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الرئيس عون :اول اهداف احلكومة مطالب املعتصمني
اجليش يفتح معظم الطرق وترجيح اسم الصفدي للتأليف
واصل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون لقاءاته
لعرض االوضاع الراهنة
والتطورات االخرية وسبل
معاجلتها ،وكانت له امس
االول لقاءات ديبلوماسية
واقتصادية.
التقى
ديبلوماسيا،
الرئيس عون سفرية كندا
اميانويل المورو وسفرية
ستنزس
ليين
النروج
والقائم بأعمال السفارة
سيمون
السويسرية
أمان ،الذين نقلوا اهتمام
بلدانهم باالحداث اجلارية
يف لبنان على الصعيدين
السياسي واالمين ،إضافة
اىل التحركات الشعبية
واصدائها.
عون
الرئيس
وشرح

جـو
عـواضة
رئـيسا
لـبلدية
بايـسايد
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أعلنت إدخال صاروخ جديد ..سرايا القدس :أيدينا ما زالت على الزناد
أعلن الناطق العسكري
باسم سرايا القدس أبو
محزة إن قيادة السرايا
يف تقييم دائم ملا جيري
يف الضفة وغزة والقدس
احملتلة ،مشريًا إىل أن
«أيادي مقاتلينا يف كافة
الوحدات العسكرية ما

زالت على الزناد وتعمل
وفق منظومة عسكرية
متكاملة».
ولفت أبو محزة إىل أن
الوحدات العسكرية كافة
هي رهن إشارة قيادة
حركة اجلهاد االسالمي،
معلنًا إدخال صاروخ جديد

من طراز (براق )120
للخدمة العسكرية وهو من
صناعة جهادية فلسطينية
خالصة.
كما قدمت سرايا القدس
الشكر لفصائل املقاومة
الذل
«رفضت
اليت

التتمة على الصفحة 21

متظاهرون يزيلون الحجارة أمام جسر نهر الكلب

الثالثة
للديبلوماسيني
ما جيري على الساحتني
واالمنية
السياسية
والظروف اليت استجدت

خالل االسابيع املاضية،
مؤكدا أن «العمل قائم
ملعاجلة هذه االحداث ،ال
سيما االوضاع االقتصادية

وتشكيل حكومة جديدة»،
مشريا اىل أن «املطالب
اليت رفعها املعتصمون

التتمة صفحة 21

أردوغان :لن نتخلى عن «اس »400-
الروسية لصاحل «باتريوت» األمريكية
الرتكي،
الرئيس
أكد
رجب طيب أردوغان ،أن
بالده ال ميكنها التخلي
عن منظومات «إس»400-
الروسية للدفاع اجلوي
لصاحل مثيالتها األمريكية
من طراز «باتريوت».
يف
أردوغان،
وقال
تصرحيات صحفية أدىل بها،
امس االول اخلميس ،على

منت طائرته خالل العودة
من الواليات املتحدة،
حيث أجرى حمادثات مع
الرئيس األمريكي ،دونالد
ترامب« :نعترب أن من
غري الصحيح على اإلطالق
مطالبتنا بالتخلي الكامل
عن إس 400-واالنتقال
وأبلغنا
باتريوت.
إىل

التتمة على الصفحة 21
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لــبنانيات

الوفاء للمقاومة :مواجهة األزمة
املالية وتلبية املطالب احملقة بالتعاون
والتالقي وابقاء احلوارات قائمة
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
إجتماعها الدوري مبقرها يف
حارة حريك ،بعد ظهر امس
االول برئاسة النائب حممد رعد
ومشاركة أعضائها ،واصدرت
بعده بيانا استذكرت فيه ذكرى
مولد النيب حممد وحفيده االمام
جعفر الصادق ،مشرية من ناحية
اخرى ،اىل ان «العدو الصهيوني
مرة أخرى يف عدوانه على
ميعن َّ
الشعب الفلسطيين ،باستهدافه
قادة للمقاومة يف غزة ودمشق،
ارتقى منهم شهداء على طريق
الدفاع عن فلسطني وقضيتها
العادلة».
ودعت الكتلة «اللبنانيني مجيعا
إىل وعي خماطر املرحلة احلالية
اليت تتطلب التمسك أكثر من
أي وقت مضى باحلفاظ على
وسلمهم
الوطنية
وحدتهم
االنتظام
وعودة
األهلي،
إىل مؤسساتهم الدستورية،
املوجبات
إىل
واالحتكام
االنسانية :الوطنية والقانونية
اليت تضمن حريات اجلميع يف
التعبري عن آرائهم أو يف حقهم
يف التنقل وجتنب البالد والعباد
حوادث مؤسفة وغري حمسوبة
قد تزيد التعقيدات وتربك لغة
احللول والتفاهمات» ،مشرية
اىل أن «مواجهة األزمة املالية
واالقتصادية احلادة ،وتلبية
املطالب احملقة واملشروعة
للبنانيني الصادقني احلريصني
على بلدهم حتتاج إىل التعاون
والتالقي بني املخلصني وابقاء
واحلوارات
مفتوحة
األبواب
قائمة لسلوك أفضل السبل
النقاذ بلدنا».
«بشدة
الكتلة
ورفضت
التدخالت األمريكية يف الشأن
مدينة
اللبناني»،
الداخلي
اليت
الفجة
«التصرحيات
أطلقها وزير اخلارجية األمريكية
اللبنانيني
وجع
الستغالل
واالستثمار على مطالبهم حماوال
تقديم ادارته وكأنها يف موقع
املساند للمحتجني منهم ،يف
الوقت الذي أدت فيه سياسات
تلك االدارة إىل وصول لبنان
إىل ما هو عليه من أزمة
مالية واقتصادية ،فالضغوط
األمريكية هي اليت متنع لبنان
من االستفادة من ثرواته،
وحتول بينه وبني االسهام يف
اعادة اعمار سوريا ،أو يف
تصدير منتجاته عربها ،مما حيرمه
من فرص اقتصادية واعدة.

إن التصدي احلازم للسياسة
االمريكية التخريبية القتصاد
بلدنا ،والنتهاكها للسيادته
الوطنية ،وعدم السماح هلذه
السياسة بفرض امالءاتها على
خيارات شعبنا يف كيفية ادارة
بلده هي من ضرورات االنقاذ
ومحاية
الوطين
القتصادنا
السيادة واالستقرار الداخلي».
وجددت «دعوتها القضاء اللبناني
إىل االستفادة من الفرصة
املتاحة اليوم لتحمل مسؤولياته
يف حماسبة الفاسدين وسوقهم
األموال
واستعادة
للعدالة
املنهوبة ،أيا كان موقع هؤالء
الفاسدين وانتماؤهم السياسي
والطائفي ،وتدعو هذا القضاء
للبت بامللفات اليت قدمت له
والعالقة أمامه ،واليت سبق
للكتلة أن أثارتها يف اهليئة
العامة أو يف بياناتها أو مت تقديم
مستنداتها ،وهي اليوم تطالب
مجيع الكتل النيابية االسهام
يف اقرار القوانني اليت تساعد
على مكافحة الفساد ومن بينها
اقرتاح قانون رفع احلصانة عن
الوزراء احلاليني والسابقني».
الرمسية
«االدارات
ودعت
املعنية واجلهات القضائية
املختصة إىل القيام بواجباتها
لردع املستغلني لالوضاع احلالية
الذين يتالعبون بسعر العملة
وأسعار السلع االستهالكية،
وهي تنبه من حماوالت استخدام
حاجات اللبنانيني وعملتهم
الوطنية يف اطار الضغوط
اليت متارس لتحقيق مكاسب
سياسية».
واعتربت ان «اغتيال العدو
االسرائيلي القائد يف حركة
اجلهاد االسالمي بهاء ابو العطا
واستهداف األخ اكرم العجوري
يف دمشق عمل صهيوني جبان
يهدف إىل تغيري قواعد الصراع
ورسم معادالت جديدة أحبطها
التصدي البطولي لسرايا اجلهاد
وفصائل املقاومة .إن ما يقدمه
الشعب الفلسطيين الصامد
من تضحيات ،هو حمل افتخار
املقاومني واالحرار على امتداد
العامل ،وسيفرض على العدو
اخلضوع ملعادالت املقاومة،
يف وقت نرى التفرج الرمسي
العربي والصمت الدولي حيال
جرائم الكيان الصهيوني الذي
ال تنفع يف مواجهته سوى لغة
املقاومة اليت جييدها الشعب
الفلسطيين جبدارة».
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فارنو :احلل يعود للبنانيني وجيب اإلستماع اىل املتظاهرين
عقد مدير دائرة مشال أفريقيا
والشرق األوسط يف وزارة
السفري
الفرنسية
اخلارجية
كريستوف فارنو مؤمترا صحافيا
يف قصر الصنوبر ،حتدث فيه
عن زيارته اىل لبنان ولقائه
املسؤولني اللبنانيني .وقال:
«لقد وصلت اىل لبنان منذ
يومني بناء لطلب من رئيس
اجلمهورية الفرنسية ،وترتدي
هذه الزيارة طابع الصداقة
واإلحرتام ،فهناك عالقات قدمية
ووثيقة بني فرنسا ولبنان،
وقد وقفت فرنسا دائما اىل
جانب لبنان يف األوقات اجليدة
والصعبة ،ولذلك حنن مدركون
جدا لألزمة اليت جيتازها لبنان
وهي ازمة اقتصادية سياسية
واجتماعية ولذلك كان من املهم
ان نأتي ونعرب عن تضامننا،
وكذلك ان نستمع ونفهم وليس
من منطلق فرض حلول او امساء
بل البحث مع اجلميع ملعرفة ما
هي احللول املقرتحة وما هي
حقيقة األوضاع ،وهلذا التقيت
الكثريين».
أضاف« :ترتدي هذه الزيارة
ايضا طابع اإلحرتام ،احرتام
سيادة لبنان اليت هي عنصر
مهم ومن الثوابت لدى فرنسا.
ان احلل يعود للبنانيني ،فعليهم
ان جيدوا احلل ملشاكلهم احلالية،
وهلذا وخالفا لالفرتاضات اليت
اشار اليها بعض اإلعالميني
ليس هناك خطط خفية وليس
هناك امساء ،فهذا كله جيب ان
يصدر عن اللبنانيني انفسهم
وباملقابل فإن فرنسا موجودة
هنا لتقديم الدعم».
وتابع« :لقد قابلت الرؤساء
الثالثة وكثريين ،وانطالقا من
فكرة ان يكون لدي لقاءات
موسعة مع شخصيات عديدة،
التقيت شخصيات يف املعارضة
اجمللس
رئيس
والتقيت
اإلقتصادي واإلجتماعي ،ويف
هذا االطار ملست الصعوبات
اليت يعانيها لبنان واعتقد انه
جيب عدم اإلستخفاف بها،
وملست قلقا لدى اجلميع وهو
مشروع .لذلك ،نتمنى تشكيل
حكومة سريعا وهذا امر مهم،
فهكذا ازمة تستوجب قرارات
سريعة .وجيب ان تكون
هذه احلكومة خمتصة ،وانا ال
اختار هنا صيغة معينة فعلى
اللبنانيني ان خيتاروا ،كما
على املسؤولني السياسيني
ان يتحملوا مسؤولياتهم ،وعلى
هذه احلكومة ان تكون فعالة
اي ان تكون قادرة على اختاذ
لتطلعات
تستجيب
قرارات
الشعب اللبناني ،فهناك ازمة
ثقة وجيب استعادة الثقة،
الثقة الداخلية وثقة اللبنانيني
ببعضهم البعض ،كما جيب
استعادة ثقة الشركاء الدوليني
بلبنان .اذا ،املطلوب السرعة
والفعالية واملصداقية».
وأردف« :تطرقت يف حمادثاتي
ايضا ،اىل ضرورة اجراء
اإلصالحات ،ولقد انعقد السنة
املاضية مؤمتر سيدر وهو مبثابة
عقد ثقة بني اجلهات الفاعلة
الدولية وبني لبنان .اذا هذه

نظرتنا ترتكز على اإلصالح
الذي سيعود للبنانيني حتديد ما
سيتضمنه ،فالقرارات ستكون
متشعبة ذات ابعاد سياسية
واقتصادية واجتماعية».

حوار

وردا على سؤال عن األفكار اليت
اقرتحها للوصول اىل احلكومة
اليت دعا اليها ،وهل التقى
ممثلني عن «حزب اهلل» ،قال
فارنو« :ان زيارتي هي اكثر
زيارة استكشافية ولالستماع
اىل اآلخرين ،وهي حتمل ايضا
رسائل نود ان نعلن عنها،
فعندما تركز فرنسا على اهمية
اإلصالحات هذا يعين اننا نتمنى
ان تتوىل حكومة السلطة قريبا.
اما بالنسبة اىل التوقعات اليت
لدينا منذ وقت ،فهناك بداية
استجابة مالئمة .اما بالنسبة
لألشخاص الذين التقيناهم،
فتعلمون حنن نتحدث مع اجلميع
والتقينا الكثريين».
وعما اذا كانت اآلفاق مسدودة
واألوضاع جامدة ،قال« :أمتنى
اال تكون مسدودة بالكامل،
حنن يف مرحلة من عدم اليقني،
فاحلكومة بعد استقالة الرئيس
سعد احلريري هي حكومة تصريف
اعمال ،وحنن ننتظر تكليف رئيس
حكومة جديد ليعمل على تأليف
حكومته واجلميع بانتظار هذا
األمر ،وجيب على األوضاع ان
حتلحل انطالقا من ذلك ،ولكن
يعود حقا للبنانيني ان يقوموا
خبياراتهم امنا بعد اللقاءات اليت
اجريتها ،ارى ان هذا املوضوع
صعب نظرا اىل االختالف يف
املواقف .حنن نتمنى ان يكون
اجلمود موقتا ،والوصول اىل
حل سريع ،كما نتمنى تسمية
احلكومة سريعا».
وردا على سؤال عن شكل
احلكومة املقبلة إذا كانت حكومة
تكنوقراط ام تكنوسياسية ،قال:
«ال يعود لي الدخول يف هذا
النقاش ،انا هنا لالستماع وقد
مسعت متاما هذه املفردات خالل
لقاءاتي ،ولكن ال يعود لي اختاذ
موقف .شكل احلكومة بالتفصيل
خيتاره اللبنانيون ،امنا باملقابل
مهما كان شكل التوازنات اليت
سيتم اجيادها ،فإنه سيعطي
اإلمكانية للحكومة لتتخذ بسرعة
القرارات الالزمة يف مواجهة
التحديات اليت تطال لبنان على
املستوى اإلقتصادي وعلى

مستوى انتظارات املتظاهرين
للخروج من اجلمود الذي حتدثنا
عنه ،وافضل ان يكون احلل
سريعا وفعاال .وعند اجياد احلل
ستكون األوضاع اقل تعقيدا
وميكن عندها للدعم الدولي ان
يكون فعاال».
وعن دور الالعبني الدوليني يف
هذه األزمة وهل هذه األزمة هي
ازمة نظام ،قال« :ال اود الدخول
يف الرزنامة السياسية اللبنانية
وعلى اللبنانيني ان خيتاروا
احلل ،نعم املشكلة لبنانية وحنن
ويف األطار الدولي جد مهتمني
على الفصل بني سيادة لبنان
وبني التوترات اإلقليمية .حنن
ال نتمنى ان خيلق حميط لبنان
مشاكل اضافية ،لبنان لديه
سيادة وحنن متمسكون بها».
وردا على سؤال عن امكانية
تقديم فرنسا مساهمة مالية
من خالل مؤمتر «سيدر» اذا مت
تشكيل حكومة تستجيب للمعايري
اليت حددها ،قال فارنو« :أعتقد
انه سابق آلوانه اآلن احلديث
عن هذا املوضوع ،واملهم اآلن
تشكيل حكومة وبعدها سنرى
وكل شيء يف وقته».
وعما إذا كان التقى ممثلني عن
«حزب اهلل» ،وهل وجد لديهم
استعدادا لتسهيل احلل ،قال:
«لن أحتدث عن طرف دون
اآلخر ،كان اهلدف من اللقاءات
كما قلت االستماع اىل كافة
اآلراء ،وبعد ذلك لن أحتدث
بالتفصيل عما قاله هذا الطرف
او ذاك».
وردا على سؤال عن مهمته يف
املرحلة املقبلة بعد ان استمع اىل
اللبنانيني وهل ستقوم فرنسا
بوساطة مع عدد من الدول
املعنية بالشأن اللبناني ،قال:
«املرحلة املقبلة هي لتشكيل
حكومة جديدة ،صحيح ان فرنسا
هي يف قلب اجملموعة الدولية
وحنن نساند قدر األمكان ،ولكن
األولوية االن هي يف تفكيك
حالة اجلمود اليت حتدثنا عنها
والنسياب األمور وللتمكني من
استنباط حلول إلجياد حكومة
وهذه ستكون مبثابة اإلشارة
القوية اليت ينتظرها اجلميع».
وعن الورقة اإلصالحية للحكومة
اللبنانية ،رأى انها «بادرة اوىل
مهمة على الطريق الصحيح وال
جيب التقليل منها وهي امر
جيد» .وقال« :هذا ما ينتظره
اللبنانيون واجملموعة الدولية اي

رزنامة اصالحات متكن لبنان من
استعادة النمو اإلقتصادي الذي
هو بأمس احلاجة اليه».
وردا على سؤال هل ما نعيشه
يف لبنان هو ازمة نظام ،وهل
تعتقد ان بإمكان الطائف ان
يستمر يف ادارة النظام السياسي
اللبناني ،قال فارنو« :الفكرة
ليست بفرض حل فاللبنانيون
ال حيبذون ذلك ،وما رأيته خالل
يومني ال ميكنين من تكوين فكرة
نهائية ،وهذا األمر ال يعود إلي
بل اىل اللبنانيني».
واذا كان سيبحث املوضوع
اللبناني مع نظريه األمريكي
شينكر خالل زيارته اىل باريس،
قال« :أعتقد اننا سنتحدث عن
املوضوع حتما اذا زرت باريس،
كما سنتحدث عن شؤون
املنطقة .ان اجملموعة الدولية
تهتم مبا حيصل يف لبنان ،ومن
املهم ان نتحدث عن املوضوع
ولكن يف اطار بناء».
وعن البيان الذي صدر عن
وزارة اخلارجية امس بأن لبنان
يرفض التدخالت اخلارجية وهل
هناك امر استدعى صدور هكذا
بيان ،قال« :ال ،اعتقد ان هذا
نوع من القلق اللبناني املشروع،
وانا ايضا ارفض التدخالت
اخلارجية .ولدينا حنن اهلم ايضا
بأال نتدخل وال نريد التدخل يف
الشؤون الداخلية للبنان ،وما
عرب عنه اللبنانيون يف الشوارع
جيب اإلصغاء اليه».
وعما اذا مت حبث ملف لبنان يف
اللقاء بني السفري اميانويل بون
واإليرانيني ،قال« :ال اعرف عن
اي اتصال تتحدث ،كما تعلمون
لفرنسا اتصاالت بشكل منتظم
مع ايران حول ملفات عديدة،
وال اعرف ما هو االتصال الذي
تتحدث عنه».
واذا كان نصح املسؤولني
اىل
باإلصغاء
اللبنانيني
«جيب
قال:
املتظاهرين،
املتظاهرين
اىل
اإلستماع
واإلهتمامات اليت يعربون عنها
هي ما عربنا حنن ايضا عنه
من ضرورة اجراء اإلصالحات
يف مؤمتر سيدر ،وهذه قاعدة
مشرتكة بعدها يعود للبنانيني
كيفية ترمجتها ومن منطلق
احرتام السيادة اللبنانية لن
نقول ماذا يتوجب فعله».
وختم ردا على سؤال ان
«التزامات سيدر ال تزال
قائمة».
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لــبنانيات

بري التقى وزير الدفاع وعرض االوضاع مع كوبيتش

بو صعب :لتحقيقات شفافة يف قضية ابو فخر واقفال
الطرق وبناء جدران ذكرنا باحلرب االهلية

الرئيس بري مستقبال الوزير بو صعب
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية
يف عني التينة ،وزير الدفاع يف
حكومة تصريف االعمال الياس
بو صعب ،وعرض معه االوضاع
السياسية واالمنية يف البالد.
وقال بو صعب بعد اللقاء:
«تطرقنا يف لقائنا مع دولة
الرئيس اىل مواضيع عديدة
واهمها الوضع االمين املستجد
بعد احلراك الشعيب احلاصل
منذ ما يزيد عن عشرين يوما
وحتى االن وكما سبق ،وتقدمت
بالتعازي من ذوي الشهيد
عالء ابو فخر .فاملشهد الذي
شاهدناه وشاهده اللبنانيون
باستشهاده امام عائلته وامام
اللبنانيني مؤسف ،وقد طالبت
القضاء املختص باجراء حتقيقات
سريعة وشفافة وان ال يكتفي
بالتحقيق مع العسكري املرافق
الذي كان متواجدا يف السيارة
اثناء اطالق النار وان يكون
التحقيق شامأل وبالتالي يتحمل
كل شخص مسؤول مسؤوليته
بالذي حصل ،هذا االمر مرفوض
وال ميكن ان نقبل يف يوم من
االيام ان حيصل اطالق نار على
املتظاهرين او ان تسقط نقطة
دم».
واضاف« :كما تطرقنا اىل
االحتقانات اليت ازدادت يف
اليومني االخريين ال سيما ما
حصل يف جل الديب وحماولة
بناء جدار يف نهر الكلب وكذلك
على طريق اجلنوب واقفال
الطرقات اليت ذكرتنا باحلرب
االهلية ومبا حصل عام ،1975
هذا االمر خطري ،فاالجهزة
االمنية مل يعد بوسعها مراعاة
ظروف اي شخص ممكن ان
يذهب بتفكريه اىل تلك املرحلة
اليت ال نريد وال يريد اللبنانيون
تذكرها ،وهذا ال يعين ان
احلراك واملطالب املرفوعة هو
املسؤول عن الذي حصل .هناك
مطالب حمقة وهناك متظاهرون
من حقهم التظاهر والتعبري عن
رأيهم وهناك مسؤولون يف
الدولة اللبنانية يريدون مساع
هذه املطالب والصرخات وهذا
احلراك جيب ان يكمل ،ومن
حقهم اكمال حتركهم وتأمني
احلماية هلم .لكن ما ليس

مقبوال حماولة البعض استغالل
هكذا ظرف كي «ميرك» او يأخذ
مواقع يف السياسة كي يتمكن
باملفاوضات مبكان آخر».
وتابع« :الشعب اللبناني مل يعد
يهتم باملفاوضات او غريها،
الشعب اللبناني بصرخته يف
الشارع يقول «كفى» الشعب
يريد حماسبة حقيقية وحماربة
حقيقية للفساد ،ال يريد الحد
ان يأتي اىل احلكومة وعليه
عالمات استفهام او يكمل
«بالشغل» وكأن شيئا مل يكن،
هذه الصرخة مسموعة من رئيس
اجلمهورية حيث دعا احلراك اىل
احلوار والسماع لكل ما يقال
على الشاشات ويف الشارع .من
املؤسف ان يأخذ البعض احلراك
باجتاه الشتائم او يأخذ االوالد
لتعليمهم كي يشتموا بعضهم
البعض».
واردف« :عندنا الكثري لفعله يف
املدارس وبني االهل كي ال نربي
اطفالنا على احلقد والشتائم،
لقد مسعنا صرخة الناس ،وحنن
من هذه الصرخة ،ولكن هذا ال
يعين ان نربي اجيالنا واوالدنا
على الشتائم والكراهية».
وختم بو صعب« :كل هذه
االمور متت مناقشتها مع
الرئيس بري وكذلك موضوع
اجللسة النيابية االسبوع املقبل

حيث اكد الرئيس بري ان هذه
اجللسة جاءت استجابة ملطالب
مبعظمها مبا يطالب بها احلراك
وهذه اجللسة ستعاجل هذه
املواضيع».

كوبيتش

وكان بري قد عرض االوضاع
العامة ال سيما االقتصادية
ومسألة تشكيل احلكومة خالل
اخلاص
املنسق
استقباله
لالمم املتحدة يف لبنان يان
كوبيتش.

برقية

على صعيد آخر ،ابرق بري اىل
نظريه التونسي راشد الغنوشي
مبناسبة انتخابه رئيسا جمللس
نواب الشعب التونسي وجاء يف
نص الربقية :بامسي الشخصي
وباسم اجمللس النيابي اللبناني
اتقدم منكم خبالص التهاني
مبناسبة انتخابكم رئيسا جمللس
نواب الشعب التونسي ،متمنيا
لكم النجاح والتوفيق يف
مهامكم على رأس السلطة
يشكل
ان
التشريعية،آمال
انتخابكم حمطة حنو تطوير
صيغ التعاون بني السلطتني
التشريعيتني ملا فيه مصلحة
بلدينا وشعبينا الشقيقني لبنان
وتونس».

نديم اجلميل :نرفض العفو العام والسالح
غري الشرعي أوصل البالد اىل اجملهول
أكد النائب نديم اجلميل،
يف حديث اىل جملة «لونوفال
ان
الفرنسية،
اوبزرفاتور»
«السالح غري الشرعي أوصل
البالد اىل اجملهول ،وان «حزب
اهلل» يغطى الفساد والفاسدين
ليوفر متويله الذاتي» .وأعلن
رفض « قانون العفو العام
ألنه سيفتح الباب حتى تصبح
اجلرمية هي القاعدة» ،وحذر من
«إنهيار مالي وإقتصادي نهاية
هذا الشهر يف غياب سلطة
تنفيذية».
وقال« :لقد استقبلنا هذ الثورة
السلمية بكثري من اإلجيابية ألن
املطالب احملقة هي أيضا مطالبنا
مثل حماربة الفساد عند الطبقة
احلاكمة واالستهتار مبالحظات
الشعب ومطالبه .وأنا من
املؤيدين لسماع صوت املرأة
اللبنانية اليت أثبتت جدارتها
وحضورها خالل هذا التحرك».
وأضاف« :ما أخشاه هو عندما حيل
وقت البحث يف األمور اجلدية ،أي
إلغاء الطائفية وقانون اإلنتخابات
والسالح غري الشرعي املنتشر،
عندها سنرى القوى املعارضة
تبدأ بالتحرك ،إذ مل ننس أنه عام
 2008عندما طالب جملس النواب
بإزالة سالح «حزب اهلل» ،كيف
احتلت بريوت بواسطة السالح
ألسبوعني .أخشى اليوم أن أرى
الدماء تسيل».
وردا على سؤال قال« :نعم إن
سالح «حزب اهلل» هو السبب
الرئيسي للفساد املستشري
يف البالد حبيث أحدث عدم
توازن يف السلطتني التنفيذية
والتشريعية وعطل االنتخابات
الرئاسية ما يقارب السنتني
للمجيء برئيس يتماشى مع
سياسته ،وعمل لقانون انتخاب
يتيح له السيطرة على جملس
النواب ثم جيء حبكومة تنصاع
ميليشياته
وحيرك
لطلباته،
وكأنها اجليش الرمسي ،ثم
يستورد البضائع من دون دفع
الضرائب والرسوم مما دفع
غريه اىل العمل باملثل .وعندما
سيطالب املنتفضون يف الشارع
بعودة تطبيق القوانني بشفافية،
سيواجههم احلزب الذي سيخسر
عملية متويله الالشرعي».

وأضاف« :خالل االحتالل السوري
للبنان ،عمد السوريون اىل توزيع
املسؤوليات على الطوائف .أما
اليوم فـ»حزب اهلل» املدعوم
من إيران ،يؤدي دور اخلصم
واحلكم يف اللعبة الداخلية بدل
السوريني».
ونبه اىل أن «اإلنهيار االقتصادي
واملالي خنشى أن حيل يف نهاية

حممد نصراهلل :عقوبة اقفال الطرق يدفع
مثنها الشعب وتضر باالقتصاد وخسائر
لبنان اليومية تبلغ  100مليون دوال
أكد عضو كتلة «التنمية
والتحرير» النائب حممد نصراهلل،
يف مقابلة مع قناة «أن.بي.أن»،
ان «الثالثي القيادي يف البالد
املتمثل بالرؤساء الثالثة قد
استجاب للحراك ،ولكن احلراك
مل يستجب هلم».
وأشار أن «من يقف خلف احلراك
يستفيد من التعطيل لتنفيذ
خمططات اصبحت واضحة»،
وقال« :لقد ثبت لدينا أن
هذا احلراك لديه قيادة وفرت
وتصدر
اللوجستية
األعمال
األوامر» .وأكد ان «الوحيدين
الذين ال يعلمون هوية اعضاء
هذه القيادة هم أهل احلراك
الطيبون».
وسأل عن «دور اجلمعيات الدولية
ورئيس اجلامعة األمريكية فضلو
خوري،
وغريه من الشخصيات اليت تربز
يف املرحلة االخرية واليت هلا
ارتباطاتها الدولية املعروفة،
ولديها اجندة اصبحت واضحة.
وتوجه اىل «أهل احلراك الطيبني
بضرورة الرجوع اىل العناوين
املطلبية وعدم اإلجنرار خلف
التعليمات املشبوهة ،وال سيما
تلك اليت أدت اىل استشهاد
عالء ابو فرج يف خلدة ،واىل
اطالق نار وتوزيع سالح» ،وقال
«ألهل احلراك :لضرورة رؤية
الصورة كاملة
واالقتناع بان أي عملية تغيري
لن حتصل سوى عرب املؤسسات
الدستورية».وسأل« :يف حال
الفراغ السياسي من حيكم؟

قرار قضائي موقت بإصدار أصل فواتري اخلليوي باللرية
اإلبتدائية
الغرفة
أصدرت
السادسة يف بريوت الناظرة يف
القضايا املالية ،واملؤلفة من
القضاة :الرئيسة زلفا احلسن
واملستشارتان الرا كوزاك
ونانسي كرم ،قرارا باإلمجاع -
وكتدبري موقت واحتياطي وملدة
ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ
صدوره  -بإلزام الشركات
املدعى عليها:
 شركة(mobile interim )2 Mic.sal 2 company
 شركة (Mobile interim)Mic1.sal company1
)Mic
(Mobile
شركة
telecommunications
.company
Orascom
شركة
-

،telecomlebanon
sal
بإصدارالفواتري املتعلقة ببيع
بطاقات
وتسعري
اخلطوط
الشحن أو التعبئة وخدمة
اإلنرتنت وسائر اخلدمات اليت
تقدمها إىل املستهلك اللبناني
باللرية اللبنانية ،وفقا للتعرفة
الرمسية لسعر صرف الدوالر
األمريكي اىل اللرية اللبنانية،
وذلك يف مهلة أسبوع من تاريخ
إبالغها القرار ،حتت طائلة غرامة
إكراهية قيمتها مئة مليون لرية
لبنانية عن كل يوم تأخري يف
التنفيذ من تاريخ انتهاء املهلة
املذكورة أعاله وتكليف رئيس
القلم باإلنتقال إلبالغ الشركات
األربع.
وورد يف حيثيات القرار أن

«اإلدعاء على الشركات املذكورة
جاء يف استحضار اجلهة املدعية
أي مجعية محاية املستهلك،
إذ أن الشركات األربع تقوم
وبطاقات
الفواتري
بإصدار
التعبئة بالدوالر األمريكي ،وبيع
اخلطوط العادية واملسبقة الدفع
خلدمة
املخصصة
واخلطوط
اإلنرتنت بالدوالر األمريكي،
وذلك سندا للمادتني  5و25
من قانون محاية املستهلك
جلهة أنه يتوجب اإلعالن عن
الثمن باللرية اللبنانية وتسليم
املستهلك فاتورة تتضمن القيمة
اإلمجالية بالعملة اللبنانية ،وتبعا
ملا ورد يف نص املادة 14
من العقد املوقع بني الدولة
والشركتني الثالثة والرابعة،

تشرين الثاني حبيث ان على
لبنان إستحقاقات مالية ال ميكن
أن يسددها ،وبالتالي ال ميكنه
إعادة جدولتها يف غياب احلكومة
املستقيلة» .ورفض «قانون
العفو العام املطروح على جدول
جملس النواب» ،إذ اعترب «أننا
سنعيش يف جمتمع حيث القيام
جبرمية هو القاعدة».

والذي يستدل منه أنه يقتضي
على هاتني الشركتني استيفاء
الفواتري بالعملة اللبنانية ،وتبعا
لثبوت قيام الشركات املدعى
عليها بإستيفاء قيمة الفواتري
من املستهلك اللبناني بالدوالر
األمريكي».
كما جاء يف تعليل القرار« :على
ضوء األزمة املالية اليت متر بها
البالد ،ال سيما لناحية النقص يف
كمية الدوالر األمريكي املوجود
يف السوق اللبنانية واضطرار
املستهلك اىل تصريف العملة
اللبنانية اىل الدوالر بأسعار
مرتفعة متداولة يف السوق
السوداء ،وما ينطوي عليه
ذلك من إحلاق الضرر اجلماعي
باملستهلك اللبناني».

وردا على سؤال عن م اقفال
الطرق ،قال« :إن املوضوع خطري
جدا وال نعلم كيف يقرأ احلراك
هذا املوضوع وخصوصا انها
عقوبة حملاسبة الناس وليس
السلطة «كما يسمونها».
وسأل« :هل يعلم أهل احلراك
ان عقوبة اقفال الطرق اليت
يدفع مثنها الشعب اللبناني تضر
باالقتصاد والصناعة والزراعة
وغريها من القطاعات اليت
توفر قوت املواطن اليومي،
وان هذا التعطيل يوقف الدورة
االقتصادية اليت بدورها تنشط
حركة االقتصاد الداخلي؟».
ولفت اىل ان «خسائر لبنان
اليومية يف االقتصاد تصل اىل
 100مليون دوالر».
وأكد ردا على سؤال أن «نتائج
الفوضى ال أحد يعلم نهايتها».
وذكر «قادة احلراك احلقيقيني
بأن لبنان عصي على أي أحد
يريد إلغاء أحد فيه».
وعن االتصاالت لتأليف احلكومة،
قال« :إن دولة الرئيس نبيه
بري لديه القدرة على إجياد حلول
ولكن يف حاجة إىل تعاون ،وهو
يقف إىل جانب فخامة الرئيس
و ويدعم دولة الرئيس احلريري
على أمل أن تتظهر عملية
سياسية يف أقرب وقت».
وأعلن ان «العام الدراسي اصبح
يف خطر» ،وذكر بأن «الفصل
األول قد انتهى يف اجلامعات
اليت تعتمد نظام الفصول،
وبالتالي بدأ الطالب بدفع
الفاتورة من رصيد مستقبلهم».
ورأى ردا على سؤال ان
«لبنان كان يعاني فسادا مرعبا
أوصل البالد اىل هذه احلالة
االقتصادية» ،مؤكدا ان «لبنان
قبل  17تشرين لن يكون كما
بعده ،وان عروش الفاسدين قد
هزت».
وقال« :اذا كان املستهدف
من هذا املخطط الذي اصبح
واضحا هي املقاومة ،فنبشر
اجلميع بأن املقاومة اليت قاومت
العدو الصهيوني يف مثلث خلدة
عام  1982وانتصرت يف 6
شباط  ،1984واستطاعت فرض
املعادالت يف مجيع احلروب
التارخيية وصوال اىل حترير
األرض عام  ،2000وحتقيق
انتصار واضح عام ،2006
ستنتصر يف أي ظرف وعلى أي
خمطط قد يستهدف كيانها».
وطمأن «مجهور املقاومة اىل أن
مقاومته بألف خري ولن جتر إىل
أماكن اخلطر».
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لـبنانيات

تشييع ابو فخر يف الشويفات

تيمور جنبالط :ليس لنا سوى الدولة والقضاء العادل

شيخ العقل :حنرم اطالق النار حترميا قاطعا

شيع احلزب التقدمي االشرتاكي
واهالي الشويفات واجلبل،
امس االول ،عالء ابو فخر يف
مأمت حاشد شارك فيه شيخ عقل
طائفة املوحدين الدروز نعيم
حسن على رأس وفد من مشايخ
الطائفة ،وزيرا الرتبية والتعليم
العالي والصناعة يف حكومة
تصريف االعمال اكرم شهيب
ووائل ابو فاعور ،رئيس «اللقاء
تيمور
النائب
الدميقراطي»
جنبالط ونواب «اللقاء» :مروان
محاده وبالل عبداهلل وهادي
ابو احلسن وفيصل الصايغ،
ممثلو رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع الوزيرة
يف حكومة تصريف االعمال مي
شدياق والنائبان جورج عدوان
وانيس نصار ،النائب السابق
غازي العريضي ،وفد من احلزب
«الدميقراطي اللبناني» ،رئيس
االركان يف اجليش اللواء امني
العرم على رأس وفد من ضباط
القيادة وشخصيات امنية ،امني
السر العام يف التقدمي ظافر
ناصر ،رئيس حمكمة االستئناف
الدرزية العليا القاضي فيصل
ناصر الدين ،مدير عام اجمللس
املذهيب مازن فياض ،وفد
من مشايخ «مؤسسة العرفان»
التوحيدية برئاسة الشيخ نزيه
رافع ،رئيس احلركة اليسارية
اللبنانية منري بركات ،مستشار
النائب تيمور جنبالط حسام
حرب ،اعضاء جملس قيادة
ووكالء
ومفوضني
احلزب
داخلية ووفود حزبية ،قضاة من
احملاكم املذهبية ورؤساء جلان
واعضاء من اجمللس املذهيب،
وفود روحية اسالمية ومسيحية
ووفود من خمتلف املناطق.
واحتشد املشيعون يف ضهور
الشويفات حيث سجي الراحل
ابو فخر الذي غطت جثمانه
اللبنانية
واالعالم
االكاليل
وسط احلزن املمزوج بالغضب.
والتفت عائلته وزوجته واوالده
حول اجلثمان ،وقد ادى جنبالط
وقيادة احلزب التحية احلزبية
امام النعش وقدموا التعازي
لزوجته وعائلته.

التشييع

بعد قصيدة رثاء للشاعر
مازن غنام ،انشد املشاركون

النشيد الوطين ،ثم القى
معروف احلليب كلمة اجملتمع
املدني يف الشويفات ،فنقل
تعازي «اجملتمع املدني» لعائلة
الراحل ،وقال« :كان عالء ابو
فخر رجال مليئا باحلماس احملكوم
باحلكمة ،وكان يفضل العمل
بصمت ،وترك عالء بصمة مميزة
يف مجيع النشاطات اليت خطط
هلا وساهم يف تنفيذها .وكان
يهدف من العمل امليداني بث
روح اجلماعة يف من حوله ليعطي
منوذجا حيا ومثاال واقعيا ،وكان
همه ان يكون القدوة الصاحلة
لبناء جمتمع صاحل يساهم يف
بناء الوطن احللم الذي استشهد
عالء من اجله».
جنبالط
والقى النائب جنبالط كلمة قال
فيها« :إنه يوم لبنان .يوم
اللبنانيني األحرار ،يوم النضال
ألجل مستقبل أفضل .يوم
الرفيق الشهيد عالء أبو فخر.
يوم الوفاء لشاب شجاع حتى
الشهادة ،يوم شهيد الثورة،
ثورة الذين ليس على صدورهم
قميص .وهم سيحررون هذا
العامل».
أضاف« :عرفناه يف منظمة
الشباب التقدمي شابا شجاعا،
ويف احلزب رفيقا خملصا .ثم
عرفناه يزرع الفرح يف مهرجانات
مدينة الشويفات ،يتابع العمل
البلدي بتواضع .عرفته كل
ساحات النضال وطنيا جريئا.
وعرفه رفاقه ثائرا حماورا.
وعرفه أهله والدا وأخا وابنا
حمبا .ويف يوم وداعك يا عالء
حتية لكل ما كنت متثله وستبقى
رمزا له».
تابع جنبالط« :يف يومك يا عالء
نلتقي إىل جانب أهلك ،ورفاقك
يف الثورة ،ثورة الوطنيني
الشرفاء ،نلتقي فوق اجلرح
الكبري ،لنقول رغم كل شيء،
رغم دمائك ،رغم الغضب ،ليس
لنا سوى الدولة اليت ناضلت
ألجلها واستشهدت على طريق
قيامها .نلجأ إىل العقل ،ونرفع
النداء من هنا من الشويفات
الشاخمة مع كل اللبنانيني،
لنقول :القضاء العادل املستقل
ينصف دماء عالء .ومواصلة
النضال ألجل لبنان املستقبل،

فلنكمل معا بهدوء وسلمية من
أجل الناس ،وحقوق الناس،
من أجل كل ما محله عالء يف
نضاله».
وختم« :لبنان الذي قضى ألجله
عالء ،وينزل ألجله الناس كل
يوم ،هو مسؤوليتنا مجيعا ،وهو
مسؤوليتكم أيها األحرار على
امتداد الوطن .اهلل يرمحك يا
رفيق عالء».
كلمة العائلة
كلمة العائلة القاها هاني ابو
فخر فنوه مبزايا عالء ،وشكر كل
«من واسى العائلة مبصابها،
وعاهد باسم العائلة باكمال
مسريته» .وطالب ب»قضاء
عادل وحماكمة كل من يظهره
التحقيق متورطا».
وقال« :لبنان يرفع امسك عاليا
يا عالء ،وكل الساحات صرخت
بامسك وما زالت تناديك من
مشال لبنان اىل جنوبه ،وعلى
نهجك سيسري شباب لبنان
احلر».

شيخ العقل

وسبق الصالة كلمة للشيخ حسن
قال فيها «فقيدنا اليوم هو فقيد
الوطن ومتنياتا ان تكون احلادثة
عربة بداية وخامتة للعنف ودعاؤنا
للوطن بالسالمة والهل احلكم
واملسؤولني بالتعقل واحلكمة
والنظر مبسؤولية ،مسؤولية
املصلحة الوطنية العامة للدولة
املستقلة والدستورية واحلكم
العادل».
واضاف« :يف هذه املناسبة
اليت وكأنها عرس وطين،
ومبسؤوليتنا الدينية والروحية
والوطنية حنرم اطالق النار حترميا
قاطعا ،ونطلب من اهلل سبحانه
وتعاىل ان يشمل الفقيد برمحته
وكرمه».

ابو فرج

وكيل داخلية الشويفات -
خلده مروان ابي فرج نوه
«مبسرية عالء احلزبية واخالصه
«عالء
وقال:
وتضحياته»،
شهيد وطين كبري» ،طالبا من
اهلل ان «يتغمده بواسع رمحته».
ثم أم شيخ العقل الصالة على
اجلثمان ،ومن بعدها نقل النعش
اىل مركز احلزب التقدمي يف
الشويفات ،ليوارى بعد ذلك يف
مدافن العائلة.

جتمع العلماء :احلراك مطليب حمق وهناك مؤامرة
خبيثة تدار يف القطاع املصريف
طالب «جتمع العلماء املسلمني»
يف ذكرى املولد النبوي و»أسبوع
الوحدة اإلسالمية»« ،علماء
الدين بتبيان الدين اإلسالمي
على حقيقته والتصدي للدعوات
التكفريية والتحريضية بأسلوب
منطقي وأن تكون الدعوة منطلقة
من احلكمة واملوعظة احلسنة».
ودعا إىل «االستفادة من وسائل
التواصل االجتماعي احلديثة
لتوجيه الشباب إىل ما ينفعهم،
واستعماهلا يف خدمة حتفيزهم
كي ينخرطوا يف عملية تبيان
معامل الدين واإلميان والتقوى
والبعد عن االحنراف» ،حمذرا
«الشباب املسلم من احلرب
الناعمة اليت خيوضها أعداء األمة
حماولني إهلاءهم عن دورهم
األساسي يف صياغة مقاومة
شعبية فكرية وعسكرية يف وجه
كل احملتلني على أرضنا وعلى
رأسهم العدو الصهيوني».
وأعلن «رفضه لصفقة القرن
اليت تعين تصفية القضية
الفلسطينية» ،مهنئا «حركة
بشهادة
اإلسالمي
اجلهاد
بهاء أبو العطا» ،مؤيدا «الرد
الفوري الذي قامت به» ،داعيا
«الفصائل املقاومة كافة إىل
املشاركة يف هذا الرد ،انطالقا
من غرفة عمليات مشرتكة»،
منوها ب»مسريات العودة»،
شاكرا لـ «اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية دعمها للمقاومة يف
فلسطني».
وعن الوضع الداخلي ،اعترب أن
«احلراك اجلماهريي احلاصل اليوم
يف لبنان هو حراك مطليب حمق،
وال ميكن ألي مؤمن أن يكون
بعيدا عن تأييد هذه املطالب»،
داعيا «الشباب يف احلراك
اجلماهريي إىل اعتماد أسلوب
تبيان املطالب بشكل حضاري
ال خيرج عن اللياقات العامة
وال يعتمد أسلوب الشتائم ،بل
يبني احلقائق ويضع النقاط على
احلروف ويبني مكامن اخللل وما
هي الطرق األسلم ملعاجلته».
ودعا «علماء الدين اإلسالمي
إىل تبيان حقيقة الواقع وشرح
الوضع للجماهري وتأكيد ضرورة
أن يكون احلراك سلميا يستهدف
الفاسدين
على
التصويب
والسارقني وفضحهم والضغط
من أجل حماسبتهم واسرتداد
املال املنهوب وإرجاعه إىل
خزينة الدولة».
واعترب أن «هناك مؤامرة خبيثة
تدار يف القطاع املصريف،
وخصوصا يف مصرف لبنان»،
متمنيا «أن ينتج اللقاء بينهم
وبني فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون إجراءات
تعيد تصويب األمور وتركز على
ضرورة إجراء حتقيقات عاجلة
حول كل ما يشاع من انتهاكات
يف هذا القطاع ألنه يعترب اليوم
أهم قطاع يف الدولة والسبب
الرئيسي ملا يعانيه الوطن
واملواطن».
وركز على أن «املقاومة
اإلسالمية هي رمز عزة لبنان
وسيادته واستقالله» ،الفتا إىل
أن «حماولة البعض ،بتحريض
من الواليات املتحدة األمريكية،

أن يصوب السهام حنوها هو
استغالل ملعاناة الشعب لتحقيق
أهداف سياسية ال يستفيد منها
سوى العدو الصهيوني» ،داعيا
الشباب إىل «التنبه هلذا املوضوع
وطرد هؤالء من بينهم».
وحذر من «نشر أجواء الرذيلة،
اليت اعتمدتها بعض القنوات
التلفزيونية ضمن سياسة احلرب
الناعمة اليت حذر منها املرشد
األعلى السيد علي اخلامنئي»،
معتربا أن «هذا األمر ليس
حرية للرأي والتعبري ،وإمنا هو
اعتداء على األمن االجتماعي
مطالبا
اللبناني»،
للمواطن
الدولة ب»القيام بواجباتها يف
هذا اإلطار».
ويف ما يتعلق بشأن السوري،
نوه ب»االجنازات اليت حتققت يف
امليدان» ،داعيا إىل «اللتعجيل
يف إنهاء اجليوب اليت ما زالت
خارج سلطة الدولة» ،معتربا

«الوجود الرتكي على األراضي
السورية هو احتالل جيب
مقاومته» ،مستنكرا «االعتداءات
الصهيونية على سوريا» ،داعيا
«احلكومة السورية إىل تكريس
مبدأ القصف بالقصف والرد على
كل اعتداء على األراضي السورية
بقصف مواقع العدو الصهيوني
يف فلسطني احملتلة».
وعلى صعيد اليمن ،حيا
«الشعب اليمين على اإلجنازات
الضخمة اليت حتققت ،ما جعل
السعودية
العربية
اململكة
تعود إىل طاولة املفاوضات
اليت نأمل أن تتكلل بالنجاح
يف اخلروج من األزمة» ،داعيا
إىل «إيقاف احلرب املفروضة
على الشعب اليمين وإدخال
املساعدات الطبية والغذائية،
وترك املفاوضني اليمنيني
يناقشون وحدهم خارطة طريق
للخروج من األزمة».

انتشار أمين يف الضاحية وقرار مبنع إقفال
الطرق يف اجلنوب
أن العودة اىل ضغط الشارع
بات واردا جدا ،وهكذا حصل.
االربعاء
ليل
ن
كان لبنا 
يغلي على وقع التحركات
يف الشارع وقطع الطرقات
وإحراق اإلطارات ورفع السواتر
الرتابية والبلوكات اإلمسنتية،
وجاء دم الشهيد عالء ابو فخر
لصب الزيت على نار الشارع،
ّ
وحتول حميط املدينة الرياضية
ّ
يفبريوت اىل ساحة حرب بني
اجليش اللبناني واملتظاهرين،
وحاول متظاهرون يف اجلنوب
وحبوش
وحتديدا يف كفررمان
ّ
إقفال الطرق وفشلوا.
ففي بريوت وعلى ُبعد كيلومرت
واحد من معارك احلجارة على
املدينة الرياضية ،تقع السفارة
الكويتية اليت ُتعلن من مركزها
عن دخول الضاحية اجلنوبية،
ودخول اهلدوء احلذر يف الوقت
نفسه ،اذ تكشف مصادر متابعة
اهلل بدأ منذ أسبوع
أن «حزب 
تقريبا اختاذ إجراءات أمنية
مشددة يف الضاحية اجلنوبية
تتمثل بدوريات سيارة جتوب
املنطقة وآليات وسيارات رباعية
الدفع متمركزة حتت اجلسور
وعلى بعض التقاطعات ،وذلك
حتسبًا ملا يخُ طط للبنان» ،مشرية
ّ
إىل أن «عناصر احلزب يتوزعون
على ما يقارب الـ 200نقطة
ّ
يتحضرون
داخل الضاحية وهم

للبقاء مهما احتاج األمر لضمان
ّ
حيضر
األمن وملنع أي مشروع
من اخلارج».
وتضيف املصادر ان «رؤية احلزب
يف موضوع احلراك واضحة ،عزل
املوضوع واملؤامرات اخلارجية
عن ما حيصل يف الشارع هو
سذاجة كما أن نسيان أوجاع
الناس يف الطرقات والرتكيز
على موضوع املؤامرة هو أيضًا
سذاجة واستخفاف بآالمهم»،
مشرية إىل أن تاريخ  12تشرين
ثاني كان مفصليا لناحية تأكيد
هذه الرؤية ،رغم أن املمعن
بالنظر جيدا كان سيدرك هذه
احلقيقة من قبل.
من هنا ،وحبسب املصادر يوجد
ضرورة للتمييز بني الشارع
احملزب وبني الشارع املطليب،
ّ
السياسية
املعارك
وبني
واملعارك املطلبية .بعد ورود
العديد من التقارير واالتصاالت
داخليًا وخارجيًا ،بنى حزب اهلل
ّ
حيضر للبنان والذي
صورة عما
ال ُيفصل عما حيصل يف العراق
ني من
 ،وما حيصل يف فلسط 
استهداف للجهاد اإلسالمي
وهو الفصيل احملسوب على 
ن يف فلسطني ،فاملطلوب
ايرا 
لي أذرع املقاومة يف املنطقة،
سواء باالغتيال أو باإلخراج من 
السلطة أو خبلق الفوضى يف
البيئات الشعبية.

املكتب اإلعالمي لكرامي يكذب الشائعات حول
توزيع اسلحة على انصاره
 صدر عن املكتب االعالميللنائب فيصل كرامي ،بيان
جاء فيه»:اصبح من الالفت جدا
االستهداف بالشائعات املغرضة
الذي يتناول للمرة الثالثة يف
غضون  24ساعة النائب فيصل
كرامي ،وهذه املرة طالعتنا
واالقالم
السوداء
االبواق
املأجورة «أن تيار الكرامة يقوم
بتوزيع اسلحة على انصاره
ويدعوهم اىل االستعداد ألي
طارئ حيصل خالل  24ساعة».
عليه ،جيد املكتب االعالمي
للنائب فيصل كرامي نفسه

مضطرا لتكذيب الشائعات للمرة
الثانية هذا اليوم اليت يفتعلها
البعض لتأجيج الفنت بني
اهل املدينة الواحدة ،ونطالب
اجلهات االمنية املختصة مالحقة
مطلقي هذه الشائعات اليت مل
يعد خافيا على احد استهدافاتها
الشريرة والسوداء يف هذا
الظرف الدقيق اليت متر به
البالد ،وحنن نعتربها مبثابة
حتريض صريح وواضح على
النائب كرامي يف سياق افتعال
اجواء مسمومة كلنا بغنى عنها.
اقتضى التوضيح».
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لـبنانيات

جعجع عرض وسفري االحتاد االوروبي ارسالن :هناك استهتار يف قتل عالء الراعي التقى باسيل وتشديد على وجوب
التطورات احمللية
تشكيل حكومة حتظى بثقة الشعب
ابوفخر الن مكتب خمابرات الشويفات

يعرفونه جيدا

جعجع مستقبال طراف

التقى رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،يف
معراب ،سفري اإلحتاد األوروبي
يف لبنان رالف طراف ،يرافقه
مسؤول الشؤون السياسية

يف السفارة فالكو فالدي ،يف
حضور رئيس جهاز العالقات
اخلارجية الدكتور إيلي اهلندي.
وتباحث اجملتمعون يف آخر
التطورات احمللية.

أبي رميا :ال نرغب بالوصول اىل تكليف
شخصية تصطدم بعثرات

أكد عضو تكتل لبنان القوي
النائب سيمون ابي رميا أن
املطلوب اليوم هو الوصول اىل
تأليف حكومة متجانسة ومنتجة
الن االستحقاقات االقتصادية
املقبلة كبرية جدا ،وقال « :ال
نرغب بالوصول اىل تكليف
شخصية تصطدم بعثرات فيطول
تأليف احلكومة كما كان حيصل
سابقا ،وهلذا فالدعوة اىل
االستشارات النيابية تاخذ بعض
الوقت».
وشدد ابي رميا يف حديث
عرب تلفزيون «اجلديد» ان كل

السيناريوهات احلكومية ال تزال
قيد التداول حاليا ،مشريا اىل
أن الكالم عن أن «الرئيس
احلريري أصبح خارج الرتكيبة
احلكومية ال يزال سابقا الوانه
وهو مل حيسم أمره بعد ،ويلتقي
يف هذه االثناء «اخلليلني».
,وختم ابي رميا حديثه قائال:
« 17تشرين تاريخ تأسيسي
لتعاط سياسي جديد على
الساحة اللبنانية اداء وسلوكا،
والشفافية واالنتاجية ومكافحة
الفساد ستكون عناوين املرحلة
املقبلة».

تيمور جنبالط :القضاء العادل واملستقل
ينصف دماء عالء ابو فخر

أعلن النائب تيمور جنبالط،
خالل مراسم تشييع عالء
ابو فخر يف الشويفات ،انه
«ليس لنا سوى الدولة اليت

ناضلت الجلها ،ونلجأ اىل
العقل ونرفع النداء لنقول
القضاء العادل واملستقل
ينصف دماء عالء».

عسريان :بدأت االمور خترج عن إطار
املطالب االجتماعية والسياسية
رأى عضو كتلة «التنمية
علي
النائب
والتحرير»
عسريان يف تصريح اننا
لدرس
مدعوون
«مجيعا
دقيق،
بشكل
الظروف
حيث بدأت االمور خترج عن
إطار املطالب االجتماعية،
اىل
لتصل
والسياسية،
مطالب ال ميكن الحد ان

يتحملها ،وهي هدم الدولة
والقانون واجملتمع» .
اضاف »:ليس من جمتمع اال
وفيه تناقضات ،ولكن حنن
يف لبنان ،علينا ان نعي ان
هناك مهم وأهم ،واالهم هو
وجود لبنان ،لذا حنن مدعوون
الجياد الطريق السليم ليتمكن
الشعب من احلياة الكرمية» .

محدان :قاطعو الطرق مشبوهون يعملون
ملشروع خترييب يهدد األمن الوطين

وصف أمني اهليئة القيادية يف
حركة الناصريني املستقلني -
املرابطون العميد مصطفى
محدان الذين يقطعون الطرق
بـ «قاطعي الطرق ومشبوهني
يعملون على مشروع خترييب
يهدد األمن الوطين».
وتوجه إليهم« :اذا كان صحيحا
كما تقولون إنكم جزء من هذه
االنتفاضة ،ففي إمكانكم ان
تنزلوا اىل الساحات وتسألوا

الناس املوجودين فيها اذا
كانوا مع قطع الطرق او ضد،
وأنتم متارسون ديكتاتورية
على الناس االوادم مبنعهم
من حتصيل قوت يومهم
وتفتحون الطرقات امام ناهيب
املال العام وزعماء املذاهب
والطوائف».
وختم« :اذهبوا عنا ،وإياكم
الرجال الرجال يف جيش
لبنان».

اشار رئيس حزب «الدميقراطي
اللبناني» النائب طالل ارسالن
تعليقا على مقتل الشابعالء ابو
فخر يف خلدة ،اىل انه «مما ال
شك فيه اننا منذ عامني نشكو
من اداء رئيس مكتب خمابرات
اجليش يف خلدة املقدم نضال
ضو والذي كان اداء سياسيا
بإمتياز وانا شكيت من هذا االمر
مرارا يف وقت سابق ،وهي
ليست مسألة شخصية وليست
موقف سياسي ،وقد اجتمعت
مع قائد اجليش جوزيف عون
وبينت له عدة تقارير مشبوهة
وكاذبة صدرت عن املقدم ضو،
وكانت تنقل احلقائق بشكل
فاضح مع تالعب بها ،وحنن
مل نسمع اصداء اجيابية بهذا
اخلصوص» ،متسائال «هل حنن
حباجة لسقوط قتيل ال مسح اهلل
حتى يتم التغيري؟ واملطلوب ان
يكون االداء بعيدا عن االداء
السياسي».
ولفت ارسالن يف حديث
تلفزيوني ،اىل ان «هناك
استهتار يف قتل عالء ابوفخر،
واوضح ان هناك محاية سياسية
للواقع الذي نعيشه يف منطقة
خلدة والشويفات واملعنيني
يعرفون هذا الشيء» ،واكد ان
«ال طلبات شخصية له من املقدم
نضال ضو ،واي احد لديه ملف
ضده فليتقدم للقضاء ،وجدد
التأكيد ان اشكاله مع مكتب
املخابرات يف خلدة سببه تزوير
احلقائق».
وشدد على ان «ازمتنا هي ان 
القضاء اللبناني يتحرك وفق
تقارير تصدر مناالجهزة االمنية
 ،والقاضي يصبح اسري هذه
املعلومة ،وهذه ازمة كبرية

ولذلك نطالب بسلطة قضائية
مستقلة».
وكشف انه بناء على شهادته
يف بعبدا القاضي نقوال منصور
املسؤول عن حادثة الشويفات
طالب باالستماع اىل شهادة
املقدم نضال ضو ،ولالسف
انه مل يسمح له للمثول امام
القاضي املختص النه متورط
بالتزوير بالتقارير االمنية.
واكد ان املقدم ضو يعرف
عالء ابوفخر جيدا ،وعالء عضو
جملس بلدي يف الشويفات
ويتعاطى الشأن العام باحلراك
منذ فرتة ،وال استطيع القول انه
مت تصفيته ،وانا طالبتالقضاء
ي بالتحرك الفوري لتبيان
العسكر 
ما حصل خاصة وان مكتب خلدة
الشويفات يعرفون عالء جيدا.
واعلن عن ارسال وفد كبري
من الدميقراطي يف تشييع عالء
ابوفخر ،واكد ان هناك حراك
بريء وحراك غري بريء ،الن
البعض حياول استغالل احلراك
الخذه ملكان اخر غري الطلبات
الشعبية احملقة اليت يطالب بها
الشعب اللبناني ،ولذلك احلراك
ليس حراكا واحدا ،وعالء كان
من ضمن احلراك الربيء.
واعترب ارسالن ان ما نشهده يف
ملف احلكومة هو تهرب فاضح
من املسؤولية يف السياسات
املعتمدة يف الدولة ،ومطالب
الناس هي نتيجة تراكمات
وليست نتيجة موقف اخذته 
احلكومة اللبنانية ،وارى ان
هناك تهرب من املسؤولية الن
الوضع مأزوم وليس مريح ولدي
قلق جدي من التحرك اخلارجي
السباب
احلراك
الستغالل
سياسية مفضوحة.

بركات :نرفض حتويل احلراك إىل فوضى وإقفال
الطرق بالسواتر والباطون عمل ميليشيوي
أشار األمني العام لـ «احلزب
الدميوقراطي اللبناني» وليد
بركات يف تصريح إىل أن
«حتويل احلراك الشعيب إىل
فوضى وإقفال الطرق بالسواتر
والدشم وبلوكات الباطون كما
حصل يف نهر الكلب والناعمة
وغريها ،باالضافة إىل ظهور
السالح واستعماله لقتل الناس
كما حصل يف خلدة وجل الديب
وطرابلس ،هو أمر مرفوض
وعمل ميليشياوي بامتياز».
أضاف« :هذا األمر مرفوض
وغري مقبول ألن هذه األعمال
املشينة واملشبوهة حترف احلراك
الشعيب عن هدفه وتعيدنا إىل
العصر امليليشياوي الذي
ترفضه الناس» .ولفت إىل
ان «استغالل احلراك من جهات
ميليشياوية معروفة ،تهدف
إلعادة البالد إىل زمن احلرب
األهلية أيضا أمر جيب أن يكونا
مرفوضا من أهل احلراك النظيف
احلقيقيني،
الثائرين
ومن
الذين جيب أن يتصدوا هلؤالء
الذين يسيئون للذين نزلوا إىل
الساحات للمطالبة حبقوقهم
االجتماعية والوطنية احملقة

يف مواجهة الطبقة السياسية
الفاسدة واملفسدة».
وأكد أن «املسؤولية الوطنية
حتتم علينا مجيعا وخصوصا
الثائرين احلقيقيني يف الساحة
محاية بلدنا وشعبنا ومؤسساتنا
وجيشنا ومقاومتنا يف املرحلة
الصعبة والدقيقة واحلرجة يف
تاريخ وطننا ملنعه من االنزالق
حنو الفوضى واحلرب األهلية
املرفوضة من هذا اجليل
الوطين ،الذي جيب ان يتحلى
بالوعي الوطين وباملسؤولية
التارخيية اليت أظهرها على
امتداد ساحات الوطن .فال
تضيعوا هذه الفرصة غري
املسبوقة يف تاريخ وطننا
وال تسمحوا ألحد ان يستغل
انتفاضتكم الوطنية ليوظفها
السياسية
حساباته
يف
املشبوهة واملكشوفة».
وطننا
قائال»:محاية
وختم
واجب مقدس علينا مجيعا،
وانقاذ لبنان حباجة إىل تضافر
جهود اجلميع انطالقا من امياننا
بوطننا وأحقية مطالبنا للوصول
إىل مستقبل أفضل .محى اهلل
لبنان وشعبه».

الراعي مستقبال باسيل
استقبل البطريرك املاروني
الكردينال مار بشاره بطرس
الراعي امس االول ،يف بكركي،
وزير اخلارجية واملغرتبني يف
حكومة تصريف األعمال جربان

باسيل ،وكان عرض آلخر
التطورات على الساحة احمللية
وتشديد على وجوب تشكيل
حكومة حتظى بثقة الشعب
اللبناني يف أسرع وقت.

«املستقبل» :لإلسراع بكشف مالبسات مقتل
زياد حسون وعدم تغطية أي قاتل أو جمرم
ً
أن
«عطفا
أعلن «تيار املستقبل» ّ
على اجلرمية النكراء ّ
اليت أودت
حبياة احلاج زياد أمحد حسون،
جيدد «املستقبل» إدانته هلا،
ّ
القلبية الصادقة ألهل
وتعازيه
ّ
الفقيد و «آل حسون» ّ
الذين
نتشارك معهم ومع مجيع أهلنا
ل هذا
يف الضنية والشما 
املصاب األليم».
ّ
أن «تيار
وركز يف بيان ،على ّ
املستقبل» ّ
الذي سارع بعد وقوع
احلادث املؤمل إىل دعوةاألجهزة
املختصة
األمنية والقضائية
ّ
إىل اإلسراع بإجراء التحقيقات
الالزمة لكشف مالبسات ما حصل
املتورطنيُ ،يطالبها
وتوقيف
ّ

اليوم بضرورة تسريع هذه
التحقيقات إلحقاق احلق واحتواء
حماوالت
ووقف
التداعيات
البعض الستغالل اجلرمية».
املتورطني يف
ودعا التيار،
ّ
اجلرمية إىل «تسليم أنفسهم
مشد ًدا على «عدم
للعدالة»،
ّ
ً
كائنا
تغطية أي قاتل أو جمرم
من كان ،وعلى ضرورة احلزم
معهم وحماسبتهم حتت سقف 
وأشاد
العادل».
القضاء
وعقالنية «آل حسون»
بـ»حكمة
ّ
الكرام وتعاليهم على اجلراح،
من موقعهم كركن أساسي
من أركان اجملتمع الشمالي
والضناوي».

امساعيل سكرية للحراك الشعيب:

ظهروا هويتكم وبرناجمكم محاية
ألهدافكم النبيلة
أعرب رئيس «اهليئة الوطنية
الصحية» الدكتور امساعيل
سكرية بدافع احلرص على احلراك
الشعيب االصيل ال الدخيل،
واالمانة الكربى اليت حيملها
باسم كل من قهرته سلطة
الفساد واغتالت احالمه وداست
كرامته» ،عن قلقه «الشديد من
متدد ساحات مشبوهة املشاريع،
مرتافقة بأعمال ال تليق بأدبيات
احلراك وأخالقياته ،وهي أصال
يف صلب بناء النظام وشريك
أساس يف فضائل ما راكمه
من فساد وإفساد ،يساندها

بعض «مسرطنات اجتماعية»
من جتمعات او مجعيات «مهجنة»
برتكيبها املزروع خارجيا ال
حمليا».
وخاطب سكرية «االصيلني
الشرفاء» يف احلراك قائال:
«حذار من خطط القرصنة
والتشويه والتزوير اليت بدأت
توظف احلراك يف غري اجتاهه.
ظهروا هويتكم وبرناجمكم بشكل
واضح قاطع ،محاية ألهدافكم
النبيلة احملقة بعيدا عن ثقافة
امليليشياوية
املوروثات
ومسومها ومسرطناتها».

بركات :نرفض حتويل احلراك إىل فوضى وإقفال
الطرق بالسواتر والباطون عمل ميليشيوي
أشار األمني العام لـ «احلزب
الدميوقراطي اللبناني» وليد
بركات يف تصريح إىل أن
«حتويل احلراك الشعيب إىل
فوضى وإقفال الطرق بالسواتر
والدشم وبلوكات الباطون كما
حصل يف نهر الكلب والناعمة
وغريها ،باالضافة إىل ظهور
السالح واستعماله لقتل الناس

كما حصل يف خلدة وجل الديب
وطرابلس ،هو أمر مرفوض
وعمل ميليشياوي بامتياز».
أضاف« :هذا األمر مرفوض
وغري مقبول ألن هذه األعمال
املشينة واملشبوهة حترف احلراك
الشعيب عن هدفه وتعيدنا إىل
الذي
امليليشياوي
العصر
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مـقاالت وتـحقيقات

أبـعدوا الـنفط عـن الـصراعات الـسياسية
إيلي الفرزلي

يف ظل األفق املسدود اقتصاديًا ،والغياب الكامل للسلطة
َ
يبق سوى بيع الوهم
حتمل مسؤولياتها ،مل
السياسية عن
ّ
للناس .وذلك يتم من خالل إقحام قطاع النفط والغاز يف
صلب األزمة السياسية والتجاذبات احلالية ،بوصفه املنقذ.
لكن ذلك ال يستوي مع الواقع .من املبكر جدًا احلديث عن
لبنان نفطي .األمر حيتاج أو ً
ال إىل انطالق عملية االستكشاف.
بعد ذلك ،وإذا تبني وجود كميات جتارية ،لن يكون باإلمكان
إنتاج النفط قبل مخس سنوات.
ّ
وغض
تظن السلطة اللبنانية أنها متلك ترف االنتظار واملماطلة
الطرف عن الواقع االجتماعي واالقتصادي الكارثي ،والذي
أدى إىل انتفاضة شعبية غري مسبوقة .وهي لذلك ،تفرتض
أنه ميكنها إعطاء األولوية لصراع احلصص واملناصب ،كما
جرت العادة ،متهيدًا لتشكيل حكومة على قياس هذا الفريق
أو ذاك.

مرا على استقالة الرئيس سعد احلريري ،والنقاش
أسبوعان ّ
ال يزال يف مكانه .تكنوقراط أم تكنو  -سياسية؟ احلريري أم
مؤجلة،
غريه؟ وإىل أن تظهر األجوبة ،فإن االستشارات ستبقى ّ
وكذلك أي حل ممكن لألزمة االقتصادية واملالية املتفاقمة.
يف الطريق ،حيصل أن يسعى هذا املسؤول أو ذاك ،إما إلبعاد
شبح املسؤولية عن منافسه أو إلقناع الناس أن األوضاع حنو
األفضل.
رئيس اجلمهورية ميشال عون ّ
فضل االربعاء املاضي أن يغزل
على هذا املنوالّ .
بشر الناس أن «بدء التنقيب عن النفط
سيساعد على
والغاز
حتسن الوضع تدرجييًا» .تلك عبارة ،ال
ّ
ُ
عما جيري يف الشارع .هي رسالة
ميكن عزهلا ،بطبيعة احلالّ ،
تدعو الناس إىل التفاؤل ،ولكنها مع ذلك ،فاجأت ّ
مطلعني
ّ
تشكله من إقحام للقطاع يف
على ملف النفط والغاز ،ملا
السياسة وملفاتها ،من دون أي مربر تقين لذلك.
للمناسبة ،تلك ليست املرة األوىل اليت يصار فيها إىل إقحام
التنقيب املرتقب يف السياسة .يف موزانة  ،2019أشري إىل
عائدات النفط كأحد الضمانات املستقبلية.
ورئيس اجلمهورية نفسه سبق أن أشار يف  31تشرين
األول املاضي إىل أن لبنان سيدخل نادي الدول النفطية

خالل شهرين .وزيرة الطاقة ندى بستاني قالت أيضًا إن
«لبنان سيدخل قريبًا اخلارطة النفطية» .وأكثر من ذلك،
ّ
لتفقد
نزلت بنفسها إىل مرفأ بريوت ،مبرافقة وفد إعالمي،
املخصصة حلفر البئر االستكشافية للنفط،
مستوعبات املعدات
ّ
اليت شحنتها «توتال» إىل مرفأ بريوت (املرفأ اعتمد قاعدة
لوجستية لعمل الشركة).
يف الوقت الذي ينتظر اللبنانيون أفعا ً
ال حقيقية من السلطة،
كانت الغاية من زيارة وزيرة الطاقة إىل مرفأ بريوت ،يف
ّ
للمشككني يف قرب
التاسع من الشهر احلالي ،هي وضع حد
بدء عملية االستكشاف.
وهي لذلك« ،افتتحت» ،أمام عدسات الكامريات ،مستوعبًا
يضم معدات للحفر ،هو ليس األول الذي يصل إىل بريوت
ّ
ولن يكون األخري!
حبسب العاملني يف القطاع ،من السابق ألوانه احلديث عن
وضع لبنان على اخلارطة النفطية أو اإلشارة إىل دخوله نادي
حيول
الدول النفطية ،إذ أنه «حتى حفر البئر األوىل ال ميكن أن ّ
لبنان إىل بلد نفطي».
األمر احملسوم أن عملية االستكشاف ستبدأ ،وإن ستتأخر
شهرًا واحدًا ،على ما ُيتوقع ،أي من منتصف كانون األول إىل
منتصف كانون الثاني ،بسبب تأخر باخرة احلفر يف مصر حيث
تعمل حاليًا قبل انتقاهلا إىل لبنان.
يف السياق نفسه ،نشرت بستاني ،الثالثاء املاضي ،فيديو
لنشرة أخبار قناة «العربية» ،يؤكد فيه الرئيس التنفيذي
للشركة الفرنسية باتريك
بويان أن حفر أول بئر
استكشافية يف لبنان سيتم
بني كانون األول وكانون
الثاني مهما كانت الظروف.
إىل ذلك احلني ،يبقى لتحالف
«توتال  -إيين  -نوفاتيك» إجناز
املرحلة األخرية من التلزميات
املرتبطة باالستكشاف .وبعد

ما الغاية من
االستمرار يف إطالق
دورة الرتاخيص
الثانية يف هذه
الظروف؟

أغلب العقود املطلوبة ،مل يبق سوى عقدين مل ُي ّ
وقعا بعد.
األول يتعلق بسفن التوريد (تنقل املعدات بني الشاطئ
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ّ
يتعلق بتأمني املازوت
اللبناني ومركز االستكشاف) والثاني
ّ
باحلفارة .علمًا أن التحالف أجرى املناقصتني املتعلقتني
اخلاص
باملسألتني ،ومل يبق سوى توقيع العقود.
عدا ذلك ،يؤكد مصدر مطلع أن كل التحضريات ُأجنزت ،إن
كان ما يتعلق باألذونات أو املستندات املطلوبة ،أو عملية
ّ
احلفارة).
التوظيف (تشمل العاملني على منت
ً
بعد انتهاء االستكشاف ،الذي حيتاج إىل  60يوما ،تبدأ عملية
ّ
احلفارة إىل مكان آخر ،غالبًا ما يكون يف
تقييم البئر ،فتنتقل
املنطقة اجلغرافية نفسها (قربص أو مصر على سبيل املثال)،
علمًا أن التنقيب يف البلوك رقم  9سيتأخر بشكل ملحوظ ،على
ما تؤكد مصادر مطلعة .وإذا تبينّ وجود غاز بكميات جتارية،
تبدأ عملية تطوير البئر ،وهي عملية حتتاج إىل ما بني  3و5
سنوات .أما يف حال تبينّ خلو البئر من الكميات التجارية ،فيتم
احلفر يف بقعة أخرى ،ما يعين مزيدًا من التأخري.
ولذلك ،سبق أن أشارت بستاني إىل أن «حفر أول بئر يف
معدل الوصول إىل نتيجة هو
البحر ال يعين إجياد غاز أو نفط،
ّ
حفر  3آبار» .ولذلك ال ميكن اليوم احلديث عن النفط بوصفه
أحد احللول اإلنقاذية.
يتخوف عاملون يف القطاع من أن يستمر املسؤولون باللعب
على هذا الوتر ،ألنه ميكن أن يقود إىل ما يسمى «لعنة ما قبل
املوارد النفطية» ،اليت تساهم غالبًا يف اسرتخاء السلطات
عن أداء َمهامها حبجة اقرتاب الفرج النفطي ،فتكون النتيجة
إبطاء االقتصاد وختفيض النمو وزيادة اإلنفاق العام… ذلك
قد حيصل يف بلدان مستقرة ،فكيف يف بلد ينوء حتت أزمة
اقتصادية مل يشهدها من قبل؟
رجاء إىل السياسيني ،داعيًا إىل
يوجه
ً
أحد العاملني يف القطاع ّ
ترك النفط بعيدًا عن األزمة السياسية والتجاذبات احلالية ،فال
عائدات للقطاع قبل  5سنوات.
ال يعترب املصدر استمرار خطط االستكشاف يف ظل الظروف
احلالية مستغربًا .لذلك هو يعترب أن األولوية اليوم هي لرتك
الشركات تعمل من دون ضغوط سياسية (تردد أن ضغوطًا
مورست على «توتال» الستعجال البدء بالتنقيب) .وما يطمئن
حبسب املصدر أن الظروف احلالية يف لبنان ،ال تؤثر على خطط
التنقيب ،إذ أن الشركات النفطية معتادة على العمل يف بلدان
تعيش حتى حالة حرب ،أضف إىل أن التنقيب سيتم يف البحر
وليس على الرب ،ما ّ
يقلل املخاطر.
لكن إذا كانت تلك الظروف ال تؤثر يف عملية االستخراج اليت
ستتم قريبًا ،فإن النقاش يتعلق بدورة الرتاخيص الثانية .هل
توجد مصلحة يف عدم تأجيل موعدها (املوعد النهائي لتقديم
الطلبات هو  31كانون الثاني )2020؟ وهل تضمن احلكومة
اللبنانية احلصول على عروض مناسبة يف هذا الوقت؟
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ويف ليلة السابع والعشرين ...إعالم يريد «إسـقاط الرئيس»؟
ويف ليلة السابع والعشرين من بدء احلراك الشعيب،
ّ
ونظم صفوفه يف األيام األخرية أمام قصور
الذي عاد
العدل واملقار الرمسية وغري الرمسية ،للتصويب على
مكامن الفساد ،عاد مشهد قطع الطرق من جديد .هذه
املرة ،مل تعد الوجوه خمتبئة خلف بعض اجملموعات اليت
قطعت الطريق سابقًا ،بل دخل األطراف السياسيون بقوة
وعالنية ،على رأسهم «القوات» و»االشرتاكي» ،مدعومني
وتورطوا
بوجوه أخرى معروفة كجمانة حداد وبوال يعقوبيان،
ّ
أكثر يف عملية التحريض من جهة ،وتوكيل أنفسهم كجزء
من احلراك الشعيب من جهة أخرى.
الثالثاء املاضي وحتى قبل انتهاء مقابلة الرئيس ميشال
عون ،اليت أذيعت على كل الشاشات احمللية ،بدأت
صور أخرى تشي حبركة فورية لقطع الطرق يف األماكن
اليت باتت معروفة كـ»الرينغ» ،و»خلدة» و»جل الديب»
و»الزوق» و»البحصاص» ...ودخلت اليها مسالك
بريوتية أخرى أشهرها على الطريق الفاصل بني «الكوال»
و»املدينة الرياضية» الذي شهد فجر االربعاء املاضي
مشهدًا خمزيًا نقلته «اجلديد» لكونها األقرب جغرافيًا،
وعادت  lbciلتنقله عن شاشة «اجلديد».
جمموعة تسريبات ملا قاله عون يف املقابلة ،إضافة اىل
تعمد بعض اإلعالم ،على رأسه  ،mtvحتريف كالمه ضمن
ّ
األخبار العاجلة على اهلواتف ،خاصة يف العبارة اليت سيقت
على لسانه« :الي مش عاجبوا يهاجر» وهي ال متت إىل
الواقع بصلة ....عبارة محلها احملتجون أو بعضهم ممن
تسنى هلم متابعة املقابلة ،وآخرون أظهرت استصراحات
ّ
عديدة منهم أنهم كانوا غائبني متامًا عن سبب نزوهلم اىل
الشارع ،كما حصل مع استصراحات .lbci
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زينب حاوي

نشرت مجانة حداد بعيد وقت قليل من انتهاء املقابلة صورة من
«الرينغ» مرفقة بعبارة« :الرينغ مسكر يا حلو ،لتتعلموا تستغبوا
الشعب اللبناني .فيقوا بقى» .أخربتنا فيها أن «الرينغ» مقفل،
تشن محلة حتريض واضحة ضد
وبعدها راحت زميلتها يعقوبيان
ّ
رئيس اجلمهورية ،وتعترب كالمه (عبرّ ت عنه باإلنكليزية طبعًا) «بأنها
مذيلة يف
ليست كلمات رئيس ،بل إهانة للدميقراطية مع عبارة
ّ
األسفل  .»Shameبعدها ،انطلقت على السوشال ميديا دعوة اىل
التظاهر أمام القصر اجلمهوري ،عنوانها إسقاط الرئيس.
منذ تلك اللحظة ،بدأت مرحلة جديدة هلؤالء احملتجني ،مدعومني
طبعًا بوسائل إعالم معروفة ،للتصويب على عون ،يف منعطف
خمتلف أزاح معه األسباب الرئيسية اليت دفعت الناس اىل النزول
اىل الشارع واملتعلقة مبطالب املعيشة والعيش بكرامة وحماسبة
الفاسدين.
فجأة اختفت هذه الشعارات ،ورمبا ناسها ،ونزل اىل الشارع
هؤالء وقطعوا الطريق .وكانت حادثة مقتل عالء أبو فخر إحدى
أججت الشارع يف «خلدة» وباقي املناطق ،نتيجة
الشرارات اليت ّ
مقرب
إشكال حصل بني الضحية ومرافق عقيد يف اجليش اللبناني ّ
من «االشرتاكي» .سريعًا انتشر الفيديو الذي ّ
وثق سقوط أبو فخر
على املنصات التفاعلية ،خاصة أنه سقط اىل جانب زوجته وأوالده
الصغار ،ومل يصر اىل احرتام حرمة املوت والدماء اجلارية على
إن بعض القنوات ــ من ضمنها «اجلديد» ـــ اقتحمت
الطريق .بل ّ
هذه املساحة ،وراحت تنقل من تلك البقعة األشد سخونة على
اإلطالق ،استصراحات املوجودين ،الذين كانوا يف حالة غضب
عارم ،فقاطعوا مراسل احملطة حسان الرفاعي مرارًا ،حماولني أن
ينصوا ما جيب أن يدلي به على اهلواء يف سرد احلادثة.
ّ
دماء الضحية أبو فخر اليت جرت على اإلسفلت ،سرعان ما دخل اىل
مشهديتها النائب وليد جنبالط ،الذي انتشر شريط له اىل جانب
جنله تيمور ،حيث يسمح له بالعبور ،ال بل يتسابق «الثوار» إىل أخذ
صورة «سلفي» معه ،بعدما كان شعارهم «كلن يعين كلن».
عرب جنبالط على دماء أبو فخر ،حنو «مستشفى كمال جنبالط» حيث
لفظ أبو فخر أنفاسه األخرية ،ووقف زعيم «االشرتاكي» متوسطًا
اجلمهور احملتشد يف اخلارج ،معلنًا أسفه ألنه مل يلتحق باحلراك منذ
البداية ،ورافعًا شعار «الدولة» كسبيل لالستحصال على احلق.
بدأت بعدها حفالت التعزية اليت نقلتها  mtvعلى وجه التحديد
من شخصيات سياسية كسرتيدا جعجع وزوجها ،وجنبالط ،وبقية
املندرجني ضمن أحزاب السلطة الذين استثمروا سريعًا يف الدماء،
للصعود اىل املشهد بعدما كانوا يف خلفيته.
وبعد صعود شعار «إسقاط الرئيس» أو هاشتاغ «#ارحل_ميشال_
تسرب
عون» على تويرت صبيحة اليوم الثاني ،أي االربعاء املاضي،
ّ
خطاب آخر أشد خطورة ،آتيًا من غوغاء الشارع وعمل على تفعيله
ّ
لعل مشهد فجر
إعالميًا ،أال وهو التحريض على اجليش اللبناني.
تفردت «اجلديد» بنقل إقفال
األربعاء املاضي كان األبلغ ،عندما
ّ
الطرق على «الكوال» كونها األقرب جغرافيًا ،عرب جتمهر جمموعة من
الشبان الغاضبني هناك ،وبدء رشقهم اجليش باحلجارة وعبوات
املياه ،وشتمهم لعناصره.
طبعًا ،اجليش مل يتحرك إزاء كل هذا املشهد ،وليس لديه أي
وتفرق بني األزقة ،تاركًا
صالحية بالتحرك يف األصل ،فعاد أدراجه
ّ

إقفال «العدلية» و»احملامني»:

كيف يُنفّذ مطلب إستقاللية القضاء؟
هديل فرفور

(مروان بوحيدر)
هؤالء أمام عدسة الكامريات ،من دون أن تصدر أي إدانة من قبل
مراسلة احملطة حليمة طبيعة ،اليت وصفت هؤالء بالغاضبني الذين
أردوا إيصال رسائل احتجاج من خالل ّ
دقهم على «درابزين» جسر
«الكوال».
ويف اليوم الثاني أيضًا ،أي صبيحة نهار األربعاء املاضي ،كنا
أمام مشهد مماثل يف «جل الديب» ،من خالل التشاجر مع اجليش
وإهانته على اهلواء ،وظهر اخلطاب أكثر على  ،mtvاليت كانت
حريصة على ربط ما حصل بأبو فخر وقاتله من اجليش وتعميمه على
سلوك املؤسسة العسكرية ،جتاه الناس ،يف منحى خطري تدخله
هذه القنوات يف بث التحريض والتأليب على اجليش.
إذًا ،اختلف املشهد يف اليومني األخريين ،لنضحي أمام صورة
واضحة تستهدف رئاسة اجلمهورية ،وحتميلها املسؤولية املباشرة
عما آلت اليه األمور يف الشارع ،ضمن محلة منظمة ميدانيًا وإعالميًا،
ّ
وما وضع «اجلديد» حتديدًا ثقلها يف التظاهرة اليت حصلت يف
«بعبدا» إال دليل واضح على املضي يف هذا املسار ،وسط
خروج املراسل عن أداء دوره وحتوله اىل آلة محاسية حتشيدية
تتفوق حتى على الصورة الواقعية ،وما سؤال « mtvهل ما زال
الرئيس قويًا؟» سوى دليل آخر على إقحام خطاب مستجد على
اجلسم اإلعالمي ،يضاف اليه طبعًا بعض الوجوه الراكبة للموجة
الثورية واملستثمرة يف غضب الناس ودمائهم ،لتصفية حساباتها
الشخصية والسياسية.
هذا إذا ما حسبنا حماولة كسر هيبة اجليش وصورته والتحريض
عليه ،إلفراغ املؤسسة العسكرية من قيمتها .كل هذه املشهدية،
تنذر بالفعل بأننا دخلنا األربعاء املاضي يف أتون ،سادته
احلرائق املشتعلة من اإلطارات املطاطية واملتنقلة بني املناطق
على الشاشات ،مع دخول اإلعالم هذه املرة اللعبة التحريضية
والفتنوية ،مهما كلف الثمن!

ال تغطية لحراك السفارة الفرنسية

عند السادسة من مساء الثالثاء ،احتشد احملتجون أمام «السفارة
ّ
املتمثل بوجود مدير «دائرة 
الفرنسية» رفضًا للتدخل األجنيب
» يف اخلارجية الفرنسية كريستوف فارنو ،يف
الشرق األوسط 
بريوت ،وللمطالبة بإطالق سراح املناضل جورج ابراهيم عبد اهلل
املعتقل يف السجون الفرنسية منذ أكثر من  35عامًا .دعوة على
َ
تلق التغطية اإلعالمية
أهميتها يف الوعي الوطين وخطاباتها ،مل
غيبت
املطلوبة فتم التعتيم عليها ،خاصة من ِقبل «اجلديد» اليت ّ
التظاهرة االحتجاجية بشكل كامل ،فيما التحقت  lbciمتأخرة
للمحتجني بعد ساعة من االعتصام ،مع
يف نقل البيان اخلتامي
ّ
تغطية جزئية لـ ،mtvمقابل مساحة الفتة من  .otvتغييب تغطية
حراك السفارة الفرنسية ،الذي ينبع من رغبة عدد من اجملموعات
أي ّ
تدخل أجنيب،
الشبابية (أغلبها من اليسار) يف قطع الطريق أمام ّ
ال سيما الفرنسي الذي ُحكي عن دور فاعل له وحماولته استمالة
بعض جمموعات مشاركة يف احلراك وإبرازها حكوميًاُ ،ع ّتم عليه
عن عمد ،يف حماولة واضحة للتعمية وإلهلاء الرأي العام حبفالت
االستصراحات العشوائية اليت سادت الشاشات يف األسبوع األول
تقدم وال ّ
تؤخر شيئًا يف صناعة
من احلراك ،واليت إن
«قرشت» ال ّ
ّ
ّ
تشكل فقط مصدر تنفيس ألوجاع الشارع.
الوعي الوطين ،بل

«إشكال بني عدد من املتظاهرين وأحد احملامني أمام قصر العدل».
للتجمع العفوي الذي ّ
نفذه،
يقول اخلرب الذي رافق التغطيات اإلعالمية
ّ
الثالثاء املاضي ،عشرات احملتجينّ دعمًا «إلستقاللية» القضاء،
وأدى إىل توقف العمل يف قصر العدل وإقفال نقابة احملامني.
ّ
ومبعزل عن «ثانوية» تفاصيل خرب كهذا يف ّ
حترك الفت ُيصيب
ظل ّ
ّ
ّ
فإن هناك
ويتمثل بإسرتداد القضاء كسلطة ُم
قلب النظام
ستقلةّ ،
ّ
ُ
«صورة» رمزية ُيرسيها اخلرب تتعلق بتحديد موقع «املتناحرين» يف
معركة «إسرتداد» القضاء من جهة ،وبتقييم أدائهم يف حتقيق
نتائج املعركة املنشودة.
أثناء الشجار الذي دار بني إحدى املتظاهرات وأحد احملامني ،مل
ينفك عدد من احملامني عن التذكري بأن إستقاللية القضاء مطلب
ألن حتسني األداء يف القضاء من شأنه
أساسي وجوهري للمحامني ّ
سهل عمل احملامي حبيث «يستقيم جناحا العدل» .إلاّ أن
أن ُي ّ
اخلالف ،وفق هؤالء ،يقع حول «أسلوب» املطالبة .وفيما يعيب
بعض احملامني على «أسلوب» قطع الطريق وإقفال قصر العدل
كمرفق عام يف ّ
املاسة إليه ،ليلتقوا بذلك مع أحد القضاة
ظل احلاجة
ّ
الذي رأى أثناء حواره مع احدى املتظاهرات أن قصر العدل هو
املرفق االساسي املطلوب فتحه لتنقية إدارات الدولة من الفساد،
ّ
يضع بعض ُ
يتعلق بدور نقابة
جدي
املتظاهرين احملامني أمام تساؤل ّ
احملامني وأدائها كجسم نقابي ملكافحة الواقع املأزوم يف القضاء.
ٌ
جدي مرتبط مبطلب حتقيق «إستقاللية» القضاء
من هنا ،يربز
نقاش ّ
ً
الذي بات أساسيا وحموريا يف معارك إسقاط مظاهر الفساد يف
النظام .هذا النقاش يرتبط بتحديد األطر املطلوبة لتحقيق اإلستقاللية
من جهة ،والبحث عن الدور الفعلي املطلوب لنقابة احملامني يف
معركة ترتبط بشكل مباشر بعمل احملاماة من جهة أخرى.
ّ
مثة شبه إمجاع على «غياب» دور نقابة احملامني ،كجسم نقابي ،يف
دعم اإلنتفاضة الشعبية عمومًا ومطلب حتقيق إستقاللية القضاء
خصوصًا .عدد من احملامني الذين يعملون بشكل فردي يف ساحات
اإلعتصامات (سواء أولئك املتطوعني للدفاع عن املتظاهرين أو أولئك
الذين يعملون على شرح اخليارات القانونية املتاحة لتحقيق املطالب)
قالوا أن «النقابة غائبة متامًا عن إستحقاق مصريي كالذي حيصل»،
وإنها كان من املفرتض أن «تكون السّباقة ونكون خلفها».
ما السبب؟ يقولون إنه ليس خافيًا على أحد منظومة املصاحل
املتبادلة اليت نشأت بني عدد من احملامني النافذين وبعض
القضاة الفاسدين من جهة ،وطغيان اجلانب السياسي القائم على
احملاصصات يف توزيع االدوار على اجلانب النقابي املهين من جهة
أخرى.
شرحوا» أسباب «نوم» النقابة
لـ»ي
الفكرة
هذه
من
هؤالء
ينطلق
ُ ّ
وليشريوا إىل جو من التململ يسود بني عدد
عن مطلب جوهري،
ُ
ضد األداء النقابي وإىل التوجه حنو اإلستفادة من
من احملامني
ّ
اإلحتجاجات احلاصلة لتصويب األداء.
ّ
يف ُ
«نظر» عدد من احملامني أمس على املتظاهرين يف
املقابل
مسألة «اإلطار» الذي جيب أن حيمله مطلب حتقيق اإلستقاللية وأن
آلية احملاسبة والضغط ال ميكن أن متر عرب إقفال قصر العدل.

شبه إجماع على «غياب» دور نقابة املحامني عن دعم
اإلنتفاضة الشعبية ومطلب تحقيق إستقاللية القضاء

ومبعزل عن نقاش جدوى إقفال قصر العدل والسعي إىل توقيف
ّ
حيتم البحث عن اآلليات األكثر فعالية
فإن الواقع
األعمال فيه،
ّ
وواقعية لتحقيق فارق نوعي يف أداء القضاء .كان الفتًا أن يرى
أن شعار حتقيق اإلستقاللية جيب ان يصب يف
عدد من احلقوقيني ّ
خانة حتسني أداء القضاء بصورة جذرية خترجه من الوضع الراهن،
ّ
تتمثل بإستقاللية مفرطة لبعض القضاة
«ألن املعضلة األساسية
تسمح هلم مبمارسة نوع من التسلط وبناء شبكة عالقات نفعية مع
السياسيني وأصحاب النفوذ واالحتكاك بهم ومصادقتهم» .ينطلق
ليشريوا إىل وجوب قوننة أخالقيات السلوك القضائية
دعاة هذا الرأي ُ
لتكون معروفة وواضحة وملزمة (تتعلق هذه االخالقيات باستقاللية
القاضي وحياده وجترده ومنعه من التواصل مع السياسيني ومن
الرتدد إىل بيوتهم وغريها من اإلجراءات املرتبطة بسلوك القاضي)،
فض ًال عن ذلك يقتضي أن يصبح نظام املساءلة القضائية أكثر
شفافية عرب إلغاء السرية عن احملاكمات املسلكية وعن األحكام
املسلكية الصادرة حبق القضاة.
أما اهلدف من هذا القول فهو امليل اىل «عقلنة» املطلب وبلورته
ضمن شعار «حتسني أداء القضاء» ،وذلك إنطالقا من فكر «تشاؤمي»
مرتبط باستبعاد «سقوط» النظام القضائي دفعة واحدة وفتح ملفات
الفساد مجيعها النها مرتبطة بالسلطة السياسية مجيعها.
«مضادة» أكثر «تفاؤ ً
ال» تنسجم مع محاسة
هذا الرأي تقابله آراء ُ
ّ
ّ
ستقلة ُتعينّ من
تتمثل مبطلب تشكيل هيئة قضائية ُم
الشارع اليت
قبل احلكومة ُ
املقبلة ،توكل إليها مهام فتح ملفات الفساد الكبرية
ّ
املتعلقة باإلثراء غري املشروع واسرتداد األموال
خصوصا تلك
«يغربل» القضاة يف ما بعد وفق إجراءات إصالحية
أن
على
املنهوبة،
ُ
تتخذها وزارة العدل وخمتلف اجلهات املعنية .فهل ينجح أي من
السناريوهني؟
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فيما اجزاء واسعة من البالد حترتق

حزبا الوطين واخلضر يتقاذفان االتهامات بشكل معيب
بينما كان عناصر اإلطفاء
يثبتون بطولتهم بهدوء يف
األيام األخرية ،كان سياسيونا
منشغلني يف تصويب االتهامات
واالنتقادات وتشويه مسعة
بعضهم البعض بأعلى صوت
ممكن وبشدة.
معظمنا يتوقع من قادتنا أن
جيتمعوا يف أوقات األزمات وأن
يضعوا جانبًا السيل الالمتناهي
من الشجارات التافهة والصغرية
ً
عادة السياسة
اليت تستهلك
األسرتالية.
رمبا هذه فكرة غريبة ،أو ساذجة
قلي ًال ..لكنها معقولة.
حرائق الغابات هي أزمة خطرية
بالقدر الذي ميكن أن نتخيل.
ثالثة أشخاص لقوا حتفهم ،ومت
تدمري مئات املنازل واخلطر مل
ينته بعد.
ومع ذلك ،ال ميكن لبعض
السياسيني مقاومة القفز اىل
اإلذاعة أو التلفزيون وإلقاء
اللوم على بعضهم البعض.
انها مثل عادة إلزامية اعتادوا
عليها لدرجة انه مل يعد بامكانهم
االقالع عنها.
لعدة أيام كان علينا أن نستمع
إىل نزاع مرير وحاد على حنو
تصاعدي بني حزبي الوطين
واخلضر.
بدأ األمر يوم السبت املاضي،
عندما كان رد فعل النائب
عن حزب اخلضر آدم باندت
على حرائق الغابات املتفشية
بأنها نتيجة سياسات احلكومة
املتعلقة بتغري املناخ.
من الواضح أن أسرتاليا حباجة
إىل مناقشة موضوع احلرائق.
لكن هل كان يوم السبت هو
الوقت املناسب إلجراء هذا
النقاش ،بينما البالد حترتق؟
بالطبع ال.
ً
مطلقا نهجها
مل تغري احلكومة
جتاه سياسة رئيسية يف خضم
أزمة مستمرة .كان لديها خماوف
فورية أكثر للرتكيز عليها ،مثل
احلفاظ على سالمة الناس.
وقارن املدافعون عن السيد
باندت هذا املوقف  -الذي
كان ينبغي أن ينتظره للحظة
األكثر مالءمة  -إلطالق النار
يف الواليات املتحدة لرفض
مناقشة تدابري مكافحة األسلحة
النارية يف أعقاب إطالق نار
مجاعي.
إنه ليس نفس الشيء .كان
تعليق السيد باندت يعادل
الضغط من أجل السيطرة على
السالح بينما كان إطالق النار ال
يزال جاريًا.
لكن هذه جمرد بداية.
كان من املمكن أن يتجاهل زعيم
احلزب الوطين مايكل ماكورماك
هجوم باندت ..كنائب لرئيس
الوزراء ،من الواضح أنه كانت
لديه أشياء أكثر أهمية تقلق
بشأن انتقادات سياسية سيئة
التوقيت.
وبد ً
ال من ذلك ،قرر تصعيد
احلجة ببعض اللغة امللتهبة
بشكل ملحوظ.
وقال «لقد شهدنا حرائق يف
أسرتاليا منذ أن وقت طويل،

سكوت موريسون
وما حيتاجه الناس اآلن هو
القليل من التعاطف والتفاهم
واملساعدة احلقيقية .إنهم
حباجة إىل مساعدة ،وهم حباجة
إىل مأوى .إنهم ال حيتاجون اىل
مواعظ حزب اخلضر اآلن».
واضاف قائال ان «آدم باندت
سريع للغاية لتوجيه أصابع
االتهام .إن ما يزعجين ً
حقا،
وأعتقد أنه يزعج جمموعة كاملة
من األسرتاليني اآلخرين ،هو
حقيقة أنه يلوم بالفعل سكوت
موريسون واحلكومة على خسارة
أرواح هؤالء الناس ،وذلك
لغرض الدعاية ال غري».
وعاد السيد باندت ليضاعف
هجومه قائ ًال إن ماكورماك
وموريسون «يتحمالن بعض
املسؤولية عما حيدث» ألنهما
«بذال قصارى جهدهما جلعل
هذا النوع من حرائق الغابات
املأساوية أكثر احتمال».
اما زميله يف حزب اخلضر
جوردون ستيل جون فذهب إىل
أبعد من ذلك ،متهمًا احلكومة
بأنها «ليست أفضل من جمرد
جمموعة من مشعلي احلرائق».
وبينما كان يشكو من قيام
حرائق
بتسييس
اخلضر
الغابات ،قام السيد جويس
ببعض التسييس املخزي من
تلقاء نفسه ،مما يشري إىل
أن اخلضر هم املسؤولون عن
هذه احلرائق بسبب معارضتهم
االحراق الوقائي للحد من
املخاطر.
كما استنتج عالنية ،لسبب ما،
أن اثنني من الضحايا الذين
لقوا حتفهم يف احلرائق كانا
أشخاصا صوتوا
«على األرجح»
ً
لصاحل حزب اخلضر.
كان جيب أن يوفر هؤالء
هادئة
قيادة
السياسيون
ورصينة .وبد ً
ال من ذلك،
اختاروا إضاعة الوقت بتصرحيات
متسمة بالولدنة والنفاق.
كانت غريزتهم األوىل هي
استخدام كارثة تهدد احلياة
لتسجيل نقاط سياسية.
معظم السياسيني ليس لديهم
أي شعور بالعار  ،لكن هذا
على مستوى آخر.
األحزاب الرئيسية ،على األقل،
بقيت خارج املعركة إىل حد
كبري ،لكن ليس بالكامل.
فقد عمدت كريستينا كينيلي
من حزب العمال اىل انتقاد
السيد جويس.
ومل يستطع السناتور جريارد
رينيك من حزب االحرار الوطين
 LNPأن يقاوم ذكر نظرية

املؤامرة املفضلة لديه حول
مكتب األرصاد اجلوية الذي
ُيفرتض به أن يعيد كتابة
سجالت الطقس لدعم االحرتار
العاملي.
ميكنك أن ترى ملاذا طفح الكيل
مع رئيس الوزراء يف النهاية.
فليل األربعاء ،طلب السيد
موريسون من زمالئه التوقف
عن اخلالف مع بعضهم البعض
احتياجات
على
والرتكيز
االسرتاليني املتضررين من
احلرائق.
وقال« :أعتقد أنه من املهم
أنه يف حلظات كهذه ان يقوم
اجلميع بضبط النفس».
ورأى ان «ما يهم هو ضمان
مواصلة عمليات الدعم واخلدمات

لألشخاص احملتاجني».
وكان لزعيم املعارضة أنطوني
ألبانيزي إحساس مماثل يف
النظرة اىل الوضع.
وصرح السيد ألبانيزي لراديو
 5AAامس االول قائال «ال
يوجد مكان لتعليقات السناتور
من حزب اخلضر (السيد ستيل
جون) أو بارنابي جويس ،انين
أجد ذلك مذه ًال».
وكشف زعيم املعارضة «لقد
تعرضت لالنتقادات ،جيب أن
أعرتف ،لعدم حماولة تسييس
حرائق الغابات».
وقال السيد ألبانيزي «جيب
أن تكون األولوية اآلن إلنقاذ
العملية
والتدابري
األرواح
لتقديم املساعدة.».

حكومة نيو ساوث ويلز تقر تشريعا
للبنية التحتية للمياه األقليمية

أقرت حكومة نيو ساوث ويلز
مشروع قانون اإلمداد باملياه
(االحتياجات احلرجة) 2019
الذي سيتعقب مشاريع البنية
التحتية للمياه اهلامة بسرعة
مبا يف ذلك السدود وخطوط
األنابيب يف أورانج ودابو
وتاموورث ملدة تصل إىل ستة
أشهر.
وقال نائب رئيسة الوالية
ووزير املناطق االقليمية يف
نيو ساوث ويلز جون باريالرو
إن التشريع املؤقت سيوفر
ملشاريع
مبسطة
موافقات
البنية التحتية للمياه حيث
توجد حاجة ماسة إىل إمدادات
املياه للبلدات خالل العامني
املقبلني.
ورأى يف هذا التشريع «إجنازا

ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات يف نيو ساوث
ويلز وكوينزالند وغرب اسرتاليا

سيتم التعامل مع شاب
ً
وفقا
عاما
يبلغ من العمر ً 16
ألحكام قانون عدالة الشباب
عقب التحقيق يف احلريق
الذي اندلع بالقرب من يبون
( )Yeppoonودمر  42مبنى.
ونظرا ألن أسرتاليا تواجه
ً
ً
ظروفا كارثية من حرائق
الغابات ،فقد عمدت قناة
سكاي نيوز التاحة قناتها
الرئيسية للجمهور حتى تتمكن
اجملتمعات اإلقليمية يف مجيع
أحناء البالد من احلفاظ على
سالمتها...
ومع ان ظروف احلرائق
املروعة اليت ضربت والية
نيو ساوث ويلز لعدة أيام
خفت بني عشية وضحاها،
لكن عناصر االطفاء كانوا
حتى امس االول يواصلون
معاركهم مع حرائق متعددة
يف الوالية ،يف حني ال تزال
العديد من التنبيهات معمول
بها يف والييت كوينزالند
وغرب أسرتاليا.
ارتفع عدد القتلى يف عناصر
الطوارئ إىل أربعة  ،حيث
تعرفت السلطات اىل جثة
رجل يف منتصف الساحل
الشمالي لوالية نيو ساوث
ويلز صباح يوم امس االول
اخلميس.
ويف ما يلي نظرة سريعة على
آخر التطورات.
• ما زال أكثر من  1000من
عناصر اإلطفاء يف امليدان
حلماية املمتلكات
• خفت حدة احلرائق يف نيو
بني عشية
ساوث ويلز
وضحاها ،لكن الطواقم تواصل
مكافحة حرائق متعددة
• تعتقد السلطات أن 300
منزل على األقل قد مت تدمريها
منذ نهاية األسبوع
• تظل جمموعة من التحذيرات
أحناء
مجيع
يف
سارية
كوينزالند
• ما زالت والية غرب اسرتاليا
يف حالة تأهب حيث احلرائق ما
زالت تندلع
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وقد مت اتهام مراهق باشعال
حريق غرب يبون يف والية
كوينزالند الذي دمر العديد
من املنازل.
بدأ حريق كوبرابال حوالي
الساعة الواحدة والنصف ظهر
يوم السبت املاضي ودمر 14
منز ً
ال و  28سقيفة.
والتهمت ألسنة النريان ما
يقرب من  12000هكتار
ودمرت املناطق القريبة من
 Bungundarraوأدياليد بارك
وماريفيل وماري البك.
وقالت الشرطة إنها حتدثت
إىل مراهق يبلغ من العمر
عاما وسيتم التعامل معه
ً 16
مبوجب أحكام قانون حماكمة
املراهقني.
وحثت السلطات أولياء األمور
على التحدث مع أطفاهلم
حول عواقب حرائق اإلضاءة
يف هذا الوقت من اخلطر
املتزايد.
ومت اإلعالن عن هذه االتهامات
بعد ظهر امس االول يف مؤمتر
صحفي عقد يف يبون.
وقال ستيف غولسكوسكي،
الكوارث
شؤون
منسق
يف الوالية ونائب مفوض
الشرطة« :هذا التحقيق ما
زال جاريًا منذ بدء احلريق،
لذلك كان لدينا وسيلة
لتحقيق نتابعه».
وشارك مستخدمو وسائل
التواصل االجتماعي غضبهم
على األخبار  ،حيث وافق
الكثريون على أن املراهق
على
حياسب
أن
جيب
تصرفاته.
«أنا سئمت من قراءتها
يوميا .جيب أن يعاقب هؤالء
ً
األطفال».
«إنهم أكرب من سن كافية
= ،أو هناك حاجة إىل تغريم
الوالدين .شخص ما جيب أن
يدفع العواقب».
ً
شيئا
«لن تكون عقابه
ً
مقارنة حبياة الناس ،
فاحليوانات املدمرة فقدت
األرواح .وكتب آخر.

مت توجيه االتهام إىل شخصني
آخرين بعد أن أشعلت نريان
احلرائق أثناء احلظر الكامل
على احلريق يوم األربعاء.
وقع احلادث األول يف
حوالي الساعة  1.40من
صباح االربعاء املاضي عندما
استخدم رجل يبلغ من العمر
عاما خملاً لرفع جزء من
37
ً
ممر املشاة وإشعال األسالك
حتت األرض يف أناندال.
غادر الرجل املكان مع امرأة
ومت استدعاء خدمات الطوارئ
بعد أن رأى شهود النريان
قادمة من األرض.
ومت إمخاد احلريق وإعالم
الشرطة.
وجرى القبض على الرجل
يف حوالي الساعة الواحدة
والنصف من ظهر امس االول
بالقرب من املكان الذي
أشعل فيه النريان.
ومت االستيالء على عدة عناصر
ُ
واتهم الرجل
كانت حبوزته
بتدمري أو إتالف املمتلكات يف
الشركة عن طريق النار وعدم
االمتثال حلظر تام للحرائق..
ورفض اطالق سراحه بكفالة
للمثول أمام حمكمة نيوتاون
احمللية.
وما زالت الشرطة تعمل على
حتديد املرأة املعنية.
ويف حادثة أخرى  ،مت استدعاء
خدمات الطوارئ إىل منزل يف
Long Point Rd East ، Long
 ، Pointبعد الساعة  9من
مساء امس االول اخلميس
بفرتة وجيزة عقب ورود
تقارير عن اندالع حريق صغري
يف الفناء اخللفي.
حتدث الضباط مع رجل يبلغ
عاماُ ،زعم أنه
من العمر 26
ً
أشعل النار إلحراق القمامة.
وقد التهم احلريق حواىل 40
مرتا من سقيفة حتتوي على
البنزين والزيوت املشتعلة
واألمسدة.
ومن املقرر أن ميثل أمام
حمكمة سينغلتون احمللية يف
 16كانون الثاني.2020

كانت تنتظره مدننا وبلداتنا
اإلقليمية منذ زمن طويل».
وقال السيد باريالرو ان
«حتسني ختزين املياه أمر بالغ
األهمية لنمو نيو ساوث ويلز
اإلقليمية على املدى الطويل
وهذا التشريع املؤقت يسمح
لنا باملضي قدما يف مهمة بناء
السدود».
هناك ثالثة تطورات رئيسية
جيب تعقبها بسرعة ،وهي
مشروع ختزين املياه العميقة يف
سد باريندونغ ،وسد تشايف
( )Chaffeyخلط انابيب دنغوان
( )Dungowanونهر ماكواري
إىل خط أنابيب أورانج.
وسيؤمن مشروع سد باريندونغ
ّ
مياها إضافية لدابو وويلينغتون
ً
ووارن ونينغان وكوبار ،من
خالل توفري إمكانية الوصول
إىل  21غيغا بايت إضافية
من املياه اليت يتعذر الوصول
حاليا.
إليها
ً
وسيساعد خط أنابيب سد
 Chaffey Damإىل Dungowan
يف تأمني إمدادات املياه من
 Tamworthعن طريق تقليل
التبخر وخسائر النقل أثناء
التوصيل.
وميكن جمللس مدينة أورانج
اآلن احلصول على إذن لتعديل
شروط التشغيل لنهر ماكواري
احلالي إىل خط أنابيب أورانج،
والذي سيتيح الضخ خارج
أحداث التدفق العالي.
هذا أمر بالغ األهمية بالنسبة
جملتمع  ،Orangeالذي خيضع
حلظر الستعمال املياه من
املستوى اخلامس ولديه أقل
شهرا من إمدادات
من 12
ً
املياه املتبقية.
يسمح مشروع القانون بتحديث
وحتسني سد  ،Wyangalaوسد
 Dungowanاجلديد ،وسد جديد
مقرتح على نهر  Moleوبرنامج
 ،Western Weirsكتطورات
مهمة يف احلالة احلرجة مبوجب
والتقييم
التخطيط
قانون
البيئي.
وقالت الوزيرة ميليندا بايف
إن سد  Dungowanسيكون
أول مشروع رئيسي لتخزين
املياه يف نيو ساوث ويلز منذ
عاما.
ً 30
واضافت تقول «مع  98يف
املائة من نيو ساوث ويلز
تعاني من اجلفاف ومن صيف
حار وجاف متوقع ،هناك حاجة
الختاذ إجراءات عاجلة لتسريع
تقييم التخطيط البيئي وأوقات
املوافقة للتطورات احلرجة اليت
ستساعد على تأمني إمدادات
املياه لتلك البلدات احملتاجة».
واعلنت ان «هذا التشريع
اجلديد سيكون ساري املفعول
ملدة عامني وميكن متديده فقط
شهرا من
ملدة تصل إىل 12
ً
قبل وزير املياه ،إذا استمرت
املدن يف التعرض ملخاطر
اجلفاف الشديدة».
وقالت الوزيرة ميليندا بايف
انه منذ عام  ، 2017استثمرت
حكومة نيو ساوث ويلز 1.8
مليار دوالر كجزء من حزمة
اجلفاف حتى اآلن.
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مـقاالت وتـحقيقات

كالم السيّد االسرتاتيج ّي:

إذهبوا إىل الصني وروسيا وإيران لتخلصوا
جورج عبيد
عال مساحة األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل
ّ
مير بها لبنان،
قمة يف اللحظات
إىل أعلى ّ
اجللى اليت ّ
سر املؤامرة على هذا
سر األزمة بل
وكشف للبنانيني
ّ
ّ
النمساوي
البلد الصغري ،ال��ذي قال عنه رجل الدولة
ّ
كليمنس فون ميرتنيش ( 15مايو  11-1773يونيو )1859
بأنه يشغل العامل ّ
كلهّ .
ّ
األمريكية بامتياز .مل
إنها املؤامرة
ّ
غرد ّ
بأنه يعمل على
خارجية أمريكا
يكن وزير
ً
ّ
كاذبا حني ّ
شف ً
اإليرانية ،بل كان ّ
افا
حترير لبنان والعراق من اهليمنة
ّ
وواضحا مبأربه ،ومن عمل على قراءة املشهد
بصدقه
ً
ّ
حتسس هلذا الربط احملكم
املتوتر
ضمن منظومة اإلقليم
ّ
بواسطة «أصدقاء» هلم ،حاول أحدهم التربير فلم يفلح.
ذلك أن بومبيو بقدر ما أفصح عن مكنوناته مبقصده
وبإشارة من إصبعه إىل من سينعم من دعمه ،كان يف
الوقت عينه ،وكما زعمنا يف مقالنا السابق يف هذا
ّ
اللبناني،
يوقع مضبطة اتهام أمام الرأي العام
املوقع،
ّ
ً
معدون للبيع والشراء ،أي لبيعهم
ويعلن
سلفا بأن هؤالء ّ
والشراء بهم أو على حسابهم.
القمة ليس كمن جيلس يف قعر
من يعلو إىل رأس
ّ
ّ
وظله كما قال
ال��وادي ،وقد يكون وادي ظالل املوت
السيد
النيب ،أو وادي البكاء يف جحيم دانيت.
أشعياء
ّ
ّ
حسن نصراهلل ارتقى إىل حيث جيب أن يقفـ ،ورسم
للجميع خريطة طريق لتفعيل قيم املواجهة مع األمريكيني.
يف بقينه وفكره ،آن الوقت ليدرك اللبنانيون بطوائفهم
ومذاهبهم ،بأحزابهم وأطيافهم ،بان أمريكا ال تنظر إىل
البلد الصغري كوطن له ّ
التكون والوجود.
حقه الكامل يف
ّ
األمريكي السابق يف دمشق
كالم روبرت فورد السفري
ّ
حمصورا باألكراد ،حني دعاهم إىل عدم تصديق
ليس
ً
األمريكيةّ ،
معمم على
ألنها فاقدة األخالق ،بل
اإلدارة
ّ
ّ
ّ
بأم عينه احتقار األمريكيني للدول اليت
ير ّ
كل من مل َ
اللبناني
تعتربها حديثة العهد وغري قابلة للحياة .فالتاريخ
ّ
حافل مبكرهم ،فهم من باعوا لبنان سنة  1973ليكون
السورية بغية ضرب الفلسطينيني وحتويله
حتت الوصاية
ّ
إىل ساحة احرتاب استوطنها اجلحيم .كانوا يعلنون أنهم
مع سيادته واستقالله ،وهم من مهدوا لدخول إسرائيل
ّ
ينفذوا القرارات
ثم سنة  ،1982ومل
سنة  1978ومن ّ
ّ
خاص القراران 425
املتعلقة بلبنان ومنها بنوع
الدولية
ّ
ّ
و 426ملنع انسحاب إسرائيل من اجلنوب ،وهم يف اتفاق
الطائف منعادوا وباعوا لبنان إىل وصايتني يف اتفاق
استبدت
سياسية
ة-سعودية أنتجت طبقة
سوري
الطائف
ّ
ّ
ّ
ّ
بالفساد ،وسلبت اللبنانيني تعبهم وأمواهلم وحياتهم،
احليوي ليس النسحاب
وجعلت القرار  1559املدخل
ّ
السوري من لبنان ،بل غمسته بدم رفيق احلريري
اجليش
ّ
احلقيقي للفوضى اخل ّالقة املرادة أن يدخل
ليكون املدخل
ّ
لبنان جوفها من سنة  2006لتبلغ ذروتها اآلن .من دون
أن ننسى ّ
دوليا
مركزا
ضد أن يصري لبنان
أنها وقفت
ً
ّ
ًّ
ألكادميية اإلنسان واحل��وار كرمى إلسرائيل الرافضة
العدائية الصارمة.
بآحاديتها
للتنوع
ّ
ّ
ّ
السيد ،فهو أظهر لنا ًّ
حال يفرتض
نعود لكالم مساحة
ّ
خالصا
اللبنانية العتيدة أن تلجه إذا شاءت
باحلكومة
ً
ّ
للبنان .السؤال الذي يفرتض بالسياسيني طرحه إذا
قدمت أمريكا للبنان غري االزدراء
راموا فهم الرؤية :ماذا ّ
به وضرب موقعه والتعاطي معه من منظور املتسثمر ال
من منظور التفاعل اخل ّالق مع دولته؟ معظم من يعرف
�أن األمريكيني يبيعون اجليش
تقنيا باألسلحة باحوا ب� ّ
ًّ
سالحا ليس باملستوى املطلوب ،ومينعون عليه
اللبناني
ً
ّ
املتقدمة .عالقة أمريكا بالسياسيني
أن يكون من اجليوش
ّ
وفوقية لكونها ترتضي أن يكون
زبائنية
يف لبنان عالقة
ّ
ّ
ّ
األقل أصدقاء .ميزة
هؤالء عمالء وليسوا حلفاء أو على
العراقّ ،
قرر أن
أنه يف حلظة وكما وصف
ّ
السيد حسن ّ
سي ًدا على
يؤمن لنفسه قرارات
ّ
سيادية تتيح له أن يكون ّ
ّ
نفسه ،ومنها فتح معرب البو-كمال مع سوريا ،وفتح سوق
العراقي فجاءت الثورة يف الداخل
الصني على الداخل
ّ
حرية العراق يف االنتقاء والقرار،
أمريكية لقمع
رسالة
ّ
ّ
األمريكي.اإليراني
وهو مندرج من ضمن سياق الصراع
ّ
ّ
أي موقع للصني أو روسيا
ال تريد الواليات
األمريكية ّ
ّ
يف املشرق ّ
سيما يف جمال االسثتمارات القائمة
كله ال ّ
ما بني سوريا والعراق ولبنان ،من النفط إىل اإلعمار إىل
الصناعة والتجارةّ .
ّ
ولكنه
إنه الصراع احلامي مع إيران
البارد بدوره مع الصني وروسيا.
السيـّد حسن على حقّ يف ثالثة أمور اسرتاتيجيـّة:
اللبنانية-
-1أن تعيد احلكومة العتيدة االعتبار إىل العالقة
ّ

ّ
ّ
واجلغرايف للبنان.
املوضوعي
املتنفس
السورية ،لكونها
ّ
ّ
هذا هو اجليو-بوليتيك حيث ال ميكن الفرار منه .انتظام
العالقة مع سوريا يتيح للبنان فتح سوقه حنو العراق،
العربي ،كما
وتصدير منتوجاته إىل العراق ومعظم العامل
ّ
الفعالة بإعمار سوريا.
يبيح له املشاركة
ّ
ّ
موضوعيا مبكافحة العدوان
تفكر احلكومة العتيدة
-2أن
ًّ
واملالي على لبنان ،واستغالهلا
االقتصادي
األمريكي
ّ
ّ
ّ
ّ
احملقة يف سبيل تربير عدوانها .واملكافحة
ملطالب الناس
وصفها مساحته ،بان ينفتح لبنان كما انفتحت سوريا
كما ّ
والروسية.
واإليرانية
الصينية
على السوق
ّ
ّ
ّ
سيادية بامتياز ،وليست
-3أن تكون احلكومة العتيدة
ّ
السيادية متلك القدرة
حكومة تكنوقراط .احلكومة
ّ
القوة حتى يستطيع لبنان أن ينحت
باستجماعها ألوراق
ّ
وبعيدا ع��ن اإلم�ل�اءات
حقيقية
رؤاه ب��ه��دوء وس��ي��ادة
ً
ّ
والتهويالت املفتعلة.
كل ذلك ّ
ّ
أن احلراك يف شكله
وبواقعية
يدل
حقيقية ،إىل ّ
ّ
ّ
وجوهره ،بال آفاق وال رؤى .مل يطرح أحد من أهل احلراك
ّ
األقل للتحاور حوهلا .يشي الشكل باملعنى،
بدائل على
السياسي حلقة من جمموعة
بأن إسقاط النظام
واملعنى ّ
ّ
تتجسد يف لبنان واملنطقة بهدف تكوين
أمريكية
حلقات
ّ
ّ
حالية .لقد أسقطوا حسين مبارك،
أنظمة جديدة بدل أنظمة
ّ
وصدام حسني ،ومعمر القذايف ،وأتوا ببدائل بعضها ال
ت��زال ت��دور يف فلكهم ،وبعضها اآلخ��ر انقلب كما يف
اهلية .يف السودان
العراق ،وليبيا اجتهت حنو حرب
ّ
ّ
ولكنهم أدنوا
تقرب من دمشق،
خلعوا عمر البشري ألنه
ّ
هذا البلد بدوره إىل حرب أهلية بل فوضى خ ّالقة.
حصرا إىل
هدف الفوضى اخل ّالقة يف لبنان ال تهدف
ً
ضرب العهد بتطويقه ّ
متنب للمقاومة ،والعقوبات
ألنه
ّ
على حزب اهلل ،ليست اهلدف األب��رز ،وفخامة الرئيس
كما مساحة السيد مدركان هلذه الرؤية .ضرب العهد
السيالسي املهرتئ
واملقاومة وسيلة إلسقاط النظام
ّ
تأسيسي جديد
األمريكي والشروع حنو مؤمتر
باملنظور
ّ
ّ
سياسي جديد للبنان ،وهو مشروع
بهدف تكوين نظام
ّ
ّ
أقل،
معد للبنان منذ سنة  2007ورمب��ا
اسرتاتيجي
ّ
ّ
وقد مسعه املغفور له الوزير السابق فؤاد بطرس من
دبلوماسيني أمريكيني خمضرمني سنة  ،2007وقد طلب
من صديق مشرتك بينه وبني السيد حسن نصراهلل نقل
ما مسعه من األمريكيني إليه.
املفاجأة الكربى اليت مل يتوقعها األمريكيون يف عهد
ب��اراك أوباما دخ��ول روسيا إىل سوريا ،أي إىل جوهر
وحتوهلا إىل قّ��وة العبة وفاعلة ،بل
العربي،
املشرق
ّ
ّ
بأن دونالد ترامب ومايك
فائقة يف
فعاليتها .وما يبدو ّ
ّ
ِ
املباغت بعقل املستثمر
بومبيو يتعامالن مع هذا املعطى
بأن أمريكا ترنو
واملقايض.
القضية اليت أثارها السيد ّ
ِ
ّ
العربي يف قبضتها لتمنع التواصل
إىل إبقاء املشرق
ّ
والرتابط بني الصني وروسيا وإيران .ذلك أن الرتابط
اآلحادية
قادرا على فرض شروطه ومنع
الثالثي يصبح
ّ
ً
ّ
التوسع بهيمنتها وسيطرتها .وقد أظهر
األمريكية من
ّ
ّ
�ي يف ب�يروت ألكسندر زاسبكني وهو
السفري ال��روس� ّ
أول من ّ
أمريكية خ ّالقة،
حذر من أخذ لبنان إىل فوضى
ّ
ّ
أمريكية
بأن روسيا لن تسمح بأن يكون لبنان شوكة
ّ
يف خاصرة سوريا ،واحللف مع إيران وحزب اهلل متني
للغاية.
يفهم من ّ
جزءا من
كل ذلكّ ،
بأن هذا احلراك قد أمسى ً
بأن مطالب
املؤامرة
األمريكية على لبنان .ال يعين ذلك ّ
ّ
واالقتصادية ال تعنيناّ .
إنه خلطأ
املتظاهرين االجتماعية
ّ
فادح ،أن ننعت التظاهرة بكليتها على ّ
أنها اندراج يف هذه
املؤامرة ،فهم لبنانيون أقحاح يتوسلون النهضة للبنان
لكن استهالكه واستعماله
واحلياة الرغيدة واهلانئة فيه.
ّ
غرة حنو هذا التوصيف ّ
جزءا من
بأنه بات ً
أخذنا على حني ّ
األمريكية ،املستهدفة للبنان حبجة تغيري نظامه
املؤامرة
ّ
الروسي-
وحبجة ثانية وهي منعه من االندراج يف الرتابط
ّ
ّ
الصيين ،عن طريق سوريا والعراق.اإليراني
ّ
ً
هدفا بل
العقوبات على حزب اهلل ،وضرب العهد ،ليس
ّ
ضفة مل تزل معلومة
الوسيلة اخلطرية لنقل لبنان من
ّ
ضفة ستكون جمهولة .وأخطر ما يف هذه
ومعيشة ،إىل
اللبنانية فيها واملصارف لتأليب
املؤامرة استهالك اللرية
ّ
ً
وحسنا فعل
اللبنانيني وقيادتهم حنو هذه الفوضى،
رياض سالمة بأن خرج عن صمته وقال كلمته ومشى.
أال وق��ى اهلل لبنان االن��ف��ج��ار وأع����اده إىل التوازن
والسالم.

الكنيسة والتحرك الشعيب :منوذج االنفصال عن اجملتمع
هيام القصيفي
التخبط الذي تعيشه الكنيسة املارونية حيال ما حيصل يف الشارع ،مثري
للقلق ،يف خلفياته ،ليس ألنه حيصل يف ظل القيادة احلالية للكنيسة
وتغيها وفق الظروف ،بل ألن انعكاساته
املعروفة أص ًال بتخبط مواقفها
رّ
على اجملتمع تثري الكثري من االلتباسات.
ميكن بعض الضالعني يف تاريخ الكنيسة أن يضعوا هذا املوقف يف خانة
التوافق مع أدائها يف بعض حمطاتها السود ،ووقوفها ضد الثورات الشعبية
كما يف فرنسا ودول أوروبية ،وإىل جانب ديكتاتوريات عسكرية كما حصل
يف األرجنتني لعقود .فعلى عكس موقفها يف الربازيل ،حيث ظلت الكنيسة
الكاثوليكية اىل جانب ضحايا احلكم العسكري وسقط هلا شهداء كهنة
وراهبات ورهبان ،غطت الكنيسة يف األرجنتني ارتكابات العسكر ،وبقيت
لطخة الوقوف ضد املتظاهرين تالحق أساقفتها وكرادلتها ،ومنهم البابا
احلالي فرنسيس الذي تعرض حلملة تشهري عن فرتة حربيته فيها.
وميكن أن يكون هذا اجلانب من تارخيه قد ساهم يف حماولته تلميع صورته
البابوية ووضعه أسسًا ثورية يف الكنيسة من دون الوصول اىل نهايات
مضيئة .خال موقفه يف  27تشرين األول عن «الشباب اللبناني الذي أمسع
صرخته» ،مل يتطور موقف الفاتيكان ومل نسمع كالمًا صرحيًا لسفارته
يف لبنان عن نظرة الفاتيكان اىل املتظاهرين ومشكالتهم املؤثرة على
مستقبلهم.
مثة معلومات حتدثت عن خلفية فاتيكانية ،وضغط أساقفة معروفني بنظرتهم
الواقعية ،وراء البيان األول الذي صدر من بكركي والقى ترحيبًا من جانب
مؤيدي التحرك الشعيب ،ألنه ينسجم مع روحية اجملمع املاروني الثاني
حول عمل الكنيسة االجتماعي .لكن سرعان ما شهد موقف الكنيسة ،يف
عظات ورسائل وتصرحيات ،ارتباكًا وتدهورًا يف النظرة اىل التحرك الشعيب
وعكس حجم االهرتاء الداخلي على مستوى املؤسسات والقيادات الكنسية
سياسيًا وفكريًا والهوتيًا واجتماعيًا .وجتلى ذلك يف التعامل تصاعديًا مع
نوعية األنشطة اليت يقوم بها املتظاهرون وقطع الطرق ،وصو ً
ال اىل املواقف
الرتبوية وأداء املدارس الكاثوليكية.
ما حيصل يف الشارع ليس انقسامًا سياسيًا بني قوى  8و 14آذار ،كما
حصل عام  ،2005وليس انقسامًا بني مناصري العماد ميشال عون والقوات
اللبنانية عام  .1989ما جيري منذ  17تشرين األول ،حركة شعبية مبنية
على أسس مطلبية اقتصادية واجتماعية ،لكن الكنيسة تعاملت معها بصورة
رمادية ،وكأن مواقفها املبهمة ذريعة كي ال تتهم بأنها منحازة اىل فريق
سياسي مسيحي ووطين .لكنها واقعيًا تصرفت مع احلدث الشعيب على أنه
موجه حصرًا ضد رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون فأرادت الوقوف اىل
ّ
جانبه ،على غرار ما جرى مع الرئيس إميل حلود.
لكن ظروف اليوم خمتلفة متامًا ونوعية التظاهرات مغايرة مبطالبها وحيويتها
ومجهورها .إضافة اىل أن أسلوبها يف التصويب على املتظاهرين جعلها يف
طريقة غري مباشرة تنحاز حكمًا اىل مواقف التيار الوطين احلر بصفته حزب
العهد ،وهو أمر مل يكن حلود ميلكه.
وموقفها مل ي��أت ضد ط��رف سياسي م��ا ،إمن��ا ضد اجلامعيني والطالب
والعمال مهما كانت هويتهم ومهما كان نوع احتجاجهم .وساهم يف تعزيز
هذا التوجه ،منذ االنتفاضة ،ارتفاع أصوات بعض األساقفة املعروفني
توجهاتهم احلزبية ،والذين يضغطون يف أبرشياتهم ومع الكهنة
بوضوح
ّ
ويف مؤسساتهم الرتبوية ويف الدوائر الكنسية واللقاءات اليت جيرونها
للرتويج لفكرة محاية العهد وتياره ،ألنهما مستهدفان يف احلملة الشعبية
احلالية .وينطلق هؤالء من مقاربة تتعلق خبطاب التيار الوطين يف «احلفاظ
على احلقوق املسيحية يف اإلدارة العامة واسرتجاع الوظائف املسيحية
ألصحابها ،وبالدفاع عن حقوق املهجرين املسيحيني» وعناوين مسيحية
أخرى ،وبأن العهد ميثل الشرعية اليت استعادها للمسيحيني بعد أكثر من
فراغ رئاسي.
لكن الواضح من أداء وممارسات رجال يف الكنيسة حماولة غلبة طرف
سياسي على آخر ،معزز بأن التظاهرات وأعمال قطع الطرقات طاولت مناطق
مسيحية ،وبأن املدارس الكاثوليكية معنية بفتح أبوابها ليس ألسباب تربوية
فحسب ،إمنا أيضًا ألسباب تتعلق بدورة احلياة االقتصادية الداخلية ،من
حتصيل أقساط وتأمني رواتب املعلمني وهكذا دواليك ،ما جيعل املوضوع
ً
املالي
واحدة من األولويات احلالية ،وليس التضامن مع احلالة الشعبية
العامة .تتعامل األوساط الكنسية مع التظاهرات على أنها حالة سياسية
وليست مطلبية ــــ اجتماعية .وما مل تدركه هو أنها تساهم بذلك يف تعزيز
االنقسامات السياسية اليت عادت تشهدها العائالت املسيحية كما يف
التسعينيات ويف شكل أكثر حدة من السابق ،وبدعم من شخصيات حزبية
معروفة .وتتعامل مع حاالت الفقر املتنامي ،خبالف نظرة تارخيية لبعض
األساقفة التقليديني ،ومن ذوي العمل االجتماعي البحت ،احملاولني عبثًا مع
بعض املفكرين يف الكنيسة املارونية تغليب فكرة الوقوف اىل جانب احلركة
الشعبية احلقيقية ،يف ظل قاعدة معلومات تتعلق بواقع الشباب اللبناني
وارتفاع اهلجرة والبطالة وانسداد األفق املعيشي أمامهم ،بصرف النظر عن
أي قراءة سياسية ختص أي طرف حزبي مسيحي أو غري مسيحي .ورغم
أن الكنيسة معروفة بعالقتها الطيبة والوثيقة بكبار املصرفيني وأصحاب
الرساميل ،واملعنيني مباشرة باألزمة احلالية ،ويفرتض أنها تعرف منهم
حقيقة الوضع املصريف واملالي السيئ واملقبل على تدهور أكثر ،إال أنها
تتصرف وكأن ما جيري غيمة صيف ،وأنه جمرد تطويق سياسي للرئيس
املاروني وللحزب الذي يقف وراءه ،ال أكثر وال أقل ،بدل التضامن مع
جمتمعها وشبابها بال أي انتماء حزبي .وهو أمر سيضاف اىل سجل أخطائها
تعد وحتصى.
اليت أصبحت أكثر من أن ّ
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مـقاالت وتـحقيقات

هيئة االستشارات عاجزة أمام فساد أوجريو
إيلي الفرزلي

حيصل يف «أوجريو» مل يعد مقبو ً
ال .حتى هيئة التشريع
ّ
تكشف هلا من
واالستشارات يف وزارة العدل وقفت عاجزة أمام ما
خمالفات مالية مرتكبة يف اهليئة .ولذلك ،بد ً
ال من أن توافق على
طلب وزارة االتصاالت إجراء عقد مصاحلة معها عن عام ( 2017بعد
صرف مبالغ طائلة من دون عقد وخالفًا ملبدأ استمرارية املرفق
العام) ،ذهبت إىل التوصية بإحالة امللف إىل النيابة العامة املالية
وإىل هيئة التفتيش املركزي إلجراء املقتضى.
للمرة الثانية خالل شهر ،حتصل وزارة االتصاالت وهيئة أوجريو
القيمني عليهما بهدر املال العام.
بتورط
على «اعرتاف» قضائي
ّ
ّ
فبعد استشارة أوىل خلصت فيها هيئة التشريع واالستشارات
بوجوب ختفيض راتب رئيس أوجريو إىل  48مليون لرية ،بعد
أن كان يتقاضى ،بقرار غري قانوني للوزير مجال اجلراح84 ،
قدمت يف استشارتها الثانية مضبطة اتهام يف حق
مليونًا شهريًاّ ،
املسؤولني يف الوزارة واهليئة على السواء.
فقد رفضت «التشريع واالستشارات» املوافقة على إجراء عقد
مصاحلة بني وزارة االتصاالت و»أوجريو» عن األعمال اليت ّ
نفذتها
اهليئة يف عام  ،2017واليت تبلغ قيمتها  108مليارات لرية (حبسب
طلب االستشارة) ،نظرًا ملا شاب تلك األعمال من خمالفات .ومل
تكتف اهليئة برفض املصاحلة ،بل أفتت ،بعد تفنيد هذه املخالفات
يف مطالعة ّ
تألفت من  23صفحة ،بـ»إحالة امللف إىل النيابة العامة
املالية وإىل هيئة التفتيش املركزي إلجراء املقتضى الذي تراه كل
تضمنته هذه االستشارة».
منهما ضروريًا يف ضوء ما
ّ
وكانت «األخبار» قد أثارت قضية عدم توقيع وزارة االتصاالت
للعقد مع أوجريو يف عام ( 2017ومعظم عام  ،)2018بشكل غري
مربر وخمالف للقانون (راجع األخبار اخلميس  24كانون الثاني
 ،)2019ما أدى حينها إىل تبديد اهليئة لكل رحبها املرتاكم على
قدر بــ 160مليون دوالر ،من دون أي
مدى  10سنوات ،والذي ُي ّ
سند قانوني وخالفًا ألصول وقواعد قانون احملاسبة العمومية.
كذلك ،فإن امللف كان ُعرض أمام النيابة العامة املالية ،بعد أكثر
من إخبار قدمه النائب جهاد الصمد (سبق أن أثار املوضوع يف
قدم كل ما ميلكه من مستندات إىل وزير العدل
جملس النواب ،ثم ّ
واملدعي العام املالي) ،والوزير السابق نقوال تويين ،ويتضمن
وثائق ومستندات تتعلق مبخالفات مالية جسيمة مت ارتكابها يف
هيئة أوجريو خالل عامي  2017و  ،2018حيث استمع القاضي علي
ابراهيم مرات عديدة إىل املدير العام ألوجريو عماد كريدية ،ومل
يقفل امللف بعد.

محو املخالفات بمصالحة!

ّ
ختطت وزارة االتصاالت كل اإلشكاالت القانونية اليت شابت عملها،
وتقدمت يف  30كانون الثاني  ،2019بكتاب إىل وزارة العدل
تطلب فيه إبداء رأي هيئة االستشارات والتشريع مبشروع عقد
مصاحلة مع أوجريو« ،بقيمة  108مليارات لرية ،عن األعمال اليت
ُن ّفذت يف عام  .»2017وأرفقت طلبها باملستندات (جدول النفقات
املؤلف من  67صفحة) .وألنه تبينّ هليئة االستشارات أن هذه
املستندات غري كافية ،وألنه تبينّ أن املبلغ موضوع املصاحلة
يتناقض مع مبلغ سابق كان عرضه كريدية ويبلغ  176مليار لرية،
طلبت يف  19شباط  ،2019إيداعها كامل الفواتري والتفاصيل
هلذه النفقات .وقد حصلت عليها من الوزير حممد شقري يف  4متوز
 ،2019وهي عبارة عن « 22حمفظة حتتوي على ما ال يقل عن 10
آالف صفحة» .
يف  8تشرين األول ،أصدرت رئيسة هيئة التشريع واالستشارات
(عينت منذ فرتة وجيزة ضمن التعيينات
القاضية جويل فواز ُ
القضائية األخرية) وعضو اهليئة القاضي حممد فواز االستشارة
رقم  ،2019/917اليت ّ
متت املصادقة عليها من قبل املديرة العامة
(ع ّينت كذلك يف الدفعة األخرية
لوزارة العدل القاضية روال جدايل ُ
من التعيينات القضائية) يف  10تشرين األول  ،2019وأحيلت إىل
وزارة االتصاالت بتاريخ  15تشرين األول  .2019وتضمنت هذه
املطالعة ،األوىل من نوعها ،الكثري من التفاصيل واملالحظات،
أبرزها:
 عدم مبادرة كريدية إىل طلب توقيع عقد الصيانة والتوصيالتطيلة عام  ،2017ثم انتظاره  9أشهر ليطلب توقيع عقد مصاحلة
قيمته  176.6مليار لرية لبنانية.
 إشارة مشروع عقد املصاحلة الوارد يف كتاب كريدية يف شهرتشرين الثاني  2017إىل مبلغ  176.6مليار لرية ،يف حني أن املبلغ
الوارد يف كتاب املدير العام لالستثمار والصيانة يف شهر كانون
الثاني  ،2019والذي مت اعتماده يف مشروع العقد املقدم إىل هيئة
التشريع واالستشارات ،هو  108مليارات لرية لبنانية ،أي بفارق
 68مليار لرية.
 عدم ّمتكنها (هيئة االستشارات) «من تبيان السبب املوجب لذكر
مبلغني خمتلفني ،والفارق بينهما هائل ،لألعمال عينها اليت ّ
نفذتها
أوجريو خالل عام  2017لصاحل وزارة االتصاالت» .وقد أشارت
عما إذا كانت هذه املبالغ
إىل أن هذا األمر «يفتح اجملال للتساؤل ّ
ومبالغ إضافية أخرى قد مت إنفاقها بالفعل ومل يتم تضمينها
مشروع عقد املصاحلة الراهن».
 إنفاق أوجريو لألموال النقدية املتوفرة لديها لتنفيذ األشغالخارج أية أحكام تعاقدية ترعى هذا اإلنفاق .وهو ما «يطرح تساؤ ً
ال

حول حتديد ماهية مصادر التمويل اليت جلأت إليها أوجريو
لإلنفاق على األشغال خالل عام  2017ومدى قانونية
ً
خاصة وأن وزارة االتصاالت مل
اللجوء اىل هذه املصادر،
تؤمن هكذا موارد حسبما ينص عليه النظام املالي هليئة
أوجريو».
 إيفاد املدير العام هليئة أوجريو موظفي اهليئة خالل عام 2017يف  93مهمة إىل خارج البالد ،بكلفة إمجالية قاربت
 400مليون لرية (بالرغم من أن هذه الرحالت ال يفرتض
أن تكون جزءًا من مهمة تسيري املرفق العام).
 تضمني عقد املصاحلة مبلغًا بقيمة مليار و 247مليونصرف على رعاية
لرية (خالفًا ملبدأ تسيري املرفق العام) ُ
املؤمترات والنشاطات االجتماعية والرياضية واإلعالنية،
وعلى متابعة مواقع التواصل االجتماعي ،وعلى نشاطات

 3مليارات لرية (أشغال) تخرج عن طبيعة عمل أوجريو (مروان
طحطح)

املاراتون الرياضية ،وعلى اخلدمات التسويقية مع النادي الرياضي
يف بريوت ،وعلى دعم النشاط الرياضي يف ساحة ساسني يف
األشرفية ،ورعاية نشاطات مؤسسة منى بسرتس يف األشرفية
وكلفة إعالنات يف جملة اهلديل ،ورعاية مهرجانات صيدا ،وإعالنات
يف جملة رانيا ،ورعاية بطولة االستقالل يف لعبة امليين فوتبول،
ودعم اجلناح اللبناني يف معرض برشلونة خالل عام .2017
 إنفاق أوجريو مليار لرية على عقود خدمات استشارية لـ12شخصًا خالل عام  .2017وقد تبني أن أغلب ما ُدفع هلؤالء يزيد عن
مستحقاتهم الفعلية لذلك العام.
 إنفاق أوجريو  218مليون لرية على شراء مفروشات وموكيتوجتهيزات مكتبية وآالت تصوير لزوم مكتب الوزير السابق مجال
اجلراح.
 إبرام عقود املشرتيات وعقود الصيانة والرتكيب واإلنشاءواملتعهدين من دون احلصول على موافقة
املوردين
بالرتاضي مع
ّ
ّ
ّ
املوقع
وزارة االتصاالت املسبقة عليها كما ينص على ذلك العقد
بني هيئة أوجريو والوزارة عام  2016والذي ينبغي احرتام شروطه
ومواده .كما مل حيصل أي استالم عند تنفيذها مبوجب حماضر
استالم يتم إعدادها من قبل جلان استالم يشكلها وزير االتصاالت
ٍ
قرارات تصدر عنه.
مبوجب

ربر
نفقات بال م ّ

وبعد أن خلصت هيئة التشريع واالستشارات إىل أنها «ال توافق
على السري مبشروع عقد املصاحلة الراهن» ،فقد أعادت التذكري
بعدة أمور استوقفتها ،أبرزها:
تكبدتها أوجريو
اليت
النفقات
من
لرية
 حسم مبلغ  68.6مليارّ
عن األعمال اليت قامت بها يف عام  ،2017وبالتالي التساؤل عن
«مدى وجود نفقات فعلية أخرى مل يتم حلظها يف املصاحلة الراهنة،
وإمكانية ترحيلها بشكل غري قانوني إىل عام  .»2018وما أثارته
لناحية عدم توقيع عقد يوافق عليه ديوان احملاسبة بني وزارة
االتصاالت وأوجريو ينظم العالقة بينهما ،خالل عام  .2017وما نتج
عنه من احتمال عدم تنظيم موازنة للهيئة خالل هذا العام ،ومن
وجوب التساؤل عن مصادر التمويل اليت جلأت إليها أوجريو واآللية
اليت اعتمدتها لإلنفاق على األعمال اليت نفذتها».
بأشغال خترج عن
 وجود نفقات تقارب  3مليارات لرية متعلقةٍ
طبيعة األعمال اليت يقتضي بأوجريو القيام بها وفق ما يستفاد من
غاية إنشائها ،ومن العقد الذي يرعى عالقتها مع وزارة االتصاالت
الذي مت توقيعه واعتماده خالل عام  ،2016والذي كان من
املفرتض أن يتم اعتماده خالل عام ( 2017نفقات السفر ،أتعاب
املستشارين ،عقود الرعاية وشراء املفروشات).

أوجريو 70 :مليار لرية (عقود) بالرتاضي من دون موافقة وزارة
االتصاالت

تضمنها
نبهت اهليئة إىل عدم احرتام موجبات التعاقد الذي
ّ
كما ّ
العقد املربم بني أوجريو ووزارة االتصاالت واملتعلق بعام ،2016
وأهمها
واليت كان من املفرتض أن يتم االلتزام بها خالل عام .2017
ّ
احلصول على املوافقة املسبقة لوزارة االتصاالت قبل توقيع أوجريو
ً
ٍ
عقود بالرتاضي
ممثلة برئيسها  -املدير العام عماد كريدية على
ّ
ختطت قيمتها  70مليار لرية لبنانية تتعلق باملشرتيات والرتكيب
ً
إضافة إىل عدم وجود حماضر استالم
والتجهيز والتلزيم الثانوي،
معدة من قبل
ألعمال عند تنفيذها ،على افرتاض مت هذا التنفيذ،
ّ
جلان استالم ّ
شكلها وزير االتصاالت ،واالكتفاء باستالمها من قبل
مستخدم واحد من أوجريو ،كما حصل يف أكثر من مشروع (األلياف
الضوئية املنفذ من قبل  ،CETعقود صيانة أجهزة التكييف يف
مركز رأس بريوت.)...
يف ختام استشارتهاُ ،
خلصت هيئة التشريع واالستشارات يف
ٍ
سابقة هي األوىل هلا منذ تاريخ إنشائها ،إىل
وزارة العدل ،يف
ً
إضافة له يف منت االستشارة
ما حرفيته« :لكل ذلك ،وملا ورد
ً
ضرورة يف إحالة امللف الراهن مع مرفقاته
الراهنة ،ترى اهليئة
ً
كاملة إىل النيابة العامة املالية وإىل هيئة التفتيش املركزي إلجراء
املقتضى الذي تراه كل منهما ضروريًا يف ضوء ما تضمنته هذه
أعم».
االستشارة ،وما يتضمنه امللف الراهن بشكل ّ
تلك االستشارة وردت منذ شهر ،فهل حتركت املراجع القضائية
املختصة ،السيما النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة املالية،

تصرف باملال العام
وهيئة التفتيش املركزي؟ وهل يدرك من
ّ
خالفًا لقانون احملاسبة العمومية أنه يوجب استعادتها من املال
اخلاص العائد للمخالفني؟ وهل يدرك هؤالء أن أكثر من عشر مواد
من قانون العقوبات ميكن االستناد إليها ملالحقة املسؤولني عن
جرائم تتعلق باملال العام؟

هدر املال العام… خيار كأيّ خيار!

مع تشكيل احلكومة األوىل للعهد ،عمد تيار املستقبل إىل إجراء
تغيري شامل يف وزارة االتصاالت وأوجريو ،بدأ بتعيني مجال اجلراح
وزيرًا ،ثم تعيني باسل األيوبي مديرًا عامًا لالستثمار والصيانة
وعماد كريدية رئيسًا هليئة أوجريو ونبيل ميوت مستشارًا خاصًا
للجراح.
ّ
اجلراح كان رفض توقيع عقد الصيانة والتشغيل
ذه
نف
إجراء
أول
ّ
والفوترة مع هيئة أوجريو عن عام  ،2017بالرغم من أن هذا العقد
كان جاهزًا للتوقيع ،بعدما متت املوافقة املسبقة عليه من قبل
ديوان احملاسبة وبعد حجز االعتمادات وعقد النفقة من قبل مراقب
عقد النفقات يف وزارة املال وتوقيع الرئيس السابق هليئة أوجريو
حجة اجلراح حينها كانت «إدخال
عبد املنعم يوسف على العقدّ .
تعديالت إضافية على العقد» .وإىل حني التوقيع ،طلب من هيئة
أجريو ،يف  10شباط « ،2017االستمرار يف تنفيذ أعمال صيانة
وتوسعة التجهيزات واملنشآت العائدة للوزارة وتقديم اخلدمات
املشمولة بالعقد املوقع يف  2016لتأمني استمرارية املرفق العام،
وذلك ريثما يتم استكمال إجراءات عقد الصيانة والتوصيالت لعام
 .»2017حينها ،كان بإمكان اجلراح احرتام قانون احملاسبة العمومية
وتوقيع العقد الذي بني يديه ،إىل حني إعداد ملف بالتعديالت
املتوخاة وعرضها على ديوان احملاسبة كملحق للعقد ليصار إىل
املوافقة عليه ،لكنه مل يفعل!
تلك اخلطوة اليت أثارت الريبة مل ُتقرأ سوى بنتائجها :عدم وجود عقد
يبيح التحرر من أي إطار تعاقدي ومالي وإداري ،وهذا يعين أن أي
إنفاق سيتحرر من أي رقابة ممكنة ،إن كان داخل وزارة االتصاالت
ودوائرها ،أو عرب أجهزة الرقابة اإلدارية املعتمدة (املفتشية العامة
املالية واملديرية العامة للمناقصات وديوان احملاسبة) أو عرب وزارة
املال املمثلة مبراقب عقد النفقات .الشكوك بديهية حبسب رئيس
نقابة خرباء احملاسبة السابق أمني صاحل .هو يذهب إىل اإلشارة
إىل أن الدولة كلها يفرتض أن تتوقف عن العمل يف حال عدم
وجود سند قانوني للصرف واجلباية ،أي املوازنة ،فكيف باحلري يف
حال عدم وجود عقد تشغيل واستثمار هليئة عامة؟
كل ذلك مل يكن مهمًا ،فقد مت صرف هذه املبالغ اهلائلة من املال
العام من دون أن يعلم بها أحد ،ومن دون أن يتم رصدها أو
إدخاهلا يف أي قيود تعود للدولة اللبنانية ولإلنفاق العام ،ومن
دون احتسابها يف جداول اإلنفاق يف املالية العامة للدولة ،ومن
دون إدراجها يف القيود اليت ّ
تطلع عليها وزارة املال ،وكأن
هذا املال مل يكن موجودًا يف يوم من األيام ضمن أرصدة املال
العام.

كريدية يستغرب عدم املوافقة على عقد املصالحة

ّ
تسلم
نفى املدير العام ألوجريو عماد كريدية أن يكون قد
استشارة هيئة التشريع واالستشارات ،وقال إنها مل تصل إىل
وزارة االتصاالت أو أوجريو.
وفيما قال إنه مسع أن «التشريع واالستشارات» رفضت املوافقة
على عقد املصاحلة ،فقد استغرب هذا القرار ،لكنه رفض التعليق
ّ
تسلمها رمسيًا.
على أسباب الرفض ،بانتظار
وقال إن عقد املصاحلة كان روتينيًا ،ألنه يشمل أعما ً
ال عادية تقوم
بها اهليئة خلدمة  840ألف مشرتك يف اهلاتف الثابت .وبالتالي،
ّ
يشكله توقفها من ضرر
مل يكن باإلمكان التوقف عن تنفيذها ملا
على الشبكة واملشرتكني .كما أوضح أن كل هذه األعمال ُن ّفذت
حسب األصولُ ،
وأرسلت فواتريها كاملة إىل وزارة االتصاالت.
وقد قامت الوزارة ،على أساسها ،بتحويل مشروع عقد املصاحلة
إىل هيئة التشريع ألخذ موافقتها عليه.
أما عن سبب عدم توقيع الوزارة عقدًا مع أوجريو عن ذلك العام،
فقال إن األمر يعود إىل التعيينات اليت جرت يف الوزارة وأوجريو
يف بداية العام ،وإىل الوقت الذي استغرقته التعديالت على
العقد.

صفحة 11

Saturday 16 November 2019

الـسبت  16تـشرين الثاني 2019

Page 11

مـقاالت وتـحقيقات

قانون اإلثراء غري املشروع :كذبة جترجر أكاذيب

احلريري :لن أكون رئيس حكومة اآلخرين

راجانا حمية
 76عامًا صار عمر قانون «اإلثراء
غري املشروع» ،إال أنه بقي بال
مفاعيل .منذذاك ،مل ُتسجل أي
شكوى أمام القضاء جبرم اإلثراء
غري املشروع .هذا مشهد سوريالي،
ولكنه ليس استثنائيًا ،وهو منوذج
واحد عن قوانني كثرية وضعتها
السلطة حلفظ ماء الوجه ،من دون
أن يعين أنها قابلة للتطبيق.
ُ
قر قانون «اإلثراء
عام  ،1953أ ّ
(ع ّدل مرة واحدة
غري املشروع» ُ
عام  ،)1999يومذاك ،كان كميل
مشعون يرأس البالد .يف الرتتيب
الزمين ،كان األخري الرئيس الثاني
يف البالد اليت مل تكن قد أكملت
العقد األول من االستقالل .اليوم،
تقف البالد على عتبة العقد الثامن
ما بعد «التحرير» .مات كميل
مشعون ،وأتى بعده  12رئيسًا
مرت حرب طاحنة استمرت
وعهدًاّ .
 15عامًا وحروب صغرية واتفاقات
وتسويات ،وال يزال القانون «على
ّ
حطة إيد مشعون».
طوال  76عامًا ،مل يتغيرّ شيء.
ليس ألن أحدًا مل يسرق أو يراكم
ثروته بطريقة غري مشروعة ،بل
ألن القانون ال قيمة له« .كذبة
كبرية» ،على ما يقول غسان
خميرب ،الربملاني السابق .كذبة
جترجر «أكاذيب» أخرى ،مقصودة
يف معظمها ،عن قوانني ُوضعت
كي ال تطّبق .واألمثلة كثرية هنا،
ستعد
من قوانني سابقة وقوانني
ّ
الحقًا ،منها ،مث ًال« ،كذبة» مشروع
السرية املصرفية
قانون رفع
ّ
ومشروع قانون استعادة األموال
املنهوبة .قوانني «مستحيلة»
ّ
«السلة اللي ما
حد ما
وتشبه إىل ّ
بتعب مي» ،ألنه منذ  76عامًا «ال
يّ
توجد شكوى واحدة أمام القضاء»،
ّ
«يتعذر إثبات اجلرائم اليت
وألنه
ينص عليها القانون».
ّ
يف اآلونة األخرية ،كانت مثة حماولة
لتسجيل أول دعوى حتت عنوان
«اإلثراء غري املشروع» ،عندما
ادعت النائب العام االستئنايف يف
ّ
جبل لبنان ،القاضية غادة عون،
على رئيس احلكومة السابق جنيب
ميقاتي .لكنها ،كانت «كذبة»
االدعاء جاء
هي األخرى .إذ أن
ّ
على أساس «خمالفته لتعليمات
املصرف املركزي يف ما خيص ملف
القروض السكنية» ،وليس على
أساس اإلجابة على سؤال كيف
راكم ثروته؟ هكذا ،بقي اإلثراء
غري املشروع جمرد قانون مكتوب
يع أحد مساوئه
على الورق ،مل ِ
اليت تبدأ من تعريف «اإلثراء غري
املشروع» يف املادة األوىل ،وال
تنتهي باملادة األخرية (املادة 20
ضمنًا).
يف الفقرة األوىل من املادة
املشرع اإلثراء غري
يعرف
األوىل،
ّ
ّ
املشروع بأنه «اإلثراء الذي حيصل
عليه املوظف والقائم خبدمة عامة
والقاضي أو كل شريك هلم يف
اإلثراء ،أو من يعريونه امسهم،
بالرشوة أو صرف النفوذ أو
استثمار الوظيفة ،أو العمل املوكول
إليهم (املواد  351إىل  366من
قانون العقوبات) ،أو بأي وسيلة
من الوسائل غري املشروعة وإن مل
تشكل جرمًا جزائيًا» .مشكلة هذا
التعريف امللتبس أنه «ال يدين
أحدًا» .ما حيمله التعريف جمرد

استعراض ملا يعترب أسبابًا لإلثراء
غري املشروع ،ولكن من دون أن
يعين أن ّ
مثة شيئًا مثبتًا .فالرشوة
حبد ذاتها ليست إدانة وإمنا فعل،
ولكي تصبح إدانة عليك بالدليل،
أي أن تثبت اجلرم األصلي .مبعنى
آخر :إثبات كل رشوة حصلت
وتوثيقها حتى تصبح اإلدانة
واقعًا .وهذا أمر سوريالي بطبيعة
احلال .إذ أن توثيق الرشوة وإثبات
كيفية صرف النفوذ أو استثمار
الوظيفة «يكاد يكون مستحي ًال»،
يقول خميرب.
مثة جانب «هزلي» آخر يتعلق مبسألة
التصريح عن الذمة املالية (املواد
 7 ،6 ،5 ،4من الفصل الثاني
التصريح عن الثروة) .حبسب
هذه املواد ،يفرتض أن يتقدم
كل عامل يف الشأن العام أو من
يتوىل مسؤولية فيه (ممن ُذكرت
أمساؤهم يف املادة األوىل) عند
مباشرته العمل «يبني فيه األموال
املنقولة وغري املنقولة اليت ميلكها
هو وزوجته وأوالده القاصرون
(…) على أن يودع لدى املراجع
املختصة ( .»)...يف املبدأ ،تكمن
أهمية ذلك التصريح يف معرفة ما
ميلك ،لسؤاله عند املغادرة «عما
صار ميلك» .غري أن هذا املبدأ
هو اآلخر بال تطبيق ،واملشكلة
تشعب اجلهات اليت
هنا تعود إىل
ّ
يودع لديها التصريح ،وهي 11
جهة ،تصب يف نهاية املطاف يف
مصرف لبنان .وهذا ما جيعل من
الصعب حتديد اجلهة املسؤولة عن
البت يف تلك التصاريح وفتحها.
ّ
هذه نقطة إضافية جتعل من
القانون «لزوم ما ال يلزم» .ويف
هذا اإلطار ،يشري خميرب إىل أنه
يف عام  ،2016كان مثة  76ألف
تصريح بالذمة املالية مودعة يف
مصرف لبنان ،لكن بقيت مظاريف
مغلقة ،إذ أن «مغلفًا واحدًا مل
ُيفتح» ،نظرًا «لعدم وجود جهة
تفتحها»! من هنا تكمن أهمية
«إقرار اللجنة الوطنية ملكافحة
الفساد» ،حبسب خميرب .وهي
رد قانونها
اللجنة نفسها اليت ّ
رئيس اجلمهورية ،ميشال عون،
قبل أشهر.
يف «العورة» الثالثة من القانون،
ميكن احلديث عن املادة العاشرة
اليت تنص على أنه حيق «لكل
متضرر أن يقدم شكوى خطية
ّ
موقعة منه للنيابة العامة أو
مباشرة لقاضي التحقيق األول
يف بريوت» .هنا ،ورغم «أحقية»
املتضرر بالتقدم بشكوى خطية يف
موضوع اإلثراء غري املشروع ،إال
أنه عمليًا حيتاج املتقدم بالشكوى
إىل أن يثبت أمام القضاء الصفة
واملصلحة اللتني تدفعانه للتقدم
بشكواه .علمًا أنه يف موضوع
املال العام أو حتى مال «الغري»،
«ما يف صاحب مصلحة» ،األمر
الذي يستحيل معه إثبات الصفة
واملصلحة .أما ،يف ما لو حصلت
«معجزة» وأثبت الشاكي صفته
ومصلحته ،فعليه أن يضم إىل
كونت
ادعائه «املستندات اليت ّ
قناعته» ،وأن «يسند» شكواه
بكفالة مصرفية «بقيمة  25مليون
لرية» .أما يف حال اخلسارة،
وهي أمر واقع( ،لكونه ال ميلك
األدلة ،إن كان من ناحية إثبات

نقوال ناصيف
اجلرمية أو حتى قيمة التصريح) ،ويف
حال تقرر منع احملاكمة ،فقد أعطى
القانون للمرجع املختص قرار «تغريم
الشاكي مببلغ ال يقل عن ماييت مليون
لرية لبنانية وبالسجن من ثالثة أشهر
كحد أدنى إىل سنة بقرار نافذ على
أصله ،كما له أن يقرر إلزام الشاكي
املشكو ضده بدفع
بناء على طلب
ً
ّ
تعويض عن األضرار اليت حلقت به
جراء تقديم الشكوى (املادة
من ّ
 !»)15وهو ما يعين حرفيًا أنه «ما
ترفعوا دعاوى».
ال تنتهي الكذبة هنا ،فهناك املادة
 12أيضًا (الفقرة ب) ،اليت تربط
بني اإلثراء و»مظاهر الثراء اليت ال
تتفق مع تلك املوارد» .فلئن كان
ُيسمح للنيابات العامة أو لقاضي
التحقيق التقدم بشكوى إذا تبني أن
مظاهر الثراء ال تتوافق مع «مداخيل
املشكو منه» ،إال أن ذلك يبقى يف
ّ
إطار «القرينة» ،فقاضي التحقيق
يدعي على «ظاهر الثراء» ،وهذا
هنا ّ
ال يكفي حبسب النظام اجلزائي
لإلدانة ،إذ أن ذلك حيتاج إىل دليل.
فالقرينة حبسب قانون العقوبات
«تكفي للمالحقة وليس لإلدانة».
السؤال هنا ،ما الذي جيعل تلك
يعدد
النصوص غري قابلة للتطبيق؟
ّ
أسباب ،وإن كان يف
خميرب مجلة
ٍ
نهاية املطاف يعود إىل التعريف.
وهذا ليس جوابًا عبثيًا .هذا بيت
القصيد .فالتباس تعريف اإلثراء غري
املشروع هو ما جيعل من الصعوبة
مبكان الوصول إىل ّ
حل هذه املعضلة.
واملطلوب هنا تعديل هذا التعريف،
وتوضيح االلتباسات يف جممل مواد
القانون .وهو ما فعلته جلنة اإلدارة
والعدل على مدى  35جلسة «برشت»
خالهلا القانون .بعدها ،خرج املوضوع
املعدلة ،ومن أبرز التعديالت
بنسخته
ّ
«توضيح اإلثراء غري املشروع استنادًا
إىل التعريف القانوني املتعارف
عليه دوليًا ،وحتديدًا املادة  20من
اتفاقية األمم املتحدة» .معادلة
بسيطة لإلثراء غري املشروع ختتصر
بـ»الزيادة الكبرية يف الذمة املالية
للموظف أو متولي السلطة العامة أو
القاضي ال تربرها مداخيله العادية
الشرعية» .وبالتالي ،إذا ثبت هذا
الشيء ،على املوظف حينها «أن
يثبت أن هذه الثروة تراكمت بفعل
مداخيل مشروعة» .هذا جزء أول
من «حل ثغرة التعريف» ،حلقها يف
جلسات الحقة حل ثغرات تصريح
الذمة املالية والصفة واملصلحة و...
اليت طالبت اللجنة بأن تكون صاحبة
الفصل هنا اللجنة الوطنية ملكافحة
الفساد.
معدة «جاهزة»
اليوم ،مثة نسخة
ّ
من قانون اإلثراء غري املشروع،
منذ عام  ،2017إال أنها عالقة أمام
إحدى اللجنتني ،إما الدفاع وإما جلنة
املال واملوازنة .وهذا من املفرتض
أن يكون أول بند يف اهليئة العامة
للمجلس النيابي .مثة مطلب آخر يتعلق
بالقوانني املنوي صياغتها ،ومنها
قانون استعادة األموال املنهوبة،
إذ يفرتض باملقبلني على صياغته
أن يكون يف احلسبان مناقشته على
ضوء «التعديالت اليت أجريت على
قانون اإلثراء غري املشروع» ،خيتم
خميرب .وهذه ليست دعوة جمانية،
وإمنا تأتي من صلب الرتابط بني
اإلثراء غري املشروع واستعادة
األموال املنهوبة.

رغم ما يشاع عن مشاورات جانبية متفاوتة
االهمية يف القصور ،اال ان ابواب هذه تبدو
موصدة متامًا امام تأليف حكومة جديدة.
شروط وشروط مضادة حتول منذ ما بعد
 29تشرين االول دون تفاهم احلد االدنى.
التكليف بدوره مؤجل.
بانقضاء اسبوعني على استقالة رئيس
احلكومة سعد احلريري ،كأن البالد ال تزال
يف اليوم االول .مل يرتاجع اي من االفرقاء
تصوره للحكومة اجلديدة.
عن اصراره على
ّ
ليس خافيًا ان املشكلة باتت تدور من حول
افرقاء ثالثة فقط ،هم املعنيون ليس بتأليف
احلكومة فحسب ،بل ايضًا بتفاقم املأزق
اخلطر الواقع :رئيس اجلمهورية ميشال عون
والرئيس املستقيل وحزب اهلل.
مل يكن صعبًا مالحظة خلو خطاب االمني
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل من
اشارات اجيابية ،او سلبية ،حيال ما جيري
من تفاوض على تأليف احلكومة ،خصوصًا
أن التواصل املباشر بني احلريري واحلزب
علين ومكشوف.
يف الغالب ،يف مفاصل االرتباك كما
التفاوض الشاقُ ،يرسل نصراهلل بعض
العالمات لتوجيه مسار هذا التفاوض إما
حنو التصلب او حنو احللحلة ،فيضع له
ّ
خيفضها.
مرات سقوفًا عالية ومرات اخرى
وهذا ما تفاداه البارحة .كذلك ُينتظر ما قد
يعلنه مساء اليوم رئيس اجلمهورية يف حوار
متلفز بإزاء الصعوبات اليت يواجهها تأليف
احلكومة.
قد ال يبدو قلي ًال ابدًا ،هذه املرة ،حجم
التناقض الذي حيوط مبوقفي احلريري
وحزب اهلل من التأليف .مع ان احدًا مل يعد
يأتي على ذكر التكليف ،كما لو ان احلريري
يتصرف
 من دون تكليف دستوري بعد -ّ
على ان االمر معقود اللواء له ،وعليه تاليًا
التفاوض املبكر على تأليف احلكومة اليت
يريد تأليفها ،اال ان عدم مبادرة رئيس
اجلمهورية اىل حتديد موعد لالستشارات
النيابية امللزمة يعكس وجهًا آخر للمأزق،
ودلي ًال اضافيًا على ان بشائر اخلروج من
املشكلة تتنظر بارقة هذا املوعد ،سواء كان
احلريري أم ال.
بيد ان معطيات غري قاطعة تتحدث عن
احتمال حتديد الرئيس ما بعد منتصف هذا
االسبوع موعدًا لالستشارات النيابية امللزمة،
وإن من دون استكمال التفاوض على تأليف
احلكومة وال انتظار نتائجها حتى .الواضح،
تبعًا لذلك ،ان موقف عون ال يتمايز عن
موقف احلزب ،وكالهما على طرف نقيض
مما ينادي به احلريري ويشرتطه:
 - 1حبسب ما مسعه احمليطون به ،يقول
احلريري« :لن اكون رئيس حكومة اآلخرين».
مكملة ملا ثابر على االصرار
عبارة مقتضبة
ّ
عليه منذ استقالته يف  29تشرين االول،
وهو رفضه ترؤس حكومة على صورة
احلكومة املستقيلة اليت فيها سياسيون،
وفيها تكنوقراط ينتمي معظمهم اىل الكتل
الرئيسية للوزراء السياسيني ،من غري ان
يكون يف وسع احد متييز الوزير السياسي
عن الوزير التكنوقراطي يف هذه الكتلة او
تلك ،سوى يف التجرؤ والنربة والصالحية
املنوطة به للتعبري عن موقف سياسي.
بذلك ميسي هؤالء على صورة اولئك بال اي
تفريق.
على حنو كهذا ،فإن حكومة جديدة خمتلطة
وفق ما يتمسك به حزب اهلل ،تعين إخراج
احلكومة املستقيلة من القرب وبعث الروح
فيها ،كأن ما حدث منذ  17تشرين االول مل
يقع ابدًا .االمر الذي يرفض احلريري جتاهله،
وكذلك إظهار اي استعداد للتساهل بإزاء
تأليف حكومة خمتلطة يتوقع ان تسقط بعد
اشهر قليلة ،على صورة حكومته املستقيلة.
بفضل الوزراء العائدين  -وبينهم «عناوين
كراهية» رمسها احلراك الشعيب  -او

نظرائهم لدى كتلهم ،لن خيرج الناس من
ّ
وسيتعذر عليه حتقيق اي اجناز .اكثر
الشارع
توجسه من انهيار
الرجل
يكتم
ال
ذلك،
من
ّ
يقع ليس يف ظل حكومة كهذه ،بل يف ظله
هو بالذات.
 - 2خالفًا ملا يقول به حزب اهلل ،ال يريد احلريري
ِ
«الضباع» اليت
يف حكومة يرتأسها طرازًا من
ابصرها ،ليس يف حكومته املستقيلة فحسب،
بل يف معظم احلكومات املتعاقبة منذ اتفاق
ِ
«الضباع» -
الدوحة عام  .2008ليس هؤالء
اذا كان ال بد من متييزهم عن وزراء ودعاء
غالبًا ما يوصف به التكنوقراط  -إال جتسيدًا
ملوازين قوى يصر عليها حزب اهلل وتؤيده
حتمًا حركة امل ،متثل الغطاء السياسي حلكومة
مل تعد تستمد منذ ذلك االتفاق شرعيتها
سوى من هذه املوازين حصرًا.
ليس سرًا ان اتفاق الدوحة ،باألعراف اليت
أنتجها وأجنب من خالهلا احلكومات املتعاقبة
شرع فائض القوة
مذذاك والتزمتها هذه،
ّ
حلزب اهلل يف السلطة االجرائية على حنو مل
يكن لديه مذ دخل اليها للمرة االوىل عام
ُ .2005و ِّزر حينذاك بغري حزبي او ً
ال مع حكومة
الرئيس جنيب ميقاتي ،ثم يف ما بعد اصبح
وزراؤه حزبييه املوثوق بهم بدءًا من حكومة
الرئيس فؤاد السنيورة عام  .2005فائض
القوة هذا مل مينح حزب اهلل فاعلية التأثري يف
فرض وزرائه احلزبيني فحسب ،بل ايضًا يف
فرض وزراء حلفائه كالتيار الوطين احلر وتيار
املردة وحزب الوزير السابق طالل ارسالن
انتهاء يف احلكومة املستقيلة بوزير لنواب ّ
سنة
مستقلني مناوئني للحريري .مذذاك اصبح
احلزب هو احلارس الفعلي لتوازن القوى يف
جملس الوزراء ،ودرجت احلكومات املتعاقبة
على ان ال تبصر النور قبل ان يعطيها الضوء
االخضر .اما توقيع رئيس اجلمهورية والرئيس
املكلف منذ والية الرئيس ميشال سليمان،
فليس سوى مسألة عابرة لئال يقال شكلية يف
حمتواها ،وإن هي ذات حتمية دستورية.
مل يكن حزب اهلل بريئًا يف حاالت كثرية من
تأخر تأليف حكومات عدة ،من غري ان يكون
بالضرورة وحده العلة .من اجل ذلك حيتاج،
يف احلكومة اجلديدة ،كما يف الالتي سبقتها،
ِ
«الضباع» الذين هم يف الواقع
اىل اؤلئك
وزراء الصف االول الذين يطلب احلراك
الشعيب اخراجهم من احلكومة ،ويالقيه احلريري
بالقول انه ال يقبل حبكومة فيها هؤالءُ .يقصد
بهم جربان باسيل وعلي حسن خليل ووائل
بوفاعور واكرم شهيب وآخرين مماثلني مروا
يف حكومات سابقة.
 - 3مع ان حزب اهلل يعتقد بأن احلريري
ّ
سنيًا ،وان من الظلم الظن بأن
هو األول
منافسيه احملتملني يف الطائفة يوازونه تأثريًا
يف الشارع السنيّ  ،كما امام اجملتمع الدولي
 وبني هؤالء َمن حيوط نفسه بهالة وهميةصدقها بالفعل  -ويعلم احلزب ايضًا ان
ُي ّ
احلريري مل يعد االول سعوديًا من دون ان
يكون اي من اآلخرين َخَل َفه يف هذا االمتياز،
اال ان الرجل يظل بالنسبة اليه حاجة يف
املعادلة الداخلية ومع اخلارج .اضف رغبته
ّ
سنية  -شيعية
يف تفادي إحياء حساسية
ليس اآلن اوانها ،وال التالعب باحجام الزعامة
ّ
السنية .مع ذلك رفض حزب اهلل بصوت عال
إقران احلريري عودته اىل السرايا بشرط
تأليف حكومة تكنوقراط خالصة ،ال وزير
سياسيًا فيها.
يتناقض هنا موقفا الطرفني :مواصفات
تكنوقراط الرئيس املستقيل ختتلف عن تلك
اليت يتحدث عنها حزب اهلل مبوافقته على حكومة
تكنو  -سياسية .وزراؤه التكنوقراط هم جزء
ال يتجزأ من موقعه وخياراته االسرتاتيجية
والوطنية وثقافته السياسية .لذا يرى احلزب
من جهة ان التكليف شيء والتأليف شيء آخر،
ومن جهة اخرى ان ترؤس احلريري حكومة ال
يعين ان تكون حكومته هو وفق املواصفات
اليت يطرحها.
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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

صـدام بـني سـالمة واملـصارف
محمد وهبة

يتفرجون
ما الذي يفعله رياض سالمة وأصحاب املصارف؟ ملاذا
ّ
على األزمة ،ويتقاذفون يف ما بينهم ومع القوى السياسية
مسؤولية األزمة املستفحلة؟ هل هو العجز عن إجياد حلول ،أم
أن ّ
مثة من يلعب لعبة «حافة اهلاوية» لتحقيق أهداف سياسية ،أو
ّ
لتحصيل صالحيات استثنائية؟
مل يكن قرار إغالق مصرف لبنان واملصارف السبت (املاضي)
ّ
مؤشرًا سلبيًا جدًا على ما حصل خالل
من دون أي م ّربر ،إال
األسبوع املاضي وما سيحصل تاليًا ،إذ إنه يأتي بعد جفاف سيولة
املصارف النقدية بالدوالر ،وبعد اجتماع عاصف عقد أول من أمس
بني مجعية املصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة ملناقشة
رغبة املصارف يف إعالن رمسي إلجراءات تقييد عمليات السحب
والتحويل (كابيتال كونرتول) ،ومدى كفاية سيولتها يف مواجهة
هلع الزبائن .ورغم أن املؤشرات تنذر بأن األسوأ قادم وسط
ختبط سالمة واملصارف والقوى السياسية ،إال أن مثة ما هو مريب
ّ
يف ردود فعلهم ،مع احتمال أن يكون التوتري جزءًا من عملية
الضغط لتأليف حكومة تتعهد مسبقًا بتنفيذ ورقة الرئيس سعد
يهددون بوقف «سيدر».
احلريري ،الذي أبلغ املعنيني أن املاحنني ّ
فهل هناك من يدفع يف اجتاه إعادة ترميم بنية نظام الفساد عرب
منح سالمة صالحيات استثنائية بتشريع يصدر عن جملس النواب،
وفرض مسار اخلصخصة سياسيًا كشرط إلعادة إحياء «سيدر»؟
تردد عن رفض رئيس جملس النواب
مثة من يقول إنه رغم ما ّ
بري طلب املصارف الرامي إىل تشريع مسألة تقييد عمليات
نبيه ّ
اجلدي بينهم يكمن يف
السحب والتحويل بقانون ،إال أن النقاش
ّ
إمكان إصدار تشريع مينح سالمة «صالحيات استثنائية» يف اجملال
املالي والنقدي .مشكلة هذا االقرتاح أنه مطاط مبا فيه الكفاية
ليشمل ّ
سلة واسعة من اإلجراءات واالتصاالت يف لبنان واخلارج
والقيام بإجراءات نقدية واقتصادية ،وكل ما ميكن أن يندرج يف
إطار «إدارة األزمة» والضغط يف اجتاه تشكيل حكومة ّ
توقع تنفيذ
ورقة احلريري «على بياض».
مضي سبعة أيام عمل على فتح املصارف
التطور يأتي بعد
هذا
ّ
ّ
أبوابها .الالفت أن املصارف اقفلت السبت واالثنني املاضيني أيضًا
بذريعة «عيد املولد النبوي الشريف» .يوما إقفال على هذا العيد،
ٌ
سابقة مل حتصل قب ًال يف قطاع يدار من طبقة تستغل موظفيها منذ
سنوات ،وزادت ساعات عملهم بذريعة «اإلنتاجية» .اليوم مطلبها
خفض ساعات العمل .فهناك عدد من املصارف أصدر قرارات
قضت خبفض عدد ساعات العمل للموظفني وتقليص أجورهم مبا
يوازي الثلث.
جاءت هذه القرارات يف السياق اآلتي :املصارف مل تفتح أبوابها
إال بعد سلسلة اجتماعات قضت بتطبيق أقسى أنواع تقييد عمليات
السحب والتحويل ،فألغت أو قلصت التسهيالت املصرفية
وحددت سقوف سحب نقدية متدرجة نزو ً
ال بالدوالر
للشركات،
ّ
وباللرية ،وخفضت سقوف السحب عرب بطاقات االئتمان ،وفرضت
عموالت «لئيمة» على السحب النقدي باللرية وبالدوالر قبل أن
متتنع الحقًا عن صرف الشيكات نقدًا ،واألهم أنها امتنعت عن
حتويل أموال صغار املودعني إىل اخلارج ،سواء لتلبية طلبات
االسترياد وسائر االلتزامات عليها ،أو لسحبها إىل مكان «آمن».
املتشددة ،تبينّ أن هناك أموا ً
ال تسللت
ووسط هذه اإلجراءات
ّ
إىل اخلارج خالل فرتة اإلقفال واألسبوع املاضي .هذه األموال،
حبسب مصادر مطلعة ،عائدة ألعضاء جملس إدارات املصارف
وكبار مساهميها وكبار املودعني ،فيما «علق» صغار املودعني
وسط أزمة تنذر بانهيار واسع.

هل يفوز سالمة بقانون يمنحه صالحيات استثنائية؟

حملية وأجنبية ،رفع
نية أفراد وشركات
ّ
وتسربت معطيات عن ّ
ّ
دعاوى إفالس على املصارف المتناعها عن سداد االلتزامات من
رصيد حساباتها .أحد أبرز األمثلة على ذلك ،أن مصنعًا كبريًا يف
الشويفات له صلة عضوية مع شركة عاملية ،يعتزم رفع دعوى
على أحد أكرب املصارف بسبب امتناعه عن حتويل مبلغ  700ألف
دوالر إلخراج كميات مستوردة من السكر من مرفأ بريوت .تبينّ
أن الصناعي حيتاج إىل أوراق تثبت حتويل األموال ملرسلي الشحنة،
وهي أوراق يستحصل عليها من املصرف .وتبينّ أيضًا أن لديه
حسابًا جاريًا لدى املصرف بقيمة  5ماليني دوالر ،لكن إدارة
املصرف رفضت حتويل  700ألف منه ملرسل الشحنة .كذلك ،تبينّ
أن صاحب املصنع نفسه أرسل رواتب املوظفني إىل املصرف ،إال
أنها مل تنزل يف احلساب إال بعد أيام ،فيما مل يتمكن املوظفون من
سحب كامل قيمتها بسبب سقف السحب املتدني!
وينقل عن أحد احملامني املعروفني يف عامل املصارف ،أن زبائن
أجانب اتصلوا به طالبني متثيلهم لرفع دعاوى على مصارف متتنع
عن تغطية التزامات عليهم يف اخلارج...
كرة النار هذه تكرب يومًا بعد يوم ،فيما يرفض سالمة واملصارف
حتمل مسؤولية ما ميكن أن حيصل .ففي اجتماع عقد
والسياسيون ّ
أول من أمس يف مصرف لبنانّ ،
اتهم سالمة املصارف بتهريب
عز احلاجة إليها ،طالبًا منها استقدام سيولتها
األموال إىل اخلارج يف ّ

بالدوالر املودعة لدى مصارف املراسلة والبالغة قيمتها  9مليارات
ردت املصارف بأن هذه األموال موجودة يف اخلارج لتغطية
دوالرّ .
التزامات املصارف البالغة  13مليار دوالر .النقاش أظهر أن بعض
متتد على سنوات مقبلة وليس فوريًا ،فلماذا حتتفظ
االلتزامات
ّ
املصارف بهذه األموال يف اخلارج وهي كانت قد استقدمتها سابقًا
لالستفادة من أرباح اهلندسات السخية؟ أليس اليوم هو الوقت
املناسب الستعمال هذه األموال يف سبيل تهدئة هلع املودعني
والزبائن؟

مكتّف و»املركزي» يُحجمان عن ضخّ السيولة النقدية بالدوالر رغم
جفاف املصارف

انتهى النقاش على اتفاق يتضمن إمداد املصارف بسيولة تبلغ
مليار دوالر .لكن هذا األمر مل يدفع املصارف إىل فتح أبوابها
اليوم ،ما يثري الريبة .وتبينّ  ،حبسب املعلومات ،أن مصرف لبنان
وشركة شحن األموال اململوكة من ميشال ّ
مكتف ،امتنعا عن تسليم
األموال النقدية للمصارف ،ما أوحى بأنه يتم تسعري األزمة بد ً
ال
من معاجلتها ،رغم أن سالمة نفسه حتدث يف مقابلته على قناة
«سي أن أن» األمريكية عن انهيار خالل أيام  .إال أن ردود الفعل
«الباردة» نسبيًا جتاه أزمة من هذا النوع ،سواء من سالمة أو
املصارف أو القوى السياسية والدول الغربية حميرّ ة جدًا ،فإما هم
يتخبطون يف مستنقع موحل ويتقاذفون مسؤولية االنهيار املقبل،
ّ
وإما ّ
خيططون للسطو على ما تبقى من مقدرات.

حزب محمد شقري يهدّد بالتصعيد

عقد ممثلو أصحاب العمل («اهليئات االقتصادية») اجتماعًا
استثنائيًا ،اواخر االسبوع املاضي ،برئاسة وزير االتصاالت يف
حكومة تصريف األعمال حممد شقري ،وأصدروا بيانًا يشري إىل أن «ما
جيري يف البالد من حراك شعيب وتطورات غري مسبوقة ،يستدعي
استنفارًا تامًا وشام ًال لكل القوى السياسية» ،متحدثني عن تراكم
األزمات واألحداث منذ أشهر« ،ما أفقد املؤسسات مناعتها وبات
يهدد مصري اآلالف منها ومئات اآلالف من اللبنانيني العاملني
فيها» .البيان ركز على مطلب واحد يكمن يف «عدم إضاعة املزيد
ّ
حمذرين من أن
من الوقت والذهاب فورًا إىل تشكيل حكومة»،
«عدم القيام باإلجراءات الدستورية الالزمة لتكليف رئيس للحكومة
العتيدة والقيام فورًا بتشكيلها( ،وإال ،فإن اهليئات االقتصادية)
سرتى نفسها مضطرة اىل اختاذ خطوات تصعيدية غري مسبوقة
مطلع األسبوع املقبل».

البنك الدولي :أسبوع للتشكيل وإال!

كان الفتًا تصريح املدير اإلقليمي للبنك الدولي ساروج كومار
لوكالة «أسوشيتد برس» وحتذيره من خماطر متزايدة على
االستقرار االقتصادي واملالي يف لبنان .بدا كأنه صوت من
بني أصوات طالبت بضرورة تأليف حكومة جديدة «خالل أسبوع»،
مشددًا على ضرورة «التوصل إىل ّ
حل سياسي لألزمة القائمة يف
ّ
وتولي حكومة ذات صدقية السلطة ،بهدف القيام بإصالحات
لبنان
جريئة طموحة» .ال أحد يعلم ما هي اإلصالحات اجلريئة والطموحة،
إال أنه كان أوضح عندما لفت إىل قلقه من تداعيات ما حيصل على
«الفقراء اللبنانيني ،والطبقة الوسطى ،واملشاريع االقتصادية».
ترى هل يقصد مشاريع سيدر اليت ّ
تبنتها ورقة الرئيس املستقيل
سعد احلريري؟

رفض للتدخل الفرنسي:

املطلوب إطالق جورج عبداهلل فقط!
إيلده الغصني

الفرنسي إىل بريوت بهدف إجراء لقاءات
الدبلوماسي
مير وصول
مل ّ
ّ
ّ
ّ
حترك أمام السفارة
مع السلطة
و»ممثلني عن احلراك» ،من دون ّ
الفرنسية يف بريوت .حناجر املعتصمني عند مدخل السفارة على
ّ
«حرية...
طريق الشام الثالثاء املاضي ،أطلقت الصرخة األوىل
ّ
جورج عبداهلل!».
الفرنسية حضر يف اهلتافات والصور،
اسم املعتقل يف السجون
ّ
األجنبية،
ويف السبب الرئيسي للدعوة لالعتصام «رفضًا للتدخالت
ّ
وضد زيارة املبعوث الفرنسي بينما املطلوب الوحيد من الدولة
ّ
الفرنسية هو اإلفراج عن املناضل عبدهلل املعتقل لديها منذ أكثر
ّ
مسوغ قانوني».
من  35عامًا دون
ّ
ً
قبيل موعد االعتصام وصل ،كما كان معلوما ،مدير دائرة الشرق
األوسط ومشال أفريقيا يف وزارة اخلارجية الفرنسية كريستوف
أصروا على
لكن املعتصمني
فارنو على أن يبدأ لقاءاته اليوم،
ّ
ّ
رفض حضوره قائلني «مش مرغوب ومش مرغوب ،جيي كريستوف
ّ
تدخل أي سفارة يأتي يف سياق «رفض
مش مرغوب» .رفض
مساعدة أي طرف النتفاضتنا اليت تهدف إىل إسقاط نظام مرتهن
الرد على من سيجلسون مع املبعوث الفرنسي فهو
للخارج» ،أما
ّ
«فليسافروا إىل فرنسا».
ّ
ّ
مذكرة
األجنبية،
بالتدخالت
نددت
صرخة احلاضرين أمام السفارة ّ
ّ
أن «شعيب انتفض شعيب ثار ،شعيب رفض االستعمار»« ،يا
احلجة ،جايي تركب عاملوجة»« ،يا فرنساوي شو
فرنساوي شو
ّ
جابك ،ما بدنا ديون بالدك».
الدين العام للدولة اللبنانية وتغذيته بالقروض املمنوحة أو
إياها بـ
حيزًا من شعارات املعتصمني واصفني ّ
املوعودة ،نالت ّ
«الفاشلة».
املالية اليت
والتعهدات
عاد املعتصمون إىل املؤمترات الدولية
ّ
ّ
أقرت فيها ،ليقولوا «باريس  1فاشل ،باريس  2فاشل ،باريس
ّ
 3فاشل» ،وصو ً
ال إىل «من بعدو سيدر فاشل!» .ومؤمتر سيدر
األخري (انعقد يف نيسان  ،2018يف باريس) يرفضه املعتصمون
يعزز التدخالت اخلارجية يف لبنان اليت تشرتط إقرار
على اعتبار أنه ّ
إصالحات عديدة لتحقيق وعود املؤمتر ،وهو ما يرفضه املعتصمون
يؤدي إىل مراكمة دين جديد على ديون لبنان ،وزيادة
ألن «سيدر ّ
االقتصادية ّ
كلها».
العجز ،بينما مطالبنا هي تغيري البنية
ّ
املديونية ،تعبرّ عنه نضال بصرختها« :شِبعنا
رفض الذل يف دولة
ّ
من الديون،
الفرنسية حتديدًا» ،مضيفة «ال نريد نصائح من أحد،
ّ
ّ
التدخالت
هدف انتفاضتنا األول هو رفض
اخلارجية .ال نرفض
ّ
يتفرد أحد باحلديث باسم املنتفضني وحسب ،بل نرفض أن
أن
ّ
أجنبية».
يتحدث أحد إىل أي دولة
ّ
ّ
ّ
تكف احلناجر املبحوحة
بعد  27يومًا على انتفاضة  17أكتوبر ،مل
ً
عن اهلتاف «ثورة!» ،على كل شيء تقريبا مبا فيها السفارات:
ّ
التدخل ،على االستعمار ،على
«على املصارف ،على سيدر ،على
السفارة ،على السفري ...ثورة».
بلدية بريوت مجال عيتاني ،مطالبة
الالفتات طاولت أيضًا رئيس
ّ
سفارة فرنسا بـ»عدم منحه فيزا كي ال يهرب بأموال بلدية
لتكرر اهلتاف الشهري «ما ِ
خلقنا لنعيش
بريوت» .ارتفعت القبضات
ّ
ّ
بذلِ ،
حبرية» ،مع استبدال الشطر الثاني من اهلتاف
خلقنا نعيش
ّ
بـ»وكلنا جورج عبداهلل» أو «خلقنا ّ
نقتل جواسيس».
ينس املعتصمون العميل السجني يف لبنان عامر الفاخوري،
مل
َ
مستنكرين حماولة السلطة تربئته وتناسيها املطالبة والضغط
لإلفراج عن املناضل عبدهلل .من أمام بوابة السفارة الفرنسية،
اليت حرستها التعزيزات
األمنية الكثيفة الثالثاء املاضي ،عبرَ
ّ
املعتصمون إىل زمن االنتداب الفرنسي للبنان وإىل مواعيد البالد
فرددوا «للفرنسي وشريكو،
واتفاقياته
العربية مع االستعمار
ّ
ّ
ّ
فلتسقط سايكس-بيكو» ،رابطني أوجه الشبه والتحالف بني
ّ
ّ
والتدخالت األمريكية.
التدخل الفرنسي األخري

«ال نرفض أن يتفرّد أحد بالحديث باسم املنتفضني وحسب ،بل
نرفض أن يتحدّث أحد إىل أي دولة أجنبيّة»

األول املاضيّ ،
أمت املناضل جورج ابرهيم عبدهلل
يف  24تشرين
ّ
الفرنسية .قبل ذلك التاريخ ،وحتديدًا
عامه الـ 35يف املعتقالت
ّ
قبل يومني من انطالقة االنتفاضة اللبنانية يف  17الشهر املاضي،
الشبابية للتغيري» برفقة اثنني
كانت كارين هالل من «احلركة
ّ
الفرنسية باسم املعتقل
من رفاقها يقومون بطالء حائط السفارة
ّ
ُ
اعتقل األعضاء الثالثة يف احلركة ،اليت عادت
عبداهلل .يومها،
مجعية املصارف خالل االنتفاضة ،وتشرح كارين «يف
واقتحمت
ّ
هذا املكان نفسه ،قمنا بتاريخ  15أكتوبر بتزيني حائط السفارة
الباهت باسم رفيقنا جورج ،قاموا مبطاردتنا واعتقالنا ،خضر
تد ِع
ودانييل وأنا ،وخضعنا للتحقيق لنحو ساعتني لكن السفارة مل ّ
علينا وأخلي سبيلنا».
الشعار األكثر وقعًا وتهديدًا كان «جورج ما ّ
ختلينا ّ
عنو ،اخلاطف
ردده املعتصمون بال خوف مطلقني
منا منخطف منو!» ...وهو ما ّ
«اإلنذار» األخري بوجه سفارة تريد «املساعدة» يف الشأن اللبناني
بد ً
حترك ساكنًا لرفض
ال من إطالق سراح عبدهلل ،وبوجه سلطة ال ّ
ّ
تدخالت اخلارج ...أو إلخالء سبيل مواطنيها املعتقلني لديه.

صفحة 14

Saturday 16 November 2019

الـسبت  16تـشرين الثاني 2019

Page 14

مـقاالت وتـحقيقات

لـبنان والـعراق :هل ُيـك ّرر التاريخ نفسه؟
حسني محلي

ّ
لنذكر مبا عاشته
إذا جتاهلنا تاريخ البلدين احلديث منذ االستقالل
وتعيشه املنطقة منذ سنوات قليلة ،فإن من شأن ذلك أن ُي ِ
زعج
لكن هذا هو أساسًا
«مسبقة الدفع»،
ّ
البعض بسبب قناعاتهم ُ
سبب األزمة يف البلدين.
لبنان والعراق بلدان عربيان ميران مبحنة صعبة بسبب األحداث
امل ّ
ُ
عقدة اليت يعرفها اجلميع .إذا جتاهلنا تاريخ البلدين احلديث منذ
ّ
االستقالل لنذكر مبا عاشته وتعيشه املنطقة منذ سنوات قليلة،
فإن من شأن ذلك أن ُي ِ
«مسبقة
زعج البعض بسبب قناعاتهم ُ
لكن هذا هو أساسًا سبب األزمة يف البلدين.
الدفع»،
ّ
فبعد عام من احتالل أفغانستان أطلق وزير اخلارجية األمريكي
السابق كولني باول يف كانون األول/ديسمرب  2002مبادرة ما
سمى بـ»الشرق األوسط الكبري» ،وذلك قبل أربعة أشهر من
ُي ّ
احتالل العراق الذي فتح صفحة جديدة يف تاريخ املنطقة عرب
ّ
وامل ّ
ُ
سلح ،والذي نتجت
بشقيه العقائدي
مفهوم اإلسالم السياسي
ً
منه القاعدة وطالبان ،ومن عقيدتهما الحقا ولدت داعش والنصرة
سمى بـ»الربيع العربي».
وأمثاهلا يف سنوات ما ُي ّ
وجاء إطالق الفيس بوك (شباط/فرباير  )2004وتويرت (أوائل
 )2006ليكونا سالحًا فعا ً
ال يف جممل األحداث الالحقة اليت أوصلتنا
إىل ما ُيسمى بـ»ثورات» الربيع العربي الذي ال حيتاج اىل إعادة
تقييم بعد كل ما عاشته سوريا والعراق وليبيا واليمن.
وال داع للتذكري ُ
دمرت كل
باملستفيد األكرب من هذه الثورات اليت ّ
شيء مبا فيها ِ
الق َيم واألخالق اليت يراهن عليها البعض يف شوارع
بريوت وبغداد وباقي املدن اللبنانية والعراقية ،بعد أن بات
واضحًا أن هؤالء وباستثناء الوطنيني الشرفاء املخلصني منهم ،مل
يستخلصوا الدروس من كل ما عاشته أوطانهم واملنطقة.
حممد عاكف الذي قال:
وصدق كاتب النشيد الوطين الرتكي ّ
يكرر نفسه فلو استخلصت الدروس منه
«يقولون عن التاريخ إنه ّ
كرر نفسه».
ملا ّ
ّ
بتجربيت أوكرانيا
وإذا أراد البعض أن يتجاهل تاريخ بالده فالتذكري
وجورجيا قد يكون مفيدًا َ
ملن ّ
يتعظ من أولئك الذين ال خيفون
ِ
والعرق واملذهب.
عداءهم للوطن ،حتى إذا جتاهلنا الدين
فقد شهدت أوكرانيا أواخر تشرين الثاني/نوفمرب  2004سلسلة
من التظاهرات اليت أعقبت االنتخابات الرئاسية على خلفية احلديث
عن التزوير والفساد وسوء األوضاع االقتصادية .ودعمت أوروبا
وأمريكا هذه التظاهرات اليت نشطت فيها منظمات اجملتمع املدني
املدعومة من امللياردير اهلنغاري اليهودي جورج سوروس .األخري
التمرد ضد روسيا،
وحرض األوكرانيني غرب البالد من أجل
استفز
ّ
ّ
ّ
حترض جهات اليوم اللبنانيني والعراقيني ضد إيران وكأنها
كما ّ
هي املسؤولة عن فساد وسرقات قياداتهم ،ناسني أنه لوال إيران
اليت دعمت حزب اهلل وسوريا لكانت عصابة «داعش» حتكم اآلن
يف دمشق وبغداد وبريوت.
فتقرر إعادة فرز
وهزت التظاهرات الصاخبة أوكرانيا والعامل
ّ
ّ
األصوات لتعلن اللجنة العليا لالنتخابات ،بعد عملية تزوير واسعة،
ّ
املرشح املوالي لروسيا يانوكوفيتش وفوز فيكتور
خسارة
شد احلبال
يوتشينكو ،ليكون ذلك أول خسارة لروسيا يف لعبة
ّ
مع أوروبا والغرب.
ُ
املعادي ملوسكو ليصبح رمزًا
وجاء التكنوقراطي يوتشينكو
ألوكرانيا اجلديدة ،وهو ما ساهم يف إجناح الثورة «الربتقالية»
مقدرات
اليت قيل إنها قامت ضد فساد وهيمنة األثرياء على
ّ
الدولة ونهبها.
وبعد مخس سنوات من الثورة فشل يوتشينكو يف حتقيق وعوده،
معدالت البطالة وتفاقم عجز
معدالت الفقر وارتفعت
فزادت
ّ
ّ
بشكل خطري.
معدالت النمو واستشرى الفساد
امليزانية وتراجعت
ّ
ٍ
ومن الرئيس يوتشينكو إىل رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو اليت
ٍ
بأحداث
مرت البالد
اعتربها البعض «جان دارك الثورة الربتقالية»ّ ،
ٍ
سريعة ولكنها صعبة.
ّ
التدخالت الغربية وحال االستقطاب الدولي عن نتائج
وأسفرت
خُم ّيبة آلمال «الثوريني» يف انتخابات شباط/فرباير  2010بفوز
يانوكوفيتش املوالي لروسيا إثر فشل حكومة «الثورة» يف إجناز
أهدافها بعد أن عجزت عن مواجهة فساد الطبقة الغنية ورجال
األعمال.
فقد وضع تقرير الشفافية الدولية لعام  2009أوكرانيا باملرتبة
الـ 146من بني  180دولة .وكانت أوكرانيا متتاز بأهمية حيوية
بالنسبة إىل أمريكا اليت تسعى إىل حماصرة منطقة النفوذ الروسي،
كما كانت مبثابة اجلدار الفاصل بني روسيا وأوروبا الشرقية .وما
جعل أوكرانيا منطقة حيوية بالنسبة إىل األوروبيني هو أن %80
من الغاز الطبيعي الروسي الذي يشكل ربع االستهالك األوروبي
مير من األراضي األوكرانية.
أهمية أوكرانيا هذه كانت استقطبت مزيدًا من التدخل األمريكي
دوامة األحداث
واألوروبي والروسي يف هذا البلد الذي عاد إىل ّ
نهاية  ،2013وأدى ذلك إىل اشتباكات بني املتظاهرين واجليش،
ما دفع الرئيس يانوكوفيتش إىل اهلرب من قصره.
جرت االنتخابات يف أيار/مايو  2014وحقق فيها امللياردير بيرتو
بوروشينكو انتصاره الكبري بفضل ثروته الكبرية املدعومة من

عرف مبلك الشوكوالتة المتالكه
الغرب .فهو رجل أعمال كبري ُ
وي َ
أكرب مصانع احللويات واملواد الغذائية وعدد من الشركات يف
جمال جتارة السيارات والباصات ،كما ميتلك أيضًا قناة تلفزيونية
وجملة وموقعًا إخباريًا هامًا وعددًا من اإلذاعات.
مل تكن مسعة بوروشينكو وثروته كافيتني لتحقيق االستقرار وتلبية
مطالب الشعب ،وأهمها القضاء على الفساد ،فعادت التظاهرات
حتولت إىل اشتباكات مسلحة بني
من جديد مع بداية  2015ثم ّ
الشرق املوالي لروسيا والغرب املدعوم من الغرب لينتهي األمر
بتقسيم البالد ،وبالتالي ضم موسكو منطقة القرم إىل روسيا يف
شباط/فرباير .2017
وجاءت املفاجأة الكربى عندما فاز املمثل السينمائي الكوميدي
واخلبري بوسائل التواصل االجتماعي فالدميري زيلينسكي يف
انتخابات الرئاسة األوكرانية يف نيسان/أبريل من العام اجلاري،
ليكون بنيامني نتانياهو أول ُمهنئ له .وزيلينسكي يهودي
الديانة حقق انتصاره بفضل الدعم الذي حصل عليه من اللوبيات
اليهودية واألمريكية واألوكرانية ،ومن بني الذين دعموه امللياردير
كولومويسكي الذي يقيم يف تل أبيب.
نيته نقل السفارة
وجاء إعالن الرئيس اجلديد زيلينسكي عن ّ
األوكرانية يف األراضي احملتلة إىل القدس وتعيني شخصيات
يهودية يف مناصب هامة جدًا يف القضاء واجليش واملخابرات،
ليلخص ما ّ
ّ
حققته «الثورة الربتقالية» اليت ال ختتلف يف اجلوهر عما
ّ
حققته «الثورة الوردية» يف جورجيا من انتكاسات خطرية.
فقد اقتحم قادة املعارضة ومنهم ميخائيل ساكشفيلي يف تشرين
الثاني/نوفمرب  2003مبنى الربملان اجلورجي ،ما اضطر الرئيس
إدوارد شيفارنادزه إىل اهلرب من الباب اخللفي ليعلن تنحيه عن
منصبه يف اليوم التالي.
وبعد أن أصبح ساكاشفيلي يف انتخابات كانون الثاني/يناير 2004
رئيسًا للبالد ،بدأ تعاونًا واسعًا مع واشنطن ،إضافة إىل اللوبيات
جتسس على اجلارة
اليهودية اليت أقنعته مبنح «إسرائيل» قواعد
ّ
إيران.
ورغم جناح «الثورة» يف تغيري الرئيس شيفارنادزه وجميء
ساكشفيلي ،إال أنها مل ّ
حتقق أية تغيريات جدية يف حياة املواطنني
كبري يف شعبية
تراجع
اليومية السيما الغالء والفساد ،ما أدى إىل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ثانية عام  2008ولكن بفارق بسيط
بوالية
ساكاشفيلي الذي فاز
جدًا.
ّ
عاد الشعب اجلورجي إىل الشوارع ّ
لكنه توقف يف متوز/يوليو 2008
بالتمرد واستنجدت بروسيا فأرسلت
حينما بدأت أوسيتيا اجلنوبية
ّ
األخرية جيشها إىل املنطقة اليت أعلنت انفصاهلا عن جورجيا.
واضطر ساكاشفيلي أواسط  2013للهرب من البالد إىل أمريكا
عينه الرئيس األوكراني بوروشينكو
اليت حيمل جنسيتها ،ثم ّ
بناء على
رئيسًا لبلدية أوديسا بعد أن منحه اجلنسية األوكرانية
ً
طلب واشنطن!.
ومترد على صديقه وارتبط يف عالقات قذرة مع مجاعات
إال أنه عاد
ّ
فو ِ
ضع يف السجن منهيًا أحالم «الثورة الوردية» اليت انتهت
املافيا ُ
بتقسيم جورجيا ،اليت انتخب شعبها أواخر العام املاضي سالومي
زورابيشفيلي رئيسة للبالد وهي ال حتمل اجلنسية اجلورجية
كونها ِ
ولدت يف باريس ألبوين جورجيني هاجرا يف عهد االحتاد
السوفياتي.
ِ
«ذاكرة اإلنسان معلولة بالنسيان».
املقولة العثمانية تقول
هذه احلال يبدو أنها تصيب شعوبنا أكثر من الشعوب األخرى.
هذا بالطبع إن مل يكن ذوو الذاكرة الضعيفة قد باعوا أدمغتهم
وعقوهلم وضمائرهم َ
ملن اشرتوا أمثاهلم يف جورجيا وأوكرانيا.
تلبس لبوس
فاملتواطئ والعميل هو على نفس الطبع ،سواء ّ
صر
االنتماء القومي أو الديين أو الطائفي .وإال كيف وملاذا ُي ّ
البعض من اللبنانيني والعراقيني على البقاء يف الشوارع وهو
سبب املشاكل اليت يعانيها ويشكي منها.
يعلم علم اليقني من ّ
تصوتوا إىل هؤالء
مشاكل عالجها يف األساس بسيط جدًا :ال
ّ
اخلونة والعمالء والفاسدين واللصوص يف االنتخابات القادمة
وأثبتوا وطنيتكم عرب الوقوف إىل جانب َمن وقف إىل جانبكم،
ليس فقط بالدوالر ،بل بالكرامة والشرف والشهامة ،واألهم من
كل ذلك بالدفاع عنكم وعن أوالدكم وأحفادكم ضد كل األعداء
يف الداخل واخلارج.
قياداتكم هي اليت تتآمر عليكم مجيعًا من دون التمييز بني مسلم
ومسيحي وعربي وكردي وسنيّ وشيعي ودرزي ،فأنتم مجيعًا أبناء
يكرر نفسه على حساب
هذا الوطن وعليكم أال تسمحوا للتاريخ أن ّ
دمائكم مجيعًا ،وحتى ال يفرح املتآمرون وأنتم تعرفونهم.
ّ
ِ
والعبرَ  ،واكتشفوا أساليب
فكروا بهدوء ،واستخلصوا الدروس
الفاسدة بعيداً
ّ
ِ
وختلصوا من قياداتكم
جديدة يف النضال السلمي،
من العقد النفسية.
ّ
الع ِفنة قبل أن تساعد
آن األوان
للتخلص من هذه القيادات َ
ّ
التخلص منكم مجيعًا .ال تنسوا أن الوطن لكم مجيعًا،
األعداء على
وكما كان منذ آالف السنني وفيًا لكم ،كونوا أنتم أوفياء له ،ألن
ومن ال وفاء له ال أمان عليه!.
الوفاء سمِ ة النبالءَ ،

هل إختذ القرار بإبعاد «احلريري -
جعجع  -جنبالط» عن املشهد احلكومي؟
حسان الحسن

حتى اآلن مل حيقق «احلراك الشعيب» مبتغاه ،بالرغم من أحقية
املطالب اليت رفعها  ،خصوصًا املتعلق منها مبكافحة الفساد،
ومساءلة الفاسدين ،الذي أوصلوا البالد على شفري االنهيار
املالي واالقتصادي ،ولكن هلذا احلراك «ظاهر» و «باطن»،
فظاهره حترك شعيب عفوي ،يعرب عن أوجاع املواطنني ،جراء الوضع
املعيشي املرتدي .وباطنه ،هو استغالل بعض رموز الفساد ،هلذا
احلراك ،و «تبين» مطالبه احملقة ،من بعض الذين تعاقبوا على
تسلم زمام السلطة يف لبنان منذ  ،1992وما قبل .بهدف حتقيق
أجندات داخلية وخارجية ،خصوصًا بعض األطراف املتضررين من
التسوية السياسية السابقة اليت أوصلت الثنائي عون -احلريري،
اىل السلطة يف العام .2016
وما ورد ،ليس املقصود منه ،التهجم على احلراك ،ولكن بعد
مضي حنو شهر على إنطالقه ،مل يتبلور منه ،جملس قيادي ،ومل
يتنب خريطة طريق واضحة ،ومل يعلن برنامج عمل ،وبنك أهداف،
يسعى اىل حتقيقها .فاذا استمر على هذا املنوال فلن يؤدي ذلك
إال اىل مزيد من تدهور األوضاع االقتصادية واملعيشعية واملالية
على األقل ،هذا اذا مل يأخذ البلد اىل االنهيار الكامل والفوضى
العارمة ،جراء تعطيل املرافق العامة ،واملؤسسات اخلاصة ،وإقفال
األسواق التجارية ،من بعض بقايا امليليشيات اليت حتاول خطف
هذا احلراك ،لتصفية حسابات سياسية ،وحماولة إفشال عهد
عون ،حليف املقاومة يف لبنانّ ،
عل هذه املليشيات وقطاع الطرق
ينجحون يف عزل هذه املقاومة عن حميطها الداخلي ،من خالل
اللجوء اىل الضغوط االقتصادية واملعيشية على حلفائها ،خصوصًا
يف الشارع املسيحي ،وحماولة حتميل املقاومة مسؤولية تدهور
األوضاع يف لبنان ،على الصعد كافة.
ولكن مل تكتب لكل املمارسات امليليشيوية النجاح ،خصوصًا
بعد تأكيد الرئيس ميشال عون يف مقابلته األخرية« ،أن ال
أحد يستطيع أن يفرض عليه معاداة ثلث الشعيب اللبناني».
ويضاف اىل هذا الفشل أيضا ،حلقة أخرى أيضًا من مسلسل
الفشل املستدام ،اهلادف اىل شل يد املقاومة يف لبنان ،عرب خرق
بعض صفوف حلفائها ،بأشخاص ،أنضموا اىل «احلراك» ،حتت
عناوين مطلبية واجتماعية.
أضف اىل ذلك ،حماولة بعض اجلهات اخلارجية واملنظمات
الدولية ،استهداف املقاومة من داخل بيئتها الشيعية ،عرب إبراز
بعض الوجوه الشيعية يف مقدمة ما يسمى «باجملتمع املدني»،
ولكن أيضًا من دون جدوى ،فال تأثري يذكر هلم ،حتديدًا على بيئة
حزب اهلل ومؤيديه.
ومتثلت قمة الفشل ،بعدم جناح املتآمرين ،جبر مجهور املقاومة،
اىل مواجهة داخلية ،بعد استفزاز متكرر هلم ،خصوصًا جراء إقفال
طريق اجلنوب وسواه من املناطق احلاضنة للمقاومة ،وها هو حزب
ٍ
مواجهة يف الشارع ،خصوصًا بعد
اهلل ومجهوره ،هو خارج أطار أي
اإلطاللة األخرية للرئيس عون.
ومل تأت ردود األفعال يف الشارع على ما تضمنت هذه االطاللة
من مواقف أطلقها عون فحسب ،بل على توجه لدى فريق الثامن
من آذار والتيار الوطين احلر ،بعدم تكليف الرئيس سعد احلريري
تشكيل احلكومة املرتقبة ،النه مل يتخل عن طرح حكومة تكنوقراط،
األمر الذي القى رفضًا من شركائه يف احلكم ،خصوصًا الثنائي
الشيعي ،يف ضوء التطورات اليت حتدث يف املنطقة ،اليت تتطلب
وجود حكومة سياسية وسيادية يف لبنان ،الختاذ القرارات املناسبة
ملصلحة البلد ،حتديدًا ذات االبعاد االقتصادية ،حبسب مصادر
تأكيد عليمة قريبة من الفريق املذكور.
بالتالي هذا يعين ترجيح فرضية إمكان إبعاد الثالثي احلريري –
وليد جنبالط – مسري جعجع ،عن املشهد احلكومي اجلديد ،الذين
فقدوا صوابهم ،وعادوا جمددًا اىل «لعبة الشارع» ،للضغط يف
املفاوضات احلكومية.
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مـقاالت وتـحقيقات

إردوغان وسوريا :بني النظرية والتطبيق
د .حسني محلي

يعكس املوقف الرتكي يف إدلب على الرغم
من وعود إردوغان ُ
تكررة للرئيس بوتني،
امل ِّ
ُ
رغبة أنقرة الواضحة لعرقلة أو تأخري املعاجلة
النهائية أو احلل الشامل لألزمة اليت كلما
طال أمدها ،فاحلظ سيحالف إردوغان لتطبيق
ّ
وخمططاته اخلاصة بسوريا.
مشاريعه
مع اقرتاب موعد اللقاء «التارخيي» بني
الرئيس إردوغان ونظريه األمريكي ترامب
 13الشهر اجلاري بدأ الرهان ُمبكرًا حول
ّ
النتائج حُ
املتوقع هلا أن
تملة للمباحثات
امل َ
َّ
ُ
تقرر مصري جممل املعطيات اليت عكرت
ّ
ِّ
وتعكر صفو العالقات الرتكية  -األمريكية
بعد 'الغرام ُ
املفاجئ' بني إردوغان والرئيس
بوتني صيف .2016
وتكتسب الزيارة أهمية إضافية ألنها تأتي
بعد سلسلة من التغريدات والتصرحيات وأخريًا
الرسالة اليت بعث بها ترامب للرئيس إردوغان
وتوعده
هدده
وأهانه فيها شخصيًا بعد أن َّ
َّ
وتهرب إردوغان من
بتدمري اقتصاد بالده.
ّ
ِ
«الوقح» والقول
الرد على أسلوب ترامب
لقيادات املعارضة اليت قالت إن إردوغان
حباجة لرتامب ،أو على األقل ال يريد نسف
برمتها بعد أن بات واضحًا أن واشنطن
اجلسور ّ
تستطيع أن ختلق له الكثري من املشاكل يف
ّ
يتعلق بثروته الشخصية ،وبالتالي وضعه
ما
يف سوريا ،وذلك عرب وحدات محاية الشعب
الكردية اليت تعتربها أنقرة امتدادًا حلزب
العمال الكردستاني الرتكي ،وهذا صحيح.
ومن دون أن مينع هذا التناقض الطرفني
امل َ
الرتكي واألمريكي من االتفاق «غري ُ
علن»
على أن هذه الوحدات على الرغم من خطرها
النظري على تركيا ،إال أنها أكثر خطورة على
مستمرة يف تعاونها مع
سوريا طاملا هي
ّ
إن بقوا يف سوريا فسوف
األمريكان الذين ْ
يساهم ذلك يف تقسيم هذا البلد اجلار ،ليس
فقط لرتكيا بل لكل من العراق ولبنان ،وهما
البلدان العربيان اللذان يعانيان من مشاكل
داخلية هلا عالقة مباشرة بالسيناريوهات
حُ
تملة يف سوريا.
امل َ
أي الرئيس إردوغان ،منذ
فقد عملت أنقرةّ ،
بداية األزمة ،وهو أحد أسبابها الرئيسة،
أدى
على إسقاط الرئيس األسد حتى لو ّ
ذلك إىل تقسيم سوريا لصاحل تركيا .ومن
دون أن يهمل إردوغان حديثه ُ
تكرر عن
امل ّ
التزامه بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا وهو كالم
نظري يتناقض مجلة وتفصي ًال مع ما تقوم به
أنقرة على أرض الواقع غرب الفرات واآلن
يف شرقه ،وهذا ما يشري إليه عدد كبري
من اجلنراالت والدبلوماسيني واإلعالميني
األتراك.
فحتى إن جتاهلنا الدور الرتكي يف تشكيل
سمى باجمللس الوطين السوري صيف
ما ُي ّ
سمى باجليش احلر،
 ،2011ومن قبله ما ُي ّ
حتدث
سمى باحلكومة االنتقالية ،فقد
َّ
وما ُي ّ
زعيم املعارضة كمال كليجدار أوغلو عشرات
املرات عن دور ومسؤولية إردوغان املباشرة
يف وضع سوريا احلالي عرب تقديم كافة أنواع
ّ
املسلحة ومعاجلة عناصرها
الدعم للمجموعات
يف املستشفيات الرتكية ،وفتح احلدود على
مصراعيها أمام عشرات اآلالف من اإلرهابيني
األجانب الذين دخلوا سوريا للقتال يف
صفوف «داعش» و»النصرة» وغريها.
وشهدت عالقات أنقرة آنذاك ّ
توترًا خطريًا مع
كل من طهران وموسكو بسبب دعمها للرئيس
ُ
املصاحلة بينه
األسد ،ويبدو واضحًا أن
وبني إردوغان باتت من سابع املستحيالت
فسر
وي ّ
وحتقيقها حيتاج إىل ست معجزات! ُ
ذلك املزيد من التناقض يف املوقف الرتكي
مع استمرار تواجد القوات الرتكية غرب
الفرات من جرابلس حتى الريف الشمالي
الشرقي لالذقية ،ومعها عشرات اآلالف من

وحدتها أنقرة
عناصر خمتلف الفصائل اليت َّ
حتت اسم اجليش الوطين ،واعتربه كليجدار
أوغلو انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية
على كامل الرتاب السوري ،وجزء منه اآلن
حتت سيطرة اجليش الرتكي وبضوء أخضر
روسي.
يرتدد الرئيس إردوغان من امتداح
فيما مل
ّ
ومن سقط منهم يف
عناصر هذا اجليش َ
احلرب شرق الفرات وغربه فهو «شهيد»
وفق تصنيف إردوغان ،الذي يقول عن هذا
وي ِ
قاتل من أجل
اجليش بأنه «وطين مخُ ِ لص ُ
حترير وطنه» ،فيما ُيقال عن اجليش السوري
بأنه جيش األسد أو النظام!

مساعي أنقرة منذ آب  2016لترتيك مناطق
غرب الفرات وهو ما جنحت فيه حتى اآلن،
ّ
يشكل خطرًا على مستقبل املنطقة،
وبات
سيتكرر شرق الفرات طاملا أن أنقرة
يبدو أنه
َّ
بتصرفاتها احلالية تثبت بأنها ال تريد احلل
ّ
يف سوريا ،وبقاؤها هكذا هو لصاحلها .وهذا
هو التناقض األكرب بني النظرية والتطبيق يف
مقوالت وأفعال الرئيس إردوغان ،ويعرف
يرتدد يف اتخّ اذ املزيد من هذه
اجلميع أنه لن
َّ
املواقف بعد مباحثاته مع الرئيس ترامب.
شجع ذلك
ْ
فإن جنحت هذه املباحثات فسوف ُي ّ
إردوغان إللقاء خطوة إىل األمام وخطوتني
إىل الوراء طاملا أن الرئيس بوتني لن
يستطع الضغط عليه اعتقادًا منه أن «الفيل
األمريكي» سيكون إىل جانبه ضد «الدب
الروسي».
ستبعد إال
وقد يكون مثل هذا النجاح وهو ُم
َ
يف حال استسالمه لإلرادة األمريكية سببًا
كافيًا لتأجيل احلل النهائي يف سوريا طاملا
أن كل األطراف راضية عن هذا الوضع وهو
على حساب الشعب السوري وهو دائمًا
الضحية منذ استقالل البالد .فقد كانت أنقرة
يف مخسينات القرن املاضي طرفًا مباشرًا يف
بشكل خاص كما هي
أزمات املنطقة وسوريا
ٍ
عليه اآلن يف عهد إردوغان الذي يسعى إىل
ود األمريكان كما فعل ذلك رئيس
كسب ّ
الوزراء األسبق عدنان مندريس عندما قال إنه
سيجعل من تركيا «أمريكا صغرية» ،فأطاح
حيرك األمريكان
به اجلنراالت وأعدموه ومل
ّ
ِ
ساكنًا ،وهو طبعهم العام الذي أثبتوه مع
شاه إيران ومبارك وبن علي وآخرين من
ٍ
لسنوات طويلة.
الذين خدموهم
كما يعكس املوقف الرتكي يف إدلب على
الرغم من وعود إردوغان ُ
تكررة للرئيس
امل ِّ
بوتني ،رغبة أنقرة الواضحة لعرقلة أو تأخري
ُ
املعاجلة النهائية أو احلل الشامل لألزمة اليت
كلما طال أمدها ،فاحلظ سيحالف الرئيس
ّ
وخمططاته اخلاصة
إردوغان لتطبيق مشاريعه
ً
بسوريا وعربها يف املنطقة عموما .ولذلك
عالقة مباشرة «جبهاده األكرب» من أجل
َ
واألمة الرتكية ومصريها مع
أسلمة الدولة
ّ
سيتقرر يف سوريا ،وهو ما
مصري إردوغان
َّ
حيتاج إىل مزيد من التناقض املقصود بني
النظرية والتطبيق.
وإال فاملوضوع ال حيتاج إىل كل هذه
امل ّ
األحاديث ُ
عقدة اليت يستطيع إردوغان أن
يتجاوزها خالل  24ساعة ويف جلسة واحدة
مع صديقه السابق الرئيس األسد .وكانت
«مميزة ومنوذجية» وفق كالم
العالقة بينهما
ّ
الرئيس السابق عبد اهلل جول ،وهو اآلن عدو
إردوغان األول ،فما بال الرئيس األسد الذي
سد عليه يف عالقاته مع
هو يف وضع ال يحُ َ
إردوغان.
ويعرف اجلميع أن له حسابات خاصة يف
برمته
سوريا ألنها أفشلت املشروع اإلخواني ّ
كما هي أسقطت أحالم اخلالفة والسلطنة
العثمانية اجلديدة فدفعت الثمن غاليًا!

مشروع «نظام التقاعد»:

تركيب طرابيش يف جملس النواب
راجانا حمية
«سقطت» جلسة اهليئة العامة
من اجمللس النيابي ،االثنني
املاضي ،حتت ضغط الشارع.
الضغط إللغاء اجللسة سببه
جدول األعمال الذي يضم
مشاريع واقرتاحات قوانني،
«تبي» بعد اإلطالع عليها أنها
دون مستوى املطالب وتأتي
أشبه بالتهريبة المتصاص
النقمة .من بني تلك املشاريع
مشروع «تعديل بعض أحكام
االجتماعي
الضمان
قانون
وإنشاء نظام التقاعد واحلماية
قانون
وهو
االجتماعية»،
«ضايع» ومبهم وغامض،
ودونه أخرى تتمات مل ينته
العمل عليها حتى اآلن.
كان من املفرتض أن تنعقد
االثنني املاضي اجللسة األوىل
اهلبة التشرينية،
للمجلس النيابي ،ما بعد
ّ
قبل أن يرجئها رئيس اجمللس النيابي نبيه
بري إىل الثالثاء املقبل من دون أي تغيري
يف جدول األعمال .يف املبدأُ ،يفرتض بتلك
ّ
«السلة» من القوانني أن ترتجم بعضًا من
امللحة .ومن بني تلك
مطالب املواطنني
ّ
القوانني ،مشروع قانون «تعديل بعض
أحكام قانون الضمان االجتماعي وإنشاء
نظام التقاعد واحلماية االجتماعية» (مشروع
القانون الوارد باملرسوم  )13760والذي كان
من املفرتض أن يناقشه اجمللس النيابي يف
جلسة هيئته العامة ،قبل أن يرجأ.
صحيح أن املشروع مل يسقط بـ»الباراشوت»
على جدول اجللسة ،إال أن سوقه يف مثل
هذا الوقت ضمن رزمة مشاريع أخرى متهيدًا
إلقرارها ،دونه سؤال جوهري :ما املغزى من
طرحه اليوم؟
ما يدفع اىل هذا السؤال أن هذا املشروع
بالذات مل تنته حوله النقاشات ضمن اللجان
املكلفة بدرسه ،وآخرها اللجنة الفرعية اليت
مل تنه اجتماعاتها ومل تصدر تقريرها .كان
من املفرتض بـ»التتمة» املتبقية من اجللسات
أن حتل بعض النقاط اخلالفية العالقة ،واليت
متس جوهر تلك التعديالت .آخر جلسة عقدتها
ّ
اللجنة الفرعية كانت أواخر شباط من العام
 ،2018وكانت احلاجة «جللستني أو ثالث
لنقاش بعض النقاط األساسية العالقة»،
على ما يقول أحد أعضاء اللجنة .أضف إىل
ذلك أن بعض الدراسات اليت كانت مطلوبة
من بعض اجلهات املتخصصة يف هذا الشأن
مل تأت بعد أو مل تناقش.
ومنها ،على سبيل املثال ال احلصر ،الدراسة
«اإلكتوارية» ملنظمة العمل الدولية اليت مل
تناقش حتى اآلن .ال تعديالت جاهزة للبت.
مثة تعديالت وضعت ،ولكن يف املقابل مثة
تتمات مل تناقش ونقاط خالفية مل حتل،
وهي أصل اخلالف بني الطرفني األساسيني:
أصحاب العمل والعمال.
أحد املتابعني ملشروع التعديل الذي انطلق
يف العام  ،2004وال يزال حتى هذه اللحظات
«رايح جاي بني اللجان» ،يؤكد أن مثة أمورًا
كثرية «حتول دون هذا التشريع املنقوص».
وهي أمور كثرية «متس اجلوهر» ،منها «عدم
التوافق مث ًال على اجلهة اليت يفرتض أن تدير
هذا النظام ،هل هو الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي؟ أو هيئة عامة أخرى مستقلة تنشأ
هلذه الغاية؟».
باختصار« ،اخلالف على اإلطار املؤسساتي
وين بدو يركب» .ويف هذا الطرح بالذات،
مل تغب عن خلفية «الصراع» ما بني الرأيني
السائدين «السياسة» .فهناك رأي الصندوق
نفسه ،املدعوم من جهات سياسية معينة،

«مع فكرة أن يبقى هذا النظام ضمن إطار
الصندوق الوطين كون الداتا املطلوبة عن
املضمونني أو املشمولني بالنظام موجودة،
كما أن اخلربة متوافرة» ،انطالقًا من «إنو
ليش بدنا نفتح دكانة جديدة» .أما الرأي
اآلخر ،املطالب بفكرة إنشاء هيئة عامة
مستقلة تدير هذا النظام ،فتنطلق من فكرة
أن «الصندوق غري قادر على االدارة انطالقًا
من الواقع املوجود ،فالصندوق مديون،
ولديه يف ذمة الدولة مبالغ ال تقل عن 3340
مليار لرية ما جيعله عاجزًا يف هذا اإلطار».
هذه ليست نقطة خالف عابرة .إمنا نقطة
خالف جوهري ،ولكنها ،ليست وحيدة،
مثة نقاط أخرى تتعلق مث ًال بالنزاع احلاصل
حول «قيمة» املعاش التقاعدي وكيفية
احتساب احلد األدنى لألجور وما يتبع ذلك
من تقدير للمخاطر .نقطة أخرى حول «حجم»
مساهمة الدولة فيه ،وحجم مساهمة اجلهتني
األساسيتني ـ أصحاب العمل والعمال،
فليس واضحًا «أديش قيمة اإلشرتاك» اليت
سيفرضها القانون .أما «األخطر» ،حبسب
املطلعني على هذه التعديالت فتكمن يف
قياس مدى استعداد وقدرة املؤسسات
واملستفيدين على رفع نسبة «اإلشرتاكات»
كي تكون قادرة على تغطية املخاطر اليت
تطرأ ،واليت أساسها تأرجحات الواقع
االقتصادي واملالي املأزوم.

املشروع يطال األجراء النظاميني فيما
نصف القوى العاملة ليسوا نظاميني

هل هذا يكفي؟ هناك ما هو أكثر ،منها
ما مث ًال من يشملهم النظام؟ الواضح من
املشروع أن هذا «النظام ال يطال إال القوى
النظامية» ،أي أنه ال يطال القوى غري النظامية
«الذين ال سجالت هلم» ،علمًا أن التقديرات
يف السنوات الثماني األخرية تشري اىل أن
«نصف األجراء هم قوى غري نظامية».
مثة إضافات أكثر ،ولئن كان ميكن ّ
حلها
على طريقة «إقراره ومن ثم تعديلها الحقًا
وحتضري مراسيم تنفيذية هلا يف ما بعد»،
إال أن املطروح اليوم «غامض ومبهم».
ال املستفيدون قادرون على فهم الشق
املتعلق بهم وال حتى أصحاب املؤسسات.
دس
السؤال املطروح هنا ،ما املغزى من
ّ
هذا الطرح غري املكتمل؟ خصوصًا يف ظل
مطالبة املعنيني اليوم إعطاء مزيد من الوقت
الستكمال الدرس؟ وإن كان ال أحد من
املعنيني ميلك اجلواب الشايف ،إال أن هذه
التمريرة ال تأتي من خارج سياق امتصاص
غضب الشارع .ذلك اإلمتصاص الذي ال ينتج
عنه سوى مترير «وعود وتركيب طرابيش ال
تغين وال تسمن من جوع».
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DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography
Drummers

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

!<)(S

 Luxuryللسفر والسياحة

!<TB!U'?*+>*0!VCTW

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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مــناسبات

قداس لراحة نفس الوزير السابق ميشال إدة

املطران انطوان شربل طربيه

األب شربل عبود

الربوفيسورة فاديا غصني

املهندس انطوني الهاشم

املطران طربيه يرفع الذبيحة االلهية يعاونه االب عبود واالب طعمة

جورج غصني وعقيلته الربوفيسورة فاديا واملهندس انطوني الهاشم

املطران طربيه يتوسط جورج وفاديا غصني ،االب عبود ،الهاشم ،ميشال الدويهي ،سعيد الدويهي ،طوني سليمان ،الخوري ،ميسي ،بعيني وحضور

ميشال وزيتا الدويهي ،ابراهيم الخوري وأنور وأحالم حرب

بدعوة من املؤسسة املارونية لالنتشار والرابطة املارونية والجامعة
اللبنانية الثقافية يف العالم  -اسرتاليا ونيوزيالندة ،اقيم قداس،
يف كنيسة مار شربل يف بانشبول  -سيدني عصر يوم الثالثاء من
االسبوع الحالي لراحة نفس الوزير الراحل ميشال سليم إدة ،الذي
غيبه املوت ،يف  3تشرين الثاني الجاري ،عن عمر يناهز  91عاما.
والقداس الذي ترأسه سيادة راعي االبرشية املطران انطوان شربل
طربيه وعاونه فيه رئيس الدير االب شربل عبود واالب انطوان
طعمة ،حضره رئيسة املؤسسة املارونية لالنتشار الربوفيسورة
فاديا غصني وزوجها رجل االعمال جورج غصني ،رئيس الرابطة
املارونية املهندس انطوني الهاشم ،رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية
يف العالم  -يف اسرتاليا ونيوزيالندة الشيخ ميشال الدويهي
وعقيلته زيتا ،رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية السابق يف نيو
ساوث ويلز ابراهيم الخوري ،سليم الشدياق ،طوني سليمان،
رئيس حركة االستقالل يف سيدني سعيد الدويهي ،الزميل انور
حرب وعقيلته أحالم وعدد من املؤمنني ووسائل االعالم اللبنانية يف
اسرتاليا.
وقرأت الرسالة بالعربية الربوفيسورة فاديا غصني وباالنكليزية
املهندس انطوني الهاشم وتال االنجيل املقدس باالنكليزية املطران
أنطوان شربل طربيه وبالعربية رئيس الدير االب شربل عبود.
وقرأ سيادة املطران طربيه الرقيم البطريركي الصادر عن
البطريرك الراعي الذي أشاد بمسرية الراحل الدينية والوطنية
والعائلية واالجتماعية واملناصب الوزارية التي شغلها واملؤسسات
التي ساهم يف تأسيسها ،واالوسمة التي نالها ونوه بصفاته ومزاياه
االنسانية والوطنية والدينية.
وبعد القداس كانت هناك دعوة اىل صالون الدير حيث قدمت
التعازي لكل من رئيسة املؤسسة املارونية لالنتشار ورئيس الرابطة
املارونية ورئيس الجامعة يف اسرتاليا ونيوزيالندة.

طوني سليمان ،سعيد الدويهي وحضور

ابراهيم الخوري ،باسكال اسرب ،ميشال وزيتا الدويهي وماري ميسي

نـبذة عـن حـياة الـفقيد
ولد إده يف بريوت يف العام  ،1928أتم دراسته الثانوية يف
مدرسة اآلباء اليسوعيني يف بريوت ،وانتسب بعدها إىل كلية
الحقوق يف جامعة القديس يوسف يف العام  ،1945وتخرج منها
يف العام  ،1948والتحق بمكتب املحامي غربيال إده ابن كميل
إده أشهر محامي الشرق يف ذلك الوقت ،وتخصص يف العمل
باملواضيع التجارية كالشركات والضمان والعقود التجارية.

 ،1995يف حكومة الرئيس رفيق الحريري يف عهد الرئيس إلياس
الهراوي ،ووزير للثقافة والتعليم العالي ،من  25أيار  ،1995حتى
 7تشرين الثاني  ،1996يف حكومة الرئيس رفيق الحريري يف
عهد الرئيس إلياس الهراوي ،ووزير دولة ،من  7تشرين الثاني
 ،1996حتى  4كانون األول  ،1998يف حكومة الرئيس رفيق
الحريري يف عهد الرئيس إلياس الهراوي.

وهو سياسي ماروني من الرعيل القديم ورجل أعمال ،شغل ترأس الرابطة املارونية بالتكليف املباشر ،من الكاردينال الراحل
حقائب وزارية عدة من العام  1966حتى  1998يف حكومات البطريرك مار نصراهلل بطرس صفري ،منذ العام  ،2003ولغاية
العام  ،2007وتوىل رئاسة الشركة العامة للطبع والنشر ،التي
عدة.
تصدرها صحيفة «لوريون لوجور» ،منذ العام  1990حتى وفاته.
شغل منصب وزير لألنباء ،ووزير للربق والربيد والهاتف يف
الفرتة ما بني  6كانون األول  ،1966حتى  8شباط  ،1968يف طرح اسمه لرئاسة الجمهورية أكثر من مرة ،وآخرها سنة ،2007
حكومة الرئيس رشيد كرامي يف عهد الرئيس شارل حلو ،ووزير حيث وضع اسمه ضمن األسماء التي طلب من البطريرك صفري
لالعالم ،يف الفرتة ما بني  25تشرين األول  ،1980حتى  7تحديدها ،كمرشح توافقي.
تشرين األول  ،1982يف حكومة الرئيس شفيق الوزان يف عهد اسس املؤسسة املارونية لالنتشار.
الرئيس إلياس سركيس ،ووزير دولة لشؤون الثقافة والتعليم حائز على وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط أكرب يف العام
العالي ،يف الفرتة من  31تشرين األول  ،1992حتى  25أيار .2012
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تكنولوجيا وعـلوم

الذكاء االصطناع ّي« :مستقبلنا» حيدث اآلن
علي عواد

عندما نذكر مصطلح «الذكاء االصطناعي» ،غالبًا ما ّ
يتجه حديثنا
ّ
تتعلق
تلقائيًا (أو ،رمبا علينا القول« ،ميكانيكيًا») إىل طرح أسئلة
يتخيل هذا «املستقبل».
بـ»مستقبل» ما ..ولكل منا احلرية بأن
ّ
ففي أفضل األحوال ،هو مستقبل واعد ينعم فيه اإلنسان برفاهية
تؤمنها اآلالت والربامج .ويف السيناريو ُ
تكون
املظلم،
ّ
ال حمدودة ّ
الروبوتات وعيًا فرديًا وإدراكًا مجاعيًا يوصلها إىل أن ترفض
مصمميها ،وتنقلب
«خدمة» مصاحل البشر ،فتخرج عن سيطرة
ّ
عليهم.
احلقيقة هي ّ
أننا ،وبسبب التطور اهلائل الذي شهده جمال الذكاء
االصطناعي يف السنوات القليلة املاضية ،بتنا نعيش يف هذا
أن تأثري الذكاء االصطناعي يف حياة البشر
«املستقبل»  -وأدركنا ّ
بات خليطًا من السيناريوهني املذكورين :الذكاء االصطناعي هو
العمال.
نعمة للشركات واملستهلكني ،ونقمة على
ّ
خذ جتربة الذكاء االصطناعي يف شركة «أمازون» ،على سبيل
املثال.
حمرك يستنتج عادات وتفضيالت
اخرتاع
يف
رائدة
الشركة
كانت
لقد
ّ
بناء على سلوكياتهم السابقة وبياناتهم عمليات الشراء
املستهلكني ً
اليت قاموا بها لتحقيق هدفني :التسهيل على مستخدمي املوقع
إجياد املنتجات اليت يبحثون عنها ،وبذلك ،دفع املستخدمني إىل
شراء عدد أكرب من املنتجات املعروضة ،لزيادة أرباح الشركة.
وهذا ما حصل ،بالفعل ،إذ تشري شركة االستشارات ماكنزي إىل
أن خوارزمية التوصيات اليت ُتظهر ملستخدمي «أمازون» منتجات
ّ
تهمهم هي مسؤولة عن  %35من عائدات «أمازون» يف منتصف
ّ
عام .2018
ولكن ،يف «أمازون» أيضًا ،يظهر الوجه اآلخر للذكاء االصطناعي.
فمنذ أسابيع قليلة ،نشر موقع  The Vergeتقريرًا يكشف استخدام
شركة «أمازون» ذكاء اصطناعيًا ،يعمل من تلقاء نفسه من دون
عمال التوضيب عندما
أن يشرف عليه أي موظف أو عامل ،ويطرد ّ
ّ
تقل نسبة «إنتاجيتهم».

أخرى ،هذا التطبيق نفسه!
نعم ،لقد بتنا نعيش «املستقبل»!

« »FitBitلـ«غوغل» مقابل
 2.1مليار دوالر

أن الشركة طردت ،بني آب  2017وأيلول ،2018
وتؤكد الوثائق ّ
 300موظف من مستودعات التخزين من منشأة واحدة! وقد وصل
ّ
احلمام
يتجنبوا الدخول إىل
عمال «أمازون» إىل أن
ّ
احلال يف بعض ّ
خوفًا من أن يتلقوا إنذارًا!
وهنا ،جند املفارقة :النظام الذي يؤنسن املستهلك ،ومينحه شخصية
افرتاضية ،ويدرس سلوكياته الفردية ،واهتماماته اخلاصة ،هو
نفسه الذي يعترب العامل رقمًا يف سلسلة اإلنتاجُ ،ينذر تلقائيًا
ويطرد الخنفاض
من دون النظر إىل حاجاته الصحية أو النفسيةُ ،
ذر أو اعتذار،
ع
ُ
«إنتاجيته» من دون أن ُتتاح إليه فرصة تقديم أي ٍ
ّ
جمردًا بذلك العامل من إنسانيته.
ُ
ويستبدل بهدف رفع «اإلنتاج»ّ ،
اختبار القيادة بال قائد
العمال ويطردهم
إنتاجية
يقيس
تلقائي
تقييم
على قسوة أي نظام
ّ
العمال من تبعات
إليه
يتعرض
ما
أسوأ
ليس
أنه
من وظائفهم ،إال
ّ
تطور برجميات الذكاء االصطناعي.
ّ
الذكاء االصطناعي سيستحوذ على العمل يف جماالت عديدة ،دافعًا
مبئات ماليني األشخاص إىل خسارة وظائفهم يف السنوات القليلة
املقبلة.
معينة ،يستطيع العامل أن حيافظ على وظيفته إذا أظهر
يف حاالت ّ
املرونة الكافية للتأقلم مع التغيرّ ات.
املتخصص يف تقرير نشرته أرقامًا من
فينقل موقع «بلومبريغ»
ّ
أن أكثر من  120مليون
استطالع أجرته شركة  IBMتشري فيه إىل ّ
عامل يف العامل سيخسرون وظائفهم ،ويضطرون إىل أن يتدربوا
على مهن جديدة.
ولكن ماذا عن الوظائف اليت ستنقرض متامًا يف السنوات القليلة
القادمة؟
ُيلقي تقرير يف موقع  Tech Crunchالضوء على مبادرة قامت
بها اهلند بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ،العتماد الذكاء
ُ
استعيض عن املراقبة
االصطناعي يف فحص قيادة السيارات ،إذ
ّ
مشغ ًال تطبيق (.)HAMS
البشرية بهاتف مثبت داخل السيارة
جمهز بربجميات تسمح له بتحديد سرعة السيارة ونسبة
هذا التطبيق ّ
جناح السائق يف عملية الركن وصو ً
ال إىل التحقق إن كان السائق
قد التفت إىل املرايا أثناء القيادة.
ختيل أننا نتحدث اآلن عن تطبيق يستبدل العنصر البشري يف فحص
ّ
القيادة ،ويف الوقت نفسه ،تستعد السيارات ذاتية القيادة أن
تستبدل ،من جهة ،العنصر البشري يف قيادة السيارات ،ومن جهة

«فيسبوك» تدفع غرامة مالية ...النتهاك
اخلصوصية!

وافقت شركة «فيسبوك» على دفع غرامة قدرها  500ألف جنيه
إسرتليين ( 644ألف دوالر) النتهاكها قانون محاية البيانات ،يف ما
يتعلق جبمع بيانات من خالل شركة «كامربدج أناليتيكا» ،وفق ما
أعلنته اجلهة املنظمة املعنية حبقوق املعلومات يف بريطانيا اليوم.
هذه القضية اليت ُعرفت باسم «فضيحة كامربيدج أناليتكا»،
كانت قد ُفتحت عام  ،2018بعدما كشفت صحيفتا «نيويورك
تاميز» األمريكية و»ذي أوبزرفر» الربيطانية أن شركة االستشارات
السياسية «كامربيدج أناليتكا» ،مجعت بيانات أكثر من  50مليون
مستخدم ملوقع «فيسبوك» ،من دون موافقتهم ،بهدف تطوير
برنامج معلوماتي ُيتيح كشف النوايا االنتخابية للناخبني وكيفية
التالعب بها.
وكان مكتب مفوض املعلومات الربيطاني قد أمر بفرض الغرامة
الصغرية والرمزية يف متوز /يوليو من العام املاضي ،بعدما قال
إن بيانات مليون مستخدم بريطاني على األقل كانت من بني
املعلومات اليت مجعتها «كامربدج أناليتيكا» واستخدمت ألغراض
سياسية.
وأصدر املكتب يف نهاية األمر إشعارًا رمسيًا يف تشرين األول/
أكتوبر ،بينما تقدمت «فيسبوك» بطعن ضد الغرامة .وبعد بضعة
أشهر ،وافقت الشركة على إسقاط التماسها ،وستدفع الغرامة
لكن هذا ال يعين «قبوهلا املسؤولية» حيث إن دفع الغرامة مل
يصاحبه إقرار باملسؤولية.
املفوض اليوم ،إذ قال إن إسقاط
وهذا األمر الذي أعلنه مكتب
ّ
الشبكة اللتماسها وموافقتها على دفع الغرامة مل يصاحبهما إقرار
تصريح له ،قال نائب مفوض املكتب جيمس
باملسؤولية .ويف
ٍ
ديبل جونستون إنه «كان مبعث القلق الرئيس لدى مكتب مفوض
تعرض بيانات مواطنني يف اململكة املتحدة خلطر
املعلومات هو
ّ
ً
«يسرنا مساع أن فيسبوك اختذت ،وستواصل
أنه
ا
مضيف
جسيم»،
ّ
اختاذ ،خطوات مهمة لاللتزام باملبادئ األساسية حلماية البيانات».

«أبل» حت ّذر :ح ّدثوا هواتفكم أو افقدوا
االتصال باإلنرتنت

ّ
حذرت شركة «أبل» مستخدمي أجهزتها القدمية من انقطاع اتصال
أجهزتهم باإلنرتنت إذا مل يقوموا بتحديثها هذا األحد.
وطلبت الشركة من مستخدميها حتديث نظام تشغيل األلواح
ّ
يتمكنوا من االستفادة
واهلواتف الصادرة سنة  2012أو ما قبل كي
من خدمات مثل «أي كالود» ومتصفح سفاري ومتجر التطبيقات،
والربيد اإللكرتوني.
األجهزة املطلوب من أصحابها أن يقوموا بتحديث نظام تشغيلها هي:
«أيفون  »5وما سبقه واأللواح (أيباد 1و ،)2إلصدار .10.3.4
ما السبب الذي جيعل حتديث نظام التشغيل ضروري؟
تستخدم اهلواتف واألجهزة الذكية إعدادات من األقمار اإلصطناعية
كي يستفيد صاحبها من مجيع اخلدمات والتطبيقات اإللكرتونية.
واألقمار اإلصطناعية لتحديد األماكن ( )GPSتعيد ضبط التاريخ
والساعة كل  19عامًا ،ما يلزم أصحاب األجهزة القدمية بإجراء
حتديث يف نظام تشغيل أجهزتهم.
فإن كل األجهزة اليت
وحبسب شركة االتصاالت «،»Verizon
ّ
تستخدم نظام حتديد املواقع عرب األقمار اإلصطناعية ،واملصنوعة
بني عامي  2006و ،2016ستتأثر من ناحية نسبة الدقة يف حتديد
املواقع يف التطبيقات اخلاصة بذلك.

«غوغل» حتاول شراء «»Fitbit
ساعة ذكية من «فيتبت»

كما كان متوقعًا ،استحوذت «غوغل» على شركة «فيتبت» مببلغ
 2.1مليار دوالر .تريد «غوغل» من عملية الشراء هذه أن تدخل
سوق األجهزة القابلة لالرتداء ،بعد فشلها مرات عديدة يف ذلك.
وهي تريد باإلضافة إىل ما سبق تسويق نظامها التشغيلي هلذه
األجهزة ( ،)Wear OSمع كل ما يعنيه ذلك من فرض هذا النظام
على باقي شركات األجهزة القابلة لالرتداء.
ال تريد «غوغل» دمج شركة «فيتبت» داخلها ،بل أن تبقى قسمًا
مستق ًال ولكن حتت هيكلية «غوغل» .أعلنت «فيتبت» ،من جانبها،
يف بيان صحايف مستقل ،أن الشركة ستبقى حريصة دائمًا على
«تعرض» بيانات املستخدمني الشخصية
خصوصية املستخدم ،ولن
ّ
واليت تتم جباياتها من مستخدمي أجهزتها إىل أي عملية بيع ،وهي،
لن ُتستخدم بأي شكل لعرض إعالنات «غوغل».
شكل عملية االستحواذ هذه ،بإبقاء «فيتبت» كقسم مستقل ،يعين
أمرًا واحدًا :تريد «غوغل» تطوير هذه األجهزة ،لكن اهلدف احلقيقي
هو جعل نظام تشغيلها اخلاص أمرًا ال مفر منه .يشبه األمر ما
فعلته بنظام التشغيل «اندرويد» ،إذ كل شركات اهلاتف اليوم
تستخدم هذا النظام ،ما يضع «غوغل» يف مركز صاحبة القرار يف
التحديثات والتطويرات ،ويف الوقت نفسه ضبط املنافسة بينها
وبني شركة «ابل» ،صاحبة أفضل ساعة ذكية حتى اليوم.

ملحة يف زمن الـ»البيانات
األجهزة القابلة لالرتداء أصبحت حاجة
ّ
الكربى» .تتزعم هذه الساحة حاليًا شركة «آبل» من خالل ساعة
اليد الذكية اليت تنتجها ،مع خاصية ختطيط القلب ،ما جعلها
الرائدة يف هذا اجملال .لكن اليوم ،يبدو أن األمور على وشك
أن تتغيرّ  ،إذ حبسب تقرير لوكالة «رويرتز» ،فإن شركة «ألفابت
 »Alphabetوهي الشركة األم لـ»غوغل» ،حتاول االستحواذ على
شركة «فيتبت» اليت تعنى مبجال تطوير أجهزة اللياقة البدنية
القابلة لالرتداء.
ال يوجد أي تأكيد لألمر حتى الساعة من الطرفني ،ومن غري املعلوم
قيمة املبلغ الذي عرضته «غوغل» ،إال أن مجيع املصادر ،وحبسب
تقرير لـ»سي أن بي سي» أيضًا ،تقول إن «فيتبت» حاولت يف
األشهر املاضية عرض الشركة للبيع.
وتساعد األجهزة القابلة لالرتداء املستخدمني يف العديد من
األمور ،مثل تعداد خطواتهم ،وحتديد كمية السعرات احلرارية اليت
حرقوها أثناء ممارسة الرياضة ،والعديد من اخلاصيات اليت تساعد
الرياضيني وحتفزهم للتقدم.
ارتفعت أسهم «فيتبت»  27يف املئة مبجرد صدور األنباء ،يف
حصتها يف سوق
حني أن الشركة كانت تعاني من اخنفاض
ّ
األجهزة القابلة لالرتداء ،مقابل ارتفاع حصص شركيت «هواوي»
الصينيتني.
و»شايومي»
ّ
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ثـقافة

جـوائز «تـميز للـعمارة» لـسنة 2019
د خالد السلطاني  -ايالف

انهت جلان حتكيم املشاريع املقدمة لـ «جائزة متيز للعمارة» لسنة
 2019اعماهلا ،املنعقدة يف رحاب «جامعة كوفنرتي» Coventry
 Universityباململكة املتحدة ،واختارت التصاميم الفائزة يف مجيع
الفئات املتعددة للجائزة .وسيتم منح تلك اجلوائز للفائزين يف
حفل خاص تقيمه اجلائزة سنويا حيضره الفائزون واملشاركون يف
جلان التحكيم وضيوف اجلائزة من شخصيات معمارية وثقافية.
و «جائزة متيز للعمارة» ،هي فكرة مبدعة اقرتحها املعمار «امحد
املالك» :التدريسي يف جامعة كوفنرتي الربيطانية ،يف عام 2012
لتكون يف بدء نشاطها جائزة لالبداع املعماري اخلاصة مبشاريع
خترج طالب املدارس املعمارية يف اجلامعات العراقية .وقال
عنها مؤسسها ،وقتذاك« ،بانها مبادرة مستقلة غري تابعة الية
منظمة او جهة حكومية ،وقد اسست هذه اجلائزة جبهود عراقية
خالصة من اجل دعم املعماري العراقي الشاب وتعريف العامل
جبهوده» .ويتطلع مؤسسها املعمار «امحد املالك» مع جمموعة
من املنسقيني وهم املعماريني «تراث مجيل» من فرنسا ،و
«امحد العزاوي» من اململكة املتحدة ،و»رميا السامرائي» من
االمارات املتحدة ،و»أسيد حممد العطيان» ،من االردن ،و «مهند
علوش» من العراق ،و «ظافر معن» من الدامنرك ،و «نيبون
باربهكار» من اهلند ومبساعده خنبة من اصدقائهم املعماريات
واملعماريني والفنيني الذين يسهمون مساهمة فعالة من خالل
عملهم التطوعي اجلاد اىل تكريس حضور اجلائزة يف اوساط
مهنية وثقافية واسعة.
ويطمح منسقو اجلائزة واملتعاونني معها اىل توسيع رقعة
جغرافيتها ،التى ختطت ،اآلن« ،احمللية» ووصلت اىل صميم
العمل االقليمي وحتى الدولي .كما ان توسيع وإضافة فئات
عديدة اىل اجلائزة ،وعدم اقتصارها على فئة املشاريع التخرج
العراقية ،كما كان يعمل به يف السابق ،منح اجلائزة مكانة
مرموقة ،واكسبها مسعة معمارية واكادميية عاليتني يف االوساط
املهنية االقليمية والدولية .يساهم يف حتكيم املشاريع املقدمة
للجائزة شخصيات معمارية وخمططون ومهندسون واكادمييون
خمتصون .وترعى اجلائزة اكادمييا «جامعة كوفنرتي» يف اململكة
املتحدة.
متنح «جائزة متيز للعمارة» ،يف الوقت احلاضر ،جائزتها السنوية
اىل عناوين خمتلفة من االصناف والفئات منها :فئة «جائزة
رفعة اجلدادرجي للعمارة» ،التى تأسست عام  ،2017باسم
املعماري العراقي رفعة اجلادرجي الذي أسهم بإثراء املشهد
الثقايف العراقي والعربي معماريًا وفكريُا .وهي متنح سنويا
للفائز مبسابقة افكار معمارية تستجيب للتحديات اليت تواجه
اجملتمعات االقليمية ،وهي مسابقة معمارية مفتوحة لطلبة العمارة
واملعماريني املمارسني العراقيني وغري العراقيني .وتهدف
اجلائزة إىل التعريف باملشاكل والتحديات اليت تواجه اجملتمعات
االقليمية بغية تقديم افكار وحلول تستخدم كمراجع للمساهمة
حبل هذه التحديات االقليمية .ومتنح اجلائزة للفائز ميدالية خاصة
صممها الفنان العراقي ضياء العزاوي ،مع مبلغ قدرة 5000
دوالر امريكي ،باالضافة اىل تغطية نفقات مشاركته يف «حفل
متيز» الكبري الذي تقيمه اجلائزة سنويا يف عمان  /االردن.
كانت موضوعة مسابقة فئة جائزة اجلادرجي لعام ،2019
<متحف بارجيل للفن العربي احلديث> يف الشارقة -االمارات
العربية املتحدة ،وبالشراكة مع «برجيل مؤسسة للفنون» .وقد
فاز باملرتبة االوىل فيها مكتب «استديو ايديا» Aidia Studio
(املعماريان رينالدو رودنغيوز ليل و نتالي ويزاسك) ومقر
املكتب يف مكسيكو سييت /املكسيك.
اما «جائزة ديوان للعمارة» وهي احدى فئات برنامج جائزة متيز
للعمارة ،فانها تبتغي «متكني املهندسني املعماريني الشباب يف
مجيع احناء العامل لالستجابة للتحديات التصميمية يف العراق».
ومن املعلوم بان مكتب ديوان الذي يرعى فئة هذة اجلائزة،
هو احد بيوت اخلربة االستشارية املرموقة ،ولديه ارث تصميمي
مزدهر على مدى  35عاما.
واملكتب اآلن احد املكاتب الرائدة يف جمال االستشارات
املعمارية واهلندسية يف منطقة الشرق االوسط .مينح املكتب
للفائز االول يف فئة «جائزة ديوان» عقدا للعمل مع املكتب
ملدة ستة اشهر قابلة للتجديد ،او ان يمُ نح جائزة مالية قدرها
 6000دوالر امريكي باالضافة اىل تغطية مصروفات دعوته اىل
حفل متيز .كانت موضوعة اجلائزة هلذا العام هي «مسابقة حديقة
االمة» ببغداد.

وقد طلب من املشاركني اعادة تصميم وختطيط احلديقة لتكون
رئة خضراء يف النسيج احلضري املزدحم بوسط العاصمة
العراقية .وقد فاز باملرتية االوىل هلذه السنة مكتب املعمار ثائر
قبعة من االردن.
وخبصوص «فئة مشاريع التخرج العراقية» ،وهي من اقدم فئات
اجلائزة كما اشرنا ،فقد فاز فيها ،وفقا اىل توصية جلنة التحكيم
التى حكمت مشاريع القائمة القصرية وعددها حوالي عشرين
مشروع ،الطالب« :سعد رعد اجلبوري» عن مشروعه <مركز
العمارة التفاعلي> ،وهو من جامعة النهرين ببغداد .وستكون
اجلائزة منحة ملدة سنتني لنيل درجة املاجستري بالعمارة يف
«جامعة كوفنرتي» باململكة املتحدة تقدمها للفائز يف هذه الفئة
جامعة كوفنرتي الراعية االكادميية جلائزة متيز .ومثة فئة اخرى
خاصة مبشاريع الطالب استحدثتها جائزة متيز ،موخرًا ،يف سنة
 ،2016وهي «فئة جائزة متيز ملشاريع التخرج الدولية» ،والتى
فاز بها هذا العام «ليسيا توبولنوك» من اكادميية العمارة يف
امسرتدام /هولندا .وجائزتها االوىل هي ايضا منحة خاصة لدراسة
املاجستري ملدة سنتني يف «جامعة ميالنو بولوتيكنك» بايطاليا.
وفيما يتعلق بالفئة اخلاصة «جبائزة متيز للنساء يف العمارة
واالنشاء»  ،وهي اجلائزة التى حتتفي باجنازات املعماريات
يف منطقة الشرق االدني ومشال افريقيا ،فهي بالواقع تشمل
فئتني« :فئة النجمات الصاعدات» ،و»فئة االجناز املتميز» .وقد
فازت املعمارة السعودية «دانا العمري» الشريكة واملؤسسة
الستديو «وتد» يف مدينة جدة بالسعودية يف «فئة النجمات
الصاعادات».
يف حني فازت كل «من د .زينب جيلك» ،و»شهرية فهمي»
جبائزة متيز فئة «االجناز املتميز» هلذا العام  .2019جدير بالذكر
ان د .زينب جيللك كاتبة وأستاذة جامعية متميزة يف اهلندسة
املعمارية والتأريخ يف معهد نيوجريسي للتكنولوجيا يف جامعة
روجترز ،وهي أستاذة مساعدة يف التأريخ يف جامعة كولومبيا.
وقد كتبت وحررت وانتجت كذلك مطبوعات متعددة تبحث يف
العمارة واملدن يف احلقبة العثمانية املتأخرة و يف حقبة االستعمار
الفرنسي.
اما املعمارة «شهرية فهمي» فهي مديرة و مؤسسة (مكتب
شهرية فهمي للعمارة) ،الذي اسسته يف القاهرة مبصر سنة
 .2005ولشهرية نشاط معماري متميز يف الشرق االدني واوربا.
و إضافة للتصميم املعماري ،فأن فهمي كذلك ختتص بالتصميم
احلضري و تصميم األثاث.
وتكشف نقاط شغفها املتداخلة ،إضافة ملنهجيتها ،عن اسلوبها
يف التصميم ،و ختلق بذلك نتائج نهائية بارعة و ملهمة .و
كقدوة لغريها ،فهي حتاول نشر التأثري اإلجيابي لألجيال الشابة
من خالل عملها كمعمارية ،و من خالل مهنة التدريس.
ويف خياراتها ضمن فئة « جائزة االجناز املعماري مدى احلياة»،

ختطت «متيز للعمارة» <حمليتها> هذا العام ،التى ارتبطت،
هذه الفئة من اجلائزة ،سابقًا ،بامساء عراقية رائدة يف اجملال
املعماري فقط ،لتصل ،اآلن ،اىل رحابة االفق االقليمي باختيارها
املعمار «راسم بدران» ( ،)1945من فلسطني  /االردن ليكون
الفائز هلذا العام  2019ضمن هذة الفئة .وحتتفي «متيز للعمارة»
بهذة اجلائزة باجنازات االفراد الذين قدموا اسهامات
مهمة جتاه االنسانية ،من خالل تطويرهم للعمل املعماري وحتسني
البيئة املبنية يف الشرق االدنى ومشال افريقيا .وراسم بدران
معمار معروف على نطاق واسع لدى االوساط املهنية العربية
والعاملية ،وهو مؤسس وشريك مكتب (دار العمران للعمارة
والتخطيط واهلندسة) يف سنة  1980ومقره عمان  /االردن.
وفازت مشاريع املكتب يف مسابقات معمارية اقليمية عديدة،
كما انه صمم ونفذ مشاريع معمارية يف العديد من بلدان الشرق
االدني.
وله مقاربة معمارية خاصة ،اثرت كثريا على تقصيات معمارية
للكثري من املعماريني العرب الشباب ،مثلما اغنت املمارسة
املعمارية العربية بذائقة اسلوبية مميزة.
ويف فئة «جائزة حممد مكية لشخصية العام املعمارية» ضمن
برنامج جائزة متيز للعمارة ،التى تأسست  ،2014فهي مفتوحة
لكل االفراد واملنظمات الذين قاموا برتويج وتشجيع او تنظيم
محالت او هلم تأثري يف مسار تقدم العمارة ببلدان الشرق االدني
ومشال افريقيا .وقد نالت هذه اجلائزة هلذا العام « ،2019اجمللة
الدولية للعمارة االسالمية» International Journal of Islamic
 ،Architectureومقرها نيويورك يف الواليات املتحدة االمريكية.
واجمللة منذ تأسيسها سنة  ،2012اصبحت مصدرا رصينا للبحوث
يف جمال العمارة االسالمية يف بلدان الشرق االوسط وافريقيا
وأسيا ،وهي تتعاطى مع قضايا تهم العمارة االسالمية من خالل
كشوفات التنظري واملمارسة والرتويج ملنتج العمارة االسالمية
يف جغرافية واسعة نوعا ما .وقد تعزز موقع اجمللة مؤخرا بقبوهلا
يف شبكة «الويب» العاملية اخلاصة باالستشارات الفنية والعلوم
االنسانية.
واذ يشعر كثر (وانا بالطبع منهم ،بكوني احد املتابعني لنشاط
اجلائزة منذ سنني!) بغبطة عميقة لتلك النجاحات التى احرزتها
«جائزة متيز للعمارة» يف السنوات القليلة املاضية بعد تأسيسها،
والسمعة الطيبة التى حتظى بها كاحد اجلوائز املهنية الرصينة
يف بلدان الشرق االدني والعامل ،فاني ومن معي كثريون،
يقدرون عاليًا اجلهد املضين واملرهق الذي وقع على عائق مجيع
العاملني فيها (هم الذين ينجزوا عملهم بعمل تطوعي ومن دون
مقابل) جلهة تكريس اهداف اجلائزة وقيمها يف الفضاء املهين
حني تلك املبادرة اخلرية من قبل
احمللي واالقليمي والدولي .واذ ّ
ولدت تلك الظاهرة املهنية املفرحة ،فاننا
الشباب املعماري التى ّ
نتمنى هلا مزيدا من النجاحات والتقدم وان تكون حاضرة دوما
يف اخلطاب املهين واملعريف ،كاحد االحداث املعمارية الالفتة
والرصينة فيه!
معمار وأكادميي
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يا بينو خلقيت اجيال
امسك محلوا بفخر كبري
خلقوا كرمالك رمسال
متلو ما صار وبصري
عندك خنبة احلى رجال
أخالق ومبدى وضمري
باحضانك ربييت عيال
رجعوا عا ربوعك بكري
مهما الدهر عليهم مال
ما بينسوكي يا بينو
ارزي كبريي ومزروعة
بني قلوبن والضمري
عكار العم بتنادي
الناس العندن مبادي
ومن بينو ودينا الصوت
حتيا رجالك يا بالدي
عكار معروفة من زمان
عيله كبرية ومتحدين
مسيحية مع إسالم
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بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

جـو عـواضة رئـيسا لـبلدية بايـسايد
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مت انتخاب ابن اجلالية البار جو عواضة رئيسا لبلدية بايسايد دون
منافس ،وذلك يف اجتماع اجمللس البلدي الذي انعقد يف  25أيلول
املاضي.
وبعد انتخابه القى رئيس البلدية اجلديد كلمة شكر فيها اعضاء
اجمللس البلدي الذين وضعوا ثقتهم به وعاهدهم على العمل سوية
ملا فيه مصلحة البلدية وخري سكانها.
وكان السيد جو عواضة قد هاجر اىل اسرتاليا مع العائلة عام ،1976
وانتسب اىل حزب العمال عام  1995وذلك اميانا منه باملبادئ اليت
يقوم عليها واالهداف اليت يعمل لتحقيقها وخاصة لناحية قوفه اىل
جانب الطبقتني الوسطى والفقرية والدفاع عنهما.
وكان قد انتخب ألول مرة لبلدية روكدايل (سابقا) عام  2004واعيد
انتخابه لعضوية البلدية عامي  2008و.2012
ويف عام  2017وبعد عملية دمج بعض البلديات فاز السيد جو
عواضة بعضوية بلدية بايسايد حيث مت انتخابة نائبا للرئيس.
أسرة «اهلريالد» ،اليت تربطها صداقة متينة بالسيد جو عواضة،
تتمنى له النجاح يف منصبه اجلديد ملا يعود بالفائدة للبلدية
وسكانها ..ألف مربوك.

الرئيس عون :أول أهداف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف الساحات هي موضع متابعة وستكون من اول اهداف احلكومة
العتيدة اليت نعمل لتتشكل يف القريب العاجل».
وأكد الرئيس عون ان «التعاطي مع املستجدات يتم انطالقا من
املصلحة الوطنية اليت تقتضي التعاون مع اجلميع للوصول اىل
حتقيق االهداف املرجوة ،ال سيما أن الكثري من املطالب اليت رفعها
املعتصمون سبق أن احلتها مبوجب اقرتاحات قوانني اىل جملس
النواب وتبنتها احلكومة قبل أن تقدم استقالتها ،ويبقى على جملس
النواب ان يقرها من اجل تسهيل عملية مكافحة الفساد وحماسبة
املرتكبني ورفع احلصانات وغريها من االجراءات الضرورية».
وأعرب الديبلوماسيون الثالثة عن أملهم «يف ان تشهد االيام اآلتية
املزيد من االستقرار واالمان يف لبنان».

وفد الهيئات االقتصادية

اقتصاديا ،التقى الرئيس عون وفدا من اهليئات االقتصادية،
ضم رئيسها وزير االتصاالت يف حكومة تصريف االعمال حممد
شقري ،أمينها العام رئيس «مجعية جتار بريوت» نقوال مشاس،
رئيس «مجعية الصناعيني اللبنانيني» فادي اجلميل ورئيس «احتاد
املقاولني اللبنانيني» املهندس مارون حلو.
وقد اطلع رئيس اجلمهورية من اعضاء الوفد على الظروف اليت
متر بها املؤسسات التجارية والصناعية وقطاع املقاولني نتيجة
التطورات االخرية ،واالضرار اليت حلقت بفعل قطع الطرق وتعذر
التنقل ،وتداعيات االعتصامات على احلركة التجارية ،واخلسائر
املادية اليت يعاني منها العاملون يف هذه القطاعات.
وطالب وفد اهليئات االقتصادية ب»االسراع يف تشكيل حكومة
جديدة ذات مصداقية لالنصراف اىل معاجلة االوضاع احلياتية
الراهنة».

رئيس الجمهورية

وأكد الرئيس عون أن «االتصاالت يف سبيل تشكيل حكومة جديدة
قطعت شوطا بعيدا» ،معربا عن أمله «يف إمكانية والدة احلكومة
خالل االيام املقبلة بعد إزالة العقبات امام التكليف والتأليف»،
الفتا اىل «أهمية تعاون اهليئات االقتصادية يف معاجلة التداعيات
اليت نشأت نتيجة االحداث الراهنة» ،مشريا اىل أن «القوى االمنية
باشرت فتح الطرق ،ما يسهل التنقل بني املناطق ويعيد حتريك
العجلة االقتصادية ولو تدرجيا».
اجمللس االقتصادي واالجتماعي
كما استقبل الرئيس عون وفدا من اعضاء «اجمللس االقتصادي
واالجتماعي» ،ضم رئيسه شارل عربيد ،نائب الرئيس سعد الدين
محيدي صقر ،جورج نصراوي ،صالح عسريان ويوسف البسام .ومت
عرض االوضاع االقتصادية واالجتماعية يف البالد والسبل اآليلة اىل
معاجلتها ،ودور اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف هذا الصدد.
واشار اعضاء الوفد اىل «الصعوبات اليت تواجه املؤسسات الصناعية
والتجارية جلهة تأمني الرواتب للعاملني فيها ودميومة العمل وعودة
حركة التصدير واالسترياد اىل طبيعتها» .ومت التشديد على «اهمية
توافر شبكات االمان االجتماعي ،ال سيما أن اجمللس يعمل يف هذا
االجتاه».
وعرض الرئيس عون ألعضاء الوفد ما آلت اليه االتصاالت «لتشكيل
حكومة جديدة وفتح الطرق» ،مشددا على أن «عمل احلكومة املقبلة
سريكز على االصالحات ومكافحة الفساد واالهتمام بالقطاعات
االنتاجية لتفعيل االقتصاد الوطين وجعله اقتصادا منتجا».

فتح الطرق االساسية من دون اشكاالت

تبدل املشهد امليداني لالنتفاضة يف يومها التاسع
على صعيد آخر ّ
والعشرين عن مشهد امس االول جلهة إعادة فتح الطرقات الرئيسية
وداخل بعض املناطق وعودة اهلدوء بعد مواجهات خرقها اطالق
ادى اىل سقوط جرحى واستنفار امين واسع.
رصاص ّ
تبد ً
ال كان على اوتوسرتاد نهر
تبدل :ولعل اكثر املشاهد ّ
املشهد ّ
الضجة
الكلب الذي كان «جنم» الطرق املقطوعة امس االول بعد
ّ
ّ
احملتجون.
اليت اثارها بناء جدار امسنيت داخله قبل ان ُيزيله
وبعد ان فتح اجليش بالتعاون مع القوى االمنية االوتوسرتاد ،ازال
احملتجون السياج الشائك واالطارات داخل النفق ،وعمدوا اىل تنظيف
االوتوسرتاد من احلجارة وجدرانه من غبار االتربة ودخان السيارات،
واستقدموا غرسات من الزهور وضعت امام صورة للشهيد عالء ابو

فخر على مدخل النفف.
اما يف جل الديب ،فاختلفت الصورة عن مشهد املواجهات الذي
جراء قطع
حصل امس االول حيث حصل اطالق نار واشكاالت ّ
الطرقات الداخلية .وفتحت الطرقات الداخلية كافة واالوتوسرتاد
من قبل اجليش.
واوقف اجليش ثالثة شّبان من املتظاهرين يف جل الديب على خلفية
قطع االوتوسرتاد.
وعلى جسر الرينغ ،الطريق سالك باالجتاهني وامضى بعض
املعتصمني ليلتهم يف اخليم يف ساحة رياض الصلح ،اما مداخل
فمقفلة من قبل القوى األمنية.
ساحة الشهداء ُ
ومت حرق اطارات على الطريق من سن الفيل اىل االوتوسرتاد
املؤدي اىل الكرنتينا.
حتول امس االول اىل
اما الطريق املؤدي اىل القصر اجلمهوري الذي ّ
ساحة رئيسية لالعتصام ،باتت سالكة باالجتاهني مع انتشار كثيف
لعناصر اجليش والقوى االمنية.
وعند تقاطع الشيفروليه ،رفع احملتجون اخليم وازاحوا نصب عالء ابو
فخر ،وعمل اجليش على فتح الطريق.
ويف العاصمة ،جابت جمموعة من الناشطني اسواق بريوت يف وسط
ً
وداعية
املدينة ،مطالبة اصحاب احملال التجارية بإغالق ابوابها،
الناس للنزول اىل الشارع .وعمد بعضهم اىل اجللوس امام عدد
من املؤسسات التجارية.
ومشا ً
ال ،قطع احملتجون طريق عام حلبا بالكامل بالسواتر اإلمسنتية
واحلديدية وباإلطارات غري املشتعلة املطاطية ،ومسح فقط باملرور
لآلليات العسكرية والصليب األمحر واحلاالت الطارئة.
الثوار اوتوسرتاد كفرحزير على املسلكني ،وطريق
كذلك ،اقفل
ّ
رشدبني مقطوعة.
اىل ذلك ،قطع حمتجون ،طريق دير عمار باحلواجز اإلمسنتية .كما
قطعت الطريق على اوتوسرتاد البداوي عند حمطة االكومة باالجتاهني
بالشاحنات.
وعملت قوة من اجليش على فتح طريق عام جرد القيطع ،حيث كان
حمتجون قطعوها صباح امس االول يف حمليت برقايل وبزال.
وعمد حمتجون على قطع طريق عام وادي خالد باالطارات املشتعلة،
بالتزامن مع تشييع عالء ابو فخر.
ويف طرابلس ،شهدت شوارع املدينة حركة سري مقبولة ،وفتحت
احملال التجارية ابوابها ،يف حني ان معظم املدارس واجلامعات
واملعاهد واملهنيات استمرت يف االقفال ،اما املصارف فبقيت
مقفلة التزاما بقرار نقابة موظفي املصارف .واقفل الثوار مصلحة
مياة طرابلس وطالبوا املوظفني مبغادرة الدائرة.
اما الطرق الرئيسية والفرعية فهي سالكة امام حركة املرور،
باستثناء االوتوسرتاد الدولي عند نقطة الباملا والطريق العام
يف البداوي ،ومسارب ساحة النور اليت ال تزال مقطوعة منذ بدء
التحركات الشعبية.
وقامت دوريات من شرطة البلدية مبؤازرة ورش البلدية وعمال
«الفاجيت» بإيعاز من رئيس البلدية رياض ميق ،بإزالة الردميات
واألحجار والرمال والدواليب املوضوعة لقطع الطرق يف شوارع مدينة
طرابلس ،مستخدمة اآلليات واجلرافات واملعاول.
وقام صباح اليوم الناشطون وطالب املدارس واجلامعات بالتعاون
مع ورش بلدية طرابلس بتنظيف وشطف ساحة النور وازالة
النفايات ،وفتحت الدوائر الرمسية واملصاحل واملؤسسات اخلاصة
والعامة ابوابها امام مراجعات املواطنني وسط مراقبة امنية.
كذلك ،فتح اجليش مسلكي االوتوسرتاد حتت جسر مستديرة مدينة
البرتون باالجتاهني وال يزال احملتجون يتجمعون على جانيب املسلكني
ومت نصب اخليم اىل جانب الطريق.
ويف شكا فتح اجليش مسلكي االوتوسرتاد اال ان احملتجني مل يغادروا
موقع التحرك وال يزالون متجمعني على جانب االوتوسرتاد.
ّ
ونظم طالب املدرسة الوطنية للرهبان اللبنانيني يف شكا مسرية
صالة بالشموع عن روح عالء أبو فخر وشارك فيها طالب مدارس شكا
وعدد من األهالي .وانطلقت املسرية من باحة املدرسة عرب الطريق
العام وصوال اىل نقطة التجمع على املسلك الشرقي لالوتوسرتاد
حيث أضاؤوا الشموع ورفعوا الصلوات أمام صورة عمالقة ألبو فخر
رفعت على اجلدار احملاذي للمسلك الشرقي يف ظل انتشار كثيف
لعناصر اجليش اللبناني اليت عملت على تنظيم حركة املرور بعد إزالة
العوائق عن االوتوسرتاد.
ويف شكا فتح اجليش مسلكي االوتوسرتاد بعد إزالة العوائق
والسيارات والعمود احلديدي اال ان احملتجني حاولوا إعادة االقفال
وترك مسرب واحد لسيارات االسعاف وآليات القوى االمنية.
واقفلت املصارف واملدارس واملعاهد الرمسية واخلاصة يف منطقة
بشري ابوابها امس.
ويف الكورةُ ،فتحت طرق ضهر العني وكفر حزير امام السيارات،
يف حني ما زالت طريق البحصاص واوتوسرتاد الباملا مقطوعني.
وشهدت مدارس وجامعات القضاء اقفاال ،كما زاول املوظفون يف
االدارات الرمسية اعماهلم بشكل عادي ،اما املصارف ما زالت مقفلة
يف حني شهدت احلركة التجارية ركودًا يف احلركة الشرائية.
وال تزال طريق بشري البقاع مقفلة امام الشاحنات بعد ان امضى
املعتصمون ليلتهم يف السيارات يف ظل تدني احلرارة ليل امس
االول.
وفتح اجليش اوتوسرتاد جبيل وازال اخليم يف ظل إنتشار عناصر
القوى االمنية.
قوة من اجليش السيارات اليت كانت تقفل
ازالت
ويف غزير،
ّ
االوتوسرتاد ،وعمدت اىل فتحه على املسلكني ،ثم انتقلت اىل
اوتوسرتاد الزوق الذي فتح ايضا.
وقطعت طريق خلدة عرمون باالطارات املشتعلة.
وشهد األوتوسرتاد الساحلي يف بريوت واجلنوب يف الناعمة وحارة
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الناعمة واجلية اقفاال باحلجارة والعوائق احلديدية ،ومت حتويل السري
يف اجلية إىل الطريق البحرية ،ويف الناعمة اىل الطريق الداخلية.
وفتحت بلدية سبلني بالتعاون مع اجليش الطريق العام القليم
اخلروب ،عند بلدة سبلني ،حيث استقدمت البلدية آلية «بوبكات»
وجرفت االتربة واحلجارة من وسط الطريق.
واقفلت املدارس ابوابها ،فيما شهدت املنطقة حركة مشلولة.
كما ُفتحت الطريق الدولية اليت تربط البقاع باجلنوب عند نقطة مفرق
سوق اخلان .وطريق راشيا املصنع عند مفرتق دار احلنان.
كما مت فتح مسرب واحد على كل مسلك من األوتوسرتاد الساحلي
عند بلدة الناعمة -حارة الناعمة ،تسهيال حلركة املرور ،خصوصا امام
املشاركني يف مراسم جنازة عالء أبو فخر يف الشويفات ،حسبما
اعلن احملتجون يف املنطقة.
ُ
وفتحت الطريق الدولية من بلدة صوفر حتى مدينة عاليه ،وشهدت
ساحة متثال شكيب جابر عند مفرتق مدينة عاليه جتمعا للمحتجني ،يف
حني ال تزال الطريق عند مفرتق شويت عاليه مقفلة.
واقفلت املدارس واجلامعات كذلك املصارف يف املنطقة.
ويف تعلبايا كان املشهد خمتلفًا ،اذ شهدت املنطقة عمليات كر وفر
بني االهالي واجليش اثناء حماولته فتح طريق سعدنايل-تعلبايا ،حيث
قامت جمموعة من الشّبان برشق عناصر اجليش باحلجارة .واطلقت
للتجمع امام مسجد البلدة ملنع
الدعوات عرب مكبرّ ات الصوت لالهالي
ّ
حماوالت اجلبش لفتح االوتوسرتاد الرئيسي.
ويف التحركات اليوميةّ ،
نفذ عدد من احملامني واحملتجني اعتصامًا
امام قصر عدل بريوت ،وذلك للمطالبة بالكشف عن مصري الناشط
خلدون جابر الذي جرى توقيفه ليل امس خالل التظاهرة على طريق
القصر اجلمهوري.
كما قامت جمموعة من الطالب يف زحلة باقفال الدوائر الرمسية من
مركز املعاينة امليكانيكية اىل دائرة الرتبية اىل مركز أوجريو وسراي
زحلة احلكومي.
وانطلقت مسرية للمتظاهرين من ساحة ايليا انضم اليها حمتجون من
صور جابوا شوارع صيدا ،وصوال اىل قصر العدل فيها ،حيث نفذوا
اعتصاما اىل جانب اهالي املوقوفني بالتزامن مع بدء حماكمتهم
بتهمة قيامهم بأعمال شغب يف اسرتاحة صور ،وسط تدابري امنية
مشددة.
ويف اقليم اخلروبّ ،
نفذ طالب املدارس وقفة تضامنية مع
احملتجني ،عند مفرتق بلدة مزبود مقابل «اقليم مول» ،واطلقت
األناشيد واالغاني الوطنية ،فيما رفع املعتصمون األعالم اللبنانية.
ويف ساحة ايليا يف صيداّ ،
نظم احملتجون تشييعا رمزيا لعالء ابو
فخر ،بالتزامن مع تشييعه يف الشويفات ،فحملوا نعشا لف بالعلم
اللبناني ورفعوا صورة كبرية له.

الصفدي

ولناحية االمساء املطروحة لرئاسة احلكومة طفا اسم حممد الصفدي
على السطح وذلك يف «اجتماع بيت الوسط بني رئيس حكومة 
ي واملعاون السياسي لألمني العام
تصريف األعمال سعد احلرير 
هلل ووزير املال يف حكومة تصريف
حلزب اهلل السيد حسن نصرا 
ل تركز علي اسم حممد الصفدي كرئيس
األعمال علي حسن خلي 
للحكومة املقبلة ،واملشاورات مستمرة».
وعلى االثر اعتصم عدد من املتظاهرين امام منزل الوزير السابق
ي يفطرابلس احتجاجًا على ما مت تداوله عن اتفاق مت
حممد الصفد 
يف اجتماع بيت الوسط على تسميته رئيسًا للحكومة املقبلة.
وعلم ان االتفاق املبدئي الذي حصل بني قوى سياسية بشأن
تسمية الوزير السابقحممد الصفدي لتأليفاحلكومة ،يتضمن توزير
ني عناحلراك الشعيب ،على ان تسمي القوى السياسية أمساء
ممثل 
جديدة وشابة وقادرةُ ،يتوقع ان حُيدث عملها صدى إجيابيا لدى
الرأي العام.

أعلنت ادخال صاروخ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وسياسة االغتياالت واالستفراد وشاركتنا معركة صيحة الفجر»،
جمددًا الشكر «حملور املقاومة وعلى رأسه إيران على ما قدمه من
أشكال دعم خمتلفة للمقاومة الفلسطينية».
كذلك أوضحت سرايا القدس أن اغتيال القائد اجملاهد أبو سليم
«لن يزيدنا اال قوة وصالبة».
ويف السياق ،أفيد مساع دوي انفجار غرب املدينة مع تصاعد أعمدة
الدخان من املوقع ،يأتي ذلك بعد ساعات على بدء سريان وقف
إطالق النار عقب اعتداءات إسرائيلية أدت إىل استشهاد أربعة
وثالثني فلسطينيًا.

أردوغان :لن نتخلى...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

األمريكيني بأنه ميكننا شراؤها ،حال اقرتحوا ذلك بشروط مالئمة،
لكن دون التخلي عن إس ،400-وال حديث عن ذلك .وهذا حق
سيادي لنا».
وأردف الرئيس الرتكي« :أريد أن تكون الواليات املتحدة وروسيا
صديقتني لرتكيا ،وجهودنا ترمي إىل حتقيق هذه الغاية».
وأشار أردوغان مع ذلك إىل أن زيارته إىل واشنطن كانت إجيابية،
الفتا إىل أن احلوار القائم على املعلومة الصحيحة هو السبيل حلل
اختالفات وجهات النظر بني تركيا والواليات املتحدة.
وأضاف« :أمتنى التوصل إىل نتيجة إجيابية يف نهاية املباحثات حول
مقاتالت  ،35-Fوهذه املرة رأيت (الرئيس األمريكي دونالد) ترامب
إجيابيا وبناء يف مواقفه بشكل أكرب بكثري مما كان عليه».
ويأتي هذا التصريح بعد أن دعا الرئيس األمريكي نظريه الرتكي،
خالل لقائهما يف واشنطن األربعاء املاضي ،إىل التخلي الكامل من
منظومات الصواريخ الروسية للدفاع اجلوي من طراز «إس»400-
واالنتقال إىل مثيالتها األمريكية من طراز «باتريوت».
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ملبـورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

ول

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

فالريي أبو شقرا :مسلسل «ما فيي» حقق مشاهدة على مستوى العامل العربي وهذا موعد زواجي
هيام بنوت  -سيدتي
باشرت الفنانة فالريي أبو شقرا تصوير اجلزء الثاني من مسلسل
كرس اجلزء األول جنوميتها يف أول أدوارها
«ما فيي» ،بعدما ّ
كبطلة يف مسلسل درامي ،متامًا كما حصل أيضًا مع جناح شريكها
تكرست جنوميته
يف املسلسل املمثل السوري معتصم النهار ،الذي ّ
أكثر بعد مشاركته يف مسلسل «مخسة ونص» الذي عرض يف
رمضان املاضي.
فالريي أبو شقرا اليت تسعى إىل التوازن بني حياتها الفنية وحياتها
اخلاصة ،أعلنت موعد زواجها يف بداية الصيف املقبل ،بعيدًا عن
هواجس الطالق الذي اكتسح الوسط الفين يف الفرتة األخرية،
معتمدة على شريك متفهم وذكي حيبها وحتبه ،ويعرفان جيدًا ماذا
يريدان وكيف يرغبان بتتويج عالقتهما.

تقومني بتصوير الجزء الثاني من مسلسل «ما فيي» ،فهل سوف تباشرين
بعد االنتهاء منه بتصوير الجزء الرابع من مسلسل «الهيبة»؟

علي املشاركة يف جزئه
ال عالقة لي مبسلسل «اهليبة» ،ومل تعرض ّ
الرابع .اخلرب انتشر عرب «السوشيال ميديا» ولكنه غري صحيح.

هل هذا يعني أنك لن تطلي كممثلة يف املوسم الرمضاني 2020؟
حتى اآلن ،ال يوجد شيء من هذا القبيل.

أليس هناك من مفاوضات على عمل رمضاني؟

هناك كالم حول هذا املوضوع ولكن ال شيء مؤكد حتى اآلن.

ولكن املنتج صادق الصبّاح أكد يف حديث لـ»سيدتي» مشاركتك يف
املوسم املقبل من «الهيبة»؟

كل املنتجني لديهم خمططات معينة وحيضرون ألعماهلم من وجهة
نظرهم اخلاصة .أنا ال ميكنين أن أصرح عن مشاركيت يف أي عمل،
إذا مل أكن قد ّ
وقعت عليه رمسيًا ،وألنه ال يوجد توقيع رمسي بيين
وبني شركة الصباح للمشاركة يف مسلسل «اهليبة» لذلك أقول
إنين لست مشاركة فيه.

جاء قرار تصوير الجزء الثاني من مسلسل «ما فيي» كنتيجة للنجاح الذي
حققه الجزء األول .فهل أنت مع فكرة األعمال املكونة من أجزاء ،خصوصاً
وأن بعض الفنانني يرفضونها ويعتربون أن نجاح جزء معني ال يعني
بالضرورة نجاح األجزاء الالحقة ،وما هي الشروط التي سبقت قبولك
بالجزء الثاني؟

ال يوجد شروط ،وعندما قررت شركة اإلنتاج أن يكون هناك جزء
ثان من املسلسل ،فمن املؤكد أنها ملست جناحًا كبريًا للجزء األول.
ٍ
كثريون يرفضون فكرة اجلزء الثاني من أي مسلسل ويعتقدون
بأنه سيكون أقل جناحًا من اجلزء األول ،إال أنه ال جيب احلكم مسبقًا
على أي عمل قبل عرضه ،بل جيب أن يشاهد أو ً
تعرض
ال .لطاملا ّ
مسلسل «اهليبة» لالنتقاد بسبب كونه مؤلفًا من عدة أجزاء ،ولكن
كل جزء منه حيقق جناحًا كبريًا .جناح األعمال املكونة من أجزاء
يرتبط باملنتج واملخرج واملمثلني وإميانهم بالعمل وبتطويره ،وهذا
يتحمل أن
ما حيصل مع مسلسل «ما فيي» الذي نؤمن مجيعًا بأنه
ّ
ثان منه ،وحنن قادرون على أن جنعله أكثر جناحاً
يكون هناك جزء ٍ
من اجلزء األول.

ال شك أن نجومية شريك البطولة معتصم النهار بعد مسلسل «خمسة
ونص» تختلف عما كانت عليه قبله ،فهل ترين أن األمر سوف يكون
عام ً
ال إضافياً يف نجاح الجزء الثاني من «ما فيي» طبعاً باإلضافة إىل
وجودك فيه؟

هذا أمر طبيعي ألن جنومية معتصم النهار صارت أكرب وكذلك
مجهوره الذي سوف يتابع «ما فيي .»2وهذا من شأنه أن يضيف
إىل العمل ،ولكن اخلط الذي سوف نسري عليه أنا ومعتصم النهار
ال يزال هو نفسه.

سلبيات وإيجابيات
هل تفضلني املشاركة يف أعمال تعرض خارج املوسم الرمضاني أم
خالله ،خصوصاً وأن التحدي يكون أكرب يف رمضان بسبب املنافسة
الكبرية بني األعمال؟

كما أن هناك سلبيات وإجيابيات تلحق باألعمال اليت تعرض يف
املوسم الرمضاني ،فإن األمر نفسه ينطبق على األعمال اليت تعرض
خارجه .خالل العرض الرمضاني ،ميكن أن حيقق عمل ما ضجة كبرية
كم كبري من األعمال ،وهذه ناحية إجيابية،
ويفرض نفسه يف ظل ّ
أما الناحية السلبية فهي أن بعض األعمال ال حتقق املشاهدة اليت
تستحقها بسبب كثرة األعمال .أما بالنسبة لألعمال اليت تعرض
خارج رمضان ،فإن عددها يكون أقل والناس متلك الوقت الكايف
ملشاهدتها ،مع اإلشارة إىل أن الناس يتحمسون أكثر ملشاهدة
األعمال الرمضانية ،خصوصًا وأن الدراما أصبحت تقرتن برمضان.

وأنت ماذا تفضلني :أن تعرض أعمالك داخل املوسم الرمضاني أم
خارجه؟

يشاركون يف أعمال تعرض يف املوسم الرمضاني وخارجه
وينجحون يف كليهما كما هو احلال بالنسبة إىل معتصم
النهار.

وأنت من أي فئة من املمثلني؟

مل أشارك حتى اآلن يف بطولة مسلسل رمضاني لكي أعرف
خياري.

وهل تحبني خوض مثل هذه التجربة؟

املسلسل هو الذي جيعلين أختار أين أكون .ولكن ،بعد عامني
أو ثالثة أعوام ،ومن خالل مشاركيت يف عمل رمضاني ،رمبا
يتغري الوضع وال أعرف كيف ميكن أن يكون جوابي عندها.

هل تظنني أن اسمك كنجمة قادر على التسويق لعمل رمضاني .اسم
نادين نجيم يبيع عربياً ،فهل أنت مثلها؟

هذا األمر حتدده شركة اإلنتاج وهي اليت تستطيع التقييم .ال
أعرف أن أجيب على هذا السؤال ،بل اإلجابة هي عند اإلنتاج
واجلمهور.

تراجع عدد املسلسالت املحلية

مسلسل «ما فيي» حقق مشاهدة عربية ،أال ترين أن هذا األمر
دليل لتحديد حجم جنوميتك عربيًا؟
مسلسل «ما فيي» حقق مشاهدة على مستوى الوطن العربي
وكان «تراندينغ» لفرتة طويلة ،وأنا مل أقل أن امسي ال جيذب
املشاهدين العرب ،ولكن عرض أي عمل يف رمضان أو خارجه يعود
للمنتج وحده ،ومن بعدها يعود لي القرار يف القبول أو الرفض،
انطالقًا من اإلسرتاتيجية اليت أعتمدها باالتفاق مع فريق العمل
الذي أشتغل معه.

هل يمكن القول إن نجمات الصف األول يف لبنان حالياً هنّ نادين نجيم
وسريين عبد النور وماغي بو غصن وأنت وإليكن يضاف اسم كارمن
بصيبص التي فرضت اسمها بقوة على الساحة الفنية؟
ال أعرف .ال ميكن حتديد أمساء جنمات الصف األول باملطلق ،ألن
غريهن قدمن مسلسالت وجنحن فيها وال ميكن حصر
هناك ممثالت
ّ
القائمة بهذه األمساء .بني فرتة وأخرى ،تربز أمساء جديدة ،ويف
رمضان هناك ممثالت يشاركن يف مسلسالت وينجحن فيها،
وإليهن تنجح ممثالت أخريات يف املسلسالت اليت تعرض خارجه.
ّ
هن جنمات صف أول
ال شك أن األمساء اليت أتيت على ذكرها ّ
ولكنهن لسن الوحيدات.
ّ

وأنا أتحدث عن نجمات املرحلة الحالية؟

نادين جنيم تتصدر دائمًا وامسها ال يغيب أبدًا .بالنسبة لـ كارمن
بصيبص فتعترب من بني األوائل حاليًا خصوصًا وأن لديها مسلس ًال
يعرض حاليًا (عروس بريوت) وهو حيقق الكثري من النجاح.

هل يمكن القول إن األعمال املشرتكة هي التي تحقق النجومية للممثالت
اللبنانيات؟

ال شك أن مجهور األعمال املشرتكة أكرب من مجهور األعمال احمللية،
ولكن بوجود «السوشيال ميديا» ميكن للمسلسل اللبناني أيضًا ،إذا
كان ناجحًا ،أن حيقق انتشارًا عربها كأي عمل آخر ،ألن «السوشيال
ميديا» تتيح الفرصة أمام أي مسلسل أن يكتسح وأن يدخل كل
البيوت .احملطات التلفزيونية اليت يعرض عليها العمل هلا دور
أساسي يف انتشار املسلسل ،ففي حال عرض على شاشة حملية
ويف الوقت نفسه على فضائية عربية ومع مجهور خمتلف ،ميكن
عندها أن حندد حجم اجلمهور الذي يتابعه .ولكن ،ال شك ،بأن
املسلسل املشرتك مجهوره أكرب ألن إمكانية مشاهدته أكرب .أما إذا
كان العمل حمليًا ومت عرضه على أكثر من حمطة فيمكن أن حيقق
نفس النتيجة .علمًا أنه يف الفرتة األخرية ،تراجع عدد املسلسالت
احمللية ،ومعظمها صار خمتلطًا.

أحب أبو
تركزين على التمثيل ،وظهرت مع الفنان املصري أبو يف كليبه األخري «عيش
يا قلبي» إىل جانب اإلعالنات .كيف حددت مسارك الفني وإطالالتك
للفرتة املقبلة ويف أي مجاالت؟

حاليًا ،أنا أركز على التمثيل ،وأحاول أن أحدد موقعي فيه ،وإىل
لدي من الظهور يف إطالالت أخرى خمتلفة إذا وجدت
جانبه ال مانع ّ
أنها مناسبة واقتنعت بها ،كما حصل يف إطالالتي مع الفنان أبو،
ألنين شعرت أنه سيكون هلا نكهة خمتلفة .فاألغنية مجيلة عدا عن
أنين أحب أبو وأحب فنه ،هذا عدا عن وجود املمثل رفيق علي أمحد
إلي ميكن أن أقبل
يف الكليب .اجملال الذي أشعر ميكن أن يضيف ّ
به ،كما حصل يف جتربيت مع برنامج «ديو املشاهري».

أنا ال أفكر بهذه الطريقة ،بل يهمين املسلسل نفسه ومن هو
الفريق املشارك فيه ،فإذا أعجبين العمل أوافق عليه وإذا مل
يعجبين أعتذر عنه ،سواء عرض يف رمضان أم خارجه .هناك الكثري
اهلم الوحيد ملنتجها
من املسلسالت ال تنجح يف رمضان ،ويكون
ّ
العرض الرمضاني.

ليس بالضرورة! هناك فنانون اكتفوا بالتواجد يف جمال واحد،
ألنهم يشعرون أنهم ال حيققون أنفسهم خارجه .هذا األمر يرتبط
بالفنان نفسه وبهواياته واجملاالت اليت حيب أن يطل من خالهلا.

هذا صحيح .املمثل الناجح الذي ميلك قاعدة مجاهريية عريضة،
يشعر أنه ال يريد الظهور سوى يف املوسم الرمضاني ،واعتماد
هذه اإلسرتاتيجية ترتبط باملمثل نفسه ،ولكن هناك أيضًا ممثلون

أنا تواجدت يف اجملاالت اليت أحبها ،سواء عندما غنيت يف برنامج
«ديو املشاهري» أو عندما رقصت يف برنامج «الرقص مع النجوم»،
ومن خالل تركيزي حاليًا على التمثيل .كل اجملاالت اليت أحبها

ولكن هناك ممثلون ال يطلوّن سوى يف رمضان؟

هل هذا يعني أن الفنان ال يمكن يف هذه املرحلة أن يكتفي بالغناء وحده
أو بالتمثيل وحده؟

وأنت ،أي املجاالت تفضلني؟

إلي ،من بينها خوضي
خضت التجربة فيها وهي أفادتين وأضافت ّ
لتجربة تقديم الربامج.

وهل يمكن أن تعودي إىل التقديم؟

لدي يف جمال التقديم ،ولكن يف حال عرض
حاليًا ،ال يوجد مشاريع ّ
علي مشروع على املستوى املطلوب ،وأملك الوقت الكايف له فال
ّ
لدي.
مانع ّ

نشرت صورة لك من دون ماكياج وحصدت الكثري من اإلعجاب ،بينما
تعرضت الفنانة كارول سماحة لهجوم كاسح عندما نشرت صورة مماثلة.
برأيك ،ما هو املقياس الذي يتعاطى فيه الجمهور مع الفنان؟

ميكنين أن أحتدث عن جتربيت ،وشخصيًا ال مشكلة عندي بالظهور
أو بنشر صور من دون ماكياج ،وأنا أحيي الفنانة اليت تكون بعمر
معني وبنجومية معينة ،أن متلك الثقة الكاملة بنفسها وأن تطل
على طبيعتها ومن دون ماكياج ،وجيب أن تسري كل الفنانات
على نفس الطريق ،وال أعتقد أن أحدًا منا ال يوجد لديه ما ال حيبه
أو يزعجه يف وجهه .يف النهاية ،هذا هو ويظهر كما هو والناس
حتبه كما هو .ومن ينتقدون ال شك أن لديهم نقصًا ما ،وكل من
ينتقدون يف «السوشيال ميديا» ال معنى النتقاداتهم ،وكارول
مساحة حرة بأن تتصرف بالطريقة اليت تريدها وإذا كانت متلك
الثقة الكافية بنفسها لكي تنشر صورًا هلا وهي من دون ماكياج
فما هي مشكلة الناس؟ ما فعلته هو أكرب دليل على أنها.

هل ترين أن الفنانني تحولوا إىل ضحايا بسبب «السوشيال ميديا» .كما
حصل مع كارول سماحة التي تعرضت للتنمّر وقبلها الفنانة إليسا وكذلك
أوالد بعض الفنانني؟

هذا أمر مؤكد« .السوشيال ميديا» تسبب باألذى للفنانني وترتك
انعكاسات سلبية عليهم ،وهنا يأتي دور الفنان يف التعاطي مع
ما حيصل معه ،ويفرتض به أن يكون قد وضع حدًا وأال يتأثر
باالنتقادات ،وأن يفرق بني الصحيح واملفربك« .السوشيال
ولكن
جترح كثريًا بالفنانني وتلعب دورًا قبيحًا وسيئًا،
ّ
ميديا» ّ
الواعني بينهم حياولون أن يصرفوا النظر عنها ،وأن يستغلوا
«السوشيال ميديا» يف األمور اإلجيابية وليس السلبية.

هل أذتك انتقادات «السوشيال ميديا»؟

عندما يتم التحدث عن اإلنسان بطريقة سيئة فال شك أنه سيشعر
أهتم ،إال
باألذى .مهما قلت إنين قوية وال أريد أن أمسع أو أن
ّ
أن وقع الكلمة املؤذية ال بد وأن يرتك أثره السليب ،ولكن يبقى
ّ
نتمكن من جتاوز تلك
األمر املهم هو كم حنتاج من الوقت لكي
اإلساءات .ال شك أن اإلساءات اليت أتعرض هلا تزعجين ولكين
أحاول أن أهضمها وأن أبتلعها وأن أرميها وراء ظهري ،وال أمسح
علي ألنين لو مسحت بذلك ،أكون بذلك قد حققت
هلا بأن تؤثر
ّ
إلي مراده .مع الوقت يعتاد اإلنسان على األشياء وأنا
ملن أساء ّ
لست من النوع الذي يبحث يف «السوشيال ميديا» عن كل كبرية
وصغرية ومل أقرأ الكثري من األشياء املزعجة عين ،ومل يتم التجريح
بي إىل حد كبري وأن كان األمر ال خيلو منها.

وما هي أبرز االنتقادات التي أثرت فيك؟

ال شيء حمددًا .أذكر أن بعض االنتقادات أزعجتين يف وقت من
األوقات ولكين جتاوزتها.

كيف تنظرين إىل تعاطي الجمهور مع الفنان ،وما رأيك بالهجوم الذي
تعرضت له نادين نجيم بعد إعالن طالقها ،وهل يمكن لفئة من الجمهور
أن تنقلب على النجم الذي تحبه أم أنه يمكن أن يتعرض لتحريض من جهة
معينة تصب انتقاداتها عليه؟

هذا املوضوع ال ميكن التحدث عنه كثريًا ،وأنا مل أجد الكثري من
اهلجوم عليها عرب «السوشيال ميديا» .ال أعتقد أن اجلمهور الذي
حيبها ويقدم هلا الدعم ميكن أن يتخلى عنها.
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فــن

كارمن بصيبص ...ممثلة قلبت مقاييس اجلمال
يف «عروس بريوت»

هل يمكن القول إن الجمهور يمكن أن
ينقلب على الفنان بسرعة؟
هذا أمر معروف .لطاملا يقدم
الفنان للناس أعما ً
ال جيدة ،ولكن
ميكن ملسألة واحدة أن جتعلهم
ينسون كل ما سبقها .عرب
«السوشيال ميديا» من السهل جدًا
يعب عن رأيه
على أي شخص أن
رّ
وأن يتدخل يف كل شيء ،ولكن
الناس الذين حيبون الفنان يبقون
إىل جانبه ويدعمونه.

إيمان إبراهيم  -سيدتي

خطيبي
أعلنت خطوبتك رسمياً من رجل
األعمال زياد عمّار ،ولكن هل حددت
موعد زوجك؟

الصيف
أوائل
يف
مبدئيًا،
املقبل ..حنن التقينا يف إحدى
املناسبات ،وكان كل منا مع
أصدقائه ،وكان يوجد شخص
مشرتك أعرفه وأثناء تبادل السالم
والتحية معه تعرفت على خطييب.

ما أول ما لفتك إليه يف أول لقاء
بينكما؟

أول ما لفتين إليه شيء غريب وهو
صوته ،ومن خالل طريقة كالمه
لفتين ذكاؤه ونضوجه وملست
أنه رسم طريق حياته وجاد ،ومن
بعد هذا اللقاء تكررت لقاءاتنا
وكل يوم أكتشف فيه أشياء
جديدة أحبها .كما أحب قلبه الكبري
وقدرته على االستيعاب عدا عن أنه
شخص متفاهم مع نفسه ويعترب أن
النقاش واحلوار هما الباب حلل كل
األمور ،وناضج جدًا يف التعامل مع
كل املواضيع واملواقف والظروف.

هل انتهى عصر ملكات اجلمال يف
أن على املنتجني أن
الدراما؟ يبدو ّ
يعيدوا حساباتهم بعد أن ّ
متكنت
كارمن بصيبص بطلة «عروس
بريوت» من قلب كل املقاييس،
فظهرت بلوك عفوي ،شعر غري
مصفف ،ماكياج هادىء ،مالبس
بسيطة ،تشبه أي صبية عادية،
دون ّ
تكلف وال استعراض.
ّ
مل املشاهدون من الوجوه
ضيعت معاملها
اليت
البالستيكية،
ّ
وحولت صاحباتها
عمليات التجميلّ ،
إىل أصنام من جفصني ،ما انسحب
على أدائهن كممثالت.
تصدرت فيه
كارمن جاءت يف عصر
ّ
ملكات اجلمال الدراما اللبنانية،
أن املوهبة تأتي يف املقام
لتثبت ّ
وأن الشكل خلدمة الدور ال
األولّ ،
ّ
وأن على موضة ملكات
العكس،
ّ
ّ
تتوقف ،وأن املمثالت
اجلمال أن
اللبنانيات لسن جمرد أشكال
تتحرك أمام الكامريا وال
مجيلة
ّ
جتيد التمثيل.
يف «عروس بريوت» أجادت
كارمن دورها كما فعلت أصلي
أنفري يف النسخة الرتكية،
الدور بأدق
كرست نفسها خلدمة ّ
ّ
تفاصيله ،ساعدها العمل حتت
إدارة تركية ،يف حني كان يرتك
حرية الظهور بصورة ال
للممثالت
ّ
الدور ،على اعتبار أن مجال
ختدم ّ
املمثلة وشكلها اخلارجي يأتي يف
املقام األول.
أول
مل يكن «عروس بريوت» ّ
أدوار كارمن ،إذ سبق وجنحت يف

وهو ،ما أكثر ما يحب فيك؟

ضحكيت .إعجابه بي مل يرتكز على
ّ
تعلق بي
شكلي ومجالي ،وهو
عندما تعرف على شخصييت.

وأنت ماذا تحبني فيه؟

كل شيء وخصوصًا عينيه.

وهل كان يعرف أنك كنت تحملني
لقب ملكة جمال لبنان؟

هو مل يكن يعيش يف لبنان ،ومل
يكن يعرف شيئًا عين ،ومع الوقت
اكتشفها بشكل تدرجيي وهو معي.
أعتقد أنه كان يعرف أنين محلت
لقب ملكة مجال لبنان عام 2015
ولكنه مل يكن يعرف تفاصيل أخرى
عين.

الطالق املنتشر يف الوسط الفني إىل
أي تفكري يدفعك؟

الطالق ال يتوقف عند الفنانات،
بل هو موجود ومنتشر كثريًا يف
اجملتمع وهذا أمر حمزن وال أعرف
سببه ولكنه ال يؤثر بي طاملا أن
عالقيت بالشريك متينة ومبنية على
أسس صحيحة .عندما ُتبنى العالقة
على أسس صلبة ومتينة ال ميكن
أن تتأثر مبا حيصل خصوصًا إذا كنا

نعرف الشريك وإىل أين نريد أن نصل بالعالقة
معه.

وكيف تنظرين إىل مسألة الربط بني الطالق والفنانات
وكأن كل فنانة مصريها الطالق؟
هذا أمر مؤسف حقًا .رمبا ألن الفنانات يتعرضن
للكثري من املشاكل.

ماذا تحضرين للفرتة املقبلة إىل جانب تصوير الجزء
الثاني من مسلسل «ما فيي»؟

تصوير «ما فيي» حيتاج مدة تصل إىل  5أشهر
ألنه مؤلف من  60حلقة ،وهذا األمر حيول دون
مشاركيت يف أعمال أخرى إىل جانبه بسبب
ضيق الوقت .اىل ذلك ،أقوم بنشاطات خمتلفة
مع بعض اجلمعيات ،كما أنين أتفاعل بقوة يف
املرحلة احلالية مع مجعييت اخلاصة ولدينا الكثري
من النشاطات من بينها املشاركة يف املاراتون.

الشهرة

هل يخيفك عالم الفن؟

ال شك أن الفن عامل كبري جدًا وله خماوفه ،ولكن
طاملا أنين أمشي على الطريق اليت أؤمن بها
ومع الناس الذين أحب العمل معهم ،وأنتبه على
نفسي ،فال يوجد شيء أخاف منه .جمال الفن
كأي جمال آخر طاملا أنين حريصة على نفسي.

هل يمكن أن تتخلي عن الشهرة؟

ومن قال هذا الكالم! طبعًا ميكنين أن أختلى عن
الشهرة.

وهل تتخلني عنها بسهولة؟

إذا أخذتين احلياة إىل مكان ما ال مكان فيه
للشهرة ،ميكن أن أختلى عنها بسهولة .عندها
يكون القرار قراري.

وهل يمكن للزواج أن يدفعك للتخلي عن الشهرة؟

كال .حياتي اخلاصة شيء والشهرة شيء آخر
خمتلف متامًا.

مسلسل «ليالي أوجيين» ولفتت األنظار إليها،
كواحدة من أهم املمثالت اليت تراهن عليها
شركات اإلنتاج يف املرحلة املقبلة.
وتتصدر املشهد الدرامي يف لبنان اليوم ملكات
ّ
ّ
يتسلمن البطولة من
اجلمال وعارضات األزياء،
أول جتربة ،بعضهن ينجح والبعض خيفق وخيفق
ّ
معه فريق عمل بكامله ،كما حصل يف مسلسل
«أدهم بيك» الذي لعب دور البطولة فيه يوسف
اخلال وأسندت البطولة النسائية إىل شابة قادمة
إىل التمثيل من بوابة اجلمال تدعى كريستينا،
فأخفقت ومعها العمل مبجمله.
يف لبنان ،أشهر املمثالت يف لبنان قادمات من
عرض األزياء ومباريات مجالية ،مثل نادين جنيم
وسريين عبد النور ونادين الراسي ،نيكول سابا،
وحتى ورد اخلال نفسها جاءت من عامل عرض
وتنحي
األزياء قبل أن تنجح يف اختبار التمثيل
ّ
شكلها اخلارجي جانبًا.
ومؤخرًا برز يف عامل التمثيل اسم دانييال رمحة
القادمة من عامل اجلمال ،إال أنها جنحت يف إبراز

موهبتها من دون االعتماد على شكلها ،وانضمت
إىل قافلة ملكات اجلمال فالريي أبو شقرا اليت
برزت بدور صغري يف مسلسل «اهليبة» مبومسه
الثاني ،وعادت لتلعب دور البطولة يف مسلسل
«ما فيي».
ستيفاني صليبا أيضًا اقتحمت عامل التمثيل من
بوابة شكلها اخلارجي ،كذلك ريم خوري اليت لعبت
أول أدوارها يف مسلسل «الكاتب» يف رمضان
املاضي ،بعد خوضها جتربة يف مباراة ملكة مجال
لبنان ،يف املوسم نفسه اليت انضمت عارضة
األزياء سينتيا صمويل إىل مسلسل «مخسة
ونص».
ومع تصدر العارضات املشهد الدرامي ،جاءت
ّ
أن املوهبة تأتي
كارمن لتقلب املعادلة،
وتؤكد ّ
حيب أن يشاهد يف
اجلمهور
وأن
األولّ ،
يف املقام ّ
ّ
الدراما مناذج تشبهه وتشبه النماذج اليت يراها
يف الشارع ،ال عارضات أزياء يستعرضن مجاهلن
الدور ،وحيتجن دائمًا إىل رافعة
على حساب
ّ
درامية تنقذ ما يقدمنه من أعمال من اهلبوط.
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غـذاء وصـحة

 5أطعمة صديقة ألصحاب الرجييم ..تعرف عليها  5طرق لتجنب نقص فيتامني «د» يف فصل الشتاء
يبحث كثري من الناس عن أطعمة تساعدهم على
احلمية يف وقت أصبحت هذه القضية تشغل بال
الكثريين ،ال سيما مع انتشار األمراض املرتبطة
بالسمنة ،من بينها أمراض السكري وضغط
الدم.
يف هذا التقرير نقدم  5أطعمة تساعد أولئك
الباحثني عن نظام غذائي صحي يساعدهم يف
احلمية الغذائية ،وفق ما ذكر موقع «ستاندر
ميديا».
زيت الزيتون
زيت الزيتون يعترب من الدهون األحادية غري
املشبعة ،مما جيعله زيتا صحيا .وتقول أحباث
إن زيت الزيتون حيتوي على مواد تساعد األمعاء
يف إرسال إشارات للدماغ للشعور بالشبع.
وينصح بإضافة زيت الزيتون إىل السلطة،
مما يعزز فوائد اخلضراوات ،ويرفع كم كفاءة
مضادات األكسدة فيها.
الفطر
بإمكان الذين يتبعون محيات غذائية خالية من
اللحوم ،بسبب ما حتتويه من الدهون ،تناول
الفطر الذي حيتوي على سعرات حرارية أقل
بكثري ،وحيتوي يف الوقت نفسه على مواد
غذائية شبيهة لتلك اليت يف اللحوم.
اللنب
أشارت دراسة بريطانية إىل أن اللنب يعترب من
األطعمة اليت تلعب دورا مهما لدى الراغبني يف
احلفاظ على أوزانهم مع تقدمهم يف العمر.
وعلى الرغم من أنه ال يزال من غري الواضح
الدور الذي يلعبه اللنب يف ختفيض الوزن ،يعتقد
العلماء أن وجود مادتي الربوبيوتيك والفلورا يف
اللنب يساعدان يف فقدان الوزن.
البيض
يعتقد كثريون أن البيض الغين بالكوليسرتول
يسبب زيادة يف الوزن ،وهذا اعتقاد خاطئ .إذ
أثبتت األحباث أن البيض اليزال يشكل أفضل
غذاء لفقدان الوزن.
وتقول دراسات إن تناول البيض يف وجبة
اإلفطار يرفع شعور اإلنسان بالشبع وجيعل
الشخص يأكل أقل خالل اليوم .كما أن البيض
يساعد األشخاص الذين يتبعون محيات غذائية
باحلصول على سعرات حرارية أقل.
مسك الساملون
تساعد األمساك الغنية بأمحاض أوميغا ،3
مثل الساملون يف تعزيز الشعور بالشبع لدى

لوسي كامبل | إنه الفيتامني الذي يساعد يف
احلفاظ على العظام واألسنان والعضالت ،ولكن
ميكن أن ينخفض مستوياته بشكل كبري مبجرد
انتهاء الصيف .هكذا تتأكد من حصولك على ما
يكفي منه.

اإلنسان ،كما أنها ذات سعرات حرارية أقل،
وهو ما جيعلها طعاما مثاليا للباحثني عن وزن
صحي.
فضال عن ذلك فإن أمساك الساملون تزود جسم
اإلنسان بكميات كبرية من اليود ،الذي يعترب
مهما لتحسني أداء الغدة الدرقية واحلفاظ على
التمثيل الغذائي.

 8عالمات تدل على أن جسمك
مليء بالسموم
توجد السموم يف كل مكان من حولنا ،يف اهلواء
واملاء والغذاء ،وحتى على اهلواتف احملمولة.
وميكن أن يؤدي التلوث والبكترييا احمليطة بنا
لإلصابة بأمراض خطرية ،فهذه املواد السامة
ترتاكم يف اجلسم ،وعند وصوهلا إىل مستوى
حرج قد تؤدي لظهور مشاكل صحية خطرية.
ويف تقريرها الذي نشره موقع «أف بي ري»
الروسي ،قالت الكاتبة أولغا سيمشونغو إنه
لفهم مدى وجود مسوم يف جسمك أو جراثيم،
جيب االنتباه إىل األعراض الرئيسية اليت تؤكد
وجود الكثري من املواد السامة يف اجلسم،
وهي:
 -1رائحة اجلسد الكريهة
 -2آالم العضالت واملفاصل
 -3ظهور بقع على اجللد
 -4زيادة الوزن بشكل كبري
 -5مشاكل يف النوم
 -6الشعور بالدوار وعدم التوازن
 -7تساقط الشعر بسرعة كبرية
 -8اإلمساك

الفطر ميتص أشعة الشمس وحيوي كميات مهمة
من فيتامني «د»
ذكرت صحيفة «الغارديان» الربيطانية مخس
طرق لتجنب نقص فيتامني «د» يف فصل
الشتاء حيث تقل األيام املشمسة بسبب الضباب
كالتالي:
فمن نيسان  /أبريل إىل أيلول  /سبتمرب ،يقوم
معظم الربيطانيني بإنتاج مجيع فيتامني (د) الذي
حيتاجونه يف أجسامهم ،ألن أشعة الشمس تصل
إىل بشرتهم عندما يكونون يف اهلواء الطلق.
لكن هذه املستويات تنخفض بشكل كبري مبجرد
انتهاء الصيف.
تقول جوليا نيوتن  -بيشوب ،أستاذة األمراض
اجللدية يف جامعة ليدز« :ليس عدم احلصول
على مستويات عالية من فيتامني «د» هو ما
يهم ،ما يهم هو جتنب اإلصابة بالنقص».
توصي اللجنة االستشارية العلمية املعنية
بالتغذية بأن يفكر كل من يعيشون يف اململكة
املتحدة يف تناول جرعة يومية معتدلة من
فيتامني (د) ،مما يساعد على احلفاظ على صحة
العظام واألسنان والعضالت .لألشخاص الذين
يتمتعون بصحة جيدة نسبيًا ،تكون اجلرعة 10
ميكروغرامات.
يقول مارتن هيويسون ،أستاذ علم الغدد
الصماء اجلزيئي يف جامعة برمنغهام« :بالنسبة
لألشخاص من ذوي لون البشرة الداكن ،من
الصعب عمومًا صنع نفس الكمية من فيتامني
(د) من أشعة الشمس ،لذا جيب أخذ أخذ مكمالت
غذائية يومية على مدار السنة» .ميكنك إما أن
تأخذ مكم ًال غذائيًا خمصصًا من فيتامني (د) أو
كبسولة متعددة الفيتامينات ،واليت عادة ما تكون
مبستوى منخفض قريب مما تنصح به احلكومة.
تناول بعض األطعمة ميكن أن يعاجل أيضًا نقص
فيتامني (د)  -لكنه ال يكفي وحده».
الفطر
يقول هيويسون« :إن جلد الفطر لديه القدرة على
إنتاج فيتامني (د) عندما يضربه ضوء الشمس،
متاما ً مثل اجللد البشري واحليواني .ترك الفطر
يف اخلارج حيث يتعرض ألشعة الشمس يعين
أنها تصبح غنية بفيتامني (د) .أما إذا كان
الفطر موجودًا يف الداخل ،فإن زجاج النوافذ

سيحجب األشعة فوق البنفسجية اليت تستخدم
يف صنع فيتامني (د) .ميكن اآلن شراء بعض
أنواع الفطر« .
األمساك الدهنية
قليل من األطعمة غنية بفيتامني (د) بشكل
طبيعي .تقول الدكتورة نيوتن  -بيشوب:
«السمك الدهين مثل املاكريل والرجنة ومسك
السلمون هو اخليار األفضل يف األجزاء املعتدلة
كل أسبوع .السلمون يف الربية حيصل على
فيتامني (د) من العوالق اليت يتناوهلا ،لذلك
فإن مسك السلمون األطلسي الربي ،على سبيل
املثال ،سيكون غنيًا به ،يف حني أن مسك
املربى يف املزارع قد ال حيتوي على
السلمون
ّ
الكثري على اإلطالق .بالطبع املشكلة األخرى
مع األمساك هي أنها ال جتذب النباتيني .يف
هذه احلالة ،فإن املصدر الطبيعي الوحيد هو
الفطر».
األطعمة احملصنة
تقول نيوتن  -بيشوب إن األطعمة اليت يتم
ختصيبها بفيتامني (د) يف اململكة املتحدة أقل
من األطعمة املوجودة يف الواليات املتحدة .لذلك
عليك االعتماد أكثر على األطعمة الغنية بشكل
طبيعي .ومع ذلك ،فإن بعض «حبوب اإلفطار»
حمصنة بفيتامني (د)  ،وتضاف أيضًا إىل بعض
اللنب .فقد وجد باحثون من جامعة برمنغهام أن
سياسة وطنية لتحصني بعض األطعمة مثل
دقيق القمح ميكن أن تعاجل نقص فيتامني (د)
ٍ
كاف».
بشكل
زيت كبد مسك القد
يقول هيويسون« :إىل جانب الفوائد األخرى
لألوميغا واألمحاض الدهنية ،توفر ملعقة كبرية
من زيت كبد مسك القد كمية أكثر بكثري من
الكمية اليت أوصت بها احلكومة يوميًا ،لذلك يعد
بديلاً آخر لتناول مكمالت خمصصة».

* 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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FW: Weekly Update - 8 November 2019 NSW, Queensland and WA bushfires
- NSW drivers can now
use a Digital Driver’s
Licence (DDL) on their
smartphone for proof of
identity and at roadside
police checks.
- The NSW Government announced the
statewide rollout following successful trials in Dubbo, Albury,
and Sydney’s Eastern
Beaches.
- More than 550,000
people have already
downloaded the DDL,
with 97% giving it the
thumbs up.
For more information about how to recognise and accept the
DDL, visit https://www.
service.nsw.gov.au/
campaign/digital-driver-licence.
SCHOOL PILOT PROJECTS TO IMPROVE CAREER PATHWAYS FOR
NSW STUDENTS
- High Schools in South
West Sydney and on
the North Coast will be
the first in NSW to participate in a $10 million
pilot program transforming students and
parents think about career pathways.
- 10 different initiatives
grouped under the Educational Pathways Pilot
program will be trialled
in areas that experience
higher levels of youth
unemployment.
- It is aimed at ensuring students choose the
subjects that will put
them on the right career
path.
- The Educational Pilot Pathways initiatives
helps young people get
support to find suitable
pathways into work,

emergency: Death toll rises

particularly in drought- be committing an ofaffected regions.
fence.
A 16-year-old will be
dealt with under the
CASH INJECTION FOR HAVE YOUR SAY ON provisions of the Youth
YOUTH PROJECTS
GREAT
WESTERN Justice Act following the
HIGHWAY
investigation into a blaze
near
Yeppoon that de- Projects promoting
life skills, positive men- - The community will stroyed 42 buildings.
tal health initiatives and help shape plans for the As Australia faces cataemployment outcomes $2.5 billion duplication strophic bushfire condiare among successful of the Great Western tions, Sky News is makrecipients of the NSW Highway between Ka- ing its main channel
available to the public
Government’s $1.5 mil- toomba and Lithgow.
so regional communities
lion Youth Opportuniaround
the nation can
ties program.
This will deliver a
safer, and faster route keep safe and st...
- 36 innovative proj- over the Blue Moun- Horrific bushfire conditions that have plagued
ects driven by young tains.
New
South Wales for
people would receive
up to $50,000 each.
- The upgrade would days eased overnight,
but crews today continue
reduce travel times and
to battle multiple blazes
All organisations congestion along the in the state, while several
funded under the pro- 34 kilometre route.
alerts remain in place for
gram cover all corners
Queensland and Western
of NSW in the areas of - The project was in Australia.
education, arts, culture the early stages of plan- The death toll from the
and health.
ning and design, with emergency has risen to
construction expected four, with authorities lo- More than half of the to commence in 2021 cating the body of a man
successful
projects and to be completed in on the NSW mid north
stem from regional and 2028.
coast on Thursday mornrural NSW.
ing.
- Community consul- Here’s a snapshot of the
- Since the NSW Gov- tation commenced on latest developments.
ernment established Thursday, 7th Novem- • More than 1000 firethe Program in 2012, ber and will close at fighters remain in the
almost $12 million has 5pm on Monday, 16th field to protect properties
been invested in more December.
• Conditions eased in
than 280 projects.
New
South Wales overCONSTRUCTION
MANDATORY DISEASE STARTS ON SYDNEY night but crews continue
to battle multiple blazes
TESTING
MODERN
• Authorities believe at
least
300 homes have
- People who bite or - Construction works
otherwise expose po- on the Sydney Mod- been destroyed since the
lice and other frontline ern Project have com- weekend
• A range of warnings
workers to a risk of dis- menced.
remain in place across
ease could be subject
Queensland
to mandatory testing to - This will be an expan• WA fierys are on alert
provide peace of mind. sion that almost doubles as blazes break out
the Art Gallery of NSW’s A teenager has been
- The scheme will al- space, enabling more of charged over a fire west
low authorities to test a our State’s art collec- of Yeppoon in Queenperson for diseases if tion to go on show, as sland, which destroyed
a frontline worker risks well as hosting more multiple homes.
being exposed to a exhibitions from around The Cobraball bushfire
blood-borne virus such Australia and the world. started at around 1.30pm
as HIV, Hepatitis B or
on Saturday and deHepatitis C.
stroyed 14 homes and
ElectorateOffice East- 28 sheds.
- Anyone who refuses Hills <ElectorateOffice. The blaze burnt through
to comply with a man- EastHills@parliament. almost 12,000 hectares
and devastated nearby
datory testing order will nsw.gov.au>

areas of Bungundarra,
Adelaide Park, Maryville
and Lake Mary.
Police have said they
have spoken with a 16year-old male and will be
dealt with under the provisions of the Youth Justice Act.
Authorities have urged
parents to speak with
their children about the
consequences of lighting fires in this time of
heightened danger.
The charges were announced this afternoon
at a press conference in
Yeppoon.
“This
investigation’s
been ongoing since the
start of the fire, so we’ve
had an avenue of investigation that we’ve been
pursuing,” State Disaster
Coordinator and Deputy
Police
Commissioner
Steve Gollschewski said.
Social media users have
shared their outrage at
the news, with many
agreeing the teen needs
to be held accountable
for his actions.
“I’m getting so sick of
reading these daily.
These kids need to be
punished,” one person
said.
“They are more than old
enough, or there parents
need to be fined. Someone has to pay the consequences.”
“His punishment will be
nothing compared to the
people’s lives destroyed
animals lost lives lost. So
heartbreaking,” another
wrote.
Two more people have
been charged after allegedly lighting fires during
wednesday’s total fire
ban.
The first incident occurred at about 1.40am
yesterday when a 37year-old man allegedly
used a crowbar to lift a
section of footpath and
set underground wires
alight in Annandale.
The man left the scene

with a woman and emergency services were
called after witnesses
saw flames coming from
the ground.
The blaze was put out
and police were notified.
The man was arrested at
about 1.30pm near where
the fire was lit and a
search warrant was executed at a home on Johnstone Street, Annandale.
Several items were seized
and the man was charged
with destroy or damage
property in company by
means of fire and failing
to comply with a total fire
ban.
He was refused bail to
appear before Newtown
Local Court.
Police are working to
identify the woman involved.
In another incident,
emergency
services
were called to a home on
Long Point Rd East, Long
Point, just after 9pm following reports a small
fire had been started in a
backyard.
Officers spoke with a
26-year-old man who allegedly lit the fire to burn
rubbish.
The fire was less than 40
metres from a shed that
contained petrol, oil and
fertilisers.
The man was issued with
a Future Court Attendance Notice for failing
to comply with a total fire
ban.
He is due to appear before
Singleton Local Court on
January 16, 2020.
A volunteer firefighter
captured the incredible
moment a fire tornado
spun into life as crews
were battling bushfires
near Yeppoon, Queensland.
Dan Boswood filmed
as the tornado formed
while fires burned on the
ground below in Lake
Mary on Monday.
Kirsty Boswood uploaded
the vision to Facebook.
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meeting with the government since April.
Letters released to the
ABC show the group’s
frustrations as its meeting requests were ignored
and delayed.
In an opinion piece published on Monday in The
Sydney Morning Herald,
Mr Mullins said the group,
which includes 22 other
retired fire and emergency service chiefs, felt they
had a duty to tell people
how climate change was
“super-charging our natural disaster risks”.
“I wish we were wrong,
but we’re not.”
The first letter addressed
to the PM from the group,
which was sent in April,
requested a meeting
within three months to
discuss how the Federal
Government could help
Australia better respond
to climate change and
prepare for growing national disaster risks.
A follow-up letter sent in
September describes the
group’s frustrations after
Energy and Emissions
Reduction Minister Angus Taylor failed to get
in touch, as promised by
the PM’s office.
“Unfortunately,
there
was no contact from Mr
Taylor’s office until last
week when the matter of
a meeting, coincidentally,
was raised in parliament
and the media,” the letter
said.
Mr Mullins said that while
Mr Taylor did eventually
offer to meet the group
on October 2, there were
further delays when the
minister later revealed
he had not coordinated
with Natural Disaster
and Emergency Management Minister David Littleproud, and suggested
the group contact Mr Littleproud themselves.
“The Minister appears at
best to be disinterested
in what the Emergency
Leaders might have to
say,” Mr Mullins’ letter

states.
“We are entering uncharted territory with worsening extreme weather; my
fellow emergency services leaders and I are
deeply concerned that we
are not adequately prepared, and that our brave
emergency services personnel and communities
are in increasingly grave
danger.”
The Climate Council has
confirmed to news.com.
au that the meeting still
hasn’t taken place.
A spokesman for Mr Taylor issued a statement
about the meeting saying: “Emergency Leaders
for Climate Action were
offered a meeting with
Minister Taylor to raise
their concerns. That offer
to meet still stands”.
While many leaders have
suggested it was not the
right time to talk about
climate change and the
focus should be on the
emergency
response,
Macdonald pushed back
against Mr McCormack’s
comments that it was not
the right time for the debate.
“You are saying (that)
now is not the time to talk
about climate change and
it’s connection with the
fires,” Macdonald said.
“But it seems that April
this year wasn’t, it seems
that September this year
wasn’t.
“When is the right time to
have that conversation?”
Mr McCormack said it
was up to Mr Littleproud
to organise the meeting.
“At the moment he’s going around the countryside making sure that
people know that there
is help, there is shelter,
there is cash assistance
available,” he said.
He added that some
groups were “quite frankly … a front for something
else” although he said he
was “not discounting this
group at all”.
“Sometimes you do meet
them, these groups, and
honestly, all they want to

do is waste your time.”
On Sunday Mr McCormack described Mr
Bandt’s comments “stupid and callous”.
“This is despicable,” he
said.
“The fact is, the government does take climate
change very seriously.
The fact is we are meeting our international obligations and will continue
to do so.”
Mr Bandt labelled Mr McCormack a “dangerous
fool” who was putting
lives at risk.
“Thoughts and prayers
are not enough, we need
science and action too,”
Mr Bandt told reporters.
“They’ve done everything
in their power to make
these catastrophic fires
more likely.
“When you cuddle coal in
Canberra, the rest of the
country burns.”
Labor senator Penny
Wong said the immediate focus should be on
firefighters battling the
blazes, people at risk and
those grieving lost loved
ones.
“When we get through
this, it is a responsible
thing for us to focus on
how we plan to keep Australians safe,” she told
ABC radio.
“Warnings about a longer bushfire season and
more intense fires have
been on the table for a
long time.”
Emergency Services Minister David Littleproud
also said the climate
change debate should
wait.
“Let’s have those conversations in the cold,
hard light of day after the
event,” he said.
In NSW three people
have been killed and 150
homes destroyed, and
there are still 47 fires
burning in Queensland.
Firefighters across Sydney and NSW are bracing
for “catastrophic” conditions on Tuesday, with a
state of emergency declared.

Labor demands regional jobs fund inquiry
A regional jobs fund that
handed out cash to projects against the advice of
department officials could
be investigated by a parliamentary committee.
Labor is demanding an inquiry into a regional jobs
fund that handed out cash
to projects against the
advice of department officials.
The auditor-general has
identified serious flaws
with the federal government’s $220 million Regional Jobs and Investment Packages program.
Angry at the coalition’s
muted response to the
scathing report, Labor
now wants parliament’s
Joint Committee of Public
Accounts and Audit to investigate the program.
Regional development
spokesperson Catherine
King wrote to the audit
committee calling for the
inquiry which she says
is needed to expose “the
maladministration” by the
Morrison government.
Ms King accused the
government of burying
the audit by releasing it
during the running of the
Melbourne Cup last week
and slammed the lack of
response from Nationals
leader Michael McCormack.
“Michael McCormack has
said critics are cherry
picking from the report.
No-one is cherry picking,
deputy prime minister, the
whole report is scathing
of your government,” Ms
King said.
Ms King wants 17 findings
from the report examined
further, including why 28
per cent of recommended
applications were rejected
and how 17 per cent were
approved without recommendation.
“I have read some pretty
scathing audit reports
over my time ... but this
one is really serious,”
committee deputy chair
Julian Hill said.
“I agree that these issues
requires a full, public investigation given the auditor-general’s findings.”
Agriculture
Minister
Bridget McKenzie hosed
down any wrongdoing

from the government during Senate Question Time
on Monday.
“The actual conclusion of
the report said was there
was no bias evident in
the assessment and the
decision-making process
concerning the funding
of projects in hardship regions over others,” Senator McKenzie said.
“That is what the report
found. Now could pro-

cesses improve? The
department is looking at
that.”
Senator McKenzie said in
selecting each of the 10
regions the government
considered recent structural changes in the local
economy, whether the regions were under pressure
from falling commodity
prices, and the downturn
in the mining and manufacturing sectors.

Climate talks for another
day: NSW premier

NSW Premier Gladys Berejiklian says she is disappointed at questions
on the potential links between climate change and
the state’s unprecedented
bushfires.
The NSW government is
not shying away from talking about climate change
but for now must focus
on protecting life during
the state’s bushfire emergency, Premier Gladys
Berejiklian says.
The state’s leader said
she is not sorry for prioritising “keeping people
alive”, over discussing
potential links between
global warming and the
unprecedented fires ravaging NSW.
Both Ms Berejiklian and
Prime Minister Scott Morrison have dodged questions on the issue in recent days.
Deputy Prime Minister Michael McCormack went
further, labelling the behaviour of those linking
the fires to climate change
as “disgraceful” and “disgusting”.
Ms Berejiklian, who said
she believes in climate
change, branded questions on the topic at the
minute “disappointing”,
but added that the discussion will be had sometime
in the future.
“We just want everyone
to focus on protecting
life and property and of
course we’ll have those
discussions. We’ve never
shied away from those,”
she told ABC News on
Monday night.

“But when you face people who are protesting I
often say to them ‘Well,
why don’t you help out
people who have just lost
everything?’ Let’s have
these discussions another day.”
She said the immediate
priority is helping people
in affected areas, adding:
“I don’t apologise for expressing that sentiment”.
Glen Innes Severn Council mayor Carol Sparks whose home was severely damaged in a bushfire
that killed two people said the prime minister’s
response when asked
about climate change at
the weekend was “unbelievable”.
“It’s climate change,
there’s no doubt about it.
The whole of the country
is going to be affected.
We need to take a serious
look at our future,” she
told AAP.
She later told ABC: “It’s
not a political thing - it’s a
scientific fact.”
“Of course it’s not relevant at the moment when
people’s houses are burning and you’ve lost lives
and you’ve lost friends
and you’ve lost family,”
the mayor said.
“But the overall thing is
we are so dry in this country - we haven’t had rain
for years in some places.
We need to look at what
we’re going to do about
that in the future.
“To deny climate change
is, to me, a very ill-informed and uneducated
way of looking at things.”
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Politicians disgrace themselves with shameless response to the bushfires

Prime Minister Scott Morrison. Picture: AAPSource:AAP

While Australia’s firefighters were quietly proving
their heroism in recent
days, our politicians were
busy disgracing themselves as loudly and obnoxiously as possible.
Most of us expect our
leaders to come together
in times of crisis, putting
aside the endless stream
of petty squabbling that
usually consumes Australian politics.
Maybe that is a quaint
idea, or a little naive. But
it’s not unreasonable.
The bushfires are as serious a crisis as you can
imagine. Three people are
dead, hundreds of homes
have been destroyed, and
the danger has not yet
passed.
Still, some politicians can’t
resist hopping on radio
or TV and blaming each
other. It’s like a reflex for
them; a compulsive habit
they have no control over.
For days we have had to
listen to a bitter and increasingly shrill feud between the Nationals and
Greens.
It started on Saturday,
when Greens MP Adam
Bandt reacted to the rampant bushfires by taking a
shot at the government’s
climate change policies.
It was fairly innocuous, as
political sledges go, and
Australia obviously needs
to debate the subject. But
was Saturday the time to
have that debate, while
the country was burning?
No. Come on. Of course
not.
The government was
never going to change its
approach to a major policy area in the middle of
an ongoing crisis. It had
more immediate concerns
to focus on, like keeping
people safe.
Mr Bandt’s defenders have

compared that stance –
that he should have waited for a more appropriate
moment – to gun nuts in
the United States refusing
to discuss firearm control
measures in the wake of a
mass shooting.
It’s not the same thing.
Mr Bandt’s comment was
the equivalent of pushing
for gun control while the
shooting was still under
way.
But that was just the beginning.
Nationals leader Michael
McCormack could have
brushed off Mr Bandt’s
attack, or ignored it altogether. As Deputy Prime
Minister, he obviously had
more important things
to worry about than one
poorly timed policy criticism.
Instead he decided to escalate the argument with
some remarkably inflammatory language.
“We’ve had fires in Australia since time began,
and what people need
now is a little bit of sympathy,
understanding
and real assistance. They
need help, they need
shelter. They don’t need
the ravings of some pure,
enlightened and woke
capital city greenies,” he
said.
“Adam Bandt is very quick
to really point the finger.
What really galls me, and
I think galls a whole host
of other Australians, is
the fact that he actually
blames Scott Morrison
and the government for
the loss of those peoples’
lives. If that doesn’t get
called out, he gets away
with it. And I think sometimes people like him get
way too much publicity.”
What better way to deprive
Mr Bandt of publicity than
to start a very public spat

Bushfires regions across Australia

with him?
Mr Bandt doubled down,
saying Mr McCormack
and Mr Morrison “bear
some responsibility for
what is happening” because they’d “done everything in their power to
make these kind of catastrophic bushfires more
likely”.
His Greens colleague
Jordon Steele-John went
even further, accusing
the government of being
“no better than a bunch
of arsonists”.
And then, just to top it off,
Barnaby Joyce chimed in.
While complaining about
the Greens politicising the
bushfires, Mr Joyce did
some shameless politicisation of his own, suggesting the Greens were
actually the ones responsible for the increased fire
danger due to their opposition to hazard reduction
burns.
He also publicly concluded, for some reason, that
two of the victims who
had died in the fires were
“most likely” people who
voted for the Greens.
These politicians should
have been providing calm,
sober leadership. Instead
they chose to waste everyone’s time with childish name-calling and hypocrisy.
Their first instinct was
to use a life-threatening
situation to score political
points.
Most politicians have
practically no shame, but
this is on another level.
The major parties, at least,
have stayed largely out of
the fray. But not entirely.
Labor’s Kristina Keneally

did take a little swing at
Mr Joyce, and LNP Senator Gerard Rennick could
not resist mentioning his
favourite conspiracy theory about the Bureau of
Meteorology supposedly
rewriting weather records
to support global warming.
You can see why the
Prime Minister eventually
got fed up.
On wednesday night Mr

Morrison told his colleagues to stop feuding
with each other and focus
on the needs of Australians affected by the fires.
“I think it’s important that
at moments like this, everybody take it down a
few notches,” he said.
“What matters is people
who are in need, and ensuring the operational
support is there for the
services they need.”

His Labor counterpart,
Anthony
Albanese,
brought a similar sense
of perspective to the situation.
“There’s no place for the
comments of the senator from the Greens party
(Mr Steele-John) or from
Barnaby Joyce. I just find
that astonishing,” Mr Albanese told 5AA radio
today.
“I’ve been criticised, I’ve
got to say, for not trying
to politicise these bushfires.
“The priority right now
has got to be about saving lives and about practical measures to provide
assistance.”
That is the sort of bipartisanship the vast majority
of Australians expect during a crisis. Get the job
done, make sure people
are safe, and then get
back to arguing.
Someone tell the minor
parties.

LEGISLATION PASSED TO FAST TRACK
REGIONAL WATER INFRASTRUCTURE

The NSW Government has
passed the Water Supply
(Critical Needs) Bill 2019
that will fast track critical
water infrastructure projects including dams and
pipelines in Orange, Dubbo and Tamworth by up to
six to nine months.
Deputy Premier and Minister for Regional NSW
John Barilaro said the
temporary legislation will
provide streamlined approvals for water infrastructure projects where
there is critical town water supply need for the
next two years.
“This is the breakthrough
our regional towns and
cities have been waiting
for,” Mr Barilaro said.
“Improving water storage
is critical to the longevity and growth of regional
NSW and this temporary
legislation allows us to
get on with the job of
building dams,” he said.
Three key developments
to be fast tracked for authorisation are the Burrendong Dam deep water storage project, the

Chaffey Dam to Dungowan pipeline and the Macquarie River to Orange
pipeline.
The Burrendong Dam project will secure additional
water for Dubbo, Wellington, Warren, Nyngan and
Cobar, by providing access to an additional 21
gigalitres of water that is
currently inaccessible.
The Chaffey Dam to Dungowan pipeline will help
secure Tamworth’s water supply by reducing
evaporation and transfer
losses during delivery.
Orange City Council can
now seek authorisation to
amend operating conditions for the existing Macquarie River to Orange
pipeline, which will allow
for pumping outside of
high flow events.
This is critical for the Orange community, which is
on level 5 restrictions and
has less than 12 months
water supply remaining.
The Bill allows for the Wyangala Dam upgrade, the
new Dungowan Dam, a
proposed new dam on the

Mole River and the Western Weirs Program to be
assessed as Critical State
Significant Developments
under the Environmental
Planning and Assessment Act.
Minister Pavey said the
Dungowan Dam will be
the first major water storage project in NSW in 30
years.
“With 98 per cent of NSW
in drought and a hot and
dry summer predicted,
urgent action is needed
to accelerate the environmental planning assessment and approval times
for critical developments
that will help secure water
supply to those towns in
need,” she said.
This new legislation will
be in effect for two years
and can only be extended
by up to 12 months by the
Minister for Water, should
towns continue to experience severe drought
risks.
Since 2017, the NSW
Government has invested
$1.8 billion as part of its
Drought Package to date.
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Row erupts over bushfires’ link to climate change

NSW Premier Gladys Berejiklian is seen during a visit to Club Taree
Evacuation Centre in Taree, New South Wales, Sunday, November 10,
2019. Picture: Darren Pateman/AAPSource:AAP

Deputy Prime Minister Michael McCormack speaks to the media in Queensland Queensland on Sunday. Picture: Rob Maccoll/
AAPSource:AAP

Politicians continue to
point fingers at each
other as the row over climate change’s link to the
unprecedented bushfires
rages.
NSW Premier Gladys Berejiklian has dismissed
a request from federal
Greens MP Adam Bandt
amid tensions over the
link between climate
change and the bushfires.
Mr Bandt has blamed the
unprecedented bushfires
and “catastrophic” fire
risk across two states on
climate change, and even
suggested Prime Minister
Scott Morrison is partly
responsible due to the
government’s lack of action.
He doubled down on his
comments on tuesday
morning during an interview with RN Breakfast
host Hamish Macdonald
and also made a specific
request of Ms Berejiklian.
Ms Berejiklian was asked
about Mr Bandt’s request
as she was about to finish up her interview with
Macdonald, who asked if
he could put the specific
question to her.
“Can I put that to you
before you disappear?”
Macdonald asked.
“Sure you can but I hope
it’s about what he’s doing
to support communities
affected by these tragedies,” Ms Berejiklian said.
“It’s not,” Macdonald admitted, “but I do need to
give you a right of reply to
it because he said it on air
this morning”.
Ms Berejiklian quickly hit
back with “I don’t care
what he said, frankly” but

missioner Shane Fitzsimmons on monday that also
dismissed the union’s
claims as “rubbish”.
“Absolutely we dispute
the figure,” she said.
“Is today the day for the
union to make those comments? I mean I don’t
want to get too upset, but
today is a day we need to
focus on saving lives,”
Ms Berejiklian said.
GREENS MP DOUBLES
DOWN ON COMMENTS
Greens MP Adam Bandt
doubled down on his
comments that the Prime
Minister is partly responsible for the bushfires,
saying the government
had not done enough on
climate change.
Mr Bandt sparked controversy on Saturday for his
comments and elicited
a heated response from
Deputy Prime Minister
Michael McCormack, who
accused the Greens MP
of politicising the debate
amid a fire emergency.
Mr McCormack told ABC
RN on Monday that it
galled him when “innercity lefties” raised climate change in relation to
bushfires.
“We’ve had fires in Australia since time began,
and what people need
now is a little bit of sympathy, understanding and
real assistance. They need
help, they need shelter,”
Mr McCormack said.
“They don’t need the ravings of some pure, enlightened and woke capital city greenies at this
time, when they’re trying to save their homes,
when in fact they’re going

told Macdonald to play it
anyway.
Macdonald said it was
just a simple question
from Mr Bandt, who delivered a personal plea to
Ms Berejiklian to put a bill
on hold in parliament that
would expand the use of
coal, while the state of
emergency was in force.
In response, Ms Berejiklian said: “I would say he
stick to his community,
and let us get on with
the job of protecting the
people of NSW. He should
stick to issues regarding his electorate and his
state.”
Ms Berejiklian said earlier
in the interview that there
was also a “time and a
place” to discuss climate
change but her focus was
about saving lives and
properties.
“For any of us on the
ground, speaking to people traumatised, speaking
to people fighting fires
for weeks … know exactly
what the priorities should
be, and that is saving life
and property and we can
have these discussions
any other time, let’s focus
on making sure our communities are safe,” she
said.
Macdonald also asked Ms
Berejiklian to address a
claim from the Fire Brigade Employees’ Union
that the NSW government
had cut funding to firefighting services.
“We’ve actually provided
record funding to all of
our frontline agencies,”
she said.
She also pointed to comments from RFS Com-

out in many cases saving
other peoples’ homes and
leaving their own homes
at risk.”
However, Mr Bandt later
tweeted that Mr McCormack was a “dangerous
fool who is putting lives
at risk”.
In an interview on RN this
morning, Mr Bandt was
asked whether he had
gone too far in blaming
the Prime Minister and
the Deputy Prime Minister
for the bushfire crisis.
“No, because the first duty
of government should be
to protect lives,” Mr Bandt
said.
“They’re putting lives at
risk, they’ve done everything within their power
to make the risk of these
bushfires worse.
“They’ve ignored some
pretty clear warnings and
attempts to meet from
some former fire chiefs,
who’ve said not only do
we need to do more to cut
pollution in order to minimise the risk but we’re not
prepared for these kind of
catastrophic bushfires,
and they wouldn’t even
meet with them.”
RN Breakfast host Hamish
Macdonald pressed Mr
Bandt though on whether
shutting down the coal industry today would make
any difference to the current bushfire risk.
“If we came up with a plan
to get out of coal in the
next 10 years … then yes
we would decrease … the
risk of fires like this happening,” Mr Bandt said.
Macdonald also pointed
out that Mr Morrison and
Mr McCormack had only

been the leaders of their
respective parties for a little over a year and questioned whether they were
responsible.
But Mr Bandt the government had been in power
for six years and had
come up with the “socalled policies” that had
helped deliver this scenario.
“We have been told for
decades now that unless we keep coal in the
ground and cut pollution
drastically then the risk of
fires like this is going to
increase.”
Mr Bandt also rejected
claims that The Greens
had increased the fire risk
due to the party’s objections to hazard reduction
burns and backburning.
“We support hazard reduction,” he said. “We
support effective and
sustainable backburning strategies guided by
the fire authorities, we
will listen to what the fire
authorities say is necessary,” he said.
However, he avoided
questions of whether fire
authorities were having
difficulty accessing national parks for hazard reduction, saying it did not
seem to be their “primary
problem”.
Mr Bandt said fire authorities had made the
point in recent days that
it was harder to do effective backburning because
fire seasons were getting longer due to climate
change.
Backburning was becoming impractical because
of increasing drought.
Mr Bandt noted that The
Greens were not in power
in the NSW Government
and if people like Nationals MP Barnaby Joyce had
issues with backburning,
they should direct them to
the Liberal Government.
While many people use
the terms interchangeably, hazard reduction is
done ahead of bushfire
season to reduce the in-

tensity of fires if they do
happen, while backburning is done as a last resort to stop a fire that’s
already burning.
WARNING LETTER IGNORED
A letter that tried to sound
an urgent warning about
the “grave danger” Australia was facing ahead
of the bushfire season
is at the centre of a row
about the government’s
response to climate
change.
The correspondence has
emerged as huge bushfires in two states — which
have destroyed hundreds
of homes and claimed the
lives of at least three people — has ignited debate
about the link between
climate change and extreme weather.
Greens MP Adam Bandt
suggested on Saturday
the Prime Minister bore
some responsibility for
the bushfires because
of what he perceived as
a lack of climate change
policy.
But Deputy Prime Minister Michael McCormack
told ABC RN on Monday
that people didn’t need
the “ravings of some
pure, enlightened and
woke capital city greenies
at this time”.
Mr McCormack said it
galled him when “innercity lefties” raised climate change in relation to
bushfires.
But RN Breakfast host
Hamish Macdonald pointed out that it wasn’t just
“inner city greenies” who
were raising concerns,
and said the Mayor of Glen
Innes as well as a group
of respected emergency
service workers had also
sounded the alarm.
Former commissioner of
Fire & Rescue NSW Greg
Mullins is one former
emergency worker who is
now part of a group called
Emergency Leaders for
Climate Action, which has
been seeking an urgent
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