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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

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

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

الواليات املتحدة تقيد منح التأشريات 
ملسؤولني إيرانيني

حّسان دياب رئيساً ُمكلّفاً بـ 69 صوتًا
األول،  أمس  جرت، 
النيابية  االستشارات 
الرئيس  لتسمية  امُللزمة 
احلكومة  تأليف  امُلكّلف 
حصل  صوتًا   69 اجلديدة. 
السابق  الوزير  عليها 
مقابل  يف  دياب،  حّسان 
السابق  للسفري  صوتًا   13
الـ  عدد  أما  سالم.  نّواف 
بلغ 42  »ال تسمية«، فقد 

صوتًا.
واضحة،  كانت  النتيجة   
حني  األربعاء،  ليل  منذ 
أعلن رئيس حكومة تصريف 
احلريري  سعد  األعمال 
»انسحابه« من الرتشح إىل 

رئاسة احلكومة اجلديدة.
 شّكل دياب »خيارًا بدياًل« 
لفريق 8 آذار و »التيار«، 
يف مواجهة من اعتربته هذه 
السفرية  »ُمرشح  القوى 
األمريكية يف بريوت«، أي 

نواف سالم.
والتيار  آذار«   8« أراد   
إحباط  احلّر  الوطين 
الذي  األمريكي«  »امُلخطط 
فرض  مبحاولة  قضى 
مواجهة«،  حكومة  »رئيس 

سياسية  رسالة  وإيصال 
بأّن  األمر،  يعنيه  من  إىل 
بيد  ليس  احلّل«  »مفتاح 
وأدواته  األمريكي،  احملور 

احمللية.
األكثرية  فريق  خيرت  مل   
شخصية  النيابية 
تنتمي  أو  »استفزازية« 
وبالتشاور  جلأ،  بل  إليه، 

إىل  احلريري،  سعد  مع 
جامعي  بروفسور  تسمية 
»عداوات  لديه  ليس 
مصادر  تقول  سياسية«. 
املعرفة  إّن  آذار«   8« يف 
أيام ما  »تعود إىل  بدياب 
ومل  للرتبية،  وزيرًا  كان 
سيئة«،  معه  التجربة  تكن 
»خلفية  أّن  حني  يف 

تعلن »الهريالد« لقرائها الكرام انها ستحتجب 
عن األسواق ابتداء من هذا العدد على أن تعاود 
الصدور كاملعتاد يف 25 كانون الثاني 2020.

تـهنئة وتـنويه

اهلريالد

أيام  منذ  التارخيية،  سالم 
اليت  الناقورة  مفاوضات 
 17 اتفاق  إقرار  إىل  أّدت 
أيار، مرورًا بتسميته سفريًا 

شّكل دياب »خيارًا بدياًل« لفريق 8 آذار و«التيار«، يف مواجهة »مـُرشح السفرية األمريكية يف 
بريوت«

التتمة على الصفحة 21

من »األمريكية« 
إىل رئاسة 
احلكومة

دياب؟  حّسان  هو  من 
ولسُت  حزبيًا  »لسُت 
الوزراء  بل من  سياسيًا، 

التكنوقراط«. 
عن  دياب  عّرف  هكذا 
وزيرًا  تعيينه  بعد  نفسه 
للرتبية يف حكومة جنيب 
 .2011 عام  ميقاتي 
يومها، أوصلته صداقته 
مبيقاتي، ومعرفته به من 
خالل جملس أمناء اجلامعة 
األمريكية، إىل املنصب. 
غادر  عامًا،  الستني  ابن 
عام  يف  بريطانيا  إىل 
دراسته  لُيتابع   1976
االتصاالت.  هندسة  يف 
رتبة  بكالوريوس  حاز 
ليدز  جامعة  من  شرف 
 ،1985 وعام  الربيطانية. 
يف  الدكتوراه  نال 
هندسة الكمبيوتر، ليعود 

التتمة على الصفحة 21

التفاصيل على الصفحة 21

القضاء العراقي يبّت يف »الكتلة األكرب« 
لتسمية رئيس احلكومة

التفاصيل على الصفحة 21

إسرائيل تقصف أهدافا حلماس 
يف مشال وجنوب قطاع غزة

التفاصيل على الصفحة 21

حماكمة ترامب تتعثر قضائياً 
واجرائيًا

التفاصيل على الصفحة 21
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لـبنانيات
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الرئيس املكلف الدكتور حسان دياب

املكلف  احلكومة  رئيس  امل 
الدكتور حسان دياب أن حتظى 
وانها  النواب  بثقة  احلكومة 
تطلعات  »مبستوى  ستكون 
هواجسهم،  تالمس  اللبنانيني: 
وحتقق مطالبهم، وتطمئنهم إىل 
من  البلد  وتنقل  مستقبلهم، 
حالة عدم التوازن اليت مير بها، 
إىل مرحلة االستقرار، عرب خطة 
حربا  تبقى  ال  واقعية  إصالحية 
طريقها  تأخذ  وإمنا  ورق،  على 

إىل التنفيذ سريعا«.
وشدد على انه سيبدأ مشاوراته 
النيابية يوم السبت املقبل، كما 
ستشمل مشاوراته ايضا القوى 
واحلراك  السياسية  واألحزاب 
انه سيستمع  الشعيب، واوضح 
االنطالق  ليتم  اآلراء  لكل 
حبكومة فاعلة تستند إىل إرادة 
اللبنانيني  اىل  وتوجه  شعبية. 
بالقول: »ان انتفاضتكم أعادت 
يف  السياسية  احلياة  تصويب 
باحلياة  تنبضون  وأنكم  لبنان، 
وال تستسلمون لليأس، وأنكم 
ال  فعال  السلطات  مصدر  أنتم 

قوال.«
بعد  جاء  دياب  الرئيس  موقف 
النيابية  االستشارات  انتهاء 
بني  لقاء  عقد  حيث  امللزمة، 
جملس  ورئيس  عون  الرئيس 
اطلع  الذي  بري  نبيه  النواب 
من رئيس اجلمهورية على نتيجة 
االصوات النيابية، قبل ان يتم 
قرابة  دياب  الدكتور  استدعاء 
اىل  لالنضمام  مساء  السادسة 
االجتماع، قبل ان يتحول ثنائيا 

اثر مغادرة الرئيس بري.

كلمة الرئيس املكلف
وبعد انتهاء اللقاء بني الرئيس 
املكلف،  احلكومة  ورئيس  عون 
بالتصريح  دياب  الدكتور  ادىل 
فخامة  من  تبلغت  التالي:« 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون نتائج االستشارات النيابية 
للدستور،  وفقا  امللزمة، 
وتكليفي مبهمة تشكيل احلكومة 

العتيدة.
بداية، أتوّجه بالشكر العميق إىل 
السادة  وإىل  الرئيس،  فخامة 
اليت  الثقة  هذه  على  النواب 
منحوني إياها، والشكر موصول 
أيضا إىل مجيع السادة النواب 
احلصول  نستطيع  أن  أمل  على 
على ثقتهم عندما ننجز تشكيل 
باالتفاق  اليت سأعمل،  احلكومة 
واستنادا  الرئيس،  فخامة  مع 
حكومة  لتكون  الدستور،  إىل 
اللبنانيني:  تطلعات  مبستوى 
وحتقق  هواجسهم،  تالمس 
إىل  وتطمئنهم  مطالبهم، 
من  البلد  وتنقل  مستقبلهم، 
حالة عدم التوازن اليت مير بها، 
إىل مرحلة االستقرار، عرب خطة 
حربا  تبقى  ال  واقعية  إصالحية 
طريقها  تأخذ  وإمنا  ورق،  على 
وسوف  سريعا.  التنفيذ  إىل 
احلكومة  لتشكيل  جاهدا  أعمل 
يف أسرع وقت ممكن، من خالل 
احلكومات  رؤساء  مع  التشاور 
سأستفيد  الذين  السابقني 
ومع  ونصائحهم  آرائهم  من 
النواب.  وسائر  النيابية  الكتل 

املشاورات  يف  سأتوسع 
القوى  لتشمل  سأجريها  اليت 
وأيضا  السياسية،  واألحزاب 
لكل  الشعيب. سأستمع  احلراك 
اآلراء لكي ننطلق حبكومة فاعلة 

تستند إىل إرادة شعبية.
أيها اللبنانيات واللبنانيون، إن 
وحساسة،  جدا  دقيقة  املرحلة 
وتتطلب جهدا استثنائيا وتضافر 
يف  السياسية،  القوى  مجيع 
نواجه  فنحن  وخارجها،  احلكومة 
برتف  تسمح  ال  وطنية  أزمة 
املعارك السياسية والشخصية، 
وطنية  وحدة  إىل  حتتاج  وإمنا 
دفعا  وتعطي  البلد  حتصن 
أن  جيب  اليت  اإلنقاذ  لعملية 
حسابات  يف  أولوية  تكون 
اجلميع، بهدف اخلروج من حالة 
إىل  إليها،  وصلنا  اليت  الشك 
ثقة  واستعادة  اليقني  حالة 
اللبنانيني بوطنهم، عرب إعطائهم 

الثقة مبستقبٍل واعد.
ومن  إنين  اللبنانيون،  أيها 
اليكم  أتوجه  كمستقل،  موقعي 
الذين  أنتم  وشفافية،  بصدق 
ووجعكم،  غضبكم  عن  عربمت 
أعادت  انتفاضتكم  أن  ألؤكد 
يف  السياسية  احلياة  تصويب 
لبنان، وأنكم تنبضون باحلياة وال 
تستسلمون لليأس، وأنكم أنتم 
قوال.  ال  فعال  السلطات  مصدر 
استمعت  يوما،   64 مدى  على 
إىل أصواتكم اليت تعرب عن وجع 
اليت  احلال  من  وغضٍب  مزمن، 
من  وخصوصا  إليها،  وصلنا 
استفحال الفساد. وكنت أشعر 
أن انتفاضتكم متثلين كما متثل 
بقيام دولة  يرغبون  الذين  كل 
حقيقية يف لبنان، دولة العدالة 
على  يطبق  الذي  والقانون 
اجلميع. هذه األصوات جيب أن 
تبقى جرس إنذار بأن اللبنانيني 
بالعودة  اليوم  بعد  لن يسمحوا 
إىل ما قبل 17 تشرين األول، 
الشعب،  ملك  هي  الدولة  وأن 
وأن بناء املستقبل ال يكون إال 

بالتفاعل مع مطالب الشعب.
مجيعا  جهودنا  اللبنانيون،  أيها 
وقف  على  ترتكز  أن  جيب 
االنهيار، وعلى استعادة الثقة، 
وعلى صون الوحدة الوطنية عرب 
تثبيت جسور التالقي بني مجيع 
وعلى  اللبناني،  الشعب  فئات 
محاية أرضنا وثرواتنا الوطنية، 
برا وحبرا. إن التمسك باحلريات 
حلماية  أمان  صمام  هو  العامة 
سلطة  وأي  اإلنقاذ،  ورشة 

دياب: سأتوسع يف املشاورات لتشمل القوى 
واألحزاب واحلراك لننطلق حبكومة فاعلة

سلطة  هي  للشعب  حتتكم  ال 
منفصلة عن الواقع وتعيش يف 
برٍج عاجي، ولن تستطيع محاية 
البلد. من هنا، أدعو اللبنانيني، 
واملناطق،  الساحات  كل  يف 
إىل أن يكونوا شركاء يف إطالق 

ورشة اإلنقاذ.
السياسي  االستقرار،  إن 
ضرورة  اليوم  هو  واألمين، 
الزاوية يف  حجر  وهو  قصوى، 
محاية البلد، ولذلك فإنين أتوّجه 
اللبناني،  اجليش  إىل  بالتحية 
الداخلي،  األمن  قوى  وإىل 
العسكرية  األجهزة  ومجيع 
وضباطا  قيادة  واألمنية، 
الذي  اجلهد  على  وأفرادا، 
كما  االستقرار.  حلماية  يبذلونه 
أشكر اإلعالم اللبناني الذي أكد 
الشرق، وأدعوه  أنه منارة هذا 
يف  معنا  شريكا  يكون  أن  إىل 

عملية اإلنقاذ.
وأتوكل  للجميع،  شكري  أجدد 
على اهلل يف مهميت، فهو حسيب 

ونعم الوكيل.«
حوار مع الصحافيني

سئل  البيان،  القائه  وبعد 
كيفية  عن  دياب  الرئيس 
هو  الشعب  ان  ملبدأ  تطبيقه 
ان  حني  يف  السلطات  مصدر 
الشارع يعرب اآلن عن رفضه له، 
فأجاب: »اوال ستكون لنا فرصة 
االعالم يف  اىل  للتحدث  كبرية 
يف  حنن  اليوم  عدة،  مناسبات 
صدد العمل وليس الكالم. يف 
هو  السؤال  امليثاقية  موضوع 
هل هي دستورية ام ال. لو مل 
تكن دستورية مل نكن لنصل اىل 
اليه.انا مستقل كما  ما وصلنا 
ذكرت، وتاليا اجلميع سيكونون 

موجودين يف احلكومة«.
االحزاب  تعين  هل  سئل: 

السياسية؟
االحزاب  اقل  مل  »انا  فأجاب: 
السياسية. انا رجل اختصاصي، 
هلم  االختصاصيون  وتاليا 
ان  جيب  ولكن  االولوية، 
استشري  كي  فرصة  تعطوني 
اجلميع. وكي ال ننتظر اىل يوم 
االثنني، طلبت من دولة الرئيس 
يوم  االستشارات  نبدأ  ان  بري 

السبت«.
سئل: هل متتلك تصورا لكيفية 

اخلروج من االزمة احلالية؟
الناس ال يالمون على  اجاب:« 
اليه،  وصلنا  الذي  الوضع 
وصلوا  انهم  غريبا  وليس 
اليها.  وصلوا  اليت  احلالة  اىل 
الناس يعانون منذ فرتة طويلة. 
االجراءات  هي  ما  سنرى  نعم، 
والسياسة املالية املطلوبة حلل 
ان  جيب  ولكن  االزمة.  هذه 

تعطوني فرصة للعمل«.

أكد نائب رئيس حزب »القوات 
اللبنانية« عضو »تكتل اجلمهورية 
عدوان  جورج  النائب  القوية« 
من  استقلنا  منذ  »كحزب  أننا 
احلكومة كانت واضحة رؤيتنا أن 
كما  تستمر  ان  ميكن  ال  األمور 

كانت«.
وأضاف بعد مشاركة الكتلة يف 
امللزمة  النيابية  االستشارات 
)امس  اليوم  بعبدا،  قصر  يف 
الذهنية  ان  »اعتربنا  االول(: 
ميكن  ال  الدولة  أمور  بإدارة 
ان تستمر، واختذنا موقفنا من 
وبعد  احلكومة،  تأليف  طريقة 
60 يوما نرى اال شيء تغري وال 
عينها  باألساليب  نتعامل  نزال 

والعقلية مل تتغري«.
ورأى ان »السياسيني ال يزالون 
يفتشون عن املغامن والسيطرة 
على احلكومة، فيما وجع الناس 

وهمومهم يف مكان آخر«.
نفسه  »موقفنا  أن  على  وشدد 
تتغري  مل  وإن  احدا،  نسم  ومل 
فسيغرق  التعامل  يف  الذهنية 
يف  والشعب  فأكثر  أكثر  بلدنا 

مكان والسلطة يف مكان آخر«.
واعترب اننا »يف الظروف العادية 
كنا حنرص اال يشعر أي مكون 
فكيف  مبعد  أو  مستبعد  بأنه 
ننبه  الظروف.  هذه  باحلري يف 
من هذا األمر وقلنا هذا الكالم 
الرئيس  أمام  تقريبا  حبرفيته 
برسم  وهو  عون،  ميشال 
من  أضعناه  وما  السياسيني، 
األمور  نرى  وكما  يكفي،  وقت 
آخر  يوما   60 إىل  تتجه  فهي 

تضييعا للوقت«.
وقال، »اختذنا قرارا سابقا منذ 
كان مسري اخلطيب مطروحا، ولو 
جرت االستشارات االثنني وكلف 
بذهنية  العمل  ومت  احلريري 
يف  مفتوحا  بابنا  كان  جديدة 

انتظار رؤية شكل احلكومة«.
وأكد أننا »مل نسم نواف سالم 
اليت  الطريقة  أن  نعترب  ألننا 
جتري فيها األمور ال توصلنا اىل 
ميكننا  ال  لذلك  املرجو،  اهلدف 
تغيري مواقفنا، حننا ثابتون يف 
الذهنية  تتغري  وعندما  موقفنا، 

يف التعامل نتغري«. 

مجعيات  العائالت  احتاد  علق 
البريوتية ، يف بيان على تكليف  
تشكيل  احلكومة  دياب   حسان 
امليثاقية  كانت  »اذا  قائال:   ،
يف  ارتضاها  اللبنانيون   اليت 
شكلت  قد  الطائفي  نظامهم 
مظلة االستقرار الوطين والسلم 
األهلي، فإن القفز فوقها يسيء 
اىل االنتظام العام، ويأخذ منحى 
السياسية  واملواجهة  التحدي 
اللبناني  مكونات  اجملتمع  بني 
«، مشريا اىل أن »دياب الذي 
الوطنية  امليثاقية  خرق  ارتضى 
يف  املشاركة  على  مبوافقته 
حكومة احملور واإللغاء السياسي 
أن  ليقبل  عاد   ،2011 عام  يف 
احملور  حكومة  بتشكيل  يكلف 
وأن  للميثاقية،  املغيبة  نفسه 
نواب  من  هزيلة  بتسمية  يقبل 
نواب  طائفة   وإمجاع  طائفته 

احملور«.
وإدارة  إرادة  »أية  وسأل: 
يصدق  وهل  عنها؟  يتحدث 
لن  العتيدة  احلكومة  بأن  كالمه 
تكون حكومة مواجهة وهو اآلتي 
بتكليف مواجهة؟«، مشددا على 
رفضه لـ«االستنسابية امليثاقية، 

وجهة  تعتربها  اليت  واملمارسة 
نظر«.

»رئيس  أن  اىل  اإلحتاد  ولفت 
احلريري   السابق  سعد  احلكومة 
على  لن حيصل  أنه  أدرك  حني 
املسيحيني  املكونني  تسمية 
األكثر متثياًل يف  اجمللس النيابي 
و القوات  احلر   الوطين  ،  التيار 
اللبنانية ، قرر عدم املوافقة على 
تسميته يف  االستشارات النيابية  
اليت جرت اليوم، حرصا منه على 
احرتام قواعد امليثاقية الوطنية، 
على  سيحصل  كان  بأنه  علما 
نسبة تأييد من املكون املسيحي 
الدكتور  عليه  ما حصل  أضعاف 
دياب من تأييد نواب طائفته«، 
معتربا أن »تكليف دياب  تشكيل 
فاضح  خرق  العتيدة  احلكومة  
للميثاقية الوطنية، وبالتالي هو 
ال ميثلنا وال ميثل املكون الطائفي 
الذي ينتمي إليه«، داعيا دياب 
تشكيل  عن  »االعتذار  اىل 
كاف،  غري  فتكليفه  احلكومة، 
وهو غري قادر على إنقاذ لبنان 
واالقتصادية  املالية  حمنته  من 
اخلطأ  عن  فالرجوع  واالجتماعية، 

فضيلة«.

عدوان من بعبدا : جيب 
تغيري الذهنية وننبه اىل 
خطورة استبعاد أي مكون

منطقة  مسؤول  أكد   - وطنية 
»حزب اهلل« السيد  بريوت يف 
لقاء  خالل  اهلل،  فضل  حسني 
مجع جلان العالقات العامة حلزب 
»أننا  بريوت  منطقة  يف  اهلل 
الناس  آالم  استثمار  نرفض 
يف معارك سياسية، وأننا أمام 
املطالب املعيشية واالجتماعية، 
أمام  مسؤوليتنا  نتحمل  سوف 
أهلنا ولن نرتكهم كما عهدونا 
يقوم  الذي  االبتزاز  ونرفض 
على  ونشجع  التجار  بعض  به 

مبادرات اخلري«.
وقال: »اننا مع إسقاط منظومة 
الفساد ومع دعم القضاء عندما 
حنن  ولذا  للفساد،  يتصدى 
نرفض التعميم يف االتهام ألنه 
يؤدي إىل التعمية على الفاسد 
اجلميع  نتهم  فعندما  احلقيقي 

يهنأ ويطمئن الفاسد«.
رفع  مع  »حنن  وأضاف: 
الصوت ولكننا نرفض منظومة 

واالستهتار  والتفلت  الفوضى 
حنمل  الذين  املواطنني  حبقوق 
نرفض  حنن  ولذا  قضيتهم، 
قاطعي  وندين  الطرقات  قطع 
اآلمنني  الطرق واملعتدين على 
مظلومية  ننسى  ال  أن  وجيب 
الشهيدين شلهوب واجلندي«.

املقامات  »احرتام  على  وشدد 
واملقدسات والرموز اليت حتفر 
يف وجدان اي طرف ولذا ندين 
والشتم  التعرض  أنواع  كل 
رائحة  اال  منها  نشم  ال  اليت 

الفتنة«.
أن  يريد  اهلل  حزب  بأن  وختم 
»تتشكل حكومة تنقذ البلد ونريد 
املسؤولية  يتحملوا  ان  للجميع 
املصريية يف استنقاذ ما تبقى 
ألن  اجلميع  اىل  حباجة  فالبلد 
الناس على آالمها رابضة وعلى 
أوجاعها وجراحها قابضة وال بد 
من حكومة تراعي حصة الوطن 

واملواطن«.

مسؤول بريوت يف حزب اهلل:
نرفض استثمار آالم 

الناس يف معارك سياسية

النائب جورج عدوان

احتاد مجعيات العائالت البريوتية:
 تكليف دياب خرق فاضح للميثاقية الوطنية
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لـبنانيات
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رأى نائب األمني العام لـ »حزب 
اهلل« الشيخ نعيم قاسم يف كلمة 
ثالثة  مرور  »ذكرى  يف  القاها 
اجملاهد  استشهاد  على  أيام 
حجازي«،  رضا  احلاج  اجلريح 
يف »جممع الكاظم«، أنه »خالل 
يتوقف  مل  املاضية  الفرتة 
والتدخل  األمريكي  التحريض 
إلحداث  اللبنانية  الشؤون  يف 
لتحقيق  الفنت  وإثارة  الفوضى 
احلكومة  صياغة  يف  مشروعهم 
السياسي  الوضع  ومستقبل 
لبنان  دعم  بذريعة  لبنان،  يف 
هناك  ستكون  وإال  اقتصاديا، 

مواقف أخرى«.
وال  كان  اهلل«  »حزب  أن  وأكد 
زال حريصا ومتنبها كي ال يقع 
يف أتون الفتنة، باحلكمة والصرب 
وللناس،  جلمهوره  والتوعية 
الضغوطات  هذه  أمام  منر  كي 
ونستطيع أن نتجاوزها«، معتربا 
ومن  من شتائم  »ما حصل  أن 
إهانات موجهة إىل مقامات دينية 
وسياسية، هو املناخ الذي عمل 
عليه املتآمرون يف اخلفاء على 
املناسبة  األجواء  ليهيئوا  بلدنا، 
أو  لقول  الفتنة  تندلع  حتى 
حترك،  ألي  أو  فيديو  شريط 
على أساس أن األرضية صاحلة 
من  شرارة  إىل  وحتتاج  للفتنة 

أجل أن تشتعل«.
وقال: »قلنا من البداية، ال حمل 
للفتنة املذهبية من خاللنا، وال 
بل  أبدا،  الطائفية  للفتنة  حمل 
الصبورين  العاملني  من  حنن 
ملواجهة  والثابتني  والشجعان 
هذه الفتنة ولوأدها. لقد بذلت 
و«حزب  »أمل«  حركة  قيادتا 
األيام  يف  كبرية  جهودا  اهلل« 
األخرية ملنع اإلجنرار إىل الفتنة 
يقظني  وسنبقى  املذهبية، 
ك«حزب  ويهمنا  إيقاظها  ملنِع 
سنواجه  اننا  نؤكد  أن  اهلل« 
وسنعمل  ومؤشراتها،  الفتنة 
بشكل حثيث إنسجاما مع إمياننا 
الوحدة  متكني  على  وقناعاتنا 
بني  التآخي  وعلى  اإلسالمية 
الوحدة  وعلى  والشيعة  السنة 
من  أوتينا  ما  بكل  الوطنية 
إمكانات وقدرات وعالقات على 
نعيش  الذي  فلبنان  الساحة، 
فيه لن يكون ساحة لفتنة سنية 

شيعية ان شاءاهلل تعاىل«.
معاقبة كل  إىل  »ندعو  اضاف: 
الفتنة  إلثارة  ويعمل  عمل  من 
اللبناني،  القضاء  خالل  من 
ورفع الغطاء السياسي والديين 
ندعو  كما  كان،  من  كائنا  عنه 
اىل  األمنية،  والقوى  اجليش 
املعتدين  منع  بإجراءات  القيام 
أبعاد  بكل  املواطنني  حِق  على 
يف  املواطنني  حق  احلق، 
السياسية  مواقفهم  اختيار 
ويف  والتغيري  التظاهر  ويف 
الوصول إىل أعماهلم وأشغاهلم 
ويف اإلختالف ويف التعبري عن 

القناعات«.
العمل  إىل  ندعو  »حنن  وتابع: 
يف  وطين  شرف  ميثاق  إلجناز 
واالحتجاجات  السياسي  العمل 
لغة  عن  باإلقالع  الشعبية، 
عن  كتعبري  والسباب  الشتائم 
املواقف السياسية واالجتماعية، 
بل نبذ أولئك الذين يستخدمون 
هذه األساليب، وذلك على أرضية 
منع الفنت، وانسجاما مع أخالقنا 
تفرتض  اليت  والوطنية  الدينية 
الشخصي  االحرتام  من  مقدارا 
وحق االختالف السياسي حبسب 

قواعد االختالف السياسي«.
واشاد الشيخ قاسم ب«املواقف 
والتصرحيات اليت أعلنها القادة 
من  والسياسيون  الدينيون 
السنة والشيعة رفضا لالساءات 
اليت ال متت إىل اإلسالم بصلة، 
املساجد  خطباء  على  ونتمنى 
يستحضروا  أن  اجلمعة،  غدا 
إىل  اإلسالم  دعوة  خطبهم  يف 
واعتصموا  اإلسالمية،  الوحدة 

حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا«.
رئيس  يسمى  »اليوم  واردف: 
سيكلف  الذي  العتيد  احلكومة 
هامة  حمطة  وهذه  بتشكيلها، 
االقتصادي  اإلحندار  لوقف 
لتأسيس  وبداية  واالجتماعي، 
مرحلة جديدة يف لبنان، وهو إجناز 
يف مقابل املخططات اليت كان 
يعمل عليها، واليت كانت ختطط 
للبنان، وإن شاءاهلل يكون هذا 
مروحة  ألوسع  منطلقا  التكليف 
كل  مع  السياسي  التعاون  من 
الساحة  على  املوجودة  القوى 
إلجناز حكومة إنقاذ إصالحية إن 

شاءاهلل تعاىل«.

قاسم: ال مكان لفتنة مذهبية من خاللنا 
والتحريض األمريكي وتدخله إلحداث الفوضى

الشيخ نعيم قاسم

» اجلمهورية  تكتل  عضو  شدد 
القوية « النائب  جورج عقيص، 
على »أننا مل ننقلب على رئيس  
احلريري  السابق  سعد  احلكومة  
إنقلب  من  هو  الشعب  بل   ،
بكل  السياسية  على  السلطة  
أن  معتربا  مشاركا«،  كان  من 
»احلريري هو قيمة يف اعتداله 
ويف ما ميثل ب الطائفة السنية 
الذي هو حلف  ، لكن احلريري 
األمور  كل  يف  الـ2005  منذ 
إجتماعنا  يف  وحنن  الوطنية. 
واملواقف  التجارب  قيمنا 
واستخلصنا ان دعمنا للحريري 
عند  وسيكون  سلفًا  يكون  لن 
يسلم  عندما  أي  التسليم، 
متثل  حكومة  للشعب  احلريري 
مطالبه وصوته الصارخ وحكومة 
كنا  الناس  خبطة  تكنوقراط  
نكن  مل  لكن  الثقة،  سنعطيه 

متأكدين من النتيجة،«.
حديث  يف  عقيص  وأوضح 
أي  إن  قلنا  »أننا  تلفزيوني 
يتمتع  ان  جيب  حكومة  رئيس 
يكون  أن  مواصفات،  بـ4 
مقبواًل  املنتفضني،  من  مقبواًل 
داخل بيئته، مقبواًل يف  اجملتمع 
يف  جمربًا  يكون  واال  الدولي ، 
فشله«،  وأثبت  ال سياسة  
الشرف  هذا  »لدينا  أنه  مؤكدا 
ورئيس  لقواعدنا  نسمع  أن 
جعجع   » القوات«  مسري  حزب 
مع  غطاس  لقائه  انتهاء  فور 
حمسوم  هو  ما  إن  قال  خوري  
يف  املشاركة  أوال  امرين، 
عدم  وثانيًا  االستشارات 
وشدد  احلكومة،  يف  املشاركة 
أيًضا على تسمية رئيس حكومة 
غري  التسمية  عن  االمتناع  او 

حمسوم قبل اجتماع التكتل«.

عقيص: مل ننقلب على احلريري 
وهو قيمة يف اعتداله ويف ما ميثل 

بالطائفة السنية

النائب جورج عقيص

كثيف  انتشار  عن  افيد 
منزل  امام  االمنية  للقوى 
الدكتور  السابق  الوزير 
حسان دياب يف تلة اخلياط، 

اىل  دعوات  انتشار  بعد 
تزامنا  منزله،  أمام  التجمع 
النيابية  االستشارات  مع 

امللزمة. 

انتشار امين يف حميط 
منزل حسان دياب يف تلة 

اخلياط

»املستقبل«  كتلة  عضو  لفت 
أنه  إىل  احلجريي   النائب  بكر 
على  امساء  ُطرحت  »عندما 
االعمال  رئيس حكومة تصريف 
ال  انا  هلم  قال  احلريري   سعد 
يطرح«،  اخر  اسم  اي  امانع 
مشريًا إىل أن »احلريري حاول 
بداية  من  أيام   10 أول  يف 
االول  تشرين   17 يف  احلراك 
أن يتفاعل مع  الشعب اللبناني  
ليصل ملكان يعيد فيه ترتيب 
أو إعادة ترميم أو تركيب حكومة 
بطريقة تليب مطالب وطموحات 
إمكانية  ير  مل  وعندما  الشعب 
لذلك استقال يف اليوم 12 من 
أن  موضحًا  احلراك«،  هذا  بدء 
حكومة  ترؤس  طرح  »احلريري 
من اختصاصيني مصغرة عملها 
أشهر   6 خالل  إنقاذية  حتديدا 
ترتيب  ليعيد  مسؤوليته  على 

البلد اقتصاديا«.
أكد  تلفزيوني،  حديث  ويف 
سارت  »لو  أنه  احلجريي 
بسعد  اللبنانية «  »القوات 
التكليف  قبل  لكان  احلريري 
ولو اراد سعد احلريري ان يأتي 
رئيسًا للحكومة لتمّكن من مجع 
بعض االصوات على طريقة ما 
حصل مع رئيس  احلكومة  املكلف  
من  الغطاء  واخذ  دياب   حسان 
رئيس  جملس النواب   نبيه بري  
ولكنه رفض ذلك«، مشريًا إىل 
مّسى  وئام  اشهر   3 »منذ  أن 
وهاب  حسان دياب وانا ارفض 
ان  احلالية«  الرتكيبة  »ضمن 
تتم تسمية رئيس حكوميت من 
خارج  الطائفة السنية  وال جيوز 
مبواصفات  شخص  يقبل  ان 
ما  له  يقال  أن  دياب  حسان 

يفعل«.

بكر احلجريي: لو سارت »القوات اللبنانية« 
بسعد احلريري لكان قبل التكليف

النائب جورج عقيص

أوقفت وحدات اجليش يف  ساحة الشهداء  -  بريوت ، 5 أشخاص 
إلقدامهم على إثارة الشغب، وضبطت حبوزتهم كمية من العصي 
و السكاكني  واملفرقعات، كما أوقفت يف ساحة املطران-  بعلبك ، 
3 أشخاص إلثارة الشغب وضبطت مسدسًا حربيًا حبوزة أحدهم بعد 
إقدامه على  إطالق النار  يف اهلواء وبوشر التحقيق مع املوقوفني 

بإشراف  القضاء  املختص«.

اجليش: توقيف 5 أشخاص بساحة الشهداء و3 
بساحة املطران ببعلبك إلثارتهم الشغب

 صدر عن هيئة شؤون اإلعالم 
يف »تيار املستقبل« ما يلي:

بتوزيع  جمهولة  جهات  »تقوم 
جمموعات  عرب  مدسوس،  خرب 
»الواتس أب« ومواقع التواصل 
»تيار  بأن  يفيد  االجتماعي، 
الشباب  مجيع  يدعو  املستقبل 
املؤيد واملناصر لقطع الطرقات 

يف كل لبنان«.

إن »تيار املستقبل« إذ يشدد 
مفربكة،  الدعوة  هذه  أن  على 
ينبه مرة جديدة اىل عدم عالقته، 
ال من قريب وال من بعيد، بهذا 
تقف  اليت  الدعوات  من  النوع 
وراءها جهات مشبوهة، ويدعو 
ومؤيديه  ومناصريه  حمازبيه 
اىل  اللبنانية  املناطق  كل  يف 

تكذيبها وعدم األخذ بها«. 

تيار املستقبل: جهات مشبوهة تقف 
وراء الدعوات اىل قطع الطرق

النواب  جملس  رئيس  ترأس   
نبيه بري، امس االول، اجتماعا 
لكتلة التنمية والتحرير النيابية 
مرشحها  لتسمية  خصص 

لرتؤس احلكومة.
مقر  يف  عقد  الذي  االجتماع 
الرئاسة الثانية يف عني التينة 
الكتلة  اعضاء  كافة  يف حضور 
مل يصدر عنه اي بيان على ان 

خالل  مرشحها  الكتلة  تسمي 
جدول  يف  هلا  احملدد  املوعد 
امللزمة  النيابية  االستشارات 

يف بعبدا.
وكان الرئيس بري قد استقبل 
عبد  اجلديد  اجلزائري  السفري 
الكريم الركاييب حيث جرى حبث 
والعالقات  العامة  االوضاع  يف 

الثنائية بني البلدين. 

بري ترأس اجتماع كتلة 
التنمية والتحرير واستقبل 

سفري اجلزائر

الرئيس بري مرتئسا اجتماع الكتلة 
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املاروني  البطريرك  حذر   
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
يف  االول  امس  مساء  الراعي 
امليالد  تساعية  صالة  مستهل 
يف كنيسة الصرح البطريركي، 
أن  ميكن  اليت  »الفتنة  من 
شباب  بني  املندسون  يسببها 
منذ  حصل  كما  االنتفاضة 
والتمين  الدعوة  وكرر  أيام«، 
النيابية  االستشارات  ب«جناح 
اليوم والتكليف والحقا التأليف، 
واملزيد  اخلراب  البالد  لتجنيب 

من التدهور«.
وقال: »صالتنا يف هذا املساء 
نرفعها من أجل جناح االستشارات 
النيابية، ألن لبنان مل يعد حيتمل 
أي نوع من التأجيالت واملماطلة. 
لذا نرفع صالتنا على نية جناح 
ومن  النيابية  االستشارات 
بعدها تأليف حكومة إنقاذ بشكل 
الشعب  ترضي  حكومة  سريع، 
اجمللس  من  مقبولة  وتكون 
باهلل،  كبري  ورجاؤنا  النيابي، 
الضمائر  مس  على  قادر  فهو 
واإلرادات  العقول  وحتريك 
أجل  من  املسؤولني  عند 
والتكليف  االستشارات  إجناز 

والتشكيل«.

ننسى يف صالتنا  »وال  وختم: 
كي  االنتفاضة،  شباب  اليوم، 
حيميهم اهلل من املندسني الذي 
مرة،  كل  يف  الفتنة  يوقدون 
االنتفاضة  صورة  ويشوهون 
والفكرية،  واحلضارية  الثقافية 
فرجاؤنا أن يبقوا هؤالء الشباب 
يتحلوا  وأن  الصورة  هذه  على 

باإلميان«.

سفري مصر
وقبل ظهر امس االول إستقبل 
مصر  سفري  الراعي،  البطريرك 
زيارة  يف  علوي،  ياسر  اجلديد 
توليه  بداية  مع  بروتوكولية 
وقد  لبنان،  اجلديدة يف  مهامه 
ازمته  لبنان  يتخطى  »ان  متنى 

احلالية يف وقت سريع«.

داغر واالب طوق
وإستقبل الراعي االعالمية داليا 
داغر واألب هاني طوق، وجرى 
»تيليتون«  الـ  عن  احلديث 
الذي سيقام االثنني املقبل يف 
23 كانون األول عرب شاشة الـ 

»أو تي يف«.
»أتينا  داغر:  قالت  اللقاء  بعد 
الغبطة  صاحب  لنضع  اليوم 

الراعي حذر من املندسني بني شباب االنتفاضة:

للتسريع يف تشكيل حكومة إنقاذ

يف  ال«تيليتون«  أجواء  يف 
والذي  السابعة،  دورته 
حتت  عائالت  يساعد  كالعادة، 
غري  مرضية  وحاالت  الفقر  خط 
اىل  التوجه  على  حتى  قادرة 
خريية،  مؤسسات  أو  مجعيات 
ظل  يف  العام  هذا  وخصوصا 
الظروف االقتصادية واملعيشية 

الصعبة«.
يف  اليوم  »رافقنا  أضافت: 
الزيارة الشاب ايلي وهبة، وهو 
من أصحاب االحتياجات اخلاصة 
تبناها  اليت  احلاالت  وإحدى 
ألن  السنة،  هذه  ال«تيليتون« 
وهو  جدا  حرج  الصحي  وضعه 
ومن  جراحية،  عملية  اىل  حباجة 
أحد أحالمه لقاء صاحب الغبطة، 
فكانت مناسبة إنسانية وعاطفية 

جدا«.
بركة  على  »حصلنا  وختمت: 
أبدى  الذي  الغبطة  صاحب 
استعدادا للمساعدة، ومتنى أن 
تكون املشاركة على أكرب نطاق. 
اىل  سنسعى  بدورنا  وحنن 
الشخصيات  من  عدد  أكرب  مجع 
االعالمية وحتى السياسية لنجاح 
بني  يفرق  ال  الذي  العمل  هذا 

طائفة أو دين«. 

البطريرك الراعي مستقبال السفري املصري
»الوفاء  كتلة  رئيس  اعترب 
رعد   النائب  حممد  للمقاومة« 
مسألة  ليست  »املسألة  أن 
فالن  حكومة  أو  تتشكل  حكومة 
طبيعتها سياسية او تكنوقراط، 
على  االستيالء  املطلوب  بل 
على  الغاز   اليد  ووضع  البلد 
واشغال  املقاومة   والنفط ، 
االسرائيل  الوجود  يؤرق  ومن 
بالفوضى،  واشغاله  ويقلقه  ي 
ريثما تستقر األوضاع يف مكان 
يقتنع  وريثما  منطقتنا  من  ما 
القرن   ب صفقة  املنطقة  نظام 
وريثما ترتب معادالت التسوية 
الدوليني  األطراف  الدولية بني 
حصته  دولي  طرف  كل  ويأخذ 
املنطقة  هذه  يف  الثروات  من 
وإبقاء  اشغال  لبنان   واملطلوب 
القلق قائم فيه وحنن نسعى اىل 

اغالق بوابة فتح هذا القلق«.
وخالل أسبوع تأبيين يف حومني 
البلدة،  حسينية  يف  الفوقا 
للعدو  »لن يسمح  أنه  أكد رعد 
ينتهك سيادتنا  ان  اإلسرائيلي 
ان  دون  علينا  حربا  يشن  وان 
يصبح مصري كيانه على احملك، 
نعم هذا العدو لن نسمح له ان 
يتطاول على سيادتنا يف مياهنا 
اإلقليمية، يأتي األمريكي وغري 
االمن   جيتمع  جملس  األمريكي 
مع  تتفق  ال  قرارات  يأخذون 
نسمح  لن  السيادية،  حدودنا 
املوجود  غازنا  يسلبنا  بأن  ألحد 
كان  ولو  اإلقليمية  مياهنا  يف 
وبكل  سم   5 على  االختالف 
سلبنا  يريد  األمريكي  اختصار 
إلسرائيل،  إرضاء  كيلم2   862
املستندات  كل  بان  علما 
احلدود  ترسم  اليت  والوثائق 
الدولية تقر بأن حدودنا معروفة 
وال ميكن ان يكون فيها خطأ«، 
اآلخر  »االمر  أن  إىل  مشريًا 
طويلة  فرتة  ومنذ  االمريكيون 
على  الضغط  ميارسون  وهم 
هذا  بأن  منهم  ظنا  اقتصادنا 
الضغط ينهي مقاومتنا، او على 
األقل يثنينا عن إرادة املقاومة 
يف  جهوزيتنا  يف  واالستمرار 

املقاومة«.
ليس  »االختالف  أن  إىل  ولفت 
ولكن  حكومة  رئيس  على 
هذه   برنامج  على  االختالف 
احلكومة ، وأن ليس لدينا مشكلة 
مع كل أصحاب الشعارات اليت 

ومكافحة  بوقف  الفساد   تطالب 
اهلدر واسرتداد  األموال املنهوبة 
، فهذا حتصيل حاصل جيب ان 
يف  اآلن.  يف  الدولة   يكون 
قانونا   19 قدمنا  الفراغ  وقت 
وهناك  املشاكل  هذه  ملعاجلة 
يف  اجمللس النيابي  50 قانونا، 
بإقرار  ليست  املسألة  ولكن 
احلكومة  بأن  املسألة  القوانني 
الن  القوانني  هذه  تنفذ  ال 
احلكومة اهتمامها يف مكان آخر 
وحنن نريد حكومة يكون اهتماها 
هذا  على  الناس  اهتمام  مثل 

رعد: املطلوب االستيالء على البلد 
ووضع اليد على الغاز والنفط

األساس وحنن ننظر اىل معاجلة 
الوضع يف بلدنا وعيننا ال تغفل 
لكي  اعداؤنا  له  خيطط  عما 
نثبت احلل املطلوب ونضع كل 
الضمانات اليت ال تسمح للقوى 
داخل  اىل  تتسلل  ان  املعادية 
بلدنا من اجل ان تقلب الطاولة 
على أي تسوية او حل«، مضيفًا 
وعلى  وعيكم  على  »رهاننا 
وحتملكم  صربكم  وعلى  ثقتكم 
.الذي وقف معكم بايام الشدة 
لن يوفر ان يبذل كل شيء من 

اجل كرامتكم«.

النائب رعد يلقي كلمته

حكومة تصريف  رئيس  توجه 
احلريري  سعد  األعمال 
تغريدة  يف  مناصريه  إىل 
»تويرت«  عرب  حسابه  على 
االنصار  مجيع  »أدعو  قائال: 
اي  رفض  اىل  واحملّبني 

الشارع  اىل  للنزول  دعوة 
اهلدوء  الطرقات.  قطع  او 
واملسؤولية الوطنية أولويتنا 
واألزمة اليت يواجهها  لبنان 
خطرية وال حتتمل اي تالعب 

باالستقرار.«

الرئيس احلريري: اهلدوء أولوية 
واألزمة ال حتتمل اي تالعب باالستقرار

غرد رئيس احلزب »التقدمي 
جنبالط  وليد  االشرتاكي« 
»تويرت«  على  حسابه  عرب 
 8 قوى  ختتار  »ان  قائال: 
هذا  وتنجح  مرشحها  آذار 
ليس بغريب فهم على األقل 
لديهم مشروع لكن ان ختذل 
املتسرتة  املستقبل  قوى 

وكأنهم  بالتكنوقراطية 
ان   Silicon Valley خرجيو 
خوفا  سالم  نواف  ختذل 
على  يدل  فهذا  التغيري  من 
عقمها وإفالسها. كنا أقلية 
اريح.  األمر  وكم  وسنبقى 
كلمتك  »قل  احدهم  قال 

وأمشي ».

جنبالط: كنا أقلية وسنبقى 
وكم األمر أريح

أعلن وزير اخلارجية يف حكومة 
تصريف االعمال جربان باسيل 
القوي«  »لبنان  تكتل  أن 
حسان  إسم  على  وافق 
»مسيناه يف  وقال:  دياب، 
مستقل  كونه  االستشارات 
اختصاص  وصاحب  سياسيا 
وكفاءة والتجربة أظهرت أنه 

نظيف الكف«.
»مشاركتنا  أن  باسيل  وأكد 
ثانوية«،  احلكومة  يف 
مع  لسنا  »حنن  وأضاف: 
سياسيون  هناك  يكون  أن 
تتشكل  أن  واألهم  فيها 

حكومة حتظى بثقة اللبنانيني 
وقبول  وارتياح  والربملان 

باسيل: مسينا دياب النظيف الكف.. 
ومشاركتنا يف احلكومة ثانوية

حسان  الدكتور  تكليف  بعد 
للحكومة،  رئيسا  دياب 
وصف عدد كبري من وكالة 
االعالم  ووسائل  االنباء 
العالية دياب بأنه »املرشح 

املدعوم من حزب اهلل«. 
الوسائل  هذه  ومن 

و ورويرتز   AP والوكاالت: 
وسائل  من  والعديد   cnn

االعالم الفرنسية.
فقد وضع اإلعالم الفرنسي 
املكّلف  احلكومة  رئيس 
حسان دياب يف خانة »حزب 

اهلل« .

وسائل اعالم عاملية تصف حسان دياب 
بـ »مرشح حزب اهلل«

العربي  اجملتمعني  من 
والدولي«.
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يف حلظٍة مل يستشرفها رئيس حكومة تصريف 
األعمال  سعد احلريري  طيلة الشهرين املاضيني، 
حتّول الرجل إىل »احللقة األضعف« يف املعادلة، 
مفروشًا  سيكون  أّنه  اعتقد  تكليٍف  أبواب  على 
شروطه  فرض  يف  جنح  بعدما  أمامه،  بالورود 

عليه.
مل يتوّقع احلريري أن يصبح، يف عيون كثريين، 
رئاسة  إىل  أمل«  وحركة  اهلل   » حزب  مرشح 
احلكومة، كما بدأت بعض األوساط تصّنفه، ومل 
الذي نصبه لغريه،  »الفّخ«  يتخّيل أن يقع يف 
فيضطر إىل طلب تأجيل االستشارات تارًة، خالفًا 
»استجداء«  وإىل  إظهارها،  حاول  لـ«مبدئّيٍة« 
ميثاقّيٍة لتكليفه، أطاحت بكّل »الثقة« اليت أدار 

عربها مفاوضات املرحلة املاضية.
بها  اصطدم  اليت  األساسية  املشكلة  لعّل 
احلريري، أو رمبا »اإلجناز« الذي حّققه ولو على 
أّنه جنح  البعض،  يقول  كما  الشخصّي،  حسابه 
اليت  الرئيسّية،  املسيحّية  األحزاب  »مجع«  يف 
ما  يف  به،  اإلطاحة  وارتأت  خالفاتها،  جتاوزت 
وصفه »املستقبلّيون« بـ«تقاطع مصاحل«، وقرأ 

به آخرون فرصة »انتقام« بشكٍل أو بآخر...

»فرصة انتقام«
املسيحّية  األحزاب  اجتمعت  واحٍد،  خندٍق  يف 
 « إىل  احلر «  الوطين  » التيار  من  الرئيسّية، 
»الكتائب«،  حبزب  مرورًا  اللبنانية «  القوات 
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  لتسمية  رفضًا 
»ميثاقّية«  أفقده  ما  لتشكيل احلكومة اجلديدة، 
اعتقد أّنها يسرية، ووضعه يف موقٍف »حرٍج«، 
بعد شهرين من االستعراض واملناورات، وكأّنا 

السحر انقلب على الساحر.
وإذا كان موقف »الكتائب« جاء منسجمًا مع ال 
سياسة  اليت انتهجها احلزب منذ تسلم النائب  
»قطيعة«  كّلفته  واليت  قيادته،  اجلميل   سامي 
مع احلريري يف وقٍت سابق، فضاًل عن اخلروج 
من »جّنة احلكم« وزاريًا، واالنكفاء إىل حّد كبري 
نيابيًا، فإّن أكثر ما أثار استهجان »املستقبلّيني« 
ذهب  والذي  اللبنانية«،  »القوات  موقف  كان 
»القواتيني«  بتموضع  تشبيهه  حّد  إىل  كثريون 
العاصمة  من  الشهرية  احلريري  استقالة  عند 

السعودية  الرياض .
رًا  »االستهجان« قد ال يكون مربَّ لكّن مثل هذا 
ما حصل شّكل فرصة  أّن  باعتبار  آخرين،  بنظر 
لنفسها،  االعتبار  رّد  أجل  من  لـ«القوات« 
يف  ساهم  الذي  احلريري  من  و«االنتقام« 
»تهميشها« على حساب »التيار الوطين احلر«، 
كانت  واليت  الرئاسية «  » التسوية  إبرامه  منذ 
ينقلب  أن  قبل  »عّرابيها«  من  أصاًل  »القوات« 
طرفاها عليها بشكٍل ال تزال عاجزة عن استيعابه 
حتى اليوم. ويذّكر »القواتيون« يف هذا اجملال، 
»القوات«  وعد  كان  الذي  احلريري  أّن  كيف 
حبّصة وازنة يف احلكومة السابقة، مل يتأخر يف 
العتماد  ذهب  بل  »التيار«،  لشروط  الرضوخ 
منطق »االبتزاز« مع »القوات« كما مل يفعل مع 
ُعرض  مبا  القبول  بني  خرّيها  حني  غريها،  أحد 

عليها، أو اخلروج من احلكومة.
من  سلسلة  يسردون  »املستقبليني«  أّن  ومع 
ارتدى  الذي  »القواتي«  النهج  على  »املآخذ« 
لبوسًا »شعبويًا« على حساب احلريري، بدءًا من 
معارضة املوازنة، وصواًل إىل االستقالة الفردّية 
من احلكومة، فإّن »القواتيني« يعتربون كّل هذه 
إقصاء  سياسة  على  فعل  ردود  جمّرد  النقاط 
وعزٍل مل جيد احلريري »حرجًا« يف الذهاب إليها، 
معتقدًا أّن مصلحته تكمن يف الوقوف إىل جانب 
»العهد« حتى الرمق األخري. ويرون أّن »خطيئة« 
احلريري الكربى أيضًا، أّنه اعتقد أّنه »ميون« على 
»القوات« اليت ستقبل بتسميته مبجّرد أن يرسل 
به  احلرّي  إىل  معراب ، يف وقٍت كان  »موفدًا« 
أن يتوىل زمام املبادرة شخصيًا، ويعقد جلسة 
حزب  رئيس  مع  »مصاحلة«  ورمبا  »مصارحة« 
تغيري  شأنها  من  كان  جعجع ،  »القوات«  مسري 

الكثري من الوقائع.

فخّ »الخطايا«
وإذا كانت رواية »القوات اللبنانية« ملا حصل، 

إجناز« احلريري: »توحيد« األحزاب املسيحية؟!

العالقة  تصّدٍع يف  من  إليه  أّدى  ما  إىل  وأّدى 
مع احلريري، قد حتّد »املصلحة السياسية« منه، 
كما قد »يعّمر« طوياًل، حتتوي من »العتب« ما 
احلر«  الوطين  »التيار  مع  املسألة  فإّن  حتتوي، 
انقلب  الذي  األخري  أّن  خصوصًا  خمتلفة،  تبدو 
مفاوضاٍت  خاض  قد  كان  احلريري،  على  أخريًا 
ماراثونّية معه قبل أن يعلن قراره بعدم املشاركة 
يف حكومٍة »مصريها الفشل«، ما اعُتربرِ مرادفًا 

ألّي حكومٍة يرأسها احلريري شخصيًا.
الذي  »التيار«  ينتقدون  كثريون  كان  وإذا 
»التكنو-سياسية«  احلكومة  صيغة  على  انقلب 
بعدما وصل النقاش مع املعنّيني إىل حّد البحث 
تقاسم  وكيفية  الوزراء  بأمساء  بل  بالتفاصيل، 
يقولون  »العونّيني«  فإّن  ذلك،  وغري  احلقائب 
لغريه،  نصبه  الذي  الفّخ  وقع يف  احلريري  إّن 
بأّنه أصبح »احلاكم  بعدما توّهم لسبٍب أو آلخر 
ذ امُلخّلص«، األمر الذي  بأمره«، أو بأنه »امُلنقرِ
أثبتت الوقائع عدم دّقته على اإلطالق، بل بّينت 
حصده  على  قادٌر  أّنه  ظّن  الذي  »اإلمجاع«  أّن 
يف السياسة والشارع انقلب عليه، إذ مل تتخّل 
عنه األحزاب املسيحية فحسب، بل أيضًا الشارع 
املناهضة  اهلتافات  إطالق  يف  يرتّدد  مل  الذي 
له، أسوًة بأسالفه الذين »أحرقهم« بنفسه، وإن 
تعّرض املتظاهرون حلملة »قمٍع« غري مسبوقة، 

ربطها كثريون باملوقف من احلريري.
ولعّل »اخلطيئة« األكرب اليت ارتكبها احلريري، بعد 
»ركوب موجة« الشارع، واالستقالة من احلكومة 
احلكومة،  يف  شركائه  مع  التنسيق  دون  من 
وحتديدًا مع »التيار«، أّنه رفع سقف شروطه إىل 
احلّد األعلى امُلتاح، فلم يكتفرِ باملطالبة حبكومة 
يسّميهم  أن  أراد  أخصائيني،  أو  »تكنوقراط« 
إلغاء  »اشرتاط«  حّد  إىل  ذهب  بل  مبفرده، 
األحزاب اليت يفرتض أن متنح الثقة للحكومة أو 
حتجبها عنها، وإقصاء بعض الوجوه، على غرار 
وزير اخلارجية  جربان باسيل ، بذريعة أّن الشارع 
ال  أخصائيني  من  حكومًة  يريد  وأّنه  »لفظهم«، 
سياسّيني، من دون أن يقبل بإسقاط السيناريو 

على نفسه، وفقًا للمنطق نفسه.
وموقف  موقفه  بني  »التيار«  ميّيز  وقٍت  ويف 
نظرًا  احلال،  بطبيعة  ق  املنسَّ غري  »القوات«، 
عن  ومُبعَزٍل  اجلانبني،  بني  العالقات  النقطاع 
»القوات«  موقف  »تليني«  على  احلريري  قدرة 
احلريري  من  برأيه  املطلوب  فإّن  غريها،  أو 
يستطيع  ال  أّنه  يدرك  وأن  »العربة«،  يأخذ  أن 
عليه  تطغى  والذي  نفسه،  باملنوال  االستمرار 
يتطلب  »اإلنقاذ«  ألّن  الشخصية«،  »املزاجّية 
تسمية  إىل  سريعًا  يذهب  وأن  خمتلفة،  مقاربة 
حكومة  تشكيل  تستطيع  هلا،  مشهوٍد  شخصّيٍة 
اخصائيني مدعومني من السياسيني، ويكونون 
األمان،  منطقة  إىل  بالبالد  العبور  على  قادرين 

وذلك قبل فوات األوان.

خندق واحد؟!
مع إسقاط »تفاهم معراب« بالضربة القاضية، 
قيل إّن »التيار« و«القوات« ال ميكن أن يعودا 
إىل »اخلندق الواحد« أيًا كانت األسباب، بل إّنه 
إذا وجدا نفسيهما يف حلظٍة ما يف خندٍق واحٍد 
يرتّددا  لن  فإّنهما  معّينة،  اعتباراٍت  أو  لظروٍف 
باآلخر،  »نكايًة«  نفسهما،  على  »االنقالب«  يف 

إن جاز التعبري.
يف  ظاهريًا  اليوم  وضعتهما  اليت  الظروف  هي 
خندٍق واحٍد، خندق اعتقد كثريون أّن »القوات« 
بعدم  منه سريعًا، وترتاجع عن موقفها  ستخرج 
تسمية أحد لصاحل تسمية احلريري، منعًا إلعطاء 
حكومة  رئيس  على  لالنتصار  فرصة  »التيار« 
وبقي  حيصل،  مل  ذلك  لكّن  األعمال،  تصريف 

اخلصمان التارخييان جنبًا إىل جنب.
ال يعين ذلك أّن »القوات« و«التيار« باتا عمليًا 
اآلخر  ينتظر  منهما  كاًل  ولعّل  واحٍد،  خندٍق  يف 
»تقاطع  يفّسر  من  مّثة  أّن  علمًا  أواًل،  للخروج 
املصاحل« بينهما، بـ »تقاطٍع« من نوٍع آخر، بني 
احلريري،  تسمية  رفض  على  واخلارج،  الداخل 
ينتهي  أّنه  إىل  املعطيات  كّل  تشري  »تقاطع« 
هنا، بعيدًا عن أّي أوهام بإحياء »تفاهم معراب« 

أو غريه!

حسني عاصي

أمريكا تلعب الصولد:

الـوصاية أو االنـهيار!
بعد بطوالت العشرية األوىل من األلفية اجلديدة، 
صارت أمريكا العبًا يف مقاعد املعّطلني. كانت 
الصغرية  القوى  من  املشاغبني،  َمهمة  هذه 
املعرتضة يف العامل، لكن، اليوم، أمريكا مل تعد 
قادرة على صنع وقائع كربى، بل باتت تلعب 
دور املعّطل واملعرقل واملخّرب ال أكثر وال أقل: 
أعطوني حصيت أو أهدم السقف عليكم؛ أغيثوا 
مجاعيت نيابًة عين أو حتل اللعنة عليكم؛ اتركوني 
أرحل بهدوء، واحفظوا مصاحلي من بعدي، أو ال 
أغادر إال بعد التأّكد من أن نصيبكم هو اخلراب 

فقط.
الرجل  يطيق  ال  األمريكيني.  صرب  نفد  عندنا، 
فكيف  ملطالبه،  العبيد  استجابة  عدم  األبيض 
املشرق  يف  كان  وإذا  عليه؟  متّردهم  سيطيق 
أمريكا  هزمية  على  قادر  أنه  يعتقد  من  العربي 
هلا،  احلليفة  األنظمة  وإضعاف  مجاعاتها  وطرد 
فإن العّم سام يقول له: ال أزال أمسك بشرايني 
خيضع  العاملي  االقتصاد  أن  طاملا  حياتكم، 
لشروطي، وطاملا أن الدوالر هو عملة التداول.

فشل  فبعد  جدًا.  بسيطة  احلسبة  لبنان،  يف 
حليفة  قوى  قبل  من  بلبنان  اإلمساك  مشروع 
ألمريكا، وفشل احلرب اإلسرائيلية عام 2006، 
يف  الوضع  وتغرّي  سوريا،  على  احلرب  وفشل 
إيران،  يف  النظام  سقوط  وعدم  العراق، 
واستعادة املقاومة زمام املبادرة يف غزة، تقول 
وهي  الطاولة.  لقلب  مستعّدة  بأنها  أمريكا  لنا 
باشرت خطوات كثرية من حولنا. أما عندنا، فهي 
ختاطبنا بالدم والدموع وتقول لنا: إما الوصاية 

املباشرة أو االنهيار!
مل تعد أمريكا تثق بأي وعد من قبل الناس يف 
لبنان، ال سعد احلريري وال 14 آذار وال كل آكلي 
التأّكد  تريد  هي  والعرق.  والتّبولة  النية  الكّبة 
بنفسها من إدارة األمور، ويف كل اجلوانب. ومن 
تريدهم يف احلكم جمرد أدوات خيضعون إلشراف 
الدولية  املؤسسات  وبواسطة  منها،  مباشر 
كل  يشمل  أعماهلا  وجدول  لسلطتها.  اخلاضعة 
شيء، وفق برنامج قيل بعضه ملن يهمه األمر، 

وقيل بصورة أوضح لآلخرين، وفيه:

يف السياسة الخارجية:
تريد واشنطن أن يكون حياد لبنان عن احملاور 
ال  املقاومة.  حمور  عن  تامًا  انسالخًا  اإلقليمية 
تريد أي شكل من أشكال التنسيق مع سوريا أو 
العراق خارج اإلطار املناسب هلا. وكل امللفات 
التجارية  العالقات  إىل  النازحني  من  العالقة، 
البحث  خارج  تكون  أن  احلدود، جيب  ملفات  أو 

لتوسيع دائرة عملها وانتشارها لتشمل كل حدود 
والبحرية  والشمالية  والشرقية  اجلنوبية  لبنان 
مع  بالتنسيق  املبادرة  حق  هلا  ويكون  أيضًا. 

اجليش اللبناني ال حتت إشرافه.

ملف النفط والغاز:
األمريكية  احلكومة  تفويض  على  لبنان  يوافق 
املنطقة  حول  إسرائيل  مع  النزاع  ملف  بإدارة 
أمريكية  شركات  تتوىل  أن  على  االقتصادية، 
أعمال التنقيب واستخراج النفط والغاز يف هذه 
املنطقة، ويرتك هلا إدارة احلصة املتنازع عليها، 
الطرفني.  على  األرباح  توزيع  يتوىل  من  وهي 
الكفيلة  األمريكية  بالتوصيات  األخذ  وجيري 
بضمان املباشرة بعمليات التنقيب واالستخراج، 
مبا يف ذلك شكل ترسيم كامل احلدود اجلنوبية، 

البحرية منها والربية.
أكثر من ذلك، فإن الواليات املتحدة اليت تريد 
هي  ستتوىل  الشعب«  أصوات  إىل  »االستماع 
َمهمة اإلشراف على األموال الناجتة عن النفط، 
التشديد على  إنفاقها، مع  آلية ووجهة  وحتديد 
وال  كافة،  ديونه  سداد  لبنان  التزام  ضرورة 

سيما اخلارجية منها.

االقتصاد واملال:
تعترب أمريكا أن لبنان فشل يف كل التجارب، ومن 
الضروري إيكال امَلهمة كاملة إىل صندوق النقد 
الدولي الذي ينتقل إىل ممارسة الوصاية الكاملة 
على امللفات االقتصادية واملالية والنقدية، وفق 
رؤية تقوم على توسيع أعمال اخلصخصة، بقصد 
جلب استثمارات داخلية وخارجية، وبالتالي بيع 
كل ما تبّقى من القطاع العام، ثم حترير النقد 
أسري  اللرية  الوطين من كل دعم، وجعل سعر 
سوق العرض والطلب، واعتماد السياسات اليت 
حجم  تقليص  خالل  من  العام،  اإلنفاق  تقّلص 
الدعم  أشكال  كل  وإلغاء  عمومًا،  العام  القطاع 
إنه  أمريكا  تقول  الذي  واالستثماري  االجتماعي 

باب للسرقة واهلدر.

اإلدارة العامـّة للدولة:
تعترب أمريكا أن لبنان فقد أهليته إلدارة أموره 
يسمح  الوصاية  منطق  فإن  وبالتالي،  بنفسه، 
املسؤوليات  تولي  به  املفرَتض  الفريق  باختيار 
العامة يف كل مرافق ومؤسسات الدولة، وستكون 
مللء  الطلب  غّب  جاهزة  خوري«  فضلو  »الئحة 
تعّدها  أخرى  لوائح  املراكز وأي شواغر، ومعها 
جمموعات منتسبة إىل احلراك القائم، مبا يف ذلك 
ترشيحات أتت هذه املرة من ممّولني ملنظمات 
غري حكومية. وعلى قول أحد دبلوماسيي مشال 
أوروبا، فإن املمّولني لديهم خربة مبن هو األكثر 
كفاءة واألكثر أمانة أيضًا. وسيتم فرض نظام 
احلكومة  لسلطة  خيضع  البالد  يف  جديد  إداري 
الرشاقة يف  »ُتعيق  اليت  الرقابة  خارج سلطات 

اإلنتاج اإلداري«.

الصالحيات والقرار:
اجلديدة  احلكومة  فإن  أمريكا،  تريد  حبسبما 
تتمّكن  حتى  خاصة  بصالحيات  تتمتع  أن  جيب 
وحتى  الدولة،  مرافق  على كل  يدها  من وضع 
املستعجلة  الربامج  وتنفيذ  إعداد  من  تتمّكن 
وهذا  واملالية،  االقتصادية  املشكالت  ملعاجلة 
يعين ضرورة أن يتخلى جملس النواب عن قسم 
احلكومة،  هلذه  التشريعية  صالحياته  من  كبري 
كما ُيفرتض برئيس اجلمهورية أن حيرتم دستور 
جملس  يف  قائمًا  القرار  جيعل  الذي  الطائف 
الوزراء فقط. وحبسب »املوال« املذكور، فإن 
احلكومة »ستستجيب لتطلعات الشعب« الذي ال 
احلالية،  السياسية  الطبقة  أركان  من  أيًا  يريد 
وبالتالي، ال ميكن للقوى السياسية أن متارس 
أي رقابة من خالل املؤسسات أو حتى من خالل 
الشارع... هذه هي حكومة العّم سام اليت يرّشح 

نواف سالم لرئاستها!

ابراهيم األمني

قررت  متى  إال 
ذلك.  واشنطن 
فإن  وبالتالي، 
جيب  حكومة  أي 
نفسها  تعترب  أن 
بهذا  معنّية  غري 
ومن  امللف، 
عدم  األفضل 
جهة  أي  توزير 
هذا  متوّرطة يف 

النقاش.

يف السياسة الدفاعية:
إجراءات عملية لضمان عدم وجود  لبنان  يباشر 
أي جهوزية قتالية مع إسرائيل. وجيري توسيع 
السلطة  عن  بعيدًا  اللبناني  اجليش  صالحيات 
بكل  للقيام  الكايف  بالغطاء  ومّده  السياسية، 
املقاومة  سالح  تقييد  تضمن  اليت  األنشطة 
بصورة عامة، ووضع اليد على القوة الصاروخية 
الكفيلة مبنع  اإلجراءات  بكل  والقيام  للمقاومة، 
املقاومة من أي نشاط إضايف على صعيد تعزيز 

القوة والردع جنوبًا.
ويف هذا السياق، على لبنان القبول، من دون 
نقاش، بتعديالت جوهرية على عمل وصالحيات 
القوات الدولية العاملة يف اجلنوب، واالستعداد 

أمريكا تريد حكومة 
بصالحيات واسعة 

خالية من تدخّل القوى 
السياسية ويشمل 
برنامجها السياسة 
الخارجية والدفاع 
واالقتصاد واإلدارة 

العامـّة
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أزمـات »إفـالسـية« تـضرب املـصارف
محمد وهبة

سداد  عن  املصارف  ختّلف  احتماالت  ترتفع 
ما  األجنبية،  املراسلة  مصارف  جتاه  التزاماتها 
يعّرضها لالنعزال بشكل كامل عن النظام املالي 
يف  قضائية  أحكام  صدور  إىل  وصواًل  العاملي 
لن  املقبل  من شباط  فاعتبارًا  بإفالسها.  اخلارج 
يكون بإمكان املصارف تسديد قيمة االعتمادات 
املستحّقة عليها ملصارف املراسلة، وهي حاولت 
سحب دوالراتها من حساباتها اجلارية لدى مصرف 
بأنه لن  أن هذا األخري رفض متذّرعًا  إال  لبنان، 

يسمح بتحويل دوالراته إىل اخلارج.
خالل  املصارف  ستالحق  األزمات  من  سلسلة 
مع  العالقات  تدهور  رأسها  على  املقبلة  السنة 
املصارف املراسلة اليت قد تلجأ إىل رفع دعاوى 
قيمة  سداد  عن  ختّلفت  إذا  وجهها  يف  إفالس 
التزاماتها معها، واخلالفات مع مدّققي احلسابات 
حول تطبيق املعيار احملاسيب IFRS9 الذي يفرض 
مليار   30 الـ  قيمتها  تتجاوز  قد  مؤونات  اقتطاع 
دوالر. أما استحقاق زيادة الرساميل )بالدوالر( 
لبنان،  الصادر عن مصرف   532 للتعميم  تطبيقًا 
التوقعات، بأن يتمكن  فمن املتوّقع، خالفًا لكل 
قبل  به  اإليفاء  من  املصارف  من  األكرب  العدد 

نهاية السنة اجلارية.
التحويل ممنوع

حاكم  بني  حاّد  نقاش  اندلع  قليلة،  أيام  قبل 
مصرف لبنان رياض سالمة وبني املصارف يتعلق 
بالدوالر  السيولة  على  احلصول  املصارف  بطلب 
من أجل تسديد التزاماتها يف اخلارج. املصارف 
أبلغته أن أمواهلا املودعة لدى مصارف املراسلة 
التزاماتها،  لتسديد  كافية  ليست  األجنبية 
درجة  إىل  لبنان  تصنيف  خفض  بعد  وخصوصًا 
)CC( الذي يفرض على مصارف املراسلة أمرين: 
من  عليها  اليت حتصل  الضمانات  قيمة  تزيد  أن 
مبختلف  االعتمادات  لفتح  اللبنانية  املصارف 
اليت  التسهيالت  سقوف  ختفض  وأن  أنواعها، 
كانت متنحها للمصارف اللبنانية إلجراء التحويالت 

ولفتح االعتمادات.
وحبسب مصادر مصرفية، فإن سالمة مدرك بأن 
األموال املوجودة يف حسابات املصارف يف اخلارج 
قد ال تكفي حتى نهاية شباط، إال أنه رفض رفضًا 
قاطعًا أن حتصل املصارف على دوالرات موجودة 
لديه من أجل حتويلها إىل اخلارج، مشددًا على أنه 

يتوجب على املصارف أن تتدّبر أمورها.
مجعية  رئيس  إن  املصادر  تقول  املقابل،  يف 
مصرف  من  التقى ممثاًل  سليم صفري  املصارف 
»JP Morgan« الذي يتعامل مع عدد غري قليل من 
املصارف اللبنانية ليكون مراساًل هلا يف اخلارج، 
تأجيل تسديد  آليات  التفاوض معه على  وحاول 
االلتزامات، إال أن ممثل املصرف املراسل رفض 
متذّرعًا باملعايري احملاسبية العاملية اليت حتّظر على 

املصارف مثل هذه املمارسات.
يف الواقع، إن العالقة بني املصرف اللبناني وبني 
املصرف املراسل هي عالقة تعاقدية بني طرفني 
بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري وتسديد 
قيمة الشحنات بني مصّدر يف بلد ما ومستورد 
اللبناني  املصرف  إن  أوضح،  مبعنى  لبنان.  يف 
ومصرف املراسلة يعمالن حلساب طرفني آخرين. 
املبلغ  لتسديد  كضامن  يعمل  املراسلة  مصرف 
املّتفق عليه بني املصّدر واملستورد مقابل تصدير 
كضامن  اللبناني  املصرف  يعمل  فيما  الشحنة، 
لتسديد املبلغ من قبل املستورد للمستفيد بعد 
استالم الشحنة. فعلى سبيل املثال، يأتي تاجر 
اعتماد  فتح  منه  فيطلب  لبناني،  مصرف  إىل 
السترياد شحنة ويبلغه االتفاق مع املصدر حول 
عندها  االعتماد وسواهما.  تسديد  القيمة ووقت 
املراسل  مصرفه  اللبناني،  املصرف  خياطب 
ويبلغه بأن تسديد األموال من التاجر مضمون من 
جهته وأن أوراقه سليمة. بعدها يتصل املصرف 
املراسل باملصّدر طالبًا منه املباشرة بشحن السلع 
للمستورد مقابل ضمانة الدفع من قبله أيضًا بعد 
كما  تسديده  ووقت  املبلغ  قيمة  على  موافقته 

تسلمه من املصرف اللبناني.
االعتماد«  »خطاب  ُيسمى  ما  باختصار  هو  هذا 
مسار هلذه  من  أكثر  هناك  االعتماد«.  »فتح  أو 
أن  أي  الطلب«،  »غّب  تكون  قد  العملية، فهي 
الشحنة،  تسليم  من  التأّكد  فور  تدفع  املبالغ 
ويف  حمّددة.  دفعات  على  مقّسمة  تكون  أن  أو 
كل األحوال، يتطلب األمر أن تكون هناك عالقة 
جتمع املصرف اللبناني بوصفه زبونًا لدى مصرف 
اللبناني  املصرف  لدى  تكون  أن  أي  املراسلة، 

حسابات لدى مصرف املراسلة سواء أكانت جمّمدة 
سقوف  أو  مصرفية  تسهيالت  مقابل  جارية  أم 

لفتح االعتمادات أو سواها...
ختضع هذه العالقة لقواعد معيارية تفرضها درجة 
تصنيف  أن  ومبا  الطرفني.  بني  والربح  املخاطر 
لبنان اخنفض إىل درجة قريبة من درجة التخّلف 
املصارف  على  حمّتمًا  بات  فقد  السداد،  عن 
املراسلة وتبعًا لتطبيق املعيار احملاسيب IFRS9 أن 
ختفض سقف التسهيالت للمصرف اللبناني وأن 
تفرض عليه ضمانات مالية أكرب جتاه االعتمادات 
املفتوحة لديه، وهذا األمر أّدى إىل تآكل ما ُيسمى 
سواء  اللبنانية  للمصارف  اخلارجية  املوجودات 
املراسلة  لدى مصارف  أكانت على شكل ودائع 
أخرى. يرتّدد بني املصرفيني أن  أم أي أصول 
هناك أقّل من مليار دوالر قابلة لالستعمال سواء 
من أجل متويل عمليات جتارية أم عمليات حتويل 
إىل اخلارج، وبالتالي سيكون على املصارف وقف 

فتح االعتمادات.
مؤونات تفوق الرساميل

يف  تكمن  املصارف،  تواجه  اليت  الثانية  األزمة 
أن تطبيق املعيار احملاسيب IFRS9 والذي ألزمها 
به مصرف لبنان اعتبارًا من مطلع 2018، يفرض 
عليها اختاذ مؤونات جتاه التوظيفات اليت زادت 
خماطر توقفها عن السداد، وهذا األمر ينطبق على 
اللبنانية.  الدولة  أي  املصارف،  لدى  زبون  أكرب 
مليار دوالر   14.7 بقيمة  أموااًل  توّظف  فاملصارف 
األجنبية،  بالعمالت  اخلزينة  سندات  يف  موّظفة 
ولديها أيضًا 22.7 مليار دوالر موّظفة يف شهادات 
اإليداع الصادرة عن مصرف لبنان، وليس معروفًا 
ما هي قيمة الودائع بالدوالر اليت أودعتها لدى 
مصرف لبنان، إال أنها تقّدر بنحو 46 مليار دوالر 
املؤونات  إلزامية.  احتياطات  مليارًا   20 منها 
املرتتبة على هذا املستوى من التصنيف لألصول 
مبعدل %45 تبعًا للمعيار احملاسيب املذكور، وبعد 
احلساب،  هذا  من  اإللزامية  االحتياطات  استثناء 
مرة  يعادل  ما  أي  دوالر،  مليار   29 إىل  تصل 
 20 البالغة  املصارف  رساميل  قيمة  مرة  ونصف 

مليار دوالر.
لن  وإال  املؤونات  هذه  على  مصّرون  املدّققون 
يكون بإمكانهم التعليق على هذه احلسابات، وهو 
ما يشّكل إفالسًا ضمنيًا ألي مصرف يقوم بهذه 
اخلطوة، وإذا قّرر مصرف لبنان تعليق العمل بهذا 
املعيار احملاسيب، فإنه سيكون مؤّشرًا إضافيًا على 
اقرتاب اإلفالس، أي إشارة لن تفهمها األسواق 

إال بأنها خطوة سيئة جدًا يف اجتاه اهلاوية.
اخلرب »اإلجيابي« اليتيم لدى املصارف أنها ستتمكن 
من تطبيق التعميم 532 الذي أصدره حاكم مصرف 
ضّخ  املصارف  على  فارضًا  سالمة  رياض  لبنان 
مقدمات نقدية بالدوالر يف رساميلها بنسبة 20% 
من قيمة رساميلها، منها %10 قبل نهاية السنة 
قيمة   .2020 حزيران  نهاية  قبل  و10%  اجلارية، 
»مرييل  حبسب  القطاع  من  املطلوبة  املقدمات 
لينش« تبلغ 3.8 مليارات دوالر )1.9 مليار دوالر 
يف كل مرحلة(، فيما مهلة املصارف للزيادة األوىل 
تقرتب من نهايتها. حبسب تقديرات املطلعني، 
فإن العدد األكرب من املصارف سيتمكن من مجع 
مبلغ 1.7 مليار دوالر من أصل 1.9 مليار مطلوبة 
للقطاع. حتى اآلن، فإن غالبية املصارف الكبرية 
مجعيات  عقد  أعلنت  الصغرية  املصارف  وبعض 
املساهمني  دفع  على  املوافقة  أجل  من  عمومية 

هلذه املقدمات النقدية بالدوالر.
النفي تدحضه ممارسات املصارف

سليم  لبنان  مصارف  مجعية  رئيس  نفي  رغم 
الدفع  عمليات  ستوقف  املصارف  أن  صفري 
عددًا  أن  تبنّي  أنه  إال  للزبائن،  بالدوالر  النقدي 
دوالر  أي  سحب  من  الزبائن  منع  املصارف  من 
على الكونتوار أو من الصّراف اآللي، يف خطوة 
متهيدية يف اجتاه توقف كل املصارف عن تسديد 
الدوالر النقدي. وهذا املؤّشر الذي يشّكل عملية 
اقتطاع غري قانونية متارسها املصارف على ودائع 
الزبائن ألنها تفرض عليهم عمليًا سحب ودائعهم 
السعر  فيما  الدوالر،  مقابل   1515 بسعر  باللرية 
لرية   2030 يبلغ  بات  الصّرافني  لدى  الوسطي 
)أمس(. صفري ال يهتّم إال بنفي »األخبار املتكاثرة 
حول  االجتماعي  التواصل  وسائل  عرب  واملتناقلة 
إقفال املصارف بعد فرتة األعياد وحول التوقف 
بالعمالت  )كاش(  نقدًا  الدفع  عمليات  إجراء  عن 
إشاعات  »حمض  األمر  أن  إىل  مشريًا  األجنبية« 

وعاٍر من الصحة متامًا«.

مسح األحوال املعيشية: 60% من البيارتة خارج بريوت
هديل فرفور

قّدرت النتائج األولية الصادرة عن 
األربعاء  املركزي،  اإلحصاء  إدارة 
املاضي، أعداد امُلقيمني يف لبنان 
بنحو أربعة ماليني و800 ألف نسمة، 
%80 منهم لبنانيون. املسح يبنّي أن 
نسبة البطالة يف فئة الشباب هي 
األعلى منذ عام 2004. وهو مل يأِت 
مبعطيات »صادمة«، بل أّكد املؤّكد 
من  امُلقيمني  حرمان  نسب  جلهة 
نصف  واستغالل  الصحية  التغطية 

العمال يف العمالة غري النظامية.
ُمعّدل البطالة لدى فئة الشباب يف 
لبنان خالل عام 2018 - 2019، هو 
عامًا،   15 منذ  اإلطالق  على  األعلى 
محلة  لدى  فأكثر  أكثر  ويرتفع 
الشهادات اجلامعية. هذه أبرز نتائج 

إجازات َمرضية أو إجازات مدفوعة، تبلغ حنو 55%. 
فيما %64 من العمال غري النظاميني يعملون يف 
قطاع غري نظامي )يضّم جمموعة من الشركات غري 
نظامية  قطاعات  يف  الباقون  ويعمل  امُلسّجلة(، 

ولكنها ال تصّرح عنهم.
البطالة األعلى منذ عام 2004

بنّي املسح أّن معدل البطالة على املستوى الوطين 
بلغ %11.4، إاّل أن هذه النسبة ترتفع اىل 16.2% 
لالستغالل  املركزي  بـ«املقياس  ُيعرف  ما  وفق 
الناقص للعمل« )يقضي األخذ يف االعتبار نسبة 
العاطلني من العمل والعمالة الناقصة جلهة الوقت 

والقوى احملتملة(.
وبلغ معّدل البطالة عند فئة الشباب بعمر 15 - 24 
سنة، %23.3، أي ضعفي معدل املستوى الوطين، 
القول  ميكن  السابقة  الدراسات  مع  »وباملقارنة 
إن معّدل البطالة لفئة الشباب خالل 2019/2018، 
العديد  فقدان  رغم   2004 عام  منذ  األعلى  يبقى 
عام  متوز يف  عدوان  بسبب  عملهم  الشباب  من 
2006«، وفق املديرة العامة إلدارة اإلحصاء مرال 

توتليان.
معّدل  ارتفاع  أن  إىل  ُيشري  التقرير  أن  الالفت 
البطالة لدى الشباب يتزامن مع ارتفاع املستوى 
الـ%35 بني  البطالة  معدل  يتخّطى  إذ  التعليمي، 
»وقد يعود ذلك إىل  اجلامعية،  الشهادات  محلة 
أسباب عدة منها اخنفاض الطلب من قبل أرباب 
الطويلة  االنتظار  فرتة  أو  اجلامعيني  على  العمل 
اليت يقضيها الشباب يف البحث عن عمل مناسب 
بها  يتمّتع  اليت  املهارات  بني  التوافق  عدم  أو 
يف  املعروضة  الوظيفية  واملتطلبات  اخلّرجيون 

سوق العمل«.
أن  إىل  املسح  ُيشري   44.4% لـ  تغطية صحية  ال 
لبنان  يف  امُلقيمني  السكان  من  فقط   55.6%
 44.4% فيما  الصحية،  التغطية  من  يستفيدون 
التغطية  أنواع  من  نوع  بأي  يتمّتعون  ال  منهم 
للضمان  الوطين  الصندوق  وُيعترب  الصحية. 
االجتماعي املصدر الرئيس للتغطية الصحية، إذ 
ُيغطي %45.5 من جممل الذين يتمّتعون بالتغطية 
الصحية، يليه اجليش وقوى األمن الداخلي اللذان 
يوفران تغطية بنسبة %20.1. كما ُتغطي مفوضية 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني 11.5%.
6.3 % معدّل األميّة

بلغ معّدل االلتحاق بالتعليم بني اللبنانيني 79.2% 
مقابل %48.2 عند غري اللبنانيني. ويصل متوسط 
هذا  وخيتلف  سنة،   11.6 إىل  التعليم  سنوات 
املعّدل بني األقضية، إذ أنه األعلى يف كسروان 
الضنية  املنية  قضاء  يف  واألدنى  سنة(   13.5(
)9.9 سنوات(، فيما يبلغ 12.8 سنة يف بريوت. 
الوطين  املستوى  على   7,4% األمية  معّدل  وبلغ 
للمقيمني بعمر 10 سنوات وما فوق، وسّجل هذا 
املعّدل %6.3 عند اللبنانيني مقابل %12.5 عند غري 

اللبنانيني.
ثلثا املساكن عمرها 25 عامًا

وفق التقرير، ُيشري عمر املساكن يف لبنان إىل 
تراجع البناء يف الفرتة األخرية، إذ أن %2.2 فقط 
من املساكن مت بناؤها منذ أقل من 5 سنوات، 
بينما يبلغ عمر %66.2 من املساكن 25 عامًا على 
حنو  فإّن  الشرب،  مبياه  يتعلق  ما  ويف  األقل. 
%22.5 من املساكن تعتمد على شكل من أشكال 
اإلمدادات املوصولة بأنابيب ُمباشرة إىل املسكن، 
منقولة  غري  مياه  على   76.9% يعتمد  حني  يف 
املساكن  من  املئة  يف  واحد  من  وأقّل  بأنابيب 
يشرب سكانها من املياه السطحية والينابيع أو 

اآلبار غري احملمّية.

يتخّطى معدل البطالة الـ35% بني حملة الشهادات الجامعية )مروان 
بوحيدر(

مسح القوى العاملة واألحوال املعيشية لأُلسر الذي 
أطلقته إدارة اإلحصاء املركزي، األربعاء املاضي، 
بدعٍم فيّن من ُمنّظمة العمل الدولية وبتمويل من 

االحتاد األوروبي.
ُيغّطي  ُأسرة،  ألف   40 حنو  مشل  الذي  املسح 
وال  لبنان،  يف  السكنية  الوحدات  يف  امُلقيمني 
اجملاورة  والتجّمعات  الالجئني  خمّيمات  يشمل 
السكنية  غري  والوحدات  العسكرية  والثكنات  هلا 
املفّصل  النهائي  التقرير  أّن  ورغم  عام.  بشكل 
يصدر بداية العام امُلقبل، إال أن النتائج األساسية 
االجتماعية والدميوغرافية  أبرز اخلصائص  أظهرت 
املعيشية  الظروف  بعض  عن  فضاًل  والتعليمية 
مت  بيانات  إىل  استنادًا  وذلك  امُلقيمة،  لألسر 
 2018 نيسان  بني  شهرًا   12 فرتة  خالل  مجعها 

وآذار 2019.
4.8 ماليني نسمة

قّدر املسُح عدد امُلقيمني يف لبنان بنحو 4 ماليني 
و800 ألف نسمة توّزعوا بني %80 من اللبنانيني، 
لبنان  جبل  لبنانيني. وضّمت حمافظة  و%20 غري 
وحمافظة   ،)42%( امُلقيمني  من  األكرب  النسبة 
فيما   .)5.1%( األصغر  النسبة  اهلرمل  بعلبك 
ضّمت العاصمة %7.1. وعلى صعيد األقضية، حّل 
قضاء بعبدا يف املرتبة األوىل جلهة توّزع السكان 
قضاء  احتّل  فيما  امُلقيمني،  من   11.4% ضّم  إذ 
بشّري املرتبة األخرية )%0.5(. ووصلت نسبة غري 
 ،30.9% امُلقيمني يف بريوت إىل حنو  اللبنانيني 
يف  األكرب  هي  املنزليني  العاملني  نسبة  »حيث 

لبنان«.
انخفاض يف حجم اأُلسَر

لبنان من 4,3  اخنفض متوّسط حجم األسرة يف 
العام املنصرم.  أفراد  أفراد عام 2004 إىل 3,8 
 4.8( لألسرة  حجم  متوسط  أكرب  عكار  وسّجلت 
أفراد( فيما سّجلت جزين املتوسط األقل )3.3(، 
وبلغ متوسط حجم األسرة يف بريوت 3,4. وبنّي 
املسح أّن %85 من األسر يرأسها رّب أسرة لبناني 
و%15 منها يرأسها رّب أسرة غري لبناني، وترأس 
 .82% الرجل  يرأس  فيما  األسر  من   18% املرأة 
ال  اللبنانيني  امُلقيمني  من   32.4% أّن  وأوضح 
ُيقيمون يف مكان قيدهم، النسبة األكرب من هؤالء 
ُسّجلت يف قضاء جزين )%64.9(، تليها العاصمة 
يف  األدنى  النسبة  بلغت  فيما   )58.4%( بريوت 

املنت )10.7%(.
55 % نسبة العمالة غري النظامية

حبسب املسح، بلغ عدد امُلقيمني يف سّن العمل 
ألف  و677  ماليني  ثالثة  فوق(  وما  سنة   15(
شخص داخل القوى العاملة وخارجها. وأظهر أن 
القوى العاملة تبلغ حنو مليون و794 ألف شخص، 
أّن  يعين  ما  العمل،  من  عاطل  آالف   203 بينهم 
لبنان.  يف  عامل  و400  ألفًا  و590  مليونًا  هناك 
ومن بني هؤالء، هناك حنو 31 ألفًا ينتمون إىل 
الوقت«،  الناقصة جلهة  العمالة  »فئة  ُيسّمى  ما 
40 ساعة  أقل من  تبلغ ساعات عملهم  وهم من 
يف األسبوع ويرغبون بزيادتها. أّما األفراد خارج 
و883  مليون  حنو  عددهم  فيبلغ  العاملة،  القوى 
ألفًا، ميكن تقسيمهم إىل فئتني: القوى العاملة 
احملتملة أي من يبحثون عن عمل ولكنهم ليسوا 
متاحني حاليًا أو امُلستعدين للعمل حاليًا، لكنهم 
 66.9 عددهم  ويبلغ  عمل  عن  بالبحث  يقوموا  مل 
العاملة  القوى  خارج  اآلخرون  واألفراد  ألفًا، 

)مليون و816 ألف شخص(.
والالفت أن نسبة العمالة غري النظامية، أي نسبة 
األفراد العاملني الذين ال حيصلون على أي تغطية 
أّي  من  يستفيدون  وال  عملهم  رّب  من  صحية 
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للقضاء  الدولي  اليوم  ُيعترب 
 25 يف  املرأة  ضد  العنف  على 
مناسبة  الثاني/نوفمرب  تشرين 
الناس  يفّكر  لكي  هامة  سنوّية 
مبا ميكنهم القيام به للمساعدة 
النساء  ضد  العنف  إيقاف  على 

حتى قبل أن يبدأ.

إن العنف ضد النساء وأطفاهلن 
أسرتاليا،  يف  خطرية  قضية 
فقد  للقلق:  تدعو  واإلحصاءات 
واحدة  من  يقرب  ما  عانت 
العنف  من  نساء  أربع  كل  من 
أو  حياتها  شركاء  أحد  يد  على 
احلاليني  أو صاحباتها  أصحابها 
أو السابقني أو شخص امضت 
معه عالقة رومانسية عابرة، كما 
أن واحًدا من كل أربعة شبان أو 
شابات على استعداد خللق أعذار 
شريكة  أو  شريك  ارتكبه  لعنف 

حياة.

تستمر محلة أوقفها من بدايتها 
)Stop it at the Start(، الفّعالة 
فهمنا  طريقة  تغيري  يف  جًدا، 
االحرتام  عدم  بني  للعالقة 
وتناشد  النساء.  ضد  والعنف 
يفّكروا  أن  البالغني  احلملة 
يبذلوا  وأن  تفكريهم  مبناحي 
االحرتام  موضوع  جهًدا ملناقشة 
يف  والشابات  الشبان  مع 

حياتهم.

احلالية  احلملة  إعالنات  وتشّجع 
على  اجملتمعات  الدعم  وأنشطة 
أن  تطرح على نفسها السؤال 
التالي: هل ُيعقل أن نكون نعّلم  
بدون  االحرتام  عدم  أطفالنا 
قصد؟ وكما توّضح كيف ميكن 
للشبان والشابات إساءة تفسري 
الكلمات واألفعال، وكيف ميكن 
حتقق  أن  الصغرية  للتغيريات 

فرًقا كبرًيا حنو األفضل
على  العربية  اجلالية  ملساعدة 
املهم  التحادث  هذا  مواصلة 
اإلنرتنت  عرب  موارد  إعداد  مّت 

اللغات  بكثري من  متوفرة  وهي 
اإللكرتوني.  احلملة  موقع  على 
خطوات  املوارد  هذه  تتضمن 
عملية تساعد البالغني على اّتباع 
بها  ُيتذى  إجيابية  تصرفات 
والتحادث مع الشبان والشابات 

حول االحرتام.
https:// يف  املتوفرة  املوارد 
w w w . r e s p e c t . g o v . a u /
و   /resources/cald-materials
https://www. respect.gov.
au/ community/ translated-
community-resources/  جمانية، 

وهي تشمل ما يلي:
مع  للتكّلم  التحادث  دليل   •

الشباب
• دليل األنشطة اجملتمعية

• ملصقة ومنشور ونشرة معلومات 
وصور معلوماتية ورسوم متحركة 

معلوماتية

للمزيد من املعلومات، مثال عن 
األساسية  واملعلومات  البحوث 
طرحها  يتكّرر  اليت  واألسئلة 
هذا   عن  األخرى  واملعلومات 
املوقع  زيارة  ُيرجى  املوضوع، 

www.respect.gov.au
آخر  شخص  كان  أو  كنت  إذا 
أو  باعتداء جنسي  تأّثر  تعرفينه 
االتصال  ميكن  منزلي،  بعنف 
أو   1800RESPECT الرقم  على 
732 737 1800 أو زيارة املوقع 

www.1800RESPECT.org.au

اتصاالت وسائل اإلعالم:
وسائل  من  لالستفسارات 

اإلعالم اتصل بـ:
Richa Bulchandani

ETCOM
Richa.Bulchandani@etcom.

com.au
)02( 9568 8307

من  أوقفها  يتعلق حبملة  وفيما 
بدايتها، اتصل بـ:

DSS Media media@dss.gov.au

تذكري اجلالية العربية بضرورة إيقاف 
دورة العنف ضد النساء من بدايتها

احلكم بسجن شقيقني خططا 
رحلة  خالل  طائرة  لتفجري 
أبوظبياحلكم  اىل  من سيدني 
بسجن شقيقني خططا لتفجري 
طائرة خالل رحلة من سيدني 

اىل أبوظيب
أسرتالية  حمكمة  قضت 
عامًا   76 ملدة  أخوين  بسجن 
إمجااًل لتخطيطهما تفجري رحلة 
تابعة لشركة االحتاد للطريان 
سيدني  من  متجهة  كانت 
بقنبلة خمبأة يف  أبوظيب  إىل 

مفرمة حلم.
 وذكرت وكالة »رويرتز« ان 
احملكة العليا يف نيو ساوث 
بسجن  اليوم  قضت  ويلز 
خالد اخلياط 40 عاما مع عدم 
 ،2047 حتى  املبكر  اإلفراج 

كما قضت بسجن أخيه 
مع  عاما   36 اخلياط  حممود 
املبكر  اإلفراج  إمكانية  عدم 

قبل 2044.
بالتخطيط  االثنان  وُأدين   
إرهابيني  هجومني  لشن 
بغاز  واآلخر  بقنبلة  أحدهما 
كيماوي على الرحلة املتجهة 

إىل أبوظيب يف متوز 2017.
العليا يف  احملكمة  وأدانت   
يف  خالد  ويلز  ساوث  نيو 
مل  احمللفني  هيئة  لكن  أيار 
اختاذ  إىل  التوصل  تستطع 

قرار بإدانة حممود. 
وانتهت إعادة حماكمته بإدانة 

أيضا يف أيلول املاضي.
اخلياط  وحممود  خالد  وكان 
الشرطة  شنت  بعدما  اعتقال 
مداهمات يف سيدني. وقالت 
الشرطة إن املتفجرات القوية 
اليت اسُتخدمت لصنع القنبلة 
مت نقلها من تركيا كجزء من 
من  وتوجيه«  »بإهلام  خطة 

تنظيم »داعش«.

احلكم بسجن شقيقني خططا 
لتفجري طائرة خالل رحلة من 

سيدني اىل أبوظيب

جتريبيا  عقارا  إن  باحثون  قال 
أن  ميكن  الدم  سرطان  لعالج 
دون  الفتاك  املرض  يارب 
التسبب بآثار جانبية سامة، بعد 

اختباره لدى البشر ألول مرة.
الدم  سرطان  عقاقري  وتسبب 
ُتعرف  اليت  املزمن،  النخاعي 
باسم »مثبطات كيناز«، أعراضا 
وآالم  واإلسهال  القيء  تشمل 
يتوقف  أن  وميكن  العضالت، 

مفعوهلا بعد مدة وجيزة.
 asciminib عقار  جتربة  ولكن 
بالطريقة  يعمل  الذي  اجلديد، 
نفسها، وجدت أنه فعال وميكن 
قبل  من  جيد  بشكل  »حتمّله« 

املرضى.
كان  أنه  الدراسة  وأوضحت 
مبثابة »تقدم« يف عالج سرطان 
 ،)CML( املزمن  النخاعي  الدم 
للمرضى  إضافيا  خيارا  ويوفر 

الذين استنفدوا عقاقري أخرى.
ويزعم الباحثون أيضا أن العقار 
اآلثار  املرضى  آالف  جينب  قد 
اخلاليا  يقتل  ال  ألنه  اجلانبية، 
الوقت  يف  قصد  عن  السليمة 

نفسه.
اليت  التجارب  نتائج  ووجدت 
أول   - مريضا   150 مشلت 
أن   - البشر  على  أجريت  جتربة 
asciminib مل يكن ساما ويبدو 
أجسام  يف  بفعالية  يعمل  أنه 

املرضى.
تيم  الربوفيسور  فريق  وقدم 
يف  املشارك  املعد  هيوز، 

جنوب  معهد  من  الدراسة، 
الطبية  للبحوث  أسرتاليا 
 asciminib عقار  والصحية، 
ترتاوح  جرعات  ضمن  للمرضى 
واحدة  مرة  ملغ  و200   10 بني 
أو مرتني يف اليوم، مع متابعة 
تقريبا،  شهرا   14 مدة  العالج 
األمر الذي أثبت أن العقار جنح 

بفعالية كبرية.
من  عانوا  مرضى   5 أن  وتبني 
تورم  وهو  البنكرياس  التهاب 
على  ولكن،  البنكرياس.  يف 
قال  اجلانبية،  اآلثار  من  الرغم 
كان  االختبار  إن  الباحثون 

ناجحا.
ويبطئ Asciminib سرطان الدم 
عن طريق إيقاف إنزميات معينة 
.kinase مسببة للسرطان تسمى

أحناء  مجيع  يف  األطباء  وأشاد 
مثبطات  أول  بإنشاء  العامل 

.)TKI( تريوزين كيناز
املثبطات  أن  حني  يف  ولكن 
للغاية يف حتسني  فعالة  كانت 
احلياة،  قيد  على  البقاء  معدل 
آثارا  تسبب  ما  كثريا  فإنها 
حاالت  تشمل  خطرية،  جانبية 
القلب  فشل  مثل  احلياة  تهدد 

وآالم الكبد.
وزعم الربوفيسور هيوز أنه إذا 
فسيكون  بنجاح،  العقار  ُطّور 
سرطان  عالج  يف  تقدم  أكرب 

الدم منذ التسعينيات.

RT :املصدر

يف أول اختبار بشري.. عقار 
ثوري حيارب سرطان الدم دون 

آثار جانبية »سامة«

إن  األسرتالية  احلكومة  أعلنت 
عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك 
وغوغل سيتعني عليها املوافقة 
على قواعد جديدة لضمان عدم 
إساءة استخدام قوتها السوقية 
انها  أو  املنافسة،  وتدمري 
ستفرض ضوابط جديدة عليها.

فقد قال رئيس الوزراء سكوت 
موريسون إن مفوضية املنافسة 
ومحاية املستهلك األسرتالية )أي 
سي سي سي( ستنشئ مدونة 
لقواعد السلوك ملعاجلة الشكاوى 
لديها  التكنولوجيا  شركات  بأن 
مصدر  وهو  لإلعالن،  احتكار 
الدخل الرئيسي ملشغلي وسائل 

اإلعالم احملليني.
عدم  اإلرشادات  وستضمن 
كبرية  سوقية  قوة  استخدام 
أسواق  يف  املنافسة  لتقليل 

خدمات الوسائط واإلعالنات.
للصحفيني  موريسون  وقال 
نكون  أن  »أريد  ملبورن  يف 
العامل  يف  املتخصص  النموذج 
املنصات  مع  تعاملنا  لكيفية 
الوسائط  ومنصات  الرقمية 

االجتماعية«.
حتديد  على  اخلطوة  هذه  تشدد 
القواعد التنظيمية على املنصات 
تتدافع  واليت  اإلنرتنت،  على 
املتحدة  الواليات  حكومات 
ملعاجلة  تنظيمها  على  وأوروبا 
بني  ترتاوح  اليت  املخاوف 
قضايا مكافحة االحتكار وانتشار 
وخطاب  املزيفة«  »األخبار 

الكراهية.
إن  األسرتالية  احلكومة  وقالت 
شركات التكنولوجيا ستحتاج إىل 
اجلديدة  القواعد  على  املوافقة 
الثاني  نوفمرب/تشرين  حبلول 

2020 أو أنها ستفرضها.
احلكومة  علم.  على  »الشركات 
ال تعبث«. وأضاف وزير اخلزانة 
فريدنربغ  جوش  األسرتالي 
للصحفيني »لن نرتدد يف اختاذ 

إجراءات«.
وقالت كل من فيسبوك وغوغل 
إنها تدعم منافسة أكرب وستعمل 

املنافسة  جلنة  مع  وثيق  بشكل 
ومحاية املستهلك األسرتالية.

يف  السياسة  مديرة  وقالت 
شركة  يف  ونيوزيلندا  أسرتاليا 
فيسبوك ميا غارليك »إننا ندعم 
نظاما إيكولوجيا مستداما لألخبار، 
وهذا هو السبب يف أننا نعمل 
على  ملساعدتهم  الناشرين  مع 

الوصول إىل مجاهري جديدة«.
عارضت غوغل وفيسبوك سابقا 
تشديد اإلجراءات، يف حني أن 
مالكي وسائل اإلعالم التقليدية، 
مبا يف ذلك روبرت مردوخ نيوز 
دعموا   ،)NWSA.O( كورب 

اإلصالح.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
لشبكة »أسرتاليا رقم 10« بول 
تبذل  أن  الرائع  »من  أندرسون 
للتصدي  جادة  حماولة  احلكومة 
للتكنولوجيا  العميقة  للهيمنة 
البث  وعمالقة  اإلنرتنت،  عرب 

املباشر«.
ولقد أشارت أسرتاليا منذ شهور 
قوة  إزاء  للتشدد  نواياها  إىل 
يوليو/متوز  ففي  التكنولوجيا، 
املاضي أصبحت أسرتاليا األوىل 
فرعا  تنشئ  اليت  العامل  يف 
خاصا يف جلنة املنافسة ومحاية 
حيث  األسرتالية،  املستهلك 
كلفتها بفحص كيفية استخدام 
ملطابقة  للخوارزميات  الشركات 
مما  املشاهدين،  مع  اإلعالنات 
منحها سلطة على مصدر الدخل 

الرئيسي ملشغلي الوسائط.
أبريل/ يف  أسرتاليا  أقرت 
جديدة  قواعد  املاضي  نيسان 
على  غرامة  تفرض  أن  ميكن 
االجتماعي  التواصل  شركات 
اإللكرتونية  املواقع  واستضافة 
مبيعاتها  من   10% تصل  بنسبة 
السنوية وعقوبات على املديرين 
ملدة  للسجن  تصل  التنفيذيني 
إزالة  تتم  مل  إذا  سنوات  ثالث 
وجه  »على  العنيف  احملتوى 

السرعة«.

املصدر: اجلزيرة نت 

أسرتاليا حتذر فيسبوك وغوغل

أجالء  املاضي،  األربعاء  جرى، 
الركاب من إحدى صاالت مطار 
أدياليد بسبب عطل إحدى اآلالت 

األمنية.
وقالت سلطات املطار يف بيان 
بالربيد اإللكرتوني أن املشكلة 
إىل  مشريًا  حلها،  مت  قد 

إخالء مطار »أديليد« لفرتة وجيزة 
بسبب حتذير أمين

تأخريات  بعض  حدوث  احتمال 
الرحالت.

وكانت هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
وقت  يف  قالت،  األسرتالية 
األمنية  السلطات  إن  سابق، 
بسبب  »أدياليد«  مطار  أخلت 

حتذير أمين.
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يف  »احملبوسة«  ودائعهم  على  املودعني  خوف 
يف  التفكري  إىل  منهم  كثريين  دفع  املصارف 
أي طريقة لـ »حتريرها« وجتّنب خماطر أي انهيار 
ممكنة،  وسيلة  بأي  اللرية،  صرف  لسعر  أكرب 
ومنها استثمارها يف العقارات. فيما املصارف، 
من جهتها، تستغل ذعر املودعني عارضة عليهم 
باتت  حتى  وعقارات،  بشقق  أمواهلم  مقايضة 

منافسة جدية للوسطاء العقاريني.
»رامكو«  لشركة  العام  املدير  مكارم،  رجا 
حرفيًا  حتولت  »املصارف  أن  يؤّكد  العقارية، 
إىل وسيط عقاري، وهي أكرب منافس للوسطاء 
عرض  إىل  جلوئها  خالل  من  حاليًا  العقاريني 
مقايضة عقارات وشقق وأراٍض بودائع لديها«. 
إذ  الساعة،  وليدة  »ليست  السلوكيات  وهذه 
بدأتها املصارف منذ فرتة غري قليلة. إال أنها، 
وترية  من  زادت  االقتصادي،  الوضع  تأّزم  مع 
هذه العروض بشكل متسارع«. وقاحة املصارف 
وصلت إىل حد قيام بعضها »باالتصال، مباشرة، 
بعدد من املتمّولني وعرض شقق وأراٍض عليهم 
للبيع بأسعار جّذابة. وهي متادت يف تصرفاتها 
غري الالئقة إىل درجة مل تتواَن فيها عن فضح 
أمساء املالكني الذين يرغبون يف بيع عقاراتهم، 
العقارية  الوساطة  أن  إذ  مستهجن.  أمر  وهو 
فضح  وعدم  الزبائن  خصوصية  احرتام  تفرض 

أمسائهم«.
جهاد احلكّيم، االسرتاتيجي يف أسواق البورصة 
من  املصارف  »استفادة  إىل  يلفت  العاملية، 
عرب  مطلوباتها  حجم  خلفض  الراهنة  الظروف 
اللجوء إىل هذه املقايضات مع املودعني الذين 
الـ  بني  لالختيار  مضطّرين  أنفسهم  وجدوا 
بودائعهم  االحتفاظ  وبالتالي   ،Capital Control
يف املصرف، مع عدم القدرة على التصرف بها 
وبني مقايضتها بعقارات رهنها مودعون آخرون 

كضمانة لقروض تعّذر سدادها«.
ورغم أن »بيع« العقارات أو »مقايضاتها« يف 
الوقت الراهن سُيحقق عائدات أقّل للمصارف من 
القيمة األساسية اليت ُسجلت بها هذه العقارات، 
أهون  يكون  قد  أنه  إال  األسعار،  تراجع  حبكم 
الشّرين، خصوصًا يف ظل احتمال تدهور األسعار 
بشكل أكرب يف املرحلة املقبلة. أضف إىل ذلك 
تكرار  جتّنب  للمصارف  املفيد  من  سيكون  أنه 
جتربة احملافظ العقارية اليت محلتها إّبان األزمة 

العقارية أواخر تسعينيات القرن املاضي.
طلب على العقارات

ما يتّم تداوله عن زيادة يف الطلب على العقارات 
من قبل املودعني القلقني على مصري ودائعهم، 
يؤكده عقاريون، برغم إشارتهم إىل أنه ال ميكن 

احلديث عن »هجمة عقارية«.
وسام  العقاري  اخلبري  يقول  اإلطار  هذا  ويف   
فإن  املتوافرة،  املعطيات  حبسب  إنه،  مبارك 
وخاصة  أخريًا  ارتفع  العقارات  على  »الطلب 
على  البائعني  أغلب  إصرار  مع  األراضي،  على 
أن يكون الدفع بالدوالر، إما نقدًا أو من خالل 

شيكات مصرفية«.
إن  »رامكو«  لــ  العام  املدير  يقول  بدوره، 
حالة  العقارات خيتلف حبسب كل  »الطلب على 
ووفق حجم الوديعة يف املصرف. فمن ميلك 200 
ألف دوالر يسأل عن عقارات بهذا السعر، ومن 
ميلك مليونًا يسأل عن عقار بهذا املبلغ، وهكذا 

دواليك.«
األسعار  هبوط  إمكانية  »رغم  أنه  اىل  ويلفت   
بشكل أكرب يف املستقبل حبسب تطور األوضاع، 
إال أن أغلب الناس يفكرون من منطلق كل يوم 
بيومه. فالبعض قد خياف من االنتظار أكثر حتى 

ولو كان تراجع األسعار مضمونًا«.
يف املقلب اآلخر، فإن اخلوف من املستقبل دفع 
كثريًا من البائعني إىل الرتاجع عن بيع عقارات 
كانوا عرضوها للبيع سابقًا مفّضلني االحتفاظ بها 
كضمانة، انطالقًا من أن ال جدوى من احلصول 
بها.  التصّرف  مُيكن  ال  احلساب  أموال يف  على 
ومن  املدينني  إىل  بالنسبة  خيتلف  األمر  لكن 
لديهم استحقاقات مادية ضاغطة ال مفّر منها، 
أو يف حال كان الدفع بالدوالر نقدًا أو من خالل 

حسابات يف اخلارج لكّل من البائع والشاري.

 املصارف تبتّز عمالءها:
 عـقارات مـقابل الـودائع!

رضا صوايا
راج يف السنوات األخرية متّلك لبنانيني لعقارات 
يف دول، أبرزها قربص واليونان وتركيا، متنح 
املستثمرين فيها احلق يف احلصول على اإلقامة 
السعي  العقاري.  االستثمار  مقابل  واجلنسية 
للحصول على جنسية أجنبية - أيًا تكن - بلغت 
ببعضهم حّد »التربع« باملال جلزر نائية كجزيرَتي 
دومينيكا وسانت كايت ونيفيس اللتني ال يعرف 
كثريون أين تقعا على اخلريطة )تشرتط األوىل 
تربعًا مببلغ 100 ألف دوالر والثانية بـ 250 ألفًا 
مقابل منح املترّبع جنسيتها(. هذه اهلجمة اليت 
شهدت تراجعًا يف السنوات املاضي، سّجلت منذ 
الشهر املاضي تصاعدًا دراماتيكيًا، مع تصاعد 
خماوف اللبنانيني على مصري ودائعهم املأسورة 
بعقارات  استبداهلا  وحماوالتهم  املصارف،  يف 

يف اخلارج إلنقاذ ما ميكن إنقاذه.
يف  اتصال،  آالف  ثالثة  من  أكثر  »تلقينا 
يرغبون  أشخاص  املاضية، من  الثالثة  األسابيع 
جورج شهوان  يقول  بشراء شقق يف قربص«، 
 ،Plus Properties لشركة  التنفيذي  الرئيس 
إحدى أبرز شركات التطوير العقاري يف قربص. 
االندفاعة اللبنانية لالستثمار والتملك يف اجلزيرة 
ليست جديدة بل موجودة منذ زمن العتبارات عدة، 
أوروبية  إقامة  ومنحها  لبنان  من  قربها  أبرزها 
عن  يبحثون  كانوا  من  أغلب  أن  إال  للمستثمر. 
قدرات  ميلكون  ممن  كانوا  قربص  يف  التملك 
من  اخلارج  عقارات يف  من شراء  متّكنهم  مالية 
باب »الربيستيج«. أما اليوم، فقد باتت اجلزيرة 
املتوسطية ملجأ لكن من يبحث عن منفذ لـ«فّك 

أسر« أمواله يف املصارف اللبنانية.
يف  العقارات  على  الطلب  أن  شهوان  يوضح 
الثورة.،  قبل  ما  »منذ  كبري  بشكل  زاد  قربص 
والسياسية  االقتصادية  املعطيات  كانت  إذ 
األحوال،  بتدهور  وتنذر  مطمئنة  غري  السائدة 
يف  االستعجال  إىل  املتبصرين  ببعض  دفع  ما 
أما  اخلارج وحتديدًا يف قربص«.  االستثمار يف 
من بدأوا بالبحث عن عقارات بعد تفاقم األزمة 
وحجز املصارف لودائعهم »فقسم منهم اشرتى 
شققًا جاهزة بشيكات مصرفية. إال أن عمليات 
توافر  عدم  إىل  نظرًا  كانت حمدودة  هذه  البيع 
أما  الكبري«.  والطلب  يتناسب  مبا  جاهزة  شقق 
طريقة الدفع »فغالبيتها تتم عرب شيكات مصرفية 
بالدوالر أو باليورو على أن ُيسّدد قسم من سعر 

الشقة مسبقًا نقدًا بالدوالر أو اليورو«.
خماطر  »من  الشراء  يف  الراغبني  حّذر  شهوان 
توفر  لعدم  مكتملة  غري  مشاريع  يف  االستثمار 
ضمانات بقدرة املطّور على إجنازها«، مشريًا إىل 
مشاريع  لقاء  أموال  قبول  »رفضت  شركته  أن 
مشروعًا   33 حاليًا  لدينا  أن  معلنًا  مكتملة  غري 
عقاريًا قيد اإلجناز يف اجلزيرة«. إال أن األخطر 
الذي فرضته قيود  اجلديد  الواقع  أن  األمر  يف 
الذين  للبنانيني  حقيقية  أزمة  »شّكل  املصارف 
االنتفاضة  قبل  قربص  يف  عقارات  اشرتوا 
وجيدون أنفسهم اليوم غري قادرين على سداد 
الدفعات الشهرية للمطّورين العقاريني القبارصة 
واللبنانيني. واملشكلة الفعلية تكمن يف أنه إذا 
معاناة  تفّهم  على  قادرًا  اللبناني  املطور  كان 
املشرتي اللبناني فإن ذلك ال ينطبق على املطور 
الشقة«.  الزبون  قد خيسر  وبالتالي  القربصي، 
املصارف  جلمعية  طلب  تقديم  إىل  ويلفت 
الذين  األشخاص  إىل  األموال  بتحويل  »للسماح 
ميلكون عقدًا قدميًا وموُثقًا وقاموا أساسًا بدفع 
بعض مستحّقاتهم الشهرية للمطّورين عرب البنك 
يف فرتات سابقة. وقد وعدت اجلمعية بدراسة 

امللف«.
ال  اليونان  يف  العقارات  على  اللبنانيني  هجمة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  تغرق  إذ  حدة،  تقل 
للتملك  عروضات  عن  عقارية  لشركات  إعالنات 
يف اليونان مع تسهيالت للدفع يف لبنان. جورج 
عازار، صاحب شركة Key Properties، أوضح أن 
بنسبة  زاد  اليونان  العقارات يف  على  »الطلب 
الطلبات  وغالبية  فقط،  واحد  شهر  خالل   70%
الثمن«.  غالية  وعقارات  شقق  على  ترتّكز 
وأشار اىل أن شركته »تقبل الدفع عرب شيكات 
يكون  أن  شرط  الشقة،  مثن  وبكامل  مصرفية 
الشيك بالدوالر أو باليورو. ويف بعض احلاالت 
قبلنا تقاضي مبالغ باللرية اللبنانية حبسب سعر 
الصرف، على أن ُيسدد باقي املبلغ بالدوالر«.

األمر نفسه ينطبق على تركيا اليت تشهد أيضًا 
إقباال كثيفًا على االستثمار يف عقاراتها من زبائن 
لبنانيني. مصادر عاملة يف اجملال العقاري لفتت 
إىل أنه »بعد سنوات من الركود يف الطلب ُأجربنا 
خالهلا على التوقف عن تسويق أي عقارات منذ 
األخرية  األسابيع  يف  الطلب  شهد   2016 عام 

 متلّكوا العقارات... ولو يف الصني!
صعودًا صاروخيًا. ولو كّنا منلك 1000 عقار جاهز 
فرتة  مجيعًا يف  بيعها  على  قادرين  لكنا  للبيع 

وجيزة«!

رضوان مرتضى
أعمال  عابرًا.  حدثًا  األحد  ليل  جرى  ما  يكن  مل 
تشي  حتّول،  نقطة  تشّكل  شهدها  اليت  الشغب 
اليت  الشارع  لعبة  هي  تنفيذه.  بدأ  خطري  بأمر 
ُيتقنها أهل السياسة وأجهزة االستخبارات جيدًا. 
ورغم أن عنف األجهزة األمنية كان أكثر شدة ليل 
السبت، إال أّن مشهد ليل األحد املاضي كان أكثر 
خطورة بعدما كاد يتحّول إىل اقتتال مذهيب سّن - 
شيعي، لوال تدّخل اجليش احلاسم الذي أقام ثالثة 
خطوط فصل بني »أنصار« املوقوف ربيع الزين 
القادمني من طرابلس وشبان من اخلندق الغميق 
ساحة  ومدخل  الرينغ  جسر  إىل  بالعشرات  نزلوا 
عتادهم  بكامل  العسكريني  عشرات  الشهداء. 
تقدموا شرطة مكافحة الشغب، وسط قرار واضح 
ترافق  األمر.  كّلف  مهما  أي صدام  مبنع حصول 
ذلك مع شتائم مذهبية وفيديوات فتنوية لشحن 
الواتساب  جمموعات  على  تداوهلا  جرى  النفوس 
اجليش  قبضة  االجتماعي.  التواصل  ومواقع 
قيادتي  لدى  حاسم  قرار  مع  ترافقتا  وسطوته 
الغاضبني  الشّبان  بسحب  اهلل  وحزب  أمل  حركة 
من الشارع. كل هذا منع تدهور املواجهة إىل ما 
ال حتمد ُعقباه. فماذا حصل يف تلك الليلة ومن 

أشعل الشرارة األوىل؟
يتقاطع  واليت  األمنية،  األجهزة  معلومات  تكشف 
بعضها مع روايات مراسلني كانوا على األرض يف 
تلك الليلة، أّن جمموعات وصلت من طرابلس إىل 
ساحة الشهداء عند غروب األحد )املاضي(، ُمعّدًة 
شعار  األمنية.  القوى  مع  مواجهة  الفتعال  سلفًا 
هؤالء كان إطالق سراح الناشط ربيع الزين الذي 
أوقف مبوجب إخباَرين باملس بهيبة القضاء على 
القاضية  النائب هادي حبيش على  خلفية تهّجم 
غادة عون. غري أن الشعار ما لبث أن حتّول اىل 
فقد  املعلومات،  وحبسب  حتريضية.  هتافات 
انطلقت الباصات من الباملا يف طرابلس لتصل 
قرابة السادسة والنصف مساًء إىل بريوت. ُعِرف 
من منظمي »الرحلة« ابراهيم مصطفى، املعروف 
الزين، إضافة اىل  ربيع  بأبو مسري، املقّرب من 
الذي  ابراهيم  حممد  امسه  عمار  دير  من  شخص 
والذي  باسم عالء،  نفسه  وعّرف عن  ملثمًا  كان 
انتشرت له مقاطع فيديو يشتم فيها أهل اخلندق 
وُيّرض طائفيًا مع آخرين. وعمد هؤالء اىل افتعال 
مواجهة مع قوة مكافحة الشغب عرب املبادرة اىل 
رمي احلجارة واملفرقعات النارية. مل يكن هؤالء 
وحدهم، انضمت إليهم جمموعات من املتظاهرين 
ال تدري ما هو خمطط هؤالء. ترافق ذلك مع اندالع 

مواجهة بني املتظاهرين وشرطة جملس النواب.
يأتي  أن  قبل  لساعات،  املواجهة  استمرت 
يف  طرابس  من  اآلتون  صعد  باالنسحاب.  األمر 
من  طرابلس.  إىل  أدراجهم  وعادوا  الباصات، 
الرئيس  اىل  االتهام  أمنيون  وّجه  هؤالء؟  حّرك 
جنيب ميقاتي، بعد تداول أن شابًا يدعى بشري 
املصري يقف وراء حتريض الشبان على النزول. 
املصري  أن  مؤكدة  ذلك،  نفت  ميقاتي  مصادر 
ترك تيار العزم منذ االنتخابات النيابية األخرية، 
وسافر اىل السعودية، قبل أن يعود منذ أسبوعني 

تقريبًا.
اتصلت الزميلة »األخبار« باملصري، فأكد أنه ال 
أنزل شبانًا  وأنه  فريق سياسي،  أي  إىل  ينتمي 
)املاضي(  السبت  نهار  طرابلس  من  وشابات 
غري  »من  وأضاف:  األحد.  يوم  ال  بالباصات، 
املعقول أن أحضر نساًء وأطفااًل معي إن كانت 
لدّي نية الفتعال إشكال«، مؤكدًا أنه مل ينتقل 
خشية  أحدًا،  ينقل  ومل  األحد،  يوم  بريوت  إىل 
تكرار ما حصل ليل السبت )القمع الذي تعّرض 
رفض  إنه  املصري  وقال  املتظاهرون(.  له 
النزول لكون الشعارات طائفية، مؤكدًا أنه ضد 
التحريض الطائفي. وعلم أن حممد ابراهيم كان 
من بني األشخاص الذين نزلوا على منت الباصات 
مع املصري السبت من دون أن يعّرف عن امسه 
للنزول  الشباب  حتريض  اىل  ليعود  احلقيقي، 
األحد الستكمال سيناريو مواجهة السبت. وذكرت 
املعلومات أنه من الشبان املرافقني لربيع الزين 
الشيخ  أن  املعلومات  ذكرت  كذلك  واملقّربني. 
سيف الدين احلسامي، املقّرب من األمني العام 
لتيار املستقبل أمحد احلريري، لعب دورًا أساسيًا 
من  للنزول  الشبان  واستقدام  التحريض  يف 

طرابلس.
جرى ذلك قبل أن ينتشر االثنني )املاضي( فيديو 
سّجله شاب من امليناء يعيش يف اليونان، يشتم 
فيه الرموز الدينية للطائفة الشيعية، إضافة إىل 
الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر اهلل وعموم 

الفتنة استيقظت: من أشعل شرارة السبت واالحد املاضيني؟

الشيعة. بعد ذلك، هاجم شبان من اخلندق الغميق 
مكافحة  قوة  تواجههم  أن  قبل  الشهداء،  ساحة 

الشغب.

ال  »القوات  حزب  موقف  كان  شهر  حوالي  منذ 
لبنان ية« ثابتًا بأن املطلوب هو  حكومة تكنوقراط  
ال تشارك فيها القوى السياسية املوجودة يف  
اجمللس النيابي ، وهذا املوقف ال يزال نفسه حتى 
أيضا  الواضح  املوقف  كان  يومها  ولكن  اليوم، 
بأّن القوات تريد رئيس حكومة  تصريف األعمال   
فما  تكنوقراط،  رأس حكومة  على  احلريري   سعد 

الذي تغرّي اليوم؟.
تشري مصادر سياسّية مطّلعة اىل أن موقف القّوات 
مكانته  باإلعتبار  تأخذ  ألنها  احلريري  دعم  كان 
التواصل  على  األقدر  فيه  وترى  طائفته،  داخل 
مع الدول املعنّية بإنقاذ  االقتصاد اللبناني ، الفتة 
عرب »النشرة« اىل أن تبّدل املوقف القواتي قبل 
أقل من 24 ساعة على موعد االستشارات الّنيابية 
امللزمة شّكل صدمة لرئيس احلكومة املستقيل، 
عون واجمللس  ميشال  برئيسياجلمهورّية  فاّتصل 

النيابي  نبيه بري  وطلب تأجيل االستشارات.
مع  متاشيا  جاء  املستجد  القّواتي  املوقف  إن 
املطلب األمريكي الذي ال يريد حكومة أواًل، وال 
يريد احلريري بهذه املرحلة ثانيًا، فبات »القوات« 
اىل جانب » الكتائب « يف املوقف من التسميات، 
وبالتالي أصبح احلريري مكشوفا مسيحيًا من قبل 
»الّقوات اللبنانية« و«الكتائب« و« التيار الوطن 
موقف  يف  أسبوع،  منذ  القوّي  وأصبح  احلر «، 
ضعيف جدا، األمر الذي دفعه لطلب التأجيل بعد 

أن شعر بأن إمسه سيكون »احملرقة« املقبلة.
االستشارات  تأجيل  طلب  أن  املصادر  وتكشف 
أكثر  منذ  بل  أمس،  ُيولد  مل  احلريري  قبل  من 
من 48 ساعة، ولكن الطلب مل ُيستجب له، األمر 
كان  األول  التأجيل  طلب  وسبب  أغضبه،  الذي 
موقف رئيس »التيار الوطن احلر«  جربان باسيل ، 
فرئيس احلكومة املستقيل رغم كل شيء، ال يريد 
أن  بعد  فهو  منالنّواب،  القليلة  بالقّلة  ُيكّلف  أن 
متّكن من االستحصال على دعم طائفته كامال، ال 
يريد خسارة دعم طوائف أخرى، فهو يريد الظهور 

كمظهر املخّلص الذي تنادي به  الكتل النيابية .
ما حصل يف  الساعات   أّن  اىل  املصادر  وتشري 
املاضية أظهر مبا ال يدع جماال للشّك بأن الفريق 
األوروبي الداعم للحريري مل يتمّكن بعد من إقناع  
تشكيل  بضرورة  األمريكّية  املتحدة   الواليات 
حكومة باملرحلة احلالّية، فاألمريكي ال يزال مصّرًا 
على حكومة ُتشّكل بعد اإلنهيار، على اعتبار أن 
الدولي ،  بشروط  البنك  ستتشّكل  كهذه  حكومة 
املساعدة،  احلريري  منه  طلب  وللمناسبة  الذي 

األمر الذي أثار سخطا كبريا يف لبنان.
املقبل،  اخلميس  اىل  االستشارات  تأّجلت 
بناًء  تأجلت  بأنها  واضحا  الرئاسة  بيان  وكان 
ُتوجه  كانت  اليت  الّسهام  ألّن  احلريري،  لطلب 
موضوع  يف  بالسابق  عون   ميشال  اىل  الرئيس 
االستشارات والدعوة إليها كانت كفيلة باإلعالن 
بوضوح عن سبب التأجيل، وتشري املصادر اىل 
حصول  اىل  ستؤّدي  حصلت  إْن  ما  معجزة  أّن 
تؤّجل  أن  ُيتوّقع  حيث  اخلميس،  االستشارات 
جمددا وبناًء لطلب رئيس حكومة تصريف االعمال 
نفسه، على أن تأتي زيارة مساعد وزير  اخلارجية 
هيل  األوسطدايفيد  الشرق  لشؤون  األمريكية  
األوضاع،  فتوّتر  املقبل،  اجلمعة  نهار  لبنان  اىل 
مشّددة على أننا أمام نهاية عام مثرية بالشارع، 
ألّن بعض القوى الّسياسية مصّرة على اعتماده 

مكانا لتبادل الرسائل.
احلريري  حلفاء  أن  الّسياسية  املصادر  ترى 
 48 يف  السياسي  ظهره  كسروا  »املفرتضني« 
املبادرة،  بزمام  يعد ممسكا  وبالتالي مل  ساعة، 
وحبال بقيت االمور على ما هي عليه، فال عجب أن 
يعود »الشيخ سعد« اىل نغمة »ليس أنا، بل أحد 
آخر« ل رئاسة احلكومة ، ما يعن جناح األمريكي عرب 
وهنا سنعود  يريد،  ما  بفرض  اللبنانيني  أدواته 
اىل الدوران بنفس احللقة املفرغة اليت ندور فيها 

منذ شهرين.

حلفاء احلريري يكسرون »ظهره« السياسي:
 هل نعود اىل نغمة »ليس أنا 

بل أي أحد آخر«؟
حمد علوش
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جعجع   » القوات «  مسري  حزب  رئيس  ُيظهر  مل 
السياسية. كان  إدارته  أنه يصيب يف  عادة 
رغم  املراحل،  معظم  يف  خياراته  مثن  يدفع 
أن »احلكيم« مل يشذ عن قناعاته ورؤاه اليت 

كّلفته خسائر متفاوتة األحجام.
 وحني اراد جعجع أن ُيدَث إنقالبًا يف خياراته 
التيار  مع  مصاحلة  معراب   بعقده  السياسية 
»الوطين احلر«، مل يصد مكاسب حلزبه، وال 
الساحة  تهدئة  يف  ساهم  أنه  رغم  لشخصه، 
العماد   الداخلية بقوة اخلطوة اليت مجعته مع 

ميشال عون  الذي أصبح رئيسًا للجمهورية.
»احلكيم« بتفاهم معراب، ومل يستطع  متسك 
إنقاذه من املوت البطيء. كان يتاج إنعاشه 
من  تنّصل  الذي  احلر«  »الوطين  ألنفاس 
لوزراء  القواتية  املشاكسة  »بسبب  التفاهم 
يف  وخصوصًا  السابقة،  يف  احلكومة   التيار 
ملف الكهرباء«. كان كل فريق من »الثنائي 
ملعب  يف  املسؤولية  كرة  يرمي  املسيحي« 

اآلخر.
وغّيب  معراب  تفاهم  سقط  االحوال  جبميع   
معه دْوري وزير االعالم السابق  ملحم الرياشي  
كنعان   القوي «  إبراهيم  » لبنان  تكتل  ونائب 

يف هذا اجملال.
هكذا كان رئيس التيار الربتقالي  جربان باسيل  
ينفض يديه من بنود معراب، لريسم معادلة 
تسووية بينه وبني رئيس احلكومة املستقيلة 
اىل  يستند  باسيل  كان  بينما  احلريري ،  سعد 
حتالف متني أرساه عون سابقًا عام 2006، يف  
 « مع  إسرتاتيجي  بتفاهم  مار خمايل ،  كنيسة 
توازنًا  يقيم  اخلارجية  وزير  كان  اهلل «.  حزب 
»احلكيم«  احلكومة، يف وقت كان  رّسخه يف 
دمسة،  بتحالفات  باسيل  تفّرد  على  يتفّرج 
بينما مل جتد معراب قوًة سياسية لبنانية وازنة 
احلريري  ُيعط  مل  مشابهًا.  تفاهمًا  معها  تقيم 
أي إهتمام لصوت جعجع، إىل حد أن عالقتهما 
كيمياء  وجود  نتيجة  وجافة،  مومسية  صارت 

بني »الشيخ سعد« وباسيل.
أّما وقد ُدفنت صفقة احلريري-باسيل، وتصّدر 
وزير  بإبعاد  امُلطالبني  واجهة  احلكومة  رئيس 
اخلارجية عن احلكومة العتيدة، فهل يعود جعجع 
إلحياء حلفه القديم مع احلريري؟ تكمن مصلحة 
مع  بيت  العالقة  أواصر  بإعادة  »القوات« 
إسالمي  سياسي  فريق  وجود  لعدم  الوسط ، 

وازن إىل جانب معراب.
مع  اإلنسجام  على  قادر  »احلكيم«  أن  كما   
يصيب  سياسي  تكتيك  يف  سعد«  »الشيخ 
باسيل. هما يعرفان أن رئيس التيار الربتقالي 
السهام  لتوجيه  اللحظة  إقتناص  إىل  يسعى 
ومعراب،  الوسط  بيت  أساسيني:  بإجتاهني 
ألن احلريري يرفض وجود باسيل على طاولة  
يتحّمل  أن  جعجع  يريد  بينما  الوزراء ،  جملس 
وزير اخلارجية مسؤولية تدهور أوضاع البالد. 
تضع  احلالية  املرحلة  ظروف  أن  يعين  مما 

احلريري وجعجع يف نفس اخلانة.
 علما أن »الشيخ سعد« يهندس مواقفه على 
ذات املوجة املعرابية، أي من خالل حديثه عن  
يلعبها  اخصائيني. فهل  او  تكنوقراط   حكومة 
احلكومة؟  لتأليف  احلريري  ويسّمي  »احلكيم« 
قد ينطلق جعجع من أمرين: اواًل، من الشارع 
الذي مل يصب غضبه عمليًا على احلريري بسبب 
احلراك.  مطالب  مع  متاشيًا  األخري  إستقالة 
واسعة  سنية  إسالمية  حاضنة  لوجود  وثانيا، 
العتيدة. مما  للحكومة  احلريري رئيسَا  تفرض 
يؤكد أن جعجع سينطلق من عاملني أساسيني 

لتسمية احلريري.
 لكن »احلكيم« قد ال ُيعطي الشيخ سعد هدية 
حزب  كان  واذا  مقابل.  دون  من  سياسية 
فهل  باحلكومة،  املشاركة  يريد  ال  »القوات« 
يطرح جعجع أمساء مقّربني منه ال حزبيني؟ أو 
يضع فيتوات ضمنية على امساء ال تتناسب مع 

مصاحل معراب؟.
مشاركة  لكن  مفتوحة.  السيناريوهات  كل 
»القوات« يف استشارات  بعبدا  ال ميكن منطقيًا 
تسمية  مع  تتعارض  ان  وسياسيًا  وطبيعيًا 
احلريري. وااّل سيكون جعجع قد دفع »الشيخ 

سعد« جمددًا بإجتاه باسيل، ولو بعد حني.

عباس ضاهر

 2019 األول  كانـون   21 Saturday 21 December 2019الـسبت 

ُمشكلة  حّل  إّن  الكثريون،  يظّن  ما  عكس 
تشكيل  ُمشكلة  حّل  أمام  ثانوّي  هو  التكليف 
لوالدة  حتمًيا  َمدخاًل  ليس  فاألّول  احُلكومة، 
من  مبزيد  يتسّبب  أن  مُيكن  بل  احُلكومة، 
العراقيل! وقد َسقطت خالل األسابيع القليلة 
املاضية نظرّية التوافق على تفاصيل احُلكومة، 
وبغّض  برئاستها.  ما  شخصّية  تكليف  قبل 
النظر عن نتائج اإلستشارات النيابّية امُللزمة، 
تركيبة  ا على شكل وعلى  ُمنصبًّ الرتكيز  صار 
احُلكومة امُلقبلة، علًما أّن كل امُلعطيات احلالّية 
أّن  تؤّكد  الساعة،  حتى  امُلتوّفرة  وامَلعلومات 
وشاًقا  طوياًل  سيكون  احُلكومة  تشكيل  مسار 
وصعًبا، من دون إستبعاد إفشال أي شخصّية 
بتكليف  والقيام  التشكيل،  مهّمة  سُتكّلف 
بديل هلا بعد حني! فما هي ُفرص الرتكيبات 
إىل  الُوصول  يف  إعالمًيا  امَلطروحة  احُلكومّية 

نهاية سعيدة؟.
فهو  الواحد،  اللون  ُحكومة  خيار  إىل  بالنسبة 
بني  النظر  وجهات  يف  كبري  بتباين  تسّبب 
»الثنائي الشيعي« من جهة، و«التّيار الوطين 
احُلّر« من جهة أخرى، حيث أّن األخري كان يرغب 
بامُلضّي ُقدًما بتشكيل ُحكومة من لون واحد رًدا 
وطاملا  امُلستقبل«،  »تّيار  رئيس  تشّدد  على 
نيل  تأمني  على  قادرة  النيابية  األكثرّية  أّن 
احُلكومة الثقة، وذلك بهدف إخراج كل القوى 
اليت كانت-برأي »التّيار«، ُتعرقل مسرية العهد 
هذه  على  اإلعرتاض  أّن  وامُلفارقة  الرئاسي. 
احُلكومة، جاء من » حزب اهلل « ومن » حركة أمل «، 
وليس من أّي طرف آخر. والسبب الفعلي هلذا 
مع  ُمنسجمة  األكثرّية  لتكون  اإلعرتاض، ليس 
مواقفها السابقة امُلطالبة حبكومة وطنّية، يوم 
كانت هذه األكثرّية أقلّية يف جملس النّواب، 
أخرى، تتصل حبجم  فحسب، بل ألسباب عّدة 
امُلعارضة الداخلّية اليت ستلقاها حكومة اللون 
الواحد، من جانب قوى حزبّية متلك ما ال يقّل 
عن 50 نائًبا، ومن جانب »احلراك« يف الشارع، 
إضافة إىل الُضغوط والُعقوبات امُلنتظرة عليها 
من جانب الكثري من الدول اخلليجّية والغربّية. 
وبالتالي، إّن هذا اخليار سقط نتيجة ُمعارضة 
»الثنائي الشيعي« له، كون ُفرص جناح هكذا 
ُحكومة يف تهدئة الشارع، ويف إستعادة الثقة، 

ويف النجاح ُعموًما، ضعيفة جًدا.
من  األكثرّية  إنسحاب  خيار  إىل  بالنسبة 
»تّيار  لرئيس  تشكيلها  مهّمة  وترك  احُلكومة، 
ُمشاركة  دون  من  احلريري ،  امُلستقبل«  سعد 
جانب  من  مرفوض  خيار  فهو  األكثرية،  قوى 
»الثنائي الشيعي« أيًضا، جلهة اإلعرتاض على 
إخراج »حزب اهلل« وحلفاؤه من الُسلطة، تنفيًذا 
إلمالءات ولضُغوط خارجّية. والتلميح إىل هذا 
ال  احُلّر«،  الوطين  »التّيار  جانب  من  اخليار 
يتعّدى امُلناورات السياسّية واإلعالمّية، خاصة 
وأّن أمني عام »حزب اهلل« السّيد  حسن نصر 
اهلل  كان واضًحا بتساؤله عن اجلهة اليت ستمنح 
الثقة هلكذا ُحكومة، طاملا أّن األغلبّية النيابّية 
هي بيد حتالف »التّيار« مع »الُثنائي الشيعي« 
وبعض القوى والشخصّيات احلليفة! وبالتالي، 

تعّثر التشكيل احُلكومي ُمستمّر... بغّض 
النظر عن التكليف

ناجي سز قزي

التوازنات  ظّل  واقعي يف  غري  اخليار  هذا  إّن 
الراهنة، وهو لن يبصر الُنور بالتأكيد.

»تكنو- ُحكومة  تشكيل  خيار  إىل  بالنسبة 
سياسّية« برئاسة رئيس »تّيار امُلستقبل« سعد 
احلريري، ومُبشاركة حزبّية مباشرة َمدودة عرب 
أقلّية من الوزراء، ومُبشاركة حزبّية غري ُمباشرة 
واسعة، عرب وزراء إختصاصّيني ُتسّميهم القوى 
احلزبّية كافة، فهي تلقى ُمعارضة من أكثر من 
امُلتّجني  جانب  من  رفضها  إىل  إضافة  جهة، 
يف الشارع. وتركيبة هذه احُلكومة كانت مّط 
خالف أساسي بني »تّيار امُلستقبل« و«الثنائي 
خالل  احُلّر«،  الوطين  »التّيار  ومعه  الشيعي« 
بسبب  املاضية،  القليلة  األسابيع  ُمادثات 
السياسّية  غري  الرتكيبة  على  احلريري  إصرار 
»التّيار«   رئيس  إعالن  جاء  وقد  حُلكومته. 
احلريري يف  ُمعارضته لشروط  باسيل ،  جربان 
ما خّص هذه الرتكيبة احُلكومّية، ليوّسع دائرة 
امُلعارضني ملرور هكذا ُحكومة. وليس بسّر أّن 
مثل  أيًضا،  الرتكيبة  هذه  ترفض  عّدة  أحزاب 
»القوات اللبنانّية« و«الكتائب اللبنانّية«، إخل. 
وحتى هذه اللحظة، ال يزال »تّيار امُلستقبل« 
فرص  جيعل  ما  ُحكومة،  هلكذا  رفضه  ُيعلن 

جناحها غري قائمة.
بالنسبة إىل خيار احُلكومة اليت ترأسها شخصّية 
األدنى،  باحلد  عليها  ُيوافق  أو  ُيعّينها  سنّية 
رئيس »تّيار امُلستقبل«، فهي مل تنجح أيًضا، 
على الرغم من أكثر من ُماولة يف هذا اإلجتاه، 
تصريف  ُحكومة  رئيس  إنسحاب  عدم  بسبب 
األعمال من معركة رئاسة احُلكومة، على الرغم 
تبنّي  ألهداف  إعالمًيا،  ذلك  عكس  إعالنه  من 
مع الوقت أّنها تصّب يف خانة تعزيز شروطه 
الشكلي  التغيري  إّن  وبالتالي،  التفاوضّية. 
يف إسم رئيس احُلكومة، ال ُيغرّي يف َمضمون 
تركيبة هذه احُلكومة، والذي ال يزال غري حائز 
األكثرّية  على  وال  السياسي،  اإلمجاع  على  ال 

النيابّية امَلطلوبة.
يف اخلالصة، ليس صحيًحا أّن سبب ما وصلنا 
امُلستويات،  خُمتلف  على  ذريع  ترّد  من  إليه 
هو  بل  احلالية،  احُلكومة  إستقالة  نتيجة  جاء 
نتيجة تراكم سنوات ال بل لُعقود من الفشل 
تشكيل  إىل  امُلسارعة  عدم  وبسبب  الذريع، 
وبإطالق  الثقة  بإعادة  كفيلة  جديدة  ُحكومة 
ُمهّمة اإلنقاذ. ومهما كانت نتيجة اإلستشارات 
امُلقبلة،  الساعات  وتطورات  التكليف  ومسألة 
فإّن بوادر تشكيل ُحكومة جديدة، ال تزال غري 
ُمتواصل  احلبال  وشّد  تارخيه.  حتى  ُمتوّفرة 
أن  دون  من  داخلّية،  جهة  من  أكثر  بني 
ظّل  يف  للصراع،  اخلارجّية  اإلمتدادات  ننسى 
الداخلي، وحجم الغضب  توّسع دائرة اإلنهيار 
عن  »امُلستقبل«  يتنازل  أن  وقبل  الشعيب. 
أّيا  بامُلطلق،  تكنو-سياسّية  حلكومة  ُمعارضته 
كان رئيسها، بالتزامن مع تنازل الفريق اآلخر 
عن احُلصول على األغلبّية فيها، وعلى احلقائب 
سيستمّر  األصابع  عّض  إّن  أيًضا،  الرئيسة 
مع  جديدة،  ُحكومة  والدة  الفشل يف  وكذلك 

كل النتائج الكارثّية هلذا األمر!.

هل يلعبها جعجع ضد باسيل؟

عما  واضحًا  تصورًا  أحد  ميلك  ال  الساعة  حتى 
جيري على الساحة اللبنانية من تطورات، يف ظل 
املعطيات املتحركة بني ساعة وأخرى، بالتزامن مع 
أزمة واضحة على مستوى  احلراك الشعيب  وأخرى 
تظهرت  الفاعلة،  السياسية  القوى  على مستوى 
بشكل واضح يف األيام املاضية، ال سيما خالل 
يف  و املتظاهرين   األمنية   القوى  بني  املواجهات 

وسط بريوت يومي السبت واألحد )املاضيني(.
على  جيري  ما  قراءة  ميكن  السياق،  هذا  ضمن 
يف  السياسية  الصالونات  ويف  الواقع  أرض 
اإلرباك  من  حالة  تسيطر  حيث  الراهن،  الوقت 
على خمتلف القوى السياسية، خصوصًا تلك اليت 
تشكل األكثرية النيابية، وعلى خمتلف اجملموعات 

الفاعلة يف احلراك الشعيب.
على هذا الصعيد، ترى مصادر سياسية مطلعة،  
السياسي  املستوى  على  عامًا  مشهدًا  هناك  أن 
تأتي خلفه كل التفاصيل املوجودة يف الشارع، 
عنوانه عدم رغبة  الواليات املتحدة  بالوصول إىل 
تسوية سياسية، األمر الذي تظهر برفض معادلة 
االستقرار أوال، اليت رفعها أمني عام » حزب اهلل«  
ما  األخري، وهو  السيد حسن نصراهلل  يف خطابه 
كان واضحًا بعد وقت قصري على إنتهاء اخلطاب، 
من خالل املواقف اليت عرب عنها بعض املسؤولني 
األمريكيني، ال سيما وزير اخلارجية  مايك بومبيو ، 
ما يعين أن املواجهة مستمرة بأوجه عدة للحصول 

على املزيد من املكاسب السياسية.
نفسها،  املصادر  ترى  العام،  املشهد  هذا  أمام 
أنه ميكن طرح أكثر من فرضية ملا حصل يومي 
حيث  الشارع،  يف  )املاضيني(  واألحد  السبت 
تقف  رسالة  من  أكثر  وجود  الواضح  من  كان 
موعد  قبل  إيصاهلا  يراد  متعددة،  جهات  خلفها 
اإلستشارات النيابية امللزمة، اليت من املفرتض 
أن تقود إىل تسمية رئيس حكومة تصريف االعمال  

سعد احلريري  لتشكيل احلكومة  املقبلة.
من وجهة نظر هذه املصادر، يف الشارع هناك حراك 
يريد إسقاط احلريري قبل الوصول إىل تسميته، 
عماده قوى فاعلة فيه، بينما هناك حراك آخر يريد 
تصريف  حكومة  رئيس  تسمية  إعادة  يضمن  أن 
الشعبية  التحركات  من  قدر ممكن  بأقل  األعمال 
الوصول  يريد  ال  ثالث  إىل  باإلضافة  الرافضة، 
إىل أي حل يف الوقت احلالي، بالتزامن مع رابع 
يسعى، منذ حنو اسبوع، إىل نقل التحركات من 
الطابع السلمي إىل الطابع العنفي، ضمن خمطط 
األمنية، وهو عمد  األجهزة  »شيطنة«  يعمل على 
إىل إطالق الشعارات اإلستفزازية إلستدعاء شارع 

آخر إىل املواجهة.
السياسية  املصادر  ترى  تقدم،  مما  انطالقًا 
امللزمة  النيابية  أن حصول اإلستشارات  املطلعة 
حلول،  عن  البحث  مرحلة  إىل  اإلنتقال  يعين  ال 
عنوان  إىل  الصراع  انها ستنقل  القول  بل ميكن 
آخر يتعلق بشكل احلكومة املقبلة وأعضائها، أي 
كيفية توزيع احلصص وإختيار الوزراء، خصوصًا 
أن كل فريق ال يزال عند مواقفه السابقة، لناحية 
اخلالف حول الصيغة: تكنوقراط أم تكنوسياسية، 
بني  حكومة شراكة  نصراهلل  السيد  طرح  كما  أو 

أكرب عدد ممكن من القوى السياسية.
املعطيات  أن  على  نفسها  املصادر  وتشدد 
يف  تنتهي  لن  القائمة  األزمة  أن  تؤكد  الراهنة 
العكس من ذلك ستكون  وقت قريب، بل على 
احلريري  تسمية  إعادة  حال  يف  التأليف،  مرحلة 
األصعب يف تاريخ لبنان، إىل حني اإلتفاق على 
تسوية تسمح بإنتاج حكومة وفق صيغة جديدة، 
تقوم على أساس التوازن الداخلي واخلارجي الذي 
ستكون عليه حلظة والدتها، األمر الذي مل يتضح 

حتى اآلن.
يف املصلة، ميكن احلديث عن أزمة تتعقد يوما 
واحلراك  السياسية  القوى  على مستوى  آخر  بعد 
اليت  اخلارجّية  بالضغوط  مكّبلة  فاألوىل  الشعيب، 
تزداد بشكل كبري، بينما الثاني غارق يف حالة من 
الفوضى تظهر التوجهات املختلفة عند اجملموعات 
الفاعلة فيه، واليت قد تؤدي إىل زيادة التوترات 

يف الشارع يف األيام القليلة املقبلة.

ماهر الخطيب

بني أزمة احلراك وأزمة القوى السياسية: 

التوترات يف الشارع 
تسيطر  على املشهد!
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ائب يف ُمْؤمتره  مل ينجح  هادي حبيش  النَّ
املاضي،  اأَلحد  ُظهر  قبل  حايفِّ  الصِّ
يت  الَّ ة«  »امليليشياويَّ ورة  الصُّ حمو  يف 
ني،  بنانيِّ اللُّ لة  ُميِّ يف  عنه  ارتسمت 
العامِّ  ائب  النَّ على  َأخرًيا  مه  تهجُّ بعد 
االستئنايفِّ يف جبل  لبنان  القاضية  غادة 
كانت  وال  »ُعقر حمكمتها«،  ويف  عون ، 
يف  قًة  موفَّ امُلامي  حبيش  »ُمرافعة« 

ُمْؤمتره املذكور!...
جرى  ما  َهْول  ون  بنانيُّ اللُّ ينَس  ومل  كما 
ظر  النَّ بغضِّ  عون،  القاضية  منزل  َأمام 
يت تتعامل فيها مع ملفِّ  الَّ ريقة  عن الطَّ
وم. بيد  ري هدى سلُّ رئيسة هيئة ِإدارة السَّ
َأنَّ تعاطي عون »يف شكٍل ميليشياويٍّ 
مع امُلامني والُقضاة وامُلواطنني« –على 
م اأَلخري على  قد ُيقابله تهجُّ ة حبيش–  ذمَّ
عمٌل  بدوره  وهو  مكتبها،  يف  القاضية 
، ِإذ ال حيقُّ مُلاٍم َأْن يقتحم  ميليشياويٌّ
ِإىل  هاب  بـ«الذَّ ليْأُمرها  قاٍض،  مكتب 

.!» فتيش القضائيِّ التَّ
يف  ضعيفًة  حبيش  ة  حجَّ كانت  ولقد 
، حني َأقام ُمقارنة بينه  حايفِّ ُمْؤمتره الصِّ
وهذا  امُلاماة  ُمارسة  من  سنة   24(
ذي حدث معه، على حدِّ  ل الَّ اإِلشكال اأَلوَّ
يت يرى حبيش  قوله(، والقاضية عون )الَّ
ها حافٌل باإِلشكاالت...(. بيد َأنَّ  َأنَّ سجلَّ
ذلك ال ُيعدُّ معياًرا للُمفاضلة بني قاٍض 
وحماٍم، فقد تكون »املافيات« مثاًل، على 
ر  عداٍء ُمزمٍن مع قاٍض عادٍل، وقد ُتضِّ
زيه امَلكائد وصواًل  العصابات للقاضي النَّ
يذُكر  واجلميع  ة،  اجلسديَّ صفية  التَّ ِإىل 
عندنا، جرمية اغتيال الُقضاة اأَلربعة، تت 
قوس العدالة يف  حمكمة  صيدا... وهنا 
ِإىل  اإِلشارة  د  ُمرَّ امُلفيد  قد يكون من 
د االكتفاء  عميم، ومُلرَّ امَلَثل من دون التَّ
يت ليس  امُلمكن ُحصوُلا، والَّ ة  بالفرضيَّ

روريِّ ُحصوُلا فعاًل. ِمن الضَّ
َأنَّ  دت عون  َأكَّ ياق، فقد  السِّ ويف هذا 
ان  غسَّ القاضي  مييزّي  التَّ العاّم  ائب  النَّ
قاطعتها«، يف ِإطار  عويدات »قد َأوعز ِبُ
ني على القضاء ، بعد  ياسيِّ وضع يد السِّ
اأَلسبق  احُلكومة  رئيس  على  عائها  ادِّ
عودة «،  و« بنك  ميقاتي،  ائب  جنيب  النَّ
جبرائَم منصوٍص عليها يف قانون اإِلثراء 
جاءت  فقد  الي  وبالتَّ املشروع.  غري 
امُلقاطعة –ودائًما حبسب عون- للحُؤول 
عاء ومالحقة  دون ُقدرتها وُمتابعتها االدِّ
ورجال  ني  سياسيِّ من  ات  خصيَّ الشَّ ة  بقيَّ

َأعماٍل يف اجُلرم نفسه«.
َأرشيفه  يف  َأنَّ  حبيش  فات  كذلك 
ملفاٍت كثريًة يستحقُّ َأْن ُيساَءل عليها، 
بقطع  بدًءا  ميًدا،  يراُه  ملاٍض  خالًفا 
ِإىل  ٍة  فرعيَّ طريٍق  لشقِّ  شجرة   4500
ولة،  الدَّ نفقة  ات، على  القبيَّ قصره يف 
دوالر ،  مليون  حنو  ِإىل  تصل  وبكلفٍة 
ة  اخليَّ الدَّ وزير  لدى  ط«  وسُّ بـ«التَّ مروًرا 
خيص ملقالع  ابق ُنهاد املشنوق، للتَّ السَّ
يف  امُلشاركة  ِإىل  وصواًل  ارات،  وكسَّ
parkmeterوالـ صفقات  امليكانيك  
خيص لسماسرة  ارات والتَّ يَّ ولوحات السَّ

وم. يت ترَأُسها سلُّ افعة الَّ يف النَّ
امُلْؤمتر  –يف  حبيش  على  ل  ُسجِّ وكذلك 
َأْسئلة  ِإىل  االستماع  رفضه   – حايفِّ الصِّ
اأَلجدى  كان  فقد  ولذا  ني،  حافيِّ الصِّ
»الفيديو«  تسجيل  َأو  بيانه  ِإرسال  به، 
وسائل  يف  لُينشر  ُمْؤمتره،  ِإىل  العاِئد 
من  ني  اإِلعالميِّ تميل  من  بداًل  اإِلعالم، 
ه  وجُّ التَّ عناء  ة،  اإِلعالميَّ الوسائل  كلِّ 
يقرُأ  وهو  تصويره  مُلرَّد  منزله،  ِإىل 
ل حُماولٌة ألحد الزمالء،  البيان. وُهنا ُتسجَّ
لالستفسار من حبيش عن قوله يف  بعبدا  
لته و »ابنة بلدته  وم، هي ُموكِّ ِإنَّ ُهدى سلُّ
يستوضح  َأْن  حاول  فقد  ات(«،  )القبيَّ
كُمحاٍم  دوره  بني  حبيش  ميزج  ملاذا 
يوحي  ملاذا  الي  وبالتَّ كنائٍب،  ونفوذه 

رزق اهلل الحلو

حبيش فشل يف جتميل صورته امليليشياويَّة

ناخبيه  عن  ُيدافع  ه  بَأنَّ ِمن خالل كالمه، 
ِإىل  وُصواًل  َأم مظلومني،  كانوا  ظاملني 
من!...  جن مهما كان الثَّ تريرهم من السِّ
ة ما قاله  وإالَّ فَهل ُتربِّر املصلحة االنتخابيَّ

يف حقِّ القاضية عون؟.
ة«  »امِلثاليَّ عارات  الشِّ بعض  ل  حوَّ لقد 
حايفَّ  الصِّ مؤمتره  حبيش،  َأطلقها  يت  الَّ
ق حني  ، مع ُجهوٍر ُيصفِّ ِإىل لقاٍء انتخابيٍّ
َيطلب منه ذلك ُمدير امَلسرَح!. كما ونفى 
حبيش استياًء كان عربَّ عنه رئيس ملس 
ا حدث مع القاضية  اب نبيه برِّي، مَّ وَّ النُّ
عون. وفيما َأجعت وساِئل اإِلعالم على 
فه يف حمكمة  َأنَّ برِّي َأبلغ حبيش َأنَّ بتصرُّ
ط  يابيَّ وورَّ النِّ ط امللس  »ورَّ بعبدا قد 
صل  عى حبيش َأنَّ برِّي اتَّ نفسه«، فقد ادَّ
به مُلرَّد االستفسار عن املوضوع، وَأنَّ 
ًما ملوقفه!... رئيس امللس كان ُمتفهِّ

اس، كيف  ومل يُكن ُمْؤمتر حبيش لُيقنع النَّ
ولة«،  الدَّ ِإىل  »الُعبور  َأنَّ صاحب ِشعار 
ما  حنو  على  بعبدا  حمكمة  يف  يتصرَّف 
املعنى  عن  ظر  النَّ وبغضِّ  به!.  تصرَّف 
ذي َأراد ِإيصاله من خالل وصف حمكمة  الَّ
ها »كرخانة«، فِإنَّ يف مضمون  بَأنَّ عون 
فِإنَّ  الي  وبالتَّ للمحكمة،  ِإهانًة  كالمه 

ل ُمالفًة. كالمه مرفوض وهو ُيشكِّ
يت يتعامل بها البعض يف  ة الَّ هنيَّ ِإنَّ الذِّ
ُمقاربة  َأنَّ  ُتظهر  عون،  القاضية  شأن 
قضاًء  »ُنريد  قاعدة  على  تقوم  هؤالء 
على  َأو  ملفِّ  الفساد «،  من  يستثنينا 
الفاسدين  تقي  خيمًة  »نبتغي  قاعدة 
قضاًء  »ُنريد  ِشعار  تت  َأو  عندنا«، 
مصاحلنا«،  حبسب  ا  سياسيًّ هه  نوجِّ
والويل لقضاٍء يقول لنا »حمال الِكحل يف 

عيونكم«.
عون  القاضية  ة  حجَّ فإنَّ  امُلقابل  ويف 
َأطلقتها  يت  الَّ املواقف  خالل  –من  تبدو 
َأكثر ِإقناًعا، هي  خالل اأَلشهر املاضية– 
دت وجوب »البدء بالحقاٍت  يت كانت َأكَّ الَّ
ة يف لبنان«، واعتربت »َأنَّ  ٍة جديَّ قضائيَّ
على القضاء َأْن يقوم بعمله عندما ميتلك 
اٍت وُمستنداٍت. وهي ِإىل ذلك ترى  ملفَّ
َأْن »كيف ميكننا استعادة  املال  املنهوب 
ة«؟...  القضائيَّ بامُلالحقات  نبدأ  مل  ِإذا 
وَأنَّ »ُمكافحة الفساد يف صلب ُمطالبات 
النَّاس«... وهي  جتُزم: »ال حنتاج ِإىل 
دعٍم سياسيٍّ وال ِإىل حصانات يف قانون 

اإِلثراء غري املشروع«.
ذي  الَّ حايفِّ  الصِّ امُلؤمتر  بني  ما  ان  شتَّ
جنيب  السابق  احلكومة  رئيس  عقده 
هامه باإِلثراء غري  ة اتِّ ميقاتي، على خلفيَّ
سقف  »تت  ه  َأنَّ َأعلن  حيث  املشروع، 
«، وُمْؤمتر حبيش الادف  القضاء اللبنانيِّ

فاع عن »قريبته«!. ِإىل الدِّ
اّتهم  ذي  الَّ حبيش  هادي  أنَّ  ويبقى 
 ،» صرُّف »امليليشياويِّ القاضية عون بالتَّ
ُتباِل  مل  ها  َأنَّ نسي   ، احلزبيِّ والعمل 
ائب طالل ِإرسالن، امُلفتض  ملصاحل النَّ
ا للقاضية عون،  َأن يكون حليًفا سياسيًّ
ب »املري« نريان كالمه يف وجه  وقد صوَّ
اٍم قليلة من قرار القاضية  عون، بعد َأيَّ
ة تعود  اراٍت غري قانونيَّ ِإقفال كسَّ عون 
ذي يسعى  وش، والَّ ملكّيتها ِإىل بيار فتُّ
ِإىل ِإقامة مصنع »ِإمسنت اأَلرز« يف  عني 
دي ِإقامة  دارة ، فيما ِإرسالن من َأشدِّ ُمؤيِّ

املعمل!.
ويف ُمطلق اأَلحوال، قد تكون النَّصيحة 
د به وزير  اأَلجدى يف هذا املال، ما غرَّ
العدل يف ُحكومة تصريف اأَلعمال َألربت 
سرحان عرب »تويت«: »تداولت ورئيس 
ات  ُمستجدَّ يف  اأَلعلى  القضاء  ملس 
ة القاضية غادة عون، املسَألة هي  قضيَّ
ة، وهي قيد امُلعاجلة من  ة داخليَّ قضائيَّ
مصلحة  فيه  ملا  اأَلعلى  القضاء  ملس 
اأَلمر  هذا  َأخذ  باجلميع  وَأهيب  القضاء. 

يف االعتبار«.

الناعمة  احلرب  أهداف  يتفّحص  من 
األمريكية اليت تستخدم وسائل ضغط 
وإعالمية،  ومالية  اقتصادية  متعّددة، 
الرمسي  السياسي  الواقع  لتغيري 
و لبنان ،  من  العراق   كّل  يف  احلكومي 
اّن هذه احلرب إمنا ختاض على  يدرك 
تريد  ال  واشنطن  ألّن  الاوية،  حافة 
االنفجار  إىل  البلدين  يف  األمور  دفع 
او الفوضى الشاملة، الّن ذلك ال خيدم 
أهدافها وقد يقود إىل نتائج معاكسة 
كون موازين القوى ليست يف مصلحة 
تنفيذ  وتلتزم  لا  تتبع  اليت  القوى 

أجندتها…
إىل  واشنطن  دفعت  القراءة  هذه 
الداخلية  الشؤون  يف  تدخلها  دوزنة 
أساس  على  ولبنان،  العراق  من  لكّل 
استغالل األزمات االقتصادية واملالية 
واالجتماعية بهدف تعزيز ودعم القوى 
املوالية لا لتمكينها من إحداث التغيري 
الدستورية  الوسائل  عرب  املتدّرج 
والقانونية، ولذلك جرى تديد طريقة 
الوصول إىل هذا الدف عرب طرح شعار 
الضغط ألجل تشكيل حكومة تكنوقراط 
االختصاصيني  من  حيادية  حكومة  او 
تنفيذية  صالحيات  على  تصل 
كاملة  السلطة  امتالك  اّي  تشريعية، 
لتنفيذ انقالب سياسي بوساطة وضع  
انتخابات  إلجراء  جديد  انتخاب   قانون 
لواشنطن  التابعة  القوى  متكن  مبكرة 
إلعادة  النيابية  باألغلبية  الفوز  من 
حكومة  تأليف  من  السلطة  تشكيل 
إىل  للجمهورية  جديد  رئيس  وانتخاب 
والعسكرية..  األمنية  التعيينات  إجراء 
السياسي  القرار  بناصية  أّي اإلمساك 
تقيق  من  واشنطن  ميكن  با  واألمين 

عدة أهداف دفعة واحدة:
والعراق  لبنان  تويل  األول،  الدف 
القطيعة  فرض  إلعادة  منّصتني  إىل 
سورية  من  كّل  مع  التواصل  ومنع 
القائم  معرب  إغالق  وبالتالي  وإيران 
عودة  النازحني  ومنع  البوكمال،   –
السوريني  يف لبنان إىل سورية ومنع 
العراق ولبنان من التوجه شرقًا وإقامة 
عالقات التعاون االقتصادي والتجاري 

مع إيران والصني وروسيا إخل…
الدف الثاني، تأمني الصيغ القانونية 
من  األمريكية  الشركات  متّكن  اليت 
استثمار  عمليات  على  السيطرة 
والغاز يف  النفط  وتسويق  واستخراج 
كّل من العراق ولبنان، وفرض اتفاق 
بني  والربية،  البحرية  احلدود  لتسيم 
لبنان وفلسطني املتلة با ميكن كيان 
االحتالل الصهيوني من تقيق أطماعه 
واملائية  النفطية  لبنان  ثرواث  يف 
هذه  من  هام  جزء  على  واالستحواذ 

الثروات..
املقاومة  قوى  تطويق  الثالث،  الدف 
وصواًل  وعزلا  إضعافها  على  والعمل 
عنوان  تت  سالحها  نزع  حماولة  إىل 
فهذا  الدولة،  بيد  السالح  حصر 
الدف يشكل نقطة حمورية يف اخلطة 
حمور  انتصارات  إلجهاض  األمريكية، 
املقاومة وإنقاذ نفوذ  الواليات املتحدة  
من حالة التاجع وإعادة تعويم مشروع 
اليمنة األمريكي با يقود إىل العودة 
إىل إنعاش احلرب اإلرهابية ضّد الدولة 
استزافها  وادامة  السورية  الوطنية 
ومنعها  استقرارها  تقويض  بهدف 
بورشة  والبدء  عافيتها  استعادة  من 
وكذلك  احلرب..  دمرته  ما  بناء  إعادة 
انعاش الرهان على تنفيذ مطط عزل 
إيران والعبث بوضعها الداخلي لفرض 
الشروط واالمالءات األمريكية عليها..

والعراق  لبنان  ربط  الرابع،  الدف 
بشكل كامل بوشائج التبعية السياسية 

حسن حردان

حـرب ناعـمة أمـريكية عـلى حـافة الـهاوية

خالل  من  واملالية،  واالقتصادية 
الريعي  االقتصادي  النموذج  تكريس 
على حساب اإلنتاج الزراعي والصناعي، 
وبالتالي إبقاء البلدين مرتبطني بالنظام 
أمريكا،  بقيادة  الغربي  الرأمسالي 
اليت  الدولية  املالية  واملؤسسات 
تهيمن عليها واشنطن لتكون الوسيلة 

لتكريس هذة اليمنة..
األمريكية  اخلطة  أهداف  مواجهة  يف 
يف  املقاومة  قيادة  عمدت  االنقالبية، 
كّل من لبنان والعراق إىل وضع خطة 
اإلجنازات  ومحاية  الحباطها،  مقابلة 
مستنقع  اىل  االنزالق  ومنع  الوطنية 
االرتهان واخلضوع للمستعمر األمريكي 
خيوض  األمريكي  أّن  وكما  الغربي.. 
حربه الناعمة على حافة الاوية، أيضًا 
على  املواجهة  ختوض  املقاومة  قوى 
مصلحة  لا  ليس  ألنه  الاوية  حافة 
بانزالق األوضاع إىل مستنقع الفوضى 
خطتها  وضعت  ولذا  الشاملة، 
االنقالبي،  األمريكي  املخطط  إلحباط 
واستعدادها خلوض املواجهة على حافة 
الاوية، والتأكيد بأنها ال ختافها وهي 
خوض  وتتقن  خلوضها  اجلاهزية  متلك 
خوض  أتقنت  كما  متامًا  احلرب  هذه 
احلروب العسكرية يف مواجهة احلروب 
الصهيونية األمريكية واحلروب اإلرهابية 

وجنحت يف إسقاط أهدافها..
يف  املقاومة  قائد  أّن  الفتًا  وكان 
نصراهلل   حسن  مساحة  السيد  لبنان 
االنتفاضة  الندالع  األوىل  األيام  ومنذ 
الشعبية العفوية، كان قد أدرك أبعاد 
اجلاهز  األمريكي  املخطط  وماطر 
الضغط  واستخدام  األزمة  الستغالل 
االقتصادي واملالي لزيادة حدة األزمة 
وتسعريها بهدف توجيه السهام صوب 
يف  حلفائها  من  وجتريدها  املقاومة 
إضعاف  خالل  من  السياسية  السلطة 
السيد  تنّبه  وقد  احلكم..  يف  قوتهم 
وأوصل  املخطط  لذا  مسبقًا  نصراهلل 
رسالة واضحة موجهة لإلدارة األمريكية 
ومل  الدولة  افلست  إذا  انه  وهي… 
تعد قادرة على دفع رواتب املوظفني 
دفع  على  قادرة  تبقى  املقاومة  فإّن 
الرواتب، وأّن املقاومة لن تنجّر وتنزلق 
هناك  الن  الشارع  استخدام  لعبة  إىل 
وأن  معها،  تصادم  لتدبري  حضر  من 
حكومة تكنوقراط على قياس الشروط 
األمريكية لن متّر وأّن املخرج الوحيد من 
األزمة ومنع انزالق الوضع حنو الفوضى 
إىل  ترتكز  حكومة  بتشكيل  يكون  إمنا 
قواعد دستور الطائف، متامًا كما أعلن 
قائد املقاومة يف بداية حرب متوز اّن 
سراحهم  ُيطلق  لن  الصهاينة  األسرى 
املباشر لالتفاق  التفاوض غري  اال عرب 
حصل  ما  وهذا  األسرى..  تبادل  على 
وانتصار  العدوان  أهداف  هزمية  بعد 

املقاومة على جيش االحتالل..
الناعمة  احلرب  مواجهة  يف  واليوم 
لتغيري  األمريكية  املالية  االقتصادية 
مستوى  على  السياسية  املعادلة 
السلطة يف لبنان، تقول قيادة املقاومة 
ومعها حلفاؤها، لن تأخذ أمريكا باحلرب 
تقيقه  عن  عجزت  ما  االقتصادية 
املباشرة  العسكرية  احلرب  بوساطة 
أما  املباشر..  غري  اإلرهابية  واحلرب 
حّل االزمة االقتصادية واملالية فيجب 
حكومة  عرب  اجلميع  بشاركة  يكون  ان 
شراكة وطنية تتحّمل مسؤولية النهوض 
وأموال  موارد  واستعادة  باالقتصاد 
و حماربة  املنهوبة  وحقوقها  الدولة 
القطاعات  ودعم  والفاسدين  الفساد  
اإلنتاجية وتلبية املطالب الشعبية اليت 

طرحت يف الساحات..
يف  املقاومة  قوى  عمدت  وكذلك 
اىل  الشعيب ،  ب احلشد  مثلة  العراق 
الرّد على خطة االنقالب األمريكية، عرب 
عدم االجنرار إىل مواجهة  املتظاهرين ، 
والتحرك ملنع استغالل األزمة من قبل 
األمريكي  للتدخل  والتصّدي  داعش، 
قيادات  على  عقوبات  فرض  بوساطة 
تنّدد  عارمة  شعبية  بتظاهرات  احلشد 
حجم  وتؤكد  األمريكي  العدوان  بهذا 
التأييد الشعيب الذي تظى به فصائل 
احلشد الشعيب.. وفشل حماوالت تأليب 
الشارع العراقي ضّدها.. والعمل على 
التفريق بني مطالب الناس املقة يف 
الساحات وبني بعض القوى واألطراف 
وعملت  إىل  التظاهرات   تسللت  اليت 
عمليات  وتنفيذ  الشغب  إثارة  على 
ختريب واستخدام العنف الستجالب رّد 
فصائل  وجّر  األمنية   من  القوى  فعل 
مع  املواجهة  إىل  الشعيب  احلشد 
إىل  التكتيك  هذا  أّدى  وقد  الشارع.. 
ذلك  أّن كّل  املخطط..غري  إحباط هذا 
وأّن  انتهت  قد  املعركة  اّن  يعين  ال 
بفشل  سلموا  قد  وأدواته  األمريكي 
يتطلب  األمر  وأّن  اجلديدة،  حربهم 
اإلدارة  تصل  حتى  الوقت  من  املزيد 
القدرة  بعدم  التسليم  إىل  األمريكية 
على تنفيذ خطتها االنقالبية وأّن توازن 
القوى ال يسمح لا بذلك، وأّن القوى 
أن  ميكن  ال  الوطنية   املقاومة  القوى 
تقع يف شرك املخطط األمريكي.. واّن 
االستمرار يف احلرب سوف ينقلب سلبًا 
كّل  يف  املتحدة  الواليات  نفوذ  على 
انتقال  أّن  على  والعراق..  لبنان  من 
قوى املقاومة إىل مرحلة تهديد النفوذ 
مهمًا يف  دورًا  يلعب  األمريكي سوف 
األمريكية  لإلدارة  قوية  رسالة  إيصال 
مواصلة  عن  التاجع  على  ترغمها 
التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدين.. 
على  قدرتها  بعدم  التسليم  وبالتالي 

تغيري املعادالت السياسية…



Page 12صفحة 12     

الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

 2019 األول  كانـون   21 Saturday 21 December 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

املتظاهرون  اليوم.  النيابية  االستشارات 
يرفضون تسمية سعد احلريري، لكن قوى األمن 
السبت،  ليل  قررت،  ولذلك  رفضهم.  ترفض 
حتويل »البلد« إىل ساحة حرب. أكثر من مخسني 
جلأت  الذي  املفرط  العنف  حصيلة  كانت  جرحيًا 
إليه شرطة جملس النواب وفرقة مكافحة الشغب 

وفرقة »املندّسني« يف قوى األمن
فراس، ذلك الشاب الذي لطاملا كان حاملًا ببلد 
ال يطرد أبناءه، حتّول بعد انتهاء دراسته اجلامعية 
من  أكثر  بني  تنّقل  املطرودين.  من  واحد  إىل 
بلد ملا يزيد على 15 عامًا، قبل أن يقرر العودة 
إىل بلده. منذ حنو سنة، ال يزال يبحث عن عمل. 
نفسه  وجد  األول  تشرين   17 لكنه يف  مل جيد. 
جزءًا من إرادة التغيري، اليت محلها باكرًا، منذ ما 
قبل انتسابه إىل احلزب الشيوعي، وإىل ما بعد 

ابتعاده عن التنظيم.
يف  الرينغ  جسر  على  املتظاهرون  هوجم  عندما 
بداية الشهر الفائت، كان من القلة اليت دافعت 

عنهم. وكان من القلة اليت واجهت املهامجني.
النزول إىل الشارع، يف وجه حتالف  واظب على 
زعماء الطوائف ورأس املال. لكن ليلة السبت مل 
تكن كغريها من ليالي االنتفاضة. أفرغت السلطة 
حقدها كما مل تفعل من قبل. على مداخل ساحة 
النجمة من ناحية بلدية بريوت، جتمع املتظاهرون. 
شعاراتهم تريد حترير الساحة وإعادتها إىل دورها 
تعجيزيًا  املطلب  ذلك  بدا  عامة.  ساحة  األول: 
ومقابل  النواب.  جملس  شرطة  إىل  بالنسبة 
جّدية  حماوالت  أي  ترافقها  مل  اليت  اهلتافات، 
إىل  املؤدية  واحلديدية  األمنية  احلواجز  الخرتاق 
عناصر  هاجم  االنتقام.  عملية  انطلقت  الساحة، 
شرطة اجمللس املتظاهرين بعنف مفرط. كان القرار 
قد اختذ بالضرب »بيد من حديد«. ومقابل العنف 
حياولون،  أو  يهربون  إما  الناس  كان  الرمسي، 
احلجارة  العنف.  مصدر  على  الرد  استطاعوا،  مبا 
وركزت  اهلتافات  ازدادت  األجنع.  األداة  كانت 
على نبيه بري وسعد احلريري. األول حّول ساحة 
النجمة إىل ثكنة حمظورة على الناس، والثاني ال 
كانوا  النواب  احلكومة.  تأليف  إىل  لعودته  قبول 
بدورهم مطالبني بالتعبري عن رأي الناس، بتسمية 

شخصية من خارج الطقم احلاكم.
اهلراوات مل متّيز بني رأس وكتف وقدم. بني كهل 
وشاب. بني امرأة ورجل. الكل كان مباحًا ضربه. 
والكل نال نصيبه من العنف الرمسي. فراس كان 
واحدًا منهم أيضًا. كان بني 6 رجال يتناوبون على 
ضربه. أخطرهم ذلك املدني. هو أكثر من مندّس 
أو خمرب. مهما يكن، اختار أن يكشف هويته، ألنه 
على  الناس.  »إغراء« ضرب  مقاومة  يستطع  مل 
ذمة عماد عثمان، هؤالء ليسوا عناصر حزبيني أو 
ينتمون  استقصاء،  هم  اجمللس.  حلرس  تابعني 
وسط  من  قال  هكذا  الداخلي.  األمن  قوى  إىل 
بريوت، حيث نزل أمس كمن يزور مسرح اجلرمية 
بعد تنفيذها. الحقًا، عاد عثمان عن كالمه، وقال 
لـ«أم تي يف« إن الذين كانوا بلباس مدني هم 
من استقصاء شرطة جملس النواب ال قوى األمن 

الداخلي. لكن ذلك ال يغرّي يف املشهد.
ضربت  كما  فراس  تضرب  كانت  غريبة  تركيبة 
حضورًا.  األكثر  كانت  اجمللس  شرطة  غريه. 
اجليش بشكل أقل، وطبعًا قوى األمن، عسكريني 
و«مدنيني«. لشدة الضرب، تأثر أحد ضباط قوى 
هراوة  نصيبه.  فنال  فراس  حاول محاية  األمن. 
واحدة قادته إىل مستشفى الوردية، فجاور من 

محاه. كانت النتيجة كسرًا يف يده.
جنح فراس أخريًا من الوصول إىل ساحة النجمة. 
دخلها متورمًا. ُرمي على األرض إىل جانب عدد من 
رفاقه، الذين ُضربوا بدورهم. أحد الصحافيني، 
وكان يوّثق ما جيري، هاله املشهد. وقد خّولته 
بطاقته الدخول إىل الساحة. محل فراس من دون 
أن يعرتضه أحد، وأخرجه من املدخل الذي يشرف 
عليه اجليش. هناك أعطوه األمان. أدخل املصاب 
إىل سيارة اإلسعاف وُنقل إىل املستشفى. تبنّي 
وآخر يف  العني،  بالنتيجة وجود كسر يف عظمة 
من  تسيل  والدماء  متوّرمة،  الركبة  يده.  إصبع 
معظم  أن  الالفت  جسده.  يف  مكان  من  أكثر 
الضربات كانت على الرأس، ولذلك طلب األطباء 
وضعه حتت املراقبة ملدة 24 ساعة. ملاذا ُيضرب 

 لـيلة االنتـقام مـن املـتظاهرين!
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متظاهر على رأسه؟ ال أحد ميلك اإلجابة إال أغنية 
الشوارع  كالبك يف  »إفلت  متأملًا:  يرددها  كان 
واقفل زنازينك علينا، عمال وفالحني وطلبة دقت 

ساعتنا وابتدينا«.
كانت »احلرب« مستمرة يف ذلك الوقت. الحقت 
الداخلي  األمن  قوى  يف  الشغب  مكافحة  قوات 
حنو  أي  حلو،  شارل  حمطة  إىل  املتظاهرين 
كيلومرتين بعيدًا عن أقرب مدخل لساحة النجمة. 
املتظاهرين  حيموا  أن  أرادوا  أنهم  هؤالء  حجة 
استعمال  تقتضي  واحلماية  اجمللس!  حرس  من 
املسّيلة  القنابل  ومئات  املطاطي  الرصاص 
للدموع، اليت أضاءت مساء املنطقة، كما سبق أن 
فعلت املفرقعات اليت رميت على القوى األمنية من 
»شباب اخلندق«. االستيعاب هناك حتول إىل جنون 
هنا، فيما كانت أعداد املصابني تزداد باطراد، مع 
حماوالت للرد على العنف برمي احلجارة واإلصرار 
وأغلبها  للدموع،  املسّيلة  القنابل  املواجهة.  على 
منتهي الصالحية، مل متيز مدنيًا عن عسكري. رمبا 
بداًل  القنابل  »ستوك«  الستعمال  األولوية  كانت 
من إتالفها. عسكريون كثر فقدوا وعيهم من شدة 

الغثيان. كان املشهد مضحكًا مبكيًا.
السابعة  حنو  بدأت  العنف،  من  األوىل  اجلولة 
القوى  تستعيد  أن  قبل  العاشرة،  حنو  وانتهت 
مفّجرة  الليل  منتصف  قبيل  نشاطها  األمنية 
صباحًا  واخلامسة  الواحدة  بني  الثانية.  املواجهة 
 15 ديو،  أوتيل  مستشفى  إىل  مصابًا   12 ُنقل 
اجلامعة  إىل  و3  الوردية  مستشفى  إىل  إصابة 
األمريكية. فاق العدد اإلمجالي للمصابني، الذين 
املستشفيات،  إىل  نقلهم  حاالتهم  استدعت 
اخلمسني شخصًا. جلنة احملامني املتطوعني للدفاع 
الوردية،  مصابًا يف   25 أحصت  املتظاهرين  عن 
ديو.  أوتيل  يف  و18  األمريكية،  اجلامعة  يف   8
االحتجاز،  مراكز  إىل  نقلوا  الذين  املوقوفون  أما 
باستثناء  مجيعًا،  خرجوا  موقوفني،  عشرة  فكانوا 

موقوف واحد عليه أحكام سابقة.
من ظن أن العنف يبعد الناس عن الساحة خاب 
أمله مرة جديدة. آالف عادوا إىل الشارع أمس، 
رفضًا لتكليف سعد احلريري تأليف احلكومة ورفضًا 

لتشكيل حكومة من قوى السلطة.
الحسن دعت »السلميني« للخروج من الشارع!

ضد  االمنية  القوى  مارسته  الذي  القمع 
املتظاهرين أول من أمس، تكرر ليل أمس، لكن 
بعدد إصابات أقل من اليوم السابق. يوم أمس، 
ملا  »االنتقام«  املتظاهرين  من  جمموعات  قررت 
جرى يف اليوم السابق، وهامجت القوى األمنية، 
لكن باملفرقعات اليت مل تؤّد إىل وقوع إصابات 
القوى االمنية تصّرفت حبدة أقل  بني األمنيني. 
من اليوم السابق، وحصرت عملهًا جغرافيًا، فلم 
الشهداء  وساحيت  النجمة  ساحة  حميط  من  خترج 
املتظاهرون  واعتمد  والرينغ.  الصلح  ورياض 
بصورة أساسية على عشرات املتظاهرين اآلتني 
من الشمال، سواء من طرابلس او عكار، ملواجهة 
القوى األمنية. وارتفع مستوى التوتر بعد توجيه 
اجمللس  لرئيس  املتظاهرين  قبل  من  شتائم 
منطقة  يف  العشرات  فتجّمع  بري،  نبيه  النيابي 
بينهم  صدام  حصول  وقبل  الغميق.  اخلندق 
حركة  قيادتا  أجرت  الشمالية،  اجملموعات  وبني 
تدّخله  لطلب  باجليش  اتصاالت  اهلل  وحزب  امل 
إىل  الوصول  من  اخلندق  يف  املتجمعني  ملنع 
ساحيت الشهداء ورياض الصلح، فيما عّمما على 
عناصرهما يف املنطقة بوجوب منع املشاركة يف 
أي حترك باجتاه الساحات. وبالفعل، نشر اجليش 

ثالثة »خطوط فصل« بني الفريقني.
يف  للمعتصمني  عائدتني  خيمتني  إحراق  وبعد 
ساحة الشهداء، دعت وزيرة الداخلية والبلديات 
يف حكومة تصريف األعمال ريا احلسن يف حديث 
ترك  اىل  »السلميني«  املتظاهرين  تلفزيوني 
الساحات، مشرية اىل »مندسني افتعلوا املواجهات 
بني املتظاهرين والقوى األمنية«. وأعربت احلسن 
للتأثري  هناك خمطط  يكون  أن  من  عن خماوفها 
على اإلستشارات النيابية امللزمة لتسمية رئيس 
»القوى  أن  إىل  الفتة  اليوم«،  املكلف  احلكومة 
األمنية مل تستطع أن حتدد حتى اآلن اجلهة اليت 
يأتي منها املندسون«، مؤكدة إستعدادها للحوار 

مع املتظاهرين.

إيلي الفرزلي

تقارير  يف  تتكّرر  بنود  ستة 
عن  الدولي  النقد  صندوق 
القطاع  هيكلة  إعادة  لبنان: 
زيادة  التقاعد،  ونظام  العام 
اإلعفاءات  وإلغاء   TVA الـ 
على  ضريبة  فرض  منها، 
زيادة  البنزين،  صفيحة 
األمالك  على  الضرائب 
على  الدعم  إلغاء  املبنية، 
قطاعي  وخصخصة  الكهرباء، 
هذه  واالتصاالت.  الكهرباء 
اللبنانيني  إفقار  وصفة  هي 
الذي  الفقر  فوق  ــــ 

 وصفة صندوق النقد الدولي: TVA وضريبة 
على البنزين وزيادة سـعر الكهرباء...

محمد وهبة

على النمو االقتصادي على املدى القصري، وهو 
أمر ضروري للبنان الذي يعاني من مستويات دين 

مرتفعة ومن هشاشة«.
الفائض يف ظل عجز  تأمني هذا  يتم  إذًا، كيف 

اخلزينة؟
وصفة الصندوق تنّص على اآلتي:

ــــ زيادة الضريبة على القيمة املضافة من %11 
إضافية  إيرادات  يؤمن  ما   ،%20 أو   %15 إىل 
للخزينة ترتاوح بني 940 مليون دوالر و2.1 مليار 

دوالر.
ــــ إلغاء معظم اإلعفاءات من الضريبة على القيمة 
املضافة واملمنوحة لعدد كبري من السلع األساسية 
والغذائية. هذا األمر يوّفر إيرادات إضافية تصل 

قيمتها إىل 700 مليون دوالر.
لرية   5000 بقيمة  البنزين  على  ــــ فرض ضريبة 
 470 بقيمة  إيرادات  لتأمني  صفيحة،  كل  على 

مليون دوالر.
ــــ إلغاء دعم الكهرباء، أي زيادة تعرفة الكهرباء 
تتكبدها  اليت  النفقات  قيمة  مع  متالئمة  لتصبح 
وتوزيعها  الطاقة  إلنتاج  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
وجبايتها، ما سيوّفر على اخلزينة مبلغ 1.58 مليار 

دوالر.
يف  الرواتب  هيكلية  يف  النظر  إعادة  جيب  ــــ 
اللذين ميتصان  التقاعد  العام ويف نظام  القطاع 

جزءًا أساسيًا من اإليرادات.
ــــ جيب تأمني 0.6% من الناتج احمللي اإلمجالي 
زيادة  خالل  من  دوالر(  مليون   350 يوازي  )ما 
كل اإليرادات العائدة على ضريبة األمالك املبنية 

بنسبة %50.
خّطة  من  األساسية  البنود  تشّكل  اخلطوات  هذه 
األزمة يف  ملعاجلة  اجلاهزة  أو وصفته  الصندوق 
أن  جيب  املتوسط  املدى  على  خّطة  هي  لبنان. 
تكون »مبنية على معايري واضحة ودائمة وتؤمن 
فائضًا أوليًا. والبدء بإقرار هذه املعايري سيوّفر 
خّطة  تنفيذ  يكفي  ال  إذ  الثقة،  ويعيد  صدقية 
أن  السلطة  على  يكون  أن  جيب  بل  الكهرباء، 
اإلجراءات  فعالية  لضمان  أخرى  بإجراءات  تقوم 
وبلوغ اهلدف املتعلق بالفائض األولي )عرب زيادة 

اإليرادات من خالل الضرائب(«.
تكون  أن  جيب  الصندوق  من  املطلوبة  الزيادة 
مبنية على النظام الضرييب القائم من أجل ضمان 

»زيادة اإليرادات بفعالية وبسرعة«.
يعتقد  الضريبية،  الزيادات  هذه  كل  مقابل 
استهداف  برنامج  توسيع  جيب  بأنه  الصندوق 
مكافحة  متويل  برامج  وكأن  لبنان.  يف  الفقراء 
الفقر عرب تسّول الدولة حتّولت إىل سياسات عامة 
وليست عبارة عن إجراءات موقتة. أصاًل، معدالت 
ما  الصندوق،  اقرتاحات  بنتيجة  سرتتفع  الفقر 

يوجب املزيد من التسّول بثمن أكرب.

تمويل الصندوق ال يكفي
تبلغ قيمة الكوتا احملّددة للبنان حبسب حّصته يف 
لكن  دوالر،  مليون   633 الدولي  النقد  صندوق 
تصنيفها  يف  قالت  »فيتش«  التصنيف  وكالة 
األخري للبنان، إن توقيع برنامج مع الصندوق ملّدة 
ثالث سنوات يتيح للبنان احلصول على ما قيمته 
3.9 مليارات دوالر، إال أنها تعتقد أن هذا املبلغ 
»قد ال يكون كافيًا«، لذا جيب على لبنان أن حيصل 

على إجراءات متويل استثنائية من الصندوق.

)مروان طحطح(
سيصيبهم بنتيجة األزمة ــــ يف حال استعانة لبنان 

بالصندوق.
اتصل  احلريري  سعد  املستقيل  احلكومة  رئيس 
منها  وطلب  الدولي  النقد  صندوق  برئيسة 
طلب  معامل  تتضح  مل  التقنية«.  »املساعدة 
لبنان  إخضاع  بأن  األمر  يشي  وإمنا  املساعدة، 
رأس  على  سيكون  النقد  صندوق  لوصفات 
أولويات برنامج احلريري لرتؤس احلكومة املقبلة.

يشّكل هذا االتصال دعوة غري رمسية للصندوق، 
رئاسة  من  موّجهة  رمسية  دعوة  تليها  أن  يتوقع 
لرئاسة  احلريري  تسمية  بعد  تظهر  رمبا  احلكومة، 
يباشر  حتى  كافية  دعوة  وهي  املقبلة.  احلكومة 
اخليارات  لتحديد  ودراساته  حتضرياته  الصندوق 
املالية والنقدية باالستناد إىل أجندة معّدة سلفًا 
لبنان  برنامج  إذ جرى تضمينها يف  وهي معلنة، 
املقّدم للجهات الدولية املاحنة يف ما يسمى مؤمتر 
يصدرها  اليت  الرمسية  التقارير  ويف  »سيدر«، 
الصندوق عن لبنان، وأبرزها تقرير البعثة الرابعة 
بعد  املاضي  األول  تشرين   17 يف  نشر  الذي 
اجمللس  وموافقة  اللبنانية  السلطات  مع  االتفاق 
التنفيذي للصندوق. حّدد التقرير موقفه بوضوح 
حترير  جلهة  وخصوصًا  النقدية،  السياسات  من 
سعر صرف اللرية اللبنانية اليت يعتقد الصندوق 
بأكثر من 55% وصواًل إىل  أن قيمتها متضخمة 
60%. الصندوق يعتقد بأن سعر الصرف الفعلي 

يزيد على 3000 لرية لكل دوالر.
سياديًا.  خيارًا  تعّد  ال  النقد  بصندوق  االستعانة 
التسّول  مسلسل  شروط  أهم  أحد  هو  فاخلضوع 
احلريري.  برئاسة  السلطة  قوى  له  تسّوق  الذي 
عن  الصادر  البيان  يف  واضحًا  كان  األمر  وهذا 
جمموعة الدعم الدولي للبنان اليت عقدت األسبوع 
وأزالمها  املصارف  باريس.  يف  اجتماعًا  املاضي 
يرّوجون لألمر نفسه إىل  السياسيون  وشركاؤها 
جانب جمموعات نفوذ من مّدعي اخلربة يف األسواق 
»قَدر«  النقد  إن صندوق  املالية. كّلهم يقولون 
يقرضوا  لن  الدوليني  املاحنني  وإن  منه،  بّد  ال 
يف  الصندوق  يد  إطالق  دون  من  قرشًا  لبنان 
ضمنها  ومن  باإلصالحات،  والقيام  األزمة  إدارة 
إعادة هيكلة الدين العام، وخصوصًا بعدما تبنّي 
أن السلطة السياسية »فاسدة« وهي تتبنى تنفيذ 
إصالحات ال تقوم بها منذ أكثر من عشرين سنة. 
هناك فئة أخرى تقوم بالرتويج نفسه، مستفيدة 
ومستغّلة للفساد القائم، وهي تعتقد بأن احلفاظ 
على ثرواتها اليت جنتها بآليات الفساد النظامية ال 
يكون إال من خالل استقدام الصندوق الذي اعتاد 

عدم املّس بهذه الفئات.
مهما  اهليكلة،  إعادة  فإن  احلال،  تكن  مهما 
تبعات  هلا  سيكون  وأهدافها،  شكلها  كان 
اقتصادية واجتماعية ومالية توجب االحتياط لكل 
السيناريوات، وبالتالي جيب التحّوط من استغالل 
هذا األمر. ففي التقرير األخري الصادر عن »البعثة 
الرابعة« يف صندوق النقد الدولي، يرد أن على 
ملواجهة  »إصالحية«  إجراءات  سلسلة  تبّن  لبنان 
األزمة تؤدي إىل حتقيق فائض أولي يف املوازنة 
اإلمجالي،  احمللي  الناتج  من  أو %5  يعادل %4 
مليار  و2.9  دوالر  مليار   2.4 بني  قيمته  ما  أي 
الدين  معدالت  خلفض  ضرورية  »ستكون  دوالر 
إىل الناتج«. ويلفت الصندوق إىل أن »بلوغ هذا 
وسيضغط  طموح  أمر  هو  الفائض  من  املستوى 
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شاكلة  على  متنّفذة  طبقة  تربز  املتخّلفة،  جمتمعاتنا  يف 
السياسيني والنخب وكل ما طاب لكم من بضاعة هذا البلد. 
يفقد اجلميع توازنه أمام حشد من مئات األشخاص على شاشة 
حاسوب، فكيف إذا كانت احلشود تقف على باب منزله أو يف 

ساحة يقف فيه هذا النافش ريشه خطيبًا مفّوهًا!.

ونفوذ  منصب  إىل  اجلميع  يسعى  حيث  هذه،  جمتمعاتنا  يف 
وسلطة وزعامة وما شابه، يفقد اجملتمع توازنه عندما تكون 
العصبية أساس اجلمع، عصبية طائفية أو مذهبية أو مناطقية 

أو ما يعادهلا.

يف جمتمعاتنا املتخّلفة هذه، ينفرط عقد الدولة أمام تشكيالت 
جمتمعات  إىل  الطوائف  جمتمعات  من  البديلة،  اجملتمعات 
تسمي  اليت  احلكومية  غري  املنّظمات  جمتمعات  إىل  الزعامات 

نفسها جمتمعًا مدنيًا.

سوق  يف  رصانته  الرصني  يفقد  املتخّلفة،  جمتمعاتنا  يف 
»التشليف« القائم على شاشات مملوكة من فاسدين متوّرطني 
يف كل ُبنى النظام املشكّو منه، وحتت رمحة جيل من اإلعالميني 

مل حيدث أن جّربوا قراءة الدستور مرة واحدة.

هو  املرتفع  الصوت  صاحب  يصبح  املتخّلفة،  جمتمعاتنا  يف 
للصوت، على شكل  تبحث عن مكربرِّ  نفوذًا بني مجوع  األكثر 
ر، ويتحّكم البسطاء  بشري أو ماكينة، ويصبح العقل جمااًل للتندُّ
ج إن مل يكن املصابون باهلبل، وهم من يقّررون اخلطوة  ذَّ والسُّ

املقبلة...
أشخاص،  عشرة  جيتمع  أن  يكفي  املتخّلفة،  جمتمعاتنا  يف 
أصابهم السأم جّراء نقص عاطفي أو دونية اجتماعية أو فشل 
يف اهلجرة أو بطالة مستدامة، ويقّررون مسار مدينة بأكملها. 
تصبح »الثورة« أشبه ببطاقة متّكنهم من القيام مبا حيلو هلم، 
مكان  يف  الفتات  ورفع  هناك  للطريق  وقطع  هنا  جتّمع  من 
ثالث، وتقديم الئحة اتهام يف حق هذا أو ذاك، وال يفرتض 
بأحد ُمساءلتهم أو طردهم من احلي، ألنه إن فعل، فإّنه يكون 

قد اعتدى على حريات مقّدسة يف هذا البلد املسخ.

يف جمتمعاتنا املتخّلفة، يصبح التقدير السياسي ربطًا بوقائع، 
فعاًل تآمريًا، هدفه إحباط حركة شعبية تستهدف تغيريًا شاماًل 
واملالحظات  املقاربة  وتصبح  حاكم،  سلوك  يف  تغيريًا  أو 

ممنوعة، ألن ال صوت يعلو فوق صوت الثورة.

يف جمتمعاتنا املتخّلفة، وإزاء قواعد عمل من هذا النوع، تضيع 
الكّل  وُمفسد ومتضّرر.  فاسد  وعندها ال فرق بني  احلقيقة. 
ينزلون إىل الشارع وماشي احلال، والكّل يعودون إىل السلطة 
وأيضًا ماشي احلال، والكّل يعيدون تنظيم صفوف زعرانهم 
احلال،  ماشي  نقول  وأيضا  عبثية،  مواجهات  يف  وحتريكهم 
وهنا، فقط هنا، ال يكون للفقراء مكان للعيش، إال على شكل 
التخريب  على  قادرة  أجهزة وقوى  مرتزقة وعصابات جتّندها 

املنّظم.

وسط هذه الغابة من اجلنون، ينظر املرء من حوله، باحثًا عن 
»كبار القوم«، عن الذين يقدرون أن يرفعوا الصوت وجيدوا 
من يستمع إليهم طوعًا أو غصبًا، فال جيد أحدًا. اجلميع يهربون 
إىل غرفة نومه السرية. ال أحد يقبل بتحّمل املسؤولية ولو كانت 
الكلفة خسائر جانبية. الكّل يتحولون إىل مقامرين، ال يقبلون 
ويف  بيوتهم.  أهالي  حساب  على  ولو  كاماًل صافيًا  رحبًا  إال 
حالة غياب »الكبار«، الذين هم العب رئيسّي يف اجملتمعات 
كالذباب  املنتشر  للَعَسس  منافس  هناك  يكون  ال  املتخّلفة، 

اإللكرتوني عند كل ناصية ويف كل ساحة!

وجرت  لقاءات  ُعقدت  احلراك،  النطالقة  األول  األسبوع  منذ 
مشاورات، وأشري خالهلا إىل خطر داهم يتهدد منطقة لبنانية 
هلا خصوصية، هي منطقة الشمال ومدينة طرابلس على وجه 
القائمة  التقديرات  إىل  باالستماع  اهتموا  قليلون  اخلصوص. 
على معطيات غري ظاهرة للجمهور. وكثريون غرقوا يف لعبة 
امليديا وعروس الثورة وما إىل ذلك من قصائد احلّب والوئام 
لبنان  ُتشبه  اليت  البالية  القصائد  وكل  املشرتك  والعيش 
االستعمار الفرنسي. ولكن، جيب أن يقال اليوم، ما لن يقبله 
وحتريضًا  وحتقريًا  تشكيكًا  البعض  يعتربه  قد  وما  كثريون، 
أن  وجيب  والغبّية،  االنفعالية  التوصيفات  من  ذلك  وخالف 

 مـن يـريد خـطف الــشمال؟
يعرف الناس اآلتي:

األسبوع  ومنذ  طرابلس،  يف 
دول  تعمل  للحراك،  األول 
واإلمارات  السعودية  تتقّدمها 
قطر  مع  حاّد  تنافس  يف 
وتركيا، وبإشراف أمريكي على 
جمموعات  ومبساعدة  الفريقني، 
سورية، كانت حاضرة بقوة يف 
زمن العمل املسّلح ضد الدولة 
خطوط  تولوا  وناشطني  هناك، 
ومبشاركة  محص،  مع  اإلمداد 
حثيثة من خرباء احلرب القذرة يف 
وبواسطة  اللبنانية«،  »القوات 
عن  عاطلة  فقرية،  جمموعات 
أجل  من  بالُفتات  تقبل  العمل، 
اجلميع،  خلف  ومن  العيش. 
تروجيه  مثن  قبض  إعالم  يقف 
اخليال،  من  وقصص  ألكاذيب 

توجب رفع مستوى التوتر السياسي ومن ثم الطائفي واملذهيب. 
أمل هي اجلهة  ويعرف من يقف خلف هذه األفكار أن حركة 
الوحيدة اليت ميكن استفزازها مباشرة، وبالتالي جعل عناصرها 
سجلهم  وهلؤالء  األرض.  على  املباشرة  املواجهة  يستعجلون 
الطويل، وخصوصًا أنهم حمل انتقاد واسع من اجلمهور، وأن 
»جسمهم لّبيس« ولديهم اجلاهزية لتلك املواجهات، ويكفي 

أن ُيشَتم رئيسهم نبيه بري حتى تندلع املواجهة.

    أمام مَن بيده األمر اليوم خيار مواجهة قاسية ملنع تكرار التجربة 
السورية السوداء يف الشمال

وألنه سبق للرئيس بري أن طلب من اجليش والقوى األمنية 
حتّمل مسؤولية املراكز الرمسية أو املقرات اليت تعود إىل اجمللس 
النيابي، وهّدد قادة هذه األجهزة بتحميلهم املسؤولية، فقد 
وجد أهل الفتنة سببًا إضافيًا للتوجه مباشرة حنو بري ومنزله 
ومكتبه للقيام بالدور الذي سار فيه آخرون من املتظاهرين، 
بأسباب من يعملون  تتعلق  بري ألسباب ال  يعارضون  الذين 

ألجل الفتنة.

»القوات  يف  أعضاء   – مقاتلون  يستنفر  األيام،  تلك  ومنذ 
اللبنانية« - للتفاعل، بالتكافل والتضامن، مع »ُأسود الشمال« 
يف مّد ساحات بريوت بعناصر القوة ملواجهة »شيعة الثورة 
مسيحية  ظروف  منعتهم  الذين  القواتيون  هؤالء  املضاّدة«. 
حتى  الدورة  من  املمتدة  املناطق  التعقيد من حتويل  شديدة 
مواجهة  وخيشون  خصومهم،  مع  مواجهة  ساحات  إىل  طربجا 
بعض  وتورط  وارتباك  ضياع  كل  برغم  اجليش،  مع  حتمية 
أيضًا جعل ساحات بريوت مكانًا لصرف قوة  قيادته، قرروا 

وهمية نفختها أيام احلراك التعيسة.

فرع  رئيس  نشاط  من  هؤالء  كل  يستفيد  طرابلس،  ويف   
بسرية  يتمتع  ال  الذي  مراد،  كرم  هناك  اجليش  استخبارات 
حسنة، وال بسمعة جيدة ال لدى أهل املدينة وال عند قواها 
السياسية. وهو يعمل مع أمحد احلريري، لكنه يشتم مجاعته يف 
طرابلس وعلى رأسهم مصطفى علوش، وعندما تعتقل قوى 
يتوقف  ال  املخابرات،  على  »مشاغبًا« حمسوبًا  الداخلي  األمن 
عن االتصال من أجل التوصية به والسعي إلخراجه من سجنه، 
بساحة  بأنه ميسك  الوقت  طوال  التفاخر  عن  مراد  يتأخر  وال 
بعدد  التحكم  على  ويقدر  فيها،  وباهلتافات  ومبنّصتها  النور 
املشاركني يف احلراك، لكنه يصبح فجأة غري قادر على منع 
جتميع عشرات الشبان الفقراء يف حافالت ُتفتح هلا الطرقات 
البقاع  من  يأتون  آخرين  حال  إىل بريوت، كما هي  للوصول 

األوسط.

اليوم، رضي من يرضى، وزعل من يزعل، أمام َمن بيده األمر، 
السياسية واألمنية والعسكرية، ويف املرجعيات  السلطة  يف 
الدينية واالجتماعية واألهلية، ويف ما بقي من أحزاب عاقلة، 
خيار مواجهة قاسية، ملنع حتويل الشمال إىل مكان ُيراد منه 
تكرار التجربة السوداء يف سوريا. ومن يقرأ يف هذا الكالم 
تهوياًل وتهديدًا، فليفعل ذلك وهو حّر، لكن عليه أن يتذكر أنه 

شريك يف هذه املأساة اليت ستصيب البالد كّلها.

ابراهيم األمني

)هيثم املوسوي(

وسط تنافس جمنون بني أجهزة أمنية حملية وإقليمية ودولية، 
تستهدف جعل املدينة وحميطها، مكانًا مناسبًا إلدارة معركة 

التحّول يف البالد.

منذ األسبوع األول، أعيد فتح سوق السالح، ويعرف السياسيون 
الطلبات على شراء  لياًل ونهارًا، حجم  الكبار، ولو نفوا ذلك 
أسلحة بأسعار عالية. ويعرفون عن اجملموعات اليت ُدفع هلا من 
أجل إلقاء متفّجرات يف مناطق معّينة، ويعرفون العصابات اليت 
ُطلب إليها التحرك هنا وهناك، يف وجه هذا العنوان أو ذاك، 
باسم الفساد والقهر أو خالفهما، ويعرفون الناشطني الذين 
العشرات يف ساعة،  اليت جتعلهم حيشدون  القدرات  ميلكون 
ويوفرون اللوازم اللوجستية يف ساعة، ويستعدون للقيام مبا 

هو مطلوب يف احملافظة نفسها يف ساعة أيضًا.

بعد شهر على اندالع احلراك، وبرغم كل أنواع الترّبج الذي قام 
به مراهقون يف السياسة ويف التغيري، ومتسّلقون يعتقدون 
الدم  جتار  ومعهم  الكبري،  الوطين  التغيري  زمن  أنه  غباء  عن 
من اإلعالم النافخ لسمومه يف البيوت والساحات، وجد أهل 
الفتنة أن األمر ال يستوي يف الشمال وحده. أصاًل، مل يعد 
وهذا ما هو ظاهر حتى يثبتوا  مبقدور أحد من قوى الشمال – 
القيام حبركة خارج مدار هذه الفوضى، وبالتالي،  العكس – 
صار مطلوبًا من الشمال، أن ميّد بريوت بالعصب القادر على 
واهليئة.  الصورة  مكتمل  وفعاًل  حقيقية،  قصة  الفتنة  جعل 
والسبب األساسي هو أن القائمني على هذه املناورة الدموية، 
املستندين إىل ضعف تيار »املستقبل« بوصفه القوة الرئيسية 
يّن، مل يقدروا على جّر فقراء أو أغنياء ُسّنة  يف الشارع السُّ
بريوت إىل هذا الفضاء االنقالبي العبثي. وقرروا أن »ُأسود 

الشمال« هم من سيحمي ثورة بريوت.

أضف إىل ذلك سببًا يتصل بالضعف الكبري الذي اعرتى احلراك 
وتراجع  جهة،  من  الواسع  اجلماهريي  النشاط  وتراجع  ككل، 
جدوى بعض الفّعاليات اليت جعلت صورة احلراك باهتة بقوة، 
مع  تتعامل  تعد  مل  السياسية  السلطة  كون  أن  إىل  وصواًل 
احلراك كقوة ضغط جيب مراعاتها. وهو ما جعل بعض القوى 
صاحبة الرغبة والقدرة على استغالل احلراك ألغراض ال تتصل 
مبطالب الناس، يبحثون عن سبل »تنشيطه«، وقد وجد هؤالء 
يتم  ال  األمر  ولكّن  ُملحة،  خطوة  بالناس  رفده  ضرورة  يف 
بطريقة تقليدية، بل من خالل عمليات دعم منّظمة هلا هدفها 
وهلا فّعالّيتها، ما يستوجب القيام بنشاط متصل بأي حترك 

شعيب إضايف حنو ساحات بريوت.

طبعًا، ليس يف القوى األصلية للحراك من لديه جدول أعمال 
ملن  لكن  السلطة.  قوى  من  غريها  دون  جهة  يف  حمصور 
يريد استخدام الساحات ألغراض تتصل باملفاوضات اجلارية 
حول احلكومة ومستقبل صيغة احلكم، فإن احلاجة تصبح ُملحة 
الستدراج الشارع حنو مواجهة ما. ومن دون مغاالة أو حبث 
طويل، فإن السؤال البسيط هو حول ُهوية الطرف املفرتض 
استدراُجه إىل مواجهة تقود إىل فتنة، ومن هو الطرف الذي 
ميكن استدراجه باالستفزاز أو خالفه حنو مواجهة على األرض 
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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 األعياد

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

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

ميالد مجيد و عـام مـبارك
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Merry Christmas & Happy New Year

Ute نيسان نافارا لببيع

للبيع
Ute نيسان نافارا، رباعية الدفع 

)4X4(، موديل 2007، 
.)Rego( 5 أشهر 

 6 Cylinder و Rear Sencer
و4 إطارات جديدة
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مـطلوب 
للـعمل

مزيـّنون لتصفيف الشعر رجـّالي نسائي ذوو خـربة 
طويلة.. أجـر جيد..للعمل يف منطقة بانشبول.
على الراغبني يرجى االتصال على الرقم:

0413 682 366

العـالناتــكم
يرجى االتصال

بصاحب الخربة والكفاءة واالختصاص
أيلي .. ويتمنى لكم

ميالدا مجيدا وعاما مباركا.
لالتصال: 604 224 0412

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

التيّار الوطين احلر يهنئ

يتقدم التيار الوطين احلر يف اسرتاليا 

من فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية 
العماد ميـشال عـــون

ومن »شعب لبنان العظيم«بأحر التهاني مبناسبة عيدي 
امليالد اجمليد ورأس السنة املبارك أعادهما اهلل على 
اجلميع باخلري والصحة والربكات وعلى وطننا لبنان 

باألمن واالستقرار والسالم على أمل أن يكون عام 2020 
 عام فرح وسعادة للجميع. 

وكل عام وأنتم خبري
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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 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال وأوالده
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

ميالد مجيد 
و 

عـام مـبارك
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طالق النجوم يف 2019: مسية اخلشاب ويامسني عبد العزيز وحال شيحا وشريي عادل األبرز

طالق يف الفجر، وجلسات تصوير ساحرة للنجمات املطلقات، 
الزواج  تلعن  النجومية  زميالت  من  للمطلقات  دعم  ومحالت 
والرجال، وإعالن متأخر جدا ومفاجيء عن حاالت طالق وقعت 
منذ سنوات، هذا حصاد طالق النجوم يف العام 2019، مسية 
أمحد سعد  لزوجها  اتهامها  بعد  أعنف طالق  اخلشاب صاحبة 
بالشروع يف القتل بينما احتفظت شريي عادل بصداقة طليقها 

لدرجة السري معا على السجادة احلمراء ملهرجان اجلونة!!

الظاهرة الالفتة يف العام 2019 هي إطالق النجمات املطلقات 
وتأكيدا  باملناسبة  ابتهاجا  األصفر  باللون  تصوير  جلسات 
النجمة مسية  مع  تكرر  ما  وهو  حتلو«  تطلق  ما  »كل  ملقولة 
عبد  يامسني  والفنانة  ساندي  املطربة  بعدها  ومن  اخلشاب 
العزيز رغم تأكيدها أن الطالق حدث رمسيا منذ العام، وكانت 
ظاهرة اطالالت اللون األصفر قد بدأت مع بيجاما الفنانة غادة 

عادل وقت إعالن طالقها من املخرج جمدي اهلواري.

تسريب أخبار الطالق لتشويه صورة النجوم
وتسريب  النجوم  طالق  لظاهرة  استمرار   2019 العام  شهد 
فعلته  ما  وهو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عرب  الطالق  خرب 
اليت كشفت  ربيع  علي  مصر  مسرح  زوجة جنم  ندي حممود 
وإنستقرام  بوك  الفيس  عرب  منشورات  عدة  عرب  عن طالقها 
تفاصيل  وتدخل محاتها يف  زوجها  حقيقة  استهدفت كشف 
عرب  هلا  األول  املنشور  مع  املعركة  وبدأت  العائلية،  حياتها 
حسابها مبوقع الفيس بوك قائلة: أمك ثم أمك ثم أمك، وإن 
قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك مترتددش 

يا قلب أمك، شكًرا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة«.
وانهالت التعليقات من صديقات مقربات منها طالب بعضهم 
مبسح املنشور ومنح زوجها مساحة من الوقت لتدارك األمر مع 
تلميحات بأنه ال جيوز التعليق على األمر استنادا لرواية الزوجة 
فقط، بينما تضامن أغلبهم معها مؤكدين أن والدة علي ربيع 

القاهرة - سيدتي

تتدخل يف كل أموره، وترافقه يف كل مكان، وكانت متواجدة 
حيت يف شهر العسل.

كشف زواج مسيحة ايوب سرا بسبب قضية طالق
أيوب  مسيحة  النجمة  مع  بالعكس  ولكن  تكرر  نفسه  األمر   
حيث تبني زواجها سرا طوال األعوام املاضية من املخرج أمحد 
مسيحة  ودوافع  الزواج  حقيقة  عن  األخري  وكشف  النحاس، 
إنها ظلت تتقاضى معاشا كأرملة  الطالق بعدما تبني  لطلب 
ما  برد  سيلزمها  زواجها  وإثبات  وهبة،  الدين  سعد  للراحلة 

تقاضته مع غرامة كبرية.

حال شيحا حتصل على الطالق شفهيا وتتقاسم رعاية أطفاهلا
كما مت إعالن طالق الفنانة حال شيحا من زوجها الكندي عقب 
إصرارها على خلع احلجاب والعودة إىل الوسط الفين، وكشفت 
اإلجراءات  من  االنتهاء  حلني  شفهيا  الطالق  وقوع  عن  حال 
الرمسية وفقا للقوانني الكندية، كما كشفت عن اتفاق على 

تقسيم رعاية أطفاهلا حبيث تبقى البنات بصحبة الوالد.

النجم  عن  انفصاهلا  هنا  شقيقتها  أعلنت  التوقيت  وبنفس 
أمحد فلوكس عقب زواج مل يستمر أكثر من 9 شهور ورفضت 

كشف األسباب مؤكدة إنها ستظل حمتفظة بتقديرها له.

بسمة تعلن طالقها رمسيا
وأعلنت الفنانة بسمة رمسيا طالقها من زوجها املفكر والباحث 
عمرو محزاوي املقيم خارج مصر، بعد عام كامل من جتاهل 
يف  رغبتها  بسبب  اإلنفصال  حدوث  أكدت  اليت  الشائعات 

العودة إىل مصر واستكمال مشوارها الفين.
كما كشفت جنمة ذا فويس مروة ناجي عن طالقها من الناقد 
بيانا  األخري  إصدار  عقب  جماهد  أمحد  د.  اجلامعي  واألستاذ 
خمتصرا إلعالن الطالق مطالبا اجلميع بعدم مناقشته يف اية 

أمور ختص املطربة املعروفة.

وأعلنت زوجة النجم عمرو سعد انفصاهلما دون أن يؤكد اخلرب 
رمسيا حتى اللحظة.

شريي عادل صاحبة الطالق األكثر صخبا
عادل  شريي  الفنانة  نصيب  من  كان  صخبا  األكثر  الطالق 
والداعية معز مسعود، حيث مت ترويج اخلرب 3 مرات وخرجت 
أن  الحقا  وتبني  بنفسها،  اخلرب  لتكذب  مرة  كل  شريي يف 
الطالق قد حدث بالفعل ولكن مع احتفاظ الثنائي بصداقتهما 
اجلونة  مهرجان  من  الثالثة  الدورة  افتتاح  حفل  معا  وحضرا 

وأعلنا تعاونهما يف عمل فين جديد.

طالق حضاري لنادين جنيم
الفنانة نادين جنيم أعلنت هي األخرى طالقها ولكن بطريقة 

حضارية حافظت فيها على صورة العائلة.
حاالت الطالق ضمت املمثلة التونسية سناء يوسف من املنتج 
املصري عمرو مكني، املغربية سناء عكرود من الفنان حممد 
عام  دام  زواج  بعد  الفردان  وأمحد  السبيت  وغدير  مروازي، 

ونصف.

علي ربيع وزوجته من حفل الزفافياسمني عبد العزيز أعلنت انفصالها بعد عام من حدوث الطالقسمية الخشاب احتفلت بطالقها من أحمد سعد بإطاللة باللون األصفر

سميحة أيوب تزوجت سرا من املخرج أحمد النحاس

حال شيحا حصلت على الطالق بسبب إصرارها على خلع الحجاب

بسمة أكدت خرب طالقها من عمرو حمزاوي

نادين نجيم شاركت جمهورها خرب طالقها ببيان متحضر
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مـثرية حسني - سورية

أسرْج غمامَك وارحتْل بيبابي

وارتْق بأمطار الّنشورِ  غيابي 

ُأمَّ احتفاَل العطر  وارحْل بالّشذى

ودِع البنفسَج سّيَد احملراِب 

تاقْت غماُر الوقِت نفحَة زرقٍة

تسيب رمادي  من مدى األهداِب 

تسري إىل رحِم الّنسيِم  و تقتفي 

سرَّ احلفيِف بلّذِة األخناِب  

لتكّثَف الّرعشاِت  يف وتِر الّضحى 

وتوّسَد املعنى ندى اإلخصاِب  

فتؤّذَن األوتاُر  حيِّ  على الّصبا 

وعلى  صالِة الكرِم يف األكواِب

لوني وتوقيُت انبالجَك يف دمي

سّران خيتبئان خلَف خضابي

فافصد هدوَء اللوِن إن أدركتُه

ليسيل عّنابًا على عّنابي 

لتموَر أوقاتُ  الّنخيِل  وتنتشي 

حاٌء  لباٍء  رطبها عّرابي 

فأشّيَع الفصَل العقيَم  وأحتفي

بقيامٍة للعطِر  يف أسبابي

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا

قيامة
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As we know about birth, that a long time ago and the routine that 
we have lived for more than two thousand years is that we repeat 
and look at the crusts appearing in front of us, and not to the basic 
essence of the owner of the feast, who came for us as a sacrifice 
himself, and who embodied humblely to be born to us in a poor and 
small cave,
The most important of the day of the feast is the owner of the 
feast in particular, which was from eternity but was incarnated in 
the cave of Bethlehem taking a picture of a person to change the 
world for the better to a new world, to a new sky, to the new king-
dom, which is without blemish because it is the new kingdom that 
freed it from the evil angels, On top of them is the evil Devil, who 
came to sift the wheat from the broths, came to save and sort the 
righteous from the wicked, in order to give this new earth and the 
new heaven to his loved ones i.e. believers in his faithful name, but 
when we read about the birth of the Savior Jesus Christ, we see in 
it the height of humility and greatness, who assured us that This 
world has been replaced by the Cave of P. Jealousy is free from 
evil humans, devoid of everything from the human race, and as we 
know that before the incarnation in the heavenly palaces Christ was 
served by angels and saints whose blood was shed for the sake of 
good tidings for him, and also he was served by all the heavenly 
forces around the divine throne, and he is the only one who does 
not need To incarnate in a humble cave and rejected by all human 
beings, and unfit for habitation, but against all odds he did not ar-
rogate and did not retreat from his arduous task, nor was he afraid 
of torment, crucifixion, and what is destiny, but he knew and was 
certain that he would win, over all difficulties, all unclean spirits, 
and the world As a whole, it is known for th Caves and caves in the 
past ages and eras were denuded by predatory beasts, scorpions, 
serpents, foul odors and impure things, but this cave in which the 
Savior was born has a symbol in its reality because it symbolizes 
the cave of the evil human heart, which is full of evils, hatred, dis-
obedience, anger, impurity and criminality, and out of obedience 
to God, The predator of the brotherhood of man and hostile to God 
in many matters, and as he told us in the Bible, something is hu-
man heart, so this incarnation and this birth in the cave has a very 
great goal, the goal of spiritual birth in the heart of the little person 
who is a cave inside every person, in order to change to a person 
Grand To a new heavenly glory taking the attributes of Christ so 
that he can return them to heaven, leaving the old cave and the 
fallen man in word and deed, so that he may be a new creature, 
embodied in a new suit and a new body, through solutions and the 
incarnation of the Lord in it, this is the birth of every person, not 
for Christ alone but for him The birth of all human beings who ac-
cepted Christ to be dissolved in his new form in the cave of their 
hearts, so that his light shines in all the hearts of the dark human 
caves and as we know when Christ was born inside the humble 
cave his light appeared shining from heaven on the cave, this is the 
greatest evidence for us because when Christ is born inside man 
Divine its light In his heart, in his mind and also in his soul, so that 
he may have great joy, know the truth and walk in the path of true 
light, which is the new birth, whose goal is you to save you himself, 
for we cannot save our souls, clean our hearts and change from the 
old man who is Adam and sin, Except by the one who promised us 
and descended to us in order to redeem us with his blood, starting 
from a cave and a birth, to rejoice our hearts physically, meeting 
obediently on his way to death, without retreating to reach Calvary 
and commenting on the cross of redemption, the cross of torment, 
in order to complete for us the work of redemption and salvation, 
so that it does not end and stay in The Tomb of the Annihilation, 
but rather triumphed and rose to pave for our muses Heaven, a path 
that He worshiped with his hands, and the foundation of its founda-
tion is not with water but from his precious blood, and we believe 
in him because he alone is hope, we believe in him because he 
alone is the Lord of redemption, we ask him to bless everyone and 
give them his Holy Spirit in order to be born the new birth, the new 
birth, and give them his new body so that The cave of their hearts 
changes, and the whole universe shines so that the new birth will 
be a light and beacon for all believers with the child of birth Jesus 
Christ, so every birth and you are a thousand good, and we also ask 

كما نعلم عن امليالد، انه منذ  زمن طويل والروتني الذي نعيشه اكثر من ألفي 
عام هو بأن نعّيد وننظر إىل القشور الظاهرة أمامنا، وليس إىل اجلوهر األساسي 
لصاحب العيد، الذي أتى من اجلنا مضحيًا بذاته هو الذي جتسد متواضعًا ليولد لنا 
يف مغارة فقرية وصغرية.. األهم من يوم العيد هو صاحب العيد بالذات، الذي 
كان منذ األزل ولكنه جتسد يف مغارة بيت حلم آخذًا صورة إنسان ليغرّي العامل إىل 
األفضل إىل عامل  جديد، إىل مساء جديدة، إىل اململكة اجلديدة اليت بال عيب النه 

حررها من املالئكة االشرار، وعلى رأسهم ابليس الشرير..
االشرار  من  األبرار  ويفرز  ليخّلص  الزؤان،جاء  عن  القمح  ليفرز  املسيح  جاء   
،لكي يعطي هذه األرض اجلديدة والسماء اجلديدة إىل أحبائه أي املؤمنني بامسه 
قمة  فيها  نرى  املسيح  يسوع  املخّلص  والدة  عن  نقرأ  عندما  ولكن  املخلّصني، 
التواضع والعظمة حيث أكد لنا ان هذا العامل قد استبدله مبغارة صغرية خالية من 

البشر األشرار خالية من كل شيء من اجلنس البشري.
املالئكة  ختدمه  السماوية  القصور  يف  التجسد  قبل  املسيح  كان  نعلم  وكما   
والقديسون الذين سفكت دماؤهم من اجل البشارة به، وايضًا كانت ختدمه مجيع 
القوات السماوية حول العرش اإلهلي.. هو الوحيد الذي ليس حباجة ليتجسد يف 
مغارة متواضعة ومرفوضة من مجيع البشر، وغري صاحلة للسكن، ولكن رغم كل 
الصعاب فلم يتكرب ومل يرتاجع عن مهمته الشاقة ومل خَيف من العذاب والصلب وما 
هو املصري، ولكنه كان عارفًا ومتأكدًا بأنه سينتصر على مجيع الصعوبات وعلى 
مجيع األرواح النجسة وعلى العامل بأسره.. ومن املعروف ان الكهوف واملغاور يف 
والثعبان  والعقارب  املفرتسة  للوحوش  عرينا  كانت  املاضية،  واحلقبات  العصور 
وروائح العظام الكريهة والنجاسة، ولكن هذه املغارة  الذي ولد فيها املخلص 
هلا رمز  يف حقيقتها ألنها ترمز إىل مغارة قلب اإلنسان الشرير املمتلئ شرورا 
وكراهية وعصيانا وغضبا وجناسة واجراما، وخارج عن طاعة اهلل ، واملفرتس ألخيه 
اإلنسان ومعاديًا هلل يف أمور كثرية.. وكما قال لنا يف الكتاب املقدس اجنس 
شيء هو قلب اإلنسان ،فهذا التجسد  وهذا امليالد يف املغارة  له هدف عظيم 
جدًا، هدفه الوالدة الروحية يف قلب اإلنسان الصغري الذي هو مغارة  داخل كل 
إنسان لكي يتغري إىل إنسان جديد إىل جمد مساوي جديد آخذًا صفات املسيح  لكي 
يعود بها  إىل السماء، تاركًا املغارة القدمية واإلنسان الساقط قواًل وفعال،ً لكي 
يكون خملوقًا جديدًا، ومتجسدا يف حلة جديدة وجسد جديد بواسطة حلول وجتسد 
الرب فيه.. هذا هو امليالد لكل إنسان ، ليس للمسيح وحده بل انه ميالد جلميع 
البشر الذين قبلوا املسيح بأن حيل حبلته اجلديدة يف مغارة قلوبهم لكي يشع  نوره 
يف مجيع قلوب املغاور البشرية املظلمة وكما نعلم عندما ولد املسيح داخل املغارة 
املتواضعة ظهر نوره ساطعًا من السماء على املغارة ، هذا هو الدليل األعظم لنا 
نوره اإلهلي يف قلبه ويف عقله  االنسان يشع  ألنه عندما  يولد املسيح  داخل 
ويف روحه ايضًا ، لكي يكون له فرح عظيم ويعرف احلقيقة وميشي  يف طريق 
النور احلقيقي الذي هو امليالد اجلديد  الذي هدفه هو انت لكي خيّلصك  بالذات 
، فاننا ال نستطيع أن خنّلص نفوسنا وننظف قلوبنا ونتغري من االنسان العتيق 
الذي هو ادم واخلطيئة، اال بالذي وعدنا ونزل إلينا لكي يفدينا بدمه منطلقًا من 
مغارة وميالد، ليفّرح قلوبنا بدنيا اللقاء طائعًا يف طريقه حتى املوت من غري ان 
يرتاجع  ليصل إىل اجللجلة ويعّلق على صليب الفداء صليب العذاب  لكي يتمم 
لنا عمل الفداء واخلالص حتى ال ينتهي وميكث  يف قرب الفناء، بل انه انتصر وقام 
ليمّهد لنا طريق السماء، طريق الذي عّبدها بيديه وجبل اساسها  ليس باملاء بل 

من دمه الثمني.
لكي  منه  نطلب  الفداء..  رب  وحده  النه  الرجاء..  وحده  النه  به  نؤمن  وحنن   
يبارك اجلميع ويعطيهم روحه القدوس لكي يولدوا الوالدة اجلديدة، امليالد اجلديد 
ويعطيهم جسده اجلديد لكي تتغري مغارة قلوبهم، ويضيء الكون كله كي يكون 
امليالد اجلديد نورا ومنارة جلميع املؤمنني مع طفل امليالد يسوع املسيح ، فكل 
ميالد وأنتم بألف خري ، ونطلب ايضًا  بان تكونوا حمفوظني يف حمبته وحمروسني 
يف معيته على حسب إميانكم الكبري به وبروحه القدوس حافظني وصاياه  وعاملني 
يف حقل الرب القدوس الذي باركه وأحبه كثريًا فرحني ومرمنني ورافعني امسه  
عاليًا إىل اعلى السماوات فوق كل رئاسة وسالطني، له كل الشكر  واجملد  واحلمد 

والسجود إىل االبد آمني.

Has the Grotto of the Nativity become a season symbol of decoration and games only,

that you be kept in his love and guarded in his awareness according to your 
great faith in him and his Holy Spirit, keeping and commending and working in 
a field The Holy Lord who blessed him Its a lot,
So joyful, singing, and raising his name high to the highest heavens above 
every presidency and sultans.

هل أصبحت مغارة امليالد رمزاً مومسياً زينة وألعاب ال غري
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تتـمات

من األمريكية اىل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إىل لبنان.
 بدأ سريته املهنية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، أستاذًا ُمساعدًا 
يف قسم اهلندسة الكهربائية والكمبيوتر. مل يعمل يف مكان آخر. 
رتبة  نيل  أستاذ مشارك إىل  أكادمييًا من  »األمريكية«، تطور  يف 
بروفيسور، عام 1997، وكان أصغر أستاذ يف اجلامعة حيظى بهذه 
الرتبة. عام 2006، ُعينّ نائب رئيس »األمريكية« للربامج اخلارجية 
واإلقليمية. فور بروز امسه لتكليفه بتشكيل احلكومة اجلديدة، بدأت 
ه بعد انتهاء  ه، مفادها أننّ محلة على وسائل التواصل االجتماعي ضدنّ
واليته الوزارية، خرج حاماًل كتابي من الصور والتغطيات الصحافية 

لنشاطاته، ُدفع مثنهما من األموال العامة.

حسـّان دياب رئيسا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املالك من قبل فؤاد السنيورة والدور الذي لعبه يف األمم املتحدة، 
وصواًل إىل حتويله إىل مرشح املعركة األمريكية يف املرحلة املقبلة، 

ُتثري الشكوك حوله«.
بي  بلقاء  االستشاري  النهار  بدأ  صباحًا،  والنصف  العاشرة  عند 
احلريري.  سعد  املستقيل  احلكومة  ورئيس  عون  ميشال  الرئيس 
اجلمهوري.  القصر  ُيغادر  وهو  األخري  قال  اجلميع«،  ق  يوفنّ »اهلل 
الالفت أننّ رئيس تيار املستقبل مل يعد ُمرافقًا كتلته النيابية إىل 

االستشارات، مثله مثل رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي.
يف ما يلي مواقف الكتل النيابية والنواب املستقلي بعد لقائهم 

رئيس اجلمهورية:
الختيار  معايري  املستقل  الوسط  ككتلة  وضعنا  ميقاتي:  جنيب 
رئيس احلكومة الذي سيقوم باملهمة الصعبة، ومل جند أحدًا من بي 
هلما.  احرتامي  مع  املواصفات،  هذه  ميتلك  املطروحي  األشخاص 

اعتذرنا عن تسمية أحد لرئاسة احلكومة.
ر أو معلنّب، فال  متام سالم: يف ظل ما ورد باألمس من إخراج مدبنّ

معنى للتسمية يف هذه االجواء، وبالتالي مل ُأسمِّ أحدًا.
إيلي الفرزلي: كنت أسعى ألن يكون احلريري هو املرشح، ولكن مبا 

ان دياب. يت حسنّ ه شاء أن ال يكون، مسنّ أننّ
يتحقق  ومل  أما  اختصاصيي،  حكومة  كان  مطلبنا  املستقبل:  تيار 

مطلبنا فلم ُنسمنِّ أحدًا؟
ينا الدكتور حسان دياب لرتؤس احلكومة،  كتلة الوفاء للمقاومة: مسنّ
ق يف املهمة اليت يتطلع إليها  ته االكثرية أن يوفنّ نأمل يف حال مسنّ
كلنّ اللبنانيي. ومندنّ يد التعاون بشكل كامل من أجل مصلحة البلد

يه لالعتبارات  كتلة التكتل الوطين: كنا مع تسمية احلريري أو من ُيسمنّ
الوطنية اليت نعرفها. اليوم، بعد انسحاب احلريري، لدينا كتكتل 
مُيكن  ال  العصيب  الظرف  هذا  البلد يف  بأننّ  خ  ُمرتسنّ اقتناع  وطين 
اختيار  وارتأينا  بيننا،  ما  تداولنا يف  أن يستمر من دون حكومة. 
ُمشرنّف، تكنوقراطية، ودكتور يف  الكف وتارخيها  شخصية نظيفة 

ان دياب. اجلامعة األمريكية: حسنّ
عن  االمتناع  يعين  ال  حكومة  رئيس  تسمية  عدم  الوسط:  كتلة 

التعاون، الظرف دقيق وحباجة إىل أوسع مشاركة وتعاون.
ينا نواف سالم، ونتمنى تأليف حكومة  كتلة اللقاء الدميقراطي: مسنّ
يف أسرع وقت ممكن، فالشعب ميوت من اجلوع على الطريق. أيًا 

ف ندعو له بالتوفيق. يكن من يتكلنّ
نا من ُرعاة  كتلة احلزب القومي: نريد التأكيد أمام الرأي العام أننّ
الكلنّ  ُمطالبي  لبنان،  والوطنية يف  والوحدة  األهلي  السلم  تعزيز 
جة يف البلد. ُلبنان جيب أن حُيفظ  بتخفيض منسوب املواقف امُلتشننّ

ق يف تشكيلته. ان دياب ونأمل أن يوفنّ ينا حسنّ وُيصان. مسنّ
االصطفاف  منطق  إىل  العودة  من  ر  ُنذنّ الكتائب:  حزب  كتلة 
السياسي. جيب أن نتطلع إىل األمام وُنافظ على وحدة الشعب 
يها ممكن أن ُتقدم ذلك إىل البنانيي،  اللبناني. الشخصية اليت ُنسمنّ
نواف سالم.  السفري  هو  الشارع،  من  قبل جمموعات  من  يت  ومُسنّ
م للشعب  نتمنى من الكتل اليت ستلحق بنا أن تكسر املتوقع وُتقدنّ
الواقع  من  وتنتشلنا  حيادية  شخصية  املطلوب  جديدًا،  انتصارًا 

وتكون كفوءة.
دياب  حسان  ي  ُنسمنّ أننا  عون  الرئيس  أبلغنا  التشاوري:  اللقاء 

لتأليف حكومة إنقاذ وطين.
تكتل اجلمهورية القوية: موقفنا مل يتغرينّ بعدم تسمية أحد.

فؤاد خمزومي: مل ُأسمنّ أحدًا
رؤساء  حلبة  خارج  من  ه  ألننّ دياب  ان  حسنّ يت  مسنّ السيد:  مجيل 
ال  الناس،  يطلبها  اليت  املواصفات  ُيشبه  تكنوقراط،  احلكومات، 
ولكن  مواجهة.  حكومة  ل  ُيشكنّ ولن  قوى سياسية،  خلفه  تتمرتس 

التسمية شيء والثقة شيء آخر.
أسامة سعد: يف هذه املرحلة اختلف أطراف السلطة يف ما بينهم، 
بورقة  يتكلمون  قبلهم مستمرة.  من  املعتمدة  السياسات  أننّ  رغم 
»سيدر«،  ومقررات  الديون،  من  ومزيد  وخصخصة،  إصالحية، 
ى إىل إفقار الشعب اللبناني.  وصندوق النقد الدولي. أي كلنّ ما أدنّ
ما هي السياسات اجلديدة؟ مل نَر شيئًا، ال من قوى السلطة وال 

املرشحي. لذلك مل ُأسمِّ أحدًا من املطروحي لرئاسة احلكومة.
بوال يعقوبيان: املرشحان )دياب وسالم( هم ُمرشَحا حماور، والبلد 
يت  مسنّ لذلك  اختصاصيي.  من  مستقلي  حكومة  نريد  حيمل.  ال 

الدكتورة حليمة قعقور.
شامل روكز: ال تسمية. ال أعرف حسان دياب ومل يتواصل معي

ح نواف سالم لتكليف احلكومة. نهاد املشنوق، ُأرشنّ

لنرضي  إىل حكومة بسرعة  أحدًا. نن حباجة  أسمِّ  افرام: مل  نعمة 
املغرتب  وثقة  دعمه،  إىل  نتاج  الذي  الدولي  واجملتمع  الشعب، 

اللبناني.
سياسيًا،  مستقل  ه  ألننّ دياب  ان  حسنّ ينا  مسنّ القوي:  لبنان  كتلة 
أنه  أظهرت  العام  الشأن  يف  جتربته  وكفاءة،  اختصاص  صاحب 
ه ال ممانعة على االسم. أما  نظيف الكف وآدمي، وظهر بالتشاور أننّ
عملية مشاركتنا يف احلكومة فثانوية. لسنا مع حكومة سياسيي، 

ي املسؤولية املطلوبة منا. ون لتولنّ ولكن نن مستعدنّ
ان دياب ينا حسنّ كتلة ضمانة اجلبل: مسنّ

ينا حسان دياب، هي فرصة لشخصيات حتى  كتلة نواب األرمن: مسنّ
تقدر أن تعمل.

ى نواف سالم، ألننّ لديه مواصفات،  ميشال معونّض: كنت أول من مسنّ
وجيمع بي ثقة الناس والقوى السياسية ومصاحلة لبنان مع اجملتمع 
الدولي. اعتباره ُمرشح الواليات املتحدة ظلم ليس فقط لشخص 
ان  حسنّ تسمية  بينما  أيضًا،  لطرحنا  ولكن  ل،  مُيثنّ ومن  نواف سالم 

دياب ستزيد الشرذمة.

الواليات املتحدة تقيد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املتحدة  الواليات  إن  بومبيو  مايك  األمريكي  اخلارجية  وزير  اعلن 
ستفرض قيودا على إصدار تأشريات ملسؤولي إيرانيي حاليي 

وسابقي متورطي يف إساءة معاملة واحتجاز حمتجي سلميي.
على  قيود  »فرض  قررت  املتحدة  الواليات  إن  بومبيو  قال  فقد 
مسؤولي  وسابقي  حاليي  إيرانيي  ملسؤولي  تأشريات  إصدار 
عن أو تواطؤا يف إساءة معاملة واحتجاز أو قتل حمتجي سلميي أو 

حرمانهم من حق حرية التعبري أو التجمع«.
وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على قاضيي إيرانيي بتهمة معاقبة 
مواطني إيرانيي وآخرين من مزدوجي اجلنسية بسبب ممارستهم 

حلق حرية التعبري والتجمع.
وقال بومبيو إن أحد القاضيي وهو أبو القاسم صلواتي كان قد 
أصدر حكما على املواطن األمريكي شيوي وانغ بالسجن عشرة أعوام 
يف تهم جتسس. وأفرج عن وانغ يف وقت سابق من ديسمرب يف 

تبادل للسجناء بعد احتجازه لثالث سنوات.
وفرضت وزارة اخلزانة األمريكية عقوبات على القاضي حممد مغيثة 
الذي وصفته بأنه »يشتهر بإصدار أحكام على عشرات الصحفيي 

ومستخدمي اإلنرتنت بفرتات سجن طويلة«.
الوالية  حتت  تقع  اليت  الرجلي  ممتلكات  كل  العقوبات  وجتمد 

القضائية األمريكية، وحتظر على األمريكيي التعامل معهما.
وقال وزير اخلزانة األمريكي ستيفن منوتشي يف بيان »لن تقف 
إيران...  الواقع يف  والظلم  القمع  على  متفرجة  املتحدة  الواليات 
ملراقبة  يسعون  الذين  النظام  )مسؤولي(  تستهدف  اإلدارة  هذه 

احملتجي واضطهاد األقليات الدينية وإسكات الشعب اإليراني«.
وبدأت االضطرابات يف إيران يوم 15 تشرين الثاني بعدما رفعت 
 200 إىل  مفاجئ مبا يصل  الوقود بشكل  أسعار  اإليرانية  احلكومة 

باملئة. 
وحتولت  وبلدة  مدينة  مئة  من  أكثر  إىل  االضطرابات  وامتدت 
الحتجاجات سياسية مع مطالبة حمتجي شبان وعمال بتنحي الزعماء 

الدينيي. 
الدولية هذا األسبوع أن 304 أشخاص على  وذكرت منظمة العفو 

األقل قتلوا يف االضطرابات املناهضة للحكومة.

القضاء العراقي يبّت...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العراقي برهم صاحل قدم  الرئيس  كشفت مصادر مطلعة عن إن 
طلبًا مستعجاًل إىل احملكمة االحتادية تضمن تعريف الكتلة األكرب يف 
الربملان لتسمية رئيس الوزراء بعد استقالة احلكومة، وتقديم أكثر 
وصالحيات  الوزراء،  رئيس  ملنصب  ملرشحي  سياسي  طرف  من 
رئيس اجلمهورية برفض أو قبول مرشحي الكتل يف هذه املرحلة.

وأكدت املصادر أن وفدا من أطراف كتلة البناء التقى صاحل ملنعه 
االعرتاف مبرشحي  إىل  ودفعه  الدستوري،  االستفسار  تقديم  من 
عن البناء هما قصي السهيل أو عبد احلسي عبطان ملنصب رئيس 

الوزراء خلفًا لرئيس احلكومة املستقيل عادل عبد املهدي.
وحسب املصادر أكد صاحل لوفد كتلة البناء أنه التقى ممثلي عن 
التظاهرات والفعاليات االجتماعية وأن املرشحي ال تنطبق عليهما 

الشروط املطروحة لضمان السلم االجتماعي.
أنه لن يقدم أي من  البناء  أبلغ وفد  وأضافت أن الرئيس صاحل 
قبل  املطروحة  األخرى  األمساء  من  أي  يقدم  ولن  حاليًا  االمسي 
توضيح دوره يف االختيار كرئيس للجمهورية وحاٍم للدستور، وقبل 
أن تفصل احملكمة االحتادية يف آليات إعالن الكتلة األكرب يف هذه 

املرحلة االنتقالية احلساسة.

إسرائيل تقصف أهدافا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ليل اخلميس/اجلمعة )امس وامس االول(.
وكان أعلن اجليش اإلسرائيلي قد اعلن أن مسلحي فلسطينيي 
جتاه  غزة  قطاع  من  مقذوفا  االول(  )امس  اخلميس  أطلقوا 

إسرائيل.
وأدت عملية اإلطالق إىل انطالق صفارات اإلنذار جنوبي إسرائيل، 

مل يعط اجليش تفاصيل عن مكان سقوط املقذوف.

يف غضون ذلك، ذكرت »القناة 12« يف التلفزيون اإلسرائيلي أن 
املسلحي أطلقوا قذيفة »هاون« سقطت يف منطقة مفتوحة.

اجلو  سالح  أصاب  اخلميس،  االول  امس  من  سابق  وقت  ويف 
اإلسرائيلي عدة أهداف لعناصر يف غزة ردا على هجوم صاروخي 
اجلوي  الدفاع  منظومة  قبل  من  الصاروخ  اعرتاض  ومت  سابق. 

اإلسرائيلية »القبة احلديدية«.
كل  على  غزة  يف  احلاكمة  محاس  حركة  إسرائيل  تلوم  ما  وعادة 

اهلجمات اليت تنطلق من القطاع.
ويعود آخر تاريخ إلطالق صواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه 
حركة محاس إىل 29 تشرين الثاني، وردت عليه إسرائيل باستهداف 

موقع حلماس يف غزة.
ويف 12 تشرين الثاني، استهدف اجليش اإلسرائيلي قياديا يف حركة 
اجلهاد، الذي يعد أحد الفصائل املسلحة يف القطاع الفلسطيين، 

حيث يعيش نو مليوني شخص يف ظل حصار إسرائيلي.
لكن  يومي،  غضون  يف  قذيفة   450 نو  بإطالق  اجلهاد  وردت 
حبسب  منها  كبريا  عددا  اعرتضت  اإلسرائيلية  الدفاعية  املنظومة 
اجليش اإلسرائيلي الذي استهدف بدوره مواقع للحركة يف القطاع، 
حيث أدت املواجهات إىل مقتل 36 فلسطينيا، فيما مل يقتل أي 

إسرائيلي. وعاد وقف إطالق النار اهلش يف 14 تشرين الثاني.

حماكمة ترامب تتعثّر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أحال جملس النواب األمريكي الرئيس دونالد ترامب إىل احملاكمة 
عمل  وعرقلة  السلطة  استغالل  بتهميت  الشيوخ  جملس  أمام 
الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس يف تاريخ الواليات املتحدة 

يواجه إجراًء رمسيًا لعزله.
الذي  التارخيي  بالتصويت  التنديد  إىل  اجلمهوري  الرئيس  وسارع 
الدميقراطيي  خصومه  مًا  متهنّ النواب،  جملس  يف  ه  ضدنّ جرى 
بـ »احلسد واحلقد  هم مدفوعون  بأننّ الذين يسيطرون على اجمللس 
والغضب« و«حياولون إبطال تصويت عشرات ماليي األمريكيي« 

الذين انتخبوه رئيسًا يف 2016.
فقد  وافق جملس النواب الذي يهيمن عليه الدميقراطيون على توجيه 
تهمة استغالل السلطة إىل الرئيس الـ 45 للواليات املتحدة وذلك 

بأغلبية 230 صوتًا مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ه اجمللس إىل ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل  وبعدها بدقائق وجنّ
الكونغرس واليت أقرنّت بأغلبية 229 صوتًا مقابل 198 وامتناع نائب 

واحد عن التصويت.
هامي انتقلت القضية  ومبوافقة جملس النواب على هذا القرار االتنّ
إىل جملس الشيوخ الذي سيباشر حماكمة ترامب يف كانون الثاني 

على األرجح.
عليه  يهيمن  الشيوخ  جملس  فإننّ  النواب  جمللس  خالفًا  ه  أننّ غري 
أن  هلؤالء  سبق  وقد   47 مقابل  سناتورًا   53 بأغلبية  اجلمهوريون 
هم يعتزمون تربئة ترامب من هاتي التهمتي. لكن مع ذلك  دوا أننّ أكنّ

يبقى التصويت الذي حصل يف جملس النواب األربعاء تارخييًا.
»احلزب  أن  بيلوسي  نانسي  النواب  جملس  رئيسة  قالت  بدورها 
بروح  التحلي  اجلمهوري  خصمه  بالتزام  شكوك  لديه  الدميقراطي 
العدالة«، وناشدت رئيس جملس الشيوخ، ميتش ماكونيل، توفري 
ضمانات إلجراء »حماكمة عادلة«، وبأنها حتفظت على إرسال الئحة 
مما سيقتضي عقد  االتهام رمسيًا حلي التيقن من تلك الضمانات – 
مفاوضات خاصة بي ماكونيل وزعيم احلزب الدميقراطي يف جملس 

الشيوخ، تشاك شومر ملعاجلة األمر.
ويستند االتفاق املنوي التوصل إليه إىل حتديد »آليات واجراءات« 
الدميقراطي  احلزب  مطالبة  أبرزها  الطرفان،  عليها  يوافق  معتمدة 
تسلم قائمة »شهود تتضمن شخصيات يف اإلدارة احلالية« مسبقًا. 
يشار إىل أن الفريق الدميقراطي ماطل طوياًل يف االستجابة لذات 
الطلب خالل جلسات االستماع املطولة يف جملس النواب، مما دفع 

مبمثلي احلزب اجلمهوري اتهام نظرائهم بعرقلة االجراءات.
واتهم رئيس اجمللس ماكونيل بفقدان النية »لسري حماكمة عادلة«، 
على الرغم من يقي الطرفي بعدم توفر األصوات الضرورية لنجاح 

احلزب الدميوقراطي حسابيًا.
ه رئيس جملس الشيوخ نقدًا الذعًا لقادة احلزب الدميقراطي  بدوره وجنّ
استماع  جلسات  عقد  جتاوبهم  لسرعة  اخلميس  االول  امس  صباح 
يشعرون  واآلن  العزل  بقرار  »والفوز  النواب  جملس  يف  مطولة 

بالغبطة واالرتياح لعدم استكمال واجباتهم الدستورية«.
ومن املرجح أن يعقد زعيمي الكتلتي يف جملس الشيوخ، ميتش 
وضوابط  آليات  لبحث  اليوم  مطوال  لقاًء  شومر،  وتشاك  ماكونيل 
اجراءات احملاكمة، عقب لقاء األخري مع رئيسة جملس النواب نانسي 

بيلوسي.
حبضور  حماكمة  جلسة  عقد  باستطاعته  أن  بدوره  ماكونيل  وكرر 
أعضاء احلزب اجلمهوري حصرًا يف حال فشل التوصل التفاق مع 
 100 أصل  من  مقعدًا   53 البسيطة،  باالغلبية  لتمتعه  نظرًا  شومر، 

مقعد، وهزمية الئحة االتهام املقدمة.
وال تقتصر التعقيدات االجرائية على البعد السياسي بي احلزبي 
فحسب، بل انضمت السلطة القضائية للجدل لتحصي استقالليتها 
حمكمة  طلب  عرب  الراهنة  التجربة  من  واضحة  بنصوص  والعمل 
بعي  األخذ  التشريعية  السلطة  قطيب  من  الفيدرالية  االستئناف 
القانونية  »املطالبة  نتيجة  التارخيية  واالنعكاسات  األبعاد  االعتبار 
املشروعة« للحصول على سجالت احملاكمة وشهادات الشهود من 
أي طرف، مقابل التداعيات املرئية »التهام مزعوم للرئيس ترامب 

بإساءة استخدامه للسلطة«. 
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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

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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من هنا وهناك
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فيما اليزال مثلث برمودا املرعب يشكل لغزًا حري العامل حتى اليوم 
، ومل يستطع العلماء واخلرباء التوصل اىل معرفة السبب احلقيقي 
الختفاء السفن يف هذا املثلث ،، مثة مؤشرات تشري اىل احتمالية 
كشف سر هذا املثلث املرعب الذي ابتلع عشرات السفت وأودى 

حبياة آالف االشخاص .
ورغم ان الباحثني يرجعون سبب اختفاء السفن يف هذه املنطقة 

اىل احلبار الضخم الذي يعيش هناك.
يوجد حالًيا العديد من الفرضيات، اليت وفقًا هلا ختتفي السفن يف 
منطقة ما يسمى بـ »املثلث الشيطاني«. على سبيل املثال، ُتنسب 

حاالت االختفاء إىل القراصنة أو نشاط خارق.
أن  بفرضية  متزايد  بشكل  العلماء  يهتم  األخرية،  اآلونة  لكن يف 

»وحشًا« يبلغ طوله 30 قدًما يعيش يف هذه املنطقة.
وحبسب صحيفة الغارديان فإن احلبار، الذي يصل حجمه إىل تسعة 
أمتار، ميكن أن يلتهم السفن مع الطاقم، الذين هم على مقربة 

من مثلث برمودا،
الفرضية، ألول مرة، عن وجود احلبار الضخم من قبل  ومت طرح 
وكيويتشي  كوبودر  تسونيمي  اليابان،  من  البحرية  األحياء  علماء 
موري يف عام 2005، حيث متكنوا من تصوير حيوان البطلينوس 

الضخم، الذي هاجم بقوة خط الطعوم.
وحدد الباحثون من املتحف الوطين للعلوم يف اليابان املخلوق على 

أنه نوع نادر يلتقط الطعم بقوة شديدة وعنف.«
االكتشاف  يؤكد  سيمون،  روب  برمودا  جزر  يدرس  لباحث  وفًقا 

وجود شيء غري معروف يعيش يف هذه املياه.
وقال سيمون: »أسطورة احلبار العمالق ليست خيااًل: هذه الرخويات 
موجودة حًقا. ويصل طول بعضها إىل م150 قدًما )45.75 مرًتا – 

تقريًبا(.
وأشار سيمون إىل أن الباحثني ال يعرفون حتى اآلن ما الذي يوجد 
يف أعماق احمليط. ووفقًا له، فإن »وحشًا« ضخمًا، يشكل خطرًا 

على البشر، رمبا يعيش هناك.
ومع ذلك، ال يدعم مجيع العلماء فرضية احلبار العمالق. وفًقا خلبري 
ال  ببساطة  الرخويات  هذه  فإن  مارالوي،  جيف  األخطبوطات،  يف 
فإن  كذلك،  األمر  كان  وإذا  املنطقة،  هذه  تعيش يف  أن  ميكن 

الصغار جًدا هم الذين ميكنهم البقاء هناك.
من  متكنوا  أنهم   ، املاضي  العام  أعلنلوا  بريطانيون  علماء  وكان 
كشف سر مثلث برمودا. ويدعي الباحثون أن هذه املنطقة خطرية 
فقط ألنه يف كثري من األحيان أكثر من أي مكان آخر، ميكن أن 
تلتقي عدة عواصف يف وقت واحد، وحتدث ما يسمى باملوجات 
املتجولة الوحيدة. طبيعتها ليست واضحة متامًا. من املعروف فقط 

أنها تظهر فجأة وتصل ارتفاعها إىل 20-30 مرت.
مل يتم الكشف عن سر مثلث برمودا حتى اآلن: ال تزال الظاهرة 
املاضية  عام  املائة  يف  ألف شخص  من  أكثر  حبياة  أودت  اليت 

لغًزا.

مثلث برمودا املرعب .. »اكتشاف وحش 
طوله 30 قدما« قد حيل لغز اختفاء السفن

مت رصد مسكة غري عادية إىل حد ما يف حبرية بالصني، واليت يبدو 
أن هلا بعض العالمات الغريبة للغاية على وجهها، مما جعلها تبدو 

إنسانية متامًا.
وحبسب موقع »مريور« قام زائر لقرية خارج مدينة كومنينج جبنوب 
أصبح  الذي  الغريبة  السمكة  عن  فيديو  شريط  بالتقاط  الصني 
منتشرًا على موقع Weibo، وهي منصة وسائط اجتماعية صينية، 
»نوري«  امسه  لطيف  لكلب  له  مماثل  آخر  فيديو  أصبح  أن  بعد 
منتشرًا على اإلنرتنت بسبب وجهه الذي ُيشبه وجه اإلنسان مما حري 

مجيع رواد مواقع التواصل االجتماعي يف اآلونة األخرية.
يف مقطع الفيديو، ميكن رؤية السمكة وهي تسبح على حافة البحرية 

وخترج رأسها فوق سطح املاء.
كما يوجد على رأس السمكة نقاط داكنة تشبه العينني، وخطان 

عموديان يشبهان جانيب األنف وآخر أفقي أسفل مكان الفم.
قد  السمكة  »هذه  تقول:  امرأة  مساع  ميكن  الفيديو  مقطع  خالل 

تكون جنية«.

مسكة بوجه إنسان تظهر يف إحدى 
حبريات الصني

يف  وحيدة  وجدتها  صغرية  قطة  إلنقاذ  أرجنتينية  فتاة  بادرت 
الشارع، وقررت رعايتها يف منزهلا، لتكتشف مفاجأة صادمة فيما 

بعد.
قررت  اليت  الفتاة  انتباه  ونشاطها  الزائدة  القطة  حركة  وأثارت 
أن تعرضها على طبيب بيطري بعد أن أصيبت يف ساقها لكثرة 

اللعب.
وبعد ان قام الطبيب البيطري بفحصها  ، اخرب الفتاة أن قطتها 
املنزل. به يف  االحتفاظ  ميكن  وال  بري  فهد  وأنها  قطة،  ليست 

فأصيبت الفتاة بالدهشة والصدمة .
وقررت تسليم احليوان الربي إىل مؤسسة إلنقاذ احليوانات، على 

أن تتم إعادته إىل بيئته الطبيعية بعد االنتهاء من العالج.

أنقذت قطة من الشارع فاكتشفت 
مفاجأة صادمة

ُيسمى  الذي  نادرة،  بصورة  احلجم  الكبري  »السلطعون«  يعترب 
»الكابوريا« ببعض البلدان، من أمثن الكائنات البحرية يف اليابان، 
وال يوجد بسهولة يف البحر؛ هلذا حيرص اجلميع على اقتناء وتناول 

واحد مثله.
حبري  سلطعون  حقق  و«البيان«،  أ.«،  ب.  »د.  وكالة  ووفق 
ماليني   5 بلغ  سعره،  يف  قياسيًا  رقمًا  احلجم  كبري  »الكابوريا« 
ين »46 ألف دوالر« يوم اخلميس 7 من نوفمرب اجلاري، يف أول 
غربي  السمك  أسواق  إحدى  املوسم يف  هذا  البحر  لسرطان  مزاد 

اليابان.
حبر  يف  كيلوغرام   1.24 وزنه  البالغ  الثلج  سلطعون  صيد  ومت 
يف  معروفة  منطقة  وهي  توتوري،  مقاطعة  ساحل  قبالة  اليابان 

اليابان بالسلطعون غالي الثمن.
اشرتى  توتوري  جتاريًا يف  حماًل  أن  حملية  إعالم  وسائل  وذكرت 
بالعاصمة  جينزا  منطقة  مطعم يف  إىل  لبيعه  السلطعون، وخيطط 

اليابانية طوكيو.

سلطعون خبمسة ماليني ين.. ما سر 
أثار اكتشاف كلب نافق حفظته الثلوج ملدة 18 ألف عام  اندهاش مثنه الباهظ؟

حبالة  يبدو  جسده  أن  خصوصا  والعامل،  روسيا  يف  العلماء  
سليمة.

وحفظت الثلوج يف سيبرييا فرو وأسنان الكلب وعضالته وجلده 
حتى  اكتشف  كلب  أقدم  يكون  أن  ويرجح   ، متوقع  غري  بشكل 

اآلن.
ياكوتسك يف شرق سيبرييا،  من  بالقرب  الكلب  جثة  واكتشفت 
اخنفاض  نتيجة  سليمة  حبالة  واسنانه  ووجهه  الكلب  أنف  ويظهر 

درجات احلرارة الشديد يف املنطقة.
إن حتليل  »تويرت«  القديم على  الوراثة  علماء من مركز علم  قال 
التشاور  بعد  إنه  وقالوا  ذكرا،  كان  اجلرو  أن  كشف   ، اجلينوم 
اي  »دوجور«  اجلرو  على  يطلقون  سوف  الروس،  زمالئهم  مع 

»الصديق«.
ومن خالل حتليل عظام الكلب باستخدام الكربون، قدر اخلرباء أن 
الكلب مات قبل 18 ألف عام، لكن التحليالت مل تتمكن من حتديد 

صنفه بدقة ومل يتم حتديد فيما إذا كان كلب أم ذئب.
وحبسب الباحث يف مركز عم الوراثة، ديفيد ستانتون، يف تصريح 
لـ »سي إن إن« فإنه مل يتم حتديد الصنف بدقة وبني أنه »يعطي 

معلومات تتعلق بتطور الكالب والذئاب«.
وقال ستانتون إن هذا الكشف ميكن أن يساهم يف معرفة الوقت 

احلقيقي الذي بدأ فيه االنسان تدجني الكالب
واضاف :«ال نعرف بالضبط متى مت تدجني الكالب ، لكن رمبا كان 
ذلك منذ ذلك الوقت، حنن مهتمون مبا إذا كان يف الواقع كلبا أو 

ذئبا، أو رمبا يكون يف املنتصف بني االثنني«.
من  تدجينها  مت  قد  احلديثة  الكالب  أن  إىل  الدراسات  وتشري 
 Nature« الذئاب، ففي عام 2017 وجدت دراسة نشرت يف جملة
Communications« أن الكالب احلديثة قد مت تدجينها من جمموعة 

واحدة من الذئاب منذ حوالي 20 ألف إىل 40 ألف عام.
لكن دراسة أجرتها جامعة »أكسفورد« عام 2016، أشارت إىل أن 
وبشكل  وأوروبا  آسيا  من  مناطق خمتلفة  تدجينها يف  مت  الكالب 

مستقل من الذئاب الرمادية خالل العصر احلجري القديم.

شاهد..كلب حفظته الثلوج على 
مدى 18 ألف عام وكأنه مات للتو
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حيدث التبويض غالبُا بعد انتهاء الدورة الشهرية األخرية بعدة أيام 
تتساءل  ولذلك  أيامها،  أول  من  عشر  الرابع  اليوم  يف  وحتديدًا 
النساء خصوصا اللواتي ينتظرن احلمل ألول مرة عن أعراض احلمل 

بعد التبويض.
الدكتورة والء صالحات، اختصاصية النساء الوالدة، توضح لنا أهم 

هذه األعراض....

أعراض احلمل املبكرة
أمل يف مبيض واحد أو يف املبيضني معًا.

كثرة التبول أو حدوث التهابات يف املسالك البولية نتيجة لتغري 
اهلرمونات.

وجود انتفاخات وغازات يف البطن مما جيعل املرأة تشك يف وجود 
احلمل وتعتقد أنها تعاني من أمراض ختص اجلهاز اهلضمي، ولكن 
السبب هو ارتفاع معدل هرمون الربوجسرتون، ما يؤدي إىل بطء 

يف عملية اهلضم.
أمل خفيف يف الظهر نتيجة لنزول البويضة من املبيض إىل الرحم 

وتكون البويضة خمصبة وتستعد لالنغراس يف جدار الرحم.
الشعور بالتعب واخلمول.

ظهور تكتل حتت أسفل اإلبط.
ظهور جتمع دموي لونه يكون مائل إىل الوردي يف مكان ما من 

جسمها.
حتبس السوائل وظهور انتفاخ يف األطراف.

وخزات يف أسفل البطن.
 

ما هي أعراض احلمل املتأخرة؟
املوعد األصلي  ما يعرف مبرور  بعد  املتأخرة  أعراض احلمل  تظهر 
تكون  منها  وبداَل  تأت،  ومل  واملرتقبة  املنتظرة  الشهرية  للدورة 
املرأة على موعد مع جنينها يف رمحها وحيث تظهر األعراض التالية 

والواضحة:

الشعور بارتفاع يف درجة احلرارة.
الغثيان الصباحي.

شم روائح غريبة غري موجودة، وتكون هذه الظاهرة مصحوبة بزيادة 
وقوة حاسة الشم لدى احلامل.

اشتهاء أطعمة يف غري مومسها، واإلصرار على تناوهلا مهما كانت 
غريبة.

الرغبة يف النوم كثريًا.
كثرة عدد مرات التبول وخصوصًا يف الصباح.

 
هل تكفي هذه األعراض إلثبات احلمل؟

جيب على املرأة أن تلجأ للتحاليل املخربية من البول أو الدم يف 
حال حدوث:

احلمل الكاذب وتقدم عمر املرأة.
اضطراب الدورة الشهرية وعدم انتظامها.

ارتفاع هرمون احلليب عند املرأة.
تناوهلا حلبوب منع احلمل وتوقفها عنها.

تعرض املرأة للقلق والتوتر النفسي يف الفرتة األخرية ما يزيد من 
حدة األعراض اليت قد تكون جمرد أعراضَا للدورة الشهرية.

متى تظهر أعراض احلمل بعد التبويض؟

األفضل  الوقت  عن  الزواج  حديثات  السيدات  من  العديد  تتلهف 
فيه  تصبح  الذي  باليوم  طفولتها  منذ  فهي حتلم  احلمل،  حلدوث 
أو ما  الشهرية مباشرة؟  الدورة  بعد  أمًا، فهل ميكن حدوث محل 
األنسب  األيام  وما هي  احلمل؟  األفضل حلدوث فرتة  الوقت  هو 
اليت على كل سيدة إقامة عالقة محيمية خالهلا للحصول على محل؟ 
يوضح الدكتور أمحد اجلزار استشاري النساء والتوليد، عن الوقت 

األفضل حلدوث محل.

كيفية حساب أيام التبويض
متوسط دورة احليض 28 يومًا، هي الفرتة بني اليوم األول من 
فرتة واحدة واليوم األول من الفرتة التالية للحيض، حيدث اإلباضة 
عادة بعد 7 إىل 19 يومًا من انتهاء فرتة احليض، ميكن أن تبقى 
البويضة فقط ملدة 12 - 24 ساعة بعد اإلباضة. هلذا السبب، جيب 

أن تقابل خلية منوية يف هذا الوقت حلدوث احلمل.
من املرجح أن حيدث للسيدة احلامل إذا كان لديها اتصال جنسي 
يف األيام الثالث السابقة وحتى يوم اإلباضة، نظرًا ألن السيدات 
ذوات الدورات ملدة 28 يومًا عادة ال حيدث هلن تبويض إال بعد 
حنو أسبوع من توقفها عن النزيف، فإنها ال تستطيع عادة احلمل 
خالل فرتة الدورة الشهرية، ومع ذلك، ليس األمر بهذه البساطة.

عوامل تؤثر على اإلباضة طول الدورة الشهرية للسيدة.
االختالفات الشهرية يف توقيت التبويض.

الوقت الذي تبقى احليوانات املنوية خالله على قيد احلياة داخل 
اجلسد األنثوي.

تأتي كل  الفرتة  إذا كانت  تزال دورات احليض »طبيعية«  ال 
24 - 28 يومًا، لذلك خيتلف طول الدورة اختالفًا كبريًا بني النساء. 
منهن لديهن دورات طمث أقصر قد تتسبب يف اإلباضة أقرب إىل 

الدورة الشهرية من النساء الالئي لديهن دورات أطول.
التباين الواسع يف طول الدورة الشهرية، وتوقيت اإلباضة جيعل 
من الصعب معرفة متى تكون السيدة يف فرتة خصوبتها، عالوة 
على ذلك، ميكن أن يعيش احليوان املنوي ملدة 3 إىل 5 أيام داخل 
جسم األنثى، مما يعين أن السيدة ميكن أن حيدث هلا احلمل حتى لو 
مارست اجلنس قبل 5 أيام من اإلباضة، يقرتح بعض الباحثني أن 
اجلماع اجلنسي يف اليوم السابق لإلباضة، سيحمل فرص احلمل مثل 

اجلماع اجلنسي عدة مرات عشوائية طوال دورة احليض.
للمرأة  أن حيدث  احملتمل  غري  من  أنه  على  عمومًا  األطباء  ويتفق 
فرتاتهن  كانت  إذا  احليض،  فرتة  سبقت  اليت  األيام  يف  احلمل 
منتظمة، وكانت دورتهن الشهرية مدتها 28 يومًا، ومع ذلك بالنظر 

إىل طبيعة احليوان املنوي للرجل.
 

عوامل تؤثرعلى فرتة حدوث احلمل
تدخني - بدانة - غثيان - ضغط عصيب والتغيريات يف النوم. 

 
متابعة أيام اإلباضة

األدوات  باستخدام  لديهن  اإلباضة  أيام  متابعة  للنساء  ميكن 
التالية...

االستفادة من الرسوم البيانية للخصوبة اجملانية.
أخذ درجة حرارة اجلسم يف راحة كل يوم، والبحث عن ارتفاعات 

ما هي الفرتة اليت حيدث فيها احلمل؟

أو  طبيعية  كانت  الوالدة سواء  موعد  من  السيدات  تتخوف مجيع 
قيصرية، ملا يتخيلنه من آالم الوالدة نتيجة االستماع للمحيطني، 
الوالدة  لتسهيل  طريقة  لك  نقدم  هؤالء،  ضمن  من  كنت  فإذا 
الطب  استشارية  مأمون«  »هند  الدكتورة  حبسب  الطبيعية. 
البديل، فإن الطبيب يوصي بتحريض املخاض إذا تأخرت الوالدة 
الضروري  من  كان  وإذا  اجلنني،  أو  احلامل  على  خماطر  وسط 
الصحية  الرعاية  اختصاصي  يستخدم  فسوف  املخاض،  حتريض 

بعض األدوية واإلجراءات الالزمة لبدء املخاض كاآلتي..

إنضاج عنق الرحم
من املمكن أن ينضج أو يتمدد عنق الرحم عن طريق إدخال قسطرة 
جبهاز صغري من نوع البالون يف النهاية، أو عن طريق إدخال مادة 

متتص املاء.
يقوم اختصاصي الرعاية الصحية بسكب الكيس األمنيوسي الذي 
التقدم يف املخاض  أو  لبدء املخاض،  الرحم  بالطفل داخل  حييط 

الذي بدأ بالفعل.
الربوستاجالندين، يف  تسمى  كيميائية  مواد  األطباء  يستخدم  قد 
الرحم.  عنق  متدد  وتشجيع  وختفيفه  الرحم  عنق  لتخفيف  حماولة 
توصل الربوستاجالندين إىل عنق الرحم من خالل املهبل. يف بعض 
عن  املخاض  لتحفيز  األوكسيتوسني  هرمون  يعطون  قد  احلاالت، 

طريق حتفيز االنقباضات.
 

الطرق الطبيعية لتسهيل عملية الوالدة
حتفيز احللمة أو الفرك اللطيف قد يؤدي إىل إطالق األوكسيتوسني، 

ما يساعد يف حتفيز املخاض.
ُينصح مبمارسة الرياضة أثناء احلمل ما مل حيدد الطبيب غري ذلك. 

وبالرغم من ذلك، ال يوجد دليل على أنه حيفز املخاض.
هزات  ألن  املخاض،  حتفيز  على  اجلنس  ممارسة  تساعد  قد 
إطالق  على  احللمة  وحتفز  الرحم،  يف  تقلصات  تسبب  اجلماع 
مستويات  على  حيتوي  املنوي  السائل  أن  كما  األوكسيتوسني، 

عالية من الربوستاجالندين.
عليك بتناول األعشاب والعالجات املثالية للحث على املخاض.

تناول زيت اخلروع لتحفيز االنقباضات. قد يؤدي القيام بذلك إىل 
أن يؤدي ذلك إىل  اضطراب يف املعدة، ولكن من غري احملتمل 

املخاض.
تشري الدالئل القصصية إىل أن بعض األطعمة، مبا يف ذلك األطعمة 
األناناس  أن  كما  املخاض،  قد حتفز  واألناناس،  بالتوابل  الغنية 
الناس  يستخدمه  والذي  الربوميلني  يسمى  إنزيم  على  حيتوي 

لرتطيب اللحوم، وقد يتسبب تناوله يف تليني عنق الرحم.

طرق لتسهيل الوالدة الطبيعية

طفيفة ميكن أن تشري إىل اإلباضة.
مراقبة خماط عنق الرحم عند مالحظة التغيريات اليت قد تشري إىل 
املؤشر  تكون  قد  أنها  إىل  املصادر  واليت تشري بعض  اإلباضة، 

األكثر دقة للخصوبة.
استخدام مراقيب اخلصوبة للتحقق من ارتفاع هرمون اللوتني.

استخدام تطبيقات اهلواتف الذكية، واليت رمبا واجهت، أو مل تواجه 
التقييم العلمي.
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متفرقات
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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
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

 2019 األول  كانـون   21 Saturday 21 December 2019الـسبت 

من  األشخاص  من  الكثري  يعاني 
الذي  الدم، األمر  مشاكل يف ضغط 
مراجعة  إىل  تلقائي  وبشكل  يدفعهم 
يتوانون عن وصف  الذين ال  األطباء 
حتسني  أجل  من  األدوية  من  عدد 
أو  املرتفع  سواء  الضغط  مشاكل 

املنخفض.
الدم يف عالجهم  يتبع مرضى ضغط 
على وصفة طبية يقوم بتقدميها هلم 
يتحتم  الذي  األمر  املختص،  الطبيب 
يف  األدوية  من  عدد  عليهمبتناول 

أوقات حمددة.
إال أن الكثري من األشخاص يكرهون 
األدوية،  هذه  تناول  بآخر  أو  بشكل 
بديلة،  لطرق  يدفعهم  الذي  األمر 
وحبسب موقع naturalnews األمريكي، 
فإن عددا من املشوربات أو األطعمة 
هلذه  جيدا  بديال  تكون  أن  ميكن 

األدوية.
اليت  واملشروبات  باألطعمة  قائمة 

ختفض ضغط الدم طبيعيا
كاجلرجري  الورقية:  1-اخلضروات 
والشمندر،  اللفت  وأوراق  والسبانخ 
البوتاسيوم،  من  الكثري  على  حتتوي 
دورا  يلعب  الذي  الغذائي  العنصر 
طبيعيا يف ختفيض ضغط الدم، من 
خالل موزانة اإلليكرتوليتات املوجودة 
يف  الكليتني  ومساعدة  اجلسم  يف 

التخلص من الصوديوم الزائد.
اخلضراوات  هذه  الحتواء  باإلضافة 
يساهم  الذي  املغنسيوم  عنصر  على 
الذي  األمر  الدم  شرايني  بتوسيع 

يساهم بتخفيض ضغط الدم.
تصنيفها  يدخل يف  واليت  2-التوت: 
أيضا الفراولة والتوت األزرق، والغين  
اللذين   ،C وفيتامني  بالبوليفينوالت 
االلتهابات يف  على حماربة  يساعدان 

الشرايني.
فتناول التوت مرتني يوميا على مدار 
الدم  8 أسابيع يساهم خفض ضغط 
لدى األشخاص املصابني بدرجة خفيفة 

من ارتفاع ضغط الدم.
نوع  على  حيتوي  حيث  الشوفان:   -3

 بعيدا عن األدوية...أطعمة 
ومشروبات ختفض ضغط الدم 

طبيعيا
يعرف املاء بأنه عنصر رئيسي حلياة أي كائن حي، إال أنه ميكن أن 
يكون مصدر احلياة هذا نقمة يف بعض احلاالت ويصبح شرب املاء 

خطرا على صحة الناس.
توداي«  نيوز  »ميديكال  موقع  نشره  تقرير  فسر  التفاصيل،  يف 
من مشاكل  يعانون  الناس  بعض  إن  فيه  قال  املتخصص،  الطيب 
صحية عديدة بسبب شربهم املاء، واستعرض عددا منها نقلته وكالة 

»سبوتنيك«:
الرقم اهليدروجيين

أرجع التقرير تلك املشاكل إىل عدم إدراك العديد من الناس قيمة ما 
يطلق عليه »الرقم اهليدروجيين« )PH( اخلاص باملاء الذي يشربه، 
حيث حيدد الرقم اهليدروجيين، تركيز أيونات اهليدروجني يف املاء، 
مشاكل  تسبب  أن  ميكن  اليت  املاء،  »محوضة«  درجة  حتدد  واليت 

عديدة إذا كانت مرتفعة أو منخفضة على حسب احلالة الصحية.
وترتاوح نسب درجة احلموضة يف معظم مياه الشرب ما بني 6.5 

إىل 8.5 درجة. 
أنه ماء مقطر نقي متاما،  وإذا كان املاء عند درجة 7، فهذا يعين 
بدرجة محوضة حمايدة، أما إذا قل فهذا يعين أنه أعلى محوضة، وإذا 

زادت احلموضة عن 7 فهذا يعين أن املاء قلوي.
الرقم  يصل  سائل  »اخلل«  أن  مثال  تعلم  أن  ميكنك  وللتوضيح، 
هي  باملالبس  اخلاصة  واملبيضات   ،2 إىل  به  اخلاص  اهليدروجيين 
مواد شديد القلوية، لذلك الرقم اهليدروجيين اخلاص بها يصل إىل 

13.5 درجة.
املاء السام

حيذر الباحثون من أن اخنفاض درجة احلموضة )الرقم اهليدروجيين( 
حيول املاء إىل حملول سام، كما أنه يكون أكثر جذبا للمعادن الثقيلة 

داخل جسم اإلنسان. 
الرقم  أن  أي  أعلى،  محوضته  درجة  تكون  الذي  املاء  فإن  كذلك 
لبعض  اهلضمي  اجلهاز  يف  مشاكل  يسبب  قد  أقل،  اهليدروجيين 
يف  املرتفعة  احلموضة  من  يعاني  الشخص  كان  ما  إذا  الناس، 

املعدة. 
وهذا ما يفسر زيادة شعبية املياه القلوية الصاحلة للشرب يف الفرتة 
اجلهاز  يف  املوجودة  األمحاض  معادلة  إىل  تؤدي  واليت  املاضية، 

اهلضمي، وجعل الشخص يشعر براحة أكرب.
»منظم طبيعي«

وتساعد املياه القلوية اجلسم أن يصبح أكثر قلوية، ما يعاجل العديد 
من األمراض مبا يف ذلك السرطان.

الفم  محوضة  درجة  معادلة  إىل  القلوي  املاء  شرب  يؤدي  كما 
واجلهاز اهلضمي والبول، فاستمرار تناوله يؤدي إىل معادلة الرقم 

اهليدروجيين لكل جسم اإلنسان. 
 8.8 بدرجة  القلوي  املاء  استخدام  أن  إىل  دراسة  أشارت  بدورها، 
ميكنه أن يعطل عمل إنزيم يف اجلسم، يلعب دورا خطريا يف اإلصابة 

حبرقة املعدة، ويقلل من أعراضها املزعجة.
وأوضحت أن املياه القلوية اليت تصل درجة محوضتها ما بني 8.5 
متالزمة  من  يعانون  الذين  لألشخاص  مفيدة  تكون  درجات  و10 

القولون العصيب.
ملستويات  دقيقا«  طبيعيا  »منظما  ميتلك  اإلنسان  جسم  أن  يذكر 
احلموضة، واليت حتدث تغيريات يف درجة محوضة الدم مثل اليت حتل 

مشاكل خطرية يف األعضاء واألنسجة.

يف هذه احلاالت يصبح شرب املاء خطرا 
على صحتك!

بـ«بيتا  يعرف  األلياف  من  خاص 
على خفض ضغط  يساعد  جلوكان«، 

الدم.
حيث  والعدس:  4-الفاصولياء 
البوتاسيوم  مصادر  أهم  من  يعتربان 
واملغنسيوم، اللذين يساهمان بتوسيع 

شرايني الدم وخفض الضغط.
5-عصري الشمندر: يساهم تناول هذا 
بضغط  التحكم  على  بانتظام  العصري 
الدم، الحتوائه على النرتات باإلضافة 

لغناه بالبوتاسيوم واملغنسيوم.
السلمون  حيتوي  السلمون:  6-مسك 
على نسبة عالية من األمحاض الدهنية 
خفض  على  تساعد  اليت   ،3 أوميغا 
القلب،  صحة  وتعزيز  الدم  ضغط 

باإلضافة للبوتاسيوم والربوتني.
من  يعترب  حيث  الزيتون:  7-زيت 
العناصر اليت تساهم يف خفض ضغط 

الدم ملا حيتويه من عناصر مغذية.
ملرة  الفستق  تناول  8-الفستق: 
الدم  ضغط  خبفض  يساهم  واحدة 
نشرتها  دراسة  درجة، حبسب  لـ4.8 

.Hypertension جملة
الكتان  بذور  تعد  الكتان:  9-بذور 
خفض  يف  وتساعد  باأللياف  غنية 
ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي، 
إضافتها يف  خالل  من  تناوهلا  ويتم 

العصائر بشكل متون فيها مطحونة.
إىل   140 تناول  الرمان:  11-عصري 
312 غراما من عصري الرمان يوميا أن 

يساعد يف خفض ضغط الدم.
مركب  على  حيتوي  حيث  12-الثوم: 
األليسني املسؤول عن خفض ضغط 
الدم، ويفضل تناول الثوم أن تتناوله 
الحتوائه  وذلك  مطهوا،  وليس  نيئا 

على قدر أكرب من األليسني.
13-مشروب الكركديه:  حيث حيسن 
اإلصابة  خطر  ويقلل  الدم  تدفق 

باألمراض القلبية.
هذا  يعرف  الداكنة:  14-الشوكوال 
اليت  بالبوليفينوالت  غين  بأنه  النوع 
بنقطتني  الدم  ضغط  خفض  ميكنها 

يف املتوسط.

قداس وجناز االربعني

يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس 

املرحومة ماري جاجي غصني
زوجة السيد فهد غصني من بيت ابو صليـْبي 
 -  29 يف  الواقع  االحد  يوم  وذلك  بعلبك، 
12 - 2019 تمام الساعة 5،30 مساء يف 

كنيسة مار شربل - بانشبول.
الداعون: زوجها السيد فهد غصني والعائلة.

واوالدها  جاجي  جورجيت  السيد  والدتها   
وعيالهم.

وعموم عائالت غصني وجاجي ووهبي ورعيدي 
واالقارب يف  االهل  وكافة  وقطريب وحايك 

لبنان واملهجر.
الدعوة عامة

املصاب  شاركونا  الذين  جميع  نشكر  كما 
األليم يف البيت والكنيسة.
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Former fire chiefs will take 
matters into their own 
hands, saying the PM has 
failed to show leadership 
as bushfires devastate 
communities.
Former fire chiefs will 
host their own emergen-
cy summit after failing to 
meet with Prime Minister 
Scott Morrison and de-
spairing over the lack of 
leadership as Australia 
burns.
Former NSW Fire and 
Rescue Commissioner 
Greg Mullins has rejected 
suggestions from the PM 
that a national approach 
to bushfires was already 
in place.
“We’re still very frustrat-
ed that the Prime Minister 
has refused to meet with 
us,” he told news.com.au.
Mr Mullins is one of the 
founders of Emergency 
Leaders for Climate Action 
Group, which has added 
about a dozen more for-
mer fire and emergency 
leaders to its original 23-
member group, since un-
precedented fires began 
raging across Australia 
this year.
They plan to hold a sum-
mit after the bushfire sea-
son, possibly in March, 
but Mr Mullins said they 
wanted to announce their 
decision now to give peo-
ple some hope, as politi-
cians were trying to bury 
the issue.
“People are becoming 
very angry and they want 
to have a say,” he said.
“They are being told that 
now is not the time to talk 
about climate change but 
I have dealt with hundreds 
of people who have suf-
fered losses and I know 
they want to know why, 
it’s part of the healing 
process.”
He said there were fires 
raging in NSW and Queen-
sland, people had lost 
homes in South Australia 
and Western Australia, 
and there had also been 

fires in Victoria and Tas-
mania.
“If there are simultaneous 
fires in every state, there 
won’t be enough equip-
ment to share so we are 
warning people now, if 
they want to have a say, 
to put their hands up,” he 
said.
Mr Mullins said the group 
had been trying since 
April to warn Mr Morrison 
about the current bush-
fire season, which has 
already seen six people 
killed and more than 720 
homes destroyed, but had 
been unsuccessful.
“A range of measures 
could have been taken but 
they weren’t,” he said.
They did meet with Water 
Resources Minister David 
Littleproud and Energy 
Minister Angus Taylor a 
couple of weeks ago, and 
the PM announced an ex-
tra $11 million in funding 
on Thursday for Austra-
lia’s aerial firefighting ca-
pabilities after insisting 
for weeks that fire servic-
es had all the resources 
they needed.
But Mr Mullins said they 
still wanted to meet with 
Mr Morrison because 
“he’s the main decision 
maker”.
The Prime Minister has 
previously batted away 
questions about why he 
hasn’t met with the fire 
chiefs saying that the 

Former fire and emergency chiefs will host emergency 
summit about unprecedented bushfires

government already had 
advice from “existing fire 
chiefs doing the existing 
job”.
“These are things that 
were very well known to 
the government,” he told 
ABC on November 21.
At a press conference on 
December 10, Mr Morri-
son also rejected calls for 
a national response, say-
ing there was already one 
in place.
“The highly coordinated 
nature of how our state 
and territory jurisdictions 
work together during 
these bushfires has been 
an inspiration,” he said.
“The chiefs work closely 
together. They have a di-
rect line to me. They have 
a direct line to the pre-
miers. And the premiers 
and I discuss these things 
regularly.”
Mr Mullins said while 
Mr Morrison may have 
“bumped into” fire chiefs 
while meeting with Aus-
tralians impacted by the 
blazes, no meetings had 
taken place with the PM 
before the fire season as 
far as he knew. 
“One reason we formed 
this group is because we 
knew from experience 
that it was very difficult to 
break into the Canberra 
bubble,” Mr Mullins said. 
“There are multiple lev-
els of state and federal 
bureaucracy and the de-

cision makers are a long 
way from the front line.
“I know this because I 
used to be the head of 
the peak council for Aus-
tralia and New Zealand 
emergency services for 
a number of years, and I 
certainly never met with 
any prime ministers.”
Mr Mullins said current 
fire chiefs were doing an 
outstanding job but had 
their hands full with fight-
ing the blazes and didn’t 
need to be distracted.
“The federal government 
is not regularly talking to 
fire chiefs, they did not 
talk to them before the 
current fire season,” he 
said.
Despite claims there was 
a planned approach, Mr 
Mullins insists there has 
been “no dialogue at all” 
and a stalled business 
case for more aircraft to 
fight the fires was just 
one example of this.
He said state and territory 
fire services had put for-
ward a business case to 
the federal government 
almost two years ago, re-
questing more assistance 
to lease firefighting re-
sources.
“The government just sat 
on it,” he said.

‘THERE’S JUST NO LEAD-
ERSHIP’
The summit aims to bring 
together stakeholders 

including farmers, indig-
enous land owners, fire 
services, military, the in-
surance industry, state 
and territory govern-
ments, and hopefully the 
Prime Minister and Oppo-
sition Leader.
Mr Mullins said the aim 
was to come up with a na-
tional, multifaceted plan 
to look at fuel manage-
ment, firefighting capa-
bilities including aircraft, 
building standards, how 
communities are planned, 
refuges, emergency warn-
ings and how to use mili-
tary assets in a less ad 
hoc manner.
They would look at issues 
such as how farmers 
manage land, their burn-
ing practices and how 
they can keep stock and 
equipment safe.
“There’s just so much to 
be done and there’s just 
no leadership coming 
from Canberra to even 
think about it,” Mr Mullins 
said.
 “Australia has become 
a much more dangerous 
place because of climate 
change.
“There are things we can 
do to improve commu-
nity resilience, response 
capabilities and how we 
recover from disasters, 
but the big ticket item is 
to take real action on cli-
mate change.”
While the Prime Minister 
has acknowledged that 
climate change “along 
with many other factors” 
was contributing to the 
devastating bushfire sea-
son, Mr Mullins said he 
wanted to know what the 
many other factors were.
“If you read the scientific 
papers, you realise they 
are all to do with climate 
change,” Mr Mullins said.
“We would like the op-
portunity to brief (the PM) 
and maybe educate him 
on what firefighters on 
the front line are seeing 
and what fire chiefs know 

about the impact of cli-
mate change.”
Mr Mullins said it had 
been fascinating to hear 
the language being used 
around the debate, with 
critics suggesting cli-
mate change didn’t cause 
bushfires.
“Of course climate change 
doesn’t cause bushfires. 
No one suggested it 
does,” he said.
But he said climate change 
did cause increased light-
ning in places like Tasma-
nia, which never used to 
experience strikes.
Climate change also 
made fires more likely, 
made them burn at times 
of the year that they never 
did before and made them 
burn more intensely.
“It’s just nonsense the 
things they have said,” 
Mr Mullins said. “Blaming 
Greenies when they have 
not changed and they are 
not in power.
“Blaming arsonists, when 
these figures haven’t 
changed.
“They’ll trot out anything 
but the fundamental 
driver of this, which is 
climate change. It’s quite 
bizarre.”
Mr Mullins said Austra-
lia’s behaviour at the re-
cent UN climate summit 
was also embarrassing.
“Everyone was watching 
Australia burn on their TV 
screens and our minister 
can’t even bring himself 
to mention that fact,” he 
said.
Delegates at the COP25 
talks in Madrid also com-
plained that Australia, 
along with Brazil, China, 
Saudi Arabia and the 
US, had led resistance to 
ramp up efforts to combat 
global warming.
“We were part of a coali-
tion with the US and Bra-
zil blocking emissions re-
duction that might ensure 
a safer future,” Mr Mullins 
said. “It’s worse than em-
barrassing.”

Greg Mullins (centre) is one of a number of former emergency services chiefs urging the federal and state 
governments to declare a climate emergency in the wake of the catastrophic bushfires which have roared 
across NSW and Queensland. Picture: Dan Himbrechts/AAPSource:AAP
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Westpac must hold an ex-
tra $500 million in capital 
as a result of its money 
laundering scandal, as the 
banking regulator launch-
es a sweeping investiga-
tion that could lead to 
fines or disqualification 
of senior managers.
The Australian Pruden-
tial Regulation Authority 
(APRA) on Tuesday an-
nounced the extra capital 
charge, which will weigh 
on Westpac’s returns, 
saying it reflected the 
bank’s “heightened op-
erational risk profile.”
APRA also said it would 
probe whether the bank 
or its top brass had 
breached the Banking Act 
or the Banking Executive 
Accountability Regime, 
known as the BEAR. This 
probe means the bank 
could face fines, and se-
nior management could 
be disqualified, if the 
regulator finds that senior 
people in the bank have 
breached their obliga-
tions.
The action from APRA is 
the latest fallout from a 
money laundering scan-
dal at Westpac, which 
was last month accused 
of breaking anti-money 
laundering and counter-
terrorism financing laws 
23 million times by the fi-
nancial intelligence agen-
cy, AUSTRAC.
The bombshell lawsuit, 
which triggered the dra-
matic resignations of for-
mer chief executive Brian 
Hartzer and chairman 
Lindsay Maxsted, also al-
leged the bank failed to 

properly monitor thou-
sands of payments that 
may have facilitated child 
exploitation.
“Given the magnitude 
and nature of the issues 
alleged by AUSTRAC, 
APRA is aiming to ensure 
that fundamental defi-
ciencies in Westpac’s risk 
management framework 
are identified and ad-
dressed and that Westpac 
and those responsible are 
held accountable as ap-
propriate,” APRA said.
Mr Maxsted said the bank 
would give APRA its “full 
support” during the in-
vestigation.
“Westpac accepts the 
gravity of the issues pre-
sented by AUSTRAC. As 
previously stated, these 
shortcomings are unac-
ceptable and we are de-
termined to urgently fix 
these issues and lift our 
standards,” Mr Maxsted 
said in an announcement 
to investors.
In early trade, Westpac 
shares had fallen 0.6 per 
cent, to $24.69.
Bell Potter analyst TS 
Lim, who is expecting a 
further cut in Westpac’s 
dividend, said the key 
factor in determining the 
financial impact of the 
AUSTRAC scandal would 
be the fine paid by the 
bank, which will be set in 
court.  APRA’s investiga-
tion would be time-con-
suming and a distraction 
for the bank’s next chief 
executive, he added.
“Overall it’s not so much 
the sting but the distrac-
tion for management,” he 
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Westpac hit with $500m capital 
charge over AUSTRAC scandal

said.
The capital slug means 
Westpac is now hold-
ing additional capital of 
$1 billion for operational 
risk, given that Westpac, 
ANZ Bank, and National 
Australia Bank had previ-
ously been forced to hold 
an extra $500 million be-
cause of cultural and gov-
ernance problems. Com-
monwealth Bank, which 
last year faced an inquiry 
from APRA, is already 
holding $1 billion extra 
capital because of its re-
cent history of scandals.
APRA said its review into 
Westpac would focus 
on the bank’s risk gov-
ernance. APRA deputy 
chairman John Lonsdale 
said AUSTRAC had made 
“serious allegations that 
question the prudential 
standing of Australia’s 
second largest bank.”
“While Westpac is finan-
cially sound, there are po-
tentially substantial gaps 
in risk governance that 
need to be closed,” Mr 
Lonsdale said.
“Given the nature of the 
matters raised by AUS-
TRAC, the number of al-
leged breaches and the 
period of time over which 
they occurred, this will 
necessarily be an ex-
tensive and potentially 
lengthy investigation.”
Treasurer Josh Fryden-
berg last month said 
APRA would be conduct-
ing an inquiry into the em-
battled bank, but its an-
nouncement on Tuesday 
provided detailed terms of 
reference and confirmed 
it would consider acting 
under the BEAR.
APRA’s terms of refer-
ence for its investigation 
said it would look at is-
sues including the bank’s 
governance, control and 
risk management frame-
work; its accountabil-
ity and remuneration ar-
rangements; and whether 
it had complied with its le-
gal obligations to APRA.

Westpac must set aside $500 million more in capital because of its 
money laundering scandal.Credit:Getty

The Morrison government 
has abandoned a key part 
of its budget strategy to 
give itself more financial 
firepower to deal with 
shocks, after cutting $22 
billion from its forecast 
surpluses due to a slow-
ing economy and deterio-
rating jobs market.
Breaking its pledge to 
eliminate net debt by the 
end of the next decade, the 
government went further 
on Monday and dumped 
its five-year promise to 
get to a surplus of at least 
1 per cent of gross do-
mestic product “as soon 
as possible”. Now it will 
reach that milestone only 
“when economic circum-
stances permit”.
While Treasurer Josh 
Frydenberg reassured 
workers “the outlook for 
the Australian economy 
remained positive”, the 
change in strategy repre-
sents a significant shift 
in the Morrison govern-
ment’s economic for-
tunes.
Wages, employment and 
economic growth were all 
downgraded in Monday’s 
mid-year economic and 
fiscal outlook. Trade ten-
sions, drought and low 
productivity forced Mr 
Frydenberg and Finance 
Minister Mathias Cormann 
to write down overall rev-
enues by $33 billion over 
the next four years.
This year’s expected sur-
plus, which would be the 
first in 11 years, has been 
downgraded from $7.1 
billion to $5 billion. Bigger 
downgrades have been 
made further out, with 
revenues in 2021 and 
2022 both cut by more 
than $13 billion.
Since coming to office, 
the government’s fis-
cal policy has included 
a promise to deliver sur-
pluses of at least 1 per 
cent of GDP “as soon as 
possible”. It is now pledg-
ing to build “sustainable” 

surpluses of 1 per cent 
of GDP “when economic 
circumstances permit to 
build resilience and sup-
port fiscal flexibility”.
A spokesman for Senator 
Cormann confirmed the 
government had “updat-
ed” its fiscal strategy.
“It reaffirms the govern-
ment’s commitment to 
budget discipline while 
allowing flexibility to re-
spond to changing eco-
nomic conditions,” he 
told The Sydney Morning 
Herald and The Age.
Deloitte Access Econom-
ics partner Chris Rich-
ardson said the new lan-
guage was a recognition 
of the changed economic 
circumstances facing the 
budget and the country.
“It gives them more flex-
ibility in how to deal with 
events as they play out,” 
he said.
The downgrade in ex-
pected surpluses reflects 
a drop in revenue, espe-
cially from the corporate 
sector, while the lower 
forecast for wages growth 
has forced a $7.4 billion 
reduction in expected 
personal income tax col-
lections.
The forecast surplus for 
2022-23, when the sec-
ond stage of the govern-
ment’s tax cuts takes ef-
fect, is now just $4 billion. 
The combined cost of tax 
cuts promised in the past 
two budgets will jump 
from $8.3 billion to $22.1 
billion in that year.
AMP Capital chief econo-
mist Shane Oliver said the 
cut in the expected sur-
plus in 2022-23 was due 
largely to softer assump-
tions around economic 
growth and the budget’s 
revenue base.
He said iron ore would 
have to remain well above 
the assumed price of 
$US55 a tonne for the 
government to afford the 
second stage of its tax-
cut plan.

Government dumps key plank 
of budget strategy

“If the growth weakness 
continues with more 
downgrades for subse-
quent years then the sur-
plus will vanish,” Dr Oli-
ver said.
The mini-budget reveals 
Treasury believes the low-
est unemployment can fall 
before it starts putting up-
ward pressure on inflation 
is 5 per cent. This is sub-
stantially different to the 
Reserve Bank of Australia, 
which has argued since 
the middle of the year that 
the jobless rate needs to 
drop below 4.5 per cent 
before it starts putting 
pressure on both wages 
and the inflation rate.
In April the government 
said it was on track to 
eliminate net debt by 
the end of the decade. 
Now net debt this year is 
tipped to be $31.2 billion 
higher at $391.2 billion, 
with the plan to eliminate 
it altogether pushed back 
into the 2030s.
Overall economic growth 
forecasts have been cut 
from 2.75 per cent to 2.25 
per cent for this year, 
while Treasury remains 
optimistic it will return to 
trend levels by 2022-23.
But household consump-
tion, wages, private de-
mand, exports and infla-
tion were all downgraded. 
Unemployment is now 
expected to average 5.25 
per cent this year and 
next, a quarter percent-
age point increase on 
what the government was 
tipping in April.
HSBC chief economist 
Paul Bloxham said by 
sticking to its plan for a 
surplus despite lower tax 
revenue, the government 
had put more pressure 
on the RBA to boost the 
economy.
“The fiscal settings are 
a drag on growth, which 
puts the onus on the RBA 
to cut again. We expect an 
RBA cut in the first quar-
ter of 2020,” he said.
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Australians are spend-
ing an average $83 to 
see a medical specialist 
after out-of-pocket costs 
increased at more than 
triple the rate of inflation 
in six years.
Health department data 
provided to Senate es-
timates in response to 
questions on notice 
shows the average out-
of-pocket fee for non-
bulk billed specialist vis-
its increased from $56.80 
in 2012-13 to $83.07 in 
2018-19 – up 46 per cent, 
compared with a 14.3 per 
cent rise in the consumer 
price index.
Grattan Institute health 
economist Stephen 
Duckett said the fact 
large increases were 
seen across every elec-
torate – with the smallest 
increase 35.2 per cent – 
showed the problem of 
specialists inflating their 
fees was not restricted to 
a few “rogue” doctors.
“It’s across the board, so 
it can’t possibly be just a 
small number,” Dr Duck-
ett said.
“It looks systematic – it’s 
not as if there’s just one 
electorate ... where it’s all 
going up.”
He said specialists were 
more powerful than GPs, 
whose out-of-pocket fees 
increased by 32 per cent 
to an average $37.62 in 
the same period, and 
were subject to less com-
petition.
More than two-thirds of 
specialist attendances 
attracted an out-of-pock-
et fee in 2018-19, with 
only 31.97 per cent bulk 
billed.
The data, which is based 
on the electorate of the 
patient, does not include 
the out-of-pocket cost of 
having a surgical proce-
dure, which can run into 
the tens of thousands of 
dollars including anaes-
thetist and hospital fees.
Health Minister Greg Hunt 
has promised to tackle 

Out-of-pocket specialist costs spike at 
triple the rate of inflation

specialist “bill shock” 
by setting up a fee trans-
parency website, due to 
go live by the end of De-
cember, after it emerged 
patients were turning to 
crowd-funding websites 
to raise cash for life-sav-
ing surgery.
The chance of having to 
pay an out-of-pocket fee 
to see a specialist – and 
how much – varies sig-
nificantly depending on 
where Australians live.
Specialists were the least 
likely to bulk bill patient 
consultations in the 
wealthy electorates of 
Curtin (WA), Moore (WA), 
Warringah (NSW), MacK-
ellar (NSW), Tangney 
(WA), Bradfield (NSW), 
Ryan (Qld), Kooyong 
(VIC), Goldstein (VIC) 
and North Sydney (NSW), 
doing so in between 10.3 
per and 13.7 per cent of 
cases.
The 10 most expensive 
electorates in which to 
see a specialist, with 
average out-of-pocket 
fees of between $100.99 
and $109.90, were all in 
NSW and the ACT: Syd-
ney, Wentworth, North 
Sydney, Fenner, Grayn-
dler, Canberra, Kingsford 
Smith, Warringah, Reid 
and Bradfield.
The largest increase was 
in the rapidly gentrifying 
inner-north Melbourne 
electorate of Wills, en-
compassing Brunswick 
and Coburg, where the 
average out-of-pocket 
cost increased by 61 per 
cent to hit $80.50.
There were also sig-
nificant increases in 

Google has reached a set-
tlement worth almost half-
a-billion dollars with the 
Tax Office after a mara-
thon decade-long dispute 
over its tax practices in 
Australia.
The settlement, which in-
volves no admission of li-
ability, will see it fork out 
$481.5 million to the tax 
office after an audit inves-
tigated its tax practices 
between 2008 and 2018.
Google has settled with 
the ATO.
The ATO has now netted 
$1.25 billion after also 
signing tax settlements 
with Microsoft, Apple and 
Facebook over the past 
two years under the Mul-
tinational Anti-Avoidance 
Law. Google’s tax deal fol-
lows a $1.5 billion settle-
ment with French tax au-
thorities in September.
A Google spokeswoman 
said the settlement re-
solved a “longstanding 
dispute”. “The settlement 
will also provide certainty 
in relation to future tax 
treatment,” she said. The 
settlement was represent-
ed in the last consolidated 
financial results.
ATO deputy commission-
er Mark Konza said in a 
statement the settlement 
was a great outcome for 
the Australian tax system.
“It adds to the significant 
success of the ATO in 
positively changing the 
behaviour of digital tax-
payers and significantly 
increasing the tax they 
pay in Australia,” he said.
Related Article
The tech giants are under 
increased scrutiny in Aus-
tralia.
The move follows increas-
ing scrutiny on the tax 
practices of global multi-
nationals. Canada, France 
and Indonesia have all 
moved to improve digital 
services taxes on the rev-
enue of online giants with 
little physical presence 
outside Silicon Valley.
Google paid the French 
authorities about €1 bil-
lion ($1.63 billion) in 
September, about half of 
which was in fines follow-

Google settles $481.5m tax bill with 
the ATO after decade-long dispute

ing a four-year investiga-
tion into its taxes. This 
came after a settlement of 
€306 million ($497 million) 
with Italy over allegations 
of unpaid tax from 2009 to 
2013.
Google has lobbied 
against unilateral deci-
sions by countries impos-
ing a 3 per cent rate, which 
would see them pay mul-
tiple rates of tax across 
myriad jurisdictions. It has 
backed efforts by Austra-
lia to impose one global 
solution through the G20 
and OECD, but negotia-
tions have been thwarted 
by the Trump administra-
tion, which has become 
increasingly wary of mea-
sures that would largely 
hit US companies. The US 
has threatened to impose 
tariffs in retaliation.
Related Article
The Commonwealth Bank 
was the nation’s biggest 
corporate tax payer in 
2017-18, paying $4.3 bil-
lion in income tax to fed-
eral coffers.
Google pays more than 80 
per cent of its corporate 
income tax in the United 
States.
Prime Minister Scott Mor-
rison last week accused 
digital multinationals of 
being “significant offend-
ers” on tax that had now 
got the message: “We are 
not going to put up with 
this”.
Facebook, Uber, Microsoft 
and Apple all paid a 30 
per cent tax rate on more 
than $666 million in tax-
able income in the 2017-
18 financial year. Between 
them, the firms earned 
$12.5 billion from Austra-
lian consumers last year. 
Google, which made $1 
billion alone in 2017-18, 
paid only 19 per cent tax 
after claiming deductions.
Google Australia restruc-
tured some of its practices 
in 2016, entering into con-
tracts for services directly 
with Australian providers 
rather than running them 
through their US parent 
company, where they pay 
most of their corporate 
tax.

the rural Victorian elec-
torates of Bendigo (up 
58.9 per cent to $76.30), 
Corangamite (up 58.6 
per cent to $72.01) and 
Corio (up 58.2 per cent to 
$69.71).
Australian Medical As-
sociation president Tony 
Bartone said the propor-
tion of medical visits that 
were bulk billed was “not 
a marker of how good the 
health system is” and that 
both GPs and specialists 
had suffered under five 
years of frozen Medicare 
rebates.
Specialist out-of-pocket 
fees accounted for just 
13 per cent of Austra-
lians’ medical expenses, 
Dr Bartone said, behind 
non-PBS medicines (30 
per cent) and dental treat-
ment (20 per cent).

Consumers Health Fo-
rum chief executive Le-
anne Wells said the data 
appeared to reflect “what 
consumers are prepared 
or able to pay ... with 
those in better-off sub-
urbs paying more”, but 
that people living in low-
er socio-economic areas 
were less likely to be able 
to access or afford a spe-
cialist.

Labor’s health spokes-
man Chris Bowen said the 
increase in out-of-pocket 
costs was “a damning 
indictment of the Liber-
als’ record of cuts and 
neglect in health”, saying 
Prime Minister Scott Mor-
rison had extended the 
Medicare rebate freeze, 
introduced by Labor, 
when he was Treasurer.

The data also shows that 
while 85 per cent of GP 
visits were bulked billed, 
only 65.4 per cent of pa-
tients had every GP visit 
bulk billed in 2018-19 - 
up from 60.43 per cent 
in 2012-13 - reflecting 
the trend of chronically ill 
older Australians making 
frequent visits to bulk-
billing GPs.

The National Foundation 
for Australia-China Rela-
tions will provide grants 
and commission research 
and training programs 
from 2020.
A former Howard govern-
ment minister has been 
appointed to chair a new 
body set up to improve 
ties between China and 
Australia.
Warwick Smith will chair 
the board of the National 
Foundation for Australia-
China Relations, to be 
headquartered in Sydney 
from next year.
The foundation will pro-
vide grants to support 
Australian business, 
cultural, sporting and 

education sectors, build 
connections in China and 
support community pro-
grams in Australia.
It will also commission 
research, support training 
and coordinate exchange 
programs.
“The foundation is the 
first of its kind,” Foreign 
Minister Marise Payne 
said in a statement on 
Wednesday.
“It will bring together state, 
territory and local govern-
ments, business, educa-
tion institutes, community 
and cultural sectors, and 
Chinese Australian com-
munities to further build 
and strengthen our bilat-
eral engagement.”

Australia-China body set 
to start in 2020
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Motorists using one of 
South-West Sydney’s 
busiest road corridors are 
closer to experiencing 
faster journeys as the first 
stage of a major upgrade to 
Henry Lawson Drive moves 
ahead.
Member for East Hills, 
Wendy Lindsay MP said the 
community will soon have a 
chance to have their say on 
the project, which will de-
liver improved travel times, 
reliability and safety for all 
road users.
“This $100 million project 
is critical for road users to-
day and into the future,” Ms 
Lindsay said.
“The first stage involves 
widening Henry Lawson 
Drive from two lanes to four 
lanes, for 2.2 kilometres 

PROGRESS ON STAGE 1 OF HEN-
RY LAWSON DRIVE UPGRADE

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography  Drummers
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تصوير املناسبات والعزف والدق عالطبل
اتـصلوا بـ  جـايدن على: 

 0415991993

between the M5 Motorway 
and Milperra Road, includ-
ing intersection upgrades 
and bridge work.”
“The bridge near Auld Av-
enue will also be duplicated 
as part of the project, along 
with intersection upgrades 
at Milperra, Newbridge and 
Tower roads.”
“The community will have 
the opportunity to have 
their say on the first stage 
of the plans from Monday 
17 February to Saturday 7 
March 2020.”
“This section of Henry 
Lawson Drive has been pri-
oritised in line with traffic 
and safety data, including 
around Bankstown Airport 
and local industrial and 
residential areas.”
“It’s great to see this vi-

tal project progressing, to 
deliver benefits including 
improved travel times, re-
liability and safety for all 
road users,” Ms Lindsay 
said.
Ms Lindsay said the com-
munity can also expect to 
see road workers in the 
area in the first half of next 
year to carry out essential 
maintenance.
“The work will help provide 
a smoother road surface, 
increase safety and pro-
vide more consistent driv-
ing conditions around the 
intersection of Henry Law-
son Drive and Newbridge 
Road,” Ms Lindsay said.
“Transport for NSW will be 
working between Sunday 2 
February and Friday 1 May, 
weather permitting and ex-
cluding public holidays.”
“To minimise the impact on 
road users, work will be car-
ried out at night, between 
8pm and 5am. Lane clo-
sures and a reduced speed 
limit will also be in place for 
the safety of motorists and 
workers, so please plan 
ahead.”
For the latest traffic up-
dates, call 132 701, visit 
livetraffic.com or download 
the Live Traffic NSW App.
For more information on the 
$100 million upgrade, visit 
the project web page at: 
www.rms.nsw.gov.au/proj-
ects/henry-lawson-drive
MEDIA: Jennifer Mehanna I 
9772 2774

Wendy Lindsay MP

جوزيف أبو خليل ولودي 
أيوب.. حكاية مبدأ والتزام

يف كل مرة كانت تنزل فيها رئيسة قسم سيدني 
الكتائبي لودي فرح ايوب اىل لبنان كانت تعترب 
زيارتها ناقصة ان لم تجتمع بالكتائبي »العتيق« 

الفقيد جوزيف ابو خليل.
الهدف  ان  »الهريالد«  لــ  ايوب  السيدة  وقالت 
من االلتقاء به هو ان تستمد منه صالبة االيمان 
العزم لالستمرار  من  ومزيدا  الكتائبية  بالعقيدة 
يف السري على خطى املؤسسني ومواصلة طريق  

النضال من أجل شعار »اهلل .. الوطن والعائلة«.
العنيد  العتيق،  الكتائبي  بفقدان هذا  انه  وقالت 
مناضال  ولبنان  الكتائب  حزب  يفقد  والشريف 

شرسا كرس حياته لخدمة الكتائب والوطن.




	herald_issue_950_page 01
	herald_issue_950_page 02
	herald_issue_950_page 03
	herald_issue_950_page 04
	herald_issue_950_page 05
	herald_issue_950_page 06
	herald_issue_950_page 07
	herald_issue_950_page 08
	herald_issue_950_page 09
	herald_issue_950_page 10
	herald_issue_950_page 11
	herald_issue_950_page 12
	herald_issue_950_page 13
	herald_issue_950_page 14
	herald_issue_950_page 15
	herald_issue_950_page 16
	herald_issue_950_page 17
	herald_issue_950_page 18
	herald_issue_950_page 19
	herald_issue_950_page 20
	herald_issue_950_page 21
	herald_issue_950_page 22
	herald_issue_950_page 23
	herald_issue_950_page 24
	herald_issue_950_page 25
	herald_issue_950_page 26
	herald_issue_950_page 27
	herald_issue_950_page 28
	herald_issue_950_page 29
	herald_issue_950_page 30
	herald_issue_950_page 31
	herald_issue_950_page 32

