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رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون للبنانيني يف عيد االستقالل:

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

اخلارجية الروسية تدين العدوان اإلسرائيلي على األراضي 
السورية وتعده عمالً يتناقض مع القانون الدولي

اخلارجية  وزارة  أدانت 
العدوان  الروسية 
األراضي  على  اإلسرائيلي 
ميثل  أنه  معتربة  السورية 
القانون  مع  يتناقض  عمال 

الدولي.
اخلاص  املمثل  وقال 
لشؤون  الروسي  للرئيس 

Member for East Hills

Wendy
LINDSAY MP

ADVERTISEMENT

 02 9772 2774   WendyLindsayMPEastHills  
 easthills@parliament.nsw.gov.au
 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212   

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212, 
using parliamentary entitlements.
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وبلدان  األوسط  الشرق 
افريقيا نائب وزير اخلارجية 
يف  بوغدانوف  ميخائيل 
تصرحيات للصحفيني امس 
أراضي  »قصف  إن  االول 
دولة ذات سيادة يتناقض 
بالكامل مع القانون الدولي 
تصعيد  إىل  ويفضي 

هذا  أن  مؤكدا  التوتر« 
العمل خاطئ.

أن  إىل  بوغدانوف  وأشار 
تقوم  الروسية  اخلارجية 
مالبسات  مجيع  باستيضاح 
على  وهي  العمل  هذا 
املعنية  باألطراف  اتصال 

التحركات الشعبية كسرت بعض احملرمات وأسقطت 
احملميات ودفعت بالقضاء اىل التحرك 

فقط  ليس  تهدد،  للمنطقة  تعد  التي  والتسويات  الصفقات 
استقالل الدول املعنية، بل أيضا كيانها ووجودها.

االستقالل هو القرار الوطني الحر واملستقل، غري الخاضع ألي 
ودائما  اليوم  به  نتشبث  ما  وهذا  الوصاية  أشكال  من  شكل 

ومهما كان الثمن.
التعاطي بإيجابية مع من يصادقنا، ولكن، انطالقا  نسعى إىل 
من  وطننا  يالئم  ما  وقبول  للند،  الند  وعالقة  الحر  قرارنا  من 

مقرتحات، ورفض ما يشكل ضررا لها.
اقتصادي فعلي، من  املقبلة سنة استقالل  نعمل لتكون السنة 
خالل تغيري النمط االقتصادي الريعي إىل اقتصاد منتج والبدء 
بحفر أول بئر للنفط يف البحر، وإقرار قانون الصندوق السيادي 
جغرايف  استقالل  اىل سنة  اضافة  عائداته،  يدير  الذي سوف 
عرب التمسك بكل مرت من املياه، تماما كما التمسك بكل شرب 

من األرض.
على الشباب اال يسرتسلوا يف خطاب الكراهية.

الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحل األزمات وعلى القضاء 
االلتزام بقسمه للقيام بواجبه بأمانة، ألن مكافحة الفساد رهن 

شجاعته ونزاهته«.
تتهدد  التي  األخطار  أكرب  من  هو  الشارع  الخطاب يف  تفلت 

الوطن واملجتمع.
ان أصعب املهمات التي قد تواجه عسكريا هي املهمات الداخلية، 

اذ عليه حماية املتظاهر واملتنقل.

الرئيس عون يلقي كلمته بمناسبة عيد االستقالل

اجلمهورية  رئيس  أكد 
أن  عون  ميشال  العماد 
»لبنان ينتظر حكومة جديدة 

كان  اآلمال  عليها  تعقد 
من املفرتض ان تكون قد 
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تاريخ  يف  األوىل  للمرة 
رئيس  ميثل  إسرائيل 
مهامه  رأس  على  حكومة 
أمام القضاء ويواجه الئحة 

ذلك  يأتي  جنائية.  اتهام 
إسرائيل  ختوض  حني  يف 
لتشكيل  صعبة  مرحلة 
فشل  بعد  جديدة  حكومة 
نتنياهو وزعيم حزب »أزرق 
غانتس  بيين  أبيض« 

بتشكيلها.
املستشار  أعلن  فقد 
اإلسرائيلي  القضائي 
امس  ماندلبليت،  أفيخاي 
االول اخلميس، أن رئيس 
نتنياهو  بنيامني  الوزراء 
خمالفات  بارتكاب  مّتهم 
قضايا  ثالث  يف  جنائية 
أنها  إىل  ويشار  منفصلة. 
تاريخ  يف  األوىل  املرة 
»إسرائيل« اليت ميثل فيها 
رأس  على  حكومة  رئيس 

املستشار القضائي يعلن حماكمة نتنياهو 
بتهم االرتشاء واالحتيال وخيانة األمانة
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دير  يف  والشابة  الجديدة  الرهبانية  الوجوه  من 
مار شربل - بانشبول ابن بلدة بقرقاشا األب حنا 
من  الثالثاء  مساء  اسرتاليا  اىل  وصل  الذي  البطي 

االسبوع الحالي ليلتحق بمركز خدمته الجديد.
عملية  سياق  يف  هذا  البطي  االب  تعيني  جاء  وقد 
املناقالت والتعيينات الجديدة التي قامت بها مؤخرا 
الرهبانية اللبنانية املارونية يف اديرتها ومراكزها يف 

لبنان واالنتشار ومن ضمنها اسرتاليا.
وقد قام قريبه أمني عام حزب الوطنيني األحرار يف 
اسرتاليا السيد كلوفيس البطي، مع كل من السيد 
خوري،  شربل  والسيد  وعقيلته  عريضة  جوزيف 
البطي  حنا  األب  لتهنئة  شربل  مار  دير  بزيارة 

بسالمة الوصول وبالدور الجديد الذي اوكل اليه.
بأحر  البطي  حنا  االب  من  تتقدم  »الهريالد«  اسرة 
الجديدة ويف  النجاح يف خدمته  له  متمنية  التهاني 

كامل خدمته الرهبانية.

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography 

جلميع 
حاجاتكم 

من تصوير املناسبات والعزف 
والدق عالطبل

اتـصلوا بـ  جـايدن على: 
 0415991993

 Drummers

كلوفيس البطي يقوم بزيارة تهنئة لألب حنا البطي

االب البطي وكلوفيس البطي مع جوزيف عريضة وعقيلتهاالب حنا البطي والسيد كلوفيس البطي

االب البطي مع جوزيف عريضة وعقيلته وشربل خوري



لــبنانيات
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املاروني  البطريرك  رفع 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
امس  مساء  الصالة  الراعي 
نية  على  اخلميس،  االول 
ساعة  خالل  لبنان،  استقالل 
السجود امام القربان املقدس 
اليت اقامها يف كنيسة الصرح 

البطريركي يف بكركي.
عشية  الروحي  تأمله  ويف 
الراعي:  قال  االستقالل  عيد 
القربان  امام  اليوم  »بسجودنا 
استقالل  عيد  ليلة  املقدس 
لبنان، ويف الليلة اليت يتوافد 
فيها املؤمنون اىل عنايا للصالة 
امام ضريح القديس شربل يف 
الثاني والعشرين من كل شهر، 
نصلي ونسجد امام الرب يسوع 
على نية لبنان، لبنان املستقل 
اي لبنان صاحب قراره بنفسه. 
الدولة  وسيادة  فاالستقالل 
ومعروف  بعضهما،  يكّمالن 
اليوم  نعيشها  اليت  االزمة  ان 
احلكومة  تأليف  اىل  بالنسبة 
القرار  سيادة يف  مشكلة  هي 

ومشكلة استقالل كامل«.
يوم   1943 »فسنة  اضاف: 
وخروج  الناجز  االستقالل  كان 
وخباصة  االجنبية  اجليوش  كل 
اجليش الفرنسي، كان امليثاق 
الوطين الذي قال ال للشرق وال 
لبنان  يكون  ان  يعين  للغرب، 
غري مرتبط يف قراره باي بلد، 
ولديه  قراره،  سيد  يكون  امنا 
وهكذا  واستقالليته،  سيادته 
انطلقت الدولة اللبنانية. ولكن 
حصل  الوقت  ومع  االسف  مع 
فريق  كل  وراح  االحنراف، 
ما  وهذا  معينة  بدولة  يرتبط 

عثر مسرية لبنان«.
»لذلك حنن نصلي من  وتابع: 
اجل ان يكون االستقالل ناجزا 
بكل مفاهيمه وان تكون سيادة 
الوطن كاملة. نلتمس ذلك من 
وشفاعتها،  العذراء  مريم  امنا 
يسوع  الرب  من  نلتمسه 
القربان  سر  يف  معنا  احلاضر 
خاصة  كلها  بكنائسنا  واملكرم 
عاشت  الذي  البلد  لبنان،  يف 
مسيحيتها  عمق  املسيحية  فيه 
ونلتمش شفاعة مار شربل مع 
كل الناس الذين يتوجهون غدا 
اىل عنايا. فكونوا على ثقة ان 
اجلدد  والقديسني  شربل  مار 
ابناء لبنان لن يتخلوا عنه وهذا 
ان  ميكن  وال  ورجاؤنا  امياننا 
كنا  ولو  يسقط  لبنان  يرتكوا 
على وشك السقوط، فاملسيح 
مات  امنا  فحسب  يسقط  مل 
وقام من املوت وهو قادر على 

انهاضنا من قعر الوادي«.
من  »نصلي  الراعي:  وختم 

استقبل سفري اإلحتاد األوروبي يف لبنان رالف طراف 
الراعي: نصلي من اجل ان يكون االستقالل ناجزا 

بكل مفاهيمه والصعوبات ستزيدنا حمبة للبنان
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الكامل  لبنان  استقالل  اجل 
يستمر  كي  الكاملة  وسيادته 
الشرق  يف  رسالته  بتأدية 
هذا  يف  رسالة  صاحب  وهو 
العامل. ان الصعوبات ستزيدنا 
نشهده  ما  وهذا  للبنان،  حمبة 
ونشاهده يف قلوب وعلى وجوه 
شبابنا وصبايانا الذين يقومون 
ومطلبهم  املدني،  باحلراك 
يستعيد  وان  لبنان  يسلم  ان 
قراره وقوته، وهذا ما يعطيهم 
القوة والفرح يف حتركهم. لقد 
حضر الكثري من اللبنانيني من 
احلراك  هذا  الن  لبنان  خارج 
قلوبهم،  يف  لبنان  حمبة  حرك 
وقد رأوا يف املتظاهرين وجه 
نصلي  حنن  احلقيقي.  لبنان 
االنتفاضة  هذه  تستمر  كي 
بشكل سلمي وحضاري وقوتها 
سلمية  هي  ما  مبقدار  تكمن 

وحضارية«.
املاروني  البطريرك  وإستقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
االول  امس  ظهر  قبل  الراعي 
يف  البطريركي  الصرح  يف 
بكركي، سفري اإلحتاد األوروبي 
يف لبنان رالف طراف يف زيارة 
مهامه  توليه  بعد  بروتوكولية 
الديبلوماسية يف لبنان، ختللها 
عرض عدد من املواضيع على 

الصعيدين احمللي والدولي.
عن  اللقاء  بعد  طراف  واعرب 
وقال:  الراعي،  بلقاء  سروره 
»مدرك متاما للدور اهلام الذي 
يقوم به غبطته يف البلد ولقيمة 
من  كان  لقد  ووزنه.  صوته 
املهم جدا بالنسبة لي ان استمع 
اىل وجهة نظره حول الوضع يف 
لبنان جبوانبه املختلفة، الدينية 
طبعا والسياسية واإلقتصادية، 
حتليله  اىل  اإلستماع  كذلك 
ومشاركته  للوضع  وقراءته 
من  عدد  يف  النظر  وجهات 
الوضع  اىل  وتطرقنا  القضايا. 
يشهده  وما  البلد  يف  الراهن 
من تظاهرات، والتحديات اليت 
السياسي  النظام  يواجهها 
واجوبة  حلول  اجياد  وامكانية 
وبدوري  املطروحة.  لألسئلة 
كان  اذا  عما  غبطته  سألت 
متفائال، فاكد لي ان األمل هو 
ما  وهذا  مهمة،  دينية  فضيلة 

يبقيه متفائال«.
وأمل طراف ان »تتحسن األمور 
اجلهود  تأتي  وان  لبنان  يف 
املبذولة بنتائج جيدة، ال سيما 
مع الشباب وجهودهم للوصول 
احلكم  نظام  حيسن  ما  اىل 
مشاكل  فهناك  واإلقتصاد. 
جيب طرحها للوصول اىل حلول 

هلا«.

الراعي مستقبال كنعان

»لبنان  تكتل  سر  امني  زار 
كنعان  ابراهيم  النائب  القوي« 
الكاردينال  املاروني  البطريرك 
مار بشارة بطرس الراعي حلواىل 
البطريركي  الصرح  يف  الساعة 

يف بكركي.
عقب اللقاء، قال النائب كنعان: 
الغبطة  صاحب  بلقاء  »تشرفت 
التطورات  جممل  يف  وحبثنا 
املوضوع  سيما  ال  الراهنة، 
انعقاد  عدم  ضوء  يف  املالي، 
النيابية  اللجان  انتخاب  جلسة 
اجتهاد  مبوجب  التمديد  واعتماد 
اىل حني امتام عملية االنتخاب«.

»هناك مسؤولية  أن  اىل  ولفت 
مال  جلنة  كرئيس  علي  مرتتبة 
والناس،  الدولة  جتاه  وموازنة، 
االقتصادية  الظروف  ضوء  يف 
واملالية، بأن استشرف املواقف 
والنيات، علما ان موقفنا مبدئي 
التمديد وعدم  كتكتل وتيار من 
جتديد دم املؤسسات الدستورية 

من خالل االنتخاب«.
استمرارية  ان  »نعرف  أضاف: 
موجودة،  نظرية  العام  املرفق 
االرادة  توافر  هي  منها  واالهم 
االرادة ال جيب  والنيات. وهذه 
النيابية،  الكتل  ان تقتصر على 
اللبناني  الشعب  يعي  ان  بل 
يلتئم  وعندما  اخلطوة.  اهمية 
اجمللس النيابي، حبسب الدستور 
والنظام الداخلي للمجلس النيابي 
بأي  يقوم  ال  املوازنة،  ملناقشة 
اما  العامة.  اهليئة  آخر يف  عمل 
وحتضر  فتبحث  النيابية،  اللجان 
كان  كما  القوانني  وتناقش 

حيصل«.
الوضع  مجيعا  »نعرف  وتابع: 
مجيعا  وشعورنا  االقتصادي، 
مواجهته.  جيب  الذي  باخلطر 
 2020 العام  موازنة  واقرار 
ويؤمن  الناس  ويطمئن  يفيد 
لتشغيل  الالزمة  االعتمادات 
املوظفني  ورواتب  املؤسسات 
والعسكريني، كما يكون ثقتني 
الواهبني  عند  ودولية  حملية 
واملقرضني، وان كانت املوازنة 
البري«  من  الزير  رح تشيل  »ما 
كانت  كبرية  نقلة  حتدث  ولن 
ممكنة يف ظروف اخرى، اال انها 
ستسهم على األقل باعطاء دفعة 
من الثقة املطلوبة جدا يف هذه 

املرحلة«.
واكد كنعان ان »القرار ليس لي 
وال للنواب وحدهم، بل لنا مجيعا 
حنن والشعب اللبناني، مبكوناته 
اليت تشارك باحلراك وتلك اليت 
ال تشارك فيه. فاملطلوب موقف 
جامع الجناح خطوة من هذا النوع، 

كنعان من بكركي: الوضع املالي خطري 
وانقاذه ممكن وأهمية املشاورات بنتائجها 
واحلل سياسي حبكومة وموازنة بال ضرائب

الذي  بالعفو  عالقة  هلا  ليست 
موقفنا معروف ورافض هلا، وال 

بأمور أخرى«.
لصاحب  »شرح  انه  اىل  واشار 
الغبطة الوضع املرتبط بالتكليف 
»صحيح  وقال:  والتأليف«، 
يتبلور  وان  مهم  التكليف  ان 
ولكن  احلكومة،  تأليف  مسار 
ال  باالرادة  يتبلور  ان  املطلوب 
به  يقوم  وما  فقط،  بالشكل 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون هو انضاج عملية التأليف. 
ودور رئيس اجلمهورية هو دور 
توفيقي الحداث خرق يف اجلدار 
سريع  تأليف  اىل  والوصول 
للحكومة تؤمن ظروفه املشاورات 

الدائرة«.
سئل: أال تعتقد ان هناك تأخريا 
االستشارات،  اىل  الدعوة  يف 
املشاورات  »اهمية  أجاب: 
ستصل  اليت  بالنتائج  القائمة 

اليها«.
»احلل سياسيا  أن  واكد كنعان 
ولبنان  االنقاذ،  على  وقادرون 
قادر على اخلروج من األزمة من 
بال  موازنة  واقرار  حكومة  خالل 
ضرائب ومن خالل اصالحات«، 
هو  الدولة  »مشروع  وقال: 
ليلة  بني  يتم  ال  وذلك  رجانا، 
اىل  النظر  واملطلوب  وضحاها 
كل  املمكنة  االجيابية  اخلطوات 

من موقعه لالنقاذ«.
»موقفنا واضح  ان  وشدد على 
العام  منذ  الضرورة  تشريع  من 
2005، وقانون العفو الذي كان 
مدرجا على جدول اعمال اجللسة 
هنا  من  ميتا.  ولد  التشريعية 
االنهيار  اىل  نذهب  أال  جيب 
سعي  املطلوب  بل  بأرجلنا، 
فانهيار  لبنان  النقاذ  مشرتك 
املؤسسات يعين انهيار الدولة. 
خماطبة  الضروري  فمن  لذلك، 
بني  والتحاور  والتكامل  العقل 
السياسية  واجلهات  احلراك 
األزمة،  من  للخروج  مطلوب 
احلوار  مع  الراعي  والبطريرك 

واالتفاق«.
»لسنا  قال:  سؤال  على  وردا 
حميطنا،  عن  معزولة  جبزيرة 
وكلنا نرى ما حيصل يف سوريا 
ومصر واليمن وليبيا. وبالتالي، 
على  احلفاظ  الضروري  فمن 
انه  ولو  لبنان،  يف  االستقرار 
من  بد  فال  لذلك،  مؤخرا.  اهتز 
وان  الداخلي  وضعنا  حتصني 
مصلحة  وال  بيننا،  ما  يف  نتفق 
ألحد بأن يتحول لبنان اىل ساحة 
واملطلوب قرارات جريئة باالجتاه 

الصحيح«. 

اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  ندد 
دريان،  اللطيف  عبد  الشيخ 
أمام زواره، »باملوقف األمريكي 
املنحاز لألطماع الصهيونية يف 
الفلسطينية، وخاصة  األراضي 
ومناطق  بالقدس  يتعلق  ما 
فلسطني  من  الغربية  الضفة 
اليت ال ميكن إال أن تكون تثبيتا 
إقامة  يف  الفلسطيين  للحق 
وعاصمتها  املستقلة  دولته 

القدس الشريف«.
دار  يف  دريان  واستقبل 
املنتدى  من  وفدا  الفتوى، 

دريان: املوقف األمريكي منحاز 
لألطماع الصهيونية يف األراضي 

الفلسطينية

برئاسة  الوطين  اإلسالمي 
اكد  الذي  قاطرجي  مجيل 
الوطنية  الوحدة  »على ضرورة 
الصعبة  الظروف  يف  خصوصا 
لبنان  بها  مير  اليت  واملقلقة 

سياسيا واقتصاديا«.
ودعا »اىل اإلسراع يف معاجلة 
التطورات اليت مير بها الوطن«، 
نصوص  تطبيق  »على  مشددا 
باالستشارات  بدءا  الدستور، 
يتبعها«،  وما  امللزمة  النيابية 
»باحرتام  املسؤولني  مطالبا 

تطلعات احلراك الشعيب«.

دريان مستقبال الوفد

دعا شيخ عقل طائفة املوحدين 
حسن،  نعيم  الشيخ  الدروز 
استلهام  إىل  »املسؤولني 
والعمل  االستقالل  معاني 
مبوجبها حفاظا على هذا الوطن، 
وصونا له من األخطار العديدة 
اليت باتت تهدده، ويف مقدمتها 
يصيب  الذي  االنهيار  خطر 
الناس يف حياتهم ومعيشتهم 
ورزقهم ويومياتهم، وقد باتوا 
معاناة،  بعدها  ما  معاناة  يف 
الساحات  الصوت يف  يرفعون 
يقاسون  اليت  حقوقهم  ألجل 

ألجلها املصاعب«.
وشدد الشيخ حسن يف مناسبة 
عيد االستقالل، على »ضرورة 

شيخ العقل: للعمل احلثيث لتحديد 
موعد االستشارات لتسمية رئيس 

جديد للحكومة
موعد  لتحديد  احلثيث  العمل 
رئيس  لتسمية  االستشارات 
وطالب  للحكومة«،  جديد 
ب«مقاربة خمتلفة على مستوى 
األمور  جملريات  احلكم  أهل 
املواطنني  هموم  كل  تراعي 
يف  موجها  إبطاء«،  دون 
لكل  التحية  نفسه  »الوقت 
من قدم وناضل وضحى ألجل 
لبنان،  استقالل  على  احلفاظ 
وحترير  كيانه،  عن  والذود 

أرضه«.
على  »اللبنانيني  بـ  أهاب  كما 
ومشاربهم،  طوائفهم  اختالف 
صون وحدتهم الوطنية اجلامعة 

بالعدل واألمن والكرامة«.

 رأى رئيس احلركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسني 
يف بيان اليوم، ان »ذكرى االستقالل حتل هذا العام ولبنان 

يف مهب أزمة دقيقة«.
اخلارج  مؤامرات  من  أقوى  وحدتنا  تكون  أن  »أمنيتنا  وقال: 
من  خارجي  خطر  أي  من  بلدنا  أن حنصن  أمنيتنا  وخمططاته، 
خالل حوار داخلي فعال، ونشهد والدة حكومة سيادية تعمل 
الدولة  لبناء  النيابي  واجمللس  اجلمهورية  رئيس  فخامة  مع 

مبؤسساتها«.

مصطفى حسني: نتمنى أن تكون وحدتنا أقوى 
من مؤامرات اخلارج وخمططاته

اللبناني،  الشعيب  املؤمتر  ندد 
ب«تصرحيات  بيان،  يف 
يف  السابق  األمريكي  السفري 
أمام  فيلتمان  جيفري  لبنان 
بالتدخل  ووصفها  الكونغرس، 
الداخلية  الشؤون  يف  السافر 
حلرف  وحماولة  اللبنانية 
االنتفاضة الشعبية عن أهدافها 
محاية  اإلصالحية،  احلقيقية 

للطبقة السياسية الفاسدة«.
مطالب  »إن  البيان،  ورأى 
واضحة،  الشعبية  االنتفاضة 
حكومة  بتشكيل  وتتلخص 
وحماسبة  نظيفة،  وطنية 
األموال  واسرتداد  الفاسدين 

املؤمتر الشعيب: تصرحيات 
فيلتمان حلرف اإلنتفاضة عن 

أهدافها االصالحية
آداء  وحتسني  املنهوبة 
عالقة  وال  الدولة،  مؤسسات 
املقاومة  بسالح  املطالب  هلذه 
االقليمية  احملاور  صراع  أو 

والدولية«.
تصرحيات  نضع  »إننا  وختم: 
فيلتمان برسم حكومة تصريف 
كل  وبرسم  جهة،  من  األعمال 
اإلنتفاضة  يف  املشاركني 
للرد عليه وحماصرة كل شعار 
لتبقى  عنف،  أعمال  أو  مشبوه 
ونظيفة  وطنية  االنتفاضة 
الفساد  قضايا  يف  وحمددة 
واإلصالح بعيدا من كل الغايات 

األمريكية.
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القوي«  »لبنان  تكتل  عضو  اكد 
اسعد درغام، يف حديث  النائب 
»OTV«،أن  الـ  حمطة  اىل 
تفاهم  هي  الرئاسية  »التسوية 
انها  القول  ميكننا  وال  سياسي 
سقطت، بل هناك متايز واختالف 
 « اىل  ولفت  بيننا«،  ما  يف 
االستقرار  على  قائم  لبنان  ان 
لقوائم  وجود  وال  السياسي، 
والتجارة،  والصناعة  الزراعة 
السياسي  التفاهم  فان  لذلك 
االستقرار  لتحقيق  جدا  مطلوب 

املالي واالقتصادي«.
شارعا  »هناك  ان  اىل  واشار 
مستقلون،  ومنهم  انتفض، 
والء  لديه  من  أيضا  وهناك 
رئيس  وفخامة  سياسي، 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
وطلب  صوتهم  مسع  أنه  أكد 
احلوار ووعد بتمثيلهم يف احلكومة 
»االنتخابات  أن  واعترب  املقبلة«، 
النيابية مضى عليها عام ونصف 
العام وال ميكن القول ان اجمللس 

فقد شرعيته«.
هو  »االجتاه  أن  درغام  وأعلن 
لالتفاق على إسم لرئاسة احلكومة 
بالتوافق مع الرئيس سعد احلريري 
يف حال بقي على موقفه الرافض 
لرتؤس احلكومة، وااليام املقبلة 
قد تكون حامسة يف هذا االجتاه«. 
وقال:« املطلوب توليفة حكومية 
والوزراء  التكنوقراط  بني  جتمع 
يشكل  ذلك  وغري  السياسيني، 
مسا يف التوازنات القائمة ونسفا 

لنتائج االنتخابات النيابية«.
واعترب أن »املهم إرادة سياسية 
حملاربة الفساد، وهذا األمر يتحقق 
القوانني يف  واقرار  القضاء  يف 
قوانني  وهناك  النواب،  جملس 
بها  تقدم  وإصالحية  جدا  مهمة 
واسرتداد  القوي.  لبنان  تكتل 
يف  يكون  ال  املنهوبة  األموال 
امللفات  خالل  من  بل  الشارع، 
الدستورية  من داخل املؤسسات 
لتحديد من نهبها وحماسبته، عرب 
الضغط يف االجتاه الصحيح على 
القضاء واجلهات السياسية اليت 

متنع احملاسبة«.
وقال: »حنن يف قلب العاصفة، 
خطرية،  مرحلة  يف  مير  ولبنان 
واالنهيار يف حال حدوثه سيكون 
املفروض  اجلميع.  رأس  على 
ليقوم  الربملان  عمل  تسهيل 
االصالحات  صعيد  على  مبهامه 
ما  ولكن  بالقوانني،  املطلوبة 
اذا  عما  أسئلة  يطرح  جيري 
من  البلد  افراغ  املطلوب  كان 

املؤسسات الدستورية«.
وشدد على أنه »يف عهد الرئيس 
األمين  االستقرار  عون مت حتقيق 
من خالل حتييد لبنان عن اإلرهاب 
اقرار  عرب  السياسي  واالستقرار 
العديد  وقدمنا  االنتخاب،  قانون 
واشار  القوانني«،  اقرتاحات  من 
قلب  يف  الوطن  »هذا  ان  اىل 
كل  من  واإلستهدافات  الصراع، 
حدب وصوب، ما يعرقل احلكومة 
ويؤثر على الوضعني اإلقتصادي 
واإلجتماعي«، وقال: »حنن حباجة 
املدى  قصرية  انقاذية  خطة  اىل 
وجذب  املالي  االستقرار  تؤمن 

الودائع«.
وردا على سؤال قال: »ال ميكننا 
أن ننكر نسبة الوعي لدى طالب 
منذ  خترجوا  والذين  اجلامعات 
فرص  إجياد  دون  من  سنوات 
عمل وأي أفق لضمان مستقبلهم، 

ومن حقهم التعبري عن رأيهم«.
واوضح ان »معدل ارتفاع أسعار 
السلع الغذائية واالستهالكية يف 
شهر تشرين الثاني اجلاري وصل 
والبضائع  باملئة.  و25   20 اىل 
بضائع  هي  اليوم  تباع  اليت 
بعض  بالسوق  وتتحكم  خمزنة 

االحتكارات«.
االدارة  »مسؤولية  درغام  ومحل 
احلكومات  كل  اىل  املالية 
»التيار  أن  مؤكدا  املتعاقبة«، 
عن  مسؤول  غري  احلر  الوطين 
األزمة وعن احلسابات املالية منذ 

العام 1993«.
التمسك  »مسألة  ان  واعترب 
بإحرتام  تتعلق  احلريري  بالرئيس 
لبعضها  السياسية  املكونات 
تأمني  واملطلوب  البعض، 
االستقرار يف البلد. ومتسك حزب 
اهلل والرئيس نبيه بري باحلريري 
هو حلماية لبنان ومنع أي صراع 
اسم  أي  على  والتوافق  طائفي، 
احلريري«،  مبوافقة  سيكون  آخر 
الساحات  من  »العديد  ان  معتربا 
احلكومة  السقاط  هتفت  اليت 
احلريري  بعودة  وطالبت  عادت 
وحتديدا  احلكومة،  رئاسة  اىل 
يف مناطق نفوذ تيار املستقبل. 
املطلوب عدم الوصول اىل خالف 
كل  على  احلرص  بل  البلد،  يف 
فصل  ميكن  وال  املكونات، 
املرتاكمة  األزمات  عن  السياسة 

واملشاكل احمليطة بنا«.
ورأى أن »حكومة التكنوقراط لن 
األزمات،  كل  معاجلة  من  تتمكن 
وال مشكلة يف اختيار أخصائيني 

لديهم خيارات سياسية«.

درغام: حنن يف قلب العاصفة والتمسك 
باحلريري حلماية لبنان ومنع أي صراع طائفي

النائب أسعد درغام
وضع النائب ميشال موسى باسم 
اجلمهورية اللبنانية، يف مناسبة 
الذكرى ال76 لالستقالل، اكليال 
الرئيس  ضريح  على  الزهر  من 
عادل عسريان يف صيدا، وأمل 
يتخبط  اليت  األزمة  »تنتهي  أن 
خري،  على  اللبناني  اجملتمع  بها 
للبنان قيامة جديدة  وان تكون 

موحدة بشعبه«.
وكان أقيم احتفال يف حسينية 
اجلعفري يف صيدا  اإلفتاء  دار 
شارك فيه، إىل النائب موسى، 
املستشار طارق بعاصريي ممثال 
الرئيس فؤاد السنيورة، النائب 
يوسف  العميد  عسريان،  علي 
اجليش  قائد  ممثال  شلهوب 
العماد جوزف عون، مفيت صيدا 
اجلعفري الشيخ حممد عسريان، 
 - صيدا  بلديات  احتاد  رئيس 
صيدا  بلدية  رئيس  الزهراني 
السعودي،  حممد  املهندس 
الرمسية  الفاعليات  من  وحشد 
واالقتصادية  واالجتماعية 
بلديات  ورؤساء  والروحية 
واجلنوب  صيدا  من  وخماتري 

وعائلة الرئيس الراحل.
موسى

بعد عزف النشيد الوطين، ألقى 
استذكر  كلمة  موسى  النائب 
والقامات  »الرجاالت  فيها 
اليت  الوطن  هذا  يف  الكبرية 
االستقالل«،  أجل  من  ناضلت 
اللبناني  اجملتمع  »أن  معتربا 
أخذ  وجيب  كبري  حبراك  يتخبط 
االعتبار  يف  تطلق  اليت  األفكار 
الناس«،  إىل  جيدا  واإلصغاء 
امال أن »تنتهي هذه األزمة على 
خري وان تكون لنا قيامه أخرى 
اقوى من املاضي من أجل هذا 
الوطن الذي يستحق من اجلميع 
العمل احلثيث وكل اجلهود من 
والجل  اجلديدة،  القيامة  أجل 
بشعبه  موحدا  لبنان  يكون  أن 
بالتحديات  ينطلق  أن  وقادرا 
املقبلة اليت حتيط بهذه املنطقه 
ليس أقلها التحديات واملشاكل 
فيه.  احمليطة  واحلروب  األمنية 
وبالطبع األزمة االقتصادية اليت 
قد تكون جزءا من هذا املوضوع، 
إضافة لتصحيح وتطوير اإلدارة 
واملقاربات  السياسي  والعمل 

السياسية يف هذا اجملال«.
عسريان

عسريان  النائب  القى  بدوره، 
علي  »يعز  فيها:  قال  كلمة 
اليوم يف هذه الذكرى العزيزة 

على قلوبنا مجيعا أن نرى الوطن 
حلوال  منلك  وال  ممزقا  موجوعا 
الوطن  وحدة  تفكك  ملنع  ناجعة 

وابنائه االخيار«.
والده  روح  اىل  السالم  ووجه 
هناك  والدي  يا  »اراك  قائال: 
العصامي  الرجل  علياؤك  حيث 
العاقل العادل الذي واجه احلياة 
بثبات ونبل وحتد، منذ أن فقدت 
اباك صغريا اىل أن توليت اعلى 
املراكز واهمها. وكنت يف كل 
العادل الوسطي وامليزان  ذلك 
الشعب  مصلحة  يرعى  الذي 
متمسكا  والوطن  والدولة 
يف  املتجذر  العروبي  بانتمائك 

أعماقك«.
الذي  الوطن  »إن  وأضاف: 
من  النبالء  ورفاقك  بنيته 
بظروف  مير  االستقالل،  هامات 
وها  خطر،  يف  زال  وما  قاهرة 
هم شباب لبنان ينادون بادارة 
األمان  اىل شاطئ  الوطن  تأخذ 

بعد التخبط احلاصل«.
بأمس  »اليوم  اننا  إىل  ولفت 
رفاقك،  واىل  اليك  احلاجة 
علنا  حكمتكم  إىل  وباألخص 
نرى ضوءا يف آخر هذا النفق«، 
آملني أن »يستلهم أحد وطنيتكم 

إلنقاذ الوطن«.
من  وبالرغم  »اليوم،  وتابع: 
نعيشها،  اليت  الظروف  فظاعة 
ها حنن جنتمع جمددا آتني باحلب 
روضتك  حول  نتحلق  والوالء 
وفاء  منها  نستقي  الطاهرة، 
االستقالل  وذكرى  لذكراك 
اجمليد، ونقرأ يف كتاب اجمادك 
واملقاومة  العلم  نهضة  عن 
اليت بدأتها ومناصريك، ليكون 
به  افتخرنا  الذي  استقاللنا 
طويال، عسى أن نستلهم اليوم 
تلك األيام اجمليدة وكلنا اميان 
بأن تتوحد األيدي لينهض الوطن 

من كبوة أرجو أال تطول«.
الدرب  على  »ماضون  أننا  أكد 
والوطن  الشعب  على  للحفاظ 

والدولة واجليش«، متمنيا
»لكم وللوطن اياما جتتمع فيها 
الوطن  لرفعة  واأليدي  القلوب 
لبنان  وعاش  وجمده.عشتم، 

سليما معافى من كل شر«.
بعد ذلك، وضع النائب موسى 
الضريح  على  الزهر  من  اكليال 
حلن  اجليش  موسى  وعزفت 
املوتى والنشيد الوطين، ثم تال 
النائب عسريان واملفيت وأفراد 

العائلة سورة الفاحتة. 

موسى وضع اكليال على ضريح عسريان : 
لقيامة جديدة للبنان واالصغاء للناس

موسى يضع اكليل الزهر
 توجه رئيس جملس النواب نبيه 
ملناسبة  اللبنانيني،  اىل  بري 
لالستقالل،   76 ال  العيد 
بالقول: »كما صنع اللبنانيون 
عاما  وسبعني  ستة  قبل 
اللبنانيون  بالوحدة،  استقالهلم 
مدعوون  اللبنانيني  كل  اليوم 
بل  ال  االستقالل،  محاية  اىل 
بصنعه جمددا بتصليب وحدتهم 
وعدم الوقوع بفخ الفنت، فهي 

اشد من القتل«.
على صعيد آخر، عرض رئيس 
العامة  االوضاع  النواب  جملس 
السياسية  واملستجدات 

واالمنية مع زواره، فالتقى يف 
عني  يف  الثانية  الرئاسة  مقر 
حكومة  الدفاع يف  وزير  التينة 
ابو  الياس  االعمال  تصريف 
صعب الذي غادر دون االدالء 

بأي تصريح.
التوالي  على  استقبل  كما 
والوزير  منصور  البري  النائب 

السابق كريم بقرادوني.
وكان الرئيس بري تلقى برقية 
من رئيس جملس الشورى يف 
االيرانية  االسالمية  اجلمهورية 
علي الرجياني هنأه فيها مبناسبة 

املولد النبوي الشريف. 

هنأ باالستقالل والتقى بوصعب ومنصور
بري: على اللبنانيني صنع االستقالل جمددا 

بتصليب وحدتهم وعدم الوقوع بفخ الفنت

بري مستقبال بو صعب

أكد عضو تكتل »لبنان القوي« 
بانو،  أنطوان  العميد  النائب 
الصحافيني،  مع  دردشة  يف 
احلر«  الوطين  »التيار  التزام 
اإلصالحي  اخلط  على  وحرصه 
تأسيسه«،  منذ  ينتهجه  الذي 
املؤسسات  »شلل  أن  معتربا 
عرقلة  إىل  يؤدي  الدستورية 
وزعزعة  اإلصالح  مسرية 
ونشر  السياسي  االستقرار 
يتسبب  وبالتالي  الفوضى، 
ال  اقتصادي  انهيار  بوقوع 

حمال«.
»على  بانو  النائب  ومتنى 
الدعم  توفري  الشعيب  احلراك 
اقرتاحات  إلقرار  الالزم 
»التيار  كان  اليت  القوانني 
إىل  رفعها  قد  احلر«  الوطين 
إىل  والرامية  النواب  جملس 
مكافحة آفة الفساد، باعتبارها 
الضرورة  تشريع  ضمن  من 
املتعلقة  القوانني  وهي 
املنهوبة  األموال  باسرتداد 
ورفع احلصانة وكشف السرية 
اخلاصة  واحملكمة  املصرفية 
باجلرائم املالية واهليئة الوطنية 
طالب  كما  لفساد،  ملكافحة 
بإقرار التعديالت اجلوهرية اليت 
أدخلت عام 2017 على قانون 
وبإقرار  املشروع،  غري  اإلثراء 
اقرتاح قانون تعزيز استقاللية 
وبتسريع  وشفافيته،  القضاء 

احملاكمات القضائية«.
وإذ جدد رفضه املطلق لقانون 
العفو، أكد »أن هذا االقرتاح 
إمنا يضرب وقار الدولة وينسف 
مفهوم احملاسبة ويضعف هيبة 
أذهان اجملرمني،  القانون يف 

ويضمن للمعتدين إفالتهم من 
الردع والعقاب، ويقوض القوة 
ترمي  اليت  للقوانني  الرادعة 
الفساد وتكريس  إىل مكافحة 
واحملاسبة«.  املساءلة  ثقافة 
هذا  لطرح  استغرابه  وأبدى 
االقرتاح بصفة الطابع املعجل 
فيه  يعيش  زمن  »يف  املكرر 
باحملاسبة  تطالب  ثورة  لبنان 

وبتطبيق القانون«.
من  املربر  »ما  وتساءل: 
طرحه اليوم ال سيما وأنه يف 
صدرت  املنصرمة،  السنوات 
يف  ساهمت  قوانني  عدة 
بشكل  العقوبات  كل  ختفيض 
قانون  سيما  ال  حمسوس، 
أصدره  الذي  العام  العفو 
 ،1991 سنة  النواب  جملس 
املعروف   463 رقم  والقانون 
بتنفيذ العقوبات والصادر عام 
املادة  أحكام  وتعديل   ،2002
 ،2012 عام  عقوبات   112
حبيث أصبحت السنة السجنية 
أشهر   9 أساس  على  حتتسب 
ما  اثين عشر شهرا،  من  بدال 
ربع  ختفيض  إىل  حكما  أدى 

العقوبات«.
واعلن انه انطالقا من إميانه بأن 
املؤسسات  عمل  سري  »حسن 
العمل  وانتظام  الدستورية 
الربملاني يشكالن السبيل اىل 
املنشود«،  اإلصالح  حتقيق 
ضم صوته إىل صوت »التيار 
مطالبته  يف  احلر«  الوطين 
اىل  الدعوة  النيابي  اجمللس 
اجمللس  مكتب  هيئة  انتخاب 
أسرع  يف  النيابية  واللجان 

وقت ممكن ووفقا لألصول.

بانو: ملتزمون اخلط اإلصالحي وقانون 
العفو العام يضرب وقار الدولة
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 وجه رئيس اجمللس اإلسالمي 
عبد  الشيخ  األعلى  الشيعي 
إىل  تهنئة  رسالة  قبالن  األمري 
عيد  حلول  ملناسبة  اللبنانيني 
»فرحة  أن  معتربا  االستقالل 
إال  تكتمل  ال  االستقالل  عيد 
ارضنا  عن  االحتالل  باندحار 
ومياهنا والتحرر من الضغوطات 
امريكية  الصهيو  واالمالءات 
على بلدنا«، سائال »املوىل عز 
وجل أن يزيد لبنان منعة ووحدة 
صلبة  صخرة  ليظل  واستقرارا 
مؤامرات  جوانبها  على  تتحطم 

األعداء ومكائدهم«.
لبنان  »شهداء  بالتهنئة  وخص 
الذين روت دماؤهم ارض الوطن 
فكانت تضحياتهم صانعة جملد 
لبنان، مما حيدونا إىل توجيه حتية 
اإلكبار والتقدير لكل من أسهم 
وحدة  على  احلفاظ  ويسهم يف 
وسيادته،  واستقالله  لبنان 
فنحيي جيشنا الوطين ومقاومتنا 
الباسلة وكل العيون اليت تسهر 

هنأ اللبنانيني يف عيد االستقالل
قبالن: لالسراع بتشكيل حكومة 
انقاذية والتمسك باملعادلة املاسية

على محاية وحفظ لبنان«.
على  قبالن  الشيخ  وشدد 
بتشكيل  االسراع  »ضرورة 
تعاجل  اصالحية  انقاذية  حكومة 
سيما  وال  املرتاكمة  االزمات 
منها  واملعيشية  االقتصادية 
املنهوب  العام  املال  وتعيد 
للحراك  احملقة  املطالب  وتليب 
بدعم  لبنان  وحتصن  الشعيب 
وشعبه  جبيشه  املتمثلة  قوته 
عصيا  لبنان  ليظل  ومقاومته 
تستهدفه  اليت  املؤامرات  على 
ولقمة  واستقراره  امنه  يف 

عيش بنيه«.
وختم: »من هنا، فإن اللبنانيني 
باملعادلة  بالتمسك  مطالبون 
التجربة  اثبتت  اليت  املاسية 
الرادعة ألي عدوان  القوة  أنها 
ضد  تكفريي  او  صهيوني 
استقاللنا  أن  والسيما  لبنان، 
اإلسرائيلي  العدو  ألن  ناقص 
وينتهك  ارضنا  حيتل  يزال  ال 

سيادتنا ويهدد وطننا«. 

جعجع مستقبال طراف

 دعا وزير الشؤون االجتماعية يف 
ريشار  األعمال  تصريف  حكومة 
قيوجميان، يف حديث لـ »العني 
احلاكمة  »السلطة  اإلخبارية«، 
اإلسراع يف تشكيل حكومة  إىل 
من  ومستقلة  خالصة  تكنوقراط 
وقال:  أكفاء«،  اختصاصني 
حكومة  تشكيل  يف  »احلل 
ذوي  من  مصغرة  جديدة  إنقاذ 
تكون  والكفاءة،  االختصاص 
أولوياتها إنقاذ األوضاع املالية 
احلادة،  والنقدية  واملعيشية 
على  السقف  سيسقط  وإال 
حتتمل  تعد  مل  األمور  اجلميع. 
التدهور االقتصادي،  مزيدا من 
ولبنان أصبح يف قلب االنهيار 

املالي«.
أضاف: »أولوية احلكومة اجلديدة 
إنقاذ االقتصاد، على أن يطرح 
النظام  تطوير  الحق  وقت  يف 
حاليا  لبنان  ففي  السياسي، 
جديدة  وحقائق  جديدة  أحالم 

وتاريخ جديد«.
وحث قيوجميان رئيس اجلمهورية 
»اإلسراع  عون،  ميشال  العماد 
يف حتديد موعد االستشارات يف 
أقرب وقت ممكن«، كاشفا عن 
»وجود تواصل مستمر بني حزب 
القوات اللبنانية والرئيس سعد 
تواصل  وجود  وعدم  احلريري 
وقال:  اجلمهورية«،  رئيس  مع 
وجه  يف  الباب  نغلق  ال  »حنن 
الوضع  ملعاجلة  اتصاالت  أي 

القائم«.
القوات  لدى  مانع  »ال  أن  وأكد 
سعد  الرئيس  تكليف  من 
احلكومة  رأس  على  احلريري 
»ليس  أنه  اجلديدة«، الفتا إىل 
فرمبا  احلريري  يكون  أن  شرطا 
حبكومة  نتمسك  لكننا  يرفض، 
مستقلة بعيدة عن األحزاب اليت 

ختطاها الشارع«.
تزال  ال  اليت  »األطراف  واتهم 
هلا  سياسي  متثيل  على  تصر 
بلعب  مرتقبة  حكومة  أي  يف 
األزمة  أمد  وإطالة  معطل،  دور 

قيوجميان: لالسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط 
انقاذية فلبنان يف قلب االنهيار املالي

أمر يتعارض مع  اللبنانية، وهو 
الذي  اللبناني  الشارع  مطالب 

فقد ثقته بالسلطة«.
على  يصر  اهلل  »حزب  أضاف: 
حكومة تكنوسياسية، وهو أعلن 
تكنوقراط  حبكومة  قبوله  عدم 
فيها«.  يتمثل  ال  حكومة  أي  أو 
ميثل  »احلزب  أن  إىل  وأشار 
األكثرية  احلر  الوطين  التيار  مع 
احلاكمة اليت تهيمن على القرار 

يف احلكومة والربملان«.
»يدرك  أن  أمنيته  عن  واعرب 
احلر  الوطين  والتيار  اهلل  حزب 
االقتصادية  األوضاع  خطورة 
ويعمدا  احلالية،  واملعيشية 
حكومة  بتشكيل  القبول  اىل 
اختصاصيني حتظى بثقة الشعب 
املاحنة  الدول  وثقة  اللبناني، 
النقدية  الدولية  واملؤسسات 
خاصة البنك الدولي«، معتربا ان 
»خماوف حزب اهلل يف غري حملها 
االنتفاضة  عناوين  ألن  متاما، 
ومعيشية  اقتصادية  احلالية 

واجتماعية«.
وعن تأثر حالة احلراك يف لبنان 
شعبية  تظاهرات  من  جيري  مبا 
يف  »احلراك  قال:  إيران،  يف 
حولنا  جيري  عما  مستقل  لبنان 
على  نركز  وحنن  املنطقة،  يف 
الداخلية، ونرفع شعار  أوضاعنا 
حتييد لبنان عن أزمات املنطقة، 
بالنفس،  النأي  سياسة  واتباع 
اليت مل يلتزم بها أطراف كثر«.

وعن تأجيل جلسة جملس النواب 
ملناقشة  مقررة  كانت  واليت 
قال:  العام،  العفو  قانون 
حققت  الشعبية  »االنتفاضة 
جلسة  انعقاد  مبنع  مهما  هدفا 
األولوية  أن  ونرى  الثالثاء، 
ينبغي أن تكون لتأليف احلكومة، 
تشريعات  ملناقشة  وليس 
مناقشة  عدم  نفضل  جديدة. 
أي تشريعات إال يف ظل حكومة 
جديدة، مع التأكيد على موقفنا 
على  احلفاظ  بضرورة  الواضح 

املؤسسات الدستورية«.

 اعترب »جتمع العلماء املسلمني« 
»ظهر  انه  اليوم،  بيان  يف 
بوضوح وبشكل ال يعرتيه الشك 
نوايا الواليات املتحدة األمريكية 
مما جيري حاليا يف لبنان وتأكد 
أن  السابق  يف  نقوله  كنا  ما 
هذه الدولة من خالل مؤسساتها 
واليت  املتعددة  االستخباراتية 
تارة  اجتماعيا  طابعا  تأخذ 
األمريكية  املساعدات  كمنظمة 
تعنى  كجمعيات  أو   USAID
واجتماعية  اقتصادية  مبسائل 
عنوان  حتت  وترفيهية  وطبية 
 NGO املدني  اجملتمع  منظمات 
احلاصلة  التحركات  خلف  تقف 
لبنان يف  إدخال  إىل  واهلادفة 
هلا  عمل  اليت  اخلالقة  الفوضى 
فرتة  أثناء  فيلتمان  جيفري 
مهامه كسفري امريكي يف لبنان 
اليت  املناصب  خالل  من  أو 
اخلارجية  وزارة  يف  بها  تقلب 

األمريكية«.
اضاف: »ان ما أعلنه أخريا يف 
الشؤون  للجنة  االستماع  جلسة 
النواب  جملس  يف  اخلارجية 
فلقد  ذلك،  كل  أكد  األمريكي 
هذه  وراء  من  نواياهم  فضح 
أمام  يتبجح  به  فإذا  التحركات 
اللجنة أن اإلصالحات واحملاسبة 
واالعتماد على مؤسسات الدولة 
ستجذب  اهلل«  »حزب  من  بدال 
يقوده  الذي  الدعم  من  نوعا 
إىل وجهة أفضل، مما يعين أن 
هدفهم من وراء تصعيد احلراك 
»حزب  إخراج  إىل  الوصول  هو 
اهلل« من مؤسسات الدولة فتفتح 
هلم الواليات املتحدة األمريكية 
العميلة  العربية  الدول  خزائن 
هو  الكالم  هذا  وترمجة  هلا، 
يف املطالبة حبكومة تكنوقراط، 
يكون  أن  جيب  الرد  فإن  لذا 
على  اللبنانيني  إمجاع  خالل  من 
للرغبة  مطية  يكونوا  أن  رفض 

جتمع العلماء: هدف امريكا من وراء تصعيد 
احلراك اخراج حزب اهلل من مؤسسات الدولة

يف  والصهيونية  األمريكية 
دائرة  من  اهلل«  »حزب  إخراج 
كي  مجيعا  بالتكاتف  بل  القرار 
قادرة  سياسية  حكومة  نشكل 
املرتدي  الواقع  مواجهة  على 

مبساعدة أهل االختصاص«.
على  العملي  الرد  »إن  وتابع: 
األسبق  األمريكي  السفري  كالم 
هو يف توجه الشرفاء من احلراك 
السفارة  أمام  للتظاهر  الشعيب 
التدخل  رافضني  األمريكية، 
اللبنانية  الداخلية  بالشؤون 
وبالعبث بالسلم األهلي ملصلحة 
الكيان الصهيوني، وأن مطالب 
اجتماعية  مطالب  هي  احلراك 
هلا  عالقة  ال  إصالحية  تنموية 
تتبناها  اليت  الدولية  باألجندات 
بعض القوى السياسية املرتبطة 

بالواليات املتحدة األمريكية«.
ولفت اىل ان »الكالم األوضح 
من فيلتمان فكان عندما قال انه 
ال ميكن حلزب اهلل بعد اآلن أن 
بريء ونظيف، وعلى  أنه  يزعم 
الذي  املسار  اختيار  اللبنانيني 
يقود، إما إىل العجز الدائم وإما 
كاشفا  احملتمل،  االزدهار  إىل 
وراء  من  األمريكي  اهلدف  عن 
صورة  تشويه  وهو  احلراك 
إخراجه  إىل  والسعي  اهلل  حزب 
من املعادلة، كي تفتح أمريكا 
للبنان خزائن عمالئها من حكام 

بعض الدول العربية«.
»وزير  داعيا  التجمع  وختم 
اخلارجية جربان باسيل الستدعاء 
اليزابيت  امريكا  سفرية 
هذا  على  وتأنيبها  ريتشارد 
الكالم وإعالن رفض لبنان لكل 
ما ورد يف كالم فيلتمان الذي 
نوايا خبيثة لالدارة  يكشف عن 
األمريكية، وسعي لسحب عوامل 
القوة اليت ميتلكها لبنان خاصة 
الفتنة  لنشر  والعمل  املقاومة 

لالضرار بالسلم األهلي«. 

خليل  أبي  النائب سيزار  وضع 
العماد  اجلمهورية  رئيس  ممثال 
الزهر  من  اكليال  عون  ميشال 
اإلستقالل  بطل  ضريح  على 
املغفور له األمري جميد أرسالن 
يف مدينة الشويفات، كما وضع 
اجلمهورية  بإسم  آخر  اكليال 
رئيس  حضور  يف  اللبنانية، 
اللبناني  الدميوقراطي  احلزب 
وزير  أرسالن،  طالل  النائب 
يف  النازحني  لشؤون  الدولة 
صاحل  االعمال  تصريف  حكومة 
اجليش  قائد  ممثل  الغريب، 
العميد  عون،  جوزاف  العماد 
عن  ممثل  صوما،  عبدو  الركن 
املوحدين  طائفة  عقل  شيخ 
الدين  نصر  الشيخ  الدروز 

أبي خليل وضع إكليال على ضريح 
جميد أرسالن

املشايخ  من  وعدد  الغريب، 
واحلزبيني،  احلزب  وقيادة 
الشويفات  مدينة  بلدية  رئيس 
زياد حيدر وأعضاء من اجمللس 
البلدي وخماتري املدينة، ورؤساء 
بلديات. ومت قراءة الفاحتة عن 

روح املغفور له.
بإمسه  اكليال  أرسالن  ووضع 
وكذلك وضعت أكاليل لكل من: 
اللبناني،  الدميوقراطي  احلزب 
وعدد  الشويفات،  مدينة  بلدية 
كان  أنه  علما  البلديات.  من 
عن  داخلي  بيان  صدر  قد 
عن  فيه  اعتذر  الدميوقراطي 
عدم الدعوة هلذه املناسبة ككل 
سنة، نظرا لألوضاع اإلستثنائية 

اليت متر فيها البالد.

هاشم  قاسم  زارالنائب   -
قلعة  اللبنانية  اجلمهورية  ممثال 
االستقالل يف راشيا، جريا على 
عيد  ملناسبة  السنوي  التقليد 
يف  وكان  الوطين،  االستقالل 
اجليش  قيادة  ممثل  استقباله 
فرجية،  كرم  املهندس  العميد 
املصري،  نبيل  راشيا  قائمقام 
اجليش  خمابرات  عن  املسؤول 
خرياهلل  العقيد  راشيا  يف 
راشيا يف  فصيلة  آمر  خرياهلل، 
النقيب  الداخلي  االمن  قوى 
امين الورداني، ورؤساء بلديات 
من  وحشد  وفاعليات  وخماتري 

أبناء املنطقة.
وأدت له التحية ثلة من اجليش 

على وقع املوسيقى.
ثم جال هاشم يف اروقة القلعة 
متفقدا الغرف اليت اعتقل فيها 
رجاالت االستقالل، وتوجه بكلمة 
اىل احلضور قال: »ان الطموح 
اىل االفضل والتطور الدائم هو 
احلية. وحنن  الشعوب  من قيم 
مبنظومة  حمكومون  لبنان  يف 
قيم حتفظ كرامة وطننا وشعبنا 
وسيادته واستقالله، وجيب أال 
تتفلت عن هذا املسار«، داعيا 
والتبصر  والوعي  »احلكمة  اىل 

هاشم زار قلعة االستقالل يف راشيا:
 نطمئن اىل املستقبل وسننتصر على األزمة

الوطنية  قضايانا  ملعاجلة 
لتطوير نظامنا مبسؤولية جامعة 
حلفظ  القيم  بهذه  متحصنني 

كياننا الوطين«.
انتقل واحلضور اىل  بعد ذلك، 
يف  كلمة  ودون  الشرف  قاعة 
السجل الذهيب جاء فيها: »76 
تاريخ  يكتبون  واللبنانيون  عاما 
وزنود  جباههم  بعرق  الوطن 
من  شهدائهم  ودماء  ابطاهلم 
السيادة  وطن  يبقى  ان  اجل 
وتأتي  واالستقالل.  واحلرية 
مير  فيما  العام  هذا  املناسبة 
وطننا بظروف دقيقة وحتديات 
فاننا  ذلك  من  وبالرغم  مجة، 
نطمئن اىل مستقبل هذا الوطن 
وأحلك  التحديات  واجه  الذي 
شعبه  بإرادة  واستطاع  االيام 
قوته  بعوامل  التمسك  وعرب 
وان  االزمات  كل  يتجاوز  ان 
االسرائيلي  العدو  على  ينتصر 
ملا له من جربوت، وانتصر على 
من  سينتصر  واليوم  االرهاب، 
جديد على هذه االزمة، وسيبقى 

وطن احلرية واحلق والعدالة«.
وختاما، التقطت صور تذكارية 
يف ساحة العلم ملمثل اجلمهورية 

النائب هاشم واحلضور.

صدر عن مكتب املنسق اخلاص 
يان  لبنان  يف  املتحدة  لألمم 
»عقب  اآلتي:  البيان  كوبيتش 
اإلعالمية  التقارير  بعض 
املنسق  مكتب  يود  املضللة، 
اخلاص لألمم املتحدة يف لبنان 
إعادة  كوبيتش  يان   UNSCOL
موضوع  حيال  موقفه  تأكيد 
دعا  لقد  احلكومة.  تشكيل 
اىل  اللبنانية  القيادة  كوبيتش 
وزراء  جملس  رئيس  تكليف 
بعملية  والبدء  عاجلة  بصورة 
امللزمة  النيابية  االستشارات 
يف  حد  اقصى  اىل  واالسراع 
جديدة،  حكومة  تشكيل  عملية 

من شخصيات معروفة بكفاءتها 
ونزاهتها وحتظى بثقة الناس.

إن هكذا حكومة، اليت ستتشكل 
الشعب  تطلعات  مع  متاشيا 
من  جمموعة  أوسع  من  وبدعم 
خالل  من  السياسية،  القوى 
التصويت على الثقة يف جملس 
النواب، ستكون ايضا يف وضع 
أفضل لطلب الدعم من شركاء 

لبنان الدوليني.
اخلاص  املنسق  إن  ذلك،  غري 
تفاصيل  من  أي  يف  يدخل  مل 
أو  طابعها  أو  احلكومة  تشكيل 
مسألة  ذلك  كون  تركيبتها، 
سيادية يقررها لبنان وشعبه«. 

مكتب كوبيتش: مل يدخل يف أي من 
تفاصيل تشكيل احلكومة

املستقبل  كتلة  عن عضو   صدر 
ذكرى  البعريين يف  وليد  النائب 
»كان  التالي:  البيان  اإلستقالل 
خوفنا يف املاضي على االستقالل، 

فأصبح خوفنا اليوم على البلد.
بوجه  وصانه  لبنان  اهلل  محى 

البعريين : خوفنا اليوم على البلد
لنجتاز  والصعاب،  التحديات 
الذي  املؤسسات  بلد  حنو  أزمتنا 
الصوت  رفع  شعب  بهمة  يبنى 
حبس  تعمل  مسؤولة  وقيادات 
اعتباراتها  حسب  ال  وطين 

الشخصية.«.

البزري: اإلستقالة من احلكومة 
ال تعين اإلستقالة من املسؤولية

الرمحن  عبد  الدكتور  إستغرب 
وزراء  قيام  »عدم  البزري 
بتصريف  املستقيلة  احلكومة 
األعمال، وإعتبارهم أن اإلستقالة 
فالبالد  ترحيهم من املسؤولية، 
وخطرية،  دقيقة  مبرحلة  متر 
من  إىل  حاجة  يف  والناس 

ويدير شؤونهم،  أعماهلم  يسري 
الوزراء  حضور  يستدعي  وهذا 
والقيام  مراكزهم  اىل  كافة 
مبديا خشيته من«  بواجباتهم«، 
إىل  والالمباالة  اإلهمال  إضافة 
الصفات األخرى اليت عرفت بها 

الطبقة السياسية احلاكمة«. 
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لـبنانيات

حكومة  يف  اإلعالم  وزير  عقد 
اجلراح  مجال  االعمال  تصريف 
قاعة  يف  صحافيا،  مؤمترا 
حضره  بالوزارة،  االجتماعات 
الدكتور  للوزارة  العام  املدير 
»الوكالة  مدير  فلحة،  حسان 
الوطنية لالعالم« زياد حرفوش، 
حممد  لبنان«  »إذاعة  ومدير 
غريب، رئيسة مصلحة الديوان 
الدراسات  مدير  عيتاني،  أمل 
خضر ماجد، وإعالميون. وحتدث 
العام  النائب  ادعاء  عن  فيه 
ابراهيم  علي  القاضي  املالي 
على وزراء االتصاالت السابقني 
بطرس حرب ونقوال الصحناوي 

واجلراح.
واستهل اجلراح مؤمتره بالقول: 
الشخصي  الصعيدين  »على 
حتت  دائما  حنن  والسياسي، 
إىل  وندعو  القانون،  سقف 
حتصني القضاء الذي جيب أن 
ويوصل  لبنان  دوره يف  يأخذ 
األمور إىل نهايتها سواء أكان 
أمر  وهذا  اتهاما،  ام  تربئة 
حرصاء  وحنن  لدينا،  أساسي 

عليه كل احلرص«.
ما حيصل  كل  »اليوم  أضاف: 
وللرأي  اإلعالم،  عرب  يعرض 
نتيجة  يصدقه  ألن  ميل  العام 
من  واملوقف  السائد  الوضع 
اىل  إضافة  السياسية،  الطبقة 
الذي  السياسية  الطبقة  أداء 
إليه  حيصل  ما  إىل  أوصل 

الشارع«.
إحدى  تناولته  ما  على  وعلق 
ابن  وضع  عن  التلفزة  حمطات 
ملطعمه  إعالنية  لوحات  شقيقه 
شركتا  إجيارها  بدل  تدفع 
قائال:  و«تاتش«،  »ألفا« 
وآخر  أملانيا  يف  أخ  ابن  »لي 
والثالث  السعودية  يف  دكتور 
اإلمارات،  يف  وابين  صيدلي، 
وال أحد من عائليت ميلك مطعما، 
لديه  واحد  قريب  لدي  لكن 
كغريه،  إعالنات  ويضع  مطعم 
فواتري  اليوم،  لي  أرسل  وقد 
لالعالنات  شركات  مع  وعقودا 
دفع  اليت  بالشيكات  مرفقة 
اللوحات  إجيار  بدل  مبوجبها 
وهو  واإلعالنات،  اإلعالنية 
التلفزيونية  باحملطة  اتصل 
بكل  وسيزودها  املذكورة، 

املستندات إلبراز احلقيقة«.
أضاف: »منذ فرتة، حتدث أيضا 
بعض احملطات التلفزيونية عن 
مشروع قيمته 18 مليونا و500 
بإلغائه  قمت  دوالر،  الف 
واستبدلته مبشروع قيمته 125 
احملطة.  ادعاء  حبسب  مليونا، 
إن العرض الذي تبلغ قيمته 18 
يعود  دوالر  الف  و500  مليونا 
»سواب«،  امسه  مشروع  إىل 
وقد مت تنفيذه. أما اجلزء الثاني 
من املشروع الذي يسمى تقنيا 
 23 وقيمته   Second Layer
فقد  دوالر  الف  و500  مليونا 
مت تنفيذه أيضا. واجلزء الثالث 
كان  اليت  الشبكة  توسعة  هو 
سوء  من  للتخلص  منها  بد  ال 
مليونا   33 وقيمته  التغطية، 
إىل  إضافة  دوالر،  الف  و622 
 35 وقيمتها  التحتية  البنى 
كلها  مجعها  مت  وإذا  مليونا. 

اجلراح حول ادعاء ابراهيم على وزراء سابقني لالتصاالت:
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مليون   125 قيمتها  تصبح 
دوالر«.

أن  يريد  يكن  مل  أنه  وأوضح 
لكن  اإلعالم،  »عرب  يتحدث 
على  أجربه  باألمس  حصل  ما 
القاضي  »إن  وقال:  ذلك«، 
باإلعالم  اتهم  ابراهيم  علي 
تعاضد  صندوق  موضوع  يف 
املكتومة  واألسعار  القضاة 
اتهم  كما  العقارات.  بيع  يف 
بأنه يعني خرباء عقارات أقرباء 
ورفعت صورته يف ساحة  له، 
العدل،  قصر  وأمام  الشهداء 
ال  نفسه  الدفاع عن  حقه  ومن 

اتهام اآلخرين«.
ابراهيم  »القاضي  أضاف: 
وزراء   3 على  االدعاء  سرب 
بهدر املال العام واختالسه. من 
الناحية القانونية، على القاضي 
سرية  على  حيافظ  أن  ابراهيم 
التحقيق، إال أنه قام بالتسريب 
على  وادعى  مغلوط.  بشكل 
باالدعاء،  له  حق  وال  الوزراء 
على  امللف  حييل  أن  عليه  بل 
املدعي العام التمييزي، ويطلب 
االتهام. وبدوره، حييله املدعي 
جملس  على  التمييزي  العام 
العدل،  وزير  خالل  من  النواب 
وجملس النواب يقرر االتهام«.

وسأل: »القاضي ابراهيم يدعي 
بأن هناك جهة سياسية طلبت 
منه االدعاء على الوزراء. فهل 
هو يعمل لدى هذه اجلهات أو 

لدى القضاء؟«.
وزيرا  كنت  »عندما  وقال: 
لالتصاالت، ذهبت إىل القاضي 
موضوع  وتناولنا  ابراهيم، 
حضور  كان  والالفت   ،GDS
وهنا،  االستماع.  جلسة  ابنه 
التفتيش  برسم  األمر  أضع  أنا 
سرية  هناك  أليس  القضائي، 
واالستماع  التحقيق  جللسات 
بريء  املتهم  ان  واملداوالت؟ 
فابراهيم  إدانته،  تثبت  حتى 
وال  ادعى،  بأنه  لالعالم  سرب 
يدع  ومل  يدعي،  بأن  له  حيق 
يطلب  أن  له  بل حيق  أساسا، 
من مدعي عام التمييز االتهام، 

واألخري مل يدع حتى اآلن«.
يف  التزوير  »ملاذا  وسأل: 
امللفات؟  وتسييس  الوقائع 
او  ادعاء  يصدر  مل  وملاذا 
الوزير  على  لالعالم  تسريب 
العلم  مع  حسن،  احلاج  حسني 

انه استمع اليه؟«.
إلي  استمع  »لقد  وقال: 
موضوع  يف  ابراهيم  القاضي 
القرار  إن  له  وقلت   ،GDS
على  بناء  مت  أصدرته  الذي 
جملس  يف  صادر  مرسوم 
الوزراء، فهناك أشخاص ادعوا 
أمام جملس شورى الدولة الذي 
بعض  على  بناء  التنفيذ  أوقف 
أخذنا  وحنن  حوله،  املالحظات 
بهذه املالحظات وأصدر جملس 
الوزراء مرسوما جديدا آخذا يف 
ومت  املالحظات،  كل  االعتبار 
السابق  قراري  على  التأكيد 

الذي اختذته«.
يف  ابراهيم  ادعاء  اىل  وأشار 
مناقصة  عروض  فض  ملف 
»متثل  اليت  البصرية  االلياف 
التطور،  أجل  من  ضرورة 

عن  صادر  بقانون  واملقرة 
سلطة  أعلى  النواب،  جملس 
فقال:  البلد«،  يف  تشريعية 
»لقد كلفت مستشاري حبضور 
للتأكد  العروض  فض  جلسة 
مقفلة  تأتي  املظاريف  أن  من 
يلتزم  وأن  االصول،  حبسب 

حمضر اجللسة الدقة«.
وأشار اىل أن العرض رسا على 
»من  وقال:  »سريتا«،  شركة 
باملناقصة  حتظى  أال  االفضل 
االسراع  بهدف  واحدة  شركة 
يف التنفيذ، لذلك اعطينا %30 
لنوكيا   %15 و  سريتا  لشركة 

و15% لشركة غالكس«.
القاضي  »سألين  أضاف: 
»سبونسر  موضوع  عن  ابراهيم 
شركات  تغطيه  الذي  شيب« 
يبدأ  مل  والذي  االتصاالت 
االتصاالت  وزارة  تولي  خالل 
وزارات  عدة  تعاقبته  بل 
بأن  ويقضي  قبلي،  اتصاالت 
ترعى الوزارة مؤمترات وحفالت 
شرط  وهذا  مجعيات.  وتدعم 
الوزارة  بني  العقد  شروط  من 

وشركات االتصاالت«.
لكل  »الدعم  قدم  أنه  وأكد 
جتري  اليت  اللبنانية  املناطق 
بعدما  دولية،  مهرجانات  فيها 
كانت حمصورة مبناطق معينة«. 
الوزير  كان  »عندما  وقال: 
جربان باسيل وزيرا لالتصاالت 
كان هناك سبونسر، فلماذا مل 
ومل  ابراهيم  القاضي  يستدعه 

يتهمه بهدر املال العام؟«.
املال  باختالس  اتهامه  وعن 
العام، قال اجلراح: »مل يسألين 
رشوة  عن  ابراهيم  القاضي 
السرية  رفع  مين  يطلب  ومل 
املصرفية أو كشف حساب، ومل 
يوجه إلي أي سؤال مالي يتعلق 
االتصاالت.  شركات  بعمل 
اختالس  هناك  يكون  فكيف 
للمال العام؟ هذا الكالم أضعه 
القضائي،  التفتيش  برسم 
يتهم  ابراهيم  القاضي  أن  إذ 

وزيرا باختالس املال العام«.
»من  قائال:  ابراهيم  وخاطب 
سنتخاطب  فصاعدا،  اآلن 
القضاء  وأمام  االعالم  أمام 
وهذا  القضائي،  والتفتيش 
املسار  يأخذ  أن  جيب  امللف 
أن هذه  التأكيد  مع  القانوني، 
التشويه  ومحالت  االتهامات 
عدم  رغم  هلا،  نتعرض  اليت 
اليت  والشوائب  صدقيتها 
اىل  الذهاب  فضلنا  تعرتيها، 
غري  أننا  مع  ابراهيم  القاضي 

صالحية  ال  الن  بذلك  ملزمني 
منعا  وذلك  االمر،  هذا  يف  له 

لاللتباس عند الرأي العام«.
سقف  حتت  »حنن  أضاف: 
خمطئني  كنا  وإذا  القانون، 
نتحمل  إننا  القضاء.  فليحاسبنا 
اليت  األعمال  كل  مسؤولية 
وزارتي  تولينا  أثناء  بها  قمنا 

االتصاالت واالعالم«.
احلاج  حسني  »الوزير  وتابع: 
حتقيق  بلجنة  طالب  حسن 
فورا،  أبديت  وأنا  برملانية، 
ودعوت  ذلك،  على  موافقيت 
الطلب  اىل  بري  نبيه  الرئيس 
بأن تكون هذه اجللسات علنية 
وحبضور كل وسائل االعالم«.

وإذا  مفتوحة  »أوراقنا  وختم: 
سؤال  شخص  أي  لدى  كان 
وأوراقنا  لالجابة،  مستعد  فأنا 

ومستنداتنا جاهزة«.
حوار

وردا على سؤال عن تسييسه 
مل  وقت  يف  ابراهيم  ادعاء 
حممد  الوزير  االخري  يتهم 
شقري الذي ينتمي اىل الفريق 
السياسي نفسه، قال اجلراح: 
»القاضي ابراهيم هو من اعلن 
منه  طلبت  سياسية  جهة  ان 
يقول  من  انا  ولست  االدعاء 
اعتبار  اردنا  اذا  امنا  ذلك، 
تقول  فلماذا  لسان،  زلة  االمر 
انك ادعيت يف وقت ال صفة 
من  وانت  لالدعاء  لك  قانونية 
رفع امللف فقط؟ وملاذا سرب 
اموال  اختالس  جبرم  لالعالم 
وهدر مال عام؟ ما هي احلكمة؟ 
التفيتش  برسم  االسئلة  هذه 

القضائي؟«.
سؤال  على  ردا  اجلراح  ورأى 
وكأنه  »يبدو  ابراهيم  أن 
حتى  القضاء  على  يتعاىل 
انه  مؤكدا  االدعاء«،  هذا  قبل 
»حتت سلطة القضاء«. وقال: 
تبلغنا  املاضية،  املرة  »يف 
باالستدعاء عرب االعالم واعرتضنا 
على هذا االسلوب، إذ من غري 
املقبول ان يعرف االعالم قبل 
اسلوبا  ليس  وهذا  الوزراء، 
عليه.  نتحفظ  وحنن  قضائيا 
كان عليه ان يستمع الينا قبل 
العلم  مع  املعلومات،  تسريب 
ان التسريب ايضا هو امر غري 
نتحفظ  حنن  وبالتالي  سليم 

على الطريقة«.
السابقة  املرة  »يف  أضاف: 
وأجبت  االستدعاء  مع  جتاوبت 
على االسئلة كافة الن التجاوب 
واجب،  قضائية  اي سلطة  مع 

اال ان على القضاء ان ميارس 
وأنا  االصول.  وفق  صالحياته 
جهة  أي  من  دعوة  أي  سأليب 
أي  عن  لالستيضاح  قضائية، 
امر، ال سيما يف ما خص حقيبة 

االتصاالت«.
»أوجريو«  هيئة  حرمان  وعن 
تلزيم  بسبب  اللريات  مليارات 
الـGDS، قال: »هي شركة نقل 
معلومات وفق مرسوم صدر عام 
2001 بنقل الداتا، وقد تقدمت 
االلياف  على  للنقل  بطلب 
شرط  عليه  وافقنا  الضوئية، 
مد الشبكة الوجريو ايضا على 
ان  ذلك.  ومت  الشركة،  نفقة 
اوجريو متثل 65% من السوق 
منافستها  ميكن  وال   DSL يف 
ارتفاع حتى  زبائنها اىل  وعدد 
 GDSيف املناطق اليت دخلت الـ
املشروع  هذا  واكتمال  اليها. 
 30 الدولة بني  كان وفر على 
فاالرقام  دوالر،  مليون  و35 
كافة  والتفاصيل  والكلفة 

متوفرة لدى أوجريو«.
تقليص  عن  سؤال  على  وردا 
إيرادات قطاع االتصاالت مقابل 
املعنوية لشركتني  القيمة  رفع 
موقتة،  لفرتة  القطاع  تديران 
الوزير  مسؤولية  »إن  قال: 
ليست فقط برفع الواردات امنا 
باحملافظة على االسم التجاري، 
فلبنان البلد الوحيد يف املنطقة 
بنسبة  إيراداته  الذي اخنفضت 
تراوحت  فيما  فقط،   %4
النسبة يف الدول اجملاورة بني 

8 و%12«.
الوصول  كان حياول  إذا  وعما 
قال:  سياسي،  امحر  خط  اىل 
»لسنا حباجة اىل اي محاية او 
غطاء سياسي، بل كل ما يلزمنا 
االلتزام بالقانون واملوضوعية، 
وهذا ما على القاضي ابراهيم 
االلتزام به ال التلطي وراء امور 

اخرى«.
وعن سبب عدم االدعاء على عبد 
املنعم يوسف، اكتفى بالقول: 
»النه صاحبه. كنت قد ارسلت 
للمدعي العام املالي يف السابق 
صورا عن الشبكات اليت كانت 
موجودة عندما كان يوسف يف 
الوزارة، واعتقد ان ابراهيم لو 
ادعى  لكان  مبوضوعية  تصرف 
ترصد  كانت  اذ  يوسف  على 
لصيانة  اللريات  ماليني  مئات 
الشبكات اال انها مل ختضع هلا 
اليت  الصور  يف  واضح  وهذا 
من املمكن ان نزودها لكل من 

يريدها«.
عن  سؤال  على  ردا  وختم 
تقديم  منه  ابراهيم  طلب 
بال«سبونسر  متعلقة  فواتري 
عن  اخرى  معلومات  او  شيب« 
ال  »الوزير  قائال:  املوضوع، 
بالعقود  وال  بالفواتري  حيتفظ 
بل هو يوافق على النشاط او 
مين  يطلب  ومل  فقط،  يرفضه 
أي من هذه املعلومات املتوفرة 
املعنية مع كل  الشركات  لدى 
التفاصيل االخرى حول العقود 

واملبيعات والشروط«.

الجراح خالل املؤتمر الصحايف

اليونيفيل  بعثة  رئيس  اشار 
ستيفانو  اللواء  العام  وقائدها 
لـ  سؤال  على  ردا  كول  ديل 
حول  لالعالم«  الوطنية  »الوكالة 
اإلسرائيلي  العدو  انتهاكات 
اللبناني،  اجلوي  للمجال  األخرية 
ان »اليونيفيل سجلت زيادة يف 
للمجال  اإلسرائيلية  االنتهاكات 
اللبناني هذا األسبوع، مبا  اجلوي 
يف ذلك طلعات جوية على ارتفاع 
نفذتها  صور  فوق  منخفض 
يف  اسرائيلية  مقاتلة  طائرات 
الصباح الباكر من يوم 20 تشرين 
الثاني، مما سبب حالة ذعر لدى 

السكان«.
االنتهاكات  هذه  »ان  وقال: 
 1701 والقرار  اللبنانية  للسيادة 

ال  التوترات،  تصعيد  يف  تزيد 
تنفذ  الطلعات  هذه  أن  سيما 
على ارتفاع منخفض، مما يقوض 
جهودنا لبناء ثقة اجلمهور حنو بيئة 
أمنية مستقرة يف جنوب لبنان«.

ديل كول: االنتهاكات االسرائيلية لسيادة 
لبنان وال 1701 تزيد يف تصعيد التوترات

اللواء ستيفانو ديل كول

الوطين  الدفاع  وزير  عن  صدر 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
الياس بو صعب البيان التالي: 
مبناسبة العيد ال 76 لالستقالل 
لبناننا  يكون  ان  امتنى  كنت 
وشعبنا  أقوى  ودولتنا  أفضل 
مكرما... لكن يبقى األمل جبيل 
واع يعمل لنبذ الفتنة والطائفية 

الدولة  بناء  مشروعه  ويكون 
من  واخلالية  والقادرة  املدنية 
على  يتكل  ودائما  الفساد، 
جنوده  ويكرم  البطل  جيشه 
كل  من  وحيميهم  وضباطه 
الوطن  اجليش  حيمي  كما  سوء 
وسلمه  استقراره  على  وحيافظ 

ووحدة أراضيه«.

بو صعب يف ذكرى االستقالل:
كنت امتنى ان يكون لبناننا أفضل ودولتنا 

أقوى وشعبنا مكرما



Page 7صفحة 7     
مـقاالت وتحقيقات

 2019 الثاني  تـشرين   23 Saturday 23 November 2019الـسبت 

 12 املصارف  أقفلت  األول،  تشرين   18 يف 
يوم عمل متتالية بذريعة اإلضرابات والتحّركات 
تشرين  أول  اجلمعة  يوم  ويف  االحتجاجية. 
الثاني فتحت أبوابها لسبعة أيام عمل واختذت 
 9 واالثنني يف  السبت  يومي  بالتعطيل  قرارًا 
املولد  عيد  مبناسبة  منه،  و11  الثاني  تشرين 
الزبائن  أمام  أبوابها  فتغلق  لتعود  النبوي، 
الذي  املصارف  موظفي  نقابة  إضراب  بذريعة 
اقتصاد  الثاني...  تشرين   18 مساء  انتهى 
من  املتوّترة  املصارف  بيد  رهينة  بات  لبنان 

قرب االنهيار.
تفتح  ومل  عمل،  يوم   25 املصارف  عّطلت 
على  القيود  مستوى  رفع  على  اتفاق  بعد  إال 
عمليات السحب والتحويل لتصبح أكثر تشّددًا 
وقساوة. مل تكتف بالقيود اليت تفرضها على 
الزبائن منذ بضعة أشهر، بل عمدت إىل وقف 
التحويل إىل اخلارج بشكل استنسابي ال ينطبق 
على ودائع مساهمي املصارف وكبار املودعني، 
وقّررت تقليص أو إلغاء التسهيالت التجارية، 
ما خلق موجة هائلة من الشيكات املرجتعة تقّدر 
سقف  وخفضت  دوالر،  مليارات   3 من  بأكثر 
دوالر   1000 إىل  بالدوالر  النقدي  السحب 
أسبوعيًا، وباللرية إىل مليوني لرية، وقّلصت 
سقف السحب عرب البطاقات االئتمانية ومنعت 
استعماهلا يف اخلارج إال ضمن حدود متواضعة، 
وتوقفت عن صرف الشيكات بالدوالر نقدًا... 
أن  املصارف  مجعية  رفضت  القيود  هذه  كل 
بل  كونرتول«،  »كابيتال  بيانها  يف  تسميها 
أشارت بوقاحة إىل أنها »ال تشّكل قيودًا على 
الشديد  احلرص  »أمالها  وإمنا  األموال«  حركة 

على مصاحل العمالء«.
إذًا، املصارف ترفض منح الزبائن أمواهلم حفاظًا 
على مصاحلهم. خطاب تافه من زمرة مؤسسات 
توّظف أكثر من %60 من موجوداتها لدى وزارة 
العام،  الدين  يف  أي  لبنان،  ومصرف  املال 
وعملت طوال عقدين ونصف عقد على متويل 
فساد الطبقة السياسية، وعّلمتها إخفاء األموال 
املنهوبة يف حسابات خارجية أو يف طبقات من 
الشركات استفادت الحقًا من قروض مدعومة 
»االستهبال«  متارس  اليوم  وهي  الفوائد... 
موجوداتها  من  مهمًا  جزءًا  أن  هلا  تبنّي  بعدما 
لبنان  مصرف  لدى  املوّظفة  األجنبية  بالعمالت 
تبّخر. فمن أصل ودائع بالدوالر للزبائن بقيمة 
166.8 مليار دوالر، تضع املصارف لدى مصرف 
جلمعية  العام  )األمني  دوالر  مليار   152 لبنان 
املصارف مكرم صادر يقول إنها تزيد على 150 
املقدر  اإللزامي  االحتياط  ضمنها  من  مليارًا( 
بالدوالر  إيداع  وشهادات  دوالر  مليار   23 بـ 
قيمتها 22.6 مليار دوالر وودائع ألجل بالدوالر 
بقيمة 106 مليارات دوالر جمّمدة مبتوسط يزيد 
على مخس سنوات. ويف املقابل، يزعم حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة أنه ميلك احتياطات 
أي  دوالر،  مليار   30 بقيمة  األجنبية  بالعمالت 
توّفر تغطية  أن  القصوى ال ميكنها  أن قدرته 
بأكثر  املرتتبة عليه جتاه املصارف  لاللتزامات 
يف  واضحًا  كان  سالمة  بأن  علمًا   ،28% من 
مؤمتره الصحايف األخري عندما حتّدث عن التزامه 
والدواء  النفطية  املشتقات  استرياد  بتغطية 
 6 بنحو  استريادها  كلفة  قّدر  اليت  والقمح 

مليارات دوالر.
هذه الوقائع تثري أسئلة جوهرية عما تبقى من 
مصرف  لدى  املوّظفة  بالدوالر  الناس  ودائع 
لبنان واليت ال توجد تغطية هلا وقيمتها باحلّد 

األدنى 75 مليار دوالر: هل تبّخرت؟
والسؤال الثاني املطروح، باالستناد إىل الوقائع 
توازي  حمّددة  سلع  استرياد  بتمويل  املتعلقة 
قيمة استريادها %30 من جممل املستوردات: 
كيف ميكن أن نستورد املواد الغذائية من حلوم 
ودجاج حي ومرّبد وجمّمد، ومعلبات على أنواعها 
من احلبوب واألمساك، وخضر متنّوعة، وفاكهة 
اللبنانيون  يستهلكها  اليت  األصناف  وآالف 
وسيارات  أولية  ومواد صناعية  ملبوسات  من 
ومعادن... هل يستطيع أن يعيش لبنان على 

البنزين واملازوت والقمح والدواء فقط؟

 االقتـصاد رهـينة املـصارف
محمد وهبة

بالتنسيق والتشاور  إجراءات املصارف اختذت 
الصحايف  مؤمتره  يف  قاهلا  هو  سالمة.  مع 
بتعبري  السيولة.  إدارة  مرحلة  إنها  األخري: 
إدارة االنهيار. تتطلب هذه  إنها مرحلة  أدّق، 
املرحلة اختطاف االقتصاد وربط مصريه مبصري 

املصارف. 
عند  رهائن  باتوا  وشركاته  بأفراده  االقتصاد 
وقف  عرب  األمر  هلذا  مهدت  اليت  املصارف 
عن  الدوالرات  منعت  ثم  لألفراد،  القروض 
إىل  التوّجه  ما فرض  معًا،  والشركات  األفراد 
الصرافني للحصول على دوالرات بسعر السوق 
املوازية اليت ال تقل اليوم عن 1850 لرية مقابل 
كل دوالر، أي بزيادة %22 عن السعر احملّدد 
من مصرف لبنان، وهذا بدوره انعكس ارتفاعًا 
فجائي،  وبشكل  الحقًا،  السلع.  أسعار  يف 
أوقفوا إمدادات السيولة التجارية )التسهيالت 
التمويل  لبنان  مصرف  حّدد  ثم  املصرفية(، 
بالدوالر الرمسي لثالثة أصناف فقط )مشتقات 

نفطية، دواء، قمح(. 
تقليص  حنو  الشركات  يدفع  بدأ  ذلك  كل 
املوظفني  وصرف  الرواتب  وحسم  أعماهلا 
اإلقفال.  إىل  وصواًل  إنتاجية،  خطوط  وإغالق 
لكنها  بعد،  تظهر  فلم  األمر  تداعيات هذا  أما 
ستكون عبارة عن كارثة اجتماعية تزيد معدالت 
على  واسعًا  أثرها  وسيكون  والبطالة،  الفقر 
االقتصاد عمومًا الذي سيتقّلص وسيحّفز زيادة 
عمليات التهريب املنظم لكل أنواع السلع اليت 

ستفتقدها السوق احمللية.
    احتياطات مصرف لبنان تمّثل 28% من ودائع 

الزبائن يف املصارف فقط
تقتصر  تزال  ال  واألفراد  الشركات  استجابة 
بالعمالت  التعامالت  نسبة  زيادة  على  اليوم 
الورقية األجنبية. حبسب سالمة، فإنه قبل 17 
تشرين األول، احتفظ اللبنانيون بنحو 3 مليارات 
دوالر من العملة الورقية يف جيوبهم، ويتوقع 
فتحت  اليت  الثمانية  األيام  مفاعيل  تكون  أن 
فيها املصارف خالل الثالثني يومًا األخرية، قد 
أّدت إىل سحب وختزين ما ال يقل عن ملياَري 
دوالر إضافية. هذه املبالغ ستكون املدخل إىل 
النظام املصريف املوازي الذي ولد. ما حيصل 
حاليًا هو أن الشركات املستوردة باتت ترفض 
تسليم البضاعة إال بعد تسديد الدوالرات نقدًا، 
الثمن  تسديد  ترفض  بدأت  التجزئة  حمالت 
ستتزايد  موجة  وهي  االئتمانية،  بالبطاقات 
واألفراد  القائمة،  اإلجراءات  ظل  يف  تدرجيًا 
بسهولة،  دوالراتهم  عن  التخّلي  يرفضون 
باألسعار  لصرفها  الصرافني  إىل  يلجأون  بل 
احلالية، ما يؤّمن هلم قدرة شرائية أعلى بنحو 
%22، وهناك جهات حملية أخرى ال تزال تضّخ 
شهريًا الدوالرات النقدية يف السوق بكميات 

كبرية.
رهان أرباب املصارف هو على معجزة ما تنقذهم 
انهيار  أن  يزعمون  الرهينة.  حساب  على  ولو 
املصارف مرادف النهيار االقتصاد، لكنهم يف 
الوقت نفسه يعملون من أجل انهيار االقتصاد 
النموذج  من  حققوها  اليت  ثرواتهم  وإنقاذ 
القائم على الريوع وخنق االقتصاد احلقيقي يف 
الزراعة والصناعة، ويتلّهون بنزاعات مع سالمة 
بشكل  كونرتول«  الـ«كابيتال  فرض  حول 
رمسي معلن، أو بشكل موارب واستنسابي كما 

حيصل اآلن.
مل يعد مهمًا من يرفض حتّمل هذا القرار الذي 
هرب منه رئيس جملس النواب نبيه بّري وحاكم 
مصرف لبنان، بل يتمّردون على قرارات سالمة 
ألزمهم  فهو  األزمة.  صلب  يف  تصّب  اليت 
قبل   10% بنسبة  املصارف  رساميل  بزيادة 
نهاية السنة اجلارية، وبنسبة %10 قبل نهاية 
حزيران 2020. عمليًا، فرض عليهم إعادة أرباح 
2018 املوّزعة واالمتناع عن توزيع أرباح 2019 
اخلارج  إىل  هّربوها  اليت  األموال  كل  وإعادة 
عتب  دوالر.  مليارات   3 من  بأكثر  واملقدرة 
على  بسخاء  األرباح  أعطيتكم  عليهم:  سالمة 
تفّرون من  واليوم  مدى عقدين ونصف عقد، 

تقديم املساعدة. الطيور على أشكاهلا تقع.

مل يُكن موقف كّل من »القوات 
»االشرتاكي«  واحلزب  اللبنانية« 
التشريعية  اجللسة  حضور  بعدم 
واضحًا  أصبح  إذ  مفاجئًا، 
الرئيس  جانب  إىل  اخنراطهما 
سعد احلريري وبقية القوى اليت 
كانت سابقًا ُتسّمى »14 آذار« يف 
مشروع شّل البالد واملؤسسات.

اجمللس  رئيس  فاجأ  ما  لكن   
التشريعية  اجللسة  عقد  ومؤيدي 
اليت  األمنية  القوى  أداء  كان 
رغم  الطرقات،  قطع  »سّهلت« 
ستؤّمن  أنها  املعنيني  إبالغها 
دخول النواب إىل ساحة النجمة.

عاَدت إىل البالد مشهدية 8 و14 
التشريعية  اجللسة  مصري  آذار. 
جملس  رئيس  إليها  دعا  اليت 
النواب نبيه بري ثّبتت ذلك. على 
إحياء  على  عالمة  شّكلت  األقل، 

االنقسام بروحّية عام 2005.
على  يقتِصر  ال  حصل،  ما   
كتل  من  ُمقاطعة  جمّرد  كونه 
نيابية أو منع وصول نواب اىل 
ساحة النجمة، بل يف أنها املرة 
الرئاسية،  التسوية  منذ  األوىل، 
اليت جيتمع فيها حلفاء املشروع 
عن  )مبعزل  لبنان  يف  األمريكي 
موّحد،  هدف  حول  خالفاتهم( 
سياسي  واِقع  فرض  حماولني 

جديد. 

 انقالب احلريري واجليش على بّري
ميسم رزق

ألن هناك جهات أخرى نكثت مبا وعدت به، ورب 
ضارة نافعة«.

   جنبالط وضع نفسه رسميـًا يف مواجهة 8 آذار يف 
الشارع

فيما رفضت مصادر سياسية بارزة يف قوى 8 
آذار حصر املشكل هنا، أكدت »أننا أمام مرحلة 
جديدة يف السياسة«، معتربة أن »احلريري كان 
من  املشاركة  عدم  األوىل  اللحظة  منذ  قّرر  قد 
دون أن يعلن ذلك. وهي اخلديعة نفسها اليت 
72 ساعة  السياسية  القوى  أعطى  اعتمدها حني 
للموافقة على الورقة اإلصالحية، علمًا بأنه كان 

قد اختذ قرارًا حامسًا باالستقالة«. 
نفسه  وضع  »جنبالط  أن  املصادر  تعترب  وفيما 
رمسيًا يف مواجهة 8 آذار يف الشارع«، رأت أنه 
وفقه  تصرفت  الذي  األسلوب  عابرًا  يُكن  »مل 
املؤسسات األمنية، اليت مل تستطع فتح مسرب 
واحد لدخول النواب اىل ساحة النجمة، علمًا بأنها 
وأّمنت  عادت  لكنها  بذلك،  تعهدت  قد  كانت 
وقالت  منهم«.  الوصول  استطاع  من  خروج 
طبعت  اليت  األحداث  وسط  يف  إنه  املصادر 
نهار الثالثاء املاضي »وصَل اجلواب اىل قيادة 
اجليش بأن الرسالة وصلت«، متسائلة »عّما إذا 
كان التعامل مع قطع الطرقات هو خنوع لطرف 
قائد  أن  سيما  وال  ما«،  لتوجيه  تنفيذًا  أو  ما 
اجليش جوزيف عون أكد منذ يومني أن »اجليش 
لن يسمح بإقفال الطرقات، وسيحفظ يف الوقت 

عينه أمن املتظاهرين«.
وعلى ما يبدو، حبسب مصادر نيابية، »يستسيغ 
ميشال  السابق  الرئيس  جتربة  اجليش  قائد 
يف  عون  جوزف(  )العماد  يسري  فهل  سليمان. 
تتجّلى  كثرية  أمريكية  تدخالت  مع  ذاته  الطريق 
نكثه  إىل  وصواًل  الطرق،  قطع  مع  تساهله  يف 
وأربعني ساعة  مثاٍن  قبَل  فيه  أكد  الذي  بكالمه 

من اجللسة رفض قطع الطرقات؟«.
حبسب 8 آذار، التدّخل األمريكي إىل جانب فريق 
بقطع  التهويل  أن  وخصوصًا  واضح،  آذار   14
امُلساعدات عن اجليش يف حال عدم االنصياع ال 
ينَفِصل عن الضغوط اليت تتعّرض هلا قوى أخرى 
عِملت على إسقاط احلكومة وعرقلة اجللسة بعدم 
نزوهلا، وصواًل إىل التهّرب من تأليف احلكومة، 
يف  امُلستمر  احلريري  الرئيس  يفعله  ما  وهذا 

املناورة لتعطيل التأليف.

)مروان طحطح(

أمل  وحركة  اهلل  حزب  علنية.  املواجهة  أصبحت 
والتيار الوطين احلر مع حلفائهم، يف مقابل فريق 
باملفرق(،  وآخرين  والقوات  )املستقبل  آذار   14
إضافة اىل طرفني )النائب السابق وليد جنبالط 
وقائد اجليش( كانا حياوالن اإلحياء بأنهما يقفان 
الثالثاء  عمليًا  يتضح،  أن  قبل  الوسط.  يف 
املاضي، أنهما جزٌء من 14 آذار، وتنضّم إليهما 

ــــ كتحصيل حاصل ــــ قوى األمن الداخلي.
من الواضح أن هناك من قّرر أن ينسِحب الفراغ 
على كامل املؤسسات. هكذا واكبت قوى 14 آذار 
االنتفاضة الشعبية، لتؤّمن جّوًا سياسيًا يدعم ما 
يطلبه األمريكي ودول الغرب باستهداف املقاومة 
وحتقيق  الداخل،  يف  إرباكهم  عرب  وحلفائها 
االنتخابات  نتائج  ُيطيح  دميوقراطي«  »انقالب 

النيابية األخرية بهدف تغيري املوازين:
من  احلريري  سعد  الرئيس  باستقالة  أواًل،   
احلكومة ووقوفه يف وجه أي خمرج لتأليف حكومة 

جديدة.
بلعبة  واالشرتاكي  القوات  مشاركة  وثانيًا، 
منّظم(  غري  )بشكل  الطرقات  قطع  عرب  الشارع 
الذي  الثمن  وهو  »تكنوقراط«،  حكومة  لفرض 
اخلاِرج  يف  املقاومة  أعداء  عليه  احلصول  يأمل 
ــــ أي إخراج حزب اهلل من احلكومة وإبعاده عن 

السلطة ــــ بال حاجة اىل تدّخل مباشر.
من  االجتاه  هذا  يف  القوات  سري  كان  ولئن 
جنبالط  خيار  يوَصف  أن  مُيكن  فهل  امُلسّلمات، 

بلحظة ضعف هي من »حلظات ختّلي« البيك؟ 
املاضي،  الثالثاء  واالشرتاكي،  القوات  موِقف 
شّل  خطة  جبالء  يفّسر  اجللسة  حضور  بعدم 
وصواًل  الوزراء،  جملس  من  بدءًا  للمؤسسات، 
اىل جملس النواب وبعبدا، والتماهي امُلطلق مع 

املواجهة اجلديدة.
للقاصي  واضحًا،  صار  فقد  احلريري،  أما   
والداني، أنه شريك يف هذا االنقالب. مع ذلك، 
من  حّذر  أن  له  سبق  الذي  بّري  الرئيس  فإن 
يزال يعترب  ــــ وال  السياسي  الفراغ  الوقوع يف 
زواره  أمام  قال  ــــ  إليه  يسعى  من  هناك  أن 
تعليقًا على ما حصل الثالثاء املاضي »إن الُكتل 
النيابية، وفت مبا وعدت به، على صعيد احلضور 
يف  للمشاركة  سيما  وال  النيابي،  اجمللس  اىل 
القوات  النيابية )باستثناء  اللجان  انتخاب  جلسة 
واالشرتاكي اللذين أعلنا موقفيهما(، إال أنه مع 
األسف حال قطع الطرقات دون وصول النواب 
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يف  السكان  السلطات  حذرت 
سيدني من تلوث اهلواء ووصوله 

اىل مستويات »خطرية.«
هذا  ان  البيئة  وزارة  وقالت 
الدخان  بسبب  جاء  التلوث 
الناجم عن احلرائق املشتعلة يف 

والية نيو ساوث ويلز.
يف هذه االثناء ما زالت احلرائق 
ويلز  ساوث  نيو  يف  مستعرة 
برفع  توقعات  مع  وكوينزالند 
خطر احلرائق يف الواليتني اىل 

مستوى شديد.
تستعد  وقت  يف  ذلك  يأتي 
والية نيو ساوث ويلز جلو حار 
وسط  يف  جافة  غربية  ورياح 
الوالية واالجزاء الشرقية منها.

السيدة  الوالية  رئيسة  وقالت 

حتذيرات صحية من تلوث اهلواء 
يف سيدني بسبب دخان احلرائق

ان  بريجييكليان  غالديس 
مبثابة  كان  املاضي  االسبوع 
خالل  توقعه  ميكن  ملا  حتذير 
على  بات  الذي  الصيف  موسم 

االبواب.
ويف خرب آخر، مت اعالن حظر تام 
والية  يف  النريان  اشعال  على 
تستعد  اليت  اسرتاليا  جنوب 
لظروف كارثية حمتملة يوم حيث 
سيصل خطر احلرائق اىل اعلى 

مستوى له.
ان تصل درجات  املتوقع  ومن 
احلرارة يف الوالية اىل 30م غري 
لتصل  الغد  نهار  انها سرتتفع 
42 م مصحوبة برياح مما يزيد 

من خماطر اندالع احلرائق.
SBS :املصدر
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سكوت موريسون

 51 العمر  من  يبلغ  رجل  اُتهم 
بإشعال حريق خارج نطاق  عاًما 
ويلز  ساوث  نيو  يف  السيطرة 
نورثن تابالندس من أجل محاية 
حمصول من القنب أو ما يعرف 
املاريغوانا.  أو  باحلشيش 
بالغا  الطوارئ  خدمات  وتلقت 

حول احلريق.
واتسع نطاق احلرائق يف إيبور، 
لتحرق  أرميدال،  شرق  مشال 

أكثر من 2000 هكتار.
احملكمة  يف  الشرطة  وادعت   

رجل أشعل نريانا يف نيو ساوث 
ويلز حلماية »حشيشه«

حلماية  حريقا  أشعل  الرجل  أن 
بأي  يقم  ومل  قنب  حمصول 

حماولة للسيطرة على احلريق.
الرجل  أن  الشرطة  زعمت  كما 
من  االستفادة  يف  يأمل  كان 
اخلاصة  احلكومية  املساعدات 
بالتعويض عن أضرار احلرائق.

ُرفض  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر 
أمام  وسيمثل  سراحه  إطالق 
يوم  احمللية  أرميدال  حمكمة 

السبت.
SBS :املصدر

احلرائق  موسم  اشتداد  مع 
السنة،  هذه  باكرًا  أتى  الذي 
اجلفاف  أزمة  استفحال  ومع 
واسعة  مساحات  تضرب  اليت 
األضواء  عادت  أسرتاليا،  من 
املياه  من  جدًا  مثني  كنز  إىل 
العذبة، غري املستغلة كما جيب، 
جويف  خزان  داخل  واملنسابة 

هائل.
وهناك اليوم تساؤالت حول ما 
إذا كان هذا اخلزان أو احلوض 
هو يف الواقع احلل الذي فشل 
واملسؤولون  السياسيون 
أن  يبدو،  ما  على  اآلن،  حتى 
يتنبهوا إليه، ملكافحة العدوْين 
الطبيعينْي اللدودْين ألسرتاليا: 

اجلفاف واحلرائق.
العمالق  اخلزان  هذا  ُيعرف 
باسم احلوض االرتوازي العظيم 
وهو   ،)Great Artesian Basin(
أحد أكرب خزانات املياه اجلوفية 

يف العامل.
االرتوازي  احلوض  مساحة  تبلغ 
كيلومرت  مليون   1.735 العظيم 
واليات   3 حتت  وميتد  مرّبع، 
واليات  وهي  ومقاطعة 
ويلز  ساوث  نيو  كوينزالند، 
ومقاطعة  أسرتاليا،  وجنوب 
وتشكل  الشمال.  أراضي 
هذا  يغطيها  اليت  املساحة 
احلوض االرتوازي العمالق %22 

من مساحة أسرتاليا.
هذا  يف  املياه  خمزون  ُيقّدر 
 65 بـ  اهلائل  اجلويف  احلوض 
وللتذكري،  غيغاليرت.  مليون 
الواحد  الغيغاليرت  يساوي 

رغم ان خمزونها من املياه اجلوفية هائل
أسرتاليا تعاني من  اجلفاف والنريان

مقارنة  وإلعطاء  ليرت.  مليون 
ملموسة هلذه الكمية من املياه، 
مرة  ألف   130 تساوي  فهي 
كمية املياه املوجودة يف خليج 

سيدني الكبري.
وعلى رغم أن احلوض االرتوازي 
احلياة  عصب  يشكل  العظيم 
البلدات  من  كبري  لعدد 
غري  فإنه  النائية،  األسرتالية 

مستغل كما جيب.
ألف   18 من  أكثر  حاليًا  هناك 
إىل  تنساب  فتحة  أو  نبعة 
احلوض  هذا  من  املياه  خارجها 
من  كبريًا  قسمًا  لكّن  العمالق، 
ُتقّدر  واليت  املتدفقة  الكميات 
يف  ليرت  مليون  و300  مبليار 

اليوم، يذهب هدرًا.
هلذا  دراسة   آخر  اتت  وقد 
يف  نتائجها  ُنشرت  احلوض 
العام 2013، بعد دراسة سابقة 

أجريت يف العام 1980.
األخرية  الدراسة  وأظهرت 
العلوم  مؤسستا  أجرتها  اليت 
 GeoscienceوCSIRO واألحباث 
Australia أن هناك حاجة ملزيد 
من البحوث ملعرفة الفارق بني 
كميات املياه اليت خترج من هذا 
احلوض حاليًا وبني نسبة إعادة 

ملئه.
حبلول  الدراسة،  هذه  وحبسب 
كميات  ستكون   2070 العام 
احلوض  من  أجزاء  يف  املياه 
بكثري  أعلى  العظيم  االرتوازي 

من حجمها احلالي.

SBS :املصدر

موريسون بضخ  ستقوم حكومة 
ما يقرب من 600 مليون دوالر 
التحتية يف  البنية  مشاريع  يف 
ويلز  ساوث  نيو  أحناء  مجيع 
حلماية  سعيها  يف  اإلقليمية 
دعم  وتوفري  الوطين  االقتصاد 
ضربها  اليت  للمناطق  مالي 

اجلفاف يف الوالية.
فيه  حذر  الذي  الوقت  ويف 
برنامج  أن  من  اقتصاديون 
الذي  للحكومة  التحتية  البنية 
تبلغ قيمته 3.8 مليارات دوالر 
سيكون ضئياًل للغاية ملنع البنك 
املركزي من استخدام سياسات 
االقتصاد،  لتعزيز  غري تقليدية 
من  موريسون  السيد  فإن 
كشف  قد  يكون  ان  املتوقع 
 530 بقيمة  مشاريع  عن  أمس 

مليون دوالر.
 200 املشاريع  هذه  وتشمل 
مليون دوالر لتحسينات السالمة 
على طول طريق نيويل السريع 
من  بدءًا   )Newell Highway(

السنة املالية املقبلة.
 وكانت احلكومة قد وعدت قبل 
ومشاريع  بأعمال  االنتخابات 
على  مليون دوالر،   400 بقيمة 
ااّل يبدأ العمل أي منها حتى عام 

.25 - 2024
وسيتم إنفاق ما يقرب من 185 
مليون دوالر على توسيع الطرق 
نيو  السالمة على طرق  وأعمال 
توومبا  تربط  اليت  ويلز  ساوث 
كوينزالند  يف   )Toowoomba(
يف   )Seymour( وسيمور 
فيكتوريا، مع 145 مليون دوالر 
برينسس  طريق  لتطوير  أخرى 
طريق  ذلك  يف  مبا  هايواي 

Milton-Ulladulla االلتفافية.
وعدت  قد  احلكومة  وكانت 
بالفعل مببلغ 500 مليون دوالر 
هايواي،  برينسس  لطريق  
وسيتم إنفاق معظم هذا املبلغ 

بني عامي 2024 و 2029.
مليون   41 ختصيص  وسيتم 
دوالر أخرى من األموال اجلديدة 
يف مشروعات صغرية، مبا يف 
ذلك 20 مليون دوالر الستكمال 
باسيفيك هايواي بني  جزء من 
 Woolgoola( وبلينا  وولغوال 

.)and Ballina
ما  حول  شكوك  أثريت  وقد   
التحتية  البنية  حزمة  كانت  اذا 
 3.8 البالغة  موريسون  حلكومة 
كبرية  ستكون  دوالر  مليارات 
مبا يكفي ملنع حدوث مزيد من 

االخنفاض يف أسعار الفائدة.

مع ان اقتصاديني يرون ذلك ال يكفي الحداث فرق يف االقتصاد الكلي
نيو ساوث ويلز بصدد احلصول على 600 مليون دوالر اضافية لدعم االقتصاد

وقال السيد سكوت موريسون 
مليون   530 ضخ  تسريع  إن 
دوالر يف ثالثة مشاريع إقليمية 
حتسني  شأنه  من  رئيسية 
السالمة وزيادة إنتاجية الشحن 
واملساعدة يف تعزيز السياحة. 
إنفاق  سيتم  املبلغ،  هذا  ومن 
األشهر  يف  دوالر  مليون   212

الـ 18 املقبلة.
يقول:  الوزراء  رئيس  واضاف 
املشاريع  هذه  نطرح  »إننا 
السفر  أوقات  خلفض  املهمة 
مع  أماًنا  أكثر  الطرق  وجعل 

تعزيز الوظائف واالقتصاد«.
لنيو  اإلضايف  التمويل  وميثل 
 2.7 من  جزًءا  ويلز  ساوث 
مليار دوالر سيتم دفعها على 
املستوى الوطين يف املشروعات 

املخطط هلا و 1.1 مليار دوالر 
إضافية يتم إنفاقها على أعمال 

الطرق أو السكك احلديدية.
يف  االقتصاديني  كبري  ورأى 
أوليفر  شاين   AMP Capital
إنه بينما كان القرار العام يف 
النقود  فإن  الصحيح،  االجتاه 
اإلضافية بلغت 0.1 يف املائة 
فقط من الناتج احمللي اإلمجالي 

موزعة على مدى عامني.
يكفي  ال  هذا  »ببساطة،  وقال 
االقتصاد  يف  فرق  إلحداث 
الكلي، الذي ال يزال بعيًدا عن 
العمالة الكاملة وأهداف التضخم 

يف البنك املركزي«.
غياب  ظل  »يف  يقول  واضاف 
املزيد من احلوافز املالية قريًبا، 
فإن هذا يضع كل الضغوط على 
البنك املركزي األسرتالي  لفعل 
املزيد، رمبا يف وقت مبكر من 
مزيج  مع  ورمبا  املقبل  الشهر 
من ختفيضات األسعار وختفيف 
الكمية لتقليص تكاليف التمويل 

املصريف«.
وتعتقد األسواق املالية أن البنك 
املركزي سيخفض سعر الفائدة 
له  مستوى  أدنى  إىل  الرمسي 
على اإلطالق عند 0.5 يف املئة 

يف أوائل العام املقبل.
حاكم  يلقي  أن  املقرر  من   
األسرتالي  املركزي  البنك 
األسبوع  كلمة  لوي  فيليب 
املقبل حول السياسات النقدية 
غري التقليدية مثل شراء الديون 

احلكومية.
الشاغرة  الوظائف  مؤشر  وأظهر 
يف وزارة التعليم، الذي صدر 

يوم األربعاء من االسبوع احلالي، 
على  العاشر  الشهري  اخنفاضه 
إىل  أخرى  إشارة  يف  التوالي، 

تباطؤ سوق العمل.
كما اخنفضت الوظائف الشاغرة 
 16.1 بنسبة  اآلن  سيدني  يف 
الـ 12  يف املائة خالل األشهر 
اخنفاض  أكرب  وهو  املاضية، 

سنوي يف سبع سنوات.
اخنفضت  فيكتوريا،  ويف 
الوظائف الشاغرة بنسبة 11 يف 

املائة منذ بداية العام.
توفري  يتم   ، أخرى  عالمة  ويف 
الدخل  ضريبة  ختفيضات 
إنفاقها،  من  بداًل  احلكومية 
بنك  ناشيونال  تتبع  ويشري 
للمبيعات غري النقدية عرب شبكة 
EFTPOS إىل زيادة بنسبة 0.4 
التجزئة  مبيعات  يف  املئة  يف 
خالل شهر تشرين االول بسبب 

ارتفاع األسعار.
كبري  أوسرت،  آالن  وقال 
االقتصاديني يف ناشيونال بنك 
تؤدي  أن  املرجح  NAB: »من 
األجور  ومنو  املرتفعة  البطالة 
إىل  املرتفعة  والديون  البطيء 

كبح منو اإلنفاق«.
أنطوني  املعارضة  زعيم  وقال 
رفع  خالل  من  انه  ألبانيزي 
التحتية،  البنية  على  اإلنفاق 
بأن  تعرتف  احلكومة  كانت 
فشلت،  االقتصادية  خطتها 
إن  تقول  حكومة  »هذه  مضيفا 

كل شيء على ما يرام«. 
النصر  بفوز  مروا  »لقد  وقال 
منذ 18 أيار. ما مل يفعلوه هو 

احلكم بشكل صحيح«.

ال يرى العديد من الخرباء ان ضخ  3،8 مليار دوالر كافٍ ملنخ تخفض آخر يف سعر الفائدة الرسمي
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مَلن  العشرين  القرن  يف  كيسينجر  قاهلا  غيب«.  يا  النفط  »إنه 
ّلل أّي حدث سياسي دولي. ومنذ مطلع القرن الواحد  أراد أن يحُ

والعشرين أصبح بإمكاننا أن نقول: »إنه الغاز يا غيب!«.
فرصة  ميلك  اإلنتاج،  عديم  لبنان  امل��أزوم،  لبنان  املدين،  لبنان 
اخلروج من أزمته بفعل االكتشاف الكبري ملخزون حبره من الغاز. 
نتجي الغاز: منوذج  لكن العامل ال يعرف إال منوذجني من مناذج محُ
الدول اليت متتلك طاقتها، ومنوذج الدول اليت جعلها نفطها عبدة 

للشركات العمالقة.
يف النموذج األول مثة دول يسم قّوتها أمر ملكيتها اليت تتماهى 
مع شركاتها، ومثة دول أقل قّوة تناضل ألجل استقالليتها منذ 
فنزويال وغريه يف  إيران إىل شافيز يف  الثورة يف  إىل  مصدق 
اجلنوبية، إىل منطقتنا من مصر عبدالناصر وعراق صّدام  أمريكا 

حسني، إىل سوريا مؤّخرًا.
أما النموذج الثاني فهو منوذج دول اخلليج العربية اليت سبق فيها 
وجود الشركات النفطية على قيام الدول، وبالتالي أوكلت أمرها 
صاِغرة إىل الشركات، واحتفظت بِنَسٍب معينة تكفيها بالنسبة إىل 

ضخامة إنتاجها وحمدودية دميوغرافيتها. 
لبنان ال يستطيع أن يكون ال هذه وال تلك، لكن بإمكانه أن يساِوم 
واقع  لكن  حب��ره.  من  عليها  يصل  اليت  النسبة  على  وبفعالية 
الفساد فيه يبقي السؤال حول ما إذا كانت هذه املساومة تذهب 
إىل ميزانية الدولة أم إىل جيوب الذين يتوّلون املساومة مقابل 
واالرتهان  الفساد  أن  آخر: هل  األدنى. ويف شق  باحلد  قبوهلم 

السياسي يرتكان للمفاوضني حق التفاوض؟. 
الرئيس  إميل حلود قصة صراعه مع  السابق  الرئيس  ر  مرارًا كرَّ
استكشاف  لباخرة  األخري  واستقدام  الغاز،  حول  احلريري  رفيق 
ة البحث عن األلغام. لكن مصادفة كون  فرنسية متسح البحر حبجَّ
شفت اللعبة وأوقفت العملية، لتبدأ  حلود مهندسًا حبريًا عسكريًا كحُ
)يقول  باالستقالة.  طالبته  ومحُ قاطعته  ومحُ ضّده  الضروس  احلرب 
قائل إن هناك أسبابًا أخرى منها املقاومة والتحرير، وهذا صحيح 

لكنه يقع من حيث املنحى االقتصادي يف جوهر هذا الصراع(.
)ولبنان  بشركاته،  ولبنان  وسوريا  إي��ران  إحلاق  األمريكي  يريد 
»إسرائيل«،  وأم��ن  مصلحة  تأمني  يريد  كما  األضعف(،  احللقة 
من خالل هذا اإلحلاق، ويريد وضع سّد يف وجه الصني وروسيا 
وأوروبا )خاصة الصني( عماًل مبا كتبه كولن باول عام 1990: »ال 
شك إننا حنتاج إىل إحلاق الشرق األوسط النفطي بنا يف مواجهتنا 
املقبلة مع الصني وأوروبا«، وعليه فالصني حتاول الدخول إىل 

املنطقة، وأوروبا مثلها.
جورج  وحّصة  االنتدابية  بذاكرتها  املسكونة  فرنسا  أوروب��ا،  يف 
بيكو يف لبنان وسوريا، واليت ترقص سياستها يف املنطقة على 
إيقاع شركتني: »توتال« و«داسو«. هي اليت دعمت عراق صّدام 
ن��اورت مع سوريا األسد ألجل  اليت  »داس��و« وهي  حسني ألجل 
»توتال« )غضب شرياك بعد رفض سوريا عقد ل�«توتال« ومنحه 
لشركات أخرى، وتقاربت يف ذلك مع احلريري األب. وظّل َسَلف 
واحتواء  األمر  تعويض  ياول  ساركوزي،  نيكوال  ش��رياك،  جاك 
األسد ألجل مد خطوط الغاز من قطر إىل املتوّسط، وعندما فشل 
دعم احلرب على سوريا واحتضن املعارضة اليت ظّن أنها ستستلم 

كم(. احلحُ
فرنسا إميانويل ماكرون هذه تبدو األقرب إىل الرئيس احلريري، 
أو أنها حتاول احتجازه، منذ أزمة االحتجاز وحتى زيارة مبعوثها إىل 
كم.  عَلن على بقائه يف احلحُ بريوت، قبل أيام، مرورًا بإصرارها املحُ

دعم جيعلنا نتوّقف أمام سلسلة من األحداث واألسئلة:
- بعد احلريري األب أّكدت عمليات املسح وجود الغاز وقسمته إىل 
األزمة  أن  بلوكات، وانتقل احلديث إىل تلزميه واستخراجه. وبدا 
الوحيدة هي مسألة ترسيم احلدود البحرية مع فلسطني احملتلة. 
تلك املسألة اليت وّجهت املقاومة رسالة مبكرة خبصوصها، متّثلت 
يف قصف البارجة اإلسرائيلية يف مياه البحر. بعدها توىّل األمريكي 

مسألة الضغط بشأنها.
- مذاك كانت عمليات التلزيم والتشريع لإلفادة من هذه الثروات، 
طَبق من اإلعالم اللبناني الذي  تسري بشكل حثيث يف ظل صمت محُ

يضّج تكرارًا بأسخف التفاصيل.
- كانت »توتال« يف طليعة َمن ظفروا بعمليات التلزيم، إىل جانب 

شركات أمريكية وأوروبية.
- طبعًا مل تكن املشكلة يف التلزيم، فذاك طبيعي. ولكن املهم 

القوانني واإلجراءات اليت تنّظم التلزيم.
إىل  ل  تتحوَّ أن  يتوّقع  كان  اليت  البرتول،  إدارة  هيئة  تشّكلت 
»الشركة الوطنية للبرتول« كما يصل يف كل دول العامل. لكن 

ذلك مل يصل.
وصدر قانون استثمار األمالك البحرية، عام 2010، بصيغٍة جيدة، 
وصلت  اليت  السّيئة  التطبيقية  املراسيم  اجلّيد  القانون  لتنسخ 
حد حرمان الدولة اللبنانية من أّي حق يف االشرتاك يف عمليات 

استخراج الغاز.
ال  لبناني  مراقب  تعيني  الشركات  تسّول  هلا  يق  ما  وأقصى 
يقوم يف حال الفساد الراهنة بأكثر من التفّرج أو االشرتاك يف 
تعرفه  ال��ذي  النظام  أن  يعين  ما  يعينه.  َمن  لصاحل  الرشاوى، 
م اإلنتاج« بني الشركات  مجيع الدول النفطية وهو نظام »تقاسحُ
والدولة، قد مّت استبعاده كليًا لصاحل »نظام االمتيازات األجنبية« 

الذي يلغي أية ملكية وأية سيادة للدولة على ثرواتها.
ِنَحت حق التنقيب بلغت 53 شركة يف  واألخطر أن الشركات اليت محُ

املـسكوت عـنه يف األزمـة اللـبنانية
د. حياة الحويك عطية

حني يقول اخلرباء إنه ال يوجد يف العامل إال 15 شركة موصوفة، 
عاملة، هلذا العمل.

إذن هناك 38 شركة َوْهمية، صَورية أو زبائنية سيقتصر دورها 
على قبض عموالت من الكبرية لصاحل هذا وذاك من الفاسدين، 
العاملة و%10  العائدات للشركة  حيث منح املرسوم 35 % من 
على األقل هلذه األخرية، شرط أن تشرك العاملة على األقل إثنتني 

من هذه األخرية يف عروض عقودها.
املرسوم  هذا  إق��رار  عن  سالم  مّت��ام  الرئيس  حكومة  امتنعت   -
وتقّره يف  احلريري  حكومة  لتأتي  االستقالة  إىل  اخلطري، فاضطر 
جلستها األوىل. مل يعد لبنان ميتلك غازه قبل أن يولد. تقامسته 

الشركات األجنبية وأصحاب الشركات الَوْهمية.
ملفات  إلع��داد  مكتبًا  ال���وزراء  رئاسة  يف  احل��ري��ري  استحدث   -
شر اإلعالم أيضًا إىل جمريات عمله، بل إنه أهلى  اخلصخصة، مل يحُ
)صراع  والديكية  السطحية  السياسية  باجلداالت  عنها  اللبنانيني 
الِدَيكة( وبرامج املنّوعات املخبلة والغرائزية واالستهالكية يف بلٍد 
ناِفقة اليت حترِّض  على حاّفة اإلفالس، والتقارير االستعراضية املحُ

وحتقن، ولكن إلبعاد البوصلة عن حقيقة الفساد واخلطر.   
احتجازه  وخالل  السعودية،  يف  احلريري  سعد  الرئيس  ِجَز  احتحُ  -
ِعيَد  أحُ لساعاٍت  زايد  بن  مبحّمد  ليجتمع  اإلم��ارات  إىل  خمفورًا  ِقَل  نحُ
بعدها إىل السعودية، فيما كان إميانويل ماكرون يبذل كل جهده 
سؤاٍل  إىل  ييل  ما  ب��ريوت.  إىل  ال  باريس  إىل  ونقله  لتحريره 
السعودية،  األموال  احلريري هو  من  ِلَب  طحُ ما  آخر: هل كان كل 
وهل كان بن سلمان عاجزًا عن حتصيلها منه؟ فلماذا إذن ًأرِسَل 
إىل بن زايد؟ وما الذي طلبه منه هذا األخري؟ ومباذا تعّهد؟ ومبا 
أن  املعروف  من  أنه  ومبا  خريية،  كجمعياٍت  تعمل  ال  ال��دول  أن 
الذي  فما  والشركات،  املالي  اللوبي  ماكرون هو ممثل  الرئيس 
جعل ماكرون يتوّسط للحريري وما هي التعّهدات اليت أخذها منه؟ 
وهل هلا ارتباط بالدعم الذي يظى به اآلن؟ وهل بني ماكرون 

فرنسية؟. وبن زايد توزيع فروض أمريكية– 
تظاهرين أشكركم  - يف أول كلمة له بعد احلراك، قال احلريري للمحُ
ألن ضغطكم مسح لي بتمرير ما كانوا يعيقونين يف متريره. فما 
أراد حماسبة  أعاقوه؟ هل  الذين  وَمن هم  يريد متريره  الذي  هو 
األموال املنهوبة ومنعوه؟  أراد استعادة  الفاسدين ومنعوه؟ هل 
هل أراد إلغاء الطائفية ومنعوه؟ هل أراد انتهاج سياسة إنتاجية 
حتّل أزمة الناس ومنعوه؟ هل أراد دعم اجلامعة اللبنانية احلكومية 
اجملانية ومنعوه؟ هل أراد إقرار حق الطبابة والشيخوخة ومنعوه؟ 
ومنعوه؟  والغاز  النفط  عائدات  يف  لبنان  حق  أراد حتصيل  هل 
اخل.... أم أن كل ما أراده هو مترير اخلصخصة بصيغتها أو اليت 

وِضَعت له والتزم بها؟.
وانتهى  باملطار  بدأ  أورده��ا  اليت  اخلصخصة  قائمة  تعداد  - يف 
والكازينو..   لبنان  ومياه  والكهرباء  باالتصاالت  م��رورًا  باملرفأ، 
املرافق  عائداتهما  تفوق  اللذين  والغاز  النفط  يذكر  مل  لكنه 
األخرى جمتمعة. وَمن يعرف املنطقة جيد أن يف كل ذلك نسخة 
طبق األصل من التجربة األردنية اليت بدأت باملطار واالتصاالت 
والكهرباء ووصلت الثروات الطبيعية. إنها وصفة البنك الدولي. 
إدخال وزراء  يف األردن –  وباملناسبة فإن هذه الوصفة تضّمنت – 
الدولي،  البنك  ويف  أمريكا  يف  مبنيون  احلكومة  إىل  تكنوقراط 

لة أجنبيًا. ومنظمات اجملتمع املدني املموَّ
- استقال الرجل، وبدا أنه خضع لضغوط فاقت التزامه أمام حلفائه 

يف السلطة بعدم االستقالة. فهل هلا عالقة بتعّهداٍت سابقة؟.
لِفتة حَلْرِق مجيع الشخصيات السّنية  - بعد االستقالة بدأت عملية محُ
فؤاد  ميقاتي،  كم: جنيب  احلحُ على  تنافسه  أن  اليت ميكن  الواِزنة 
السنيورة وأخريًا حممد الصفدي. هم فاسدون. نعم، ويستحّقون 
إلعالن  رَغمني  محُ اصّطفوا  ملا  كذلك  يكونوا  مل  ولو  نعم.  الّتهم. 
دعمهم له، فالفاِسد ال يستطيع التمّرد والرفض. ولكن ملاذا مّت 
الرتكيز على السّنة من دون غريهم؟ كي ال يبقى يف الساحة إال 
ذ برناجمه للخصخصة كما هو؟. نفِّ نِقذ ويحُ احلريري ويتم فرضه كاملحُ

عمليات  يف  »ت��وت��ال«  تباطؤ  نبأ  تسرَّب  األح���داث  بداية  يف   -
ميكن  أال  لكن  اإلسرائيلي.  مع  تواطؤ  بأنه  ذلك  وبرز  التنقيب، 
عن  وم��اذا  اللبناني؟  الوضع  اجتاه  لكيفية  تّرقبًا  ذلك  يكون  أن 

الشركات األخرى؟.
قِلقة، أن سعد احلريري ليس وحده  - األهم يف كل هذه األسئلة املحُ
مسؤواًل عن كل إجاباتها. فهو مل يكن رئيس الوزراء الوحيد منذ 
اراته  والده، وعندما َحَكَم مل يكم وحده. هو مل يرغم اآلخرين على جمحُ
ِسك بكّفه ويضعها على فم َمن كانوا يشاركونه السلطة،  ومل ميحُ
ل على أن يتسّوله ويتسّول دول  تسوِّ رَتِزق املحُ رب اإلعالم املحُ ومل جيحُ
نظر  ل  ي��وِّ وحبيث  هلا،  ص��دًى  يصبح  حبيث  والشركات،  اخلليج 
أهدافها  حتقيق  كيفّية  عن  الشوارع  َتِشدة يف  احملحُ اجلماهري  هذه 
صاَدرة غضبها املشروع إلقرار  ّقة، حنو محُ الوطنية واملعيشية احملحُ
راخ  خطط تذهب بها إىل أسوأ مما هي فيه، ويشّجعها على الصحُ
لالرتزاق  جديد  باب  اكتشاف  على  )للبعض(  ورمبا  البّحة،  حتى 

وتدّرب على الفساد.
- ويظّل السؤال ملاذا يصمت اجلميع، ويف خمتلف الدوائر السياسية 

ووسائل اإلعالم عن قضية النفط والغاز؟.
عندما وصل ماكرون إىل الرئاسة كتبت »لوموند دبلوماتيك« يف 
ٍس  ندَّ عنوانها: »صنعوه ليخدمهم؟«. فكم من زعيم سياسي ومن محُ
املخابرات  وأجهزة  الشركات  الصوت صنعته  عالي  الساحات  يف 

ليخدمها؟.   

والتخوين  التخوين  استسهال  من  متقّدمة  مرحلة  دخلنا يف  أننا  يبدو 
املقابل. فكما خيّون بعض املتحمسني يف مجهور املقاومة املشاركني 
يف التظاهرات، يسعى بعض املتظاهرين اىل ختوين كل من ال يتوافق 

مع آرائهم.
هذا النص يتضمن ثالث مالحظات يرجح ان يعّدها الطرفان »مشبوهة«. 
خمتلفة  أطراف  بني  الوسط  يف  التمركز  اىل  سعي  ذلك  وليس يف 
واضحة  رؤية  عن  حبثًا  النقاش  آفاق  لفتح  حماولة  بل  ومتصادمة، 
والصراعات  والتناقضات  التجاذبات  فيه  تكثر  بلد  يف  وواقعية 

والتدخالت على أنواعها.
املالحظة االوىل تعين املستفيدين من »شيطنة« املتظاهرين وتشويه 
حتّركاتهم حبجة ان من بينهم من يعمل خلدمة أجندات خارجية تهدف 
السري  اىل  او   ،)2005 اىل  بعضها  )يعود  حسابات  تصفية  اىل  اما 
يف »مؤامرة« مستحدثة لقلب النظام واستبداله حبكم يناسب اجندات 
املطلب  ان  ومبا  األمريكية.  املتحدة  والواليات  الغربية  الدول  بعض 
اكد  الفاسدين، كما  الفساد ومالحقة  للمتظاهرين هو مكافحة  اجلامع 
فان  أمس،  من  اول  اهلل  نصر  حسن  السيد  اهلل  العام حلزب  األمني 
الفاسدين، وهم من األثرياء الذين يتمتعون بقدرة واسعة على متويل 
بصدقية  التشكيك  على  تساعد  إشارة  او  معلومة  بأي  يأتي  من  كل 
املتظاهرين وبأحقية مطالبهم وصوابية حتركاتهم. الفاسدون بغالبيتهم 
أشخاص يتولون مراكز قيادية يف الدولة اللبنانية، ومن بينهم رؤساء 
ووزراء ومدراء وقضاة وضباط وقيادات حزبية ونقابية ومجعيات غري 
حكومية، وهم يتمتعون بصالحيات ونفوذ قوي يتيح هلم التعميم بأن 
للدولة  معادية  مآرب  خدمة  اىل  وتهدف  االستقرار  تهدد  التظاهرات 
الرجل  هو  له«،  طائفة  وال  دين  ال  »كالعميل  فالفاسد،  وللمقاومة. 
اإلعالمية  االمكانيات  كل  يوظف  انه  شك  وال  لبنان.  يف  »القوي« 
لتشويه  طائلة  أموال  لصرف  مستعد  وهو  والسياسية،  واالعالنية 
واسرتداد  يطالب مبحاسبته  من  لكشف فساده وكل  كل من يسعى 
السياسية  الفاسدون من خمتلف اجلهات  املال املنهوب. وقد جيتمع 
والطائفية واملذهبية يف عصابة سّرية واحدة تتمتع بقوة قامعة ال مثيل 
هلا بقذارة اساليبها. ولعل اكثر ما يتمسك الفاسد بتعميمه هو ان ما 
جيري يف لبنان هو اما استنساخ ملا جرى يف سوريا، أو هي مؤامرة 

كونية تستهدف حزب اهلل، أو اننا ذاهبون اىل حرب أهلية طاحنة.
املالحظة الثانية تتعلق بطبيعة املتظاهرين يف خمتلف املناطق اللبنانية. 
من بني هؤالء شرية واسعة من الشباب غري املسّيس وهم يعربون عن 
»القرف« من السلطة احلاكمة بكل من فيها بسبب انفصاهلا الواضح 
من  يعرفون  ال  الشباب  هؤالء  وتطلعاتهم.  وقيمهم  اهتماماتهم  عن 
التاريخ والسياسة يف لبنان سوى اخبار وخربيات عن نهب وصفقات 
وزير وسرقة مدير ورشوة رئيس وسطوة نافذ وسيطرة ابن الزعيم 
على هذا القطاع وذاك املرفق العام. اسأل أيًا منهم عن أي من رجاالت 
الدولة وتسمع اجلواب. وال حاجة ملتآمرين لنشر أخبار كاذبة عن الفساد 
املستشري يف معظم أروقة الدولة اللبنانية ورجاهلا األقوياء، فالوثائق 
اليت تدل اىل فسادهم منشورة يف الصحف ويتناقلها الشباب بكثرة 

غري مسبوقة عرب وسائل التواصل االلكرتوني.
هؤالء الشباب غري حزبيني، وهم بغالبيتهم ال يثقون باملراجع الدينية 
اليت يعدون رجاالتها شركاء اساسيني يف جرائم الفساد ونهب املال 
املنظم وغري اجملهز القرتاح سلطة  الشباب غري  العام. هم جيل من 
بديلة. وهم أصاًل ال يسعون جديًا الستبدال السلطة الفاسدة احلاكمة، 
بل كل ما يقومون به هو رفع الصوت بوجه من يكمهم بشكل ال يرونه 
احلاكم  يقدمها  اليت  األساسية  اخلدمات  من  تأتي  فالشرعية  شرعيًا. 
لشعبه. ومن هذا املنطلق قد يفهم املتظاهرون الشباب ان حزب اهلل 
وأمينه العام يشكلون مرجعًا شرعيًا إلخوتهم الشباب احلزبيني حيث ان 
هؤالء وعائالتهم يصلون على اخلدمات الرتبوية والطبية واالجتماعية 
واألمنية من حزب اهلل. وانطالقًا من هذا املفهوم يشعر بعض هؤالء 
الشباب ان طلب السيد نصر اهلل من احملازبني االنسحاب من الشارع 
املقاومة  قائد  ملكانة  يراد  بينما  فئوي،  موقف  وهو  عنهم،  هو ختل 

مكانة جامعة وحاضنة جلميع من هم يف خط مواجهة أعداء لبنان.
ال يبدو ان اجلزء األكرب من الشباب املشاركني يف التظاهرات يسعون 
او  سياسية  بأحقاد  او  خارجية  بأجندات  يتعلق  هدف  أي  حتقيق  اىل 
طائفية أو مذهبية. وال يبدو ان سبابهم النابع من غضب وقرف بعد 
سنوات من تفاقم نهب وفساد »األقوياء« يستثين أحدًا يف السلطة 
احلاكمة. يريدون بلدًا ال ينهب فيه الرجل القوي اموال الدولة ومن 
ثم يدعي الطهارة والصواب متلطيًا خلف طائفة أو مذهب أو عقيدة 
ومتفهمة ألوضاعهم.  واعدة  جديدًا  وجوهًا  يريدون  أو خط سياسي. 
وتربوية  واجتماعية  طبية  وخدمات  وقانون  مؤسسات  دولة  يريدون 
وأمنية. يريدون دولة جلميع أبنائها من دون أي متييز أو تفضيل أو 

مراعاة فئوية.
املالحظة الثالثة تتعلق بطرابلس حيث يسعى بعض الشباب اىل إزالة 
اللبناني  العلم  والنواب ورفع  والوزراء  والرؤساء  الزعماء  مجيع صور 
مكانها. فعلى مداخل الفيحاء حيث كانت تستقبلك صورة ألحد رموز 
الفساد املتلطي خلف زعامته املذهبية كتب املتظاهرون »أهال وسهال 
بكم يف مدينة ثورة 17 تشرين«. هنا، يف عاصمة الشمال، ثاني أكرب 
مدينة يف لبنان، جيتمع عشرات آالف الفقراء واملظلومني واملستضعفني 
ليستغيثوا صارخني »كلن يعين كلن«، وعن حق ال ميكن ألحد التشكيك 
به ألن اجلميع ختلى عن شباب عكار والضنية واملنية وطرابلس وامليناء 
وغريها من املناطق الشمالية حيث تسجل اعلى نسب احلرمان والبؤس. 
ويبدو ان عدم استجابة أحد بشكل جدي لنداء الشباب يف ساحة النور 
وكأنهم من بلد آخر أو كأن حراكهم فئوي مذهيب حمدود، سيشعل يف 
الفاسدة،  احلاكمة  السلطة  بوجه  والنقمة  الغضب  نفوسهم مزيدًا من 

وسيكون من الصعب ضبط الوضع إذا استمر اإلهمال.

 الفاسد هو الرجل »القوّي«
عمر نشابة
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الوقائع

مبرور شهر على بدء االنتفاضة الشعبية املباركة، يكون لبنان قد 
سّجل أرقامًا قياسية يف تارخيه، شهر كامل متواصل من التظاهر 
يف املناطق اللبنانية كافة، وإن بوترية متفاوتة، وإقفال للمصارف 
ثالثة أسابيع من أصل أربعة، وتعّطل اآلليات السياسية التقليدية 
هذه  تزامن  وتكليف.  واستشارات  نواب  وجملس  حكومة  من 
السوابق ليس صدفة، فإقفال املصارف نتيجة ألزمة مالية حاّدة 
للسبب  نتيجة  أيضًا  الشارع هو  الناس يف  وبقاء  وغري مسبوقة، 
هي  بداهة،  أقّل  كانت  وإن  األزمة،  هلذه  الثالثة  النتيجة  نفسه. 
سقوط النظام السياسي القائم على حتالف وحتاصص ستة زعماء 
ألربع طوائف واستتباعهم ألخرى، سقوط من داخله، بفعل توقف 
الدفق يف شريانه األساسي، أي توقف دخول الدوالرات إىل دورة 

التوزيع.
ألن  أو  تظاهروا،  الناس  ألن  حيصل  مل  اإلفالس  أن  هنا  املهّم 
من  استقالوا  أن  بعد  املتظاهرين  خلف  تلّطوا  السياسيني  بعض 
مسؤولياتهم فيما غريهم يكابر ويستنزف الناس بالتعب والتهديد، 
أو نتيجة تدخالت كل من طالت يده، وأطول يد اليوم يف العامل 
الغربيني،  وشركائها  األمريكية،  اهليمنة  يد  هي  منطقتنا  ويف 
وخاصة ذراعها احمللية إسرائيل، من دون أن يعين ذلك أن هذه 
كانت  كلما  فعلها  ويسهل  مقيمة  فهي  موجودة،  غري  التدخالت 

اجملتمعات مقّسمة.
حنن يف حركة )مواطنون ومواطنات يف دولة( نرى أن هذا املفصل 
بلدنا دقيق جدًا، وأنه مشوب مبخاطر كبرية قد تؤدي  يف تاريخ 
إىل دمار اجملتمع، لكنه يشكل يف الوقت نفسه فرصة مثينة إلجراء 
تصحيح تارخيي يف مسارنا السياسي، من خالل وضع أسس صلبة 
لدولة فعلية، أي دولة مدنية، الوحيدة القادرة على محاية اجملتمع، 

أي اجلميع.
وألن املفصل تارخيي ودقيق، فال بّد من تناول األمور اليت ُتعترب 
شائكة يف املشهد السياسي اللبناني بوضوح كامل، بدءًا بامللّح 
منها، أي األزمة املالية املتدحرجة، وصواًل إىل أصل املأساة اليت 
إغفال  دون  من  اجملتمع،  من  السلطة  تشّكل  أي  اليوم،  تتكّشف 
املسائل اخلالفية اليت يبدو اجملتمع وكأنه منقسم حياهلا، فيغفل 

عن عوارض آفاته وعن أسبابها معًا.

الدولة أداة وحاجة
ما هي هذه الدولة؟ كيف تكون لديها القدرة واملنعة لتواجه اإلرث 
اللعني: اإلفالس والتفّتت اجملتمعي يف الداخل، والرهانات والتآمر 

والعداون من اخلارج؟
ماذا يعين أن تكون الدولة قوية؟ يعين أن حتظى بالشرعية الكافية 
يف نظر مواطنيها ومواطناتها كي تؤطر مواردهم من دون كلفة 

الرتدد أو االنكفاء أو الرشوة أو القمع.
كيف ُتنشأ دولة قوية؟ هنا أيضًا املوضوع ليس موضوع عقائد وال 

إيديولوجيا. إّنا هو موضوع وقائع وحاجات.
إذا كان البلد جمتمعه متكّتاًل حول عقيدة قومية أو إن كانت غالبيته 
حول  متماسكة  العسكرية  القوى  كانت  إن  أو  نفسه  الدين  تتبع 
عصبية شديدة، ميكن الدولة أن تستعري شرعيتها من القومية أو 
من الدين أو من اجليش. من حولنا دول من كل من هذه األنواع. 
لسلطة  ُيعطي شرعية  أن  يستطيع  ال  بواقعه  أخرى، جمتمعنا  مرة 
دولة  فيه  لتكون  لبنان  الوحيدة يف  الطريقة  األسس.  هذه  على 
فعلية، هي اعتماد شرعية سياسية هي بالتحديد الدولة املدنية، 

أي النقيض الساطع الئتالف املكّونات والطوائف.

ماذا تفعل هذه الدولة؟ كيف تواجه الوقائع؟
الغرق يف  النظريات، بل بشكل بسيط ومن دون  نتكلم يف  لن 

تفاصيل تقنية معّقدة.
املطلوب حكومة تدير اإلرث اللعني من خالل مرحلة انتقالية أصبحنا 
يف خضّمها، إنا نتخبط فيها من دون هدى. نريد إدارتها بشكل 
تشريعية  استثنائية  لديها صالحيات  تكون  احلكومة  هذه  هادف. 
اإلرث  وأكرر،  الواقع،  مواجهة  تستطيع  حتى  شهرًا   18 لفرتة 

اللعني.

كيف تتصرّف؟
املرحلة األوىل: اإلقرار بالواقع ومعرفته

خالل فرتة أوىل، أسبوعني أو ثالثة، تقوم احلكومة جبردة دقيقة 
وللنظام  للدولة  فعليًا  متاحة  زالت  ما  اليت  األموال  حجم  ملعرفة 
املصريف. ال تنغّش وال تغّش بإعالن احتياطي شكلي وال بسيولة 
مزعومة وال بهندسات اصطناعية وال بعمليات تزوير لنشر موازنة 
من دون عجز، يف حني يعّم اخلراب اإلدارات واملؤسسات واألسر. 

نريد أن نعرف الذهب أين صار؟ كم منه متاٌح فعليًا؟
مبوازاة هذه اجلردة للموجودات املتاحة فعليًا، يتوّجه عدد من السفراء 
فوق العادة، املوثوقني إىل أبعد حد، للتفاوض مع الدول، القريبة 
يعين،  بلبنان،  اهتمام  هلا  اليت  الدولية،  واملؤسسات  والبعيدة، 

مصاحل  هلا  اليت  سذاجة،  دون  من 
إنا  ومالي  اقتصادي  تفاوض  فيه. 
أيضًا وحكمًا تفاوض سياسي، لنعرف 
وُمتاح  منا  مقبول  هو  ما  بشكل حمدد 
من اخلارج ماليًا وعينيًا وجتاريًا، ووفق 

أية شروط.
من  احلكومة  تكون  الفرتة،  هذه  خالل 
التشريعية قد عّلقت  خالل صالحياتها 

مفاعيل كّل العقود املالية.
نأمل أن تؤول هذه اجلردة إىل نتيجة 
للحركة،  مرحيًا  جمااًل  للحكومة  تفسح 
نتيجتها  أتت  إذا  نتفاجأ  لن  كنا  وإن 
اليت  املكابرة  ألن  ملاذا؟  ساّرة.  غري 
شعار  حتت  عديدة،  لسنوات  طالت 
شراء الوقت، قد زادت األعباء وراكمت 
اخلسائر. قبل ستة أشهر كان الوضع 
ثالث  منذ  فكيف  اليوم،  من  أفضل 
سنوات، وهو اليوم أفضل مما سيكون 

عليه بعد شهر.

املرحلة الثانية: ضبط مفاعيل 
اإلفالس

 املأساة ليست قدراً... بل قد توّفر فرصة استثنائية
شربل نحاس

السبعينيات هو  منذ  االقتصاد  ومنعة  افتقاد متاسك اجملتمع  ألن 
الفاشلة  السلطة  إقامة  إىل  األهلية،  احلرب  بعد  آل،  ما  بالتحديد 
اليت تتهاوى اليوم، وبسبب فشلها، إىل اإلفالس الذي حتقق منذ 
نهاية التسعينيات، والذي فرض واقعه اليوم، بعد طول مكابرة، 

واإلفالس هو الذي دفع الناس إىل الشوارع.
أهم من خروج الناس من الشوارع، ومن إدارة اإلفالس، التصدي 

ملسّببات تعطل أدوات الدفاع عن اجملتمع.
هذه امَلهمة ليست َمهمة تقنيني وتكنوقراط، سوف يكونون مبثابة 
أقنعة لسلطة األمر الواقع اليت أّدت إىل كّل الكوارث اليت نشهدها. 
هي ترمجة لقرار سياسي تارخيي ال بد أن يكون حمّصنًا بشرعية صلبة 

عنوانها إقامة دولة مدنية. أول دولة مدنية يف هذا الشرق.

امَلهمة تندرج تحت ثالثة عناوين:
من جهة أوىل، تتوىل احلكومة إرساء نهائيًا لشرعية مدنية للدولة 
هي  جمتمعية  كيانات  بوصفها  الطوائف  مع  الواقعي  تعاملها  مع 
جزء من واقعنا، إنا من دون أن متّس بشرعية السلطة. ماذا نعين 
بذلك وكيف يتمايز كالمنا عن الكالم الذي بات متكررًا حول الدولة 
املدنية وتأليف جلان لتجاوز الطائفية وتأويل لنصوص مرتبكة من 

هنا وهناك؟
1. تقوم احلكومة أواًل بتعداد لكّل املقيمني لنعرف من هم سّكان 
البلد الفعليون، مهنهم وعملهم وأين يقيمون، ويستكمل التعداد 
باإلجراءات الالزمة ليشمل اللبنانيني املهاجرين، كي يصبح التمثيل 
السياسي متصاًل فعاًل بأماكن إقامة الناس وليس بالروابط العائلية 
الصحية  التغطية  صنف  من  التقدميات  تطال  وكي  والطائفية، 
املقيمني فعليًا، وكي يطال التكليف الضرييب مجيع املقيمني على 

كّل ما حيّصلونه من مداخيل سواء يف لبنان أم خارجه.
لألحوال  موّحد  نظام  إصدار  اشرتاعي،  مبرسوم  ذلك،  يلي   .2
الشخصية. عملية التعداد لن تصّنف أحدًا ضمن طائفة، إنا، حبكم 
احلرية املطلقة لالعتقاد، لكل من بلغ السن القانونية، من بعد هذا 
التعداد، أن خيتار بني أن يكون مواطنًا باملباشر أو عرب الوساطة 
الطائفية، فيعلن طلبه االنتماء إىل إحدى الطوائف. وتتوىل الدولة 
الطوائف من  الدينية ومحاية  الشعائر  بالتالي حفظ حرية ممارسة 
بعضها البعض. القانون املوّحد لألحوال الشخصية هو الذي يرسم 
اإلطار لكّل القوانني اليت تطّبق على من اختار أن ينتمي إىل إحدى 
الطوائف، وهو يسمو عليها يف نظر السلطات العامة. ال يكتسب 
اإلميان الديين للمؤمنني حقًا معناه األصيل إال إذا كان قائمًا على 

اعتقاد شخصي وقرار حّر.
االنتخاب  قوانني  التشريعية،  بصالحياتها  احلكومة،  تصدر  ثم   .3
الفعلية،  اإلقامة  أساس  على  االقرتاع  يكون  والبلدية.  النيابية 
ويكون لكل ناخب وناخبة يف االنتخابات النيابية احلّق بأن خيتاروا 
أن يتمثلوا مباشرة من قبل مرشحني ومرشحات ال ينتمون إىل أية 
املنظومات  إىل  ينتمون  يتمثلوا مبرشحني  أن  باملقابل  أو  طائفة، 
التمثيل املباشر والتمثيل الطائفي  الطائفية. وتوزع املقاعد بني 
حبسب اختيار الناس. وحتفظ القوانني التوزيع الطائفي، أو التوازن 

كما يسمونه، بني الذين ينتخبون على أساس طائفي.
ومن جهة ثانية، تتوىل احلكومة تعديل أسس النظام االقتصادي 
الذي ترّسخ يف البلد منذ احلرب األهلية، إنا ليس بتكرار شعارات 
حول اقتصاد ريعي واقتصاد منتج وخلق فرص العمل وما إليها، 
العاملة  القوى  بتوزع  يتحدد  االقتصادي  النظام  منظم.  بعمل  بل 

على أساس نتائج هذه اجلردة يتّم االنتقال إىل مرحلة ثانية، ومدتها 
من ثالثة إىل ستة أشهر. خالهلا، تتوىل أجهزة السلطة التنفيذية 
واالجتماعية  املالية  التطّورات  كّل  مراقبة  التشريعية  بصالحياتها 
واألمنية يومًا بيوم وساعة بساعة، لتواكبها مبروحة من اإلجراءات 
الفورية اليت تتدّرج مضامينها حبسب هذه التطورات، واليت ال جيوز 
إخضاعها هلدر الوقت وللمناكفات يف اجمللس النيابي أو يف حكومة 

ألعضائها مرجعيات طائفية منقسمة ومرتبكة.
العادل  التوزيع  مبدأ  معًا  يرتمجان  حمورين،  اإلجراءات يف  تندرج 

للخسائر:
العدالة االجتماعية أواًل. حنن أمام خسائر متحّققة بات التسرت عليها 
إنا  حتمًا،  ما حيصل  وهذا  توزيعها،  من  بد  ال  جرمية.  وتعظيمها 
التوزيع  حتى  حاليًا.  ما جيري  عكس  على  عاداًل،  توزيعًا  توزيعها 
العادل ليس شيئًا حلوًا، بل هو شيء مّر. التوزيع العادل يعين أن 
كل الناس لن يتحملوا العبء نفسه، هناك من يستطيعون حتّمل 
أموال  على  تطاولوا  ألنهم  أكثر  حُيّملوا  أن  من جيب  هناك  أكثر، 
اليت  الطبيعية  البيئة  وعلى  العام،  املال  ُيسمى  ما  أي  الناس، 
ال يستطيعون حتّمل  من  هناك  إنا  وتدمريًا.  تسليعًا  فيها  أمعنوا 
أية خسائر أبدًا، ال بل جيب تأمني حقوق هلم حتى لو زادت األعباء 
التشريعية  بصالحياتها  احلكومة  تعمد  هنا سوف  من  آخرين.  على 
إىل إرساء التغطية الصحية الشاملة لكّل املقيمني وجمانية التعليم 
األساسي، ليس فقط لتأمني متاسك اجملتمع بل لتحصني كرامة 

الناس فيه، وتثبيت شرعية الدولة واحلاجة إليها.
والذي  منها  الظاهر  اخلسائر،  فتوزيع  ثانيًا.  االقتصادية  العدالة 
ما زال مسترتًا، جيب أن حيمي املقدرات االجتماعية واالقتصادية 
ما  على  وبناًء  اشرتاعية  مبراسيم  احلكومة،  تقوم  األزمة.  بعد  ملا 
آلت إليه اجلردة داخليًا وخارجيًا ومبا حيصل من تطورات، بإعادة 
البلد، ألن املسألة  املالية واالقتصادية يف  العالقات  هيكلة كّل 
ال تتوقف على دين عام وودائع. الناس تربطهم عالقات جتارية 
املواد  ُتفقد  ال  كي  ترتيبها  من  بد  ال  اخلارج،  ومع  الداخل  يف 
اإلجيارات،  ويقبضون  يدفعون  النزاعات، وهم  وتتدحرج  واملوارد 
ويعتمدون على األجور، األموال املتوجبة اليت مل ُتدفع للمؤسسات 
الضامنة من ضمان اجتماعي وغريه منذ سنني، وما بقي لديها من 
أموال معّرض خلسائر جارفة، وكذلك املّدخرات اإللزامية اليت مُجعت 
بصناديق النقابات املهنية من معلمني وحمامني وأطباء ومهندسني 
وغريهم... التقنيات عديدة وتتوقف حدتها على ما تكشفه اجلردة 
اآلجال  تغيري  تشمل  وهي  جماالت.  من  تفسحه  وما  وقائع  من 
الفوائد  ومعدالت  واملخاطر  احلقوق  وتراتب  القانونية  والشروط 
والعوائد والقيم النقدية وعمالت االحتساب. بعض هذه التعديالت 

يكون نهائيًا وبعضه مؤقتًا وبعضه مشروطًا.
يف  الواسع،  مبعناها  اإلدارة،  دور  مركزية  أحد،  على  خيفى  ال 
هذه املرحلة واملراحل القادمة، ولذلك يف بداية هذه املرحلة تتم 
تعيينات إدارية وقضائية وأمنية مبؤهالت قادرة على مواكبة هذا 

املشروع السياسي يف مفاصله كافة.

املرحلة الثالثة: تكوين جمتمع متماسك واقتصاد ذي مناعة وعالقات 
متوازنة مع اخلارج

بعد اإلقرار بالواقع ومعرفته، وبعد ضبط تبعات اإلفالس، جيري 
تكوين  إعادة  إىل  تهدف  اليت  الثالثة  املرحلة  إىل  فورًا  االنتقال 
جمتمع متماسك حول دولة ذات شرعية عوضًا عن ائتالف الطوائف 
القلقة، واقتصاد ذي مناعة عوضًا عن اقتصاد الشحادة والكذب. 

 )مروان طحطح(
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مـقاالت وتـحقيقات

اخلارج.  جتاه  كفاءتها  ومبستويات  القطاعات،  بني  والرساميل 
ومن  والكلف،  األسعار  حبسب  تتوزع  والرساميل  العمالة  حمرك 
ورائها بالسياسات القطاعية واالستثمارات العامة وآليات التوزيع 
مراسيم  تتناوهلا  سوف  اجملاالت  هذه  كل  الضريبية.  واألنظمة 

اعتيادية ومراسيم تشريعية.
األزمة هي تراجع مفاجئ يف املداخيل الفعلية ويف األسعار الداخلية 
األصول  ببيع  والثاني  واهلجرة  بالفقر  يهدد  األول  الرتاجع  معًا. 
بأخبس األمثان. مقولة إن »تصحيحًا تلقائيًا« حيصل حبكم تقلص 
االستهالك وفق النهج النيو-ليربالي ساقطة بالتجربة. كي ال يكون 
التكّيف تلقائيًا فيعيد إنتاج أسباب األزمة بعد تكبيد اجملتمع خسائر 
إضافية، يتوجب اعتماد سياسات حامسة خالل املرحلة االنتقالية، 
وهذا ما قصدناه ملا قلنا بأن توزيع اخلسائر جيب أن يكون عاداًل 

وإمنا هادفًا أيضًا.
يهموننا  األكرب سنًا ال  أن  الشباب، هذا ال يعين  يهاجر  أال  يهمنا 
بل إننا، أمام املفاضلة، نعطي أفضلية للشباب. يهمنا أال تنهار 
جتارية  اتفاقيات  عقد  يهمنا  التصدير.  على  القادرة  املؤسسات 
تعزز الطلب اخلارجي على إنتاجنا من جهة وتعزز قدراتنا اإلنتاجية. 
يهمنا أن يرتجم تراجع أسعار األصول احمللية خفضًا يف كلف اإلنتاج 

واملعيشة وليس تصفية للموجودات.
والشابات  الشباب  تصدير  على  القائم  االقتصاد  من  االنتقال 
سهاًل.  أمرًا  يكون  لن  مقتدر  اقتصاد  إىل  واالرتهان  والشحادة 
ُتصاب.  كاملة  وقطاعات  عملهم،  يفقدون  سوف  ناس  هناك 
االنتقال من مهن قطاعات إىل مهن وقطاعات أخرى ليس عملية 
يف  وتغيريًا  ملهارات  واكتسابًا  وقتًا  يتطلب  هو  بل  ميكانيكية. 
نتعامل مع  أن  نتكلم عن جمتمعنا، وعلينا  العمل والعيش.  أمناط 
اجملتمع احلقيقي، بشره، نسائه ورجاله، املتعلمني وغري املتعلمني، 
الفقراء واألغنياء، اللبنانيني وغري اللبنانيني أيضًا، ال أن نتعامل 
مع طوائف. هذا االنتقال يتطلب مواكبة دؤوبة وسوف حيظى بها.
من جهة ثالثة، تتوىل احلكومة إقامة عالقات جدية مع اخلارج بوصفه 
خارجًا. فاالنتقال الذي تفرضه األزمة على من يريد ختطي مفاعيلها 
وأسبابها حيتاج، ال سيما يف بلد صغري، وطبعًا حبدة ختتلف حبسب 
نتائج اجلردة، إىل عقد عالقات اقتصادية ثابتة مع دول ال تناصبنا 
سلطتنا.  شرعية  وتهديد  جمتمعنا  تفتيت  إىل  تسعى  وال  العداء 

فاالقتصاد سياسي بطبيعته.

    الحـَراك الشعبي هو ظاهرة رفض وإسقاط لشرعية 
نظام سلطوي تعّثر وتعّطلت أدواته اإلجرائية

نعرف جيدًا أنه يصعب على اللبنانيني واللبنانيات املنخرطني يف 
يف  أننا  تصور  خصوصًا،  الطوائف  زعماء  وعلى  عمومًا،  الطوائف 
دولة تتعامل مع اخلارج بوصفه خارجًا، بالقدر نفسه الذي يصعب 
يف  هي  فالطوائف  واقعيًا.  جمتمع  هو  الداخل  أن  تصور  عليهم 
األصل افرتاق عن الواقع اجملتمعي وعن مفهوم الدولة الذي من 
دونه ال معنى لداخل وخارج، وهي بشكل أدّق احنراف عن العالقة 

السوّية بني اجملتمع والسلطة.
من منطلق اقتناعنا باحلاجة الوظيفية لدى جمتمعنا إىل دولة قادرة، 
ومن اقتناعنا بأن الدولة القادرة ال ميكنها أن تكون، واقعيًا، إال 
دولة مدنية، سوف نتناول املسائل السياسية الشائكة اليت ترتكز 
على عالقات باخلارج يف حني تربز على شكل انقسامات داخلية، 
حتت أربعة عناوين: العداء إلسرائيل وسالح حزب اهلل والعالقة مع 

سوريا والبعد اإلقليمي والدولي للتحول يف لبنان.

مسألة العداء إلسرائيل
أعباء  به  يلتزم  من  على  يرتب  هو  بل  لفظيًا  موقفًا  العداء  ليس 
جسامًا. وال يكون العداء جديًا إن مل يكن مربرًا بأسباب وأهداف. 
الكيان  نعترب  دولة«،  يف  ومواطنات  »مواطنون  حركة  يف  حنن، 
وظيفية  تأدية  على  وقائمًا  لإلمربيالية  مباشرًا  جتليًا  الصهيوني 
حيوية هلا يف املنطقة عرب جتنيد طاقات اليهود عامليًا ضمن مشروع 
عنصري ديين عدواني. عداؤنا له ال يتوقف على مساحة حمتلة من 
األرض، قد تسوى، أو على ظلم إجرامي أحلقه بالشعب الفلسطيين، 
ينبع  هو  بل  به،  فيسلمون  للقهر  بعض ممثليه  يرضخ  قد  الذي 
من كونه، كمشروع سياسي يف األساس، يعارض شرعية الدولة 
عداء  بالتالي  وهو  جمتمعنا.  مصاحل  تأطري  تستطيع  وحدها  اليت 
أصيل. املشروع الصهيوني يتعامل مع اجملتمعات عمومًا بوصفها 
بوصفها ممرات  منطقتنا  مع  ويتعامل  وشبكات سلطوية،  طوائف 
لألنظمة،  الداخلية  الشرعية  دّك  على  ويثابر  ونفطًا،  اسرتاتيجية 
العنصرية  العصبيات  تعزيز  وعلى  الوطنية،  التحديثية  سيما  وال 
فيها )وحتى يف اجملتمعات الغربية(، وعلى ابتزاز األنظمة ومصاحل 

حكامها.

مسألة »سالح حزب اهلل«
هو  الذي  السالح  وليس  العالية،  القتالية  الكفاءة  أن  نعترب  حنن 
بضاعة تباع وتشرتى، اليت راكمها لبنانيون ولبنانيات يف املقاومة 
»حزب  هو  املقاومة  هذه  عناوين  وأبرز  اإلسرائيلي،  العدو  ضد 
وال  بها  التفريط  جيوز  وال  للبنان  كبريًا  رصيدًا  تشّكل  اهلل«، 
املساومة عليها، والنقاش فيها جيب أن يتمحور منذ اليوم األول 
حول انتقاهلا، مع احلفاظ على فّعاليتها، من مقاومة »طائفة« إىل 
منظومة وطنية، عسكرية طبعًا، ولكن أيضًا اجتماعية واقتصادية، 

تتوزع أعباؤها على اجلميع كما يعود نفعها إىل اجلميع.
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    املكابرة التي طالت لسنوات عديدة، تحت شعار شراء 
الوقت، قد زادت األعباء وراكمت الخسائر

مسألة العالقة مع سوريا
يف  سوّية  والسورية  اللبنانية  اجلمهوريتني  بني  العالقة  تكن  مل 
الفرنسي.  املنتدب-املستعمر  عن  استقالهلما  منذ  األيام  من  يوم 
الصعد  على  احلني،  ذلك  منذ  مفرتقني  اجتاهني  يف  سارتا  وقد 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية، نتيجة اختالف بنيتهما الطبقية 
وضعفت  اجملال  بنية  فتعّدلت  منهما.  كل  يف  السلطة  ومواقع 
الروابط التجارية بينهما وباتت مبادالتهما السلعية واخلدمية هزيلة 
سوريا  مارست  والرساميل.  العمالة  انتقال  وتائر  ارتفعت  بينما 
أما  هيمنة سياسية وعسكرية مباشرة على لبنان طوال 30 سنة. 
اليوم، وقد نزح إىل لبنان ما يقارب مليون ونصف مليون سوري 
ومتزق اجملال السوري داخليًا وحتول إىل ساحة صراع دولي، فقد 
بات كل من اجملتمعني مشّوهًا يف توازناته الداخلية. من هنا تصبح 
عمليتا إعادة اإلعمار يف سوريا وختطي اإلفالس يف لبنان حباجة إىل 
التشّوهات االجتماعية واالقتصادية يف كل منهما تكامليًا،  إدارة 
ولتعزيز وزن سوقيهما باملطلق وجتاه اخلارج. وهذا ال يكون إال 
لبنان تشكل  على أساس قيام دولة فعلية، مدنية ومقتدرة يف 

سندًا ملشروع مماثل ومتكامل يف سوريا.

البعد اإلقليمي والدولي للتحوّل يف لبنان
هو  مفصاًل،  واضحًا  اليوم  نطرحه  الذي  السياسي  مشروعنا 
املنطقة،  صعيد  على  مشروع  أيضًا  ولكنه  للبنان،  إنقاذ  مشروع 
أهلية وانفجارات  اليت تعيش واحدة من أسوأ جتاربها من حروب 
اجتماعية وتشّظي بناها ودوهلا. إن مشروع الدولة املدنية يف لبنان 
للمجتمعات  حصانة  العراق،  ومن  سوريا  من  بدءًا  املنطقة،  ويف 
من الطغيان الداخلي واحلروب األهلية ومحاية من اهليمنة اخلارجية 
احلاضرة دائمًا، وهو النقيض اجلوهري للمشروع الصهيوني. هذا 
البعد اإلقليمي مسؤولية لبنانية ال تنبع من أفضلية لبنانية بل من 
كون لبنان قد عاش احلرب األهلية وخرب تسلط زعامات احلرب بعد 
نهايتها قبل دول املنطقة بثالثة أو أربعة عقود، لكن هذا البعد 
والقادرة  العادلة  املدنية  الدولة  باملقابل ملشروع  يوفر  اإلقليمي 
يف لبنان زمخًا إقليميًا كبريًا. وهذا البعد، إذا مت تثمريه سياسيًا 
مؤّهل إلعادة اإلقليم إىل لعب دوره الطبيعي يف العامل وإىل إعادة 
التوازن إىل املنطقة عوضًا عن استباحتها من قبل العدو الصهيوني 

واإلمربيالية أواًل وتنازعها بني الدول اإلقليمية األخرى.

املرحلة الرابعة: انتخابات نيابية
القانون  وفق  نيابية  انتخابات  جُترى  االنتقالية،  الفرتة  نهاية  مع 
ارتضى  قد  جمتمعنا  يكون  حد  أي  إىل  فيتبنّي  اجلديد،  االنتخابي 
التضحية وليس اخلسارة ألنه اخنرط يف مشروع افتقده هذا الشرق 

منذ عقود إن مل يكن منذ قرون.
* أمني عام »مواطنون ومواطنات يف دولة«

كيف يحصل االنتقال؟
يطرح الناس عن حق سؤالني: أين قيادة احلراك؟ وكيف حيصل 

االنتقال؟
من أي منطلق يأتي السؤاالن؟ من قلق مزدوج من احلراك وعليه 
من  بأسره،  اجملتمع  يف  مستحكمة  هواجس  من  نتائجه،  وعلى 
يشارك يف احلراك، ومن يقف جانبًا، ومن ينتقده، على ضوء جتاربه 
املرة. هذه اهلواجس مالزمة للطوائف، فالطوائف ال تتشكل إال من 
اهلواجس حيال سلطة خارجية بالنسبة إليها، وهي تنتج اهلواجس 
بني بعضها البعض: سواء تلك الطوائف اليت َتشعر بقوة يف ظرف 
من الظروف وُتشعر باقي الطوائف بقوتها فتوّلد قلقًا لديها ولكنها 
تصبح معرضة لتهديدات اخلارج أو إغراءاته، أم تلك الطوائف اليت 
من  أو  الداخل  من  أو محاية  قوة  لتستعري  فتذهب  بضعف  تشعر 
اخلارج. وهذا ليس عارضًا وليس خاصًا بهؤالء أو أولئك، بل هو 
املنطقة  لبنان ويف كل  السلطة يف اجملتمع، يف  ترمجة لعالقات 
)سوريا والعراق( وهو ما بنى املشروع اإلمربيالي، من االستعمار 

إىل الصهيونية، فعله على أساسه.
حول ما ُيسمى »قيادة احلراك«، ال خيفى علينا أن أيادَي كثرية 
تتدخل يف مشهد الشارع، مباشرة أو من خالل وكالء حمليني، عرب 
التوجيه والتمويل واألخطر عرب بعض وسائل اإلعالم، ال سيما املرئية 
منها، من خالل صناعة »رموٍز« وتكريسها كعناوين »للثورة«، وهذا 
مسار بدأ خجواًل يف انطالق االنتفاضة، وكرب ويكرب يومًا بعد يوم، 
أطراف  داخلية ضمن  منه ترتاوح بني تصفية حسابات  واألهداف 
السلطة الساعية إىل الترّبؤ من املاضي والتموضع ملا بعد األزمة، 
من  االستفادة  إىل  جديدة تسعى  رأمسالية  أطراف  وتعزيز حظوظ 
البلد، واستهداف  يتبقى من مقدرات  ما  لتستحوذ على  اإلفالس 
املقاومة مبا هي مقاومة يف وجه العدو اإلسرائيلي، وليس مبا هي 

حزب شيعي يف تركيبة طائفية.
»قيادة  حول  اخلبيثة،  أم  الساذجة  سواء  الرومانسية،  املقوالت 
الثوررة« تؤول إىل تفتيت الضغط الشعيب عرب تظهري وجوه رمزية 
لتغذية النزاعات ضمنه وبعثرة مقاصده، عرب طرح مطالب جزئية أو 

شعارات شعبية حمّقة لكنها ال تصيب واقع ما نشهد وأسبابه.
احلراك الشعيب هو ظاهرة رفض وإسقاط لشرعية نظام سلطوي 
تعّثر وتعطلت أدواته اإلجرائية. املسؤولية جتاهه تكمن يف وضوح 
الطرح السياسي لنظام مغاير، انطالقًا من املعرفة واجلرأة وحرية 

القرار، وهذا ما حنرص عليه وما نطرحه اليوم.
أما حول االنتقال وكيفية حصوله، نقول أواًل إن االنتقال جيب أن 
يكون سلميًا، ألننا نعرف ما يف هذا البلد وحوله. ماذا يعين هذا 

القول؟
يعين أن سلطة األمر الواقع اليت تعّطلت إجرائيًا ما زالت مُمسكة 
وهو  يستمر،  أن  جيب  عليها  الضغط  جمتمعنا.  من  كبرية  بأجزاء 
مستمر حبكم تدحرج اإلفالس، الضغط باحلشر وبالتظاهر والوقائع، 
إمنا الضغط أيضًا بوضوح الطرح السياسي البديل، يضع كّل واحد 
من قياداتها، مخسة أو ستة أو سبعة، أمام مسؤولياته التارخيية، 
األفضل  خيارهم  يزول  بعدما  اثنني،  بني  خيارًا  أمامهم  ويرسم 
الواهم، أي استبقاء النظام الذي ألفوه: إما العنف والضياع وإما 
التفاوض على انتقال سلمي للسلطة إىل مرحلة انتقالية وفق صيغة 

سياسية حمددة هي اليت نطرحها يف هذه الوثيقة.
البلد،  هذا  أوالد  مجيعًا  حنن  البعض،  بعضنا  أوضاع  كّلنا  نعرف 
نريد  اللعني،  اإلرث  بإدارة  نقبل  ونتحملها،  مسؤوليتنا  نعرف 
االنتقال،  إمنا على شروط هذا  التفاوض،  أي  السلمي،  االنتقال 
ال  اليت  الواقعية  احلاجات  على  ونبنيها  األساسية  خياراتنا  حندد 
للصور  مطابقة  تكن  مل  وإن  والنتائج،  األسباب  حياهلا  تلتبس 
املألوفة لنظام السلطة منذ عقود، ولكن مسؤولية كل واحد منهم 
كبرية جدًا اليوم، وهي تتظّهر بسرعة مع سقوط مواقف اإلنكار. 
الوقائع  تدهور  وبني  املسؤولية  تيّقنهم هلذه  بني  اليوم  السباق 

املالية واالجتماعية واألمنية.
ولكون حزب اهلل هو القوة األكرب اليوم، ولكونه مستهدفًا، نقول إننا 
خنتلف مع حزب اهلل، مبا هو حزب فاعل مشارك يف السلطة، اختالفًا 
جذريًا يف املقاربة السياسية الداخلية، ونرى أنه اليوم، إذ يتصدى 
بكل رصيده، وهو كبري، حلماية النظام السياسي املتهاوي، إمنا 
يواجه ومينع فرصة إنقاذ جدية للمجتمع. فهو األقوى بني حلفائه، 
صوتهم  كان  وإن  والسياسية،  االنتخابية  قوتهم  يستمدون  منه 
أعلى من صوته، وخنتلف جذريًا مع هؤالء احللفاء كحركة أمل والتيار 
الوطين احلر. كما خنتلف جذريًا أيضًا مع القوى اليت حتاول مصادرة 
زالت  ما  ولكنها  باالستقالة،  احلكومة  من  قفزت  أن  بعد  الشارع 
يف صلب السلطة السياسية من خالل موقعها الطائفي كالقوات 

اللبنانية واحلزب التقدمي االشرتاكي وتيار املستقبل.
كل من يرى أن املسؤولية اليوم عاّمة، وأن مآسينا ليست قدرًا، 
وأن املبادرة واجبة، حنن مستعدون للنقاش معه يف هذا املشروع 
والقوى  والشخصيات  األحزاب  وحوله، وهذه مسؤولية  السياسي 
على  قادرون  ولكننا  مهّدد،  اجملتمع  هذا  مستقبل  أن  ترى  اليت 

املبادرة.

اإلفالس ومآالته التلقائية
اإلفالس  أصبح  اليوم  اإلفالس.  إىل  البلد  أخذ  من  حّذرنا  طاملا 
هو؟  ليس  ما  بداية  أو  فعليًا؟  اإلفالس  هو  ما  لكن  واقعًا.  أمرًا 
أو مفصل من مفاصل  أزمة  الدنيا، بل هو  اإلفالس ليس نهاية 
إدارته. كيف يتجلى  بنتيجة كيفية  تاريخ اجملتمعات، تتغرّي حكمًا 

اإلفالس؟
ببساطة شديدة، حيصل تدهور مفاجئ يف القيمة الفعلية ملداخيل 
بهذه  شراؤه  ميكن  ما  أي  الفعلية  القيمة  وملّدخراتهم،  الناس 
املداخيل وهذه املدخرات من السلع واخلدمات، مبعزل عن تقلبات 

أسعار صرف النقد.
إّما بسبب إغالق  املداخيل تنخفض بسرعة هائلة نتيجة اإلفالس، 
املؤّسسات أو ختفيض دوامات العمل لتخفيض الرواتب، من دون 
حبثًا  بالدهم  هاجروا  الذين  األجانب  والعامالت  العّمال  ننسى  أن 
البالد  هذا  يف  دوالرات  تبَق  مل  أنه  لليوم  يعوا  ومل  عمل،  عن 
ليحّولوها إىل أسرهم. اإلفالس يصيب أيضًا املّدخرات املودعة يف 
املصارف، فيعجز أصحابها عن سحبها أو احلصول عليها. واإلفالس 
يطال السلع واملواد األساسية اليت ال يعود املستوردون قادرين 
على تسديد أمثانها للموردين يف اخلارج حتى لو كان املستهلكون 
ميلكون دخاًل أو حسابات يف املصارف. وقد بدأت تشّح أو ُتفقد 
أعلنت  اليت  األساسية  الطبية  املعّدات  وأخطرها  األسواق،  من 
املستشفيات أنه مل يبَق يف مستودعاتها إاّل ما يكفي لشهرين، 
وهو ما سيؤّدي وفق املستشفيات نفسها إىل زيادة عدد الوفيات 

مبعّدل ألفي وفاة سنويًا.
هذا هو اإلفالس وهذه تداعياته. نصل إىل السؤال التالي: ماذا 
وعلى  كراسيها  على  رازحة  الفاشلة  السلطة  بقيت  إذا  سيحصل 
الصدور؟ عمليًا، من يستطيع اهلجرة سوف يهاجر، فال يبقى سوى 
من مل يستطع للهجرة سبياًل، وهؤالء بغالبيتهم فئات حتتاج إىل 
أصحاب  أيضًا  وسيبقى  واحلماية.  والرعاية  االجتماعية  التقدميات 
الرساميل واملضاربون الذين ينتظرون اإلفالس بل يتلّهفون له، 
كي يبيع الناس ممتلكاتهم بأخبس األمثان بغية تأمني مستلزماتهم 
احلياتية األساسية، وتقوم الدولة أيضًا ببيع ملمتلكاتها ومؤّسساتها 
»الورقة  مّسي  ما  ورد يف  مبا  هنا  ونذّكر  نفقاتها،  لسّد  امُلنتجة 
وامليديل  اخللوي  وشبكيت  واملرافئ  املطار  بيع  عن  اإلصالحية« 

إيست وغريها.
هذا حتديدًا ما يتّم احلديث عنه يوميًا: جتهيز البالد، اليت لكّل منا 
بـ«فرق عملة«. وهذا ما  فيه جتارب وذكريات حلوة ومّرة، للبيع 
»مواطنون  حركة  أطلقنا  عندما  سنوات  أربع  منذ  منه  نتخّوف  كّنا 

ومواطنات يف دولة«.
هذا ما حيصل متامًا، لكن هل هو قدر حمتوم؟ كال. هناك بديل، 
فيه،  واملواطنات  املواطنون  اليوم جمتمعنا،  الدولة.  هو  والبديل 
من  أدنى  حّد  إىل  أيديولوجية،  وال  عقائدية  ال  وظيفية،  حباجة 

التماسك، وإىل أداة امسها الدولة.
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

 2019 الثاني  تـشرين   23 Saturday 23 November 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2019 الثاني  تـشرين   23 Saturday 23 November 2019الـسبت 

فرضت تداعيات  العدوان اإلسرائيلي  
على  بُقّوة  نفسها  غّزة  قطاع  على 
الكيان  يف  السياسية  املنظومة 

اإلسرائيلي.
تصريف  حكومة  رئيس  وسيدفع 
األعمال يف الكيان اإلسرائيلي بنيامني  
الفلسطينية  الدماء  ضريبة  نتنياهو  
خالل  ُهِدَرْت  اليت  والربيئة،  الذكية 
 34 حاصدة  القطاع،  على  عدوانه 
على  جرحى   110 من  وأكثر  شهيدًا 

مدى األيام الثالثة.
مل  عصيبة،  أيامًا  نتنياهو  ويعيش 
قبل،  من  مبثلها  مّر  أْن  له  يسبق 

وتتمحور حول:
االنتصار،  لوهم  بالرتويج  الفشل   -
»احلزام  عملية  عليه  أطلق  الذي 
خصومه  فاستخدمه  األسود«، 
منع  يف  بإخفاقه  ضّده،  السياسيون 
إطالق صورايخ امُلقاومة من قطاع غّزة، 
واليت أمستها عملية »صيحة الفجر«، 
وامُلستوطنات  امُلُدن  فتساقطت على 

يف فلسطني امُلتّلة.
الرئيس  بني  امُلفاوضات  م  تقدُّ  -
امُلكّلف تشكيل احلكومة  بيين غانتس  
بيتنا«   »إسرائيل  حزب  ورئيس 
أفيغدور ليربمان ، جلهة تشكيل حكومة 
ب استمرار دعم 10  انتقالية، مع ترقُّ
نّواب من »القائمة العربية امُلشرتكة«، 

اليت هلا مصلحة باإلطاحة بنتنياهو.
القضائي  امُلستشار  إصدار  ب  ترقُّ  -
قراره  مندلبليت،  أفيحاي  للحكومة 
اليت  ملفات  الفساد   يف  االتهامي 
صدورها  وامُلتوّقع  نتنياهو،  ُتواجه 

خالل األيام القليلة امُلقبلة.
ك الرئيس األمريكي  دونالد  - عدم متسُّ
فيه  يرى  بدأ  بعدما  بنتنياهو،  ترامب  
ِعبئًا ثقياًل عليه، إثر فشله يف تشكيل 
السابقة  االنتخابات  ُبعيد  احلكومة، 
 -  2019 نيسان   9 بتاريخ  جرت  اليت 
اليت  الكبرية  اهلدايا  من  الرغم  على 
بالقدس  االعرتاف  من  عليه،  أغدقها 
اإلسرائيلي،  للكيان  عاصمة  دة  امُلوحَّ
أبيب  تل  بالده من  قبل نقل سفارة 
إليها، وتتويج ذلك باالعرتاف بسيادة 
على  هضبة  اإلسرائيلي  االحتالل 
وانعكاس   - امُلتل  السوري  اجلوالن  
القرن «،  » صفقة  فشل  على  ذلك 
عنها  لإلعالن  ترامب  يعمل  كان  اليت 
بعد تشكيل نتنياهو احلكومة األوىل، 
وتأجيلها إىل الثانية، لكنه فشل يف 

كلتيهما.
لذلك، فإّن أكثر من طرف أصبح  له 
مصلحة يف حتريك اجلمود داخل الكيان 

اإلسرائيلي.
جدًا  هاّمة  هذه  الساعات  وُتعترب 
الكيان  داخل  السياسية  احلياة  يف 
اإلسرائيلي، حيث تنتهي امُلهلة اليت 
الكيان  رؤوفني  رئيس  بها  فّوض 
احلكومة،  تشكيل  غانتس  ريفلني ، 
إىل  األمر  إعادة  ستتم  وعندها 
أعضائها،  أحد  لتكليف  »الكنيست« 
نائبًا   61 تواقيع  مجع  ُيكنه  الذي 
بـ21 يومًا  ُمّددة  ُمهلة  للتشكيل يف 
إىل  ه  التوجُّ وإال  للتمديد،  قابلة  غري 
لـ«الكنيست«  جديدة  عاّمة  انتخابات 

تكون الثالثة خالل أقل من عام.
خماطر وتبعات إجراء انتخابات جديدة، 
الكيان  ُياول املسؤولون يف  ما  هو 
عدم  إىل  نظرًا  به،  جتنُّ اإلسرائيلي 
من  التمثيل  مقاعد  ذات  نيل  ضمان 
والتكاليف  األحزاب،  بعض  ِقبل 
الكيان،  ُموازنة  ُترِهق  اليت  الباهظة 

غانتس وليربمان ُيطوِّقان نتنياهو بالتواُفق على 
تشكيل حكومة... هل تدعمها »امُلشرتكة«؟

واليت تبلغ حواىل 1.6 مليار شيكل، ما 
يعين أّن تكلفة االنتخابات الثالثة مع 

اخلسائر تناهز 7.5 مليارات شيكل.
وشهد يوم أمس )األحد( سلسلة من 
اللقاءات كان مورها غانتس، لتأمني 
ضمان 61 صوتًا - أي بدعم ليربمان 
أمل  على  امُلشرتكة«،  و«القائمة 
انضمام أحزاب من »ُمعسكر اليمني«، 
قرارات  بعد  تفّككه  على  ُمراهنة 

امُلستشار القضائي ضد نتنياهو.
حزبي  من  التفاوض  ِفرق  وأعلنت 
غانتس  بزعامة  أبيض«  »أزرق 
ليربمان،  برئاسة  بيتنا«  و«إسرائيل 
أمس، االتفاق على اأُلُسس واخلطوط 
يف  جديدة  حكومة  لتشكيل  العريضة 

الكيان اإلسرائيلي.
م حقيقي  وأوضح احلزبان »إحراز تقدُّ
وُمهم جدًا يف امُلفاوضات اليت جرت 
الدين  بأساسيات  وتتعّلق  بينهما، 
سياسيًا  العاّمة  والقضايا  والدولة 

وأمنيًا واقتصاديًا«.
االتفاق  جرى  ما  صورة  تّتضح  ومل 
عليه، إال أّن هذا االتفاق يعين تشكيل 
حكومة يرتأسها غانتس مُبشاركة أحزاب 
»العمل  وسط«:   - »اليسار  ُمعسكر 
الديقراطي«  و«املعسكر  غيشر«   -
ودعم »القائمة العربية امُلشرتكة« من 
لكن  أقلّية،  حكومة  اخلارج، وستكون 

تعين توجيه ضربة قاسية لنتنياهو.
وأعطى ليربمان الضوء األخضر لفريق 
ل إىل اتفاق  التفاوض عن حزبه بالتوصُّ
سيجتمع  حيث  أبيض«،  »أزرق  مع 
من  )اإلثنني(،  اليوم  احلزبني  ُمّثلو 
العريضة  اخلطوط  على  التوقيع  أجل 

لالتفاق.
»أزرق  حتالف  يف  مسؤولون  وقال 
أبيض« »مل ُنهِمل فكرة حكومة الوحدة 
نفسه  الوقت  يف  لكن  الوطنية، 
انتقالية  حكومة  إنشاء  على  ع  ُنشجِّ
مُبشاركة التحالف، و«العمل - غيشر« 
تشكيل  متَّ  إذا  بيتنا«.  و«إسرائيل 
مثل هذه احلكومة، فهي ليست سوى 
بهدف  امُلفاوضات  من  ُمؤقتة  مرحلة 

تشكيل حكومة أوسع بكثري«.
ووّجه غانتس انتقادات شديدة اللهجة 
إىل نتنياهو، واتهمه بعرقلة ُماوالت 
واسعة،  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل 
»الحظُت  »فيسبوك«:  على  وكتب 
أّنك استعملَت حالة طوارئ بسبب أّن 

هناك احتماالت
كال،   لكن،  قريبًا،  حكمك  النتهاء 
القذائف  مئات  هي  الطوارئ   حالة 
ُمواطين  على  ُتطَلق  اليت  الصاروخية 

دولة إسرائيل«.
وتابع غانتس يف تغريدته: »نتنياهو، 
كل  سأفعل  تستوعب،  أْن  عليك 
إىل  امُلواطنني  جر  من  ملنعك  شيء 
قلت  لقد  الثالثة،  للمّرة  انتخابات 
أخرى  مّرة  وأدعوك  الوقت  كل  ذلك 
اليوم، تعال لتوجيه امُلفاوضات دون 
اليمني،  شرط احلصانة، ودون كتلة 
ودون أي حيل، فما جنح معك مُلّدة 10 

سنوات لن يعمل بهذه املرحلة«.
واصل  نتنياهو  فإّن  املقابل،  يف 
بأّنه  إياه  ُمّتهمًا  غانتس،  ضد  محلته 
ضيقة  حكومة  تشكيل  على  يعمل 
تعتمد على أصوات ُنّواب من »القائمة 

امُلشرتكة«.
احلكومة  اجللسة  نتنياهو  وترأس 
ُنهاِجم  »سوف  ُمعلنًا  األسبوعية، 
ولقد  بنا،  املساس  ُياول  َمْن  كل 
أهدافها،  األسود  احلزام  محلة  حّققت 

هيثم زعيرت
إحتجاجات،  حراك،  إنتفاضة،  »ثورة«، 
إخل... أمساء كثرية ختتلف تبًعا ملوقف 
النتيجة  لكّن  يدث،  ّما  امُلتكّلم 
واحدة!  لبنان  يعيش حالًيا إحدى كربى 
وحتديًدا  احلديث،  تارخيه  يف  األزمات 
منذ نهاية احلرب يف العام 1990 حتى 
مضاجع  يقّض  الذي  والسؤال  اليوم. 
اللبنانّيني مجيًعا من دون إستثناء، هو: 

كيف سنخرج من األزمة احلالّية؟.
ُيكن  اليت  »السيناريوهات«  بني  من 
القريب،  امُلستقبل  يف  حتصل  أن 
مخسة  تعداد  من  ُبّد  ال  املتوّسط،  أو 
بنسب  ولّو  َمطروحة،  »خمارج« 

ُمتفاوتة:
تصريف  حكومة  رئيس  ُموافقة  أّواًل: 
حكومة  على  احلريري   األعمال  سعد 
يزال  ال  خيار  وهو  سياسّية،  تكنو 
مرفوًضا حتى اللحظة من جانب رئيس 
خُيِرج  لن  أّنه  حبّجة  امُلستقبل«،  »تّيار 
الناس من الشارع، حيث لن ُيسمح له 
بالعمل مُلعاجلة الوضع من دون عراقيل 
املزيد  تقديم  يتّم  رمّبا  لكن  داخلّية. 
من التنازالت من جانب حتالف »التّيار 
الشيعي «،  و« الثنائي  احُلّر«  الوطين 
بعدد  السياسي  التمثيل  ُيصر  حبيث 
يستفّزون  ال  الذين  الوزراء  من  قليل 
الشارع، لريضخ احلريري عندها وُيوافق 
حبيث  حصلت،  التسوية–إن  هذه  على 
واسًعا،  السياسي  الغطاء  ُيصبح 
مُلواجهة أي إعرتاضات ُمرتقبة من جانب 

الشارع.
ثانًيا: ُموافقة حتالف »التّيار« و«الثنائي 
الشيعي« على  حكومة تكنوقراط ، حبيث 
تشكيل  قبل  ُمسبق  تفاهم  يصل 
ُحكمها  فرتة  تكون  أن  على  احُلكومة، 
َمصورة  وصالحّياتها  زمنًيا،  ُمّددة 
واملالي  اإلقتصادي  الشأنني  مُبعاجلة 
فقط ال غري، على أن يتّم جتميد وإرجاء 
السياسّية  أّي من األمور  أّي حبث يف 
امُلهّمة. وعلى الرغم من ُمعارضة حتالف 
»التّيار« وقوى »8 آذار« احلازم حالًيا، 
السياسّيني  من  خالية  حكومة  ألي 
بشكل كامل، فإّن اإلحتمال يبقى قائًما 
أّن  باعتبار  جًدا،  ضئيلة  بنسبة  ولّو 
واملالي،  اإلقتصادي   ضغط  اإلنهيار 
قد يدفع إىل تبديل األولويات، خاصة 
ُمسبًقا  التفاهم  يف  النجاح  حال  يف 
إمتام  بعد  احُلكومة  إستقالة  موعد  على 
ُمهّمة إعادة الثقة. لكن حتى اليوم، ال 
إىل  بالنسبة  القائم  هو  الرفض  يزال 
جتاوًزا  ُيشّكل  أّنه  حبّجة  اخليار،  هذا 
األخرية،  النيابّية  اإلنتخابات  لنتائج 
ُمعادية  خارجّية  إلمالءات  وتنفيًذا 
وكذلك  وامُلمانعة«،  »امُلقاومة  ملور 
الذي  الطائف  ُدستور  على  إلتفاًفا 
احلكومة  بيد  التنفيذّية  الُسلطة  يضع 
ُمتمعة، ما يستوجب متّتعها حبّد أدنى 

من الوجود السياسي.
من  نهائًيا  احلريري  خروج  ثالًثا: 
أمام  اجملال  وإفساح  التكليف،  سباق 
تكنو  حكومة  لتقود  ُيسّميها،  شخصّية 
بغطاء  وكذلك  بغطائه  حتظى  سياسّية 
الشيعي«.  و«الثنائي  »التّيار«  حتالف 
لكّن ُماولة مترير إسم الوزير السابق  
ممد الصفدي  األسبوع املاضي، جاءت 
اخليار.  هذا  إىل  بالنسبة  ُمشّجعة  غري 
إختيار  جرى  لّو  املوقف  تبّدل  ولرمّبا 
من  احُلكومة  لرئاسة  أخرى  شخصّية 
التقليدّية،  السياسّية  امَلنظومة  خارج 
عرقلة  أّن  تعترب  عّدة  جهات  أّن  علًما 
ا من رئيس »تّيار  هذا اخليار تتأّتى سرًّ
امُلستقبل«، قبل أن تكون من اخلشّية 

كيف سنخرج من األزمة...

 القلق ُيالحق اللبنانّيني!
من عدم جتاوب الناس يف الشارع مع 
هذا الطرح، حيث ُيرّدد ُخصوم رئيس 
احلكومة امُلستقيل أّن هذا األخري يسعى 
لتعزيز شروط تفاوضه عرب إطالق هذه 
املوضوع  هذا  أّن  علًما  امُلناورات، 
بني  متبادلة  إعالمّية  بردود  تسّبب 

»التّيار« و»امُلستقبل«.
وتشكيل  احلريري،  عن  التخّلي  رابًعا: 
»لون واحد«، وهذا خيار يعين  حكومة 
عملًيا اخلروج عن »التسوية الرئاسّية« 
يتّم  حبيث  الداخلّي،  امُلستوى  على 
امُلستقبل«  »تّيار  من  كل  إخراج 
وحزبي »القوات اللبنانّية« و« التقدمي 
لكل  خالًفا  احُلكم،  من  اإلشرتاكي « 
تفاهمات التسوية، يف حني يبقى كّل 
 8« وقوى  احُلّر«  الوطين  »التيار  من 
هذا  أّن  باعتبار  الُسلطة،  داخل  آذار« 
يف  عددّية  أغلبّية  يلك  األخري  الفريق 
بهذا  القيام  وُيكنه  النيابي،  اجمللس 
األمر. لكن ال شّك عندها أّن هذا الفريق 
سُيواجه ُمعارضة داخلّية شرسة، إضافة 
إىل ُضغوط خارجية ُمتصاعدة. وسيكون 
اإلحتجاج  موجة  إستغالل  السهل  من 
أكثر من  الشعيب بشكل أكرب من قبل 
فريق سياسي، مع ما يعنيه هذا األمر 
من خماطر إضافية على اإلستقرار، ومن 
تصاعد ألجواء التوّتر القائمة، من دون 
أن ننسى خماطر ُسقوط كل القروض 
بضغط  سيدر «،  » مؤمتر  يف  امَلوعودة 
زيادة  يريد  ال  أمريكي–غربي-خليجي 
ال  وامُلمانعة«،  امُلقاومة  »مور  ُنفوذ 

ملًيا وال إقليمًيا.
خامًسا: بقاء حال امُلراوحة لفرتة طويلة، 
مبعنى أن تدور اجلهود القائمة للتكليف 
مّرة  كل  ُمفرغة،  حلقة  يف  وللتشكيل 
لسبب أو ألسباب ُمعّينة، حبيث يتقّدم 
تصريف  حكومة  تعويم  خيار  عندها 
األعمال، جتّنًبا للفراغ الكامل. لكّن هذا 
خُمتلف  بني  سوًءا  األكثر  ُيعترب  اخليار 
أكثر من  وُيعارضه  السابقة،  اخليارات 
اإلستقرار  على  أضراره  ألّن  طرف، 
الداخلي ال حُتصى وُمدّمرة، خاصة على 
وعلى  واملالي.  اإلقتصادي  الوضعني 
الرغم من أّن رئيس اجلمهورّية العماد  
إستشارات  إطالق  يؤّخر  عون   ميشال 
التكليف بشكل ُمتعّمد، منًعا ألن ُيسك 
رئيس احلكومة امُلكّلف بزمام اللعبة، من 
دون توّفر الُقدرة على سحب التكليف 
منه يف حال تأّخره عن إمتام التأليف–كما 
حصل عند  تشكيل احلكومة  احلالّية ُبعيد 
املعلومات  فإّن  النيابّية،  اإلنتخابات 
ُتشري إىل أّن األمور لن تستمّر َمفتوحة 
امُلراوحة  إىل ما ال نهاية، وأن مسألة 
النيابّية  اإلستشارات  موعد  حتديد  يف 
لن تتجاوز بضعة أّيام أو أسابيع قليلة 

على أبعد تقدير.
يف اخلالصة، ال شّك أّن لكل »خمرج« 
التداول،  يف  امَلطروحة  املخارج  من 
َمرهونة  واألمور  وحسنات،  سّيئات 
باختالف تقييم كل فريق من األفرقاء 
جناح  لنسبة  الرئيسّيني،  الداخلّيني 
الُضغوط  حلجم  وكذلك  إقرتاح،  كل 
أن  إنتظار  ويف  امَلرغوبة.  اخلارجّية 
ذاك،  أو  اخليار  هذا  حنو  األمور  تتجه 
ال شّك أّن اللبنانّيني يعيشون حااًل من 
ُمستقبلهم  على  ليس  الشديد،  القلق 
على  إّنا  فحسب،  أوالدهم  وُمستقبل 
حاضرهم أيًضا. واخلوف األكرب من أن 
ُمعاجلته  تتّم  مل  القلق–ما  هذا  يتحّول 
التام  اليأس  من  حال  إىل  بسرعة، 
والنقمة على كل شيء وحتى إىل العوز 

واإلفتقار إىل لقمة العيش!.

ناجي س. البستاني
وسياستنا األمنية مل تتغري«.

خالل  االتصاالت   نتنياهو،  واّدعى 
عن  وزراء  مع  أجراها  اليت  اهلاتفية 
يدور  »احلديث  أّن  »الليكود«،  حزب 
تاريخ  يف  تكن  مل  طارئة،  حالة  عن 
االنتخابات  هذه  إسرائيل«.  »دولة 
كارثة، لكن إنشاء حكومة تعتمد على 
إّنه  أكرب.  كارثة  هو  العربية  األحزاب 
خطر تارخيي على أمن إسرائيل. حتى 

لو كان من املعارضة«.
وبني تهويل نتنياهو ومناورة غانتس، 
كتب ليربمان تغريدة على »فيسبوك«: 
احلامسة،  اللحظة  إىل  وصلنا  »لقد 
ُبدَّ  وال  االنتهاء،  على  ُيوِشك  الوقت 

من إنهاء األكاذيب والتالعب«.
االنتخابية،  احلملة  »خالل  وأضاف: 
 63 مدار  وعلى  النتائج،  إعالن  ومنذ 
يومًا، ُعْدُت ودعوُت نتنياهو وغانتس 
إرادة  تعكس  وحدة،  حكومة  لتشكيل 
طلباتنا  كل  جتاهل  نتنياهو  الناخب. 
لكن  التقينا،  غانتس  بالتفاوض، مع 
ضّيقة  لديه  األمور  أّن  يبدو  ما  على 

وغري متينة«.
واحد  شيء  »هناك  ليربمان:  وتابع 
موقفهم  الناخبون  قال  لقد  واضح، 
الغالبية  االقرتاع،  صناديق  يف 
ُيريدون حكومة وحدة وطنية  العظمى 

بني الليكود وأزرق أبيض«.
لكن  ذلك،  يعرف  »اجلميع  وأضاف: 
وحدة  حكومة  تشكيل  دون  يول  ما 
هو  ثالثة،  انتخابات  وجتّنب  وطنية 
اليت  الشخصية  واملصاحل  الـ«أنا« 

تضر مُبستقبل دولة إسرائيل«.
الوقت  هذا  »يف  ليربمان:  وختم 
أمنية  حتديات  ُنواجه  بالتحديد، 
والشلل  و الشمال ،  يف  اجلنوب  
الصحي،  النظام  وانهيار  االقتصادي 
لذا أدعو مّرة أخرى نتنياهو وغانتس، 
ل املسؤولية كقيادة قبل فوات  لتحمُّ

األوان«.
فيما خاطب رئيس الكيان اإلسرائيلي 
غانتس  من  كاًل  ريفلني  رؤوفني 
خالفاتهما  »يدعا  بأْن  ونتنياهو 
الشخصية جانبًا، ألّن الشعب ال يريد 

املزيد من االنتخابات«.
يف غضون ذلك، ما زالت اجملازر اليت 
ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي، بعدوانه 
شجبًا  بظالهلا  ُتلقي  غّزة،  قطاع  على 
امُلفاجأة حبجم  وأيضًا  دولية،  وإدانة 
رد امُلقاومة على امُلغامرة اإلسرائيلية، 
اليت كان فيها العمود الفقري » سرايا 
لـ«حركة   العسكري  القدس «  اجلناح  
اغتيال  على  رّدًا  اإلسالمي «،  اجلهاد 
قائد املنطقة الشمالية فيها بهاء أبو 

العطا )42 عامًا(.
سبب  أّن  عن  التحقيقات  وكشفت 
شن  يوم  منزله  العطا يف  أبو  تواجد 
ملفاجأة  كان  اإلسرائيلي،  العدوان 
العائلة  مع  باالحتفال  ليان،  ابنته 
يكن  مل  بعدما  العاشر،  ميالها  بعيد 
فرتة  منذ  عائلته  أفراد  شاهد  قد 
طويلة، فكانت أعني عمالء » الشاباك « 
ذ  الطريان احلربي  ترصده، قبل أْن ُينفِّ
اإلسرائيلي  غارة عند الثالثة والنصف 
من فجر الثالثاء يف 12 تشرين الثاني 
اجلاري، على منزله يف منطقة املنطار 
- شرق حّي الشجاعية - شرقي مدينة 
غزة، امُلؤّلف من طابقني، ما أدى إىل 
 4 وجرح  أمساء،  وزوجته  استشهاده 
من أبنائهما، هم: سليم، مّمد، ليان 
وفاطمة، وجارتهم حنان حلس، وتدمري 

املنزل وعدد من املباني اجمُلاورة.
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اهتمامها  أن  حقيقة  اسرائيل  في  تخُ ال 
تنطوي  مما  ينبع  اللبنانية  الساحة  بتطورات 
بأمنها  تتصل  وفرص  تهديدات  من  عليه 
القومي واسرتاتيجيتها االقليمية. وال فرق يف 
ذلك بني ما إذا كانت هذه التطورات نتيجة 
داخلية.  ديناميات  نتيجة  أو  مسبق  تطيط 
توقع من تل أبيب أو واشنطن االكتفاء  وال يخُ
مبراقبة أي مسار سياسي أو شعيب من بعيد 
من دون أي تدخل لضمان توجيهه مبا حيقق 
مصاحلهما، أيًا كانت انطالقته أو شعاراته أو 
بقدر  مرجحًا وحمسومًا  االمر  ويصبح  أهدافه. 
عالقته وتأثريه على أولويات اسرائيل االمنية 

واالسرتاتيجية.
االمنية  الشؤون  معلقي  أهم  أحد  أمجل  وقد 
اليت  الرؤية  ميلمان،  يوسي  االسرائيلية، 
خياراتها  حتديد  يف  اسرائيل  منها  تنطلق 
اللبنانية،  الساحة  تطورات  ازاء  ورهاناتها 
بشكل مباشر أو عرب الواليات املتحدة، وحدد 
بشكل صريح ومباشر، يف مقالة حتت عنوان 

»العيون على حزب اهلل:

 كيف تنظر إسرائيل اىل مستقبل احلراك 
علي حـيدر

تسيطر على تقديرات املعلقني واخلرباء على خلفية سلسلة طويلة 
يف  املاضية  السنوات  خالل  اخلاطئة  والرهانات  التقديرات  من 

مواجهة حزب اهلل وسائر أطراف حمور املقاومة.
 وهو ما أشار اليه ايضا، ميلمان، حمذرًا من »سوء الفهم لدى 
احملللني االستخباريني وحتى اخلرباء واالكادمييني املستقلني اليت 

تذّكرنا باالخفاقات السابقة يف ايران والعامل العربي«.
أمجل ميلمان السيناريوهات اليت حتضر يف الساحة االسرائيلية، 
بنوعني متضادين. االول ميكن أن يؤدي اىل »اضعاف... حزب 
اهلل«، وعلى النقيض منه أن »خيرج حزب اهلل أقوى«. ولفت اىل 
أن السيناريو األول »سيعود بالنفع على املصاحل االسرائيلية«، 
مضيفًا أن حزب اهلل ليس فقط عدوًا لدودًا إلسرائيل، بل يعترب 
نفسه ايضًا حركة متجّذرة يف لبنان. ويف ضوء ذلك، لفت ميلمان، 
اىل أنه »ال عجب ان قادة االجهزة االمنية اإلسرائيلية تشجّعهم 
حقيقة أن الشيعة اللبنانيني يتظاهرون يف شوارع بريوت، واالهم 
وتوقف  اهلل«.  حزب  معقلي  أي  والنبطية،  بعلبك  يف  ذلك  من 
العام  االمني  اىل  توجيهها  مت  اليت  االساءات  عند  ايضا  ميلمان 
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل، مؤكدا على أنها »تدغدغ مسامع 

اإلسرائيليني، وشتمه نعمة إلسرائيل«.
النعكاس  الوصف  هذا  يف  انطلق  ميلمان  أن  الواضح  ومن   
ادراك  من  االسرائيلية،  الساحة  اهلل، يف  السيد نصر  استهداف 
دقيق لألهداف )اشار يف مقالته اىل حديث مع جهات استخبارية 
نصر  السيد  شخصية  واستهداف  املس  يف  الكامنة  اسرائيلية( 
اهلل، خاصة أنه حتّول اىل »مركز ثقل« للمقاومة حبسب جملة جيش 

العدو »معرخوت« )»األخبار« - 26 تشرين الثاني 2018(.
 عكس هذا التقييم لدور األمني العام حلزب اهلل مستوى حضور 
تأثريه - لدى مؤسسات العدو - يف وعي بيئة املقاومة وبلورة 

خياراتها ومواقفها. 
اجليش  أركان  رئيس  ايضًا  االستهداف  اىل هذا  أملح  أن  وسبق 
السابق غادي ايزنكوت يف حماضرة له عندما كان يتوىل منصب 
قائد املنطقة الشمالية، عام 2010، بالقول إن »الشيعة مركز ثقل 
حزب اهلل«، ويعين ذلك يف قواعد الصراع أنها هدف مباشر ينبغي 
يعين  إسقاطها  أن  من  انطالقًا  املتاحة،  السبل  بكافة  استهدافه 

االنتصار يف املعركة.

    السيناريوهات االسرائيلية ملآالت الحراك: اضعاف حزب اهلل أو أن 
يخرج منه أقوى

بنظر  لبنان،  يواجه  الذي  الثاني  السيناريو  أن  ميلمان  وتابع 
أن  ميكن  لبنان  يشهده  الذي  احلراك  أن  هو  اإلسرائيليني، 
ببطء،  تبو  أن  أو  املظاهرات  »فيتم سحق  عكسية  بنتائج  يأتي 
ويؤكد  البالد«.  على  هيمنة  اكثر  وحتى  اقوى  اهلل  حزب  وخيرج 
معلق الشؤون األمنية بذلك على وجود خشية حمتملة يف الساحة 
االسرائيلية من مآل التطورات اللبنانية. ومن الطبيعي كما هو منط 
التفكري االسرائيلي - واالدق املخاوف االسرائيلية - يف مثل هذه 
احلدود  اىل  العسكرية  اهلل ضرباته  يوجه حزب  أن  من  احملطات، 

االسرائيلية.
وختم معلق الشؤون االمنية مقالته بأنه »بغض النظر عما ستفضي 
اليه املظاهرات اللبنانية، سيبقى لبنان - من منظور إسرائيلي - 
قبل أي شيء )آخر( أرض حزب اهلل. وحزب اهلل بالنسبة إلسرائيل 
يساوي ايران بطموحاتها للهيمنة والسيطرة يف املنطقة«. وهو ما 
يعين أن معيار اسرائيل األول واألخري يف هذه املرحلة التارخيية 
اليت مير بها الصراع يف املنطقة، يف الرهان والتخطيط واملوقف 
واخليار، من أي مستجد اقليمي، هو مقدار تأثريه السليب على من 

تراه تهديدًا اسرتاتيجيًا ووجوديًا هلا.

طَوت القوى السياسية ورقة الوزير السِابق حممد الصفدي، وعادت 
اىل املرّبع األول يف مفاوضات تأليف احلكومة. الواقع السياسي 
أصبح أكثر توترًا مع حرب البيانات اليت انفجرت بني »املستقبل« 

و«الوطين احلر« بعَد حماولة كل منهما التنصل من ترشيحه.
طِبق األزمة اإلقتصادية واملالية والنقدية على البالد،  يف وقت تخُ
على  إلغاء  حرب  احلريري  سعد  املستقيل  احلكومة  رئيس  يقود 
كل »منافسيه«. كل شخصية مرّشحة ألن تكوَن خلفًا له لتأليف 
درك  درجة لديه على الئحة »احلرق«. يف األصل، يخُ احلكومة باَتت مخُ
ستبعد، حبكم  احلريري أن الرئيس السابق فؤاد السنيورة خيار مخُ
السابقان  الرئيسان  له  قّدم  وقد  والشعبية،  السياسية  الغضبة 
نفسه  منهما  كل  استبَعد  بأن  خدمة  سالم  ومتام  ميقاتي  جنيب 
السابق  الوزير  إسم  اإلتفاق على  الِسباق. ووجد يف  بنفسه عن 

حممد الصفدي فرصة إلزاحته، وجنح يف ذلك.
أساسًا، راهن احلريري على إسقاط الصفدي يف الشارع، وصدق 
أكدت  وتصرحيات  تسريبات  إثر  الشعبية  النقمة  تفاقمت  رهانه. 
توافق القوى السياسية الرئيسية يف البالد على تكليف الصفدي 
كمل 48 ساعة رئيسًا  قبل بدء اإلستشارات مبوجب الدستور، فلم يخُ
إفرتاضيًا. أعلن انسحابه، بعد تنصل رؤساء احلكومات السابقني 
من دعمه وتأكيدهم ترشيح احلريري، لكنه ربطها »بصعوبة تشكيل 
وتتخذ  السياسيني،  األفرقاء  من مجيع  مدعومة  تجانسة،  مخُ حكومة 
إجراءات انقاذية فورية تضع حدًا للتدهور اإلقتصادي واملالي«. 
ومنها  احلكومية،  املفاوضات  حمركات  انطفأت  النقطة  هذه  عند 
اندلعت حرب بيانات بني متفاوَضني أساسَيني بعد حماوالت كل 
منهما نفض يده من الصفدي الذي ظهر يف نهاية األمر »كمرّشح 

يتيم«. حرب سرعان ما انضّم اليها طرف ثالث هو الصفدي!
فصباَح أمس، أعلن املكتب اإلعالمي للحريري أّن »باسيل هو من 
اقرتح وبإصرار مرتني إسم الوزير السابق حممد الصفدي لرئاسة 
عليه  موافقته  إبداء  اىل  سارع  »احلريري  وأن  املقبلة«،  احلكومة 
عن يف حتميل  نتيجة هذا اإلصرار«، معتربًا أن »التيار الوطين احلر ميخُ
احلريري مسؤولية انسحاب الوزير الصفدي كمرشح لتشكيل حكومة 
التيار الوطين  اللجنة املركزية لإلعالم يف  جديدة«. بيان اعتربته 
احلر »افرتاءات وحتريفًا للحقاِئق«. الالفت يف البيان العوني عدم 
حصر الرّد برتشيح الصفدي، بل فتَح الباب على موضوع طويل مل 
ن هناك متّسع لنقاشه حني كانت األمور »ماشية« بني احلريري  يكخُ

وباسيل.
اليت  واملمارسات  اإلقتصادية  »السياسات  اىل  العونيون  عاَد   
كرست الفساد منذ 30 عامًا«، معتربين أن »سياسة احلريري تقوم 
على مبدأ أنا أو ال أحد على رأس احلكومة«. ويف خضم الرتاشق 
بيان  على  للصفدي  اإلعالمي  املكتب  رد  وباسيل،  احلريري  بني 
احلريري متهمًا اياه بالرتاجع عن اتفاق بينهما، قائاًل إن »املرحلة 
تتطلب وضع اخلالفات السياسية جانبًا، وانطالقًا من تطي الوعود 
اليت على أساسها قبلت )التكليف(، واليت كان احلريري قطعها 
لي ومل يلتزم بها ألسباب أجهلها«. وهو ما رّد عليه عضو املكتب 
»نصيحة  بالقول  علوش  مصطفى  املستقبل  تيار  يف  السياسي 

لوجه اهلل عد سريعًا للنوم«.

  مصادر التيار: ندرس خيارات عدة بعد العرقلة املتعمدة من الحريري 
بغية فرض نفسه

احرتاق ورقة الصفدي أذكت التجاذب بني منطقني حيكمان األزمة 
 8 لفريق  ثبخُت  أن  فبعَد  املراوحة.  مرحلة  دخَلت  أنها  يبدو  اليت 
آذار بالوقائع »مراوغة احلريري«، على حد قول مرجع فيها، بات 
سياسية   - تكنو  حكومة  على  إصرارًا  أكثر  األساسيون  أركانه 
مشاركة  ذلك  اىل  أضف  بغطائه،  َمن حيظى  أو  احلريري  برئاسة 

ستقبل فيها. تيار املخُ
 وتؤّكد مصادر فريق 8 آذار أنه »يفاوض انطالقًا من التوازنات 
الداخلية اليت كرستها اإلنتخابات النيابية األخرية من جهة، ومن 
ودولية،  اقليمية  امتدادات  من  األزمة  هذه  حتمله  ما  أخرى  جهة 
وحتديدًا يف ما يتعلق حبكومة التكنوقراط اليت تعين خروج حزب 
اهلل من احلكومة، وستكون مبثابة هدية للواليات املتحدة بعَد التأكد 
بأن ما جيري هو انقالب سياسي«. مع ذلك، يستمر هذا الفريق 
استحضار  من  املخاوف  احلريري حتت ضغط  تكليف  »تزكية  يف 
سيناريوهات أمنية يف التعاطي مع حكومة مواجهة أو حكومة تفتقد 

ملظلة احلريري«.
 إال أن »احلريري الذي ما ِمن صداقِته بّد« كما تقول املصادر، 
ألن  كثريًا،  الضائع  الوقت  يف  »اللعب  على  قادرًا  يكون  لن 
ومن بعدهما كالم  التأجيل أسبوعني إضافيني…  البالد ال حتتِمل 
مع  متوقفة  احلكومية  »املفاوضات  أن  املصادر  وأكدت  آخر«. 
احلريري حاليًا، ومنذ انسحاب الصفدي مل يسّجل أي اتصال بني 

املتفاوضني، بانتظار أي جديد من احلريري«. 
أن  فعليه  التحدي،  يريد  احلريري  كان  »إذا  املصادر:  وقالت 
أن  لـ«األخبار«  احلر  الوطين  التيار  مصادر  أّكدت  فيما  يتلّقى«. 
احلريري  من  املتعمدة  العرقلة  بعد  خيارات  عّدة  »يدرس  التيار 

واعاقة كل احللول بغية فرض نفسه«.

 »كلّن يعين كلّن« غسلوا أيديهم من 
الصفدي.. املأزق احلكومي يتمّدد

ميسم رزق

 كيف تنظر اسرائيل اىل املظاهرات يف لبنان« أن »إسرائيل ترى 
لبنان قبل أي شيء على أنه أرض حزب اهلل«. ومن الواضح أن 
واالمين  السياسي  املستوى  على  االسرائيلي،  الوعي  احلزب يف 
والشعيب، هو قوة ردع اسرتاتيجي جنح حتى اآلن يف كبح خيارات 
تل ابيب وواشنطن بإحداث تغيريات جذرية يف الساحتني اللبنانية 

واالقليمية. 
)البنى  للكيان  الفقري  للعمود  أنه مصدر تهديد اسرتاتيجي  كما 
قائد  وحبسب  واالسرتاتيجية(.  والعسكرية  االقتصادية  التحتية 
السابق  واملفّوض  سابقًا  العدو  جيش  يف  العسكرية  الكليات 
لشكاوى اجلنود، اللواء إسحاق بريك، يرتقي التهديد الصاروخي 
حملور املقاومة اىل مستوى »تهديد وجودي من نوع جديد« على 
ميكن  ال  كارثة  منطقة  إىل  »حتويلها  على  قادرًا  كونه  اسرائيل، 

العيش فيها«.
بعيون  هو،  لبنان  يشهده  الذي  والسياسي  الشعيب  احلراك 
إسرائيلية، مستَجّد ميكن الرهان عليه وحماولة توجيهه واالستفادة 
اسرائيل  استنفدت  بعدما  بالذات  املرحلة  منه، وحتديدا يف هذه 
- ومعها الواليات املتحدة - الكثري من اخليارات واالوراق االمنية 
أو  عليه  للقضاء  واالقليمية  احمللية  الساحتني  يف  والسياسية 

اضعافه.
 وما يضفي عليه أهمية، من منظور اسرائيلي، أنه أتى يف حلظة 
وحلفاءه  اهلل،  حزب  بأن  وخرباؤه  العدو  قادة  بها  أقر  مفصلية 
االقليميني، جنحوا يف فرض معادلة قيدت اسرائيل على املستوى 
موازاة  يف  االقليمي  التقدم  من  املزيد  وحيققون  االسرتاتيجي، 
انكفاء امريكا بعد فشل رهاناتها وخياراتها يف مواجهة اجلمهورية 

االسالمية يف ايران.
على هذه اخللفية، أتى وصف رئيس وزراء العدو بنيامني نتنياهو 
للحراك الشعيب يف لبنان، بعد حنو عشرة أيام من انطالقه، وأمام 
جلسة احلكومة، على أنه )اىل جانب العراق( »هزة ارضية«. وأمجل 
بذلك الرؤية االسرائيلية وتقديراتها ورهاناتها ازاء مسار التطورات 
يف لبنان، وكشف عن وجهة مساعيها وتوظيفها. وتنبع خصوصية 
هذا الوصف - املفهوم من أنه نفسه الذي اطلقته إسرائيل رمسيا 
بعد توصية  تبنيه  العربي.  ومت  بالعامل  اليت مرت  االحداث  على 
االجهزة االمنية، يف مقابل تعدد االوصاف اليت ترددت يف بداية 
االحداث، انطالقا من تفاوت التقديرات، بني من رأى انها تتجه 
حنو انتاج بيئة اقليمية تشكل فرصة تارخيية إلسرائيل، وآخرين 
توفوا من أن تشّكل تهديدًا إلسرائيل. ومت يف حينه اختيار مفهوم 
»اهلزة االرضية« كونه حياديًا بذاته، انطالقا من أنه ميكن أن تنتج 
عن هذه اهلزة فرصة أو تهديد. لكن اشارة نتنياهو خالل جلسة 
عليها  تسيطر  اليت  »املناطق  يف  جتري  اهلزة  هذه  بأن  احلكومة 

ايران« عكس رهانه على كفة الفرصة بالنسبة إلسرائيل.
مه ميلمان، قبل أيام يف مقالة له  باملوازاة، أمجل العرض الذي قدَّ
يف موقع »ميدل ايست آي« يف لندن، للسيناريوهات والرهانات 
اليت تسود يف اسرائيل ازاء تطورات الساحة اللبنانية. لكنه كان 
ملا  نتنياهو  وصف  عليه  انطوى  مما  تفاؤاًل  وأقل  تفصياًل  أكثر 
يشهده لبنان )هزة أرضية يف مناطق تسيطر عليها ايران(. وليس 
بعيدًا عن حالة »كي الوعي« الذي حفرته مفاجآت حزب اهلل يف 
الساحة االسرائيلية، لفت ميلمان اىل أن تل أبيب تقف على مفرتق 
طرق ازاء ما يشهده لبنان من تطورات، موضحًا ذلك بالقول إنها 
»بعيون االسرائيليني ميكن أن تؤدي اىل نتيجتني متناقضتني«. 
وأقر ميلمان أنه »من الصعب التنبؤ بأي طريق سيسلكه لبنان«. 
اليت  النتيجة  حبسب  كبريًا  رحبًا  حيقق  أن  »ميكن  بالطبع  لكنه 

فضي اليها«. ستخُ
اليت  احلذر  حالة  ميلمان  أوردها  اليت  االحتماالت  مروحة  عكست 
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
نؤمن القربان للمناسباتEAT IN OR TAKE AWAYكافة املناسبات

بإدارة طوني شالال وأوالده

نفتح 7 أيام يف األسبوع:

نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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إعــالنات

COMPASS CENTRE
85 - 89 North Terrace, 

BANKSTOWN

حــسومات كـبرية تصل اىل %50

Dee Javuu Odette’s PerfumeryKim Alteration

Al Yasir Jewellery Gianni’s Variety StoreAfro Classic Barber

Luxury DecorH & J’s CosmeticsMaya Homewear
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COMPASS CENTRE
85 - 89 North Terrace, 

BANKSTOWN

Compass Centre Shoe Repairs

New Flight Centre Lianas LadieswearMYA Hair & Beauty Salon

QH Healthy MassageCharlie Fresh

Compass Discount StoreDusty Pink Fashion

Ali’s Discounts

حــسومات كـبرية تصل اىل %50
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Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

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

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

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة
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يف الباحة اليت كانت موقفًا للسيارات قبل انتفاضة 17 تشرين، 
ُعّلقت صور باحلجم الكبري ضمن معرض »انتفاضة« Revolt الذي 
ضمن  فهمي.  شانتال  للتصوير«  بريوت  »مركز  مديرة  تنّسقه 
االنتفاضة  أرشيف  وحفظ  لصناعة  أوىل  خطوة  اعتباره  ميكن  ما 
البصري، اختارت املصّورة اللبنانية أكثر من عشرين لقطة ُتعرض 

للمتظاهرين أمام مبنى البيضة.
الكامريات كانت هناك منذ الليلة األوىل. هكذا وصلت ألسنة النار 
إىل شاشاتنا، فدّلتنا إىل شارع االنتفاضة. يف حاالت كهذه، نقول 
بال مبالغة بأن الصور صنعت شارعًا بصرّيًا موازيًا فاق أحيانًا وقع 
الشارع احلقيقي... وبأن الشارع حني يهّب ويتمّرد، عندها فقط 
يستطيع أن يبلغ هالة الصور اليت احتّلت شاشات اهلواتف ووسائل 
التواصل االجتماعي. الكل فّتش عن مساحة ما وكتب عليها، ثم 
أتى آخر واكتشفها وصّورها. وغالبًا، كان علينا أن نقرأ العبارات 
يف الصور قبل املضي يف البحث عنها على اجلدران. اللبنانيون 
سيطروا على املشهد البصري لالنتفاضة. كمّية هائلة من الصور 
صنعت دلياًل للشارع وفق عدسات املتظاهرين أّواًل، وللمصّورين 
انتصارًا للمشهد وحده ولعيون  الصحافيني والفنيني. كان ذلك 
مشهد  من  أّيام  مدى  على  بّدلوا  بعدما  ألحد،  سلطة  بال  الناس، 

الشارع نفسه.
من كان سيحفظ منظر الواجهات واجلدران لوال الكامريات؟ كيف 
كانت ستنجو بعض العبارات من طالء من يتسّلل يف الظالم حملوها؟ 
ومديرة  الفنّية  والقّيمة  املصّورة  فكرة  جاءت  الشارع،  صور  من 
»مركز بريوت للتصوير« شانتال فهمي إلقامة معرض »انتفاضة« 
أو  البيضة  مبنى  أمام  أمس  افُتتح  الذي  الفوتوغرايف   Revolt
»السييت سنرت« سابقًا. بدعم من مجعّية APEAL )اجلمعية اللبنانية 
للتصوير«  بريوت  »مركز  مع  وبالتعاون  الفنون(  وعرض  لتطوير 
الكبري  باحلجم  فوتوغرافّية  صورة   20 من  أكثر  ُتعرض   ،)BCP(
)يتجاوز املرتين( على حدائد وعواميد اجلدران السابقة اليت كانت 
د عام 1965 وحتّول إىل أحد الرموز العمرانّية  حتيط باملبنى الذي شيِّ
للحرب األهلّية. أمام هذه الكمّية اهلائلة من الصور، أرادت فهمي 
الرتكيز على اللقطات الفنّية مبا يتجاوز مستها احلدثّية والتوثيقية. 
 17 انتفاضة  أرشيف  وحفظ  خطوات صناعة  أوىل  هذه  تكون  قد 
تشرين البصري اهلائل. انطالقًا من هنا، اختارت فهمي أعمااًل لـ 11 
مصّورًا ممن رافقوا بعدستهم التظاهرات هم بدر صفدي، والياس 
وجنى  صيقلي،  وجاد  بيضون،  وحسني  ماضي،  وإميلي  مبارك، 
خوري، والرا تابت، ومالك مرّوة، وعمر صفري، ورودي بو شبل، 
والزميل مروان طحطح. يف الباحة اليت كانت موقف سّيارات قبالة 
املتظاهرون  يزال  الشهداء، حيث ال  الصلح وساحة  شارع رياض 
اليت تتوّزع بني  حيتّلون املكان، سيتمّكن هؤالء من رؤية الصور 
حلظات إنسانّية الُتقطت على هامش األحداث، وأحيانًا نّقب فيها 
املصّورون عن لقطات مجالية تفصيلية معزولة عن السياق العاّم، 

باإلضافة إىل صور أخرى من قلب احلدث.
بريوت بشكل عام هي املكان األساسي، بعدها، تأتي ساحة النور يف 
طرابلس اليت خطفت األنظار منذ اليوم األّول لالنتفاضة، فيما هناك 
بعض الصور من التظاهرات يف جونية، غري أن األمر حيتاج إىل جهد 
مجاعي للوصول إىل العدد األكرب من الصور يف املناطق األخرى. 
تذهب بعض العدسات إىل ابتكار مشهدها اخلاص. املصّورة مالك 
مرّوة تبحث عن آثار الضرب على األجساد، فيما يلتقط عمر صفري 
صورة لقبلة بني متظاهرين تذّكر بلوحة القبلة لرينيه ماغريت، إال 
تقتفي  تابت  الرا  اللبناني.  بالعلم  وجهيهما  يلّفان  العاشقني  أن 
لقطات  فهمي  اختارت  وإذ  الطرقات...  على  املتظاهرين  ظالل 
اهلواتف  بعدسات  أخذ  انتقته  مما  بعضًا  أن  إال  للمصّورين،  فنية 
إال أن الصور ستبقى  أيضًا. حّدد أمس موعدًا النطالق املعرض، 
معّلقة يف الساحة إىل وقت غري حمّدد قبالة التظاهرات احلقيقية 
واملتحّركة. شانتال اليت تنجز رسالة املاجيستري حاليًا حول الفن 
يف الفضاء العام بعيدًا عن مركزّيته، وجدت يف االنتفاضة الفرصة 
املثلى للقيام بذلك من خالل معرض مجاعي خيرج الفن إىل الفضاء 
العام الذي سيحتضن أيضًا لقاءات وأحاديث مع بعض املصّورين 
»انتفاضة« إىل فعاليات فنية كثرية  املشاركني. يضاف معرض 
يف  الثقافية  املؤسسات  مركزية  خارج  أخريًا،  الساحات  شهدتها 
العاصمة اليت أعلن عدد منها إقفال أبوابه خالل الثورة. مع ذلك، 

استمّرت العروض.

    اختارت شانتال فهمي أعمااًل لـ 11 مصوّرًا ممن رافقوا بعدستهم 
التظاهرات منذ البداية

ال نقصد فقط فنون الشارع اليت تنشأ يف العادة من حلظات كهذه 
ومن تفاعلها مع احمليط مثل الغرافييت والشعارات واألغنيات اليت 
فيها  حياول  حلظة  هذه  إمنا  التظاهرات.  يف  وتغنى  تؤّلف  كانت 
الفن املؤسساتي أو الرمسي االلتحاق بالشارع، متحّررًا من جدرانه 
أخرى  ابتكار  وتعيد  مفاهيم  تسقط  اليت  االنتفاضة  إىل  ومنقادًا 
بعض  يف  صراحة  املتظاهرون  أعلنه  ما  هذا  شيء.  لكّل  جديدة 
الشعارات اليت رفعت وتلك اليت مألت اجلدران. قليلون هم من 

روان عز الدين

 معرض بريوتي يوّثق التظاهرات بالصورة: 

الـ »انـتفاضة« تنتـصر للـفّن »املـارق«

شّكلت حلظة مقتل عالء أبو فخر يف خلدة ليل الثالثاء من االسبوع 
األداء  رصد  يف  عليها  االّتكاء  ميكن  مفصلّية  حلظة  املاضي، 
التلفزيوني. الرجل الذي وّثق سقوطه على األرض بكامريا هاتف 
نقال على مرأى من طفله وزوجته، وّلد شحنًا عاليًا يف الشارع 
وزاد من الغليان شعبيًا. لكن كيف اسُتخدم هذا األمر تلفزيونيًا؟ 
الشاب حسني العطار، كان أّول شهيد يسقط على طريق املطار 
لدى منعه أحد السماسرة من أخذ خوة من العائدين من املطار 

لقاء مرورهم. 
فما كان من السمسار إاّل أن أنهى حياته. لكن حسني مل يكْن 
ومل  بريوت«،  »وسط  يف  يشّيع  ومل  الثورة«  »شهيد  وقتها 
هذا  تظهري  على  وُيعمل  اللبنانية  املناطق  بني  صوره  تتنقل 
احلادثة  من  االنطالق  والعواطف. ميكن  التسويق  لعبة  األمر يف 
األليمة اليت أصابت عائلة أبو فخر، لالنتقال إىل ما ميكن تسميته 
»الثورة املتلفزة«، إذ ختّطت بعض القنوات اللبنانية دور الناقل 
واجملتزئ من الصورة، إىل صناعة الصورة مصحوبة بشحن عاٍل 
العامل  طبعًا  إليها  واإلخراجية، يضاف  البصرية  املؤثرات  بفعل 

العاطفي الذي وّلده مقتل أبو فخر.
ْ lbci و«اجلديد«، ُعرض ما  ليلة األربعاء املاضي، وعلى شاشيتيَ
يشبه الشريط السينمائي املشغول حبرفية، عندما انتقل جثمان 
أبو فخر إىل ساحة »رياض الصلح« ليشّيع »رمزيًا« كما قيل. 
دقائق متلفزة معدودة حّولت الواقعة إىل حدث تلفزيوني، عرب لعبة 
الكامريات اليت دارت أرضًا وجّوًا على وقع أغنية »أناديكم« ألمحد 
املتظاهرين.  امللّون متصاعد فوق رؤوس  الدخان  قعبور، فيما 
مشهدية فيها حرفية بصرية واضحة، مع اللعب على وتر مشاعر 
احلزن واألسى من خالل قطف حلظة غضب عارمة تتمثل باملوت 

والقهر.
مل يكن املشهد عفويًا، ومل يقتصر دور احملطات على النقل، بل 
كان ما جيري مفتعاًل ومقصودًا اسُتثمر الحقًا وفقًا للمبدأ نفسه. 
ففي اليوم الثاني، كان الفتًا اكتفاء »اجلديد« بنقل صورة واحدة 
من الشويفات، حيث الكامريا مصّوبة على تابوت أبو فخر، ُتظهر 
حجم الفاجعة يف أوساط ذويه، من دون أّي مراعاة أو احرتام 
خلصوصية هؤالء وحرمة املوت، ناهيك عن دخول العدسات الحقًا 
إىل مكان العزاء واستصراح عائلة عالء القريبة، خصوصًا زوجته 
إذا استثنينا تعّرض طفله ذي  يف حلظة حّساسة ومؤّثرة. هذا 
بدءًا من مصرع  النفسي،  العنف  12 عامًا إىل كّم هائل من  الـ 
أبيه أمام عينيه وصواًل إىل الضغط الكبري الذي تعّرض له خالل 
»قائد  بأّنه  له  التشييع واستصراحه تلفزيونيًا ووصف كثريين 

الثورة«.
ومن أبو فخر إىل جل الديب، املنطقة اليت شهدت اخلميس من 
االسبوع املاضي كّرًا وفّرًا بني عناصر اجليش واملتظاهرين الذين 
جويس   ،mtv مراسلة  خرجت  هناك،  الطريق.  على قطع  أصّروا 
يرجونها  باحملتجني  وإذ  األرض.  على  ما حيدث  لتنقل  عقيقي، 

إبقاء الكامريا كي ال يتعّرضوا إىل »الضرب« من ِقبل اجليش.
 وبعد دقائق قليلة، وعند اشتداد حّدة املشاحنات بني الطرفني، 
جلأت القوى األمنية إىل استخدام العصي فأصابت أحد احملتجني 
على رأسه. هنا، حاولت عقيقي تصوير الشاب وإسعافه وسؤاله 
باالبتعاد.  ويأمرها  بامسها  يناديها  بصديقه  وإذ  امسه،  عن 
احملطة، وخيلع  كامريا  أمام  املصاب  الشاب  يستثار  ذلك،  بعد 
إىل  ويتحّول  أعصابه  ويفقد  رأسه  على  وضعت  اليت  الضمادة 
رجل شديد الغضب يقف من حوله رفاقه ملنعه من اإلقدام على 

أّي رد فعل.
 مل ينتِه األمر هنا، إذ يلجأ صديق املصاب إىل أخذ كمية من 
الدم ووضعها على يديه، ليقول أمام الكامريا: »انظروا إىل هذا 
البطش«. الحقًا، تشاء املصادفة أن جتمع هذا الرجل جبويس اليت 
تسأله عن الدماء املوجودة على يديه، متظاهرة بأّنها ال تعرفه 

ومل يناِدها بامسها قباًل!
باختصار، إّنها لعبة الدماء والعواطف، تتحكم باملشهد التلفزيوني، 
يف ختطٍّ واضح للدور املنوط بوسائل اإلعالم وحتّوله إىل صناعة 

احلدث »الثورجي« بداًل من نقله. 

  زينب حاوي

من مأمت عالء أبو فخر إىل جل الديب:

»الثورة« املتلفزة مستمرة

بيدرو صفدي

عمر صفري

)مروان طحطح(

مروا يف شارع رياض الصلح من دون التنّبه لعبارة تطالب بإسقاط 
الفن املعاصر. الفتة أخرى أعلنت أن »جّنة الشعراء منازهلم« يف 
أن نفهم هذه  املعزولة. ال ميكن  الشعرية  الصالونية  سخرية من 
كثرية،  ألسباب  يستطع،  مل  الذي  للخطاب  تصديًا  إال  الشعارات 
طوال سنوات، الوصول إىل الناس، بل جنح فقط يف احلفاظ على 
قّلة قليلة من املتفرجني الذين تتكّرر وجوههم يف كّل املهرجانات 
والعروض يف العاصمة. أخريًا جاء من أعلن ما كان ُيرّدد ويقال 

دائمًا يف األروقة اخللفية للفعاليات الثقافية.
إذا كانت هذه الالفتات والعبارات تطالب بشيء، فهو التخّلص من 
اجلدران املقفلة ومن الذائقة املادّية والسلطوية اليت حترس الفن. 
رغم أن بعض اجلمعّيات، مل تستطع مغالبة رغبتها يف العودة إىل 
الداخل، من خالل لقاءات وندوات أقيمت داخل مبنى البيضة، لكن 
ذلك مل يستمّر طوياًل. إذا تناسينا ـ رغم صعوبة األمر ـ األغنيات 
املكّررة اليت تعاد وتسيطر على صوتيات الساحات، فإن املاشني 
يؤديها  وأغنيات  آالت  أصوات  األحيان  من  كثري  يف  سيتبعون 
أيضًا  شهد  الذي  الشارع،  يف  الناس  مع  مباشرة  املوسيقيون 
ومغنيا  املاضي،  األسبوع  الكبري«  »الراحل  فرقة  أقامتها  حفالت 
املشهد  يتبلور  أن  انتظار  ويف  الطفار.  وجعفر  »الراس«  الراب 
الفين العام الذي حيتاج إىل توثيق جّدي، فإن نظرة شاملة عليه، 
تفضي إىل أن االنتفاضة الشعبية انتصرت للفن من خارج الربجمة 
السنوية للمؤسسات الفنية والغالرييهات، يف الشارع وحده هذه 

املّرة.
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حزنها ..
حيدث اآلن يف ليلٍك ماثٍل للبياِض،

القلب  يقطف  كي  الليل  عن  يشّف 
قبل اختبار املرايا    

قميص  يف  ابتساماته  التجلي  هلذا 
احلداِد 

يف  املشتهى   الغامض  ورائحة 
ضمريالعزاِء

أستحّم  نهداتها  باب  على  وقفُت 
ناياتها  مفتاح  احلزن   ،فسلمين 

وعناوينها يف الصدى  
قيل إن البالد استعارْت 

مصابيحها للفصوِل 
قليب  جوع  يا  للمجاعِة  وأغصانها 
وما  الرتاب  يسافرفيه  كم  لزيتونها 

حتته ...
قلت أغصانها ؟

قيل جّرحها املوت عند املنايف  فسالت 
أساطريها من عيوِن الغماِم .. 

ورّدْت  لقشرتك اخللَق
فاكتب عليك حلاءاتها فكرًة فكرًة 

ولتكن مثلما تشتهيك القصيدُة فوق 
التأّمل أعلى من اخلمِر أدنى من الكحل 

يف دمعها 
حزنها معطف املاء يلبسه البحر حتى 
اكتشاف الطبيعة يف الليلك األنثوّي

يف  أسطورٍة  جذع  إىل  مداك  فأسند 
البكاِء 

وهّز الفراشات يف حزنها..
بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا

 2019 الثاني  تـشرين   23 Saturday 23 November 2019الـسبت 

بـينو قلـيب وعـنييحـزنها ..

بينو قليب وعينيي
                      يا ضيعة أمي وبيي

مشهورة ومعروفة كتري
                        ببالد العكارية

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
                       أهل وأخوه وحمبني

لو مهما جتور األيام
                  بيبقوا عاملبدى والدين

ما بتفرقهم أوهام
                      وال يبصروا خمتلفني

ترمسلنا بأمجل أقالم
                    نكتب نعلن حننا مني

حننا ما منحلم أحالم
                    حتى نصفي مكروهني

ونقتل ونعمل اجرام
                    هيدي أعمال شياطني

حننا ما عنا عصيان
                     ضد العامل واخلالن

حننا يف عنا إميان
                       حيكي عنا حننا مني

حمبتنا وحدا العنوان
                     وال مّره فرّقنا الدين

ولوال وحّدنا األديان  
               شو بتفرق بني دين ودين
 حمبتنا حنمي لبنان  والضيعة وضواحيها

اىل متى ننتظر الستخراج ثرواتنا الطبيعية
ثروة  ومنها  الطبيعية،  الثروات  ننتظر الستخراج  متى  اىل 
الشعب  بها   يتمتع  لكي  والنفط  الغاز  األسود  الذهب 
اللبناني يف سبيل العيش وتأمني حياة افضل ووطن افضل 

واكتفاء كامل وسالم واستقرار دائم.
األرض  فوق  فقراء  لبنان  وطننا  يف  نعيش  شعوب  حنن 
او  وراءنا،  اهم شيء  نهمل  اننا  او  األرض،  وأغنياء حتت 
عدة  منذ   األرض..  هي حتت  اليت  الغنية  الكنوز  نتجاهل 
اوسطية،  جغرافية شرق  اننا يف  يومًا  بها  نفكر  مل  عقود 
امليادين..  شتى  يف  العرب  جريانها  عن  كثريًا  ختتلف  ال 
لدينا  كان  كان  اذا  ما  واحدة  مرة  نفكر  مل  ملاذا  ولكن 
ثروات طبيعية تدر لنا أرباحا هائلة وجتعل لنا وطنا منوذجيا 

وحضاريا ينعم باالستقرار واالزدهار؟
انين اؤكد، بصفيت مشرفا فنيا يف حقل الصناعة والتجارة 
ألكثر من ٤٨ عاما مضى ومشرفا على أعمال عّدة مهندسني 
عاملني  يف شركتنا وأكثر من ١٨مهنيا يف صناعة غرف 
التربيد ومكيفات اهلواء وهندسة التدفئة والتربيد املركزي، 
تطوير  يف  الدؤوبة  ممارستنا  خالل  من  الكثري  تعلمنا  اننا 
اهلندسة والصناعة والتجميع الفين واملنافسة الشديدة يف 
األسواق احمللية ، وحنن نفتخر جدا باننا طّورنا  العديد من  
اجهزة التربيد لشركة امريكية  تّعد واحدة من كربى شركات 

اهلندسة والتصنيع يف حقل التربيد والتدفئة.
ولكن بكل تواضع اريد بأن اخدم وطين لبنان وأقدم له بعض 
اخلربات او النصائح املفيدة، فاليوم اكثر من أي وقت مضى 
جيب بأن نسّرع عجلة التعهدات والتلزميات الكرب الشركات 
واستخراجهما يف  والغاز  النفط  التنقيب عن  املختصة يف 
باطن األرض، هذا هو العمل او  الشيء الوحيد الذي يضمن 
لنا اكرب حقوق مستقبلية ويفتح لنا اجملال لتشغيل اكرب عدد 
ممكن من السكان يف آبار النفط وتأمني الوظائف وتقوية 
البنية التحتية  واحلد من اهلجرة وتأمني احلياة يف الوطن 
بأكمل وجه، وايضًا تأمني  الكهرباء واملاء والصرف الصحي 
االقتصاد  ومنح  للمستهلك،  ممكنة  كلفة  باقل  والنفايات 
قوة بيع وشراء من غري التداول بواسطة الديون بالقروض 
اخلارجية بالدوالر أو بالعملة الصعبة، وزيادة الفواتري على 
الدين العام كل سنة.. فما هى الفائدة ان كنا سنبقى من 
دول العامل الثالث، نتكل على الديون واحلياة اململة والفراغ 
واقتصاديا  ماليا  االنهيار  حافة  اىل  يوصلنا  الذي  الكبري 

واجتماعيا.
السؤال، ملاذا البعض من اجليل الصاعد الذين وصلوا إىل 
علمية  جماالت  عدة  يف  واالختصاص  العلوم  درجات  اعلى 
عمل  اجياد فرص  ال ميكنهم  وقانونية   وأدبية  وصناعية 
الوحيد  الشيء  هو  هذا  الوطن،  يف  اختصاصهم  حبسب 
الذي جيعل الوطن واالقتصاد ينزف وخيسر عنصر الشباب 
بأمّس  هو  الذي  الوطن  امل  هو  والذي  باحليوية  املتدفق 
الّنمو  عجلة  وتسريع  اجملتمع  تطوير  اجل  من  اليه  احلاجة 
ودعم   السنوية   األرباح  الفائض يف  وزيادة  االقتصادي 
اإلنتاج الداخلي وملء الفراغ والطلب على مجيع أنواع السلع 
االستهالكية ووضع حد جلميع السلع املستوردة اليت تباع 
يف األسواق اللبنانية، وكما نعلم ان اكثرية هذه السلع غري 
صاحلة للبيع والشراء النه انتهى تاريخ صالحيتها ومل تعد 
صاحلة لالستهالك ولكنها قد تباع بشكل مكثف يف لبنان 
تاريخ  ماركت، حتت  والسوبر  الصغرية  بعض احملالت  يف 

جديد إلنتاجها وتاريخ جديد النتهائ صالحيتها.
 هذا الشيء له أهمية كبرية لكي ننبه الناس منه حيث انه 
املسبب األول لعدة أمراض جرثومية وسرطانية، وأيضا من 
املمكن على ان املأكوالت اليت تعّلب يف العلب املعدنية أو  
املعلبة  واللحوم  والسردين  الطون   علب  مثل  البلستيكية 
اكثر  ويف   ، اإلنسان  حياة  على  خطورة  األكثر  هى  اليت 
،ومن  بتاتًا  لألكل   جدًا وغري صاحلة  تكون ساّمة  األحيان 
التّخلص من مضاعفاتها بواسطة  املضادات  الصعب جدًا 
يف  املمكن  ومن   ، هلا  املناسبة  العقاقري  وبعض  احليوية 
ورمبا  مزمنة  أمراض  إىل  باإلنسان  تودي  قد  األحيان  اكثر 

اىل املوت.
األمور ونتحاشى  مجيع  الوحيد لكي ال حتصل هذه  فاحلل 
هذه املأكوالت الفاسدة واألمراض  هو ان نبقى يف لبنان 
وشعبا  دولة  واحدة  يدا  نكون  وان  اكرب  جمهودا  ونبذل  
الذي  احلقيقي  اهلدف  إىل  نصل  ان  اجل  من  ومؤسسات 
يرضي مجيع ابناء الوطن، لكي نعيش مرفوعي الرأس وعلى 
 ، الطبيعية  ثروته  غزارة  بفضل  معيشيا،  حمرتمة  ودرجة 
واحملافظة على كيانه ولكي نسّيج  حدوده،  ونفتخر بهويته 
ضمن امياننا الصامد الذي يربط األرض بالسماء، لكي يكون 
لنا وطن يؤمن ألبنائه االستشفاء اجملاني والتعليم اجملاني 
ومتطلبات  اساليب  من  يلزم  ما  وكل  الشيخوخة  وضمان 

الرفاهية. 
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رئيس اجلمهورية العماد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تتحكم  اليت  »التناقضات  أن  كاشفا  عملها«،  وباشرت  ولدت 
بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتاليف األخطر«، مشددا على 
»وجوب التوصل اىل حكومة تليب ما أمكن من طموحات اللبنانيني 
واالنتاجية  الفعالية  من  كبري  قدر  على  تكون  وتطلعاتهم، 
التحديات اليت تنتظرها ضخمة، واالستحقاقات  واالنتظام، ألن 

داهمة«.
وإذ أشار إىل أن »الصفقات والتسويات اليت تعد للمنطقة، تهدد 
ليس فقط استقالل الدول املعنية، بل أيضا كيانها ووجودها«، 
أكد أن »استقالل لبنان ال يعين خصومة مع أي دولة أو استعداء 
والتعاطي  إىل صداقة صادقة  نسعى  إمنا حنن  وقال:  ألحد«، 
بإجيابية مع من يصادقنا، ولكن، انطالقا من قرارنا احلر وعالقة 
الند للند، وقبول ما يالئم وطننا من مقرتحات، ورفض ما يشكل 

ضررا هلا«.
مواقف الرئيس عون جاءت يف خالل الكلمة اليت وجهها مساء 
والسبعني  السادسة  الذكرى  عشية  اللبنانيني،  اىل  اليوم 
احلر  الوطين  القرار  االستقالل هو  »إن  لالستقالل، حيث قال: 
واملستقل، غري اخلاضع ألي شكل من أشكال الوصاية، صرحية 
كانت أو مقنعة، وهذا ما نتشبث به اليوم ودائما، بكل ما أوتينا 

من عزم وقوة، ومهما كان الثمن.«
ودعا الرئيس عون اللبنانيني إىل »أن تكون السنة املقبلة، سنة 
االقتصادي  النمط  تغيري  خالل  من  فعلي،  اقتصادي  استقالل 
الريعي إىل اقتصاد منتج والبدء حفر أول بئر للنفط يف البحر، 
عائداته،  يدير  سوف  الذي  السيادي  الصندوق  قانون  وإقرار 
من  مرت  بكل  التمسك  عرب  جغرايف  استقالل  سنة  اىل  اضافة 
املياه، متاما كما التمسك بكل شرب من األرض، وسنة استقالل 
بيئي واجتماعي فعلي، والتحرر من النزاعات الطائفية واملذهبية، 

للبدء باخلطوات الالزمة إلرساء الدولة املدنية«.
معركة  يف  »املساعدة  اىل  اللبنانيني  اجلمهورية  رئيس  ودعا 
من  بل  ال  القاسية،  »باملعركة  اياها  واصفا  الفساد«،  حماربة 
قادر  اللبنانيني  غري  أحد  ال  »ان  اىل  املعارك«، مشريا  أقسى 
على الضغط من أجل تنفيذ القوانني املوجودة، وتشريع ما يلزم 
الفتا  الفاسدين«،  ومالحقة  املنهوبة  األموال  استعادة  أجل  من 
يف الوقت عينه اىل »ان تسليط الضوء على مكامن الفساد عرب 
اإلعالم ويف الساحات، صحي ومساعد، وكذلك تقديم املعلومات 
والوثائق املتوافرة إىل القضاء. ولكن، أن يتحول اإلعالم والشارع 
واجلدل السياسي اىل مدع، ومدع عام، وقاض، وسجان يف آن، 

فهذا أكثر ما يسيء إىل مسرية مكافحة الفساد«.
الشعبية كسرت بعض  التحركات  »ان  الرئيس عون  اعترب  وإذ 
ودفعت  احملميات،  ما،  حد  إىل  وأسقطت،  السابقة  احملرمات 
عن  »لالطالع  املتظاهرين  جمددا  ناشد  التحرك«،  اىل  بالقضاء 
كثب على املطالب الفعلية هلم وسبل تنفيذها، ألن احلوار وحده 
هو الطريق الصحيح حلل األزمات«، وداعيا القضاء »اىل االلتزام 
بقسمه للقيام بواجبه بأمانة، ألن مكافحة الفساد، أينما بدأت، 

فإن االنتصار فيها رهن شجاعته ونزاهته«.
الفتا  خاصة«،  بصورة  »الشباب  اىل  اجلمهورية  رئيس  وتوجه 
اياهم اىل »ان تفلت اخلطاب يف الشارع هو من أكرب األخطار اليت 
تتهدد الوطن واجملتمع، فال تنسوا أنكم بعد انتهاء هذه األزمة 
»اال يسرتسلوا يف  إىل  اياهم  داعيا  معا«،  للعيش  ستعودون 
خطاب الكراهية والتحريض، وال يهدموا أسس اجملتمع اللبناني 

القائم على احرتام اآلخر وحرية املعتقد والرأي والتعبري«.
وحيا يف املناسبة العسكريني، معتربا »ان أصعب املهمات اليت 
قد تواجه عسكريا هي املهمات الداخلية، إذ عليهم محاية حرية 
املواطن الذي يريد التعبري عن رأيه بالتظاهر واالعتصام، وأيضا 
حرية التنقل للمواطن الذي يريد الذهاب اىل عمله أو منزله«، 
مشريا إىل »ان جناح العسكريني يف هذه املهمة هو ميزان ثقة 

املواطنني بهم.«

نص الكلمة
ويف ما يلي النص الكامل لكلمة رئيس اجلمهورية:

»أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون،
إليكم،  أتوجه  لالستقالل  والسبعني  السادسة  الذكرى  عشية 
إنه  واالحتفاالت.  والكالم  اخلطب  وقت  ليس  أنه  علمي  مع 
وقت العمل، العمل اجلدي الدؤوب، ألننا يف سباق مع الزمن 

فالتحديات كبرية وخطرية، وقد فاتنا الكثري من الوقت.
حكومة جديدة ينتظرها لبنان وتعقد عليها اآلمال، كان من املفرتض 
اليت  التناقضات  أن  إال  عملها.  وباشرت  ولدت  قد  تكون  أن 
تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتاليف األخطر، وأيضا 
وتطلعاتكم،  طموحاتكم  من  أمكن  ما  تليب  حكومة  اىل  للتوصل 
ألن  واالنتظام،  واالنتاجية  الفعالية  من  كبري  قدر  على  تكون 

التحديات اليت تنتظرها ضخمة، واالستحقاقات داهمة.
أيها اللبنانيون،

عرف  مستقال،  وطنا  لبنان  صار  منذ  مرت  عاما  وسبعون  ستة 
خالهلا مراحل قاسية تعرض فيها استقالله للخطر، ومع كل حمنة 
احلصول  من  أصعب  االستقالل  على  احملافظة  أن  يقينا  نزداد 

عليه؛ فاالستقالل هو القرار الوطين احلر واملستقل، غري اخلاضع 
ألي شكل من أشكال الوصاية، صرحية كانت أو مقنعة، وهذا 
ما نتشبث به اليوم ودائما، بكل ما أوتينا من عزم وقوة، ومهما 

كان الثمن.
إن الصفقات والتسويات اليت ُتعد ملنطقتنا، وحماوالت فرضها، 
كيانها  أيضا  بل  املعنية  الدول  استقالل  فقط  ليس  تهدد 

ووجودها.
من هنا، فإن تأكيدنا على استقالل لبنان ال يعين خصومة مع 
أي دولة أو استعداء ألحد، إمنا حنن نسعى إىل صداقة صادقة 
والتعاطي بإجيابية مع من يصادقنا، ولكن، انطالقا من قرارنا 
مقرتحات،  من  وطننا  يالئم  ما  وقبول  للند،  الند  وعالقة  احلر 
ورفض ما يشكل ضررا له. وإذا كانت السياسة فن املمكن، 

فهي أيضا رفض الالمقبول.
وليست التسويات الدولية وحدها ما يهدد استقرار الدول، ففي 
الداخل اللبناني خطر حمدق يتهدد جمتمعنا ومؤسساتنا واقتصادنا 

هو الفساد.
لقد أضحت مكافحة الفساد شعارا استهالكيا ُيستحضر كلما دعت 
احلاجة، ال سيما من قبل الغارقني به، ولكن، عند أبسط إجراءات 

التنفيذ، تبدأ اخلطوط احلمر املذهبية والطائفية بالظهور.
توجهت  لذلك  املعارك،  أقسى  من  بل  ال  قاسية،  هنا  املعركة 
قادر  أحد غريكم  فال  املساعدة،  طالبا  اللبنانيون،  أيها  إليكم، 
على جعل كل اخلطوط متاحة. وال أحد غريكم قادر على الضغط 
أجل  من  يلزم  ما  وتشريع  املوجودة،  القوانني  تنفيذ  أجل  من 

استعادة األموال املنهوبة ومالحقة الفاسدين.
وأكرر هنا ندائي إىل املتظاهرين لالطالع عن كثب على املطالب 
الفعلية هلم وسبل تنفيذها، ألن احلوار وحده هو الطريق الصحيح 

حلل األزمات.
لقد كسرت التحركات الشعبية اليت حصلت أخريا بعض احملرمات 
السابقة وأسقطت، إىل حد ما، احملميات، ودفعت بالقضاء اىل 
األولوية لعدد  إعطاء  التشريعية على  السلطة  التحرك، وحفزت 

من اقرتاحات القوانني اخلاصة مبكافحة الفساد .
إن تسليط الضوء على مكامن الفساد عرب اإلعالم ويف الساحات، 
صحي ومساعد، وكذلك تقديم املعلومات والوثائق املتوافرة إىل 
القضاء. ولكن، أن يتحول اإلعالم والشارع واجلدل السياسي اىل 
مدع، ومدع عام، وقاض، وسجان يف آن، فهذا أكثر ما يسيء 
العشوائية  االتهامات  إطالق  ألن  الفساد،  مكافحة  مسرية  إىل 
ولكنها  بريئا،  جترم  قد  والتعميم،  املربمة،  األحكام  وإصدار 
وأيضا  باإلفالت،  له  وتسمح  احلقيقي  املرتكب  جتهل  بالتأكيد 

مبتابعة نشاطه يف الفساد.
لقد أعطيتم دفعا للقضاء، فدعوه يقوم بواجبه...

وهنا يأتي دوركم، أيها القضاة؛ إن املطلوب منكم اليوم أن 
تلتزموا قسمكم فتقوموا بواجبكم »بأمانة«، وأن تكونوا »القاضي 
ُحسن  فإن  بدأت،  أينما  الفساد،  فمكافحة  الصادق«؛  الشريف 

ختامها عندكم، واالنتصار فيها رهن شجاعتكم ونزاهتكم.
منذ العام 2017 أحلُت تباعا على القضاء ما يزيد عن 18 ملفا 
تتعلق بقضايا فساد ورشاوى يف إدارات الدولة، وإىل اليوم 
مل يصدر أي حكم بأي منها. وإذا كانت العدالة املتأخرة ليست 
بعدالة، فإن التأخر يف بت قضايا الفساد هو تشجيع غري مقصود 
للفساد، وحنن نعول اليوم على التعيينات القضائية األخرية من 
أجل تفعيل دور القضاء وحتصني استقالليته للوصول إىل سلطة 
يف  القاطع  السيف  تكون  ومنزهة،  وشجاعة  مستقلة  قضائية 
منيعا  سدا  سأكون  أنين  وأكرر  الفساد.  على  القضاء  معركة 
وسقفا فوالذيا حلماية القضاء، وأعين بذلك أنين سأمنع كل تدخل 

فيه انطالقا من قسمي احملافظة على الدستور والقوانني.

أيها اللبنانيون،
حنن على أبواب املئوية الثانية للبنان الكبري، وجند أنفسنا رهينة 
أزمة اقتصادية حادة، ناجتة من سياسات اقتصادية خاطئة ومن 

فساد وهدر يف اإلدارة على مدى عقود من الزمن.
فلتكن السنة املقبلة سنة استقالل اقتصادي فعلي، من خالل 
دعم  عرب  منتج  اقتصاد  إىل  الريعي  االقتصادي  النمط  تغيري 
إنتاجنا  ليصبح  حتفيزية  سياسات  وتبين  والصناعة  الزراعة 
تنافسيا يف األسواق اخلارجية. وكذلك ختصيص كل االهتمام 
أن  للبنان  ميكن  الذي  املعرفة  واقتصاد  التكنولوجي  بالقطاع 

يكون منافسا جديا فيه.
نعم فلنجعل منه عام استقالل اقتصادي فعلي، من خالل بدء 
حفر أول بئر للنفط يف البحر، ومن خالل إقرار قانون الصندوق 
السيادي الذي سوف يدير عائدات البرتول على أن يلتزم أعلى 

معايري الشفافية العاملية.
فلنجعل منه عام استقالل جغرايف عرب التمسك بكل مرت من املياه 
كما  متاما  الطبيعية،  بالثروات  الغنية  االقتصادية  املنطقة  يف 
متسكنا بكل شرب من أرضنا، وكما نسعى لتحرير ما بقي منها 

حتت االحتالل اإلسرائيلي.
فلنجعل منه عام استقالل بيئي من خالل حتريج اجلبال، وخصوصا 

ما طالته احلرائق أخريا.
ولنجعل منه أيضا عام استقالل اجتماعي فعلي بدءا بإقرار قانون 

احلماية الشاملة املعروف بضمان الشيخوخة.
الطائفية  نزاعاتنا  من  حتررنا  عرب  فيكون  الناجز  االستقالل  أما 

واملذهبية، والبدء باخلطوات الالزمة إلرساء الدولة املدنية.
إنه وقت العمل، واحلكومة العتيدة سوف جتدني حاضرا ملواكبة 

عملها، ودافعا لتحقيق االجنازات.

أيها العسكريون،
ال ميكن لالستقالل أن مير من دون التوجه إليكم، فأنتم كنتم وال 

زلتم وستبقون درع الوطن، ومحاة استقالله وسياج وحدته.
إن أصعب املهمات اليت قد تواجه عسكريا هي املهمات الداخلية 
كما هو حاصل معكم، إذ عليكم أن حتموا حرية املواطن الذي 
يريد التعبري عن رأيه بالتظاهر واالعتصام، وأن حتموا أيضا حرية 

التنقل للمواطن الذي يريد أن يذهب اىل عمله أو اىل منزله.
وجناحكم يف هذه املهمة الدقيقة هو ميزان ثقة املواطنني بكم، 

والثقة غالية ال تعوض.

أيها اللبنانيون وأخص الشباب منكم،
إن تفلت اخلطاب يف الشارع هو من أكرب األخطار اليت تتهدد 
األزمة  هذه  انتهاء  بعد  أنكم  تنسوا  فال  واجملتمع،  الوطن 
اجلامعة،  إىل  املدرسة،  إىل  احلي،  إىل  املنزل،  إىل  ستعودون 
إىل العمل... ستعودون للعيش معا، فال تسرتسلوا يف خطاب 
وال  شاق،  البناء  ولكن  سهل  اهلدم  ألن  والتحريض  الكراهية 
تهدموا أسس جمتمعنا الذي يقوم على احرتام اآلخر وعلى حرية 

املعتقد والرأي والتعبري.
لقد قاسى أجدادكم الويالت ليحافظوا على وجودهم احلر وكيانهم 
املستقل، وعرف أهلكم كل أنواع املعاناة يف حرب داخلية مدمرة 

قضت على معظم أحالمهم وخطفت زهرة عمرهم.
األمانة اليوم بني أيديكم، والعربة ملن اعترب.

عشتم وعاش لبنان.«

املستشار القضائي يعلن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مهامه أمام القضاء ويواجه الئحة اتهام جنائية.
التهمة األوىل )ملف 1000( املوجهة لنتنياهو تتعلق حبصوله من 
بقيمة  باكر على هدايا  أرنون ميلتشني وجيمس  األعمال  رجلي 
مئات آالف الشواقل )عملة إسرائيلية(. أما التهمة الثانية )ملف 
2000( حول تنسيق نتنياهو عمليات مع مالك صحيفة »يديعوت 
اليوم«  »إسرائيل  موزيس إلضعاف صحيفة  نونس  احرونوت« 

يف مقابل تقديم تغطية متعاطفة معه.
احلكومة  لرئيس  املوجهة   )4000 )ملف  الثالثة  التهمة  أما 
اإلسرائيلي هي إعطاء مزايا وتسهيالت مالية للمساهم املسيطر 
يف شركة االتصاالت »بيزك« شاؤول ألوفيتش، مقابل احلصول 
آللوفيتش،  اململوك  اإلعالمي  املوقع  يف  إجيابية  تغطية  على 

»وااله«.
وقال ماندلبليت، خالل مؤمتر صحفي، إنه اختذ قراره باالعتماد 
على »األدلة فقط«، مضيفًا »عملت دون خوف من أجل مصلحة 

اجلمهور«.
وتعليقًا على الكالم الذي يقال حول انتقاد املؤسسة القضائية، 
قال ماندلبليت إنه »لعٌب بالنار وخطر وجيب التوقف عنه«. وأكد 

أّن »نتنياهو متهم مبخالفات خطرية«.
وتابع »إىل حني بعد تقديم لوائح اإلتهام، نتنياهو ال يزال يف 

موضع الرباءة«.
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية نقاًل عن مصدر يف الليكود بعد 
انتهى  نتنياهو  عهد  أن  فهم  »جيب  أنه  احلكومة  رئيس  خطاب 

وجيب التغيري«. 
النيابة العامة اإلسرائيلية ذكرت يف بيان هلا أنه سيتم توجيه 
اإلتهام إىل نتنياهو باإلحتيال وخيانة األمانة يف القضيتني 1000 
و2000، واالرتشاء واالحتيال وخيانة األمانة يف القضية 4000.

يوجد  »ال  أنه  أبيض«  »أزرق  حزب  أعلن  متصل،  سياق  ويف 
لرئيس احلكومة تفويض أخالقي ومجاهريي بتقرير أمور مصريية 

إلسرائيل بعد توجيه اإلتهام له من قبل املستشار القضائي«.
من جهته، نشر موقع »كيبا« اإلسرائيلي خربًا  حتت عنوان »انتهاء 
عهد نتنياهو: اليسار حيتفل بعد قرار املستشار القضائي يف 

ملفات نتنياهو«.

اخلارجية الروسية تدين...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بهذه املسألة.
وتصدت وسائط الدفاع اجلوي يف اجليش العربي السوري بعد 
منتصف ليل أاالربعاء لعدوان إسرائيلي كثيف بالصواريخ على 
حميط مدينة دمشق ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إىل 

أهدافها فيما استشهد مدنيان وأصيب آخرون جراء العدوان.
إىل ذلك اعترب بوغدانوف أن قرار الواليات املتحدة زيادة عدد 
عسكرييها يف السعودية من شأنه أن يؤدي إىل زيادة التوتر 

يف منطقة اخلليج .
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب وجه رسالة إىل الكونغرس 
االربعاء ذكر فيها أن الواليات املتحدة سرتسل أعدادا إضافية 

من العسكريني إىل السعودية حلماية املنشآت النفطية.
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ملبـورنالناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm
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تتدخل فرنسا بكل ثقلها لعودة الرئيس سعد احلريري اىل 
رئاسة احلكومة. وينطلق الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
من مصاحل الشركات الفرنسية اليت سبق أن أعّدت عقودًا 

للدخول اىل قطاعات حيوية عن طريق »سيدر«.
اعتاد لبنان، يف كل مفاصل أزماته السياسية، أن تتدخل 
فرنسا يف مشاورات وجوالت حوار حتت عنوان احلفاظ على 

وحدة لبنان واستقراره. 
منذ شهر وقوته وحجمه،  الذي جيري  الشعيب  التحرك  مع 
يعتده  مل  حّد  اىل  خجواًل  الرمسي  الفرنسي  املوقف  يظهر 

لبنان سابقًا.
 كان واضحًا ملتصلني بدوائر فرنسية رمسية أن باريس 
حترك  من  حيصل  مّما  واضحة  مواقف  إعطاء  يف  ترتّيث 
شعيب، وهي اليت تشهد يف ظل رئاسة إميانويل ماكرون 
مناذج مماثلة منذ شهور. ورغم أن احتجاجات لبنان الواسعة 
ختتلف بطبيعتها عن حترك السرتات الصفر، وأن املوقف 
املتظاهرين  حرية  جانب  اىل  يقف  الفرنسي  التقليدي 
والتعبري عن الرأي، إال أن ماكرون حرص يف شكل واضح 
على إبعاد نفسه عن مقاربة التظاهرات، رغم أنها حتولت 
حدثًا إعالميًا وسياسيًا ختطى احلدود اللبنانية، ومل يصدر 
عنه أي تعليق مباشر. ومل يتخّط موقف احلكومة الفرنسية 
أو وزارة اخلارجية الشعار التقليدي باحلفاظ على االستقرار 

واألمن يف لبنان.
سعد  الرئيس  باستقالة  األحداث  اختذته  الذي  املنحى  مع 
احلريري ومجود املشاورات حول تأليف حكومة جديدة، وبعد 
جولة املوفد الفرنسي، مدير دائرة الشرق االوسط ومشال 
بدأت  فارنو،  كريستوف  الفرنسية،  اخلارجية  يف  أفريقيا 
الرئاسة الفرنسية تتعاطى بشكل خمتلف، ولكن ليس على 
إيقاع التظاهرات بل على إيقاع تأليف احلكومة. وفق ذلك، 
بدأت تتكشف معطيات جديدة حبسب معلومات متأتية من 

دوائر فرنسية واسعة االطالع.

رغم كل التظاهرات اليت تشهدها عدة مدن فرنسية واليت 
يقوم بها لبنانيون دعمًا للتحركات الشعبية يف لبنان، وعدم 
استثناء احلريري من الئحة املشاركني يف الفساد واهرتاء 
املتظاهرون  يقوله  ما  أن  ورغم  والوزارات،  املؤسسات 
علنًا عرب حركاتهم وشعاراتهم ال يصّب يف خانة عودته اىل 
احلكومة، ولو كانت بعنوان تكنوقراط، فإن فرنسا قّررت 
القفز فوق هذه االعتبارات بوضوح، واحنازت بالكامل اىل 
عودة احلريري اىل رئاسة احلكومة، وتسّوق للفكرة من خالل 
احلريري  لتعويم  وواشنطن  لندن  مع  ديبلوماسية  لقاءات 

وعدم التخلي عنه. 
وقد سبق للموفد الفرنسي أن حتدث من بريوت عن لقائه 
االوسط  الشرق  لشؤون  االمريكي  اخلارجية  وزير  مساعد 
اللبناني.  الوضع  يف  للبحث  باريس،  يف  شينكر  دايفيد 
ورغم كل ما شاهده املوفد الفرنسي ومسعه وكان الفتًا 
وواضحًا جلهة توسع االحتجاجات والعنصر الشعيب الضاغط 
املتهمة  احلاكمة  السياسية  الطبقة  من  جزء  احلريري  بأن 
بالفساد، بدأ ماكرون يضغط دوليًا وحمليًا إلعادة تكليف 
أكثر  أن تدخل  الذي سبق  برئاسة احلكومة، وهو  احلريري 
من مرة اىل جانبه منذ استقالته من السعودية وصواًل اىل 

لقائهما األخري يف أيلول الفائت. 
فكرة  يتعدى  ماكرون  اىل  بالنسبة  االساسي  واملعطى 
ارتباط احلريري كاسم وكشخصية سياسية هلا حضور دولي 
وجاذب لالستثمارات باستمرارية مؤمتر »سيدر« خدمة إلنقاذ 
الوضع االقتصادي املهرتئ يف لبنان، علمًا بأن الفرنسيني 
رئيس  اسم  كان  مهما  قائم  »سيدر«  أن  تعميم  حاولوا 
احلكومة، إذ إن فرنسا ال تؤيد إحياء دور احلريري فقط، بل 
أيضًا شركائه يف التسوية ويف العمل احلكومي، انطالقًا من 
مصلحة شركات فرنسية حمددة سبق أن أنهت مع احلريري 
معدة سلفًا ملصلحة  اتفاقات  معروفني  آخرين  ومسؤولني 

تشغيل هذه الشركات وإعطائها عقودًا وأعمااًل يف لبنان.

 تنحاز باريس بالكامل لعودة احلريري اىل رئاسة احلكومة وتسّوق 
للفكرة مع لندن وواشنطن

وهذه االتفاقات باتت منجزة يف شكل شبه كامل. وهي 
تشكل يف األيام األخرية، من خالل تفاصيل كثرية ومعلومات 
الفرنسي عن ضرورة  الكالم  مفصلة، عنصرًا أساسيًا يف 
تسريع اخلطوات اآليلة اىل إعادة االستقرار اىل لبنان من 
خالل تشكيل احلكومة سريعًا أو على االقل تكليف احلريري 
يف املرحلة االوىل. واهلدف حتريك عجلة املشاريع املوعودة 
بها مؤسسات وشركات هلا حضورها وامسها يف عامل االعمال 
واالقتصاد واملال. ومبا أن متويل »سيدر« متعّدد املصادر 
مّما  أن دواًل ماحنة عربت عن قلقها  وليس فرنسيًا، ومبا 
حيصل يف لبنان وعلى مصري االموال املعّدة للمشاريع، فإن 
همَّ ماكرون يف هذه املرحلة هو إحياء ملف االتفاقات شبه 
املنجزة، مبا يصّب يف مصلحة هذه الشركات اليت تضغط 
لبنان  حيوية يف  قطاعات  سريعًا يف  للدخول  فأكثر  أكثر 
عن  املعلومات  وتتحدث  املرصودة.  االموال  من  واإلفادة 
أن األفضلية القصوى ليست ألي رئيس حكومة، بل لعدم 
االنطالق من الصفر جمددًا مع حكومة أو فريق عمل جديد 
يريد إعادة البحث والنقاش يف ما سبق إعداده وترتيبه، 
ما ينعكس مزيدًا من التأخري يف انطالق عملي لـ«سيدر«. 
حتّول  الذي  األمر  وهو  أحد،  مصلحة  يف  يصّب  ال  وهذا 
عنوانًا أساسيًا يف مفكرة الرئيس الفرنسي حاليًا للضغط 
أكثر لتسمية احلريري. فبني مصاحل املتظاهرين يف لبنان 
ومطالبهم اليت يفرتض بفرنسا صاحبة الشعارات التارخيية 
أن تقف اىل جانبها، تنحاز باريس حكمًا اىل مصاحل شركاتها 
واستثماراتها مع كل املنافع املالية االقتصادية األساسية 
واجلانبية بتنسيق مع شركائها العمليني يف بريوت، ال أكثر 
وال أقل، من دون أي رؤية سياسية أو احرتام ملا ينادي 

به املتظاهرون يف الشارع.

ماكرون مع احلريري: مصاحل الشركات الفرنسية أواًل
هيام القصيفي
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أنـت والـعمل

 2019 الثاني  تـشرين   23 Saturday 23 November 2019الـسبت 

نتعرض للكثري من الضغوطات واملشاكل يف حياتنا العملية، اليت 
جتعلنا معّرضني لالستفزاز، سواء من املدراء، أو الزمالء، أو حتى 
من حماولة  بد  ال  لذلك  العمل،  مقر  يراجعون  الذين  الناس  عامة 
ضبط األعصاب، والتعامل بأرحيية، وجتنب الوقوع يف املشاكل، 
وإبعاد املعّوقات اليت حتول بيننا وبني االنسجام يف العمل مع كل 
احمليطني بنا؛ ألّن بيئة العمل السليمة تكفل لنا الشعور بالراحة، 
أكرب  وإتقان  أقل،  بتعب  العمل، وجتعلنا نشعر  إجناز  واملتعة يف 
للعمل، واكتساب احرتام اجلميع، وجتنب حصول الفوضى، والبطء 

يف إجناز املهمات.

االنسجام
طريقة  أفضل  فإن  علي«،  »عمرو  البشرية  التنمية  خبري  حبسب 
لالبتعاد عن املشاكل يف العمل؛ هي التعامل معها بعقالنية وصدر 
العمل؛  يف  احمليطة  والبيئة  الزمالء  مع  التوافق  وحماولة  واسع، 
لتجنب الصدامات والنزاعات، وااللتزام جبميع أخالقيات العمل يف 
ومواعيد  العمل،  مبواعيد  وااللتزام  القوانني،  واحرتام  وقت،  كل 

االنصراف من العمل.

القيام مبسؤوليات العمل كاملة
عندما يقوم املوظف مبسؤولياته على أكمل وجه؛ يتجنب االصطدام 
فإّن هذه  لذلك  املواطنني،  أو  الزمالء،  أو  املدير،  مع  واملشاكل 
إىل  باإلضافة  العمل،  يف  املشاكل  لتجنب  جدًا  ضرورية  النقطة 
ضرورة االعرتاف باخلطأ يف حال وجود تقصري، وعدم التملص من 

املسؤولية؛ ألّن الصدق هو من أهم أخالقيات العمل.

مراعاة التسلسل اإلداري عند مواجهة مشكلة
املشاكل  املشكلة وتطورها؛ جيب عدم حماولة حل  تفاقم  لتجنب 
العمل األكثر خربة ودراية يف  الكبرية من دون استشارة رؤساء 
أحد  جتاوز  دون  من  فاألكرب،  األكرب  استشارة  ومراعاة  القوانني، 

لآلخر.

الفصل بني املشاكل اخلاصة والعمل
هذه  تنقل  أن  يعين  ال  الشخصية؛  حياتك  من  مستاء  تكون  أن 
املشاكل للعمل، وال تنجز واجباتك األساسية، لذلك جيب احلفاظ 
على املهنية، وااللتزام بأداء العمل على أكمل وجه، فإذا مل تتمكن 
ثم  والتوتر،  القلق  من  للتخلص  إجازة  طلب  عليك  الفصل،  من 
مواصلة العمل، وجتنب تلقي االتصاالت اهلاتفية يف العمل وتضييع 

الوقت، لتجنب لفت نظر املوظفني، وشعورهم باالستياء.

الغيبة بني الزمالء
مسبب  أكرب  هي  الزمالء،  حول  األحاديث  وتناقل  والنميمة  الغيبة 
ورمبا  زمالئك،  بني  احرتامك  تفقد  وجتعلك  العمل،  يف  للمشاكل 

تصل للمقاطعة، وافتقاد األجواء الودية يف العمل.

االبتعاد عن تكوين العالقات يف مكان العمل
صداقات  تتكّون  قد  العمل،  يف  الزمالء  بني  االحتكاك  كثرة  مع 
جيب  لذلك  وزميلته،  زميل  بني  عاطفية  عالقات  وأحيانًا  عميقة، 
جتنب إظهار أي من هذه العالقات يف مكان العمل، والتعامل معها 

خارج بيئة العمل، وخارج أوقات الدوام الرمسية.

املرونة يف العمل
يكون ذلك بتقبل احللول الوسط، واالبتعاد عن التعصب والتزمت، 
يفقدك  التصرف  هذا  ألّن  العناد؛  لدرجة  معني  بقرار  والتمسك 
مهنيتك، ويشعر الزمالء باالستياء منك، وعدم الراحة يف التعامل 

معك.

كيفية التعامل مع املشاكل يف العمل

إىل  حيتاج  اإلنسان  أن  دراسة  أظهرت 
)شهرين(؛  يومًا  ستني  كل  بعد  اإلجازة 

لتجنب اإلرهاق يف العمل.
وأجرى العلماء دراسة أثبتت أن 23% من 
اجملموعة اليت أجريت هلا الدراسة، عانوا من 

مشاكل صحية نتيجة قلة الراحة.
الذين  األشخاص  أن  الدراسة  أثبتت  كما 
مل يأخذوا اإلجازة خالل مدة طويلة ألسباب 
إزاء  وامتعاضًا  عدوانية  ُيبدون  خمتلفة، 
آخرين، وكثريًا ما يعانون من األرق، كما 
بكثري  أضعف  لديهم  املناعة  مستوى  أن 
إجازات  على  حيصلون  الذين  أولئك  من 

دورية.
وغالبًا ما يربر أصحاب العمل واملدراء الذين 
يعملون دون راحة، ذلك بنقص الكوادر، 
العمل،  يف  عنه  غنى  ال  دورهم  وبأن 
والنتيجة أن أولئك الذين يعملون باستمرار 

دون الراحة، يعملون أكثر من غريهم.

من  اسرتاحٍة  فرتة  إىل  كموّظف  حتتاج، 
واجباتك  من  مستقطع  ووقت  عملك، 
عندما  اليومي؛ خصوصًا  وروتينك  املهنية 
فإذا  كبرَيين؛  وضغٍط  إرهاٍق  من  تعاني 
لديك  وقت  وال  جّدًا  مشغوٌل  أنك  اعتربَت 
ألخذ إجازة، كما يقول »إمساعيل فواز«، 
مدرب التنمية البشرية؛ فهذا يعين أكثر من 

أّي وقٍت آخر أنك فعاًل حباجة إليها.
ومبا أن تفانيك يف عملك جيعلك غافاًل عما 
أن  من  بداًل  ثقيٍل؛  حلمٍل  وظيفتك  حيّول 
تشّكَل مصدَر ِرزق وإهلام واستمتاع باجملال 
املهين لك، من الضروري إبراز األمور اليت 

حتّتم عليك أخذ إجازة، وهي:

الستمتاعك  عائقًا  وظيفتك  أصبحت   -1
مبهنتك:

جتد أن عملك أصبح واجبًا بذاته، ومل يُعد 
وسيلًة لتطّور ثقافتك ومهاراتك، مع العلم 
أن مهنة الشخص تعرب عن حّبه للمجال الذي 
يدخله، وتدل على مهارته يف حقله؛ فإذا 
أصبَحْت وظيفتك تشكل عائقًا الستمتاعك 
بداًل  بالركود؛  حبياتك وتؤدي بك للشعور 
من اإلهلام واإلبداع، عليك بأخذ إجازة؛ مما 
ابتكار  يعيد هيكلة أولوياتك ويدفعك إىل 
استغالهلا يف  ميكنك  جديدة،  خالقة  أفكار 

الـوقت املـناسب ألخـذ إجـازة

يذكر تقرير الصحيفة نفِسها، أن عدم اقتصار رّدك على الرسائل 
اإللكرتونية عرب بريدك اإللكرتوني على فرتة عملك؛ ليتعداها إىل 
الدقيقة األوىل منذ استيقاظك حتى عودتك إىل النوم يف الليل، 
يعكس منط حياة ُمرِهقًا وغري صحي لسالمة اجلهاز العصيب؛ فهكذا 
تفكريك  على  ويستحوذ   ،7/24 الساعة:  مدار  على  عملك  يستمر 
خالل  وعاجله  الواقع  هذا  من  »اهرب«  القصوى،  وأولوياتك 

إجازة!

6- تزيد من املماطلة
قد مياطل املوظف أحيانًا يف عمله؛ تعبريًا عن ملله من مهّمة معينة، 
أو شعوره بانعدام التحفيز، ولكنك حتتاج إىل إجازة مبا أنك متضي 
يومياتك يف العمل متطلعًا إىل شاشة احلاسوب من دون أي إجناز أو 
تقّدم يف إنتاجيتك، وتضّيع من وقتك عرب تصّفح مواقع إلكرتونية 
إلنهاء  تتطلبه  الذي  الوقت  أن  مبا  وأيضًا  بعملك،  هلا  عالقة  ال 

واجباتك أصبح مضاعفًا.

7- تغضب من أي شيء
مبا أنك أصبحت تغضب من أي شيء، من دون أي تفسري أو سبب 
مقنع؛ فاحذر من هذا العامل اخلطري املؤدي إىل حالة نفسية حرجة، 
يقع ضحيتها الشخص يف عمله، ذاكرًا أن احلل األسرع واألسهل 

له هو ذهابه يف إجازة لفرتة 10 أيام.

8- لسَت يف املنزل معظم الوقت
يأتي الناس لزيارتك فيما أنت لست يف املنزل؛ ألنك دائم التواجد 
يف العمل، أو أن وظيفتك جعَلتك تتأخر اليوم ملدة ساعة ونصف 
الساعة أكثر، يرتبط غيابك عن املنزل بالعمل دائمًا، واملشكلة أنك 
ال تالحظ ذلك، وتعترب األمر عاديًا، وواجبًا عليك إمتامه؛ حتى لو 
كان على حساب صحتك وعالقاتك العائلية وراحتك؛ فغادر املنزل، 
لكن ليس إىل العمل؛ بل يف إجازة.. ألنك تستحقها ويف أمّس 

احلاجة إليها أيضًا!

عملك.

2- تفتقد الوقت
عندما يأخذ عملك الكثري من وقتك، تشعر أن الوقت يركض بسرعة 
وال ميكنك التحكم به، وتصبح ُمطاَلبًا بأكثر من 24 ساعة يف اليوم 
الواحد، من هنا؛ فعليك أن تسأل نفسك: هل هناك وقٌت كاٍف 
أنك  تذكر  بالنفي،  إجابتك  كانت  وإذا  به؟  القيام  علّي  ما  إلنهاء 
لك  يسبب  وقد  أرقك  من  يزيد  مما  واجباتك؛  متأّخرًا يف  ستظّل 

االكتئاب، وهل هناك من سبٍب مقنع أكثر من ذلك ألخذ إجازة؟

3- ال حياة اجتماعية لديك
من الضروري جّدًا أن تأخذ إجازة إذا شعرت أن ال حياة اجتماعية 
انشغاهلم  هو  املسنون،  عليه  يندم  ما  أكثر  أن  خصوصًا  لديك؛ 
الدائم يف العمل، وابتعادهم عن عائلتهم وأقربائهم؛ فإذا الحظَت 
أنك تغيب عن نشاطات أوالدك، وال حتضر العديد من املناسبات 
بأمّس  فأنت  لفرتة مهمة؛  أصدقاءك  تَر  االحتفالية، ومل  العائلية 

احلاجة إلجازة، واألفضل أن تكون إجازُتك برفقة عائلتك.

4- تتناول الطعام بسرعة، ونادرًا على املائدة
الدالئل  أبرز  هي  املهنية،  حياتك  تفاصيل  من  الصغرية  األمور 
حلاجتك إىل اإلجازة؛ فعندما تتناول الغداء أو العشاء بسرعة على 
مكتبك، مبا أنك ال متلك الوقت حتى للتوجه إىل غرفة الطعام يف 
العمل، أو إىل املائدة يف املنزل، هذا دليٌل على رضوخك لوظيفتك 
بدل حتّكمك بها وبوقتك؛ إذ ال جيوز أن تتناول طعامك يوميًا أمام 
مكتبك يف العمل أو املنزل، وأن يعتمد طعامك على األكل السريع 
التحضري، ختّل عن هذه العادة السيئة وتوجه يف إجازة عمل، اليوم 

قبل الغد!

5- ترد على بريدك اإللكرتوني عند توجهك للنوم وعند استيقاظك
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فــن
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أكدت  احلب«  »أمرية  أغنيتها  أصدرت  أن  بعد 
للزميلة  مساحة  رنا  الشابة  أكادميي  ستار  جنمة 
»سيدتي. نت«، ألن ال عالقة لألغنية بفيلم أمرية 
ذكرنا  أننا  فرحت  لكنها  حسين،  سعاد  لـ  حيب 
وكثري  هلا،  قدوًة  تعتربها  وأنها  خصوًصا  ذلك، 

من الفانز يلقبونها بـ«سعاد حسين العصر«.
املوسيقي  توافق  ال  أنها  رنا  احلوار كشفت  يف 
 3« أغنية  عصر  انتهاء  حول  برأيه  بكر  حلمي 
النجمة مسرية  رنا  واختارت  أبو،  للفنان  دقات« 
كانت مشرتكة  حال  مدربة هلا يف  لتكون  سعيد 

يف برنامج ذا فويس.
حبياتها  تتعلق  كثرية  أمور  عن  رنا  حتدثت  كما 

الشخصية وعملها يف هذا احلوار:

*هل أنِت متفائلة بالعمل مع شركة »اليف ستايل 
ستوديوز« ومن كان يتوىل مهمة اإلنتاج لِك؟

-أنظر، أنا من بداية طريقي ُأنتج لنفسي.

*هل متلكني الكثري من املال؟
حبسب  أحاول  إمنا  كذلك.  ليس  ال  )تضحك( 
إمكاناتي البسيطة، أن أطرح عمال مجيال من وقت 
 . اجلمهور  يرضي  أن  عندي  واألهم  آخر،  إىل 
وباجململ أقوم بإنتاج أغنياتي وبعدها أطلب من 

شركات خمتصة أن تقوم بتسويق أعمالي.

أرفض أن يتم احتكاري
*هل كان لديِك أّي شروط قبل أن يقع خيارِك 
أنِت ممن  وهل  ستوديوز«؟  ستايل  »اليف  على 

يفضلن االبتعاد عن مسألة االحتكار؟
اليت  األمور  من  واحدة  هي  االحتكار  قصة  -رمبا 
وفكرة  إنتاج،  شركة  ألّي  انضمامي  دون  حالت 
جربتها  قد  وكنت  جهيت،  من  مرفوضة  االحتكار 
سابًقا بعد خروجي من »برنامج »ستار أكادميي« 
الغلطة.  هذه  أكرر  ال  أن  وجيب  أحبذها،  ومل 
مجهوري  ويناسب  أحبه  مبا  أقوم  أن  وشروطي 

الذي يتابعين.

*حدثينا عن أغنية »أمرية احلب«؟
-هي أغنية رومانسية، وهي من النوع اإليقاعي، 
وحتمل فكرة جديدة بالنسبة لي، وهي من كلمات 

وأحلان حممد رفاعي.

*ملاذا مّت تصوير الفيديو كليب يف لبنان؟
أّن  وارتأى  لبناني  سرحان  عادل  املخرج  -ألّن 
لبنان.  يف  جندها  للتصوير  املناسبة  األماكن 
قدر  وعلى  يومني  التصوير  عملية  واستغرقت 

التعب يأتي النجاح كما يقال.

سعاد حسني قدوتي
حسين  سعاد  بفيلم  ذّكرتنا  احلب«  »أمرية   *
بهذا  لذلك  عالقة  ال  أم  منها  مستوحى  هو  هل 

املوضوع؟
-أبًدا ولكنين فرحت أنك ذكرت ذلك، وأنا أحب 

سعاد حسين وأعتربها قدوتي.

*هل تشعرين أّن هناك شبًها بينِك وبينها؟
-كثرًيا وحتى الفانز يشّبهونين بها، وينادونين بـ 

سعاد حسين العصر وهذا شرف كبري لي.

برنامج  بتقديم  عطا  مينا  وزميلِك  أنِت  *جنحِت 
»باب الغنا« ما الذي ساعد على ذلك رغم أنكما 

لستما من املوسم نفسه؟
قلت،  كما  نفسه،  املوسم  من  لسنا  أننا  -رغم 
إمنا الربنامج جعلنا أقرباء من بعضنا البعض. كما 
ظهرت كيمياء كبرية بيننا على الشاشة، وإن شاء 

اهلل يستمر هذا النجاح يف املوسم املقبل.

رنا  جتد  أين  والتمثيل  والغناء  التقديم  *بني 
نفسها أكثر؟

حيث  التمثيل،  وبعدها  التقديم  وبعدها  -الغناء 
مع  نسب  »أزمة  كـ  مسلسل  من  بأكثر  قمت 
الثاني«،  آخر بعنوان »النصف  زينة«، ومسلسل 

رنـا سـماحة: أمـرية الـحب ال عـالقة هلا بـفيلم سـعاد حـسين
علي حالل - سيدتي

أمور كثرية على  إبليس« وهناك  »أفراح  وأيًضا 
الطريق.

»لكل مجتهد نصيب«
*من مراقبتنا لِك على الـ«سوشيال ميديا« جندِك 
اليت  الصعوبات  أكثر  هي  ما  ناجحة،  شخصية 

واجهتِك يف هذا اجملال؟
- »لكل جمتهد نصيب« وعندما تشعر بالتعب جتد 
النتيجة اليت تستحقها، حتى لو كان هناك منافسة 
قوية على الساحة، وأّي ناجح سيجد حماربني ويف 
أن  ميكن  ال  فاألشباه  اآلخر،  يشبه  أحد  ال  الفن 

ينجحوا .

*عندما تسافرين إىل أّي بلد من يرافقِك؟
الستايلس  مبثابة  أيًضا  فهي  رودي،  -شقيقيت 
اخلاص بي، ويف أكثر من فيديو كليب هي من 
دائم،  بشكل  وتساعدني  ارتديه  ما  لي  اختارت 

وترافقين أينما أذهب.

*هل لديِك مدير أعمال؟
-أمحد بنداري مدير أعمالي يف مصر، ومن الطبيعي 

أن يكون ألّي فنان مدير أعمال.

ماذا  واخلليجية  واملغربية  املصرية  اللهجة  *بعد 
ستقدمني؟

كل  من  مجهوًرا  لي  أوجد  اكادميي«  »ستار   -
بلهجات  أغين  أن  مسؤولية  لدي ّ  وبات  البالد، 

خمتلفة وأحاول أن أرضي اجلميع.

اللهجة  غري  بغناء  تقومي  أن  منِك  جرأة  *كانت 
املصرية؟

-ال مشكلة لدّي والفن ال قيود له، وهو لغة شاملة 
بني كل البالد ، وهناك الكثري من الفنانني الذين 

غنوا بلهجات خمتلفة واستطاعوا أن ينجحوا .

من  أشخاص  مع  صداقة  تربطِك  الزالت  *هل 
»ستار أكادميي«؟

-مجيعهم أصحابي سواء الشباب أم البنات ومن 
الذي كنا  خمتلف املواسم، وليس فقط املوسم 

فيه مًعا.

*املوسم الذي شاركِت فيه من جنح أكثر الفتيات 
أم الشباب؟

-ال أرى أّن الفتيات جنحن بشكل أكرب، وبرز اسم 
وهو  الفت،  بشكل  الكويت  من  املرزوق  عيسى 
ختّرج من املوسم نفسه الذي كنت موجودة فيه، 

وقام بأشياء مذهلة.

 الجمهور يتعلق بنا شخصيًّا
*ما سبب جناح طالب »ستار أكادميي« أكثر من 

غريهم من برامج اهلواة؟
ويتابع  وبشخصياتنا،  بنا  يتعلق  اجلمهور  -ألّن 
حياتك الشخصية أكثر من الفنية أحياًنا،  ولذلك 

جتد استمرارنا يكون أكرب من الربامج املختلفة.

*يف حال أردِت املشاركة يف »ذا فويس« مبومسه 
اخلامس، من كنِت ختتارين من املدربني األربعة؟

الديفا  -أحبهم مجيعهم ولكن أشعر أنين سأختار 
مسري سعيد، وهي من ستلف كرسّيها لي، أعترب 
وأدخل  بصوتي  أتلون  أن  بإمكاني  أّن  نفسي 

بكاراكتري الكالم كما تفعل مسرية«.

أختار سمرية سعيد مدربة لي
تتلون  أن  ميكنها  فنانة  أكثر  »مسرية  وتابعت، 
حال  يف  هي،  كما  األغنية  وتعيش  بصوتها 
من  بذلك  فستشعر  الضحك  حتمل  كانت  األغنية 
خالل صوتها، ويف حال غّنت الدرما تشعر بذلك 

أيًضا«.

فهي  وصراحتها،  أحالم  جرأة  أعشق  أنين  كما 
عبقري  بها، وحممد محاقي  ا  خاصًّ كاراكيرت  متلك 
تربينا  عالمة  وراغب  الساحة،  على  نفسه  وثّبت 
على صوته وهو مدرسة فنية كبرية، ولكن أختار 

بالنهاية مسرية سعيد.

*أين احلب يف حياة رنا؟
-ال أحد ميكن أن يعيش من 

دون حب أهله وأصدقائه.

نوع  من  ا  حبًّ قصدت  *لكن 
آخر؟

)تضحك(  هذه الفرتة أركز 
على عملي أكثر من أّي شيء 
آخر، وعندما يكون هناك أّي 
شخص يف حياتي لن أخّبىء 
هذا املوضوع وسأتكلم عنه.

من  املقربة  صديقتِك  *من 
الوسط الفين؟

صديقيت  شرارة  -نداء 
بيننا  مفاجآت  عن  وسنعلن 

يف الوقت املناسب.

من  تستمعني  *ملن 
الفنانات؟

كلثوم  وأم  وردة  -أحب 
الصغرية،  وجناة  وفريوز 
على  تربينا  اللواتي  هؤالء 

أغنياتهن.

تكون  أن  متنيِت  أغنية  *أّي 
لِك؟

-أّي أغنية ناجحة كنت أمتنى 
»شو  كأغنية  لي،  كانت  لو 
ومن   ، برجي  زياد  لـ  حلو« 
لـ  دقات«   3« أغنية  مصر 
يف  قاهلا«  »أخرًيا  و  أبو«، 
اخلليج، وأيًضا »تعال أشّبعك 

حب أشّبعك دالل«.

ال أوافق حلمي بكر برأيه
بكر  حلمي  املوسيقي  *لكّن 
لن  دقات«   3« إّن  قال 
اليوم  ولغاية  كثرًيا  تصمد 

مازال اجلمهور يسمعها؟
واجلمهور  الرأي  أوافقه  -ال 
بالنهاية،  حيكم  الذي  هو 
يوجد  ال  مكان  أّي  وأخربني 

فيه »3 دقات«.

بالغناء  سيستمر  أبو  *هل 
والنجاح برأِيك؟

-اجلمهور هو من يقرر ذلك، 
ولكّن  رأينا،  نعطي  وحنن 
الناس ختالف كل توقعاتنا.

تنشرين  بطبعِك  رنا  *أنِت 
ذلك  ينعكس  هل  البسمة، 

ا على شخصيِتك؟ إجيابيًّ
يكون  أن  جيب  -الفنان 
اإلجيابية  للطاقة  مصدًرا 
وعندما  حيبه،  من  ولكل 
أعاني بعض املشاكل أجلس 
أضايق  ال  كي  الزاوية  يف 

من هم من حولي.

تغيّن  أن  املمكن  من  *هل 
باللهجة اللبنانية ؟

-مِلَ ال.

عبد  شريين  أحببِت  *هل 
الوهاب بأغنية »يا بتفّكر يا 

بتحس«؟

-هي أغنية عبقرية وشريين غنتها  بشكل رائع، 
واجلمهور اللبناني تقّبل اللهجة منها.

*مباذا تعدين مجهورِك عرب »سيدتي«؟
-أن أبقى دائًما عند حسن ظّنهم بي.
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
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الفواكه  من  احلولية(  )الفليفلة  احللو  الفلفل   
وتتضمن  الباذجنانية.  العائلة  إىل  تنتمي  اليت 
الفلفل احلار، والطماطم، وفاكهة اخلبز، ومجيعها 
أكله  الوسطى واجلنوبية. وميكن  أمريكا  موطنها 

نيئًا أو مطبوخًا.

ومثل باقي أفراد العائلة املقربني، يتم جتفيف 
وسحقه  األحيان  بعض  واحلار يف  احللو  الفلفل 
باسم  إليه  يشار  حيث  كمسحوق،  واستعماله 

البابريكا.

والفلفل احللو منخفض السعرات احلرارية وغين 
ومضادات  سي،  بفيتامني  استثنائية  بصورة 
األكسدة األخرى مما جيعله إضافة ممتازة لنظام 

غذائي صحي.

وهو متوفر بألوان خمتلفة، مثل األمحر واألصفر 
ناضج.  غري  يعترب  الذي  واألخضر،  والربتقالي 
ويكون له نكهة مريرة قلياًل وليست حلوة مثل 

الثمرات الناضجة متاًما.
املرء  حيتاج  ما  كل  توفري  املقال  هذا  وحياول 

ملعرفته حول الفلفل احللو.

#1 احلقائق الغذائية
املاء  من  النيئ  الطازج  احللو  الفلفل  يتكون 
)92٪(. والباقي كربوهيدرات وكميات صغرية 

من الربوتني والدهون.

 3.5 يف  الرئيسية  الغذائية  العناصر  وتشتمل 
أوقية )100 جرام( من الفلفل األمحر احللو النيئ 

على )1(:

السعرات احلرارية: 31 سعر حراري
املياه: 92 ٪

الربوتني: 1 غرام

الفلفل احللو احلقائق الغذائية والفوائد الصحية

حذرت مجعية القلب األمريكية من زيادة املدخول 
اليومي من السكر املضاف، مؤكدة أنه جيب أال 

يتعدى 6 مالعق صغرية للنساء و9 للرجال.
تناول  عن  فورا  باالمتناع  الدراسات  ونصحت 
أوف  »برس  جملة  نشرته  ما  حبسب  السكر، 

أتالنتسييت«.

1- يقلل عالمات الشيخوخة:
الدومينو  تأثري  الدم  يف  السكر  كمية  تشكل 
اجلزيئي الذي يسمى بالغليكيشن، والذي جيعل 
األمر  ومرونة،  صالبة  أقل  النهاية  يف  البشرة 

الذي يقلل عالمات الشيخوخة.

2- دهون أقل يف البطن:
كشفت دراسات القلب أن الدهون احلشوية أو 
العميقة، اليت ترتاكم حول األعضاء احليوية مثل 
التخلص  يصعب  واألمعاء،  والبنكرياس  الكبد 
القلب  على  خطورتها  إىل  باإلضافة  منها، 

والسكري.

3- زيادة احليوية:
تؤدي السكريات املضافة لتسريع عملية اهلضم 
ر نسبة عالية  وتدخل جمرى الدم بسرعة، مما يوفِّ
واليقظة،  الطاقة  بدء  على  تساعد  السكر  من 
ولكن حاملا يتم استقالب تلك الطلقة السكرية 

السريعة ستتحول للنقيض.

4- حتمي من خطر السمنة:
يوجد ارتباط واضح بني زيادة الوزن واستهالك 
السكر، وبينت الدراسات أن زيادة بنسبة 1 يف 
املائة يف استهالك املشروبات الغازية يف مجيع 
من  4.8 شخص  بـ  مرتبطة  كانت  البالد،  أحناء 
أصل 100 يعانون زيادة يف الوزن و2.3 شخص 

من أصل 100 يعانون السمنة املفرطة.

5- تقليل احتماالت اإلصابة بالسكري:
تناول  بني  مباشرة  صلة  وجود  األحبات  دعمت 
الثانية،  الدرجة  من  السكري  ومرض  السكر 
ستانفورد  جامعة  أجرتها  دراسة  وكشفت 
عدد  زاد  كلما  أنه  دولة،   175 عن   2014 عام 
السكريات املتوافرة يف إمداد السكان الغذائي، 

كان معدل السكري أعلى.

 امتنع فورا عن تناول السكر

اإلنسان  األعضاء يف جسم  أهم  أحد  الكبد  يعد 
حيث  بها،  يطلع  اليت  احليوية  وظيفته  بفضل 
السموم وطرحها  يساعد يف تصفية اجلسم من 
أنه  عن طريق الدم حتى خترج من اجلسم، كما 
اهلضم  عملية  تعزز  اليت  الصفراء  املادة  يفرز 

وخاصة تكسري الشحوم.
اليت  األطعمة  يف  احلذر  نتوخى  أن  جيب  لذا 
نتناوهلا، كون بعض منها يضر بالكبد، مما قد 

يرتتب عليه مضاعفات تهدد صحة اإلنسان.
منها  األطعمة  أن بعض  دراسات طبية  وذكرت 
قد يفيد الكبد وأخرى تسبب ضررا كبريا، وهي 

كالتالي:  

اللحوم احلمراء
من  عالية  نسبة  تتضمن  أنها  إال  منافعها  رغم 
جيلب  لذا  دهنيا،  الكبد  جتعل  اليت  الدهون، 
اإلمكان  قدر  املستخدمة  الكمية  من  نقلل  أن 
وتعويض الربوتني املطلوب من اللحوم البيضاء 

واألمساك.

األطعمة املقلية
املضرة  األغذية  أبرز  من  املقلية  األطعمة  تعد 
من  كبرية  نسبة  تتضمن  كونها  الكبد  بصحة 
للكبد،  تورم  حدوث  يف  تتسبب  اليت  الدهون 
وميكن استخدام زيت جوز اهلند العضوي لتقليب 
حتتاجي  ال  حتى  الفرن  يف  وضعها  أو  األطعمة 

لكمية كبرية من الدهون.

األطعمة الغنية بامللح
من املعروف أن امللح الزائد يرفع ضغط الدم، 
هذا وتشري دراسات احلديثة إىل أنه قد يسبب 
يسبب  الذي  الصوديوم،  بسبب  الكبد  تلف 

احتباس السوائل والسموم يف اجلسم.

األطعمة الغنية بالسكر
الفركتوز مادة سكرية تتوفر يف الكربوهيدرات 
لتتحول  تكسريها  الكبد  على  يصعب  واليت 
ينصح  لذا  أيضا،  الكبد  تصيب  واليت  لدهون، 

بتقليل السكريات قدر املستطاع.
أخبار ذات صلة

شرب القهوة يقي من عدة أمراض
ويكشفون  القهوة..  حميب  يطمئنون  باحثون 

»مكمن الضرر«
خطر  من  تقلل  طرق   6 إىل  الدراسة  أشارت 

اإلصابة بالسرطان
خطر  لتجنب  طرق   6 السرطان..  من  للوقاية 

اإلصابة

أطعمة ومشروبات مفيدة للكبد
صحة  من  تعزز  اليت  واملشروبات  األطعمة  أما 

أطـعمة تـضر بـصحة الكـبد.. تـجنبها فـورا
يساعد  الذي  األخضر،  الشاي  مثل  فهي  الكبد 
بفضل  واألنسجة  الكبد  صحة  على  احلفاظ  يف 

مضادات األكسدة.
األكسدة  مبضادات  غنية  القهوة  أن  كما 
ومتنع  األيض  عملية  ترفع  اليت  والكافيني، 
اخلاليا  منو  وتوقف  الكبد،  حول  الدهون  تراكم 
السرطانية، يف حني أن عصري التفاح الطبيعي 
املواد  أهم  من  يعد  الذي  املاليك  حبمض  غين 
اليت تنظف اجلسم من السموم، إضافة إىل عصري 

الليمون والزجنبيل.

أما األطعمة الغنية بفيتامني »سي«، فهي تنشط 
اجلسم وتساعد يف امتصاص العناصر الغذائية 
واللفت  والفراولة  الليمون  يف  متوفرة  وهي 
الشوفان حيتوي  أن دقيق  احللو، كما  والفلفل 
ومضادات  األلياف  مثل  غذائية  عناصر  على 
األكسدة اليت تساهم يف محاية الكبد وأنسجته 

من أي أضرار.
بشكل  الكبد  لصحة  املفيد  الربوكلي،  وهناك 
خاص كونه حيتوي على مركبات السلفورورافني، 

اليت ختفف من امتصاص الدهون يف الكبد.

الكربوهيدرات: 6 غرامات
السكر: 4.2 غرام

األلياف: 2.1 غرام
الدهون: 0.3 غرام

الكربوهيدرات
من  األول  املقام  يف  احللو  الفلفل  يتكون 
من  حمتواه  معظم  متثل  اليت  الكربوهيدرات، 
أوقية   3.5 حتتوي   حيث  احلرارية،  السعرات 
)100 غرام( على 6 جرامات من الكربوهيدرات. 

اجللوكوز  مثل   - سكريات  الغالب  يف  وهي 
املذاق  عن  مسؤولة  تعترب  واليت   - والفركتوز 

احللو للفلفل الناضج.
وحيتوي الفلفل احللو أيًضا على كميات صغرية 
الطازج.  الوزن  من   ٪2 حوالي   األلياف،  من 
جدا  جيد  مصدر  تعترب  للسعرات  وبالنسبة 

لأللياف.

ملخص:
املاء  من  أساسا  احللو  الفلفل  يتكون 
والكربوهيدرات. ومعظم الكربوهيدرات سكريات، 
أيضا مصدر  أنه  مثل اجللوكوز والفركتوز. كما 

جيد لأللياف.
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PM ‘very disappointed’ by China ban on MPs
A human rights partnership 
with China has been sus-
pended after two decades 
amid the detention of Ui-
ghurs and the barring of 
two Australian politicians.
The prime minister has la-
belled China’s decision to 
ban two members of the 
Australian government 
from visiting the country 
“very disappointing”.
Scott Morrison said it was 
up to Chinese authorities 
to explain the move and 
defended the right of Lib-
eral colleagues Andrew 
Hastie and James Paterson 
to speak out about human 
rights.
“They were denied visas, 
which I think was very dis-
appointing,” Mr Morrison 
told Adelaide radio FiveAA 
on Monday.
“The response by Sena-
tor Paterson and Andrew 
Hastie I thought was spot 
on. I thought it was very 
measured, it was very 
strong, I thought it was 
very appropriate.
“It’s for others to explain as 
to why they took the view 
that they did - the Chinese 
authorities. But we’re an 
open democracy, we speak 
our minds as individuals 
and certainly James and 
Andrew have always been 
known for that, we’ll al-
ways be who we are.”
The pair have been blocked 
from entering China until 
they “repent” for criticis-
ing Beijing.
They have each spoken 
out against Chinese at-
tempts to exert influence in 
Australia, the detention of 
Chinese-Australian writer 
Yang Hengjun, pro-democ-
racy protests in Hong Kong 
and the mass detention of 
Uighurs.
Neither man intends to 
scale back their criticism.
“I’m not really the repent-
ing type - I’m agnostic - but 
even if I was I wouldn’t be 
following the commands 
of foreign powers to repent 
on my political views,” 
Senator Paterson told ABC 
Radio.
“Even if I wanted to change 

my views and soften them, 
I feel like it’s impossible 
for me to do so now that 
I’ve been issued such a 
demand from the Chinese 
embassy.”
Opposition Leader Antho-
ny Albanese said the visa 
ban was “unfortunate”.
“We support freedom of 
expression here in Austra-
lia,” Mr Albanese told Sky 
News.
“There are genuine and 
legitimate concerns about 
human rights in China, 
particularly what we hear 
about the treatment of the 
Uighurs and the concerns 
about what is happening in 
Hong Kong.”
Meanwhile, Australia has 
quietly discontinued a hu-
man rights program in 
China after more than two 
decades.
“It wasn’t getting the job 
done,” Mr Morrison said.
The prime minister said 
human rights concerns 
would be raised with China 
through a range of other 
channels.
Asked whether China re-
spected Australia’s de-
mocracy, Mr Morrison said: 
“They respect our sover-
eignty, I mean, they have a 
different system to us.”
“We’re not looking to adopt 
their system and they’re 
not looking to adopt ours.”
Treasurer Josh Frydenberg, 
fresh from delivering a key-
note speech on Australia’s 
economic relationship with 
China, described the visa 
decision as disappointing 
and counterproductive.
“But ultimately our rela-
tionship with China is very 
broadly based,” he told re-
porters in Sydney.
“It covers a whole range of 
areas and, as the treasurer, 
I want to see that economic 
relationship continue to 
deliver dividends for the 
Australian people. I want to 
see that relationship con-
tinue to be in our national 
interest.”
The Chinese embassy has 
said the Liberal politicians 
could travel to China if 
they apologised for their 

Malcolm Turnbull claims 
he ‘absolutely’ would 
have won election

Former prime minister 
Malcolm Turnbull says 
he would have won 
the May federal elec-
tion if he was leader of 
the Liberal Party at the 
time. “There’s not many 
people who don...
Malcolm Turnbull has 
declared he would have 
led the coalition to an 
election victory over 
Labor if he’d stayed on 
as prime minister at the 
federal election. 
Retired cabinet minis-
ter Christopher Pyne 
asked his close friend 
and former boss if he 
would have won this 
year’s election had he 
not been dethroned.
“Oh yeah. Absolutely. 
There’s not many peo-
ple that doubt that,” Mr 
Turnbull told the Pyne 
Time podcast.
Prime Minister Scott 
Morrison, who took 
over after the leadership 
spill, backed his prede-
cessor’s assessment of 
his election chances.
“I said at the time of the 
change that I believed 
he would too,” he told 
reporters in Adelaide on 
Monday.
Mr Turnbull had a blunt 
message for the Liberal 
insurgency which tried 
to install Home Affairs 
Minister Peter Dutton 
as prime minister be-
fore Mr Morrison rose 
to power.
“They didn’t get the out-
come they wanted. Quite 
a lot of them would have 
found Morrison even 

less palatable than me,” 
he said.
“They ended up with 
Morrison. They didn’t 
get Dutton, which is 
what they wanted.”
Mr Turnbull poured cold 
water on suggestions 
he should have put 
long-time rival Tony Ab-
bott in cabinet to stop 
him from damaging the 
government.
“Nobody thought that 
was a good idea, except 
for him obviously and 
a couple of others,” he 
said.
On his achievements as 
prime minister, Mr Turn-
bull nominated legislat-
ing same-sex marriage 
after the postal vote 
among his biggest.
“I looked at the argu-
ments against it and 
they are bonkers,” he 
said.
“The idea that my mar-
riage to Lucy of nearly 
than 40 years is threat-
ened by the gay couple 
around the corner de-
ciding to get married, it 
is laughable.”
He conceded the debate 
surrounding the plebi-
scite was hurtful and 
tough for some, but the 
emphatic ‘yes’ victory 
was a proud moment for 
Australia.
“If you were a young kid 
troubled about your sex-
ual identity, that plebi-
scite says nearly two-
thirds of Australians 
are saying to you ‘we’re 
cool, we love you’,” Mr 
Turnbull said.

Malcolm Turnbull has lashed his colleagues who ousted him, and 
made a huge claim in a revealing interview with Christopher Pyne.

remarks.
“As long as the people con-
cerned genuinely repent 
and redress their mistakes, 
view China with objectivity 
and reason, respect Chi-

na’s system and mode of 
development chosen by the 
Chinese people, the door 
of dialogue and exchanges 
will always remain open,” a 
spokesperson said.

Prime Minister Scott Mor-
rison has ruled out ac-
cepting American help to 
extract Australian women 
and children from Syria.
Prime Minister Scott Morri-
son has rebuffed a United 
States offer to rescue Aus-
tralian families of Islamic 
State fighters from Syria.
The US has offered to help 
its coalition partners by 
facilitating the return of 
foreign fighters and their 
families to their countries 
of origin.
But the prime minister is 
unmoved.
“Our assessment is done 
on a case-by-case ba-
sis and our assessments 
at this point have not 
changed,” he told reporters 
in Adelaide on Monday.
Mr Morrison has consis-
tently argued Australian 
officials should not be 
placed in danger in order 
to remove the women and 
children in the conflict 
zone.
Asked what reason there 
could be to reject the offer, 
given it would guarantee 
Australian officials would 
not be placed at risk, Mr 
Morrison said: “I don’t en-
gage in hypotheticals on 
national security issues.”
“National security issues 
are very serious and you 
have to deal with the cases 
as they present - not hypo-
theticals - but as they pres-
ent in reality and that’s 
how we’ll deal with each 
and every one of them.”
Foreign Minister Marise 
Payne said the situation in 
Syria was extraordinarily 
complex, difficult and dan-
gerous.
“The Turkish invasion of 
Syria has only exacerbated 
those problems,” she told 

reporters in Sydney.
“Australia has been very 
clear that while we under-
stand the predicament in 
which these people find 
themselves, and certainly 
understand the challenges 
and difficulties for their 
families, we will be very, 
very careful about any 
steps that we take in rela-
tion to that because we 
won’t put any further Aus-
tralians in danger.”
Home Affairs Minister Pe-
ter Dutton has previously 
said many of the women, 
who are wives of IS fight-
ers, posed serious secu-
rity risks if they returned to 
Australia.
Mat Tinkler from charity 
group Save the Children 
said the Australian govern-
ment had run out of excus-
es and should immediately 
accept the US offer.
“This is a welcome but 
time-limited offer from the 
United States to the Aus-
tralian government,” he 
said.
“The Australian govern-
ment should take respon-
sibility, immediately ac-
cept this offer and bring 
the Australian women and 
children home.”
More than 60 Australians 
are in the al-Hawl camp, in-
cluding 44 children, most 
of whom are aged under 
five.
“The offer from the US 
comes as winter threatens 
the camp and in particular 
the many malnourished 
and sick children it shel-
ters,” Mr Tinkler said.
“We know how desper-
ate the situation is in this 
camp. Children’s lives are 
at stake. The urgency of 
the situation cannot be 
overstated.”

Morrison rebuffs US on 
Syrian extractions
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Labor has asked the au-
ditor-general to examine 
the department respon-
sible for overseeing a 
bungled security upgrade 
and hacking attack at Par-
liament House.
An opposition senator 
has launched a blistering 
attack against the public 
servants responsible for 
a scandal-plagued secu-
rity upgrade at Parliament 
House in Canberra.
Labor’s Kimberley Kitch-
ing has asked the auditor-
general to investigate the 
department responsible 
for overseeing the bun-
gled $75 million security 
works.
Senator Kitching accused 
the Department of Parlia-
ment Services of lacking 
the skills and experience 
needed to handle the crit-
ical project.
“It is my strong view that 
the department is absent 
senior personnel who are 
qualified and possess 
adequate expertise to 
manage a capital works 
project of this size,” she 
wrote to the auditor-gen-
eral late last week.
“The most disturbing 
discovery in Senate Esti-
mates was the gross in-
adequacy of the financial 
management of this proj-
ect by the department.”
One subcontractor in 
deep financial strife has 
bombed out of the re-
build, causing massive 
cost blowouts.
Senator Kitching also 
blasted a contract signed 
with the head contrac-
tor, which was silent on 
guarding against liqui-
dated damages.
“Extensive information 
about the department’s 
wilful blindness in enter-
ing into a contract with the 
head contractor is now 
apparent,” she wrote.
“Given the total value of 
the project, it is uncon-
scionable that the depart-
ment failed to ensure the 
Commonwealth was pro-
tected and would be duly 
compensated from de-
lays caused by the head 
contractor.”
Senate President Scott 
Ryan has previously de-
scribed the 15-month 

blowout as embarrass-
ing.
A DPS spokeswoman 
said the work delays 
were due to the liquida-
tion of one subcontractor 
responsible for a “small 
part” of the entire “highly 
complex” project man-
aged by Lendlease.
She said the Australian 
National Audit Office had 
already flagged a poten-
tial audit of the security 
works, which DPS un-
derstands remains under 
consideration.
Senator Kitching also 
wants the auditor-gen-
eral to examine the de-
partment’s handling of a 
cybersecurity breach of 
Parliament House net-
works earlier in 2019.
The hacking attack by 
a foreign actor brought 
systems down for several 
hours.
“It was unsatisfactory 
that the department’s 
chosen method of com-
munication in alerting 
users of the outage that 
had taken down the entire 
APH network was to send 
an email,” she wrote to 
the auditor-general.
The DPS spokeswoman 
said the parliamentary 
network was disconnect-
ed from the internet dur-
ing the attack, not taken 

Labor wants Parliament House works audited
down by the hack.
“The cybersecurity 
breach that occurred in 
January 2019 was man-
aged by DPS working 
closely with security and 
intelligence agencies,” 
the spokeswoman said in 
a statement to AAP.
“The Department of Par-
liamentary Services be-
came aware of the inci-
dent on 31 January and 
DPS and the Australian 
Signals Directorate acted 
immediately to monitor 
activity and plan an effec-
tive remediation. Removal 
of the attacker occurred 
on 8 February.
“As has been stated pub-
licly, the timing of com-
munication to users of 
the network was actively 
considered and approved 
by the Presiding Officers. 
DPS has no further com-
ments to add to those 
made by the Prime Minis-
ter, President and Speak-
er in various parliamen-
tary fora.”
Senator Kitching pointed 
out the DPS planned to 
spend significant money 
on technology, network 
and connectivity projects 
in the near future.
“There have been vari-
able timelines in relation 
to these projects,” she 
wrote.

Experts have privacy 
concerns about the data 
matching techniques at 
the centre of the govern-
ment’s proposed Medi-
care fraud crackdown.
Putting Australian’s per-
sonal information all un-
der Medicare’s roof could 
create a “honey pot” for 
hackers, experts warn.
The federal government 
has proposed new laws 
to crack down on Medi-
care fraud that would see 
departments sharing in-
formation with Medicare.
But Vanteum chief execu-
tive Alistair Muir warns by 
centralising such sensi-
tive information, the gov-
ernment was putting Aus-
tralians at risk.

Australia’s top medical 
body has also warned the 
proposed bill fails to bal-
ance privacy obligations 
and the need for privacy.

The Australian Medical 
Association said it had 
“major concerns” about 
the bill in a submission to 
the government.
It said the bill effectively 
allowed departments not 
to comply with privacy 
laws when providing data 
matching services.
The bill would see depart-
ments such as Home Af-
fairs and Veterans’ Affairs, 
and programs such as the 
Pharmaceutical Benefits 
Scheme share informa-
tion with Medicare.

Medicare fraud bill would make ‘honey pot’
When introducing the 
bill to the lower house in 
October, Health Minister 
Greg Hunt gave the ex-
ample of a patient making 
a Medicare claim despite 
being overseas at the 
time.
Mr Muir told AAP that cen-
tralising the data created 
a honey pot and Medicare 
should not be allowed to 
see so much personal in-
formation on Australians.
Vanteum’s joint submis-
sion with tech company 
Galois warned there was 
also the risk of “insider 
threats” or accidental 
disclosures by Medicare 
staff.
He said the legislation 
was proposing an “out of 

date” model.
“The intent is a good one 
... (but) that’s an antiquat-
ed way of doing it,” Mr 
Muir said.
He has suggested an-
other method, which he 
said would see Medicare 
provide one-off requests 
to government agencies 
who would provide an-
swers to Medicare.
This avoided the depart-
ments sending out private 
information to Medicare.
But he said there should 
also be stricter regula-
tions around the encryp-
tion required to share the 
information between de-
partments.
Private Health Australia, 
a lobby group for private 

health insurers, said it 
wanted the bill tweaked 
to give it more access to 
data to pick up on any 
potential private health 
fraud.
The bill allows private 
health insurers to share 
information with Medi-
care on a voluntary basis 
but they are not allowed 
to receive information.
Even so, the AMA says 
this one-way proposal 
would see insurers share 
private data with Medicare 
without their patients’ 
consent.
This could result in private 
insurers sending their en-
tire database to Medicare 
in the hopes of picking up 
fraudsters, it says.
The bill already rules out 
using My Health data for 
data matching.

Labor frontbencher Chris 
Bowen says the health 
effects of climate change 
must be treated in a simi-
lar way to cancer and dia-
betes.
The effects of climate 
change must be treated 
as a health priority along-
side cancer and diabetes, 
Labor frontbencher Chris 
Bowen says.
In a speech to be delivered 
in Sydney on Wednesday 
night, Mr Bowen will point 
to estimates that 250,000 
people a year will die as 
a direct result of global 
warming by 2030.
“Natural disasters are al-
ready occurring more reg-
ularly,” he says.
“Vector-borne diseases 
will become more preva-
lent and widespread. Heat-
waves, which already claim 
many lives in Australia 
will be more common and 
more severe.”
Mr Bowen says Labor will 
make the policy change if 
it wins government but is 
calling on Health Minister 
Greg Hunt to act sooner.
He says the UK’s National 
Health Service has a sus-
tainable development strat-
egy and several European 
countries have identified 
health as a priority area in 
their climate change adap-
tion strategies.

“This is despite the fact 
we are more exposed than 
most, and our medical 
community is increasingly 
vocal on the issue,” Mr Bo-
wen says.
“As one senior doctor 
put it to me powerfully re-
cently, ‘Doctors listen to 
the science of the climate 
change and its health im-
pacts like we listen to the 
science of vaccination and 
the impacts of not vacci-
nating.
“’They are as clear as each 
other, and ignoring the 
science of climate change 
would be akin to support-
ing anti-vaxxers’.”
Research has also been 
released on Wednesday 
showing the risk of dan-
gerous fires occurring 
more often in Australia as 
the atmosphere changes.

Extreme bushfire condi-
tions will occur earlier, in 
late spring and not just in 
summer, the researchers 
from the University of New 
South Wales say.
It comes after a major 
report published in the 
Medical Journal of Aus-
tralia outlined the expect-
ed health outcomes for 
a child born today, if the 
world continues with busi-
ness as usual.
If temperatures continue 
to rise, children will be in-
creasingly vulnerable to 
malnutrition, rising food 
prices, infectious diseas-
es, air pollution, and ex-
treme weather events.
The researchers have 
urged federal politicians 
to update health policies 
to include the role of a 
changing climate.

Climate change a health priority: Labor

The Australian Competi-
tion and Consumer Com-
mission has authorised 
changes to the banking 
code to help drought-af-
fected farmers.
Drought-affected farmers 
will no longer be charged 
default interest and fees 
on agricultural loans un-
der changes to the bank-
ing code.
The Australian Competi-

tion and Consumer Com-
mission has authorised 
updates to the Banking 
Code of Practice, which 
also apply to other natu-
ral disasters.
“The new banking code 
will address a significant 
source of harm to farmers 
experiencing drought,” 
ACCC deputy chair Delia 
Rickard said on Thurs-
day.

New loan rules for drought-hit farmers
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The Victorian Liberals will 
still be ‘tough on crime’ de-
spite a review showing vot-
ers at the 2018 landslide 
election loss didn’t respond 
to it.
An infamous “lobster with 
a mobster” dinner with the 
then-Victorian Liberal lead-
er helped cause a landslide 
2018 state election loss but 
the party says it will stay 
tough on crime.
A review into the doomed 
campaign found the party’s 
law and order-led strategy 
fell flat, with voters see-
ing its focus on “African 
gangs” as a political tactic 
rather than a plan to make 
the state safer.
The review, led by Liberal 
elder statesman Tony Nutt, 
included research showing 
just six per cent of voters 
claimed it actually influ-
enced their vote - and not 
necessarily in the Liberals’ 
favour.
Former leader Matthew 
Guy’s Lobstercave din-
ner with alleged mafia 
boss Tony Madafferi in the 
months leading up to the 
election also undermined 
the party’s “tough on crime” 
policies.
“It was used repeatedly 
and effectively to under-
mine him, obscure genuine 
concerns about community 
safety and protect Labor 
from parliamentary scruti-
ny,” the review released on 
Wednesday said.
Liberals responsible for 
organising the dinner and 
leaking details of it are de-
scribed in the review as 
“guilty of utter stupidity” 
and they “carry a heavy bur-
den for the enormous dam-
age done to Matthew Guy 
and the opposition team”.
Mr Madafferi is widely ac-
cused of being a high-level 
organised crime figure, but 
he has never been charged 
or convicted and strenuous-
ly denies any allegations.
Current opposition leader 
Michael O’Brien says he 
won’t stop talking about 
crime.
“This isn’t about beating 
a law and order drum, this 
is about what we are do-
ing to keep Victorians safe. 
Because that’s the ultimate 
aim of our policies, that 
should be the ultimate aim 
of any government,” he told 
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Vic Libs stay tough on crime despite loss
reporters.
The leadership coup against 
former prime minister Mal-
colm Turnbull, who was 
popular in the state, also 
affected “fundraising, mem-
bership recruitment and re-
tention and campaign prep-
arations”.
The review found 30 per 
cent of voters in electorates 
that were lost to Labor said 
they couldn’t vote Liberal 
due to Mr Turnbull’s axing.
“Party research was re-
flected in the on-ground 
experience of many MPs, 
candidates, volunteers and 
staff who received strong 
‘pushback’ even after they 
patiently explained to indi-

Attorney-General Christian 
Porter has rewritten pro-
posed religious freedom 
laws to give faith-based 
hospitals and aged care 
providers greater protec-
tions.
Religious hospitals and 
aged care providers will 
soon be given the same dis-
cretion as schools and oth-
er faith-based organisations 
when it comes to hiring and 
firing staff.
Attorney-General Christian 
Porter confirmed the organ-
isations would be granted 
protections under redrafted 
religious freedom laws.
“Religious hospitals and 
aged care providers will be 
given protections equiva-
lent to those given to other 
religious bodies, in relation 
to employment of staff,” he 
told the National Press Club 
in Canberra on Wednesday.
During consultations on 
a draft version of the bill, 
many hospitals and aged 
care providers raised the 
importance of being able 
to maintain their ethos by 
taking into account the reli-
gious views of employees.
But the attorney-general in-
sisted that, contrary to the 
criticism levelled by human 
rights and LGBTIQ advo-
cates, hospitals and nearly 
all aged care providers did 
not consider someone’s 
religion when choosing 
whether to provide them 
with care.

Religious hospitals to 
pick staff on faith

“It’s just not something 
that in practice they do,” he 
said.
He also flagged other 
amendments to tighten up 
the legislation’s drafting 
“based on suggestions that 
have come from both ends 
of this debate”.
He described the consul-
tation as “the most grind-
ing process of balance and 
compromise” but noted it 
would probably be a bad 
thing if all parties got every-
thing they had asked for.
“I don’t think that religious 
groups or other groups will 
be at the ‘deliriously happy’ 
end of the continuum,” he 
said.
“But I think that, particu-
larly with religious groups, 
there will ultimately be en-
dorsement because the bill 
does some really important 
things.”
He hopes to put the bill to 
parliament within the next 
fortnight - the final sitting 
for the year - and antici-
pates it will immediately be 
sent to a Senate committee 
for another round of consul-
tation.
Mr Porter would not give a 
deadline for a vote.
Nor would he even guaran-
tee its passage at all, saying 
no one could when negotia-
tion with the Senate cross-
bench was at play.
He will shortly start discus-
sions with Labor over the 
legislation.

vidual voters that as state 
Liberals they had no role in 
the federal leadership,” the 
report said.
A legal battle between the 
party and its largest donor 
the Cormack Foundation 
also took a toll, costing the 
party $1.1 million in legal 
fees.
The review handed down 
41 recommendations, in-
cluding that the party iden-
tify seats it can win once 
electoral boundaries are 
redrawn.
Incumbent premier Daniel 
Andrews swept to a surprise 
landslide victory in 2018 af-
ter only winning power with 
a slight majority in 2014.

The Morrison govern-
ment will pull forward al-
most $600 million worth 
of infrastructure projects 
across regional NSW as 
it seeks to safeguard the 
national economy and 
provide a financial boost 
to drought-hit parts of 
the state.
As economists warned 
the government’s $3.8 
billion nationwide infra-
structure program would 
be  too little to prevent 
the Reserve Bank using 
unconventional policies 
to boost the economy, Mr 
Morrison will on Thurs-
day reveal $530 million 
worth of projects to be 
brought forward.
They include $200 million 
on safety upgrades along 
the Newell Highway to 
start from next financial 
year. Ahead of the elec-
tion, the government had 
promised $400 million 
worth of work with none 
of it starting until 2024-
25.
Almost $185 million will 
be spent to bring forward 
spending on road-widen-
ing and safety works on 
NSW roads linking Too-
woomba in Queensland 
and Seymour in Victoria, 
with another $145 million 
to go into upgrading the 
Princes Highway includ-
ing the Milton-Ulladulla 
bypass.
The government had al-
ready promised $500 mil-
lion on the Princes High-
way with most of that to 
be spent between 2024 
and 2029.
Another $41 million in 
new money will go into 

small-scale projects in-
cluding $20 million to 
complete a section of the 
Pacific Highway between 
Woolgoola and Ballina.
Prime Minister Scott Mor-
rison said the accelera-
tion of $530 million on 
three major regional proj-
ects would improve safe-
ty, increase freight pro-
ductivity and help boost 
tourism. Of that money, 
$212 million will be spent 
in the next 18 months.
“We’re bringing forward 
these important projects 
to cut travel times and 
make roads safer while 
boosting jobs and the 
economy,” he said.
The extra funding for 
NSW is part of $2.7 bil-
lion that will be pulled 
forward nationally on 
planned projects and an 
additional $1.1 billion to 
be spent on road or rail 
works.
AMP Capital chief econo-
mist Shane Oliver said 
while the overall decision 
was in the right direction,  
the extra cash amounted 
to just 0.1 per cent of GDP 
spread over two years.
“Put simply it’s not 
enough to make a dif-
ference to the overall 
economy, which remains 
a long way from full em-
ployment and the Re-
serve Bank’s inflation 
goals,” he said.
“In the absence of more 
significant fiscal stimu-
lus soon this just puts all 
the pressure back on the 
RBA – which came close 
to easing two weeks ago 
– to do more, probably as 
early as next month and 

possibly with a combina-
tion of rate cuts and quan-
titative easing to lower 
bank funding costs.”
Financial markets be-
lieve the Reserve will 
take the official cash rate 
down to a fresh all-time 
low of 0.5 per cent early 
next year. RBA gover-
nor Philip Lowe is due to 
give a speech next week 
on unconventional mon-
etary policies such as the 
purchase of government 
debt.
The Education Depart-
ment’s skilled vacan-
cy index, released on 
Wednesday, showed its 
10th consecutive month-
ly drop, in another sign 
the jobs market is slow-
ing.
Vacancies in Sydney 
have now fallen by 16.1 
per cent over the past 
12 months, the biggest 
annual decline in seven 
years. Across Victoria, 
vacancies have dropped 
by 11 per cent since the 
start of the year.
In another sign the gov-
ernment’s income tax 
cuts are being saved 
rather than spent, NAB’s 
tracking of cashless sales 
via its EFTPOS network 
points to a 0.4 per cent 
lift in retail sales through 
October with almost all of 
that due to higher prices.
“Higher unemployment, 
sluggish wage growth 
and elevated debt is like-
ly to put the brakes on 
spending growth,” NAB 
chief economist Alan Os-
ter said.
Opposition Leader An-
thony Albanese said by 
bringing forward infra-
structure spending, the 
government was admit-
ting its economic plan 
was failing.
“This is a government 
that says that every-
thing’s all hunky-dory. 
They’ve been on a victo-
ry lap since May 18. What 
they haven’t been doing 
is governing properly,” 
he said.

NSW to get $600m in extra road projects as 
government boosts economy

Prime Minister Scott Morrison says the extra infrastructure spending 
will deliver long-term benefits.Credit:AAP
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Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

National 
Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية 
والتجارية اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.

com.au  - michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة



ِAddress: 85 - 89 North Terrace, Bankstown

Nutrition Buzz
Laser Powder Room
Leather Store
Wedding Outlet
City Convenience Store
Young Fashion
Love & Unity Hairdresser
Sport Shoes Centre
Community Support Services
Tax Aid Profession
I Like Takeaway
Tutty Fruity Cocktails

COMPASS CENTRE BANKSTOWN
أكثر من 50 حمالً لتلبية حاجاتكم 

املـحالت ذات الـواجهات الـخارجية مـن الـسنرت  هي:
Algalele & Co Solicitors
GT Supplement
Nick’ s  Handbags
Avalon Nails & Beauty
Afandi  Cafe Bankstown
Diamond World Jewellers
Valley View Continental
Combined Loan Office 
Ranz Designz
Serenas Dress Room
M . CO  Fashion
DOS Taekwondo

باالضافة اىل 21 حمالً 
داخل السنرت

تفتح  من االثنني اىل السبت

احملالت أعاله تفتح 7 أيام يف االسبوع

Up to 50% OFF
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