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ارتياح لتحسن السندات  ..وسالمة:املودعون لن خيسروا ودائعهم!

«الصفقة» حتوّل احلكومة إىل «مقاوِمة»..
وخيار اإلنفتاح على سوريا على الطاولة!

التقطت جلنة صياغة البيان
أول إشارة نقدية
الوزاري ّ
دولية ،بارتياح لـ «القفزة
القياسية ألسعار السندات
املستحقة للبنان ،واليت
بلغت  4سنت فاصل واحد
(..»)٪4.1
وعلى طريقة «التعلق
حببال اهلواء» متضي حكومة
الرئيس حسان دياب
يف صياغة خارطة طريق
لالنتقال من الرتقب إىل
نيل الثقة النيابية ،على
خلفية البيان ،املتوقع ان
تعقد اجللسة يف األسبوع
الثاني ،من الشهر املقبل،

على اعتبار ان استعادة
فض ًال
الشعبية،
الثقة
عن ثقة احلراك حتتاج
إىل أسابيع أو أشهر..
واألساس وقف اهلدر
وحماربة الفساد ،وتطمني
مصائر
إىل
املودعني
امواهلم يف املصارف ،على
الرغم من تطمينات حاكم
مصرف لبنان ،بأن ال خوف
على ودائع املواطنني،
اليت سبقه إليها رئيس
مجعية املصارف سيلم
صفري..
أوساط
كانت
وإذا
بعبدا مستنفرة ملواجهة

تحسن يف سعر السندات

انتقادات العهد من النائب
السابق وليد جنبالط إىل
حزب «القوات اللبنانية»
عرب املؤمتر الصحفي لنواب

التفاصيل على الصفحة األخرية
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

ال تفوتوا حضور أمجل
عروض السريك

تكتل اجلمهورية القوية،
«ملفات
عنوان:
حتت
اهلدر يف وزارتي الطاقة
واالتصاالت» ،فإن ما

حيوم يف أجواء املنطقة
من شبهات حرب ،وخطط
لتمرير صفقة القرن أو
برتها و «وأدها» يشغل
سيما
ال
اللبنانيني،
رؤية
على
املراهنني
استقرار عام ،خيرج البلد
دوامة التآكل إىل
من
ّ
حد االنهيار من نظامه
ّ
نظامه
إىل
السياسي
املصريف..
ويف هذا التوجه ،يطمح
حزب اهلل لرؤية حكومة
«حكومة
«التكنوقراط»،

التتمة على الصفحة 21

تركيا سلمت الوفاق منظومة دفاع
جوي ..ومرتزقة أفارقة
التفاصيل على الصفحة 21

فرنسا تبدأ مهمة أوروبية لتأمني
املالحة يف مضيق هرمز
التفاصيل على الصفحة 21

اخلزانة األمريكية تفرض عقوبات
جديدة على وكالة الطاقة الذرية
اإليرانية ورئيسها
التفاصيل على الصفحة 21

اجليش السوري يطهر مدينة
معرة النعمان و 28بلدة وقرية من
اإلرهاب يف ريف إدلب اجلنوبي
التفاصيل على الصفحة 21

طـريقة
بـروك
للـتدريـس.

حـيث الـطموح يـحقق امـكانية
الـحصول على شـهادة جامعـية.
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لـبنانيات

الراعي  :صفقة القرن عالمة حرب رئيس اجلمهورية استقبل طرابلسي والبستاني ووفد مؤمتر احلوار
وحقد ودمار وال ميكن لرتامب أن الالهوتي واطلع من عون روكز على بدء تنفيذ خطة تطبيق القرار 1325
يلغي تاريخ األرض املقدسة

البطريرك الراعي يلقي عظته

املاروني
البطريرك
اسف
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ملا مسي «بصفقة
القرن» واصفا اياها ب «عالمة
احلرب واحلقد والقهر» ،وقال
خالل التأمل الروحي يف بداية
ساعة السجود امام القربان
املقدس على نية لبنان،
مساء امس االول يف كنيسة
الصرح البطريركي يف بكركي:
«إن سجودنا أمام القربان هو
فعل إميان حبضور الرب بيننا،
وفعل شكر هلل على حضوره
معنا وإنقاذنا من كل األزمات
واألنفاق املظلمة اليت مير بها
لبنان ،ولو كنا ما زلنا نعيش
ظلمات على املستوى السياسي
واالقتصادي واملعيشي ،اال
أننا نضع مساء اليوم كل
هذه اهلموم بني يدي الرب
يسوع ،وجندد إمياننا بوجوده
معنا ،ونعرتف أنه يف الفرتة
األخرية قد جنبنا خماطر كثرية،
ونطلب منه أن يواصل إهتمامه
بنا وجيعلنا مجيعا ننظر لألمور
بواقعية ونضع خري وإزدهار
لبنان هدفنا الوحيد من أجل
الشعب الذي ما زال يعاني من
الفقر واجلوع واحلرمان».
اضاف« :كما نذكر اليوم يف
صالتنا ،تابع غبطته ،واقع
األرض املقدسة ،هذه األرض
اليت ولد فيها املخلص يسوع
املسيح ،وعليها جتلى الثالوث
القدوس ،ومت فيها فعل

وتأسست
والفداء
اخلالص
الكنيسة ،ومنها إنطلق االجنيل
املقدس اىل العامل .ال ميكننا
ان نقبل بأن تصبح هذه األرض
أرض احلديد والنار».
وعن «صفقة القرن» قال:
«حنن نأسف على ما يسمى
«صفقة القرن» ،اليت هي
عالمة حرب وحقد ودمار وبغض
وقهر اضايف للناس ،وهذا ما
لن نقبله ونتحمله .ال ميكننا
التسليم مبشيئة انسان قرر أن
يضع جانبا كل التاريخ ،وحقيقة
وجود املسيحيني واملسلمني
واليهود ،وقد عاشوا معا على
أرض مقدسة واحدة كما أراد
اهلل ،وهذه األرض ال ميكن
ان حتمل هذا القرار السياسي
الذي أختذته االدارة األمريكية
او الرئيس األمريكي».
وختم الراعي« :نصلي اليوم
كي جينبنا اهلل مزيدا من الشرور
بسبب هذا املشروع وهذا القرار
الذي اختذه الرئيس األمريكي،
ومن اجل الشعوب املتأملة
واملعذبة .فال سالم إذا مل حُيرتم
االنسان حبقوقه وبكرامته ،وال
سالم بالظلم والقوة .نسأل
رب السالم وسيده ،وقد ُأعلن
السالم من تلك االرض يوم
ميالده ،ان يفتح كل القلوب
ومينحها ان حتمل مبسؤولية بناء
السالم على االرض ،الي ارادها
بسر تدبريه ،ارض سالم ،كي
يعم السالم يف العامل أمجع».

أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ان «اللبنانيني
بتعدديتهم الدينية والثقافية
يعيشون حوارا دائما يف ما
بينهم» ،آمال «أن تبقى عيون
الكنيسة ساهرة على لبنان
وتساعده سياسيا وثقافيا،
ألن املشرق يعيش يف خطر
دائم ،إال أننا نتمتع مبقاومة
نفسية تساعدنا على االستمرار
والبقاء».
كالم الرئيس عون جاء يف خالل
استقباله قبل ظهر امس االول
يف قصر بعبدا ،رئيس اجمللس
البابوي لتعزيز الوحدة املسيحية
كوخ،
كورت
الكاردينال
االسقف املساعد ألبرشية لوس
اجنلوس لألقباط االرثوذكس
املونسنيور كريلس ،مندوب
الكنيسة االرثوذكسية االرمنية
«ايتشميادزين» يف اوروبا
الغربية رئيس االساقفة خاجاك
ابرشية
راعي
بارساميان،
صربا املارونية املطران بولس
Hyacinthe
واالب
روحانا
 ،Destivelleمبناسبة انعقاد
«مؤمتر احلوار الالهوتي» بني
الكنيسة الكاثوليكية والكنائس
االرثوذكسية الشرقية يف لبنان
بضيافة كنيسة انطاكيا للسريان
االرثوذكس يف العطشانة بني
 28اىل  31اجلاري.

كوخ

يف مستهل اللقاء حتدث
الكاردينال كوخ ،شاكرا الرئيس
عون على استقباله للوفد ،وقدم
حملة عن عمل اللجنة ومهامها،
وقال« :نعمل على تعزيز الوحدة
بني الكنائس بعد انقسامها يف
القرن اخلامس ،وقد أعددنا يف
املرحلة االوىل وثيقة تتعلق
باملهمة الكنسية لكنائسنا،
أما الوثيقة الثانية ،فتناولت
التواصل خالل القرون اخلمسة
االوىل ،ومن ثم كرسنا عملنا
لالهوت االسرار .وهلذه الغايات
تعقد اللجنة مجعية عامة بشكل
دوري بضيافة بطريرك السريان
االرثوذكس مار افرام».
ولفت اىل أن «اللجنة تعقد
كل سنة اجتماعني احدهما يف
روما واآلخر يف دولة مشرقية،

وعمل اللجان النيابية ،اضافة
اىل شؤون تربوية واجتماعية
ومطالب اهالي بلدة امليه وميه
والصعوبات اليت تواجههم يف
مسألة حتديد امالكهم».

البستاني

واستقبل الرئيس عون ايضا،
النائب فريد البستاني وعرض
معه حاجات منطقة الشوف
ومواضيع امنائية اخرى».

الرئيس العماد ميشال عون يف احد استقباالته
وقد اختارت لبنان ليكون مركزا
الجتماعها الثاني هلذا العام».
ورأى أن «لبنان يواجه العديد
من التحديات والصعوبات،
نصلي ونأمل أن يتخطاها»،
مؤكدا أن «هذا البلد جيسد مثاال
للحوار ويتمتع بتعددية ثقافية
ودينية هي حمط اهتمام،
وال بديل عن احلوار وحنن من
هذا املنطلق نرحب باملبادرة
بإنشاء
القاضية
الرئاسية
«اكادميية االنسان للتالقي
واحلوار» يف لبنان ونتمنى هلا
النجاح واملستقبل الباهر».

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
متمنيا له النجاح يف مهامه،
الفتا اىل أن «لبنان جيمع خمتلف
الكنائس املتفرعة من الديانة
املسيحية اليت تؤمن باالجنيل
وبالسيد املسيح» ،مؤكدا «اننا
يف الكنائس الشرقية نعيش
حوارا دائما وهذا النموذج
الذي نعيشه يتفاعل ايضا
مع املسلمني يف لبنان الذين
يتشكلون بدورهم من مجيع
فروع الديانة االسالمية».
وشدد على «اهمية احلوار الدائم
بني خمتلف الديانات يف لبنان،
وأمل أن تبقى عيون الكنيسة
ساهرة على لبنان وأن تساعده
سياسيا وثقافيا ،ألن املشرق
يعيش يف خطر دائم ،إال أننا
يف املقابل نتمتع مبقاومة نفسية
كي نستمر ونبقى».
وقال« :ألننا نؤمن باحلوار
والتالقي ،تقدمنا اىل االمم
املتحدة مببادرة ليكون لبنان
مركزا ألكادميية االنسان للتالقي

السندات الدولية للبنان املستحقة يف آذار تسجل قفزة
قياسية بفعل آمال السداد

السيادية
السندات
سجلت
اللبنانية املستحقة السداد يف
آذار قفزة قياسية امس االول
اخلميس ،مما يشري إىل تنامي
آمال املستثمرين بأن اإلصدار
البالغ قيمته  1.2مليار دوالر
رمبا جيري سداده على الرغم
من أن البالد تصارع أسوأ أزمة
اقتصادية يف عقود ،وفق ما
اشارت وكالة «رويرتز».
ولفتت الوكالة اىل ان معنويات
السوق جتاه لبنان املثقل
بالديون حتسنت منذ أن طلب
رئيس احلكومة حسان دياب
أمس من احلكومة واملصارف
خطة الستعادة الثقة وختفيف

أزمة سيولة.
وقد قفزت السندات الدولية
اللبنانية املستحقة السداد يف
آذار  ،2020وهو اإلصدار األقرب
استحقاقا 4.1 ،سنت وهى أكرب
زيادة مسجلة
يف يوم واحد ،رغم أنها ما زالت
تبلغ  80.5سنت فقط للدوالر.
ويف حني جيري تداول السندات
اللبنانية األطول أجال عند أقل
من نصف قيمتها األمسية ،وهو
ما يشري اىل احتماالت مرتفعة
لتخلف عن
سداد الدين أو إعادة هيكلة
يف مرحلة ما ،فإن السوق تركز
على ما إذا كانت احلكومة ستفي

السداد

يف

آذار

بالتزامات
املقبل.
وقال نافذ صاووك كبري
اخلرباء االقتصاديني وحملل
األسواق الناشئة يف أوكسفورد
ايكنوميكس إن معنويات السوق
تلقت دفعة بعد اجتماعات يوم
امس االول اخلميس بني وزراء
ومسؤولني مصرفيني ملناقشة
كيفية ختفيف األزمة.
وأضاف صاووك يف تعقيب
بالربيد االلكرتوني «املناخ العام
«مطمئن» ألن اجلميع حياولون
ارسال إشارات اجيابية توحي
بأننا لسنا بعد على حافة األزمة
وأننا ما زال لدينا وقت ..أظن

أن األسواق تعترب أن ذلك يعين
أن اإلصدار املستحق يف اذار
سيجري تسديده».
وقال سليم صفري رئيس
مجعية املصارف يف لبنان الذي
حضر اجتماع االمس ،لرويرتز
«مع تشكيل جملس الوزراء
اجلديد ،نعتقد أن املسار إىل
التعايف قد بدأ ...وترية التعايف
مرتبطة بإصالحات جملس الوزراء
واالستقرار السياسي .شعرنا بأن
احلكومة على دراية بالتحديات
املالية وجعلت من التعايف
االقتصادي أولوية عليا».
وأضاف صفري أن لبنان «اجتاز
العاصفة».

واحلوار ،وذلك بهدف تعارف
الشعوب على خمتلف الثقافات
والديانات والقيم ،وتطوير
ونشر املعرفة ما من شأنه أن
يساعد على توطيد السالم».
ولفت اىل أننا «اآلن يف طور
حتديد معامل هذه االكادميية
والبدء بتنفيذها عرب الذين
يرغبون باملشاركة فيها .وقد
نالت يف اجلمعية العامة لالمم
املتحدة  165صوتا من اصل 167
بعدما امتنعت كل من الواليات
املتحدة واسرائيل عن التصويت
لصاحلها .ونتمنى منكم العمل
على تشجيع اجلميع للمساهمة
يف إنشاء هذه االكادميية».

طرابلسي

اىل ذلك كانت للرئيس عون
لقاءات سياسية ،فاستقبل
النائب ادكار طرابلسي وعرض
معه «االوضاع العامة يف البالد

عون روكز

كما استقبل الرئيس عون،
رئيسة «اهليئة الوطنية لشؤون
املرأة اللبنانية» كلودين عون
روكز اليت اطلعته على بدء تنفيذ
خطة العمل الوطنية لتطبيق
القرار رقم  1325الصادر عن
جملس االمن الدولي الذي حيدد
املسار حنو جمتمع العدالة وعدم
االقصاء من خالل برنامج عمل
حول املرأة والسالم واالمن».
واشارت السيدة عون روكز اىل
أن «قرار جملس االمن الرقم
 1325ابرز الدور الذي للمرأة ان
تلعبه يف حتقيق شروط السالم
واالمن يف اجملتمعات االنسانية،
التامة
بأهليتها
فاعرتف
للمشاركة اسوة بالرجل يف بناء
هذه اجملتمعات ويف قيادتها
يف املسار االصالحي توصال اىل
حاالت السالم واالمان» ،الفتة
اىل أن «اهليئة تعمل على تطبيق
هذه اخلطة».

سليم صفري :اجراءات املصارف موقتة
وتدابري استثنائية الدارة األزمة

صفري مع رئيس وأعضاء مكتب مجلس نقابة املحررين
أعلن رئيس «مجعية املصارف
سليم
الدكتور
اللبنانية»
صفري ،خالل لقائه نقيب
حمرري الصحافة اللبنانية جوزف
القصيفي وأعضاء مكتب جملس
النقابة نافذ قواص وجورج
شاهني وعلي يوسف ،أن «ال
خوف على الودائع يف املصارف
اللبنانية ،وسعر الصرف الرمسي
للرية اللبنانية ما زال حمافظا
على مستواه ،وسوق الصريفة
ال ميثل سوى  6إىل  7يف
املائة من سوق النقد» ،مؤكدا
أن «اإلجراءات اليت أختذتها
املصارف بعيد  17تشرين االول
املنصرم ،هي إجراءات موقتة
وتدابري استثنائية الدارة األزمة
الطارئة ،واألمور ستعود اىل
طبيعتها قريبا مع بدء انطالقة
احلكومة اجلديدة ،حيث ملست
جدية من رئيسها الدكتور
حسان دياب يف إعطاء االولوية
يتعطش
اليت
لالصالحات
اللبنانيون لتحقيقها كممر الزامي
النقاذ البالد».

من جهة ثانية ،شدد صفري
على «وجوب أن مييز اللبنانيون
بني أدوار املعنيني بهذه
ومصرف
احلكومة
االزمة:
لبنان واملصارف» ،موضحا أن
«التنسيق القائم بني حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة
مستمر،
املصارف
ومجعية
وهو ضروري يف هذا الظرف
االستثنائي الذي مير به لبنان».
ورأى أن «التفكري اليوم بعد
تشكيل احلكومة اجلديدة ،جيب
أن يكون خمتلفا عما كان عليه
قبل ثالثة أشهر .وحنن اليوم
أمام مرحلة جديدة وينبغي أن
يبدأ البحث عن سياسة واضحة
القطاعات
لتنشيط
وفاعلة
االنتاجية ،ويف مقدمتها الصناعة
الوطنية .وال نريد أن يستمر
التشاؤم ألن الوقت اليوم هو
وقت عمل والسعي اىل تعزيز
الثقة بلبنان .ومن الضروري
منح اجملال للحكومة اجلديدة كي
تقلع وتتمكن من اعطاء النتائج
املتوخاة».
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لـبنانيات

اجلمهورية :وعد حكومي :اإلجنازات خالل  100يوم ..وقرارات حول تسهيالت مصرفية

كتبت صحيفة «اجلمهورية» تقول:
إرتسم مشهد مقلق على امتداد
الشرق األوسط ،بعد اإلعالن عن
املسماة
االمريكية
السالم
خطة
ّ
ّ
ّ
خصوصًا
القرن»،
«صفقة
ّ
أنها تفرض خريطة جديدة يف
املنطقة ،تنذر بتداعيات خطرية
تهدد ّ
العربية احمليطة
كل الدول
ّ
ّ
بفلسطني.
هذا الواقع املستجد ،أثار موجة
من االعرتاض على الصفقة بدءًا
من فلسطني وجوارها ،وصو ًال
اىل لبنان ُ
درج يف بنك أهداف
امل َ
يهدد
«صفقة القرن» ،والذي
ّ
إسقاط حق الفلسطينيني بالعودة
اىل ديارهم ،بتوطينهم على
ارضه.
وربطًا بذلك ،جاهر لبنان الرمسي
تهدد
برفض هذه الصفقة اليت
ّ
ّ
متسكه باملبادرة
وأكد
كيانه،
ّ
ُ
قرت يف
العربية للسالم ،اليت أ ّ
قمة بريوت عام  ،2002خصوصًا
جلهة حق عودة الفلسطينيني إىل
أرضهم وقيام دولتهم املستقلة
وعاصمتها القدس».

عون وعباس

ّ
واكد على ذلك رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،يف اتصال
السلطة
رئيس
مع
اجراه
عباس.
حممود
الفلسطينية
ان عون ّ
هنأ عباس ،أثناء
وعلم ّ
االتصال الذي اجراه به ملناقشة
تداعيات الصفقة ،مبظاهر الوحدة
ّ
جتلت بردات
الفلسطينية اليت
املوحدة بني غزة والضفة
الفعل
ّ
ادى اليه التعاون
الغربية ،وما ّ
بني السلطة و»محاس» ،داعيًا
اىل مزيد من الوحدة بني خمتلف
املكونات الفلسطينيةّ ،
ألنها من
اهم مقومات الصمود يف مواجهة
هذه الصفقة.
ّ
وذكر عون عباس مبضمون
كلماته امام القمم العربية بدءاً
من قمة عمان اليت ُعقدت يف
 29آذار  ، 2017واليت ّ
حذر
ّ
التفكك العربي
فيها من خماطر
يف مواجهة العدو اإلسرائيلي
وخماطر التفاهمات اجلارية على
حساب الشعب الفلسطيين ،يف
وقت ينشغل فيه العرب حبروبهم
ّ
وذكر عون مبا قاله يف
الداخلية.
ً
«ان خطورة املرحلة
:
ا
حرفي
كلمته
ّ
ّ
حتتم علينا وقف احلروب الداخلية،
وإلاّ ذهبنا مجيعًا فرق عمولة ّ
حل
مل يعد بعيدًا».
وانتهى عون باإلشارة اىل مواقف
مماثلة قي قمة الرياض العام
 2018ومن بعدها يف القمة
األخرية يف تونس العام املاضي.
«ولكن لألسف إما جتاهلوا
حتذيراتنا أو اهملوها لكن النتيجة
كانت واحدة».

وعد بلفور جديد

وفيما ّ
اكد رئيس احلكومة حسان
ان «القدس ستبقى
دياب
ّ
وصف
والقضية»،
البوصلة
رئيس اجمللس النيابي نبيه
بري الصفقة ّ
بأنها «وعد بلفور
جديد إلنهاء القضية الفلسطينية
بالكامل ،وصفقة جتهض آخر
ّ
تبقى من احللم الفلسطيين
ما
بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها
القدس الشريف ،وهي رشوة
لبيع احلقوق والسيادة والكرامة
واألرض العربية الفلسطينية
مبال عربي .وحنن يف لبنان
معنيون بها ،إضافة اىل الدفاع
عن فلسطني ،من أجل الدفاع عن
وطننا وشعبنا».
واذ لفت بري اىل تقدميات ترامب

اجملانية اىل رئيس احلكومة
االسرائيلية بنيامني نتنياهو بدءًا
بالقدس ،ثم اجلوالن ،قال« :اكاد
ان اجلنوب اللبناني ما
أجزم انه لو ّ
قدمه اىل
زال حمت ًال ،لكان ترامب ّ
نتنياهو ،والفضل يبقى للمقاومة
يف حتريره ونزع هذه الورقة من
يده».
الصفقة
وفيما تعالت الدعوات داخليًا
ّ
مؤكدة على
لتحصني الداخل،
وحدة املوقف اللبناني من
رفض التوطني ،قالت مصادر
ديبلوماسية خبرية يف الشأن
«ان
االمريكي لـ»اجلمهورية»:
ّ
لبنان ُيعترب من إحدى احللقات
األضعف يف املنطقة ،خصوصًا
يف ظل األزمة اليت يعانيها،
ومن هنا ،وبعد اعالن «صفقة
ّ
حيضر نفسه لكل
القرن» جيب ان
االحتماالت والسيناريوهات».
أن هذه
ولفتت املصادر ،اىل ّ
الصفقة حبلى بالتداعيات على
مساحة الشرق االوسط ،وليس
يف اإلمكان تقدير سقفها من
اآلن.

سباق

سياسيًا ،يبدو الداخل اللبناني
يف سباق مع األزمة ،ويبدو
الطاقم السياسي مستنفرًا على
كل مستوياته حبثًا عن خمارج
وحلول للتعقيدات املستحكمة
املتيسر
ان من
بها .وال يبدو ّ
ّ
ولوجها بسهولة بالنظر اىل اإلرث
السلبيات الناجتة من
الثقيل من
ّ
السياسات اليت اتبعتها السلطة
احلاكمة يف السنوات األخرية،
واغرقت البلد بأهله يف وحول
أزمة كارثية.

اجراءات موجعة

والالفت يف هذا السياق ،ما
أشار إليه رئيس اجلمهورية ،حول
اجراءات قاسية وموجعة يف سياق
معاجلة األزمة ،حيث ابلغ زواره
«ان االزمة االقتصادية
امس،
ّ
 املالية تبقى االخطر ،حيث الاالنتاج وال املال متوفران بعد
اعتماد لبنان لسنوات خلت على
االقتصاد الريعي .لذلك ،حنن
اليوم يف صدد معاجلة هذين
الوضعني الصعبني ،واإلجراءات
اليت ُ
ستتخذ ستكون قاسية ورمبا
تفهم املواطنني
موجعة ما يتطلب ّ
هلذا االمر».
وفيما ُأثريت تساؤالت حول
املقصد الرئيسي من حديث رئيس
اجلمهورية عن اإلجراءات املوجعة،
قالت مصادر قريبة من بعبدا
لـ»اجلمهورية»« :ما لفت اليه
رئيس اجلمهورية ليس جديدًا وال
مفاجئًا ،ومن يستعرض سلسلة
القرارات اليت اقرتحتها «الورقة
اإلقتصادية» اليت صدرت عن
الورشة اليت ُعقدت يف بعبدا قبل
استقالة احلكومة السابقة ،تتحدث
عن مثل هذه اإلجراءات .مشرية
ان هذه الورقة هي من بني
اىل ّ
األوراق املطروحة يف لقاءات
السراي اإلقتصادية واملالية
والنقدية امس مع الوزراء
املعنيني واملراجع املالية اللبنانية
والدولية.
أن ما
ولفتت املصادر ،اىل ّ
بلغه الوضع من خطورة ال ميكن
شد األحزمة على اكثر
جتاوزه بغري ّ
من مستوى .وان اإلقدام على
قرارات قاسية وموجعة للخروج
من النفق امر واجب الوجوب ولو
لفرتة معينة ،تؤدي اىل اخلروج
مما حنن فيه من أوجه األزمة

املتفاقمة .وانتهت هذه املصادر
اىل ضرورة انتظار املقررات اليت
سيفضي اليها اجلهد املبذول يف
السراي ،حتضريًا للبيان الوزاري،
داعية اىل التجاوب معها
وإحياء للثقة املفقودة بالدولة
واملؤسسات.

بري

يف املقابل ،برز موقف الرئيس
«ان عملية
بري ،الذي اعترب
ّ
اإلنقاذ ليست مستحيلة وليست
وان
ايضًا يف منتهى الصعوبة.
ّ
احلكومة أمامها فرصة من  3اىل
 4اشهر بعد نيلها الثقة ،شرط
اإلبتعاد عن النزاعات والتوترات،
وان لبنان ال ميكن
خصوصا
ّ
يتقدم من خالل املمارسة
ان
ّ
الطائفية ،بل من خالل احلفاظ
على املؤسسات».

دياب

اىل ذلك ،قالت اوساط رئيس
ّ
انه مدرك حلساسية
احلكومة
الوضع اللبناني ،وحجم املشكلة
اليت بلغها الوضع االقتصادي
واملالي يف لبنان ،وعلى هذا
ينصب العمل احلكومي
االساس
ّ
يف هذه الفرتة إلجياد العالجات
الالزمة.
«ان
واذ لفتت االوساط اىل
ّ
املرحلة املقبلة تتطلب الكثري من
وان
اجلهد واملثابرة ،خصوصًا
ّ
حجم املشكلة كبري جدًا ،واذا كان
ّ
يشكل عام ًال مهمًا
الدعم اخلارجي
ومساعدًا جدًا يف معاجلة األزمة ،الاّ
ان ذلك ال يعين ان ننتظر اخلارج
ّ
حيرك مساعداته يف اجتاه
لكي
ّ
لبنان ،بل ان نبادر اىل حتريك
عجلة العمل بأقصى طاقاتها.
فسقوط البلد يعين الالعودة،
وهدفنا األول واألخري هو منع
سقوط البلد ،وهذا ما نأمل ان
نتمكن من حتقيقه يف القريب
العاجل ،وتنجح احلكومة يف وقف
املسار االحنداري وحتوير املسار
حنو االنفراج».
«ان املهمة
وكشفت االوساط،
ّ
احلكومية االنقاذية ،ستنطلق حتمًا
بعد نيل احلكومة الثقة من جملس
النواب ،وما جيري حاليًا هو
وضع خطة العمل ،اليت نعتربها
ان االرقام
«نوعية» ،خصوصًا ّ
اليت يف حوزتنا حول الوضع
االقتصادي واملالي بشكل عام،
ليست سوداوية ،وربطًا بذلك
نستطيع ان ّ
ان هناك حالة
نؤكد ّ
مرضية موجودة ،وصعبة ،الاّ ّ
انها
ّ
ليست مستعصية ،بل هي قابلة
للعالج».
ان خطة عمل
واشارت املصادرّ ،
ستتحدد عناوينها يف
احلكومة،
ّ
البيان الوزاري هلا ،حيث تعكف
اللجنة الوزارية على صياغة بيان
وزاري خمتلف عن كل البيانات
اليت سبقته.
وردًا على سؤال ،قالت األوساط،
ّ
حتضر إلجنازات
ان احلكومة
ّ
سريعة ،وخالل فرتة ال تزيد عن
مئة يوم ،يبدأ سريانها من حلظة
نيل احلكومة الثقة يف جملس
فالتوجه لدى احلكومة هو
النواب.
ّ
تقدم كل وزارة اجنازًا خالل
ان
ّ
ً
ان لدى كل
ا
علم
الفرتة،
هذه
ّ
الوزراء النية والرغبة واالندفاع
حنو العمل واالنتاج ،خصوصًا ان
ال متاريس بني بعضهم البعض،
يسجل
وال احد منهم يريد ان
ّ
نقاطًا على اآلخر ،وال احد منهم
انتصارا سياسيًا،
يسجل
يريد ان
ّ
ً
وال ان يبين زعامة سياسية .بل
تضم نوعًا جديدًا من
ان احلكومة
ّ
ّ

حمددة
الوزراء لكل منهم مهمة
ّ
ضمن وزارته على طريق معاجلة
االزمة.
ورشة اقتصادية
اىل ذلك ،ترأس دياب األربعاء
مالية-
«ورشة
املاضي،
اقتصادية» يف السراي احلكومي،
يف حضور وزراء :املال غازي
وزني ،التنمية اإلدارية والبيئة
االقتصاد
قطار،
دميانوس
والتجارة راوول نعمة ،والصناعة
عماد حب اهلل ،حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،رئيس
مجعية املصارف سليم صفري،
رئيس جلنة الرقابة على املصارف
مسري محود ،األمني العام جلمعية
املصارف مكرم صادر ،واألمني
العام جمللس الوزراء حممود
مكية.
ّ
اجملتمعني
مصادر
وعكست
اجواء اجيابية ،والسيما لناحية
بأن الوضع االقتصادي
التأكيد ّ
واملالي ليس سوداويًا ،بل
هناك اجيابيات ُيبنى عليها على
طريق املعاجلة .وكذلك على
صعيد تقديم تسهيالت مصرفية
للحصول على الدوالر األمريكي
كما على اللرية اللبنانية وايضًا
حول التحويالت اىل اخلارج ،امنا
ليس بطريقة مفتوحة.

قرارات منتظرة

ّ
انه ّ
مت يف
وكشفت املصادر
خالل االجتماع احلديث عن قدرات
لبنان املالية واقرتاحات للحلول
واملعاجلة ،وحتديدًا يف نقطة
أساسية هي استحقاقات لبنان
املالية باليوروبوند واملستحقة
يف أشهر آذار نيسان وحزيران
ّ
ومت
وقيمتها  2,5مليار دوالر،
االتفاق ان ُيستكمل االجتماع
سيقدم
يوم االثنني املقبل ،حيث
ّ
حاكم مصرف لبنان اقرتاحات
حلول لسندات اليوروبوند ومشكلة
شح السيولة بالدوالر .وعلمت
ان االثنني املقبل،
«اجلمهورية»ّ ،
سيكون يوم القرارات الكبرية
اليت ُ
ستتخذ على هذا الصعيد.
حكومية
مصادر
وابلغت
«ان رئيس
«اجلمهورية» قوهلا:
ّ
احلكومة طلب إجراءات فورية
للخروج من أزمة املصارف
مع املودعني ،تبدأ خبطة لبدء
استعادة الثقة .وقد جرى
حبث معمق حول شح السيولة،
وطلبت املصارف من حاكم البنك
موحدة تعتمد
املركزي إجراءات
ّ
معيارًا موحدًا حلل األزمة النقدية.
ّ
ومت الرتكيز بشكل أساسي على
كيفية إستعادة الثقة باملصارف،
حتى ال تفشل احللول وتراوح
مكانها .وقد ابلغ دياب اجملتمعني
انه ّ
ّ
تلقى اشارات إجيابية من دول
ً
ً
عديدة ،متوقعا ترمجتها عمليا بعد
نيل احلكومة الثقة.

لجنة البيان

يف سياق متصل ،مل تعقد اللجنة
الوزارية لصياغة البيان الوزاري
اجتماعها الذي كان مقررًا امس
يف السراي ،بسبب تداخل
وتأجل اىل ما
االجتماعات املالية،
ّ
بعد ظهر اليوم.
ان االجتماع األخري للجنة
وعلمّ ،
سيكون عند الساعة الثالثة من
بعد ظهر السبت ،ولن تغادر اللجنة
السراي الاّ عند االنتهاء من البيان
وإحالته إىل االمانة العامة جمللس
الوزراء لتوزيعه على الوزراء قبل
حتديد جلسة إلقراره يف القصر
اجلمهوري واملرجحة يوم الثالثاء
او األربعاء من األسبوع املقبل.

حبشي :استعمال أموال إدارة عامة لغايات
سياسية هي الفساد بعينه

عقد عضو «تكتل اجلمهورية
القوية» النائب أنطوان حبشي
مؤمترا صحافيا يف نادي
الصحافة ،تناول فيه ملفات
اهلدر يف وزارتي الطاقة
واالتصاالت ،وقال« :إن املؤمتر
حول ملفات اهلدر يف وزارتي
الطاقة واالتصاالت سيتناول
ملفات هلا عالقة بالطاقة واملياه
ووزارة االتصاالت ،تابعتها انا
وزمالئي منذ فرتة لنقوم بدورنا
الرقابي .وإن إشراك الرأي العام
بهذه املسألة ضروري ألن من
مسؤوليته املتابعة ،فالفساد
واهلدر باملال العام أوصلنا إىل
احلال اليت حنن فيها ،ونبهنا يف
هذه املسائل منذ زمن طويل».
أضاف« :كل اجلهات السياسية
تتحدث عن الفساد ،وال ميكننا
ان حندد مسؤوال ،كأن الفساد
جاء من املريخ وبات تداول
الكلمة موضة».
وأشار إىل أن الفساد يأتي
عرب طريقتني :إما بالسرقة
املوصوفة ،وإما سوء إدارة
املال العام ،وقال« :اليوم مبا
سنعرضه ،هناك هدر للمال
العام وسوء استعمال قد يصل
بالتوصيف اىل حدود السرقة».
أضاف« :إن املمر االلزامي حلل
مشكلة الفساد هو القضاء .وإذا
كان مرتبطا بالسلطة التنفيذية
اليت تعينه ويفقد قدرته على
احملاسبة ،كل ما نقوله ال معنى
له ولب املسألة الوصول اىل
قضاء مستقل قادر ان حياكم.
من دون أدنى شك ،هناك
مشاكل يف القضاء ،لكن هناك
قضاة يتمتعون بالنزاهة».
وتابع« :بعد  17تشرين،
ليس كما قبله وكثر حترروا،
مستاؤون
موظفون
فهناك
من طريقة اإلدارة والتيارات
السياسية اليت متعن بالفساد
وهدر األموال ،قدموا لنا مجلة
بطلبات
وتقدمنا
معلومات،
للحصول على املعلومات .لقد
قدمنا مجلة كتب يف االتصاالت
والطاقة .وبعد مرور كل املهل
القانونية ،كهرباء لبنان وجملس
االمناء واالعمار قدما املعلومات.
أما كهرباء قاديشا فلم تسلمنا
منشآت
ومثلها
املعلومات،
النفط ووزارة االتصاالت .عندما
ال يعطوننا املعلومات ،نصبح
على قاب قوسني من اليقني
أن هناك فسادا واملعلومات اليت
وصلتنا حقيقية».
وأردف« :حنن متجهون حنو
القضاء ،حيث مل حنصل على
املعلومات .وإذا تذرع القضاء،
بأال مراسيم ،سنرى أن هناك
قضاة ضليعني بهذه املسألة
وال يريدون حصول الشعب على
احلقيقة».
ورأى أن «حجم اهلدر ،يدل على
أن املشكلة ليست مبوظف ،إمنا
بنهج سياسي» ،وقال« :يف
كهرباء قاديشا ،مل يقدموا ما
طلبناه وتذرعوا بأنهم مل يدققوا
يف السنوات األخرية ،وهذا غري
منطقي ،وعدم اعطائنا املوازنات
يدل على أنهم رمبا حياولون
تسوية الوضع».
أضاف« :مل حنصل على أي
معلومة من منشآت النفط ،ألن
املسؤولني لو اعطونا املوازنة

لعرفنا كيف تدخل األموال اليها
وكيف تصرف».
وتابع« :إن استعمال أموال إدارة
عامة لغايات سياسية هو الفساد
بعينه ،فهناك جمموعة مستندات
سنسلمها إىل الصحافيني يف
نهاية هذا املؤمتر».
وعن معمل الزوق ،قال« :طلبنا
معلومات عن عقود الرتاضي يف
املعمل ،ودرسنا الرد بالتفصيل،
وتوصلنا إىل أن هناك خطة
وضعها الوزير جربان باسيل
تقوم على تأهيل معملي اجلية
والزوق وتأهيلهما يكفي لسنة
 2027وفق كتاب معطى من أبي
خليل لكهرباء لبنان .إن املستند
يؤكد أن العمل يف املعملني
يدوم حتى عام  ،2027إال أننا
تفاجأنا بالوزيرة ندى بستاني
تؤكد أن التأهيل سيتوقف،
وسيتم بناء معمل آخر .لقد طلبنا
كل العقود وما ارسل لنا مجعناه،
ومعالي الوزيرة بستاني تعترب ما
نقوله نكدا سياسيا .أما مصدر
معلوماتنا فمن عضو يف فريق
عمل التيار الوطين احلر مستاء
وجالس معهم على الطاولة ،ولن
يعرفوا من هو».
ويف موضوع االتصاالت ،أكد
حبشي أننا «قدمنا كتابني عن
عقود متت وعلمنا انها رست على
شركات ومت الحقا فسخها وذهبت
لشركات أخرى بقيمة أعلى وأال
يصلنا شيء من املعلومات اليت
نريدها من االتصاالت نعتربه
رفضا ضمنيا يؤكد شكنا».
وأضاف« :عندما ال نعطى
املعلومات شكنا يزيد ،ويف يدنا
مستند يؤكد ان أوجريو تدفع
التأمني الصحي الشخصي للمدير
العام وهو  $6527سنويا».
وكشف أن «أي تناقض مصاحل
واي شفافية عندما تكون فاتورة
السوبر ماركت ملدير عام أوجريو
 28مليون لرية».
وتابع حبشي «حولنا كل هذه
امللفات اىل اخبار ووضعها بيد
اجلهات املختصة وبيد الرأي العام
اللبناني والناس املوجودين على
الطرقات وبيد أبناء كسروان
وبعلبك
وزحلة
واالشرفية
اهلرمل» .وأكد أن «أهل بعلبك
اهلرمل أوىل باألموال املهدورة
يف صفقات الرتاضي».
وتوجه للنائب حسن فضل اهلل،
وقال« :زميلي حسن فضل اهلل
الذي لطاملا مسعته يتحدث عن
ملفات فساد ،إذا كان بيدك
ملفات ولك النية مبحاربة الفساد
تفضل لنضع يدنا بيد بعضنا
حملاربته أما إذا كنا منلك معلومات
وال نعرضها فذلك يثبت ان هناك
تواطؤا وهذا ما ال امتناه».
واضاف« :اليوم أخذنا عينة يف
الطاقة وهو معمل الزوق ،و»إذا
معمل الزوق هكذا ،فماذ يكون
دير عمار واجلية؟».
واعترب حبشي أن «هناك مستندات
تدل ان هناك هدرا للمال العام
ومتنى ان يكون القضاء منزها
باألشخاص اليت ستحكمه».
وتوجه إىل الشعب اللبناني،
قائال« :رأيت كيف حققت
إجنازات بعد  17تشرين ما كان
ميكنك حتقيقها سابقا ،عليك ان
تستمر ،وها حنن نعطيك الدليل
على الفساد الذي تتحدث عنه».
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لـبنانيات

عبد الصمد بعد اجتماع جلنة البيان الوزاري:

دياب استقبل سفريين وتلقى برقيات تهنئة ودعوة
لقداس مار مارون

دياب اكد ان اللجنة قطعت شوطا كبريا ومستمرون
لالنتهاء من الصياغة قبل نهاية هذا األسبوع كاجيان :ال إصابات بفريوس كورونا بني
اجلالية الصينية يف لبنان

رئيس الحكومة حسان دياب مرتئسا جلسة مجلس الوزراء
ترأس رئيس جملس الوزراء
حسان دياب مساء امس االول
يف السرايا احلكومية االجتماع
السادس للجنة الوزارية املكلفة
صوغ البيان الوزاري يف حضور
اعضاء اللجنة نائب رئيس
احلكومة وزيرة الدفاع زينه
عكر والوزراء :دميانوس قطار،
ناصيف حيت ،غازي وزني،
راوول نعمة ،عماد حب اهلل،
رمزي مشرفية ،طالل حواط،
ماري كلود جنم ،منال عبد
الصمد جند ،فارتينيه أوهانيان،
واالمني العام جمللس الوزراء
القاضي حممود مكية ،واملدير
العام لرئاسة اجلمهورية انطوان
شقري ،ومستشار رئيس احلكومة
خضر طالب.

عبد الصمد

وبعد االجتماع ادلت وزيرة
االعالم بالتصريح التالي« :يف
جلسة اللجنة الوزارية لصياغة
البيان الوزاري اليوم ،أكد دولة
رئيس جملس الوزراء الدكتور

حسان دياب ،أن اللجنة قطعت
شوطا كبريا يف طريق إجناز
البيان ،مشددا على املتابعة
بالنشاط نفسه ،لالنتهاء من
صياغة البيان قبل نهاية هذا
األسبوع ،قبل عرضه على
جملس الوزراء مطلع األسبوع
املقبل إلقراره ،متهيدا لطلب
نيل الثقة من جملس النواب،
ومنوها باجلهود املبذولة من
قبل أعضاء اللجنة».
واضافت« :تلقت اللجنة بارتياح
األنباء عن القفزة القياسية
ألسعار السندات املستحقة
للبنان واليت بلغت  4سنت
فاصل واحد .وستستمر يف
مناقشة بنود البيان الوزاري،
واإلصالحات الواردة فيه ،على
أن تستكمل اجتماعاتها مساء
اجلمعة (امس)».
واشارت الوزيرة عبد الصمد
إىل أن «يوم غد سيشهد
ورشيت عمل ،واحدة اقتصادية،
والثانية قضائية رقابية».

حيت التقى سفراء ستانسيت :نقلت دعم
النروج وضرورة تنفيذ القرار 1701

وزير الخارجية ناصيف حتي
استهل وزير اخلارجية واملغرتبني
الدكتور ناصيف حيت نشاطه
امس االول يف قصر بسرتس،
بلقاء مع سفرية النروج ليين
ستانسيت ،اليت أوضحت بعد
اللقاء أنها نقلت للوزير حيت
دعم بالدها القوي «للبنان الذي
مير بهذه االوقات العصيبة».
وقالت« :راجعنا ملفات التعاون
الثنائي واليت تشمل مواضيع
عدة وحتظى بدعمنا ،إىل جانب
التعاون يف مسائل متعددة
حيث نتشارك القيم واملصاحل
نفسها ،وكبلدين صغريين
نعتمد على القانون الدولي
كأساس لنا .ونشدد على
ضرورة تنفيذ القرار 1701

وندعم عمل قوات اليونيفل».
وأكدت حرص بالدها على
وجوب «استمرار العمل من
أجل التوصل اىل سالم ما
بني اسرائيل وفلسطني ،مبين
على قرارات األمم املتحدة وما
تفضي اليه املفاوضات».
ثم استقبل الوزير حيت على
التوالي كال من سفراء :مصر
ياسر حممد علوي ،كوبا الكسندر
موراغا ،الصني وانغ كجيان،
كازخستان
بأعمال
القائم
يرزهان كاليكينوف.
كما التقى سفري بنغالدش
عبد املطلب ساركر يف زيارة
وداعية ملناسبة انتهاء مهامه
الديبلوماسية يف لبنان.

دياب مستقبال سفري الصني

استقبل رئيس جملس الوزراء
الدكتور حسان دياب ،قبل
ظهر امس االول ،يف مكتبه يف
السرايا احلكومية سفرية دولة
النروج ليين ستانسيت وعرض
معها العالقات الثنائية وسبل
تطويرها.

سفري الصني

بعدها ،استقبل الرئيس دياب
سفري مجهورية الصني الشعبية
وانغ كاجيان  wang kajianالذي
قال بعد اللقاء« :نقلت للرئيس
حسان دياب تهنئة وحتيات
رئيس الوزراء الصيين ،وناقشنا
سبل التعاون بني احلكومتني
الصينية واللبنانية يف املرحلة
القادمة ،وأكدت له دعم الصني
لسيادة لبنان ووحدة أراضيه،
كما أكدنا رغبتنا يف التعاون
يف جماالت سياسية واقتصادية
وانسانية وثقافية على أساس
مبادرة «حزام وطريق».
اضاف« :كما أكدنا رغبتنا يف
مواصلة املشاركة يف قوات
حفظ السالم يف اليونيفيل.
ووضعت دولة الرئيس يف
اخر التطورات حول فريوس
كورونا يف الصني ،وشرحت
له االجراءات املتخذة من قبل
احلكومة الصينية للحد من انتشار
هذا الفريوس ومكافحته ،وعن
ثقة وإمكانية الصني للتصدي
له ،واكدت له تعاوننا الدائم
مع السلطات الصحية يف لبنان.
وطلبنا من اجلالية الصينية
االلتزام بتعليمات وزارة الصحة
اللبنانية يف احلد من انتشار
هذا املرض .واؤكد انه حتى
االن ال إصابات بهذا الفريوس
سواء بني أبناء اجلالية الصينية
يف لبنان او بني املواطنني
اللبنانيني يف لبنان او يف
الصني».
وتابع« :أكدت للرئيس دياب،
الصيين
اجلانب
استعداد
يف االستمرار يف املشاريع
املمولة من احلكومة الصينية
مثل الكونسرفتوار ،واملضي
يف مشاريع اخرى تتفق عليها
احلكومتان يف الفرتة الالحقة».
وعن موقف بالده من صفقة

القرن ،قال« :حنن نؤكد ان
القضية الفلسطينية جيب ان
حتل وفقا لقرارات االمم املتحدة
ذات الصلة وايضا املبادىء
املتفق عليها ،مثال مبدأ االرض
مقابل السالم وحل الدولتني،
هذه مبادىء وقرارات الدولية
تضمن احلقوق الوطنية املشروعة
للشعب الفلسطيين مبا فيها
احلق يف دولة مستقلة وحق
العودة لالجئني الفلسطينني.
وحنن نؤكد ان أي حل للقضية
الفلسطينية جيب ان يراعي هذه
املبادىء والقرارات ،واألخذ يف
االعتبار جبميع االراء من مجيع
االطراف ،وبشكل خاص اجلانب
حقوقه
لضمان
الفلسطيين
الوطنية املشروعة».

املطران عبد الساتر

والتقى الرئيس دياب مطران
بريوت للموارنة بولس عبد
الساتر الذي وجه له دعوة
للمشاركة يف القداس االهلي
الذي يقام يف التاسع من
شباط املقبل ملناسبة عيد مار
مارون يف كنيسة مار مارون
يف اجلميزة.

برقيات

من ناحية ثانية ،تلقى الرئيس
دياب برقية تهنئة بتشكيل
احلكومة اجلديدة من الرئيس
القربصي نيكوس اناستازيادس،
متنى له فيها «النجاح يف مهامه
يف ظل الظرف الدقيق الذي
مير به لبنان» ،مؤكدا التزامه
والتزام بالده «بدعم استقالل
لبنان واستقراره وسيادته
وازدهاره» ،ومبديا «االستعداد
ملساعدة لبنان يف كل الطرق
املتاحة كي يتخطى التحديات
الراهنة ولتحقيق التطلعات
احملقة واليت ترضي الشعب
اللبناني».
كما تلقى برقيات تهنئة من
كل من :رئيس جملس الوزراء
يف مجهورية كوبا مانويل
ماريرو كروز ،ومن احلكومة
املكسيكية ،ومن املدير العام
للرتبية
االسالمية
للمنظمة
والعلوم والثقافة الدكتور سامل
بن حممد املالك.

فهمي استقبل نوابا من عكار وعرض مع
ماريو عون للتطورات

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد حممد فهمي ،وفدا من
نواب عكار ضم هادي حبيش ووليد البعريين وعثمان علم الدين،
ومت البحث يف شؤون امنائية وخدماتية يف منطقة عكار.
ثم التقى الوزير فهمي ،النائب ماريو عون ومت البحث يف االوضاع
العامة يف البالد ،وكانت مناسبة مت يف خالهلا عرض جممل التطورات
على الساحة اللبنانية.

املشرفيه التقى رامبلنغ ومجعيات:

خدمة املواطن ليست منة بل أقل الواجبات

الوزير املشرفية مستقبال السفري رامبلنغ
استقبل وزير الشؤون االجتماعية
والسياحة الربوفيسور رمزي
املشرفيه يف مكتبه بوزارة
الشؤون ،السفري الربيطاني
كريس رامبلنغ ،وعرض معه
االوضاع العامة وسبل التعاون
بني البلدين.
وأثنى املشرفيه على دور اجلمعيات
ودور الرعاية االجتماعية ،مشددا
على «ضرورة دعمها ودعم العمل
احلريف واالجتماعي للفرد».
ودعا أمام وفد من اجمللس
الوطين للخدمة االجتماعية برئاسة
سلوى الزعرتي ،إىل مراجعته
ومعاونته لتذليل العقبات ،مؤكدا
أن «خدمة املواطن ليست منة وال

صدقة ،بل أقل الواجبات جتاه
الوطن».
وأشار اىل أن «املسرية طويلة
ومستمرة ،واألهم هو خدمة
املواطن» ،وقال« :علينا العمل
على ختفيف معاناة اجلمعيات
واملواطنني من التأخري واملماطلة
نتيجة البريوقراطية يف إجناز
املعامالت والعقود وغريها».
اىل ذلك ،التقى املشرفيه
رئيس مجعية  skildالدكتور نبيل
قسطا.
وعرض االوضاع مع وفد من
جامعة سيدة اللويزة NDU
برئاسة رئيس جملس أمناء
اجلامعة رونالد فرا.

اجليش تسلم هبة عتاد فرنسية

نصر :خري تعبري عن متسك فرنسا
بعالقات الصداقة مع لبنان

أقيم قبل ظهر امس االول،
يف لواء الدعم  -فوج هندسة،
حفل تسلم عتاد مقدم كهبة
من السلطات الفرنسية للجيش
اللبناني ،حبضور كل من العميد
الركن زياد نصر نائب رئيس
األركان للتجهيز ممثال قائد
اجليش العماد جوزاف عون،
للسفري
األوىل
املستشارة
الفرنسي يف لبنان سالينا
غرينيت كتاالنو ،إىل جانب عدد
من الضباط.
وألقت السيدة كتاالنو كلمة
باملناسبة ،أكدت فيها «أهمية
التعاون بني اجليشني» ،معربة
عن «التزام بالدها مواصلة
تقديم املساعدات العسكرية
للجيش اللبناني».
كما ألقى العميد الركن نصر

كلمة جاء فيها« :إننا نرى يف
املبادرات الفرنسية املتكررة
جتاه اجليش اللبناني ،واليت
نشهد واحدة منها اليوم وحنن
نتسلم هذه اهلبة ،خري تعبري
عن متسك دولة فرنسا بعالقات
الصداقة اليت تربطها بلبنان،
والتزاما ثابتا من قبلها بنشر
السالم واالستقرار يف ربوعه،
وقناعة راسخة بدور اجليش
لسيادة
الضامن
اللبناني،
الوطن واستقالله».
يف اخلتام ،تال العميد الركن نصر
كتاب شكر باسم العماد قائد
اجليش وسلمه إىل املستشارة
األوىل للسفري الفرنسي وقدم
هلا درع اجليش التذكاري،
تقديرا جلهودها املبذولة يف
هذا اإلطار.

بري عرض لالوضاع مع عكر وكوبيتش وسفري مصر

استقبل رئيس جملس النواب
االستاذ نبيه بري ،يف مقر
الرئاسة الثانية يف عني التينة،
نائب رئيس جملس الوزراء
وزيرة الدفاع السيدة زينة عكر
عدرا وجرى عرض لالوضاع
املستجدات
وآخر
العامة
السياسية واالمنية .

كما التقى الرئيس بري املنسق
اخلاص لالمني العام لالمم
املتحدة يف لبنان يان كوبيتش.
وعرض رئيس اجمللس للعالقات
الثنائية بني لبنان ومصر
واالوضاع يف لبنان واملنطقة
خالل استقباله سفري محهورية
مصر العربية ياسرعلوي.

اإلنقاذ اإلسالمية :وعد بلفور فتح الباب
لوعد ترامب اخلطري

رأت مجعية «اإلنقاذ اإلسالمية اللبنانية» يف بيان ،أن «خطة ترامب
املشؤومة جيب أن تسمى وعد ترامب املشؤوم كوعد بلفور الذي
فتح الباب لوعد ترامب اخلطري ،وقد مت حتت مسع وبصر العرب
مجيعا واملسلمني والعامل».
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لبنانيات

جاهزون إليداع مليار دوالر!

موسكو مت ّد يد العون للبنان من البوابة السورية

لقاءات سياسية تنظيمية ألمحد
احلريري مع منسقيات املستقبل
يف الشمال

فراس الشويف

تدرس موسكو خيارات عديدة لدعم لبنان ومساعدته
على اخلروج من األزمة .الرسائل الروسية وصلت
إىل الرئيس ميشال عون والتعويل على حكومة
حسان دياب لوضع أطر رمسية لطلب الدعم.
وطاملا أن أول
اهتمام لروسيا هو استقرار سوريا،
ٍ
فتطوير العالقات اللبنانية ــــ السورية والتعاون
االقتصادي يكاد يكون شرطًا لدعم لبنان.
قبل انفجار الشارع يف  17تشرين األول بأيام،
نيته زيارة
أعلن وزير اخلارجية جربان باسيل ّ
سوريا ،بعد جلسة طويلة مع األمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصر اهلل .تعتقد أكثر من جهة،
بأن هذا اإلعالن كان أبرز أسباب اهلجوم املعنوي
على باسيل واالنتقادات اليت ُو ّجهت له من قبل
اإلعالم الغربي .النقاش يف
صحة هذا االعتقاد أو
ّ
ٌ
حبث آخر .إلاّ أن األكيد ،أن اجلهات نفسها
عدمها
ترى أن باسيل ومن ورائه الرئيس ميشال عون
ّ
ختلفا ،لثالث سنوات على األقل ،عن اختاذ خطوة

احمد الحريري خالل لقاءاته مع منسقيات الشمال

ناقش دياب وزاسبيكني إمكان فتح ّ
خط ائتماني روسي للبنان (مروان طحطح)

من هذا النوع.
األول ،هو التسوية مع الرئيس
وهلذا التأخري سببان ظاهرانّ :
سعد احلريري ،اليت أوصلت عون إىل الرئاسة ،ومعاندة احلريري
لالنفتاح على دمشق .والثاني ،هو عدم إغضاب األمريكيني،
ّ
الذين مل
يتوقفوا خالل نصف والية رئيس اجلمهورية عن مراكمة
الضغوط على سوريا وزجر األوروبيني والعرب عن أي انفتاح
ٍ
جتاهها ،مع استثناءات ،واستخدامهم لبنان
كواحدة من أبرز
ساحات الضغط.
اليوم ،مع االنهيار املتسارع للنظام املالي والنموذج الغربي
الذي ُعِزل لبنان على أساسه عن أي تكامل اقتصادي مع سوريا
منذ «فصل املصاحل املشرتكة» عام  ،1950ليس ترفًا احلديث
عن تفعيل العالقات بني البلدين وتطوير الروابط االقتصادية،
وصو ً
ال إىل خطوط النقل واملواصالت والتعاون يف جماالت
الطاقة ،يف سياق جغرايف طبيعي .احلاجة واملصري هما الدافع
للبدء بتصحيح خطيئة قدميةّ ،
كلفت لبنان واقتصاده وأمنه
الغذائي ضريبة باهظة.
وهذا املنطق مل يعد حمصورًا بالنخب السياسية والقوى احلليفة
ردده
كثري من اللبنانيني الذين اختنق صدرهم
لسوريا ،بل ّ
ٌ
ً
نظرة
من
ا
جزء
بات
أنه
كما
من النموذج،
روسية ــــ صينية
ّ
إىل العالقة بني لبنان وسوريا والعراق ،يف سياق املخاض
متر به املنطقة.
السياسي ــــ االقتصادي الكبري اليت ّ
تأثري هذه التحوالت ليس عاديًا على الرئيس عون حتديدًا،
الذي
حترر من «الءات» احلريري مع رئيس احلكومة اجلديد
ّ
ٍ
حسان دياب ،وبات حيتاج أكثر من أي
وقت مضى إىل القيام
كبلتها لعبة التوازنات الداخلية ،إلنقاذ
خبطوات خارج تلك اليت ّ
لبنان وعهده ،عرب االنفتاح االقتصادي الضروري على الشرق،
ومفتاحه سوريا .فعون الذي ّ
متنع منذ انتخابه عن زيارة دمشق،
بات مقتنعًا اليوم بضرورة الزيارة ،ومهتمًا برتتيب نتائجها قبل
حصوهلا.
أيام قليلة ،وتأخذ حكومة دياب الثقة يف اجمللس النيابي.
عارفو الرئيس اجلديد ،الذي حرص على أن ال يظهر رئيسًا
ّ
حلكومة مواجهة بل حكومة توازن،
يتوقعون منه القيام بأي
خطوة من شأنها أن تعاجل التدهور ،ومن بينها تفعيل العمل
احلكومي املشرتك بني لبنان وسوريا ،وما يعكسه األمر من
سيما ّ
خط الرتانزيت،
عودة للحياة إىل ّ
عدة مصادر دخل ،وال ّ
ّ
يشكل شريانًا اقتصاديًا من بريوت إىل بغداد واخلليج.
الذي
قد
دياب
كان
وإن
قرر البدء بزياراته اخلارجية جبولة خليجية،
ّ
فإن عون ،الذي سبقه إىل السعودية يف أول زيارة خارجية
له بعد انتخابه ،سيكون يف املرحلة املقبلة أمام استحقاق
ّ
تطوير العالقة مع سوريا،
وشق الطريق للحكومة أمام التعاون
ّ
االقتصادي ومعاجلة
ملف النازحني ،من دولة إىل دولة .إذ
ترد طلباً
ليس خافيًا أن سوريا ،طوال املرحلة املاضية ،مل ّ
لبنانيًا من حلفائها للقيام بتسهيالت
معينة ،منها اآللية اليت
ّ
يتم اعتمادها عرب األمن العام اللبناني إلعادة النازحني إىل
ّ
سوريا وشراء حماصيل احلمضيات واملوز .إلاّ أن الرئيس ّ
بشار
األسد مل يعد خيفي أمام مراجعيه من اللبنانيني «ملله» من
ّ
التعامل مع
امللفات على القطعة ،وباتت الدولة السورية تربط
التعاون االقتصادي بالعالقة الرمسية الفاعلة بني الدولتني.
يف اآلونة األخرية ،وصلت إىل عون عدة رسائل دعم روسية
من مصدرين على األقل( ،منح الرئيس فالدميري بوتني مستشار
عون للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد وسامًا
رفيعًا) ،مجيعها ّ
نية موسكو املساهمة يف مساعدة لبنان
تؤكد ّ

على اخلروج من أزمته ،يف إطار تعاوني ،يكون تطوير العالقة
مع سوريا جزءًا أساسيًا منه.
فمنذ زيارة عون ملوسكو ولقائه الرئيس فالدميري بوتني يف
ً
آذار املاضي ،بقيت العالقة بني البلدين
بعيدة عن التطور الذي
حتدث به الرجالن ،وكذلك عالقة لبنان بسوريا ،اليت تسعى
ّ
روسيا إىل تثبيت االستقرار فيها.
وينطلق الروس من دور موسكو اجلديد يف الشرق األوسط
بعد القضاء على اإلرهاب يف سوريا ،وعالقاتهم املتشعبة
مع املتحاربني من إيران إىل تركيا واخلليج وإسرائيل ومشال
افريقيا ،يف مقابل عالقات أمريكية مأزومة مع دول عديدة،
ّ
ومن
املتوقع أن تتفاقم مع إعالن الرئيس دونالد ترامب صفقة
القرن .وروسيا اليت خاضت حرب احلفاظ على الدولة السورية
مساع أمريكية
وعلى وحدة سوريا ،ختشى اليوم من
متقدمة
ّ
ٍ
لتقسيم العراق ،لن يكون لبنان بعيدًا عنها ،وبالتالي ،إعادة
هز االستقرار السوري وتفاقم التهديدات من جديد.
وحبسب معلومات الزميلة «األخبار» ،تبدي روسيا استعدادها
ّ
ّ
أوهلا
ملساعدة لبنان يف
امللف املالي .فعدا
ملفات عديدةّ ،
ّ
عن
اخلط االئتماني الروسي للبنان ،والذي بدأ احلديث عنه
أواخر أيام احلكومة املاضية ،وجرى نقاش حوله بني دياب
والسفري الروسي يف بريوت ألكسندر زاسبيكني قبل يومني،
تضع روسيا يف حساباتها تقديم قرض
ميسر للبنان لـ 30
ّ
عامًا ،ترتاوح قيمته بني  600مليون دوالر ومليار دوالر ،على
أن تكون آلية صرفه خاضعة ملعايري شفافة ويف مشاريع
واضحة تعود بالفائدة على الوضع االقتصادي واملالي .ويقول
متابعون هلذا الشأن إن موسكو إن ملست
جدية يف صرف هذا
ّ
املبلغ يف مكانه الصحيح ،ال متانع حتى بتحويله إىل هبة يف
السنوات املقبلة.

مع حسان دياب ،تحرر عون من «الءات» الحريري بخصوص
سوريا

ّ
مصرفية
خيطط الروس لدعم لبنان بوديعة
ليس هذا فحسب،
ّ
مببلغ مليار دوالر ،تساهم يف إعادة الثقة إىل القطاع املصريف
ّ
وضخ عملة صعبة لدعم اللرية والسعي اجلدي الفتتاح مصرف
روسي يف لبنان أو املساهمة يف أحد املصارف .وإذا
صحت
ّ
أولي بني احلكومة السورية وروسيا لقيام
األنباء عن اتفاق ّ
األخرية بتطوير شبكة السكك احلديد السورية وربطها بالعراق،
ً
فإن روسيا ستكون
مهتمة جدًا بشبكة السكك احلديد اللبنانية،
ومعنية مبصريها.
ّ
وال يغيب عن احلسابات مستقبل التنقيب عن الغاز يف البحر
اللبناني ،وال
سيما احلقول الشمالية ،وارتباطها باحلقول
ّ
السورية يف طرطوس ،وموقع لبنان يف شبكة أنابيب النقل
من املتوسط إىل أوروبا ،اليت مل ترتسم صورتها النهائية بعد،
وخصوصًا يف ّ
ظل الدور الروسي يف حتالف الشركات الذي
ّ
سينقب عن النفط يف الشمال واجلنوب ،وفوز الروس مبناقصة
ّ
خزانات النفط يف البداوي.
وتتوقع موسكو انطالق جولة جديدة
من الضغوط األمريكية على لبنان للوصول إىل تسوية يف
اإلسرائيلي.
«النزاع البحري» مع العدو ٍ
غري أن اإلجيابية الروسية لن
تتحول إىل مشاريع قابلة للتحقيق،
ّ
بصورة
موسكو
من
طاملا أن لبنان مل يطلبها
رمسية بعد .وال
ّ
ّ
وردة الفعل األمريكية
عون،
ُيغفل الروس حسابات
املتوقعة،
ّ
بتحريض اخلليج وممارسة ضغوط على لبنان ،يف حال سري
رئيس اجلمهورية واحلكومة بتوجهات جديدة.

تابع األمني العام لـ «تيار
املستقبل» أمحد احلريري،
يف
املنسقيات
أوضاع
املناطق ،يف سلسلة لقاءات
عقدها مع مكاتب وجمالس
منسقيات الشمال :طرابلس،
عكار ،املنية ،الضنية والكورة
 البرتون  -زغرتا ،على أنتستكمل بلقاءات مع منسقيات
باقي املناطق.
وتركزت اللقاءات على «البحث

السياسية
التطورات
يف
العامة وما تعيشه البالد من
حتديات اقتصادية واجتماعية،
إىل جانب الشؤون التنظيمية،
والتحضريات اجلارية إلحياء
الذكرى ال  15الستشهاد
احلريري
رفيق
الرئيس
الطريق
وخارطة
ورفاقه،
للمرحلة املقبلة يف ضوء
املراجعة الشاملة اليت جيريها
التيار».

االحدب :على الثوار تنظيف
الثورة من املندسني وإال
سيدخلون السجن ويتم نسيانهم

أكد النائب السابق مصباح
االحدب أن «النظام القمعي
األمنية
االجهزة
يستعمل
اللبناني
القضاء
وبعض
كأدوات استدعاءات للقيام
واملداهمات
باملالحقات
والتوقيفات العشوائية لقمع
الثورة».
وقال االحدب خالل استقباله
وفدا من آل درويش يف
«هناك
بطرابلس:
دارته
شبان من ناشطي الثورة مر
زمن على توقيفهم بتهمة
املطالبة حبقوقهم مثل نور
شاهني وفاضل الدرج ومل
يأت أحد على ذكرهم ،وهذه
سياسة قمع واضحة وضرب
للثورة وحماولة لالحكام عليها

بعد متييع مطالبها على مدى
ثالثة أشهر».
أضاف« :حذرنا مرارا أنه على
الثوار اليوم ،التمسك بأعلى
درجات الوعي واحلذر ،وتنظيف
الثورة من مندسي الطبقة
الفاسدة ،ومنع اخرتاقها من
قبل ثوار وهميني تابعني
لألجهزة االمنية املسيسة،
واال فالثوار واحد تلو اآلخر
السجن
اىل
سيدخلون
وسيتم نسيانهم ،وسيدفع
الثمن معهم أدوات السلطة
كالعادة».
وختم« :سأعقد بهذا اخلصوص
مؤمترا صحافيا تفصيليا ،واذا
استمر األمر بهذا االجتاه
سيكون لنا خطوات أخرى».

املشاريع :صفقة القرن مؤامرة مفضوحة
تواجه بوحدة الصف والكلمة

اعتربت مجعية املشاريع اخلريية
اإلسالمية ،يف بيان« ،ان
ما جيري اليوم وما خيطط له
ويراد تنفيذه حتت ما يسمى
صفقة القرن إمنا هو مؤامرة
مكشوفة ومفضوحة ال تقرها
األعراف وال القوانني الدولية
وال يرضاها الشرفاء واألمناء
الذين حفظوا فلسطني وكانوا
سدا شاخما منيعا يف وجه
الصهيونية وأطماعها».
واكدت اجلمعية ان «ال مساومة
على فلسطني وال على القدس
وال تهاون وال تفريط حبق
الشعب الفلسطيين يف عودته
إىل دياره اليت مت تهجريه منها
ولو مقابل مليارات الدوالرات،

وستبقى القدس عربية ألهلها
رغم كل املكائد اليت حيكت
وما زالت حتاك».
ورأت «أن بيانات الشجب
واالستنكار ال تكفي وحدها،
فال بد من وحدة الكلمة
والصف الفلسطيين والصف
العربي والصف اإلسالمي
ملواجهة هذه املؤامرة اجلديدة
اليت مسيت بصفقة القرن.
وبالتالي ال بد من موقف
موحد تقف فيه األمة إىل جانب
الشعب الفلسطيين لشد أزره
وإعانته يف صموده يف وجه
الصهاينة وكل املخططات
اليت يراد منها النيل من
صمود األمة وكرامتها».
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مـقاالت وتـحقيقات

جلـسة تشـريع الـسوابق
إيلي الفرزلي
أقر فيها موازنة 2020
جلسة «تارخيية» عقدها جملس النوابّ ،
يف ظروف استثنائية شعبيًا ودستوريًا .حتت احلصار الشعيب،
أقر النواب موازنة يف جلسة مليئة بالسوابق :رئيس حكومة
ّ
مل تنل الثقة جلس مكتوف اليدين لثالث ساعات ،يراقب،
قر موازنة سيكون ملزمًا بتطبيقها،
وسيحاسب
ُ
وحيدًا ،كيف ُت ّ
على أساسها .هو الذي مل يسهم يف كتابة حرف فيها ،فيما
أقرتها.
ّ
تنصل منها رئيس احلكومة اليت ّ
«تهريبًا» دخل النواب إىل ساحة النجمة .ال أحد منهم يستطيع
مواجهة املنتفضني الذين أحاطوا مبداخل الساحة ،على قدر ما
مسحت هلم اإلجراءات االستثنائية اليت ّ
نفذها اجليش وقوى
األمن ،واليت
حتول وسط بريوت ،بنتيجتها ،إىل منطقة
ّ
عسكرية.
قاهلا الرئيس نبيه بري كما هي« :عملنا السبعة وذمتها لنوصل
اليوم»،
متوجهًا بالشكر إىل اجليش والقوى األمنية .هؤالء قاموا
ّ
بواجباتهم وزيادة ،فأفرطوا يف اللجوء إىل العنف ،الذي كانت
نتيجته أكثر من  20جرحيًا.
كان اهلاجس صباحًا تأمني النصاب .وقد تأخرت اجللسة حنو
 40دقيقة ،بانتظار الـ 65نائبًا .كتلة املستقبل حضرت متأخرة،
وكان سبقها نواب اللقاء الدميوقراطي .هؤالء ّ
مثلوا املعارضة
اجلديدة ،بعد مقاطعة «القوات» و»الكتائب» للجلسة.
مقاعد الوزراء ظلت فارغة .وحده رئيس احلكومة حسان دياب
فجرب املقعد
حضر،
املخصص لرئاسة احلكومة للمرة األوىل.
ّ
ّ
بعيدًا عن الكلمة اليت تالها يف بداية اجللسة ،مل يكن له أي
يدون مالحظاته بني الفينة واألخرى .كان
دور .جلس شاهدًاّ ،
دوره تأمني الغطاء احلكومي للموازنة ،وقد قام بدوره بال
صخب .مالحمه مل تتغري إن توجه له أحدهم باقرتاح أو بسؤال
أو انتقاد أو مالحظة« .بوكر فايس» بقي طيلة مدة اجللسة.
هذا الدور ،حبسب ما رمسه رئيس اجمللس ،تطلب أن يتحدث
دياب يف بداية اجللسة مربرًا مناقشة املوازنة يف هذا الظرف،
فقال« :ال شيء عاديًا يف لبنان اليوم .كل شيء استثنائي
وتعقيدات الظروف االقتصادية واملالية والنقدية مُتلي علينا
التصرف من منطق الضرورة والعجلة ،وأيضًا االستثناء .وألن
ّ
الواقع استثنائي ،فإن احلكومة يف ظل وضعها الراهن ،أي
قبل نيلها الثقة ،وحبسب الرأي الدستوري الراجح ،هي حكومة
ويفرتض أن يكون عملها
تصريف أعمال باملعنى الضيقُ ،
حمصورًا بإعداد البيان الوزاري ،وبالتالي ال ميكنها أن متثل
جمتمعة أمام اجمللس النيابي الكريم يف جلسة مناقشة املوازنة
العامة ،كما أنه ال حيق هلا اسرتداد املوازنة».
موازنة
تعرقل
ختام الكلمة كان« :إن احلكومة لن
أعدتها
ّ
احلكومة السابقة وناقشتها جلنة املال واملوازنة النيابية،
واكتملت إجراءاتها .انطالقًا من ذلك ،فإن احلكومة ترتك األمر
إىل اجمللس النيابي الكريم ،مع احتفاظها حبق تقديم مشاريع
قوانني لتعديالت يف املوازنة ،بعد نيل الثقة».
بالنسبة إىل دياب كان ذلك كافيًا لإلشارة إىل يّ
تبن حكومته
مشروع املوازنة .فحكومة مل تنل الثقة لن تكون قادرة على يّ
تبن
املشروع بالشكل القانوني ،أي لن يكون بإمكانها اسرتداده ثم
توقيعه من قبل رئيس احلكومة والوزراء اجلدد .لذلك ،كان
اإلخراج عرب الكلمة اليت ألقاها دياب ،وبدا فيها أقرب إىل
«شاهد» اعرتف بأنه ال حيق للحكومة أن متثل أمام اجمللس،
لكنه مثل أمامه منفردًا.
ما فعلته اجللسة أنها زادت الشرخ بني القوى السياسية
احلاكمة والواقع الشعيب املنبثق عن انتفاضة  17تشرين .وهي
أكملت لعب دورها هذا يف مناقشة املوازنة ،اليت
أصر بري
ّ
على إنهائها (يف يوم واحد  ..الثالثاء) خوفًا من احتمال عدم
قدرة النواب على العودة إىل اجمللس.
دستورية اجللسة كانت حمل نقاش ،وقد فتحه النائب مسري
اجلسر .قال إن اجللسة غري دستورية ،ألنها تنعقد من دون
إصدار مرسوم فتح دورة استثنائية بعد انتهاء الدورة العادية
نهاية العام .مل ُتفتح جلسة استثنائية ألن رئيس احلكومة
ال ميكنه توقيع أي مرسوم قبل نيل الثقة (باستثناء مرسوم
ّ
تأليف احلكومة)،
فركز بري على كون حق التشريع مطلقًا
للمجلس النيابي وال يتوقف ذلك على الصالحيات اليت تتمتع
بها احلكومة .عاد إىل ما قبل العام  ،1992وقال إن العرف
الطوائفي الذي سار عليه اجمللس ،ال يلغي حقه يف التشريع.
نقاش دستوري ،حسمه رئيس اجمللس بقوله للجسر «لنتكل
على اهلل والتفاسري تكون ملصلحة الناس وليس ضد الناس.
مبجرد أن تصبح حكومة تصريف أعمال ،اجمللس يف حال
انعقاد».
أضاف« :أنت نقيبنا وأنا أحرتمك ،ولكن هذا رأيي» .وألن رأي

بري هو الراجح ،وألن الكتل املعرتضة مل تشأ فرط النصاب،
وألن اجليش نزل بثقله لتأمني وصول النواب ،انعقدت
قدمته
(الثالثاء) جلسة ال مثيل هلا ،ملناقشة مشروع قانون ّ
حكومة مل تعد موجودة ،يف ظل حكومة ميثل رئيسها وحيدًا
أمام اجمللس النيابي ،بالرغم من أنه مل ينل الثقة .علة اجللسة
وغايتها «احلرص على االنتظام املالي» ،من خالل إقرار املوازنة
قبل انتهاء شهر كانون الثاني .لكن هذا احلرص مل ينعكس
على قطع احلساب ،الذي مل يقر ومل
يقدم ،ومل يتطرق إليه
ّ
أحد إال عرضًا ،بالرغم من أنه ،بدوره ،أساس االنتظام املالي
والدستوري.
كل شيء جرى على قاعدة الضرورات تبيح احملظورات .لكن
وحده «املستقبل» مل يعرف ما يريد .يعطي الشرعية جللسة
إقرار املوازنة ،إىل جانب «االشرتاكي» ،لكنه يعتربها غري
دستورية ،وال يوافق على موازنة أسهم يف إعدادها! باستثناء
اجلسر الذي انسحب من اجللسة لعدم دستوريتها ،كان الشغل
الشاغل لكتلة املستقبل إبعاد مسؤولية االنهيار عن كاهل سعد
احلريري.
أصر كل نوابه على أن يعلن دياب ّ
تبنيه للموازنة
ّ
بشكل صريح .ظنوا أنهم بذلك يرفعون مسؤولية احلريري عن
حتمل املسؤولية لكل الطبقة
االنهيار .وفاتهم أن االنتفاضة إمنا ّ
احلاكمة ،وعلى رأسها احلريري ،الذي أسقطت حكومته.
حتى مع جتاوز كل اإلشكاالت الدستورية ،فإن سؤا ً
ال بديهيًا ُطرح
يف اجللسة :إىل من نتوجه يف أسئلتنا ،ومن
يبت املالحظات
ّ
املتعلقة مبشروع املوازنة؟ فأجاب بري :إبراهيم كنعان موجود.
وهو ما حصل بالفعل ،خالفًا ملبدأ الفصل بني السلطات ،إذ
توىل نائبان مهمة الدفاع عن مشروع احلكومة ،هما كنعان
والوزير السابق علي حسن خليل.
سبعة نواب فقط حتدثوا يف األوراق الواردة قبل بدء التصويت
على بنود املوازنة ،بعد أن تال كنعان تقرير جلنة املال بشأن
املوازنة .جنح بري يف حصر العدد.
وبالرغم من ختفيض جلنة املال لإلنفاق بشكل ملحوظ ،وكذلك
خفض تقدير الواردات ،بالنظر إىل الوضع الراهن ،إال أن نوابًا
كثرًا اعتربوا أن التعديالت ليست كافية للتعامل مع الواقع
الذي استجد منذ  17تشرين .كتلة املستقبل اليت صوتت ضد
أقرتها حكومة
املوازنة اليت
ّ
احلريري ،فعلت ذلك بذريعة
«اقتناعها بأن االرقام الواردة
فيها مل تعد تعكس الواقع ،ألن
عما
االقتصاد اختلف حجمًا ونوعًا ّ
أقرت احلكومة
كان عليه عندما ّ
السابقة مشروع املوازنة».
موقفها هذا يتناقض مع موقف

املوازنة تُقرّ
بجلسة
«إشكالية»…
وحسان دياب
«ضيف شرف»

وأيدوا التعديالت اليت
أعضائها الذين شاركوا يف جلنة املال ّ
أجريت عليها «ألن االقتصاد اختلف» ،واليت أدت إىل خفض
املوازنة  800مليار لرية ،وخفض الغرامات.
ومن املواد اليت أضيفت على وقع األوضاع املستجدة :رفع
ضمان الودائع من  5ماليني لرية إىل  75مليون لرية ،وتعليق
االجراءات القانونية املتعلقة باملهل الناشئة عن التعثر يف
أقرت
سداد القروض املدعومة .وإذا كانت املادة السابقة قد ّ
بال نقاش ،فإن مسألة اإلجراءات املتعلقة بالقروض أخذت حيزًا
كبريًا من النقاش ،من مطالبة أغلب النواب بأن يشمل التعليق
كل القروض املدعومة وغري املدعومة.
لكن ألن هذا النقاش سبق أن أجري يف جلنة املال ،وشهد
اعرتاضًا كبريًا من مجعية املصارفّ ،
مت صرف النظر عنه يف
الوقت الراهن ،كما أوضح النائب علي فياض ،إىل حني
البحث يف إجراءات شاملة تتعلق باألمور العالقة بني املصارف
واملقرتضني ،وبينها على سبيل املثال خفض الفوائد على
القروض .كذلك ،ألغيت املادة  34من املشروع ُ
املرسل من
احلكومة ،واملتعلقة بتقسيط تعويضات نهاية اخلدمة للعسكريني،
إذ اعترب كنعان أنها لزوم ما ال يلزم ،فيما أكد الوليد سكرية
عدم جدواها.
بالنتيجة ،أسفرت اجللسة «التارخيية» عن إقرار املوازنة مبوافقة
 49نائبًا ميثلون «لبنان القوي»« ،الوفاء للمقاومة»« ،التنمية
والتحرير» و»القومي» ،إضافة إىل النائبني نقوال حناس وعدنان
طرابلسي .وفيما أعلنت النائبة بهية احلريري امتناع كتلة
«املستقبل» عن التصويت ،تضاربت مواقف أعضاء الكتلة ،بني
ممتنع ومعرتض ،فيما
أصر االشرتاكي على االمتناع ،لتكون
ّ
نتيجة التصويت موافقة  49نائبًا ومعارضة  13نائبًا وامتناع 8
نواب.

حكومة األرقام الوهمية ليست
أكثر من رسالة إجيابية
نقوال ناصيف

بعد جناح جلسة املوازنة ،مع ما رافقها يف الشارع ويف مواجهة
احلراك ،ناهيك خبطة أمنية اشبه بقبضة خانقة يصعب االعتياد
عليها يف كل مرة يلتئم الربملان ،يأتي االختبار التالي املشابه،
ورمبا بصدامات مماثلة ،مع جلسة الثقة مطلع االسبوع املقبل.
على وفرة الشكوك واالراء املتناقضة اليت قيلت يف جلسة اقرار
موازنة  ،2020سواء بازاء جواز التئام جملس النواب او مثول حكومة
الرئيس حسان دياب امامه ،اال ان انعقادها واملداوالت اليت
رافقتها ونتائج التصويت ارسلت اكثر من اشارة ذات مغزى:
اوالها ،ان املشاركة فيها مل تقتصر على افرقاء اللون الواحد،
وهم قوى  8آذارّ ،
والدة احلكومة اجلديدة .بل حضرتها كتل من
املفرتض انها ستقاطع اجللسة كجزء ال يتجزأ من موقفها السليب من
احلكومة نفسها ورئيسها .مع ذلك اتى نواب من كتليت املستقبل
واللقاء الدميوقراطي .االوىل غري ممثلة يف احلكومة ومناوئة هلا،
والثانية ممثلة خبجل من خالل وزيرة االعالم .زعيما الكتلتني
الرئيس سعد احلريري والنائب السابق وليد جنبالط قاال قبل ايام
مبنح احلكومة اجلديدة الفرصة للتحقق من افعاهلا ،اال انهما تباينتا
يف التصويت :االوىل عارضت والثانية امتنعت ،مع انهما كانتا
ممثلتني يف احلكومة اليت اعدت املوازنة .مشهد ُيرجح ان يتكرر يف
جلسة الثقة باحلكومة جراء متايز موقفيهما وموقعيهما منها .بيد ان
افضل ما فعلتاه تعزيز اكتمال النصاب القانوني ورفع رقمه ،بعدما
بدا ان جلسة املوازنة مل تكن امام امتحان اقرارها  -وان بغالبية
عادية جييزها الدستور  -بل اختبار انعقاد نصابها القانوني.
ثانيتها ،بعدما تردد يف اليومني املنصرمني ان كتلة املستقبل
ستتغيب حتمًا عن اجللسة ،افضى قرارها قبيل انعقادها اىل
احلضور بعدما بلغ اليها ان دياب سيتربأ من مشروع املوازنة،
ويتنصل من مسؤولية حكومته عنه كونها مل تضعه ومل تطلع عليها
ومل ِ
تبد رأيًا فيه حتى .من ذلك اصرار بعض نواب الكتلة على
احراج دياب النتزاع اعرتافه حيال موقفه من موازنة اعدتها حكومة
سلفه .سارع دياب اىل تأكيد تبنيه مشروع حتفظ عنه سلفًا .يف
اجتماعات جلنة البيان الوزاري السبت واالحد ،كانت وجهة النظر
الغالبة عدم حضور جلسة موازنة ليست حكومة دياب َمن صنعها
وال تدعم ارقامها ،ناهيك بأن احلكومة نفسها مل تنل بعد ثقة
الربملان كي تتمكن من املثول امامه كما من اسرتدادها .استقر
الرأي على حضور دياب ،مع تأكيد مسبق على انه لن يتدخل يف
حتمل
مناقشات املوازنة ،وال اقرتاح اي تعديل هلا ،كونه ال يريد ّ
وزر وضعها .بيد انه  -كرئيس للحكومة  -ملزم يف نهاية املطاف
تطبيق بنودها وارتداء البذلة اليت مل خييطها .الواقع ان هذا التبين
حاصل وحتمي ،وهو الذي يربر انعقاد جلسة جملس النواب .من
دونه ال طائل منها.
تصرفت كتلة املستقبل ،على ان حضور بعض نوابها
على حنو كهذا
ّ
بري هذا املوقف ،بينما تصويتها
يتوخى تسليف رئيس اجمللس نبيه ّ
ضد موازنة اعدتها حكومة زعيمها موجه حتديدًا اىل دياب.

بروفة الحريري وجنبالط لجلسة الثقة

ثالثتها ،ليست مفارقة مستغربة ان حيضر رئيس احلكومة وحده
من سائر اعضائها اجللسة ،كما لو انه ميثلهم ،وهو كذلك .مل
يكن متوقعًا ايضًا حضور هؤالء مجيعًا .يف ما مضى شهد الربملان
حا ً
ال مماثلة حلكومة يف وضع مشابه حلكومة دياب ،وهو تصريف
االعمال ،سواء بعد استقالة حكومة او قبل نيل حكومة جديدة
الثقة .يف  21ايار  ،1987التأم جملس النواب للتصويت على
الغاء اتفاقني انقسم من حوهلما اللبنانيون واداروا حروبًا داخلية
بسببهما هما اتفاق القاهرة ( )1969واتفاق  17ايار ( .)1983منذ
مطلع ذلك الشهر 4 ،ايار ،استقال رئيس احلكومة رشيد كرامي،
وانقطع عن ممارسة صالحياته ما خال تصريف االعمال .مع ذلك
اجتمع الربملان للتصويت على الغاء االتفاقني يف حضور وزير واحد
هو وزير االعالم والداخلية (بالوكالة) جوزف سكاف ،ممث ًال احلكومة
بري
برمتها يف غياب رئيسها .تأكيد هذه السابقة محل رئيس ّ
على التمسك بعقد اجللسة يف موعدها ،رغم االحتجاج الشعيب يف
احمليط ،ويف حضور احلكومة  -او َمن ميثلها وإن من دون رئيسها
حتى  -ما دامت القواعد الدستورية تسمح بانعقاد الربملان يف عقد
استثنائي ناشىء عن استقالة احلكومة ،وما دام يف وسع حكومة
تصريف االعمال املشاركة يف جلسة تقضي الظروف االستثنائية
مقيد مبهل ،هي بدورها
بتحملها مسؤوليتها الدستورية حيال قانون ّ
ملزمة دستوريًا .وهو ما فعله دياب.
رابعتها ،ميثل اقرار املوازنة من ضمن املهلة الدستورية ،وإن
بارقام اضحت وهمية غري ذات جدوى وصدقية ،وال تعكس الوضع
املالي للخزينة اللبنانية ،رسالة اجيابية اىل اخلارج تعكس اصرار
حكومة دياب  -كما الربملان  -على التقيد باالستحقاقات وجتنب
اجراءات اكثر اضرارًا .تعذر اقرار املوازنة حتى  31كانون الثاني
سيعين منذ الغداة االنفاق على القاعدة االثنيت عشرية تبعًا الرقام
موازنة  ،2019وهي اكثر تضخمًا من املوازنة احلالية يف االنفاق،
اضف انها باب على استمرار االهدار .اذذاك متسي الرسالة سلبية
للغاية .تصويت البارحة بدا يفتح نافذة صغرية على االقل حيال
ما ينادي به اجملتمع الدولي ملساعدة لبنان على اخلروج من مأزق
التدهور واالنهيار.
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متلقو مدفوعات السنرتلينك قد
رحالت طريان كوانتس اىل الصني
مل تتاثر حتى اآلن بفريوس كورونا يضطرون لإلبالغ عن أجورهم الفعلية

ما زالت رحالت طريان كوانتس
من وإىل الصني جارية كما
هو خمطط هلا يف حني تقوم
شركات نقل عاملية أخرى بالغاء
مجيع اخلدمات من وإىل الصني
بسبب تفشي فريوس كورونا.
فلم تنضم كوانتس بعد إىل
شركات الطريان الكربى األخرى
يف حظر أو تقليص الرحالت
اجلوية إىل الصني وسط تفشي
هذا الفريوس القاتل.
الطريان
شركات
أوقفت
العاملية ،مبا يف ذلك اخلطوط
اجلوية الربيطانية ،مجيع الرحالت
اجلوية إىل الصني ،يف حني
قامت شركات أخرى خبفض
خدماتها بشكل كبري مع استمرار
انتشار الفريوس.
ومل تتأثر ،حتى اآلن ،رحالت
طريان كوانتس من وإىل
الصني اآلن حيث تواصل شركة
الطريان الوطنية مناقشاتها
مع احلكومة الفيدرالية إلدارة
مهمة إجالء لألسرتاليني الذين
تقطعت بهم السبل يف مقاطعة
هوبي الصينية اليت تعاني من
الفريوسات.
ويوم األربعاء ،قال الرئيس
التنفيذي لشركة كوانتس آالن
جويس إن الشركة تواصل
مراجعة مسارها املتدني بني
سيدني وبكني ،معلنا عن خطط
اليقاف هذه اخلدمة يف شهر
آذار ،مضيفا أن ذلك «قد
حيدث يف وقت أقرب».
وقال السيد جويس للصحفيني
خالل افتتاح مدرسة تدريب
جتريبية جديدة يف كوينزالند:
«نواصل مراجعة ذلك ،ومراجعة
األمحال ،وما إذا كنا نتطلع إىل
القيام بذلك يف وقت مبكر ،أو

فروس كورونا

االستمرار يف العمل حتى ذلك
التاريخ».
واضاف يقول إنه من السابق
ألوانه حتديد تأثري تفشي
الفريوس التاجي على عمل
شركة النقل.
وقال إن أكثر مقارنة مماثلة
لفريوس كورونا كان وباء

السارس ( )SARSعام 2003
الذي كلف الشركة  55مليون
دوالر من األرباح املفقودة
على مدى فرتة ستة إىل مثانية
أشهر ،مما أدى إىل خفض
بعض القدرات الدولية.
تسي فريجن أسرتاليا
وال
رّ
اي رحالت إىل الرب الرئيسي
للصني ،ولكن لديها رحلة
يومية بني سيدني وهونغ كونغ،
ورحلة يومية بني ملبورن وهونغ
كونغ على ان تنتهي هذه اخلدمة
األخرية يف  11شباط احلالي
وهو قرار اختذته الشركة قبل
تفشي هذا الفريوس.
ويف بيان هلا صدر يوم
اخلميس (امس االول) ،قالت
فريجن أسرتاليا إنها تتابع عن
كثب نصيحة السلطات الطبية
الصحة
ومنظمة
األسرتالية
االحتياطات
بشأن
العاملية
خماطر
لتقليل
الالزمة
الفريوس.

فائدة مفاجئة حلرائق أسرتاليا:

كشف أقدم نظام مائي بالعامل

مل جتلب احلرائق املستعرة يف
أسرتاليا منذ أشهر الكوارث
فحسب ،بل كانت ،على اجلانب
اآلخر ،سببا قاد إىل اكتشاف
أثري ضخم ،وهو أقدم نظام
لنقل املياه يف العامل عمره
آالف السنني.
وذكرت شبكة «سي أن أن»
األمريكية أن الكشف عن النظام
اجلديد الذي بناه السكان
األصليون جاء بعد احنسار
احلرائق يف الغابات الكثيفة يف
والية فيكتوريا جنوب شرقي
أسرتاليا.
وكان الغطاء النباتي الكثيف
حيجب الرؤية عن هذا النظام،
الذي يتألف من برك وقنوات
بالصخور
شيدت
وسدود
الربكانية.
وتعتقد منظمة األمم املتحدة
للثقافة والعلوم (يونسكو) أن
النظام املائي يف أسرتاليا كان
األكثر اتساعا واألكثر قدما لري
احملاصيل الزراعية يف تاريخ
البشرية.
وتقول اليونسكو إن شعب
جونديتجمارا استخدم النظام
اإلنتاجية
لزيادة
املائي
الزراعية.

شعب
أن
إىل
وأشارت
جونديتجمارا الذي كان يستوطن
أسرتاليا منذ القدم بنى النظام
املائي قبل  ،6600مما يعين أن
ذلك حدث قبل بناء األهرامات
يف مصر.
وكان النظام املائي معروفا
لدى علماء اآلثار ومتت إضافته
إىل قائمة الرتاث يف اليونسكو
قبل أشهر ،لكن احلرائق
كشفت بالتفصيل عن خريطة
النظام وآلية عمله بشكل فاق
املعتقد.
وأكد دينيس روز ،وهو أحد
ممثلي السكان األصليني ،أن
النظام املائي أكرب مما كان
يعتقد يف السابق.
وقال روز« :عندما عدنا إىل
املنطقة (بعد إمخاد احلرائق)
وجدنا قناة مغطاة حتت العشب
وغريها من النباتات احملرتقة.
كان طوهلا حواىل  25مرتا.
وكانت طويلة نوعا ما».
وأضاف أن األمر املفاجئ
يف قصة النظام املائي هو
االستمرار يف العثور على
قنوات مع احنسار احلرائق.
املصدر :سكاي نيوز

مستفيدي
على
سيتعني
الرفاهية إبالغ السنرتلينك
عن أجورهم احلقيقية بد ً
ال من
الرقم املستند إىل احلسابات،
وذلك يف إطار حماولة حكومية
لتوفري ملياري دوالر.
فقد ُيطلب من مستلمي
الرفاهية قريًبا اإلبالغ عن
أجورهم كل أسبوعني إىل
السنرتلينك ،بد ً
ال من تقديم
عملية حسابية تستند اىل
أجورهم وساعات عملهم.
اخلدمات
وزيرة
وقالت
االجتماعية آن روستون ان
«النظام احلالي حلساب األجور
ً
مربكا ويؤدي
ميكن أن يكون
إىل اإلبالغ اخلاطئ خاصة
عند حساب معدالت الوقت
اإلضايف أو اجلزاء».
ورأت ان «هذه التغيريات
ستجعل اإلبالغ الدقيق أسهل
الذين
لألشخاص
كثريا
ً
يتلقون مدفوعات الضمان
االجتماعي».
مسودة
إصدار
وسيتم
التشريع الذي يدعم التغيريات
للتشاور هذا األسبوع.
وتأمل احلكومة يف تطبيق

عندما
املقرتحة
القوانني
يستأنف الربملان جلساته
األسبوع املقبل.
ومن خالل تبسيط نظام إعداد
االئتالف
يأمل
التقارير،
يف أن تصبح مدفوعات
السنرتلينك أكثر دقة مما
مينع املستفيدين من الرعاية
االجتماعية من اعادة سداد
االموال االضافية اليت تلقوها
للحكومة.
ً
أيضا
وستسمح التغيريات
مبلء بيانات العمالة والدخل
اخلاصة مبتلقي الرعاية على
ً
مسبقا ،كما حيدث
اإلنرتنت
مع اإلقرارات الضريبية عرب
اإلنرتنت.
ويأتي االقرتاح بعد أشهر
من احلكم على نظام اسرتداد
مدفوعات الرعاية االجتماعية
للحكومة ،واملعروف باسم
الدين اآللي ( ،)robo-debtبأنه
غري قانوني بعد طعن قانوني
يف احملكمة الفيدرالية.
وقد تراجعت احلكومة عن
هذا املخطط ،الذي يواجه
ً
أيضا دعوى قضائية مجاعية
حمتملة.

أسرتاليون
باحثون
يزعم
تطويرهم بطارية ميكنها إبقاء
اهلاتف الذكي مشحونًا ملدة 5
أيام ،أو تسيري سيارة كهربائية
ملسافة  1000كيلومرت.
موقع شبكة  CNNاألمريكية
قال إن استخدام تلك التقنية
على نطاق واسع سيكون خطوة
هائلة يف طريق الوصول إىل
طاقة أنظف وأكثر فاعلية
وكفاءة وفقًا ملا نشره املوقع.
فيما يقول فريق البحث من
جامعة موناش يف ملبورن
إن بطارية الليثيوم-الكربيت
مصممة لتكون «األكثر فاعلية
يف العامل» ،وميكنها التغلب
على أداء البطاريات التقليدية
مبقدار أربعة أضعاف.
أما الباحثون فقالوا إنهم «على
شفا» تسويق االبتكار جتاريًا،
البيئية
ملزاياه
ويروجون
للتغي املناخي.
املقاومة
رّ

بطاريات الليثيوم-الكربيت على
نطاق واسع يواجه «صعوبات
كربى» نامجة عن «الطبيعة
العازلة» للكربيت ،واحنالل أنود
الليثيوم املعدني.
فيما ّ
متكن الفريق يف أسرتاليا،
الذي ُنشر حبثه يف جملة
 ،Science Advancesمن إعادة
تهيئة تصميم كاثود الكربيت
حتمل أمحال
لكي يتمكن من
ّ
جهد أعلى دون اخنفاض يف
األداء بشكل عام.

باحثون يطورون بطارية جديدة ُتبقي
هاتفك مشحوناً ملدة  5أيام على التوالي

كثافة يف الطاقة هي األعلى
معظم البطاريات التجارية من
نوع أيون الليثيوم ،ولكن
لطاملا كانت بدائل الليثيوم-
الكربيت جذابة بفضل كثافة
الطاقة األعلى وقدرتها على
تزويد الطاقة لألجهزة لفرتات
أطول.
لكن املشكلة هي ِقصر عمر
استخدام بطاريات الليثيوم-
الكربيت .إذ تستخدم تلك
البطاريات يف بعض السيارات
مجيع
ولكن
والطائرات،
احملاوالت السابقة لتضمينها
يف عمليات إنتاج ضخمة إلحالل
بطاريات أيون الليثيوم باءت
بالفشل.
ووفقًا خلرباء البطاريات يف
معهد فاراداي ،فإن استخدام
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ثورة يف سوق املركبات
وقال املسؤول عن اجملموعة
البحثية ،الربوفيسور مايناك
ماغومدر ،يف بيان صحفي إن
سيحدث «ثورة
عملهم البحثي
ُ
يف سوق املركبات األسرتالي،
ويقدم لكل األسرتاليني مصدر
طاقة أنظف وأكثر كفاءة».
كما حصلت اجملموعة ،اليت
تلقت متويل حبثها من احلكومة
األسرتالية ،على براءة اخرتاع
البطارية اجلديدة ،ومن املقرر
إجراء املزيد من االختبارات يف
وقت الحق من هذا العام.
أما ماثيو هيل ،الذي عمل مع
فريق البحث ،فقال« :هذا
النهج ميتاز مبقاييس األداء
العالية والعمر األطول ،وميتاز
كذلك بسهولة واخنفاض تكلفة
التصنيع على حنو هائل،
باستخدام عمليات املعاجلة اليت
تعتمد على املياه ،ما قد يؤدي
إىل اخنفاض كبري يف املخلفات
اخلطرة بيئيًا».
مع ذلك ،يظل هناك بعض
التحديثات والصعوبات أمام
تلك التقنية.
املصدر :عربي بوست

موريسون يطالب بصالحية
اعالن حاالت الطوارئ
الوطنية مناطق منكوبة

يطالب رئيس الوزراء سكوت
موريسون بصالحية إعالن
حاالت الطوارئ الوطنية مناطق
منكوبة واستدعاء قوة الدفاع
للتعامل مع الكوارث الطبيعية
حيث يقول إن دائرة احلرائق
اخلطرة «جيب كسرها».
ففي أول خطاب رئيسي له
خالل العام ،حاول رئيس
الوزراء السيطرة على األجندة
الوطنية اليت عصفت به منذ
اندالع حرائق الغابات القاتلة
بريدجيت
فضيحة
وبدء
ماكنزي الرياضية.
لوح السيد موريسون
فقد ّ
مبفوضية ملكية يف حرائق
الغابات تقوم مبراجعة حتقيقات
حرائق الغابات السابقة ملعرفة
ما هو العمل املوصى به الذي
مل يتم اجنازه.
وقد ركز رئيس الوزراء يف
خطابه يف النادي الوطين
للصحافة يوم األربعاء على
التدابري العملية للتعامل مع
أزمة حرائق الغابات ،بد ً
ال من
وضع اجندة سياسية لعام
.2020
وقال موريسون« :لقد كنت
جدا باختبار حدود
مدركا
ً
األدوار واملسؤوليات احملددة
دستوريا يف موسم حرائق
ً
الغابات».
واضاف يقول «أعتقد ،مع
ذلك ،أن هناك اآلن توقعات
واضحة للمجتمع بأن تكون
على
القدرة
للكومنولث
االستجابة يف أوقات الطوارئ
والكوارث الوطنية ،ال سيما
من خالل نشر قواتنا الدفاعية
يف الظروف اليت يتم فيها
وممتلكات
حياة
تقييم
األسرتاليني حتت التهديد.
وتابع قائال «بعد موسم احلريق
هذا وقبل املوسم التالي،
حنتاج لالستفادة من هذا
الوقت للحصول على الوضوح
واختاذ بعض القرارات ،مبا
يف ذلك تغيري القانون عند
الضرورة».
وهذا يعين دراسة اإلطار
الدستوري والقانوني للسماح
للحكومة الفيدرالية بإعالن حالة
الطوارئ الوطنية « ،مع وجود
سلطات واضحة وضمانات
الكومنولث
لعمل
مناسبة
مببادرة منه ،مبا يف ذلك نشر
قواتنا الدفاعية».
من املرجح أن يتحقق التغيري
من خالل التفاوض مع
الواليات إلصدار تشريع جديد
يتفاعل مع سلطات الواليات،

بد ً
ال من إجراء استفتاء لتغيري
الدستور.
ويطالب السيد موريسون
أيضا مبساءلة أقوى عن إدارة
خماطر الكوارث الطبيعية،
املرونة والتأهب.
وقال «جيب أن يشمل ذلك
واإلبالغ
األهداف
حتديد
اإلجراءات
عن
الشفاف
الرئيسية ،مع تعزيز املعايري
الوطنية عند الضرورة ..ال
شك يف أننا تعلمنا دروسًا
من احلرائق السابقة والكوارث
الطبيعية األخرى ..ولكن يف
كثري من األحيان يتم نسيان
النتائج اليت خلصت إليها هذه
التحقيقات أو إلغاء حتديد
األولويات مبرور الوقت.
ستكون إحدى املهام األوىل
للمفوضية امللكية هي مراجعة
تنفيذ التوصيات السابقة،
باالعتماد على العمل الذي مت
بالفعل يف هذا اجملال».
يقول موريسون إن عدد أفراد
قوة الدفاع األسرتالية الذين
شاركوا يف مكافحة احلرائق
ارتفع من  900يف كانون
االول إىل أكثر من  6500يف
كانون الثاني ،يف أكرب عملية
داخلية لقوة الدفاع يف تاريخ
أسرتاليا.
وقال إن أي تغيري يف دور
قوة الدفاع يف التعامل مع
الكوارث الطبيعية سيتطلب
املزيد من التدريب.
واعلن انه «مع مرور السنني،
تنمو األحراج جمددا وتزداد
ويتحرك
الوقود،
أمحال
الناس بأعداد أكرب للعيش
يف املناطق املعرضة للحرائق
اخلطرية
احلرائق
وحتدث
مرة أخرى يف دورة جيب
كسرها».
واستطرد يقول «جيب أن
نستمر يف التعلم من موسم
احلريق هذا حتى نكون
أفضل
بشكل
مستعدين
للموسم التالي .سواء كان
ذلك بنشر قوات الدفاع،
واحلد من املخاطر احمللية،
والوصول إىل املوارد مثل
معدات مكافحة احلرائق اجلوية،
واتساق ترتيبات التعايف
من الكوارث أو املرونة يف
مواجهة املناخ املتغري.
وقال «وجيب أن نتعلم
من السكان األسرتاليني
وممارساتهم
األصليني
القدمية حول كيفية حتسني
قدرتنا على مواجهة هذه
التهديدات».
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مـقاالت وتـحقيقات

واقعية «نيابية» من احلريري وجنبالط
و»ثورية شفهية» جلعجع واجلميل
علي ضاحي

ما حصل يف
تشرين
19
الثاني 2019
 ،مل حيدث
يف  25كانون
الثاني 2020
ومل تستطع
« ا جلحا فل
الثورية» يف
منع «اهلواء
واملاء» عن
النواب وعن
جملسهم
و إ نعقد ت
جلسة املوازنة
ما
وكان
كان.
ومن باب الواقعية ال من باب التشفي ،ومن
دون االستخفاف باحلراك املوجوع واجلائع
واخلائف على مصريه .وأيضًا من دون اإلساءة
اىل  4ماليني ونصف لبناني باحلد االدنى
بقوا يف بيوتهم ومل ينزلوا اىل الشارع .وهم
كأخوتهم «الثوار احلقيقيون» جائعون ومتعبون
وقرفون مما جيري.
ومن باب التوازن ايضًا ،تؤكد اوساط يف
حتالف  8آذار ،أننا اليوم امام عودة اإلنتظام
اىل احلياة السياسية واالمنية يف البلد يف
مواجهة العبثية والفوضى ويف مواجهة اجملهول
الذي عشنا فيه لثالثة أشهر .وتشري االوساط
اىل ان كل مطالب احلراك املعيشية واالجتماعية
وحتى السياسية من املطالبة بزج الفاسدين
على كثرتهم يف السجون وإسرتجاع املال
املنهوب هو أكرب حتد امام فريقنا وامام السلطة
كلها وامام احلكومة مجعاء ،وال احد يدعي العفة
والطهارة واملهم ان نتفق على معيار واحد
للمحاسبة يطال اجلميع من دون إستثناء.
ّ
وتقول إن إنعقاد اجللسة النيابية
شكل حتديًا
امام السلطة واحلكومة اجلديدة والقوى االمنية
واجليش ،فليس املطلوب اإلفراط يف العنف
والضرب وجمابهة املتظاهرين وحتى املشاغبني
منهم بالقوة القصوى وهناك أطر قانونية
ومنطقية ال جيب جتاوزها .ولكن يف املقابل
هناك منطق وعقالنية :تكسري االمالك العامة
واملصارف وإغالق الطرق امام املواطنني
واالعتداء عليهم وجمابهة القوى االمنية باحلجارة
والعصي ايضًا غري مقبول وسيواجه حبزم.
ويف حني منعت قوى  8آذار نفسها واحزابها
ومناصريها من شارع مقابل شارع يف املنطقة
الواحدة ،اي عند قطع الناعمة واجلية وبرجا
وطريق البقاع مث ًال ،تنزل جمموعة اخرى من قوى
 8آذار «شعبية» على غرار االوىل من الفريق
اآلخر ،تقطع منطقة مقابلة او قريبة منها وينزل
اجليش ليزيل الطرفني.
وتكشف االوساط ان احلرص على عدم تفلت
الشارع ومنع سقوط الدماء والصدام املذهيب
والطائفي وعدم إنهاك اجليش والقوى االمنية
كان حامسًا يف جتاوز املرحلة الصعبة.
وتنطلق االوساط من هذه القراءة لتقول
ان ،من خالل هذه الروحية والقراءة تعمل
السلطة واحلكومة اجلديدة اليت جنحت مع القوى
الداعمة هلا يف وقف مسلسل الفراغ وتعطيل
املؤسسات ،كما جنحت يف دعم القوى االمنية
وخصوصًا اجليش حلماية حق التنقل واحلق
التشريعي للنواب.
ويف املرة السابقة ويف جلسة  19تشرين
الثاني ،عدم قيام اجليش والقوى االمنية
حبماية النواب لوصوهلم اىل اجللسة التشريعية
هو من منع اجللسة وليس العكس.
فعندما قام اجليش بواجبه ويف ظل اوامر واضحة
من السلطة السياسية وكذلك االمن الداخلي،
نفذت القوى االمنية املتوجب عليها ،يف حني

بني  ١٩تشرين الثاني جلسة املوازنة أظهرت
 ٢٠١٩و ٢٧كانون الثاني فرضية الالثقة النيابية
باحلكومة
تغي كي
 ٢٠٢٠ما الذي رّ
عباس ضاهر
طي جلسة وتعقد أخرى؟
ُت رّ
مارون ناصيف

تقاعس الرئيس السابق للحكومة سعد احلريري
عن القيام بذلك وألجندات معروفة ولكنها اليوم
مل ِ
جتد نفعًا يف ظل وجود اإلرادة السياسية.
ويف ظل الفراغ احلاصل يف كل اجملاالت كان
ال بد من عقد جلسة املوازنة وهي دستورية مئة
يف املئة .ولو مل تنل احلكومة اجلديدة الثقة ،ال
نص دستوريًا مينعها من حضور جلسات مناقشة
املوازنة ،ولكن هناك تساؤالت يدرسها خرباء
قانونيون حول الوضعية القانونية للموازنة هل
تتبناها حكومة الرئيس حسان دياب بعد إقرارها
ونيلها الثقة؟ وهل من نص قانوني مينع ذلك
لكونها مل تدرسها ومل تشارك يف إعدادها؟
وتشري االوساط اىل ان اإلجابات عن هذه
عدل
االسئلة يتوالها املعنيون ،وميكن ان ُت ّ
بعض املواد والقوانني فيما يعد بقوانني
ومواد اخرى وهذه االمور قيد الدرس والتدقيق
القانوني.
وتؤكد االوساط ان مجيع القوى السياسية
مدركة لصعوبة الوضع واحلكومة احلالية ال
تدعي فعل املستحيل ،وال تقوم بالسحر او
ّ
الشعوذة او التنبؤ الفلكي ،ولكنها يف احلد
االدنى حكومة االنقاذ وإدارة االزمة على حافية
اهلاوية واالنهيار الكامل واالفالس والفراغ
يعين االنتحار.
ومبا ان هذا الكأس املرة سيشرب منها
اللبنانيون مجيعًا من يؤيدون دياب ومن
يعارضونه ،أتت خطوة الرئيس احلريري وكتلة
«املستقبل» و «االشرتاكي» والنائب السابق
وليد جنبالط ُ
لت ّشكل خطوة مدروسة يف اجتاه
الواقعية السياسية وحتمل املسؤولية.
ولو مل يسميا دياب او يشاركا يف حكومته
ورمبا لن مينحاه الثقة الحقًا .ولكنهما حتمال
املسؤولية امام مجهورهما ولو مل يرض جزء
من الشماليني والعكاريني عن حضور كتلة
«املستقبل» وتأمينها النصاب ،رغم انها
صوتت ضدها وهنا املفارقة ان احلريري ارسل
موازنته وصوت ضدها!
اما «القوات اللبنانية» ورئيسها مسري جعجع
ومعها حزب «الكتائب» سامي اجلميل واللذان
قاطعا اجللسة ،تدعوهما االوساط اىل تنفيذ ما
يطالبان به يف مسألة االنتخابات النيابة املبكرة
وهي مطالب احلراك وجزء كبرية منه .ومن
دون إستقالة من جملس النواب ال انتخابات
جديدة ،فليبادر نواب «القوات» و «الكتائب»
اىل اإلستقالة او حيضروا اىل اجللسات النيابية
ليمارسوا دورهم التشريعي والرقابي كنواب.
أما دخول وركوب والتمدد حنو احلراك الشعيب،
باألقوال ال األفعال يظهر كأنه رغبة يف التعطيل
والنكايات لوقف العمل التشريعي وللتشويش
على احلكومة.
وهذا أمر ال ميكن الحد القيام به .احلكومة
وفق األوساط ستكمل طريقها وهي أمام حتد
كبري وستكون حمط أنظار  8آذار قبل خصومها،
وال سيما ان هناك قرارات كربى تنتظرها ولن
نرمحها يف حال ختلفت عنها.

يف التاسع عشر من تشرين الثاني الفائت ،منع
حراك الشارع إنعقاد اجللسة التشريعية اليت
وضع على جدول أعماهلا إقرتاح قانون العفو،
يومها وبسبب قطع الطرقات املؤدية اىل
اجمللس وإقفال مداخله من قبل املتظاهرين،
مل يتمكن من الدخول اىل ساحة النجمة إال ثالثة
أو أربعة نواب فقط .باألمس ،وبعد مرور تسعة
وستني يومًا على  ١٩تشرين الثاني ،عقد
جملس النوا 
ب جلسة وأقر موازنة العام ٢٠٢٠
ً
حبة مسك،
مع
)
ا
نائب
(٦٥
النصاب
بعدما تأمن
ّ
وحضر اجللسة  ٧٦نائبًا .جلسة العفو قاطعتها
كتل القوات والكتائب وتيار املستقبل ونواب
مستقلون ،بينما إقتصرت املقاطعة يف جلسة
املوازنة على كتليت القوات والكتائب وبعض
املستقلني ،ولو مل يشارك فيها نواب من
كتلة «املستقبل» ،لبقي النصاب مؤمنًا.
فما الذي
تغي بني  ١٩تشرين الثاني ٢٠١٩
رّ
و ٢٧كانون الثاني ٢٠٢٠؟ ملاذا فشل الشارع
بتعطيل اجللسة على رغم حماوالته املتكررة عرب
كل املداخل املؤدية اىل ساحة النجمة؟.
األجوبة اآلتية من الشارع واجمللس والسلطات
األمنية على هذا السؤال جتمع على املعادلة
التالية« ،ما حصل هو خليط مؤلف من ضعف
الشارع وتشدد لدى القوى األمنية وقرار
سياسي حاسم بإقرار املوازنة العامة».
سهلت األعداد اخلجولة للمتظاهرين
يف الشارعّ ،
على املداخل املؤدية اىل جملس النواب ،مهمة
تسهيل القوى األمنية عبور سيارات النواب،
ولوال الباصات اليت نقلت أعدادًا ال بأس بها من
املتظاهرين ،من طرابلس اىل ساحة الشهداء،
وحتديدًا اىل أمام مبنى النهار حيث رشقت القوى
األمنية باحلجارة ،إلقتصرت مشاركة املتظاهرين
على العشرات فقط أمام كل مدخل يؤدي اىل
اجمللس النيابي .هذه املشاركة اخلجولة ،كانت
باملئات يف  ١٩تشرين الثاني يوم كان احلراك
عز زمخه.
يف ّ
أمنيًا كثرية هي املتغريات بني تشرين الثاني
واليوم ،وحبسب املصادر املتابعة ،فبمجرد
أن وزارة الداخلية والبلديات مل تعد مع تيار
املستقبل عرب الوزيرةريا احلسن ،أصبح تعاطي
القوى األمنية على األرض أكثر حزمًا مما كان
عليه ،فالوزير حممد فهمي عميد متقاعد يف
اجليش وطريقة تعاطيه مع التحركات على
األرض ال تنبع من توجيهات سياسية تفرض
أحيانًا الرتاخي ،فحرية التظاهر مقدسة بالنسبة
اليه ،لكن الشغب كما رشق القوى األمنية
باحلجارة غري مقبول والتعليمات هي للتعاطي
معه حبزم وقوة ،وهذا ما ظهر بوضوح أمام
مداخل جملس النواب قبل إنطالق جلسة
املوازنة .تغيري حكومة سعد احلريري ،رفع أيضًا
حبسب املصادر املتابعة من وترية احلزم لدى
اجليش اللبناني ،الذي كان يرى نفسه أحيانًا
وحيدًا يف الطرقات بوجه املتظاهرين يف الوقت
الذي كانت ترتاخى فيه قوى األمن يف التعاطي
معهم.
أما يف السياسة ،فإذا كان التوافق السياسي
على جلسة قانون العفو غري مؤمن وسط إعرتاض
مسيحي الفت عليه ومقاطعة من تيار املستقبل
هلل يومها ،فشبه
وعدم محاسة من قبل حزب ا 
اإلمجاع السياسي كان مؤمنًا إلقرار موازنة
العام  ٢٠٢٠قبل نهاية كانون الثاني كل ذلك
كي ال تضطر احلكومة للصرف على القاعدة
اإلثين عشرية االمر الذي سيضع لبنان أكثر
فأكثر حتت اجملهر الدولي ومؤسسات الرقابة
والتصنيف املالي.
إذًا هكذا أقرت املوازنة ،وهكذا ستحصل حكومة
حسان دياب على الثقة ،بضعف الشارع ،وبقوة
األمن والقرار السياسي.

مل يكن يتوقع أحد أن متر املوازنة املالية
بأصوات خجولة نسبيًا 49 :نائبًا .أين الباقون؟
اذا كانت كتل «القوات» و»الكتائب»
ونواب مستقلني قاطعوا اجللسة النيابية
ألسباب سياسية وتقنية ،فإن حضور كتلة
«املستقبل» ونواب من «الوسط املستقل»
و»اللقاء الدميقراطي» انقذوا البلد من أزمة
إقتصادية ودستورية ومؤسساتية نتيجة
حضورهم جلسة املوازنة وتأمني النصاب
إلنعقادها بعد انتظار وتأخري كان خالهلا
رئيس اجمللس النيابي نبيه بري يستنفر
ادت اىل حضور نواب يف اللحظة
بإتصاالت ّ
األخرية قبل البدء باجللسة.
إستغراب الفت محل معه أسئلة باجلملة عن
ب لرئاسة
مسواحسان ديا 
سبب
تغيب نواب ّ
ّ
احلكومة .يوجد  12نائبًا من أصل  69الذين
مسوا دياب ،وهم عمليًا من نسيج حلف
« 8آذار»،
تغيبوا عن جلسة املوازنة :ملاذا
ّ
غاب النواب :عبدالرحيم مراد ،جهاد الصمد
ن وآخرون؟
 ،فيصل كرامي ،طالل ارسال 
املتغيبون
هل هناك رسالة سياسية أراد
ّ
إرساهلا؟ ملن؟ يف حال وجود تلك الرسائل
فإنها ستكون للحكومة اجلديدة ،لكن هم جزء
منها ،وال ُيعقل منطقيًا أن ُيصار إىل طعنها
يف اخلاصرة .وإذا كانت الرسائل لرئيس
اجمللس ،فهو يرتبط بعالقات جيدة مع النواب
املتغيبني ،وال هم بوارد أن يقطعوا العالقات
ّ
معه ،وال مصلحة هلم بذلك .مما يعين ان
النواب
املتغيبني يريدون إرسال رسائل
ّ
مييزون أنفسهم عن
«للحراك الشعيب» بأنهم ّ
اآلخرين ،حتت عنوان عدم املوافقة على موازنة
قدمتها حكومة سعد احلريري .ال يوجد تفسري
ّ
منطقي آخر ،خصوصا ان األكثرية النيابية
يف احللف املذكور كانت حاضرة يف ساحة
النجمة ،بينما لفت عدم وجود إندفاعة لتكتل
«لبنان القوي» اىل جانب اقرار املوازنة،
بدليل غياب النائب جربان باسيل ،رغم ان
النائب ابراهيم كنعا 
ن هو رئيس جلنة «املال
واملوازنة النيابية» وهو أمني سر تكتل
«لبنان القوي» ،الذي لعب دورًا اساسيًا يف
القيام بتعديالت على مشروع املوازنة الذي
احالته احلكومة اىل اجمللس النيابي.
ميكن استخالص هذه القراءات من خالل جلسة
املوازنة :او ً
ال ،تفكك اجلسم التقليدي لقوى 8
آذار ،وعدم تنسيقها وال انسجامها فيما بينها.
ثانيًا ،وجود حالة إرباك عند القوى السياسية
عبرّ ت عنه يف التعامل مع ملف املوازنة املالية.
ثالثًا ،عدم ثبات التعاطي مع احلكومة ،وال
وجود رؤى سياسية ثابتة
وموحدة إزاءها ،مما
ّ
يعرضها لإلهتزاز عند أول مفرتق.
رابعًا ،عدم حسم الثقة باحلكومة يف اجللسة
املقبلة املخصصة هلا ،وإمكانية عدم وجود
املتغيبون فعلتهم.
نصاب يف حال كرر النواب
ّ
إمسه
خامسًا ،وجود مايسرتو
بري قادر على
ّ
استحضار الدعم النيابي ساعة يشاء ،كما
حصل يف حضور نواب «املستقبل» ومن كتليت
«الوسط املستقل» و «اللقاء الدميقراطي».
سادسًا ،انفتاح سيناريوهات التحالفات النيابية
والسياسية على كل االجتاهات.
سابعًا ،تأكيد بري ان امام احلكومة ثالثة او
اربعة أشهر لتحقيق اجنازات .مما يشري إىل
ان عدم توافر اإلنتاجية احلكومية سيعرضها
لإلطاحة.
ثامنًا ،مل يكن احلراك اي الشارع وازنًا نتيجة
غياب التحشيد السياسي اخلفي والعلين إلفشال
اجللسة.
تاسعًا ،حني يتوافر القرار العسكري واألمين
للضبطُ ،يصبح الشارع مضبوطًا بالفعل.
عاشرًا ،هناك شيء ما حصل يف الكواليس
إلمتام اجللسة بنصابها وقرارها .ما هو؟ حتى
اآلن غري واضح.
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مـقاالت وتـحقيقات

الكذبة األكرب يف موازنة  :2020العجز  12057مليار لرية وليس صفراً احلريري وحزب اهلل :وعود مشروطة
محمد وهبة

أقرت موازنة  2020بتقديرات وهمية
عن النفقات واإليرادات والعجز .حتى
أعضاء جلنة املال واملوازنة الذين
ّ
ميثلون القوى السياسية نفسها اليت
أعدت املوازنة يف احلكومة ،مل يتمكنوا
ّ
من تصديق هذه الكذبة الكبرية،
وأوضحوا أنه رغم التعديالت اليت
تشري إىل خفض تقدير النفقات بنحو
 6490مليار لرية ،إال أن العجز بعد
التعديالت هو  12057مليار لرية وهو
رقم «ال ميكن الركون إىل نهائيته
وواقعيته»
وأقرت يف 3
2020
موازنة
نوقشت
ّ
ساعات .رمبا مل يكن يفرتض أن تأخذ
وقتًا أطول إذ ال تتضمن إال أكاذيب
وأوهامًا .تقدير للنفقات مل تلتزم به
قوى السلطة يومًا .وتقدير للنفقات
خارج حدود أي منطق اقتصادي.
أص ًال ،إقرارها مل يكن هزي ًال فحسب
«كبل يديه»
بوجود رئيس للحكومة
ّ
عن املشاركة يف حوار «الطرشان»،
هزليًا برعاية
بل كان أيضًا إقرارًا
ّ
النائب سليم سعادة .بعض النواب
انغمسوا يف تشخيص األزمة وأنكروا
حقيقة مشاركتهم يف السنوات
املاضية كممثلني عن الشعب يف
حوارات مماثلة ،أو مشاركة ممثليهم
ّ
التقشف
يف احلكومة بتقديم وصفة
قدموا
نفسها .مل يكتفوا بذلك ،بل ّ
للحكومة الغائبة بسبب عدم نيلها الثقة
بعد ،واحدة من وصفاتهم السحرية
اليت ال تهدف إال لتربير جلوء لبنان
ّ
احلل
إىل صندوق النقد الدولي .هو
االسهل هلذه الطبقة .أن تستقدم من
يدير التفليسة بد ً
ال منها .أن تتنازل
فقط أمام جهات دوليةَ .أ َم ُل هذه
القوى ،أن تعيد هذه اجلهات اليها
املدخرات
السيطرة بعد «تنظيف»
ّ
و»تكنيس» القطاع العام وأمالك
الدولة على حساب تدمري اجملتمع .يف
ذلك الوقت قد تصبح هذه السلطة أو
ّ
«احلل» للخروج من حتت
أذنابها هي
سيطرة صندوق النقد الدولي .هذا ما
روجت له غالبية النواب عن «قصد»
ّ
أو عن «جهل»؛ معاجلة غري موثوقة
مب ْن يقرتحها.
سواء بأهدافها أو َ
اهليئة العامة جمللس النواب مل جتر
تعديالت جوهرية على مشروع موازنة
 2020خالفًا ملا حصل يف جلنة املال
واملوازنة .أرقام املوازنة ،كما جاءت
من احلكومة ،تتضمن نفقات بقيمة
 18882مليار لرية وإيرادات بقيمة
 19816مليار لرية وسلفة خزينة
ملؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500
مليار لرية (شراء الفيول أويل لتشغيل
معامل إنتاج الكهرباء) ،ليصبح العجز
 %0.63من الناتج احمللي اإلمجالي.
لكن بعد تعديالت اللجنة ،جرى خفض
اإليرادات إىل  13395مليار لرية،
والنفقات إىل  18232مليار لرية
مع سلفة خزينة ملؤسسة كهرباء
لبنان بقيمة  1500مليار لرية ،ليبلغ
العجز  4837مليار لرية ،أو ما يوازي
 %5.4من الناتج احمللي اإلمجالي
(على افرتاض أن الناتج لن ينكمش
وسيستقر على  58مليار دوالر).
ّ
العجز احلاصل بعد اخلفوضات هو أيضًا
وهمي .فقد ورد يف تقرير جلنة املال
واملوازنة ،أنها استوضحت وزير املال
(السابق علي حسن خليل) عن واقعية
هذه اإليرادات املقدرة ،فأجرت
الوزارة إعادة تقدير هلا وخلصت إىل
أنها سترتاجع بقيمة  6490مليار لرية
لتبلغ اإليرادات املقدرة  13325مليار
لرية .كذلك يشري تقرير اللجنة إىل
أن هذه التقديرات ،بنسختيها األوىل

هيام القصيفي

تصوير هيثم املوسوي
واملعدلة ،تأخذ يف االعتبار مبلغ 5000
ّ
مليار لرية «تفاهمت احلكومة مع
مصرف لبنان ومجعية املصارف على
توفريها للخزينة» ،ما يعين أن «قيمة
عجز املوازنة يبلغ  12057مليارات
لرية يف حال عدم االلتزام بهذا
التفاهم ،وبأن مشروع موازنة 2020
مقوماته وهي التوازن ،ألن
فقد أبرز
ّ
وارداته الذاتية ال تكفي لتغطية أربعة
أنواع حتمية من اإلنفاق يبلغ جمموعها
 14454مليار لرية وهي :خدمة الدين
العام ،الرواتب واألجور ،املنافع
االجتماعية ،املساهمات للمؤسسات
العامة».
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
التزم امام اللجنة بالتزامه ،فيما
«عبرّ ت مجعية الصمارف عن عدم
قدرتها على االلتزام بسبب الظروف
املستجدة» .إال أن اللجنة وجدت
نفسها مضطرة أن تأخذ يف االعتبار
ثالثة عوامل أساسية:
التثبت من املنطلقات
ــ عدم إمكانية
ّ
واالفرتاضات اليت بين عليها خفض
اإليرادات من قبل وزارة املال.
ّ
تدني حتصيل اإليرادات بالنسبة
ــ
احملصل
لتقديرات املوازنات السابقة:
ّ
لغاية تشرين األول  2019تدني بنسبة
 %14.2عما كان مفرتضًا حتصيله
وفق موازنة  ،2019والتحصيل
بالنسبة للسنوات السابقة ،باستثناء
ّ
أقل من التقديرات
 ،2017كان
املقررة مبوجب املوازنة بنحو %11
ّ
سنويًا.
املستجدة منذ  17تشرين
ــ الظروف
ّ
االول  ،2019مبا فيها السعي إىل
تأليف حكومة جديدة وعدم معرفة
سياساتها العامة يف مجيع اجملاالت،
وال سيما اإلصالحية منها ،وكذلك
ّ
ّ
التعثر
خطتها للخروج من حالة
واالختناق اليت ترزح حتتها مجيع
القطاعات...
هذه العوامل تدفع جلنة املال
واملوازنة «إىل عدم الركون إىل
نهائية وواقعية الواردات ،حتى تلك
املعاد تقديرها».

اإليرادات املحصلة من وزارة املال
كانت دائماً أدنى بـ %11من تقديرات
املوازنة ويف  2019كانت أدنى بـ%14.2

هذه العبارة الورادة يف التقرير تغين
عن كل النقاشات يف اهليئة العامة
جمللس النواب حيث خيتلط اجلهل
االقتصادي والقانوني بالسياسة
واملناطقية وأمراض كثرية أخرى
يعانيها ممثلو الشعب .فهذا املشروع
كان مبنيًا على فرضيتني خاطئتني

بالكامل :أن هناك
منوًا اقتصاديًا
ّ
يؤدي إىل زيادة يف الناتج احمللي
اإلمجالي بنسبة  %1.9أو %2
ما ينتج عنه دفع إضايف لزيادة
اإليرادات الضريبية ،وأن مصرف
لبنان واملصارف ملتزمة باملساهمة
يف عملية استبدال الديون (سندات
اخلزينة باللرية) بديون جديدة فائدتها
 %1بقيمة إمجالية تبلغ  12ألف مليار
لرية .ما مل حتسبه اللجنة أو تذكره
يف منت تقريرها ،هو أن اإليرادات
املتوقعة ستنخفض من ثالثة مصادر
أساسية :الرسوم اجلمركية ،الضريبة
على القيمة املضافة ،الضريبة على
الفوائد املصرفية .فاألزمة الراهنة مل
تعد أزمة مالية متعلقة بالدين العام
وبقدرة الدولة على اإليفاء به ،بل
هي أزمة مصرفية وأزمة اقتصادية
وأزمة اجتماعية :إنها أزمة نظام ينهار
بكامله.

اللجوء إىل صندوق النقد الدولي
هدفه واحد :االقرتاض من أجل إنقاذ
املصارف

بعض التقديرات تشري إىل أن اقتصاد
لبنان سينكمش بنسبة  %15ما يعين
أن العجز بقيمة  12057مليار لرية
يوازي  %15.5من الناتج يف .2020
وهو لن يكون صفرًا كما ورد يف أول
مشروع ،ولن يكون  %13.5كما جاء
بعد تعديالت جلنة املال واملوازنة.
لكن فوق ذلك ّ
كله ،جتدر اإلشارة إىل
أن األزمة املالية احلالية ال عالقة هلا
بكمية الديون باللرية اللبنانية ،بل
بكمية الديون بالدوالر ،خصوصًا أن
املصارف أودعت لدى مصرف لبنان
أكثر من  70مليار دوالر وهو ليس
حد
لديه إال  30مليار دوالر ،على ّ
زعمه ،ما يعين أن الفرق بينهما هي
أموال ّ
تبخرت ،وأن كل قرش يصرف
من احتياطات مصرف لبنان هو
قرش يصرف من أموال املودعني.
وللمناسبة هذا النقاش أيضًا يستخدم
من أجل تربير جلوء لبنان إىل صندوق
النقد الدولي لالقرتاض منه وطلب
مساعدته لالقرتاض من الدول املاحنة
أيضًا .هل تعرفون ما هو اهلدف
األساسي هلذه االستدانة :إعادة
تكوين رساميل املصارف .هذا هو
مير به اجملتمع ،أن يأتي
أكرب خطر ّ
صندوق النقد الدولي ليفرض علينا
الضرائب االستهالكية ،ويقونن األكل
والشرب واستهالك الوقود واإلنفاق
والتوظيف ...ثم يقرضنا أموا ً
ال أو
يساعدنا على اقرتاضها من أجل
املصارف.

مل حيصل الرئيس سعد احلريري
على ضمانات كاملة ،بل على وعود
مشروطة .حتى اآلنّ ،
نفذ حصته من
االتفاق ،مل
حيرك الشارع ،وأعطى
ّ
إشارات إجيابية حول احلكومة والعمل
الربملاني ،جوهر عالقته مع الرئيس
نبيه بري.
كشف الرئيس سعد احلريري ،منذ
استقالته حتى جلسة املوازنة األخرية،
كثريًا من النيات املبيتة .وكشف
فريقه
املقرب أيضًا بعض ما يقال
ّ
يف اللقاءات الداخلية والتوجهات
العامة للمرحلة املقبلة ،خالل تولي
الرئيس حسان دياب مهام رئاسة
احلكومة.
ما تنقله شخصيات سياسية من
أجواء احلريري ،أن العالقة بينه وبني
حزب اهلل والرئيس نبيه بري باتت
األكثر وضوحًا (إجيابًا أو سلبًا) من
بني عالقاته احمللية ،وكأنها أحد
الثوابت يف مساره املستجد .هناك
قطبة مل تعد خمفية ،تتصل حبوارات
جرت مع الطرفني ،عن مستقبل
العالقة وعن وضعية احلريري
وأدواته يف السلطة ،بعدما حسم أمر
مغادرته موقعه احلكومي .مل يضمن
رئيس احلكومة السابق ضمانًا كام ًال
َ
َّ
مستقبله السياسي
ونهائيًا
وكل
فريقه املوجود يف االدارة ويف
املؤسسات العامة والقوى األمنية،
يف الرتكيبة احلكومية اجلديدة .ما
حصل عليه وعود بدرجات متفاوتة،
مقابل استمرار تذكريه ،كما فعل
أخريًا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حممد رعد ،جبردة حساب
عما
مفتوح وبشراكته يف املسؤولية ّ
وصل اليه وضع البلد .وإذا كان
هو عبرّ صراحة عن موقفه من أي
تغيريات يف قوى االمن ،فإن األمر
ّ
يتعدى ذلك ليطاول حماولته
ختطي
الوعود املشروطة ،وفرض أمر واقع
حتى ال تتكرر تداعيات خروج الرئيس
الراحل رفيق احلريري من احلكم ،وهو
الذي مل يعد لديه كثري من املخارج
واآلفاق.
لكن للحريري أيضًا واجبات يف
املقابل ،مل يعد له مفر منها ،يف حال
قرر البقاء واحدًا من أركان السلطة
السياسية يف لبنان ،داخل احلكم أو
خارجه .وقد بدأ يرتجم ما جيب عليه،
فال ينزل تياره اىل الشارع اعرتاضًا
على حكومة دياب ،كما كانت توقعات
خصوم حزب اهلل (وهو ما جعل قوى
سياسية متتنع عن حتريك الشارع
أيضًا) ،وال ينقض على التسوية
الثنائية مع احلزب وبري ،فيعرقل
العمل الربملاني أو احلكومي ،أو
ينصرف اىل املعارضة باملعنى الكلي
للكلمة ،معيدًا االصطفافات إىل
ما كانت عليه سابقًا ،بل يستخدم
لغة هادئة حيث يريد ،ويرفع سقف
التحدي أيضًا حيث يريد.
خيرج الطرفان من هذه التسوية
مرتاحني ،ألن لكل منهما حساباته
الواقعية؛ فحزب اهلل ال يريد توسيع
رقعة االختالف مع احلريري ،بل هو
مصر على التهدئة معه ومع مجهوره،
ّ
وال يرغب بري إال يف تكريس
استقرار عالقته مع احلريري اليت ال
بد منها يف مسار العمل الربملاني،
كجزء ال يتجزأ من إدارة بري للوضع
يلب رغبات
الداخلي .واحلريري هنا يّ
حليفه ،يف جلسة املوازنة وجلسة

الثقة ،ويف عدم التصعيد االحتجاجي
ميدانيًا ،خصوصًا أن احلريري يواجه
اليوم ،حمليًا ،أكثر من حتد ،إذ مل
يعد له سند يف الرتكيبة الداخلية
إال بري واحلزب ،ورئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط
حبسب ظروف املرحلة.
وهو كان واضحًا يف إعالن خياراته،
كما وفريقه
املقرب والوزيرة السابقة
ّ
ريا احلسن ،اليت غيرّ استياؤها من
خروجها من الداخلية ،يف أسلوب
مواجهتها وإطالق النار على من يريد
احلريري تصفية احلساب معه.
يف املقابل ،تقول معلومات موثوقة إن
احلريري يرفض رفضًا قاطعًا الكالم
مع رئيس حزب القوات اللبنانية
الدكتور مسري جعجع .غضبه عليه
وعلى القوات ال يعادله غضب.

ماذا لو لم تكن الحكومة مؤقتة،
فأي نسخة منقحة سيكون عليها
الحريري؟

وهو حاسم يف قراره عدم التعاون
مع القوات وحتميلها مسؤولية خروجه
من السلطة ،وحدها من دون أي
طرف آخر .حتى األيام االخرية ،مل
يتمكن أي وسيط من إقناع احلريري
بأنه هو من ختلى عن القوات ،وأن ما
فعله بها على مدى ثالث سنوات من
عالقته الذهبية بالتيار الوطين احلر
ورئيسه الوزير السابق جربان باسيل
واستبعادها وعدم السري معها يف
أي ملف يف جملس الوزراء وخارجه،
أحد أسباب املشكلة الرئيسية معها.
حتديه
لكن احلريري أبى إال أن يرفع ّ
للقوات ويبقى على خصومة معها،
رافضًا التنسيق يف أي ملف ،كبري
أو صغري.
يف املقابل ،ال يستثين احلريري
رد فعله ،وهو الذي
باسيل من ّ
ظل حتى أيام قليلة قبل انتهاء
املفاوضات حول وضعيته كرئيس
حكومة ،واثقًا من أن باسيل لن
يتخلى عنه .إال أنه يف إطار عرض
ملا ميكن أن يكون عليه الوضع
مستقب ًال ،مل يقفل الباب أمام عودة
التنسيق معه ،وإن بشروط خمتلفة
عن السابق ،اعتقادًا منه أن باسيل
سيفعل املستحيل كي ال تبقى هذه
احلكومة اىل نهاية العهد.
احلريري
ويف االنتظار ،ال جيد
مفرًا
ّ
سوى تصويب سهامه ،عند أي مأزق
ويف شكل دائم ،على احلزبني األكثر
متثيال لدى املسيحيني ،مستفيدًا
يف الوقت نفسه من رغبة القوات
يف عدم التصعيد ،ومن أن التيار
منشغل حاليًا يف مواجهة املشاكل
اليت أسفرت عنها عاصفة احلكومة.
يستعد احلريري إلحياء ذكرى 14
شباط ،وهي أول إطاللة له بعد خروجه
من احلكم ،خياطب فيها مناصريه
واللبنانيني ،وهي املناسبة اليت
كانت عادة َ
لل ّم مشل «املعارضة»،
أو توجيه رسائل ميينًا ومشا ً
ال .لكنه
اليوم بات حماصرًا باجتاهات عالقاته
تبدلت مرات ومرات منذ عام
اليت ّ
 ،2005مغيرّ ًا اجتاهات البوصلة
والتحالفات ،حتت سقف االمل بأن
حكومة دياب حكومة مؤقتة .لكن
ماذا لو انتهت اهلدنة احلالية ،لدواع
دولية أو إقليمية ،وماذا لو مل تكن
احلكومة مؤقتة ،فأي نسخة منقحة أو
جديدة سيكون عليها احلريري؟
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مـقاالت وتـحقيقات

إردوغان والعرب ..ذكريات تارخييّة أم حسابات عقائديّة؟

احلساسة يف تونس
تراهن أنقرة على التوازنات
ّ
أن هذه التوازنات
واجلزائر واملغرب ،وتعتقد َّ
اإلخوانية ستساعدها على حماصرة
بعناصرها
َّ
مصر اليت ال ختفي قلقها من التحركات الرتكية
يف أفريقيا.
ٍ
لقاء مجع الرئيس الرتكي رجب طيب
يف آخر
قمة سرت نهاية
إردوغان بالزعماء العرب يف ّ
آذار/مارس  ،2010وكنت حاضرًا حينها ،حظي
الرئيس الرتكي باهتمام هؤالء الزعماء ،ويف
أدت
مقدمتهم العقيد معمر القذايف ،الذي ّ
أنقرة بعد عام من القمة دورًا مهمًا يف املشروع
الغربي الذي أدى إىل إسقاطه وتدمري ليبيا.
وجاءت أحداث «الربيع العربي» وحسابات
إيصال اإلخوان املسلمني إىل السلطة يف دول
لتشجع إردوغان ومستشاره أمحد داوود
املنطقة
ّ
ٍ
مزيد من التدخل يف شؤون املنطقة
أوغلو على
العربية ،وكانت آنذاك يف وضع ال حتسد عليه
أبدًا.
أدى داوود أوغلو ،ومعه نظريه القطري
وقد ّ
محد بن جاسم والسعودي سعود الفيصل،
دورًا فاع ًال يف قرار تعليق عضوية سوريا يف
اجلامعة العربية يف  12تشرين الثاني /نوفمرب
 ،2011ليكون ذلك بداية العمل العربي -الرتكي
املشرتك ضد سوريا ومن معها ،أي إيران
وروسيا وحزب اهلل.
وتتالت األحداث لتصبح أنقرة الالعب األساس
يف أحداث سوريا عمومًا ،فلوالها ملا وصلت
األمور هناك إىل ما وصلت إليه بسبب احلدود
الربية املشرتكة ،ولوال تركيا أيضًا ملا جترأت
ّ
التدخل يف سوريا ،إذ اعتقدت
أنظمة اخلليج على
أن الدور الرتكي «العثماني السين» سيوازن
َّ
الدور اإليراني «الصفوي الشيعي» ،العدو
التقليدي والتارخيي لألتراك.
كان إردوغان قد جتاهل هذا العداء بعد
السلطة نهاية
استالم حزب العدالة والتنمية
ّ
العام  ،2002ليصبح صديقًا معه .وقد أقام
عالقات مثرية مع بغداد ومع الرئيس السوري
ود علويي تركيا ،الذين
«العلوي» ،رمبا لكسب ِّ
ّ
يشكلون حواىل  20مليونًا من أصل  80مليونًا،
من دون أن يهمل آنذاك عالقاته مع باقي
ّ
ّ
مكثفة
«السنية» ،فبذل مساعي
الدول العربية
من أجل املصاحلات العربية -العربية ،وجتاوزها
ٍ
حماولة أكثر أهمية عندما سعى إىل حتقيق
يف
املصاحلة السورية -اإلسرائيلية ،واليت كادت
التقليدي ّ
الذي غدر
هيوني
الص
ّ
تنجح لوال اخلبث ّ
ّ
وقرر إيهود أوملرت ،رئيس احلكومة
بإردوغان،
ّ
شن عدوان كبري على غزة
اإلسرائيلية السابقّ ،
يف  27كانون األول /ديسمرب .2008
بتطوراته الالحقة ،كافيًا
وكان «الربيع
العربي»،
ّ
ّ
لنسف ّ
كل اجلسور اليت بناها إردوغان مع مجيع
األطراف ،وانتقل معظمها إىل اخلندق املعادي
لرتكيا اليت يريد هلا إردوغان أن تؤدي دورًا
واإلسالمي ،مهما
العربي
رياديًا يف العاملني
ّ
ّ
كان موقف الدول العربية.
فقد كانت مصر والسعودية واإلمارات والبحرين
ضد سورياّ ،
لكنها أصبحت
مع أنقرة يف احلرب
ّ
تعاديها منذ اإلطاحة مبحمد مرسي يف  3متوز/
يوليو  .2013مع ذلك مل ّ
تفكر هذه الدول العربية
أي موقف ضد تركيا يف سوريا،
األربع يف اختاذ ّ
بل فعلت ذلك يف ليبيا ،علمًا َّ
أنها مجيعًا «دول
سنية» ،واألطراف الليبية اليت تدعمها «سنية»
أيضًا ،وخالفًا للوضع الطائفي والعرقي يف
سوريا والعراق ولبنان ،وعالقة هذه الدول مع
إيران ّ
اليت عادتها أنقرة يف البداية ،ثم عادت
بناء على طلب الرئيس
ونسقت معها يف آستانا ً
ّ
الروسي فالدميري بوتني.
مل متنع ّ
كل هذه التعقيدات الرئيس إردوغان من
االستمرار باهتماماته باملنطقة العربية ،مستغلاً
خالفات الدول العربية ،ومعظمها يف خدمة
«إسرائيل» ،بعلم أو من دون علم ،فأنقرة يف
القضية الفلسطينية تقف مع محاس ضد حممود
عباس منذ أن طلبت ،ومعها الدوحة ،من خالد
مشعل مغادرة سوريا أواخر العام  ،2011وهي
أيضًا مع األطراف السنية والكردية يف العراق
ملوازنة الدور اإليراني ما دامت متلك ورقة
تركمان العراق واألذريني غرب إيران.
احلساسة يف
وتراهن أنقرة على التوازنات
ّ
أن هذه
تونس واجلزائر واملغرب ،وتعتقد َّ

اإلخوانية ستساعدها على
التوازنات بعناصرها
َّ
حماصرة مصر اليت ال ختفي قلقها من التحركات
الرتكية يف أفريقيا ،واليت تستهدف املصاحل
املصرية ،مع استمرار إردوغان يف تبنيّ قضايا
مجيع اإلسالميني يف العامل ،وخصوصًا املنطقة
العربية.
برمته ،فقد كان فرصة
أما الواقع العربي
ّ
إردوغان الذهبية لتحقيق أهدافه يف هذه
أن إسالمييها كانوا وما زالوا
املنطقة ،وهو يعتقد َّ
وخباصة بعد ما ّ
حققه يف سوريا والعراق،
معه،
ّ
ّ
مثقفو املنطقة يف
واآلن يف ليبيا ،فقد اختلف
ما بينهم حول الوصف والفهم والتقييم الدقيق
ملاهية السياسة الرتكية ،كما اختلفوا حول ماهية
العالقة الرتكية -الروسية بانعكاساتها على سوريا
واملنطقة العربية.
عد البعض الدور الرتكي يف
ففي وقت
َّ
املنطقة إجيابيًا ،قال آخرون َّ
إنه خطري على األمن
القومي للمنطقة العربية ،ملا لرتكيا ،وريثة
سيئة مع
الدولة العثمانية ،من تاريخ وذكريات ّ
شعوبها.
ّ
املثقفني العرب يف ما بينهم حول
وجاء صراع
جممل القضايا القومية لصاحل أنقرة اليت تسعى
إىل االستفادة منها ما دامت تبعد األنظار عن
دورها ومشاريعها اإلقليمية والدولية .فاإلعالم
السعودي واإلماراتي واملصري َّ
الذي يهاجم
إردوغان بسبب سياساته يف سوريا وليبيا ،ال
يرتاجع عن موقفه التقليدي يف معاداة سوريا
وإيران وحزب اهلل ،وكأنه لسان حال «إسرائيل»،
ّ
ومثقفيه املدفوع هلم
وهو حال اإلعالم العربي
سلفًا ،والذين كانوا ،وما زالوا ،يف خدمة العدو
األكرب :أمريكا اإلمربيالية ،وهي أيضًا يف خدمة
الصهيونية العاملية.
ويستمر اخلالف بني املثقفني العرب احملسوبني
ّ
على املقاومة واملمانعة ما دام مفهوم العروبة
وعالقته بالقومية والدين والعلمانية وحقوق
القوميات األخرى مل يعد ضمن أولوياتهم،
والبعض منهم يعيش أزمة الوالء للدول أو
األنظمة اليت يعتقدون َّ
أنها منوذجهم األمثل.
َّ
وبغياب الرؤية املشرتكة لدى املثقفني وعالقاتهم
مع األنظمة احلاكمة ،لن حيالف احلظ اجلميع للحديث
عن صيغة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية
وفكرية ملستقبل سوريا والعراق ولبنان وتونس،
والحقًا اليمن وليبيا واجلزائر ومصر ،وهو ما
يتطلب عملاً جادًا وحمرتفًا واسرتاتيجيًا من ِّ
َّ
كل
املثقفني والطبقات السياسية يرتقي إىل مستوى
مراكز الدراسات العاملية ،بعيدًا من العادات
والتقاليد والعالقات املريضة اليت أثبتت فشلها،
ليس سياسيًا فحسب ،بل اجتماعيًا أيضًا.
على اجلميع أن يعي أنه باستمرار هذه التناقضات
وغياب الفكر العربي املشرتك يف احلد األدنى من
ّ
فاحلظ لن حيالف األمة العربية
قوامسه املشرتكة،
أي من مشاكلها
أو شعوبها ودوهلا ملعاجلة ٍّ
الداخلية أو العامة ،وهي كثرية جدًا.
جنح الغرب دائمًا يف استغالل نقاط الضعف
هذه ،ما دام العربي ال يقرأ ،وبات اآلن ال يفهم
أيضًا بعد أن أثقلت هموم الدنيا ومشاكلها،
ليس كاهله فقط ،بل عقله وعواطفه ووجدانه
أيضًا ،وهي اآلن مجيعًا أسرية شبكات التواصل
االجتماعي؛ سالح الغرب األقوى لتدمرينا.
وقد انتبه الرئيس إردوغان إىل هذا الواقع
املرتدي ،فأراد أن ميأل الفراغ الفكري
العربي
ّ
والسياسي واألمين يف املنطقة بعقيدته اإلخوانية
العاطفية االسرتاتيجية اليت ساعدته يف اجتياح
املنطقة برضا أهلها أو من دون ذلك ،ما دام
وريث الدولة العثمانية اليت حكمتها  400سنة.
ويعتقد إردوغان أيضًا ،وبتفاصيل عالقاته مع
كل من روسيا وأمريكا ،بانعكاسات ذلك على
ٍّ
املكاسب اليت ّ
حققها يف سوريا والعراق ،واآلن
يف ليبيا ،بأنه األقوى يف املنطقة ما دام متواجدًا
بقوة يف سوريا ،وال يستطيع أحد أن جيربه على
اخلروج منها.
كما مل يستطع أحد يف الغرب املراوغ منع السفن
الرتكية اليت دخلت املياه اإلقليمية لقربص،
العضو يف االحتاد األوربي ،للتنقيب عن الغاز
الذي سيكون قريبًا عنصرًا جديدًا يف أجندة
الثقافة العربية السياسية .وبوضعها احلالي ،لن
تصحو على نفسها إال بعد خراب بصرى وعودة
السلطان سليم!

قناة «امليادين»

انكشاف التضليل ..كيف رّ
تستت أمريكا على خسائرها يف «عني األسد»؟

منذ القصف الصاروخي الذي تعرضت له القوات
األمريكية يف قاعدة عني األسد ،قفز عدد «اجلنود
املصابني» تدرجييًا « 18 ،11 ،9إىل  »34يتلقون العالج
يف مستشفيات عسكرية متخصصة.
«البنتاغون والبيت األبيض يزيفان واقع احلرب
(األفغانية) لعقدين من الزمن» ،هو ما جاء يف عنوان
صادم لصحيفة واشنطن بوست 9 ،كانون األول/
ديسمرب  ،2019على خلفية تقرير مطول هلا استند إىل
«خمزون هائل من الوثائق العسكرية السرية» حصلت
عليها الصحيفة ضمن ما أطلقت عليه «أوراق أفغانية»،
تيمنًا بوثائق فيتنام السرية اليت سربها تباعًا موظف
البنتاغون دانييل ألسبريغ ،حزيران  ،1967لصحيفة
«نيويورك تاميز».
وكشف التقرير الصحفي عن تواطؤ القيادات العسكرية
العليا بالضغط على «القادة امليدانيني لكتابة تقارير
تركز على جناح (الغزو) وتقليل عدد القتلى األمريكيني
وزيادة أعداد قتلى طالبان».
منذ القصف الصاروخي الذي تعرضت له القوات األمريكية
يف قاعدة عني األسد 8 ،يناير اجلاري ،قفز عدد «اجلنود
املصابني» تدرجييًا « 18 ،11 ،9إىل  »34يتلقون العالج
يف مستشفيات عسكرية متخصصة عقب تعرضهم ملا
وصف بإصابات الدماغ
تبجح ترامب بعد انتظار
الرضيةّ .
ّ
بأن القصف الصاروخي اإليراني لقاعدة عني األسد أسفر
عن أضرار مادية طفيفة وبأن قواته «مل تتعرض خلسائر
بشرية» ،وبعد اضطرار البنتاغون لالعرتاف بإصابات،
أصر ترامب بأن تلك اإلصابات هي «أوجاع بالرأس ..
ّ
ليست جدية باملرة».
وسارع وزير الدفاع ،مارك اسرب ،للجزم بعد القصف
الصاروخي بأنه «مل يسفر عن أي خسائر بشرية ،أو
خسائر يف صفوف القوات الصديقة ،سواء كانوا جزءَا
من التحالف الدولي أو املتعاقدين وما شابه».
نكران الرئيس ترامب يتماشى مع السياق التارخيي
لالعتداءات األمريكية على الدول الوطنية عرب العامل،
يعبرّ عن تقليد مركزي متبع للمؤسسة العسكرية
وامتداداتها اإلعالمية العتبارات حساسية الرأي العام
األمريكي ،بالدرجة األوىل ،لضمان تأييده للحروب
ورفدها املتواصل بالعنصر البشري املطلوب .ويف
البعد االسرتاتيجي ،متارس املؤسسة التضليل إلبقاء
الصناعات العسكرية ومشتقاتها تستفيد من استمرار
احلروب اليت تدر عليها أرباحًا مالية.
خالل احلرب والعدوان األمريكي على فيتنام ،ومن ثم
أفغانستان والعراق ،دأبت املؤسسة اإلعالمية الضخمة
التمسك بالسردية الرمسية واإلكثار من «االنتصارات
امليدانية »،لضمان الدعم الشعيب وأفراد القوات
املسلحة على السواء .اخلسائر الرمسية يف فيتنام ،مث ًال،
ثم ما لبثت أن تكشفت
اقتصرت على «بضعة آالف»ّ ،
األرقام احلقيقية اليت بلغت  30،000قتيل أسهمت
حينئذ يف اإلطاحة بالرئيس جونسون عام 1968؛ وارتفع
عدد القتلى إىل حنو  60،000جندي قبل أن تضع احلرب
أوزارها.
اجلنرال الفيتنامي األسطوري ،فو نوين جياب ،أوضح أن
بالده خسرت ما ال يقل عن  500،000جندي ،بني األعوام
 ،1969- 1964على طريق حترير البالد ،واليت ختللها
«هجوم تيت» الشهري خبسارة صافية للقوات األمريكية
ارتكبت على أثرها مذحبة يف «قرية ماي الي» ،اليت راح
ضحيتها  504من سكانها املدنيني.
بالعودة «لتصنيف» الرئيس ترامب املخالف للقواعد
العلمية ،اعتمدت املؤسسة العسكرية أسلوب النكران
ووسم املشتكي من أعراض اإلصابات الدماغية بأوصاف
مهينة فيضطر
املصاب لكتم معاناته أمام زمالئه واليت
ُ
سرعان ما تتفشى وتتفاقم ،وهذا ما دفع إىل ارتفاع
معدالت االنتحار إىل حنو  20جمندًا يوميًا ،وفق احصائيات
وزارة احملاربني القدماء لعام .2018
أوضحت دراسة ُأجريت على أفراد القوات املسلحة،
 ،2017أن املؤسسة العسكرية مل تتخذ خطوة واحدة
باجتاه اجراء فحص روتيين للكشف عن طبيعة اإلصابات
الدماغية ،وتركت حرية التصرف بيد «القيادات امليدانية
لتحديد موعد عودة اجلندي للخدمة الفعلية ،عوضًا عن
تقييم الطواقم الطبية املختصة ».وعليه ،مل تدون
العديد من اإلصابات بني صفوف اجملندين يف احلال.
ُكشف مؤخرًا عن حجم املصابني بالصداع أو االرجتاج
الدماغي بأزيد من  400،000مصاب منذ بدء «احلرب على
اإلرهاب .2001 »،وأوضحت النشرة العسكرية املختصة
ميليتاري تاميز 22 ،يناير اجلاري ،أن األرقام احلقيقية
«على األرجح أعلى من ذلك بكثري».
يشار إىل أن البيانات واإلحصائيات الرمسية ال تشمل
قتلى املتعاقدين مع القوات العسكرية ،بعضهم طمعًا
ً
يف احلصول على اجلنسية األمريكية،
إضافة ملوظفي
الشركات احمللية واملقاولني الذين يوفرون خدمات
خاصة كتوريد الطعام وطهوه وأمور لوجستية أو خدماتية
أخرى.
وأوردت النشرة ملخص رسالة إلكرتونية لزوجة أحد

املصابني ،بلري هيوز ،قوهلا «إن من مجلة اإلصابات اليت
تعرض هلا زوجي (جندي مشاة يف العراق) فإن متالزمة
ْ
رضخ الدماغ (االرجتاج) هلا أكرب األثر يف تغيري منط حياتنا
اليومية  ..القيادة العسكرية أخطأت يف تشخيص حالته
منذ  12عامًا ودأبت على إعادة إرساله للميدان املرة تلو
األخرى»؛ ظهرت أعراضها بتغيري سلوكي ملحوظ وفقدان
الذاكرة وصعوبات التأقلم مع متطلبات احلياة اليومية.
املؤسسة البحثية األمريكية املرموقة ،مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها ،اعتمدت تعريفًا منوذجيًا
الرجتاجات الدماغ بأنها «تعطيل لوظائف الدماغ العادية
اليت قد تسببها عثرة أو ضربة أو هزة للرأس ،أو إصابة
خترتق الرأس».
األهمية املعلقة على التصنيف العلمي لتلك اإلصابات أنها
ستفرض نفسها على آليات التعاطي ومعاجلة املؤسسة
العسكرية ومشتقاتها ،وزارة احملاربني القدامى ،بوترية
أكثر جدية وإن ليس بشرط تسريع سبل املعاجلة.
االرتفاع التدرجيي لإلصابات بني القوات العسكرية
األمريكية مل حتفز البنتاغون لتقديم سردية مغايرة
لروايتها األوىل حول إصابات عني األسد ،وبررت
تصرحياتها األوىل بأنها «كانت نتيجة تقييم القيادات
امليدانية آنذاك .عوارض االرجتاج ظهرت بعد عدة أيام من
احلادث ومت معاجلة املصابني بدافع احلذر الشديد».
اإلعالن األمريكي شبه الفوري بعدم وقوع إصابات
بشرية بني صفوف قواته وفر للرئيس ترامب مساحة
ضيقة للمناورة السياسية وتهدئة نزعات الثأر والعدوان
املتأصلة يف البنى السياسية والعسكرية ،واليت كادت
أن تقود الندالع حرب مع إيران ،ومنحته أيضًا «ذخرية
سياسية» لتهميش تهديد إيران الصاروخي للمصاحل
األمريكية.
املؤسسة العسكرية األمريكية ومصاحلها املتشعبة
ضخ معلومات هادفة لتضخيم «اخلطر
الضخمة ثابرت على ِّ
اإليراني» وال سيما يف العراق .أحد إصدارات البنتاغون،
 4نيسان  ،2019زعم أن إيران تسببت يف مقتل «603
جنود أمريكيني على األقل ..ما يعادل قتي ًال من بني ستة
قتلى خالل العمليات العسكرية يف العراق؛ أي  %17من
جمموع القتلى األمريكيني بني أعوام .»2011-2003
«حنن ال نغزو بلدانًا فقرية لكي تغتين» ،كانت جزءًا من
تصريح للمبعوث الرئاسي األمريكي ألفغانستان ،جيمس
دوبينز 11 ،يناير  ،2016خماطبًا املفتش احلكومي العام
ألفغانستان.
ومضى الدبلوماسي املخضرم موضحًا «املهمة األمريكية»
يف العامل «بأننا ال نغزو دو ًال استبدادية لبسط
الدميوقراطية عليها .بل نغزو دو ًال تتسم بالعنف لتعزيز
التعايش السلمي»..
احملرك األساسي للدعم الشعيب السرتاتيجيات الغزو
األمريكية املتتابعة كان ينصب على حتديد «مصدر تهديد
مباشر ألمن» البالد؛ والذي أسهم يف التحاق واخنراط
أعداد كبرية من الشباب املقاتل يف صفوف القوات
املسلحة ،إثر أحداث تفجريات .2001
وعددت يومية «نيويورك تاميز» ،2002 ،مزايا اخللفيات
الثقافية واالجتماعية للمنتسبني بتوفر «مستوى تعليم
ابتدائي عالي اجلودة» أثرى املهام القتالية املعقدة.
بعد
وصول جثث اجلنود األمريكيني من العراق ،وال سيما
ِ
عام  ،2005اعرتفت املؤسسة العسكرية برتاجع كبري يف
الكفاءات واألعداد البشرية للمتطوعني ،ومسحت القيادات
السياسية بانضمام مهاجرين مل يستوفوا شروط اإلقامة
«القانونية» وااللتحاق بالقوات املسلحة مقابل مرتبات
مالية جمزية ووعود بتسوية أوضاعهم القانونية ،وقلصت
الشروط التعليمية املطلوبة كوسيلة إغراء إضافية.
ِ
ما
زالت املؤسسة العسكرية تعاني من نقص بشري لرفد
قواتها العاملة ما دفع يومية يو اس ايه توداي ،أب
 ،2017إىل التعليق بأن تلك املعضلة حفزت املسؤولني
العسكريني على اللجوء إىل حيل خمتلفة منها فتح باب
التجنيد أمام من له «تاريخ جنائي أو املعاناة من اضطراب
ثنائي القطب واالكتئاب وتعاطي املخدرات والكحول؟؟».
وأوضح عدد من املنابر اإلعالمية األمريكية سوء احلالة
الصحية للقادمني من الواليات اجلنوبية ،بسبب تدني
الدخل ،وتدهور فرتة التدريب على القتال وزيادة معدالت
اجلرائم بني صفوف اجلنود.
عند األخذ بعني االعتبار بعض العوامل املذكورة أعاله،
والبيانات الرمسية اليت
يتم تسريب بعضها بني آونة
ّ
وأخرى ،عن تدني احلالة واجلاهزية القتالية ،وانكفاء
املؤسسة العسكرية عن الوفاء بالتزاماتها ألهالي وأسر
اجملندين ،يستطيع املرء فهم األساليب امللتوية املعتمدة
للتغطية على األوضاع املأساوية احلقيقية دون إجنازات
تذكر ،واإلفراج عن أعداد الضحايا «بالتقسيط» خشية
ردود فعل شعبية غاضبة.
الكشف عن معلومات حول مقتل أفراد من القوات
العسكرية العاملة يف اخلارج يشكل
تهديدا للبنتاغون اليت
ً
تنتشر وتنفذ عمليات يف خمتلف أحناء العامل ،وال سيما
بني صفوف القوات اخلاصة املوكلة مبهام سرية منذ عام
.1952قناة «امليادين»
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الدليل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

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

Say it With

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

فرجنية يس ّجل «هدفاً» يف مرمى باسيل اإلنهيار سيتكفّل بالتوطنيُ :شكراً
عرب احلكومة؟!
لفسادكم!
حسني عاصي

ّ
«متسل ًال» من بوابة مفاوضات تأليف احلكومة
السابقة لوالدتها ،اختار رئيس تيار «املردة»
النائب السابق سليمان فرجنية رفع السقوف مع
رئيس «التيار الوطين احلر» الوزير جربان باسيل
ّ
احلد األعلى ُ
جتلى بوضوح يوم
املتاح ،ما
إىل
ّ
طالب مبعرفة «حجم» باسيل يف احلكومة من أجل
حصته فيها.
حتديد ّ
عشية والدة احلكومة،
األخري
الصحايف
مؤمتره
يف
ّ
هجوم على باسيل ،وصو ً
ال
أشرس
فرجنية
شن
ّ
ٍ
حد ّ
اتهامه بعرقلة تأليف احلكومة بسبب ما
إىل ّ
وأصر على املطالبة
وصفه بـ «طمعه وجشعه»،
ّ
العشرينية ،حتت
احلكومة
حبقيبتني وزاريتني يف
ّ
طائلة االنسحاب منها مع منحها الثقة احرتامًا
للحلفاء ..قوبلت «شروط» فرجنية بالسخرية
واالستهجان يف أوساط «التيار الوطين احلر»،
أن ّ
يتعدى حجمه مخسة نواب ،كان
تكت ًال ال
ّ
باعتبار ّ
َّ
ٍ
ٍ
ثالثينية ،ال ميكن أن
حكومة
يف
واحد
ر
بوزي
ممث ًال
ٍ
ّ
ٍ
عشرينية ،وبالتالي ال
حكومة
يف
حبقيبتني
يطالب
ّ
ميكنه أن يقارن نفسه بالتكتل األكرب يف الربملان،
ن القوي» الذي يرأسه باسيل.
أي~ تكتل «لبنا 
لكن فرجنية حصل على ُمراده يف نهاية املطاف،
ّ
ومل يدخل احلكومة إال بعدما ّ
حتقق شرطه باحلصول
سجل بذلك هدفًا يف
وزيرين فيها ،فهل
على
ّ
ْ
«مرمى» باسيل؟ وهل ميكن «توظيف» ما حصل
يف سياق «املبارزة الرئاسية» اليت بدأت بني
الرجلني قبل أوانها؟!
مكاسب باجلملة!
املقربني من تيار «املردة» ورئيسه
أن
مع ّ
ّ
يرفضون الربط بني ما حصل على ّ
خط تأليف
اخلفي مع الوزير جربان
احلكومة ،والصراع غري
ّ
باسيل على رئاسة اجلمهورية ،إال ّ
أنهم يعتربون
أن املعركة احلكومية اليت خاضها فرجنية ،انتهت
ّ
ٍ
ولتياره
صاف» لألخري ،أعادت االعتبار له
بـ»ربح
ٍ
ّ
يف مواجهة احلمالت الشرسة وغري الربيئة اليت
يتعرض هلا ،خصوصًا من قيادات وقواعد «التيار
ّ
الوطين احلر».
ٍ
أن اختصار املعركة
وقت
ويف
يصر هؤالء على ّ
ّ
حصته من وزيٍر إىل
رفع
أراد
فرجنية
إن
بالقول
ّ
ّ
اثنني يف احلكومة ،ال يعبرّ عن حقيقة املوقف،
وليس أكثر من «التهاء بالقشور» ،إال ّ
أنهم
سجل لفرجنية حتى
يلفتون إىل ّ
أن «انتصارًا» ُي َّ
إذا ما ّ
أن رئيس
باعتبار
املقاربة،
هذه
اعتماد
مت
ّ
تيار «املردة» ّ
حقق يف النهاية ما أراده ،رغمًا
ٍ
مباغت من
بهجوم
عن اجلميع ،وبعدما اصطدم
ٍ
ّ
تفنن يف «السخرية» اليت
مجهور «التيار» الذي
منصاتوسائل التواصل االجتماعي
تشهد عليها
ّ
أن أحدًا لن
التأكيد
حد
إىل
البعض
 ،وذهب
ّ
ّ
يكرتث ،إذا ما كان فرجنية جزءًا من احلكومة أم
ٍ
مأسوف عليه.
خرجها غري
املقربون
ث
يتحد
العام،
املكسب
هذا
على
وعطفًا
ّ
ّ
من فرجنية عن سلسلة مكاسب أمثرتها املعركة
ّ
لعل أوهلا وأكثرها أهمية بالنسبة إىل
احلكومية،
ّ
ّ
باحلصة
االستئثار
من
باسيل
منع
ه
أن
«املردة»،
ّ
املسيحية كما كان مينيّ النفس ،بل منعه من
ّ
ّ
املعطل يف احلكومة ،من
«االستفراد» بالثلث
ّ
أن
أي من حلفائه ،كما كان
خيطط ،ولو ّ
دون ّ
ّ
ٍ
ٍ
لون
من
حكومة
يف
ل»
معط
«ثلث
عن
احلديث
ٍ
ً
ٍ
مستغربًا بالنسبة لكثريين.
ا
أمر
يبقى
واحد،
َ
ويضيف احملسوبون على فرجنية مكسبًا يصفونه
ّ
حتقق ،وهو يكمن يف
«االسرتاتيجي» إىل ما
بـ
ّ
إن
قال
حني
الرجل،
أثبتها
اليت
ة»
«االستقاللي
ّ
ّ
ال «حزب اهلل» وال سوريا ميكنهم التأثري عليه
حني يتعلق األمر بـ»كرامته» ،وهو ما حصل،
حبيث مل يرتاجع عن مطالبه حتى حني نفض
احلزب يده من املساعي املبذولة لتأليف احلكومة،
ٍ
معلومات عن استيائه من احللفاء ،ليأتي
مسربًا
ّ
«التنازل» من اآلخرين ،ال من فرجنية ،وهنا بيت
القصيد...
وهمية»؟!
«بطوالت
ّ
هي مكاسب باجلملة إذًا يقول تيار «املردة»

ّ
احلكومية ،معركة رفض
إنه «جناها» من معركته
ّ
فيها تقديم «التنازالت» ألحد ،فكان له ما أراد
اإلعالمية
يف نهاية املطاف ،على رغم املعارك
ّ
الشرسة اليت خيضت يف وجهه ،خصوصًا من
جانب «التيار الوطين احلر».
ً
جمتمعة ال تعدو كونها
أن هذه املكاسب
بيد ّ
وهمية» ،يف قاموس احملسوبني
«بطوالت
ّ
ممن يستغربون
على الوزير جربان باسيل،
ّ
أن قيادة
«الضجة
املفتعلة» حول ما حصل ،مع ّ
َ
ّ
حيدت نفسها منذ اليوم األول عن
احلر»
«الوطين
ّ
ً
حسان دياب
املفاوضات،
تاركة لرئيس احلكومة ّ
ً
أن
بدليل
،
ا
مناسب
ذلك
جيد
كما
إدارتها
شأن
ّ
باسيل رفض «االجنرار» إىل السجال الذي افتعله
معه فرجنية ،كما يف ّ
مرة ،ومل يصدر عنه
كل ّ
أي رد مباشر أو غري مباشر على االتهامات اليت
ّ
ضده.
ساقها األخري
ّ
احلصة
فإن االحتفاء بتعزيز
بالنسبة إىل هؤالء،
ّ
ّ
احلكومية ،فيما البلد ينهار ،واألزمات االقتصادية
ّ
واالجتماعية أكثر من أن ُت َع ّد وتحُ صى ،هو
ألن هناك معارك
«االلتهاء بالقشور» ّ
حبد ذاتهّ ،
أهم من ذلك بكثري ،على اجلميع يف احلكومة
ّ
ّ
بكل جدية ومسؤولية اليوم،
وخارجها خوضها
بعيدًا عن حروب «النكايات» اليت ال تغين وال
تسمن من جوع.
وعلى رغم ّ
كل التسريبات اليت ّ
مت تداوهلا خالل
مرحلة تأليف احلكومة ،حول مطالب وشروط
ّ
وتدخله بالشاردة والواردة يف
الوزير باسيل،
أن أوساط «الوطين احلر»
إال
ة،
احلكومي
الرتكيبة
ّ
ّ
ّ
ً
وتذكر بالتصرحيات
مجلة وتفصي ًال،
تنفي ذلك
املتكررة لرئيس «التيار» ،والسابقة ملواقف
ّ
رئيس «املردة» ،واليت ّ
ّ
بكل
أكد فيها «زهده»
املناصب ،واستعداده لالنكفاء واجللوس جانبًا،
مع عدم عرقلة احلكومة وعملها.
إن الدليل األكرب على
وتقول أوساط
«التيار» ّ
ّ
ٍ
مقاربة
«التيار» مع احلكومة كان من
أن تعاطي
ّ
ّ
ٍ
تتضمن وزراء
عليه
احملسوبة
ة
احلص
أن
خمتلفةّ ،
ّ
ّ
ّ
يصنفهم رئيس احلكومة نفسه اليوم من بني
ممثلي «احلراك الشعيب» ،وعلى رأسهم وزيرة 
العدل ماري كلود جن م اليت أعلنت صراحة
«فخرها» مبشاركتها يف «االنتفاضة» ،وهو ما
ال ينطبق على سائر الكتل ،وال سيما «املردة»،
يرتدد أحد وزرائه مث ًال يف القول ّ
إنه
الذي مل
ّ
«ممثل املردة يف احلكومة» يف أول تصرحياته،
ما أثار «عاصفة» من االنتقادات.
أن إقحام
على
ويصر احملسوبون على باسيل
ّ
ّ
ّ
ٍ
خالف
استحقاق أو
كل
املعركة الرئاسية يف
ٍ
أن
حيصل بات أمرًا مثريًا لالمشئزاز ،خصوصًا ّ
«العهد» ال يزال يف منتصفه ،ومن املبكر جدًا
اخلوض يف شكل االنتخابات الرئاسية املقبلة،
أن التجربة
وهوية املرشحني احملتملني فيها ،علمًا ّ
أن ّ
رئاسي ظروفه ،وبالتالي
استحقاق
لكل
أثبتت ّ
ٍ
ّ
فإن املرشحني الذين يبدون اليوم «أوفر حظًا»
ّ
ّ
تدق
قد ال يكون هلم «حظ» على اإلطالق عندما
«اجلد».
ساعة
ّ
«مبارزة» ال تنتهي!
ّ
احلكومية األخرية بني فرجنية
أن املعركة
ال
شك ّ
ّ
وباسيل ليست األوىل من نوعهاّ ،
وأنها مل تكن
سوى «شوط» آخر يف سياق «املبارزة» املتواصلة
ستستمر على األرجح حتى االنتخابات
بينهما ،واليت
ّ
الرئاسية املقبلة على ّ
أقل تقدير.
ّ
بأن «املبارزة» اليت
وال
شك انطالقًا من ذلكّ ،
تتخذ مع ّ
ّ
كل استحقاق شك ًال جديدًا ،ورمبا أدوات
ّ
تتوقف هنا ،خصوصًا بعدما عجزت
خمتلفة ،لن
ّ
كل وساطات احللفاء األقربني واألبعدين ،يف
«اسرتاتيجية».
لدواع
ولو
الرجلني،
بني
التقريب
ٍ
ّ
األهم يف مرحلة «االنهيار» اليت
وباالنتظار ،يبقى
ّ
يعيشها لبنان ،أن يضع ّ
كل من فرجنية وباسيل
تتحول
الرئاسية جانبًا ،حتى ال
«طموحاتهما»
ّ
ّ
حكومة اللون الواحد إىل حلبة مصارعة بينهما،
أن سقوط البلد سيطيح معه بالرئاسة
خصوصًا ّ
ّ
متفرعاتها...
وكل
ّ

طوني عيسى

هل اقرتبلبنان من اللحظة املنتظرة منذ أكثر من
ربع قرن؟ وهل سيكون فساد الطبقة السياسية
اللبنانية هو السبيل إىل إسقاط لبنان يف انهيار
اقتصادي ومالي ونقدي وسياسي واجتماعي..
ورمبا أمين ،فيستسلم للثمن املطلوب أن يدفعه
يف املساومات اإلقليمية الكربى؟
كل استنكار للتوطني الفلسطيين يف لبنان
ميكن أن يصدر عن أحد أركان الطبقة السياسية
الفاسدة ،ميكن اعتباره كاذبًا ،بل ُيراد منه
التغطية .فهذه الطبقة هي اليت أفقدت لبنان
مناعة ميكن أن تحَ ميه أو تحُ ِّسن شروطه ملواجهة
املساومات الكربى اآلتية إىلالشرق األوسط.
يذهب البعض إىل السؤال :هذه الطبقة تعرف
أن فسادها املتمادي خالل عشرات السنني
جيدًا ّ
وأن لبنان سيكون رهينة
سيوصل إىل االنهيارّ ،
القوى اخلارجية يف هذه احلال .إذًا ،فلماذا مل
تبدل نهجالفساد؟
ِّ
أن أركان هذه الطبقة
إما ّ
اجلواب ،وفق هؤالءّ :
اندفعوا بنحو أعمى وراء منافعهم الشخصية ومل
أن هؤالء -
يفكروا يف املصاحل الوطنية،
وإما ّ
ّ
أو بعضهم على األقل -منخرطون يف املخططات
الكربى أو مستسلمون هلا .وقد يكون اخنراطهم
بعلم منهم أو جبهل أو بتجاهل .ويف كل احلاالت،
ٍ
يتحملون املسؤولية عن وصول البلد إىل مأزق
هم
ّ
كياني ِ
خطر.
على مدى عقود ،كانت تصدر حتذيرات مقرونة
بالوقائع والقرائن والرباهني ،ومدعومة باألرقام،
تقر حبق العود ة إلاّ ألعداد
أن إسرائيل لن
من ّ
ّ
حمددة وحمدودة من النازحني الفلسطينيني.
ّ
وتاليًا ،يف التسويات النهائية ،سيتم توطينهم
يف بلدان الشتات ،ومنها لبنان.
ومنذ مطلع التسعينات من القرن الفائت ،مسع
أن فلسفة العديد من القوى السياسية
اللبنانيون ّ
اليت أمسكت بالسلطة هي اآلتية :فلنرفع مستوى
اإلنفاق إىل األقصى ،وال مشكلة يف ارتفاع
مستوى الدين ألن التسوية يف الشرق األوسط
ستسدد
باتت قريبة ،والقوى الدولية والعربية
ّ
كل ديون لبنان مقابل دخوله التسوية وموافقته
علىالتوطني.
وهذا النهج ساهم يف التغاضي عن بناء اقتصاد
حقيقي .واقتضى «شبه اقتصاد» َت ْغُلب فيه
الريعية ،حيث االرتكاز للمضاربات العقارية
واملالية واملصرفية ،يف ظل سيطرة تامة للنافذين
على الدولة ومؤسساتها اليت استبيحت كليًا َّ
ومت
ّ
وتسلط على القضاء ،وتواطؤ على
تصحريها،
القانون والدستور ،وشلل مقصود يف مؤسسات
الرقابة واحملاسبة.
وما يستثري أخطر الشكوك خبلفيات الفساد هو
اآلتي :منذ بداية العام  ،2018خالل التحضري ملؤمتر
«سيدر»َّ ،
تبلغ لبنان من أصدقائه ،والسيما منهم
أن عليه
فرنسا عرب موفدها الرئاسيبيار دوكانّ ،
اعتماد إصالحات طارئة ليتجاوز املأزق .وقد طرح
لكن أركان السلطة
أفكارًا عدة يف هذا الشأن،
ّ
مل يستجيبوا.
وبعد املؤمتر ،يف نيسان ،بذل دوكان جهودًا
احلد األدنى
مضنية إلقناع طاقم السلطة بالتزام
ّ
شرطًا لتحصيل املساعدات .لكن شيئًا من ذلك
ّ
يتحقق .وحتىموازنة  2019غاب عنها اإلصالح
مل
ٍ
وعد بااللتزام يف
أن الوقت مل يسمح ،مع
بذريعة ّ
موازنة  2020اجملهولة اهلوية واملصري.
«حْبل الكذب» إىل نهايته .وفيما
اليوم ،وصل َ
دخل لبنان يف االنهيار ،يتمادى أركان السلطة
قدمت انتفاضة  17تشرين
يف نهجهم .وفيما ّ
األول فرصة مثينة للتغيري ،ميضي هؤالء يف

صرون على إغراق البلد.
املخادعة ُ
وي ّ
كل هذا فيما الشرق األوسط يدخل حلظة تارخيية،
وفيها يواجه لبنان  3حتديات يعجز فيها عن قول
كلمة «ال» ،وهي:
 -1النزاع األمريكي  -اإليراني واخنراط لبنان
فيه.
 -2النزاع الدولي  -اإلقليمي على خمزونات الغاز
والنفط يف املتوسط.
 -3تداعيات «صفقة القرن» سياسيًا ،ولكن أيضًا
يف ملف النازحني الفلسطينيني.
هنا ميكن العودة إىل نهايات حزيران الفائت،
ن االقتصادية ،اليت كان ُيراد
إىل ورشة البحري 
منها حتضري األموال لـ «صفقة القرن» ،وكما
ُأ ِ
علن آنذاك ،جتهيز خطة اقتصادية قيمتها 50
مليار دوالر لألراضي الفلسطينية واألردن ومصر
ّ
الشق
ولبنان ،جيري إطالقها بالتوازي مع تطبيق
السياسي من اخلطة.
ستخصص للتنمية يف هذه الدول،
وهذه املبالغ
ّ
وستكون حصة كل طرف خاضعة للمساومات.
ووفقًا ملبدأ العرض والطلبَ ،من سيحظى باحلجم
األكرب هو األقوى اقتصاديًا وسياسيًا ألنه األقدر
على املناورة .وهنا يبدو لبنان يف القعر ،ألنه
منهار وحيتاج إىل الدعم بشكل خانق.
َ
أملح جاريد كوشنر ،مستشار
خالل املؤمتر،
َّ
املكلف «صفقة القرن»،
الرئيس دونالد ترامب
أن اخلطة األمريكية قد تدعو إىل توطني دائم
إىل ّ
لالجئني الفلسطينيني يف األماكن اليت يقيمون
فيها ،بد ً
أراض أصبحت اآلن
ال من عودتهم إىل
ٍ
يف إسرائيل.
سئل عن إمكان أن توافق الدول العربية
وعندما ُ
املضيفة لالجئني على بقائهم يف صورة دائمة
إن هذا امللف سيبحث الحقًا.
مقابل التمويل ،قال ّ
سيود أن يرى ح ًال
أنالشعب اللبناني
ّ
ويف تقديره ّ
عاد ً
ال لقضية الالجئني ،الذين هم أيضًا سرييدون
موقفًا ّ
يوفر هلم احلقوق وعيش حياة أفضل.
ربط مبسألةاليهو 
د
والالفت ّ
أن ملف الالجئني قد ُي َ
الذين نزحوا من دول شرق أوسطية يف العام
 1948إىل إسرائيل ،إذ قال كوشنر« :يف البداية
خرج  800ألف الجئ يهودي .ويف املقابل ،هناك
حنو  800ألف الجئ فلسطيين ،والعامل العربي
مل يستوعب الكثري منهم .وهذا األمر يلتقي
تقدم به رئيس حكومة
مع العرض الذي لطاملا
َّ
تصريف األعمال يف إسرائيل بنيامني نتنياهو،
والقاضي بتبادل دميوغرايف بني الالجئني اليهود
والفلسطينيني.
إذًا ،مع إعالن «صفقة القرن» ،سيواجه لبنان
حتديات حقيقية ،وخصوصًا يف ملفات الغاز
واحلدود البحرية والربية مع إسرائيل وسوريا
تقدرهم
والتسوية السياسية والنازحني الذين
ِّ
حصَرهم
«األونروا» بأكثر من نصف مليون ،فيما َ
َ
دائرتي اإلحصاء اللبنانية والفلسطينية عام
تقرير
 ،2017بـ 174ألفًا.
وهذا االختالف يعيد إىل األذهان ما قالته يف
س املبعوثة األمريكية السابقة إىل األمم
القد 
أن
املتحدة نيكي هيلي ،يف حزيران ،ومفاده ّ
لدى واشنطن إحصاءها اخلاص لعدد الالجئني
سري ،ويعمل
الفلسطينينيّ .
وأن العدد الفعلي ّ
السرية.
عدد من األشخاص لرفع هذه
ّ
أن «الفساد البلدي»
لقد آن األوان ليعرف اجلميع ّ
َ
ش ّكل مصلحة أساسية إلضعاف لبنان يف مواجهة
التحديات اخلارجية َ
اخلطرة .وعلى املستفيدين من
انهيار لبنان أن يشكروا طبقة الفاسدين على
أدوها قصدًا أو بغري
هذه اخلدمة التارخيية ،سواء ّ
ٍ
قصد منهم.
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مـقاالت وتـحقيقات

«سوبرمان الصندوق» :أخطر برامج الضمان
يف يد رجل واحد
راجانا حمية

يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي تقاضى أحد
املستخدمني تعويض نهاية خدمته ...مرتني .قبلها ،خرجت
فضائح أخرى حول بيانات يسهل اخرتاقها وأخرى
ممحوة.
ّ
كل تلك الفضائح أصلها واحد :نظام املكننة املهرتئ .وهو
ّ
نظام
يتحكم رجل واحد من خارج املؤسسة بكل مفاصله،
ويسيطر على مجيع الربامج وحيصر «مفاتيحها» بيده ،فيما ال
ينفك جملس إدارة الضمان عن التمديد له يف موقعه ،خمالفًا
قرارات قضائية والقرارات الداخلية للمؤسسة والقوانني
املرعية اإلجراء.
آخر األسبوع املاضي ،عقد جملس إدارة الصندوق الوطين
للضمان االجتماعي جلسة استثنائية
للبت يف «جتديد
ّ
العقد بدوام كامل للمحلل املتعاقد مع الصندوق سعيد
القعقور» .البند مل يكن وحيدًا على جدول األعمال ،لكنه
تسبب يف
األكثر «استثنائية» ،بعدما
تفجر العالقة بني
ّ
ّ
أعضاء جملس اإلدارة يف الصندوق سابقًا ،إذ أن العقد غري
قانوني وغري شرعي بسبب خمالفته للقانون ولقرار النيابة
العامة لديوان احملاسبة .مع ذلكُ ،عقدت اجللسة بدعوة من
املدير العام للصندوق حممد كركي ،وحبضور  17عضوًا.
ّ
ّ
مرت الدقائق األوىل بهدوء ،إىل أن ّ
املتعلق
حل البند
مبلف
ّ
القعقور .فلم يكد البند «حيضر» حتى دخل صاحب العالقة
ليحضر اجللسة« ،ما أثار استياء عدد من األعضاء الذين كانوا
يف صدد تقديم مطالعة يف شأن الوضع القانوني للعقد»،
معتربين أن دخوله اجللسة،
بشكل خيالف القانونُ ،يقصد
ٍ
منه «إحراج هؤالء والضغط عليهم لتمرير العقد» ،على ما
يقول أحد األعضاء .مع اعرتاض اثنني من أعضاء اجمللس
(مندوب عن العمال وآخر عن أصحاب العمل) وخروجهما من
القاعة ،خرج القعقور من اجللسة
بطلب «من أحدهم» لتأمني
ٍ
عودة املعرتضني .لكن ،مل يكد اجملتمعون يباشرون بدراسة
ّ
امللف ،حتى
أطل صاحب العالقة جمددًا ،ليخرج العضوان
ً
ً
املعرتضان نهائيا،
وليستقر عدد احلاضرين على  15عضوا.
ّ
كان املطلوب ،ليصبح بند التجديد نافذًا ،أن ينال أكثرية
األصوات،
واحملددة قانونًا بـ» 14عضوًا» .وهي مغامرة مل
ّ
تكن حمسوبة يف ظل وجود معرتضني آخرين داخل القاعة.
بدأ التصويت ،وانتهى مبوافقة  13عضوًا واعرتاض اثنني،
ما اعترب معه القرار ساقطًا .لكن« ،عمل البعض على الضغط
على العضوين املعرتضني ،ومتكنوا يف النهاية من حتصيل
موافقة مشروطة من أحدهما».
مير القرار .صحيح أنه نال األكثرية ،إال أنه مل
مع ذلك ،مل ّ
يأت وفق الصيغة القانونية اليت تنص على أن التمديد يصبح
ناجزًا من اجللسة األوىل إذا ما نال  6من أصل  10مندوبني
عن العمل والنسبة نفسها عن أصحاب العمل و 4من أصل
 6مندوبني عن الدولة .وهو ما مل حيصل ،إذ مل ينل سوى
«صوت مندوبني عن الدولة» ،وأصبح لزامًا  -حسب القانون
 إجراء جلسة أخرى للتصويت يف غضون  15يومًا ،على أنينال العقد  14صوتًا ليصبح نافذًا.
إذًا ،مثة جولة جديدة من التصويت .لكن ،هل ميكن ضمان
األصوات نفسها ،علمًا أن بعضها جاء مشروطًا؟ وسبب هذه
الشروط هو سرية القعقور الوظيفية اليت تفتقد اىل الشرعية،
سندًا إىل قرارين :أوهلما قرار النيابة العامة لديوان احملاسبة
اليت اعتربت التمديد غري شرعي لـ»عدم انطباق الوضع
الوظيفي للسيد القعقور على القوانني واألنظمة النافذة»،
وثانيهما القرار رقم  370الصادر عن جملس إدارة الصندوق
عام  ،2007والذي يفرض على «من يتوىل وظيفة حملل حصوله
على إجازة جامعية من جامعة معرتف بها رمسيًا يف اهلندسة
اإللكرتونية أو الكهربائية أو امليكانيكية أو الرياضيات أو
اإلحصاء أو الفيزياء ( )...ومدة الدراسة فيها  3سنوات
على األقل مسبوقة ببكالوريا لبنانية أو ما يعادهلا» ،وهو ما
ال يتوافر لدى القعقور.
من  1990حتى 2017
بدأت قصة القعقور (فئة ثالثة) عام  1990مع قرار الصندوق
التعاقد معه للقيام بـ»األعمال اليت ينوي الصندوق مكننتها
ووضع الدراسات والربامج الفنية الالزمة ألعمال املكننة».
وهو كان من بني  5آخرين مت التعاقد معهم من خارج
املؤسسة بصفة حمللني وخرباء .ومن مجلة َمهامهم تطوير
الربامج وتصحيح ما ميكن أن يطرأ على نظام املكننة املعمول
به يف حال حدوث مشاكل .مع الوقت ،توقف التعاقد مع

بعضهم لعدم جتديد
العقد أو لبلوغهم السن
القانونية .فيما بقي
القعقور احمللل الوحيد
يف الصندوق ،وكربت
ّ
صالحياته،
وكلف
بربامج على جانب كبري
من األهمية ،تشمل
تقريبًا كل الربامج يف
املركز الرئيسي ،من
«احملاسبة واحملاسبة
اإلدارية إىل شؤون
املستخدمني وبراءات
الذمة وصو ً
ال اىل
نهاية اخلدمة وتقسيط
االشرتاكات» .وهي
من «أخطر الربامج يف
الصندوق» ،حبسب أحد
أعضاء جملس اإلدارة.
شيئًا فشيئًا ،صار
«سوبرمان
القعقور
الضمان» ،وبات غيابه
عن املؤسسة يعين
تعطيل العمل فيها،

(أرشيف)

وخصوصًا أنه «يتحكم وحده بكل برامج الضمان ويرفض
إطالع سواه عليها أو تسليمها إىل غريه من املستخدمني
أو توثيقها» .ووفق أحد أعضاء جملس اإلدارة ،فإن «أي
خطأ حيصل يف املعامالت على أحد الربامج ،لسنا قادرين
على تصحيحه (…) ما فينا بال سعيد القعقور ألنه وحده من
ميلك باسووردات الربامج ،وهو الوحيد القادر على تعديل
التصرحيات وغريها».
وقد حدث أكثر مرة أن وجد بعض العاملني أن «أرقام
املعامالت اليت جيريها الضمان (التصفية) قبل أن يرسلها
إىل وزارة املال غري مطابقة لألرقام يف املالية ،علمًا أن
املعامالت هي نفسها» .ورغم إطالع اإلدارة على األمر ،من
خالل إرسال
كتاب يشري إىل «تكرار هذا اخللل يف الربامج»،
ٍ
إال أن أحدًا مل يسأل.
بقي القعقور وحيدًا «ال شريك له» يف نظام املكننة .وهنا تكمن
ٍ
«لشخص
اخلطورة يف تسليم «مفاتيح» مؤسسة عامة
واحد
ٍ
يتحكم بها»،
ويعرض معها
ّ
مصاحل مجيع املضمونني
واملستخدمني للخطر .وهو
ما حصل أواخر كانون األول
املاضي عندما أوقف القعقور
«برامج احملاسبة اإلدارية
أمام بعض املستخدمني
ومنعهم من الولوج إليها
للقيام بأعماهلم اليومية ،ألن
املديرية توقفت عن صرف

«مفاتيح» مؤسسة
عامة يتحكم بها
شخص واحد
ويعرّض مصالح
جميع املضمونني
للخطر

ّ
«يفك»
مستحقاته بسبب عدم جتديد التعاقد معه» .وهو مل
عصيانه إال ليل اخلميس ،قبل
يوم من اجللسة االستثنائية.
ٍ
أما األخطر فهو أن املديرية اليت أقفل براجمها ،هي املسؤولة
عن تصفية رواتب املستخدمني ومجيع تصفيات النفقات
اإلدارية والتصرحيات الضريبية ،األمر «الذي أدى إىل ّ
تأخر
املستخدمني يف قبض رواتبهم» ،وما كان ميكن أن حيصل
«من تغريم للضمان يف حال التأخر يف إمتام التصرحيات
الضريبية يف موعدها».
حيدث ذلك ،رغم أن القرار  370الصادر عام  2007عن
جملس إدارة الصندوق يقضي باستحداث وظائف يف مالك
طبق،
املكننة ،من بينها وظيفة حملل .غري أن القرار مل ُي ّ
ومل تعمد اإلدارة إىل ملء أي من الوظائف امللحوظة بالقرار،
ّ
املشغل الوحيد ألنظمة املعلوماتية،
وأبقت القعقور
وتوسعت
ّ
ّ
صالحياته
ليتخطى املهام املنصوص عليها يف العقد

«منح القعقور
األساسي .وحبسب أحد أعضاء جملس اإلدارةُ ،
أيضًا إدارة مشروع هبة االحتاد األوروبي والبالغة  3,8ماليني
أورو ،رغم عدم اختصاصه وخربته وعدم أحقيته كمتعاقد
باستالم مهمة إدارية».
وقد صرف املبلغ «من دون أن تظهر أي نتيجة أو أي تطور
يف إدارة الصندوق أو مسالك العمل فيه أو شبكة املعلوماتية
وكل ذلك من دون إجراء أي حماسبة أو رقابة ّ
شفافة» .وهي
صالحيات معطاة له ،خالفًا للقانون ،كما هي «املستحقات»
اليت يتقاضاها «خالفًا للقانون» ،وخصوصًا يف العامني
املاضينيْ ،
مذ امتنع جملس اإلدارة عن التمديد للقعقور
عام  2017لعدم شرعية هذا التمديد .لتعود اإلدارة يف عام
 ،2018خالفًا للصالحيات ،إىل متديد عقده «من خالل هيئة
اجمللس ،علمًا أنها ليست اجلهة الصاحلة للنظر يف ذلك».
وقد صدر إثرها قرار عن النيابة العامة لديوان احملاسبة دعت
خّ
تؤمن
فيه إدارة الصندوق
لـ»»اتاذ اإلجراءات املناسبة اليت ّ
تسوية الوضع الوظيفي للسيد القعقور».
ومنذ عام  ،1990يتوىل القعقور نظام املكننة ،غري أن الربامج
اليت يديرها ،حبسب العاملني يف الصندوق وأعضاء جملس
اإلدارة ووثيقة يتداوهلا هؤالء ،هي»برامج بدائية وغري
متطابقة ،وختفي يف بعض األحيان معلومات هائلة وخطرية
وميكن التالعب بها من دون أن يتمكن أحد من إدارتها أو
التأكد من صحتها أو اكتشاف عمليات حتصل يف الضمان،
كما حصل أخريًا يف قضية ج .ب».
ّ
ومثة مثال آخر حول»تغطية هدر أموال الصندوق وتعريضه
ً
للكثري من املخاطر نظرا إىل عدم توفر احلماية املطلوبة
للمكننة ،وآخرها قضية املستخدم س .ز .الذي تقاضى
تعويض نهاية اخلدمة مرتني».

الراتب واملخصّصات

بعد مثانية أشهر من تعاقد إدارة الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي مع احمللل املتعاقد سعيد القعقور ،صدر التعديل
ّ
«مهامه» الذي قضى بزيادة راتبه!
ومذاك،
الوحيد على َ
رواتب
القعقور
يتقاضى
وخمصصات خالفًا للنظام .ويصل
ّ
اليوم راتبه ،مع
املخصصات اإلضافية ،إىل «ما يفوق مئيت
ّ
مليون لرية سنويًا».
وحبسب بعض أعضاء جملس اإلدارة ،فإن القعقور «يتقاضى
أعلى أجر يف الصندوق يفوق راتب املدير العام وراتب
وزير الوصاية ،وهو يتلقى خالفًا للقانون كل منافع نظام
املستخدمني ،من  %5سنويًا كدرجة دورية وراتب عن 15
شهرًا وكل املساعدات االجتماعية ،إضافة إىل استفادته من
عدد ساعات إضافية عن عمل خارج الدوام».
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اعالنات

نتعهد مجيع أنواع املشاريع
السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل
البنايات املتعددة الطبقات
خربة طويلة واختصاصية
يف صناعة األملنيوم
أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455, E; info@technal.com.au
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اعـالنات

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده
من االثنني حتى األحد
نفتح  7أيام يف
األسبوع
من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء
أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

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
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
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إعــالنات

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

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

حفلة الرابطة
املارونية السنوية

حفلة الرابطة
املارونية السنوية

برعاية سيادة املطران انطوان شربل طربية
تدعوكم الرابطة املارونية يف اسرتاليا اىل حضور
املسرحية الدينية

«نؤمن»

لألب هوفيك بوداكيان
وذلك الخميس والسبت  6و  8شباط  2020الساعة
السابعة والنصف مساء
يف قاعة دير مار شربل ،بانشبول
أسعار البطاقات ابتداء من  50دوالرا
للحجز الرجاء األتصال بـ:
أنتوني الهاشم 0412334443
باخوس جرجس 0413115510
آن فرح هيل 0407783088
لودي فرح أيوب 0411330204
جوسلني بدوي 0466826246

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $165
)DULUX (Wash&Wear
15 L : $185

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

برعاية سيادة املطران انطوان شربل طربية
تدعوكم الرابطة املارونية يف اسرتاليا اىل حضور

حفلها السنوي

وذلك يوم الجمعة  7شباط  2020الساعة السابعة
والنصف مساء
يف قاعة الدولتن هاوس
Doltone House, Darling Island
Pirrama Rd Pyrmont 48
للحجز الرجاء االتصال بـ:
أنتوني الهاشم 0412334443
باخوس جرجس 0413115510
آن فرح هيل 0407783088
لودي فرح أيوب 0411330204
جوسلني بدوي 0466826246

Bargain Warehouse
Mould Resistance
Int + Ext

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

Int + Ext
100% Acrylic

)APCO (3 in 1
20 L : $115

Unit 4, 1350, Canterbury

طالء لربك السباحة

Rd, Punchbowl NSW 2196

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Tel: 9759 3835

)APCO (Roof Paint
APCO (Luxe) Acrylic
100% Accrlic 20L : $175 20 L : $90

صفحة 19

Saturday 1 Febuary 2020

الـسبت  1شــباط 2020

Page 19

أسـرة ومـجتمع

أسباب تهرب الزوجة من العالقة احلميمة أفكار خاطئة عن الزواج بعد سن الثالثني
هناك العديد من األفكار
والتصورات اخلاطئة عن
الزواج بعد سن الثالثني يف
اجملتمعات العربية يف الشرق
األوسط .وهي أن اإلناث عند
ختطيها سن الثالثني فهي
بدأت مرحلة العنوسة ،وأن
فكرة الزواج بعد الثالثني
ولإلناث على وجه اخلصوص،
هو حمفوف باملخاطر يف
الشرق األوسط ،لذا يقدم
الدكتور مدحت عبد اهلادي
خبري العالقات الزوجية بعض
األفكار واملعتقدات اخلاطئة
عن الزواج بعد سن الثالثني
ودحضها.

مخاطر الحمل بعد سن
الثالثني

تبدأ عملية إنتاج البويضات يف
االخنفاض لدى السيدات بعد بلوغهن
الثالثني ،لكن هذا ال يعين أن هذه
العملية ستتوقف فجأة ،لذا يعد
احلمل من الطبيعي جدًا وغري املقلق
بالنسبة للمرأة بعد سن الثالثني.
بإمكان الرجل اإلجناب يف أي عمر
يتأثر الرجل مع تقدمه بالعمر متامًا
مثل النساء ،فقد أظهرت دراسة
حديثة أن الرجال بعد سن األربعني
تزداد لديهم خماطر إجناب أطفال
مصابني باضطراب نقص االنتباه مع
فرط النشاط .ADHD
إذا كانت زوجتك تتهرب دومًا بأعذار خمتلفة
عن ممارسة العالقة احلميمة معك ،فإن ذلك ال
يعين بالضرورة أنها تعاني من برود عاطفي
أو جنسي أو أنها مل تعد ترغب بك أو فقدت
االهتمام بك.
يف حال كنت تواجه ذلك… ال تتسرع يف احلكم
على األمور وتستسلم لغضبك جتاه الرفض
املتكرر وتتوقف عن احملاولة ،يقول الدكتور
مدحت عبد اهلادي خبري العالقات الزوجية يشري
اخلرباء إىل أن هناك بعض األمور واملشكالت
البسيطة اليت ميكن حلها والتعامل معها ،واليت
غالبًا ما تكون السبب وراء ذلك ،أهمها:
 -1ال تشعر بالرضا جتاه عالقتكما بشكل عام
إذ ترتبط الرغبة اجلنسية لدى النساء بشكل
وثيق بشعورها جتاه عالقتها بشريك حياتها .على
سبيل املثال ،قد يكون عدم احرتام وجهات نظر
الزوجة يف خمتلف األمور احلياتية أو السخرية من
اختياراتها سببًا لنفورها من معاشرة شريكها،
وكذلك عدم وجود لغة للتفاهم بينهما حول
املوضوعات االجتماعية أو السياسية أو الدينية
أو غريها.
 -2الشعور باألمل أثناء العالقة
بسبب قلة ترطيب املهبل أو تغريات هرمونية.
إذا كنت تعتقد أن هذا هو السبب ،حتدث إىل
زوجتك لتخفف حدة توترها جتاه ذلك ،وميكنكما
االستعانة بأحد املستحضرات املرطبة للمهبل،
مع استشارة طبيب النساء حول السبب وراء
قلة الرتطيب.
 -3الفتور العاطفي
فرمبا أغفلت أخبارها مؤخرًا كم حتبها وتراها
مجيلة ،أو كم تفتقدها أو تثين على اهتمامها بك
وبشؤون املنزل واألطفال ،أو كيف تقدر جناحها
وتشعر بالفخر جتاهه .هذه الكلمات البسيطة هلا
مفعول السحر لدى النساء وتؤثر مباشرة يف
مدى رغبتها بك .احرص عليها لتحظى باملزيد
من الدفء واحلميمية.
 -4عدم التجديد
حبيث تتحول العالقة احلميمة إىل «روتني».
فاجئ زوجتك بطريقة جديدة للتقرب منها أو

مالمستها ،ثم جرب معها وضعيات جديدة
وأطلقا العنان خليالكما.
 -5عدم املشاركة يف حتمل املسؤولية
سواء فيما يتعلق باألمور املادية أو شؤون
املنزل واألطفال ،فكثريًا ما تشعر الزوجات
بالغضب -غري املعلن أحيانًا -جتاه حتملها الكثري
من املسئوليات وحدها ،مما ُيشعرها باإلرهاق
البدني والعصيب املستمر ويدفعها شعوريًا أو
ال شعوريًا لرفض الزوج والتهرب من العالقة
احلميمة تعبريًا عن غضبها الدفني .انتبه لذلك،
واسع قدر اإلمكان ملشاركة نصفك احللو أعباء
احلياة ومسئوليتها ،حتى حيتفظ بالقدرة على
العطاء العاطفي واجلسدي وال يفقد شعوره
باألنوثة.
 -6اخللل اهلرموني
إذ قد يؤثر على رغبتها يف ممارسة العالقة
احلميمة ،أو يشعرها باإلعياء أو يؤدي إىل تقلبات
مزاجية تقلل من استعدادها ملبادلة احلب.
 -7اخلجل من املظهر اجلسدي
كل امرأة ترى نفسها مجيلة اجلميالت -حتى
وإن مل تصرح بذلك -إذا كان زوجها يشعرها
بذلك وحيرك أنوثتها ،ولكن لألسف ،كثريًا ما
جتد الزوجة نفسها فريسة لضغوط االجتماعية
حول التمتع جبسد مثالي ،قد ال تتمكن أبدًا
من احلصول عليه ،مما يفقدها الشعور بالثقة
جتاه مظهرها اجلسدي وجاذبيتها اجلنسية،
ويتفاقم األمر إذا كان الزوج هو من ميارس
هذه الضغوظ.
 -8بعض العادات الشخصية للزوج
مثل عدم احملافظة على النظافة الشخصية أو
استخدام عطر ال حتبه ،أو اإلهمال يف املظهر
اخلارجي ..إخل .اهتم بنفسك وجباذبيتك وجتمل
هلا كما حتب أن تتجمل لك ،واسع دومًا ملعرفة
رأيها يف مظهرك اخلارجي.
أخريًا ،هذا ال يعين أن «اإلرهاق» و»الصداع»
هما دومًا غطاء ألسباب أخرى ،فأحيانًا يكون هذا
هو السبب احلقيقي والوحيد ،ولكن إن استمر،
فرمبا يكون الدافع احلقيقي للتهرب من احلميمة
هو أحد األمور السابق ذكرها.

الرضاعة الطبيعية عامل فعال ملنع
الحمل

على الرغم من أن عملية اإلباضة
ال حتصل أثناء الرضاعة الطبيعية،
إال أنه قد حيصل محل ،حتى أثناء
الرضاعة؛ فقد يعتاد اجلسم بعد
إرضاع الطفل لفرتة طويلة ،وحتصل
حينها إباضة ،وبالتالي مينح املرأة
فرصة احلمل مرة أخرى.
ولكن اتضح يف بعض الدراسات أن الزواج
بعد الثالثني له الفوائد األكثر من معتقداته
اخلاطئة.
يف دراسة جبامعة «يوتا» األمريكية ،كشفت
اإلحصائيات أن نسبة الطالق تنخفض يف حالة
الزواج بني عمر  28و ،32فيما ترتفع مرة أخرى
يف أواخر الثالثينات وأوائل األربعينات مبعدل
 %5لكل سنة فوق سن .32
وهذا بسبب النضوج الفكري والعقلي للزوجني
وخاصة للمرأة باعتبارها أساس بناء األسرة،
وهذا جيعلها متتلك فرصة أكرب على حل اخلالفات
واملشكالت الزوجية ،وتبادل التفاهم واحلوار،
وهذه من األسباب الرئيسية اليت تقلل من
نسبة حدوث الطالق.

زيادة تحمل املسؤولية

تصبح املرأة بعد الثالثني أكثر قدرة على حتمل
مسؤولية الزواج املرهقة ،سواء كانت مسؤولية
الزواج اجلسدية أو الرتبوية أو االجتماعية ،فهي
متتلك بهذا العمر إرادة أفضل وقوة أكرب ،نظرًا
للتجارب العديدة اليت مرت بها خالل عمرها.

اختيار صحيح لشريك الحياة

تكون أكثر واقعية ،وتستبدل هذه األحالم
بواقع أمجل من أجواء املسلسالت والدراما.

قدرتها على حل الخالفات

من حسن حظك أن ترتبط بامرأة ثالثينية؛ ألنها
تكون أكثر قوة وذكاء يف التعامل مع األمور،
والقدرة على حل اخلالفات واملشكالت الزوجية
مقارنة مع مثيالتها العشرينية ،وهذا لقوة
شخصيتها اليت تتمتع بها.

عدم تكرارها األخطاء

املرأة الثالثينية أيضًا حتاول بقدر اإلمكان أن ال
تكرر أخطاءها ،بل إنها حترص على التعلم منها؛
ألنها تدرك أن التفكري يف املاضي ال يغري
شيئًا ،وال فائدة منه ،وهذا من األمور العقالنية
اليت اكتسبتها من خرباتها يف احلياة ،لذلك
مرارا ،بل
فإنها ال حتاسبك عزيزي على أخطائك
ً
إنها سوف تفاجئك بتصرفاتها معك ،وتنهض
بك بسرعة؛ حتى تكون قادرة على اخلروج من
أزماتك بكل ذكاء.

حـِسها العاطفي

ذكاء عاطفيًا حادًا
متتلك املرأة يف سن الثالثني
ً
يساعدها يف جناح عالقتها مع شريك احلياة.

أشارت اإلحصائيات أيضًا إىل أن زواج املرأة
بعد الثالثني من اخلطط الناجحة اليت تؤثر بشكل
إجيابي على اجملتمع؛ ألنها متتلك مهارات القدرة
على اختيار شريك احلياة الصحيح ،وهذا يكون
نابعًا من خرباتها السابقة من البيئة احمليطة
بها ،ونابعًا من جتارب اآلخرين الذين فشلوا
من حوهلا.

من األسباب الرائعة اليت جتعلك عزيزي تفكر
بالزواج من املرأة يف سن الثالثني ،هي مجاهلا
األخاذ املتكامل ،حيث تصبح املرأة يف هذا
العمر أكثر مجا ً
ال وجاذبية وذات إطاللة ساحرة
مقارنة مع فتيات العشرينيات.

مجيعنا نعلم أن فتيات العشرينيات تتمنني
االرتباط برجل وسيم ورومانسي يشاركها
أحالمها الوردية دون أن تتطلع إىل مشاكل
الزواج وحقيقته املعقدة ،وهذا لعدم نضوج
فكرها وعقلها ،بينما الفتاة فوق سن الثالثني

كذلك زواج املرأة بعد الثالثني يزيد من جناح
منظومة الزواج بشكل عام ،نظرًا لنجاح العالقة
احلميمة بشكل خاص ،حيث تصبح املرأة يف هذا
العمر أكثر احتواء للرجل من الناحية العاطفية
واحلميمة ،وتكون أكثر دفئًا وحنانًا.

واقعية وليس لديها أحالم وردية

جمالها األخاذ

نجاح العالقة الحميمة
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كـتابات

كتبتك كالقصيدة يف الضمري

كزنبقتني من نار ونور
وفيما ظل من وجد بصدري
أعود إليك بالكأس األخري
أن الشعر مل يستهلك بعد
هل هي الكأس األخرية حقًا،أم ّ
سوى نصف الزجاجة ؟ ها هو يقول يف قصيدة أخرى ..
وكتاب
قمر ونصف زجاجة
ُ
ٌ
أرتاب
أنا بالذي أحياه ال
ُ
ٌ
ٍ
حكاية
زاوية لدي
يف كل
وجواب
وسؤال عشق غاضب
ُ
أرى أن وعده بالثمالة صادق حتى بلوغ اخللود يف الشعر
والعشق والتجدد املستمر ،فخذ معي هذه اجلرعة من بهاء
الشعر العمودي لنكتشف معا العناقيد حني تصدق يف
مخرتها
وأحلى احلب ما يبقى وعودا
الوعود
جتددها بداخلنا
ُ
ٍ
بصمت
أحبك جنة خلقت

ختيلوا معنا ..ماذا لو؟!
زيد شحاثة

يسرح اإلنسان بأحالمه ,فيتخيل كل األمور اليت مل ولن
يستطيع حتقيقها على أرض الواقع ,فريمسها ويعيش أحداثها
حلظة بلحظة وبكل تفاصيلها ,وكأنها حقيقة واقعية حدثت..
بل إن بعضهم خيتلط عليه األمر ,فيظن أنها أو يف األقل
بعضا من أحداثها قد حصل فعال!
ألن األحالم بال مثن وال تكلف شيئا ,ورمبا تنفس عن
«اإلحتقان» الداخلي عندنا فال ضري منها ,فدعونا نتخيل أمورا
نتمنى حصوهلا ,لنعيش حلظات مجيلة تنسينا واقعنا املزري
فهلموا معنا..
نقلت مصادر أن إسرائيل تعيش حلظات قلق شديد ورعب,
بعد أن أخطأ مستشارو احلكومة فورطوها وجيشها معها,
فأرسل عدة طائرات مسرية ,إستباحت بضعة دول عربية,
وضربت مواقع لقوات أمنية هناك ..فلقد «هب العرب مجيعا»
كأنهم رجل واحد ,وجعلوا جملس األمن يف حالة إنعقاد دائم,
ويكاد قرار اإلدانة أن يصدر ,وفيه بنود ملعاقبة إسرائيل
إقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا!
ِ
يكتف العرب بذلك ,بل إن قواتهم بكافة صنوفها دخلت
مل
حالة اإلنذار القصوى ,ومل ينتظروا قرار جملس األمن فهم
ميلكون حق الدفاع عن النفس ..فما إن هبطت طائرات العدو,
حتى كانت «طائراتنا املسرية» قد قصفتها ومرابضها ,ومعها
مواقع حيوية لإلتصاالت وخمازن األسلحة.
هل كان احللم مبالغا فيه؟! حسنا لنخفض السقف قليال..
نقلت وكاالت األنباء أن دفاعاتنا اجلوية ,أسقطت معظم
األهداف املعادية املغرية على أجوائنا ,وان بعضها أسقط
من قبل دوليت « غربستان وجنوبستان» الشقيقة والصديقة,
بعد أن تبني من خالل راداراتها وجهة وهدف األعداء حنو
بلدنا ,فكانت هلا إستجابة عسكرية حمرتفة حقيقة من خالل
وحدة اجلبهة والعدو ..ويأتي هذا ضمن سياق معاهدة الدفاع
العربي املشرتك!
هذا وقد وجه جملس اجلامعة العربية إنذارا شديد اللهجة اىل
الواليات املتحدة وحلف الناتو ودول اإلحتاد األوربي ,بضرورة
جلم إسرائيل وإال سيكون هلا موقف خمتلف ,مبا خيص عقود
التسليح وتصدير النفط ..وسحب اخلرباء العرب العاملني يف
خمتلف ,قطاعات الصناعة والتكنلوجيا الغربية!
وال حتى هذا احللم معقول ..ومبالغ فيه أيضا!
نقلت وكالة األنباء الوطنية ,عن مصدر عسكري رفيع ,أنه
وبناء على معلومات إستخباراتية من دولة شقيقة ,مت إحباط
هجوم إرهابي ,كان يروم تنظيم « السفلة املنحرفون» املدعوم
إسرائيليا تنفيذه ,لكن سرعة وحسن تصرف أجهزتنا األمنية
وحرفيتها العالية ,ودعم وتعاون أجهزة اإلستخبارات العربية
«خلية صقور العرب» كان هلا األثر يف إيصال املعلومات بدقة
وبوقت قصري ,مما ساعد يف إحباط اهلجمة ,وإعتقال كافة
عناصر التنظيم اإلرهابي!
هل هذا احللم أصعب من سابقاته؟! معقول!
يف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان ,أعلنت جامعة الدول الشقيقة,
أن تقدما حصل يف مدى إلتزام األعضاء ببنود اإلعالن العاملي,
حيث أن دولة «تقدمستان» وهي األفضل يف اإللتزام ,قد
بلغت نسبة تطبيقها لبنود اإلعالن (  ) %0,0212بعد أن
كان قبل مخس سنوات (  ,) %0,0211فيما تقدمت دولة
«ختلفستان» وهي اليت حتتل املرتبة األخرية يف ترتيب الدولة
العربية قد رفعت نسبة تطبيقها من ( )% 0,0001إىل (
 )% 0,0002بعد أن بدأت بالسماح ملواطنيها ,بان يتناولوا
اخلبز بكميات حسب رغباتهم!

اخللود
وأومأ لي فأغراني
ُ
عندما قال الشاعر ..جاوز إذا كان التجاوز مبدعا..فقد عرفت
متاما أن الطريق إىل اخللود ال متهد بالتقليد وإمنا باالبتكار
واالبتعاد عن املألوف  ،فعمود الشعر منتصب فوق أرضية
حداثية شربت الثراث بوعي لكنها أنبتت عناقيد غري مستهلكة
فكانت السالفة الصافية يف موسيقى بعيدة عن البحور
ّ
تعل الرقص ،ومازال
الضعيفة يف الرمت والزحافات اليت
الطموح مستمرا يف قوله
ً
قصيدة مل نكتشف
إنا نريد
ً
ووليدة مل تفطم
حبرًا هلا
أنا ال أقول وألف نار يف دمي
هل غادر الشعراء من مرتدم
عندي كالم مل يزل حيتلين
ويضيف أسئلة اجلنون إىل دمي
هل كان جنونه حصريا باألنثى أم بالوطن أم بالشعر ؟
لعل لغة العشق تفصح عن كل مجال
عشرات املقاالت النقدية عن حواء يف قصائده لعل كتاب
حارس احلبق لصديقي الناقد الفذ الدكتور هايل الطالب
تناول خطاب العشق بقراءة باذخة فكان وافيا لكنين أذكر
بيتني وأدع نكهة العناقيد تتكلم
مشوعي ما بكت إال اشتياقا
حنانك فافهمي لغة البكاء
أقول غدا تلني وكيف يقسو
ٌ
غزال راح يرعى يف دمائي
لكن حلواء جذورها األمسى يف الرتاب السوري من قريته يف
سهل الغاب مرورا ببقية املدن وانتهاء بدمشق مقر إقامته،
وها هو غيض من فيض يف عشق الالذقية
ٌ
عجل
لالذقية سر بي إنين
من رام أمرا مثينا رامه عجال
هذي الغصون بقايا من ثياب أبي
من كل حبة قمح عانقت رجال
واحلرف يشرب من راحاتها لغة
والبحر يلبس من أثوابها دوال
خذني إليها..خذوا قليب وأمتعيت
فهل رأيتم غريقا يشتكي بلال
مل يكتف الشاعر باملعنى املموسق يف عمود الشعر  ،فقد أكد
شاعريته يف قصيدة التفعيلة املوزونة ذات الشطر احلر لتتنوع
العناقيد يف طعم موسيقاها كما يليق بكأس خالدة،فاقطف
معي ما تأكد من نضوج
كالنهر مشتعال بنار املاء
ْ
القصيدة
متشي يف جوارحك
املشاغب
العشق
ضفائر
الرتاب
.وتصوغ من موت
ْ
لك وحدك الكلمات تفتح بابها
وتنام يف أفق من النجوى
الكواكب
على يدك
ْ
وألنه مأل ذاكرته من معني من سبقوا سوزان برنار يف تقييم
الشعر العالي فقد جاءت قصيدة النثر عنده مكثفة حتمل اللمح
والبياض واجملانية كما قال البحرتي /والشعر ملح تكفي
إشارته /فانظر معي أيها احلداثي وأنت تستسهل الكتابة بعيدا
عن الرمت والتوهج قريبا من السرد اجلاف كيف ميكن للشاعر
احلقيقي أن مينحك مثالة عظمى من خصلة نثر واحدة يف عنقود
البهاء..
متأل املوسيقى علي حياتي
ولكن تذكروا أيها األعزاء
أن الفارابي
ذلك الشرقي املدهش
علمين أن أقف على الرصيف
ألنتظر بيتهوفن
القادم يف قطار الدرجة التاسعة..
نعم هو صديقي املبدع الشاعر الفذ توفيق أمحد فمن مثل مثلي
فهو صديق الشعر..

محمد عامر األحمد  -سورية

هل توجد أي مقارنة بني فكر اهلل
القدوس وفكر اإلنسان املخلوق؟!

هل توجد أي مقارنة بني فكر اهلل القدوس وفكر اإلنسان
املخلوق ،أو هل توجد مفارقة عكسية ومذهلة بني اخلالق
واملخلوق جوهرًا وصفات ،وبعيدة املدى واملسافات؟
احلقيقة جارحة يف صفاتها وصفائها وقوتها وثباتها ،يف
املاضي واحلاضر واىل األبد ولكن الساكت عن احلق شيطان
اخرس ،حنن ترعرعنا يف بيئة من أصول آرامية وسريانية
وآشورية وكلدانية وعربية ويزيدية ودردشتية والعديد من
أسامي األسباط والشعوب الذين سكنوا يف بالد ما بني
النهرين ،ولكن غري وارد لدينا يف هذه املقالة بأن نذكر
امساء وتاريخ كل فئة منهم ،ولكن البعض منهم قد انقرضوا
وماتوا حبد السيف ،ومنهم قد هاجروا إىل خارج املنقطة خوفًا
من احلروب والقتل والتنكيل اجلماعي ،ومنهم قد انصهروا
مع الشعوب العربية والفاحتني اجلدد ،ولكن من املعروف جدًا
عن ان سكان هذه املنطقة تارخييا كانوا ميارسون العديد من
الطقوس الوثنية واهلرطقات الطقسية والدينية اليت مل َ
يبق
هلا اثر ظاهر يف يومنا هذا ،ألنهم كانوا بعيدين كل البعد
عن اهلل وارادته وقداسته ،وكانوا يشيدون الكنائس الوثنية
واملعابد واملناسك والتماثيل اخلشبية واحلجرية  ،ويصنعون
طوائف على حسب تفكريهم وإميانهم بالبشر واحلجر.
ولكن قد حان الوقت لنا اآلن ،ويف هذا القرن ،بأن خنرج من
هذا املأزق والروتني ومن عقلية اإلنسان القديم ،ونتجه إىل
األفضل إىل اإلنسان اجلديد ..إىل اإلنسان املدرك كل اإلدراك
لوجود اهلل ..اإلنسان املؤمن املثقف الذي هو متجه إىل اإلميان
احلقيقي ،إىل الفكر الناضج إىل االنفتاح واإلبداع  ،ولكي
ّ
نطلع ونطالع اكثر بكثري لنصل إىل النتيجة املفرحة ولنتخلص
من األفكار الرديئة اليت قد أصبحت من غبار التاريخ.
السؤال هو :إىل اين نبقى يف هذا الواقع الذي نعيش فيه
من مترد وحتزب وانعزال وبغض لكي ننتهي بالفشل الذريع
والنهاية املؤملة ،األمل الذي نراه يف العامل العربي والفوضى
السائدة هنا وهناك ،وباألخص شعوب املنطقة اجملاورة ،وهي
زيادة ابتعاد الناس عن بعضهم البعض لعدة أسباب ..أسباب
تارخيية ..أسباب سياسية ..أسباب حزبية ..أسباب قبائلية..
أسباب دينية.
الشيء املؤسف لبعض الناس عندما تعبد بعضها البعض،
ّ
ويقدس
الضعيف يعبد ويؤله القوي او الزعيم ..املريض يعبد
ويؤله بعض البشر الذين ماتوا منذ زمن طويل ..الغين حيتقر
ويذل الفقري ..القوي يأكل الضعيف واملسكني ..الظامل
يقتل وينتصر على املظلوم.
هذا هو مثار فكر اإلنسان الذي نعبده صاحب املزايا الساقطة
واألعمال الشريرة والصفات اليت ال ترمز إىل أي صفة من
صفات اهلل املقدسة.
وكما نعلم عن عظمة اهلل يف جوهر صفاته وعظمة مبادئه
وقوة حمبته فهو واهب وكريم يف عطائه ،غفور يف حكمه،
معطي احلياة جمانا لكل إنسان يؤمن به وبشفاعته ال بشفاعة
ّ
احلنان ووحده
أي إنسان آخر من البشر  ،ألنه وحده اخلالق
ّ
واملخلص ووحده الشايف ووحده
احلاكم الديان ووحده اإلله
ثابت يف قوته وعظيم يف كالمه العادل ،مثلث يف أقانيمه،
وكالمه حق الذي يدوم ملكه وجمده إىل األبد ،ال يوجد له أي
منافس آخر يف كل الكون ،وال اله اخر يستطيع ان يقف أمامه
له امللك الدائم صاحب اجملد حامل على رأسه تاج القوة وتاج
السالم وتاج االنتصار على العامل األشرار ،ربنا حيمد كل احلمد
والشكر والعبادة ،اهلل القدوس وحده الذي ظهر لالنبياء عرب
العصور واألزمنة ،معطي لنا احلياة وكل شيء جمانًا بواسطة
اإلميان به ..له كل الشكر واحلمد دائمًا وأبدا إىل انقضاء هذا
الدهر أمني.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

تركيا سلمت الوفاق...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أفادت مصادر رفيعة بأن شركات تركية تبيع كميات كبرية من
األسلحة حلكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج .مؤكدة أن أنقرة
شيدت معسكرات تدريب جديدة يف طرابلس وهذه املعسكرات
تضم غرفة عمليات لقوات تركية ومقر إقامة لقادة التدريب األتراك
ووحدة اتصال كاملة باجليش الرتكي.
وأضافت املصادر أن تركيا سلمت حكومة الوفاق أول صفقة من
منظومة الدفاع اجلوي.
وكشفت املصادر عن أن  400من املهندسني العسكريني األتراك
وضعوا خطة كاملة لتشييد أبراج مراقبة ووضع خطة لتحصني
طرابلس للتصدي ألي هجوم من اجليش الوطين اللييب.
كما كشفت املصادر عن رئيس االستخبارات الرتكي فيدال هاكان
زار طرابلس سرا منذ خالل الفرتة املاضية ،الفتة إىل أن قيادات
أيام لإلشراف علي عمليات
عسكرية تركية زارت طرابلس منذ عدة ّ
نقل أسلحة ثقيلة حتت إشراف هيئة األركان العامة الرتكية.
إىل ذلك ،قالت املصادر إن تركيا عاجلت عناصر من تنظيم القاعدة
وميليشيا أنصار الشريعة الذين أصيبوا مبعارك مع اجليش اللييب
يف مستشفيات تركية خالل األيام املاضية.
وقامت حكومة الوفاق ببناء خمازن جديدة لتخزين األسلحة اجلديدة
القادمة من تركيا  ،وتتوىل عناصر سورية وتركية عمليات تأمني
هذه املخازن اليت يتم نقل األسلحة إليها.
وأفادت املصادر بانتقال عناصر سورية إىل ليبيا تدربت حتت يد
ميلشيات مسلحة تابعة حلزب اهلل يف سوريا ،ولفتت إىل أن ضمن
العناصر السورية اليت انتقلت إىل ليبيا متورطة يف عمليات إرهابية
وتدربوا حتت يد أتراك.
وكشفت املصادر األمنية عن مفاوضات مكثفة بني تركيا وحكومة
الوفاق إلقامة قاعدة عسكرية تركية مصغرة قرب طرابلس تكون
مسؤولة عن العمليات العسكرية على أن تضم هذه القاعدة
العسكرية :قوات من القوات اخلاصة الرتكية وقوات حبرية وأيضًا
قوات متعددة من األفرع املختلفة الرتكية على أن ينقسم داخل
القاعدة معسكرات تدريبية وغرفة اتصال مباشر حبكومة الوفاق
ومهبط يتم إنشاؤه خصيصا للطائرات العسكرية.
كما تتفاوض -وفق املصادر -حكومة الوفاق على شراء طائرات
عسكرية من تركيا وأيضًا شراء طائرات مسرية ،الفتة إىل أن
طيارين أتراك وصلوا منذ  ٤٨ساعة إىل طرابلس.

فرنسا تبدأ مهمة...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلنت فرنسا امس االول اخلميس بدء مهمة حبرية أوروبية يف
مضيق هرمز بهدف ضمان حرية املالحة يف اخلليج إضافة لتعزيز
نهج خفض التصعيد مع إيران.
وبذلت فرنسا جهودا من أجل وجود بديل أمين أوروبي يف مضيق
هرمز بعد استبعاد االنضمام إىل حتالف بقيادة الواليات املتحدة
حلماية ناقالت النفط وسفن الشحن مما وصفته واشنطن بتهديدات
من إيران.
وقالت وزارة القوات املسلحة الفرنسية امس االول اخلميس
إن الفرقاطة كوربيه بدأت يف تنفيذ دوريات يف مضيق هرمز.
وأضافت أن فرقاطة هولندية ستنضم للفرنسية يف غضون حنو
أسبوعني.
وكانت مثاني دول أوروبية أكدت قبل حنو أسبوعني «دعمها
السياسي» ملراقبة املالحة يف مضيق هرمز .وأعلنت وزارة اخلارجية
الفرنسية أن أملانيا وبلجيكا والدمنارك وفرنسا واليونان وإيطاليا
وهولندا والربتغال قدمت «دعما سياسيا» لتشكيل بعثة أوروبية
للمراقبة البحرية يف مضيق هرمز.
كما أكدت السفارة يف بيان أن تلك الدول حرصت على إعالن
دعمها للعملية للتعامل مع «انعدام االستقرار يف منطقة حيوية»
للسالم العاملي.
وأورد البيان أن الدول الثماني «ترحب بكافة املساهمات العمالنية
اليت أعلنت عنها الدمنارك وفرنسا واليونان وهولندا ملساندة هذه
اجلهود وترحب بالتعهدات اجلديدة يف األيام املقبلة».
كما ذكرت الدول الثماني أن «األحداث األخرية يف الشرق األوسط
تثري قلقا بالغا ألنها تؤجج التوتر وتزيد من خطر نزاع حمتمل واسع
الناطق ستكون له تداعيات على املنطقة برمتها» ،مؤكدة أن
الظروف تتطلب مبادرات خلفض التصعيد ،يف إشارة مباشرة إىل
ما شهدته املنطقة بعد اغتيال سليماني يف الثالث من يناير ،بطائرة
مسرية أمريكية يف حرم مطار بغداد.
إىل ذلك ،أشارت الدول إىل «انعدام متزايد لالستقرار واألمن يف
 2019ترجم بعدة حوادث حبرية وغري حبرية يف اخلليج ومضيق هرمز
نتيجة تأجيج التوتر االقليمي».

اخلزانة االمريكية تفرض...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلنت وزارة اخلزانة األمريكية فرض عقوبات إضافية على وكالة
الطاقة الذرية اإليرانية ورئيسها علي أكرب صاحلي.
ورد املتحدث باسم منظمة الطاقة النووية اإليرانية على قرار
ّ
العقوبات قائ ًال إن «العقوبات على رئيس املنظمة علي أكرب صاحلي
لعبة سياسية وال قيمة هلا» ،مؤكدًا أن الربنامج النووي االيراني
سيستمر بقوة.
ويف وقت سابق ،ذكرت وكالة «رويرتز» نقال عن مصادر مطلعة،

أن «الواليات املتحدة تعتزم إصدار استثناءات للعقوبات اليت متنع
الشركات غري األمريكية من العمل يف املنشآت النووية اإليرانية
ملدة  60يومًا».
ووفقا للوكالة ،ستسمح هذه االستثناءات مبواصلة العمل «بشأن
عدم انتشار األسلحة النووية» ،وال سيما يف حمطة «بوشهر» للطاقة
النووية ،ومنشأة «أراك» ومفاعل أحباث يف طهران.
وقال دبلوماسي مطلع لرويرتز «كانت هناك خالفات بني وزارة
اخلزانة األمريكية ووزارة اخلارجية .فازت وزارة اخلزانة».
وأضاف «هناك رغبة يف فرض املزيد من العقوبات ،لذلك كان هذا
القرار مفاجأة ،لكن البعض اآلخر جيادل بأن مثل هذه االستثناءات
مهمة من أجل ضمان عدم انتشار األسلحة النووية».
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب أعلن يف أيار /مايو ،2018
انسحاب بالده من االتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكربى مع
إيران عام  ،2015وإعادة فرض العقوبات على طهران.

هوك :سنراقب عن كثب تطورات برامج إيران النووية

من جهته ،قال املبعوث األمريكي اخلاص إليران برايان هوك
«سنراقب عن كثب تطورات برامج إيران النووية».
إن إيران تواصل جتاوز مستويات ختصيب اليورانيوم،
وتابع قائ ًال ّ
داعيًا الدول كافة ملعارضة االبتزاز النووي اإليراني.
ويف هذا السياق ،ذكر هوك أنه مت استكمال بيع وتقديم األدوية
إىل إيران« ،وقبل أشهر كنا نعمل مع السويسريني بشأن قناة
متويل جديدة للشركات اليت تستفيد من اإلعفاءات لتوفر األغذية
واألدوية واملعدات الزراعية للشعب اإليراني» على حد تعبريه.
املبعوث األمريكي اخلاص إليران أشار إىل أنه «اليوم نفرض
عقوبات جديدة على النظام اإليراني وفرضنا عقوبات على رئيس
منظمة الطاقة النووية اإليرانية».

اجليش السوري يطهر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن وحدات اجليش العاملة
بريف إدلب طهرت خالل األيام القليلة املاضية مدينة معرة النعمان
وعددا من قرى وبلدات الريف اجلنوبي من اإلرهاب.
وذكرت القيادة العامة يف بيان هلا أن وحدات من قواتنا املسلحة
العاملة يف ريف إدلب اجلنوبي تابعت عملياتها العسكرية اهلادفة
إىل وضع حد جلرائم التنظيمات اإلرهابية اليت تستمر باستهداف
املناطق اآلمنة واملدنيني ونقاط متركز اجليش بالقذائف الصاروخية
واملفخخات.
وأضاف البيان متكنت قواتنا الباسلة يف األيام القليلة املاضية
من القضاء على اإلرهاب يف العديد من القرى والبلدات ومنها
دير الشرقي معر مشارين ،تل منس ،معر مششة ،معر شورين،
الزعالنة ،العامودية ،بابيال ،الدانا ،كفروما ،احلامدية ،خربة احلناك،
دير الغربي ،بسيدا ،تقانة ،كفر باسيل ،بابولني ،جرابلس ،جوز
فني ،الصاحلية ،صهيان ،الغطفة ،معصران ،تل الصوامع ،عني
البان ،تل دبس ،معراتا ،عني قريع ،معرة النعمان.

«الصفقة» حتوّل احلكومة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مقاومة بكل ما للكمة من معنى للتصدي ملشروع توطني الفلسطينيني
وحماولة العدو اإلسرائيلي سلب لبنان حقه يف الثروة النفطية».

البيان الوزاري

ويف ظل تهدئة غري معلنة من ِقبل احلراك الشعيب مع احلكومة ،يؤمل
ان متتد إىل ما بعد قرار البيان الوزاري ونيل ثقة اجمللس النيابي،
بشرط ان تنسحب بدورها على االستدعاءات اليت يقوم بها القضاء
يف حق عدد من الناشطني ،يف مقابل غض نظر القوى األمنية على
إبقاء احلواجز يف ساحة الشهداء.ركزت اللجنة الوزارية املكلفة إعداد
البيان الوزاري للحكومة ،يف جلستها السادسة امس االول ،برئاسة
رئيس احلكومة حسان دياب ،على اجلانب االقتصادي واالصالحي
تاركة اجلانب السياسي اىل النهاية ،وسط معلومات انه لن يكون
عقبة او مصدر مشكلة ،باعتبار ان الرئيس دياب يقوم باالتصاالت
الالزمة مع القوى السياسية للتوافق على الصياغة املناسبة.
وذكرت املعلومات ان اللجنة تعمل على صياغة خطة إنقاذية للوضع
االقتصادي واملالي يف البيان الوزاري ،واملسودة االوىل سيتم
إجنازها السبت املقبل بإصرار من الرئيس دياب ملراجعتها االثنني
واحالتها اىل االمانة العامة جمللس الوزراء لتوزيع مشروع البيان على
الوزراء ،ومن ثم عقد جلسة جمللس الوزراء يف القصر اجلمهوري
الثالثاء اواالربعاء ملناقشته واقراره .مع ترجيح انعقاد جلسة جمللس
النواب ملناقشته ايضا منتصف االسبوع املقبل.
واشارت مصادر وزارية اىل ان رئيس احلكومة حسان دياب لفت
يف اجتماع اللجنة الوزارية املكلفة دراسة البيان الوزاري اىل
ضرورة االسراع يف اجناز الصيغة النهائية للبيان بعد أن قدم
مجيع أعضاء اللجنة األفكار واملالحظات الالزمةواخذت الوقت الكايف
ملناقشتها ،مشددا على أن املطلوب ان تكون صيغة البيان
خمتصرة ومعربةوتتضمن رؤية احلكومة وحتديد سياستها حمليا
وخارجياوكيفية مقاربة املشاكل املطروحة والسيما منها،اإلقتصادية
واملالية واالجتماعية واحللول املمكنة هلا،مع االخذ بعني االعتبار
مطالب وشكاوى املواطنني ومعاناتهم  ،وامال ان تكون جلسة يوم
السبت املقبل جلسة االنتهاء من دراسة البيان الوزاري متهيدا
لعقد اجتماع جمللس الوزراء مطلع االسبوع املقبل لدراسته واقراره
بصيغته النهائية.
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وتوقعت املصادر بان يصار اىل حتديد موعد انعقاد جلسات مناقشة
البيان الوزاري يف جملس النواب والتصويت على الثقة فور
االنتهاء من اقرارالبيان مبجلس الوزراء ،وقد تكون اوىل جلسات
الثقة يوم اخلميس املقبل مبدئيا اذا سارت األمور كما هو مرتقب
أو مطلع االسبوع املقبل على أبعد تقدير..
لكن مصادر نيابية رجحت ان ال تنعقد جلسة الثقة باحلكومة ،قبل
األسبوع الذي يلي إقرار البيان يف جملس الوزراء ،على اعتبار ان
بري سيسافر إىل ماليزيا اخلميس املقبل للمشاركة
الرئيس نبيه ّ
يف اللقاء الربملاني الذي سيعقد يف السابع من شباط املقبل حتت
عنوان« :برملانيون من أجل القدس» ،على ان يعود األحد لي ًال،
وبالتالي فإن اجللسة لن تنعقد قبل  11أو  12من شباط املقبل،
وتكون األيام الفاصلة بني إقرار البيان وانعقاد جلسة الثقة ،فرصة
لقراءة هادئة للبيان ،وما سيتضمنه من رؤية إنقاذية إلخراج البلد
من ازمته املالية واالقتصادية.
وخرجت وزيرة االعالم منال عبد الصمد من االجتماع لتقول
للصحافيني :أكد رئيس جملس الوزراء الدكتور حسان دياب ،أن
اللجنة قطعت شوطا كبريا يف طريق إجناز البيان ،مشددا على
املتابعة بالنشاط نفسه ،لالنتهاء من صياغة البيان قبل نهاية
هذا األسبوع ،قبل عرضه على جملس الوزراء مطلع األسبوع املقبل
إلقراره ،متهيدا لطلب نيل الثقة من جملس النواب ،ومنوها باجلهود
املبذولة من قبل أعضاء اللجنة».

واضافت« :تلقت اللجنة بارتياح األنباء عن القفزة القياسية ألسعار
السندات املستحقة للبنان واليت بلغت  4سنت فاصل واحد.
وستستمر يف مناقشة بنود البيان الوزاري ،واإلصالحات الواردة
فيه ،على أن تستكمل اجتماعاتها مساء غد (اليوم)اجلمعة».
واشارت الوزيرة عبد الصمد إىل أن «يوم غد (امس) سيشهد
ورشيت عمل ،واحدة اقتصادية ،والثانية قضائية رقابية».
ويشارك يف الورشة االقتصادية ممثلون عن اهليئات االقتصادية
ورئيس وأعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،على اعتبار ان
األول كانت مالية تركز
الورشة اليت انعقدت يف السراي أمس
ّ
النقاش فيها على كيفية التخفيف من حدة األزمة املالية ،سواء على
صعيد ضمان الودائع يف املصارف أو بالنسبة لكيفية التعامل مع
االستحقاقات املتعلقة بسندات اليوروبوند اليت تستحق يف شهري
آذار وحزيران املقبلني.

تطمينات مالية

بأن «السندات الدوالرية
ويف هذا السياق ،أفادت وكالة «رويرتز»ّ ،
وسجل بعضها أكرب زيادة ليوم
السيادية للبنان قفزت امس االول،
ّ
واحد منذ أوائل كانون األول ،وسط آمال متزايدة بني املستثمرين
خلطة ملكافحة أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البالد يف عقود».
وقال نافذ صاووك كبري اخلرباء االقتصاديني وحملل األسواق
الناشئة يف أوكسفورد ايكنوميكس« :إن معنويات السوق تلقت
دفعة بعد اجتماعات أمس (امس االول) بني وزراء ومسؤولني
مصرفيني ملناقشة سبل ختفيف األزمة».
أضاف يف تعقيب بالربيد االلكرتوني« :املناخ العام مطمئن ألن
اجلميع حياولون ارسال إشارات اجيابية توحي بأننا لسنا بعد على
حافة األزمة وأنه ما زال لدينا وقت .أظن أن األسواق تعترب أن ذلك
يعين أن اإلصدار املستحق يف آذار سيجري سداده».
ومن جهتهّ ،
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يف حوار مع
«فرانس  »24ان املودعني لن خيسروا ودائعهم ،وان سعر صرف
اللرية سيبقى حبدود  1500لرية للدوالر .كما تناول سالمة الوضع
املصريف احلالي يف لبنان ،مشريا إىل ان األزمة احلالية جاءت نتيجة
«محالت مربجمة» استهدفت القطاع املصريف منذ العام  2015وهو
ما أضعف ثقة املودعني.

تداعيات صفقة القرن

ووسط هذا الضخ اإلعالمي التفاؤلي يف شأن الوضع املالي ،بقيت
تداعيات «صفقة القرن» اليت أعلن عنها الرئيس األمريكي دونالد
ترامب قبل ثالثة ايام يف واجهة االهتمامات الرمسية والسياسية،
خصوصًا وأنها تطال يف جانب منها وضع الالجئني الفلسطينيني
يف لبنان ،وسبل مواجهتها سواء من قبل الفلسطينيني أنفسهم أو
من حمور املقاومة الذي ازداد نفوذه قوة بعد االنتخابات النيابية
األخرية.
والحظت مصادر يف الثنائي الشيعي ،انه بعد إعالن «صفقة القرن»
واداء سياسيًا بامتياز،
أصبح مطلوبًا من احلكومة ووزرائها برناجمًا
ً
وان هذا الثنائي ،وحتديدًا «حزب اهلل» ينتظر أداء حكومة مقاومة
بكل معنى الكلمة للتصدي ملشروع توطني الفلسطينيني وحماولة
العدو اإلسرائيلي سلب لبنان حقه يف الثروة النفطية.
األول
وقالت ان احلزب بات يعول على بيان احلكومة يف املقام
ّ
لتحديد سياسة لبنان يف مقاربة صفقة القرن بشقها املتعلق
بالتوطني وبشقها اآلخر املتعلق حبق املقاومة يف إجهاض هذا
املشروع والدفاع عن لبنان واسرتجاع أي جزء حمتل سواء يف الرب
أو البحر.
وتكشف املصادر يف هذا اجملال عن معطيات متلكها بأن دياب
يتفق مع الثنائي ومع رئيس اجلمهورية ميشال عون ،على ضرورة
إعادة تفعيل العالقات الرمسية للحكومة اللبنانية مباشرة مع سوريا
حكومة ودولة وليس عرب الوزراء أو الوسطاء ،الفتة إىل ان دياب
ّ
أكد استعداده للقيام بكل ما خيدم حل قضية النازحني السوريني
وإعادة تفعيل احلركة االقتصادية بني لبنان وسوريا ،ملمحة إىل ان
رئيس احلكومة كما رئيس اجلمهورية ال مانع لديه من زيارة سوريا
عاج ًال أم آج ًال ،إذا كان ذلك ُيساعد يف حلحلة األزمات العالقة بني
البلدين.
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ملبـورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مــلبورن

قرار مؤ ّجل س ّرعته األزمة :وداعاً للمشاهدة اجملانية | «الفلس» األخري يف جعبة احملطات اللبنانية
زكية الديراني
أعلنت ،الثالثاء املاضي،
قناتا  lbciو»اجلديد» عن
ّ
املشفر من
انتقاهلما إىل البث
دون حتديد تاريخ معني لذلك.
تأتي هذه اخلطوة يف ّ
ظل أزمة
مالية مستفحلة ،واحنسار
اإلعالنات بنسبة  80يف املئة،
املوظفني
تقاضي
وعدم
ً
كاملة يف العديد من
أجورهم
املؤسسات اإلعالميةُ .يعترب
ّ
أن هذا
أصحاب هذه القنوات ّ
ّ
سيمكن األخرية من
اإلجراء
االستمرار والبقاء ومواصلة
عملها
جُيمع املتابعون لوضع اإلعالم
ّ
واحملطات
اللبناني بشكل عام،
احمللية بشكل خاص ،على أن
أشد
العام احلالي هو من
ّ
ستحدد
وأصعب األعوام اليت
ّ
مستقبل القنوات اللبنانية
ومصريها .فاألزمة املالية
استديوهات
تضرب
اليت
القنوات يف األعوام األخرية
ّ
واتضحت مالحمها منذ انطالق
التظاهرات يف منتصف تشرين
األول (اكتوبر) املاضي ،باتت
ّ
تشكل خطرًا حقيقيًا ووجوديًا
على هذه احملطات .حتى أنه
ُيهمس يف كواليس القنوات
ترددات األزمة املادية
أن
ّ
ستمتد إىل األعوام
احلالية
ّ
الثالثة املقبلة .هكذا ،تعيش
القنوات يف مأزق كبري ،حيث
ّ
َ
موظفوها رواتبهم
يتقاض
مل

كاملة يف األشهر الثالثة
املاضية .كما ّ
أنها استغنت
عن عدد ال بأس به من
التقنيني العاملني لديها .بل
ّ
يتوقع املراقبون إجراء عملية
تصفية جملموعة من املوظفني
يف ّ
كل قناة خالل الشهرين
َ
املقبلني .يف هذا اإلطار،
أعلنت القنوات مجيعها بداية
العام احلالي انتقاهلا من قمر
«نايل سات» إىل «عربسات»
ّ
تلقت من
السعودي بعدما
األخري عرضًا جمانيًا بذلك.

من موقع «فاراييت»

مير شهر على تلك اخلطوة،
مل ّ
حتى عاد الكالم عن خطوة
ثانية جُتمع عليها القنوات
اللبنانية .إذ وجدت إدارة
أن احلصول على
هذه احملطات ّ
مردود مالي شبه مستحيل يف
هذه الفرتة ،يف ّ
ظل األزمة
ّ
وتوقف
املالية املستفحلة
الربجمة العادية ،إضافة إىل
غياب الدعم السياسي الذي
كان العامل األهم بالنسبة
إليها يف الفرتات السابقة،
وحتديدًا يف فرتة االنتخابات
النيابية .يف هذا السياق،
أخرج القائمون على الشاشات
من أدراجهم ّ
خطًة عمرها أكثر
قرروا حتويل
من عامني ،إذ ّ
ّ
املشفر.
بثها من اجملاني إىل
هذه اخلطوة ليست جديدة وال

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

وليدة اللحظة :يف عام ،2018
ّ
اتفقت القنوات على اقرتاح
اقتطاع مبلغ  6آالف لرية
(اخنفض الرقم الحقًا) من
أصحاب «الكابالت» ،كجزء
من حقوقها الفكرية .اقرتاح
رفضه أصحاب الكابالت الذين
ّ
يتحكمون بهذا العامل ،تبعه
اقرتاح أن يدفع املشاهدون/
ات ،أيضًا دوالرًا واحدًا مقابل
مشاهدتهم القنوات اللبنانية.
ّ
ومت إيكال شركيت «هولكوم»
و»مسا» (متلك حقوق بث «بي.
إن» الرياضية القطرية ،و)osn
مهمة مجع القنوات اللبنانية،
واحتكار ّ
ّ
(باالتفاق معها
بثها
طبعًا) ضمن باقات موضوعة
أمام املشاهد .بقيت تلك
ّ
جمرد حرب على ورق ،قبل
اخلطة ّ
أن ُيعاد إحياؤها قبل ساعات،
ّ
ولعلها «اخلرطوشة» األخرية
يف جعبة هذه القنوات.
أول من أمس ،أعلنت قناتا
ّ
 lbciو»اجلديد» ـــ عرب إعالن
ُعرض على الشاشتني ـــ أن
احملطات احمللية ستنتقل من
اجملاني املفتوح إىل البث
ّ
املشفر قريبًا ،من دون
حتديد تاريخ لتطبيق تلك
حدًا الحتكار
اخلطوة اليت تضع ّ
البث .وأرفقت اإلعالن جبملة
تفصيلية حول كيفية االنتقال
«ملتابعة برامج  ،lbciيمُ كن
بـ
االشرتاك
للمشاهدين

 Cablevisionعرب االتصال
على الرقم  ،1540كما يمُ كن
للمشاهدين على «عربسات»
عرب الصحون الالقطةّ ،
االتصال
أما
أيضًا على الرقم ّ .1540
ّ
«موزعي
احملطة عرب
ملشاهدي
ّ
الدش» ،فيمكنهم االستفسار
املوزع الذي يتعاونون
من
ّ
معه» .وذكر اإلعالن أن lbci
«ت ّ
ُ
وفر ملشاهديها أيضًا خدمة
ّ
الـ»البث املباشر» والـ» VOD
املشاهدة عند الطلب» ،عرب
االشرتاك وحتميل الـLBCI
.»Application
يف هذا السياق ،يشري روي
اهلاشم رئيس جملس إدارة
 otvيف اتصال مع «األخبار»
أن القنوات احمللية لن
إىل ّ
تتمكن من االستمرار يف
العمل يف ّ
ظل هذه الظروف
الصعبة .ويوضح «القنوات
ّ
حل الدفع املسبق
تدرس
الذي يقوم على خطوات عدة
كي تضمن مستقبلها ،وذلك
حسب «الكابل» أو «الدش»
ّ
فكل األفق
(الصحن) .لألسف،
مسدود .اإلعالنات تراجعت
أكثر من  ،%80والالفت
أن غالبية العاملني يف ذلك
اجملال تركوا بريوت وهاجروا
إىل اخلارج .حنن ال نزال حاليًا
يف طور حبث تلك الفكرة،
من دون أن يدفع املشاهد
من جيبه أي مبلغ إضايف،

حسب اشرتاك الباقات .من
هذا املنطلق ،إن تنظيم قطاع
البث ّ
ّ
يؤثر إجيابًا على املواطن
الذي ستتوافر لديه إمكانية
عالية،
جبودة
املشاهدة
ويف الوقت نفسه تستطيع
القنوات االستمرار واحملافظة
على موظفيها» .خيتتم اهلاشم
كالمه الفتًا إىل أن «االنتقال
ّ
املتوقع للقنوات لن يكون
دفعة واحدة ،بل على مراحل
معينة يسبقها حتضري املشاهد
ّ
أن األزمة
للخطوة .لو كنا نعلم ّ
املالية احلالية هي مؤقتة ،ملا
ولكن
أقدمنا على تلك اخلطوة،
ّ
املشكلة طويلة ولن يكون
عالجها سه ًال» .من جانبه،
يعرب قاسم سويد رئيس
جملس إدارة  nbnعن تفاجئه
خبطوة  ،lbciمشريًا إىل أن
قناة بيار الضاهر أقدمت على
اخلطوة لوحدها حاليًا.

كل األمور املتعلّقة ّ
بالبث املشفّر
ُتشرف عليها جمموعة ldn
«األمور ليست واضحة ،وال
جديد حاليًا يف  .»nbnأما
بالنسبة إىل قناة «اجلديد»،
فإن الصورة فيها أوضح.
يلفت مصدر يف القناة إىل أن
«خدمة  / VODاملشاهدة عند
الطلب اليت قامت بها بعض
القنوات أدخلت ما ً
ال إىل جيب

احملطات ،ولكن الشاشات
اليوم حباجة إىل خطوة أكرب
تضمن مستقبلها» .ويضيف
املصدر أن «أنظمة اإلعالم يف
اتهت إىل خدمة الدفع
العامل جّ
املسبق ،وجيب الوقوف منعًا
النهيار ما تبقى من اإلعالم
املرئي.
قد تستغرق تطبيق خطوة
أشهرًا
للشاشات،
الدفع
طويلة ،ولكن خّ
اتذ القرار
يف
بتطبيقها».
مبدئيًا
املقابل ،يبدو أن قناة mtv
تتمايز عن زميالتها .يشري
مصدر داخل القناة إىل أن
األخرية «لن تتحول إىل قناة
ّ
مشفرة mtv .باقية وستبقى
للجميع ،والوضع على حاله».
من جانبه ،يشري بيار الضاهر
رئيس جملس إدارة  lbciإىل
أن ّ
كل األمور املتعلقة بالبث
ّ
املشفر ُتشرف عليها جمموعة
تضم القنوات:
 ldnوهي
ّ
«اجلديد» و otvو»املستقبل»
و .»lbcويوضح الضاهر أن
ّ
البث ستكون هي
«خطة انتقال
نفسها اليت سبق ّ
واتفق عليها
قبل عامني تقريبًا ،وستوكل
املهام إىل «هولكوم» .على
ّ
املتفق
حيدد الحقًا املبلغ
أن
ّ
عليه للدفع ،ولكن األكيد أن
ّ
ّ
املشفر مل
البث
التحول حنو
ّ
يعد بعيدًا ،وهو رهن املستقبل
القريب».
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جـامعات

تصنيف أفضل جامعات العامل لعام 2020
سيدتي

احتل معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ( )MITاملرتبة
األوىل يف تصنيف أفضل
لعام
العامل
جامعات
 ،2020للعام الثامن على
التوالي حبسب التصنيف
،QS
للجامعات
العاملي
اليت أصدرها حمللو التعليم
العالي العامليني من شركة
Quacquarelli
Symonds
التعليمية… صنف  QSألف
جامعة من  82موقعًا خمتلفًا،
واستطلعت  94000أكادميي
و 44000مدير توظيف وحللت
 8 .11مليون ورقة حبثية و100
مليون شهادة علمية ،حيث
تقاس اجلامعات باالستطاعة
األكادميية وإمكانية توظيف
اخلرجيني ونسبة الطالب
 /املوظفني وتأثري البحث
وعدده.

التصنيف العاملي للجامعات
لعام 2020
يف املرتبة األوىل :معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا
املتحدة
الواليات
يف
األمريكية.
يف املرتبة الثانية :جامعة
الواليات
يف
ستانفورد
املتحدة األمريكية.
يف املرتبة الثالثة :جامعة
هارفارد يف الواليات املتحدة
األمريكية.
يف املرتبة الرابعة :جامعة
اململكة
يف
إكسفورد
املتحدة.
يف املرتبة اخلامسة :معهد
كاليفورنيا للتكنولوجيا يف
الواليات املتحدة األمريكية.
يف املرتبة السادسة :جامعة
 ETHزيوريخ يف سويسرا.
يف املرتبة السابعة :جامعة
اململكة
يف
كامربيدج
املتحدة.

يف املرتبة الثامنة :جامعة
 UCLيف اململكة املتحدة.
يف املرتبة التاسعة :جامعة
لندن اإلمربيالية يف اململكة
املتحدة.
يف املرتبة العاشرة :جامعة
شيكاغو يف الواليات املتحدة
األمريكية.
يف املرتبة احلادية عشرة:
جامعة نانيانغ التكنولوجية
وجامعة سنغافورة الوطنية
يف سنغافورة.
يف املرتبة الثانية عشرة:
جامعة برينستون يف الواليات
املتحدة األمريكية.
يف املرتبة الثالثة عشرة:
جامعة كورنيل يف الواليات
املتحدة األمريكية.
يف املرتبة الرابعة عشرة:
جامعة بنسلفانيا يف الواليات
املتحدة األمريكية.
يف املرتبة اخلامسة عشرة:
جامعة تسنغوا يف مجهورية
الصني الشعبية.
يف املرتبة السادسة عشرة:
جامعة ييل يف الواليات
املتحدة األمريكية.
يف املرتبة السابعة عشرة:
جامعة كولومبيا يف الواليات
املتحدة األمريكية واملعهد

السويسري
يف
لوزان

الفيدرالي
للتكنولوجيا
سويسرا.
يف املرتبة الثامنة عشرة:
جامعة أدنربة يف اململكة
املتحدة.
يف املرتبة التاسعة عشرة:
جامعة ميشيغان يف الواليات
املتحدة األمريكية.
يف املرتبة العشرين :جامعة
بكني يف مجهورية الصني
الشعبية وجامعة طوكيو يف
اليابان.

أفضل جامعات قارة آسيا
لعام 2020
يف املرتبة األوىل :جامعة
نانيانغ التكنولوجية وجامعة
يف
الوطنية
سنغافورة
سنغافورة.
يف املرتبة الثانية :جامعة
تسنغوا يف مجهورية الصني
الشعبية.
يف املرتبة الرابعة :جامعة
بكني يف مجهورية الصني
الشعبية وجامعة طوكيو يف
اليابان.
يف املرتبة اخلامسة :جامعة
هونغ كونغ يف هونغ كونغ.

يف املرتبة السادسة :جامعة
هونغ كونغ للتكنولوجيا يف
هونغ كونغ.
يف املرتبة السابعة :جامعة
كيوتو يف اليابان.
يف املرتبة الثامنة :جامعة
سيول الوطنية يف كوريا
الشمالية.
يف املرتبة التاسعة :جامعة
فودان يف مجهورية الصني
الشعبية.
يف املرتبة العاشرة :كيست
– املعهد الكوري املتقدم
للعلوم والتكنولوجيا يف
كوريا الشمالية

أفضل جامعات قارة إفريقيا
لعام :2020

يف املرتبة األوىل :جامعة
كابتوان يف جنوب إفريقيا.
يف املرتبة الثانية :اجلامعة
األمريكية يف القاهرة يف
مصر.
يف املرتبة الثالثة :جامعة
ويتواترسراند يف جنوب
إفريقيا.
يف املرتبة الرابعة :جامعة
جنوب
يف
ستيلينبوش
إفريقيا.
يف املرتبة اخلامسة :جامعة

يف

جنوب

جوهانسربغ
إفريقيا.
يف املرتبة السادسة :جامعة
القاهرة يف مصر.
يف املرتبة السابعة :جامعة
بريتوريا يف جنوب إفريقيا.

يف املرتبة الثامنة :جامعة
عني مشس يف مصر.
يف املرتبة التاسعة :جامعة
اإلسكندرية يف مصر.
يف املرتبة العاشرة :جامعة
أسيوط يف مصر.
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مــقابلة

هند صربي :أتطلّع إىل دور جاسوسة وهذا ما ألقنه البن ّ
يت
سمرية مغداد  -سيدتي

ّ
تألقت النجمة هند صربي أخريًا
يف مهرجان مراكش للفيلم
الدولي ،وحضرت ليلة عرض
فيلم «نورة حتلم» الذي لعبت
فيه دور البطولة ،وأظهرت مرة
أخرى قدرتها على تقمص دور
«نورة األم» اليت تريد التمرد
على حياة زوجية تعيسة،
األمومة
مشاعر
تتوزعها
ومسؤولياتها .وحلت هند أيضًا
ضيفة على فقرة حوار رافقتها
فيها اإليرانية غلشيفته فراهاني
وانتزعت إعجاب احلاضرين
بآرائها وحضورها الالفت ،إذ
ّ
تكلمت باللغة الفرنسية .يف
هذا احلوار ،التقيناها يف أجواء
بزي عصري أبيض
مراكش
ّ
وحدثتنا بكثري من الصفاء
واحملبة.
ً
بالزي املغربي
بداية ،مل نرك
ّ
التقليدي ،أال حتبينه؟
بالعكس أرتديه باستمرار،
أنا عاشقة لألزياء التقليدية
املغربية والتونسية ،واللباس
املغربي مجيل وأنيق .كما
أنين أسافر إىل اهلند باستمرار
وأحب ارتداء الساري وكل ما
هو تقليدي أصيل .بالعكس،
وأشجع
أحب األزياء التقليدية
ّ
على ارتدائها.
بدور «نورة» يف فيلمك
التونسي «نورة حتلم» الذي
ُعرض مبراكش ،شاهدنا فيلمًا
نسائيًا يدافع عن املرأة ،بينما
صرحت خالل حماورتك ـ ولعله
ّ
رأيك أيضًا ـ أنك إنسانية أكثر
من نسائية؟
أحب السينما مبختلف ألوانها،
تلك اليت تعبرّ عن اإلنسان
وعن كل احلياة ،لكن يف عاملنا
العربي ،ال بد من أن تكوني
نسائية «رغمًا عن أنفك» حبكم
الظلم الذي تعيشه املرأة عمومًا،
وهو موضوع يشغلين باستمرار
ويكرب السؤال ّ
كلما كربت يف
السن .فيلم «نورة حتلم»
يسائل اجملتمع وحتى القانون.
ملاذا نقسو على املرأة أكثر من
الرجل؟ فاجملتمع والقانون ال
حيكمان عليه بالقسوة ذاتها
اليت ميارسانها على النساء.

هذا هو التساؤل الذي أحببته
يف الفيلم .واألدهى أننا
وجدنا أحيانًا كثرية أن الوضع
ال خيتلف بالنسبة إىل نساء
العامل ،فاحلالة ذاتها قد تنطبق
على نساء يف كندا وإسبانيا
وفرنسا .هذا ما الحظناه خالل
عرض الفيلم يف تلك الدول.

الفيلم كان صعباً

ِ
وجدت نفسك يف الفيلم
كيف
ِ
تفرجت على أدائك؟
وكيف
الفيلم كان صعبًا والشخصية
أيضًا مركبة ورمادية جدًا ،فهي
كاذبة وخائنة ومتمردة ومثالية
جازفت
شعرت أنين
أحيانًا.
ُ
ُ
بنفسي يف هذا الفيلم ،لكين
خضت التحدي وجنحت.
ُ
ليس األمر غريبًا عليك .فمنذ
أول دور لك يف السينما وأنت
ترفعني التحديات.
صحيح أحب التحديات ،وأحب
أن أجرب كل الشخصيات ،لدي
إرادة للتمثيل .والتمثيل ليس
سه ًال وال أريد بتاتًا أن أعيش
يف شخصية معينة أو أدوار
بذاتها.
ِ
ساهمت يف كتابة الفيلم
هل

ِ
أعددت ملشاهد معينة؟
أو
ال أبدًا .أنا
صت الدور
تقم ُ
ّ
حاولت أن أجسد
املطلوب مين،
ُ
شخصية «نورة» كما كتبتها
وأخرجتها املخرجة التونسية
هند بومجعة .أنا هند املمثلة.
رأينا كيف أنك ممثلة مثقفة
ومتحدثة جيدة ،خباصة من
خالل احملاورة األخرية اليت
نظمها مهرجان مراكش مع
املمثلة اإليرانية غلشيفته
فراهاني .هل ميكن أن تتجه
هند ذات يوم حنو الكتابة
واإلخراج؟
أفكر يف األمر وإن كنت خائفة
إىل حد ما .فقد أفقد مكانيت
يف جمال التمثيل الذي أحبه
وبذلت فيه جهدًا كبريًا .ال
ُ
أريد أن يضيع مين التمثيل،
فكرة الكتابة واإلخراج تراودني
لكنها مل ختتمر بعد.

وهل نتوقع منك فيلمًا نسائيًا
حيمل هموم وقضايا النساء؟

ليس بالضرورة .املهم أن
يكون موضوعًا أشعر به وخيرج
من القلب ،وأن أمحل قضية
أو تؤثر بي أو ً
ال وأشعر بها،
لتصل إىل اآلخرين جيدًا.

قدّمتُ نماذج من
شخصيات متنوعة

ما هو الدور الذي وجدت فيه
هند نفسها كثريًا؟
هي أدوار كثرية ،مبا فيهما
آخر دور يف «نورة حتلم»،
باإلضافة إىل دوري يف أول
فيلم لي يف تونس بداية
التسعينيات «صمت القصور»
مع املخرجة مفيدة التالتلي،
على الرغم من أنين كنت
صغرية ومن دون خربة،
وكذلك دوري يف فيلم «أحلى
األوقات» ألنه أكثر دور جعل
املصريني حيبونين وجيدونين
قريبة منهم من خالل دور امرأة
عادية حمجبة ،ودوري أيضًا يف
«عمارة يعقوبيان» ودوري يف
«أمساء» ويف الفيلم التونسي
«عرايس الطني» يف العام
أعتز
 2002مع املخرج الذي
ّ
بأعماله نوري بوزيد ،إىل
جانب دوري األخري يف»لفيل
مت
األزرق» .كلها أدوار
قد ُ
ّ
فيها مناذج من شخصيات
متنوعة وغنية ،تفاعل معها
اجلمهور.
وما هو الدور الذي حتبني أن

تؤديه بعد؟
أحب دور امللبوسة وقد
كنت
ُ
قدمته يف «الفيل األزرق»
أحب أن
أخريًا .ولعلين اليوم
ُ
أقدم دور جاسوسة .يثريني
هذا الدور.
ِ
حتدثت عن فيلم تونسي قريب
ستلعبني فيه دور البطولة؟
فع ًال .قريبًا ،سأعمل على فيلم
جديد وبدور خمتلف ،سأعلن
عنه يف وقته والفيلم روائي
اجتماعي.
كوميدي؟
لدي
لكن
درامي،
فيلم
ال ،هو
ّ
مسلسل كوميدي قريبًا يف
مصر.

هل هند يف الدراما املصرية
خمتلفة عن هند يف الدراما
لدي انطباع أنك يف
التونسية؟
ّ
تونس أنضج وأعمق؟
لدي مسلسالت يف مصر
ّ
صارت من كالسيكيات الدراما
العربية ،مثل مسلسل «عايزة
اجتوز» هو كوميدي ولكنه
هادف ،ليس تافهًا ومينح
فرصة للسخرية من وضعنا
خمتلف.
بشكل
واالنتقاد
الفرق أنه يف مصر ،يكون
االنتشار سريعًا ومير إىل كل
دول العامل العربي .بينما يف
تونس ،األعمال قليلة ُ
وتطبخ
على نار هادئة.
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غـذاء وصـحة

تعرف على فريوس كورونا وأعراضه وسبل الوقاية منه العلماء يكتشفون اآللية البيولوجية املسببة للشيب!

تتسع خريطة إصابات فريوس كورونا فمن
الصني اليت سجلت حنو  1300إصابة إىل
الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وماليزيا
واسرتاليا واليابان وتايلند ،وفيما تتخذ معظم
الدول إجراءاتها للحد من انتشار العدوى وال
سيما يف املطارات وأماكن التجمعات مل تعلن
منظمة الصحة العاملية عن حالة طوارئ صحية
على نطاق دولي حتى اآلن.
وفريوسات كورونا حسب املنظمة فصيلة واسعة
االنتشار تسبب أمراضًا ترتاوح بني نزالت الربد
الشائعة واالعتالالت األشد وطأة مثل متالزمة
الشرق األوسط التنفسية «مريس» ومتالزمة
االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم «السارس».
أما احلاالت املنتشرة حاليًا فهي لساللة جديدة
من الفريوس مل تكشف إصابة البشر بها سابقًا
وحسب التقديرات األولية فإنها تنتقل من انسان
إىل آخر و 25باملئة من احلاالت املؤكدة حاالت
حادة وال يزال مصدر الفريوس غري معروف
«مستودع حيواني على األرجح».
وفريوس كورونا كما يوضح عضو جملس رابطة
طب وجراحة الصدر الدكتور حمسن شاهني
لـ سانا من الفريوسات التاجية وينتقل من
احليوان إىل اإلنسان كما ينتقل من إنسان آلخر
بالتماس املباشر مع املريض أو مفرزاته لفرتة
طويلة مبينًا أن الفريوس يبقى حيًا ومعديًا يف
األوساط املائية بني  5و 6أيام وعلى األوساط
الصلبة لعدة ساعات كمقابض األبواب وغريها.
وتستمر فرتة حضانة الفريوس من يوم إىل 12
يومًا حسب شاهني الذي يؤكد أن الشخص حامل
الفريوس يكون معديا حتى يف حال عدم ظهور
األعراض.
وتظهر أعراض اإلصابة بالفريوس كما يذكر
االختصاصي على شكل محى وسعال وصداع
وسيالن انفي وتعب عام وشعور باإلنهاك وآالم
عضلية ومفصلية وإقياء وإسهال وقد تسبب
العدوى االلتهاب الرئوي والفشل الكلوي وحتى
الوفاة.
ويف غياب أي لقاح ضد الفريوس حاليًا حسب
منظمة الصحة العاملية تساعد بعض التوصيات
على احلماية من اإلصابة به ومنع انتقال العدوى
ومنها احلفاظ على نظافة اليدين وتفادي االقرتاب
قدر اإلمكان من أي شخص مشتبه بإصابته
وجتنب استخدام أغراضه الشخصية واالستعمال
املشرتك ألمور منها الوسائد واألغطية وغريها.
وفيما ال يوجد عالج حمدد للمرض الذي يسببه
فريوس كورونا املستجد تعتمد رعاية املصابني
وفقا لطبيب الصدرية على منحه املسكنات
وخافضات احلرارة والراحة التامة والسوائل ويف
حال أصيب بإنتان جرثومي فيصف املختص
الصادات احليوية املناسبة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عدم تسجيل أي

إصابة بفريوس كورونا يف سورية واختاذ
إجراءات صحية مشددة على املعابر احلدودية
الربية واجلوية ملراقبة الوضع الصحي للوافدين
إىل البالد من املناطق اليت سجلت إصابات
باملرض.

أي حليب حيافظ على الشباب؟
اكتشف علماء جامعة بريغهام يانغ األمريكية،
أن شيخوخة اجلسم بيولوجيا تكون أبطأ
عند األشخاص الذين يتناولون حليب البقر
منخفض الدسم.
وتفيد جملة Oxidative Medicine and Cellular
 ،Longevityبأن الباحثني برئاسة الربوفيسور
الري تاكري استخدموا بيانات عن  5834مواطنا
أمريكيا بالغا ،يتناولون حليبا قليل الدسم
( %1أو خال من الدسم) ،أو حليبا بدسم
( %2أو  . )%3.25باإلضافة إىل هذا %13
من املشمولني بالدراسة ال يتناولون احلليب.
وقد درس الباحثون العالقة املتبادلة بني
طول التيلومريات (نهايات الكروموسومات،
اليت تعترب أحد املؤشرات الرئيسية لعمر
اإلنسان) ونسبة الدهون يف احلليب وتكرار
تناوله.
ويشري تاكري ،إىل أن النتائج اليت حصلوا
عليها كانت مذهلة .فقد اتضح أن زيادة
دسم احلليب مبقدار نسبة مئوية واحدة،
يسبب تقلص طول التيلومريات مبقدار 69
زوجا من النوكليوتيدات األساسية ،وهذا
يعادل أكثر من أربع سنوات بيولوجية .وأن
الذين يتناولون حليب بقر نسبة الدهون فيه
 ، %3.25كانت التيلومريات عندهم أقصر
مبقدار  145زوجا من النوكليوتيدات الرئيسية
مقارنة بالذين يتناولون احلليب اخلالي من
الدسم.
واتضح أيضا أن التيلومريات لدى الذين
ال يتناولون احلليب ،أقصر مما عند الذين
يتناولون احلليب اخلالي من الدسم.
ووفقا لتاكري ،هذه النتائج تؤكد على صحة
التوصيات بإضافة احلليب قليل الدسم إىل
النظام الغذائي الصحي.

بعدما ظلت اآللية البيولوجية املسببة للشيب غامضة
لفرتة طويلة ،متكن خرباء من حتديد السبب املسؤول
عن ظهور خصالت بيضاء على الشعر .الدراسات
بينت أنه يوجد اختالف يف التعامل مع تغري لون
الشعر باختالف مسبباته ،فكيف ذلك؟
أخريًا جنح اخلرباء يف حتديد سبب اإلصابة بالشيب.
تروي القصص الشعبية أن شعر ماري أنطوانيت
شاب متاما ،قبل إعدامها باملقصلة عام  1793أثناء
الثورة الفرنسية ،يف مثال صارخ على الشيب
املرتبط بالتوتر .كما أن كارل ماركس تأثر بوفاة ابنه
الصغري إيدغار لدرجة جعلت شعره يشيب فجأة.
وظلت اآللية البيولوجية املسببة هلذا النوع من
الشيب غامضة لفرتة طويلة ،لكن الباحثني قالوا

أطعمة صحية للشعور بالتدفئة فى الشتاء

هناك العديد من األضرار اليت تنتج عن استخدام
الدفاية ،واهلدف من هذا األمر هو الشعور
بالتدفئة نتيجة للتعرض لربودة الطقس بشكل
كبري ،وذلك بعد تعرض البالد لربودة الطقس
وحتذيرات هيئة األرصاد اجلوية من موجة من
الطقس البارد ،وخالل هذا التقرير التالي
سنتعرف أكثر عن طرق طبيعية للشعور بالتدفئة
يف الشتاء ،وذلك وفقا ملوقع «.»webmed
قدم التقرير العديد من النصائح الطبيعية اليت
تساهم بشكل كبري يف الشعور بالتدفئة ،ومنها
ارتداء املالبس الثقيلة ،فهي من أهم النصائح
اليت تزيد من شعورك بالتدفئة الالزمة باجلسم،
وحتد من تعرضك للربودة يف اجلسم.
كما قدم التقرير العديد من النصائح الطبيعية
اليت تساهم بشكل كبري يف التقليل من الشعور
بالربودة يف الطقس ،ومنها االهتمام بتناول
األطعمة واملشروبات الساخنة ،ومنها التالي:
شوربة العدس تعد من أفضل األنواع اليتمتد اجلسم جبميع العناصر الغذائية اهلامة اليت
حيتاجها اجلسم ،فهي غنية بالعديد من العناصر
اهلامة وهذا األمر يتسبب يف زيادة شعورك
بالتدفئة.
شوربة الدجاج أو اللحوم تعد من أفضل األطعمةالساخنة اليت تساهم بشكل كبري يف تدفئة اجلسم
واحلد من التعرض لربودة الطقس.
بعض املشروبات اليت تساهم بشكل كبرييف احلد من التعرض للشعور بالربودة ،ولذا
عليك تناول الزجنبيل ،أو القرفة  ،أو الينسون
فجميعهم مشروبات تساهم بشكل كبري يف
الشعور بالتدفئة.
وأخريا نصح التقرير األشخاص الذين يعانون من
الربودة ،بالقيام باحلركة ،ألن هذا األمر يتسبب
يف الشعور بالربودة ،ولذا عليك احلركة عن
طريق املشي أو ممارسة الرياضة يوميا ألن هذا
األمر يتسبب يف حتريك وتنشيط الدورة الدموية
واحلد من التعرض لربودة الطقس.

إنهم اكتشفوا كيف حيدث ذلك إذ أن األمر يتعلق
بآلية «ال مفر من القتال» ،اليت يستخدمها اجلسم
يف مواجهة اخلطر.
واستخدم الباحثون جتارب على الفئران لدراسة كيف
يؤثر التوتر على اخلاليا اجلذعية يف بصيالت الشعر
املسؤولة عن صنع اخلاليا الصبغية ،وهي اخلاليا
اليت تنتج الصبغة اليت تعطي الشعر لونه سواء أسود
أو بين أو أشقر أو أمحر أو ما بني هذه األلوان.
ولدى اإلنسان عادة حنو مئة ألف بصيلة شعر يف
فروة رأسه.
أسباب اإلصابة
وكان الباحثون يف بادئ األمر يشتبهون يف أن
اهلجمة املناعية النامجة عن التوتر تستهدف اخلاليا
الصبغية اجلذعية ،لكن هذه الفرضية مل تتأكد .وبعد
ذلك حبثوا فيما إذا كان هرمون كورتيزول الذي
يفرزه اجلسم أثناء التوتر هو السبب ،لكن ذلك أيضا
مل يوصل إىل شيء.
لكنهم وجدوا أن اجلهاز العصيب الودي (السمبثاوي)
الذي يتحكم يف رد الفعل عند مواجهة اخلطر أو ما
يطلق عليه آلية «ال مفر من القتال» يلعب دورا
حموريا .ويتكون ذلك اجلهاز من شبكة أعصاب متتد
يف كل مكان باجلسم مبا يف ذلك اجللد ،حيث متتد
مثل شرائط تربط كل بصيلة شعر وتكون قريبة جدا
من اخلاليا الصبغية اجلذعية.
وعندما تعرضت الفئران ألمل قصري األمد أو ُوضعت
يف حالة توتر معملية ،أفرزت هذه األعصاب مادة
كيماوية تأخذها اخلاليا اجلذعية يف بصيالت الشعر
اليت ختزن اخلاليا الصبغية.
وعن هذا تبني تشيه شو األستاذة املساعدة
املتخصصة يف اخلاليا اجلذعية ،وعلم األحياء
التجديدي يف جامعة هارفارد «ذلك يعين أن هذه
اخلاليا ال ترتك شيئا .يف غضون بضعة أيام ُيستنفد
خمزن اخلاليا اجلذعية اليت جتدد الصبغة .وفور
النفاد ،ال ميكن جتديد الصبغة».
ما احلل؟
وشيب الشعر واحد من اآلثار العديدة اليت يرتكها
التوتر على جسم اإلنسان .وهذه النتائج ميكن أن
توجه تطوير عالج للشيب املرتبط بالتوتر أو رمبا
لتغريات أخرى حيدثها التوتر يف األنسجة ،لكن شو
تقول إن ذلك قد يستغرق سنوات.
إال أن ذلك ليس بالضرورة دائما ،فإذا أصاب
الشيب الشعر بسبب التقدم يف العمر ،فإنه ميكن
صبغه أو التعايش معه .أما إذا كان سبب الشيب
يعود إىل املرض أو جتربة مؤملة يف احلياة أو اتباع
نظام غذائي غري صحي ،فهناك أمل الستعادة اللون
السابق.
وتكمن طريقة القيام بذلك يف اتباع نظام غذائي
نباتي باألساس ،والذي ميد اجلسم بالفيتامينات
واملعادن الضرورية واملهمة .كما أن الشوكوالته
والنبيذ األمحر والعنب ميكن أن تساعد يف استعادة
لون الشعر األصلي.

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

Sutherland
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Welfare recipients to report actual wages
Welfare recipients will have
to report their real earnings
to Centrelink rather than
a figure based on calculations, under a government
bid to save $2 billion.
Welfare recipients could
soon be required to report
their actual fortnightly earnings to Centrelink, rather
than providing a calculation
based on their wage and
hours worked.
“The current system of calculating earnings can be
confusing and lead to misreporting especially when
accounting for overtime or
penalty rates,” Social Services Minister Anne Ruston
said on Tuesday.
“These changes will make
accurate reporting much
easier for people getting a
social security payment.”
Draft legislation underpinning the changes will be released for consultation this
week.

The government hopes to
introduce the proposed
laws when parliament resumes next week.
By simplifying the reporting
system the coalition hopes
Centrelink payments will
become more accurate, and
prevent welfare recipients
being owed money or having to repay the government
for being paid too much.
The changes would also allow welfare recipients’ employment and income data
to be pre-filled online, as
occurs with online tax returns.
The proposal comes months
after the government’s welfare payment recovery system, known as robo-debt,
was ruled unlawful after a
legal challenge in the Federal Court.
The government has wound
back the scheme, which is
also facing a potential class
action lawsuit.

The NSW Rural Fire Service is warning residents
that bushfires could flare
up again later this week
as temperatures once
again rise above 30C.
A further 25 homes have
been lost to bushfires in
NSW taking the total number of losses this season
to almost 2400.
The NSW Rural Fire Service says assessments
carried out since Friday
have revealed an additional 25 homes were destroyed and almost 300
saved in the most recent
blazes.
The death toll from the
state’s unprecedented
bushfire season climbed
to 25 last week after the
body of a 59-year-old man
was found in a home on
the state’s South Coast
on Friday.
The man’s remains were
found in a house in Bodalla, southwest of Moruya, after a bushfire
raged through the area on

Thursday.
Three US firefighters
also died on Thursday
afternoon when their aerial water tanker crashed
northeast of Cooma after
it had dropped a load of
retardant on a ridge.
The families of the three
men who died are expected to visit the Peak View
crash site on Wednesday.
The RFS says warm, dry
and windy weather has
led to a total fire ban being issued for the southern ranges on Tuesday.
There’s very high fire
danger in the central
and southeast regions of
NSW.
“Worsening conditions
are forecast for later in the
week so prepare now,”
the fire service tweeted.
There are currently 55
fires burning across NSW
with one “watch and act”
alert issued for a blaze in
the Orroral Valley in the
Namadgi National Park
southwest of Canberra.

Total homes lost in NSW
fires hits 2400

Some 400 register for China virus evac

Foreign Minister Marise
Payne and government officials have
made &quot;significant
progress&quot; in finding a way for Australians stuck in China to
get home.
About 400 Australian
citizens have registered
for federal government
help to get out of a Chinese province under
lockdown because of
the deadly coronavirus.
Foreign Minister Marise
Payne and department
officials are making
“significant progress”
in finding a way for
the Australians stuck
in China to get home,
Health Minister Greg
Hunt said.
“They are being crosschecked to ensure there
is no double-counting
because
sometimes
you will have understandably multiple family members report the
same person so they are
going through that process, but at this stage,
approximately 400 registrations have been
placed with Foreign Affairs,” he said in Melbourne on Tuesday.
“The foreign minister
and the embassy are
working with the Chinese authorities and the
advice I have from Foreign Minister Payne just
before coming here is
there’s been significant
progress.”
Five people are being
treated in Australian
hospitals for the virus
and but Australia’s Chief
Medical Officer Brendan
Murphy said they were
all in a stable condition.
“In fact, one of them
is so well, they’re only
in hospital because of
the quarantine requirements,” he told reporters.
But authorities warn
there’s likely to be more
cases and are working
to trace any human contact the five confirmed

patients have had, including people who
were on the same flights
from China to Australia.
In NSW, there are four
confirmed cases including a 21-year-old Sydney university student
who was diagnosed after
flying back from the virus epicentre in Wuhan,
China, and three men
- aged 35, 43 and 53 who are being treated
at Sydney’s Westmead
Hospital.
The UNSW student displayed no symptoms
upon landing in Sydney
on China Eastern flight
MU749 on Thursday but
24 hours later began
exhibiting flu-like symptoms.
Another eight persons
in NSW are being tested for the virus, NSW
Health said on Tuesday,
up from five on Monday.
In Victoria, a man in his
50s in Victoria is being
treated at Monash Medical Centre while four of
his family members are
under home isolation.
Meanwhile, some private schools around the
country are taking action to split off students
who had recently visited
China from their wider
student body.
Ten students of Brisbane’s
Stuarthome
School for girls are flying back from China and
will spend two weeks in
quarantine at the boarding school to manage
any risk of them spreading the illness.
Pymble Ladies College
and Kambala Anglican
girls school in Sydney
and Firbank Grammar
School in Melbourne are
telling parents to keep
their children at home
for at least two weeks if
they have visited an affected area in China or
had contact with anyone
who’s travelled from
China in the past two
weeks.
Other private schools

have requested students who’ve visited the
affected regions in China provide a doctor’s
certificate.
Federal and state governments have been
advising parents of children who have returned
from China they can go
back to school if they
are healthy.
It’s now believed people

who are infected could
pass the illness to others the virus’ incubation
period, which ranges
from one-to-14 days.
Doctors had believed
patients were only contagious when they started showing symptoms.
The federal government
is seeking urgent advice
on this from the World
Health Organisation.

With students returning to school next week,
parents of children who
have had contact with a
confirmed case of novel
Coronavirus are being
urged to keep their children at home and monitor
for symptoms.
NSW Chief Health Officer,
Dr Kerry Chant explained
that any child who has
been in contact with a
person confirmed as having novel coronavirus
must not attend school
or childcare for 14 days
after the last contact with
the infected person.
“14 days represents the
internationally recognised incubation period
for the disease,” Dr Chant
said
“After this time the child
is considered to be not be
at risk of infection.”
Students who have travelled to Wuhan and Hubei
during the school holidays can return to school
but should be carefully
monitored for symptoms
of coronavirus infection.
“The most common
symptom is a fever,” Dr
Chant said.
“Other symptoms include, cough, sore throat
and shortness of breath.”
Anyone who exhibits
these symptoms should
be isolated immediately
from other people and
seek medical attention as
soon as possible.
If you develop a fever,

a cough, sore throat
or shortness of breath
within 14 days of travel
to Hubei or contact with
a person with confirmed
coronavirus, you should
immediately isolate yourself from other people.
Contact your GP or your
emergency department or
call the healthdirect helpline 1800 022 222 and
seek medical attention as
soon as possible.
Minister for Health, Brad
Hazzard explained that
NSW Health has processes in place to identify any
close contacts of cases
confirmed in Australia.
“Advice about not attending school would be provided to these close contacts,” he said.
There are currently four
confirmed cases of novel coronavirus in NSW.
All cases had travelled
to Wuhan, China or had
contact with a confirmed
case in China.
Parents with concerns can
contact their local Public
Health Unit on 1300 066
055 for advice or visit the
dedicated NSW Health information page at https://
www.health.nsw.gov.au/
Infectious/diseases/Pages/coronavirus.aspx
NSW Department of Education has issued guidance to all NSW Schools,
which included information to guide school staff
in the event of a child becoming sick.

NSW Health Media Release
- Coronavirus School Returning
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Australia grapples with corona- Canberra fire now more than 8000
hectares
virus cases

Four people in NSW and
one in Victoria have been
confirmed as having novel coronavirus, with others possible carriers of
the disease awaiting test
results.
LATEST AUSTRALIAN
FIGURES ON THE NOVEL
CORONAVIRUS
OUTBREAK:
NATIONAL
* Five people have the virus after returning from
China’s Hubei province,
where coronavirus first
surfaced in December. All
are being treated in hospital and in a stable condition.
* About 400 Australian
citizens have registered
for evacuation from the
city of Wuhan in Hubei.
* At this stage, health authorities do not believe
people can pass on coronavirus unless they are
showing symptoms, but
the virus does have a
relatively long incubation
period of two weeks.
SCHOOLS
* Federal advice to school
students who have returned to Australia from
China is that if they are
healthy, it is reasonable
for them to attend school.
If they have been in contact with somebody with
coronavirus, they should
not attend school for up
to 14 days.
* But some Australian
private schools have
told students who have
recently visited China to
stay at home for a fortnight. Brisbane’s Stuartholme School for girls
will keep 10 of its board-

ers in quarantine for two from hospital on Sunday
weeks after they arrived after testing negative.
from China this week.
THE WORLD:
* Some 132 people have
NSW
* Four confirmed cas- died from the virus in
es are being treated at China
Westmead Hospital: a * The number of con21-year-old University of firmed cases in China is
NSW student who was di- 5974.
agnosed after flying back * In Thailand, which the
from the virus epicentre worst affected country
in Wuhan, and three men outside of China, the
death toll is currently 14.
aged 35, 43 and 53.
* Six potential cases are * The infection has also
spread to most of Austrabeing assessed.
lia’s regional neighbours
including Singapore, MaVICTORIA
* One confirmed case, a laysia, Taiwan, Japan,
man in his 50s, is being Vietnam and Cambodia.
treated at Monash Medical Centre while four of TRAVEL WARNINGS:
his family are under home * The Australian government has told its citizens
isolation.
to reconsider travel to
* Thirteen people have China and to avoid Hubei
been tested, but authori- province where the virus
ties do not believe they first appeared in Decemare likely to have the vi- ber.
* There are no travel warnrus.
ings yet for other destina* 42 Victorians have test- tions in the Asian region.
ed negative.
MAJOR CONCERNS
* Global health authorities
SA
* Six people tested, await- are on alert for cases of
human-to-human transing results.
* One person tested and mission of the virus outside China, which could
cleared.
speed up infection rates.
* So far this has occurred
WA
* Four people tested and in Germany, Japan, Taiwan and Vietnam.
cleared.
* Higher rates of humanto-human transmission is
QUEENSLAND:
* Four people tested neg- a reflection of the adaptability of the virus, which
ative.
was is believed to have
initially been transmitted
TASMANIA:
* A women in her 20s who to humans by animals.
recently travelled to Chi- (Sources: China’s Nationna is being tested for cor- al Health Commission,
onavirus in Launceston Australian Chief Medical
Officer and state chief
after becoming unwell.
* A man was discharged health officers)

Authorities say a defence
helicopter’s landing light
started the now more than
8000-hectare emergencylevel blaze threatening
homes south of Canberra.
A defence helicopter’s
landing light is believed to
have started the massive
fire threatening homes
south of Canberra.
Authorities are warning
the 8106-hectare blaze
is the most serious Canberra has faced since the
deadly 2003 fires.
Spot fires ahead of the
main fire were anticipated
to reach within one kilometre of the capital’s far
southern suburb of Banks
on Tuesday night.
Residents of the small rural village of Tharwa south
of Canberra were told late
on Tuesday afternoon it
was too late to leave and
they should seek shelter.
At 11.15pm on Tuesday,
the blaze warning was
downgraded to watch
and act but residents in
Tharwa Village, Boboyan
Road, Apollo Road, and
Top Naas Road were told
to remain vigilant.
The fire in Namadgi National Park was heading east and northeast
towards Canberra and
growing at a rate of 400
hectares per hour.
Canberra residents in the
far southern suburbs were
told to activate their bushfire survival plans, with an
evacuation centre set up
at Erindale College.
Operation Bushfire Relief’s Lieutenant General
Greg Bilton told reporters on Tuesday evening a
defence reconnaissance
helicopter was believed to
have started the fire.
He said the heat of the
landing light likely started a grass fire under the
chopper when it landed
in the park, with the fire
growing rapidly and damaging the craft before it
took off.
Lt Gen Bilton said defence
would be further investigating the cause of the
fire but had ceased use of
that type of landing light
in the meantime.

Earlier on Tuesday, Caloola Farm manager Ralph
Hurst-Meyers was desperately trying to convince
three men still on the farm
near the blaze to leave as
they planned to defend
the property.
“It just looks like a dragon,
it’s unbelievable. It’s like a
mushroom cloud with a
red eye,” Mr Hurst-Meyers
told AAP on Tuesday.
He said firefighters had
told him the farm would
become a trap if the fire
reached there and said it
was too dangerous to defend it.
Mr Hurst-Meyers said he
had been in Canberra for
the catastrophic 2003
bushfire and he’d learned
it wasn’t worth holding
your ground.
“I know what the beast
looks like. I’ve seen this
before. This is a shocker,”
he said.

ACT Emergency Services
Commissioner Georgeina
Whelan said ACT Fire and
Rescue as well as ACT
RFS personnel had all
been recalled to help fight
the fire.
“The fire is not contained.
This fire will burn for several weeks,” Ms Whelan
said.
She said hot, dry weather
and enormous fuel loads
were making it difficult to
fight the blaze.
“The heat and the erratic
winds will only make the
situation worse,” she
said.
Emergency services have
27 vehicles, five helicopters, three small planes,
two large air tankers and
one very large air tanker
fighting the fire.
Defence personnel have
been deployed to help
build containment lines
and assist in operations.

The Ai Group is calling for
economic stimulus measures after its latest CEO
survey found business
chiefs are pessimistic
about 2020.
Australian chief executives were pessimistic
about business conditions
even before this season’s
catastrophic bushfires, a
survey reveals.
The Australian Industry Group’s latest CEO
survey shows business
leaders expect economic
conditions to deteriorate
in 2020, partly due to uncertainties in the global
economy as well as local
policies.
The peak industry association is calling for measures
to stimulate the economy
and lift productivity.
More than 250 CEOs were
surveyed in late 2019, with
less saying they expected
an improvement in turnover, profit margins and
profit margins compared
to recent years.
The results also showed
a smaller number of businesses planned to boost

spending on capital investment as well as research and development,
compared to the past two
years.
Ai Group’s chief Innes Willox has pointed to uncertainty in Australia’s energy
and climate policies as another reason businesses
are cautious.
“Another layer of concern
arises from the fragile
state of domestic demand
in Australia,” he said.
“With both household and
business spending indicative of the slow growth of
domestic incomes - outside of the mining sector
- and the pervasive mood
of caution in both the business and household sectors.”
Two in five CEOs pointed
to a lack of a customer demand as the biggest limitation to business growth,
while 20 per cent put it
down to skill shortages.
But a greater number of
businesses are planning
to increase their workforce
in 2020, which should help
employment growth.

CEOs pessimistic about
economy in 2020
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Morrison wants power to declare national emergencies in disasters

Prime Minister Scott Morrison wants the power to call out the Defence force and declare national emergencies when natural disasters strike.Credit:AAP

Prime Minister Scott Morrison wants the power to
declare a national state of
emergency and call out
the Defence force to deal
with natural disasters as
he says the cycle of dangerous fires “must be
broken”.
In his first major speech
for the year, the Prime
Minister will attempt to
take control of the national agenda that has buffeted him since the deadly
bushfires started and the
Bridget McKenzie sports
rorts scandal began.
Mr Morrison flagged a
royal commission into
the bushfires that will
audit previous bushfire
inquiries to see what recommended work has not
been done.
The speech at the National Press Club on Wednesday will focus on practical measures to deal with
the bushfire crisis, rather
than setting out a policy
agenda for 2020.
“I have been very conscious of testing the
limits of constitutionally
defined roles and responsibilities this bushfire
season,” Mr Morrison will
say.
“I believe, however, there
is now a clear community
expectation that the Commonwealth should have
the ability to respond in
times of national emergencies and disasters,
particularly through deployment of our defence
forces in circumstances
where the life and prop-

erty of Australians have
been assessed to be under threat.
“After this fire season
and before the next one,
this is an area where we
need to get clarity and
make some decisions, including changing the law
where necessary.”
That means examining
the constitutional and
legal framework to allow
the federal government
to declare a national state
of emergency, “with clear
authorities and appropriate safeguards for Commonwealth action on its
own initiative, including
the deployment of our defence force”.
The change would likely
be achieved through negotiation with the states
to pass new legislation
interacting with state
powers – rather than a
referendum to change the
constitution.
Mr Morrison also wants
stronger accountability
for natural disaster risk
management, resilience
and preparedness.
“This should include
the setting of targets
and transparent reporting on key actions, with
enhanced national standards where necessary,”
he says.
“There is no doubt we
have learnt lessons from
past fires and other natural disasters.
“But too often the findings from these inquiries
are forgotten or de-prioritised over time. One of

the first tasks of a royal
commission will be to
audit the implementation
of previous recommendations, drawing on work
that has already been
done in this area.”
Mr Morrison says the
number of Australian
Defence Force personnel who went to fight the
fires climbed from 900 in
December to more than
6500 in January, in the
largest domestic ADF operation in Australia’s history.
He said any change to the
ADF’s role in dealing with
natural disasters would
also require more training.
“As the years pass, the
bush grows back and fuel
loads increase, people
move in still larger numbers to live in fire-prone
areas and dangerous
fires occur again in a
cycle which must be broken,” he will say.
“We must continue to
learn from this fire season
so we are better prepared
for the next one. Whether
that be the deployment
of the ADF, local hazard
reduction, access to resources such as aerial
firefighting equipment,
consistency of disaster
recovery arrangements
or resilience in the face of
a changing climate.
“And we must learn from
Indigenous Australians
and their ancient practices on how to improve
our resilience to these
threats.”

Two Australians infected with coronavirus in China

Two Australians in China
have been infected with
coronavirus, Health Minister Greg Hunt has confirmed.
Mr Hunt said they are being
treated and are not seeking
consular assistance at this
stage.
They were in Guangdong
province, not Hubei province where the majority of
cases have been located.
Meanwhile, authorities have
also revealed the 44-yearold man confirmed to have
the virus in Queensland
travelled from Melbourne to
the Gold Coast on January
27, onboard TigerAir flight
TT566.
Health authorities urge anyone who was on the flight
with concerns to contact
them on 13HEALTH.
It follows confirmation of
7711 cases of coronavirus
around the world and seven
cases in Australia.
The new virus has now infected more people in China than were sickened during the 2002-2003 SARS
outbreak.
On Wednesday, the number
of cases in China jumped
to 5,974, surpassing the
5,327 people diagnosed
with SARS.
The death toll, which rose
to 170 on Thursday, is lower than the 348 people who
died in China from SARS,
or severe acute respiratory
sydrome MELBOURNE DINERS WARNED
The latest patient in Australia was a man in his 60s
who travelled to Wuhan City
in China and is now being
isolated while he recovers.
Victoria’s chief health officer Dr Brett Sutton said the
man became sick on January 23, two days after returning from China and had
remained isolated except
for attending dinner with
his family on Australia Day.
The man ate at The House
of Delight restaurant in Glen
Waverley in Melbourne’s
southeast with five family
members between 5.30pm
and 7pm.
Dr Sutton urged anyone
who was at the restaurant
during this time to be aware
of symptoms. But he also
sent a message of caution.
“That restaurant is OK to go

to now, people don’t need
to avoid the area or indeed
anywhere else,” he said.
However, the restaurant appears to have closed until
February 9, a sign on its
door suggests.
Sign on the door of the
House of Delight restaurant
in Glen Waverley informing
that they will be shut until
February 9.Source:Herald
Sun
The man’s three adult and
two child relatives have
been isolated with him. One
has already tested negative
for the virus, while the children are being kept from
school.
Up to 14 people in Victoria
await results of their tests,
while another 61 have tested negative.
The second case in Victoria, along with Queensland’s first case confirmed
on Wednesday evening,
raised the national count to
seven.
Australia’s chief medical
officer is now recommending anyone who has travelled in the Hubei province
to self-isolate for 14 days
after leaving the province.
SPREADING AMONG PEOPLE OUTSIDE CHINA
World health officials, back
from a visit to Beijing, expressed great concern
Wednesday that the new
coronavirus spreading between people outside of
China, even as the number
of illnesses continue to
grow dramatically inside
that Asian nation.
Scientists say there are
still many questions to be
answered about the new
virus, including just how
easily it spreads and how
severe it is.
The World Health Organisation’s emergencies chief
told reporters on Wednesday that China was taking
“extraordinary measures in
the face of an extraordinary
challenge” posed by the
outbreak.
Dr Michael Ryan spoke at
a news conference after
returning from a trip to Beijing to meet with Chinese
President Xi Jinping and
other senior government
leaders.
He said the epidemic remains centred in the city of

Wuhan and in Hubei province but that “information
is being updated and is
changing by the hour.”
Ryan said the few cases of
human-to-human spread of
the virus outside China – in
Japan, Germany, Canada
and Vietnam – were part of
the reason the UN health
agency’s director-general
has reconvened an expert
committee to meet Thursday. It will assess whether
the outbreak should be declared a global emergency.
To date, about 99 per cent
of the nearly 6,000 cases
are in China.
Ryan estimated the death
rate of the new virus at 2
per cent, but said the figure
was very preliminary.
With fluctuating numbers of
cases and deaths, scientists
are only able to produce a
rough estimate of the fatality rate and it’s likely many
milder cases of the virus
are being missed.
In comparison, the SARS virus killed about 10 per cent
of people who caught it.
The new virus is from the
coronavirus family, which
includes those that can
cause the common cold
as well as more serious illnesses such as SARS and
MERS.
Ryan noted there were
several aspects of the new
virus outbreak that are extremely worrying, citing the
recent rapid spike in cases
in China.
He said that while scientists believe the outbreak
was sparked by an animal
virus, it’s unclear if there
are other factors driving the
epidemic.
“Without understanding
that, it’s very hard to put
into context the current
transmission dynamics,”
he said.
Meanwhile, countries began evacuating their citizens from the Chinese city
hardest-hit by the virus.
Chartered planes carrying about 200 evacuees
each arrived in Japan and
the United States early
Wednesday as other countries planned similar evacuations from the city of Wuhan, which authorities have
shut down to try to contain
the virus.
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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

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography Drummers
جلميع
حاجاتكم من
تصوير املناسبات والعزف والدق عالطبل
اتـصلوا بـ جـايدن على:
0415991993

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

30 th Jan
9 th Feb
CASH SALES ONLY
عروض بهلوانية
مدهشة للكبار
والصغار
استعراضات دوالب
املوت واألحصنة
الصغرية والكالب
والرجل امله ّرج
وغريها من
With a Touch of the االستعراضات الشيقة
Wild Weast
والعروض اجلذابة
Featuring Wheel of Death,
Silks, Miniature Horses, اليت تنقلكم اىل عامل
الدهـشة
Dogs & clowns plus exciting
circus acts and Western
dancing.
Fun & Laughter for all ages

Climate
Controlled
Big Top

MERRYLANDS
WOODVILLE Rd,
GRANVILLE PARK
SHOW TIMES
Thurs
Fri
Sat
Sun
Thurs
Fri
Sat
Sun

30th Jan
31th Jan
01 th Feb
02 th Feb
06 th Feb
07 th Feb
08 th Feb
09 th Feb

7.00 pm
7.00 pm
3.00 pm & 7.00pm
1.00 pm & 5. 00pm
7.00 pm
7.00 pm
3.00 pm & 7.00pm
11.00 am Last Show

Ticket prices
VIP: Adult: $42 - Child $32
RINGSIDE: Adult: $35 - Child $25
A RESERVE: Adult: $30 - Child $20
B RESERVE: Adult: $28 - Child $18
(All children pay 3 to 14 years and to be
accompanied by an adult)
(Tickets on sale 1 hour before each show)
CASH and CARD facility on site box
office (10 am - 5 pm Wed to Sat)
or
BOOK ONLINE: www.weberscircus.com

Next Location

Manly, Hinkler Park, Pittwater Rd.
13 th Feb To 23 rd Feb

For enquiries & BOOKINGS:

0448 247 287 -- 0448 CIRCUS

