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جلسة جمللس النواب الثالثاء املقبل لدرس مشاريع واقرتاحات قوانني

احلريري من بعبدا :حضرت للتشاور مع فخامة
الرئيس وسنكمل املشاورات مع االفرقاء اآلخرين

استقبل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون عند
الساعة الثالثة والنصف
من بعد ظهر امس االول
يف قصر بعبدا ،رئيس
سعد
الوزراء
جملس
احلريري ،وجرى عرض
لالوضاع العامة يف لبنان
واالتصاالت اجلارية من
اجل االسراع يف اجياد حل
للوضع احلكومي احلالي.
اكتفى
اللقاء،
وبعد
الرئيس احلريري بالقول:
القصر
إىل
«حضرت
اجلمهوري للتشاور مع
فخامة الرئيس ،وسنكمل
املشاورات مع االفرقاء
اآلخرين ،وهذا االمر الوحيد
الذي اود ان اقوله».
تابع رئيس اجلمهورية
عون،
ميشال
العماد
قبل ظهر امس االول،
السياسية
التطورات

e-mail: info@meherald.com.au

احملكمة الدستورية العليا يف
سورية حتكم بالغاء دستورية
بعض مواد قانون جملس الدولة

يف سابقة هي األوىل من نوعها يف تاريخ
سورية أصدرت احملكمة الدستورية العليا،
امس االول ،حكمها يف موضوع االعرتاض

التتمة على الصفحة 21

إيران :بلغنا إنتاج مرحلة
ما قبل االتفاق النووي

أعلن املتحدث باسم منظمة الطاقة النووية
اإليرانية بهروز كمالوندي ،عودة الطاقة
اإلنتاجية ملرحلة ما قبل توقيع االتفاق
النووي.
وقال كمالوندي :لقد استطعنا بواسطة

التتمة على الصفحة 21

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل رئيس الحكومة املستقيلة سعد الحريري

واالمنية يف البالد ،وتلقى
سلسلة تقارير عرضت
للمستجدات ،يف وقت
تواصلت االتصاالت اليت
لتحديد
متهيدا
جيريها

موعد االستشارات النيابية
امللزمة لتسمية رئيس
للحكومة.
اللقاءات،
اطار
ويف
استقبل الرئيس عون

النائب مجيل السيد واجرى
معه جولة افق تناولت
املستجدات.
والتقى رئيس اجلمهورية،

التتمة صفحة 21

مقتل  3أشخاص وجرح 200
اجليش املصري يصدر بيانا حول
حتركات تركيا يف املتوسط وسوريا آخرين يف البصرة جنوبي العراق

عقد الفريق أول حممد
زكي القائد العام للقوات
املسلحة املصرية ،وزير
الدفاع واإلنتاج احلربي
مع
مباحثات
جلسة
نيكوالوس بانايوتوبولوس
وزيري الدفاع اليوناني

سافاس

والقربصي
أجنيليدس.
وأعربت األطراف الثالثة
يف بداية املباحثات عن
خالص التقدير واالحرتام
للجهود املتواصلة اليت

التتمة على الصفحة 21

أفيد بأن ثالثة متظاهرين
على األقل قتلوا ،وجرح
حنو  200آخرين ،أثناء
مواجهات ،امس االول،
بني احملتجني وقوات األمن
يف البصرة جنوبي العراق.

ونقل عن مصادر طبية ،أن
«ثالثة متظاهرين قتلوا
وجرح  196آخرون خالل
صدامات مع القوات األمنية

التتمة على الصفحة 21
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الـسبت  9تـشرين الثاني 2019

لــبنانيات

فريقنا لديه  77نائب وميكننا ان نشكل حكومة

وهاب :فلنبادر اىل تسمية
سعد لتأليف احلكومة

أكد رئيس حزب «التوحيد
العربي» وئام وهاب أن
«فريقنا لديه  77نائب ،ميكننا
ان نشكل حكومة برئاسة النائب
أسامة سعد أوعبد الرحيم مراد
او النائب فيصل كرامي أو
أي أحد آخر من فريقنا ،ونقيم
حكومة مع برنامج تغريي
واصالحي ونأخذ وقت سنة اذا
مل ننجح فليأخذ الفريق اآلخر 
السلطة».
ويف حديث تلفزيوني له ،أوضح
وهاب أنه «إذا قامت تسوية
نفس التسوية القائمة منذ
سنة هذه التسوية ستسقط»،
مشريًا اىل ان «رئيس حكومة
تصريف األعمال سعد احلريري
ال ميكنه مواجهة الضغط
االمريكي ،بعهده مت فرض
عقوبات على بنك اجلمال».
وشدد على ان «من حيمي
الوضع النقدي هو حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة،
وليس سعد احلريري ،ومن
حيمي ودائع اللبنانيني هو
واحلريري
سالمة
رياض
يستفيد من سالمة».
واعترب ان وهاب ان «وجود
سعد احلريري يف السلطة
ليس محاية ،بل على العكس
وجوده بالسلطة مل يشكل
محاية اال للمصاحل احمللية
وبعض اجلهات احمللية».
وأشار اىل أنه «ليتحمل
احلريري املسؤولية اذا أراد
تولي سدة رئاسة احلكومة
وحتسني الوضع االقتصادي
يف البلد ،واذا مل تتمكن من
ذلك ستسقط حكومته يف

الشارع ألنه ال امكانية اليوم
للتسوية».
وشدد على أنه «جيب التغيري
اجلذري فتغيري الوجوه وحده ال
يكفي بل جيب تغيري النهج».
ويف معرض اخر لفت وئام
ب يف تصريح عرب وسائل
وها 
التواصل اإلجتماعي اىل أنه
«من خالل ما جيري أعتقد أن
ما يربط املقاومة وكوادرها
ومجهورها باحلراك الشعيب
أقوى مما يربطها بعصابات
السلطة لذا لدي فكرة يعتربها
البعض جمنونة ملاذا ال نكون
إىل جانب احلراك الذي حيمل
مطالب طرحناها منذ سنوات
ونقوم خبطوة ثورية باجتاه
التغيري؟».
وأشار اىل أن «التهديد
بالعقوبات األمريكية يف حال
إخراج بعض قوى السلطة من
احلكم تهويل ال يوصل لنتيجة
وإذا قمنا بإنقالب دميقراطي
بالتحالف بني قوى التغيري
د ميكن
غري املتورطة بالفسا 
إحداث نقلة نوعية يف التغيري
لبنان بلد منهوب لكنه غري
مفلس» ،مشددا على أنه
«علينا إزالة اإللتباس بني
من حياول حتسني شروطه
الصرخة
أصحاب
وبني
احلقيقية وأصحاب املطالب
احملقة واملقاومة مدعوة إىل
اإلبداع واملبادرة وهما ال
ينقصانها فلنبادر خلطوة ثورية
ونسميأسامة سعد رئيسًا هل
يستطيع لبناني أن يقول أسامه
له عالقة بالفساد فلنبادر».

جنل وسام احلسن عن احلريري:

سياسياً ال اتفق معه بكل شيء

اشار مازن احلسن ابن
الشهيد وسام احلسن يف
مداخلة عرب برنامج صار الوقت
مع االعالمي مارسيل غامن
على « ،»MTVاىل ان «هذه
الثورة هي رد اعتبار لوالدي
الشهيد الذي كان يعمل من
اجل أمن لبنان ومستقبل
افضل له».

وتوجه اىل والده ،بالقول:
«يا ريت انتا هون لتشوف
كل شي» ،مؤكدًا أن «هذه
الثورة لكل الناس».
وعن رئيس حكومة تصريف
االعمال سعد احلريري ،قال
مازن« :أحرتمه شخصيًا،
ولكن سياسيًا ال اتفق معه
بكل شيء».

رئيس التحرير:

انـطونيوس بو رزق
عالقات عامة:

أحـمد ديـب
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أبي رميا :احلريري مل يدخل بعد بو صعب لكوبيتش :املؤسسة
بنوع احلكومة
العسكرية تتخذ القرارات مبا
خيدم املصلحة العامة

اعترب عضو تكتل «لبنان القو 
ي
» النائب سيمون أبي رميا أن
«االمر االجيابي على صعيد
املشاروات ان اللقاءات بني
السياسيني حتصل مباشرة أي
ال من خالل وسطاء يدخلون
اخلط ،االمر الذي يسرع عملية
املشاورات» ،مشريًا إىل أن
«رئيس حكومة تصريف االعمال
سعد احلريري مل يدخل بعد بنوع
احلكومة أي ان كانت تكنوقراط
او تكنوسياسية أو غريها»،
الفتًا إىل أن «حزب اهلل» يريد
أن يكون هناك متثيل سياسي
يف احلكومة وإال سيكون هناك
ختط للتوازن السياسي القائم

يف البلد خاصة بعد االنتخابات
النيابية».
وعن وعد االستشارات النيابية
 ،أشار أبي رميا يف حديث
تلفزيوني إىل ان «قرار رئيس
حكومة تصريف االعمال سعد
احلريري أساسي يف هذا
كرئيس
فوجوده
املوضوع،
للحكومة خيتلف عن عدمه وما زلنا
يف الصيغة» ،الفتًا إىل أن «من
الصيغ املطروحة هي التمثيل
السياسي مع أصحاب االختصاص
ني للحراك وانطالقا من
مع ممثل 
جواب احلريري على هذا االقرتاح
نذهب إىل االبعد ولكن ال جواب
من احلريري بعد».

نقوال ناشد الرئيس عون:

لالتفاق مع االقتصاديني على
خطة اقتصادية تنقذ البلد
سأل النائب السابق نبيل
ال يف تصريح له عرب مواقع
نقو 
التواصل االجتماعي «ملاذا
ال تستورد الدولة اللبنانية
النفط والغا ز مباشرة من الدول
املصدرة بواسطة املناقصات
مما يؤمن ربح يتعدى سبعمائة
مليون دوالر امريكي يدخل
يف خزينة الدولة سنويا ومينع

املستوردين من التالعب».
وناشد النائب نقوال رئيس
عون
ميشال
اجلمهورية
«مجع مجيع اصحاب البنوك
يف القصر
واقتصاديني
ي وعدم خروجهم قبل
اجلمهور 
االتفاق على خطة اقتصادية
د من
تنقذ البلد واالقتصا 
االنهيار يف اسرع وقت».

وليد أبو سليمان :تشكيل حكومة
كفاءات أوىل خطوات إعادة الثقة
باالقتصاد اللبناني

لفت اخلبري اإلقتصاديوليد أبو
ن إىل ان «لبنان يشهد
سليما 
أزمة سياسية ومالية واقتصادية
حادة وهناك فقدان للثقة ب
االقتصاد الوطين والسياسيني
وتشكيلحكومة من أشخاص ذو
مسعة طبية وخربة سوف يعيد
رويدا ورويدا الثقة ويرممها
واملستهلكني
للمستثمرين
اخلارجيني والداخليني باالقتصاد
الوطين ومن هنا جاء تصريح 
البنك الدولي بنصيحة تشكيل
حكومة بأقرب وقت ممكن وإال
النتائج ستكون وخيمة وقد
يؤدي االمر إىل انهيار مالي».
ويف حديث إذاعي ،أوضح
أبو سليمان أن «الوضع
االقتصادي بأزمة منذ أشهر
ولكنالوضع املالي يشهد أزمة
حادة اآلن خاصة ان املصارف
مكشوفة على الدين السيادي
اللبناني ومن ورائهم املودعني
اللبنانيني وهذه اهلجمة على
املصارف أدت إىل التقنني
يف موضوع التحويل إىل اخلارج
ووضع سقوف للسحوبات وهذا
االمر انعكس سلبا على ثقة
املودعني بالقطاع املصريف
الذي كان عصب االقتصاد
الوطين و يشهد هذا القطاع نوع
من الزلزال وتشهد فروع هذه
املصارف هجمة من املودعني
حيث ان الثقة تفقد شيئا

فشيئا».
واعترب ان «هذا الوضع هو نتيجة
السياسات احلكومية السابقة
ونتيجة اهليكلية االقتصادية
واملالية حيث ان لبنان بات منذ
عقود بلد استريادي واستهالكي
بامتياز وهذا االمر جتلى بالعجز
يف امليزان التجاري والعجز
يف ميزانية الدولة وهذا االمر
أدى إىل عجز مبيزان املدفوعات
والشح يف العموالت الصعبة»،
مشريًا إىل ان «اليوم يقال حسب
تقرير «موديز» أنه لدىمصرف
ن من االحتياط االجنيب ما
لبنا 
بني الـ 5والـ 10مليار دوالر
علما انه على لبنان استحقاق يف
 28تشرين الثاني باليورو بوند
بقيمة مليار ونصف مليار دوالر
وكان العجز قد ختطى يف ميزان
العجز التجاري الـ 8مليار دوالر
يف أول ستة أشهر من السنة
وهنك نزيف حاد يف ميزان
املدفوعات والعمالت االجنبية
وهذا االمر سيؤدي إىل تقويض
القطاعات االقتصادية كافة
حيث ان االسترياد من اخلارج
بات شبه معدوم بعداالحتجاجات
بسبب تقنني املصارف وهذا
ينعكس على استرياد املنتجات
واالدوات الغذائية ولالسف
سينعكس سلبا على االمن
الغذائي واالجتماعي وسرتتفع
االسعار وهذا االمر بات جليا».

بو صعب مستقبال كوبيش
حبث وزير الدفاع الوطين يف
حكومة تصريف األعمال الياس
بو صعب مع املنسق اخلاص
لألمني العام لألمم املتحدة يف
لبنان يان كوبيتش ،يف تقرير
جملس األمن حول عمل اليونيفيل
يف لبنان وحول التزام لبنان
الدولية ،وتطرقا
جتاه القرارات
َّ
إىل الوضع االقتصادي واملالي
الضاغط الذي يعانيه لبنان مع
التشديد على ضرورة خِّ
اتاذ
ِّ
لتخطي هذه
اإلجراءات الالزمة
املرحلة.
كما جرى البحث يف موضوع
احلراك الذي يشهده لبنان
َّ
ومتت
منذ قرابة ثالثة أسابيع،
اإلشادة بالدور املسؤول الذي
يضطلع به اجليش اللبناني يف

ّ
يتعرض له من ضغوطات،
ظل ما
ّ
وبالعمل الذي قام به للحفاظ
على األمن ،إىل جانب عمله على
ضبط احلدود.
أن «اجليش
إىل
صعب
وأشار بو
َّ
عمد إىل فتح الطرقات يف
الوقت املناسب لتفادي أي
انفجار داخلي بني املواطنني
ِّ
مؤك ًدا
واملتظاهرين أنفسهم»،
«املؤسسة العسكرية َّ
تتخذ
أن
َّ
َّ
القرارات مبا خيدم املصلحة
العامة.
من جهته ،أثنى كوبيتش على
املميز يف
أداء اجليش اللبناني
َّ
متر
اليت
احلرجة
هذه املرحلة
ُّ
فيها البالد وعلى َّ
متكنه من فتح
الطرقات من دون القيام بأي
أعمال عنف.

حاكم مصرف لبنان رياض سالمة:

اإلقتصاد اللبناني ليس
واصالً اىل ح ّد اإلنهيار

قال حاكم مصرف لبنان رياض
إن «الظروف صعبة يف
سالمة ّ
لبنان بسبب احلراك القائم
وصعوبة التواصل أو اإلتصاالت
ً
مضيفا:
بسبب قطع الطرقات»،
«اتفقنا مع القطاع املصريف أن
يستمر بتقديم اخلدمات املصرفية
لزبائنه إلاّ يف حال وجود ظروف
أمنية تستدعي العكس يف
املنطقة املوجود فيها».
ويف حوار أجراه معه مدير مكتب
قناة « »DWاألملانية يف بريوت
باسل العريضي ،أوضح سالمة
أن ما قاله يف حديثه لشبكة
ّ
«أننا حباجة
«سي أن أن» هو
اىل حلول خالل أيام الستعادة
الثقة ،مّ
وإنا اإلقتصاد اللبناني
ً
حد اإلنهيار».
اىل
ال
واص
ليس
ّ
وتابع قائ ًال« :املوضوع اليوم
أصبح يف أيدي األحزاب
ألن
السياسية
والزعامات
اإلنطالقة الستعادة الثقة والعمل
الطبيعي يف اإلقتصاد اللبناني،
هذه العملية أصبح يف يدي
السياسيني واملسؤولني».
وأوضح سالمة أن مصرف لبنان
ال عالقة له بسياسات احلكومة
«مبعنى أن سياسات احلكومة
تنبع من املوازنة ومصرف لبنان
جزءا مما حتدده املوازنة او
ليس ً
توافق عليه».

وقال حاكم مصرف لبنان:
«مصرف لبنان متكن من احلفاظ
على استقرار سعر صرف
اللرية وهذا أساسي لإلستقرار
ّ
التضخم
وملنع
اإلجتماعي
وللمحافظة على الثقة».
وعن الفرق يف سعر صرف اللرية
الصرافني،
مقابل الدوالر لدى
ّ
قال سالمة« :الصيارفة يف
لبنان ،وتبعًا للقانون ،يستبدلون
ً
أوراقا نقدية فقط وال يقومون
بعمليات مصرفية أو شبه
مصرفية ،ولذلك هناك فرق
يف سعر اللرية بني الصرافني
والقطاع املصريف ،والعمليات
لدى الصرافني ال تشكل سوى
 %2من حجم العمليات»،
ً
مضيفا« :عندما يكون هناك
طلب إضايف ،يفرق الصراف يف
السعر بالنسبة للسوق املوجود
يف املصارف ،وهذا الفرق
لكن
وصل اىل حدود ،%4
ّ
هذا األمر موجود لدى الصرافني
عامليا وليس يف لبنان فقط».
ًّ
ويف اخلتام ،قال حاكم مصرف
إن «العمل املصريف
لبنان
ّ
اآلن مستقر وأصحاب القطاع
املصريف ما زالوا يعتمدون
سعر صرف اللرية الذي يعتمده
مصرف لبنان وهو  1515لرية
لبنانية للدوالر».
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لـبنانيات

بطيش :رحيله يفتح جرحا يف وجدان كل لبناني ..الرقيم :إن كان له من وصية فهي االلتزام بالدستور

لبنان ودع ميشال إده ورئيس اجلمهورية منحه وساما
ودع لبنان ظهر امس االول
اخلميس ،الوزير السابق ميشال
إده مبأمت رمسي وشعيب،
وترأس راعي أبرشية بريوت
املارونية املطران بولس عبد
الساتر ممثال البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،صالة اجلناز يف كنيسة
مار يوسف  -احلكمة يف مطرانية
بريوت املارونية  -األشرفية،
مبشاركة راعي ابرشية جبيل
املارونية املطران ميشال عون
واملطران بولس مطر ،ومبعاونة
لفيف من الكهنة.
رئيس
ممثل
حضر
وقد
اجلمهورية العماد ميشال عون
وزير االقتصاد يف حكومة
تصريف االعمال منصور بطيش،
ممثل رئيس جملس النواب نبيه
بري النائب مروان محاده ،ممثل
رئيس حكومة تصريف االعمال
سعد احلريري الوزير السابق
غطاس خوري ،الرئيس أمني
اجلميل ،ممثل الرئيس حسني
احلسيين،
حسن
احلسيين
الرئيس متام سالم ،ممثل عن
بطريرك االرمن االرثوذكس آرام
االول كيشيشيان ،نائب رئيس
جملس الوزراء يف حكومة تصريف
االعمال غسان حاصباني ،الوزراء
يف حكومة تصريف االعمال :مي
شدياق ،كميل ابو سليمان
وريشار قيوجميان ،سفري فرنسا
برونو فوشيه ،سفري سوريا
علي عبد الكريم علي ،النواب:
نديم اجلميل ،هنري حلو ،جان
عبيد ،نعمة افرام ،ميشال
معوض ،نقوال صحناوي واالن
عون ،الوزراء السابقون :ليلى
الصلح محاده ،منى عفيش،
ميشال فرعون ،بطرس حرب،
رمزي جريج ،نبيل دو فريج،
سجعان قزي ،زياد بارود ،وليد
الداعوق ،شكيب قرطباوي،
ادمون رزق ،عادل قرطاس،
خليل اهلراوي وبشاره مرهج،
النواب السابقون :صالح حنني،
اميل رمحه ومروان ابي فاضل.
كما حضر نقيب احملررين جوزيف
قصيفي ،مفوض احلكومة لدى
احملكمة العسكرية القاضي بيرت
جرمانوس ،مدير عام املوارد
املائية والكهربائية يف وزارة
الطاقة واملياه الدكتور فادي
قمري ،راعي ابرشية بريوت
وتوابعها للروم االرثوذكس
املطران الياس عوده ،رئيس
جملس القضاء االعلى السابق
القاضي جان فهد ،رئيس جملس
شورى الدولة السابق القاضي
شكري صادر ،منى اهلراوي،
ملى متام سالم ،رئيس الرابطة
املارونية نعمة اهلل ابي نصر
واعضاء اهليئة االدارية ،رئيس
اجمللس العام املاروني الوزير
السابق وديع اخلازن واعضاء
اهليئة االدارية ،نائب رئيس
احلزب التقدمي االشرتاكي دريد
ياغي ،أمني عام حزب «الكتلة
الوطنية» بيار عيسى ،كارلوس
اده ،رئيس مجعية فرسان
مالطا القنصل مروان صحناوي،
مدير مكتب االعالم يف رئاسة
اجلمهورية رفيق شالال ،نقيبا
انطوان
السابقان
احملامني
اقليموس ورميون شديد ،رئيس

مجعية «فرح العطاء» الدكتور
ملحم خلف مرتئسا وفدا من
اجلمعية ،رئيس رابطة الالتني
رفيق بازرجي ،رئيس الرابطة
السريانية حبيب افرام ،االمني
العام السابق للمنتدى القومي
العربي معن بشور ،رئيس
حركة «االرض» طالل الدويهي،
رئيس «املركز الكاثوليكي
لالعالم» االب عبدو ابو كسم،
امني عام املدارس الكاثوليكية
االب بطرس عازار ،ميشال
بشاره اخلوري ،الدكتور داود
الصايغ ،السفري روبري عرب،
رئيس مرفأ بريوت السابق
انطوان حبيب ،توفيق سلطان،
وشخصيات
منسى
كميل
سياسية ودبلوماسية وحقوقية
وفكرية وثقافية واجتماعية.

الرقيم

بعد االجنيل املقدس ،تال
اخلوري عصام ابراهيم الرقيم
البطريركي وقال فيه« :الربكة
الرسولية تشمل بناتنا وأبناءنا
األعزاء :يوال الياس ضوميط،
زوجة املرحوم الوزير ميشال
سليم اده ،وأبناءه وابنته
وشقيقته وعائالتهم ،وسائر
ذويهم وأنسبائهم يف الوطن
واملهجر احملرتمني .رجل القانون
والسياسة والثقافة ،الوزير
ميشال اده ،يغادرنا حبزن على
لبنان إىل بيت اآلب يف السماء.
حزن عليه وهو يراه يتشوه
باملمارسة السياسية ،ويفقد
شيئا فشيئا فلسفة هويته اليت
رمسها ميشال شيحا صديقه
وصاغها يف الدستور .فاجنلت
دعوته التارخيية كمساحة للعيش
معا ،والوحدة يف التنوع ،واحلوار
واالنفتاح واحلرية ،مع الرهان
على حفظها كلها بروح املواطنة
اليت هي أساس االنتماء إىل
الوطن اللبناني .هذا كان قانون
إميان ميشال اده الذي جاهر
به ،وعاشه ،وجسده يف كل
نشاطاته وأعماله ،كمحام ورجل
أعمال ،ورائد صحافة ورجل
سياسة ودولة ،ووزير ،ورئيس
كإنسان
وخباصة
مجعيات،
مرهف يف إنسانيته ،وسخي
بعاطفته وبعطاء يده بصمت
وفرح ،وكرجل ثقافة موسوعية،
وحكمة ،ورؤية وطنية ثاقبة».
أضاف« :إنه سليل بيت
وأسرة كرميني .والده سليم
اده ،االختصاصي يف الشأن
املصريف ،ووالدته ايزابيل
ملحمه .يف هذا البيت تربى
أحسن تربية مسيحية ،أخالقية
واجتماعية وإنسانية ،مع شقيقته
السيدة جورجني اليت أسست
عائلة مثله مع زوجها الوزير
السابق هنري طربيه .تتلمذ لدى
اآلباء اليسوعيني يف دروسه
العامة ،ويف اختصاصه باحلقوق،
فنسج له صداقات على مقاعد
املدرسة واجلامعة وخباصة مع
رفيقي التخرج اجلامعي املغفور
هلما رئيسي اجلمهورية الياس
سركيس ورينيه معوض .بدأ
نشاطه سنة  1951بإنشاء مكتب
حماماة خمتص باحلقوق التجارية
واألعمال ،فكان حمامي العديد من
الشركات واملقاوالت اللبنانية
والدولية ،فأزهر نشاطه .ارتبط

الوزير السابق ميشال إده اىل مثواه األخري
يف سر الزواج املقدس بشريكة
حياة من أسرة كرمية هي السيدة
يوال الياس ضوميط .عاشا معا
حياة زوجية سعيدة باركها اهلل
باألبناء األربعة واالبنة الوحيدة.
فوفرا هلم أحسن تربية على
مثاهلما مع العلم اجلامعي الذي
مكنهم من حتمل مسؤولياتهم
وتأمني عيشهم الكريم .وسر
بثالثة منهم يؤسسون عائالت
رضية ،أبهجت قلبه وال سيما
األحفاد الذين غمرهم بكامل
حبه وحنانه وهم بادلوه العاطفة
إياها .وها هو يرتك لكم ،أيها
األحباء ،إمسا وتراثا وإرثا على
املستوى اإلنساني واالجتماعي
والوطين ،وأمله وطيد بأنكم
ستثمرون هذا الكنز النفيس
إحياء لذكراه».
وتابع« :ميشال اده رجل
دولة وسياسة .متيز بتعاطيه
املثقف،
بذهنية
السياسة
واحرتام التوازنات ،وسداد
للدستور
واألمانة
النظرة،
وامليثاق الوطين .شارك يف
احلكم ما يفوق الثالثني سنة
بدءا من سنة  1966يف عهد
الرئيس شارل حلو ،عندما
أسندت إليه وزارة الربيد والربق
واهلاتف اليت طورها بالتعاون
مع الفرنسيني ،ثم وزارة
اإلعالم يف عهد الرئيس الياس
سركيس ،ومن بعدها وزارة
الثقافة والتعليم العالي يف
عهد الرئيس الياس اهلراوي،
وأخريا عني وزير دولة سنة
 .1996فيشهد اجلميع لتفانيه
ومعرفته ومهارته وكرب نفسه
يف ممارسة هذه املسؤوليات.
عايش النكبة الفلسطينية سنة
 1948فتبنى قضيتها وناصرها
وكتب عنها .وتعمق يف معرفة
امللف الصهيوني وفكره وخطره
وأطماعه على لبنان والوطن
العربي .وكتب الكثري حول
بفضل
املوضوعني.
هذين
انفتاحه الوطين شغل منصب
نائب رئيس مؤسسة العرفان
الدرزية ،ورئيس جوقة الشرف
الفرنسية ،ورئيس شرف جريدة
لوريان  -ليجور ،ورئيس مجعية
خرجيي مدرسة اجلمهور ،وسواها
من اجلمعيات اخلريية».
الكنيسة
«أوىل
وأردف:
املارونية اهتماما خاصا ،فرئس
جلنة ترميم كاتدرائية مار جرجس
بعد أن هدمتها احلرب املشؤومة،
وهي عزيزة على قلبه ال سيما
وأن جديه ساهما يف تشييدها،
فكان هو أكرب املساهمني يف
الرتميم الذي أعاد إليها بهاءها

حبلة أمجل .ومن املؤمل أن حيول
احلراك الشعيب العارم دون
إمكانية جنازته يف رحابها.
وترأس الرابطة املارونية أربع
سنوات ،وصوب عملها ،وأعاد
النظر يف نظامها .ويف سنة
 2006أسس مع املثلث الرمحة
سلفنا البطريرك الكردينال
مار نصراهلل بطرس صفري
املؤسسة املارونية لالنتشار
للعمل على قيد نفوس املوارنة
على
واحلصول
املنتشرين
اجلنسية اللبنانية .ففتح هلذه
الغاية مكاتب يف عدد من
عواصم الدول».
وختم« :أجل ،بغيابه خيسر
لبنان قامة وطنية كبرية ،يفتقد
ألمثاهلا ،لكي ينهض من معاناته
السياسية واإلقتصادية واملالية
واالجتماعية .وإن كان له من
وصية للمسؤولني السياسيني
عندنا فهي أن يعودوا إىل
الدستور ويلتزموا به نصا
وروحا .ولنا أمل كبري أن ميشال
اده الذي أحب اهلل والكنيسة
ولبنان ،سيكلل بإكليل اجملد
السماوي ،ويشفع بوطنه لدى
العرش اإلهلي .على هذا األمل
واكراما لدفنته وإعرابا لكم عن
عواطفنا األبوية ،نوفد اليكم
سيادة أخينا املطران بولس عبد
الساتر رئيس أساقفة بريوت
السامي اإلحرتام ،لريئس بامسنا
حفلة الصالة لراحة نفسه وينقل
اليكم مجيعا تعازينا احلارة .تغمد
اهلل روح فقيدكم الغالي بوافر
الرمحة ،وسكب على قلوبكم
بلسم العزاء».

بطيش

ثم قلد بطيش باسم رئيس
اجلمهورية ،الراحل وسام االرز
الوطين من رتبة ضابط أكرب،
وقال« :رحيل الوزير السابق
ميشال إده ،يفتح جرحا يف
وجدان كل لبناني ،وخصوصا
من اجليل الذي عاصره إنسانا
شامال ،ومثقفا ،ووطنيا ،وحمبا
للخري ،ومؤمنا بربه ،وخملصا
ملسؤولياته الوطنية .فكان
واالنفتاح،
لألصالة
قدوة
خمتصرا يف شخصيته رسالة
لبنان إىل العامل .عظيم هو
بتواضعه ،نهم يف ثقافته،
وموضوعي عندما اندحر العقل
يف لبنان وتناثر اللبنانيون
خلف املتاريس .مل حتد بوصلته
السياسية والعروبية الدقيقة
عن مصدر الصراعات واملشاكل
واملؤامرات على لبنان .ومن
خالل تبحره بالشأن االسرائيلي،
والصهيونية تارخيا وحاضرا،

كتب ،وعلم ،وحاضر ،وجاهر
مبا يشعر به كل لبناني يف
صميمه ،وهو أن عدونا واحد،
وصراعنا معه وجودي ،وال جيب
أن نتلهى بتجاذبات تفقدنا
مناعتنا أمامه ،وتالمحنا».
أضاف« :إنساني كان ميشال
إده ،دون غاية أو اعتبار ملصلحة
ذاتية .أعطى الشباب دعما علميا،
اميانا منه بأنهم لبنان اجلديد
واملتجدد .وانتشرت عطاءاته
بصمت املؤمنني ،ألنه غالبا ما
تكتم على أعماله االنسانية.
رصني كان يف عمله الوزاري،
لكن حضوره الوطين ختطى عتبة
الوزارات اليت شغلها ،فبات
مرات عدة على قاب قوسني من
الرئاسة األوىل .وليتنا خربنا ما
كان سيخلفه من بصمات على
وجه لبنان ،لو قدر له النجاح
يف الوصول إىل سدة الرئاسة.
ماروني كان وفخور مبارونيته،
لكنه عاشها ليس فقط التزاما
روحيا وتراثيا وكنسيا ،بل
باألحرى التزاما بقبول اآلخر،
والعيش معه بكرامة ،وانفتاح،
واحرتام متبادل .فهم ميشال
إده أيضا ،أن لبنان ال حتده
اجلغرافيا يف بقعة صغرية من
هذا املشرق العربي ،بل حدوده
الكون ،فعمل عرب «املؤسسة
اليت
لالنتشار»
املارونية
أسسها مع البطريرك الراحل
مار نصراهلل بطرس صفري ،على
توطيد الروابط بني جناحي لبنان
املقيم واملغرتب ،وابقاء جذور
املنتشرين نابضة باحلياة».
وتابع« :أيها الراحل الكبري
ميشال إده ،أقف اليوم حبزن
يف يوم وداعك ،ممثال فخامة
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون ،الذي حيمل يف قلبه
ووجدانه تقديرا كبريا لشخصك
ومزاياك الوطنية ،ألضع على
نعشك وسام األرز الوطين من
رتبة ضابط أكرب الذي منحك
إياه فخامة الرئيس ،سائال
اهلل تعاىل أن يشملك برمحته،
وأصدقاءك
عائلتك
ويلهم
الصرب والتعزية».

اقليموس

بدوره ،قال قليموس باسم
نقيب احملامني يف بريوت اندره
الشدياق« :قدر احملاماة كقدر
لبنان يف زمننا الرديء هذا،
ان خيسر رجاالته الرجال .اليوم
توقف قلب كبري عن اخلفقان،
انه قلب ميشال اده ابن هذا
الوطن الصغري الذي افنى
العمر فيه عطاء وكربا من خالل
عنوانني اساسيني طبعا حياته
احملاماة واملارونية احلقة».
أضاف« :يا فقيد لبنان ،لقد
آمنت وآمنا معك ،بأن احملاماة
هي ممارسة للشهامة والكرب
وقول للحق ورفع للظلم ومدرسة
للعرب ،وان املارونية هي تذويب
لألنانيات يف مصلحة الوطن
العليا وليس يف تذويب الوطن
وتفتيته يف مصلحة شخص او
عائلة او حزب او عشرية .لقد
آمنت وآمنا بأن كرامة احملاماة
هي حريتها وان ال حدود هلا
سوى التهذيب والكالم املباح،
وان املارونية هي احلرية عينها،
حدودها السماء والضياء وحرية

االخرين يف الوطن .لقد آمنت
وآمنا معك بأن احملاماة تعين
اجلرأة يف املطالبة حبقوق املوكل
كاملة دومنا خوف من ظلم وظامل
او قدرة قادر ،وان املارونية
هي املطالبة حبقوق املواطن من
مغتصبيها يف الداخل واخلارج
دومنا خوف او وهن او احنناء
هامة».
وتابع« :أيها الكبري ،لقد علمتنا
ان احملاماة كما املارونية
مسؤولية وامانة وعطاء وان
مسؤولية
االوطان
قيادة
وامانة ،وان هذه املسؤولية
تتنافى واملزاجية واالرتهان
والوهن امام املغريات كافة.
لقد علمتنا ان الكف امللوث بدم
االبرياء ومال الذل ال يوجع اال
صاحبه وان النزاهة ليست شعرا
او مغنى بل منط حياة وخبز دائم
ملعنى االنسانية .لقد علمتنا
أال خناف ظاملا بل عليه ،وان
القهر يستنفد القاهر وال مييت
املقهور ،وان حوار االسياد
وحده ينبت العزة واجملد وبراعم
االمل».
وقال« :أيها املاروني االصيل،
لقد رددت دوما بأننا ال نكون
موارنة اال اذا حاورنا وحاولنا،
ال نكون موارنة اال اذا واجهنا
ووجهنا ،ال نكون موارنة اال
اذا حتررنا وحررنا ،وال نكون
موارنة اال اذا ربطنا اللبنانيني
وموارنتهم برباط من الصدق
والشجاعة والثقة واالنفتاح
وقبول االخر ،الن انفتاحنا ليس
وليد خوف او نقص او مصلحة
امنا سر قوتنا وجوهر متيزنا».
أضاف« :أيها احملامي ،لقد
آمنت دوما بأن نقابة احملامني
هي احلصن احلصني للحريات
العامة وحقوق االنسان واملدافع
االول عن كرامة املواطن
والوطن ،وقدمت هلا كل القوة
والدعم وكنت املوصي دوما
بإبقائها معقال للوحدة الوطنية
اجلامعة ومبنأى عن التجاذبات
السياسية الرخيصة يوم تعرض
الوطن لغدر الغادرين وغصب
العاصبني وذل املتآمرين .فيا
ابن العائلة الكرمية اليت اعطت
والوطن
واملوارنة
احملاماة
كبارا يف العطاء دومنا منة،
وعد نقابتك بأنها ستبقى على
اصالتها ورسالتها دون ان
ينضب معينها من الرجال الرجال
الذين محلوا هم الوطن عرب
الزمن وما زالوا انها املشرقة
دوما وابدا».
وختم« :أيها الراحل بصمت من
جرحه الصمت ،يا عاشق احملاماة
كما احلبيبة ،لن يفصلك املوت
عنها ،انها بكيانك ولدنك
وستكون خري مدافع يف رحاب
السماء عن قضية وطنك
اجلريح ،عل العلي القدير يدرج
حلها دائرة تنفيذ االعاجيب.
فباسم حضرة نقيب احملامني
يف بريوت االستاذ اندره
شدياق واعضاء جملس النقابة
وبامسي الشخصي نتقبل من
الديان احلكم والقدر ،ونتقاسم
مع عائلة اده االسى العميق.
فسالم لك وسالم عليك يا أعز
الراحلني حيث انت يف مملكة
اجملد الذي ال يزول».
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لـبنانيات

شهيب دعا طالب احلراك ملتابعة الدراسة:

الوزارة بتصرف التفتيش والقضاء

عقد وزير الرتبية والتعليم العالي
أكرم شهيب مؤمترا صحافيا حول
ملف تعليم النازحني السوريني
والنقص يف التمويل ،ووضع
نفسه والوزارة بتصرف التفتيش
والتدقيق والقضاء .كما وجه
كلمة إىل الطالب املتظاهرين.
وقال شهيب« :بعد احللقة
التلفزيونية البالغة األهمية حول
ملف الفساد يف إدارات الدولة
واليت نقدر القيمني عليها ،يهمين
ان أؤكد على األمور اآلتية :لقد
أثري يف ملف الرتبية موضوع
ضياع تسعة ماليني دوالر يف
السوريني،
النازحني
ملف
والذي هو يف الواقع نقص يف
التمويل وفاقا ملا أكدته منظمة
اليونيسف يف رسالة وجهتها
إلينا وسنوزعها عليكم .وألن
البعض يف وسائل التواصل
اإلجتماعي تعاطى مع ما أثري يف
هذا التحقيق وكأنه واقعة حمققة،
وتعزيزا للشفافية ،وانطالقا من
تقديرنا لدور اإلعالم يف مكافحة
الفساد ،ويف ضوء كل ما ورد
يف هذه احللقة املتعلقة مبلف
تعليم السوريني بادرت إىل:
أوال :توجيه كتاب إىل التفتيش
املركزي لوضع يده على هذا
امللف لتبيان احلقيقة بأعلى
معايري الشفافية.
ثانيا :إن عملية صرف األموال
اليت تصل إىل الوزارة من
الدول املاحنة عرب اليونيسف،
واملخصصة لتعليم النازحني
السوريني ،ختضع آللية حمددة
سلفا من جانب اليونيسف،
ويتم تدقيقها من جانب شركة
تدقيق دولية مستقلة مكلفة
من منظمة األمم املتحدة ،وذلك
ملنع استخدام هذه األموال يف
غري ما هي خمصصة له ،وفاقا
خلطة عمل سنوية توضع قبل
حتويل األموال ،وتوافق عليها
اليونيسف .إذا ،تتم اإلستعانة
مبدرسني مستعان بهم من جانب
الوزارة ،ويتم تأمني املستحقات
املالية هلم من جانب اجلهات
اليونيسف
بإشراف
املاحنة
ومبتابعة من مدقق خارجي ال
عالقة للوزارة به .وبالتالي ان
احلديث عن هدر باألموال يف
هذا امللف يف الوزارة هو يف
غري مكانه الصحيح.
ثالثا :إنين كوزير أضع نفسي
يف هذا امللف ويف أي ملف آخر،
بتصرف التحقيق إذا ما دعت
احلاجة إىل ذلك ،وأؤكد بأنين
والوزارة حتت سقف القانون
وعلى استعداد للتعاون بكل ما
هو مطلوب مبلف  RACEأو غريه.
ويف هذا السياق ،فإن أبواب
الوزارة مفتوحة ألي حتقيق من
أي جهة رقابية أو قضائية كانت
حملية او حتى خارجية».

وأمل أن «تؤخذ هذه احللقة
التلفزيونية على حممل اجلد
وأن تشكل بابا حقيقيا للولوج
إىل اإلصالح املنشود وكشف
الفساد وحتقيق احملاسبة بكل
امللفات ،وعلى مستوى كل
اإلدارة اللبنانية».
وقال« :هذا من جهة ،ومن جهة
اخرى فقد وقعت على اجلداول
املتبقية من مستحقات األساتذة
املستعان بهم لدوام التالمذة
النازحني بعد الظهر ،كما وقعت
جداول سداد مستحقات املديرين
والنظار واألساتذة املتعاقدين
يف الثانويات الرمسية ،ومنطقيت
النبطية والشمال .وبذلك تكون
وزارة الرتبية قد سددت كامل
املستحقات على تنوعها املرتتبة
عن العام الدراسي املاضي
 .2019 / 2018وذلك بعدما
حولت منظمة اليونيسف إىل
الوزارة  7.5ماليني دوالر من
أصل املبلغ املستحق للوزارة
وقيمته  8.6ماليني دوالر والذي
أثار التساؤالت وجرى احلديث
عنه بأنه ال  9ماليني دوالر
الضائعة ،مع العلم بأن هذا
النقص ليس جبديد بل حيصل
عرب السنوات ،وإذا كان من
معلومات حول مرحلة سابقة تتعلق
بهذا امللف ،أقول مرة جديدة أنا
مع كل ما يساعد على تبيان
احلقائق وحتديد املسؤوليات.
وإذا ما اتيحت لنا الفرصة،
فإننا سنعمل على تأمني الضمان
اإلجتماعي لألساتذة املتعاقدين.
وقد شكلنا جلنة هلذا األمر تتألف
من وزارات الرتبية واملالية
والعمل ومن الضمان اإلجتماعي.
وإن إجناز هذا امللف يأتي من
اقتناعنا الراسخ بأن االستثمار
بالرتبية حيتاج اىل إعطاء املعلم
حقه واحلفاظ على كرامة عيشه،
وهذا ما نسعى اليه على صعيد
اعطاء االساتذة املتعاقدين حقهم
بالضمان االجتماعي .مع السعي
إىل إدخاهلم الحقا يف املالك،
وسأعمل على ذلك من خالل أي
موقع أكون فيه».
أضاف« :أخريا ،بعد هذه احلركة
اإلحتجاجية للطالب وهم بارقة
أمل ومخرية مستقبل هذا الوطن،
أقول هلم إبقوا على وحدتكم،
وإبقوا كلمة واحدة ،وابتعدوا عن
الطائفية واملذهبية واملناطقية،
وعن كل ما يفرقكم .لقد مسعت
صوتكم ،لكن امسعوا هذا الرأي
اآلخر .عودوا إىل املدارس حتى
الثانية من بعد ظهر كل يوم،
وتظاهروا طيلة بعد الظهر كل
يوم ،فهذا حقكم وهو دليل
صحة ،حيفظ مسريتكم الرتبوية
وال يضيع عامكم الدراسي،
وميكنكم من متابعة وقفتكم
النضالية يف آن معا».

التقدمي تعليقا على الدعوة للتجمع امام منزل
جنبالظ  :ندعو للهدوء واحرتام حرية الرأي

صدر عن احلزب التقدمي
اإلشرتاكي ،تعليقا على دعوات
التجمع أمام منزل جنبالط
البيان التالي« :عطفا على ما
تناقلته بعض وسائل التواصل
اإلجتماعي عن جتمع من املزمع
إقامته اجلمعة أمام منزل رئيس

احلزب التقدمي اإلشرتاكي وليد
جنبالط يف كليمنصو ،يدعو
احلزب مجيع أعضائه ومناصريه
إلتزام اهلدوء التام وإحرتام حرية
التعبري عن الرأي اليت لطاملا
كانت من الثوابت اليت يدافع
عنها يف نضاله ومسريته».

بو عاصي مستذكرا ديغول :دخل السلطة مرفوع
الرأس وغادرها عالي اجلبني ألنه كان صادقا مع شعبه
مهما عال شأن السياسي يبقى عرضة ملساءلة الشعب
استذكر النائب بيار بو عاصي
ما حصل يف فرنسا يف احداث
يف ايار « 1968حني انتفض
جيل الشباب يف ظرف اقتصادي
واجتماعي صعب على قيادته
السياسية وعلى رأسها الرئيس
الكبري شارل ديغول».
وقال يف بيان له« :انه شارل
ديغول ،حمرر فرنسا من النازية
وواضع أسس دستورها اجلديد
وصانع عودتها إىل نادي األمم
العظمى ومقعدها الدائم يف
جملس األمن.
يف الثالثني من شهر أيار من
العام نفسه جرت تظاهرات
مضادة يف العاصمة باريس
واملناطق الفرنسية املختلفة
دعما للجنرال .اختذ الرئيس
الفرنسي على اثرها قرارا حبل
اجمللس النيابي وإجراء انتخابات
نيابية مبكرة .ويف العام ،1969
فيما كان الصراع ما زال حمتدما،
اختذ قرارا بإجراء استفتاء لتنظيم
الالمركزية وإعادة النظر يف
جملس الشيوخ .وأكد الرئيس
ديغول أنه يف حال سقوط
االستفتاء سوف يتنحى عن
احلكم .صوت الفرنسيون ضد
االستفتاء بفارق نقطتني ،أي
 52باملئة فما كان من الرئيس
الكبري سوى التقدم باستقالته
واخلروج من املشهد السياسي
متفرغا للكتابة حتى مماته عام
.»1970
أضاف« :يف تسلسل األحداث
تلك سيل من العرب .مهما عال
شأن السياسي املؤمتن على
مصاحل الناس والبالد ،يبقى
عرضة ملساءلة الشعب وغالبا
على حني غفلة.
أعطى الرئيس ديغول ما مل
يعطه رئيسا لفرنسا ،ال قبله
وال بعده .لكن اإلنسان هرم
ورمبا مل يعد له شيء يقدمه
واحلياة مستمرة متقلبة نبضها
شباب يواكب العصر ويصنع
الزمن احلاضر وحيلم باملستقبل،
فتتسع اهلوة بني احلاكم
واملواطن فال يعود يسمع
احدهما سوى صدى صرخة اآلخر
حتى حيصل االنفصال.
من ثوابت التاريخ واجملتمعات
ان تظاهرات الدعم والتأييد ال
تقوي رئيسا بل غالبا ما تضعفه
ألنها تظهر عجزه كونه اصبح
حباجة هلا .احلاكم القوي يكون
قويا بوقوف شعبه هادئا إىل

جانبه.
مل يقل شارل ديغول يوما إنه
الدولة كما قاهلا لويس الرابع
عشر ولو كان لدى الرئيس
الفرنسي شيئا من امللوكية.
مل يلجأ يوما إىل حتسني ظروف
حياة العائلة واألزالم على
حساب الدولة واملال العام حني
كان نافذا مقتدرا.
مل ينقلب يوما عند الشدائد
ليقول ان على الدولة استعادة
ثقة املواطنني بها ،متناسيا
بأنه هو رأس الدولة واملؤمتن
على دستورها وأدائها.
غالبا ما يتسلل السياسيون إىل
جنة السلطة من أقبية الوعود
الكاذبة.
شارل ديغول دخل السلطة
مرفوع الرأس وغادرها بعد عشر
سنوات عالي اجلبني ،ما لسبب
اال النه كان صادقا مع شعبه
ومع نفسه وزهد بنفسه فداء
لشعبه».
وتابع« :ذاك رئيس دخل
السلطة خمادعا ومارسها فاشال
وخرج منها إىل غياهب اخليبة
والنسيان.
فتحمل
وعد
رئيس
هذا
املسؤوليات وأجنز.
وحده اإلجناز مفتاح باب التاريخ
والذاكرة اجلماعية ملهمة األجيال
ومرجعها.
رب قائل إن على الشعب ان
يضع نصب عينيه استقرار
البالد قبل أي حترك.
وماذا عن احلكام والسياسيني،
أليست تلك مسؤوليتهم األوىل
قبل رمي اللوم على الناس؟
حني قال املشرع الروماني
( quieta non movereال تهز
االستقرار) كان يتوجه قطعا
للسياسيني وليس للشعب،
فهل من سامع يصغي آلالم
وتطلعات الناس فيستجيب ويف
ذلك أساس كل استقرار؟».
وختم أبو عاصي علها غمزة
ساخرة من لدن التاريخ .ولد
شارل دي غول ،كما والده ،يف
الثاني والعشرين من تشرين
الثاني ،يوم ذكرى استقالل
لبنان عن فرنسا .ولكنه اختار
ان يدفن يف ظل أرزة من لبنان
تسهر عليه ابدا.
وحدهم الكبار يعتربون من
دروس الكبار وأكرب الدروس
ان اجملد باطل والرياء زائل
والشعب باق والوطن باق باق.

اجليش :اجلانب اللبناني دان يف االجتماع الثالثي
االنتهاكات االسرائيلة وجدد االلتزام بال 1701

صدر عن قيادة اجليش  -مديرية
التوجيه ،البيان اآلتي« :عقد
قبل ظهر اليوم اجتماع ثالثي
يف رأس الناقورة برئاسة قائد
قوات األمم املتحدة املؤقتة يف
لبنان اللواء ستيفانو دل كول
حبضور منسق احلكومة لدى
قوات األمم املتحدة املؤقتة
العميد الركن حسيب عبدو على
رأس وفد من ضباط اجليش
اللبناني.
وأدان اجلانب اللبناني االنتهاكات
االسرائيلية املتكررة للقرار 1701

واستعرض اخلروقات اليت يقوم
بها العدو اإلسرائيلي للسيادة
اللبنانية برا وحبرا وجوا ،خصوصا
يف ما يتعلق باخلرق األخري يف
منطقة الوزاني.
وإذ جدد االلتزام بالقرار
 1701جبميع مندرجاته ،طالب
اجلانب اللبناني بانسحاب العدو
اإلسرائيلي من مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا وبلدة الغجر،
مذكرا بالبقعة  B1احملتلة ،داعيا
اجملتمع الدولي إىل العمل على
استعادة لبنان حقوقه البحرية».

استقبل رامبلينغ وترأس اجتماعا تربويا

الراعي :كنا واياكم نعلم طالبنا واليوم
فان الشعب والطالب هم من يعلموننا

الراعي مستقبال رامبلينغ

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قبل ظهر امس االول،
يف الصرح البطريركي يف
بكركي ،السفري الربيطاني يف
لبنان كريس رامبلينغ الذي
أشاد بـ «مواقف البطريرك
الوطنية يف هذه املرحلة الدقيقة
يف لبنان» .واشار السفري
الربيطاني بعد اللقاء اىل «اهمية
دور غبطة البطريرك والرؤساء
الروحيني يف مجع كل االطراف
وتقريب وجهات النظر» ،الفتا
اىل انه «يقوم جبولة عليهم يف
هذا االطار».
اضاف« :لقد سررت جدا بلقائي
غبطة البطريرك وقد ناقشنا معا
التطورات احلالية وحنن كدولة
بريطانية نواصل العمل من اجل
استقرار لبنان ومصاحله .ونتمنى
تشكيل حكومة جديدة سريعا
تكون جيدة وفاعلة وقادرة على
مواجهة كل التحديات».

اجتماع تربوي

بعد ذلك ترأس الراعي اجتماعا
تربويا استثنائيا شارك فيه عدد
من االساقفة والرؤساء العامني

والرئيسات العامات واالقليميات
التنفيذية
اهليئة
واعضاء
للمدارس الكاثوليكية.
يف مستهل اللقاء القى الراعي
كلمة شكر فيها املدارس «على
تربية الطالب على مفهوم
املواطنة الصحيحة وحمبة الوطن
والوحدة يف التعددية والتنوع،
االمر الذي ظهر يف التحرك
الطالبي الذي علينا ان نثمره
وحنافظ عليه ،طبعا مع احلفاظ
على مصلحة الطالب وحقهم
يف العلم وعدم خسارة عامهم
الدراسي».
وتابع« :علينا ان نشجعهم وان
نساعدهم كي يستمروا بتحركهم
على مستوى املواطنة واالنتماء
اىل الوطن وليس اىل املذهب
او الطائفة او الدين او احلزب.
فالوالء يكون اوال وآخرا للوطن
اللبناني وكل الباقي هو وسيلة
وليس غاية ،من اجل خدمة هذا
الوطن».
وختم« :كنا واياكم نعلم طالبنا
واليوم فان الشعب والطالب
هم من يعلموننا».

االحرار :حلكومة اختصاص من حياديني ومستقلني

وجه اجمللس األعلى حلزب
الوطنيني األحرار يف بيان اثر
اجتماعه األسبوعي ،برئاسة
رئيس احلزب دوري مشعون،
يف البيت املركزي للحزب -
السوديكو« ،نداء اىل رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
بعد خطابه األخري ،الذي نرى فيه
اجيابية ،أن الساعة الوطنية تتجه
حنو االنهيار الوطين واالقتصادي

واالجتماعي ،وتنذر بالويل الكبري،
أال تستحق اصوات اللبنانيني
اليت تصدح يف شوارع وساحات
لبنان من فخامتكم ،واليت أيدت
مطالبها يف خطابكم ،أن تسرعوا
يف تأليف حكومة حتظى بثقتهم
وتستجيب لطلباتهم ،حكومة
حياديني
اختصاصيني
من
ومستقلني تعيد االمل ملستقبل
شبابنا وطموحاتهم؟».

املدعي العام املالي استجوب الرئيس السنيورة

انتهى املدعي العام املالي
القاضي علي ابراهيم من
االستماع اىل الرئيس فواد
السنيورة يف قصر العدل.
وكانت املعلومات قد أشارت اىل
أن استجواب الرئيس السنيورة
دام  3ساعات ،ومتحور حول ملف
صرف الـ  11مليار دوالر عندما
كان رئيسا للحكومة بني عامي
 2006و .2008
والحقًا نقل موقع «العهد»
عن القاضي ابراهيم قوله إنه
«استمع إىل رئيس احلكومة

األسبق النائب فؤاد السنيورة
يف الدعوى املقدمة ضده بشأن
قضية الـ 11مليار دوالر»،
موضحا أن السنيورة فاجأه
ً
باكرا ،وأنها
مكتبه
إىل
حبضوره
ً
كانت جلسة استماع مطولة.
وكان املدعي العام التمييزي
القاضي غسان عويدات قد أشار
باألمس اىل أنه»بسبب تعذر إبالغ
الرئيس السنيورة مبوعد اجللسة،
تقرر جدولتها من خالل النيابة
العامة التمييزية وحتديدها يوم
اخلميس يف  14اجلاري».

شباب من احلراك يتجمعون امام منزل السنيورة

عمد شباب من احلراك اىل
التجمع امام منزل الرئيس فؤاد
السنيورة.

وردد الشبان شعارات دعت إىل
«احملاسبة واسرتداد االموال
املنهوبة».
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لبنانيات

حذر من جماعة ودعا السياسيني لالعرتاف بفشلهم

افرام :إنها ثورة القيم أمام الفساد
واملعرفة يف وجه اجلهل

اعترب النائب نعمة افرام أن
«الثورة القائمة ليست عادية
بل هي ثورة القيم أمام الفساد
واملعرفة يف وجه اجلهل،
وستنتصر على الفساد واجلهل
وستكتب التاريخ حبرب املنتصر،
ومن يراهن على انطفاء شعلتها
خمطئ».
وحذر من «جماعة يف القريب
العاجل» ،داعيا «السياسيني
واألحزاب إىل االعرتاف بفشلهم
وتشكيل حكومة جديدة متخصصة
ومنزهة تضم منتشرين ومقيمني
ممن ال يستحي حاضرهم من
ماضيهم ومن غري املرتبطني
بالفشل».
وقال« :منذ تأليف احلكومة،
أبديت حتفظا كبريا عن مسار
عملها .وطرحت يف العديد من
املناسبات رؤييت الشخصية يف
سبل معاجلة ملفات رئيسية مثل
النفايات والكهرباء واالتصاالت،
وخطة مخسية لتصفري العجز
يف جلنة االقتصاد .حاولت
ما استطعت إطالق صفارات
إنذار منذ أعوام من أننا مقبلون
على االنهيار لكن مل يسمع
أحد ،وقبل االنتفاضة الشعبية
بأشهر ،ومتسكا باقتناعاتي ومبا
أؤمن به ،بدأت أطرح على ذاتي
فكرة العودة إىل استقاللي
التام ألكون منسجما بالكامل
مع اقتناعاتي .أقول ذلك ،ألني
توقعت وصرحت قبل االنتفاضة
الشعبية ،بأننا إذا أكملنا يف
مسار تتحكم فيه االعتبارات
السياسية واحملاصصة من دون
عمل انقاذي جدي وحمرتف،
وبالعمق ،فسنصل قريبا جدا
إىل الوضع الذي حنن عليه
اليوم .وكل املؤشرات كانت
تنبئ بأن ما حيصل اليوم من
انتفاضة وثورة شعبية كان
سيحصل ال حمال .ليس هكذا
تدار األزمات ،وتضييع الوقت
قاتل ،وال يزال».
وأضاف« :بكل بساطة ،أريد
وطنا كما يريده اجلميع ،وال
أطمح إىل منصب وزاري وال
أستطيع إال أن أكون إىل جانب
االنسان اللبناني ،وهو مسار

ناديت به وعملت عليه يف كل
مسريتي يف الشأن العام ،قبل
دخولي إىل الندوة الربملانية .أنا
مع الناس ووجعهم وصوتهم
هو صوت احلق والضمري ،كما
أني ال أستطيع إال أن أكون
أمينا على مشروعي
«االنسان أوال».
وانتقد «العقم يف االدارة
والتأخر يف القرارات اليت أثرت
على صحة أوالدنا ،فبسبب
معمل الزوق هناك أكثر من
 270حالة سرطانية ،وقد عملت
على مشروع االنتقال إىل الغاز
املضغوط واستجراره من مصر،
واجتمعت مع الوزير املصري
املعين قبل أكثر من سنة ومل
يتقدم املشروع».
وعن املنتظر يف أسرع وقت،
قال« :إن التعاون الدستوري
بني مؤسسيت رئاسة اجلمهورية
واجمللس النيابي هو املدخل
الوحيد لولوج عملية تشكيل
احلكومة اجلديدة املتخصصة
واملنزهة ،ممن ال يستحي
حاضرهم من ماضيهم ومن
غري املرتبطني بالفشل .وعلى
احلكومة العتيدة العمل الفوري
على جعل السلطة القضائية
مستقلة بالكامل قوال وفعال
التنفيذية
السلطتني
عن
والتشريعية ،لتواكب الورشة
اهلائلة من عمل إنقاذي ،ومن
دون استقالل القضاء كل ما
حيصل من ادعاءات ال تسرتجع
األموال املنهوبة .كما أن على
احلكومة اجلديدة أن توقف
احملميات السياسية وأن تقول
للشارع واجملتمع الدولي :عليكم
أن تثقوا بي .ويف نظري ،جيب
أن يكون هناك تركيبة من
ضمنها االنتشار اللبناني».
وختم موجها «حتية إكبار إىل
التالمذة والطالب نبض التغيري
فالتحرك
املستقبل.
وأمل
الطاليب املدرسي واجلامعي
اهلائل يف اليومني األخريين
السبعينات،
منذ
مفارقة
ويذكرني بثورة  1968يف
فرنسا حيث كانت ثورة ثقافة
وأخالق».

سامي اجلميل :أفرقاء السلطة
حياولون صياغة اتفاقات جديدة
لتقاسم احلصص

رأى رئيس حزب الكتائب
النائب سامي اجلميل يف حديث
حملطة سكاي نيوز  -عربية
«أن ما حيصل هو إنتفاضة
على كل االداء السياسي،
وقد متثل بسحب الشعب الثقة
ممن اوكلهم متثيله يف جملس
النواب بعد التضليل والغش
الذي مورس يف االنتخابات
النيابية».
وقال« :هناك عادة ،عمرها
سنوات طويلة ،هي عقد
الصفقات السياسية والتسويات
قبل السماح للدستور واالليات
الدستورية بأن تأخذ جمراها،
وهذا اخلطأ اجلسيم الذي
أدى اىل التعطيل املتتالي

منذ  15عاما حتى اليوم لعمل
املؤسسات ،األمر الذي ادى
لنزول الناس اىل الشوارع ،لكن
يبدو أن املسؤولني مل يسمعوا
صرخة الناس وهم يستمرون
بطريقة التعاطي نفسها مع
امللفات».
ولفت اىل «ان هناك مشاورات
عدة جتري يف الكواليس وتعطل
االليات الدستورية ،يف وقت
كان جيب تكليف رئيس حكومة
جديد» ،مشريا اىل انه «يف
الكواليس حياولون صياغة
اتفاقات جديدة لتقاسم السلطة
وهذا االداء سيؤدي اىل مزيد
من التوتر واالحتجاجات يف
البلد».

صفري بعد لقائه بري :مل نطرح ما تردد
عن اقرتاح يتعلق مبسار العمل املصريف
أوضح رئيس مجعية مصارف
لبنان الدكتور سليم صفري
يف تصريح اليوم ،أن «اللقاء
مع رئيس جملس النواب نبيه
بري ،يأتي يف إطار االتصاالت
املستمرة مع كل القيادات
اللبنانية للتباحث يف وسائل
اخلروج من األزمة الراهنة اليت
تعصف بالبالد».
من
العديد
وقال»:ناقشنا
النقاط ،إال أنه مل يصر إىل
طرح ما ذكر عن اقرتاح قانون
متعلق ببعض نواحي سري العمل

املصريف».
أضاف :سبق لرئيس جملس
النواب أن أعلن عن «ثورة
وتطوير
تشريعية» إلصالح
بعض القوانني املزمنة وطرح
قوانني جديدة لطمأنة الناس
كما اجملتمع الدولي ،إىل جدية
لبنان يف سلوك درب اإلصالح
االقتصادي .وحنن لطاملا دعونا
إىل مثل هذه اإلصالحات ،كما
احلاجة إىل حتديث قوانيننا
لتسهيل آليات تشجيع األعمال
واجتذاب االستثمارات».

التيار االسعدي :كالم رئيس اجلمهورية
هو الطريق الصحيح للتغيري
رأى األمني العام للتيار
االسعدي احملامي معن االسعد
يف تصريح «ان احلراك الشعيب
اجلامع والعابر للطوائف واملذاهب
السياسية وخاصة يف األيام
األوىل النطالقته حتت العلم
اللبناني من دون غريه وأصبح
حقيقة أمثر دعوة جللسة تشريعية
يف جملس النواب االسبوع املقبل
القرار قوانني استعادة االموال
املنهوبة وإنشاء حمكمة الفساد
والسرية
احلصانات
ورفع
املصرفية يف لبنان واخلارج»،
مؤكدا «ان اهلدف مل يكن يوما
اسقاط عهد بل اسقاط نهج
الفساد واحملاصصة».
وقال االسعد »:ان اقرار هذه
القوانني هو االنتصار احلقيقي
وليس قطع الطرق وما قد
ينتج عنه من صدامات واراقة
دماء ،الن من يقطع الطرق هو
مدسوس ومشبوه وعمل خمطط
له ملنع اقرار هذه القوانني
السقاط نهج الفساد وبدء
عهد احملاسبة ،زج الفاسدين
يف السجون واسرتداد االموال
املنهوبة اليت ستكون سابقة
يف تاريخ لبنان اذا ما حتققت،
وستعيد الثقة بلبنان وتنتفي
احلاجة اىل االستدانة او شحد
القروض».
واكد «ان البدء يف فتح
واستدعاء
الفساد
ملفات
القضاء للمشتبه فيهم على
أعلى املستويات وكالم رئيس

اجلمهورية العماد ميشال عون
عن  17ملفا حيويا وهم أساس
هدر كل ايرادات الدولة املالية
هو الطريق الصحيح للتغيري»،
داعيا القضاء اىل «تلقف
املبادرة وحماسبة اي فاسد
بغض النظر عن انتمائه الطائفي
واملذهيب والسياسي وهي
فرصة ذهبية للقضاء للتحرر
واستعادة هيبته».
واعترب االسعد «ان استدعاء
السنيورة
فؤاد
الرئيس
ملساءلته عن موضوع الـ 11مليار
دوالر خطوة ممتازة» ،مستغربا
«اعطائه مهلة اسبوع اضايف
حلضوره» ،متسائال« :لو كان
املطلوب استدعاء مواطن عادي
هل كان القضاء سيتعاطى معه
بنفس املعايري؟»،
ورأى أنه «رغم اهمية وضرورة
تشكيل احلكومة اال أن اقرار
القوانني يف جملس النواب
أهم وواجب من أي صراع على
احملاصصة احلكومة أو اسم
رئيس احلكومة وشكلها».
وأبدى االسعد قلقه من «اقحام
الطالب يف الشارع ومنهم
القاصرون ووضعهم يف مواجهة
القوى األمنية او متظاهرين
آخرين .وهذا أمر خطري»،
معتربا «ان توجه املتظاهرين
اىل املؤسسات العامة واالمالك
البحرية وشركات اهلدر هو قرار
صحيح ومطلوب وليس قطع
الطرق بل مواجهة الفاسدين».

حزب اهلل ورابطة الشغيلة:
لالستجابة ملطالب الشعب من خالل
حكومة سيادية وطنية
إستقبل أمني عام «رابطة
الشغيلة» زاهر اخلطيب ،وفدا
قياديا من «حزب اهلل» برئاسة
وزير الدولة لشؤون جملس
النواب يف حكومة تصريف األعمال
حممود قماطي ،وعضوية ،عضو
اجمللس السياسي الدكتور علي
ضاهر ،حبضور أعضاء من قيادة
رابطة الشغيلة ،غالب قنديل،
حسن عباس ،وحسن حردان.
تداول اجلانبان حسب بيان
مشرتك «يف التطورات احلاصلة
يف البالد على خلفية احلراك
الشعيب العفوي ،واملطالب

احملقة اليت رفعها الناس يف
الساحات ،اجتماعيا وخدماتيا،
وعلى صعد حماربة الفساد
واسرتداد أموال وحقوق الدولة
املنهوبة ،وحتقيق اإلصالحات
السياسية لناحية إلغاء الطائفية
السياسية ووضع قانون جديد
لالنتخابات».
«ضرورة
اجلانبان
وأكد
الشعب
ملطالب
االستجابة
واملعاجلة اجلذرية ملعاناته ،ومن
خالل حكومة سيادية وطنية
جتسد معادلة الشعب واجليش
واملقاومة».

معوض :لن أمنح الثقة إال حلكومة
تكنوقراط مصغرة
إعترب رئيس «حركة االستقالل»
النائب ميشال معوض أن
اللبنانيني «أثبتوا أنهم شعب
حي متمسك بوطنه وفخور
بهويته ويعشق علمه ،وقد قالوا
كلمتهم بأروع طريقة نافسوا
فيها أرقى الشعوب».
وقال يف بيان له« :الشعب
اللبناني يريد حقوقه بالعيش
الكريم ،يريد وطنا على قدر
طموحاته وقدراته تديره دولة
تلتزم
شفافة
ومؤسسات
احملاسبة
وأطر
بالقوانني
القضائية جلميع الفاسدين.
إن التفاف اللبنانيني على
إعالء شأن املواطنة كمفهوم
موحد أساسي وضروري لبناء
ِّ
جمتمع حديث ودولة متطورة،
مسح بكسر ليس فقط منظومة
ترسخت خالل عقود كانت تغرق
لبنان يف مسار االحنالل إمنا
كسر أيضا النمطية اليت كانت
متنع أي إمكانية لإلنقاذ».
أضاف معوض« :أمام هذا الواقع
مثة مسؤولية مجاعية ليس فقط
لإلصغاء ملا جيري إمنا للتفاعل
معه كي ينتج اإلصالح املطلوب
ويضع لبنان على مسار النمو
واألمل واحلداثة ،فنتفادى أن
نغرق يف الفوضى واالنهيار.
ولذلك ،ومنذ اليوم األول
اعتربت أن املدخل الصحيح للحل
هو يف تشكيل حكومة مصغرة
من التكنوقراط واملتخصصني
أصحاب الكف النظيف ،خللق
الصدمة اإلجيابية املطلوبة،
وألنها الوحيدة القادرة يف ظل
الظروف احلالية على انتشال
لبنان من املأزق الكبري ومنع
انهياره».

وطالب «بتشكيل حكومة جديدة
يف أسرع وقت ،ألن كل يوم
تأخري يف عملية التكليف
والتشكيل يكبد لبنان خسائر
هائلة من ماليته واقتصاده
وثقة املؤسسات الدولية به،
وما ختفيض التصنيف األخري
الصادر عن وكالة «موديز»
سوى مؤشر واضح على أن ال
جمال ألي انتظار أو تأخري إضايف،
وخصوصا يف ظل ما بات يلمسه
املواطنون والشركات اللبنانية
من معاناة يومية يف حال طالت
ستؤدي إىل انفجار كبري».
لبنان
«مستقبل
وقال:
واللبنانيني على احملك ،وعلى
اجلميع أن يقدموا التضحيات
املطلوبة لتأمني حتقيق املصلحة
العامة».
«بتشكيل
مطالبته
وجدد
حكومة كاملة من التكنوقراط
واملتخصصني ألنه ال جيوز
بأي شكل من األشكال حتميل
مسؤولية ما آلت إليه األوضاع
لطرف من دون سواه ،فاجلميع
يتحمل املسؤولية والشعب
قال كلمته «كلن يعين كلن».
وختم معوض« :حرصا مين على
التزامي باملطالب أعاله ،أعلن
أنين لن أمسي إال شخصية من
التكنوقراط لرئاسة احلكومة،
وحتديدا من حميط الرئيس
سعد احلريري ألنين لن أقبل
حبكومة من لون واحد تؤدي إىل
عزل لبنان ،وهذا احمليط يزخر
بالطاقات إلدارة املرحلة احلالية.
كما أعلن من اليوم أنين لن
أمنح الثقة ألي حكومة ال تكون
حكومة تكنوقراط ومتخصصني
بالكامل».

ديل كول ترأس االجتماع الثالثي :هذه أوقات
حساسة ويتعني على اجلميع بذل جهود إضافية
حفظ االستقرار على طول اخلط األزرق
ترأس رئيس بعثة اليونيفيل
وقائدها العام اللواء ستيفانو
ديل كول امس االول االجتماع
العسكري الثالثي ،يف موقع
رأس
يف
املتحدة
األمم
الناقورة.
وافاد بيان لليونيفيل انه «على
النحو املعتاد ،نوقشت القضايا
اليونيفيل
بوالية
املتعلقة
مبوجب قرار جملس األمن
الدولي .»1701
وأكد رئيس بعثة اليونيفيل
تطرحها
اليت
«التحديات
التطورات السياسية واألمنية
املستمرة يف لبنان وإسرائيل
واملنطقة ككل» ،وقال« :هذه
أوقات حساسة للغاية ،حيث
تتضاعف حاالت عدم اليقني
حولنا ،ويتعني على مجيع
املعنيني بذل جهود إضافية
للحفاظ على االستقرار على
طول اخلط األزرق».
أضاف« :يتطلب الوضع أقصى
درجات احلذر عند القيام
بأي أنشطة بالقرب من اخلط
األزرق ،حيث ميكن أن تؤدي
األعمال االستفزازية من أي

نوع إىل حوادث تهدد وقف
األعمال العدائية .ويف فرتة
كاليت منر بها ،فإن جمرد سوء
فهم يتعلق بالعمليات الروتينية
أو األنشطة العادية على طول
اخلط األزرق ،ميكن أن يثري
هواجس على اجلانب اآلخر.
إن آلية االرتباط والتنسيق
اليت أنشأناها يف إطار القرار
 1701مصممة لتجنب مثل هذه
االحتماالت على وجه التحديد،
لذلك من الضروري احلفاظ
على قنوات االتصال من خالل
اليونيفيل مفتوحة ،حتى يكون
هناك وضوح فيما يتعلق مبا
حيدث يف جانب كل منكم».
وختم« :من املهم أن تتجنب
مجيع األطراف املعنية اختاذ
إجراءات أحادية اجلانب ،وأن
ميتنعوا عن تبادل التصرحيات
احلادة ويتمسكوا بروح هذا
التعاون الثالثي الذي عمل جيدا
يف ظروف صعبة للغاية .وتبقى
اليونيفيل ملتزمة بتعزيز هذه
اآللية ،لكن يف النهاية يعتمد
جناحها املستمر على ما يريد
الطرفان حتقيقه من خالهلا».
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مـقاالت وتحقيقات

االموال املنهوبة من اخلزينة:

السنيورة أمام القضاء
رضوان مرتضى

سِر َق الشعب اللبناني على مدى أكثر من عشرين سنة .آالف
ُ
مليارات اللريات ّ
سِرقت ،من اخلزينة العامة.
تبخرتُ ،ف ِقدت أو ُ
هذا الرقم حقيقي ّ
موث ٌق باملستندات والتقارير وإفادات موظفني
اسب .اشتهر امللف باسم ملف الـ»11
ي
مل
لكن أحدًا
وشهود،
ّ
حُ َ
مليار دوالر» اليت أنفقتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة األوىل
بني عامي  2006و ،2008من دون غطاء قانوني .لكن امللف ال
يقتصر على تلك الفرتة ،بل يشمل كل حسابات الدولة منذ عام
 ،1993بعدما أجنزتها اإلدارة يف وزارة املالية وكشفت فيها الكثري
من السرقات و»املال الضائع».
يرقد هذا امللف يف مكتب املدعي العام املالي القاضي علي
أي نتيجة بعد.
إبراهيم منذ فرتة
تقار ُب السنة .مل يصل إىل ِّ
ِ
استمع القاضي إبراهيم إىل عدد كبري من املوظفني .من بني
هؤالء املدير العام لوزارة املالية طوال  ١٥سنة آالن بيفاني ،وهو
الذي أدار عملية إعادة تكوين حسابات الدولة ،ما أدى إىل توثيق
السرقات واملخالفات.
استمع إبراهيم أيضًا إىل مديرة الصرفيات ومديرة اخلزينة ومديرة
ومستشارين للرئيس فؤاد السنيورة ،بينهما
احملاسبة يف املالية
َ
نبيل ميوت ،إضافة إىل آخرين.
أن أحدًا مل يتم توقيفه بذريعة عدم وجود دليل قاطع سوى
غري ّ
جراء انعدام املكننة يف املالية! ّ
اطلعت الزميلة
السائدة
الفوضى
ّ
قدمها النائب حسن
«األخبار» على مئات الوثائق واملستندات اليت ّ
فضل اهلل للقاضي علي إبراهيم ،ومن ضمنها تقرير املدير العام
بيفاني الذي يتضمن فضائح وجتاوزات كربى.
هذه امللفات اليت حتدث عنها نائب حزب اهلل يف شباط الفائت،
ّ
سلمها إىل القضاء ،ماحنًا إياه مهلة للتحرك ،قبل اخلروج بها
يف «حماكمة علنية» .مثة شبهات بوجود مليارات اللريات ُقِبضت
بأمساء وهمية .فض ًال عن تسجيل هبات بعشرات املاليني بأمساء
موظفني يف الوزارة من دون علمهم ،إضافة إىل تدوين احلواالت
نفسها أكثر مرة ،وصو ً
ال إىل مخس مرات يف بعض األحيان!
مثة قرارات مريبة كانت تتخذ داخل الوزارة ،وخاصة يف تسعينات
القرن املاضي ،كأن ُيصدر وزير املال قرارًا مينع مبوجبه مدير
احملاسبة من الدخول إىل احلسابات يف الوزارة! ورغم احلديث عن
فوضى وإهمال تسببا باهلدر ،لكن وجود مئات املستندات اليت
نية مبيتة لالختالس،
تدل على السرقة املوصوفة ،يشري إىل وجود ّ
ومن مسح له بتنفيذ جرميته.
ويبقى على القضاء حتديد املختلس َ
سِّرب االربعء (املاضي) خرب عن ّ
تبلغ
بعد أشهر من االنتظارُ ،
رئيس الوزراء األسبق فؤاد السنيورة ،بواسطة النائب العام
التمييزي القاضي غسان عويدات ،بطلب االستماع إليه من قبل
القاضي علي ابراهيم اليوم .سريعًاُ ،ن ِقل عن عويدات قوله إن
ّ
«لتعذر تبليغ»
اجللسة أرجئت إىل الرابع عشر من الشهر اجلاري
السنيورة.
غري أن ما برز الفتًا هو اخلرب الذي ُنشر على «الوكالة الوطنية
لإلعالم» عن أن «النائب العام املالي علي ابراهيم قرر االستماع
إىل إفادة الرئيس فؤاد السنيورة ،حول موضوع صرف مبلغ 11
مليار دوالر عندما كان رئيسًا للحكومة بني عامي  2006و.»2008
صحتهُ ،ي ّ
شكل
هذا اخلرب ،يف حال ّ
صدمة كربى ،لكونه مؤشرًا على
نية «تثبيت براءة» السنيورة،
حبسب مصادر متابعة للقضية.
فأهون ما يف امللف هو كيفية

حصر االستماع إىل
السنيورة بملف الـ11
مليار دوالر يمهـّد لـ
«تثبيت براءته»

إنفاق  11مليار دوالر يف حكومة السنيورة األوىل ،من دون إقرار
قانون للموازنة.
فمسجلة يف الفرتة السابقة،
أما غالبية املخالفات والسرقات،
ّ
وتتصل بـ»الفوضى املنظمة» اليت كانت حتكم وزارة املالية بني
عامي  1993و .2013لكن ،إذا أراد القاضي ابراهيم االستماع إىل
السنيورة بصفته رئيس حكومة أسبق ،فأمامه ملف اهلبات اليت
ُق ّدمت إىل لبنان بني عامي  2005و  2007والبالغة  ٣مليارات
صِرفت أموال هذه اهلبات؟ وضعت يف حساب اهليئة
دوالر :كيف ُ
العليا لإلغاثة على أن ال ُيصرف قرش واحد منها إال بتوقيع رئيس
احلكومة ،علمًا أن األمني العام للهيئة ورئيس احلكومة ينتميان إىل
التيار السياسي نفسه.
قدم األجوبة عنها إىل دافعي
كذلك حتضر أسئلة ينبغي أن ُت ّ
الضرائب ،وأوهلا :إذا كان التحقيق جديًا ،ويهدف إىل استعادة
األموال املنهوبة فع ًال ،فماذا فعل ديوان احملاسبة باحلسابات
املالية اليت وصلت إليه منذ أشهر؟
ملاذا مل ينجز تقريره بشأنها بعد ،رغم ّ
أنه كان يتذرع بالشغور
ّ
مبدققني من القطاع
وملئ ،كما سمُ ِ ح له باالستعانة
الذي عاد ُ
اخلاص لتدقيق قطع احلساب واحلسابات املالية؟
وأين أصبح تقرير وزارة املالية الذي يبلغ حنو  300صفحة بشأن
اهلدر احلاصل واألموال املفقودة؟
قدم بعد إىل اهليئة العامة جمللس النواب؟
وملاذا مل ُي َّ

مسرية حاشدة إلسرتداد امللك العام:

«إيدن باي» يف مرمى املتظاهرين
هديل فرفور

ّ
متكن عدد من املتظاهرين ،االربعاء (املاضي) ،من إقتحام «قلعة»
الذي
باي
«إيدن
منتجع
شيد خالفا للقانون على امللك العام البحري.
ّ
انتزع هؤالء ،ولو مؤقتًا ،حقهم يف اسرتداد ملكهم العام ،فيما
أظهر سلوك القوى األمنية مع املتظاهرين وجع السلطة من قضايا
كهذه ..يف  16تشرين الثاني من العام املاضي ،غرق الكورنيش
البحري لشاطئ الرملة البيضاء يف بريوت ،حرفيًا ،بالرباز .شالالت
من القذارة اجتاحت شوارع املنطقة بفعل إغالق «الشركة العقارية
والسياحية ايدن روك» الـ»ريغار» (جمرور الصرف الصحي) الرئيسي
على الكورنيش بالباطون .وذلكُ ،قبيل إفتتاحها املنتجع الذي ُ
ش ّيد
خالفًا للقانون على امللك العام البحري ،والذي «سلب» أكثر من
مخسة آالف مرت مربع من امللك العام ُمتجاوزًا ضعفي مساحة البناء
القانونية املسموحة يف املنطقة.
آنذاك ،خُّ
اتذ قرار من السلطة املتمثلة مبحافظ مدينة بريوت
القاضي زياد شبيب وممثل عن جملس اإلمناء واإلعمار وإحتاد
بلديات الضاحية ،قضي بتحويل اجملرور إىل منطقة السان سيمون،
حيث يعيش فقراء املدينة
املهمشون الذين علت صرخاتهم لرائحة
ّ
اجملارير اليت استوطنت بيوتهم .وقتها ،طلبت بلدية الغبريي إعادة
الوضع إىل ما كان عليه ُقبيل إفتتاح املنتجع ،إال أن صاحبه رجل
األعمال وسام عاشور رفض الطلب ،فما كان من بلدية بريوت إال
ّ
الرضوخ لسلطة عاشور
وحولت اجملرور إىل النقطة القريبة من مقهى
«غراند كافيه الشهري».
يف الواقع ،من يستعرض تاريخ تشييد املبنى ،منذ حصول أصحابه
على رخصة بناء غري قانونية وصو ً
ال إىل إفتتاحه دون أن يكون
فاجئه
حائزًا على رخصة سياحية ،لن ُي
تصرف السلطة مع مالكيه
ّ
إزاء تسّببهم بإغراق املنطقة بالقاذورات ..االربعاء (املاضي) خرج
املئات من ُ
ٍ
املتظاهرين يف
مسرية إنطلقت من مطعم «ورد»،
ُ
املخالف بدوره ،بإجتاه مشروع «إيدن باي» ،طلبًا إلستعادة األمالك
البحرية.
وفيما بدا الفتًا الوعي الذي عكسه املتظاهرون إزاء قضية األمالك
العامة البحرية يف اجململ ،بدءًا من ُ
املطالبة بتعديل ختمني رسوم
إشغال األمالك العامة البحرية وإستعادة األموال املتأتية من
اإلشغاالت فض ًال عن تطبيق القوانني اليت تنص على أهمية تسلسل
الشاطئ والولوج احلر إىل البحر ،برزت قضية «إيدن باي» كمحور
التظاهرة ملا يمُ ّثله من أمنوذج صارخ لوقاحة النافذين احملميني من
السلطة.
يكفي التذكري بأن أعمال تشييد البناء متت يف وقت كان هناك
قراران صادران من جملس شورى الدولة يقضي بوقفها .كذلك،
يكفي التذكري بوجود تقرير صدر عن نقيب املهندسني يف بريوت
جاد تابت بتاريخ  28حزيران عام  ،2017بناء على تكليف وزير
الدولة ملكافحة شؤون الفساد نقوال تويينّ ،
فند فيه املخالفات
املرتكبة يف املشروع من عدم قانونية البناء على العقار 3689
وعدم قانونية املشروع ُ
امل ّ
رخص على العقار نفسه وصولاً إىل
املخالفات اليت متت بعد االستحصال على رخصة البناء واملباشرة
أن مصلحة اهلندسة يف البلدية سبق أن
بتنفيذ املشروع .واألهم ّ
أصدرت كتابا شرحت بالتفاصيل املخالفات املرتكبة يف املشروع
اليت تستدعي هدم املبنى بأكمله! أمام هذه املعطيات ،كان ُمربرا
أن يصرخ املتظاهرون أمس إلسقاط املشروع وإسرتاداد ملكهم
العام والتصويب على احملافظ وبلدية بريوت .وصل هؤالء إىل
وجهتهم ليتفاجأوا بأعداد القوى األمنية اليت وقفت بينهم وبني
البحر .بينهم وبني ملكهم العام إثباتًا هلم بأن مكان إعتصامهم
«موجع» للدولة ونافذيها.
ً
مل تفلح
بداية هتافات «اهليال هيال هو ،البحر إلنا يا حلو» يف إقناع
العناصر بالسماح للمتظاهرين الدخول إىل ملكهم ،فما كان منهم إلاّ
أن كسروا اجلدار الذي شيده عاشور على مقربة من مدخل «قلعته»
ليمنع الناس من الدخول خالفا للقوانني اليت
تنص صراحة على
ّ
الولوج احلر اجملاني للشاطئ ،ودخلوا إىل الشاطئ .بعدما «إقتحم»
«فرح ألنه شعر باسرتداد أرضه احملتلة»،
احلدود ،أحدهم وقال انه
ٌ
فيما جلس زمالء له على مقربة من املنتجع وأضرموا النار لريسوا
مبدأ عمومية املكان ...صحيح أن الدعوة إىل املسرية جاءت من قبل
«إئتالف الشاطئ اللبناني» ،إلاّ أن الوجوه اليت حضرت اىل املكان
كانت «أمشل» من مجهور اإلئتالف الذي يعمل منذ سنوات على
ّ
قضية األمالك البحرية،
ومتكن بفعل الثورة من حشد املئات من
ّ
متيقظ لقضية امللك العام البحري.
الناس ممن تبينّ أنه
مثة يف مسرية االربعاء من أراد «تسقيط الغراند كافيه» ألنه ال
ميلك مثن فنجان القهوة .أراد آخر أن يسهر على الشاطئ «بعيدا من
املرة» (يف إشارة إىل جمرور الصرف الصحي املسلط
اجملرور هذه ّ
يف وسط الشاطئ الذي يقصده عموم الناس) ،فيما تساءل آخر:
«أنا من سكان بريوت ،ملاذا ّ
علي الذهاب اىل صور كي أسبح؟».
هذا الوعي الالفت الذي
جتسد باملسرية زاد من «وجع» السلطة
ّ
ودفع بالقوى األمنية إىل معاملة املتظاهرين
بالشدة والقمع ،إذ
ّ
أصيب أحد املتظاهرين بضربة عصا من قبل أحد عناصر مكافحة
ّ
الشغب الذي
تعرض املتظاهرون الذين دخلوا
«قنص» رأسه ،فيما ّ
إىل «قلعة» عاشور للتهديد .ومل يزد ذلك املتظاهرين إال قناعة
بشعاراتهم :من «حرامي ،حرامي ،زياد عاشور حرامي» ،مرورًا بـ
«كرمال الرملة البيضا ،الثورة ما رح تهدا» ،وصو ً
ال إىل دالية
نس ،وميناء الصيادين.
الروشة اليت مل ُت َ

لغم سياسي لتأطري املتظاهرين وتوزيرهم
هيام القصيفي
إغراء املتظاهرين بتوزير ممثلني عنهم للخروج من الشارع حيتاج
إىل مراجعة عملية ألداء القوى السياسية ،ألنه يعين  -يف حلظة
احتواء للحركة املطلبية واالجتماعية ،ال األخذ مبطالبها
ما -
ً
احلقيقية .يف تأرخيه حلركة الشباب الزغرتاوي الثقافية ،اخلارجة
عن «هيمنة» العائالت ،يقول الدكتور خليل الدويهي يف كتاب
الفت وصادر يف توقيت مالئم ،إن «أصحاب التقاتل وهم املرجع
واألسياد ال خياطبون اآلخر بوصفه شخصًا يتساءل ويبحث ،ولديه
ّ
وحلقه يف
آراؤه وقناعاته اليت جيب أن حترتم احرتامًا إنسانيًا
احلرية ،إمنا خياطبونه بوصفه عدوًا أو نصريًا ألعدائهم أو ضالاّ ً
فيدعونه اىل اهلداية».
منذ الستينيات ،ومن بلدة ّ
جتذرت فيها العائلية وحكمتها ،اىل
بريوت عام  2019اليت حتتفل بشيء خارج عن املألوف ،مل حيدد
بعد ما إذا كان ثورة أو احتجاجًا أو تظاهرات أو انتفاضة أو متردًا،
لكنها قطعًا تعيش أمجل أيامها ،من دون أن يعين ذلك أن مجالية
هذه األيام قد تستمر شهورًا أو سنوات.
وبعد ثالثة أسابيع ،من املبكر استخالص أي نتيجة أو قراءة
احملرك الرئيسي ملا جرى وجيري ،يف ضوء التجاذب احلاد بني
فكرة الشارع ،وفكرة التنازل عن أي مكتسبات من األطراف
السياسية .لكن ما جرى حتى اليوم ،ورغم االعرتاف باستغالل
سياسي حملي وخارجي ،ال يعفي أهمية االحتفاء بنواة أساسية
تريد «أن تحُ رتم احرتامًا إنسانيًا».
ميكن القراءة والكتابة كثريًا عن هذا االستغالل احمللي واخلارجي.
هناك مكان بعيد عن الرباءة املطلقة يف أي عمل من هذا النوع
الذي مل يعرفه لبنان سابقًا ،يعرتف به حتى بعض من نزل
اىل الشارع بعفوية مطلقة ،أو يف استثمار البعض هلذا التحرك
للوصول اىل السلطة .يف بولونياّ ،
تدخل البابا يوحنا بولس الثاني
مباشرة ،عدا عن التدخل األمريكي ،يف تظاهرات حركة التضامن
يف الثمانينيات ،ويف كل ما شهدته أوروبا الشرقية الحقًا .لكن
حني تظاهر آالف العمال ،وصل واحد منهم هو ليش فاليسا.
ويف تشيكوسالفاكيا وصل الكاتب واملسرحي فاكالف هافل اىل
رئاستها وحده .يصل دائمًا واحد ،إذا جنح االنقالب الشامل.
عكس ذلك ميكن أن يكون االحتواء فخًا ،كما ُيعمل عليه اليوم.
يصدف أن أملانيا حتتفل هذا األسبوع بالذكرى الثالثني لسقوط
جدار برلني ،واالحتفالية الكربى اليت شهدتها حينها ،يف مشاهد
تتقاطع مع بعض ما تشهده بريوت وطرابلس وكفررمان .مع كل
التغطيات اإلعالمية وإعادة قراءة ما جرى يف تلك األيام السابقة
النهيار اجلدار ،عودة حتمية اىل مفكرين ومثقفني وطالب مل
يصلوا اىل السلطة ،بل بقوا يف مراكزهم األكادميية وهم ممن
كانوا نواة االجتماعات اليت عقدت يف برلني الشرقية حتضريًا
للتظاهر ،قبل أن يتدحرج الوضع اىل ما مل يكن متوقعًا.
سنوات ضوئية تبعدنا عن تلك اللحظة كفعل احتجاجي وردات
فعل على ما جرى عند ذلك اجلدار .صحيح أن ردة الفعل الرمسية
اللبنانية ضد التظاهرات مل تقارب قمع ربيع براغ أو  7آب اللبنانية،
لكن هذا ال يعين أن اهلدوء احلالي ليس هدوء ما قبل العاصفة،
ألن مثة حماوالت رمسية لتفريغ ما جيري من مضمونه ،بعد سقوط
االحتماالت األمنية ،من خالل الوعود املقدمة بتأطري املتظاهرين
يف حكومة واحدة اىل جانب السياسيني الذين انتفضوا عليهم،
سواء كان هؤالء ممثلني مباشرة أو عرب «موظفيهم» .وهذه خدعة
موصوفة ،يف استخدام إغراء السلطة جلعل املتظاهرين من ضمن
منظومة كاملة ال ميكنهم أن يرتكوا تأثريًا فيها ،ما دامت املنظومة
نفسها ستبقى قائمة بال أي تعديل.
ينقل أحد النواب عن مرجع رئاسي قوله إنه لوال اإلطار الطائفي
واملذهيب للرتكيبة احلاكمة ،لكان بإمكان هذه احلركة أن تسقط
كل املرجعيات .وهذا قد يكون أحد األسباب الرئيسية يف حماولة
االلتفاف على أي تغيري فعلي ،ليس يف شكل السلطة اجلديدة،
وإمنا يف إحداث انقالب يف آليات العمل االقتصادي واالجتماعي.
ألن مراجعة بسيطة ألداء بعض القيادات خالل عشرين يومًا مل
تظهر أن أمرًا تغيرّ يف سلوكياتهم ومقارباتهم حللول جذرية ألسباب
املشكلة ،عدا ارتفاع منسوب العنجهية واملكابرة .من هنا ،يكمن
خطر اجتذاب الشارع اىل احلكم .وهذا فيه خماطر كثرية.
يقول أحد السياسيني املرافقني حلركة التظاهرات ،حني عمت
فرنسا التظاهرات الطالبية عام  ،1968مل يدع الرئيس الفرنسي
شارل ديغول املتظاهرين اىل احلكومة ،بل اقرتح إجراء استفتاء
عام قبل أن يقرر الدعوة اىل انتخابات نيابية مبكرة.
وهذا يعين أن املشكلة اليت تظاهر من أجلها الناس يف
مستفزة ،بل يف أداء
الشارع ال تتلخص يف شخصيات نافرة أو
ّ
اقتصادي واجتماعي ومالي يزداد سوءًا .وهذا حله ال يكمن يف
إضافة أمساء جديدة اىل تشكيلة حكومية تعتمد نهجًا عمره من
عمر حكومات الرئيس الراحل رفيق احلريري وحتى حكومات جنله
يف عهد الرئيس ميشال عون .املشكلة األكرب قد تكون حني
ينجح فريق السلطة يف اجتذاب طامعني بالسلطة اىل القبول
بهذا العرض ،بدل البقاء خارج السلطة ومراقبتها وحماسبتها عن
قرب .وإال يضاف عنوان سيئ آخر اىل بضعة عناوين سلبية ال
عالقة هلا باملطلب االجتماعي واالقتصادي ،بدأت بعض التحركات
تفرزها وحتيد عن اهلدف األساسي الذي من أجله اشتعلت ساحات
لبنان.
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حتذيرات من خصخصة عملية جنمة تلفزيون الواقع تنصب كمينا التحذيرات من كامريات السرعة
قد ُتنزع قريباً من الطرق
فحص طلبات التأشرية يف أسرتاليا لشخص عرب مواعدته وتسرق أمواله

حذر خرباء هجرة من مقرتح
خصخصة عملية فحص طلبات
التأشريات يف أسرتاليا ،مؤكدين
أن خطوة كهذه قد تشكل تهديدا
لنظام اهلجرة بأسره.
يأتي هذا التحذير يف أعقاب
إعالن احلكومة الفيدرالية عزمها
إنفاق  80مليون دوالر لتطوير ما
أمسته «املنصة الرقمية العاملية»
للتعامل مع التأشريات .وقالت
وزارة األمن الداخلي إن عدد
طلبات التأشريات سريتفع إىل
سنويا
أكثر من  13مليون طلب
ً
حبلول عام  ،2028ما جيعل
الوزارة جمربة على خصخصة
النظام بأسره.
ونفت املتحدثة باسم وزارة
األمن الداخلي ماليسا غواليتلي
أن يؤدي هذا التغيري إىل فقدان
بعض الوظائف ،مؤكدة أن هناك
الكثري من العمل املتاح ملوظفي
الوزارة.
من جانبه ،قال رئيس معهد
اهلجرة يف أسرتاليا  MIAجون
هوريغان إن املعهد ال يؤيد
خصخصة قطاع التأشريات.
وأشار هوريغان إىل ان «هناك
تناقضا بني اخلصخصة من جهة،
أمن احلدود من جهة أخرى،
حمذرا من حتويل عملية البت
يف طلبات التأشرية إىل عملية
جتارية ،معبرتا أن هناك تناقضا
واضحا بني النزاهة وحتقيق
األرباح.
واضاف هوريغان «إن فكرة
إنشاء تلك املنصة الرقمية
العاملية معيبة منذ البداية ،وهذه
احلكومة متهورة إذا استمرت يف
سعيها لتطبيق تلك الفكرة».
ويف جلسة استماع للجنة
الشؤون القانونية والدستورية
مبجلس الشيوخ أثار مايكل
تول من نقابة عمال ومستخدمي
القطاع العام خماوف بشأن
عرض مناقصة خلصخصة قطاع
فحص طلبات التأشريات.
وقال تول «فكرة طرح املناقصة
هو احلصول على أعلى قيمة
مقابل أموال دافعي الضرائب
من خالل املنافسة ».وأضاف
«لدينا هنا عقد بقيمة تسعة
مليارات دوالر مل جيذب إال
عرضني فقط ،وأعتقد أن هذا
غري مناسب بالنسبة ملناقصة
بهذا احلجم والنطاق».
ميليسا دونيلي من احتاد
اجملتمع والقطاع العام أعربت
عن خماوفها من أن تؤدي
عملية اخلصخصة إىل ظلم بعض
املتقدمني بطلب احلصول على
تأشريات.
مبا
دونيلي
واستشهدت

حيدث يف بريطانيا حيث أدت
اخلصخصة إىل ارتفاع سعر طلبات
التأشريات واستغالل األشخاص
األكثر عرضة للخطر .كما سلطت
الضوء على التأخري املقصود
للطلبات من قبل القطاع اخلاص
بهدف إجبار املتقدمني على دفع
مزيد من األموال للحصول على
خدمات سريعة.
إضافة إىل ذلك ،انتقد مايكل
وايتس من االحتاد العاملي
للعاملني يف القطاع العام على
لسان هذه اخلطوة حيث أشار
إىل زيادة أسعار التأشريات
اليت ُتقدم من خارج بريطانيا
بنسبة ترتاوح بني  14و 72
باملئة.
وأضاف أن اخلصخصة أدت إىل
عرض خدمات إضافية ترتاوح
تكلفتها بني مخسة وعشرة آالف
جنيه أسرتليين ،تبني الحقا أنها
بال فائدة أو ذات فائدة ضئيلة
للغاية بالنسبة ملقدم الطلب،
ما يثبت تركيز شركات القطاع
اخلاض على حتقيق األرباح على
حساب ضبط اجلودة.
وحذر املسؤول السابق يف
دائرة اهلجرة د .أبول ريزيف من
أن السعي حنو حتقيق األرباح
يف قطاع خدمات اهلجرة يعرض
نزاهة النظام بأكمله للخطر.
وأثريت خماوف من أن تؤدي
هذه اخلطوة إىل إلغاء التفاعل
اإلنساني أثناء عملية طلب
التأشرية ،حيث مير مقدم الطلب
الراغب باحلصول على تأشرية
طالب بـ 28خطوة ،واحدة منها
فقط تتطلب تفاعال بشريا.
لكن غواليتلي من وزارة األمن
الداخلي أكدت أنه لن يتم
االعتماد على اآلالت بشكل كامل
يف إدارة العملية .وأضافت أن
الشركات اخلاصة ستتوىل عملية
فحص الطلبات فقط ،أما قرارات
الرفض أو القبول فستصدر من
خالل مسؤولي اإلدارات املعنية
يف الوزارة.
ويف السياق نفسه ،قالت
سارة ديل من منظمة Refugee
Advice and Casework Service
أن اخلصخصة ستؤثر على طاليب
اللجوء األكثر عرضة للخطر
والذين ال ميلكون القدرة املالية
على دفع تكاليف مرتفعة.
وتوضح سارة أن الفارين من
التعذيب والذين يعانون من
مشاكل نفسية لديهم احتياجات
خمتلفة عن اآلخرين ،لذلك فإن
هذه اخلدمات ال تصلح أن تتحول
إىل خدمات جتارية.
املصدرSBS :

سوزي تيلور ظهرت يف أحد عروض تلفزيون الواقع عام  2015يف أسرتاليا
ألقي القبض على جنمة تلفزيون
الواقع يف أسرتاليا ،سوزي
تيلور ،التهامها بابتزاز شخص
كانت واعدته وباالعتداء عليه.
وكانت تيلور 49 ،عاما ،قد
طلبت أمواال من شخص واعدته
عرب تطبيق تيندر والتقته يف
منزل يف بريزبن حاضرة والية
كوينزالند يوم األربعاء املاضي،
حبسب الشرطة.
وعندما رفض هذا الشخص،
 33عاما ،أن يدفع لـ سوزي،
ٌ
رجل آخر الغرفة واعتدى
اقتحم
عليه بالضرب.
وكانت سوزي قد ظهرت يف
مسلسل «ذا بلوك» الشهري
عام .2015
وألقت الشرطة اخلميس القبض
على سوزي ورجل يبلغ من
العمر  22عاما ،حيث واجها
اتهامات باالبتزاز واالعتداء
وتقييد احلرية واتهامات أخرى.
وتقول الشرطة يف كوينزالند،

إن سوزي والشخص الذي
ضرب الضحية احتجزا األخري ضد
رغبته وأجرباه على حتويل أموال
إىل أحد احلسابات املصرفية.
واتهم صاحب املوعد سوزي
بسرقة بطاقته املصرفية وإجراء
سحب نقدي ،مل تكشف الشرطة
ْ
عن قيمته.
كما مل تكشف السلطات تفاصيل
عما إذا كان هذا الشخص قد
تعرض إلصابات أو ما إذا كان
قد سبق له مقابلة سوزي.
ورفضت احملكمة اجلمعة اإلفراج
عن سوزي اليت تقررت هلا
جلسة استماع أخرى يوم 25
نوفمرب/تشرين الثاني.
وكانت سوزي قد أحرزت هي
وصديق هلا  240ألف دوالر
أمريكي يف مسلسل «ذا بلوك»
الذي تعرضه شبكة تلفزيون
«ناين» احمللية.
املصدر :بي بي سي

هطول األمطار يف مناطق
تعاني من اجلفاف

هطلت أشد األمطار منذ
سنوات على أجزاء من الساحل
الشرقي ألسرتاليا مما جلب
االرتياح لبعض مربي املاشية
لكن من غري احملتمل أن تكسر
األمطار موجة اجلفاف اليت
وجهت ضربة قاصمة لقطاع
احلبوب بالبالد.
قال مكتب األرصاد اجلوية إن
بعض أجزاء والية نيو ساوث
ويلز شهدت حوالي  100مليمرت
من األمطار أمس األحد .وكان
هطول األمطار موضع ترحيب
خاصة يف بلدات مثل بورك
على بعد  800كيلومرت مشال
غرب سيدني حيث اضطر
السكان للبدء يف شرب املياه
اجلوفية يف أبريل نيسان.
وأحيانا تكون املياه اجلوفية
ملوثة باملعادن أو الكيماويات

اليت تتسرب إىل مستودعات
املياه اجلوفية حتت سطح
مانقلت
حبسب
األرض،
«رويرتز».
وقال أوليفر جوردون أحد
سكان بورك «هذا املطر
الذي متس احلاجة إليه
سيجلب بالتأكيد بعض الراحة
واالبتسامات يف مجيع أحناء
البالد».
ومع ذلك ستكون هناك حاجة
إىل مزيد من األمطار لكسر
موجة اجلفاف اليت اجتاحت
مساحات شاسعة من جنوب
شرق أسرتاليا ملدة ثالث
سنوات ،وحولت املراعي إىل
أراض جدباء وأجربت مربي
املاشية على شراء حبوب
العلف باهظة الثمن إلبقاء
قطعانهم على قيد احلياة.

درت
خالل سبعة أعوام،
ّ
خمالفات السرعة يف نيو ساوث
ويلز وحدها  1.12مليار دوالر
على خزينة الوالية.
تدرس حكومة نيو ساوث ويلز
مشروعًا لنزع كل التحذيرات من
وجود كامريات للسرعة يف كل
أحناء الوالية.
وسبق أن رفضت حكومة الوالية
البحث يف هذا املشروع قبل
أما اليوم ،فقد غيرّ ت
سنةّ .
احلكومة رأيها حبجة أن نزع
التحذيرات جيعل السائقني
يقودون حبذر ويلتزمون بقوانني
السرعة القصوى طوال الوقت.
وزير املواصالت والطرق يف
نيو ساو ويلز آندرو كونستانس
رأى أن نزع التحذيرات اخلاصة
بكامريات السرعة من شأنه
أن ينقذ حياة  54شخصًا على
األقل يف السنة .وأشار الوزير
كونستانس أيضًا إىل أن
الفاتورة الصحية حلوادث الطرق
النامجة عن السرعة تكلف خزينة
الوالية  1.7مليار دوالر يف
السنة.
وقد لقي  310أشخاص مصرعهم
بسبب السرعة على طرق الوالية
خالل األشهر الـ  10األوىل من
هذه السنة ،مقارنة بـ 347
قتي ًال يف حوادث السرعة خالل
يرجح أن
العام  2018بكامله ،ما ّ
تفوق حصيلة ضحايا السرعة
على طرق نيو ساوث ويلز هذه
السنة نظريتها العام املاضي.
رحب
جملس املشاة يف الوالية ّ

بهذه اخلطوة اليت سبق وطالب
بها مرارًا ،متهمًا السائقني
بالتزام قوانني السرعة القصوى
يف املناطق اليت تظهر فيها
التحذيرات فقط.
أما شركة  NRMAفقد اعتربت
أن التحذيرات الظاهرة تنفع يف
ردع املخالفني ويف تذكريهم
بضرورة التزام القوانني.
من جهتهم ،يرى عدد كبري
من السائقني أن اهلدف من
إخفاء التحذيرات من كامريات
السرعة ،الثابتة منها واملتنقلة،
مّإنا هو در املزيد من املال على
خزينة حكومة نيو ساوث ويلز
من جيوبهم.
وقد بلغت مداخيل خزينة الوالية
من خمالفات السرعة  1.12مليار
دوالر منذ العام .2012
وهناك  110مناطق جمهزة
بكامريات ثابتة للسرعة ،و45
منطقة أخرى حتتوي على كامريات
متنقلة لضبط املسرعني ،فيما
تنوي احلكومة نشر املزيد من
الكامريات اليت تضبط السائقني
الذين يستخدمون اهلاتف لدى
القيادة.
املصدرSBS :

التحقق من عمر زوار املواقع
اإلباحية مبسح وجوههم
اقرتحت أسرتاليا ،إجراء سلسلة
أخرى من احملاوالت للسيطرة
على اإلنرتنت؛ إذ تريد احلكومة
هذه املرة إجراء فحوصات للوجه؛
لتأكيد عمر املستخدم ،قبل أن
يتمكن من مشاهدة اإلباحية ،أو
يقوم باملقامرة عرب اإلنرتنت؛
ً
وفقا لصحيفة «سيدني مورنينج
هريالد».
وبعد ذلك ،ستتحقق احلكومة
من هوية املستخدم باستخدام
خمطط آخر مقرتح يسمى «خدمة
التحقق من الوجه».
ووفق ما نقلته «اليوم السابع»
املصرية ،كتبت وكالة الشؤون
الداخلية يف تقرير« :تقوم
الوزارة بتطوير خدمة التحقق
من الوجه اليت ُتطابق صورة
الشخص مع تلك املستخدمة يف
أحد أدلة وثائق اهلوية اخلاصة
به؛ للمساعدة يف التحقق من
هويته ،وقد يساعد ذلك يف
التحقق من العمر على سبيل
املثال ،عن طريق منع القاصر
من استخدام رخصة القيادة
اخلاصة بوالديه للتحايل على
ضوابط التحقق من العمر».
املقرتح،
القانون
لتطبيق
تقنية
أسرتاليا
ستستخدم
التعرف على الوجه اجلديدة
اليت ميكن الوصول إليها من
ِقَبل البنوك والوكاالت احلكومية

اإلنرتنت
خدمات
ومقدمي
والشركات األخرى ،وسيكون
كابوسا للخصوصية؛
ذلك وحده
ً
ً
مغريا للهاكرز.
ا
هدف
مما خيلق
ً
تعتقد احلكومة أن التحقق من
ناجحا
اإلباحية ،ميكن أن يكون
ً
ألن الدول األخرى ،مبا يف
ذلك إيطاليا والدمنارك ،جنحت
يف إنشاء أنظمة للتحقق من
العمر للمقامرة عرب اإلنرتنت؛
إذ اقرتحت جمموعة ضغط يف
صناعة اجلنس ،أن مقدمي
خدمات اإلنرتنت ميكنهم ببساطة
توفري ضوابط أبوية أقوى
للسماح لآلباء بفلرتة املواقع،
ومع ذلك ،أشارت مجعية
القانون جبامعة نيو ساوث ويلز
إىل أنه ال يوجد شيء فعال
حرفيا
بنسبة %100؛ حيث يوجد
ًّ
ماليني اجملاالت والتطبيقات
للمستخدمني
تسمح
اليت
بالتجول.
ومن املتوقع أن تواجه أسرتاليا
املشكالت نفسها اليت واجهتها
بريطانيا؛ مبا يف ذلك التحدي
الفين املتمثل يف حظر أي شيء
على اإلنرتنت يف عصر شبكات
ً
أيضا
 ،VPNكما أن هناك
مشكلة اخلصوصية الشائكة
املتمثلة يف احلاجة إىل إنشاء
للمشاهدين
بيانات
قاعدة
اإلباحية بشكل أساسي.
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مـقاالت وتـحقيقات

حراك لبنان :حصيلة اجلولة األوىل؟ وموجبات التعامل مع املأزق «املردة» :ض ّد إسقاط عهد  8آذار
يب الذي انفجر يف
نؤكد دائما باناحلراك الشع 
لبنان يف  17تشرين اول اجلاري كان نتيجة
ظلم اجتماعي وفساد عارم خنر السلطة اليت
بلغت من السوء وضعا ال يقدر على وصفه
أحد .لقد كان هذا االنفجار نتيجة حتمية لواقع
م��زري تكون منذ عقود ثالثة منذ العمل ب
اتفاق الطائف .ولكن ورغم عظيم مشروعية
التحرك واحقية املطالب األساسية املرفوعة،
فان اخلشية اليت رافقت هذا التحرك مل تكن
بسيطة ،خاصة وان هناك مشاهد يف اإلقليم
يثري النظر اليها القلق الشديد من االستثمار
اخلارجي اخلبيث ومن قوى الفساد الداخلية.
نعم يف ظ��ل ه��ذا اندلعت ش���رارة االنفجار
الشعيب يف لبنان وظهر احل��راك يف ساعاته
األوىل انه مطليب معيشي يسعى لرفع الظلم
االجتماعي عن الناس ،شعور جعل الشعب كله
يدعم احلراك دعما ال لبس فيه ،اما من هم
يف السلطة فقد تفاوتت مواقفهم منه بني
معلن ومكتوم ولكن أحدا منهم مل جيرؤ على
املعارضة والرفض ،وكثري منهم ايدوه مبا يف

أمني حطيط

ذلك من هو مكون أساسي من مكونات الفساد يف الدولة منذ ثالثة
عقود دون انقطاع ال بل بلغت الوقاحة عند بعض كبار الفاسدين
لالدعاء بأنهم هم رواد هذه املطالب.
بعد اليومني االول�ي�ن ب��دا ش��يء م��ن االحن���راف يضرب ساحات
احلراك متثل ببعض هتافات ومواقف بعيدة عن األهداف املعيشية
احلياتية الشعبية اليت أخرجت الناس للشوارع ،فظهرت اهداف
سياسية ونوايا خبيثة وطرحت مواقف ال متت بصلة اىل األهداف
الشريفة للحراك ،وبدت واضحة حماوالت االستفزاز واالستدراج
اىل املواجهات بشكل جلي عرب موجات الشتائم والسباب وقطع
ت وانتهاك حقوق املواطنني واملارة.
الطرقا 
وهنا باتت واضحة النية احلقيقية من التدخل األجنيب اليت كثريا
ما لوحت بالفوضى وتعمل من اجلها لتحقيق اهداف اسرتاتيجية
كربى ال صلة هلا مبا خرج الناس من اجله وبتحديد اكثر ظهر واضحا
ان املستثمر اخلفي للحراك يريد ان يستعيد جمريات فرتة 2004
 2مرورا بقتل
 1وانتهت حبرب  006
 2006اليت بدأت بالقرار  559ي وتسلم الفريق املناوئ للمقاومة وحمورها السلطة.
رفيق احلرير 
لقد تأكد ألصحاب النظر والفهم املوضوعي ،ان هناك استهدافا
للمقاومة و يئتها عرب فوضى عارمة تسقطها يف وحول الداخل ،وهي
خطة طاملا حتدثنا عنها يف السنوات العشر املاضة وكثريا ما ذكرنا
ان شرط إسرائيل للحرب القادمة ضد املقاومة هو فتنة داخلية
تغرق املقاومة وتأتي إسرائيل لتلتقط اشالءها ،هذه احلقيقة اليت
بدأت خيوطها متسك من قبل بعض من يف احلرك جعلت احجام
اجلموع ترتاجع وافرادها يقولون «جئنا ملطالب حياتية ومل خنرج
خليانة املقاومة» ومل توافق األكثرية الساحقة يف الساحات على
حماوالت «التقرب من إسرائيل» او التهديد بالـ «الفصل السابع»
او «استصدار قرار» اشد وادهى من القرار .1559
يف غمرة هذه الوقائع واحلقائق املنظورة واملستنتجة ،وبدل ان
ينصرف احلريري وحكومته اىل تنفيذ بنود الورقة اإلصالحية اليت
اعتمدتها احلكومة يف األيام األوىل للحراك واليت محلت شيئا جيدا
على الصعيد األمين واملالي واإلداري من شأنه ان حيدث صدمة
إجيابية ورغم الدعم الكبري الذي قدم لرئيس احلكومة من رئيس
اجلمهورية وتياره والثنائي الشيعي ،ورغم حتذيره من االقدام على
خطوة ناقصة ،قدم احلريري استقالته مدفوعا اليها من قبل القيادة
اخلفية للحراك ويف ذهنه سيناريو مبسط يعقب االستقالة يقوم
على الظن بان رئيس اجلمهورية سيجري ضمن  24ساعة استشارات
نيابية ملزمة تعيد احلريري اىل رئاسة احلكومة اليت سيشكلها وفقا
لشروطه  -شروط القوة اخلفية  -و فيها اخراج حزب اهلل وجربان
باسيل منها استكماال لسياسة حصار احلزب ومعاقبة باسيل على
مواقفه من سورية ومن الالجئني ..أي باختصار احداث انقالب
ضد األكثرية النيابية القائمة وجعل ممثل األقلية يبتز ويتحكم
بقرارها.
يف مقابل ذلك كان لرئيس اجلمهورية سلوك اخر متثل بالرتيث
يف اجراء االستشارات الرمسية واستباقها مبشاورات متهيدية من
اجل تسهيل التشكيل ولعدم الوقوع رهينة ابتزاز ومماطلة احلريري
وتسويفه يف التشكيل.
واستفاد الرئيس من خلو الدستور من حتديد مهلة ملزمة له للبدء
باالستشارات لتكليف الشخصية اليت يعهد اليها التشكيل ،كخلوه
أيضا من حتديد مهلة لرئيس احلكومة إلجناز التشكيل .وحرصا
على إبقاء زمام املبادرة بيده فقد قاد رئيس اجلمهورية عملية
املشاورات التمهيدية اليت متكنه وقبل التكليف من االتفاق مع
القوى الفاعلة على شكل احلكومة وطبيعتها واشخاصها قبل ان
يعني رئيسها ونرى ان هذا االمر سيشكل سابقة دستورية يبنى
عليها من شأنها ان تعوض شيئا مما خسرته رئاسة اجلمهورية يف
الطائف من صالحيات يف تشكيل احلكومات.

يف ظل هذه املشهد دخلت إسرائيل على اخلط وارسلت طائرة
استطالع اىل اجلنوب فوق نقطة اعتصام يف النبطية ،فكان رد
املقاومة ضدها باستعمال منظومة الدفاع اجل��وي اليت متلكها،
استعمال يكاد يكون يف ظرفه وطبيعته األول من نوعه ما أضاف
اىل املشهد عناصر جديدة ومكن من فهم أمور كاد البعض ان
يتجاوزها.
باستقالة احلكومة وما تبعها من مواقف وردود فعل األطراف تظاهرا
ق تأييدا او احتجاجا انتهت اجلولة األوىل من
او احجاما اوقطع طر 
املواجهة القائمة يف لبنان (مواجهة ال نراها قصرية) واسدلت
الستارة على مشهد فيه من العناصر ما يعتربه البعض نصرا له
ويبين عليه ليتابع اهلجوم والدفاع ويف هذا السياق نسجل:
 )1سقوط احلكومة والدخول يف فراغ السلطة التنفيذية ،وجتميد
العمل بالورقة اإلصالحية واحل��ؤول دون إعطاء احملتجني شيئا
يسكن «ثورتهم» ما جيعل حمفزات احل��راك واللجوء اىل الشارع
قائمة وفاعلة وقابلة للتطوير للحد األقصى واعتبار االمر مبثابة
انتصار للحراك يدفعه لطلب املزيد ،اما القوة اخلفية والقيادة
احلقيقية له فقد رأت يف االستقالة اجتياز عقبة امام إخراج حزب
اهلل وجربان باسيل من احلكومة عرب طرح حكومة تكنوقراط او تكنو
سياسية ال تشمل باسيل او ممثلني حلزب اهلل .لكن تصرف رئاسة
جلمهورية وادارتها للملف بشكل دستوري ذكي جعلت من هذا
الظن وهما وفتحت اجملال على احتمال انقالب االمر ضد من صنعه
وبالتالي ليس اكيدا بعد ان ينجح احلريري يف اقصاء باسيل وحزب
اهلل عن احلكومة بل قد يكون العكس هو الصحيح.
 )2إع��ادة تشكل القوى واحللفاء واجلبهات الداخلية املتواجهة
وان��ك��ش��اف ام��ر بعض م��ن يف السلطة م��ن حيث عمله لصاحل
احلراك جبمهوره او عالقته بالقوة اخلفية اليت حتركه حنو األهداف
االسرتاتيجية املوضوعة للحراك.
 )3امساك املقاومة بشارعها وبيئتها وتفلتها من حماوالت
االستدراج اىل الداخل وتوجيه املقاومة رسالة هامة يف توقيتها
إلسرائيل ومن معها يف الداخل واخلارج بان احلدث الداخلي ال يؤثر
على املقاومة بوجه إسرائيل وقد كان صاعقا إلسرائيل لكل من
خلفها ما قاله السيد حسن نصراهلل وساقه من توصيف لقدرات
املقاومة بانها اليوم «قوية جدا جدا» وانها كيان منفصل مستقل
عما حوله ال يتأثر بعارض طارئ حمليا او إقليميا وبأن قدراته مل
تهتز مبا جيري يف الداخل ويف ذلك تسفيه ملقولة حرب أهلية تغرق
املقاومة فتجعل إسرائيل قادرة على االنتصار عليها.
وراق والتأكيد
 )4جناح التيار الوطين يف اظهار امتالكه لشارع كبري
ٍ
على ان حماوالت عزل التيار او استبعاد رئيسه هي حماوالت فاشلة
وال فرصة لالنقالب وتعطيل نتائجاالنتخابات ،وعلى املقلب االخر
ظهر الفريق املناهض ،الذي اعيد تركيبه وتشكيله ،بانه فريق
شتائم قطاع طرق منتهك الكرامات واحلقوق ويف هذا االمر الكثري
من السلبيات اليت يبنى عليها مستقبال.
وباحملصلة نستطيع القول بان املقاومة وفريقها وبيئتها استطاعت
ان حتتوي املوجة األوىل مما استهدفها دون ان تتنكر للمطالب
احملقة للمتظاهرين ويبقى على املقاومة تفعيل حضورها لتقيم فرزا
واضحا بني احلرب اليت تشن ضد املقاومة واليت تتسرت باحلراك
حيث جيب كشفها وفضح من ينفذها إلجهاضها وعلى عادتها
الذهاب باملواجهة وبشتى الوسائل اىل احلدود القصوى وبني حركة
احتجاج تنادي مبطالب حياتية ومالية مشروعة فال تكتفي بتأييدها
بل تتصدى اىل قيادة هذه احلركة يف كل امليادين من الشارع
اىل السلطة واحلكومة وهنا جيب على املقاومة ان ال ترضخ لالبتزاز
ب وخترج من احلكومة.
وتفرط باألكثرية اليت متلكها يفجملس النوا 
بل عليها حفظ موقعها يف السلطة ويف الشارع مع حلفائها لقيادة
احلرب على الفساد وإعطاء كل ذي حق حقه.

ليا القزي
مل يستغل تيار املردة االنتفاضة الشعبية لتصفية حساباته مع
احلر و»االنقضاض» على «خصمه» الوزير جربان
التيار الوطين
ّ
باسيل .يراقب االنتفاضة و»الشعب املوجوع» من «منطقته» شبه
ويتصرف من موقع «احلريص على املقاومة و 8آذار».
اهلادئة،
ّ
املواطنون الذين جابوا شوارع زغرتا الثالثاء (املاضي) ،واضعني
الكمامات على وجوههم ،فعلوها اعرتاضًا على أزمة النفايات اليت
خُت ّيم على القضاء منذ أشهر عديدة .مسريتهم ال عالقة مباشرة
أن ّ
كل االعرتاضات الشعبية اليوم
هلا بـ»لبنان ينتفض» ،ولو ّ
تصب يف اهلدف نفسه :دفع السلطة إىل تأمني احلد األدنى من
ّ
حقوق الشعب ،وحتسني معيشته اقتصاديًا واجتماعيًا .بعيدًا عن
«مسرية النفايات» مل ينغمس قضاء زغرتا عميقًا يف االنتفاضة
اليت انطلقت يف الـ 17من تشرين األول .حماوالت خجولة إلقفال
ّ
تركزت على ختوم املدينةّ ،
نظمها بشكل
الطريق ،واحتجاجات
أساسي «حزب سبعة» يف املنطقة ،وقد انضم إليه عدد من
املواطننيُ ،ق ّدروا من قبل السلطات احمللية ما بني  200و300
أدت إىل حفاظ زغرتا على «خصوصيتها»
شخص.
أسباب عديدة ّ
ٌ
يف هذه األزمة ،بعيدًا عن االعتصامات وإقفال الطرقات وانتشار
وسائل اإلعالم كما حصل يف بقية املناطق ،ومنها الدور األساسي
الذي لعبه تيار املردة.
أيام االنتفاضة األوىل ،شارك حزبيون ومناصرون للتيار الذي
يرأسه سليمان فرجنية يف االعتصامات .الدافعان الرئيسيان أمام
حتركهم :دعم املطالب االقتصادية املرفوعة ،ومعارضة رئيس
ّ
ُ
استنهض،
التيار الوطين احلر ،الوزير جربان باسيل .اجلمهور الذي
أقدم على خطوته «بدافع فردي» من دون قرار حزبي« ،فشعبنا
موجوع ولديه مطالب محُ ّقة ّ
كلنا معها ،ويف الوقت نفسه
أيضًا
ٌ
حمقون من تصرفات باسيل السياسية يف الفرتة املاضية ،وعمله
ٌ
على استفزاز فرجنية ،أكان يف االنتخابات النيابية والتحالفات
اليت عقدها ،أم حماوالته الدائمة للتحرك يف امللعب الزغرتاوي،
ّ
تقدم
وما يتعلق
مبلف التعيينات اإلدارية» ،يشرح تيار املردة .مع ّ
ّ
ّ
بأن األمور بدأت تنحرف عن
تسلل احلذر،
األيام،
«وتولد شعور ّ
مسارها» .فكانت التغريدة األوىل لسليمان فرجنية« :ال خُتطئوا
ّ
احلق والباطل وأنتم
ميزوا بني
يف التصويب وأنتم الصوابّ ،
ّ
تطور موقف فرجنية
أصحاب
احلق» .يف الـ 23من الشهر املاضي،
ّ
جلهة حفظ ّ
ّ
«لكننا لسنا مع
حق الناس يف التظاهر السلمي،
إقفال الطرقات وعرقلة أشغال الناس ،ونؤكد االلتزام بتوجيهات
اجليش اللبناني وحتديد نقاط التظاهر» ،قبل أن يلتزم سياسيًا
السيد حسن نصر اهلل ،ويصف خطابه
مع األمني العام حلزب اهلل
ّ
األخري ّ
بأنه «البوصلة باالجتاه الوطين الصحيح ،ومن الضروري
قراءتها مبسؤولية».
يدعي تيار املردة ّ
أنه أوعز إىل مجهوره بالتوقف
يف العلن ،ال ّ
عن املشاركة يف االعتصامات ،وعدم االنضمام إىل جوقة شتم
ّ
ولكنه عمليًا ضبط «الشارع» بعد أن غلبت «العناوين
باسيل،
أن جهات
السياسية على املطالب االقتصادية ،ووجود مؤشرات ّ
ما ّ
تؤثر يف وجهة احلراك .خفنا من الفوضى» ،حبسب مسؤولني
فيه .النقطة الثانية هي ّ
أنه يوجد انفصام بني «أن نكون يف
احلكومة ُ
ونشارك يف تظاهرات إلسقاطها ،كما تصرفت أحزاب
أخرى» .املعيار الذي فرض على «املردة» خياره هو «العهد»،
ورفض مطلب إسقاطه.
أن اهلجوم على «العهد هو أيضًا
يعترب مسؤولون يف تيار املردة ّ
هجوم على التسوية الرئاسية اليت ب��دأت بني فرجنية وسعد
ّ
حيل ميشال عون مكان النائب الزغرتاوي
احلريري ،قبل أن
وينتخب هو رئيسًا للجمهورية» .اخل�لاف على
السابق فيهاُ ،
بدل
تياري املردة والوطين
االنتخابات الرئاسية بني
احلر مل ُي ّ
َ
ّ
أن «فريقنا ربح ،والعهد هو لـ 8آذار،
يومًا موقف «املردة» من ّ
لذلك ال مُيكن أن نضع أنفسنا يف موقع املعارض له» .القصة ال
تتوقف عند رئاسة ميشال عون ،فـ»العهد» يعين أيضًا حزب اهلل
وبقية قوى الثامن من آذار« ،سنبقى يف اخلط نفسه مع حزب
اهلل وحركة أمل ،ومحاية املقاومة والتحالف معها يعلوان ،بالنسبة
أي خالف سياسي داخلي مع التيار الوطين احلر».
إلينا ،فوق ّ

شارك مرديّون يف التظاهرات بداية دعماً للمطالب االقتصادية،
ومعارض ًة لباسيل

أن «البلد يتمزق واألزمة احلالية جدية» ،وهو
يعي سليمان فرجنية ّ
اختار الوقوف إىل جانب العهد الرئاسي منعًا النهياره ،وبالتالي
تعطيل أي إمكانية لتأثري ذلك على املقاومة .أال تستدعي األزمة
أن األحداث
اخلطرة إذًا تواص ًال مباشرًا لتوحيد اجلهود ،خاصة ّ
املاضية أظهرت متزقات داخل فريق  8آذار ،وضياعًا يف كيفية
بأن «التواصل
التعامل مع التحركات الشعبية؟ ّ
يرد املسؤولون ّ
ويتم من خالل قنوات
احلر غري مباشر،
بني تيار املردة والوطين
ّ
ّ
قوى  8آذار».
بأي مبادرة إجيابية جتاه التيار
ال جيد «امل��ردة» نفسه معنيًا ّ
الوطين احلر« ،إذا أراد جربان باسيل التوجه إىل بنشعي ،فأبوابها
مفتوحة له» ،إال أنه يف الوقت الراهن «يكفي ّ
مجدنا الشارع
أننا ّ
الذي منون عليه .ولكن ،لن نكون ّ
خط الدفاع عن جربان باسيل
ونضع أنفسنا يف مواجهة قسم كبري من الناس».
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مـقاالت وتـحقيقات

روسـيا تـسابق «داعـش» فـي لـبنان
جوني منري

ال ميلك األط��راف اللبنانيون َترف استهالك الكثري من الوقت،
وتبذيره يف لعبة املناورات سبي ًال وطريقًا للمفاوضات .مل تعد
احلسابات السياسية وحدها تكفي ،فهنالك عنصر الشارع الذي
دخل بقوة على اخلط ،والذي ال بد من أخذه يف االعتبار ،خصوصًا
لناحية بعض جوانبه اليت قد َ
جتنح اىل اخلطر.
ن وطهران فوق ساحيت 
خالل االي��ام املاضية ختاطبت واشنط 
بيان لوزارة اخلارجية االمريكية وك�لام غري
ق ولبنان.
العرا 
ٌ
السيد خامنئي ّ
حيذر من
مسبوق ملرشدالثورة االسالمية يفإيران
ّ
املساس بالنظامني القائمني يف العراق ولبنان.
َ
وتال ذلك خطاب قوي لألمني العام لـ «حزب اهلل» السيد حسن
صّوب على الدور
نصرا 
ضمن عددًا من الرسائل .فبعد أن َ
هلل َت ّ
إن «حزب اهلل» أقوى من
االمريكي حول ما يشهده لبنان ،قال ّ
أي يوم مضى وهو مل يتصرف بعد بأي ورقة من أوراق القوة
اليت ميتلكها .وتابع ،يف ما َبدا ردًا على حتذير حاكممصرف لبنان
بالفوضى االقتصادية ،بأنه حتى لو ذهب البلد اىل الفوضى،
فاملقاومة ستبقى قادرة على دفع الرواتب.
أن
تلغ تفاؤل البعض يف ّ
الرسائل اليت تطايرت ميينًا ويسارًا ،مل ِ
اجلميع ملزمون بالدفع باجتاه والدة حكومية قريبة.
فحال احلذر ما بني واشنطن وطهران قد يكون هلا ما ي ّربرها
عراقيًا ،ولكنها ال تبدو واقعية على الساحة اللبنانية ،خصوصًا
ان الطرفني يتمسكان باحملافظة على استقرار الساحة اللبنانية
ّ
ولديهما مصلحة بذلك.
ّ
تتوقع أن تدوم احلالة االنتقالية ،وهو ما تعنيه
واشنطن اليت
بفرتة والدة احلكومة ،ببضعة أسابيع ،تراهن على حرص «حزب
اهلل» على محاية الرتكيبة السياسية اليت بناها ورعاها يف لبنان،
وبالتالي عدم االنزالق اىل اجملهول.
ويف املقابل يعمل «حزب اهلل» على اكتشاف بصمات واشنطن
أن الواليات
يف ساحات احلراك الشعيب ،والذهاب لالستنتاج ّ
املتحدة االمريكية متلك مشسروعًا وهي تدفع يف اجتاهه ،وتهدف
من ورائه لعزل «حزب اهلل» وحماصرته انتظامًا مع مسار الصراع
الدائر يف املنطقة .وهذا ما ال توافق عليه دوائر ديبلوماسية
إن االدارة االمريكية منشغلة يف
أوروبية ،واليت تكتفي بالقول ّ
ملفات هائلة يف املنطقة ،إضافة اىل أنها غارقة يف صراعات
داخلية عنيفة ،ما جيعلها غري قادرة على االنصراف اىل مشاريع
على الساحة اللبنانية.
أن الدوائر االمريكية املعنية تابعت بكثري من
لكن ال شك يف ّ
الشغف التحركات الشعبية على الساحة الشيعية خصوصًا ،ولو
أنها جاءت حمدودة ومتواضعة.
أن واشنطن لن تتأخر يف
يف الوقت نفسه هنالك من يؤكد ّ
ح الذي دأبت يف استعماله أخ�يرًا ،وهو
إعادة استخدام السال 
سالح العقوبات .لكنها تتحدث هذه املرة عن أمساء ومؤسسات
من خارج الطائفة الشيعية واملقصود هنا من الطائفة املسيحية،
وذلك خالل االسابيع املقبلة بتهمة التعاون مع «حزب اهلل».
فإن «حزب اهلل» ُ
املرتاب من الرياح االمريكية اليت
يف نهاية األمر ّ
تمسك حبكومة جديدة
حيملها مسؤولية استقالةاحلكومة اللبنانيةُ ،م ّ
حتفظ توازنات احلكومة السابقة ،ولو تغيرّ ت وجوه وزرائها.
ويف املناسبة هو يريد ح ًال حيفظ لبنان من الفوضى ،ولكن مع
التمسك باحملافظة على التوازنات السياسية اليت نشأت بعد
ّ
االنتخابات النيابية.
مبعنى آخر هو مستعد للمفاوضة ،ورمبا املقايضة ،على الشكل
أن هذا احلذر ،بل االرتياب ما بني
ال على املضمون .والواضح ّ
واشنطن و «حزب اهلل» يف حاجة اىل طرف ثالث قادر على تقديم
الضمانات وتدوير الزوايا.
الزم ف��ورة الشارع اللبناني كان له
والصمت الروسي ال��ذي
َ
تفسريه .فموسكو صديقة إليران و»حزب اهلل» ،وهي شريكة
يف تفاهمات ج��رى صوغها يف سوريا مع ال��والي��ات املتحدة
ّ
يشكل امتدادًا للتفاهمات
بأن لبنان
ري االستنتاج ّ
االمريكيةَ .
وح ّ
يف سوريا.
وألن موسكو متمسكة باحلفاظ على استقرار الساحة اللبنانية،
ّ
فهنالك من يتحدث عن دخول روسي على خط االحداث يف لبنان
عندما حيني الوقت املالئم ،وقد ال يكون بعيدًا.
فخالل اليومني املقبلني سيجري تكليف الرئيس سعد احلريري
بتشكيل احلكومة اجلديدة ،وهو ما قد جيعل الوقت مالئمًا لرتتيب
خارطة التوازنات والضمانات املطلوبة.
وتردد خالل األيام املاضية ،وحتديدًا عقب حادثة الطائرة املسيرّ ة
ّ
أنروسيا طلبت من اسرائيل عدم
االسرائيلية يفجنوب لبنانّ ،
ألن ذلك سيزيد التعقيدات
الدخول على خط االحداث يف لبنانّ ،
اليت ترزح الساحة اللبنانية حتت ثقلها.
ان هنالك من بدأ يقلق من النتائج املستقبلية لمِ ا هو
ذلك ّ
حاصل اآلن .فوالدة حكومة تتجاوز مطالب حراك الشارع يف لبنان
ستؤدي ُحكمًا اىل زيادة االحتقان ،وما هو أخطر زيادة االحتقان
لدى الشارع السين الذي استعاد حيويته خالل املرحلة االخرية.
أن االحتقان هنا يؤدي اىل معانقة دعوات متطرفة،
وباب اخلطورة ّ
قد جتد أفرادًا يسقطون يف حبائلها.
أن مقتل
منذ بضعة أيام ذكرت صحيفة «وول سرتيت جورنال» ّ

أبو بكر البغدادي ،زعيم تنظيم «داعش»« ،قد ُينعش خاليا هذا
التنظيم بد ً
ال من زواله».
والساحة اللبنانية ساحة جماورة للساحة السورية ،بل متداخلة
أن املسارب من إدلب اىلمشال لبنان موجودة .فهل
معها .كما ّ
من احلكمة املساهمة يف استعادة أجواء سابقة ،أم يف استباق
خماطر من احملتمل أن تتكرر؟

احلراك وجدل قطع الطرقات:

األحـزاب املـستفيد األول!
ماهر الخطيب

يب يف الشارع ،مل يتوقف
منذ اليوم األول لبدء احلراك الشع 
اجلدل بني اجملموعات املؤثرة حول جدوى عملياتقطع الطرقات،
ال سيما مع إرتفاع النقمة الشعبية منها ،لكن هذا الواقع بدأ
يتبدل بعد ما حصل على الطرقات ،يوم االثنني (املاضي) ،حيث
مل تعد بعض اجملموعات ترتدد يف التعبري عن موقفها الرافض
هلذه اخلطوة ،نظرًا إىل أنها ال تصب يف خدمة أهدافها ،خصوصًا
ما يتعلق منها باملطالب اإلجتماعية واإلقتصادية ،بل يف خدمة
أهداف بعض األحزاب السياسية اليت ركبت املوجة.
يف األيام األوىل ،كانت معظم اجملموعات املشاركة يف احلراك ترى
أن من الضروري اإلستمرار يف عمليات قطع الطرق ،ملا تشكله
من قوة ضغط على األح��زاب املشاركة يف السلطة ،وترفض
البحث يف التجاوزات اليت حتصل على بعض الطرق الرئيسية
والفرعية ،على قاعدة أن الشذوذ هو إستثناء ،خصوصًا أنها
تفتح أمام القوى العسكرية واألمنية وسيارات الصليب األمحر
والدفاع املدني واحلاالت اإلنسانية ،لكن بعض هذه اجملموعات
اصبحت تطرح عالمات إستفهام حول ما حيصل فعليًا على أرض
الواقع ،خصوصًا أن هذه التحركات تأخذ يف معظم املناطق الطابع
احلزبي.
يف هذا السياق ،تشري مصادر ،مطلعة على ما جيري من مشاورات،
إىل أن أحد األحزاب السياسية الفاعلة كان قد قطع وعدًا ،قبل
نهاية االسبوع املاضي ،بعدم إقفال طريق اجلنوب ،وتلفت إىل
أن تقديم هذا الوعد ،بالرغم من عدم اإللتزام به ،يدفع إىل
السؤال عن اجلهات اليت تقوم بعمليات اإلقفال ،خصوصًا أن
بعض اجملموعات باتت معروفة بإرتباطاتها السياسية ،وبالتالي
ليس هناك ما يدعو إىل اإلختباء وراء األصبع يف هذا اجملال،
وتضيف« :يف األصل القوى غري احلزبية يف احلراك مل تتوجه إىل
إقفال الطرقات منذ إستقالة احلكومة».
من وجهة نظر هذه املصادر ،بعض األحزاب السياسية ،خصوصًا
«احلزب التقدمي اإلشرتاكي» وحزب «القوات اللبنانية» و»تيار
املستقبل» ،تسعى إىل فرض رأيها يف اإلستشارات النيابية
امللزمة لتسمية رئيس احلكومة املكلف إنطالقًا من ضغط الشارع،
أي أنها هي املستفيد األول من عمليات قطع الطرق اليت حتصل،
وتلفت إىل أن السرعة اليت متت بها هذه العملية يف بعض
املناطق ،فجر االثنني (املاضي) ،تؤكد على أنها كانت منظمة
وال ميكن أن تكون عفوية من قبل متظاهرين ال خلفيات سياسية
هلم.
ويف حني توضح املصادر نفسها أن هذه األحزاب تريد اليوم
اإلنقالب على نتائج اإلنتخابات النيابية األخرية ،اليت أعطت أكثرية
نيابية واضحة لقوى الثامن من آذار و»التيار الوطين احلر» ،عرب
طرح تشكيل حكومة تكنوقراط من خ��ارج القوى والشخصيات
السياسية برئاسة رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري
 ،تشري إىل أن هذا الواقع ال يربر حالة الرتدد اليت تطغى على
موقف األكثرية النيابية ،اليت على ما يبدو منقسمة حول املوقف
املناسب ،بسبب اخلالفات بني أغلب أركانها ،لكنها يف املقابل
تعترب أنه جيب على احلراك املبادرة إىل أخذ قرار واضح بشأن ما
حيصل.
على هذا الصعيد ،تكشف املصادر املطلعة على ما جيري من
م��ش��اورات عن توجه إىل إع�لان موقف واض��ح من قبل القوى
األساسية املشاركة يف احلراك الشعيب ،يرفع الغطاء عن عمليات
قطع الطرقات اليت حتصل من قبل بعض األح��زاب ،مع توجيه
بوصلة التحركات حنو أماكن أخرى تكون مفيدة يف خدمة األهداف
اإلقتصادية واإلجتماعية ،لكنها تؤكد أن هذا املوقف مل حيسم
بعد ،نظرًا إىل اخلوف الذي يعرتي البعض من اإلنقسام الذي قد
حيصل يف الشارع.
يف احملصلة ،ال ترتدد هذه املصادر يف التأكيد أن تداعيات
عمليات قطع الطرقات باتت ترتد سلبًا على احل��راك ،ألنها مل
تنجح إال يف زيادة درجة اإلحتقان الشعيب لدى املواطنني ،ترمجت
حبصول العديد من اإلشكاالت الفردية ،اليت من املمكن أن تزداد
يف حال اإلستمرار بهذا النهج ،األمر الذي ستكون له تداعيات
خطرية بشكل ال حتمد عقباه يف حال حصوله ،يف ظل الدعوات اليت
تزداد إىل فتحها بالقوة.

الثورة يف لبنان :هل دخلنا مرحلة
اخلطر؟
ليلى نقوال الرحباني

ن مرحلة هامة من مراحل
وهكذا ويف االسبوع الثالث دخل لبنا 
الثورات امللونة ،وملن ال يعرف «الثورات امللونة» يكفي ان يقرأ
عن ثوراتصربيا وأوكرانيا وجورجيا وغريها...
أهم من َك َت َب  -أو باالحرى ّ
علم -كيفية صياغة هذه الثورات
كان األمريكي جني شارب ،يف كتبه حول الالعنف ،وخصوصا
يعد املرجع
يف كتابه «من الديكتاتورية إىل الدميقراطية» الذي ّ
جلميع الثورات السلمية يف العامل ،والذي ابتدع فيه ويف غريه
من الكتب  198وسيلة على ال��ث��وار استخدامها يف ثورتهم
الالعنفية.
امللونة»
ومن بني أشهر الذين كتبوا يف موضوع «الثورات
ّ
ّ
األمريكية يف روسيا مايكل ماكفويل
املتحدة
سفري الواليات
ّ
( ،Mcfaulغ��ادر منصبه ع��ام  )2014ونستعرض بعض كتبه
امللونة ،وباألخص ما ّ
حول خصائص تلك الثورات
مت تطبيقه يف
ّ
لبنان:
عام من الشعب للقائمني على ّ
السياسي
النظام
 تنتج عنٍ
ّ
رفض ٍّ
ولسياستهم يستتبعه شعورهم باحلاجة إىل تغيري هذه الوجوه
السياسات.
وهذه ّ
كردة
الدولة
– تقوم ّ
فعل على الفساد املستشري يف مؤسسات ّ
ٍ
اإلعالمية.
«املدني» والوسائل
حترك اجملتمع
ّ
متوازية مع ّ
ّ
ن غالًبا ما
ت واسعة يف الشوارع وامليادي 
تتميز بكونهااحتجاجا 
–
ّ
بالتنظيم الشديد والغضب إلاّ ّ
تتسم ّ
مليونيةّ ،
أنها يف اآلن
تكون
ّ
عينه تستخدم ّ
السلمية للتعبري عن آرائها.
الطرق
ّ
بالشدة مع املتظاهرين
ش التعامل
قواتاألمن واجلي 
ّ
– ترفض أثناءها ّ
ٍ
مصلحي ،تنأى بنفسها فال تقف مع
ذاتي أو
بدافع
طرف على حساب
ّ
ّ
آخر بل تنتظر من ينتصر.
وبعد تكرر استخدام هذه الوسيلة للتغيري السياسي ونقل البالد
من ضفة سياسية اىل أخ��رى ،حيث حتولت ال��دول املستهدفة
بالثورات امللونة من النفوذ الروسي اىل السري يف الفلك
األم�يرك��ي ،ب��دأت احلكومات املستهدفة تغيرّ من مقارباتها
للمواجهة.
الشرقية أن
لقد تبني يف روسيا ،وآسيا الوسطى وأوروبا
ّ
ت ّ
ماد ًّيا ،يتفاوت بني قبض
تلقوا
املشاركني يفالتظاهرا 
دعما ّ
ً
مباشرة قبل التظاهر إىل توفري وجبات ّ
ً
ّ
والشراب
الطعام
األموال
امللونة وخيام املبيت؛ فتعلمت
كما واألع�لام ،كذلك الشارات
ّ
املسيلة
تلك الدول ان ال تواجه «الثوار» بالسالح ،وال الغازات
ّ
ّ
املرتقب والصحافة العاملية على ّ
أنها أنظمة
للدموع ،فتبدو للعامل
ديكتاتورية ،بل استخدمت نفس الوسائل اليت استخدمها ممولو
تلك الثورات ومنظموها.
يدل التاريخ ان فشل تلك الثورات يف تكوين «الصدمة»
وهكذاّ ،
املطلوبة لتأمني انتقال سياسي من حمور اىل آخ��ر ،ع��ادة ما
يدفع املمولني اىل االنتقال من «السلمية» اىل اسرتاتيجية
«الدم املطلوب لتشكيل صدمة» (وهو ما حصل يف كل من 
فنزوي ال ومصر وأوكرانيا وإيران) حيث يقوم بعض القناصة أو
حكوميا باالعتداء على املتظاهرين
عسكريا
لباسا
أفراد يلبسون
ً
ً
ً
السلميني لتحريض الرأي العام ضد النظام ،ولكسب التعاطف
ينجر للعنف.
الذي مل حيصل ألن احلاكم مل
ّ
حد
وهكذا ،وبالرغم من مطالب الناس احملقة واليت تشبه اىل ّ
بعيد مطالب الناس يف كل الدول النامية ،إال أن نتائج تلك
الثورات مل ِ
تأت  -وال مرة  -لصاحل الناس املقهورين ،بل ان
ممولي تلك الثورات وداعميها واحملرضني عليها لطاملا كانت
د ومعاجلة االزمات االقتصادية،
أهدافهم أبعد منمكافحة الفسا 
بل هدفها سياسي حبت ،وباالخص سياسي يتعلق بالسياسة
اخلارجية للدولة وانتقاهلا من حمور اىل حمور آخر.
وعليه ،فإن املراقب يدرك ان من سرقوا صيحات الناس يف
لبنان اليوم ،يريدون االنقالب على نتيجة االنتخابات النيابية
اليت أتت لصاحل حمور ضد آخر ،واالنقالب على التسوية ،وأخذ
لبنان اىل حمور يعادي سورية وميتنع عن الدعوة اىل عودتها
ني إال من ضمن احلل
اىلاجلامعة العربية وميتنع عن إعادةالالجئ 
السياسي الستخدامهم ورقة يف ملف التفاوض االخري ،فما هي
خطتهم القادمة بعد فشل املرحلة االوىل يف تشكيل الصدمة
املالئمة لالنتقال اىل الضفة األخرى؟.
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مـقاالت وتـحقيقات

انتفاضة الشعب املليوني مألت مجيع الساحات واملطلب
واحد :استعادة االموال املنهوبة من الناهبني
فيما االنتفاضات املليونية تلف الشوارع ،كثرت
النظريات «باملقلوب» حول نواة الوزراء قبل
تسمية رئيساحلكومة.
العلم اللبناني هو وحدة الشعب .هذا هوالشعب
اللبناني العظيم األصيل نفسه ...يناضل يف كل
الساحات.
نفسه اجلائع،
هو
اللبناني
الشعب
هذا
ُ
املنهك ،العاطل عن العمل ،الواقف على أبواب 
َ
املستشفيات ،وعلى أبواب اجلامعات ،وعلى
أبواب السفارات طلبًا ملكان صاحل للعيش يف
هذاالعامل.
إنه بكل بساطة :الشعب املنتفض املنهوب
واملأكول من هنا وهناك وهنالك .الذي قال
«ال» قوية من أجل استعادة األموال املنهوبة على
مدى عقود.
هذا الشعار باتت تطالب به كل الساحات .إذًا،
فليعرف اجلميع أنه االستحقاق األساسي ،وأن
الشعب لن يرتاجع عنه بعد اليوم ،مهما حاولوا
إهلاءه أو إسكاته.
بعد اليوم ادرسوا حساباتكم على هذا األساس.
مل تعد مناوراتكم تنفع ،ومل يعد رمي اللوائح
امللغومة عن فاسدين وناهبني تنفع يف ذر الرماد
يف العيون:
اللوائح احلقيقية موجودة وكاملة وغري منقوصة.
ٌ
ومعروف «خط
وأرقام املبالغ وأحجامها معروفة
سريها» مناملصارف اللبنانية اىل حسابات يف
سويسرا واللوكسمبورغ وجزر الكامين وغريها.
العامل بات مزودًا بـ  Networkمل يعد باإلمكان
التفلت منها ...يعرف اختصاصيو هذا العامل
مسار كل دوال ر من حلظة طباعته اىل املكان
الذي يستقر فيه .ويعرف هؤالء االختصاصيون
كل التحويالت ومن أين تنطلق؟ واىل أين تصل.
وعليه فعبثًا التلطي وراء لوائح وهمية غري دقيقة،
ُ
وتنشر غب الطلب.
***
تعمروا
غريب عجيب .كيف تريدون اليوم أن
ِّ
الطابق الرابع قبل الطابق األول؟
ِ
وشكلها
كيف تريدون االتفاق على احلكومة
وبرناجمها قبل تسمية الشخص املكلف
ِ
تشكيلها؟
أليس الوقت «حمشورًا شوي» ،وال جمال وال ترف
للتأخري؟
يف األحوال العادية ،يستغرق تشكيل احلكومات
«حِبل» بها 
أشهرًا ّ
عدة .واحلكومة املستقيلة َ
اللبنانيون  9أشهر كاملة حتى ولدت «خبري
وسالمة».
***
ّ
«يتسلون»
خالل هذه الفرتة ،كان أصحاب الشأن
باخلالف على وزير من هنا وحقيبة من هناك طوال
أسابيع وأشهر ،ويستمتعون بكامل وقتهم.
ُ
حاجتهم مجيعًا إىل استدرار األموال
وبصراحة ،لوال
من مجاعة «سيدر» ،لطالت املراوحة أكثر فأكثر
بال حكومة!
واليوم ،يقولون :نريد أن نتفق على كلتفاصيل
نواة وزراء احلكومة العتيدة قبل تسمية رئيسها.
وواضح أن هذا يعين أنهم ينوون الذهاب إىل
بأعذار ال ُتقنع هذا
مرحلة مفتوحة من املماطلة،
ٍ
الشعب على اختالف ساحاته ،الذي هو شعب
االنتفاضة.
***
حذار التمادي بالنهج القديم البائد،
ولكن،
…
ِ
والذي أودى بالبلد إىل اخلراب.
حذار االستمرار يف حماوالت تبييض الصورة ،فيما
ِ
الشعب يرى هذه الصورة بوضوح ّ
كلي ،ويعرف
َ
ٍ
عشرات من الناهبني أثرياء جدًا
كيف صار بضع
جدًا من لقمة الناس…
فالبلد صغري ،وكل الناس «بتعرف بعضها».
***
يقول الوزير السابق ،الصديق واملصريف العريق
مروان خريالدين ،يف تغريدة على «تويرت»« :لقد
جنحت املصارف يف احتواء قلق الناس يف أول
يومي عمل ،بعد إقفال دام أسبوعني .لكنين
ّ
أحذر من أن املماطلة يف تشكيل حكومة تنال

لهام سعيد فريحة

ثقة اللبنانيني ،ال السياسيني ،سيكون هلا أثر
سليب على السوق .وأدعو اجلميع ،بدءًا من فخامة
الرئيس إىل آخر حزب يتعاطى يف التشكيل إىل
اإلسراع وبال شطارة لو مسحتم».
نعم .هذه هي احلقيقة كما يكشفها ادمغة خرباء
اقتصاديون واحلريصون على البلد .فهؤالء
بعلمهم وخربتهم وسعة األفق اليت يتمتعون بها
يدركون أن سياسة التجاهل ستقود البلد إىل
اآلتي األعظم!
***
ّ
احلل والربط ما كلفة إضاعة
هل يعرف أصحاب
الفرصة الساحنة اليوم للحل؟
هل يعرفون ما ميكن أن حيدث إذا شعر هذا
الشعب املنتفض املليوني احلضاري أنه يتعرض
لتأخري االستشارات امللزمة؟
ً
ثورة يف لبنان ال أحد يعرف كيف
يتحملون
فهل
ّ
تبدأ وكيف تنتهي ،وأي تداخالت تطرأ عليها،
وكم ستكون أكالفها على البلد؟
***
االستشارات النيابية امللزمة كان جيب أن
تتم خالل  24ساعة بعد استقالة الرئيس سعد

احلريري.فلماذا ال تبدأ هذه االستشارات اليوم،
يتقرر شكل احلكومة
وتتم التسمية ،وبعد ذلك
ّ
ّ
وبرناجمها وفق اآلليات الطبيعية.
البلد يشبه مريضًا يف غرفة العناية الفائقة،
ُ
عاجز عن 
حرارته  41وشرايينه تكاد تنفجر وهو
ٌ
التنفس ،وأنتم جالسون حوله تتناقشون يف
يوم العيد!
البدلة اليت جيب أن يرتديها َ
**
ولكن ،ال...
غمَر امس
فالشعب اللبناني العظيم األصيل
َ
الساحات ،وجاءت األفواج كاألمواج لتقول :حنن
هنا!
مسوا رئيسًا للحكومة.
االستشارات.
يف
لوا
عج
ِّ
ّ
وهو عليه أن خيتار الوزراء الذين حيملون برناجمًا
واملهربة
عنوانه األول اسرتجاع األموال املنهوبة،
ّ
وأسهم
كودائع
إىل اخلارج بأشكال خمتلفة،
ٍ
وشركات وممتلكات عقارية وسوى ذلك.
بعد االنتفاضة املليونية أعظم شيء تبادرون اليه
استعجال يف الدعوة اىل استشارات التكليف.
فحذار استفزاز الشعب اىل حد وصوله اىل حافة
االنتقال من االنتفاضة اىلالثورة.

القواعد الشعبيّة عادت إىل
تقوقعاتها الطائفيّة والسياسيّة!
ناجي س .البستاني

منذ اليوم األول للحراك الشعيب ،رفض الكثريون
«كلن يعين ّ
ّ
ً
كلن» ،يف الوقت الذي
علنا َمقولة
ّ
ّ
«كلن ما
يتبنون مقولة
كان كثريون آخرون
أغلبية
أن
عدا زعيمي»
سرا! وعلى الرغم من ّ
ّ
ًّ
ُ
الوعود
من
ا
رع
ذ
ضاقت
ني
اللبناني
واضحة من
ً
ُ
ّ
امل ّ
ُ
السياسية ،وعلى الرغم
للطبقة
ذة
نف
غري
ّ
اللبنانيني الناقمني فع ًال
من
العديد
جود
و
من ُ
ّ
تطور
فإن
إستثناء،
بدون
ني
السياسي
كل
على
ّ
ّ
ّ
األحداث خالل األسبوعني املاضيني ،دفع بالكثري
من ُ
املتظاهرين إىل الرتاجع ُخطوة إىل الوراء ،يف
شعبية خُمتلفة إىل
قواعد
فيه
عادت
الذي
الوقت
ّ
ولو من
الطائفية
تقوقعاتها
والسياسية السابقةّ ،
ّ
ّ
دون أن ُ
جهارا.
ذلك
علن
ت
ً
بالنسبة إىل «التيار الوطين ُ
احلّر» الذي رفض
ُمناصروه توجيه السهام حنو رئيسه ،وزير
اخلارجية يف احلكومة ُ
املستقيلة جربان باسيل
 ،وعلى رئيس ُ
مهورية العماد ميشال عون،
اجل
ّ
فهو نزل إىل الشارع أمس حتت شعار «مسرية
لي ّ
اجلمهورية،
ؤكد دعمه لرئيس
ّ
أهل الوفاء»ُ ،
تبنيه كل مطالب ُ
ّ
املتظاهرين واحلرب
وليعلن
ُ
ُ
أن الشعارات اليت يرفعها
ضد الفساد ،باعتبار ّ
ُ
املتظاهرون هي شعاراته منذ زمن طويل،
ُمطالًبا بتصحيح ُبوصلة احلراك الشعيب .وقد
بينت ُ
«التيار» أمس،
احلشود اليت إستقطبها
ّ
ّ
ُ
ؤيدين،
امل
من
كبرية
جمموعات
إلتفاف
إستمرار
ّ
امل ّ
خلف قيادتها ُ
مثلة بالوزير باسيل ،ورفض
هؤالء كل اإلتهامات اليت طالت هذا األخري ،وكل
التهجمات اليت ُ
«التيار» وعلى
شّنت على ُرموز
ّ
ّ
العهد الرئاسي.
وعلى خط ُ
فإن سياسة الرتغيب
الثنائي الشيعيّ ،
والرتهيب اليت إعتمدها ،أسفرت عن ُخفوت
األغلبية
صوت اإلعرتاضات يف املناطق ذات
ّ
حتركات
الشيعية ،بالتزامن مع ُظهور
العددية
ّ
ّ
ّ
أن
وللم
ناصرين
للم
شعبية
ؤيدين اليت تعترب ّ
ُ
ُ ّ
ّ
السيد
»
هلل
ا
حزب
«
عام
ألمني
كالم
بأي
ض
التعر
ّ
ّ
ّ
حسن نصر اهلل ،أو لرئيس جملس النواب نبيه
اخلطوط احلمراء َ
بري ،هو من ُ
املمنوع جتاوزها.
ّ
ُ
فإن إندفاع
املستقبل»
«تيار
وبالنسبة إىل
ّ
ّ
اللبنانية
ُمناصريه إىل الشوارع يف خُمتلف املناطق
ّ
ً
رفضا
الشعبية الغاضبة،
التحركات
خالل أسبوعي
ّ
ّ
وحتول بعد إستقالة
عاد
ة،
السياسي
لكل الطبقة
ّ
ّ
احلكومة إىل نوع من الرفض املذهيب ألن يكون
رئيس احلكومة ُ
ّ
«فشة
املستقيل سعد احلريري

خلق» ،وإىل نوع من الرفض السياسي ألن
«تيار ُ
املستقبل» هو اجلهة الوحيدة اليت
يكون
ّ
سيتم إقصاؤها عن ُ
احلكم ،يف ُمقابل إستمرار
ّ
رئيس اجلمهورية املاروني ورئيس جملس النواب
الشيعي والعديد من املسؤولني والقيادات
السياسية اآلخرين يف مواقعهم .ويعد هؤالء
ّ
األيام ُ
بتصعيد ُ
املقبلة ،يف
املواجهة أكثر يف
ّ
ُ
همة
حال جرى إستبعاد رئيس
«املستقبل» عن ُم ّ
التكليف لتشكيل ُحكومة جديدة.
اللبنانية» و»
وباإلنتقال إىل حزبي «القوات
ّ
التقدمي اإلشرتاكي» اللذين شارك ُمناصريهما
ت واإلعتصامات
بفعالية يف التظاهرا 
ومؤيديهما
ّ
ّ
سياسية ُتضاف إىل املطالب
ات
خبلفي
الشعبية،
ّ
ّ
ّ
العامة املرفوعة ،فهما ال يزاالن يستقطبان
ُ
ؤيدين الذين ال يمُ انعون بأن يشمل اإلبعاد
امل ّ
تتحسن األوضاع
أن
أمل
على
اجلميع،
لطة
الس
عن
ّ
ُ
واملعيشية ،لكن الذين يرفضون
اإلقتصادية
ّ
ّ
كليا يف الوقت عينه أن يعود اآلخرون إىل
ً
السلطة من دون ممُ ّثلني عن «القوات» وعن
ُ
وكأن مسؤولية الفشل تقع على
«التقدمي»،
ّ
ّ
جهة دون سواها ،حبيث ّ
يتحضرون للعودة
أنهم
إىل الشارع يف حال ُحصول هذا األمر.
ويمُ كن القول ّ
إنه وعلى الرغم من اإلرتفاع
السياسية
لطة
الس
على
الناقمني
الواضح لعدد
ُ
ّ
يف لبنان ككل ،بسبب سوء األوضاع على خُمتلف
الشخصيات
الصعد ،وعلى الرغم من إستقطاب
ّ
املؤيدين ُمقارنة مبا كان
أعدادا أكرب من
املدنية
ً
ّ
ّ
النيابية األخرية،
اإلنتخابات
ة
عشي
الوضع
عليه
ّ
ّ
ُ
ؤيدة ألحزابها
امل
ة
الشعبي
القواعد
من
الكثري
فإن
ّ
ّ
ّ
واملذهبية ،ما زالت عند
ة
والطائفي
ة
السياسي
ّ
ّ
ّ
تقوقعها–ولو بشكل غري ُمعلن.
ّ
ويف ُ
اخلالصة ،يستطيع الناقمون على األحزاب
السياسية كافة التظاهر واإلعتصام
ارات
والتي
ّ
ّ
لكن حجم هؤالء
واإلعرتاض على الطبقة احلاكمة،
ّ
ّ
«كلن ما عدا زعيمي»
يف حال إستثناء مجاعة
عاجزا
حمدودا وبالتالي
صفوفهم ،ال يزال
ً
ً
من ُ
عن إحداث التغيري َ
املطلوب .والكلمة الفصل يف
النيابية ُ
املقبلة،
هذا السياق ،ستكون لإلنتخابات
ّ
واليت يرفض أهل ُ
أي حديث
تمعني،
ّ
احلكم مجُ
تحججني بغياب التوافق على
عن تقديم موعدهاُ ،م ّ
قانون إنتخابي جديد أكثر عد ً
أن فرتة
ال ،ما يعين ّ
اإلنتظار لتبيان اخلط األبيض من اخلط األسود
جدا.
ستطول ً

معادلة احلريري او ال
حكومة؟
طوني خوري

ال خيتلف اثنان على ان نزول اللبنانيني اىل
الشارع على مدى اسبوعني ،ترك اثره بشكل
واضح على احلياة اللبنانية بكل تفاصيلها،
ولكن باالخص دخل اىل افكار السياسيني الذين
لتبنيه واقاموا سباقًا لتبييض صورتهم
ّ
تهافتوا
و «النأي بالنفس» عن غريهم.
يصدق ان وجهًا سياسيًا واحدًا او مسؤو ً
ال
ال احد
ّ
واحدًا هو املعين فقط بالفساد واستغالل النفوذ،
ولكن يف املقابل ال يعين هذا وجود مسؤول او
منزهًا او خارج اطار املسؤولية،
سياسي بات
ّ
ومن بني هؤالء بالطبع رئيس احلكومة املستقيل
سعد احلريري.
اليوم ،هناك محلة على احلريري ،كما غريه من
املسؤولني ،يف ما ميكن تسميته بـ «تصفية
احلساب» ،اال ان استقالته ال تعفيه من حتمل
املسؤولية ،فهو كان شريكًا يف السلطة منذ
العام  ،2005بطريقة مباشرة وغري مباشرة .اضافة
يتم
اىل ذلك ،فرئيس احلكومة هو الوحيد الذي ّ
تعيينه او تكليفه ،فرئيس اجلمهورية ينتخب من
جملس النواب ،على غرار رئيس اجمللس النيابي
ان استقالة رئيس احلكومة ال
ايضًا ،وهذا يعين ّ
تعين غيابه عن السلطة اذ ميكن بكل بساطة إعادة
تكليفه لريجع اىل مركزه ّ
حبلة جديدة.
من االكيد ان احلريري بعد استقالته ،يرغب يف
التحول اىل بطل للشعب ،وهو يرتكز اىل رغبة
ّ
ودولية ببقائه يف السلطة ،ولذلك
واقليمية
حملية
ّ
ّ
ّ
وضع شروطًا جديدة يعترب انها كفيلة بتقديم
صورة جديدة له ،تظهره مبظهر املنقذ للبنان.
ان عودته
يتم التداول حاليًا يف معادلة مفادها ّ
ّ
اىل السراي الكبري مقرونة بعدم وجود رئيس
ل يف احلكومة ،واال
احلرجربان باسي 
التيار الوطين
ّ
ألي حكومة -ولو مت تشكيلها  -العمر
فلن يكتب ّ
الطويل.
كرد على املعادلة اليت كانت
تأتي
املعادلة
هذه
ّ
قائمة سابقًا من ّ
انه دون باسيل ،لن يكون
هناك تشكيل اي حكومة ،وعليه تكون االمور
ّ
معقدة بعض الشيء ،اال يف حال اعتماد حكومة
تكنوقراط بكل ما للكلمة من معنى ،وتبقى عقدة
من سيتوىل رئاستها اليت ميكن تذليلها يف وقت
قصري.
الالفت ان شهر العسل الطويل الذي ساد بني
احلريري وباسيل ،انتهى بصورة مفاجئة ،واصبحا
على طريف نقيض ،واعلنا بشكل غري رمسي دفن
الرئاسية ،ما افسح اجملال امام اطراف
التسوية
ّ
اخرى للعودة اىل ساحة املفاوضات لنسج حتالفات
سياسية جديدة .وكما ان احلريري مل يقبل ان
يدفع مثن نزول اللبنانيني اىل الشارع ،فلن يقبل
تصور
باسيل ايضًا بهذا االمر ،لذلك من الصعب
ّ
تضم باسيل
حكومة برئاسة احلريري من دون ان
ّ
او تواجد االخري يف حكومة ال يرأسها احلريري،
وبالتالي فإن مصريهما السياسي حاليًا مشرتك
يصب يف صاحلهما إلعادة االمور
ولكن الوقت ال
ّ
اىل جماريها ،وقد يكون التوجه بالتضحية بهما
معًا لقيام حكومة جديدة ال تزال قابعة يف قاعة
االنتظار ليتم االعالن عنها رمسيًا.
أن اهلم االقتصادي واملعيشي
ويف حني
ّ
واالصالحي سيكون اهلدف االساسي للحكومة
اهلم السياسي سيبقى حاضرًا ،غري
العتيدة ،فإن
ّ
ّ
يشكل العقدة الكبرية حيث ميكن التفاهم
انه قد ال
على اعتماد النصوص السياسية اليت تضمنها 
الغالبية
البيان الوزاري السابق يف ظل موافقة
ّ
الكربى لالطراف السياسية عليه (وكانت ممثلة
ّ
واالتصاالت
التحركات
يف احلكومة) .هذا هو سر
ّ
اليت حتصل حاليًا ،واليت تهدف للوصول اىل
سلة اتفاق واحدة تشمل رئيس احلكومة وشكلها
وتوزيع احلقائب فيها ،على ان يتولىّ جملس
النواب سريعًا تأمني الغطاء الدستوري هلا.
معضلة جديدة نقف امامها اليوم ،ورمبا تكون
اهمية يف تاريخ لبنان احلديث ،الن آمال
االكثر
ّ
املاليني من اللبنانيني معلقة عليها لتنقلهم من
حالة اىل اخرى ،ولتبدأ العمل بالفعل وليس
واهلم
بالقول ،على نقل لبنان من مرحلة الركود
ّ
االساسية
والقلق ،اىل مرحلة االمل ووضع الركائز
ّ
مستقبلية تعيده اىل الطريق القويم.
ملشاريع
ّ
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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

«البلد» تفيض بأهلها ما هي رسائل «احلراك الربتقالي»؟
إيلي الفرزلي

ّ
مثة ما مل تفهمه السلطة بعد .هؤالء الذين نزلوا
وينزلون إىل قلب بريوت ،منذ عشرين يومًا،
ليسوا مادة للتجاذب أو لالستثمار .هؤالء
صامدون يف الساحات ألنهم أصحاب ّ
حق.
وألنهم كذلك ،جتدهم كلما قيل إن انتفاضتهم
مخدت ،يتجددون.
هؤالء يثقون بأنهم لن خيرجوا من الشارع ،وإن
قرر سعد احلريري إيهام نفسه بأنه جزء من
الناس املنتفضني ،مغمضًا عينيه عن حقيقة
أنهم ينتفضون ضده حتديدًا ،بوصفه رئيس
السلطة التنفيذية أو ً
ال ،ووريث احلريرية
السياسية ثانيًا .وهؤالء لن خيرجوا من الشارع
ّ
ضالني ،فاتهم
«بي الكل» وجد بهم أبناء
ألن
ّ
أن «أباهم» سبقهم إىل املطالب والشعارات.
وهؤالء لن خيرجوا من الشارع ألن «حزب اهلل»
اعترب لربهة أن وجودهم يف الشارع يوقظ
ّ
املنقضني على
مارد االنتهازيني وحيرك جيش
املقاومة .وهؤالء لن خيرجوا من الشارع ال ألن
تهدد وال ألن القوات ختادع.
حركة أمل
ّ
االحد (املاضي) ،كان حتدي احلشد أكرب
التحديات .ففاض وسط البلد باملنتفضني.
للمرة األوىل ،كانت األعداد مهمة .وقد انشغل
كثر يف قياس املساحات ،واملقارنة بينها
وبني مشهد بعبدا .واحتفلوا بنجاحهم يف إفراغ
تظاهرة السلطة من مضمونها ،بعدما جعلوها
حافزًا لتجديد زخم الشارع .كل من ُيسأل يردد
األمر نفسه :املشهد عند مفرق بعبدا كان
مستفزًا .ال ُيعقل أن يتظاهر نواب ووزراء
حاليون وسابقون ضد الفساد ،كما لو أنهم
خارج السلطة .ولذلك ،هتفوا« :ال إصالح وال
تغيري ما برتوح غري عالفقري».
يف البلدُ ،يدركون متامًا ملاذا نزلوا .لكل منهم
قضيته ،وهذا حق .لكنهم كلهم جيمعون على
أن هذه السلطة الفاسدة سرقت أحالمهم ،كما
أمواهلم ،ووجب إزالتها .هؤالء ليسوا مرضى
الوهم .يعرفون أنهم ،كلبنانيني ،مل يصلوا
إىل النضوج الذي خيرجهم من عباءة طوائفهم.
لكنهم ،مع ذلك ،واثقون بأن البحصة ُرميت
ّ
ستولد الوعي أمام
يف البحرية ،وأن العزمية
املنقادين خلف هالة الزعماء« .يا شعيب ويا
مسكني ضحكوا عليك باسم الدين» ،يرددون
خلف مكربات الصوت.
ّ
انفض
حيسبونها جيدًا ،ويؤمنون بأنه كلما
شخص واحد من قوقعة طائفتهُ ،
ضرب
مسمار يف نعش نظام صار يأكل أبناءه.
وهذا الشخص ،يأملون أنه سيصري شخصني
ثم ثالثة ،ثم ستكرب بقعة الزيت وتتمدد،
حتى تصري حبجم وطن .وهذا كله مل تفعله
االنتفاضة« .االنتفاضة نتيجة وليست سببًا،
والسبب هو ما أوصلت تلك السلطة البالد
إليه».
يف وسط البلد ،يدركون كل ذلك ويرددونه
يف الندوات وحلقات النقاش واهلتافات اليت
يَ
ساحت الشهداء ورياض
تولد كالفطر بني
الصلح ،مرورًا باملوقف املواجه ملبنى العازارية.
يف العازارية حتديدًا ،بدأت اجملموعات اليت
اختذت مقرًا هلا هناك ،تمُ أسس عملية التثقيف
االجتماعي واالقتصادي والسياسي .وندواتها
تلقى قبو ً
ال الفتًا ،وال سيما من التالميذ
والطالب ،الذين تزداد مساحتهم يف تلك
االنتفاضة .من يستمع هلم ،يدرك أن هؤالء
ليسوا يف كرنفال .هؤالء لديهم مطالبهم،
وتأمني فرص العمل يف أول القائمة .لكن
فرص العمل بالنسبة إىل تلك اجملموعة اليت
كانت تهتف يف رياض الصلح «يا عمال ويا
طالب بكرا يف ّ
عنا إضراب» ،ال ميكن أن تأتي
من سلطة أفقرت شعبها .ولذلك ،هم يدعون
إىل إسقاط «سلطة رأس املال» ،اليت دمرت
التعليم الرمسي وضربت اجلامعة اللبنانية،
وسببت البطالة.
وهجرت الشباب
ّ
ّ
من بني «الثوار» ،وبالرغم من االكتظاظ
الشديد ،جتد من يعتذر من متظاهر رمى
عقب السيجارة ،أثناء دعوته إىل رميها يف

سلة املهمالت «ألننا حنن الذين ننظف وصورة
الساحة من صورتنا».
االحد (املاضي) ،أضيف حبل املشنقة إىل
املشهد .ثالثة حبال ّ
تدلت من منصة ،يتداور
على مشانقها الناشطون ،يف مشهد رمزي
يعبرّ ون فيه عن ضرورة شنق الطائفية
والفساد واحلرب األهلية .كثر وجدوا يف
ينس
املشهد فرصة اللتقاط الصور ،لكنه مل
ِ
آخرين أن اإلعدام جرمية أيضًا.
الفنانون صار هلم من ينتظرهم .فنانو «مرتو
املدينة» اختذوا من الشارع الفاصل بني
العازارية وموقف السيارات مقرًا هلم .آالتهم
املوسيقية ،كما حناجرهم ،محلت املطالب
نفسها ،لكن جرعة الفرح اليت بثت هناك كانت
أكرب.
يف رياض الصلح ،ظل النبض مرتفعًا كما يف
تربى عليها
كل أيام االنتفاضة .أغان ثورية ّ
كثر إىل جانب أغان ولدت مع الثورة املصرية،
وأخرى بدأت تأخذ هوية املكان.

انشغل كثر يف قياس املساحات واملقارنة بينها
وبني مشهد بعبدا

لكن
الشيوعيون واليساريون حاضرون بقوة،
ْ
للحزب الشيوعي وضع خاص هنا .قال أمينه
العام إن احلزب خلف اجلماهري ،وهذا واقع على
األرض ،لكنه ليس الدور الطبيعي الذي ينشده
الشيوعيون .شيوعية قدمية تردد :هذه فرصة
ذهبية للحزب الشيوعي اجلاهز إيديولوجيًا
وتارخييًا وثقافيًا وتنظيميًا ليقود اجلماهري،
لكنه ينكفئ إىل حدود جمموعات اجملتمع
يرد عليها رفيقها مربرًا :هذه ثورة
املدني.
ّ
غري تقليدية ،ولذلك ترى األحزاب التقليدية
صعوبة يف التعامل معها.
للمناسبة ،الساحة تتمكن مع الوقت من سلخ
اجملموعات «املشبوهة» أو املشكوك بتمويلها.
يف االجتماعات التنسيقية القليلة اليت ُتعقد
إىل جانب العازارية ٌ
نبذ تام حلزب سبعة ،الذي
يعترب املنتفضون أنه أكثر املعبرّ ين عن هذه
احلالة الشاذة.
كان االزدحام شديدًا يف خيمة «مواطنون
ومواطنات يف دولة» .شربل حناس خيطب
يف اجلماهري ،حمذرًا السلطة من االستمرار يف
سياسة شراء الوقت واملماطلة يف االستماع
إىل صوت الناس .ذلك مثنه مرتفع ويزيد
سرعة الوصول إىل اهلاوية.
يف خيمة أخرى ،يقف طارق مرتي .يسأل أحد
ّ
املتنقلني بني اخليام عن تلك اجملموعات اليت
ّ
تتحفظ على وجود حناس وال جتد يف حضور
مرتي ما يستفزها.
داخل خيمة ما يسمى «امللتقى» يعلو النقاش
بشأن «ماذا بعد؟» .املنرب مفتوح أمام من
يريد من املشاركني .قانون االنتخاب ،إصالح
القضاء ،حكومة إنقاذ من خارج أحزاب السلطة،
انتخابات مبكرة ،بناء دولة املواطنة… املطالب
كثرية .لكل جمموعة مطالبها ،لكن معظمها
متشابه .منها ما يوزع كمنشورات أيضًا.
تلك املنشورات تأتي من كل حدب وصوب،
وبعضها يعطي لنفسه حق التكلم باسم
«االنتفاضة الشعبية».
مع ذلك ،فإن األمور بدأت تتبلور أكثر ،لكن
ليس إىل احلد الذي ينتج هيئة قيادية أو
تنسيقية ،متثل أغلب املنتفضني وجمموعاتهم
وأحزابهم ونقاباتهم« .اللقاء التشاوري
النقابي» جيتمع مع بعض اجملموعات يوم
األربعاء .غالء األسعار صار بندًا رئيسًا على
جدول األعمال ،وهنالك أفكار كثرية ملواجهته.
ذلك واحد من االجتماعات التنسيقية اليت بدأت
تتكثف ،متهيدًا لالتفاق على اخلطوات الالحقة.
خالصة يوم االحد (املاضي) بعيون كثر من
املنتفضني :ال عودة إىل الوراء .بل على
العكس ،حضور الساحات سيزداد قوة ،كلما
استمرت السلطة بالعمل وفق منطق ما قبل 17
تشرين األول.

عماد مرمل

تضمنتها تظاهرة «التيار الوطين
رسائل كثرية
ّ
احلر» يف حميطقصر بعبدا ،وكلمتا الرئيسميشال
ل أمام احملتشدين .من
ن والوزير جربان باسي 
عو 
أن «التيار» ،الذي َبدا يف موقع دفاعي بعد
الواضح ّ
انتفاضة  17تشرين األولَ ،
ش ّن أالحد (املاضي) ما
يشبه «اهلجوم املضاد» على جبهات عدة ،حماو ً
ال
استعادة املبادرة السياسية والشعبية ،وإعادة
ترميم توازن القوى الداخلي.
أن املعنيني بإدارة التظاهرة الربتقالية
على الرغم من ّ
كانوا حريصني على التأكيد أنها ليست موجهة ضد
تتكامل ومطالب الذين اخنرطوا فيه
احلراك ،بل
َ
أن ذلك ال
بصدق رفضًا للفساد وطلبًا لالصالح ،إلاّ ّ
ُ
أن «التيار» أراد ،عرب استعراض قوته الشعبية
ينفي ّ
وحشد مناصريه ،حتقيق هدفني أساسيني:
شد عصب مجهوره ورفع معنوياته
 االول ،إعادة ّبعد اضطرابه وانكفائه خالل االسبوعني املاضيني
تعرض هلا
حتت وطأة االتهامات القاسية اليت
ّ
«التيار» من بعض املشاركني يف احلراك ،ومن ثم
تهيئة القواعد العونية لالنتقال اىل مرحلة سياسية
جديدة ستكون مغايرة يف أدواتها وعناوينها لمِ ا
كان سائدًا يف السابق.
 الثاني ،توجيه رسالة مباشرة اىل أصحاباألجندات السياسية الذين تغلغلوا يف الساحات
أن شارع
للتصويب على عون وباسيل ،مفادها ّ
«التيار» ال يزال متماسكًا وقادرًا على صنع التوازن
وان إسقاط العهد أو االنقالب
مع الشوارع األخرىّ ،
عليه ليس ممكنًا مهما اشتدت احلمالت الرامية اىل
حماصرته وضربه.
َ
أضيف ضلع آخر
ومع تظاهرة البارحة ،يكون قد
اىل معادلة التوازن بني «الشوارع السياسية»،
ارتسمت بوضوح خالل االيام املاضية ،سواء
واليت
َ
حترك أنصار «القوات اللبنانية» الذين
بواسطة ّ
ت شرق بريوت ،أو
كانوا حاضرين يف احتجاجا 
من خالل اندفاعة مجهور «تيار املستقبل» الذي
َ
ي تضامنًا معه ،أو عرب
انتفض بعد استقالة احلرير 
غضب مناصري حركة «أمل» و»حزب اهلل» الذين
التعرض
بادروا اىل رد فعل حاد اعرتاضًا على
ّ
لقياداتهم.
بهذا املعنى ،حضر أمس اللون الربتقالي يف صورة
املشرعة ،واكتمل
«توازن الردع» بني الساحات
ّ
ّ
نصاب «الشوارع» اللبنانية ُ
تدفق
املستنفرة ،مع
العونيني اىل حميط قصر بعبدا دعمًا لرئيس
اجلمهورية ورئيس «التيار» ،على قاعدة «حنن
هنا».
لقد شعر التيار الربتقالي بأنه جنا من «حماولة
اغتيال» معنوي وسياسي ّ
نفذها خصومه الذين
َت ّ
َ
وامتطوا حصانه.
نكروا ،يف رأيه ،بزي احلراك
فإن تظاهرة بعبدا هي يف جانب منها
وبالتالي،
ّ
«تظاهرة ثأرية» ،وليست فقط تضامنية مع رئيس
اجلمهورية.
وقد أتت إطاللة عون على احملتشدين ِلتوحي ،يف
أن الرئيس قرر أن يستعيد
الشكل واملضمونّ ،
لبعض الوقت روحية اجلنرال ،بعدما ضاقت به الَبذة
الرمسية ،ووضعته على مسافة من األرض اليت أتى
منها اىل السياسة ،ثم اىل القصر.
صّوب
وبالرتافق مع استنهاض القواعد العونيةَ ،

باسيل سهام خطاب «إعادة االعتبار» يف اجتاه
«الشركاء ُ
يسميهم،
املنقلبني» ،ولو من دون أن
ّ
«أن الفاسدين َبنوا قصورهم من
اىل
حني أشار
ّ
مال الدولة ومال الناس ،والزعران قاموا برتكيب
ّ
وذكرونا باحلرب» ،وصو ً
ال
اخلوات
احلواجز وأخذوا
ّ
اىل تأكيده أنه «ال يقبل أن تنتهي الثور ة ببقاء
الفاسدين ورحيل األوادم».
ّ
«املقاصة
أو
احلساب
يوفر باسيل من جردة
ومل
ّ
السياسية» بعض الذين كانوا حمسوبني على بيئة
«التيار» ،عندما لفت اىل أنه «يف األزمات الكبرية،
نتفهمها،
نتفهمه واخليانة اليت ال
يظهر اخلوف الذي
ّ
ّ
وجيب ان ال يكون بيننا ال خائف وال خائن» ،يف
إشارة واضحة اىل النائب العميدشامل روكز الذي
اختار االنسحاب من «تكتل لبنان القوي».
وما جيدر التوقف عنده يف خطاب باسيل أيضًا قوله
ألن املوقع يكّبل أحيانًا،
ان «الدور أهم من املوقعّ ،
ّ
حيرر دائمًا ،والكرامة أهم من االثنني
بينما الدور ّ
تهم املناصب» ،ما يعطي إشارة
وأمام الكرامة ال
ّ
ان كل االحتماالت واردة يف خصوص بقائه يف
اىل ّ
احلكومة املقبلة او خروجه منها ،وإن َيكن يف الوقت
نفسه قد اعترب أنه ال جيوز بقاء الفاسدين ورحيل
أن اي مقاربة للخيارات
يلمح اىل ّ
األوادم ،وكأنه ّ
املستقبلية جيب ان تكون بعيدة من االستنسابية او
النزعة حنو تصفية احلسابات.
ان خطابه مل
باسيل
ويؤكد مصدر قريب من
ّ
موجهًا فقط اىل قواعد «التيار» ،بل أيضًا
يكن
ّ
اىل املخلصني يف احلراك الشعيب« ،وذلك
حتركهم ومنع استغالله من قبل
لتصويب بوصلة ّ
أن اجلمهور
يعترب
باسيل
أن
اىل
االنتهازيني» ،الفتًا
ّ
ّ
اللبناني العريض الرافض للفساد هو حليفه
املوضوعي وليس خصمه ،كما حياول البعض أن
يوحي.
ان اللبنانيني مدعوون اىل
على
املصدر
د
ويشد
ّ
ّ
الضغط بقوة على السياسيني لدفعهم اىل تطبيق
القوانني املوجودة وإقرار تلك املقرتحة ،بهدف 
«ألن هؤالء
د وحتقيق احملاسبة،
مكافحة الفسا 
ّ
ّ
يوقعوا وحدهم أحكام االعدام
السياسيني لن
ّ
حبقهم».
ويلفت املصدر اىل أنه «إذا كان األمن بالرتاضي
أن االصالح بالرتاضي
ممكنًا أحيانًا ،فقد ثبت ّ
ان هذا االستنتاج هو من بني
مستحيل» ،موضحًا ّ
أهم الدروس اليت استخرجها «التيار» من جتربته
يف السلطة.
ان «التيار»
باسيل
من
القريب
املصدر
ويؤكد
ّ
صدد االنتقال من معركة استعادة احلقوق 
يف َ
املسيحية اىل معركة بناء الدولة املدنية وتطبيق
أن
ما مل ُيطّبق بعد من اتفاق الطائف ،مشريًا اىل ّ
أدى غرضه،
«خطاب املناصفة وتصحيح التوازن ّ
وحان الوقت اآلن للشروع يف ورشة تأسيس
الدولة املدنية بكل مندرجاتها ،مع ما يعنيه ذلك
من االستعداد ملواجهة قاسية مع الرموز الطائفية
والفاسدين».
«ان زمن ُ
املسايرة انتهى ،و»التيار»
املصدر
ويعترب
ّ
بدأ هجومًا مضادًا على الطبقة السياسية الفاسدة،
وما بعد  17تشرين األول لن يكون كما قبله
بالتأكيد».
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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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مـقاالت وتـحقيقات

حكومة ميين تكنوقراط وميين سياسيني احلريري أقوى الضعفاء ...أضعف األقوياء
يصح القول ان احلكومة اجلديدة ،وان قبل
ّ
وقت طويل على ابصارها النور ،لن تكون
سوى حكومة تقليل اخلسائر ،وحكومة اهلزمية
بالنقاط .بعد الذي افضى اليه احلراك
الشعيب ،بات على قوى احلكم التسليم بواقع
غري جُمّرب قب ًال ،وال تعرف اىل اين يقودها؟
ما خال سابقة الرئيس ميشال سليمان ،اعتاد
رئيس اجلمهورية منذ ما بعد اتفاق الطائف
الذي احدث فقرة االستشارات النيابية
امللزمة يف املادة  53من الدستور ،املبادرة
اىل حتديد موعد هذه االستشارات ما ان
يتسلم استقالة احلكومة.
ذلك ما فعله الرئيسان الياس هراوي واميل
حلود .مع ثالثهما ،سليمان ،حدد موعدًا
لالستشارات امللزمة يف اليوم اخلامس يف
 17كانون الثاني  2011و 18منه ،قبل ان
يسارع عشية هذا املوعد اىل تأجيلها اسبوعًا
يف  24كانون الثاني و 25منه ،بذريعة اجراء
مزيد من املشاورات كانت كفيلة بقلب
موازين القوى آنذاك وانتقال االكثرية من
قوى  14آذار اىل قوى  8آذار.
مفارقة ذلك احلني ،ان رئيس احلكومة كان
الرئيس سعد احلريري ،وصاحب اليد الطوىل
يف اطاحة حكومته كان العماد ميشال عون
عندما رعى من الرابية استقالة الثلث 1 +من
الوزراء .ثم كانت الصدمة التالية للحريري
ّ
عندما
ترشح لتأليف احلكومة يف وجه الرئيس
جنيب ميقاتي ،وخسر بفارق مثانية اصوات
امامه ،يف سابقة ثانية مل خيربها اي من
اسالفه  -وال حتمًا والده الراحل  -بهزميته
يف استشارات نيابية ملزمة.
اآلن يكرر رئيس اجلمهورية ميشال عون
سابقة سلفه يف عدم استعجال اجراء
استشارات نيابية ملزمة اىل اليوم اخلامس،
كما يرشح ان يكون موعدها االثنني املقبل،
لتكليف رئيس جديد تأليف حكومة .البعض
وجد يف استقالة احلريري يف  29تشرين
ردًا  -وإن غري مقصود  -للتحية
االول ّ
على ما حدث عام  ،2011بأن فاجأ رئيس
اجلمهورية باستقالته من غري تنسيق معه،
يف وقت حيتاج الرئيس اىل بقاء احلكومة
اىل جانبه ،مثلما احتاج احلريري اىل حكومته
عامذاك وهو جيتمع بالرئيس االمريكي باراك
اوباما يف البيت االبيض.
منذ استقالة احلريري يسود الغموض املرحلة
التالية ،رغم ان اآللية الدستورية يف املادة
 53تتيح بسهولة االنتقال من مرحلة التكليف
اىل مرحلة التأليف.
احلجج اليت يتسلح بها رئيس اجلمهورية
والرئيس املستقيل ان ايًا منهما ال يريد
كشف خياراته سلفًا ،خصوصًا انهما املعنيان
بإصدار مرسوم تأليف احلكومة .من دون
هذا املرسوم يصبح تكليف الغالبية النيابية
للشخصية املرشحة تأليف احلكومة غري ذي
جدوى.
بذلك
يتصرف رئيس اجلمهورية تبعًا لبضعة
ّ
معطيات حتمله على الرتيث قلي ًال من
الوقت:
 - 1ليس يف املادة  53مهلة
مقيدة لرئيس
ِّ
اجلمهورية اجراء االستشارات النيابية امللزمة.
القيد املعلوم يف املادة  53هو اجراؤه اياها
والتزامه نتائجها وحتمية اطالعه رئيس
جملس النواب على تلك النتائج ،ومن ثم
تسمية الرئيس املكلف.
على غرار اجتهاد كل رئيس مكلف بأن ال
مهلة
مقيدة له تأليف احلكومة ،بات لكل
ِّ
رئيس مجهورية االجتهاد من اآلن فصاعدًا
بأن ال مهلة
مقيدة له اجراء االستشارات
ِّ
النيابية امللزمة.
 2ـ ما حصل يف الشارع انقالب على احلكم
والسلطات .اال ان استقالة احلريري ظهرت
مبثابة استكمال لالنقالب على موازين القوى
السياسية ،خصوصًا ان الرئيس املستقيل،

نقوال ناصيف

فور اختاذه هذا القرار ،سارع اىل استنفار
يّ
السن يف بريوت وطرابلس وعكار
الشارع
وصيدا والبقاع االوسط من اجل وقوفه
اىل جانبه ،وحماولة حتييد نفسه عن كل
الشعارات اليت طرحها احلراك الشعيب .وهو
مغزى ما راح انصاره يف الشارع يعلنون
رفضهم اقتصار التنحي عليه وحده .من خالل
يّ
السن الذي كان أليام قليلة
استعادة شارعه
جزءًا ال يتجزأ من محلة «كلن يعين كلن» بكل
مفرداتها وشتائمها وغضبها واستفزازاتها،
وجه احلريري رسالة اىل رئيس اجلمهورية
ّ
وحزب اهلل معًا مفادها انه ال يزال الشخصية
ّ
السنية الوحيدة املرشحة لدخول السرايا.
 3ـ ال اوهام لدى احلريري بأن رئيس
بري وحزب اهلل
اجلمهورية والرئيس نبيه ّ
يف وارد التخلي عنه ،او الذهاب بالسهولة
املتوقعة اىل مرشح سواه لرتؤس احلكومة.
بيد ان ايًا من هؤالء ليس يف وارد القبول
حبكومة طبقًا للشروط اليت يطرحها احلريري
ويقرنها بقبوله تأليف احلكومة .تاليًا ،رغم
ُ
استبعادها متامًا ،فإن حكومة تكنوقراط ال
يرئسها سوى رئيس تكنوقراط .احلجج
املتتالية يف رفض هذا الشرط ،ان يف
احلكومة املستقيلة وزراء غري حزبيني ومن
غري النواب وذوي اختصاص ،ما يتيح توسيع
التجربة بإحالل عدد اكرب من هذا الطراز من
الوزراء ،اضافة اىل وزراء سياسيني من غري
النواب واحلزبيني اللصيقني بقادة االحزاب
والكتل الرئيسية اليت متثل توازن القوى
وينظر اليها على انها العامود
داخل السلطةُ ،
الفقري لبناء السلطات.

الحريري االكثر حظوظاً وال مكان لـPlan
 Bحتى اآلن

ما يلتقي عليه رئيس اجلمهورية وحزب اهلل
 يف معرض ختفيف اخلسائر النامجة عناحلراك الشعيب  -اجياد تسوية معقولة توازي
بني ما يطالب به احلراك الشعيب وبني حتمية
االوزان السياسية الكبرية غري القابلة للعزل
وال لالستغناء عنها ،وال البعادها عن سلطة
القرار يف البالد.
لذا يظل احلريري املرشح االبرز للسرايا ،فيما
الطرفان املقابالن ،وهما رئيس اجلمهورية
وحزب اهلل ،ليسا يف وارد مقاربة Plan B
الذي ال يعدو كونه يف الظروف احلاضرة
سوى جمازفة غري مأمونة.
على حنو كهذا ،تصبح احلكومة املصغرة
مؤلفة من وجوه ترضي احلراك الشعيب،
وتكتفي بوزير واحد فقط للكتل الرئيسية
املمثلة ملوازين القوى.
 4ـ بالتأكيد ال عودة اىل حكومة ثالثينية ،وال
اىل حكومة وحدة وطنية ،وال خصوصًا اىل
حكومة نواب وحزبيني .حكومة من  14وزيرًا
ليس فيها اي من الوزراء الذين استهدفهم
احلراك الشعيب ،وكانوا يف مرمى سهامه .ال
يقتصر هذا املعيار على الوزير جربان باسيل
وحده ،بل يشمل نظراءه يف تيار املستقبل
وحزب اهلل واحلزب التقدمي االشرتاكي
وحركة امل.
حتى الوصول اىل تلك احلكومة  -اخلالية من
هؤالء  -سيظل باسيل املفاوض الرئيسي
للحريري يف تأليفها ،وإن هو لن يكون يف
عدادها ،خالفًا لالعتقاد السائد يف خالصة
ما يستنتجه احلراك الشعيب وخصوم باسيل
داخل السلطة االجرائية ،بأن الرجل سيصبح
على هامش العهد.
اوىل دالالت دور التفاوض هذا ،ان الشرط
املقابل ملا يطالب به احلريري  -وهو حكومة
تكنوقراط خالصة  -يقضي بأن يكون باسيل
اىل جانب احلريري يف احلكومة اجلديدة او
خيرجان منها معًا .يف ذلك اشارة واضحة اىل
مشقة التفاوض الذي ينتظر املرحلة التالية
لتكليف احلريري ترؤس احلكومة.

باحتساب َمن نزل اىل الشارع منذ
 17تشرين االول ،والذين يعتاد
حزب اهلل انزاهلم كلما خطب امينه
العام ،والذين أنزهلم الرئيس سعد
احلريري دفاعًا عنه ،والذين زربتهم
الطرق الفرعية ،اىل ما حدث امس
يف بعبدا ،يكون اللبنانيون مجيعهم
يف الشارع ،ولكل مواله...
ما حدث األحد (املاضي) قرب
قصر بعبدا ،بعد الذي جرى السبت
االيام
ويف
ايضًا
(املاضي)
املنصرمة يف الساحات واملناطق
وال يزال مستمرًا ،اوحى بنشوء
اكثر من شارع قبالة اكثر من شارع.
عد احملتشدين واحصائهم هنا
يف ّ
وهناك خالف مؤكد .اال ان القراءة
السياسية تبدو متاحة اكثر واسهل،
ليس يف ما توخته الساحات املمتلئة
فحسب ،بل يف ما هو متوقع من
املأزق الذي وقع فيه احلراك الشعيب
والطبقة احلاكمة يف آن.
على غرار قياس االحجام الذي
تبادلته قوى  8و 14آذار ما بني
عامي  2005و ،2009بدا من الواضح
ان احلراك الشعيب  -غري املسبوق
يف حجمه وتوسعه وساحاته العابرة
للطوائف وشعاراته ولعناته حتى -
استنفر منذ استقالة حكومة الرئيس
سعد احلريري يف  29تشرين االول
اكثر من شارع اتسم َ
س مذهيب
بن َف َ

يّ
السن يف طرابلس وبريوت
حبت ،على حنو الشارع
وصيدا وعكار والبقاع االوسط ،والشارع املسيحي
يف قصر بعبدا االحد (املاضي) ناهيك بالشارع
الشيعي املتأهب يف كل حلظة خيطب فيها االمني
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل.
على ان ما اضافه الشارع املسيحي البارحة يف
حميط قصر بعبدا ،انتقل باالشتباك من احلراك
الشعيب مع الطبقة احلاكمة اىل داخل الطبقة هذه
وبني افرقائها .االصح القول ،يف معزل عن
احلراك الشعيب وشعاره املستعصي التطبيق وهو
اسقاط الطبقة كلها ،فإن املواجهة اجلديدة اليت
مثلتها حشود بعبدا  -املوجهة اىل احلراك كما اىل
احلريري  -رمت اىل ابراز بضعة معطيات منها:
 - 1ردًا على حتريك تيار املستقبل شارعه دعمًا
لعودة احلريري اىل السرايا بشروطه ،اتى حتريك
التيار الوطين احلر شارعه  -بعد جرعات دعم غري
مشروطة من نصراهلل للرئيس ميشال عون ،كي
يؤكد الشرعية الشعبية املسيحية لرئيس اجلمهورية،
بعدما بدا من موجات احلراك الشعيب طوال اقل من
اسبوعني انها ال تكتفي باطاحة احلكومة ،بل برئيس
الدولة ايضًا .بعد استقالة احلكومة غاىل احلراك يف
دعوة الرئيس اىل االعتزال .االكثر مدعاة لالنتباه
ان عددًا وافرًا من الشعارات الغاضبة واملناوئة
لرئيس اجلمهورية قيلت يف املناطق االكثر نفوذًا
شعبيًا له كاملنت وكسروان ناهيك جببيل ،وصو ً
ال
اىل البرتون مسقط صهره الوزير جربان باسيل.
منذ البارحة استعاد عون ،متسلحًا بشارعه ،مبادرة
التفاوض مع كل من احلريري واحلراك.
 - 2بات يف حكم شبه املؤكد ان ال حكومة تكنوقراط
خالصة ،او ال متت بصلة اىل الكتل الرئيسية يف
جملس النواب وال ينبثق منها وزراؤها ،مع ترجيح
حكومة من  14وزيرًا .املعطيات اليت يلتقي عليها
بري وحزب
رئيس اجلمهورية ورئيس الربملان نبيه ّ
اهلل حكومة ليس فيها نواب ،خمتلطة من سياسيني
وتكنوقراط :االولون من حزبيي الصف الثاني غري
املوصوفني بالتصاقهم مبرجعياتهم ،والتكنوقراط
على صورة وزير حزب اهلل مجيل جبق او وزيرة
التيار الوطين احلر ندى البستاني .هم بذلك
تكنوقراط االحزاب والكتل ،وليسوا هابطني يف
مظالت من خارج هذه الشبكة .مرجعياتهم احلزبية
هي اليت ختتارهم .بذلك ال ختتلف احلكومة املقبلة
عن اليت سبقتها منذ عام  2008سوى يف مواصفات
مس اجلوهر الفعلي الذي هو توازن
وزرائها ،دومنا ّ
القوى السياسي القائم داخل السلطة االجرائية.
وهو ما يرفضه بإطالق كامل احلراك الشعيب.
سيتعينّ على هذه الكتل ان تسمي هؤالء بعد

مروان طحطح

توزع احلقائبُ ،
وتعهد اىل الوزراء
االتفاق على ّ
التكنوقراط من ابناء تلك الكتل ،فيتولونها باعتبار
احلقائب االساسية تلك هي مثار غضب الشارع
على اداء الوزراء الذين تعاقبوا على ادارتها
ونهبهم املرافق واملال العام ناهيك باهداره .من
شأن هؤالء التكنوقراط ،املفرتض ان صفتهم
الغالبة اختصاصيون ،تطمني الشارع اىل وضع
حقائب االنتاج واخلدمة يف ايد موثوق بها.
 - 3حكومة خمتلطة كهذه من شأنها رد االعتبار
ليس اىل جملس النواب ودوره فحسب ،بل اىل
شرعيته القانونية النافذة ما دام احلراك الشعيب
يطعن يف شرعيته الشعبية .سرعان ما التحق
افرقاء سياسيون بذريعة احلراك يف معرض دعوته
اىل حكومة تكنوقراط تقف وجهًا لوجه مع الربملان
احلالي .يف وقائع االيام االخرية تأكد ان ثبات
جملس النواب ال يقل عن ثبات رئيس اجلمهورية،
ما جيعل شرعية احدهما رافدًا لشرعية اآلخر .ال
يقتصر االصرار على شرعية اجمللس على عون
وبري ونصراهلل ،بل يالقيهم فيها احلريري وإن
ّ
متمسكًا حبكومة تكنوقراط خالصة تستمد ثقتها
من الربملان احلالي.
 - 4جناح احلريري يف استعادته اىل حد كبري الشارع
يّ
السن يف عدد من املناطق ،ال جيعله بالضرورة
الشخصية الوحيدة املؤهلة لدخول السرايا ،وإن
بدا ان احدًا لن جيازف خبوض اسم آخر سواه.
هو بالتأكيد اقوى الضعفاء يف طائفته ،سواء يف
ضوء نتائج انتخابات  2018او يف انقالب الشارع
حتول ساحيت رياض الصلح
الطرابلسي عليه ،او يف ّ
والشهداء منصتني للتعرض اليه ،او خصوصًا يف
عدم رغبته يف ترك احلكم وتكرار جتربة انقطاعه
عنه ما بني عامي  2011و ،2014وتبعًا لذلك التخلي
عن «امتيازات» مل تطفىء تسوية  2016جذوتها
بعد .لكنه ايضًا اضعف االقوياء يف توازن قوى
وبري ونصراهلل .يبدو الرجل وحده
جيمعه مع عون ّ
املتغيرّ بني ثوابت ثالث.
اول انطباع جنم عن استقالته انه لن يقبل برتؤس
حكومة جديدة سوى بشروطه هو .يف حصيلة
االيام التالية لالستقالة يف  29تشرين االول،
وبري ونصراهلل ليس حيال
تيقن من الءات عون ّ
فكرة حكومة تكنوقراط ال متت اىل الطبقة احلاكمة
بصلة فحسب ،بل تنقلب على توازن القوى القائم
يف البالد منذ اتفاق الدوحة عام  .2008هو بذلك
حيظى ،مبدئيًا ،بدعم الثالثي عودته اىل السرايا
على رأس حكومة يقامسونه تأليفها ،وال تكون
وبري
سوى على صورة االئتالف الذي جيمع عون ّ
ونصراهلل يف مقاربتهم لبنان دوره االقليمي.
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Don't Miss This Show!

إعــالنات

Woolworths announced the completion
of their fresh new store in Roselands
can order online and pick
up your order for free. One
of the dedicated team members from Roselands will
even bring your shopping
straight to your boot if you
park on the red level of the
multi level car park. Same
day Pick up is available if
you order before 11am, or
select a time to suit you.

Australia’s Largest Animal Circus
أقوى عروض
STARDUST CIRCUS بهلوانية
للحيوانات يف اسرتاليا

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

Woolworths are excited to
announce their fresh new
store is complete, they look
forward to welcoming you,
Performing: Lions, Horses, Monkeys, Goats, Dogs, Pigs, Flying Trapeze, 12 Per- your family and friends.
son Teeter Board Act, Clowns, Comedy, Acrobat & Much, Much More.
Their number one focus
Cash & Cards available
is freshness so you’ll find
Fri 1st Nov to ( Fees Apply) at CIRCUS
a market full of delicious
:للحجز واملعلومات
Sun 17th Nov
Aussie fruit and veg, food
0418 247 287
made
fresh in store daily by
0428 247 287
their resident experts and a
Book online
large international product
Fri 1st Nov 7.00 pm
www.stardustcircus.com.au
Sat 2nd Nov 3.00 pm & 6.00 Pm
range.

Show Times

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

16 صفحة
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أســعار الـتذاكـر
2 Years and under
free if nursed
VIP Ringside: Adult $45 - Chid $35
Ringside: Adult $40 - Chid $30
Also Ticket on sale
Elevated: Adult $35 - Chid $25
one hour before show

So come in and say hello to
use the community notice the team, the store is open
board for your next event or from 7am to 10pm every
for any service messages. day.

Woolworths have also partnered with local organisations, Foodbank and OzHarvest to help provide meals
to people in need. Last year
Woolworths helped OzHarvest provide over 2 million meals. And the team
at Woolworths Roselands
are excited to help serve up
Being part of the local com- meals this year.
munity is very important to
the team at Roselands, if Woolworths understand life
you’re a local business or can get busy, to help they
group in the area you can have Pick up, where you

Quote from store manager
can be included:
We are excited to be returning to Roselands Shopping
Centre! Our number one focus is freshness, so you’ll
find a market full of delicious Aussie fruit and veg,
as well as food made fresh
in store every day by our
resident experts.
Farad
Store Manager

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
 ساعة يوميا24  على24 نعمل

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

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

تكريم خضر صاحل حلصوله على ميدالية اسرتاليا
امللكية لعام 2019
كانرتبري صويف كوستيس  ،وامللحق الديني بالسفارة السعودية
لدى اسرتاليا انور الصولي وممثل الكنيسة االسرتالية الكاثوليكية
الدكتور األب باتريك مكينرني واعضاء مجلس بلدية مدينة
كانرتبري بانكستاون بالل حايك رايتشل حريقة وناديا صالح
كما شارك يف الحفل رئيس جمعية ابناء املنية الخريية مصطفى
محفوظ ورئيس جمعية ابناء الضنية الخريية محمود يوسف ،
ورئيس املجلس االسالمي لوالية نيوساوث ويلز طالل الشيخ
ورئيس جمعية اوبرن االسالمية محمد الزعبي ومسؤول العالقات
العامة يف جمعية امليناء الخريية طالل سيفو ونائب رئيس بيت
الزكاة االسالمي غالب يوسف ،ورئيس الغرفة التجارية يف
كانرتبري بانكستاون وايلي مهنا وعدد من املشايخ والعلماء ورؤساء
والجمعيات اللبنانية والعربية واالسالمية وشخصيات وقيادات
روحية وأكاديمية من جميع االديان والجنسيات واالعراق.
والقيت يف الحفل الذي قدم فقراته الداعية االسالمي كمال صالح
كلمات ،لكل من املفتي الدكتور ابو محمد ،والشيخ سليمان،
والنائب طوني بورك ،والنائب جهاد ديب ،والنائبة صويف
كوستيس ،والناطق باسم مجلس االئمة املحامي بالل رؤوف،
هنأت صالح على منحه الوسام املميز ،واشادت بدوره وجهوده
يف خدمة الجالية االسالمية والعربية حيث كان اول مسلم ولبناني
يرشحه حزب العمال االسرتالي يف منطقة كانرتبري ويفوز يف
اربع دورات متتالية  ،نجح خاللها يف تنفيذ مجموعة من الربامج،
واملبادرات ،والخدمات لتحسني وتطوير البنى التحتية للجالية
العربية واالسالمية واملواطنيني االسرتاليني من جميع االديان
واالعراق.
ثم القى صالح كلمة اعترب فيها ان تكريم اي شخص هو تكريم
لوطنه فى املقام األول وعائلته وجاليته واصدقائه ومحبيه ،وقال
اهدي هذا الوسام لوطني االم لبنان الذي انا فخور باالنتماء اليه
ولوطني الثاني اسرتاليا الذي منحني الكثري واعطاني الفرصة
والدعم الستكمال مسرية العطاء كما اهدية لعائلتي واحفادي
واصدقائي وللجالية االسالمية والعربية وكل الذين عملت معهم
وعملوا معي مؤكدا ان لهم جميعا نصيب من هذا الوسام والتكريم
متوجها بالشكر واالمتنان من املفتي ابو محمد ورئيس مجلس
االئمة على دعمه واقامة التكريم ويف الختام جرى تقديم دروع
تكريمي باسم املفتي ابو محمد ومجلس االئمة للمحتفى به .
وكانت الحاكمة العامة لوالية نيو ساوث ويلز القاضية مار غريت
بيزلي قد قلدت الوسام يف حفل رسمي اقيم مؤخرا يف قصر
الحاكم العام يف سيدني بحضور عدد من املسؤولني االسرتاليني.

قلدت الحاكمة العامة لوالية نيو ساوث ويلز القاضية مار
غريت بيزلي نائب رئيس بلدية كانرتبري خضر صالح
ميدالية اسرتاليا امللكية ( ) OAMمن امللكة اليزابيت الثانية
ملكة بريطانيا واسرتاليا ودول الكومنولث تقديرا لجهودة
ودوره يف خدمة املجتمع االسرتالي على مدى ثالث عقود
وذلك خالل احتفال ومراسم رسمية اقيمت يف قصر الحاكم
العام يف سيدني بحضور عدد من املسؤولني الرسمني
وممثل قائد الجيش والحكومة االسرتالية .
واحتفاء بهذه املناسبة دعا مفتي اسرتاليا الدكتور ابراهيم
ابو محمد ومجلس االئمة االسرتالي الفيدرالي برئاسة
الشيخ شادي سليمان اىل حفل عشاء تكريمي ل خضر
صالح يف املقر الرئيسي ملجلس االئمة يف سيدني شارك
فيه النائب الفيدرالي طوني بورك ممثال زعيم املعارضة
 ،ووزير الظل لتعليم املهني النائب جهاد ديب  ،ونائبة

نبذه شخصية
•خضر صالح  -سياسي اسرتالي من اصل لبناني متزوج وله
اربعة ابناء وحفيدان.
• من بداية متواضعة انطلقت من الصفر قبل  30عاماً ،انطلقت
مسرية خضر صالح باسرتاليا التي وصل اليها من لبنان يف
منتصف الثمانينات من القرن املاضي واقام مع عائلته يف شقة
متواضعة تابعة لالسكان الحكومي تقع يف حي ريفروود الذي
كان يعترب من اكثر االحياء خطورة وتدني بالخدمات يف سيدني،
وبمعرفة محدودة باللغة اإلنكليزية ،بدأ العمل يف اعمال ومهن
بسيطة العالة عائلته يف اسرتاليا ولبنان اىل جانب متابعة تحصيله
العلمي ،وبعد مسرية من التحديات واملثابرة والتصميم استمرت
على مدى ثالثة عقود اصبح اليوم احد الشخصيات اللبنانية
والعربية املعروفة يف الساحة السياسية االسرتالية واعدت قناة
اس بي اس تقريرا عنه مؤخرا عرضت فيه محطات سريته وسرية
عائلته ومن اخر انجازاته حصوله على ميدالية اسرتاليا امللكية من
ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية للعام  2019الذي يعد ارفع وسام
اسرتالي رسمي يمنح للشخصيات التي تقدم اعماال مميزة يف
املجتمع االسرتالي.
• انتخب نائبا لرئيس بلدية كانرتبري يف سيدني ،التي تعد من
اكرب البلديات يف سيدني وكان اول لبناني وعربي يتم انتخابه يف
هذه املدينة التي يبلغ عدد سكانها اكثر من  140الف شخص
وحقق فيها فوزا يف اربع دورات انتخابية متتالية من العام 2004
حتى عام  2017نجح خاللها يف تنفيذ مجموعة من الربامج،
واملبادرات ،والخدمات لتحسني وتطوير البنى التحتية للجالية
العربية واالسالمية واملواطنني االسرتاليني من جميع االديان
واالعراق.

• رئيس مركز ريفروود االجتماعي يف سيدني منذ عام  ، 2017الذي يعد
من اكرب املراكز التي تعنى بالخدمات العامة
ويعمل فيه اكثر من  120موظفا ويقدم خدمات الكثر من  200الف شخص
سنويا.
• انتخب عضوا يف لجنة العالقات الخارجية بحزب العمال االسرتالي عام
 ، 2018وهو عضو يف لجنة اصدقاء فلسطني
االسرتالية منذ تأسيسها.
• مؤسس املركز االسرتالي لحوار األديان والحضارات باسرتاليا ومجموعة
التناغم بني الثقافات(هارموني غروب ) يف سيدني التي تضم اعضاء من اكثر
من  36جنسية وحضارة مختلفه .
• عمل يف حقل الصحافة واالعالم وله عدد من املؤلفات واملقاالت االدبية
والفكرية املتنوعة املنشورة يف الصحف ووسائل االعالم.
• حصل على تنويهات واوسمة عديدة تنويها لعمله يف الشأن العام وخدمة
املجتمع يف اسرتاليا ولبنان.
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تكنولوجيا وعـلوم

كيف مجع بيل غيتس ثروته «على جثّة» هذا الرجل
علي عواد

يف  28تشرين األول/أكتوبر ،أي منذ تسعة أيام ،احتفل بيل غيتس
بعيد ميالده الـ .64وإذا كنت تتساءل ما ميكن أن يهديه أي شخص
لرجل ميتلك  106.9مليارات دوالر ،فمقال يف جريدة The Observer
أكدت أنه ال يكرتث بـ»اجلزء املادي من اهلدية».

مل يشفع هلا تارخيها الطويل

أشهر  5شركات تقنية أفلست خالل
العقد املاضي

تصور تواضع غيتس ،مأخوذة من
قد تكون هذه اجلملة ،اليت
ّ
دروس العالقات العامة والتسويق ،إال أنها حتتوي على شيء من
الصحة :غيتس لديه الشهرة واملال ،وفوق االثنني ،لديه احرتام
ماليني الناس الذين يعتربونه قدوة يف عامل التكنولوجيا وعبقريًا
يف ريادة األعمال ،ورائدًا يف األعمال اخلريية.
أن غيتس مجع ثروته «على جثة» مربمج عبقري
لكن ،ماذا لو علمت ّ
مل يعرف كيفية التسويق لنفسه وأعماله؟
صادف  6تشرين األول ،ذكرى توقيع عقد بني غيتس وشركة
«آي بي إم»  IBMاألمريكية على حساب مربمج أمريكي ّ
فذ ُيدعى
غاري كيلدال.
يف عام  ،1980كانت شركة «آي بي إم» (أكرب شركة للصناعات
أول حاسوب لالستخدام الشخصي
التكنولوجية وقتذاك) قد صنعت ّ
حيمل امسها .وبقي أن تبحث عن نظام تشغيل للحاسوب (برنامج
يدير القطع اإللكرتونية والربامج داخل احلاسوب ويعطي املستخدم
واجهة مرئية على الشاشة ّ
متكنه من استخدامه).
سباقة يف عامل التجهيزات
أن «آي بي إم» كانت
وبالرغم من ّ
ّ
اإللكرتونية ،إال أنه حني وصل األمر إىل نظام التشغيل ،تبينّ أنها
يف حاجة إىل البحث خارج أسوار الشركة.
وهنا تبدأ احلكاية.
هرع ممثلون عن «آي بي إم» إىل «مايكروسوفت» ،حيث التقوا بيل
مؤسس وصاحب الشركة.
غيتس،
ّ
وقبل أن يفصحوا لغيتس عن سبب زيارتهم له ،طلب هؤالء من
عما جاؤوا
غيتس توقيع اتفاق
«السرية» – أي عدم اإلفصاح ّ
ّ
لطلبه ،خصوصًا أن ّ املنافسة يف هذا اجملال كانت حمتدمة ،وكان
الشخصي «أبل  »2الصادر عام  ،1977بدأ يستحوذ
حاسوب «أبل»
ّ
على حصة من السوق.
حني سأل ّ
ممثلو الشركة غيتس ما إذا كان يف إمكان «مايكروسوفت»
بأن شركته ال
غيتس
أجاب
اجلديد،
جلهازهم
تشغيل
نظام
أن تنتج
ّ
متتلك نظام تشغيل خاص بها ،ونصح ّ
ممثلي «آي بي إم» بالذهاب
إىل غاري كيلدال.
يف ذلك الوقت ،كان كيلدال معروفًا جدًا يف الوسط التكنولوجي،
متيز خصوصًا بشغفه بالربجميات،
كما بيل غايتس يف وقتنا الراهنّ .
وعدم إخفاء األسرار ،كاشفًا عن أعمال شركته «دجييتال ريسرتش»
يف كل املقابالت اليت كان جيريها .كان كيلدال أخالقيًا وسط
قطيع من املنافسني الشرسني.
املؤسس» ألنظمة التشغيل عن
واكتسب كيلدال لقب «األب
ّ
جدارة.
أول نظام تشغيل
ففي عام  ،1972ابتكر ابن الثالثني سنة آنذاك ّ
يناسب احلواسيب الشخصية CP/M (Control Program for
 ،)Microcomputersوالذي أتاح إمكانية ختصيص نظام تشغيل
واحد ملختلف انواع احلواسيب بعد أن كان كل نوع من احلواسيب
حيتاج إىل نظام تشغيل خاص به.
أخذ ّ
ممثلو «آي بي إم» بنصيحة غيتس ،وذهبوا للقاء كيلدال.
توفيّ كيلدال بعد ّ
ً
ضربة على الرأس يف إحدى احلانات عام
تلقيه
1994

صفقة «سريعة وقذرة»
تتقاطع املعلومات هنا ،إذ ّ
يؤكد بعض املقربني من كيلدال حصول
اللقاء ،إال أن اتفاق «السرية» مل ُيرض كيلدال ،أضف إىل ذلك
أن «آي بي إم» أرادت شراء «سي بي إم» ،وامتالك حقوقه
ّ
القانونية.

املربمج األمريكي غاري كيلدال (أيار /مايو  - 1942تموز /يوليو
( )1994أ ف ب )

جهاز بالم

ّ
ملمثلي الشركة
هذه املرة ،لن يرتك غيتس الفرصة تضيع ،فقال
أن ما
إن «مايكروسوفت» تستطيع إنشاء نظام تشغيل هلم ،غري ّ
ّ
فعلته «مايكروسوفت» هو شراء نظام تشغيل من إحدى شركات
الربجمة الناشئة مببلغ  75ألف دوالر ،وكان امسه Q-DOS (the
 ،)quick and dirty operating systemأو نظام التشغيل السريع
والقذر.
وال عجب يف هكذا تسمية ،إذ أن سطور الربجمة لـ  Q-DOSكانت
مسروقة من نظام كيلدال «سي بي إم» .وهكذا ببساطة ،أصبح
لـ»مايكروسوفت» نظام تشغيل يأتي مع حاسوب «آي بي أم»
اجلديد حتت اسم  ،PC-DOSاحلاسوب الذي فاقت مبيعاته كل
ّ
التوقعات ،وأقصى شركة «أبل» من املركز األول.
عندما استشعرت «آي بي إم» خطر مقاضاتها نتيجة استخدامها
برجميات مسروقة ،ذهبت إىل كيلدال واتفقت معه على أن تعرض
ّ
حاسوبها اجلديد مع نوعني من أنظمة التشغيل PC-DOS :و»سي
أن «آي بي
بي إم» ،على أن ترتك اخليار للمستخدم .املشكلة هناّ ،
إم» عرضت  PC-DOSبـ  40دوالرًا ،بينما بلغ سعر «سي بي إم»
أي نظام سيختاره املستخدم.
 240دوالرًا ،وكان واضحًا ّ
حركه ،وفيما حاول
شغف كيلدال باالخرتاع وليس املال هو ما ّ
أن شبح احلادثة مع «آي بي إم» ّ
ظل
جاهدًا التأقلم مع ما حدث ،إلاّ ّ
تركت
يرافقه يف كل مقابالته .طارده سؤال الصحافيني« :كيف
َ
ّ
يتوقع أن يسألوه عن آخر إجنازاته.
ذلك حيدث؟» ،بينما كان
وليزيد األمر سوءًا ،انفصل الثنائي املبدع دوروثي وغاري كيلدال،
وانصرف األخري إىل كآبته وأصبح يتناول الكحول بشكل مفرط،
ويتنقل من حانة إىل أخرى ،ليموت بعد ّ
ّ
ً
ضربة على الرأس يف
تلقيه
إحدى احلانات عام .1994

مأساة كيلدال كانت نعمة بالنسبة إىل غيتس.
فبعد شهرة نظام  ،PC- DOSبدأت شركة «مايكروسوفت» ببيع
نظام التشغيل لكل الشركات املنافسة لـ»آي بي إم» ،حتت اسم
 MS-DOSواستبدلت كلمة قذر  Dirtyبـ  ،Diskليصبح االسم كام ًال
.Microsoft Disk Operating System
وتربعت «مايكروسوفت» على عرش
جنى بيل غايتس املليارات
ّ
شركات الربجميات حتى يومنا هذا.

وفا ٌة مؤسفة

يف الثامن من ّ
متوز /يوليو  ،1994وقع كيلدال على رأسه يف إحدى
حانات مونتريي (كاليفورنيا).
ويف حني تبقى ظروف إصابته غامضة ،تقول بعض الروايات إنه
وقع من على الكرسي يف البار .ولكن األكيد هو أنه كان مدمنًا
على شرب الكحول يف السنوات األخرية قبل وفاته.

يف اجلهة املقابلة ينفي آخرون حصول هذا اللقاء ،ويقولون إن
كيلدال صعد على منت طائرته اخلاصة للذهاب إىل مقابلة عمل يف
ذلك اليوم ،وأن فريق «آي بي إم» اجتمع مع زوجته دوروثي اليت
أسست ،إىل جانب غاري ،شركة «دجييتال ريسرتش».
ّ

توفيّ كيلدال بعد احلادثة بثالثة أيام ( 11متوز) ،دخل خالهلا إىل
املستشفى مرتني .نعاه بيل غيتس بالقول إنه كان واحدًا من
الشخصي» ،و»عامل كومبيوتر مبدع ،قام
«رواد ثورة الكومبيوتر
ّ
ّ
بعمل ممتاز .بالرغم من أننا كنا متنافسني ،فأنا لطاملا احرتمت
مساهماته يف جمال صناعة الكومبيوتر .موته املفاجئ كان مؤسفًا
جدًا ،وسنفتقد أعماله».

يف كلتا احلالتني ،خرج ّ
ممثلو «آي بي إم» خالي الوفاض ،عائدين
إىل بيل غيتس.

ولرمبا يف التذكري بإجنازات شخص عمل بشغف وابتكر ُ
حلّبه
ً
هدية تفوق «اجلزء املادي» من أي هدية أخرى.
التكنولوجيا

جوبون من الشركات التي ظهرت يف مجال اإللكرتونيات

كانت السنوات العشر األوىل من األلفية الثالثة عقدا من التحول
اهلائل لصناعة التكنولوجيا .حيث جلبت التطورات التكنولوجية
تقريبا كل الصناعات لعصر اإلنرتنت ،كما أن انتشار األجهزة
احملمولة والوسائط االجتماعية غيرّ بشكل أساسي الطريقة اليت
يتفاعل بها املستهلكون والشركات.
ولكن عام  2010كان بداية النهاية للشركات اليت مل تستطع
مواكبة التغريات التكنولوجية الزلزالية.
وأصبحت بعض شركات التكنولوجيا يف طي النسيان ،لكن
تراجعها وفشلها ميكن أن يعطي دروسا قيمة حول مدى سرعة تغري
الصناعات وما حيدث للكيانات اليت ال تستطيع جماراتها.
فيما يلي مخس من أبرز شركات التكنولوجيا اليت انتهت يف العقد
املاضي.

شركة بالم للحواسيب الكفية

جهاز بامل ظهر قبل استحداث اهلواتف الذكية (مواقع التواصل)
تعد واحدة من أكرب املستفيدين من فقاعة دوت كوم لعام ،2000
كانت بامل ذات قيمة أعلى من ماكدونالدز وجنرال موتورز.
تأسست بتاريخ  1992كشركة لصناعة اهلواتف احملمولة ووصلت
لذروة قيمتها السوقية يف عام  2000برأس مال بلغ  53.3مليار
دوالر يف عام ،وخرجت من السوق يف عام .2011

شركة كومباك ألجهزة الحاسوب

كانت واحدة من أكرب شركات تصنيع أجهزة احلاسوب يف أمريكا،
تأسست عام  1982وبلغت ذروتها يف عام  2000بقيمة سوقية
بلغت  40مليار دوالر ،اشرتتها شركة هوليت باكارد املعروفة
اختصارا بأتش بي مببلغ  25مليار دوالر يف عام  ،2002وسحب
اسم العالمة التجارية يف نهاية املطاف من قبل أتش بي يف عام
.2013

محرك ألتافيستا للبحث

يعترب واحدا من أوائل حمركات البحث حيث نشأ عام  ،1995واشرته
ياهو بعد مفاوضات يف عام  ،2003وبلغت قيمته السوقية 2.3
مليار دوالر عام 1999وأغلقته الشركة يف نهاية املطاف عام
.2013

هواتف فرتو الفاخرة

وصفت فريتو نفسها يف بداية تأسيسها عام  1998بأنها شركة
تصنيع هواتف حممولة فاخرة ،حيث بلغت أسعار اهلواتف 6000
دوالر .ولكن الشركة ناضلت للتنافس مع كربى شركات صناعة
اهلواتف الذكية يف عام  2015وانهارت يف عام .2017
جوبون لإللكرتونيات
كانت شركة اإللكرتونيات تبدو وكأنها الفرس الرابح ،حيث بلغت
ذروتها عام  2014بقيمة سوقية بلغت  3.2مليارات دوالر ،لكنها
أغلقت يف عام  2017بعد أن قاضها بائعون زعموا أنها تدين هلم
مببالغ مالية.
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إعــالنات

National
Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

9721 1611

لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية
والتجارية اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511

خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية

دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.
com.au - michael.k@nationalre.com.au

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography
Drummers

جلميع
حاجاتكم
من تصوير املناسبات والعزف
والدق عالطبل
اتـصلوا بـ جـايدن على:
0415991993
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كـتابات

لـم أشـأ الناصـية

هكذا كنت عفريتة اللحظات الوامضة
أشق ثوب اهلمس املريب
الصنع منطادا
عرفت أوطانا كثرية
كلها متتد ما بني صباحي وآخر ليلي
أوطانا حافلة بالعصافري وباحلصى
أوطانا تبيع قرنفال لبنات الريح
وأزرارا لألشجار
سجونا لالوالد االشقياء
رأيت بييت خاليا مين
ومثة صوت يكرج بال صوت
ال تلتقطه العربات
وهالين مشمع كبري يغطي سحنة الكون
خلفه ترتاءى قرى رضيعة
التويت اىل نهدي
سيجف حلييب قبل لبأ الوصول
وسأصيح
آاااه يا وطين
كم أنت مزحة طويلة
بساقني من عشب ماحل
آاااه ياحبييب
تلسعين دبابري تأتي من حبر ميضي
تركلين أرصفة نزقة املزاج
هال تأخذني اىل مرآتي
اركين اىل نبضك املهتز أمام طاولة
الزلزال
امحلين
اىل مركب ال يقضمه قرش اجلهات
لنتماهى سوية يف حلاف الغرق
فالضوء فالشات تدمي
ولغيت بغو
مل تعرف الرعشة بعد..
رماح بوبو  -سورية

منهم حممود درويش ..أدباء تربأوا من أعماهلم األوىل
األول
للعمل
األدباء
عند
فرحة خاصة .به
تنتقل كتاباتهم
مرحلة
من
ا ُ
لقصا صا ت
و ا أل و ر ا ق
ُ
تفرقة ،إىل
امل ّ
حتمله
كتاب
قاعات
أرفف
ا ملعا ر ض .
يصبحون بعدها
ُك ّتابًا بصكوك
بالتسرع،
سمى بـ»أرقام اإليداع» ،ورغبة يف ذلكُ ،يصاب البعض
ُت ّ
ّ
ال سيما وأن البداية تفتقر للخربة اليت ّ
جتنبنا الوقوع يف اخلطأ،
ّ
التأثر ما جيلعه أحيانًا ُمطابقًا لكتابات
فيخرج العمل ضعيفًا ،وبه من
ٍ
موجه
نقد
اآلخرين ،ومن ثم ونتيجة ملا يلقاه الكاتب الشاب من
ّ
متهل قلي ًال ،أو رمبا أرسله
درك أنه كان َحريًا به لو ّ
إىل إصدارهُ ،ي ِ
ٍ
ليبدي رأيه فيه قبل النشر ،ال بعده.
إىل
ناقد لقراءته ُ
ّ
«الكتاب ِ
الصغار» ،أو من أصحاب املوهبة
هذا األمر ال يقتصر على
املتواضعة ،بل هناك َمن أصبحوا رموزًا ثقافية ،لكنهم ّ
ظلوا
ُمت ّربئني من أعماهلم األوىل ،اليت تعرضها لكم امليادين الثقافية.
رغم ما وصل إليه الشاعر الفلسطيين الراحل حممود درويش من
مكانة أدبية ،إال أنه أعلن تربؤه من عمله األول .ففي حوار له مع
حتدث
الصحايف اللبناني عبده وازن جمللة «الكرمل» عام ّ ،2006
درويش عن جمموعته «عصافري بال أجنحة»ُ ،معتربًا إياها «قصائد
مراهقة شخصية وشعرية» .وقد صدرت ،حبسب درويش «يف أيام
كلية ،وال يعرتف بها ّ
البتة.
ّ
الفتوة» ،وقد حذفها من أعماله ّ
لكن أال ّ
حيق للشاعر َحذف بعض ما ُن ِشَر له قدميًا؟ يرى درويش يف
ّ
حواره أن من ّ
ليؤكد شيئًا جوهريًا،
حقه َحذف ما يشاء ،ولكنه يعود
من خالل تساؤله عن مدى صواب رأي الشاعر يف ما كتبُ ،مضيفًا:
«للقارئ رأي أيضًا».
ظل َ
ّ
احلذف من سمِ ات درويش ،حتى أنه يقول يف احلوار الذي ُأجِر َي
مبناسبة صدور الطبعة الــ  13جملموعته الشعرية الكاملة «حني
ُ
ررت لقراءة أعمالي األوىل من أجل تصحيح األخطاء الطباعية،
اضط ُ
شعرت
تطوري،
استعدادًا لطبعة جديدة ،وليس من قبيل مراقبة
ُ
ّ
بكثري من َ
ّ
وأمتنى
احلَرج .أي أنين ال أنظر إىل املاضي بعني الرضا،
عندما اقرأ هذه األعمال ،أال أكون قد نشرتها كلها»ُ .مضيفًا يف
ُ
تيح لي َ
احلذف ،رمبا حذفت أكثر من نصف أعمالي.
موضع آخر «لو أ َ
ٍ
لكن هذا األمر ليس يف يدي ،وليس من ّ
حقي على ما يبدو».
«يف الوصل واالحرتاق» ،هو عنوان اجملموعة القصصية األوىل
حممد عبد النيب ،الذي يسعى دائمًا إىل إخفائها،
للروائي املصري ّ
بتجنب احلديث عنهاُ ،م ّ
ّ
ؤكدًا أنها
سواء بعدم طباعتها جُمَّددًا ،أو
سن ُم ِ
بكرة ،إبان فرتة دراسته يف املرحلة الثانوية
ُك ِتَب ْت يف
ِّ
األزهرية.
كيفية خروج قصصه األوىل
حيكي عبد النيب للميادين الثقافية عن
ّ
ينظمها صندوق التنمية
يف تلك اجملموعة ،قائ ًال« :علمت مبسابقة
ّ
الثقافية يف مصر ،ومن ثم مجعت ُقصاصاتي الورقية دافعًا بها
ُ
وحلسن احلظ أو لسوئه ،فزت باملركز األول،
إىل املسابقة،
وكانت اجلائزة عبارة عنَ :ن ْشر العمل ،و 5آالف جنيه ،ورحلة إىل
إيطاليا».
ّ
يؤكد صاحب «يف غرفة
لكن ملاذا يرفض عبد النيب عمله األول؟
العنكبوت» الرواية اليت وصلت إىل القائمة القصرية جلائزة
«البوكر» للرواية العربية ،أنه جاء بداية من إسم العمل ،والذي
ِ
سائدة يف تلك الفرتة ،مشريًا إىل أن
يشبه العناوين اليت كانت
السذاجة ،كما أن بها تقليد شديد،
جمموعته «حتمل قدرًا كبريًا من َ
ُ
ليس مبعنى السرقة ،ولكن لبعض أساليب ُ
عجبت
الك ّتاب الذين أ ِ
بهم يف تلك املرحلة ،وللحق كان بها أيضًا قدر من اخليال ،جعل
صر على منحها اجلائزة األوىل،
الكاتب الراحل
ّ
حممد مستجاب ُي ّ
وكان ضمن جلنة التحكيم».
حممد عبد النيب وهو «أطياف حبيسة» ،صدرت
عمل آخر يرفضه
ّ
عن (اهليئة العامة لقصور الثقافة) ،وكانت مشكلته حبسب قوله:
«التأثر الشديد بكتابات اآلخرين ،فقد كنت ُم ّ
ّ
تأثرًا بإدوارد اخلراط»،
ِ
ِ
ِ
الواضح فقط».
بـ»الفاضح ،ال
التأثر الذي وصفه
وهو
ّ
يؤكد أن موقفه من عمليه السابقني ليس إنكارًا،
لكن عبد النيب
نسميه جتاوزًا ،فعندما أعدت طباعة عمل قديم نشرت
«لكن قد
ّ
«وردة للخونة» باعتبارها عملي األول ،فهذا اعرتاف باخلطأ ،وليس
دعوة إىل أن يكون كل كتاب أفضل من سابقيه ،مع التأكيد على
أن يكون هناك حد أدنى من قبول العمل فنيًا».
يرى عبد النيب أن اخلطأ الذي وقع فيه بنشر عمله األول؛ ليس بعيدًا
ً
سن صغرية ،ومن
عن أحد ،عازيا السبب إىل بداية فعل الكتابة يف ٍّ
ثم ينجز الكاتب عمله األول ُمبكرًا« ،لذلك عليه أن يرسل خمطوطته
إىل بعض األشخاص ليبدوا رأيهم فيها قبل طباعتها»ُ ،مشريًا إىل
أحقيته يف إقصاء هذين العملني من قائمة أعماله ،قبل أن خيتتم
ّ
«وصييت أال ينشر أصدقائي هذين العملني ضمن
حديثه قائ ًال
ّ
أعمالي الكاملة بعد وفاتي».

كيف تبنى األوطان الراقية

إىل أين يا وطن ويف أي وقت يكون اخلالص لك لكي
نقوم من حتت األنقاض ونعيش حتت ميثاق جديد وعهد
جديد ووعد يرضي مجيع املواطنني الشرفاء  ..لكي ال
نهتم باملستقبل وخناف من الغد وما هو الشيء الذي
خيبئه لنا من مفاجآت ال ترضي احدا من الناس املعتدلني
األوفياء.
فلماذا نعاني منذ اكثر من مخسة عقود مجيع هذه املآسي
املخذلة اليت تكلف الوطن أمواال باهظة وخسائر فادحة من
خالل تدمري االقتصاد وشل حركة احلياة لكي نبقى يف
تراجع مؤسف معيشي وعملي واقتصادي؟
ما هو الشيء املسبب والغري مدروس كليًا الذي جيعل
مجيع الناس يعيشون يف قلق مستمر أو باألحرى على
أعصابهم؟
أين اصبح االستقرار واين اصبح االزدهار الذي نصبو
اليه مجيعًا؟
هل اصبح لبنان حتت لعنة الناموس وال خالص له بشكل
أو بآخر؟
املهم وبالتأكيد ،ال لتغيري الرؤساء ..ال لتغيري الوزراء..
وال لتغيري النواب ..ال لتغري قائد اجليش ..وال لتغيري
مجيع الوظائف ألن تغيري هذه االمساء والوظائف ال ينفع
ء للوطن واملواطن بأي شي ألنهم زعماء من املواطنني
ال خيتلفون عن بعضهم البعض ..فالشيء األهم ان مل
نصدر دستورًا جديدًا وقانونًا جديدًا ونظامًا جديدًا يرضي
مجيع األطراف املتنازعة وان مل نأخذ موقفًا حامسًا وجهدًا
مرموقًا فاننا سنبقى هكذا يف دوامة العنف واحلياة العقيمة
واالنزالق يف اجملهول والتخلف املخجل واملزري وفقدان
األمل والتوقف عن العمل وعن املدارس والتشجيع على
أعمال الشغب واملظاهرات املكلفة جدًا للشعب والوطن
واخلراب الشامل للجميع من حيث ان نعيش حتت رمحة
ال غالب وال مغلوب .ونعود لكي نصنع حروبا إعالمية
مكثفة وتصفية حسابات سخيفة بني الفرقاء املتناحرين
على السلطة لكسب مناصب اكرب وأرباح اكثر يدفع مثنها
املواطن من دمه وعرقه ومن دم أوالده وعرقهم حتت
شعار حرب بال نهاية يف وطن يعيش تناقضا واضحا ،فمن
يدعي أبناؤه العلم والعلمنة ومن جهة أخرى جُييدون
جهة ّ
القتل واحلقد والتفرقة و»استرياد» احلروب اإلقليمية على
حساب املواطنني الشرفاء.
ان هذا النظام اجلديد والقانون اجلديد قد يكون وضع
خصيصًا لكي يهتم بأمور مجيع الناس واعطائهم االكتفاء
الذاتي وحتمل اعباء ومصاريف مجيع العائالت اليت تعيش
حتت خط الفقر أو من الدرجة الوسطى من الناس؟
فما هو الشيء الذي مينع ارضاء رب وربة العائلة لكي
خيفف عنهم الضغوط واهلموم وتأمني هلم لقمة العيش
والدواء والرداء ومساكن جمانية.
نأمل ان تتحقق اآلمال ونرفع الصوت عاليًا ونصلي إىل
اهلل طالبني منه الرضى والسالم واخلري جلميع الناس..
لعلنا نصل إىل قمة الفكر الناضج واهلدف املنشود لكي
حنقق ما نتمناه من بعد عدة عقود من القتال واغتيال
الكلمة والقلم واإلنسان والبنيان.
اين اصبح شعارنا األول «كلنا للوطن للعلى للعمل»؟
فلنكن يدا واحدة وشعبا واحدا ووطنا واحدا للجميع.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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الـسبت  9تـشرين الثاني 2019

تتـمات

احلريري من بعبدا :حضرت...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

للغاية نفسها ،الوزير السابق جان لوي قرداحي الذي سلمه نسخة
من النداء الصادر عن عدد من الشخصيات السياسية والفكرية
واالدبية ومن العاملني يف اجملتمع املدني ،والذي تضمن مقرتحات
حلل االزمة الراهنة.
كما التقى الرئيس عون الوزير السابق كريم بقرادوني ،ومت البحث
يف التطورات االخرية.

الهيئة السياسية للوطني الحر

اىل ذلك دعمت اهليئة السياسية للوطين احلر اقرتاحا تقدم به
باسيل لتسهيل تشكيل حكومة من أصحاب اختصاص يتمثل فيها
احلراك
عقدت اهليئة السياسية لـ «التيار الوطين احلر» اجتماعا برئاسة
رئيس «التيار» وزير اخلارجية واملغرتبني يف حكومة تصريف
االعمال جربان باسيل وحضور األعضاء ،وناقشت ،حبسب بيان
للهيئة« ،األوضاع كافة واإلجراءات الواجب اختاذها للحفاظ على
االنتظام العام واحلد من االنهيار االقتصادي واملالي وعدم تسريعه،
وما يفرضه ذلك من إدراك خلطورة املرحلة من قبل املسؤولني
السياسيني واملتظاهرين على حد سواء ،وما حيمله املوضوع من
حتديات يف الداخل قد تؤدي إىل اجنازات كربى يف موضوع حماسبة
الفاسدين وتصحيح السياسات املالية واالقتصادية ،إن أحسن
حتديد األهداف ،ومن تدخالت من اخلارج قد تؤدي اىل فتنة خطرية
قد ال ميكن تداركها بفعل انقياد بعض اللبنانيني ملخططات خارجية
سبق ان واجهها لبنان ويعرف اللبنانيون طبيعتها جيدا».
وأكدت «دعمها االقرتاح الذي تقدم به رئيس التيار جربان باسيل
لتسهيل تشكيل حكومة من أصحاب اختصاص وكفاءة ونزاهة من
دون وجود وجوه سياسية ،تتشكل حبسب الدستور وحتظى بثقة
اكثرية الكتل النيابية وتتمتع بثقة اللبنانيني من دون القفز فوق
الدستور باعتماد اهداف شعبوية تدغدغ مشاعر الناس ،ولكنها
تؤدي اىل انقالب فعلي على الدستور والنظام ،وعلى أن يتمثل
يف احلكومة احلراك الشعيب فتستجيب بذلك للمطالب احملقة
للبنانيني الذين يتظاهرون بصدق منذ  17تشرين األول من أجل
قضايا مطلبية طاملا كان التيار رائدا هلا ،ومن املهم حتقيقها بهذا
الزخم الشعيب من دون حتويرها عن غايتها السامية لصاحل أجندات
سياسية داخلية وخارجية آخذة باالنكشاف تباعا».
واشارت اىل ان «متهل رئيس اجلمهورية بالدعوة اىل االستشارات
النيابية امللزمة هو عني املنطق ألن الرئيس ،وحنن نؤيده ،معين
بتسهيل تشكيل احلكومة ،وهو ال ميكن ان يكون بوارد تكليف
رئيس للحكومة بروحية رمي كرة النار بني يديه وحتميله املسؤولية
نتيجة عدم القدرة على تشكيل احلكومة ألي سبب .وعليه ،فإن
التشاور الذي يقوم به فخامة الرئيس هو قمة التحلي باملسؤولية
الوطنية وجيب ان يكون موضع تقدير من اجلميع .ومبعنى آخر على
التكليف أن يسهل التأليف ال أن يعقده ويرمي البالد يف أزمة
تشكيل حكومة تأخذ وقتا فتهلك االقتصاد أكثر».
وأكدت اهليئة «اعتماد خطة جديدة ملكافحة الفساد ،تقوم اوال
على مكاشفة اللبنانيني حول احلقائق املالية لكل من توىل
ويتوىل مسؤولية الشأن العام ،وقد بدأت اهليئة باعطاء القدوة
برفع السرية املصرفية عن حسابات اعضائها وتطلب من مجيع
املسؤولني ان حيذو حذوها ،وتؤكد انها ستتدرج يف هذا السياق
تصاعديا .وتقوم اخلطة ثانيا على مالحقة ملفات الفساد املكدسة
يف القضاء والتقدم بدعاوى أخرى .وثالثا على متابعة اقرتاحات
قوانني مكافحة الفساد اليت تقدم بها نواب التيار إلقرارها بسرعة
يف اجمللس النيابي ،وعلى رأسها القوانني الثالثة لرفع السرية
املصرفية ورفع احلصانة واسرتداد األموال املنهوبة ،اضافة اىل
قانوني اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد واحملكمة اخلاصة باجلرائم
املالية».

جلسة ملجلس النواب

يعقد جملس النواب جلسة يف االوىل من بعد ظهر يوم الثالثاء
الواقع يف  12تشرين الثاني احلالي  ،2019لدرس وإقرار مشاريع
واقرتاحات القوانني املدرجة على جدول االعمال».
ويأتي اجلدول كاآلتي:
 -1مرسوم رقم  :5272إعادة القانون الرامي اىل مكافحة الفساد
يف القطاع العام وانشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد.
 -2اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل انشاء حمكمة خاصة
للجرائم املالية.
 -3مشروع القانون الوارد باملرسوم رقم  :13760تعديل بعض
احكام قانون الضمان االجتماعي وانشاء نظام التقاعد واحلماية
االجتماعية.
 -4مشروع القانون الوارد باملرسوم رقم  :2167تعديل املادة 6
من القانون رقم  173تاريخ ( 2011/8/29حتويل سالسل رواتب
القضاة).
 -5اقرتاح القانون الرامي اىل تعديل املادة  61من قانون املوظفني،
املقدم من النائب حسن فضل اهلل.
 -6اقرتاح القانون الرامي اىل منح النائب يف جملس النواب الصفة
واملصلحة لطلب إبطال االعمال االدارية.
 -7اقرتاح القانون الرامي اىل تعديل املادة  419من قانون
العقوبات.
 -8اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل منح عفو عام عن عدد
من اجلرائم املقدم من النائبني ميشال موسى وياسني جابر بتاريخ
.2019/11/6

 -9اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل تعديل املادة  80من
القانون رقم  144تاريخ ( 2019/7/31موازنة العام  )2019املقدم
من النائب بالل عبداهلل بتاريخ .2019/9/17
 -10اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل تعديل البند  2من
املادة االوىل من القانون رقم  138تاريخ ( 2019/7/9استبدال
بعض العقوبات بعقوبة العمل االجتماعي اجملاني) املقدم من
النائب بوال يعقوبيان بتاريخ .2019/9/24
 -11اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل تعديل املادة  10من
قانون اصول احملاكمات اجلزائية واملادة  163من قانون العقوبات
(إلغاء مرور الزمن فيما يتعلق جبرم التعذيب املنصوص عليه يف
املادة  401من قانون العقوبات) املقدم من النائب بوال يعقوبيان
.2019/9/24
 -12اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل اضافة فقرة اىل
املادة ( )30من املرسوم االشرتاعي رقم  104تاريخ 1977/6/30
وتعديالته(عدم إدراج االحكام الصادرة مبقتضى قانون املطبوعات
يف السجل العدلي املقدم من النواب :بوال يعقوبيان ،طارق
املرعيب ،بكر احلجريي ،قاسم هاشم ،انطوان حبشي ،الياس
حنكش ،ياسني جابر ،شامل روكز ،سامي فتفت وبالل عبداهلل
بتاريخ .2019/9/26
-13اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل تعديل احكام املواد
من القانون رقم ( )28تاريخ ( 2017/2/10قانون حق الوصول اىل
املعلومات) ،املقدم من النواب :ادي ابي اللمع ،بيار بو عاصي،
جورج عقيص ،جورج عدوان .2019/10/10
 -14اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل تعليق املهل
القانونية والقضائية والعقدية املقدم من النائب بوال يعقوبيان
بتاريخ .2019/11/5
 -15اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل تعليق املهل
القانونية والقضائية والعقدية املقدم من النائب الياس حنكش
بتاريخ .2019/11/5
 -16اقرتاح القانون املعجل املكرر الرامي اىل تعديل الفقرة «د»
من املادة  14من قانون الضمان االجتماعي املقدم من النائب دميا
مجالي بتاريخ .2019/10/1

اجليش املصري يصدر...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تبذهلا القيادة السياسية للدول الثالث لتأسيس عالقات وثيقة،
وحبث الوزراء آخر التطورات والتقدم الذى حتقق يف جمال الدفاع
واألمن ،مؤكدين على عزمهم املشرتك لتحقيق املزيد من التعاون
يف اجملاالت الدفاعية واألمنية من أجل مواجهة التحديات اليت
تواجههم يف منطقة شرق البحر املتوسط وبهدف تشجيع السالم
واالستقرار واالزدهار يف املنطقة.
وشدد الوزراء على أن التعاون الدفاعي بني الدول الثالث يهدف
إىل تبادل املعرفة واخلربات ومجع القدرات واملزايا النسبية بطرق
بناءة من خالل املشاركة يف الربامج التدريبية واملشروعات التدريبية
املشرتكة.
كما أدان الوزراء أعمال التنقيب الرتكية غري القانونية يف املنطقة
االقتصادية اخلالصة لقربص ،داعني للوقف الفوري هلذه العمليات
غري القانونية ،واحلاجة إىل احرتام احلقوق السيادية جلمهورية
قربص يف مياهها اإلقليمية وفقًا للقانون الدولي وميثاق األمم
املتحدة لقانون البحار.
كما استنكر الوزراء الغزو الرتكي األخري لسوريا ،األمر الذى أدى
إىل أزمة إنسانية جديدة ،وزيادة أخرى لتدفقات اهلجرة ،وأدان
الوزراء حماولة تركيا تقويض سيادة ووحدة وسالمة األراضي
السورية بغرض إحداث تغيريات يف الرتكيبة الدميوغرافية والبنية
االجتماعية للشعب السوري.
كما أكد الوزراء أنهم دخلوا حقبة جديدة من التعاون اجليو
بناء على امكانيات ك ًال منهم.
اسرتاتيجيً ،
كما وافق الوزراء على عقد االجتماع الثالثي القادم لوزراء الدفاع
يف قربص عام .2020
ويف سياق متصل شهد الوزراء الثالثة املرحلة الرئيسية للتدريب
املشرتك البحري اجلوي» ميدوزا  « 9-والذي نفذته عناصر من
القوات البحرية واجلوية والقوات اخلاصة لكل من مصر واليونان
وقربص واستمر لعدة أيام مبسرح عمليات البحر املتوسط غرب
جزيرة كريت باليونان ،ومبشاركة عدد من طلبة الكلية البحرية أثناء
معسكر التدريب اخلارجي.

مقتل ثالثة اشخاص...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف البصرة ،استخدمت فيها األخرية الرصاص احلي ضد احملتجني
لتفرقتهم».
وكان أفيد يف وقت سابق بسقوط  6قتلى و 38مصابا يف
صدامات وقعت اخلميس بني متظاهرين وقوات األمن يف شارع
الرشيد وسط العاصمة بغداد.
من جهتها ،أكدت قيادة عمليات بغداد ،أنها «ستحاسب أي
شخص يقوم بإطالق الرصاص احلي على املتظاهرين مهما كانت
األسباب».
وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس احملمداوي ،إن «توجيهات
القائد العام للقوات املسلحة واضحة وهي حماسبة أي شخص يقوم
بإطالق الرصاص احلي على املتظاهرين».
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وتشهد بغداد وحمافظات الوسط واجلنوب مظاهرات احتجاجية ضد
احلكومة تطالب بتوفري فرص عمل وحماربة الفاسدين وتقدميهم
للعدالة.

احملكمة الدستورية العليا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املقدم من السيد رئيس اجلمهورية على عدم دستورية بعض مواد
قانون جملس الدولة الذي أقره جملس الشعب مؤخرًا.
وقد انتهى حكم احملكمة يف منطوقه إىل إعالن عدم دستورية املواد
املعرتض عليها من قانون جملس الدولة وعدها الغية ملخالفتها
أحكام الدستور.
وكان السيد الرئيس بشار األسد أحال قانون جملس الدولة الذي
أقره جملس الشعب مؤخرًا إىل احملكمة الدستورية العليا للنظر
يف دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام
الدستور.
وتشكل إحالة القانون من السيد رئيس اجلمهورية إىل احملكمة
بعد إقراره من قبل جملس الشعب تأكيدا على أن يكون القانون
متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات كما ترسخ من
جانب آخر ضرورة أن تبدأ عملية اإلصالح التشريعي من احرتام
أحكام الدستور.
وختتص احملكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانني
واملراسيم التشريعية واللوائح واألنظمة وإبداء الرأي يف دستورية
مشروعات القوانني واملراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على
طلب من رئيس اجلمهورية.
ويتألف القانون من  131مادة ويهدف إىل تاليف الثغرات اليت
اعرتت التشريع النافذ ومبا ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور
وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة املواطن مبؤسسة القضاء
اإلداري وتطوير دوره يف سبيل النهوض بسلطة القضاء.
على صعيد آخر ذكر موقع «املونيتور» يف تقرير أن قائد ما يسمى
«قوات سوريا الدميقراطية-قسد» املدعو مظلوم كوباني وافق على
خطة ملساعدة إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب على «محاية
حقول النفط» يف سوريا ،وذلك رغم الغزو الرتكي الذي يستهدف
األكراد مشال سوريا.
ولفت املوقع يف هذا السياق إىل تغريدة كوباني له واليت أكد
فيها أن «قسد» تستأنف برنامج العمل املشرتك مع ما يسمى
«التحالف الدولي» حملاربة «داعش» و»تأمني البنية التحتية مشال
شرق سوريا».
كما نقل املوقع عن مصدر مطلع قوله إن موقف «قسد» جاء بعد
لقاءات جرت بني عني العرب «كوباني» والقيادة العسكرية يف ما
يسمى «التحالف الدولي».
كذلك نقل عن املتحدث باسم «التحالف» ميليس كاغينز قوله
إنه «سيقوم بإرسال عدد من القوات إىل منطقة دير الزور
الستمرار الشراكة مع «قوات سوريا الدميقراطية» بهدف هزمية
بقايا «داعش» ومحاية البنية التحتية احليوية وحرمان «داعش» من
مصادر الدخل» ،على حد زعم كاغينز.
ً
أيضا عن كاغينز قوله إن قوات تابعة لـ «التحالف
ونقل املوقع
الدولي» موجودة بالقرب من حقول النفط يف شرق سوريا
منذ أشهر عدة ،كما نقل عن مصدر مقرب من «قوات سوريا
الدميقراطية» قوله إن الواليات املتحدة تستطيع أن تستفيد من
متركزها قرب حقول النفط كورقة للضغط على روسيا من أجل
حتفيز إجراء حمادثات مباشرة بني القيادة السورية و»قوات سوريا
الدميقراطية» قبل صدور الدستور السوري اجلديد.

ايران :بلغنا انتاج...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

األجهزة اجلديدة اليت دشنت خالل اخلطوة الثالثة (من عملية تقليص
التعهدات النووية) أن نضيف « 2600سو» إىل الطاقة اإلنتاجية
للبالد ،وبالتالي سنتمكن من إنتاج  9آالف و« 500سو» ،أي الطاقة
اإلنتاجية يف مرحلة ما قبل االتفاق النووي.
جاء ذلك يف تصريح أدىل به كمالوندي ،اليوم اخلميس ،حول
اجتماع جملس احلكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف املتحدث باسم املنظمة الوطنية :أن اجتماع جملس احلكام
اليوم ،هو يف الواقع اجتماع متهيدي على ان ينعقد االجتماع
الرئيسي غدا بفيينا ملناقشة بعض القضايا ومنها سبل تنفيذ
اتفاق الضمانات حول ايران.
وتابع :أن مندوب إيران الدائم يف فيينا سيحضر االجتماع لشرح
مواقف طهران يف هذا اخلصوص.
وأشار كمالوندي اىل أن ،إيران أنتجت  25طنا من غاز «سادس
فلورايد اليورانيوم» من النفايات النووية السابقة ،مضيفا :حنن
قادرون خالل السنوات الست القادمة أن نليب احتياجات منشأة
فردو (يف قم املقدسة – جنوب طهران) بواسطة منتجات النفايات
النووية .وتابع :أن ذلك يشكل إجنازا ملحوظا على الصعيدين
االقتصادي والسرتاتيجي يف البالد.
وكان الرئيس اإليراني حسن روحاني قد أعلن الثالثاء املاضي بدء
«اخلطوة الرابعة» خلفض التزامات ايران يف إطار االتفاق النووي،
وذلك اعتبارا من يوم األربعاء  6نوفمرب احلالي ،بواسطة ضخ الغاز
اىل أجهزة الطرد املركزي يف منشاة فوردو ،مؤكدا يف الوقت
نفسه أن هذه اخلطوة على غرار اخلطوات السابقة الثالث ميكن
الرتاجع عنها شرط أن يعود شركاء االتفاق النووي إىل تعهداتهم
أيضا.
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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

صفحة 23

Saturday 9 November 2019

الـسبت  9تـشرين الثاني 2019

Page 23

مــلبورن

يف خالل أيام ..أول هاتف حممول
مصري يغزو أوروبا

تبدأ الشركة املصرية لصناعات
السيليكون (سيكو مصر) ،املصنعة
ألول هاتف حممول مصري ،يف تصدير
إنتاجها إىل أوروبا نوفمرب املقبل،
حسبما قال حممد سامل رئيس جملس
اإلدارة.
وأضاف سامل ،يف مقابلة مع «رويرتز»
يف القاهرة ،أن «سيكو مصر»
وقعت ،يف أكتوبر اجلاري ،اتفاقية مع
وكيل حصري قوي يف بعض الدول
األوروبية للتصدير.
وأوضح« :سنبدأ التصدير من الصعيد،
حيث مصنع سيكو ،إىل أملانيا وهولندا
والنمسا ،وبعدها السويد والنرويج
وفنلندا ،بالعالمة التجارية سيكو.
البداية ستكون بأملانيا يف نوفمرب بإذن
اهلل بهاتف سيكو إنفينيت ماكس .ذلك
جبانب وجودنا يف السعودية والكويت
واإلمارات وسلطنة ُعمان».
وتابع« :بدأنا التصدير إىل كوت
ديفوار هذا األسبوع .التصدير ميثل
حنو  25باملئة من اإلنتاج .ونستهدف
تصدير أكثر من  50باملئة من اإلنتاج
نهاية  2020عندما نصدر للدول
األوروبية اليت نستهدفها».
وتبلغ الطاقة اإلنتاجية ملصنع الشركة
يف أسيوط بصعيد مصر ،حاليا ،حنو
مليوني جهاز سنويا.

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

كيف حتمي بطاقة  SIMيف
هاتفك من االخرتاق؟

تعترب مشكلة اخرتاق
SIM
بطاقة
بيانات
املشكالت
أكثر
من
اليت يواجهها أصحاب
اهلواتف ،فما اإلجراءات
اليت قد تساعد على احلد
من تلك املشكالت؟
أول إجراء ينصح به
اخلرباء حلماية بيانات
بطاقة  SIMهو تزويدها
برمز  ،PINفعند فقدان
اهلاتف أو فقدان بطاقة
االتصال لن يستطيع
أحد االستفادة منها أو
تفعيلها يف أي هاتف

دون معرفة هذا الرمز ،وكذلك لن يستطيع
الوصول إىل األرقام والبيانات املخزنة
فيها.
ويوجد هذا الرمز عادة يف األوراق اليت
متنحها الشركة للمستخدم عند شراء بطاقة
االتصال.
كما ينصح اخلرباء دوما حبماية اهلاتف
واستعمال قفل الشاشة الذي يعتمد على
األرقام أو بصمة اليد أو الوجه ،فهذه العملية
متنع اآلخرين من الوصول إىل بيانات بطاقة
االتصال ،أو العبث بها أو استبدال الرمز
اخلاص حبمايتها.
ويوصي اخلرباء أيضا بعدم البوح باملعلومات
الشخصية أو البيانات العائلية لألشخاص

غري املوثوق بهم أو نشر تلك البيانات على
اإلنرتنت ،فتلك البيانات كتاريخ امليالد
وغريه قد يستغلها البعض الخرتاق بطاقة
االتصال واستعماهلا لغاياتهم الشخصية.
ويف حال فقدان اهلاتف أو بطاقة االتصال
ينصح اخلرباء بالتواصل مع شركة االتصاالت
فورا ،وطلب إيقاف تفعيل خدمات البطاقة
املفقودة ،واحلصول على بطاقة جديدة حتمل
ذات الرقم.
كما ينصح بتفقد اخلدمات املتصلة ببطاقة
 SIMدوما ،كخدمات اإلنرتنت ،ومدة
االتصاالت اليت أجريت من البطاقة ،من
خالل إعدادات اهلاتف أو عرب تطبيقات خاصة
تقدمها شركات االتصال للمستخدمني.
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أســرة ومـجتمع

مـتى تـفقد املـرأة احـرتامها للـرجل؟
سيدتي  -محمد داود
يشكو كثري من الرجال عدم احرتام
زوجاتهم هلم أو رجال غري متزوجني
يشكون أيضًا من عدم احرتام
صديقاتهم أو زميالتهم هلم يف العمل.
هذا يعترب من األمور الساخنة فيما يتعلق
بالعالقة بني الرجل واملرأة ،إذ يقال إن
االحرتام هو أساس استمرارية أو فشل
العالقات الزوجية أو العاطفية ،فليس
كافيًا أن يتوفر احلب ويغيب االحرتام،
ألن االثنني يكمالن بعضهما والدليل
على ذلك املثل القائل« :إذا سقطت
ستارة االحرتام فإن احلب يهرب من
النافذة».

معاهد متخصصة

قال معهد «بوتيكاريو» الربازيلي
للتجميل وشؤون املوضة إنه سيخصص
مبلغ من املال يكفي إلنشاء ثالثة معاهد
كبرية يف مدينة «ساو باولو» الربازيلية
تسمى «معاهد االحرتام بني اجلنسني»،
وذلك مساهمة منها يف تقليص العدد
املرعب من حاالت الطالق املتعلقة
بغياب االحرتام ،وكذلك تبيان احلاالت
اليت تفقد فيها املرأة احرتامها للرجل،
ذلك ألن الرجل هو الطرف الذي ميكن
أن يبين أساسًا قويًا لالحرتام مع اجلنس
اآلخر ،إن كانت زوجة أو صديقة أو
زميلة عمل ،وأشار املعهد إىل أن
هناك أعدادًا كبرية من اجلنسني ممن
ال يعرفون قواعد االحرتام املتبادل
وبشكل خاص الرجال.

تعميم «بوتيكاريو»

أصدر املعهد ما أطلق عليه اسم «تعميم
عن احلاالت اليت تفقد فيها املرأة
احرتامها للرجل» ،وذلك بعد يومني
فقط من إدخال وزارة الرتبية والتعليم
الربازيلية مادة جديدة للتدريس يف
املدارس االبتدائية الربازيلية حول
«أصول االحرتام» ،وخباصة احرتام
الصغري سنًا لألكرب سنًا .وأضاف خرباء
املعهد الذين وضعوا التعميم بأنهم
يريدون املساهمة يف غرس مبادئ
جيدة يف اجملتمع عرب هذه املبادرة،
وخباصة من أجل املساهمة يف ختفيض
نسبة الطالق بسبب االفتقار لالحرتام
املتبادل بني الرجل واملرأة.
ما احلاالت اليت تفقد فيها املرأة
احرتامها للرجل؟
هذا التعميم أو الدليل يكشف عن أهم
احلاالت واألكثر شيوعًا بني الناس .فما
هي هذه احلاالت؟
عندما يكون الرجل شكاكًا باملرأة بشكل
مفرط.
عندما حياول أن حيميها بشكل مبالغ فيه،
وكأنها ال تتمتع بشخصية مستقلة.
تقاعسه عن أداء واجباته جتاهها كرجل،
نقص الشهامة والبخل على سبيل
املثال.
عندما يشعرها بأنه خياف من احلقيقة
وخياف مواجهتها.
عندما يتظاهر بأنه الضحية يف الكثري
من املواقف مع املرأة ،علمًا بأن العكس
هو الصحيح.
عندما يوجه االنتقادات الدائمة والسلبية
هلا ،فهناك نوعان من االنتقاد ،انتقادها
جلعلها تندم وانتقاد آخر جلعلها تشعر

بأنها دائمًا على خطأ.
عدم االتفاق على االحرتام املتبادل منذ بداية العالقة الزوجية إن
كان هناك زواج.
عندما يبالغ يف إظهار احلب هلا أو عدم االهتمام بها مطلقًا ،كال
النقيضني غري مرغوب فيهما.
عندما يظهر اهتمامًا زائدًا عن احلد باملرأة وتكتشف هي بأن ذلك
كان فقط من أجل احلصول على العالقة احلميمة.
عندما تكتشف املرأة خيانته هلا.
عندما يتوسل إليها الرجل كثريًا من أجل املمارسة احلميمة.

 8أسباب جتعل النساء يتحدثن أكثر من الرجال

أكدت دراسات أوروبية وأمريكية ،أن مايقال حول أن املرأة تتحدث
أكثر من الرجل صحيح؛ ألن شخصيتها وحالتها النفسية مصممة على
هذا األساس .وأبرزت اهتمامها بتفاصيل األمور واتفقت  %90من
هذه الدراسات على أن املرأة تتحدث أكثر من الرجل بنسبة %30
بشكل عام ،ولكن هناك جمتمعات أخرى تتحدث املرأة أكثر من الرجل
فيها بنسبة  40إىل  %50هذا يعتمد إىل حد كبري على العادات
والتقاليد السائدة ،اليت حتدد عالقة الطرفني.
النساء ال تنكرن ذلك
قالت دراسة برازيلية ملركز «كاردوزو» للدراسات االجتماعية
واإلنسانية والزواجية :إن النساء يف مجيع أحناء العامل يعرتفن بأنهن
يتحدثن أكثر من الرجال ولوقت أطول منهم ،وذلك من خالل النظر
لإلحصائيات العاملية واستطالعات الرأي اليت جتري يف خمتلف أحناء
العامل فيما يتعلق بدراسة شخصية املرأة والرجل واالختالفات بينهما.
هناك أسباب منطقية للنتيجة ،حسب النساء اخلاضعات للدراسة،
وهي االختالفات الفيزيولوجية والنفسية بينهن وبني الرجل ،إضافة
لالختالفات بني شخصية اجلنسني..
هل هذه حقيقة حتبها املرأة؟
ما هو غريب يف هذا األمر أن املرأة ال تعطي اهتمامًا كبريًا لذلك ،أي
أنها ال تعرف فيما إذا كانت حتب أو ال حتب اتهامها من قبل الرجل
واجملتمع بشكل عام بأنها تتحدث أكثر من الرجل ،ولوقت أطول منه.
ولكنها تقر بأنها لن تتوقف عن احلديث إىل أن تنهي الفكرة اليت
تنوي نقلها لآلخر .وهي ال تفكر فيما إذا كان ذلك يستغرق وقتًا
أطول ،وال يهمها الوقت .حسب فريق من اخلرباء االجتماعيني العاملني
يف املركز.
حالة واحدة جتعل املرأة أقل حديثًا ،هذه احلالة الوحيدة اليت جتعل
املرأة أقل حديثًا من الرجل هي عندما تكون مصابة باملرض النفسي
املسمى «االكتئاب» .بنسبة تصل إىل  .%70واستدركت الدراسة
تقول إن ذلك ال يعين أي إجحاف حبق املرأة ،بل إن الدراسات أيضًا
تقول إن االكتئاب جيعل الرجل واملرأة على حد سواء فاقدين للرغبة
يف احلديث أو القيام بأي شيء آخر.
األسباب اليت جتعل املرأة تتحدث أكثر وبشكل أطول من الرجل
أوردت الدراسة عددًا من األسباب اليت جتعل املرأة تتحدث أكثر وأطول
من الرجل .وهذه األسباب جاءت على ألسنة آالف من النساء اللواتي
أخذت آراؤهن ،عرب اإلنرتنت من جنسيات خمتلفة حول العامل .فما هي
هذه األسباب؟
أو ًال ،دماغ املرأة مصمم على هذه الشاكلة
النساء اللواتي مل يكن عندهن رأي حمدد حول هذا املوضوع قلن إن
دماغهن مصمم على هذه الشاكلة ،وال يعرفن أسبابًا أخرى جتعلهن
يتحدثن أكثر من الرجل.
ثانيًا ،تعربن عن أنفسهن أكثر
نساء كثريات قلن إن السبب الرئيسي التهام املرأة بأنها تتحدث
أكثر وأطول من الرجل ،هو أنها حتب التعبري عن نفسها أكثر وبشكل
أفضل.
ثالثًا ،كي جيعلن الرجل خيرج عن صمته
فالرجل ال حيب عادة احلديث كثريًا؛ ألنه يعترب أن املرأة متلك «لسانًا
طوي ًال» وتتحدث أكثر من الالزم .فهن يتحدثن أكثر إلخراج الرجل عن
صمته وجعله يتحدث هو اآلخر.
رابعًا ،حب التفاصيل
نسبة كبرية من النساء اعرتفن بأنهن حيبنب التفاصيل حول املعلومات
اليت يتم تلقيها ،وهن تفضلن طرح األسئلة والكثري من األسئلة من
أجل معرفتها أكثر عن أي موضوع كان.
خامسًا ،كي جيعلن الرجال يستمعن إليهن
فإذا حتدثن قلي ًال فإن الرجل رمبا ال يعرف عن أي شيء يتحدثن؛ ألنه
ال يستمع ولكن احلديث كثريًا ولوقت أطول جيربه على االستماع من
أجل إبداء رأيه أيضًا وإنهاء احلديث بأسرع ما ميكن.
سادسًا ،يردن مشاركة املعلومات مع اجلنس اآلخر الذي ال يكون
مهتمًا
قالت جمموعة كبرية من النساء يف استطالعات الرأي اليت كانت جزءًا
من التقصي حول هذا املوضوع إن املرأة تتحدث بشكل أكثر وأطول
من أجل مشاركة املعلومات مع الرجل وجذب اهتمامه.

تحفظات

ردود أفعال النساء اللواتي ُأجريت عليهن هذه الدراسة عرب مواقع
التواصل االجتماعي ،وخباصة الفيسبوك من مجيع اجلنسيات .هذه
احلاالت كانت إجيابية من حيث املوافقة على معظمها واالعرتاف
بأنها تعترب أهم احلاالت اليت جتعل املرأة تفقد احرتامها للرجل .أما
الرجال فقد أبدوا حتفظات على معظمها بقوهلم إن هناك بعضًا منها
رمبا يقوم بها الرجل ليس من قبيل الضعف ،بل لالعتقاد بأن ذلك
يرضي املرأة عاطفيًا .باملقابل 90 ،يف املائة من الرجال اعرتفوا
بأنهم رمبا يبالغون يف االهتمام باملرأة من أجل العالقة احلميمة.

سابعًا ،ملضايقة الرجل وجعله عصبيًا إذا كان صمته أكثر من املعتاد
جمموعات صغرية من النساء يتحدثن بشكل أكثر وأطول بسبب حبهن
أحيانًا ملضايقة الرجل وجعله يشعر بالعصبية ،وخباصة أولئك الرجال
الذين يعتربون صامتني أكثر من الالزم.
ثامنًا ،ألجل التكرار وذلك لعلمهن بأن الرجل ال ينتبه كثريًا
ألحاديثهن
عدد كبري من النساء أشرن إىل أنهن يكررن الكثري من األفكار؛
لعلمهن أن الرجل ال ينتبه كثريًا إىل ما تقوله املرأة .فهن حيتجن
أحيانًا إىل تكرار حديث ما مرتني أو ثالثة أو أربعة؛ حتى يشعرن بأنه
بدأ ينتبه.
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مــن هــنا وهــناك

مقتل أمريكية متلك  20ثعبانا..
والتشريح يكشف السبب

ملكة مجال تكشف تفاصيل
«االغتصاب الرئاسي» يف غامبيا

مدرسة أرادت مساعدة تالميذها
فوقعت يف «فضيحة مدوية»

خلص تشريح جلثة امرأة من والية إنديانا األمريكية إىل
أن ثعبانا طوله  2.4مرت التف حول عنقها وخنقها حتى
املوت.
وقالت شرطة الوالية ،اجلمعة ،إن تشريح اجلثة وجد أن
سبب وفاة لورا هورست البالغة من العمر  36عاما كان
«اختناقا بفعل ثعبان».
وعثرت السلطات ،األربعاء ،على املرأة فاقدة الوعي
والثعبان ملتف حول عنقها بشكل فضفاض على أرضية
منزهلا اململوء بالثعابني والكائن يف مدينة أكسفورد
بشمال إنديانا ،ومل يتمكن املسعفون من إنعاشها.
واحتوى املنزل على حوالي  140ثعبانا ،حوالي  20منها
مملوكة هلورست ،اليت قالت الشرطة إنها احتفظت
بهم هناك على ما يبدو وكانت تزور املنزل مرتني
أسبوعيا.
وكانت صاحبة املنزل قامت بتجديده ليستضيف جمموعة
من الثعابني.

قدمت ملكة مجال سابقة ،شهاده عن الرئيس الغاميب السابق،
حييى جامع ،الذي يقيم يف املنفى حاليا ،وقالت إنه اغتصبها حتى
يهينها وجيعلها تدفع مثن رفضها الزواج منه.
وقالت فاتو «توفا» جالو ،يف شهادة ،اخلميس «حييى جامع مل
يكن يريد عالقات جنسية أو متعة معي ،ما كان يريده هو إيذائي
وتلقيين درسا حتى يرضي غروره».
وكانت جالو تتحدث أمام جلنة احلقيقة واملصاحلة اليت شكلت
للتحقيق يف سنوات حكم حييى جامع؛ الضابط الذي وصل إىل
رأس السلطة يف غامبيا ،إثر انقالب يف  1994وقاد حتى 2017
نظام قمع شرسا.
وفازت فاتو جالو اليت كانت تدرس الفنون املسرحية ،مبسابقة
ملكة اجلمال يف كانون االول  ،2014عندما كانت يف الثامنة عشرة
من عمرها.
وروت جالو ( 23عاما) يف كيف استقدمها جامع إىل القصر
مرات عدة وخدعها بإظهار موقف أبوي ووعدها بدفع املنحة اليت
تقدمها املسابقة.
ويف مايو  ،2015وبعدما أنهى حمادثة هاتفية مع زوجته ،سأهلا
حييى جامع الذي كان يف اخلمسني من العمر ما إذا كانت توافق
على الزواج منه .وبعدما اعتقدت أنها مزحة أو اختبار ،ردت سلبا
مشرية إىل صغر سنها.
بعد ذلك ،شعرت أنها مالحقة ،ومت إغراؤها بالرئاسة ومنزل
وسيارة ،لكنها استخدمت كل الذرائع لرتفض الطلبات .إىل أن
تلقت دعوة حلضور مناسبة عامة ال تنطوي على أي جمازفة.
وتذكر فاتو جالو أنها اقتيدت إىل غرفة جانبية دخل إليها وقد
امحرت عيناه .وقالت «مسعت كلمات مثل من تظنني نفسك وأنه
الرئيس وميكنه احلصول على كل النساء اللواتي يرغب بهن ،ثم
جذبها إىل غرفة جماورة فيها سرير».
ونقلت «فرانس برس» عن جالو قوهلا إنها «تذكر كيف حقنها
مبادة جمهولة يف ذراعها لكنها بقيت واعية بدون أن تدرك كم
مضى من الوقت» وقام باغتصابها «على الرغم من صراخها
وتوسالتها».
وبعد ذلك أغمي عليها .وعندما استعادت وعيها طلب منها
الرحيل.
وجلأت يف يوليو  2015إىل السنغال ،حيث حصلت على مساعدة
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وهي تدرس
العمل االجتماعي ،يف الوقت احلالي ،بتورونتو يف كندا.
ومنذ كانون الثاني ،كشفت عشرات من جلسات االستماع لضحايا
ومسؤولني سابقني يف النظام السابق ،للغامبيني حجم انتهاكات
حقوق اإلنسان خالل حكم حييى جامع الذي رحل من بلده إىل
املنفى يف يناير  2017يف غينيا االستوائية بعد هزميته أمام
املعارض اداما بارو.
ويف ختام أعماهلا اليت قد تستمر عاما آخر ،ميكن أن توصي اللجنة
مبالحقات أو دفع تعويضات .لكنها ال تستطيع إصدار األحكام.

أمريكية تالميذها يف موقف «ال حيسدون عليه» ،عندما زودت
إدارتها الطالب برقم هاتف للطوارئ ،تبني أنه خاطئ ،ليكتشفوا
الحقا «الفضيحة املدوية»..
فقد وجد تالمذة مدارس يف والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة،
يعانون حاالت نفسية صعبة ،أنفسهم يتحادثون هاتفيا مع موظفات
يعملن على «خط ساخن» خمصص للمكاملات اجلنسية ،بسبب خطأ
يف رقم هاتفي زودهم به مسؤولو مدرستهم.
وروت جانني الفيل ،وهي والدة إحدى التلميذات لقناة «إيه بي
سي» األمريكية احمللية ،بعدما أخربتها ابنتها عن هذا اخلطأ احملرج:
«لقد أصبت بالذهول».
وكان هذا الرقم جزءا من سلسلة أرقام طوارئ وخدمات أخرى
مدونة خلف البطاقات املدرسية املوزعة على التالميذ يف إحدى
مدارس النكاسرت مشالي لوس أجنليس.
دون
غري أن املشكلة وقعت بفعل خطأ يف أحد أرقام الطوارئ الذي ّ
مكانه رقم خمصص للمحادثات اهلاتفية اجلنسية.
وقالت املدرسة يف بيان« :لقد جرى إخطارنا بأن بطاقات التالمذة
املدون على البطاقة خمصص
كانت حتمل رقما خطأ ( )...الرقم
ّ
يف الواقع للمكاملات اجلنسية».
وقد جرى مجع البطاقات املدرسية هذه على أن جيري استبداهلا
سريعا.

يف ليلة هالوين ..شرطي أمريكي
يرصد «جمرمي اجلنس»

أمر رئيس شرطة يف مقاطعة أمريكية ،الوحدة التابعة له بتوزيع
احللوى خالل ليلة هالوين يف األحياء اليت يعيش فيها مرتكبو
قاض من وضع عالمات حتذيرية
اجلرائم اجلنسية ،بعدما منعه
ٍ
يف باحاتهم األمامية.
وكان غاري لونغ ،قائد الشرطة يف مقاطعة باتس يف والية
جورجيا ،قد وضع العام املاضي الفتات تقول «توقف! حتذير!
ال خدعة أو حلوى يف هذا العنوان» وكان يستعد للقيام باألمر
نفسه هذا العام.
ويقصد األطفال ،أبواب البيوت يف اهلالوين حتى حيصلوا على
احللوى ،ويف حال مل جيدوها ،فإنهم يضعون ما يعتربونها
خدعة ،لكن الشرطة أرادت أال يقصد الصغار بيوت من تورطوا
يف اعتداءات جنسية ،حرصا على سالمتهم ،لكن من أدينوا
سابقا رفعوا دعوى قضائية ،ألنهم اعتربوا التحذير مبثابة
تشهري.
قاض
وتقدم ثالثة من مرتكيب اجلرائم اجلنسية بشكوى ووافق
ٍ
فدرالي معهم على أن رئيس الشرطة قد بالغ يف األمر.
وقال القاضي مارك تريدول يف حكمه «السؤال الذي جيب
على احملكمة اإلجابة عليه ليس ما إذا كانت خطة لونغ حكيمة
أو أخالقية أو ما إذا كانت منطقية من ناحية عقابية ،بل هو
ما إذا كانت هذه اخلطة تتعارض مع التعديل األول لدستور
الواليات املتحدة».
وقال لونغ إنه يعرتض «بشدة وباحرتام» على قرار القاضي،
لكنه سيلتزمه.
وأوضح يف منشور على «فيسبوك»« ،يف عيد هالوين هذا
العام ،سيكون هناك حضور قوي لدورياتنا يف األحياء اليت
نعرف أنه من احملتمل أن يكون فيها مرتكبو جرائم جنسية»
للتأكد من سالمة األطفال.

مدرب «بطل» ينتزع سالحا من يد
طالب ..وحيتضنه

رصدت كامريا املراقبة حلظة بطولة قام فيها رجل بنزع بندقية من
يد طالب ،يف مدرسة ثانوية بوالية أوريغون األمريكية ،وفقما أظهره
مقطع فيديو تناقلته مواقع إخبارية.
ويظهر الفيديو مدرب كرة القدم يف مدرسة «باركروز» الثانوية
كينون لوي ،وهو يدخل فصال دراسيا ،كان داخله طالب حيمل
بندقية ،مما أثار الرعب وسط التالميذ.
وبعدها بلحظات ،ظهر لوي وهو خيلص السالح مبساعدة شخص آخر
من يدي الطالب أجنل غرانادوس دياز ،ثم حيتضنه.
وذكرت تقارير حملية أن لوي تصارع مع الطالب لوقت قصري حتى
جنح يف السيطرة عليه وعلى سالحه ،مشرية إىل أن الطالب ،البالغ
من العمر  19عاما ،يعاني «مرضا عقليا».
ويبدو أن املدرس كينون قال فيما بعد شيئا مؤثرا للتلميذ ،األمر
الذي جعلهما يتعانقان ملدة طويلة.
ومت استدعاء عناصر أمن مدينة بورتالند ،الذين حلوا باملدرسة العتقال
الطالب من أجل التحقيق معه يف سبب حيازته البندقية.
ومتت اإلشادة باملدرس لوي بفضل تدخله الشجاع ،فيما قال الرقيب
براد ياكوتس «كان هذا أفضل سيناريو .طاقم املدرسة قام بعمل
ممتاز».

بطلة مصرية حتتفل بعيد ميالدها ..بلقب عاملي

احتفلت املصرية ،نور الشربيين ،اجلمعة ،بأفضل طريقة بعيد
ميالدها الرابع والعشرين ،بإحرازها لقب بطولة العامل للسكواش
للسيدات اليت أقيمت يف بالدها ،للمرة الثانية تواليا والرابعة يف
مسريتها االحرتافية.
وفازت الشربيين ،املصنفة رابعة عامليا ،يف املباراة النهائية
للبطولة ،اليت أقيمت عند سفح أهرامات اجليزة ،على مواطنتها
رنيم الوليلي املصنفة أوىل ،بثالثة أشواط لشوط (،11-9 ،4-11
 5-11و.)6-11
وهو اللقب الرابع للشربيين يف بطولة العامل والثاني تواليا ،علما
بأنها أصبحت لدى تتوجيها للمرة األوىل قبل حنو  4أعوام ،أصغر
العبة تنال اللقب العاملي عن عمر  20عاما.
وتعد الشربيين من أبرز العبات السكواش يف جيلها ،ودليال إضافيا
على اهليمنة املصرية على هذه اللعبة لدى الرجال والسيدات.
وحتتل الالعبات املصريات املراكز األربعة األوىل يف التصنيف
العاملي (الوليلي ونور جوهر ونور الطيب والشربيين) ،ويتكرر

السيناريو ذاته لدى الرجال مع علي فرج وحممد الشرجبي وطارق
مؤمن وكريم عبد اجلواد على التوالي.

Saturday 9 November 2019
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غـذاء وصـحة

البصل األمحر أم األبيض ..أيهما أفضل؟

منتج خيفض الكوليسرتول السيئ

تتنوع ألوان البصل ،فمنه ما هو أمحر أو أصفر
أو أبيض أو حتى أخضر ،فهل هذا التنوع يف
األلوان يعكس طبيعة خمتلفة يف القيمة الغذائية
هلا؟
نقارن يف هذا التقرير بني نوعني شائعني من
البصل ،هما األمحر من الداخل واخلارج ،واألصفر
ذو القشرة الذهبية ،لكنه من الداخل يكون
أبيض اللون ،وكذلك البصل األمريكي األبيض
من الداخل واخلارج.
ويساعد البصل األمحر يف مكافحة اجلراثيم
وااللتهابات ،كما تعمل الزيوت فيه على احلد من
شدة السعال والشفاء من نزالت الربد.
وخيفف هذا النوع من البصل احلساسية اليت
تصيب اجلسم ،الحتوائه على مادة تساعد يف
تثبيط عمل اهلرمونات املنشطة للحساسية اليت
يرافقها احلكة وسيالن األنف .كما حيافظ على
صحة القلب واألوعية والشرايني.
ويعمل البصل األمحر على خفض كمية الكولسرتول
يف الدم ،كما مينع جتلط الدم وتصلب الشرايني،
ويساهم يف منع تكون اخلاليا السرطانية ،ويدعم
جهاز املناعة.
أما البصل األبيض فيعترب مطهرا مهما للفم من
البكترييا واجلراثيم ،كما يعاجل مشكالت اجلهاز
التنفسي ،مثل التهابات الرئتني واألنف واحللق
وكذلك القصبة اهلوائية.
ويعمل البصل األبيض على التخفيف من شدة
أعراض الربو ،ويعاجل حاالت الرشح ويساعد
يف الشفاء من السعال والتخلص من البلغم
املصاحب هلا.
ويلعب البصل األبيض دورا يف اخلصوبة لدى
الرجال ،وذلك من خالل العمل على تنشيط
الدورة الدموية ،فضال عن أنه يساعد يف احلفاظ
على خاليا اجلسم من التلف.
وحيتوي البصل ،أي كان لونه ،على معادن
عدة وفيتامينات خمتلفة مهمة جلسم اإلنسان،
ويعد من اخلضراوات ذات السعرات احلرارية
املنخفضة.
ومن خالل ما سبق ذكره من فوائد سواء للبصل
األمحر أو البصل األبيض ،فإنه من الصعب
التخلي عن أي منهما ،الحتوائهما على عناصر
غذائية كبرية ،وإن اختلفت بدرجة قليلة من واحد
إىل اآلخر.

ً
مشاركا
أجرى العلماء جتربة حيث راقبوا 45
يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
حيتوي األفوكادو على الدهون الصحية
والكاروتينات والفيتامينات واملواد الصحية.
يوميا،
إذا كنت تأكل فاكهة أفوكادوواحدة
ً
فإن مستوى الكوليسرتول «الضار» ميكن
أن يتناقص ،ونظام القلب واألوعية الدموية
يتعزز ،حبسب رأي باحثني أمريكيني يف جامعة
بنسلفانيا.
يقول األستاذ بيين كريس إثرتون ،أحد مؤلفي
هذه الدراسة« :يوجد كثري من الدهون الصحية
والكاروتينات اليت تعد مهمة لصحة العني وغريها
من العناصر الغذائية يف األفوكادو».
ً
مشاركا
أجرى العلماء جتربة حيث راقبوا 45
يعانون من زيادة الوزن أو السمنة .مت تقسيم
نظامهم الغذائي إىل ثالثة خمططات :نظام غذائي
منخفض الدهون ،مع نسبة معتدلة ولكنه مكمل
مبصادر األمحاض الدهنية غري املشبعة أحادية،
ونظام غذائي مع األفوكادو واحدة يف اليوم .مت
اتباع كل نظام غذائي ملدة مخسة أسابيع.
بعد مخسة أسابيع من اتباع نظام غذائي مع
األفوكادو ،كان لدى هؤالء مستويات منخفضة
من الربوتينات الدهنية منخفضة الكثافة ،واليت
تثري تكوين الكولسرتول «الضار» .لديهم أيضا
مستويات أعلى من اللوتني ومضادات األكسدة
مما كان عليه قبل بدء التجربة.
مت نشر نتائج التجربة على بوابة .EurekAlert
يقول اخلرباء« :لذلك ،جيب على الناس التفكري
يف إضافة األفوكادو إىل نظامهم الغذائي بطريقة
صحية ،على سبيل املثال ،على خبز حممص من
القمح الكامل أو كصلصة نباتية».
نوعا من
حتتوي فاكهة األفوكادو على 20
ً
الفيتامينات واملعادن ومضادات األكسدة.
حتتوي واحدة بوزن  250غراما على كمية يومية
من الدهون ترتاوح بني  50.إىل  55غراما

هل يسبب زانتاك السرطان؟ ..هيئة أمريكية حتسم اجلدل
ذكرت إدارة األغذية والعقاقري األمريكية أن
جتارب أجرتها على عقار زانتاك الشهري يف
عالج حرقة املعدة تشري إىل أن من املستبعد أن
يتسبب يف تكون مواد مسرطنة داخل املعدة.
وقالت مديرة مركز تقييم العقاقري واألحباث
يف اإلدارة ،جانت وودكوك ،يف بيان إن
مستويات التلوث املكتشفة يف رانيتيدين وهي
املادة الفعالة يف زانتاك واحتمال تكون مادة
(إن.دي.إم.إيه) املسببة للسرطان «تشبه
املستويات اليت تتوقعها عند تناول أطعمة
شائعة مثل اللحوم املشوية واملدخنة».
ولفتت اإلدارة إىل أن الفحوص اليت أجرتها
حملاكاة ما حيدث يف املعدة واألمعاء الدقيقة
تشري إىل أنه ال يتسبب يف تكون مواد
مسرطنة.
وأوضحت أنها ال تزال ختطط لتجربة الرانيتيدين
على البشر للتأكد مما إذا كان يتسبب يف تكون
مادة (إن.دي.إم.إيه).
وجرى سحب العقار الذي تنتجه سانويف
الفرنسية لالشتباه يف تلوث احلبوب مبادة (إن.
دي.إم.إيه) قبل استيعابها داخل املعدة.

املرضى يف الوقت احلالي تعاطي رانيتيدين».
كانت وحدة ساندوز التابعة لشركة نوفارتس
أعلنت قبل أيام وقف توزيع زانتاك يف كل
أسواقها ،مبا يف ذلك الواليات املتحدة وكندا،
وذلك بعد إعالن اجلهات املنظمة لقطاع األدوية
يف الواليات املتحدة وأوروبا مراجعة سالمة
العقار.

القهوة تقي من أمراض القلب

أمريكا توقف مبيعات زانتاك وعقاقري
أخرى لعالج حرقة املعدة
قالت شركة (سي.يف.إس) األمريكية للرعاية
الصحية إنها ستوقف مبيعات عقار زانتاك
املشهور لعالج حرقة املعدة ،ومنتجات أخرى
هلا حتتوي على مادة رانيتيدين ،يف صيدلياتها
بعدما اكتشفت إدارة الغذاء والدواء األمريكية
وجود آثار ملادة مسرطنة معروفة يف بعض من
تلك العقاقري.
وكانت إدارة الغذاء والدواء األمريكية أعلنت هذا
الشهر اكتشافها كميات ضئيلة من مادة مسرطنة
مما يطلق عليه اسم (إن-نيرتوسودمييثيالمني)
يف بعض األقراص ،كما اكتشفته يف عدد من
أدوية عالج ضغط الدم اليت يتم استخدامها
على نطاق واسع ،مما تسبب يف نقص هذه
العقاقري.
وقالت (سي.يف.إس) إن إجراء تعليق املبيعات
احرتازي يف الوقت الذي تواصل يف إدارة
الغذاء والدواء األمريكية مراجعة ما إذا كانت
املستويات املنخفضة من مادة (إن.دي.إم.إيه)
املوجودة يف رانيتيدين ،وهو املادة الفعالة يف
زانتاك ،قد تشكل خطرا على صحة املرضى.
أخبار ذات صلة
وأضافت الشركة يف بيان «مل يتم سحب
منتجات زانتاك ومنتجات (سي.يف.إس) األخرى
اليت حتتوي على رانيتيدين ،ومل تصدر إدارة
الغذاء والدواء األمريكية توصية بأن يوقف

اكتشف العلماء أن تناول القهوة بانتظام ميكن أن
يؤدي إىل ختفيض خطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية والكبد ومرض السكري.
ويشري املوقع االلكرتوني للرابطة األمريكية
ألمراض اجلهاز اهلضمي إىل أن خرباء كلية بايلور
للطب ،حيث أجروا دراسة شاملة مبشاركة 34
شخصا أخذوا خالهلا  97عينة من خمتلف أجزاء
الغشاء املخاطي للقولون ،و بعد ذلك قارنوا
انتشار خمتلف أنواع البكترييا يف األمعاء على
أساس أعلى (أكرب من  82.9ملغم) وأقل كمية
كافيني يتناوهلا املشاركون يف الدراسة.
األوىل
اجملموعة
أن
للباحثني،
واتضح
متلك يف أمعائها بكترييا مفيدة مضادة
اللتهابات  Faecalibacteriumو Roseburia
وأعداد قليلة من البكترييا الضارة من نوع
.Erysipelatoclostridi¬um
ويشري الباحثون إىل أن هذا الرتكيب يف نبيت
األمعاء يلعب دورا مهما يف ختفيض خطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية ومرض
السكري وأمراض الكبد.

* 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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STEP UP IN DROUGHT BUDGET SUPPORT
Drought-hit
farmers,
small businesses and
rural towns are set for
an immediate cash injection to keep stock
fed and watered, keep
businesses open, keep
locals in work and pump
funds into local economies.
The Prime Minister said
the Coalition Government’s next step of
measures to combat the
drought’s impact was
ready to flow.
“We are stepping up
our drought response
once again to meet the
increasing needs as the
drought’s effects also
step up,” the Prime Minister said.
“Since the budget we
have already committed an additional $355
million to step up our
drought response. Today’s announcement
triples this to more than
$1 billion since the election, as well as more
than $1 billion in new interest free loans, to see
people through.
“This is money into the
pockets of all those
farmers and graziers
who know they have a
future, but are currently
struggling to keep their
operations running as
the crippling effects of
this drought continue
to bite that we’ve heard
from out on the ground.
They are backing themselves and we are backing them to make it
through to the better
days that will be ahead.
“It’s not only farmers doing it tough in drought.
Our next step in drought
support also has an eye
squarely on those communities feeling the
strain as work dries up
and spending in local
stores slows down.
“There is no silver bullet to this drought. Each
time we introduce further help we listen, we
learn and we adjust our

response because we
know each community
has different needs and
priorities that need the
resources and cooperation of every level of
government.”
Deputy Prime Minister
and Minister for Infrastructure, Transport and
Regional Development
Michael
McCormack
said the Government’s
latest initiatives would
deliver an extra $709
million worth of direct
support.
“Communities across
Australia are suffering
the effects of the prolonged dry spell and today’s announcement is
the next step in the measures to help ease the
burden of the drought,”
the Deputy Prime Minister said.
“This suite of measures
go to the heart of what
matters to these communities. From small
businesses to primary
producers, we are working with communities to
take the pressure off one
of the worst droughts in
history.
“Not only is the Government continuing to
respond as the drought
progresses, but we are
working on measures
to assist in the recovery
when the rains come,
which includes the Government’s billion dollar
investment in water infrastructure.
“By redirecting $200
million from the Building Better Regions Fund
into drought communities and an extra $138.9
million into our Roads
to Recovery initiative,
we’re getting local projects and infrastructure
work underway to keep
finance flowing, trades
in work and money
rolling through local
stores.”
Minister for Agriculture
Bridget McKenzie said
a new loans program for

small businesses and
making existing drought
loans interest free for
two years would deliver
immediate support for
everything from buying fodder to transporting stock and agisting
cattle through to paying staff and purchasing new equipment. The
Regional
Investment
Corporation’s mandate
sets its interest rate just
to cover administration
and borrowing costs.
“These loans mean
farmers and small business owners can do
what they need to, right
now at zero cost,” Minister McKenzie said.
“Farmers will not have
to pay a cent for the next
two years and we’ll keep
assessing the program
if the drought runs longer than that to ensure
repayments are affordable.
“With $200 million worth
of loans committed already, we estimate the
new small business program and the changes
to the Drought Loans for
farms will see around
$1.2 billion issued over
the next three years that
they can put to their priorities.”
Minister for Water Resources, Drought, Rural Finance, Natural Disaster and Emergency
Management
David
Littleproud said as the
drought escalates, so
does the government’s
response.
“The package will boost
local jobs and respond
to individual community needs,” Minister Littleproud said.
“We’ve had strong demand on the Drought
Communities Extension
Programme and we’re
extending it to six new
areas.
“On top of the $1 million
we’ve delivered to 122
councils we’ll make another $1 million available

for those still in need.
“We’ve also set up a $50
million fund for council
projects in drought-hit
communities for things
like community hall
renovations and playground upgrades.
“This will boost rural
economies with more
jobs and more business
for regional suppliers
like the local hardware
store.”
Minister Littleproud said
the Federal and South
Australian Governments
had also struck a deal to
secure up to 100 gigalitres of water for farmers
to grow fodder, silage
and pasture at a discounted rate.
“100 gigalitres will produce up to 120,000
tonnes of feed for
animals on farms in
drought,” Minister Littleproud said.
“This will help farmers
maintain their breeding
stock during the drought
so when it breaks farmers can recover faster.”
Minister
Littleproud
said the Government
had also released the
Drought Response, Resilience and Preparedness Plan. The plan
draws on the Drought
Co-ordinator
Major
General Stephen Day’s
report and the Government’s response, which
was also released today.
The Plan, Report and the
Government’s response
are available at http://
www.agriculture.gov.au/
ag-farm-food/drought/
drought-policy.
The Government will
continue to listen to
drought-affected Australia, respond and step
up.
Further information on
the support available
for
drought-affected
farms and communities and how to access
it is available at http://
www.agriculture.gov.au/
drought/

Income tax cuts fail to boost
retail trade
Despite $22.4 billion in
tax refunds flowing into
households, retail trade remains underwhelming and
questions are being asked
about economic policy.
Soft retail trade figures for
September show the Morrison government’s tax
cuts are not boosting the
economy, Labor says.
Retail turnover rose 0.2 per
cent in September, according to the latest Australian
Bureau of Statistics figures
released on Monday.
This follows a 0.4 per cent
rise in August.
There were rises in sales
of items such as books
and entertainment, as well
as cafes and food retailers,
but these were offset by
drops in clothing and department stores sales.
Shadow treasurer Jim
Chalmers said it was the
weakest annual result (0.2
per cent) since the 1990s
recession, pointing the finger at the prime minister
and treasurer.

“This is further proof that
Scott Morrison and Josh
Frydenberg’s approach of
blame-shifting and fingerpointing is damaging an
economy that desperately
needs a plan to get it moving again,” Dr Chalmers
said in a statement.
“Weak outcomes like this
are the inevitable consequence of a government
with a political strategy but
not an economic plan.”
As at October 31, the tax
office has issued more
than eight million Individual 2019 income tax refunds
with a total value of over
$22.4 billion, following the
coalition delivering on its
tax cut pledge.
The office has received
more than 10 million 2019
individual lodgements - a
nine per cent increase on
the previous year.
Sean Langcake, senior
economist at BIS Oxford
Economics, said the retail
growth was “underwhelming”.

The NSW government is
considering
removing
speed camera warning
signs in the state, but the
NRMA says they are essential to road safety.
The leading NSW motoring body has warned
against removing “crucial” speed camera signs
after the state government
said it would consider the
move.
Peter Khoury, spokesman
for the NRMA, on Monday said such signs were
“necessary and essential” as part of efforts to
prevent road deaths.
“The warning signs act
as a crucial education
tool to alert motorists that
they’re driving in dangerous locations where
people have been killed
or injured and obviously
what we want them to do
is slow down,” he told reporters in Sydney.
NSW Transport Minister
Andrew Constance says

the government would
consider the removal of
speed camera warning
signs, referring to expert
evidence which claimed
54 lives a year could be
saved without signs.
Speaking on Sunday,
he said the government
would “consider any advice that tells us we can
save lives”.
Following Mr Khoury’s
comments, a spokesman
for Mr Constance said
the NSW government had
a “strong road safety record” and added there
had been no change to
government policy.
Mr Khoury had no doubt
that removing signs would
result in more fines and
said any revenue raised
should go back into road
safety.
He said putting more police on the roads would
make a “huge difference”
to safety, rather than the
removal of warning signs.

Speed camera warning signs
crucial: NRMA
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Scott Morrison urges patience on regional trade deal Greg Hunt flags ‘stronger’ regula-

Scott Morrison with Chinese Premier Li Keqiang ahead of the ASEAN
Summit in Bangkok.CREDIT:AAP

Prime Minister Scott Morrison has urged patience
in the pursuit of a regional trade deal that could
cover 3.6 billion people,
using a regional summit
to highlight the strategic
gains to Australia if the
agreement can include
both India and China.
Mr Morrison played down
concerns about Indian
objections to the sweeping deal on Monday and
insisted Australia wanted
the outcome to shore up
regional security as well
as trade.
The Prime Minister made
the remarks after a meeting with Chinese Premier
Li Keqiang, which triggered a positive statement
from China after sharp
differences on trade, human rights and political
interference.
While a final outcome on
the trade deal remains in
doubt, leaders emerged
from the East Asia Summit in Bangkok on Monday to talk up the chances
of sealing the agreement
between 16 nations early
next year.
“There is a bigger benefit
to Australia in the broader
integration of the Indo-Pacific,” Mr Morrison said.
“The integration of the
economies of the IndoPacific is incredibly important for the prosperity
of the region, but also its
security – of which Australia is also a beneficiary.”
The Department of Foreign Affairs and Trade
estimates the Regional
Comprehensive
Economic Partnership would
cover 16 nations with a

combined economic output of $US27 trillion ($39
trillion) a year and trade
with Australia worth $522
billion a year.
The Morrison government
sees the deal as a way to
ease differences between
regional powers such as
China and India at a time
when United States President Donald Trump has
rejected a major regional
trade deal and is fighting
a trade war with China.
“This RCEP agreement
encapsulates, if you like,
the economic dimension
of this Indo-Pacific concept that we have been
pursuing now for many
years,” Mr Morrison said.
The Prime Minister said
the closer regional ties
should include “freedom
of movement, freedom of
navigation [and] freedom
of overflight”, and could
take time.
“That’s why we need to be
patient about it,” he said.
“And so I wouldn’t describe it at all in terms
of carve-outs. I’d actually
talk about it in the inverse
of that – with a very wideopen door.”
Mr Morrison met Indian
Prime Minister Narendra
Modi on Monday afternoon and is preparing for
a visit to India in January,
while also visiting Japan
in the same month.
Foreign Minister Marise
Payne held a “quadrilateral” meeting with her
counterparts from India,
Japan and the US in New
York in September, in a
loose alliance that has
triggered Chinese fears
of “containment” by other
countries.

While Australia would prefer to conclude the RCEP
with India included, its
analysis of the deal suggests it would be worthwhile pursuing if India did
not sign.
The Australian analysis shows the full RCEP
agreement with all 16
members would cover
61 per cent of Australia’s
two-way trade, but that it
would still cover 58 per
cent if India stayed out.
Indian companies fear a
flood of Chinese imports
under the RCEP. While
Mr Modi has backed the
deal in principle, a final
outcome depends on an
agreement next year.
Mr Morrison held talks in
Bangkok with Malaysian
Prime Minister Mahathir
Mohamad, Singaporean
Prime Minister Lee Hsien

Loong, Indonesian President Joko Widodo and
Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha.
The meeting with Mr Li
was followed by a statement from Chinese officials emphasising the
need to return to the “normal track of long-term
health and stability” in
the relationship with Australia.
Mr Morrison said Australia’s differences with China did not prevent a good
relationship.
“We are a liberal democracy. They are a Communist
Party state. We are not
seeking to adopt their system and they are not seeking to adopt ours, and so
there is an honesty about
understanding the differences between those two
outlooks,” he said.

Katter wants public debate
with Nationals

Queensland federal MP
Bob Katter has challenged the National Party
to a debate over drought
policy as he teams up
with One Nation leader
Pauline Hanson.
Queensland
firebrand
MP Bob Katter has challenged the National Party
to a public debate on the
drought after accusing
them of inaction.
Mr Katter is on a tour of
regional Queensland with
One Nation leader Pauline Hanson as they team
up to put pressure on the
government over drought
policy.
The “Drought Tour with
Pauline and Bob” kicked
off in Charleville, Queensland on Monday and
will conclude in Roma on
Thursday.
Mr Katter challenged any
National or LNP member
or minister, or the National Farmers Federation to
a public debate.
“We will see who comes
off ‘damned’ in the end,”
Mr Katter said.

Senator Hanson and Mr
Katter spoke to Nine from
Charleville on Tuesday,
with Ms Hanson said the
two “work together”.
“I don’t think we have
many differences whatsoever,” Senator Hanson
told on tuesday.
Both have said they
wouldn’t be becoming
one party, but combined
they had representation
in both the lower house
and the senate and hoped
to use that to pressure
the government.
Mr Katter told Nine the
two had “serious differences” but would “bury
those differences” to get
a better outcome for farmers.
“Now, as far as I’m concerned, the government
response to this has been
appallingly bad or nonexistent,” Mr Katter said.
Senator Hanson suggested the government
should allow farmers to
build more dams and subsidise the cleaning out of
existing ones.

tions after aged care commission exposes ‘inhumane’ reliance on drugs

PHOTO: The Health Minister denounced the use of drugs to sedate and
control elderly patients. (ABC News: Matt Roberts)

Federal Health Minister
Greg Hunt says the Government will do more to
stop the drugging of elderly people in aged care
homes, but has stopped
short of offering details.
In its interim report, released late on Thursday,
the royal commission
into aged care said there
was a “significant overreliance” on chemical
restraints.
It strongly condemned
the use of drugs to sedate and control elderly
residents, describing the
practice as “inhumane,
abusive and unjustified”.
“A lack of permission in
the use of restraint and
prolonged use of powerful chemical restraints is
common in Australia,”
the commission said in a
statement.
Fronting the ABC’s Insiders program on Sunday,
Mr Hunt told interviewer
Fran Kelly that: “We will
be taking stronger action
on those things.”
Referring back to Friday’s COAG meeting of
federal and state ministers, which agreed to
make the safe use of
medicines a national priority, he said: “The thing
that we were able to do
immediately, as we got
the priorities, was to go
into the Council of Aus-

tralian Governments’
Health Minister meeting
and do what no Government has ever done, and
take the issue of chemical restraints, to make
the question of the safe
use of medicines, a national priority.”
Asked if informed consent should be given
before patients were administered powerful sedatives, he said: “Our approach is to look at the
elements outlined in the
royal commission and to
adopt them, and we think
that that is an important
and necessary step.
“The understanding of
the role of families, the
ability to make sure that
we have checks and balances, are critical.”
Mr Hunt said there would
be “significant” investment in the sector soon,
but would not be drawn
on how much.
“The big change is to
deal with what the commission refers to as an
ageist society, and respect,” he said.
“And respect is both
government and communal. And this is the
moment, this is the line
in the sand, together,
where we change the
way that Australians
deal with ageing in what
is, by definition, an ageing society.”
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The Annual Sunlight Ball brings together Sydneysiders for a Good Cause

hospital bills, paid the remainder of the
family’s car payments, provided a custom-designed wheelchair for Matt and
given them $1,000 in Coles vouchers to
assist with daily expenses.
Nissy Nassif (CEO & Director of Wiping Tears) commented on the work
the organisation has done: “I’ve been
fortunate enough to be running this incredible foundation for the last 5 years.
Wiping Tears provides a wonderful opportunity for both myself and my husband to give something back to the
Australian community.”

SYDNEY 29 October 2019: Saturday
night saw The Star Event Centre transformed into a magical event for The
Sunlight Ball. The event was a starstudded affair, hosted by TV personality and Home & Away actress Erika
Heynatz. Highlights included performances from Timomatic (former So
You Think You Can Dance contestant),
The Voice’s very talented Lara Nakhle,
as well as a fashion show from Alin Le
Kal and Constantina and Louise.
On the lighter side of the evening,
George Kapiniaris provided a lot of
laughs with a stand up comedy act.
Closing the show DJ Paris had the
crowd on their feet dancing the night
away. Whilst the event was a glamourous evening, the goal was to bring people together for a great cause, The Wiping Tears Charitable Foundation, which
raises much needed funds for families
in crisis.

with the audience at The Sunlight Ball,
speaking about how he came from
humble beginnings and fled civil war in
Lebanon to move to Australia. A classic
example of the ‘have a go’ Australian
attitude, Jean worked to build Toplace
Construction and, in partnership with
his wife Nissy, The Wiping Tears Charitable Foundation.

The more serious undertones of the
charity’s incredible work was most poiJean Nassif (Owner of Toplace Con- gnantly highlighted by the story of Matt
struction) shared his personal story Saraza; one that brought the room to

“It’s families like the Sarazas that are
the reason we started Wiping Tears in
the first place. Our goals are to continue the work we do here in Australia and
tears.
13-year-old Matt was born with Ce- expand to more international work in
rebral Palsy to parents Monette and countries such as The Philippines and
Ronaldo Saraza. Matt will be bound to Lebanon”, she continued.
a wheelchair for the rest of his life and
can’t talk. His condition has meant left To begin this international expansion,
his parents with hospital bills in excess Wiping Tears has this year donated
of $55,000. Day-to-day life is costly $5,000 AUD through the Pageant of the
struggle for this family with additional World, to projects in The Philippines.
expenses such as a wheelchair, nappies and the fact that Monette needs to The Sydney based charity will continue to work with families in Broome
be his full time caretaker.
and other impoverished regional areas
Wiping Tears has since paid off Matt’s of Australia.
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Treasurer gives RBA more time on inflation Simple reasons behind Labor’s loss: Rudd

Treasurer Josh Frydenberg will give the Reserve
Bank more time to get
inflation back under control, in line with its target
band of two-to-three per
cent.
The federal treasurer
has no plans to push for
a lower inflation target
band under the current
monetary policy agreement between the government and the nation’s
central bank.
Josh Frydenberg on Tuesday ruled out changes to
the official framework,
which sets out key objectives including a flexible
inflation target of between
two per cent to three per
cent on average over the
medium term.
The target, which has
been unchanged since
the 1990s, has consistently undershot in recent
years, prompting calls for
the Reserve Bank of Australia to consider lowering it.
Mr Frydenberg said in a
media release that monetary policy stability was
key during the current
global economic uncertainty.
The current inflation band
had “served Australia
well, helping to underpin
our record 28 consecutive years of economic
growth”.
“Following careful consideration ... I have concluded that the existing
statement is consistent
with the government’s
and the RBA’s shared understanding of our monetary policy framework,”
Mr Frydenberg said.
“Not changing the statement provides continuity
and consistency at this
time of global economic
uncertainty.
“Domestic and global
markets can be reassured
that Australia remains a
stable and predictable
place to invest.”
As well, he said “inflation
is expected to return to
the band” over the medium term.

Shadow assistant treasurer Andrew Leigh said
the Reserve Bank had
run out of firepower and
the government needed
to step in.
“We know that the economy needs more help
from the government.
We’re just not getting that
though,” Dr Leigh told
Sky News.
He said the world economy was “crying out for
leadership”.
Dr Leigh said recent income tax cuts hadn’t
boosted spending the
way the government had
hoped, dubbing retail
sales the worst in a generation.
The Statement on the
Conduct of Monetary
Policy agreed between

the central bank and the
government was established in 1996 and has
been updated six times
since then.
It sets out the objectives
of monetary policy, the
mechanisms for ensuring transparency and accountability in the way
policy is conducted and
the independence of the
Reserve Bank.
Mr Frydenberg is due to
meet with the RBA board
on Tuesday, ahead of the
latest rates decision to
be delivered at 2.30pm
AEDT.
The RBA delivered its
third 0.25 percentage
point cut in five months in
October, but is expected
to keep that rate at 0.75
per cent on Tuesday.

Labor backs Hanson bill on dairy farmers

Nationals senators will be
under pressure in parliament next week to back a
move by Labor and One
Nation to get a fairer deal
for dairy producers.
Labor will work with
crossbenchers next week
in the Senate to bring
on debate of One Nation
leader Pauline Hanson’s
dairy industry laws.
The bill tasks the competition watchdog to assess
a minimum farm gate milk
price and to make recommendations on the best
design options.
Labor agriculture spokesman Joel Fitzgibbon said
the bill’s aims were largely consistent with the policy his party took to the
election.
“For too long our dairy
farmers have been caught
in a cost-price squeeze
and their plight has now
been compounded by the
shocking drought”, Mr
Fitzgibbon said in a statement on Wednesday.
“The retail price of milk
remains stubbornly low
while farm input costs
continue to grow. Tough
talk by ministers about
the big supermarket
chains have proven weak,

hollow and ineffective.
If the government won’t
move to help our farmers, Labor and the cross
bench will.”
He said Nationals senators would be given the
chance to support dairy
farmers.
In April 2018, the Australian Competition and
Consumer Commission
recommended the government develop and
introduce a mandatory
code of conduct for the
dairy industry.
The government has
promised to fast-track the
code to start in January,
but there are concerns
about it within the Nationals.
“It has been well over 12
months and National Party
MPs and senators are still
arguing about what the
code of conduct should
look like, but the fact is
they have had enough
time to get the job done,”
Mr Fitzgibbon said.
“Our dairy farmers deserve better than this.”
Last week, senior Nationals MP David Gillespie
withdrew his support for
the code, saying it was
“flawed”.

Kevin Rudd believes the reasons behind Labor’s loss in
the May election were simple
and says voters never liked
or trusted Bill Shorten as
leader.
Australian voters never liked
or trusted Bill Shorten as
Labor leader, his predecessor Kevin Rudd has said in
a brutally frank assessment
of what went wrong for the
party at the federal election.
Labor’s election post-mortem will be released on
Thursday with party elders
hoping it will enable Labor to
move on.
Mr Rudd, speaking at the
Cambridge Union debating society in England last
month, said the reasons for
the loss were simple.
“Number one, the Australian
public neither liked nor trusted our leader, as demonstrated in five years of opinion
polling,” he told university
students in previously unreported comments.
“Two, you shouldn’t redesign
tax and retirement income
systems from opposition; it
creates an opportunity for
a fear campaign on the part
of your conservative opponents.
“Three, the Murdoch media
... hate us and they want to
destroy us, they want to rip
us limb from limb and then
leave us in a bloodied heap
on the carpet. Apart from
that, they’ve been fair.”
Mr Shorten was instrumental in removing Mr Rudd as
prime minister in 2010 but
then aided his brief return to
power in 2013.
The current Labor leader,
Anthony Albanese, was Mr
Rudd’s deputy prime minister in 2013.
One Labor insider said it was
a bit rich for Mr Rudd to come
out with his analysis now.
“Kevin told everyone Labor
was going to win - that’s why
he was so desperate to be
front and centre at the national conference and at the
campaign launch,” they told
AAP.
“All of a sudden he was back
on the scene, sucking up
because he thought Bill was
going to win.”
Mr Rudd described Mr Albanese as a no-nonsense person who would instinctively
want to get at the truth of
what transpired in the shock

election loss.
“I just know his temperament
well enough and his intellectual habits well enough to
know that he’s just not into
the bull***t,” he said.
Similarly, former minister
Craig Emerson and South
Australian premier Jay
Weatherill, who have done
the review, weren’t the types
who would “apply a coat of
lacquer to this”.
Their report has been tightly
held, with senior Labor figures saying no one outside
of the review team would see
it ahead of the national executive meeting on Thursday.

Most are expecting it to be a
full and frank assessment.
Former deputy leader Tanya
Plibersek, who remains on
the frontbench, says it’s important the party learns from
its mistakes.
She said people were probably over hearing Labor talk
about itself and “doing its
therapy in public”.
“All of the other minutiae
that we will look through in
this report, that important
for us to learn from, but it’s
not the top concern of the
people that I talk to every
day,” she told Sky News on
Wednesday.

PM, cabinet to focus on drought strategy
Drought-hit communities are
awaiting the outcome of cabinet talks on a long-term strategy and a new suite of immediate measures.
The Morrison government
insists it hasn’t been sitting
on its hands over drought response in the seven months
since being given a blueprint
to support the nation’s farmers.
Prime Minister Scott Morrison
and his cabinet are expected
to thrash out the final details of a drought strategy on
Wednesday.
Water Minister and Nationals
MP David Littleproud said the
package would not rely on the
states to match it.
Instead, the government
wants to see state governments complement the federal package with reduced local council rates and payroll
taxes.
“We’re gonna cut the cheque
and we’re going to get the
money out,” Mr Littleproud
told Sky News.
“We’re not going to play politics, we’re going to get on
with the job and deliver.”
His Nationals colleagues have
been calling for $1.3 billion to
be spent on drought-affected
communities.
Mr Littleproud said the
drought package, expected
to be unveiled on Thursday,
would be “significant”.
It is understood a drought
task force led by Major-General Stephen Day recommended
a focus on “preparedness”,
rather than responding after long dry spells impact on
farmers and rural communities.

Maj-Gen Day’s task force
was set up in August last
year to advise on a “longterm drought resilience and
preparedness strategy” as
well as more immediate measures.
His report was given to the
government in April.
It is understood it called for
better ways to encourage
farmers to set aside money in
the good times, improvements
to the way agricultural science is shared with farmers,
“good practice” incentives
to encourage better management of vegetation, water, soil
and biodiversity, and a simplified and targeted farm household allowance system.
As well, the task force called
for water to be better managed at a national level
and the overall direction of
drought policy to be aimed at
“preparedness”.
Cabinet minister Simon Birmingham said the coalition
had rolled out a “continuous strategy of response”,
but noted more needed to be
done.
“There’s been some $7 billion worth of investment to
date to provide direct support
to farmers, direct support to
drought-affected communities, and to invest in building greater resilience in the
future,” he told the ABC on
Wednesday.
“I have no doubt that the
prime minister (will be) ... looking at what else can be done
in a tangible way to ease the
burden on those communities
and to make sure that when
the drought ends, they’re able
to rebuild their businesses.”
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