّ
غري الرمسية؟ تلك أسئلة تبقى بال
أجوبة.
حبسب املستندات اليت حصلت عليها
«األخبار» ،فإن مدير املكتب التنفيذي
يف املصرف أرسل إىل احلاكم طلبًا
بعنوان «دعم أكادميية التواصل
والقيادة  -صيدا» ،يشري فيه إىل
أنه «استنادًا إىل تعليمات سعادتكم
القاضية بتقديم الدعم بقيمة  150ألف
دوالر ،يرجى املوافقة على تسديد
هذا املبلغ من احلساب اخلاص بدعم

نشاطات خمتلفة
.»240966015

ذات

الرقم

-02

 75ألف دوالر لـ «مئوية لبنان
الكبري» و 150ألفاً ملؤسسة الحريري

وقد أشار مدير املكتب جوزف عساف
يف كتابه ،الذي حيمل الرقم  ،73/22إىل
أن الكتاب يستند إىل «طلب مؤسسة
احلريري للتنمية البشرية املستدامة
دعم مصرف لبنان املادي لنشاطات
أكادميية التواصل والقيادة  -صيدا
للعام الدراسي .»2019 - 2018
هذا يعين عمليًا أن النائبة بهية
عمة رئيس احلكومة سعد
احلريري ّ -
احلريري ووالدة أمحد احلريري ونادر
احلريري ،بوصفها رئيسة مؤسسة
احلريري ،تطلب دعمًا ماليًا من حاكم
يلبيها يف
مصرف لبنان ،واألخري
ّ
عز األزمة املالية ،ومن مال الشعب
اللبناني ،وبالدوالر األمريكي ،بـ150
ألف دوالر!
كان ذلك يف  23أيار  ،2019لكن األمر
مل ينته عند هذا احلد .بعد أسبوع متامًا
( 30أيار  ،)2019وبكتاب حيمل الرقم
( 73/23الكتاب الذي تلى الكتاب
املتعلق مبؤسسة احلريري) ،يصدف أن
احلريري نفسها قد حصلت على دعم
إضايف من املصرف بقيمة  75ألف
دوالر أمريكي ،لكن هذه املرة ليس
بصفتها رئيسة «مؤسسة احلريري»
بل بصفتها «رئيسة املبادرة الوطنية
ملئوية لبنان الكبري» .أما اهلدف من
الدعم فهو «تطبيق االسرتاتيجية
الوطنية ملنع التطرف العنيف يف
اجملتمع اللبناني» .كثرية هي املالحظات
اليت ميكن سوقها يف إطار النقاش يف
ما يسمى مبادرة مئوية لبنان الكبري
أو يف االسرتاتيجية تلك ،لكن ال بد
من اإلشارة إىل أن هذه االسرتاتيجية
هي اسرتاتيجية حكومية ،أطلقها رئيس
احلكومة نفسه ،وبالتالي ،يفرتض أن

يكون متويلها حكوميًا ،فمن أدخل
مصرف لبنان إليها؟ ليس هذا مهمًا،
املهم أن املبادرة ،بفضل السياسات
احلكومية ودعم مصرف لبنان ،حتقق
جناحًا باهرًا .تكفي اإلشارة إىل أن أحد
أهدافها هو «استعادة الثقة بني أفراد
اجملتمع يف ما بينهم وبني اجملتمع
والدولة ،وتعزيز املواطنة وحتقيق
العدالة االجتماعية…».

مجلس النواب يخ ّفض موازنة
الجمعيات ومصرف لبنان غري معني
بتخفيض العجز

ّ
املتعلقة مببادرة
قد تطول األسئلة
حاكم مصرف لبنان ،لكن األكيد أنه
أمر بصرف  225ألف دوالر من املال
العام ،بناء على طلب النائبة احلريري،
يف الوقت الذي كانت تناقش فيه
موازنة العام  .2019علمًا أن تلك
املوازنة شهدت ختفيضًا يف اإلنفاق
على اجلمعيات ،يف مسعى من احلكومة
لتخفيف العجز ،لكن يبدو أن ذلك مل
يسر على مصرف لبنان الذي مل يرتدد
يف الدفع من اجليب اخللفي للدولة،
جلمعيتني ترأسهما احلريري .فما أهمية
خفض موازنة وزارة الشؤون االجتماعية
عندها؟ وهل قرر مصرف لبنان أن ّ
حيل
مكانها؟
يدعيها
اليت
الشفافية
من
انطالقًا
ّ
املصرف ،عليه أن يقدم للرأي العام
املنتفض يف وجه الفساد وهدر املال
العام ،كشف حساب يبينّ ما هي تلك
النشاطات املختلفة وكيف صرفت
األموال عليها خالل السنوات املاضية؟
لكن قبل ذلك على إدارة املصرف وعلى
احلكومة أن توضح للناس بأي منطق
يقدم مصرف مركزي الرعاية جلمعيات
ّ
بهية احلريري أو ملاراثون بريوت أو
لغريها من اجلمعيات أو النشاطات ،هو
الذي ال يتعامل مباشرة مع اجلمهور وال
ينافس أيًا من املصارف؟

نتنياهو يراهن على حرف احلراك الشعيب يف لبنان:

«هـزة أرضـية» تـستهدف املـقاومة
علي حيدر

ككشف رئيس وزراء العدو بنيامني
نتنياهو عن الرؤية الرمسية االسرائيلية
ملا يشهده لبنان من تظاهرات شعبية،
مستعيدًا الوصف الرمسي الذي كانت
تطلقه تل أبيب على «الربيع العربي»
باعتباره «هزة أرضية» ستؤدي اىل إعادة
إنتاج بيئة إقليمية مغايرة ملا كانت عليه.
ولفت يف موقف نتنياهو ،أيضًا ،وضعه
ما تشهده الساحتان اللبنانية والعراقية
يف سياق واحد (الفرص االسرائيلية)،
«حنن نرى ماذا جيري يف الشرق االوسط.
الشرق االوسط  -مرة أخرى  -مير بهزة
ارضية .لبنان والعراق وسوريا تشهد
عواصف .وكل هذه املناطق تسيطر
عليها إيران».
اختيار نتنياهو لوصف ما جيري بأنه «هزة
أرضية» ،باملفهوم االسرائيلي ،بعد أيام
من عرض رئيس أركان اجليش آفيف
كوخايف لتعاظم التهديدات ضد اسرائيل،
وإشارته اىل فرصة مستجدة متثلت يف
انشغال حزب اهلل بالتظاهرات ،يكشف
بشكل ال لبس فيه عن قراءة املؤسسة
االسرائيلية ،السياسية واالمنية ،لكون
نتائج هذا احلراك سيكون هلا أثرها على
األمن القومي االسرائيلي.
يكشف الوصف الذي أطلقه رأس اهلرم
السياسي يف تل أبيب على احلراك
الشعيب يف لبنان عن رؤية الكيان
االسرائيلي وتقديره ورهاناته على
مفاعيل هذا املستجد الداخلي اللبناني
وأثره على املقاومة اليت ترى فيها سدًا
أمام أطماعها يف لبنان وتهديدًا ألمنها
القومي .وينطوي هذا املوقف ايضًا على
أن إسرائيل تسعى وتهدف اىل حرف هذا
احلراك عن مساره املطليب واملعيشي،
اىل مسار آخر ينبغي الرتكيز فيه على
املقاومة وخيارات لبنان االقليمية ،وهو
ما يعين عمليًا حتميل حزب اهلل مسؤولية
الواقع الذي آلت اليه االوضاع .والواضح
أن إسرائيل تريد أن يتحول هذا احلراك
ــ يف احلد االدنى ــ اىل طوق وقيد على
حزب اهلل.
استعادة هذا الوصف« ،اهلزة االرضية»،
وإسقاطه على لبنان والعراق ليسا أمرًا
عابرًا أو جمرد كلمة وردت على لسان
رئيس وزراء العدو .بل هما ،كما كشفت
تقارير إعالمية إسرائيلية يف حينه ،نتيجة
توصية أجهزة االستخبارات اليت أظهرت
حذرًا يف تقديرها ملآل التطورات مع قدر
من التفاوت بني ساحة وأخرى.
أتى وصف نتنياهو خالل افتتاح جلسة
احلكومة يوم االحد ،بعد صمت رمسي
عب نتنياهو عن رؤية
الفت .وبعدما رَّ
اسرائيل وتقديرها ،ملآل ما يشهده لبنان،
بات مؤكدًا أن امتناع املؤسسة الرمسية
عن حتديد موقفها مل يكن عرضيًا ،كما
لفت اىل ذلك أحد املعلقني االعالميني
يف اسرائيل ،بل كان مدروسًا وأقرب
اىل الرتيث أو اإلخفاء بانتظار اكتشاف
مآل التطورات وما إن كانت حدثًا عابرًا،
أو ميكن الرهان على أن تتحول اىل
مستجد مفصلي يف حركة الواقع اللبناني
واالقليمي.
ما ُيضفي مزيدًا من اخلصوصية على هذا
التقييم أنه ورد على لسان نتنياهو خالل
افتتاح جلسة احلكومة .يف هذه احملطة
بالذات حيرص رئيس الوزراء االسرائيلي
على أن يكون دقيقًا يف صياغة مواقفه
ويف انتقاء كلماته ،كونها تعرب عن املوقف
الرمسي االسرائيلي من أبرز التطورات
املؤثرة على املصاحل االسرائيلية ،سواء
كانت تهديدًا أم فرصة.
ال ينبغي توهم أن إعادة إطالق نتنياهو
وصف «اهلزة» على ما يشهده لبنان،
ويف مواجهة املقاومة (حلفاء إيران)،
ناجتة عن عدم اكرتاث بأن عدم معرفة

وجود حراكني أحدهما وطين ومطليب،
موجه يهدف اىل النيل من املقاومة
وآخر ّ
بدعم أمريكي وسعودي ،ولكنه يعود اىل
كونه ينظر اىل هذا املسار انطالقًا من
املساعي اليت تهدف اىل حرفه باجتاهات
قدره
تلبيّ األولوية االسرائيلية ،ومما ُي ِّ
إزاء مآل التطورات والنتائج اليت قد
تنتهي اليها.
عمد نتنياهو لالشارة أيضًا اىل مكمن
املصلحة االسرائيلية يف التطورات اليت
يشهدها لبنان والعراق ،وموقعها من
االولوية االسرائيلية ،من خالل تسليط
الضوء على كونها جتري يف املناطق
اليت تسيطر عليها إيران .وهو بذلك
يريد القول إنها تأتي يف مواجهة حمور
املقاومة.
جتدر االشارة اىل أن السياسة الدعائية
اليت تنتهجها اسرائيل تقوم على أساس
وصف كل ما يتصل بأطراف حمور املقاومة
بأنه جتسيد للنفوذ االيراني ،انطالقًا من
كون اجلمهورية االسالمية متثل العمق
االسرتاتيجي والداعم الرئيسي هلذا
احملور ،وبهدف حتريضي ايضًا لتقديم
مقاومة اسرائيل على أنها تندرج يف
سياق صراع مصاحل بني دول أجنبية.
ويكشف هذا اجلمع على لسان نتنياهو،
بني مفهوم «اهلزة» ،وفق القاموس
السياسي االسرائيلي ،وكونه يف
ساحات تسيطر عليها ايران ،عن الرهان
االسرائيلي على مآل التطورات اليت
تشهدها الساحتان اللبنانية والعراقية.
أما خبصوص وضعه ما تشهده الساحة
السورية من تطورات يف سياق ما يشهده
الشرق االوسط من عواصف ،فهو يعود
لكونها تؤدي اىل تعاظم التهديد على
إسرائيل على املديني القريب والبعيد.
لذلك أتبع هذا املوقف باحلديث عن أن
تعاظم قوة اسرائيل ّ
مكنها من مواجهة
هذه التطورت ويفرض اختاذ قرارات
صعبة جدًا.
يف سياق متصل ،تناول رئيس أركان
جيش العدو آفيف كوخايف ،قبل أيام،
ما مير به لبنان وأثره على حزب اهلل.
فاعترب أن «أعداء اسرائيل منشغلون
مبشاكلهم الداخلية .محاس (منشغلة)
بغزة ،حزب اهلل بتظاهرات لبنان .األسد
ّ
بإعادة إعمار سوريا» .أتى ذلك يف
سياق عرض واسع قدم فيه تطورات
البيئة االقليمية وما شهدته من تعاظم
التهديدات .ومن الواضح أن تناوله
ملا يشهده لبنان كان من باب الفرص
وفق املعايري االسرائيلية ،وحتديدًا
كون ما جيري قد يسهم  -على االقل
وفق الرهانات االسرائيلية  -يف تقييد
هامش حزب اهلل يف املبادرة والرد.
وللمقارنة ،استغلت اسرائيل انشغال
النظام السوري بأولوية مواجهة التهديد
االرهابي والتكفريي( ...واآلن بأولوية
إعادة إعمار سوريا) منذ بدء االحداث
يف العام  ،2011وهو منحها هامشًا من
املبادرة واالعتداءات املدروسة بدقة على
الساحة السورية .وتستغل الواقع الذي
يعيشه قطاع غزة ،للضغط على املقاومة
وتعزيز قدرة الردع إزاءها .ومن الواضح
أن وضع رئيس أركان جيش العدو حزب
اهلل يف السياق نفسه ،يعكس حقيقة
أن إسرائيل تراقب الستكشاف اىل أي
قيد التطورات الداخلية
مدى ميكن أن ُت ِّ
حزب اهلل .لكن باالستناد اىل ما ظهر
حتى اآلن من قوة املقاومة واىل العديد
من احملطات السابقة ،من املمكن اجلزم
بأن أي تقدير إسرائيلي خاطئ ــ وهو أمر
سبق أن وقعت فيه ــ سيجيب منها أمثانًا
مؤملة ،وستفاجأ ،كما حصل يف املرات
السابقة ،باخليارات واخلطوات اليت بادر
اليها حزب اهلل وأدت اىل ردعها.
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Discover more at the fresh new Woolworths Roselands

Discover a fresh new
bakery, delicatessen, fresh fruit and
veg department and
more at the fresh
new
Woolworths
Roselands. It’s an
exciting time for
Roselands locals
with the completion
of Woolworths fresh
new store.
You’ll find a large
fresh food offering
in a space that fits
somewhere between
local green grocer
and
international
market.
If you’re a foodie,
you’ll fall in love
with the international range. Drop by the
new deli, there are
cured meats sliced
to order and a new cakes at the bakery Another new addition meals, sandwiches, pick up something fresh new store.
cheese selection.
and the artisan-style is the ready meals salads and juices – fast. There’s so much
You can order party breads are divine.
section. Filled with it’s a great place to to see and try at the Woolworths is com-

mitted to being environmentally sustainable so a lot has
changed behind the
scenes. The lights
have been converted to LED and the
refrigeration system
produces less CO2.
You will also be able
to recycle your soft
plastics in store.
Check out what’s on
offer in-store today,
pick up some in-season fruit and vegetables from the fresh
market or a good
handful of delicious
Australian prawns.
The team can’t wait
to welcome you
to their fresh new
store. Find the store
located at Roselands
Shopping
Centre
in The Markets on
Ground Floor.

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة
HCCP صناعة اللحوم
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم
الطازجة يوميا
يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال
 اىل مرييالندزFRANCIS MEATS امللحمة
مواقف السيارات مجانا للزبائن

Add: 414 Merrylands Rd,
Merrylands - Tel: 96371759
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مـقاالت وتـحقيقات

خدمة الدين العام :إعادة اجلدولة ...ملصلحة املصارف
االقتطاع من رواتب النواب والوزراء ،تقليص
نفقات السفر ،وقف النفقات االستثمارية...
ٌ
صر السلطة عليها ،هربًا
«حلول إصالحية» ُت ّ
من التصويب على مكمن اخللل األساسي يف
املوازنة العامة :الفوائد املرتفعة على الدين
العام ،اليت تؤدي إىل تقويض االقتصاد
احمللي .من راكم أرباحًا عامة ألكثر من 20
سنة يرفض أن ُيساهم يف ختفيف العجز.
 5000عائلة لبنانية ُتسيطر على االقتصاد.
 %8من احلسابات املصرفية يرتكز فيها
 %85من الودائع %40 .من القطاع املصريف
ميلكها سياسيون أو أقارب هلم .احتكارات يف
قدم األستاذ ُ
املشارك
خمتلف القطاعاتٌ ...ي ّ
يف االقتصاد يف اجلامعة األمريكية ــــ بريوت،
الدكتور جاد شعبان هذه األرقام ،ليخلص إىل
أن «الكتلة السياسية هي ،مبعظمها ،الكتلة
ّ
نفسها املسيطرة على االقتصاد .حيكم البلد
كارتيل ُيريد احملافظة على مصاحله املوجودة
يف القطاع املصريف» .ويف الوقت نفسه،
«يقرضون
املصارف واملصرف املركزي
ُ
الدولة» 63 .مليار دوالر ،هي تقريبًا قيمة
القروض من البنك املركزي واملصارف
للحكومة .إذا ُحسمت ودائع القطاع العام
والدين العام الذي حيمله مصرف لبنان
واملؤسسات العامة والقروض ُ
يسرة من
امل ّ
الدول واملؤسسات األجنبية ،فسنتخلص من
الدين احلكومي (قرابة 46
أكثر من نصف ّ
مليار دوالر) .املبلغ ُ
املتبقي ،وهو قرابة 39
مليار دوالر ،فيتعينّ التفاوض مع املصارف
إلجياد ّ
حل هلا.
ّ
يف موازنة الـ ُ ،2020يتوقع أن تبلغ فوائد
الدين العام حنو  6.1مليارات دوالر ،أي
ما نسبته  %36من جممل النفقات و%48.5
حبد
من اإليرادات« .خدمة الدين هي الفساد ّ
ذاته .من غري املعقول ّ
قرر
أننا يف نظام ُي ّ
احلاكم (السياسي /املصريف) نسبة الفائدة
اليت يريد أن يدفعها لنفسه ،خفضها لن
يكون يف مصلحته».
مع تباطؤ النمو االقتصادي يف لبنان،
واستمرار الدين العام وخدمته يف االرتفاع،
مر ًة يف ما إذا
هل حبثت السلطة السياسية ّ
كان خفض الفائدة على الدين احلكومي قد
ُي ّ
شكل حافزًا
لنمو االقتصاد ،بدل أن تستمر
ّ
يف تصوير مجُ ّرد التفكري به كما لو ّ
أنه
مس بذات إهلية؟ أزمة الدين العام ،واقع
ٌّ
جدي ،ال
خطري ،وإرهاقها لالقتصاد احمللي ّ
ٌ
ّ
تضخم كلفته
كما يحُ اول املستفيدون من
جرد «تصويب إيديولوجي» على
تصويره ُ
كم ّ
القطاع املصريف والنظام االقتصادي،
حُماولني تسخيف النقاش عرب اتهام حُمدثيهم
ّ
جزء
بأنهم «ال يفقهون باالقتصاد» .هؤالء
ٌ
من شبكة املصاحل املالية ــــ املصرفية ــــ
السياسية ،اليت راكمت منذ التسعينيات
أرباحًا خيالية ،بسبب أسعار الفوائد العالية
أدت إىل بلوغ الدين العام واحدة
واليت ّ
من املراتب األوىل عامليًا ،نسبة إىل الناتج
احمللي .نصف إيرادات اخلزينة العامة
تقريبًاُ ،تدفع
لسد فوائد الدين العام ،الذي
ّ
يبلغ وحده أكثر من  %150للناتج احمللي
(القيمة السوقية للسلع واخلدمات اليت يتم
أن اقتطاع  %1فقط
إنتاجها حمليًا) .ورغم ّ
سيخفض اإلنفاق العام بقيمة
من الفائدة
ُ
أن السلطة ال تزال
 900مليون دوالر ،إال ّ
ُتكابرُ ،م ّ
رك ً
«حلول»
زة حصرًا يف البحث عن
ٍ
لسد العجز عرب التقشف يف اإلنفاق ،فرض
ّ
املزيد من الضرائب على االستهالك ،زيادة
احلسومات التقاعدية ...إجراءات ُت ّ
غذي
االنتفاضة الشعبية.

يقرتح شعبان رفع الضرائب على الفوائد يف
املصارف إىل %15

حتت ضغط التظاهرات وقطع الطرقات،
قرر رئيس جملس الوزراء سعد احلريري
ّ
نقل كلفة الفائدة على الدين احلكومي من
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ليا القزي

املوازنة العامة إىل ميزانية مصرف لبنان
(خفض ما كان جيب أن تدفعه احلكومة
كخدمة للدين العام من حنو  5500مليار لرية
إىل  1000مليار لرية) .وسيكون «املركزي»
ُمضطرًا إىل طبع  4500مليار لرية تقريبًا
ليتمكن من تغطية الفارق .إجراء «املركزي»
بطبع املزيد من األموال يعين ّ
أننا أمام خطر
سن ضبطه .أما املصارف،
التضخم ،إذا مل يحُ َ
فلن تتنازل سوى عن  400مليون دوالر من
وملرة واحدة فقط يف ّ .2020
أرباحها،
إنه
ّ
اهلروب إىل األمام ،ومحاية فئة حمدودة على
حساب الشعب« .حنن ال نقوم بإصالحات،
بل حبماية مصاحل خاصة .ملاذا التقشف؟
ّ
ألنهم ال يريدون أن
ميسوا ببند أساسي من
ّ
املوازنة العامة» ،يقول شعبانُ ،مستغرباً
أن املصارف اليت ُتقرض الدولة «حني
كيف ّ
تسمع ّ
بأنها تريد أن تتقشف (أي أنها ال
متلك املال) ،تستمر يف إقراضها من دون
أي ُمساءلة».
ما هو تأثري خدمة الدين العام على
املواطنني؟ يجُ يب شعبان ّ
بأنها تؤدي إىل
«تدني اخلدمات العامة ،فقدان املال لتأمني
احلاجات األساسية ،رفع سعر الفوائد وعدم
ّ
متكن املواطنني من االستفادة من القروض،
جتميد السيولة يف األسواق .»...يف اليابان،
تبلغ نسبة الدين للناتج احمللي  ،%220حبسب
َّ
ّ
«لكنها
شعبان،
توظف يف خلق فرص عمل،
حتديث البنية التحتية ،وضع نظام تقاعد»،
أن الدول تستطيع أن تقرتض «شرط
يعين ّ
أن تذهب ملشاريع تعود بفائدة».
احلل هلذه األزمة؟ ّ
ّ
طيب ما
حققت أكرب عشرة
ً
مصارف أرباحا صافية العام املاضي «بلغت
 2.7مليار دوالرّ .
كل الشركات ختسر ،إال هم
يراكمون األرباح يف وضع اقتصادي صعب.
حنن مع قطاع مصريف ُمنتج ،ولكن ليس مع
ّ
قطاع ُمتضخم بطريقة ُطفيلية يسحب
كل
األرباح بطريقة وهمية».
ّ
لذلك،
احلل املطروح هو إقناع الطبقة احلاكمة
بأن «من مصلحتها القيام بهبوط غري سريع.
ّ
جيب زيادة الضرائب على أرباح الفوائد ،على
أن تكون تصاعدية ،مع إعادة جدولة خلدمة
الدين بفائدة أدنى .مصلحة املصارف أن
ال ُتفلس الدولة» .إعادة اجلدولة قد تكون
ألن «اجلزء األكرب من الدين داخلي،
سهلةّ ،
بإمكاننا
أن
التحرر من التهديدات
يعين ّ
ّ
اخلارجية .القطاع املصريف راكم أرباحًا على
الفوائد طيلة عشرين عامًا ،من العدل الطلب
منه املساهمة يف ختفيف العجز ،ثم يأتي
دور عامة الشعب».
ٍ
يف
طبارة»،
حماضرة له يف «مركز توفيق ّ
يتحدث رئيس املركز االستشاري للدراسات
ّ
والتوثيق عبد احلليم فضل اهلل عن البدء
ّ
حبل األزمة من «تنفيس االقتصاد الريعي
خبفض خدمة الدين العام ،دون إحلاق األذى
باملصارف واملصرف املركزي،
وأن هذا
ّ
اإلجراء
منو االقتصاد» .ثقل فوائد
سي ّ
عزز ّ
ُ
الدين العام مل يعد يحُ تمل ،وهلا «انعكاساتها
الدائمة على نسب الفقر والبطالة واجتاهات
توزيع الدخل والثروة» ،كما ورد يف دراسة
«أزمة الدين العام يف لبنان وحلوهلا»،
لفضل اهلل .تطرح الدراسة حلاًّ
ّ
يتمثل يف
ثالثة جماالت« :إصالح السياسات املالية،
تصحيح السياسات التجارية وإصالح النظام
الضرييب الذي من دونه ال ميكن التغلب على
املصاعب املالية واالقتصادية واالجتماعية
أن
اليت ُنعاني منها» .يعتقد فضل اهلل ّ
اخليار األمثل يقوم على «زيادة معدالت
االستثمار ،وضبط اهلدر ،وإصالح القوانني
ّ
الضريبية ومتكني الفئات
اهلشة من مواجهة
احتماالت تفاقم األزمة» .وبرأيه أن خفض
معدالت الفائدة هو «الوسيلة األفضل إلعادة
ربط مسار الدين العام بقاطرة االقتصاد
احلقيقي».

بعد  12يومًا
من االعتصامات
الشعبية ،وجدت
جمموعات «مدنية»
ّ
أنه آن األوان
إىل
لالنضمام
احلزب الشيوعي،
ومستقلني آخرين،
يف تسجيل موقف
ضد
اعرتاضي
ّ
سياسات مصرف
وإدارة
لبنان،
سالمة.
رياض
أعداد املشاركني
مل تكن كبرية،
يبقى
ولكن
يف
األساس
«التابو»
َكسر

ويبقي
الذي كان مينع انتقاد «حامي اللرية»ُ ،
التنبيه من إجراءاته حمصورًا يف دائرة صغرية
أغلبية املطالب الشعبية اليت ُترفع يف ساحتيَ
رياض الصلح والشهداء ،أو تلك اليت ُيعبرّ عنها
الناس يف يومياتهم ،واليت أشعلت االنتفاضة
الشعبية ،من طبيعة اقتصادية واجتماعية؛
َت َقّلص القدرة الشرائيةَ ،ت َع ّذر احلصول على
قروض اإلسكان ،ارتفاع الفوائد ،تدني النفقات
االستثمارية لتحسني معيشة املواطنني مقابل
ّ
تركز الثروة
ارتفاع الفوائد على الدين العام،
بيد  %1من اجملتمع اللبناني ،التضحية حبقوق
املتقاعدين وموظفي القطاع العام ،غياب نظام
ضرييب عادل ...إضافة إىل مطالب أخرى أنتجها
ّ
ّ
ظل هذا
النموذج االقتصادي القائم .ويف
الواقع ،يبدو من البديهيات أن يكون مصرف
لبنان عنوانًا رئيسيًا للمعرتضني الطاحمني إىل
قلب الطاولة على من أفقروهم ،وراكموا الثروات
على حسابهم ،فهو ُمنفذ السياسة النقدية للدولة
و»مهندس َديننا».
اللبنانية...
ُ
ّ
قلة من الشباب واظبت منذ انطالق االنتفاضة
الشعبية على رفع الصرخة بوجه سياسات حاكم
«املركزي» رياض سالمة .نصبوا خيمتهم على
جنب الشارع أمام املصرف ،غري آبهني بأعدادهم
القليلة ،أو مبحاولة التضييق عليهم من ّ
كل َمن
تربطه مصاحل مع سالمة والقطاع املصريف ،أو
ضد
«مناسب» لالعتصام
ّ
ال يعترب ّ
أن التوقيت ُ
صرون على ّ
أنهم ليسوا «ساحة
«املركزي»ُ .ي ّ
بديلة» ألي من ساحات االعتصام األخرى ،بل
«مكملني» هلا ،ولكن «نتوجه إىل املعقل لنوقف
ُ
سنفلس بسبب هذه السياسات
الغرق...
ُ
املصرفية .مال الشعب مل يعد معه» ،تقول إحدى
املشاركات.
«تطور» بسيط طرأ على املشهد أمام املصرف
أمس ،وهو انضمام جمموعات «مدنية» إىل
االعتصام أمام الفرع الرئيسي للبنك املركزي
يف شارع احلمرا ببريوت ،والدعوة إىل وقفة أمام
فروعه يف األقضية .كانوا جمموعات من حتالف
«وطين» ،واحلزب الشيوعي اللبناني ،وأفراد
ُمستقلني ،حاملني شعارات ُمطالبة «باستعادة
ٍ
كرتونة
أموالنا» (مكتوبة باللغة االنكليزية) .على
أن «مصرف لبنان بؤرة الفساد والتآمر.
ُد ّون ّ
رياض سالمة موظف أمريكي»ُ ،رفعت على وقع
هيصات «فليسقط ُحكم الدوالر»ّ .
تولت نعمت
بدر الدين شرح أهداف التحركُ ،م ً
عيدة تصويب
ّ
بأنها لتحقيق «مطالبنا االقتصادية
املعركة
واالجتماعية .نزلنا بسبب السياسات االقتصادية
واملالية والنقدية والبيئية الفاشلة» .خوفًا من
قررت املصارف (من دون
«هروب» الودائعّ ،
ُ
امل ّتهمة
ضغوط شعبية) إقفال أبوابها .هي
ّ
قررت ،بعد  12يومًا
بالتسبب يف األزمة،
ّ
ولكنها ّ
من إقفال أبوابها ،أن ُتلقي باملسؤولية على
املتظاهرين ،حُم ّم ً
ُ
لة إياهم عبء أي انهيار .فكان
الرد من بدر الدين« :وقت وقفونا بالطوابري
ّ
كرمال البنزين ،وربطة اخلبز ،وتعرضنا البتزاز من
الصيارفة ،وأزمة الدوالر واالحتكارات ،واحرتقنا
مع احلرائق وهين كانوا نامينيّ .
كل هالشي كنا
عم نراكمو» .ال حتتاج القصة إىل دراسات ُعليا

أن سالمة ،بصفته «مدير
يف االقتصاد ملعرفة ّ
شركة الدولة» ،هو «أكرب حرامي .ليش؟ ألن عم
ّ
وكل شي .ما حدا بيقدر حياسبو»،
حيتكر الدوالر
هكذا يقول هذا البريوتي السبعيينُ ،مسرتحياً
أمام عربته لبيع الذرة.
دائرة القوى ُ
املشاركة يف االعتصام اتسعت،
ً
من دون أن ينعكس ذلك ارتفاعا يف أعداد
أن من دعا
املشاركنيُ .مستغرب األمر ،خاصة ّ
تدعي متثي ًال شعبيًا،
إليه جمموعات وشخصيات ّ
وجوه بارزة
ووجودًا ُمعتبرَ ًا يف املناطق .اكتفت
ٌ
من اجملموعات باحلضور لوقت قصري ،وبعض
ُ
املشاركني يف الدعوة مل حيضر من األصل .هل
مما حصل «تفشيل» االعتصام أمام
كان اهلدف ّ
املصرف املركزي وتظهري عدم وجود إمجاع حول
أن اجملموعات ُ
املشاركة أمس
هذا العنوان؟ أم ّ
«دفعت» إىل التظاهر أمام املصرف ،بعد أن
ُ
اتهمت كثريًا ّ
ُّ
بأنها تحُ ّيد رياض سالمة ،وتنزع عنه
مسؤولية ما اقرتفته سياسته ،فأرادت تأكيد أن
بأن «التحرك
ال «أجندات» تحُ ّركها؟ ّ
يرد زياد عبس ّ
مل يكن رمزيًا ،ولكن تناوبنا على ُ
املشاركة يف
ما بيننا ،منذ الـ 11صباحًا حتى الـ 3بعد الظهر».
أن املواطنني
فيعيد السبب إىل ّ
أما حييى مولود ُ
«التهوا بإقفال الطرقات».
ُ
عد للتحرك أمام «املركزي» قبل يومني من
أ ّ
موعده ،من دون النجاح يف انتزاع ُموافقة أغلبية
اجملموعات على املشاركة.

اعتربت «مجموعات» ّ
أن التوجّه صوب
املصرف «انجرار خلف مطالب حزب اهلل»

تنوعت االعرتاضات بني ُم ّ
تحفظ على التوقيت
ّ
وبأن اهلجوم على املصرف «ليس أولوية،
ّ
ضد أركان
فسالمة مجُ رد موظف .جيب التصعيد
ّ
السلطة بصفتهم أصحاب القرار» .أما االعرتاض
الثاني على االعتصام أمام املصرف ،فهو أن
أن حزب اهلل هو
جمموعات ُمعينة من احلراك ترى ّ
ّ
وبأنه
الذي ُينظم االعتصامات أمام «املركزي»،
«خيلق» ساحة بديلة «ملنافسة» ِ
اخل َيم يف رياض
الصلح وساحة الشهداء وأمام مبنى العازارية يف
أن مشاركتها يف
وسط بريوت ،لذلك اعتربت ّ
سيعترب «اجنرارًا خلف مطالب
حترك
ّ
ضد املصرف ُ
أن
صرة على موقفها ،رغم ّ
حزب اهلل» ،وبقيت ُم ّ
أن حزبه ليس يف وارد
الوزير حممود قماطي أعلن ّ
ُ
املطالبة بتغيري سالمة.
قرر
ما الذي ّ
ميز «وطين» عن بقية «زمالئه»ُ ،
لي ّ
يتوجه صوب املصرف؟ «اهلندسات املالية
أن
ّ
والفوائد املرتفعة على الدين العام ،مسؤول
ّ
كل من يضع السياسة املالية .رياض
عنهما
سالمة ليس مجُ رد موظف ،بل سوبر ،وإال ملا
يتم التجديد له دائمًا» ،يقول زياد عبس.
كان ّ
أما بالنسبة إىل حييى مولود ،فمنذ «أول يوم،
كنا نتحدث عن اهلندسات املالية واإلدارة
املالية اخلاطئة .عمق املشكلة يتمثل يف حاكم
أمنت أرباحًا
املصرف والسياسات املالية اليت ّ
مباشرة وجمانية للمصارف ،وأوصلتنا إىل هذا
الوضع» .بعد الوجود يف الشارع أليام عديدة،
نتحول صوب مراكز الفساد ،ومن
«من واجبنا أن
ّ
ضمنها مصرف لبنان .ستكون لنا حتركات باجتاه
مؤسسات أخرى».
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!Don't Miss This Show

Australia’s Largest Animal Circus
عزيزي املقيم
تقع كنرتبريي  -بانكستاون يف قلب ضواحي
سيدني ويزيد عدد سكانها عن 360،000
شخص ومن املتوقع أن يرتفع إىل 500،000
شخص يف السنوات العشرين املقبلة .ان
مدينة بهذا الحجم تحتاج إىل خطة متطورة
ومدروسة للمساعدة يف توجيه كيف ستنمو
وتتغري ..خطة تجمع كل العناصر األساسية
التي تصنع مدينة وتبني مكانـًا أكرب وافضل.

توجد مساحات مفتوحة ومناطق ترفيهية،
وأماكن مرتبطة ويمكن الوصول اليها.
من املهم جدًا أن تغتنموا هذه الفرصة لتقولوا
كلمتكم حول هذه الوثائق الهامة وتساعدوا
يف تشكيل مستقبل كانرتبري  -بانكستاون،
بدءا من إخبارنا برأيكم يف مشروع خطة
 ،Connective City 2036واألولويات
واإلجراءات التي اقرتحناها لتحقيق رؤيتكم
للمستقل .

لهذا السبب قمنا بتطوير رؤية جريئة -
 .Connective City 2036هذه الخطة
املقرتحة سوف تخلق الفرص لألشخاص الذين
يعيشون ويعملون يف املدينة .إنها تركز على
تحسني جودة خيارات النقل والوصول إليها،
حماية وتعزيز املناطق البيئية واملجاري املائية
الثمينة ،االلتزام بخلق فرص العمل ،املراكز معا  ،يمكننا تشكيل مستقبل إيجابي ،مما
النابضة بالحياة وضواحي عالية الجودة.
يجعل من كانرتبري  -بانكستاون أفضل مكان
للعيش والعمل فيه واالستمتاع به.
 Connective City 2036هي خطة
Yours sincerely
إسرتاتيجية شاملة جديدة ستمكن من تطوير
خطة بيئية محلية ( )LEPجديدة على نطاق
Clr Khal Asfour
املدينة ستوفر التحكم يف ما يمكن وما ال يمكن
MAYOR
تطويره يف مناطق مختلفة من مدينتنا ،حيث
أنني أشجعكم على تقديم مالحظاتكم قبل
اغالق فرتة املعرض العام يوم الجمعة يف
 15تشرين الثاني  /نوفمرب  .2019ملزيد
من املعلومات  ،وللتعبري عن رأيكم ،زوروا
.cb.city/connectivecity2036

أقوى عروض
بهلوانية STARDUST CIRCUS
للحيوانات يف اسرتاليا

)BONNYRIGG SPORTS CLUB (Elizabeth Drive
THE ONLY CIRCUS IN AUSTRALIA
WITH PERFORMING LIONS

Performing: Lions, Horses, Monkeys, Goats, Dogs, Pigs, Flying Trapeze, 12 Person Teeter Board Act, Clowns, Comedy, Acrobat & Much, Much More.
Cash & Cards available
( Fees Apply) at CIRCUS
للحجز واملعلومات:

0418 247 287
0428 247 287

Book online

Fri 1st Nov to
Sun 17th Nov

Show Times

Fri 1st Nov 7.00 pm
www.stardustcircus.com.au
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
أســعار الـتذاكـر
2 Years and under
Wed 13th Nov 7.00pm
free if nursed
VIP Ringside: Adult $45 - Chid $35
Fri 15th Nov 7,00 pm
Also Ticket on sale
Sat 16th Nov 3,00 pm & 6,00 pm Ringside: Adult $40 - Chid $30
Elevated: Adult $35 - Chid $25
one hour before show
Sun 17th Nov 11.00am ONLY

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

يب صدى لصوت فخامة
بيار رفول من ملبورن :احلراك املطل ّ
الرئيس ولن نقبل أن ختطفه امليليشيات واملافيات

حشد غفري من اجلالية
لّبى
ٌ
اللبنانية يف ملبورن دعوة التيار
ٍ
حواري مع
لقاء
الوطين احلر اىل
ّ
مستشار رئيس اجلمهورية
للشؤون السياسية الدكتور
بيار رفول ،إللقاء الضوء على
املستجدات اللبنانية.
ّ
الضغوط
من
وبالرغم
امليليشياوية اليت مورست
مؤيدو
ملنع احملاضرة ،احتشد
ّ
فخامة رئيس اجلمهورية يف
االساليب
رافضني
القاعة
وحتدي
امليليشياوية يف القمع
ّ
إرادة الناس.
تولىّ
االستاذ الصحايف خنلة
مشددًا
بيطار تقديم اللقاء،
ّ
ٍ
بغد أفضل وعلى
على األمل
الربان ،أي
يقود
بأن
األمنية
ّ
بر
إىل
السفينة
الرئيس،
فخامة
ّ
اجلو
األمان ،على الرغم من هذا
ّ

الضبابي حُ
ٍ
«ثورة ال
املِبط من
ّ
مُت ّيز بني الصاحل والطاحل ،وبني
اللصوص واألوادم».
بعد الرتحيب باحلضور ،استعرض
رفول ما جيري يف لبنان ،معتربًا
أن ما حيدث ليس إبن ساعته
ّ
ّ
خمط ٍط كبري،
جزء من
بل هو
ٌ
وأن التحضري هلذه األحداث
يعود ملطلع العام احلالي عندما
بدء الكالم عن تطبيق صفقة
ختل عن
القرن وما يرافقها من ٍّ
فلسطني وتوطني للفلسطينيني
يف البلدان املضيفة.
فلما اصطدموا بواقع أن فخامة
ّ
الرئيس لن يساوم على حق
العودة وعلى قضية فلسطني،
لن يتخلى عن املقاومة ،لن
يساوم على حق لبنان بالدفاع
عن نفسه ،ولن خيضع ألي
مالي أو إقتصادي،
حصار
ٍ
ّ
ٍ
ّ
يظنون
بلبلة
العدة خللق
أعدوا
ّ
ّ
أنه ميكن من خالهلا مترير
ّ
خمططهم.
واعترب رفول أن األزمات
بشكل
املفتعلة تتالت تباعًا
ٍ
مريب ،من حادثة قربمشون
إىل أزمات الدوالر والبنزين
والطحني وصو ً
ال إىل الزيادة
على الواتساب.
ولفت رفول إىل كالم السفري
الروسي يف التاسع من تشرين
صرح فيه
االول  ،٢٠١٩الذي
ّ

«أألمريكيون
بأن
لفوضى يف لبنان».
وقال رفول أن قراءة التيار
يف  ١٣تشرين كانت تقضي
بالنزول إىل الشارع ،ألن التيار
أي إجناز
كان يمُ َنع من حتقيق ّ
ّ
توفر االمجاع داخل
حبجة عدم
ّ
حكومة الوحدة الوطنية.
فقد حاول التيار إدخال
اصالحات يف املوازنة ،غري أنه
جوبه برفض االطراف التخلي عن
مسميًا
مكتسباتها و «منابعها»
ّ
جملس اجلنوب وجملس اإلمناء
واإلعمار على سبيل املثال.
شدد رفول على أن احلراك
ّ
الشعيب يف األيام الثالتة
األوىل ساعد فخامة الرئيس
يف مترير الورقة اإلصالحية،
تفهمه
وقد أعرب الرئيس عن
ّ
ملطالب احلراك قائ ًال «وجعكم
وجعي».
ّ
تيقن البعض أن
لكن عندما
فخامة الرئيس والتيار قد
استفادوا من احلراك للدفع
باجتاه اإلصالح ،بدأوا حبرف
احلراك عن مساره عرب قطع
الطرق واالعمال املشبوهة
وامليليشياوية ،لتحقيق هدفهم
اال وهو «إسقاط الدولة و إرساء
الفوضى اخلالقة ،وحتويل البلد
إىل رهينة لتصفية احلسابات».
فالرئيس قد «استمع إىل
يهيئون
ّ

شعبه وعبرّ عن رغبته بالتعاون
مع احلراك يف سبيل حتقيق
اإلصالح».
ولفت رفول إىل الشعارات
املشبوهة اليت تطالب بإبقاء
النازحني متسائ ًال عن عالقة هذا
املطلب باإلصالح.
وطمأن رفول إىل أن ال مكان
للفتنة يف لبنان وأن عنوان
املرحلة املقبلة سيكون العمل
اجلدي واملنتج.
ّ
وعرض رفول ملا ُ
جنز يف
أ
ِ
السنوات الثالثة املاضية على
الصعيد األمين والقضائي،
البدء بالتنقيب عن النفط،
إقرار قانون إنتخابي حيقق

املناصفة ،اكادميية اإلنسان،
وقانون إستعادة اجلنسية.
وانتقل رفول للكالم عن الوضع
اإلقليمي معتربًا أن «حمورنا قد
انتصر» وأن الوضع يتغري
لصاحلنا ،فقد بدأت الدول
العربية كافة بالتواصل مع
سوريا وتوقع ذهاب حممد بن
سلمان إىل سوريا .وشدد على
أن التيار يبين عالقة مع سوريا
لصاحل لبنان ،فهو خاصمها
بشرف وصاحلها بشرف.
يف ختام حديثه ،شكر رفول
احلضور وطلب منهم أن يواكبوا
التيار ويكونوا متفائلني جدًا.
كونوا مطمئنني ،قال رفول،

عصي على اخلارج،
فلبنان
ٌّ
والتيار ليس وحيدًا ،بل معه
اغلبية احلراك الشعيب الذي
نتشارك وإياه نفس املطالب.
وأجاب رفول عن أسئلة
احلاضرين وهواجسهم واضعًا
النقاط على احلروف ،ثم
ودعهم حبرارة حيث طلبوا منه
ّ
نقل التحيات احلارة إىل فخامة
الرئيس.
وشكر التيار مجيع احلضور على
تلبيتهم الدعوة وعلى ثباتهم
واميانهم خبط فخامة الرئيس
العماد ميشال عون واعدًا
بالبقاء دومًا إىل جانب اجلالية
ملا فيه خري الوطن.
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فــن

يغين لنانسي عجرم وإليسا وآخرين

رقص وائل كفوري مع سريين عبد
النور يف عيد ميالده يشعل مواقع جوزيف عطية :قد أكون حبيب نادين
نسيب جنيم وصديق سريين عبد النور
التواصل االجتماعي

سيطرت مقاطع الفيديو اليت التقطت يف حفل عيد ميالد الفنان
اللبناني وائل كفوري على صفحات حمبيه عرب مواقع التواصل
االجتماعي.
وقد احتفل كفوري بعيد ميالده الـ  45يف دارته يف زحلة،
وذلك حبضور عدد من الشخصيات السياسية واالعالمية والفنية،
كما شارك فنانون يف إحياء هذا احلفل مثل ملحم زين وباسكال
مشعالني وكارلوس وناجي اسطا وسريين عبد النور اليت جتمعها
به صداقة قوية.
ونالحظ أن األجواء اإلجيابية كانت هي املسيطرة على هذا احلفل،
ّ
وغنى مع زمالئه حتى ساعات الصباح األوىل.
فوائل رقص

أصالة تتسبب ببكاء ابنتها شام
والكشف عن مراسلة هاتفية هلا
عالقة بذلك!

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو لـ شام ابنة
الفنانة السورية أصالة وجهت من خالله رسالة إىل والدتها.
وقالت إنها حتبها فع ًال مع اإلشارة إىل أنها «كل حاجة» يف حياتها.
وأضافت أن مشاعر رائعة تنتابها عندما تشاهدها تغين عرب شاشة
التلفزيون.
وشارفت على البكاء معربة عن فخرها الشديد بالفنانة وختمت:
«حببك قوي يا صوال» .كما أرفق الفيديو مبراسلة هاتفية جرت
بينها وبني والدتها وكتبت فيها« :ماماتي ماماتي إنت قليب .إنت
روحي إنت عقلي .إنت كل شي بهل دني .إنت الدنيا كال .إنت
روحي وقليب».

زار «اجلديد أونالين» منزل الفنان اللبناني جوزيف عطية بعد النجاح
الباهر الذي حققه يف أهم املهرجانات يف سوريا ،ويف هذه املقابلة
حتدثنا عن هذه التجربة.
ّ
وأشار جوزيف إىل أن اجلمهور يف اخلارج (اجلاليات العربية) يكون
متعطش لسماع صوت فنان عربي.
كما حتدثنا يف هذه املقابلة عن ثنائيته مع الفنانة مايا دياب يف
املهرجانات ،إىل جانب ألبومه الذي سيبصر النور قريبا.
يتخيل الشخصية اليت ميكن
وتطرقنا إىل موضوع التمثيل ،وجعلناه
ّ
أن يلعبها إىل جانب كل من املمثلة نادين نسيب جنيم ،الفنانة
سريين عبد النور ،والفنانة أمل عرفة.
واشار عطية إىل أنه ال يرغب بالتحدث عن حياته العاطفية ألنه مل
يأخذ القرار النهائي والرمسي بعد.
ولفت إىل أن األداء السياسي يف لبنان هو الذي ّ
يؤثر بشكل سليب
على البلد.
وجه جوزيف عطية حتية خاصة لكل من الفنانة نانسي
اخلتام
ويف
ّ
عجرم ،الفنانة يارا ،الفنانة جنوى كرم ،الفنانة إليسا ،والفنان
ملحم زين ،إذ قام بتأدية أعمال فنية لكل فنان بصوته.

عاصي احلالني يطمئن مجاهريه..
وصلحة يف منزله برعاية وليد توفيق!

يستمر ملف املصاحلات وطوي الصفحات السوداء ،وإن كانت خالل
صحي طارئ .فبعد املصاحلة األخرية اليت
مناسبات حزينة أو ظرف
ّ
مجعت الفنانتان نوال الزغيب وإليسا يف مأمت املخرج الراحل سيمون
حيزًا كبريًا من اهتمام
أمسر ،خرجت صلحة جديدة كانت أخذت ّ
فياض ،حيث
الصحافة بطالها الفنان ملحم زين واإلعالمي مجال ّ
حصل خالف بينهما منذ سنوات يف حضور املوسيقار الراحل ملحم
بركات بقطر.
وفياض يف منزل الفنان عاصي احلالني،
الصلحة انتهت بني زين
ّ
عرابها الفنان وليد توفيق ويف حضور املنتج يوسف حرب
فيما كان ّ
وعدد من أصدقاء الفنانني.
ّ
فياض املصاحلة يف مقطع فيديو نشره يف حسابه عرب
ووثق ّ
«إنستغرام» ،فكانت فرصة ألبو الوليد ليؤكد بالصوت والصورة
بأنه خبري ممازحًا بعد سؤاله عما إذا استعاد ذاكرتهّ ،
بأنه مستعد
ليمتطي فرسه مرة أخرى ،رغم الرضوض اليت بدت واضحة على
ّ
وفياض مازحًا« :لو مل
وعلق على الصلحة بني زين
وجهه خصوصًا.
ّ
أتعرض للحادث وأتيتم لالطمئنان علي واجتمعتم كلكم ملا حصلت
ّ
املصاحلة».
أن اخلالف الكبري حصل انطالقًا من «العتب على قدر
فياض أكد ّ
احملبة» ،فيما أكد ملحم زين بأنه ال يضع يف قلبه أي ضعينة يف
غال وأستاذ كبري ،حصل سوء تفاهم مر عليه 6
كل خالف« :أنت ٍ
سنوات ،فهمت األمور يف شكل خاطئ وعادت وتوضحت».

وفاة جنم مسلسل «وادي الذئاب»

تويف املمثل الرتكي طارق أونلو أوغلو أحد جنوم مسلسل «قطاع
الطرق» ومسلسل «وادي الذئاب» عن عمر  61سنة ،بعد صراع مع
مرض سرطان الرئة.
وولد أوغلو يف  16تشرين الثاني  1957يف والية إزمري الرتكية،
خترج من مدرسة إزمري ناميك كمال الثانوية ،وقد التحق باملعهد
احلكومي جبامعة هاسيتيب يف أنقرة.
بعد دراسة األوبرا ملدة عام ،انتقل إىل قسم املسرح ،وقد أمضى
مديرا
أكثر من  20سنة من عمره على خشبة املسرح ،مت تعينه
ً
ملسرح اسطنبول ،باإلضافة إىل كونه ممثل مسرحي معروف فهو
ً
ايضا ممثل تلفزيوني وسينمائي ومدبلج صوت هام.
ومن أشهر املسلسالت اليت شارك فيها :األب  ،2007كاسر األمواج
 ،2008أمي املالك  ،2010-2008أوروبا أوروبا  ،2013-2011قصة
يوسف ،2013وقطاع الطرق لن حيكموا العامل  ،.2016-2015وادي
الذئاب.

انهيار املسرح فوق فنان وفرقته
يف حفل غنائي صاخب

بعدما وقع إشكال كبري يف رياض الصلح ..إليسا «عيب» ورامي عياش يرد
ٍ
عدد من املتظاهرين
وقع إشكال يف ساحة رياض الصلح بني
وشبان من مناصري أحد األحزاب دخلوا الساحة.
ّ
بدورها الفنانة إليسا علقت على هذا املوضوع قائلة« :عيب تقولو
مظاهرات ممولة ..عيب تقولو مظاهرات مدعومة من اخلارج ..عيب
تقولو مظاهرات مشبوهة ..شيلو عنكن عباءات األحزاب بقا .إنتو
ما بتجوعو؟ مش عايشني وشايفني مشاكل هالبلد؟».
متولت مبحالت
ّ
رد عليها الفنان رامي عياش قائال« :حتى لو ّ
يدية خمفية
فيها
الن
كتري
احزاب
انو
واالكيد
اندعمت
لو
وحتى
ّ
هيدا ما بيزيح الثورة عن حقيقتها «وجع وجوع الشعب على مدى
سنني».

متكن الفنان األرجنتيين لويس فيالن من النجاة من املوت
احملتم بعدما انهارت دعامات معدنية على رأسه أثناء إحيائه حف ًال
غنائيًا ضمن مهرجان «إل تاالر» مبقاطعة «خوخوي» مشال غرب
األرجنتني.
وأشارت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،إىل أن فيالن وخالل
غنائه على املسرح مع فرقته مل يالحظوا ما حيدث ،حتى سقط
اهليكل املعدني عليها ،وصدم رأس فيالن ،وأسقطه هو وزميله
يف الفرقة إيفان لونا على األرض.
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إعــالن

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

هشام حداد و«أبو طالل» وشربل خليل:

الكـوميديا نـزلت إلـى املـيدان

عاريا
يف كل
ماء

يا رب يللي ظهرت بعامل كبري

زينب حاوي

لست نباتية لكنين أفهم القمح
لست أملع ألضيء لك وجهك
فالذين يهدرون الوهج بالتجديف حنوهم
يثنون حواسهم الطائشة
وينهضون قساة
ترهقين البيوت املزركشة باإلبتسامات
والوترية الواحدة
مثلي يغضب
يأكل احللم بأصابعه حني يكتئب
مُييت من حوله و يبكي
ثم يلعن وساوسه ويغسل
ظنونه بالشمس
مثلي يستمتع بالقفز خارج املفردات املذعنة
للرطوبة
خيشخش لصغار النهر باملواويل
ويسبح عاريا يف كل ماء
مثلي ال حيمل يف مضيه ألبوم مراحله
ألنه يعتقد بالفأل السيء
ويندم حني تعتصره الروائح الطافية
على أمخص الليل
ميتنع عن األصدقاء واألهل
واألمل عند صدمته
يعض قلبه امللقى يف حني مؤمل
ثم يشرق بأغنية تباغته
من نافذة غريبة
داخلي الطفلة
اليت أحصت على أصابع الرب
هول االرتكاب
الطفلة اليت مل يوح إليها
اآلن تنبش أصابعها اخلاصة والبعيدة
لتستدرج قدميها احملرمتني ...
أريج حسن  -سورية

ظاهرة الفتة ّ
ّ
صناع الربامج الكوميدية
متثلت أخريًا يف حلول بعض
على ساحات االحتجاج .نزل هؤالء إىل الساحات مع تفاوت حضورهم
وأماكن وجودهم ،وكانوا جزءًا من مشهد احلراك الشعيب أو على
ضفة نقيضة منه.
لطاملا التصقت الربامج الكوميدية يف لبنان بالسياسة ،بصفتها
ّ
التهكم ــــ على الرغم
جزءًا من املشهد التلفزيوني اللبناني .فصناعة
من توزعه ومتوضعاته السياسية ـــ ليست بأمر جديد على الشاشات.
لكن ،تّبدت أخريًا ،ظاهرة الفتة ،يف حلول بعض وجوه صانعي الربامج
املماثلة على ساحات االحتجاج .نزل هؤالء إىل الساحات مع تفاوت
حضورهم وأماكن وجودهم ،وكانوا جزءًا من مشهد احلراك الشعيب
ّ
لعل أبرز احلاضرين إىل الساحات منذ
أو على ضفة نقيضة منه.
بداية التظاهرات ،الكوميدي هشام حداد ،الذي كان وما زال يشكل
الوجه األبرز بني زمالئه .إذ مل يكن مشاركًا فقط يف التظاهرات،
بل كان متحدثًا ملرات عدة أمام حشد من الناس وعلى شاشات
التلفزة ،وإن حصرناها نقول  ،lbciاحملطة اليت يعمل فيها ويبث
برناجمه املعروف «هلون وبس» .حداد الناشط على تويرت بالتحديد،
مل ينكفئ منذ اللحظة األوىل الندالع االنتفاضة عن االخنراط فيها.
اعترب بأنه يؤدي دورًا ،مستخدمًا تأثريه اجلماهريي للتحشيد ولدعوة
الناس إىل النزول ونبذ الطبقة السياسية احلاكمة.
عدا صورته املكرسة ككوميدي ومتهكم على الشاشة ،ظهر حداد
مسيس
يف حلقات خارجة عن الكوميديا حيث برهن عن متتعه برأس
ّ
وواع حول األوضاع االقتصادية والسياسية احلاصلة يف البالد.
انضم حداد إىل تظاهرة «مصرف لبنان» ،وقال إلحدى وسائل
إن املصرف يشكل جزءًا من مسؤولية ما وصلنا
اإلعالم املتلفزة ّ
إليه اليوم ،عرب انصياعه لرغبة السياسيني .ودعا إىل إطالق
سياسات اقتصادية إنتاجية بدل االستدانة .وقبل ذلك ،وحتديدًا
يف  20تشرين األول ،حضر حداد يف تظاهرة وسط بريوت إىل
جانب املمثلتني كارمن لبس وأجنو رحيان .محل مكروفونًا ،وخطب
وصوب على
أمام الناس ،حول ضرورة استعادة األموال املنهوبة
ّ
الدين» من جيوب املواطنني،
الساسة بكونهم يريدون «تسكري ّ
وحتدث عن طبقة األغنياء اليت ظهرت بعد احلرب جراء «الصفقات
املشبوهة» .إذًا ،وجه جديد وخمتلف وبعيد عن أجواء الكوميديا ،ظهر
فيه حداد ،ووضع يف هذه التحركات الشعبية ،جزءًا من ثقافة حاول
إيصاهلا إىل اجلموع تتعلق ببث الوعي يف صفوفهم حول السياسات
االقتصادية مع انتقاد لبعض متسلقي احلراك الشعيب.
الوجه الكوميدي الثاني الذي شارك يف التظاهرات الشعبية ،كان
املمثل وسام سعد أو من يعرف بـــ «أبو طالل» .األخري اكتفى
باملشاركة يف تظاهرات متفرقة يف بريوت وصيدا مسقط رأسه،
وصرح مرتني على شاشة «اجلديد» ،املنرب الذي يعرض برناجمه
ّ
«عمشان شو» .األوىل من «وسط بريوت» ،يف  17تشرين األول،
أوج احلركة االحتجاجية هناك ،والثانية يوم السبت املاضي
أي يف ّ
يف ساحة «دوار إيليا» ،عندما قال متوجهًا إىل احملتجني« :هون
يف مية أبو طالل» وختوف من «سرقة الثورة» ومل َ
ينأ بنفسه عن
ّ
باقي الشعب املقهور« :وضعي متلي متلن ومغتصب برزقي...
نفس الوجع» .بعد «أبو طالل» ،ظهر املخرج والكوميدي شربل خليل
عرب تغريدات متفرقة له ،اختذ خليل موقفًا مغايرًا للتحرك الشعيب،
ومؤيدًا لرئيس اجلمهورية و»العهد».
ً
وقف خليل يف ساحة جونيه ،خماطبا اجلمهور العوني الذي تظاهر
دعمًا لرئاسة اجلمهورية .كان التصويب األساسي على «القوات»
ونيتها العودة إىل حواجز احلرب وفق ما قال خليل .حتدث األخري
عن معاناته يف الوصول إىل املستشفى ملالقاة والدته «اليت متوت»
بسبب إقفال الطرقات .مجهور شربل خليل هنا ـ الذي نقلت كلمته
قناة  otvــــ كان حمصورًا جبمهور حزبي معني ،وبدت هلجته مرتفعة
حيال «القوات» ال غري .إذًا ،دخلت إىل املشهدية احلالية وجوه
معروفة على الشاشة ،تعمل ضمن ميدان الكوميديا ،لكنها تفرقت
أدوارًا وساحات ،بني مشاركة احملتجني و»قيادتهم» من جهة،
حزبي من جهة أخرى .ونقلت تصرحياتها قنوات خمتلفة
وبني انكفاء
ّ
تبعًا لتخندقها السياسي أو الرباجمي.
أثار املخرج شربل خليل بلبلة واسعة على مواقع التواصل االجتماعي.
إبان إلقاء كلمته أمام اجلمهور الداعم لرئيس اجلمهورية ميشال عون
يف جونيه ،ختلل كالمه اتهام مباشر جملموعة فنانني وإعالميني بأنهم
يسعون من خالل الثورة إىل إقرار قانون للمثلية اجلنسية .خليل
توجه اىل احلضور وقال له« :ما تتفاجأوا» ،وأضاف« :كلنا إعالميني
وفنانني منعرف بعضنا كتار اللي نزلوا على ساحات املظاهرات
وأقر قانون بعيد عن الطائفية،
( ،)..نزلوا إذا جنحت الثورة
ّ
بيقدروا يقروا قوانني ملثليتهم اجلنسية» .وأنهى هذا اجلزء من
كالمه ،بالقول« :منعرف شو عم تفكرو مثليتكم اجلنسية شياطينكم
ومشروع ليلى تبعكم ما رح مترق عم جتروا البلد على الدمار».
مضمون مل يكن جديدًا على أدبيات املخرج اللبناني ،الذي ال ينفك
بنربة حادة هذه األيام برمي السهام حنو املثلية اجلنسية .وها هو
خيتارها كقضية بني كومة مطالب حقوقية اجتماعية  -اقتصادية نزل
الناس إىل الشوارع للضغط إلقرارها .وسبق خلليل أن اعلن موقفه
ضد املثليني يف مرات عدة ،أبرزها إبان اجلدل الذي ساد حفلة
«مشروع ليلى» يف جبيل .وأخريًا ،بعيد حلقة «صار الوقت» (،)mtv
وكالم الدستوري شبلي املالط ،سأل خليل عرب تويرت« :ماذا حصل
بني املالط ومارسيل غامن بعيد احللقة»!

يا رب يللي ظهرت بعامل كبري
متحي خطايا الناس وتعطي عرب
من اجل كل الناس وتوعي الضمري
اله مع ديان
نورت البصر
ّ
شربت مر الكاس قررت املصري
وزرعت قانون ما بعمرو انكسر
ما همنا شو صار والبدو يصري
بناس باعوا الناس تا حتى افتقر
طلبنا توبخ املا عندن ضمري
وبارك شعب باحلق انتصر
ومتل ما شع نورك للشعب الغفري
رجاع عالبنان وشع النور بقلوب البشر
الشعب املظلوم من زمان
يا ويلوا ويا تعتريو
بطلب من اهلل منشان
يبعتلو مني يديرو
شفنا الظامل واملظلوم
بقلب بالدي املشهورة
صرفوا أموال وتبزير
بكل بالد املعمورة
ال اكرام وال تقدير
يعطوا عنا هالصورة
كنا حنكي عاالمري
كل ما شفلو فرفورة
إضراب وأكثر بكتري
بشوارعنا املهجورة
حتى البدو يصري يصري
تا تتضوح هالصورة
شعب بالدي غالي كتري
بيسوى كنوز املعمورة
السالب أموال بالدي
بكرا بنعرف من هوي
املا سلم حالو بكري
بدنا جنيبو بالقوه
العامل عم بتثور كتري
ما بدو يدفع خوه
اهلل يبارك شعب كبري
كلو خنوة ومروه
بيعرف حتقيق املصري
ال باحلرب وباخلوه
وحب الواجب بدو يصري
بالعامل اكرب قوه
حتى نوصل للسارق
وحتى نعرف مني هوي

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

الرئيس عون توجه اىل اللبنانيني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اقتصاديا على املدى الطويل.
واشار الرئيس عون اىل «بذل جهود كبرية للمعاجلات االقتصادية
لكنها مل تأت بالنتائج املرجوة بعد ،فاخلطة االقتصادية الوطنية ال
تزال بانتظار اقرارها ،ومشاريع البنى التحتية اليت سيتأمن متويلها
من اجلهات املاحنة يف اطار مؤمتر «سيدر» جممدة ،ومن املفرتض ان
تتحرك بعد استجابة احلكومة املستقيلة ملعظم الشروط املوضوعة،
وصار هذا امللف الثقيل يف انتظار احلكومة اجلديدة اليت جيب ان
تضعه على السكة الصحيحة والسريعة».
وشدد رئيس اجلمهورية على انه محل ازمة النازحني السوريني اىل
املنابر العربية والدولية ،وان لبنان «يدفع مثن رفضه بشكل قاطع
الضغوط املتواصلة البقاء النازحني حيث هم الستعماهلم يف ما بعد
ورقة ضغط عند فرض التسويات السياسية».
وحتدث الرئيس عون عما قامت به احلكومة املستقيلة من خطوات
شاقة واقرار ملشاريع وخطط مهمة« ،ولكن مشكلتها كما سابقاتها ان
املقاربات فيها سياسية اكثر مما هي تقنية وتنفيذية ،وشرط االمجاع
الذي اعتمده البعض حال دون التوصل اىل الكثري من القرارات
الضرورية».
وعن احلكومة اجلديدة ،دعا الرئيس عون الكتل النيابية اىل تسهيل
والدتها ،حمذرا القيادات واملسؤولني من «ان استغالل الشارع يف
مقابل آخر هو اخطر ما ميكن ان يهدد الوطن وسلمه االهلي» ،وقال:
«ان االعتبار الوحيد املطلوب هذه املرة هو ان تليب احلكومة طموحات
اللبنانيني وتنال ثقتهم اوال ثم ثقة ممثليهم يف الربملان ،وان تتمكن
من حتقيق ما عجزت عنه احلكومة السابقة بأن تعيد للشعب اللبناني
ثقته بدولته ،ولذلك جيب ان يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم
وخرباتهم وليس وفق الوالءات السياسية او اسرتضاء للزعامات،
فلبنان عند مفرتق خطري خصوصا من الناحية االقتصادية ،وهو بأمس
احلاجة اىل حكومة منسجمة قادرة على االنتاج ،ال تعرقلها الصراعات
السياسية ،ومدعومة من شعبها».
واكد الرئيس عون املضي يف احلرب على الفساد «مهما كان
الطريق شاقا» ،وكرر نداءه اىل اللبنانيني بالضغط على النواب
القرار القوانني التالية »:انشاء حمكمة خاصة باجلرائم الواقعة على
املال العام ،انشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ،اسرتداد االموال
املنهوبة ،رفع احلصانات والسرية املصرفية عن املسؤولني احلاليني
والسابقني وكل من يتعاطى املال العام» ،بالتزامن مع قيام سلطة
قضائية مستقلة وشجاعة ومنزهة ،الفتًا اىل ان التعيينات القضائية
االخرية تضاف اىل اجلهود اليت ستؤول اىل قانون جديد للسلطة
القضائية املستقلة.
وتوجه الرئيس عون اىل اللبنانيني الذين شاركوا باالعتصامات،
وخصوصا منهم الشباب بالقول« :على الرغم من كل الضجيج الذي
حاول ان خينق صوتكم احلقيقي ويشوش عليه ويذهب به اىل غري
مكانه ،متكنتم من ايصال هذا الصوت الذي صدح مطالبا حبكومة
تثقون بها ،ومبكافحة الفساد الذي خنر الدولة ومؤسساتها لعقود
وعقود ،وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية واحملاصصة».
واضاف« :امامنا واياكم عمل دؤوب الطالق ورشة مشاورات وطنية
حول الدولة املدنية القناع من جيب اقناعه بأهميتها وضرورتها»،
داعيا اياهم اىل عدم السماح الحالمهم وخياراتهم ان تتهاوى امام
توظيف من هنا واستغالل من هناك.
وتعهد الرئيس عون ،مع بدء النصف الثاني من الوالية الرئاسية،
مبتابعة احلرب على الفساد ،والدفع باجتاه اقتصاد منتج ،وبذل
اجلهود القامة دولة مدنية عصرية والتخلص من براثن الطائفية.
ويف ما يلي النص الكامل لرسالة الرئيس عون اىل اللبنانيني:
« أيها اللبنانيون ،يا شعب لبنان العظيم ،أتوجه اليكم اليوم مع
انتهاء النصف األول من الوالية الرئاسية ،ألقدم لكم ما يشبه
«كشف احلساب» مبا التزمت به يف خطاب القسم ،مبا حتقق ومبا مل
يتحقق ،ومبا ال زلت أعمل لتحقيقه .باخلطط املوضوعة وبالصعوبات
اليت واجهاتنا .وكشف احلساب هذا صار ضروريا أكثر بعد حركة
التظاهرات واالعتصامات اليت حصلت مؤخرًا وأسفرت عن استقالة
احلكومة.
لقد التزمت يف خطاب القسم بتأمني االستقرار األمين والسياسي
واالقتصادي ،التزمت القضاء على اإلرهاب ،التزمت تنفيذ وثيقة
يؤمن التمثيل العادل لكافة
الوفاق الوطين ،وإجناز قانون انتخابي ّ
مكونات الشعب اللبناني ،التزمت العمل على تأمني عودة النازحني
السوريني اىل بالدهم ،والتزمت مكافحة الفساد.
األولوية كانت لالستقرار األمين والقضاء على اإلرهاب ألنه األرضية
ألي استقرار آخر ،وعليه اختذنا القرار السياسي الالزم وأفضت
التشكيالت اجلديدة يف اجليش واألجهزة األمنية اىل توحيد اجلهود
والتوصل اىل اجتثاث املنظمات اإلرهابية والقضاء على خالياها
النائمة ،وهذه كانت اخلطوة األوىل.
اخلطوة الثانية كانت يف تأمني االستقرار السياسي وأوىل موجباته
إقرار قانون انتخابات يؤمن عدالة التمثيل وعلى الرغم من كل
ُ
قر هذا القانون وانبثقت عن اجمللس اجلديد
الصعوبات املرتاكمة أ ّ
بعد خماض عسري حكومة وحدة وطنية متثلت فيها مكونات جمتمعنا
أمنت االستقرار املنشود وكان مفرتضًا أن تنصرف
بشكل صحيحّ ،
واهلم
االقتصادية
األزمة
وأوهلا
الوطن
ق
تطو
اليت
األزمات
اىل معاجلة
ّ
ّ
املعيشي.
اخلطوة الثالثة كانت معاجلة الشلل يف العديد من مؤسسات الدولة
من خالل سلسلة تعيينات وتفعيل دورها الذي كان مفتقدًا لسنوات.
ويف هذا اإلطار أتت التعيينات القضائية مؤخرًا واالصالح القضائي

الذي هو عملية مستدامة ألن القضاء ّ
ينقي ذاته بذاته إذا ما ارتفعت
يد السياسيني عنه.
اخلطوة الرابعة كانت على مسار عودة املالية العامة لكنف الدستور
وقانون احملاسبة العمومية ،حبيث مت اصدار  3موازنات بعد  12عاما
على انقطاعها وعلى الصرف العشوائي املخالف للدستور ،كما احالة
موازنة العام  2020اىل اجمللس النيابي ضمن املهلة الدستورية ألول
مرة منذ زمن وبنسبة ضئيلة من العجز ،ومن دون زيادة ضرائب
على املواطنني مع سقف لالستدانة وختفيض جذري للنفقات غري
اجملدية.
ويف اإلطار نفسه ،رفضنا التسويات على احلسابات املالية ونتيجة
ذلك اعيد تكوين احلسابات املالية منذ العام 1993اىل اليوم واحيلت
اىل ديوان احملاسبة للتدقيق قضائيًا بصحتها.
اخلطوة اخلامسة ،ال بل املشكلة اخلامسة ،كانت األزمة االقتصادية
الضاغطة والناجتة عن تراكم سياسات اقتصادية ومالية غري
مالئمة ،واتساع مزاريب اهلدر والفساد ،معطوفة على أزمات احمليط
وحروبه.
وألن لبنان ميتلك ثروة يف حبره وباطن أرضه تعود ألالف السنني
أصررت أن يكون البند األول من جدول أعمال اجللسة األوىل للحكومة
إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز ،وبالفعل سيبدأ احلفر خالل
شهرين ليدخل لبنان نادي البلدان املنتجة للنفط ما سيؤمن له
متنفسًا اقتصاديًا على املدى الطويل.
لقد بذلت جهود كبرية للمعاجلات االقتصادية ولكنها مل ِ
تأت بالنتائج
املرجوة بعد ،فاخلطة االقتصادية الوطنية ال تزال بانتظار اقرارها،
ومشاريع البنى التحتية اليت سيتأمن متويلها من اجلهات املاحنة يف
جممدة ،ولكن من املفرتض أن تتحرك بعد أن
إطار مؤمتر سيدر،
ّ
استجابت احلكومة املستقيلة ملعظم الشروط املوضوعة خصوصًا يف
املوازنة األخرية والقرارات املرافقة هلا ،إال أن احلكومة استقالت
وصار هذا امللف الثقيل بانتظار احلكومة اجلديدة اليت جيب أن تضعه
على السكة الصحيحة والسريعة.
ويبقى موضوع النازحني السوريني ،فمنذ تسلمي سدة الرئاسة محلت
معي هذه األزمة اىل املنابر الدولية والعربية ،وكانت حمورا أساسيا
خالل لقاءاتي مع املوفدين الدوليني ،شرحت األعباء املرتتبة عنها
على لبنان ،ودعوت اىل إجياد احلل هلا مبعزل عن احللول السياسية،
منمق عن الدور االنساني
ولكن اإلجابات كانت تقريبا واحدة :كالم ّ
الذي يقوم به لبنان وكالم سياسي عن ربط العودة بالتوصل اىل حل
سياسي ،مع ضغوط متواصلة إلبقاء النازحني حيث هم الستعماهلم
يف ما بعد ورقة ضغط عند فرض التسويات السياسية وهذا ما رفضه
لبنان بشكل قاطع وهو اليوم يدفع مثن هذا الرفض.
أيها اللبنانيون ،أيها املواطنون الذين شاركوا باالعتصامات ،وخصوصا
الشباب منكم،
على الرغم من كل الضجيج الذي حاول أن خينق صوتكم احلقيقي
ويشوش عليه ويذهب به اىل غري مكانه ،متكنتم من إيصال هذا
الصوت الذي صدح مطالبًا حبكومة تثقون بها ،ومبكافحة الفساد الذي
خنر الدولة ومؤسساتها لعقود وعقود ،وبدولة مدنية حديثة تنتفي
فيها الطائفية واحملاصصة،أيها األعزاء ،إن تشكيل احلكومات يف
لبنان عادة ما خيضع للعديد من االعتبارات السياسية والتوازنات،
وقد تكون هذه التوازنات هي من أهم أسباب الفشل املتكرر وعدم
الوصول اىل اخلواتيم السعيدة يف العديد من املشاريع .لقد قامت
احلكومة املستقيلة بعدد من اخلطوات الشاقة ،وأقرت خططا ومشاريع
مهمة ،ولكن مشكلتها كما سابقاتها ،أن املقاربات فيها سياسية أكثر
مما هي تقنية وتنفيذية ،وشرط االمجاع الذي اعتمده البعض حال
دون التوصل اىل الكثري من القرارات الضرورية.
اليوم حنن على أبواب حكومة جديدة ،واالعتبار الوحيد املطلوب هذه
املرة هو أن تليب طموحات اللبنانيني وتنال ثقتهم او ً
ال ثم ثقة
ممثليهم يف الربملان ،وأن تتمكن من حتقيق ما عجزت عنه احلكومة
السابقة بأن تعيد للشعب اللبناني ثقته بدولته ،ولذلك جيب أن
يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق الكفاءة واخلربة وفق كفاءاتهم
وخرباتهم وليس وفق الوالءات السياسية أو اسرتضاء للزعامات؛
فلبنان عند مفرتق خطري خصوصا من الناحية االقتصادية وهو بأمس
احلاجة اىل حكومة منسجمة قادرة على االنتاج ،ال تعرقلها الصراعات
السياسية واملناكفات ،ومدعومة من شعبها .أما مكافحة الفساد فهي
طريق طويل وعمل دؤوب مستمر ،خصوصا يف بلد جتذر فيه طوال
سنوات وسنوات؛ يف اإلدارة فساد ،يف السياسة فساد ،يف املال
العام فساد ،ويف بعض اجملتمع فساد أيضا ،ولكن مهما يكن الطريق
شاقا فإنين مصمم على املضي فيه ،وأول الغيث هو تطبيق القوانني
املوجودة ثم إقرار ما يلزم من تشريعات لتعزيز الشفافية وإتاحة
املساءلة للجميع .وحتى ال يبقى الدوران يف حلقة مفرغة أكرر ندائي
للبنانيني بأن يضغطوا على ممثليهم يف الربملان إلقرار القوانني
التالية :إنشاء حمكمة خاصة باجلرائم الواقعة على املال العام ،إنشاء
اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ،اسرتداد األموال املنهوبة ،ورفع
احلصانات ورفع السرية املصرفية عن املسؤولني احلاليني والسابقني
وكل من يتعاطى باملال العام.
وألن دور السياسي والربملاني هو التشريع واملراقبة ،بينما احملاسبة
هي للقضاء فإن آلية اسرتداد احلقوق واالموال العامة املنهوبة
واملوهوبة لن تؤتي مثارها من دون قيام سلطة قضائية مستقلة
وشجاعة ومنزهة .وقد أتت التعيينات القضائية االخرية لرئيس جديد
جمللس القضاء األعلى وسائر املراكز القيادية القضائية لتضاف
اىل اجلهود اليت ستؤول حتما اىل قانون جديد للسلطة القضائية
املستقلة.
وتبقى مطالبتكم بالدولة املدنية .إن االنتقال من النظام الطائفي
السائد اىل الدولة املدنية ،دولة املواطن واملواطنة ،هو خشبة
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اخلالص للبنان من موروثات الطائفية ومشاكلها ،وأكرر اليوم ما سبق
وقلته خالل إطالق «مئوية لبنان الكبري» من «أن الطائفية مرض مدمر
يستعملها أعداء الوطن كلما أرادوا ضربه» ،وعن «إمياني بضرورة
االنتقال من النظام الطائفي السائد اىل الدولة املدنية العصرية حيث
االنتماء األول هو للوطن وليس لزعماء الطوائف» وحيث « القانون هو
الضامن حلقوق اجلميع بالتساوي والكفاءة هي املعيار».
إن صوتكم يف الساحات وهو ينادي بالدولة املدنية ،خطوة واعدة ألن
أوىل ركائز الدولة املدنية هي قبول شعيب بها إذ ال ميكن أن تفرض
فرضا ،وإذا ُفرضت ستفشل حتما  .لذلك ،فإن أمامنا وإياكم عمال
دؤوبا ألطالق ورشة مشاورات وطنية حوهلا ألقناع من جيب إقناعه
بأهميتها وضرورتها.
أيها اللبنانيون ،مع بدء النصف الثاني من الوالية الرئاسية ،أتعهد
اليوم أمامكم:
مبتابعة احلرب على الفساد عن طريق التشريع الالزم والقضاء العادل
والنزيه بعيدا عن أي انتقائية أو استنسابية ،وأيضا بعيدا عن أي
تعميم ،أتعهد بالدفع باجتاه اقتصاد منتج واالستفادة من قدرات
دولتنا وثرواتها وقطاعنا اخلاص واملصريف العتماد سياسات مالية
صحيحة ولتمويل مشاريع منتجة ختلق فرص عمل للبنانيني وحتد من
هجرة األدمغة والكفاءات،
أتعهد ببذل كل اجلهود إلقامة الدولة املدنية العصرية والتخلص من
براثن الطائفية اليت تشكل اخلاصرة الرخوة لوطننا وجمتمعنا ،وأول
موحد لألحوال الشخصية.
خطوة بهذا االجتاه هي قانون ّ
أيها اللبنانيون ،حنن يف خضم أزمة مفصلية ،ولكن اخلروج منها
ليس باملستحيل ،وألن حكومة حائزة على ثقة اللبنانيني هي ضرورة
ملحة اليوم ،أتوجه اىل مجيع الكتل النيابية لتسهيل والدتها ،وأدعو
ّ
الشعب اللبناني اىل مساندتها ألن ما ينتظرها هو عمل كثري وقرارات
صعبة.
وأتوجه أيضا اىل مجيع القيادات واملسؤولني بقدر ما أن التحركات
الشعبية املطلبية والعفوية حمقة وتساهم يف تصويب بعض املسارات،
فإن استغالل الشارع يف مقابل شارع آخر هو أخطر ما ميكن أن يهدد
وحدة الوطن وسلمه األهلي ،ويقيين أن أحدا ال ميكنه أن حيمل على
ضمريه وزر خراب اهليكل.
أما اىل شباب لبنان فأقول :لطاملا كنتم نواة شعب لبنان العظيم
وقلبه النابض ،ولطاملا كان إمياني بكم كبريا وبقوة التغيري اليت
متثلون.إن لبنان اليوم مير بأزمة حادة ،ولكننا شعب ال تضعفه
األزمات بل تزيده متاسكا وإصرارا على مواجهة التحديات .وعبور
هذه األزمة هو مسؤوليتنا مجيعًا ،فال تسمحوا ألحالمكم وخياراتكم أن
تتهاوى أمام توظيف من هنا واستغالل من هناك.
عشتم وعاش لبنان».

جتدد التظاهرات يف بغداد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إىل إنقاذ البالد ،ومتابعة مطالب املتظاهرين واالستجابة هلا وحماسبة
القتلة.وأوضح العبادي أن «كتلة ائتالف النصر ماضية باستجواب
رئيس جملس الوزراء عادل عبد املهدي ،وقد قدمت طلبًا بسحب
الثقة عن احلكومة منذ ثالثة أسابيع ولكن جملس النواب مل يستجب
هلا حتى اآلن».
وليل أمس األربعاء املاضي ،قتل عنصر أمين نتيجة سقوط صاروخ
شخص وأصيب
كاتيوشا داخل املنطقة اخلضراء يف بغداد ،كما ُقتل
ٌ
املسيل
الغاز
قنابل
 175يف بغداد بعدما ألقت قوات األمن العراقية
ّ
للدموع على املتظاهرين الذين حياولون دخول املنطقة اخلضراء،
وجتددت التظاهرات يف معظم مناطق بغداد بالتزامن مع تظاهرات
مماثلة يف حمافظات البصرة وبابل والديوانية وذي قار.

االسد :سنذهب اىل خيار...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الفتًا إىل أن هذا االتفاق هو «خطوة إجيابية ختفف األضرار وتهيئ
الطريق لتحرير املنطقة».
كما أكد أن االتفاق الروسي الوحيد مع الكرد هو من أجل دخول
اجليش السوري إىل املناطق الشمالية الشرقية ،وهذا الدخول يعرب عن
دخول الدولة بكافة اخلدمات اليت جيب أن تقدمها ،الفتًا إىل أنه من
حق سوريا الدفاع عن وحدة أراضيها ،وأن تكون حذرة من الطروحات
االنفصالية.
وقال الرئيس السوري إن كل من يقاتل يف إدلب هم جيش تركي،
سواء كان امسهم قاعدة أم أحرار الشام ،معتربًا أن الرئيس الرتكي
رجب الطيب إردوغان «ميارس الزعرنة السياسية على أوسع نطاق
ويكذب على اجلميع» ،كاشفًا عن حصول لقاءات سورية تركية حبضور
اجلانب الروسي مبجملها كانت على مستويات أمنية.
وردًا على إمكانية لقاء إردوغان ،قال األسد إنه «إذا كان اللقاء
سيحقق نتائج ومصلحة الوطن نضع مشاعرنا جانبًا» ،إال أنه أوضح أنه
ال يتوقع نتائج ألي لقاء مع إردوغان يف الظروف السياسية الراهنة
ال سيما يف تركيا.
وحول اللجنة الدستورية ،قال الرئيس السوري إن دمشق مل تقدم أي
تنازالت على اإلطالق ،وإن االنتخابات اليت ستحصل ستكون من األلف
إىل الياء حتت إشراف وسيادة الدولة السورية.
وأكد أن كل ما حيصل يف جنيف اليوم هو جزء من اتفاق سوتشي
حصرًا ،منوهًا إىل أن الدولة السورية ستقبل بأي شيء ينتج عن
لقاءات اللجنة الدستورية ملصلحة الوطن حتى لو كان دستورًا جديدًا
بالكامل ،إال أن أن أي تعديل دستوري ال يراعي مصلحة البالد ،لن
يتم القبول به مهما كان صغريًا.
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ملبـورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;Sydney

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500

;Brisbane

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

رئيس اجلمهورية استقبل وفد الرابطة املارونية:

ستكون للبنان حكومة نظيفة وما حصل يف الشارع فتح الباب على
االصالح واذا ما برزت عوائق فالشعب سينزل اىل الشارع جمددا

اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون انه «ستكون
للبنان حكومة نظيفة» ،معتربا
ان «ما حصل يف الشارع
فتح الباب على االصالح
الكبري ،واذا ما برزت عوائق
فإن الشعب يف حالة ترقب
ومتحفز وسينزل اىل الشارع
جمددا» ،مشريا اىل ان
«مكامن الفساد معروفة وجيب
حماسبة الفاسدين وحماكمتهم،
وعلى من يشتكي من الفساد
ان يقدم اثباتات عما يرتكبه
القضاء
امام
الفاسدون
املختص ،ال االكتفاء مبجرد
الكالم العام عن الفساد يف
الصالونات» ،وقال« :اليوم
لن ننتظرهم وسنقوم مبا جيب
القيام به».
اجلمهورية
رئيس
وشدد
على انه «من اآلن وصاعدا
تغري اجلو االجتماعي وصار
اللبنانيون يصرخون معنا مبا
نطالب به يف توجهاتنا».

ابي نصر

كالم الرئيس عون جاء يف
خالل استقباله وفد اجمللس
للرابطة
اجلديد
التنفيذي
النائب
برئاسة
املارونية
السابق نعمة اهلل أبي نصر
الذي ألقى كلمة ،اشار فيها
اىل ان «اساس تكوين الرابطة
املارونية يقوم على دعم
الرئيس ورئاسة اجلمهورية.
وهذا موقف اختذناه عن قناعة
وليس جمرد واجب».
وقال« :لقد تابعت الرابطة
املارونية باهتمام كبري كلمتكم
اليت وجهتموها اىل اللبنانيني
يف ساحات االعتصام واملنازل
حول التطورات االخرية ،ورأت
انها يف غاية االهمية .فقد
تبنت وجع الناس واقرت
بأحقية مطالبهم ومشروعيتها.
كما اشارت اىل مواطن الفساد
واخللل يف بنية الدولة وسوء
ادارتها ونهب امواهلا منذ

اكثر من ثالثني عاما .والالفت
ايضا يف رسالتكم هو الدعوة
اىل قيام الدولة املدنية
وجتاوز احلالة الطائفية اليت
تعيق االصالح املنشود ،كما
دعومت ممثلي احلراك الشعيب
اىل القصر اجلمهوري للحوار
معهم .واكدمت ان الورقة
اقرت
اليت
االقتصادية
ستكون اخلطوة االوىل النقاذ
لبنان وابعاد شبح االنهيار
املالي واالقتصادي عنه».
أضاف« :سبق للرابطة املارونية
ان دعت وتدعو اىل التعامل
مع كلمة فخامتكم بإجيابية،
بهدوء ومسؤولية ،وترى أن
االصالحات اليت حتدثتم عنها
وعلى رأسها القضاء على
الفساد وحماسبة الفاسدين،
جيب أن تتوالها حكومة تتشكل
من ذوي االختصاص ،حيادية،
كفوءة ومسؤولة ،تؤلف حسب
األصول الدستورية ،تعمل
على االسراع بإقرار قانون
إنشاء احملكمة اخلاصة باجلرائم
املالية الذي سبق وتقدمتم به
يف العام  2013وعلى مكافحة
الفساد واسرتداد األموال
املنهوبة ،كما رفع السرية
املصرفية يف لبنان واخلارج
والعمل على رفع احلصانة عن
املسؤولني املرتكبني حسب
األصول ،وحسبما يقرره قضاء
مستقل وعادل».
ورأى أن «والدة هكذا حكومة
بات أمرا ملحا لكي يتلمس
يف
املصداقية
الشعب
طروحاتكم الوطنية لئال تبقى
بنظره جمرد وعود ،والرابطة
املارونية تدعو إىل حوار جاد
وبناء ،بني أركان الدولة
والقوى السياسية وهيئات
اجملتمع املدني املتمثلة يف
احلراك الشعيب ،تلبية ملطالبه
احملقة ،كل ذلك ،توصال لعقد
طاولة حوار وطين تساهم يف
وضع خارطة طريق إنقاذية
إلخراج البالد مما هي عليه

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

حفاظا على الوحدة الوطنية».

رئيس اجلمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
وقال« :لقد كنت دائما انادي
مبحاربة الفساد ،وكان مرتكبوه
يشكلون حاجزا امام حتقيق ما
نريده .وقد سبق وحذرت يف
كلميت ملناسبة االفطار اجلامع
يف قصر بعبدا هذا العام ،من
ان اللبنانيني لن يدفعوا ما
سيفرض عليهم من ضرائب
ألن الثقة بالدولة مفقودة،

رئيس اجلمهورية مستقبال وفد الرابطة املارونية
وهم يعتربون الضرائب مبثابة
خوة ال تعود عليهم باي فائدة،
ويومها صفق اجلميع لالمر،
وطالبتهم بالعمل على استعادة
ثقة اللبنانيني بدولتهم»،
واشار اىل انه «ملا بدأنا
بإحالة امللفات امام القضاء،
وهي تقارب حنو  15دعوى،
من بينها ما يتعلق بالضمان
االجتماعي واملرفأ واملنطقة
احلرة يف املطار وغريها ،ال
تزال بعضها بالدفوع منذ ما

يقارب السنتني ومل يتم بعد
البت بها».
واعترب الرئيس عون «اننا
يف املقابل حققنا الكثري،
ولعل االبرز يكمن يف قانون
االنتخاب الذي صحح التمثيل
النيابي وقد جرت االنتخابات
على اساسه ،ومتثلت يف
كافة
النيابي
اجمللس
التوجهات السياسية من اقلية
واكثرية ،كل فئة حبسب نسبة
متثيلها».

وقال« :لقد انصب جهدنا يف
البداية على الناحية االمنية،
فقضينا على االرهاب والقينا
القبض على حنو  50خلية
نائمة ،وارسينا االستقرار»،
الفتا اىل «العوائق السياسية
اليت وضعت على طريق
مسرية العهد» ،مؤكدا ان
«اضاعة الوقت يف السلطات
املركزية امر غري مقبول
واملطلوب العمل بسرعة مبا
يرضي تطلعات اللبنانيني
وانتظاراتهم» ،كاشفا عن
انه عمد اىل «ايقاف العديد
من االمور اليت كانت تفوح
منها روائح فساد والتلزميات
بالرتاضي».
وكشف الرئيس عون من جهة
اخرى ،ان «بعض اخلارج ال
يساعد يف اعادة النازحني
السوريني اىل سوريا ،وسبق
ان قلت كالما كبريا يف هذا
االطار من على منرب االمم
املتحدة جيب ان اقوله»،
مشددا على ان «لبنان خيشى
من ان يكون هذا اخلارج يأخذ
النازحني السوريني رهينة
لديه كي يفرض علينا حال
معينا».
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فــن

ممثلتان تقاضيان جيمس فرانكو
بسبب «املشاهد اجلنسية»!

كيندل جينر مغرومة بشاب
عربي ..من يكون؟

أقامت ممثلتان يوم اخلميس دعوى مدنية ضد املمثل جيمس فرانكو
اتهمتاه فيها بإدارة مدرسة وهمية للتمثيل استغل عربها الشابات
احلاملات ببدء مشوارهن يف جمال التمثيل باختبارهن عاريات أو
بتصويرهن يف مشاهد جنسية صرحية.

يبدو أن النجمات العامليات بنت ينجذبن إىل الرجل العربي أكثر من
الرجل الغربي .فبعد قصة حب ريهانا وامللياردير السعودي حسن
مجيل ،ها هي عارضة األزياء العاملية كيندل جينري تغرم بشاب
عربي من أصول فلسطينية ومولود يف السعودية.
وتصدر خرب ارتباط كيندال جينر  Kendall Jennerوالفلسطيين
فيصل خضرة  Fai Khadraعناوين األخبار يف اجملالت العاملية،
وذلك ألن صداقتهما الطويلة حتولت مؤخرًا لقصة حب ..وأصبح
اجلميع يسأل من هو حبيبها؟
وكثرت التساؤالت بعد أن رصدت عدسات الكامريات فيصل خضرة
وكيندال جينر أثناء خروجهما من مطعم فاخر يف سانتا مونيكا ،حيث
كانا يتناوالن طعام العشاء معًا ،خاصة بعد أن أكد موقع TMZ
أنهما يعيشان بالفعل قصة حب.
وبدأت التكنهات عندما ظهر الثنائي معًا خالل حفل زفاف جاسنت
بيرب وهايلي بلدوين ،حيث أنهما مل يفرتقا وكانا يتصرفان
كعاشقني ،وقبلها شوهدا معًا قبل بضعة أشهر خالل مهرجان
كوتشيال املوسيقي ،إال أن العارضة احلسناء نفت وقتها ارتباطهما
عاطفيًا.
فيصل خضرة معروف يف هوليوود باسم «فاي خضرة» وهو مغين
صاعد مولود يف السعودية وتربى يف اإلمارات قبل أن ينتقل إىل
أمريكا ،وهو يعمل كعارض أزياء إىل جانب عمله املوسيقي ،وعمره
حاليًا  27عامًا وظل صديقًا مقربًا من كيندال جينر لسنوات.
والدة فيصل خضرة مازالت متتلك متجر  The Art of Livingيف
الرياض ،ولديه شقيقتان توأم تعمالن كـ .DJ
فيصل خضرة لديه أصدقاء مشاهري يف هوليوود من بنيهم جاسنت
بيرب وكورتين كارداشيان وجيجي وبيال حديد.

واتهمت الدعوى ُ
املقامة يف حمكمة لوس أجنليس العليا املمثل
( 41عاما) املرشح جلائزة أوسكار والذي يشارك اآلن دور البطولة
يف مسلسل (ذا ديوس) املذاع على شبكة  HBOالتلفزيونية،
باستغالل الشابات الطاحمات يف التمثيل يف مدرسته اليت ُأغلقت
اآلن.
وقال مايكل بلونسكر حمامي فرانكو يف بيان إن «جيمس لن
يدافع عن نفسه بشكل كامل فحسب ،بل سيسعى للحصول على
تعويضات من مقيميت الدعوى وحماميهما إلقامة هذه الدعوى
احلاقدة بغرض ُ
الشهرة».
وقالت املمثلتان وهما سارة تيثر-كابالن وتوني جال إنهما قدمتا
يف مدرسة فرانكو للتمثيل يف عام  .2014واتهمتا فرانكو ورجلني
آخرين تربطهما صلة بشركة اإلنتاج واملدرسة التابعتني له بالتمييز
على أساس اجلنس والتحرش اجلنسي واالحتيال من ضمن اتهامات
أخرى.
وتقول الدعوى إن فرانكو ورفاقه كانوا «يغرون الطاحمات بالعمل
يف التمثيل بإجياد فرص هلن يف السينما والتلفزيون».
وتقول الدعوى« :تعرضت ضحايا فرانكو للخداع من خالل دفع مثن
استغالهلن ملدرسة متثيل وهمية تدعى (استديو  )4اليت أسست
لينتفع منها فرانكو وشركات اإلنتاج اململوكة له اليت تزداد فيها
فرص توظيف النساء عندما يوافقن على املشاركة يف أفعال جنسية
صرحية وعري وأداء مشاهد جنسية ،غالبا ما تكون مجاعية».
وأضافت الدعوى أنه كان يتم تشجيع الطالبات على دفع 750
دوالرا للمشاركة يف حصص خاصة باملشاهد اجلنسية باملدرسة
وكن ُيرغمن على االختبار عاريات أو شبه عاريات.
ومن ضمن أشهر أفالم فرانكو « 127ساعة»و»الرجل
العنكبوت»و»الفنان الكارثي» .ويف حفل غولدن غلوب يف السابع
من يناير  2018وضع فرانكو على بذلته شعار حركة «تاميز أب»
املناهضة للتحرش اجلنسي.

رامي مالك يفاجئ مجهوره بتصريح
صادم حول «جيمس بوند»!

سلمى حايك تشعل مواقع التواصل
بصورة عارية الظهر!

تسببت النجمة
العاملية سلمى
حايك يف موجة
واسعة
جدل
مواقع
على
التواصل ،بعد
نشرها صورة
فيها
ظهرت
متاما
عارية
ختضع
وهي
«إبر
جللسة

صينية».
وفاجأت النجمة األمريكية املكسيكية من أصول لبنانية مجهورها
عندما نشرت عرب حسابها اخلاص على «إنستغرام» صورة عارية هلا
وهي ختضع جللسة عالج الوخز باإلبر الصينية اليت هلا فؤائد كبرية
لصحة اإلنسان .واحتفلت سلمى من خالل هذه الصورة بوصول
حسابها إىل  12مليون متابع ..وكتبت معلقة« :أنا ممتنة جدًا لكم
مجيعًا على حبكم ودعمكم! لقد وصلت إىل  12مليونا» .وتابعت:
«إبرة للصحة والرفاهية متثل كل مليون منكم».

والد بيونسيه يكشف عن إصابته
بسرطان الثدي

يَ
مغنيت البوب الشهريتني بيونسيه وسوالنج ،ماثيو نولز،
أعلن والد
خرب إصابته مبرض سرطان الثدي .وكشف ماثيو ،البالغ من العمر
 67عاما ،هذا األمر يف مقابلة تلفزيونية أجراها مع برنامج «غود
مورنينغ أمريكا» .تزامن هذا اخلرب مع اليوم األول من شهر التوعية
بسرطان الثدي (أكتوبر/تشرين األول).

جنمة أمريكية تصفع زوجها وتعتدي
عليه بالضرب!

مايلي سايرس وقبلة ساخنة حلبيبها
اجلديد على السرير!
فاجأ املمثل األمريكي من أصل مصري رامي مالك اجلمهور بتصريح
صادم ،إذ كشف عن تقبيله املمثل األمريكي دانيال كريغ.

أثارت النجمة العاملية مايلي سايرس اجلدل بني رواد مواقع
التواصل االجتماعي بسبب صورة انتشرت هلا وهي تقبل املمثل
األسرتالي كودي سيمبسون ،بطريقة مقززة يف السرير ،وهو
احلبيب السابق لعارضة األزياء جيجي حديد.
وحبسب صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،تواعدت مايلي املمثل
بعد ان مرت حبالة صعبة بسبب انفصاهلا مرتني السنة املاضية.

وحتدث مالك عن تفاصيل ما حصل ،وذلك خالل أحدث ظهور له
مشريا إىل أنه
يف برنامج «ذا ليت شو» ،مع ستيفن كولبري،
ً
وخالل تصويرهما أحد املشاهد يف فيلم «جيمس بوند» اجلديد «ال
وقت للموت»  No Time To Dieكان هناك مشهد معقد للغاية
عليهما تصويره ،وكان ودانيال يتدربان عليه مع املخرج الرائع
كاري فوكوناجا.
وأضاف»:كنا جنلس على طاولة لعدة ساعات نتناقش فيها
أخريا من إنهاء ذلك املشهد الصعب
ّ
متكنا
بشأن املشهد ،حتى
ً
ً
حقا ،لقد أمسك بي دانييل ورفعين قليلاً  ،وال أعلم من منا بدأ
ً
بعضا».
األمر ،ولكننا قبلنا بعضنا
ً
متفاجئا للغاية..
وتابع»:سأقول أن دانييل هو من بدأ ،وكنت
فتوقفت حلظة واستجمعت قواي ،ثم قلت له :هل هذا جيعلين
إحدى فتيات بوند؟»
وأعرب كولبري عن تفاجئه من إعرتاف مالك هذا فسأله ما إذا كان
مرحبا بتلك القبلة ،فرد عليه« :نعم ،للغاية».

ألقت الشرطة القبض على املمثلة األمريكية «ستايسي داش» بعد
اعتدائها بالضرب على زوجها «جيفري مارتي» خالل عطلة نهاية
األسبوع.
وورد أن املمثلة البالغة من العمر  52عاما ُ
احتجزت لدى الشرطة
يف مقاطعة باسكو ،بعد مشادة وقعت بينها وبني زوجها «مارتي»،
الذي تزوجت منه أبريل  ،2018على إثر خالف جرى بينها وبني ابنة
عاما.
زوجها البالغة من العمر ً 15
ويشار أن «ستايسي» انهالت بالضرب على «مارتي» ودفعته بقوة،
ُ
ثم صفعته على وجهه ،ولوحظ آثار خدوش على يده اليسرى.
ً
ووفقا ملوقع  TMZاإلخباري ،استدعيت الشرطة إىل العقار يف
حوالي الساعة  7:45منه مساء يوم األحد ،استجابة التصال
«داش» ،حيث نشر مقطع فيديو حلظة إلقاء الشرطة القبض على
«ستايس» اليت ُك َّ
بلت يديها ،يف حني مل ترتدي سوى قميص
طويل أزرق وحفاية.
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مــن هــنا وهــناك

فيديو صادم لسائق شاحنة يضرب
شرطياً مبنجل على رأسه

حصلت صحيفة  The Sunالربيطانية على لقطات ُتظهر رج ًال يشتبه يف أنه
طعن شرطيًا يف رأسه مبنجل ،وهو يصارع الشرطة ،بعد هجوم «مسعور
ال مربر له» ،خالل الليل ،يف منطقة ليتون يف شرقي لندن.
وميكن رؤية الشرطي ،البطل الثالثيين ،الذي خدم يف شرطة العاصمة
َّ
تعرضه
لندن ملدة عشر سنوات ،بوضوح ،وهو
يتلقى الرعاية الطبية بعد ُّ
للطعن عدة مرات ،وبعد متكنه من مواجهة املهاجم باستخدام الصاعق
أثناء العراك.
بي اللقطات كيف َّ
ُ
متكن زمالء الضباط من تثبيت املتهم على األرض،
وت نِّ
واعتقلوه يف النهاية بتهمة االشتباه يف إحداثه ضررًا جسديًا جسيمًا
بالشرطي.
وقال شاهد عيان إنه كان يف طريقه لشراء بعض الطعام عندما رأى
الضجة اليت حدثت مباشرة بعد منتصف الليلة املاضية.
وقال الشاهد ملوقع صحيفة « :The Sunكان لديهم رجل حياولون إبقاءه
ّ
ليتمكنوا من تقييده» ،مضيفًا« :كان ضابط شرطة آخر على
على األرض
أطرافه األربعة ،وكانت هناك دماء كثرية».
أن مهاجم املنجل املزعوم مل يقل
وروى الشاب املصدوم ( 24عامًا) َّ
صد الشرطي الذي كان يثبته على
أي شيء؛ لكنه بدا وكأنه حياول
َّ
األرض.
إن الرجل كان حياول منع الشرطي من تقييده عن طريق التصدي
وقال َّ
له ،مضيفًا« :كان األمر يشبه العراك بعض الشيء ،ومل يكن يقول أي
شيء على اإلطالق» .وتابع« :يف تلك اللحظة ،كان اجلميع -وخباصة
الشرطة -حياولون السيطرة على الوضع».
ويظهر مقطع فيديو آخر قوات الشرطة وهي تتوافد إىل مكان الواقعة
ُ
بعد اهلجوم .ويف إحدى اللحظات ،ميكن رؤية أحد الضباط وهو ُيقاد إىل
شاحنة صغرية قريبة ،وحيتضنه أحد زمالئه فيما يبدو ،وكأنه يعاني من
الصدمة.
وقالت الشرطة إن املشتبه به كان يقود شاحنة صغرية اشتبهت بها
الشرطة النظامية ،وأشارت إىل سائقها للتوقف ألنها بدت دون تأمني.
ترجل السائق بعد مطاردة قصرية،
وحبسب الشرطة الربيطانية ،فقد َّ
شاهرًا شفرة ضخمة.
َّ
يتمكن شرطي آخر من
أن السائق طعن شرطيًا مرات عدة ،قبل أن
ويزعم َّ
ُ
إخضاعه باستخدام صاعق وتقييده.
وخيضع الشرطي املصاب اآلن للعالج يف مستشفى رويال لندن من
إصابات عدة ،وما يزال يف حالة خطرة؛ لكنها مستقرة.
وقال ريتشارد تاكر ،كبري احملققني ،إن الضابطني أشارا للشاحنة
لتتوقف ألنهما اعتقدا أنها من دون تأمني ،إال أن السائق -وفقًا ملا
ورد -أصبح «عدوانيًا للغاية» .وأضاف أن «عراكًا عنيفًا» اندلع بعد
أن السائق طعن الشرطي يف الرأس واجلسم يف اهلجوم
ذلك ،حيث ُزعم َّ
«املسعور والصادم وغري امل َّربر».
أن الشرطي ُأصيب جبروح يف يده أثناء حماولته محاية نفسه؛ لكنه
وتابع َّ
«سوف يتعافى»  .وأشار تاكر إىل َّ
حتدث إىل الضابط الذي قال
أنه َّ
بشجاعة ّ
«إنه خبري».
َّ
سجلته الكامريا اليت يرتديها الضباط ضمن
وتفحصت الشرطة ما
َّ
حتقيقاتها.
وقالت الشرطة إنها تتفقد حاليًا خلفية الرجل احملتجز ،وإن الشاحنة
ِ
لفحصها أكثر.
صودرت من مسرح اجلرمية
الصغرية ُ

رجل يشرتي موقفا لسيارته مبليون دوالر!

أنفق رجل أعمال من هونغ كونغ أكثر من مليون دوالر لشراء موقف
لركن سيارته يف مركز املدينة.
وذكرت وكاالت أنباء أن املوقف الذي يصل حجمه إىل  135قدما
مربعا ،يقع يف مكان شديد االزدحام ،حيث تتمركز حوله شركات
كبرية ،من ضمنها مركز جتاري ضخم يف قلب هونغ كونغ يتألف
من  73طابقا.
ويعادل هذا املبلغ وهو  7.6ماليني دوالر حملي 30 ،ضعف قيمة
معدل الدخل السنوي للفرد يف هونغ كونغ.
وتعد هونغ كونغ  ،أكثر املدن غالء للمعيشة يف العامل ،يف 2018
و ،2019حبسب مؤشر مريسري لتكلفة املعيشة السنوي .
وترتبع املدينة على رأس قائمة من أغلى أسواق العقارات يف العامل
إذ يبلغ متوسط سعر املنزل يف هونغ كونغ  1.235مليون دوالر.
يذكر أن هونغ كونغ تشهد ركودا اقتصاديا وخصوصا يف سوقها
العقارية يف ظل األزمة السياسية املستمرة منذ أكثر من  5أشهر.

عائلة تعيش منذ سنوات يف قبو مبزرعة كثرة النوم قد تؤثّر على الذاكرة
منعزلة يف انتظار «نهاية الزمن»
وتؤدّي إىل اخلرف املبكر!

ذكرت الشرطة اهلولندية أن فريقا من  25رجل شرطة حيقق يف
قضية أسرة هولندية ،تبني أنها تعيش منذ سنوات يف قبو مبزرعة
منعزلة يف هولندا.
ويعتقد أن األسرة ،املكونة من ستة بالغني ترتاوح أعمارهم ما بني
ُ
 18و 25عامًا باإلضافة إىل والدهم ،تعيش يف املزرعة بالقرب من
قرية «روينولد» يف إقليم درينته شرق البالد منذ عام .2010
وقد مت احتجاز رجل منساوي ( 58عاما) يبدو أنه استأجر العقار وأجرى
عمليات إصالح عليه ،التهامه برفض التعاون يف التحقيق.
اىل ذلك قال متحدث باسم وزارة اخلارجية النمساوية إن الرجل
النمساوي رفض املساعدة القنصلية من بالده .وذكرت الشرطة
أنها ستواصل استجواب الرجل.
كما ذكرت وسائل إعالم هولندية أن األسرة كانت تعيش يف عزلة،
حيث كانت تنتظر «نهاية الزمن».
ومت العثور على األسرة بعد أن طلب أحد أبنائها ( 25عاما) املساعدة
يف حانة قريبة ،يف وقت سابق من هذا األسبوع.
وقد أصيب سكان البلدة بصدمة ،حيث قالوا للصحافيني إنهم رأوا
فقط رجال يف املزرعة ومل يكن يدركون بشأن وجود األسرة.
وجتدر االشارة اىل ان املزرعة خمبأة وراء أشجار وعلى بعد حوالي
 200مرت من أطراف البلدة.
وذكرت تقارير أنه كانت هناك حديقة خضروات كبرية وماعز ،مما
مسح لألسرة باحلصول على غذاء.

صياد هندي يقتل الدببة لتناول
أعضائها التناسلية ...والسبب؟!

ألقت الشرطة اهلندية القبض على صياد سيئ السمعة كان يقتل
الدببة ويأكل أعضاءها التناسلية ،ووصفت السلطات هذه اخلطوة
بأنها «عملية اعتقال مهمة للغاية».
هاربا
وحسب «بي بي سي» كان هذا الصياد املعروف بـ»يارلني»
ً
من العدالة ،وتسلطت األضواء على قضيته بعد العثور على جيف
دببة ذكور دون قضبانها.
وقال ريتيش سريوثيا ،مدير القوة اخلاصة لغابات ماديا براديش،
إن يارلني ينتمي لقبيلة باردهي بهيليا الغجرية ،واليت تؤمن بأن
«قضيب الدب يقوي القدرة اجلنسية».
أضاف« :كما أن يارلني الذي أعتقل يف  19أكتوبر /تشرين أول
اجلاري يف والية غوجارات كان من أبرز املسؤولني عن صيد النمور
واالجتار بها يف وسط اهلند».
وتابع «سريوثيا» قائال إنه يشتبه يف تورط يارلني يف العديد من
قضايا صيد احليوانات املعرضة لالنقراض يف وسط وغرب اهلند.
وأفادت تقارير بأن يارلني استخدم العديد من اهلويات لإلفالت من
االعتقال ،ومل يوجه االتهام بعد للصياد سيئ السمعة ،كما مل يعلق
هو أو حماميه على االتهامات.
ومثل الصياد مؤخرا أمام القضاء ،ومازال قيد االعتقال ،فيما قال
«سريوثيا»« :شكلنا خلية خاصة لتعقب يارلني واعتقاله ،وكانت
أطول مطاردة واستغرقت  6سنوات».
وتعيش قبيلة باردهي بهيليا الغجرية عادة يف الغابات جبنوب ماديا
براديش ،وتعتمد هذه القبيلة يف حياتها على الصيد.
وصيد احليوانات الربية غري قانوني يف اهلند ،وينطبق ذلك على
اجملتمعات القبلية ،رغم استمرار طقوس الصيد.
وتقول احلكومة اهلندية إنها تعمل على توفري بديل غذائي هلذه
القبائل.
وسبق اعتقال يارلني عام  ،2013بعد أن عثرت الشرطة على
اثنتني من جيف الدببة دون قضيبيهما ومرارتيهما يف متنزه كانها
الوطين.
وقضى يارلني عاما يف السجن قبل إطالق سراحه بكفالة حيث هرب،
حبسب الشرطة.
وقال «سريوثيا» إن هناك  6قضايا مسجلة ضد يارلني يف
والياتي مهاراشرتا وماديا براديش ،من بينها  3قضايا تتعلق بصيد
النمور.

ربطت قائمة طويلة من الدراسات اليت أجريت يف السنوات األخرية،
مرض ألزهامير بنقص النوم ،لكن دراسة حديثة وجدت أن كثرة
النوم ترتبط أيضا خبطر مرض سرقة الذاكرة.
ووجد الباحثون أن الذين ينامون ملدة تسع ساعات أو أكثر يف
الليلة ،أظهروا اخنفاضا كبريا يف مهارات الذاكرة واللغة ،وهي
عالمة مبكرة للخرف.
كما كان أولئك الذين ينامون أقل من  6ساعات معرضني للخطر
أيضا ،ما جعل الباحثني يؤكدون أن عدد ساعات النوم املناسبة
ترتاوح ما بني  7إىل  8ساعات.
ونظر الفريق من مدرسة ميلر يف ميامي ،على مدار سبع سنوات،
يف بيانات  5247مشاركا ذوي أصول إسبانية ،ترتاوح أعمارهم بني
 45و 75عاما ،من عدة مناطق يف شيكاغو وميامي وسان دييغو
وبرونكس يف مدينة نيويورك.
وخضع املشاركون الختبار عصيب معريف يف بداية ونهاية الدراسة،
وقام الباحثون بتقييم الرتكيز والذاكرة واللغة وتوقيت رد الفعل
واإلدراك لدى املشاركني ،ألخذ حملة حول صحة الدماغ لديهم،
حبسب ما نقل موقع الديلي ميل الربيطاني.
كما طلب من املتطوعني ملء استبيانات أسبوعية عن عاداتهم يف
النوم على مدار سبعة أيام.
وتوصل الباحثون إىل أن مهارات التعلم لدى املشاركني الذين
ينامون ملدة تسع ساعات يف املتوسط كل ليلة ،اخنفضت بنسبة
 %22بعد  7سنوات من بدء الدراسة ،واخنفضت طالقة الكالم لديهم
بنسبة  ،%20كما اخنفضت الذاكرة لديهم بنسبة .%13
ويشري الباحثون إىل أن كثرة النوم مرتبطة بآفات يف الدماغ تعرف
باسم «فرط كثافة املادة البيضاء» (،)white matter hyperintensities
وهو ما يزيد من خطر الرتاجع املعريف واخلرف والسكتة الدماغية،
ويعتقد أن هذه اآلفات ناجتة عن اخنفاض تدفق الدم إىل املخ.

هدية جتعل شابا من هونغ كونغ
مليارديرا يف حلظة

صار الشاب إريك تسي من
هونغ كونغ أحد أبرز األثرياء
يف العامل بني الشبان
الذين هلم العمر نفسه ،بعد
أن أهداه والداه مبلغ 3.8
مليارات دوالر ،وهو ما
ميثل مُخس رأمسال شركة
سينو با يو فا ر ما سيو تيكا ل
للمواد
الصينية
الصيدالنية.
وقالت صحيفة بلومبريغ
األمريكية إن الشاب تسي
( 24عاما) سيتلقى هدية

والديه خالية من الضرائب ،وفقا لقوانني هونغ كونغ ،وأنها متثل
 2.7مليار سهم من أسهم الشركة.
وتشكل اهلدية أحد أبرز انتقاالت الثروات إىل اجليل التالي من أبناء
األثرياء يف آسيا ،وسبق أن وضع أربعة من كبار رجال األعمال
الصينيني عام  2018أكثر من  17مليار دوالر يف صناديق ائتمانية
أسرية ،يف حني خيطط العديد من أكرب مطوري هونغ كونغ توريث
ممتلكاتهم.
وولد إريك تسي بوالية سياتل األمريكية ،وتلقى تعليمه االبتدائي
ُ
يف بكني واملدرسة الثانوية يف هونغ كونغ ،ثم خترج من مدرسة
وارتون جبامعة بنسلفانيا بأمريكا ،حيث درس علوم مالية.
وكان إريك تسي أنشأ مؤسسة خريية باسم مؤسسة القمة لدعم
وعرف بنشاطه على إنستغرام ،حيث
املبادرات التعليمية والثقافيةُ ،
ينشر صورا وهو ميارس التزجل اهلوائي والتنزه مع املغنية األمريكية
ريهانا ،وأخرى مع عارضة األزياء بيال حديد ،وجنمة كرة السلة ياو
مينغ ،وأمرية موناكو األمرية تشارلني.

Saturday 2 November 2019
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غـذاء وصـحة

حتذير طيب من «السكر املضاف» ..يوم الرؤية العاملي 7 :نصائح مهمّة حلماية العينني من الشاشات املضيئة
وما الكمية املسموحة؟

إذا كنت مثل العديد من الناس ،فرمبا تتناول الكثري من السكر
أكثر مما تدرك ،ألنه يضاف إىل العديد من األطعمة واملشروبات،
بدون أن يضيف إىل اجلسم أي مواد غذائية.
فالسكر املضاف هو الذي يتم وضعه يف املشروبات واألطعمة،
مثل احللويات واملشروبات الغازية ومشروبات الطاقة واملشروبات
الرياضية ،ويف األطعمة اليت حتتوي دهونا صلبة ،كالزبد أو السمن
النباتي أو مسن الطبخ يف املنتجات املخبوزة.
ويسبب اإلكثار من تناول األطعمة ذات السكريات املضافة
مشكالت صحية حمتملة ،منها سوء التغذيةوزيادة الوزن .فإن
اخرتت األطعمة املليئة بالسكر بدال من األطعمة املغذية األخرى،
فإنه تفوتك عناصر غذائية مهمة وفيتامينات ومعادن.
وبصفة خاصة ،فإن الصودا اليت تتناوهلا بانتظام تلعب دورا
كبريا يف ذلك ،كما أن املشروبات الغازيةاحملالة تضيف الكثري
من السكر والسعرات احلرارية الزائدة وليس هلا قيمة غذائية
أخرى.
وأوصت السلطات الصحية األمريكية بضرورة احلد من تناول
السكر املضاف ،كونه خمتلف عن ذلك املوجود يف الفواكه وأطعمة
احلبوب الكاملة ،ألنه يفتقر إىل القيمة الغذائية.
ويسهم السكر املضاف إىل األطعمة واملشروبات جبعل سعراتها
احلرارية أكثر كثافة ،مما يسبب زيادة الدهون الثالثية يف
جمرى الدم ويف النسيج الدهين ،وهذا يزيد خطر اإلصابة مبرض
القلب.
كما أن كل أشكال السكر تعرضك لتسوس األسنان عن طريق
السماح للبكترييا بالتكاثر والنمو ،فكلما أكثرت من كمية األطعمة
واملشروبات ذات السكر الطبيعي أو املضاف اليت تتناوهلا
يف وجباتك اخلفيفة وكلما زاد عددها ،زادت احتمالية إصابتك
بالتجاويف ،خاصة إن مل تكن حتافظ على صحة فمك جيدا.
الكمية املسموحة
ويعد خفض تناول السكر جزءا ال يتجزأ من تقلياللسعرات احلرارية
والتحكم يف وزنك ومحاية صحة قلبك ،كون أمراض القلب هي
السبب األول للوفاة يف الواليات املتحدة  ،فيما يصنف معظم
األمريكيني على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
وذكرت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة أن الذين ترتاوح
أعمارهم بني  19إىل  30ميكنهم احلصول على  15باملئة من
السعرات احلرارية من السكريات املضافة ( 500سعرة حرارية
يوميا) ،أما الذين ترتاوح أعمارهم بني  31إىل  50ميكنهم احلصول
على  13باملئة ( 455سعرة حرارية يوميا).
يف حني أن الرجال فوق سن اخلمسني ميكنهم احلصول على 12
باملئة من السعرات احلرارية من السكريات املضافة ( 420سعرة
حرارية يوميا).
ووفقا لنتائج دراسة نشرت يف جملة الطب الباطين ،فإن جتنب
املشروبات والوجبات اخلفيفة اليت حتتوي على السكر املضاف،
سوف ختفض من استهالك اجلسم لنحو  10باملئة من إمجالي
السعرات احلرارية املستهلكة كل يوم.

يقضي معظم األشخاص يف العصر احلالي ساعات طويلة أمام
الشاشات االلكرتونية املضيئة ،مثل األجهزة اللوحية واهلواتف
اجلوالة والكمبيوترات ...ويعاني من  30إىل  40يف املائة من
األشخاص الذين يعملون على الشاشات من إرهاق بصري.
هل تعرفني أن العمل لساعات طويلة على الشاشة يؤدي إىل
صداع يف الرأس ووخز يف العينني وإمحرارهما والشعور جبفاف
فيهما وإضطرابات يف الرؤية وغريها من األعراض؟
تعريف يف املوضوع اآلتي على طرق محاية
يف يوم الرؤية العاملي ّ
العينني من الشاشات:
ّ .1
جتنيب االنعكاسات على الشاشة
هل مكان الكمبيوتر أمام النافذة؟ فكرة سيئة .إذ مع أقل نسبة
من أشعة الشمس سوف جتدين صعوبة يف متييز ما ُيعرض على
الشاشة .والنتيجة؟ سوف ُتصاب عيناك باإلرهاق.
نصيحتنا :من أجل تفادي االنعكاسات على الشاشة وجهي
كمبيوترك بشكل عمودي على النافذة.
 .2خذي اسرتاحة قصرية
خالل النهار سوف حتتاج عيناك إىل فرتة من الراحة ،توقفي عندما
أن عينيك قد أصابهما اإلرهاق .امشي قلي ًال واستنشقي
تشعرين ّ
اهلواء واستفيدي من الشمس .إن فرتة اسرتاحة مدتها  10دقائق
كل ساعتني من العمل على الشاشة سوف تفيد عينيك بشكل
كبري ،ومعنوياتك كذلك!
 .3فكري بالعالج التماثلي للعناية بعينيك
متضني الكثري من الوقت أمام الشاشة وتصبح عيناك متعبتان
أو متهيجتان؟ فكري بالعالج التماثلي! عالج متاثلي بسيط سوف
يساعدك على التخلص من األعراض غري املرغوبة مثل جفاف
العينني بلطف.
يتوفر عالج متاثلي من بويرون حتت إسم  HOMEOPTICوهو عالج
خاص لتهيج العينني ويساعد على التخلص من أعراض جفاف
العني وتهدئة اإلحساس باحلرق والوخز.
كيف؟ عن طريق حتسني نوعية الغشاء الدمعي وإستعادة الكمية
الطبيعية من الدموع.
 .4اشربي املاء
لعالج عينيك اشربي املاء! يساعد املاء على إعادة ترطيب اجلسم
وبالتالي قرنية العينني ،اشربي ليرت من املاء يف اليوم على
األقل .واحلالة املثالية هي شرب بضع جرعات صغرية من املاء
كل  5دقائق.
 .5ال جتلسي قريبًا جدًا من الشاشة
ً
عندما جتلسني إىل كمبيوترك جيب أال تكون عيناك قريبة جدا من
الشاشة.
يف ما يلي إختبار صغري ميكنك اجراؤه بهذا الصدد :عندما تواجني
الشاشة مدي يديك فإذا استطاعت أطراف أصابعك ملس الشاشة،
فهذا يعين أن الشاشة قريبة جدًا من عينيك .لذا فكري بالرجوع
قلي ًال.
ً
نصيحتنا :يفضل وضع الشاشة إىل األسفل قليال حيث ستكون
عينيك أقل تعرضًا إىل إعتداء األشعة املنبعثة من الشاشة.

.6ارمشي بعينيك كثريًا
فإن العني
هل تعرفني أنك عندما تكونني يف مواجهة الشاشة،
َّ
أن القرنية
ترمش أقل مبعدل مرتني على األغلب؟ فال عجب إذًا ّ
تتعرض إىل اجلفاف...
نصيحتنا :ال تنسي أن ترمشي بعينيك بانتظام عندما تواجهني
الشاشة .حركة رمش العينني هذه تسمح بالتخلص من اجلزيئيات
الصغرية للغبار املوجودة يف عينيك.
عدلي إضاءة شاشتك
ّ .7
الضوء املنبعث من الشاشة يعتمد على البيئة احمليطة اليت
جتلسني فيها ،فإذا كنت جتلسني يف مكان مليء بالضوء زيدي
كمية الضوء املنبعثة من شاشتك .وإذا كان الوضع على العكس
من ذلك وجتلسني يف غرفة معتمة ،فيجب عليك ختفيض إضاءة
الشاشة.

األسبريين وخطره املميت على
األطفال

أعلنت إيرينا يارتسيفا ،الطبيبة الروسية األخصائية بالطب العالجي
أن األسبريين يشكل خطراعلى حياة األطفال دون سن  ،12ليس
فقط عند اإلصابة باإلنفلونزا ،بل يف كافة احلاالت املرضية.
وقالت يارتسيفا موضحة ،عند اجلمع بني العدوى الفريوسية
ومحض الصفصاف (األسبريين) ،قد يصاب الطفل مبتالزمة راي،
الناجتة عن تلف الكبد.
وقالت «ال أحد يعتقد ،أن هذا ممكن أن حيصل للطفل .لذلك ال
يفكرون بضرورة فحص الكبد فورا» ،مع العلم أن هذه املضاعفات
مميتة.
ودحضت الطبيبة األوهام الشائعة بأن األسبريين خيفض من
متالزمة خملفات الكحول ،حيث وفقا هلا يزيد املستحضر من
التأثري السام للكحول.
وجتدر اإلشارة إىل أن علماء جامعة ليدز الربيطانية ،أجروا دراسة
علمية خضع هلا أكثر من  700مريض يرقدون يف  53مستشفى
بريطاني ،كشف فحصهم باملنظار احتمال اإلصابة بسرطان
األمعاء.
وقد أعلن الباحثون يف نوفمرب  ،2018أن املرضى الذين تناولوا
األسبريين ساعدهم على ختفيض عدد األورام احلميدة (البوليب)
بنسبة .%22

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Weekly Update - 25 October 2019

CONSTRUCTION
OF
THE WESTERN SYDNEY
METRO TO START NEXT
YEAR
Construction will soon begin on the Western Sydney Metro, with seven station locations confirmed
- a project that will slash
travel times between Parramatta and the Sydney
CBD down to around 20
minutes.
The locations of seven
proposed Metro stations
have been confirmed at
Westmead, Parramatta,
Sydney Olympic Park,
North Strathfield, Burwood North, Five Dock
and the Bays Precinct.

Maths will be compulsory
for all students in the revised NSW curriculum to
ensure students are prepared for the jobs of the
future.
NSW Government is working to make maths compulsory from Kindergarten
to Year 12 to ensure students have the numeracy
skills required to succeed
in today’s society.
Earlier this week the interim report into the NSW
Curriculum Review was
released signalling the
start of the biggest shakeup to the NSW curriculum
in over 30 years.

NEW CURRICULUM MAKWestern Sydney Metro ING IT EASIER FOR STUwill more than double the DENTS TO TAKE UP A
existing rail capacity be- TRADE
tween Greater Parramatta
and the Sydney CBD and School leavers will benslash travel times be- efit from an accelerated
tween Parramatta and the pathway from Year 12 to
Sydney CBD to around 20 TAFE NSW with the NSW
Government announcing
minutes
The project is also antici- a new program to incenpated to create approxi- tivise study at TAFE. The
mately 10,000 direct and program will make it more
attractive for high school
70,000 indirect jobs.
students to take up a trade
BACK TO BASICS: STU- or apprenticeship by alDENTS TO FOCUS ON lowing students to receive
MATHS, ENGLISH AND recognition for what they
have already learnt at
SCIENCE
The NSW school curricu- school.
lum is set for its first major shakeup in over a gen- RAISING THE STANeration, with a renewed DARDS OF MATHS
focus on maths, English TEACHING IN NSW
and science, following the People wanting to teach
release of the interim cur- maths in NSW primary
schools will need to have
riculum review.
“The NSW Government achieved at least a Band 4
strongly supports a back or equivalent in Maths for
to basics approach,” Ms the HSC Minister for Education and Early Learning
Berejiklian said.
“Students need to have Sarah Mitchell.
strong foundations in From 2021, students sitmaths, English and sci- ting the HSC will need to
ence to be prepared for the achieve at least a Band
jobs of the future and for 4 in maths to become a
primary school teacher in
attaining lifelong skills.”
This is the first review of NSW.
the curriculum to be done
in 30 years. Students need NSW GOVERNMENT PROto be equipped with strong VIDES CERTAINTY FOR
literacy and numeracy MINING INVESTMENT
foundations to succeed in The NSW Government will
introduce a package of
the 21st Century.
measures to prevent the
MATHS TO BE COMPUL- regulation of overseas, or
scope-three, greenhouse
SORY FOR STUDENTS

gas emissions in local
mining approvals.
The proposed legislation
will clarify the concerns
around the export of coal
after a recent decision by
the Independent Planning
Commission to impose
a scope-three emissions
condition on its approval
of the United Wambo coal
project.
The mining sector is a major employer in regional
NSW, driving investment
opportunities and job
creation and the Government’s changes deliver certainty for mining
companies and investors
across the State.
These changes will help
restore NSW law and policy to the situation that
existed prior to the Rocky
Hill decision and will provide the mining sector
with greater certainty

MORE NSW HOUSEHOLDS TO BENEFIT
FROM SOLAR
Up to 3,000 low income
households in five areas
will be offered a free rooftop solar system and installation worth $4,000 in
a NSW Government funded trial that will also shave
more than $300 a year off
their energy bills.
The NSW Government has
committed $15 million to
reduce the impact of high
energy prices, particularly
for vulnerable low-income
households.
STRONG FOUNDATIONS
SET FOR BUILDING REFORM
The NSW Government
continues to deliver on its
promised suite of reforms
to the building and construction industry, with
the introduction of the
Design and Building Practitioners Bill 2019 to the
NSW Parliament.
The Bill outlines key accountabilities of design
and building practitioners
for the first time, and aims
to improve the quality
and integrity of vital design documentation, relied upon by construction

Regional migration intake
upped to 25,000

professionals and directly
addresses the key recom- The federal government
mendations of the Build- is increasing its regional
migration program intake
ing Confidence Report.
from 23,000 to 25,000 afNEW BUS CONTRACTS ter a strong start to the iniTO DRIVE IMPROVED tiative this financial year.
The maximum number of
SERVICES
Bus customers will re- migrants able to move to
ceive additional services regional Australia under
and innovative on demand a successful new scheme
options under new con- will be lifted to 25,000.
tracts to lift the standard When the regional miof transport across Syd- gration program was anney.
nounced earlier this year,
The NSW Government will 23,000 places were reinvite the world’s leading served for migrants who
public transport opera- committed to living and
tors, Australian and inter- working in regional Ausnational, to bid for con- tralia.
tracts for 13 of Sydney’s If they were to live and
bus contract regions over work in the regions for at
the next three years.
least three years, they will
eligible for permanent resiThe NSW Government will
dency.
continue to:
Immigration Minister David
own State Transit buses
and all other assets such Coleman said 6000 visas
were approved under the
as depots,
regulate timetables, safe- program in the first three
ty, and service priorities, months of this financial
year, compared with under
and
set fares as they are today, 3000 in the final quarter of
2018/19 and prior to the
under the Opal system.
HITACHI: FIRST TO MOVE initiative getting underway.
FROM MOU TO TENANT
One of the world’s largest “So we have seen a very
companies – the Japa- strong start to the year in
nese conglomerate Hi- encouraging regional mitachi – has signed up to gration,’ Mr Coleman told
be the first tenant at the reporters in Sydney on
Aerotropolis, with a col- Saturday.
laboration and research The program will see less
centre that will generate people settling in Sydney,
hi-tech jobs.
Melbourne and Brisbane,
The centre, based on Hi- and more settling outside
tachi’s successful Kyoso- those three big cities.
no-mori facility in Japan, “We think that is a good
will promote collaborative thing, because we know
creation-style research that in regional Austrabetween business, aca- lia, (and) in other small
demics and government. and medium-sized cities,
Ms Berejiklian said the there is a lot of demand
‘Kyoso’ centre would bring
for skilled migration,” Mr
Hitachi’s successful ‘Social Innovation Business’ Coleman said.
concept to Western Syd- In separate statement, the
ney, and was an important federal government said
step towards ensuring the Perth and the Gold Coast
new Aerotropolis delivers will no longer be classified
on its promise to be a hub as major cities, “ensuring
for innovation, research they remain an attractive
destination for skilled miand development.
grants and international
ElectorateOffice EastHills students”.
<ElectorateOffice.East- The new definition will
Hills@parliament.nsw. come into effect from November 16.
gov.au>

Labor described the
change in Gold Coast’s
status as an “embarrassing backflip” by the government, having previously been adamant that such
a change wouldn’t happen.
“Today, they buckled under pressure from Labor,
the higher education sector, Study Gold Coast and
the Gold Coast Bulletin,”
opposition home affairs
spokeswoman Kristina
Keneally and Labor senator Murray Watt said in a
statement.
“Labor supports opportunities for people to settle
in regional areas and the
government should be doing everything possible to
make settling in regional
communities an attractive
option for potential migrants.”
On Perth’s inclusion as a
regional centre for migration purposes, WA Labor
Premier Mark McGowan
said it will enhance the
state’s appeal to international students.
“It’s bringing Perth into
line with Adelaide, Hobart
and other regional parts
of Australia,” Mr McGowan
told reporters in Perth.
He said unlike NSW, Victoria and Queensland, WA
does not have regional
universities.
“That means we were at a
disadvantage,” the premier
said.
He said the state relies very
heavily on international
students, being a $2 billion
industry and directly creating over 14,000 jobs.
Federal Finance Minister
and WA senator Mathias
Cormann agreed it was
good news for the state
and will help WA’s world
class universities compete
with other universities
around Australia.
“This is something that
will help us grow the economy, create more jobs,
create better opportunity
for people here in Western
Australia to get ahead,” he
told reporters.
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Govt can offer stimulus, keep surplus: ALP

Former Labor prime minister Paul Keating believes
monetary policy has run its
course and it should be the
federal government stimulating the economy.
Paul Keating has weighed
in on the economic debate,
telling the Morrison government to drop its promise
of a surplus and stimulate
growth as monetary policy
has “run its race”.
But shadow treasurer JIm
Chalmers believes the government can afford to put
in place “reasonable, proportionate and measured”
stimulus in a way that won’t
prevent the budget from returning to the black.
Mr Keating, the former
Labor prime minister and
treasurer, told the Weekend Australian the quest
for a surplus should not be
regarded as sacrosanct.
Instead, the government
should embark on productivity-enhancing infrastructure spending and
turbo-charge vocational
educational trading.
“Monetary policy has run
its race. There is no more
that cental banks can do,”
Mr Keating told the newspaper on Saturday.
“Even if the Reserve Bank
of Australia moved into the
Australian version of quantitative easing, the impact
would be so economically
marginal as to be not worth
doing.”
The central bank has cut
the official cash rate three
times in recent months to a
record low of 0.75 per cent
and financial markets see
a 50/50 chance of another
reduction before the end of
the year.
There has been speculation the Reserve Bank may
have to turn to unconventional monetary policy if
the cash rate is cut much
further - such as quantitative easing that was implemented by the US and
European central banks
during the global finance
crisis.
That would mean the central bank buying govern-

ment bonds and other
securities in order to increase the amount of money flowing in the economy
to encourage lending and
investment.
Finance Minister Mathias
Cormann dismissed the
suggestion.
He said the Reserve Bank
governor Philip Lowe has
repeatedly made it clear
that he cannot foresee the
circumstance where Australia would turn to unconventional monetary policy.
“Don’t believe everything
you read in the newspaper.
There is a lot of hyperventilating, a lot of crazy speculation from people that are
quite misinformed,” Senator Cormann told reporters
in Perth.
Mr Keating also slammed
the government for lying
during the election campaign by telling voters ‘we
are running a strong economy’.
Data since showed the
economy was growing at
just 1.4 per cent, half the
average rate of the last 30
years, he said.
“This is not a record one
would boast about,” Mr
Keating said.
“The case for fiscal expan-

sion is simply staring you
in the face.”
Dr Chalmers said what is
happening is the consequence of a government
which has a political strategy to bang on about Labor but not an economic
plan to turn things around.
“The government needs to
stop pretending that everything’s hunky-dory in the
economy,” Dr Chalmers
told reporters in Brisbane.
“The absence of a plan so
far means that Australians
are struggling and the
economy is floundering.”
On Friday, Senator Cormann said the government
is ready to do more to help
lift the economy but isn’t
prepared to waste a “crazy” amount of money as it
claims former Labor prime
minister Kevin Rudd did
during the global financial
crisis.
The Weekend Australian
newspaper also reported that Treasurer Josh
Frydenberg met with ANZ
chief executive Shayne
Elliot and National Australia Bank chairman Philip
Chronican on Friday, urging them to loosen credit
and encourage home buyers.

Green bank’s $1b boost for power projects
The Morrison government’s green bank has
been given an extra $1 billion to put towards energy
projects geared towards
stabilising the electricity
system.
An extra $1 billion is being handed to the Morrison
government’s green bank
to invest in energy projects aimed at ensuring reliable electricity supply for
Australians.
The new fund - separate to
the Clean Energy Finance
Corporation’s existing capital - will be earmarked for
power generation, storage
and transmission projects.
This covers projects such
as pumped hydro, batteries and gas.
It also covers the government’s underwriting new
generation investments
program, which was announced ahead of the May
election.
The CEFC cannot put money towards coal projects.
One of the 12 shortlisted
projects is an upgrade to
an existing coal-fired power station in NSW’s Lake
Macquarie.
However, it’s after support
to upgrade turbine blades
and other equipment to
produce the same amount
of power with lower emissions.

The new money ties in with
an investment mandate
given to the green bank
late last year, to focus on
grid stabilising technology.
Announcing the fund on
Wednesday, Energy Minister Angus Taylor said it
would help to balance the
influx of renewable energy
projects.
“It is no secret that the National Electricity Market is
under pressure - this fund
is designed to tackle that,”
he said in a statement.

Albanese argues jobs exist in clean power

Federal Opposition Leader
Anthony Albanese says
there’s no reason Australia
can’t become a green energy superpower while keeping coal exports and mining
jobs.
Anthony Albanese is seeking to quell internal unrest
about federal Labor’s plan
to address climate change
and what that means for
blue-collar jobs.
The opposition leader used
his first major policy speech
to declare: “The road to a
low-carbon future can be
paved with hundreds of
thousands of clean energy
jobs, as well as supporting
traditional jobs, including
coal mining.”

Govt urged to push on with identity laws

Facial recognition technology would help prevent
Australians losing $2.2 billion through identity theft
each year, a Liberal senator says.
A Liberal senator says the
federal government must
push on with legislation for
facial recognition technology to prevent Australians
losing $2.2 billion each
year through identity theft.
The government suffered
a setback this week after
a parliamentary committee
scrutinising its legislation
called for greater safeguards.
Senator Paul Scarr said the
intelligence and security
committee, made up of MPs
and senators from both

sides of the political divide,
did its homework and came
back with some measured
recommendations.
“The government will be
looking at the recommendations of the committee
and working with the committee to progress the legislation,” the Queensland
senator told ABC television
on Saturday.
“There was no intention
through this legislation to
introduce mass surveillance,” he said, adding
that something needs to
be done to prevent identity
theft, which affects one in
20 Australians each year.
Labor frontbencher Andrew Giles said the legislation would allow the De-

partment of Home Affairs
to obtain facial images
from state driver’s licence
databases.
Mr Giles said this is “more
overreach” from Home Affairs Minister Peter Dutton.
“The onus should be on
the minister and the government to clearly articulate what they’re doing and
why,” Mr Giles told ABC
television.
He said the parliament is
always trying to strike the
balance between ensuring
Australians are kept safe
while protecting privacy
and civil liberties.
“It appears no such consideration took place by the
government before introducing this bill,” he said.

The other shortlisted projects are six pumped hydro
power stations and five
gas.
The Morrison government
announced the underwriting plan ahead of the May
election, without knowing
how it would work.
Correspondence on the
project obtained by AAP
through Freedom of Information shows the CEFC
was contacted after the
election for advice on how
to deal with “program design issues”.

Australia is not the only
country wary of facial recognition technology, with a
new survey in the UK finding almost two in three Britons disagree with police
using such technology.
The technology uses surveillance cameras equipped
with facial recognition software to scan passers-by in
public spaces, using artificial intelligence to compare them to watch-lists
of people being sought by
police.
The poll by YouGov and
commissioned by Britain’s Royal Society for the
encouragement of Arts,
Manufactures and Commerce, surveyed 2000 British adults.

Mr Albanese said a switch
to renewables offers opportunities for Australian
coal exports, pointing out it
takes more than 200 tonnes
of metallurgical coal to produce one wind turbine.
“With the right planning
and vision, Australia can
not only continue to be an
energy-exporting superpower we can also enjoy a
new manufacturing boom,”
he told a Committee for
Economic Development of
Australia function in Perth
on Tuesday.
“Our current policy settings
barely acknowledge climate
change, let alone seek to exploit the opportunities that,
over time, can come with the
global shift to renewables.”
Labor’s emissions reduction and renewable energy
targets remain under review.
They were 45 per cent and
50 per cent, respectively, at
the May election.
Mr Albanese remains focused on the renewable energy target.
“Experts tell us achieving
50 per cent renewable energy at home while building
a hydrogen export industry
would create 87,000 good,
well-paid jobs,” he said.
But Energy Minister Angus
Taylor has slammed Labor
on the issue.
“Any notion that the opposition, that Albanese
is focused on blue-collar
workers, manufacturing,
energy-intensive
industries, when at the same
time they’re hanging on to
those reckless targets, is a
fairytale,” he told reporters
in Sydney.
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MUSLIMS AUSTRALIA - AFIC

President’s Message
In the Name of Allah,
Most Gracious Most
Merciful.
It brings me great pleasure to share with you
our latest Members update. The AFIC Executive continues the hard
work of modernising the
organisation and dealing with the issues that
are important to, and impact on, our community.
Since we last communicated with you there has
been much happening.
In this update we share
information about:
• A great initiative jointly
undertaken by AFIC and
the ICV to support the
Royal Children’s Hospital in Melbourne
• Our work in relation
to the Government’s
review into Religious
Freedom
• The Governor-General’s visit to Perth
Mosque
• And a number of conferences and symposiums that AFIC attended and presented at.
Insha’allah by the Grace
of Allah (swt) we will
continue to make every
effort to support and advance the Muslim across
the country.

AFIC & ICV Sponsor the
Wallaby Ward of the
Royal Children’s Hospital Melbourne
Wallaby Ward is an innovative new initiative that
provides patients with at
home care as part of the
Hospital-in-the Home
Program. This patientcentred model of care
enables medically stable children access to
acute levels of treatment
and support from RCH
nurses and allied health
professionals via the
Wallaby Ward, a proven
care pathway that helps
improve patient comfort
and recovery.
AFIC and the ICV have

President Dr Rateb Jeid
committed to sponsoring all the
beds available in this
ward by 2020.
The Wallaby ward initiative is in part based on
the research of Dr Laila
Ibrahim who was present on the night with
AFIC President, Dr Rateb
Jneid and ICV President,
Dr Mohamed Mohideen.
AFIC is delighted to
support such a worthy
cause
AFIC Hosts The Governor-General of Australia
at Perth Mosque
On Saturday 14 September 2019 AFIC was
honoured to host the
Governor-General of the
Commonwealth of Australia, His Excellency
General The Honourable
David Hurley AC DSC
(retd) and Mrs Hurley in
Perth. This was an historic visit representing
the first time a sitting
Governor-General had
visited the Perth Community.
His Excellency met with
Dr Rateb Jneid, AFIC
President, and other
community leaders in
a private session before attending the Perth
Mosque for a public
gathering. In addressing
The GovernorGeneral,
Dr Jneid said “We congratulate you on your

appointment and look
forward to building a
strong relationship with
the Muslim community
based on mutual respect
and a desire to strengthen our social harmony
and build bridges across
our society.”
AFIC Halal Authority:
continuing to re-engage
internationally
AFIC was the first Halal Certifying body in
Australia and for many
years the main organisation the community
relied upon for this service. AFIC has been certifying products for the
Australian and overseas
markets since the mid
1970s.
As many of you would
also be aware AFIC, during the period of where
it faced other operational challenges and difficulties, also lost many
of its international accreditations for Halal
certification. These are
difficult to get in the first
place and even more
difficult to get after they
have been lost.
AFIC relaunched this
service as the AFIC Halal Authority (AHA) at the
beginning of 2018 and
has been implementing
a transformation plan
to revitalise this service
and bring it up to a stan-

dard that meets international best practice for
certifying bodies and
the expectations of the
community.
This program has included:
• a complete review of
all of the systems and
processes used by AHA

to ensure they meet ISO
requirements.
• A professional development program for all
AHA staff including auditors, board members
and Shariah advisors.
• A review of key standards applied by AHA
to ensure they meet the
requirements of international Muslim regulatory bodies. Our President
demonstrating
his knowledge of halal
processes for the international auditors. This
hard work has been acknowledged and recognised by our international
partners including Malaysia, Indonesia and the
UAE. In September and
October a number of international accreditation
auditors visited AHA
and completed their reviews of our operations
including site audits of

some of our clients. By
the Grace of Allah, All
Mighty, the AHA international accreditations
will all be restored very
soon insha’Allah.
AFIC ADVOCATES ON
KASHMIR
Once again the international Muslim community is faced by another
incident of a Muslim ethnic group being
oppressed. As the situation in Kashmir deteriorated in recent months
AFIC wrote to the Foreign Affairs Minister expressing our concern at
the turn of events and
supported the Kashmir
community publicly.
We will continue to
press the government
on this issue and seek
to put pressure on the
Indian government over
its actions in Kashmir.
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Superannuation complaints surge This has to change’: Mental ill-health
38 per cent after royal commission costs Australia $500 million every day

Superannuation complaints rose by 38 per cent but the tribunal was unable to name the super funds.
CREDIT:GABRIELE CHAROTTE

Complaints to the superannuation watchdog
surged by 38 per cent in
the three months following the banking royal commission, as a new regulator prepares to publicly
shame funds in the $2.8
trillion industry.
The annual report for the
Superannuation
Complaints Tribunal shows it
received 1001 complaints
about the $2.8 trillion industry between July and
October 2018. But the
names of the super funds
associated with the substantiated
complaints
about unreasonable delays, miscalculations and
disability claim refusals,
will not be made public.
The tribunal’s acting chair
Ragini Rajadurai said the
royal commission’s focus on financial services
and superannuation led
to “the largest number of
complaints received in a
single month in the tribunal’s history”.
The director of Super Consumers Australia, Xavier
O’Halloran, said it was
“not good enough” that
the tribunal was unable
to name super funds that
are generating the highest
number of complaints.
“In terms of fixing the
system, it’s a huge loss
that we won’t know which
super funds were the major causes of those complaints,” he said.
The government folded

the tribunal into the Australian Financial Complaints Authority following the royal commission.
For the first time, AFCA
will publish the names
of super funds with four
or more substantiated
complaints against them
in November but will not
reveal the details of those
identified under the former tribunal, which falls
under separate legislation.
The changes are part
of a broader push to increase transparency in
the sector following the
recommendations of the
Productivity Commission
last year. The Commission found the bottom 25
per cent of super funds
– based on performance,
insurance premiums and
fees – were costing workers up to $188,000 at retirement.
Superannuation Minister Jane Hume said the
transition to AFCA will
provide more consumers
harmed by financial misconduct with access to
redress.
“The Morrison government is committed to
ensuring the superannuation industry is held
to the highest standards
of transparency and accountability including obligations to act in members’ best interests,” she
said.
The Australian Securities

and Investments Commission put superannuation trustees on notice
on Wednesday, warning
them that their communication was not up to
scratch.
ASIC Commissioner Danielle Press said communicating with members
about important matters,
such as their insurance,
should not be dismissed
as a “mere exercise in
compliance”.
“Trustees need to act to
help their members understand what the reform
means for the member,”
she said.
From Thursday, the Tax
Office will also sweep
up 2.6 million super accounts with less than
$6000 in them.
The “zombie accounts,”
which have been inactive
for more than 16 months
while accruing fees, will
be reunited with active
accounts where possible.
Members who want to
keep their existing accounts, mostly for insurance coverage, have until Thursday to notify the
ATO if they want them to
remain open.
Super accounts with less
than $200 in them will be
automatically credited to
bank accounts. Australians aged over-65 will
have up to $6000 in lost
super put directly into
their bank account.

There are up to a million
people going untreated
for mental health conditions in Australia with
these illnesses costing
the economy around $180
billion each year.
Mental health and suicide
are costing Australia $180
billion annually, according to a new report – triggering calls for a sweeping policy change to our
healthcare system.
The Productivity Commission handed down its
draft report that forensically examined the cost of
mental health and suicide
in Australia on Thursday.
It outlines the need for
wide-ranging changes
across the health, education, community and justice systems, in an effort
to improve the response
to mental-ill health which
is not meeting “community expectations”.
Productivity commissioner Stephen King said one
in two Australians are affected by mental health
conditions, ranging from
anxiety to depression to
more severe ones such as
psychosis and borderline
personality disorders.
“Too many people still
avoid treatment because
of stigma, and too many
people fall through the
gaps in the system because the services they
need are not available,”
he said.
The report estimated a
$500 million cost to the
economy every day because of lost productivity

tied to the “huge impacts”
of mental health conditions on people, communities and the economy.
The commission has recommended five “reform
areas”, including improving preventative and early intervention measures
for mental ill-health and
suicide.
“Mental health is treated
as an add-on to the physical health system. This
has to change,” Productivity Commission chair,
Michael Brennan said.
“While full-scale change
will take a long time there
are many changes that
the government can start
now.”
Mr Brennan said the
Commission found 75
per cent of those who develop mental illness first
experience symptoms
before they turn 25 years
of age.
“Mental ill-health in critical schools and employment years has longlasting effect for not only
your job prospects but
many aspects of your
life,” he said.
“Getting help early is key
to prevention and getting
better.”
Labor’s health spokesperson Chris Bowen
called on the Morrison
government to act on the
Productivity Commission’s recommendations
once their final report is
released.
“The Government will
quite rightly take its time
to work through this re-

port and wait for the final
report,” he said.
“But this is an important
day, an important marker
in the mental health policy debate in Australia...
and we will hold them
to account if there’s not
substantial reform.”
The Morrison government
asked the Productivity Commission to commence their investigation
into mental ill-health and
suicide in Australia last
year.
The commission’s draft
recommendations
include social and development assessments to
be conducted alongside
existing early childhood
physical checks to help
early intervention.
WATCH: Mental health
advocate, Annastasya
Watts, opens up about
tackling youth mental
health.
The introduction of “wellbeing councillors” in
schools, and programs
to help people back into
work and education after
suffering ill-mental health
episodes.
Others include calls for
mandatory follow-ups
when a person is discharged from hospital
after making a suicide attempt, with half of those
in this situation not attending follow up treatment.
“Follow-up after attempted suicide is proven to
save lives and could be
started immediately,” Mr
Brennan said.
The Commission said social housing should be
reviewed to reduce the
risk of eviction for people
who suffer from mental
health conditions.
Long-term housing solutions were also needed
for people with severe
mental conditions, and
job pathways to help
reconnect people with
mental illness to employment.
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Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو عدة جمعياتروحانية وفلكية

هاتف0400 449 000 :

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

جلميع حـاجـاتكم من تصوير
املناسبات والعزف والدق عالطبل
اتـصلوا بـ جـايدن على0415991993 :

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
نفتح 7
أيام يف
األسبوع

بإدارة طوني شالال وأوالده

من  5صباحا  5 -بعد الظهر

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

نفتح  7أيام يف األسبوع:
مناقيش  -لحم
بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق
والشنكليش
والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج..
تشكيلة مميزة
ومتنوعة من
املأكوالت اللبنانية
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