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 35مصرفاً حولت األموال إىل اخلارج ..وجملس الدفاع األعلى ينعقد يف بعبدا

حكومة «مواجهة التحديات» تق ّر البيان الوزاري

أقرت حكومة «مواجهة
ّ
أطلق
كما
التحديات»
حسان
رئيسها
عليها
دياب ،الذي من املقرر
ان يكون قد عاد إىل بعبدا
امس اجلمعة ،للمشاركة
يف اجتماع جملس الدفاع
األعلى ،بعد إضافة بند
ُي ّ
ركز على عودة النازحني
السوريني إىل بالدهم،
البيان الوزاري ،الذي
يناقش االثنني والثالثاء ما
ورد فيه ،ايذانًا بالتصويت
على الثقة ،للتعويض
على ما فات وفقًا لدعوة
عون
ميشال
الرئيس
الوزراء ،يف وقت تتجه
للبحث يف كيفية جمابهة
التحديات االقتصادية :شح
يف السيولة ،شح يف تلبية
طلبات املودعني ،والتجار،
والبحث عن خيارات بشأن
سداد سندات دولية بقيمة
 1.2مليار دوالر مستحقة

رئيس الحكومة حسان دياب مع سفراء دول االتحاد األوروبي

يف الشهر املقبل..
املساعي،
أول
ويف
ّ
املتكررة اجتماع وزير املال
غازي وزني مع وفد البنك

برئاسة مدير دائرة املشرق
فيه ساروج كومار ،مع
اإلشارة إىل ان البيان
الوزاري يشمل خفض

أسعار الفائدة وإعادة
رمسلة البنوك وهيكلة
القطاع العام ،وطلب دعم
من املاحنني األجانب.

ومع ذلك ،حتدى الدوالر
املزمعة،
اإلجراءات
ومضى صعودًا ،فقفز
فوق عتبة الـ 2200لرية
يف السوق السوداء ،من
دون اي رادع أو مانع،
ضاربًا بعرض احلائط ،كل
اإلجراءات والتفاهمات بني
حاكم مصرف لبنان ومجعية
املصارف وحتى نقابة
الصرافني..
وكشفت مصادر دبلوماسية
ان لقاء الرئيس دياب
مع سفراء دول االحتاد
األوروبي تركز على طلب
تسريع دول اجملموعة مد
يد املساعدة للبنان لتمكينه
الصعوبات
جتاوز
من
املالية
واملشاكل
واالقتصادية اليت يواجهها
من خالل تنفيذ قرارات
مؤمتر سيدر وغريها،ألن
االقتصادي
الوضع

التتمة على الصفحة 21

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

اجليش السوري يبدأ بتمشيط
سراقب وإزالة األلغام واملفخخات فيها

سيطر اجليش السوري على
مدينة سراقب ،ثالث كربى
املدن ،اليت استعادها
بعد معرة النعمان وخان
شيخون بريف إدلب ،حيث
باشر بتمشيط املدينة
وإزالة األلغام واملفخخات

فيها.
وجاءت سيطرة اجليش
السوري على املدينة بعد
تطويقها من  3حماور،
وإطباق احلصار عليها من
احملور الشمالي األخري،

التتمة على الصفحة 21

عباس :لن نتنازل قيد أمنلة عن
حقوقنا اليت أق ّرتها الشرعية الدولية
اعلن الرئيس الفلسطيين
حممود عباس ،إنه بدون
احتلت
اليت
القدس
عام  1967عاصمة دولة

فلسطني األبدية ،فلن نقبل
هذه الدولة إطالقًا ،وهذا ما
تركته لنا األجيال السابقة،

التتمة على الصفحة 21

ترامب يعلن مقتل زعيم تنظيم
القاعدة يف اليمن
أعلن الرئيس األمريكي،
امس
ترامب،
دونالد
االول اخلميس ،مقتل
قاسم الرميي زعيم تنظيم

القاعدة يف «جزيرة العرب»
يف عملية عسكرية أمريكية
يف اليمن.

التتمة على الصفحة 21

إعــالن هـام
يعلن السيد طـوني شـالال
صاحب أفران

أن ال عالقة له بأي محل آخر وانه ال ينوي االنتقال اىل أي عنوان آخر يف
الوقت الحاضر ..ولذلك اقتضى التنويه.
أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات ..مناقيش ع الصاج

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

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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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لـبنانيات

الراعي وصل اىل روما وصلى على نية السالم:

للوالء للبنان والتضحية يف سبيله لنكون
عائلة واحدة على تنوعنا

دياب لسفراء االحتاد األوروبي:

لبنان حيتاج اىل مساعدة عاجلة على
خمتلف املستويات

الراعي يف مقر اقامته يف املعهد الحربي
املاروني
البطريرك
وصل
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي اىل روما ،يرافقه
مسؤول الربوتوكول واالعالم
يف الصرح البطريركي احملامي
وليد غياض واالمينة العامة
للمؤسسة املارونية لالنتشار
هيام بستاني ،وكان يف
استقباله يف صالون الشرف
يف مطار «فيوميتشينو» سفري
لبنان لدى الكرسي الرسولي
الدكتور فريد اخلازن ،قنصل
لبنان يف ايطاليا كوين  -ماريل
غياض ،الوكيل البطريركي
لدى الكرسي الرسولي رئيس
املعهد احلربي املاروني يف
روما املطران رفيق الورشا
ونائبه االب هادي ضو،
املؤسسة
مكتب
مسؤول
املارونية لالنتشار يف روما
فيكتور طراد ورؤساء وكاالت
الرهبانيات املارونيات يف روما
وعدد من االباء.
وبعد اسرتاحة يف صالون
البطريرك
توجه
الشرف،
الراعي اىل مقر اقامته يف
املعهد احلربي املاروني حيث

ادى صالة الشكر يف كنيسة
القديس مارون .ومساء اقيمت
صالة مسبحة الوردية بالتزامن
مع الصالة يف بكركي ،على
نية السالم يف لبنان وبلدان
الشرق االوسط ،حيث دعا
الراعي اىل «الصالة من اجل
لبنان وخصوصا من اجل وحدة
الشعب اللبناني ،ولكي نشعر
كلبنانيني اننا مجيعا عائلة
واحدة» ،وأكد أن «قيمة لبنان
على تنوعنا الثقايف واملذهيب
عائلة
نشكل
واالنتمائي
واحدة».
واعرب الراعي عن استيائه
واسفه «ملا حصل باالمس امام
مطعم اجلزيرة يف املعاملتني»،
مشددا على «ضرورة التعالي
على جراحنا واحلفاظ على وحدتنا
الداخلية والوطنية ،الن هذه
الوحدة تبدأ من املنزل واجملتمع،
فإذا حافظنا عليها يف جمتمعنا
نستطيع عندئذ املطالبة بأن
تكون هذه الوحدة موجودة بني
السياسيني واملؤسسات» ،آمال
«ان نشعر دائما ان كل قيمة
لبنان هي العيش معا» ،داعيا

اىل «الصالة من اجل قيامة
لبنان واستقراره السياسي
واالقتصادي واملالي».
كما أمل الراعي «ان تستطيع
االسرة السياسية انطالقا من
البيان الوزاري ،النظر اىل خطة
الطريق هلذه القيامة والنهوض
والسري بها» ،معتربا انه «امام
احلالة اخلطرية اليت يعيشها
لبنان يف هذه االيام ،علينا
ان ننسى كل خالفاتنا وبذل
اجلهود متضامنني متكاتفني
من اجل خالص وطننا ،الذي
منه كل كرامتنا ومصرينا
ومعنى وجودنا».
وذكر بأن «لبنان صاحب دور
ورسالة ،فإن مل نساعد بعضنا
البعض من اجل النهوض بوطننا،
لن تكون اي دولة خارجية على
استعداد ملساعدتنا ،مع العلم
ان كل الدول تريد اخلري للبنان
وتقدمه» ،داعيا اىل «الصالة
من اجل الوالء للبنان والعمل
والتضحية يف سبيله ،وخصوصا
من اجل ان نكون عائلة واحدة
على تنوعنا الديين واملذهيب
والثقايف واالنتمائي».

دياب مع سفراء دول االتحاد االوروبي
أكد رئيس جملس الوزراء
الدكتور حسان دياب ،ان
«لبنان يتطلع اىل وقوف الدول
األوروبية الصديقة اىل جانبه
يف هذه األزمة» ،مشريا اىل ان
«لبنان يعرف مدى حرص الدول
األوروبية على استقراره ألن
اي اهتزاز يف هذا اإلستقرار
ستكون له انعكاسات سلبية
على اوروبا ايضا» ،الفتا اىل
ان «لبنان حيتاج اليوم اىل
مساعدة عاجلة على خمتلف
على
وشدد
املستويات».
ان «حماربة الفساد هو من
اولويات هذه احلكومة».
كالم الرئيس دياب جاء،
خالل اجتماعه ظهر امس االول
اخلميس ،مع سفراء اإلحتاد
األوروبي يف السرايا احلكومية
حيث تناول البحث جممل
التطورات احمللية وال سيما
املتعلقة منها بعمل احلكومة.

طراف

استهل اإلجتماع بكلمة لسفري
االحتاد األوروبي يف لبنان
رالف طراف ،هنأ فيها الرئيس

دياب بتشكيل احلكومة ،مشيدا
بها وبالوزراء اجلدد ،وقال:
«اللقاءات األولية اليت مجعتنا
بالوزراء اجلدد مشجعة ،وهم
ملتزمون بالعمل اجلدي».

دياب

من ناحيته ،قال الرئيس
دياب« :يسعدني أن ألتقي
بكم اليوم ،وقد أنهينا البيان
الوزاري حلكومتنا ،وحنن نتطلع
إىل انطالق ورشة العمل
احلكومي فورا بعد نيل الثقة
من جملس النواب اللبناني
األسبوع املقبل».
أضاف« :تعلمون أن حكومتنا
هي حكومة اختصاصيني غري
حزبيني ،هم من فئة التكنوقراط،
وقد وضعوا أنفسهم يف خدمة
إنقاذ لبنان من األزمات النقدية
واالقتصادية
واالجتماعية
واملعيشية .وتعلمون أيضا
أن حكومتنا جاءت نتيجة ثورة
شعبية انطلقت يف  17تشرين
األول  ،2019بسبب أوضاع
اقتصادية ومالية واجتماعية
صعبة ،وتبنت هذه احلكومة
مطالب االنتفاضة الشعبية.

املستقبل جنوبا زار العميد مشس الدين مثمنا دور قوى االمن يف محاية اإلستقرار وحرية التعبري

زار وفد من «تيار املستقبل»
يف اجلنوب برئاسة املنسق
العام الدكتور ناصر محود،
قائد منطقة اجلنوب اإلقليمية
يف قوى األمن الداخلي العميد
غسان مشس الدين يف مقر
القيادة يف سرايا صيدا
احلكومية ،وضم ،منسق دائرة
صيدا امني احلريري ،عضو
مكتب املنسقية املهندس مازن
صباغ ومستشار االمني العام
للتيار للشؤون الصيداوية
الصيدلي رمزي مرجان ،حيث
مت التداول يف األوضاع العامة
يف لبنان ومدينة صيدا ،ال
سيما على الصعيد االمين.

ولفت محود اىل ان «الزيارة
تأتي يف اطار احلرص على
التواصل مع العميد مشس
الدين الذي اطلعنا على تقوميه
لألوضاع يف املدينة ويف
اجلنوب عموما ،ال سيما على
الصعيد األمين ،وجددنا وقوفنا
اىل جانب مؤسسات الدولة
األمنية والعسكرية مثمنني
دورها وجهودها ،خصوصا
مؤسسة قوى األمن الداخلي،
يف حفظ األمن واإلستقرار يف
ظل الظروف اليت مرت ومتر بها
البالد ،ويف محاية حرية التعبري
وحق املواطنني يف التظاهر
والتحرك السلمي ومواكبته.

وكانت مناسبة قدمنا يف خالهلا

التعازي

للعميد

ومن

خالله

للعائلة الكرمية بوفاة عمه».

وتابع« :الواقع ،أن الوضع
املالي والنقدي للبنان أصبح
مقلقا نتيجة عدة عوامل ،أبرزها
ضغط النزوح السوري الذي
ألقى أعباء ثقيلة جدا على
لبنان تفوق قدرته على حتملها،
خصوصا وأن هذا النزوح
استنزف امكاناته وبناه التحتية
وقدراته االقتصادية ،كما
تسبب بارتفاع نسبة البطالة
بني اللبنانيني».
وقال« :إن بناء شبكة أمان
اجتماعي للعائالت األكثر فقرا
أصبح ضرورة ملحة يف لبنان،
حلماية االستقرار بكل عناوينه.
إن لبنان يتطلع إىل وقوف
الدول األروبية الصديقة إىل
جانبه يف هذه األزمة ،وهو
يعرف مدى حرص الدول
األوربية على استقراره ألن
أي اهتزاز يف هذا االستقرار
ستكون له انعكاسات سلبية
على أوروبا أيضا».
واضاف« :ان لبنان حيتاج
اليوم إىل مساعدة عاجلة
على خمتلف املستويات ،يف
الكهرباء واألدوية واملواد
الغذائية واملواد األولية ،وهو
يوجه دعوة إىل الدول األوروبية
لفتح خط ائتمان ضروري
لتأمني حاجات لبنان .كما أن
لبنان ،ينتظر أن تبدأ مفاعيل
مؤمتر سيدر بالرتمجة سريعا،
خصوصا وأن احلكومة وضعت
خطة اإلصالحات الضرورية اليت
تتالءم مع برنامج مؤمتر سيدر.
لذلك ،وكما هو موضح يف
البيان الوزاري ،سيتم إنشاء
جلنة مشرتكة بني الوزارات
ملتابعة مجيع التطورات وخطوات
التنفيذ املتعلقة بربنامج سيدر
عن كثب».
وختم« :أهال بكم جمددا ،وأمتنى
أن تنقلوا إىل حكوماتكم رغبتنا
يف مزيد من التعاون ،وحاجتنا
إىل دعم قوي إلنقاذ لبنان من
األزمة اليت مير بها».
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جملس الوزراء اقر باالمجاع البيان الوزاري حلكومة مواجهة التحديات

عـون طلب اضافة بند عودة النازحني السوريني
ديـاب :البيان نـتاج وقـائع ودراسـات
اقر جملس الوزراء البيان
الوزاري باالمجاع ،يف جلسة
عقدها عند التاسعة صباح امس
االول اخلميس يف قصر بعبدا
برئاسة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،وحضور رئيس
جملس الدكتور حسان دياب
والوزراء.
بني
لقاء
اجللسة
وسبق
الرئيسني عون ودياب عرض
ابرز النقاط الورادة يف مسودة
البيان الوزاري الذي اجنزته
اللجنة الوزارية املنبثقة من
احلكومة.

املقررات الرسمية

وبعد اجللسة ،تلت وزيرة االعالم
الدكتورة منال عبد الصمد جند
املقررات الرمسية اآلتية:
«عقد جملس الوزراء جلسة
برئاسة فخامة رئيس اجلمهورية
وحضور دولة رئيس جملس
الوزراء والوزراء.
يف مستهل اجللسة ،رحب فخامة
الرئيس بدولة رئيس جملس
الوزراء والوزراء ،شاكرا اجلهود
اليت بذلت من اجل اجناز البيان
الوزاري ،مشددا على ضرورة
وضع اولويات يف كل وزارة
الن املشاريع كثرية وال بد من
ابراز ما هو مهم وملح اكثر من
غريه.
وقال :بعد نيل احلكومة الثقة ،ال
بد من بدء العمل فورا لتعويض
ما فات من وقت خالل االسابيع
املاضية ،وانا على ثقة بأن
يف مقدور الوزيرات والوزراء
القيام باملهمات املوكلة اليهم.
وطلب فخامة الرئيس اضافة
بند عودة النازحني السوريني
اىل نص البيان الوزاري ،وال
سيما ان غالبية هؤالء النازحني
اتوا اىل لبنان هربا من اوضاع
امنية صعبة ،وال بد من عودتهم
بعدما زالت هذه االوضاع يف
غالبية املناطق السورية اليت
باتت آمنة.
ولفت فخامة الرئيس اىل ان
بعض الدول يعارض حتى االن
عودة النازحني ،ونتساءل عن
اسباب هذه املعارضة على رغم
اننا طرحنا هذا امللف يف كل
اللقاءات الدولية واالقليمية
اراضيهم
يف
ملساعدتهم
لتشجيعهم على العودة ،وال
نزال ننتظر التجاوب الدولي.
ثم حتدث دولة الرئيس ،فقال:
ان اجللسة خمصصة القرار
صيغة البيان الوزاري الذي
نعتربه برنامج عمل حيدد تطلعاتنا
ومنهجية تفكرينا .هذا البيان
غري مستنسخ ،وهو نتج من 11
اجتماعا يف فرتة قصرية ،وهو
سيكون منوذجا للحكومات اليت
ستلي .واني اذ انوه باجلهود
اليت بذلت الجناز البيان بصيغته
النهائية ،اود ايضا التنويه
باجلدية اليت سادت املناقشات
يف جلنة البيان الوزاري وبني
االعضاء ،وال سيما جهد دولة
نائبة رئيس احلكومة وزيرة

وزيرة االعالم منال عبد الصمد تتلي مقررات مجلس الوزراء

الدفاع الوطين.
واضاف :ان هذا البيان هو نتاج
وقائع ودراسات ،وال حيمل أي
مقاربات شخصية او حسابات
فردية .ان طموحنا اكرب بكثري
لكن الربغماتية وضعتنا امام
حقائق ال ميكن جتاهلها .واشار
دولة الرئيس اىل ان االسم
الذي اطلقه على احلكومة هو
«حكومة مواجهة التحديات»،
طالبا من كل وزير وضع الئحة
بوزارته
اخلاصة
باملشاريع
لتكون جاهزة خالل اللقاءات
اليت نعقدها مع املسؤولني
الدوليني ،وكذلك خالل زيارات
العمل اليت سنقوم بها.
بعد ذلك ،تال االمني العام
جمللس الوزراء البيان الوزاري،
وأدخل عليه عدد من التعديالت،
ثم اقر باالمجاع».

حوار مع الصحافيني

ودار بني الوزيرة عبد الصمد
والصحافيني احلوار التالي:
سئلت :ما هي التعديالت اليت
أدخلت على البيان؟
اجابت« :هي تعديالت تقنية
متت اضافتها نتيجة مالحظات
ابداها اصحاب االختصاص اي
الوزراء املعنيون».
سئلت :ملاذا أضيف بند النازحني
ما دام موجودا يف البيان؟
اجابت« :صحيح انه موجود،
ولكن الرغبة كانت يف توضيح
ان النازح يف لبنان ليس سياسيا
بل هو بسبب ظروف أمنية حرصا
على سالمة النازحني ،وهذا االمر
ال خالف عليه».
سئلت :هل حيدد بشكل
مفصل موقف لبنان من عودة
النازحني؟
اجابت« :املوقف واضح وليس
مفصال ،ألنه يف اطار البيان
الوزاري ،االفكار تكون عبارة
عن رؤية».
سئلت :هل هناك وعود ضمن
البيان حتدد مهال قصرية لتوفري
الكهرباء؟
اجابت« :هناك خطة واقفق
عليها جملس الوزراء عام ،2019
وهي اليت ستنفذ مع بعض
التعديالت اذا اقتضى االمر،
وهو شأن يعود اىل الوزراة
املختصة اي وزارة الطاقة
لدرس كل البدائل وتوفري

الكهرباء كما هو موعود».
سئلت :ملاذا مت تغيري اسم
احلكومة اىل «حكومة مواجهة
التحديات»؟
اجابت« :احب دولة الرئيس
تغيري االسم من «حكومة
استثناء» اىل «حكومة مواجهة
التحديات» ،منعا ألي التباس
قد يتم فهمه بشكل سليب جراء
االسم ،علما ان توجه احلكومة
وكل الوزراء اجيابي ،وكي ال
يفهم ايضًا يف اطار آخر على
انه استثناءألالي شخص ،فتم
التوضيح .ولكن بالفعل ،هي
حكومة مواجهة حتديات علينا
مجيعا حتملها وليس فقط
احلكومة».
سئلت :هل أضيفت فقرة اىل
موضوع الكهرباء تسمح بادخال
تعديالت؟
اجابت« :نعم ،أقر تنفيذ خطة
الكهرباء مع ادخال بعض
التعديالت اذا اقتضى االمر،
وهي مسألة تعود اىل الدراسات
اليت ستجرى وهي تقنية ،بطبيعة
احلال ،وسيوضح الوزير املعين
كل االمور».

سئلت :هل مت تغيري املعادلة
الثالثية القائمة على «اجليش
والشعب واملقاومة»؟
اجابت« :كال ،ال خالف على هذه
املعادلة».
سئلت :هل أدخلت صيغة بند
النازحني كما يرغب فخامة
الرئيس؟
اجابت« :هذا البند كان ملحوظا،
واعطى فخامة الرئيس مالحظاته
واضيفت».
سئلت :هل صحيح انه حصل
توتر بني الوزراء؟
اجابت« :مل يكن هناك توتر،
فالنقاش كان حيصل بطريقة
موضوعية وعلمية وصرحية».
سئلت :هل تتواصل التحقيقات
يف موضوعف تهريب االموال
اىل اخلارج اىل نهايتها؟
اجابت« :حلظ هذا االمر يف
البيان الوزاري».
سئلت :ما هو دور لبنان على
مستوى السياسة اخلارجية؟
اجابت« :لقد اعطى وزير
اخلارجية مالحظات وافكارا قيمة
يف هذا الشأن ،اضيفت اىل
البيان».
سئلت :ما هي االجراءات
للحصول على ثقة اجملتمع
الدولي؟
اجابت« :ان الثقة االساسية
هي ثقة الشعب وجملس النواب
ألن الشعب انتخبه .اما اجملتمع
الدولي واخلارج ،فعندما يالحظان
االصالحات اليت ستطرأ ومدى
جدية العمل والتوجه املوضوعي
يف معاجلة امللفات واملشاكل،
فسنستعيد ثقتها حتما».
سئلت :هل طرح موضوع
سندات اليوروبوند؟
اجابت« :كال ،مل يطرح هذا
املوضوع اليوم».

جتمع العلماء رحب بإقرار البيان الوزاري
باالمجاع وإضافة بند عودة النازحني
نوهت اهليئة اإلدارية يف «جتمع
العلماء املسلمني» يف بيان اثر
اجتماعها األسبوعي ،بـ «إقرار
البيان الوزاري يف جملس الوزراء
باإلمجاع ،مما يدل على اإلنسجام
احلاصل بني الوزراء الذي ينبىء
بأنهم يعملون كفريق عمل
واحد» ،منوهة ب»إضافة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
لبند عودة النازحني السوريني،
الذي حياول اجملتمع الدولي منع
رجوعهم إىل بلدهم مع أن أكثر
من  %80من األراضي السورية
باتت حمررة ،وهذا أيضا دليل
إجيابي ومهم على عدم رضوخ
لبنان لالمالءات الدولية يف هذا
اإلطار ،وهي بشرى خري».
ودعا التجمع اىل «سرعة عقد
وإجناز جلسة الثقة يف الربملان
وأن يعطي النواب هلذه احلكومة
الواعدة فرصة أن تنجز ما أعلنت
عنه يف بيانها الوزاري الذي

على أساسه جيب أن حتاسب
بعد انقضاء املهل اليت حتدث
عنها البيان».
كما دعا اىل «التنبه للمؤامرات
اليت حتاك على لبنان إن من
جهة مسألة التدخل األمريكي يف
موضوع ترسيم احلدود البحرية،
أو حماولة التحالف الصهيوأمريكي
توطني الفلسطينيني يف لبنان،
أو سعي الواليات املتحدة
األمريكية ومعها اجملتمع الدولي
ملنع عودة النازحني السوريني
إىل بلدهم ،وندعو لوضع خطط
ملواجهة هذا األمور اليت تعترب
أساسية للحفاظ على السلم
األهلي يف البلد وتطوره حنو
األفضل».
ب»العمليتني
التجمع
ونوه
حصلتا
اللتني
البطوليتني
يف القدس الشريف» ،داعيا
املقاومة اىل تصعيد العمليات
بعدد أكرب وفعالية أكثر».

كتلة الوفاء للمقاومة  :أمام لبنان استحقاقات
صعبة والتصدي هلا حيتاج امجاعا وطنيا وشعبيا
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة
اجتماعها الدوريبعد ظهر امس
االول اخلميس يف مقرها يف
حارة حريك ،برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أعضائها.
استهلته
بيانا
وأصدرت
باستذكار الثورة االسالمية يف
ايران ،وقالت:
«مثة حتوالت كربى حتصل مرة
يف التاريخ تؤسس لسياقات
ثقافية وسياسية وحتررية ومتتد
مفاعيلها يف أحناء املعمورة
طاملا أنها تستجيب ملتطلبات
اإلنسان الروحية واملادية.
الثورة اإلسالمية املباركة يف
إيران اليت انتصرت يف شباط
من العام  1979هي منوذج
فريد هلذه التحوالت اليت أحدثت
إرباكا يف مناهج وسياسات
وأداء قوى االستكبار العاملي
وحجزت سياقا للمستضعفني
الرافضني للهيمنة والتسلط
على بلدانهم .ولذلك استحقت
بامتياز أن تكون نهضة القرن
اليت ال تزال تزخر باحليوية
الرؤيوية واملنهجية وباإلقدام
والثبات والصمود يف مواجهة
كل ما تعرضت وتتعرض له من
افتئات وحصار وعزل وتضييق
اقتصادي وتكنولوجي فشلت
مجيعها يف أن تلوي ذراع هذه
الثورة أو أن تفرض عليها
االنصياع إلرادة االستكبار.
حتية جنددها للثورة اإلسالمية
املباركة يف إيران ملؤسسها
الفقيه اجملدد اإلمام اخلميين
وللولي القائد السيد علي
اخلامنائي وللشعب اإليراني
املسؤولني
ولكل
العظيم
املخلصني الذين ينهضون
بإدارة مؤسسات اجلمهورية
اإلسالمية كافة والتحية موصولة
لكل الشعوب والقوى املناهضة
للظلم واملراهنة على حتقيق
عامل بعيد عن حتكم االستكبار
واهليمنة.
من جهة أخرى حياول الناهبون
املنطقة
إغواء
الدوليون
وإغراقها بطروحات يتقنون
اخلداع يف الرتويج هلا ،فيما هي
تستهدف املزيد من املصادرة
والقضم لقضية األمة املركزية
أال وهي قضية فلسطني.
إن ما روج له خالل األيام
القليلة املنصرمة من إعالن
صفقة القرن ليس إال عمال يؤكد
االحنياز الدائم واملطلق من قبل
اإلدارات األمريكية ملصلحة
الكيان الصهيوني الغاصب
لفلسطني .دون أن نغفل عن
املتورطني العرب والدور احلقري
الذي يؤدونه لتضييع قضية
فلسطني .ورغم ذلك كله فإن
األرواح اليت تسري يف جسد
أبنائنا من الشعب الفلسطيين
ستكون كفيلة وحدها بإسقاط
هذه الصفقة وحتويل تهديدها
إىل فرصة.
على الصعيد احمللي ،تابعت
الكتلة اجلهود اليت بذلت إلعداد
البيان الوزاري وهي تسجل
لتلك اجلهود اجلدية واملواظبة
مع احلرص على التزام الواقعية
جتنبا ملا ال يستطاع وإقرارا مبا
هو ممكن.
وخلصت الكتلة بعد النقاش إىل

ما يأتي:
 - 1تدرك الكتلة أن طريقة
تشكل احلكومة الراهنة تفسر
عدم وجود برامج إنقاذية
جاهزة ومعدة ملعاجلة األزمات
املالية والنقدية واالقتصادية
فضال عن األزمات االجتماعية
األخرى ،إال أن التصدي للشأن
احلكومي كان وال يزال يفرض
بذل أقصى اجلهود وأكثرها
نفعا وجتنب اخليارات اليت
حتمل أضرارا كبرية ،واملنهجية
التخصصية اليت ينتمي إليها
الفريق احلكومي يفرتض أن
تساعد إجيابا يف تقدير ما جيب
اعتماده ولو على مراحل ملعاجلة
األزمات بدل استمرار املراوحة
وخسارة ما تبقى من فرص
وإمكانيات.
 - 2إن امام لبنان ويف ظل
ظروفه املالية واالقتصادية
الصعبة استحقاقات مالية يف
االشهر املقبلة .وهي جاءت
بفعل اعتماد سياسة االقرتاض
وتراكم املديونية العامة.
ان التصدي هلذه االستحقاقات
املوروثة حيتاج ما يشبه االمجاع
الوطين ،املسارات اجلذرية يف
املعاجلة املالية واالقتصادية
والنقدية تستوجب قرارا وطنيا
وتفهما شعبيا.
 - 3يف ذكرى انتصار الثورة
اإلسالمية يف إيران ،تؤكد
الكتلة تقديرها وإكبارها للمسار
الذي
التنموي
التصاعدي
تسلكه اجلمهورية اإلسالمية
احلصار
ظروف
كل
رغم
والتضييق االقتصادي ،وتكرب
يف قيادتها احلرص والتمسك
الوثيق بالسيادة االقتصادية
وعدم القبول باالبتزاز يف هذا
الشأن أيا كانت الضغوط ،كما
تقدر الكتلة جسيم التضحيات
اليت تبذهلا اجلمهورية اإلسالمية
دفاعا عن املقهورين واملظلومني
يف خمتلف أطراف الدنيا .وهي
مسؤولية ال ينهض بها إال
أهل العزم والقدرة والرسالة
واملسؤولية.
 - 4إذ تؤكد الكتلة إدانتها
الشديدة ملا أعلن باسم صفقة
القرن اليت يراد منها كي وعي
الشعب الفلسطيين كي ينسى
وطنه وقضيته فلسطني ،فإنها
تعترب أن هذه الصفقة ستتالشى
أهدافها وستضاعف من قوة
ووحدة الشعب الفلسطيين
وإرادته.
من جهة أخرى ،حتيي الكتلة
مؤمتر «برملانيون من أجل
القدس» املقرر عقده يف
ماليزيا خالل األيام القليلة
املقبلة ،تضامنا مع فلسطني،
وحق شعبها ونصرة لقضيتها
العادلة واملشروعة.
 - 5تبارك الكتلة حملور املقاومة
يف املنطقة اإلجنازات امليدانية
اليت تتحقق سواء يف سوريا
باجتاه ريفي حلب وإدلب أو يف
اليمن مع اإلجنازات اليت سطرها
اليمنيون يف منطقة نهم مؤخرا.
إن قطع يد العبث األجنيب
املتسلل عرب بعض األدوات
واملرتزقة سيفتح الطريق أمام
استقرار واعد لشعوب منطقتنا
وأمنها».
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لـبنانيات

أمل احيت ذكرى قصري و 6شباط يف املصيلح

فوعاني :سنبقى دائما مع احلوار ومنحازون اىل مصاحل الناس

من االحتفال
احيا مكتب الشباب والرياضة
يف حركة «امل» اقليم اجلنوب
 قسم املعاهد واملهنيات،الذكرى السنوية النتفاضة 6
شباط وذكرى االستشهادي
حسن قصري باحتفال طالبي اقيم
يف قاعة االحتفاالت الكربى يف
جممع نبيه بري الثقايف  -الرادار
املصيلح ،حبضور رئيس اهليئة
التنفيذية يف حركة «أمل»
مصطفى الفوعاني ،مسؤول
والرياضة
الشباب
مكتب
املركزي يف احلركة علي ياسني،
املسؤول التنظيمي للحركة يف
اقليم اجلنوب الدكتور نضال
حطيط واعضاء قيادة االقليم
وحشد من طالب املعاهد الفنية
واملهنيات.
استهل االحتفال بآي من الذكر
احلكيم والنشيد الوطين ونشيد
حركة «أمل» ثم القى الفوعاني
كلمة حركة امل حتدث يف
مستهلها عن «معاني واهداف
ونتائج انتفاضة  6شباط
اليت اخرجت لبنان من العصر
االسرائيلي وادخلته يف العصر

العربي املقاوم».
وقال« :حنن يف الداخل اللبناني
كنا وسنبقى دائما مع احلوار
ومع مد اليد لآلخر ،باالمس،
ولدت احلكومة ،وسيناقش
البيان الوزاري ،وحنن يف حركة
«أمل» سننحاز دائما اىل مصاحل
الناس واىل مستقبل الطالب
وتوفري فرص العمل ،وال نريد
أن خنرج هلذا الوطن العاطلني
عن العمل وحاملي الشهادات.
وقد اثبت اجلنوب والبقاع وكل
لبنان ان ابناءهم الطالب هم
جنوم مشعة ليس على وطننا
فحسب ،بل على امتداد هذه
املعمورة».
واضاف« :لذلك ال بد هلذا
البيان الوزاري من أن يأخذ
ثقتكم وثقة الناس اوال ،وبعد
ذلك ثقة جملس النواب» ،مؤكدا
ان «احلركة ضد اية ضرائب
تطاول الفقراء وحنن منهم،
وال لضرائب يقف املواطن
امامها عاجزا بني دولة توفر له
احلد االدنى من مقومات احلياة
الكرمية ،وحكومة تسعى اىل

االفادة من الوقت».
وتابع« :كنا حرصاء دائما
وسنبقى أال يقف املواطن
مصارف
أمام
واملواطنون
اصحابها
ويكدس
تبتزهم
امواهلم يف اخلارج ،بينما يقف
املواطن الذي قدم فلذات
االعمار وضحى يف سبيل هذا
الوطن عاجزا ويف حال من الذل
ليحصل على حقه».
وشدد على ان «حركة «أمل»
لن تقف بعد اليوم مكتوفة وهي
ترى مواطنيها يتعرضون الذالل
املصارف ،واملصارف مل تشبع
حتى هذه اللحظة من دموع
املغرتبني ومن الذين عملوا
جاهدين أعواما ،لذلك فان االخ
الرئيس نبيه بري يدق ناقوس
اخلطر ،وانتم الطالب مستقبل
هذا الوطن وستصنعون له
العزة والكرامة اليت ارادها
االمام القائد السيد موسى
الصدر».
وختلل االحتفال فقرة فنية من
وحي االنتفاضة وذكرى الشهيد
قصري.

خريس  :حملاربة الفساد
واجياد خطط اقتصادية تنهض الشعار :ال ملمارسات ميليشيوية تهدد السلم األهلي
بالبالد
استنكر مفيت طرابلس والشمال واملواطنة».
استنكر التهجم على أحد أبناء طرابلس

شدد النائب علي خريس،
خالل رعايته حفل أقامه رئيس
نادي الرسالة طورا الرياضي
ابراهيم دبوق مللتقى اجلمعيات
األهلية يف صور ومنطقتها
يف ديوانية صالح دبوق يف
طورا ،على «اإلصالح وحماربة
الفساد وإجياد خطط اقتصادية
تنهض بالبالد لألفضل يف
ظل ما يشهده لبنان من أزمة
اقتصادية حادة» ،مستذكرا
تاريخ «نضال حركة «أمل»
وقادته حممد سعد وخليل
جرادي وداود داود وامحد
حيدر والشهداء يف مقاومتهم
للمحتل الصهيوني يف مطلع
الثمانينيات أيام االجتياح».
وحيا خريس «أهالي طورا
ال سيما املسنني الذين
كانوا حيتضنون املقاومني
يف مواجهتهم مع احملتل
االسرائيلي حينها ،والشهداء
الذين كان هلم دور كبري يف
حترير هذه األرض من العدو
االسرائيلي وإذالله».

دبوق

واستهل احلفل بكلمة لرئيس
نادي الرسالة ابراهيم دبوق،
قال فيها« :ان هذا اللقاء هو
لقاء احملبة جيمع األخوة يف هذه
الدار الذي لطاملا يؤكد العيش
املشرتك والوحدة الوطنية اليت
أرساها االمام املغيب موسى
الصدر وحامل األمانة دولة
الرئيس نبيه بري لقيامة وطن
معافى جلميع اللبنانيني».

االشقر

من جهته ،شكر رئيس مجعية
األكادمييني خليل االشقر ،باسم
امللتقى ،رئيس النادي على
إقامة هذا التكريم ،وحيا أهالي
وابناء بلدة طورا «اليت قدمت
الشهداء يف الذود والدفاع عن
االرض وحتريرها».
وللمناسبة أقام دبوق حفل
عشاء على شرف احلضور.

علي اخلطيب استقبل سفريي املانيا واجلزائر :الضغوط االقتصادية على لبنان
وسوريا هدفها تصفية القضية الفلسطينية

استقبل نائب رئيس اجمللس
األعلى
الشيعي
اإلسالمي
الشيخ علي اخلطيب ،ظهر
امس االول ،يف مقر اجمللس،
السفري االملاني جورج بريغيلني
والسكرتري االول هندية فرح
حبضور االمني العام نزيه
مجول ومفيت صور وجبل عامل
الشيخ حسن عبد اهلل ،وجرى
استعراض االوضاع العامة يف
لبنان واملنطقة ،ومت التباحث
يف اوضاع اللبنانيني املقيمني
يف املانيا.
ورحب اخلطيب بالسفري االملاني
متمنيا له «النجاح يف تعزيز
العالقات الثنائية وتطويرها
يف خمتلف اجملاالت» ،شاكرا
«الملانيا دعمها ووقوفها اىل
جانب لبنان يف احملافل الدولية
واحتضانها للوافدين اللبنانيني
وحسن التعامل معهم مما
جعلهم يعتربون املانيا وطنهم

الثاني».
واكد ان «النزوح السوري
يشكل عبئا على لبنان»،
مشددا على «ضرورة تقديم
املساعدات اىل النازحني يف
وطنهم السوري والعمل ملا
يسرع عملية العودة االمنة
هلم» ،معتربا ان «الضغوط
االقتصادية على لبنان وسوريا
تهدف اىل تصفية القضية
الفلسطينية والغاء حق عودة
الالجئني الفلسطينيني اىل
ديارهم يف فلسطني من
خالل فرض ما يسمى صفقة
العصر» ،،مشريا اىل ان
«اسرائيل هي مصدر الشر يف
منطقتنا اذ تثري الفنت والنعرات
الطائفية للتفريق بني الشعوب
سعيا لتحقيق مشروع اسرائيل
الكربى».
يف
«املقاومة
ان
واكد
لبنان نتيجة طبيعية لالحتالل

االسرائيلي للبنان وهي ضرورة
لردع العدوان املستمر الذي
ينتهك سيادة واستقرار لبنان،
فاملقاومة هي من نسيج الشعب
اللبناني وهي تدافع عن شعبها
ووطنها وحنن نرفض اتهامها
باالرهاب ملا ميثله من اساءة
اىل الشعب اللبناني».
وطالب اخلطيب «اللبنانيني
ان يكونوا اخوة وشركاء يف
الوطن فيتعاونوا على قيام
دولة املواطنة وليس الطائفية
فاالنتماء الوطين هو املعيار
يف العمل السياسي ،وهذا ما
يسعى اليه اجمللس وال سيما
مؤسسه مساحة االمام موسى
الصدر الذي تصدى للفنت
بني اللبنانيني وسعى لوقف
احلرب االهلية ساعيا لرتسيخ
وتعزيز العيش املشرتك بينهم
وصهرهم يف بوتقة الوحدة
االحتالل
ومقاومة
الوطنية

االسرائيلي».

سفري الجزائر

السفري
اخلطيب
واستقبل
اجلزائري يف لبنان عبد الكريم
ركاييب يف زيارة تعارفية
حبضور مجول وعبد اهلل ،وجرى
استعراض العالقات الثنائية
وسبل تعزيزها مبا «خيدم الشعب
والدولتني الشقيقتني» ،متمنيا
للسفري اجلديد «النجاح يف
مهامه وللجزائر دوام االستقرار
واالزدهار» ،منوها مبوقف
اجلزائر الداعم للبنان والقضية
الفلسطينية».
وشدد على «ضرورة تعزيز
التضامن العربي واالسالمي
يف مواجهة ما يسمى بصفقة
القرن اليت تستهدف تصفية
القضية الفلسطينية» ،مؤكدا
ان «املوقف الفلسطيين املوحد
يسهم يف تعزيز املوقف الدولي
الرافض هلذه الصفقة».

الشيخ الدكتور مالك الشعار يف
بيان صادر عن مكتبه االعالمي،
«التهجم اجلسدي واملعنوي
املشني على أحد شباب طرابلس
جملرد أنه من أبناء هذه املدينة
الوطنية الصابرة الثائرة ،وما
صاحب ذلك من تطاول على
الذات اإلهلية املقدسة مبا
يشكل رعونة أخالقية وخيالف
أبسط مقومات العيش املشرتك

«املمارسات
من
وحذر
امليليشيوية اليت تهدد السلم
األهلي ،وتصيب الوحدة الوطنية
يف الصميم» ،داعيا «مجيع
املسؤولني إىل االستماع إىل
املطالب العادلة للشعب وعدم
اهلروب إىل األمام وعدم إيقاد
نار الفنت الطائفية واملناطقية
ألنها ستطاول اجلميع يف
النهاية».

تفقد مكتب الوطين احلر يف حلبا
درغام :هذه األعمال تزيدنا متسكا مببادئنا
وخياراتنا السياسية

تفقد عضو «تكتل لبنان
القوي» النائب أسعد درغام،
مكتب «التيار الوطين احلر»
يف حلبا  -حمافظة عكار ،والذي
مت إقتحامه وإحراقه ليل أمس
(االربعاء) على يد جمموعة من
شباب احلراك يف عكار والذين
قاموا بتصوير وتوثيق فعلتهم،
مرددين اهلتافات التحريضة
وكيل من الشتائم.
وشدد النائب درغام خالل
تفقده أقسام املكتب يرافقه
منسق قطاع الشمال طوني
عاصي ،منسق عكار احملامي
فادي إسطفان وعدد من
احملازبني ،على أن «هذا العمل
التخرييب ال يزيدنا سوى إصرار
على متسكنا مببادئ التيار
وخياراتنا السياسية الوطنية
وقيمنا» ،مؤكدا أنه «ال ميكننا
تربير االعتداء على األمالك
العامة واخلاصة وعلى حرية
األفراد يف التنقل والتواجد
حيث يريدون ،وال جيب أن
ننسى أن حريتنا تنتهي عندما
تبدأ حرية اآلخرين».
ورأى أن «التسبب بايذاء
اآلخرين يؤكد ان احلراك احنرف
عن مبادئه األساسية ومطالبه،
وحنن إذ ندين ونشجب التعرض

واالعتداء على شبان طرابلسيني
يف جونيه ،أو أي منطقة من
لبنان على خلفية سياسية او
مناطقية ألن هذه التصرفات ال
تولد سوى املزيد من االحتقان،
فاننا نشدد على أننا لن نرد
خبطابات انفعالية بل ومن موقع
املسؤولية سنمد يد احملبة بدال
من لغة احلرائق والشتائم».
وطالب درغام األجهزة األمنية
ب»كشف املعتدين ،خصوصا
أنه االعتداء الثاني على مكاتب
التيار يف عكار واملعتدين
معروفني بالصوت والصورة».

إسطفان

ثم حتدث احملامي إسطفان،
فأكد أنه «من غري املقبول أن
يتم االعتداء على مكتب التيار
أمام أعني القوى األمنية اليت
كانت موجودة ،وكنا قد أعربنا
عن خماوفنا ونستغرب ما جرى،
ونقول أن من يظن أن شرارة
الفتنة ستنطلق من عكار عرب
االعتداء علينا فهو خمطئ ،وحنن
من أشد احلريصني على كل
األطياف العكارية ،واملطلوب
اليوم احملاسبة ،خصوصا أن
من قام بهذه األعمال معروفني
ومعدودين».

مكتب روجيه عازار :لو كان موجودا يف لبنان لكان
أول احلاضرين على طاولة النائب الصديق أسود

صدر عن املكتب اإلعالمي لعضو
«تكتل لبنان القوي» النائب
روجيه عازار البيان التالي:
«إختلق موقع «القوات اللبنانية»
قصة من نسج اخليال عن حمادثة
هاتفية بني النائبني زياد أسود
وروجيه عازار على خلفية حادثة
مطعم اجلزيرة يف كسروان
أمس حيث قال املوقع:
«وتشري املصادر إىل أن
النائب الكسرواني برر لقريبني
تصرفه ،بأن أسود مستفز
ويستثري النعرات ،ما ينعكس
سلبا على مسعة التيار وحيرق
صورته أكثر أمام الناس يف
هذه الظروف .هل تريدوني أن
أحرتق معه؟ فليحرتق وحده».
يهم املكتب االعالمي ان يوضح
ما يلي:
 أوال :كيف ميكن للقواتاللبنانية أن تعرف مبضمون
اتصال هاتفي بني نائبني يف
التيار الوطين احلر ومن هو هذا

املصدر املقرب من عازار الذي
سيسرب ملوقع القوات مع
العلم ان عازار أصال خارج لبنان
وال يرافقه أي «مصدر».
 ثانيا :إذا كانت طريقة التعاطيتلك متبعة بني نواب القوات
اللبنانية فهي بالتأكيد ال تنطبق
على نواب التيار الوطين احلر
وال متثل أخالقياتهم وبالتالي
ال ميكن لعازار أن يتعاطى مع
اخلصوم بهذا الشكل فكيف مع
رفاق وزمالء وأصدقاء؟
ً
ثالثا :لو كان النائب عازار
يف لبنان لكان أول احلاضرين
على طاولة النائب الصديق
زياد أسود.
أخريا ،يأسف املكتب اإلعالمي أن
تنحدر بعض املواقع اإللكرتونية
إىل هذا املستوى من نشر
األخبار امللفقة واملتخيلة واليت
ال متت إىل الواقع بصلة وتضرب
مبعايري مهنة اإلعالم عرض
احلائط .فاقتضى التوضيح».
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لـبنانيات

خمزومي من دار الفتوى:

حسن فضل اهلل:

تدهور األوضاع املالية

ملت كثرة الكالم وقلة االفعال

دل كول زار حمافظ اجلنوب:

املسؤولية تقع على املصارف يف الوقت ليس للمزايدات والناس الوضع على احلدود مستقر

املفتي دريان مستقبال النائب مخزومي
استقبل مفيت اجلمهورية
الشيخ عبد اللطيف دريان،
يف دار الفتوى ،رئيس حزب
احلوار الوطين النائب فؤاد
خمزومي ،وعرض معه شؤون
الدار واألوضاع العامة يف
البالد.
بعد اللقاء ،قال النائب
خمزومي« :إن البالد تقف على
مفرتق ،وهذه الدار ستبقى
مالذا لوحدة الصف كما هي
راعية للوحدة الوطنية والسلم
األهلي ،فضال عن دورها
الكبري يف إدارة الشؤون
الدينية واالجتماعية للطائفة».
وجدد «التنديد مبا تقوم به
املصارف جلهة منع املواطنني
من سحب رواتبهم وجنى
عمرهم ال سيما أن %86
من املودعني هم من عامة
الشعب» ،الفتا إىل أن «هذا
األمر مبثابة جرمية» ،ومشريا
إىل «أن املصارف تقوم بذلك
كي حتمي أرباحها اليت جنتها
بفعل اهلندسات املالية ،وإىل
عودة املنظومة نفسها بوجود
طبقة سياسية حتمي املصارف
اليت لديها شراكة مع املصرف
املركزي».
وتوجه خمزومي اىل احلكومة
وحاكم مصرف لبنان رياض
سالمة بالقول« :بأي حق
تسحبون األموال من ودائع
املواطنني لتسديد سندات
خزينة تدركون جيدا من ميلكها
من املسؤولني كي متنعوا
االستفادة
من
املواطنني
منها؟» ،مؤكدا «أن املصارف
لبنان
مصرف
وهندسات
التبعات
مسؤولية
تتحمل
األمنية واالجتماعية ملا جيري
من انتهاك ألبسط حقوق
املواطنني».
وقال« :إن املسؤولية تقع
على املصارف يف تدهور
األوضاع املالية ويف إفقار
املزيد من اللبنانيني وعليها
حتمل مسؤولياتها .اجلميع
يعلم أن املصارف تكتتب
يف سندات اخلزينة حبواىل
 %10من الدين العام جلهات
أجنبية ،وعندما الحظت شح
السيولة قررت بيع واستبدال
سندات اخلزينة اخلاصة بها مع
مصارف أمريكية تفرض على
احلكومة أن تأخذ من احتياط
املصرف املركزي كي تتمكن
من سداد مستحقاتها وتهددها

إن مل تدفع أو إن تأخرت يف
السداد .كان على احلكومة
أن تضع مستحقات لبنان
من السندات السيادية ضمن
حساباتها ،وأن تقوم بإعادة
جدولة هلذه الديون بدل أن
تسحب ما تبقى من الدوالرات
يف املصارف وحتديدا من
ودائع املواطنني».
وتابع« :رغم وجود بعض
املآخذ على احلكومة اجلديدة،
وجوها
تتضمن
أنها
إال
جديدة متخصصة» ،معتربا
«أن االستحقاق األول أمامها
اليوم هو سندات اليوروبوند.
وتساءل عما سيفعله مصرف
لبنان لتأمني الدوالر للقمح
واحلليب والنفط والدواء إن
نفذ الدوالر ،إذا كانت األولوية
لسداد سندات اليوروبوند
حبواىل  1.2مليار دوالر يف
آذار ،و 700مليون دوالر يف
نيسان ،و 600مليون دوالر
يف حزيران ،ما يعين أنه لن
يتبقى من احتياطات مصرف
لبنان سوى  5.7مليار دوالر
ملختلف هذه املواد األولية
األساسية».
ورأى ان «هناك استمرارية
للسياسات االقتصادية اليت
كانت متبعة يف عهد احلكومات
السابقة وذلك ال يبشر باخلري».
ودعا «املصارف الكربى إىل
بيع أصوهلا وعقاراتها يف
اخلارج وإعادة الثقة إىل الناس
وإال فإن اخلراب سوف يضرب
اجلميع».
وختم« :قيل لنا إن هلذه
احلكومة رؤية إنقاذية فأين
هي هذه الرؤية؟ ما قرأناه
حتى اليوم يف البيان الوزاري
هو استمرارية لنهج احلكومات
السابقة يف القطاعات كافة،
خصوصا وأن احلكومة تعول
على جملس النواب يف إقرار
قوانني حتمي منظومة الفساد.
نتمنى وجود رؤية واضحة
متكننا من العمل سويا ألن
الواقع اليوم ينذر بأننا نتجه
حنو األسوأ وهذا النوع من سوء
اإلدارة املالية اليت عهدناها
خالل  20سنة تؤذي املواطن،
فيما ال يزال أصحاب املال
حيمون أنفسهم واملصارف
ختفي أرباحها خصوصا يف ظل
الشراكة بني الطبقة السياسية
الفاسدة واملصارف واملصرف
املركزي».

رأى النائب حسن فضل اهلل
يف حوار سياسي مفتوح نظمه
حزب اهلل يف حسينية االوزاعي
«أن إجناز البيان الوزاري
للحكومة هو خطوة أوىل كجزء
من مسار دستوري لتنال على
اساسه الثقة وهو يبني اخلطوط
العريضة لسياستها ،ويفرتض
أن تضع على أساسه برناجمها
اإلصالحي وخططها ملعاجلة
األزمة املالية واالقتصادية،
ونريد هلذا البيان وللخطط ان
يكونوا قوال على فعل وعمال
أكثر من أقوال ،ال ان يكونوا
حربا على ورق الن الناس ملوا
كثرة الكالم وقلة االفعال».
وقال « :حنن نراقب أداء احلكومة
وستصبح الرقابة دستورية بعد
نيلها الثقة ،وموقفنا هو دعم
احلكومة والسعي إلجناحها،
ولكنه ليس دعما كيفما كا،؛
بل حسب أدائها ،فحني ختطئ
سنشري إىل موقع اخلطأ من أجل
تصحيحه واحلكم عليها سيكون
حسب النتائج.
جناح احلكومة مرهون بأمرين
أداؤها جمتمعة وأداء كل وزير
من وزرائها ،وتعاون اآلخرين
معها ممن أعطاها الثقة وممن
مل يعطها ،وعدم عرقلة عملها
أو السعي إلفشاهلا؛ ألن
النتائج ستنعكس على مجيع
ليس
اللبنانيني .فالوقت
للمزايدات وتسجيل املواقف
وحتقيق املكاسب الفئوية،
فاملكسب احلقيقي هو معاجلة
األزمة اليت تطال اللبنانيني
يف خمتلف املناطق ومن خمتلف
االجتاهات».
املصيبة عادة جتمع ولبنان
فيه مصيبة مالية واقتصادية
وفرصة احلل موجودة ،وميكن
أن جند معاجلات،ولكن ال ميكن
رمي املسؤولية النامجة عن
تراكم السياسات االقتصادية
على هذه احلكومة وعلى وزراء
مل يكونوا شركاء ،فيما وصلت
إليه األمور واحلل حيتاج إىل
وقت متاح .وقد حددت احلكومة
يف بيانها الوزاري بعض مهله،
وحنن نريد إعطاءها الفرصة

املطلوبة كي تنجح يف مهمتها.
ويف موضوع أموال املودعني،
قال« :ما قامت به هيئة
التحقيق اخلاصة ناقص وال يلبى
املطلب وال يلتزم مبا تعهد به
حاكم مصرف لبنان يف اجمللس
النيابي جلهة القيام جبردة
للتحويالت املالية من بداية العام
 2019حتى نهايته ،وليس منذ
 17تشرين على أن تشمل هذه
اجلردة كل من حول أموال من
أصحاب املصارف والسياسيني
يف السلطة وكبار املتعهدين
الذين راكموا ثرواتهم على
حساب املال العام ،لقد مسح
هلؤالء بتحويل أمواهلم للخارج
بينما بقية املودعني يقفون على
أبواب املصارف من أجل مائيت
دوالر».
وتطرق اىل موضوع الغالء
الدوالر،
بسعر
والتالعب
وقال»:إن مسؤولية التصدي
هلذا األمر على عاتق اجلهات
الرمسية وخاصة القضاء املعين
مبالحقة املخلني وحنن سنتابع
هذا األمر مع هذه اجلهات وسبق
وتعاونا معها يف الضاحية
اجلنوبية وبعض قرى اجلنوب
واملطلوب أن حتضر أكثر.
املشكلة اليت نواجهها حتى يف
امللفات اليت قدمناها حملاربة
الفساد ،هي يف عدم وجود
سلطة قضائية مستقلة يف
أحكامه ،وهذاما يعاني منه أي
مواطن يلجأ إىل القضاء حتى
يف ابسط املشاكل .لدينا
قضاة عندهم كفاءة ،حياولون
فعل شيء .ولكن املنظومة
القضائية فيها املشكلة فهي
خاضعة للسياسة ،وعلى القضاء
وخاصة يف قضايا املال العام
أن يقفل اهلاتف وال يستمع إىل
أي سياسي وحيكم وفق القانون
وما ميليه عليه ضمريه.
ويف بلدناحنتاج إىل اصالح جاد
للقضاء واخراجه من احملاصصة
السياسية ،وهناك قانون يف
جملس النواب يناقش اآلن،
ومن جهتنا ندرسه ،ونريد أن
نذهب إىل احلد األقصى يف
إصالح هذا القضاء».

هيئة عكار يف الوطين احلر دانت االعتداء على
مكتبها :ال خلطاب الكراهية والعنف
نددت هيئة قضاء عكار يف
«التيار الوطين احلر» يف بيان،
بـ «تعرض مكتب التيار الوطين
احلر يف حلبا  -عكار لالعتداء
ليال ،من خالل التكسري واحلرق
وبعثرة حمتوياته» .وأسف «ملثل
هذه التصرفات املشينة اليت ال
تعرب عن أهل عكار وشيمهم
وأخالقهم» ،وطلب من أبناء
املنطقة «التعاطي حبكمة مع
أي حادث أو تطورات ،وعدم
االجنرار اىل ما يرغب به البعض
من تقاتل بني أبناء املنطقة
الواحدة والوطن الواحد».
وشددت اهليئة على أن «مكتب
التيار يف عكار سيبقى مكانا
جامعا ومساحة للتالقي واحلوار
بني اجلميع» ،الفتة اىل ان
«محاية املمتلكات واملواطنني

هي حصرا لالجهزة االمنية،
ونستغرب عدم قيامها بواجباتها
على الرغم من تواجدها يف حميط
املكتب أثناء االعتداء».
وإذ اشارت اىل ان «هذا االعتداء
هو اعتداء على وجود التيار وما
ومن ميثل يف املنطقة» ،شددت
على أن «التيار سيبقى حاضرا
وفق مبادئه املتمثلة باالنفتاح
واالعتدال ووفق قيمه الوطنية
واالخالقية ،ولن يستطيع أحد
إلغاء وجوده ال يف عكار وال يف
أي مكان آخر وسيتجه اىل القضاء
لكشف املعتدين وحماسبتهم».
ولفتت اىل أن «التيار جيدد
دعوته اىل عدم اللجوء اىل خطاب
الكراهية والعنف يف التعاطي
بني أبناء القضاء الواحد والوطن
الواحد».

ضو مستقبال دي كول
استقبل حمافظ اجلنوب منصور
ضو صباح امس االول يف
مكتبه يف سرايا صيدا القائد
العام للقوة الدولية «اليونيفل»
يف اجلنوب اجلنرال ستيفانو دل
كول يرافقه مسؤول اخلدمات
اإلنسانية السيد الباقر آدم
واثنني من الظباط املساعدين،
يف حضور قائد املنطقة
اإلقليمية لقوى األمن الداخلي
يف اجلنوب العميد غسان مشس
الدين ،رئيس املكتب اإلقليمي
ألمن الدولة يف احملافظة العميد
نواف احلسن ،مدير مكتب األمن
العام اإلقليمي جنوبا العقيد
علي قطيش.
وكان اللقاء مناسبة تناول
فيها ضو ودل كول األوضاع
اإلقليمية واحمللية ال سيما حفظ
أمن احلدود اللبنانية اجلنوبية
بالتنسيق والتعاون مع اجليش
اللبناني .كما حبث اللقاء يف
شؤون اجتماعية وتنموية على
صعيد حمافظة اجلنوب.

دل كول

وأكد دل كول بعد اللقاء
أن «الوضع على احلدود يف

اجلنوب اللبناني مستقر وحنن
نعمل كقوات دولية على دعم
مجيع األطراف للحفاظ على هذا
االستقرار الذي حصل منذ العام
 2006وهو إجناز مهم جدا».
وقال« :نعمل على إرساء
العالقات الوثيقة بيننا وبني
اجملتمع اجلنوبي عرب السلطات
احمللية للدولة من حمافظني
بلديات
احتادات
ورؤساء
والتعاون معهم للوقوف على
احتياجات اجلنوبيني من أفراد
ومؤسسات
مدنية
وهيئات
اجتماعية».
وعن صعوبات على حدود اخلط
االزرق أكد أن «ليس هناك
صعوبات بالنسبة إلينا وال
سيما أننا نقوم مبا يلزم حلفظ
األمن عرب التعاون والتنسيق
االسرتاتيجي الثنائي بيننا وبني
اجليش اللبناني».
وشكر دل كول للمحافظ ضو
حسن استقباله والتعرف على
هذا اجلزء من مدينة صيدا
واجلنوب ،وقدم له كتابا
عن اجنازات «اليونيفل» يف
اجلنوب.

ميقاتي :العتبار ما حصل
إخبارا فالواقعة خطرية وحتض
على الفتنة

رأى الرئيس جنيب ميقاتي أنه
«بات واضحا أن مثة حماوالت
جلر البالد اىل فتنة طائفية
ومناطقية ،تشبه بدايات احلرب
اللبنانية االليمة ،عرب إرتكابات
وأفعال وشعارات عنصرية
بشعة تستتبعها ردات فعل
بشعة ايضا».
وقال يف بيان له« :ما حصل
ليل أمس (الربعاء) ،واملوثق
بأشرطة فيديو وتسجيالت،
هو مثال صارخ على هذا االمر
وجرس إنذار جدي للجميع
بوجوب التوقف عن الرقص
على أوتار الفتنة والتحريض.
من هنا مطلوب من القضاء
إعتبار ما حصل باالمس إخبارا
املتورطني
مجيع
وتوقيف
وحماسبتهم،
واحملرضني
وعدم املرور على احلادثة مرور
الكرام ،لدرء الشرور املستطرية
اليت تهدد الوطن .وقد اوعزت
اىل اهليئة القانونية يف «تيار
العزم» لتقديم إخبار رمسي

اىل جانب مقام النيابة العامة
التمييزية ،للتحقيق يف حمتوى
التسجيالت واالفالم املتعلقة
مبا حصل ،مع كل من له
عالقة بهذه الواقعة اخلطرية،
اليت حتض على الفتنة وترويج
الشعارات العنصرية واالعتداء
على مواطنني عزل ونعتهم
بانتمائهم املناطقي كأنها
شتيمة».
وختم« :تبقى كلمة ألهلي يف
طرابلس :لقد كانت الفيحاء
على مر تارخيها ،ويف أحلك
ظروف احلرب ،قدوة يف
الوطنية واحلفاظ على العيش
الواحد واالنفتاح على كل
املناطق اللبنانية ،فال تسمحوا
ألحد بأن جيرنا اىل الفتنة
البغيضة .طرابلس جتسد صورة
لبنان الواحد ،وحنن نفخر بهذه
الصورة .فلنبق أوفياء وأمناء
لتارخينا الوطين وإرث مدينتنا،
وال نسمح ملروجي الفنت
بتحقيق غايتهم».
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مـقاالت وتـحقيقات

ما بعد اإلفالس :لبنان أمام اخليارات الكارثيّة
محمد وهبة
جدي حول إعادة هيكلة
يف األسابيع األخرية ،انطلق نقاش ّ
الدين العام ربطًا جبدوى سداد استحقاق  9آذار املقبل الذي
تبلغ قيمته  1.2مليار دوالر .حتى اآلن ،تقف وجهات النظر
يَ
طرف نقيض بني من يريد االستمرار يف دفع الديون من
على
احتياطات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية (من ودائع الناس
عمليًا) بهدف شراء وقت إضايف ،وسط ضبابية أفق احللول
للنهوض من األزمة املالية ــــ النقدية ،وبني من يرى أن
ّ
التخلف عن السداد رغم خماطره السياسية اليت قد ختضع لبنان
لصندوق النقد الدولي هو أمر حمتوم يوجب الوقوع فيه اليوم
قبل الغد لكي ال ُتهدر احتياطات مصرف لبنان على الديون.
املفاضلة تكمن يف أي اخليارات هو األقل ضررًا!
مقاالت مرتبطة

ملاذا ال يفصح برّي عن أسماء «مهرّبي األموال»؟

مثة حمور واحد لكل االجتماعات اليت عقدت يف السرايا احلكومية
قبل أيام ويف عني التينة أمس ،وسواها من اللقاءات الثنائية
غري املعلنة :هل ندفع سندات الدين اليت تستحق يف آذار
ّ
 ،2020أم نبدأ بإجراءات
التخلف عن السداد .أحلى اخليارات
مر؛ الدفع يستنزف املزيد من احتياطات مصرف لبنان
املطروحة ّ
ّ
بالعمالت األجنبية املتهالكة أص ًال ،فيما يفرض
التخلف عن
السداد التعامل مع الدائنني األجانب الذين يتوقع أن يربطوا
ّ
خبطة
موافقتهم على إعادة اهليكلة أو إعادة اجلدولة
مالية
ّ
يشرف على تنفيذها صندوق النقد الدولي الذي سيأتي حامالً
وصفته الكارثية وخلفياته السياسية.

االستحقاق املصريي

يف  ،2020تستحق على الدولة اللبنانية ثالثة سندات يوروبوندز
يبلغ جمموعها  2.5مليار دوالر 1.2 :مليار دوالر يف آذار700 ،
مليون دوالر يف نيسان ،و 600مليون دوالر يف حزيران .كذلك
تستحق فوائد على حمفظة سندات اليوروبوندز بقيمة 2.18
مليار دوالر
تتوزع على دفعات شهرية ترتاوح بني  33مليون
ّ
دوالر و 539مليونًا.
تعريف موجز
سند اليوروبوندز هو دين على احلكومة اللبنانية بالعملة األجنبية،
رد الدين
حيصل الدائن مقابله على «ورقة» َّ
حيدد فيها تاريخ ّ
وفوائده وطريقة تسديدها ،باإلضافة إىل شروطه القانونية
للتداول يف األسواق الدولية وآليات التوقف عن السداد
وسواها من آليات التعامل بني الدولة املقرتضة والدائنني.
وحبسب املعطيات األخرية عن هوية محلة السندات ،فهي
على النحو اآلتي %65 :من االستحقاقات األساسية (أصل
السندات) ،أو ما يوازي  1.6مليار دوالر ،حممولة من أجانب
(كانت  %44.9قبل بضعة أسابيع ،إال أن املصارف باعت بعضًا
من السندات اليت حتملها ملستثمرين أجانب مبا يؤمن هلا سيولة
طازجة بالدوالر ،ومبا يؤمن للمستثمرين األجانب فرصة لتحقيق
أرباح من سندات سعرها خبس ،رغم أن خماطرها مرتفعة).
كذلك حيمل الدائنون األجانب  %35من جمموع الفوائد السنوية،
أي ما يوازي  765مليون دوالر .يف النتيجة ،جمموع ما حيمله
الدائنون األجانب يصل إىل  2.36مليار دوالر.
هذه املعطيات ضرورية للنقاش املتعلق بتسديد السندات
ّ
والفوائد أو
التخلف عنها .فاالستحقاق األول املطروح أمام
لبنان ،هو استحقاق  9آذار  1.2( 2020مليار دوالر أصل
السندات و 143مليون دوالر فوائد) .فهل يتوجب علينا أن
ّ
ندفع هذا االستحقاق أم
نتخلف عن سداده فتستحق كل
السندات وفوائدها؟ هذا السؤال مل يقفز إىل الواجهة فجأة،
بل هو متصل بنقاش سابق حول جدوى تسديد استحقاق
تشرين األول  2019وقيمته  1.5مليار دوالر .يومها برزت
ّ
دعوات
للتخلف عن السداد ،إال أن االعرتاضات عليها ،وال
سيما من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،كانت مبنية على أن
ّ
التخلف عن السداد غري ممكن يف ظل حكومة مستقيلة وانقسام
سياسي حول تشكيل احلكومة ،فيما تتطلب هذه اخلطوة رسم
ّ
خطة واضحة وشاملة ،فض ًال عن اإلجراءات املتبعة يف مثل هذه
احلاالت.
سدد نيابة عن احلكومة استحقاق
ما حصل هو أن مصرف لبنان ّ
تشرين األول املاضي ،وبقي السؤال األساسي بال جواب :ما
هي جدوى االستمرار يف تسديد الديون؟ هل جيب أن نواصل
تسديدها ،فيما كل املعطيات اليت تداوهلا املعنيون تشري إىل
ّ
أن اإلفالس وقع
ودقت ساعة احلقيقة اليت مل يعد ممكنًا التعامل
معها بالتمييع على الطريقة اللبنانية؟ هل
نسدد الديون من
ّ
بأي هدف؟ وضمن
احتياطات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية؟ ّ
أي ّ
خطة؟
ّ

هكذا بات استحقاق
آذار املقبل مصرييًا.
فمع قرب استحقاق
آذار  2020بالتوازي
احلكومة
تأليف
مع
لنيل
واستعداداتها
أساس
على
الثقة
البيان الوزاري ،عاد
النقاش
إىل
بقوة
ّ
مسألة الدفع أو التوقف
عنه .استدعى األمر عقد
اجتماع مالي برئاسة
رئيس احلكومة حسان
دياب وحبضور كل من
وزير املال غازي وزني،
دميانوس
والبيئة
ّ
واالقتصاد
قطار،
راوول نعمة ،وحاكم
مصرف لبنان رياض
سالمة ورئيس مجعية
املصارف سليم صفري.

 2.36مليار دوالر تستحقّ للدائنني األجانب ستدفع من احتياطات مصرف لبنان (ودائع الناس) (مروان طحطح)

يف هذا االجتماع ،احناز دياب وسالمة إىل االستمرار يف تسديد
الديون ،فيما ّ
حتفظ وزني على هذا األمر.
هذه املواقف أطلقت تسارعًا يف وترية االجتماعات بشأن
هذا االستحقاق الذي بات يستحوذ على استقطاب سياسي،
وخصوصًا من ثنائي حركة أمل وحزب اهلل .رئيس جملس النواب
بري عقد أمس اجتماعًا ماليًا ،حضره إىل وزني ،وزير
نبيه ّ
املال السابق علي حسن خليل ،والنائب علي فياض ورئيس
املركز االستشاري للدراسات والتوثيق عبد احلليم فضل اهلل.
حبسب املعلومات ،فإن النقاش
عدة مطروحة
تطرق إىل مسائل ّ
ّ
يف البيان الوزاري ،مثل مسألة الكهرباء املستنسخة من خطط
سابقة «فاشلة» ،لكن املسألة األساسية كانت حول استحقاق
آذار  2020واخليارات املطروحة ،إال أنه مل يتخذ أي قرار نهائي
بهذا الشأن بعد.

صندوق النقد حتمي؟

عمليًا ،صار هناك أكثر من وجهة نظر حول استحقاق آذار:
ــــ أهمية هذا االستحقاق نابعة من كونه األكرب بني استحقاقات
ّ
السنة اجلارية ،لذا فإن تسديده ثم
التخلف عن سداد االستحقاقات
أمر ال معنى أو قيمة له سوى إهدار مبلغ من احتياطات
التالية ٌ
مصرف لبنان بالعمالت األجنبية ،وهذا يوجب اختاذ القرار اليوم
ّ
وليس غدًا .أصحاب هذه الوجهة حياججون بأن ضرورة
التخلف
ّ
عن السداد مبنية على أنه ال يوجد إال خياران :الدفع أو
التخلف
عنه .الدفع سيتم بأموال املودعني اليت ال ميكن التفريط بها
ّ
من أجل الدائنني ،فض ًال عن أنها
سرتتب تداعيات اقتصادية
واجتماعية قد تؤدي إىل حتريك الشارع بوترية غري مسبوقة.
وإىل جانب ذلك ،فإن املعطيات املالية تشري إىل أن احتياطات
مصرف لبنان القابلة لالستعمال ال تزيد على  8مليارات دوالر،
وبالتالي فإن تسديد  2.3مليار دوالر للدائنني األجانب سيؤدي
إىل نقص فوري يف االحتياطات بنسبة  %29ولن يبقى سوى
 5.7مليارات دوالر السترياد األكل والشرب واحملروقات
واملواد األولية واألساسية ...وهذا املبلغ ال يكفي إال لبضعة
أسابيع.

كل املعطيات التي تداولها املعنيّون تشري إىل أن اإلفالس وقع،
ود ّقت ساعة الحقيقة

ومن ضمن النقاش أنه ال ميكن التعويل على األموال اخلارجية
للمصارف لتمويل عمليات استرياد ،ألن هذه األموال شارفت
على النفاد ولن يعود بإمكانها فتح اعتمادات لتمويل االسترياد،
ما يعين أن املأزق سيكون كبريًا خالل األسابيع اليت ستلي
ّ
تسديد االستحقاق والفوائد ،إذ لن
يوفر هذا االستحقاق أي
أموال جديدة للمصارف.
لكن جوهر النقاش لدى أصحاب هذه الوجهة ليس حمصورًا
ّ
بالتسديد ،بل يشمل أيضًا إجراءات
التخلف عن السداد .فهل
سيكون على لبنان مواجهة اخلضوع لصندوق النقد الدولي؟ كيف
نتعامل مع صندوق النقد الدولي ومطالبه؟ فاخلضوع لصندوق
النقد الدولي سيكون موجعًا جدًا وخصوصًا أن ّ
تدخله ملساندة
عملية إعادة هيكلة أو إعادة جدولة الدين العام ال ميكن أن يأتي
من دون مثن سياسي واجتماعي هائل من خالل فرض أجندة

إصالحات تتضمن زيادة الضرائب واخلصخصة« ،لكن اخلضوع
ّ
قد يأتي اليوم بشروط
حدة مما سيأتي عليه الحقًا عند
أقل ّ
ّ
التخلف القسري عن السداد» .فض ًال عن أن قرار االستمرار يف
ّ
تسديد الديون أو
التخلف عن سدادها ،ليس قرار جهة سياسية
واحدة ،سواء كان رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة أو الكتل
السياسية املمثلة يف احلكومة وجملس النواب ،أو أي طرف آخر
مثل حاكم مصرف لبنان.
يقول املطلعون إن عقود اليوروبوندز تسمح بدعوة الدائنني
إىل اجتماعات للتفاهم معهم خالل فرتة زمنية معينة (يف
العادة ال يكون الدائنون متوترين كلما كانت الفرتة أقل من 6
أشهر) ،وهذه العقود ال تتيح للدائنني احلجز على الذهب وال
على أصول شركة امليدل إيست وال على أي أصول سيادية
أخرى مثل السفارات وسواها ،وال يكون بإمكانهم احلجز على
االعتمادات اليت تفتحها املصارف السترياد القمح واحملروقات
واألكل وسواها ...وبالتالي فإن مكمن
القوة هذا ميكن
ّ
استعماله للتوصل إىل اتفاق مع الدائنني .كذلك ليس هناك
ما جيرب الدائنني على إخضاع لبنان لصندوق النقد الدولي إال
بواسطة النفوذ الذي ميارسونه ،وهو أمر متوقع من بعضهم.

العودة إىل التسوّل

ــــ أصحاب الرأي القائل بوجوب االستمرار يف دفع الديون،
يروجان بأن شراء الوقت على طريقة القيام
أي دياب وسالمةّ ،
بهندسة مالية واسعة تتضمن استبدا ً
ال للسندات اليت حتملها
املصارف بسندات حيملها مصرف لبنان يف حمفظته وإقراض
املصارف باللرية وإعادة توظيف هذه القروض لدى مصرف
لبنان (بهدف رمسلة املصارف) ،مينح احلكومة فرصة إلجراء
«تسول» على بعض الدول .عدا عن سذاجة هذا السلوك
جولة
ّ
الذي يلغي حقيقة أن الدول ترعى مصاحلها اخلارجية ،أي أنه
ال يوجد إقراض أو هبات بال مثن سياسي يصعب حصول إمجاع
على تسديده ،فإن اللجوء إىل األدوات السابقة ملعاجلة اإلفالس
ّ
ال
يبشر إال بأن املسؤولني يف لبنان مل يعوا حقيقة التطورات
اإلقليمية واحمللية ،وأنهم يريدون إنعاش منوذج فيه فجوة
كبرية بني ّ
قلة من األثرياء وكثرة من الفقراء.
فمن االعتبارات األساسية اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار
ملناقشة هذا االستحقاق أن تسديد الديون من االحتياطات
يعين تسديدها من ودائع الناس اليت استملكتها املصارف
ّ
ووظفتها لدى مصرف لبنان ،وأن هذا األخري أنفقها على متويل
االستهالك املرتف للبنانيني وعلى الدائنني من مصارف وكبار
املودعني احملليني واألجانب بدليل األرباح الطائلة احملققة من
اهلندسات املالية.
ـــــ مثة خيار ثالث يشري إىل إمكانية التمييز بني الدين الداخلي
والدين اخلارجي .مثة من يقول إنه جيب سداد الدين اخلارجي
وإعادة هيكلة الدين الداخلي الذي حتمله املصارف .لكن هذا
اخليار ،عدا عن صعوبة تطبيقه يف ظل عدم قدرة أي طرف على
منع املصارف من بيع السندات ملستثمرين أجانب ،ال يلقى
رواجًا ،ألن ّ
ختلف الدولة عن السداد خيفض تصنيفها فورًا إىل
درجة «إفالس» ،ما يستدعي خفضًا مباشرًا لتصنيف املصارف
اليت ستصاب باإلفالس كلها ضربة واحدة.
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مـقاالت وتـحقيقات

ال لسداد الديون وال لصندوق النقد ..هندسة مالية جديدة ومكلفة لشراء الوقت
محمد وهبة
احلادة ،مل
يف مواجهة األزمة املالية والنقدية واملصرفية
ّ
جتد احلكومة إال األدوات «احلريرية» :بهدف مواصلة تسديد
نتسول ونستدين من اخلارج ونسعى دائمًا
الديون ،جيب أن
ّ
لبيع أمالك الدولة .كل ما ورد يف البيان الوزاري بشأن
ّ
شكلت أساس ورقة
األزمة يدور حول هذه النقاط اليت
احلكومة قبل االنتفاضة ،وأساس ورقة لبنان يف «سيدر»
التسول السابقة ،فالدائنون هلم األولوية حتى
وكل مؤمترات
ّ
لو من ودائع الناس!
السبيل الوحيد للخروج من األزمة ،كما ورد يف النسخة
املسربة من البيان الوزاري ،يكمن يف «اختاذ خطوات مؤملة»
ّ
تنفذ عرب االستدانة من اخلارج والقيام بعمليات خصخصة حتت
مسمى :الشراكة بني القطاعني العام واخلاص .أما هدف
ّ
هذه اخلطوات فهو االستمرار يف تسديد الديون ،من دون
ّ
املتحققة
سيتحمل كلفة اخلسائر
تصور يتعلق مبن
تقديم أي
ّ
ّ
وبآلية توزيعها .الثابت إبعاد «توزيع اخلسائر» عن املصارف
والدائنني .فالبيان يشري إىل «رمسلة القطاع املصريف»،
أي انتشاهلا من اإلفالس وتعويم مساهميها الذين أثروا
يف السنوات املاضية من املال العام ،ويشري إىل وجوب
خفض الدين العام عرب «تشركة بعض القطاعات العامة ذات
الطابع التجاري» ،ما يعين أن لبنان سيدفع استحقاق آذار
يعد هندسة جديدة هلذا األمر
 ،2020وخصوصًا أن سالمة
ّ
خصيصًا ،ما يعين أن الكلفة األكرب سيدفعها الناس من
ومدخراتهم.
رواتبهم
ّ

هندسة مالية جديدة

ملن سندفع؟ بأي دوالرات؟ ضمن أي ّ
خطة وأي أهداف؟
إذا أرادت احلكومة أن تواصل دفع ديونها بالدوالر فعليها أن
متلك سيولة بالدوالر .ويف ظل القيود اليت متارسها املصارف
حاليًا على عمليات السحب والتحويل ،توقفت التدفقات من
الضيق (املغرتبون يواصلون إرسال
اخلارج إال يف اإلطار
ّ
ً
األموال إىل أسرهم يف لبنان على نطاق ضيق جدا) ،مل
تعد هناك سيولة بالدوالر إال ما ميلكه مصرف لبنان .وهذه
االحتياطات ال جيب التفريط بها ألنها الذخرية الوحيدة املتاحة
لتمويل استرياد املواد األساسية من غذاء وحمروقات وأدوية
وقمح ومواد أولية لزوم الصناعة احمللية.
ومع اقرتاب استحقاق سندات اليوروبوندز يف  9آذار املقبل،
ارتفعت وترية احلديث عن مسألة سداد الدين وتداعياتها.
الرأي املنسوب إىل سالمة والذي أبلغه إىل دياب ،أنه توجد
لدى مصرف لبنان قدرة على تسديد الديون بالدوالر طاملا أن
لبنان يلتزم بالورقة اإلصالحية اليت أعلنها الرئيس السابق
سعد احلريري بعد انتفاضة  17تشرين األول ،وهي نسخة
أقرت
طبق األصل عن التزامات لبنان يف مؤمتر «سيدر» اليت ّ
بإشراف صندوق النقد الدولي .تسويق سالمة هلذا األمر
استند إىل أن تسديد الديون يسهم يف استعادة بعض من
الثقة املفقودة ،مبديًا جهوزيته لتنفيذ هندسة جديدة يف
تنص على اآلتي:
سبيل تأمني تسديد الدين
ّ
يدفع مصرف لبنان لألجانب الذين حيملون سندات اليوروبوندز
اليت تستحق يف آذار  2020كامل املبالغ املستحقة ،فيما
يعرض على محلة السندات احملليني (املصارف) استبدال ما
حيملونه من سندات آذار بسندات تستحق يف عام  2037على
أن يكون تسعري السندات وفق السعر السوقي :يف النتيجة
يصبح كل سند من استحقاق آذار  2020مساويًا لسندين
ورمبا أكثر من استحقاقات .2037
وإلغراء املصارف يف املشاركة بهذه العملية ،سيقوم مصرف
لبنان بإقراض املصارف مبالغ باللرية اللبنانية بفائدة متدنية
مقابل توظيفها يف مصرف لبنان بفائدة مرتفعة .ويتوقع
بعض املتابعني أن تكون إضافات على هذه اهلندسات من
النوع الذي يسمح للمصارف بتسجيل أرباح فورية على هذه
العمليات من أجل تعزيز رساميلها.
عمليًا ،كل قرش يدفعه مصرف لبنان من احتياطاته بالعمالت
األجنبية يأتي من ودائع الناس يف املصارف .فهذه األخرية
ّ
ووظفتها لدى مصرف لبنان ،وبدوره
استقبلت الودائع
استعملها من أجل متويل عمليات استهالك وتسديد ديون.
أقر علنًا بأن املصارف ّ
توظف لديه حنو  70مليار دوالر
سالمة ّ
فيما لديه احتياطات معلنة بقيمة  30مليارات دوالر ،أي أن
 40مليار دوالر ّ
تبخرت ،علمًا بأن هناك تقديرات تشري إىل
أن احتياطاته الصافية من االلتزامات سلبية مببلغ تفوق 30
مليار دوالر.

ّ
خطة سالمة

ّ
خطة سالمة؟
إذًا ،ما هي
ّ
ّ
خطة
املطلعني ،فإن
حبسب
تنص على اآلتي :مبا
سالمة
ّ
أن رئيس احلكومة يريد أن
يدفع الديون ،ومبا أن الديون
ُ
ستدفع من احتياطات مصرف
لبنان ،ومبا أن الدوالرات شبه
متوقفة عن التدفق حنو لبنان،
فإن احلاجة ستكون ّ
ملحة أكثر
املاحنة
بالدول
لالستعانة
إلقراض لبنان ما حيتاج إليه
لتسديد ديونه ومتويل استرياد
السلع األساسية .ومبا أن الثقة
بلبنان باتت مفقودة ،فإنه ال
ميكن استعادة ثقة املاحنني
الدوليني إال عرب اللجوء إىل
صندوق النقد الدولي .هو
اجلهة الوحيدة اليت ميكنها

اإلشراف على «إصالحات» مقابل تسهيل حصول لبنان على
وحمدد وهو أن
القروض ،وهذه اجلهة لديها برنامج واضح
ّ
يعمل لبنان على اآلتي:
إعادة هيكلة القطاع العام من أجل إصالح النفقات العامة،
وزيادة الضرائب إلصالح اإليرادات العامة ،واخلصخصة
لتحقيق إيرادات إضافية وحتفيز عمل القطاع اخلاص.
هو عبارة عن برنامج بسيط نتائجه االجتماعية كارثية يف ظل
أدت إىل ارتفاع معدالت البطالة والفقر .فإىل
األزمة اليت ّ
ّ
حدد لإلدارات نسب
تقشف الدولة
جانب
ّ
(يرتدد أن دياب ّ
اإلنفاق من موازناتها) ،انتشرت ظاهرة إقفال املؤسسات
وصرف العمال ونقص الوظائف وارتفاع منسوب الرغبة يف
اهلجرة...
ّ
فوق ذلك كله ،فإن االلتزام بربنامج صندوق النقد الدولي،
يتضمن عمليات صرف ألجراء القطاع العام وخفض تقدمياتهم،
وربط شبكات األمان االجتماعي مبعايري انتقائية ال تأخذ يف

االعتبار الثقافة احمللية...
أما األسوأ ،فأن يكون
تسديد األموال املقرتضة
حمددة
مرتبطًا بربامج
ّ
ّ
يتحكم بها صندوق النقد
والدول

ذات

الدولي
املصلحة.
مبعنى آخر سيكون عبارة

سالمة يدفع يف اتجاه
االستدانة من صندوق
النقد الدولي لتمويل
الديون ورسملة
املصارف

عن وصاية مالية واقتصادية على لبنان .سيناقشون كل
قرش ننفقه على األكل والشرب وملن يذهب وكيف ُيدفع.
واألنكى من ذلك ،أن جزءًا من هذا التمويل سيذهب لتعزيز
رساميل املصارف ،رغم أن هذه األخرية اليت كانت جتاهر
بأنها تعمل وفق قواعد السوق ،جيب أن حترتم هذه القواعد:
ُ
املفلس خيرج خاسرًا ،والقادر يواصل بشروط السوق
اجلديدة.

صندوق النقد أيضاً

ّ
التخلف
على أي حال ،هناك وجهة نظر ثانية تشري إىل أن
عن سداد الديون ،وخصوصًا الديون اخلارجية أو اليت حيملها
أجانب ،يوقع لبنان يف أزمة تستجلب أيضًا صندوق النقد
الدولي .فإذا ّ
ختلف لبنان عن السداد يصبح خاضعًا مباشرة
تنص
لدعاوى يقيمها األجانب عليه يف حماكم نيويورك كما
ّ
عليه عقود سندات اليوروبوندز.
وهذا األمر سيدفع محلة السندات األجانب إىل حماولة حجز
أصول الدولة اللبنانية أينما وجدت ،سواء كانت أصو ً
ال
منقولة أم غري منقولة ،يعين الذهب والطائرات وحتى
االعتمادات املفتوحة السترياد القمح والطحني وسواها .ولن
يقبل الدائنون األجانب بأي ّ
حل ال يكون فيه صندوق النقد
يسوق للذهاب إىل
الدولي طرفًا ضامنًا ،لذا بدأ يتنامى تيار
ّ
صندوق النقد الدولي طاملا «حنن قادرون على السري» على
تقدم به
يقدم لبنان وعودًا على شاكلة االقرتاح الذي
أن
ّ
ّ
تتحمل مسؤولية
وزير االقتصاد السابق رائد خوري :الدولة
ّ

(أرشيف)
اإلفالس وجيب عليها متليك الدائنني ممتلكاتها .ما قاله
خوري علنًا كان يهمس به طوال الفرتة املاضية مع تعديالت
شكلية طفيفة :جيب إنشاء صندوق سيادي يتملك أصول
حصة للجمهور
الدولة ويتملك الدائنني أسهمًا فيه إىل جانب ّ
(يشرتيها املساهمون الحقًا) .اهلدف هو بيع كل ما تبقى
للدولة من عقارات وشركات مثل ميدل إيست ،كازينو
لبنان ،انرتا...
املسربة للبيان
النسخة
يف
إليه
أشري
األمر
هذا
والالفت أن
ّ
الوزاري اليت تتحدث عن خفض الدين العام عرب تشركة بعض
القطاعات العامة ذات الطابع التجاري!
يف الواقع ،هناك ّ
قلة تبحث عن احللول الداخلية احمللية اليت
جيب أن تكون قائمة على ّ
خطة واضحة لتغيري اقتصادي
جذري يبدأ خبفض الفوائد على القروض إىل مستويات
متدنية ومقبولة ،وتوفري السيولة لتمويل تطوير القطاعات
االقتصادية املنتجة بد ً
ال من صرف األموال على الديون
والبدء بتكوين موجة ديون ريعية جديدة تنفق أمواهلا على
الديون والعقارات .بعض اخلرباء يعتربون أن الدين احملمول
من شركات أجنبية وأفراد أجانب ميكن التعامل معه نظرًا إىل
قيمته املتدنية (ال يفوق  10مليارات دوالر) ونظرًا إىل وجود
رغبة دائمة لدى الدائنني بأن تتمكن الدول من خدمة الدين
ّ
حبد ذاتها لدى الدائنني.
اليت
تشكل هدفًا ّ
التوصل إىل طريقة إلعادة جدولة هذا
لذا ميكن الرهان على
ّ
الدين ،فيما جيب التعامل مع الدين الداخلي بطريقة خمتلفة
«أما اخلوف من أن تصنيف لبنان سيتدهور إىل اإلفالس
االنتقائي ،فمن املعروف أن درجة التصنيف اليت فيها لبنان
اليوم ال ختتلف كثريًا عن درجة اإلفالس ،وبالتالي فإن
مسألة التصنيف ال تهم مبقدار أهمية عدم التفريط مبا تبقى
من عمالت أجنبية منلكها يف مصرف لبنان».

سالمة يريد قانوناً

تقول مصادر ّ
مطلعة إن اإلجراءات اليت كشف عنها حاكم
مصرف لبنان يف لقائه مع مجعية املصارف أخريًا ،ليبلغهم
أنها ستصدر بتعميم ،وأنه يف انتظار قرار رئيس احلكومة
ووزير املال بشأنها ،هي عبارة عن مشروع قانون إلرساله
إىل جملس النواب يتضمن اإلجراءات اليت يراها سالمة
مناسبة .وهذا يعين أن سالمة يرفض إقرارها بتعميم ،بل
يريد تغطية من جملس النواب لقرار منع التحويالت املالية
اىل اخلارج بذريعة أن القانون حيول دون تعريض املصارف
ملالحقات قانونية .سالمة اقرتح حتديد سقف التحويالت بـ50
خمصصة ألغراض التعليم
ألف دوالر سنويًا ،بشرط أن تكون
ّ
أو الصحة أو بعض الصفقات التجارية املربرة.
وتشري املسودة إىل أن الدوالرات القابلة لالستخدام املفتوح
من خالل سحبها أو حتويلها إىل اخلارج تكون حمصورة
بالدوالرات اخلارجية أو الدوالرات الطازجة اليت أتت إىل
املصارف بعد تاريخ  17تشرين الثاني املاضي ،سواء كانت
وحيدد سالمة سقف
إيداعات نقدية أو حتويالت من اخلارج.
ّ
السحوبات الشهرية لألفراد بـ 25مليون لرية لبنانية شهريا،
من دون ذكر السحوبات بالدوالر.
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Australian News

اسرتاليات

توجيه  20تهمة للسائق املخمور املتهم باحلادث ووالدة الضحايا ليلى عبد اهلل تساحمه وتقول «الكره ليس من شيمنا»

 4أطفال من خلفيات لبنانية ضحية احلادث املروع  3منهم من أسرة واحدة

الوالد املفجوع داني عبد اهلل يبكي أوالده الثالثة الذين جرى دهسهم يف اوتالندز

الوالدة املفجوعة ليلى عبد اهلل يف مكان فقدانها ثالثة من اوالدها الستة

سيينا عبد اهلل ( 9أعوام)

انطوني عبد اهلل ( 13عاما)

انجيلينا عبد اهلل ( 12عاما)

املغدورون الثالثة :أنطوني وانجيلينا وسيينا عبد اهلل
وجهت السلطات حنو عشرين
تهمة للرجل املتهم بالقيادة
وهو خممور يف ضاحية اوتالندز،
والذي اودى حبياة أربعة أطفال
دهسا وتسبب بإصابة خامس
جبروح خطرية ،حيث صدمهم
بسيارته ذات الدفع الرباعي
أثناء سريهم على رصيف
شارع بيتينغتون يوم السبت
املاضي.
ومشلت التهم أربع تهم بالقتل
اخلطأ وتهم القيادة اخلطرية
اليت نتج عنها وفاة والقيادة
املتهورة اليت نتج عنها إصابات
خطرية والقيادة املستهرتة
والقيادة حتت تأثري اخلمر وتهم
أخرى.
وألقي القبض على الرجل،
الذي مت تعريفه باسم صموئيل

ويليام دايفيدسون ،والذي
يبلغ  29عاما من العمر يف إحدى
نقاط التفتيش بعد أن ظهرت
نتيجة اختبار الكحول إجيابية.
وبلغ معدل الكحول يف دم
املتهم  ،0.150أي ثالثة أضعاف
احلد القانوني املسموح به.
ورفضت احملكمة اإلفراج عنه
بكفالة يوم األحد املاضي على
أن ميثل أمام حمكمة باراماتا
احمللية يف الثاني من نيسان
القادم.
وكان ثالثة من األطفال من
أسرة واحدة وهم أنطوني
( 13عاما) وأجنيلينا ( 12عاما)
وسيينا ( 9أعوام) باإلضافة إىل
قريبتهم فريونيكا صقر (11
عاما).
وقال داني عبد اهلل والد

فريونيك صقر ( 11عاما)

األطفال الثالثة إن قلبه مفطور
بسبب ما حدث« :هؤالء األطفال
كانوا ميشون برباءة ،مستمتعني
بصحبة بعضهم البعض..هذا
الصباح استيقظت وقد فقدت
ثالثة أطفال».
وكانت خدمات الطوارئ قد
مت استدعاؤها إىل Bettington
 Roadيف أوتالندز يف الثامنة
مساء يوم السبت املاضي،
ولكن وجدت أن أربعة من
األطفال قد فارقوا احلياة يف
موقع احلادث.

ونقل طفل خامس ( 11عاما)
إىل املستشفى يف حالة خطرية،
لكن وضعه الصحي استقر اآلن،
بينما عوجلت طفلتان تبلغان من
العمر  10أعوام و 13عاما من
إصابات طفيفة.
وكان األطفال السبعة ميشون
على الرصيف يف طريقهم
لشراء آيس كريم عندما اندفعت
سيارة الدفع الرباعي فوق
الرصيف وقامت بصدمهم.
وانهمرت التعازي على داني
عبد اهلل وزوجته ليلى ،ومت

املتهم صموئيل دايفيدسون

وضع أكاليل الزهور يف مكان
وقوع احلادث .وفقدت ابنة عمه
بريدجيت أيضا ابنتها فريونكا
واليت كانت تدرس يف مدرسة
سابينا كوليدج يف سرتاثفيلد،
واحيث املدرسة هذا األسبوع

ذكراها.
وقالت املفجوعة والدة الضحايا
الثالث االسيدة ليلى عبد اهلل
انها تسامح املتهم ألن «الكره
ليس من شيمنا وثقافتنا».
املصدر :اس بي اس
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مـقاالت وتـحقيقات

زعيم الوطين مايكل ماكورماك يهزم
برنابي جويس يف حتدي القيادة

شهد زعيم احلزب الوطين ونائب
رئيس الوزراء مايكل ماكورماك
حتديا على زعامته من قبل سلفه
بارنابي جويس.
وكان السيد جويس قد دعا إىل
حتدي السيد ماكورماك كزعيم
للوطين يوم االثنني املاضي.
وبدأ «كباش» القيادة عندما
استقالت بريدجيت ماكنزي
من منصب نائب الزعيم يوم
األحد املاضي ،وسط ازمة املنح
الرياضية.
كما انتخب احلزب وزير املياه
ديفيد ليتلرباود ليكون نائب
رئيس احلزب.
وقال السيد ماكورماك عندما
خرج من اجتماع احلزب «أتطلع
إىل مواصلة العمل مع بارنابي
جويس الذي رفع يده للقيادة..
ما زلت أتطلع للعمل مع كيث
بيت وديفيد غيليسيب اللذين
رفعا أيديهما على دور نائب
الزعيم».
وقاد السيد ماكورماك احلزب
الوطين منذ فقد السيد جويس
منصب زعيم احلزب بسبب
الفضائح اليت احاطت به قبل
عامني.
وواجه ماكورماك انتقادات
داخلية بشأن قيادته واضطر
إىل مواجهة زعزعة االستقرار
منذ أن توىل هذا املنصب.
وقال ماكورماك« :إنين أثين
على ديفيد ليتلرباود بصفته
ً
حديثا
نائب الزعيم املنتخب
للدور الذي لعبه يف هذا
الصيف بشأن اجلفاف وحرائق
الغابات وكل شيء آخر ضرب
أسرتاليا اإلقليمية».
وتابع يقول «سنواصل العمل

كفريق واحد موحد ،لوضع
الناس يف أسرتاليا اإلقليمية
أو ً
ال وقبل كل شيء».
وشغل السيد ليتلرباود ،الذي
مت انتخابه لعضوية الربملان عام
 ،2016حقيبيت املياه والزراعة
حتى انتخابات ايار املاضي،
ليصبح بعدها السناتور ماكنزي
وزيرًا للزراعة.
وهو اآلن يتوىل حقائب إدارة
املياه واجلفاف والطوارئ.
وقال السيد ليتلرباود «هذا
يوم فخر لي ..لقد انضممت
إىل احلزب الطين العظيم قبل
عاما  ،يف مقعدي االنتخابي،
ً 22
يف بلدة ستانثورب الصغرية..
أنين أؤمن بشدة بقيم احلزب
وبرؤيته لشعبنا يف أسرتاليا
اإلقليمية والريفية».
وقال «جيب اآلن العودة إىل
العمل .لقد انتهى األمر  ،لقد
حان الوقت للعودة إىل العناية
بأولئك الذين يواجهون اجلفاف
واحلرائق .لقد حان الوقت لكي
نركز عليهم وليس علينا».
كما كلف حتدي القيادة وزير
املوارد مات كانافان خسارة
مقعده يف اخلطوط االمامية.
فقد قدم السيد ماكورماك
استقالته من أجل دعم حماولة
السيد جويس العودة إىل
القيادة.
وكان السناتور كانافان قدم
تقييمًا قويًا لقيادة ماكورماك
يف إعالن قراره مساء االثنني
املاضي.
وقال ماكورماك يوم الثالثاء
مات
«استقال
املاضي:
كانافان كوزير للموارد ،وأمتنى
له األفضل».

صفقة بقيمة  3مليار دوالر بني الكومنولث
ونيو ساوث ويلز قد ختفض فاتورة الكهرباء

أعلنت احلكومة الفيدرالية عن
ضخ أكثر من ثالثة مليارات
دوالر يف والية نيو ساوث ويلز
لزيادة إنتاج الغاز عرب اتفاقية
بني الطرفني ،لتطوير شبكات
االنبعاثات
وتقليل
الطاقة
الكربونية.
وقال رئيس الوزراء األسرتالي
سكوت موريسون إن إنتاج الغاز
«أمر بالغ األهمية» إلمدادات
الطاقة يف أسرتاليا ،كاشفا عن
أن نيو ساوث ويلز التزمت بضخ
 70بيتاجول إضافية يف سوق
الساحل الشرقي ،األمر الذي
قد يزيد من استخدام الغاز يف
الوالية بنحو  60باملئة.
ويف املقابل ،ستحصل الوالية
على  960مليون دوالر كتمويل
من احلكومة الفيدرالية لتحديث
شبكة الطاقة لديها واالستثمار
يف مبادرات خفض االنبعاثات،
مثل جتميع غاز امليثان من مطامر
النفايات واملشاريع الزراعية.
كما ستقدم احلكومة الفيدرالية
 450مليون دوالر على األقل
كمنح ،مع تقديم  510ماليني
دوالر أخرى على شكل منح
وقروض.
وتأتي هذه املساهمة الفيدرالية
اليت تبلغ قيمتها ما يقرب من

 3مليارات دوالر ،ضمن إطار
االلتزام احلكومي بدعم منطقة
الطاقة املتجددة بقدرة 3000
ميغاوات يف وسط غرب والية
نيو ساوث ويلز ،األمر الذي
سيتطلب حتديث خطوط النقل
لربط اجليل اجلديد بالشبكة
احلالية.
وقد تنخفض فاتورة الكهرباء
املنزلية للمستهلك مبعدل 40
دوالرا
سنويا ،بينما قد تنخفض
ً
ً
أسعار الغاز للشركات إىل
النصف.
ولكن إذا كان اهلدف خفض
االنبعاثات الكربونية ،فلما حتتاج
السلطات إىل تطوير البنية
التحتية ملنشآت الغاز؟.
يقول املهندس الكهربائي
واخلبري يف الطاقة املتجددة
واحملاضر يف جامعة غرب سيدني
د .مجال رزق إن أسرتاليا
ستصبح من الدول الرائدة يف
إنتاج الغاز وقد تكون األوىل
،مشريا إىل ان الغاز اقل تلويثا
من الفحم احلجري.
وأضاف رزق « لكن باملقارنة مع
الطاقة اهلوائية والشمسية هو
اكثر تلويثا لذلك انا مستعجب
من االستثمار يف الغاز حاليا».
املصدرSBS :

دعوات لتغيري قوانني القيادة
حتت تأثري الكحول
بعد مقتل أربعة أطفال يف سيدني
حبادثة دهس وكشف فحص
الكحول يف الدم الذي خضع له
السائق عن احتوائه على ثالثة
أضعاف احلد املسوح به قانونيا،
صدرت دعوات لتشديد قوانني
القيادة وشرب الكحول ،قابلتها
اعرتاضات تقول إن القوانني
احلالية عادلة.
فقد هزت حادثة مقتل أربعة
أطفال يف ضاحية أوتالندز يف
مشال غربي سيدني اجملتمع
األسرتالي بشكل عام واجلالية
العربية واللبنانية بشكل خاص.
ووقع احلادث املروع مساء
السبت املاضي حني صدم
سائق ،يقود سيارته الرباعية
الدفع حتت تأثري الكحول،
أطفا ً
ال كانوا على رصيف الشارع
ما أدى إىل مقتل أربعة منهم
وإصابة آخرين .وذكرت الشرطة
أن تركيز الكحول يف دم السائق
املتهم جتاوز املستوى املسموح
به بثالثة أضعاف.
وقد عرب اجلميع ومنهم مسؤولون
يف الشرطة وخدمات الطوارئ
واالسعاف عن صدمتهم وذهوهلم
ملا شاهدوه مكان احلادث،
واصفني اياه باجملزرة.
وكان أيضا مؤثرا مشهد داني
عبد اهلل والد الضحايا الثالثة
أنطوني واجنلينا وسيانا حينما
دعا مجيع السائقني إىل االنتباه
عند القيادة.
ولقد مت إلقاء القبض على
السائق وتوجيه إليه  20تهمة
ومنها تهمة القتل غري العمد.
وبعد هذه احلادثة خرجت دعوات
لضبط سلوكيات تناول الكحول
والتشدد فيها أكثر ،حيث دعا
خمتصون إىل جعل احلد املسموح
به من نسبة الكحول يف الدم
عند القيادة :صفر.
فلقد دعا الدكتور جون كوزيري
من الكلية امللكية األسرتالية
للجراحني إىل اتباع خطوات كتلك
اليت قامت بها دول أوروبية
مثل سلوفاكيا ورومانيا ،حيث ال
يسمح بوجود أي نسبة للكحول
عند القيادة ،أو مثل البلدان
االسكندنافية حيث خفضت
النسبة املسموح بها إىل 0.02
فقط.
لكن هذه الدعوة قوبلت برفض
السناتور بولني هانسون اليت
قالت يف حديث صحايف مع
القناة التاسعة إنها ال تؤيد جعل
احلد املسموح به صفر ،قائلة
إن احلد املسموح به اآلن وهو
 0.05مناسب وعادل .لكنها
لفتت إىل ضرورة التشدد يف
إصدار األحكام املوجودة حاليا
يف حماولة لردع وقوع مثل هذه
احلوادث.
واعتربت هانسون إنه من املقبول
أن يذهب الشخص ليتناول
قنينة او قنينتني (كوب او
كوبني) بعد العمل ،فلن يشكل
ذلك تهديدا على الطرق ،لكن
أن يتم حظر الشرب ومنعه بتاتا
فهذا ليس منصفا.
ويف حديث مع SBS Arabic24
قال طبيب الصحة العامة
الدكتور حنا خوري «يف الوقت

احلاضر جيب أن ال ننسى أن
سبب احلادث هو السرعة ،ولكن
عدم قدرة اإلنسان على حتديد
السرعة يتأثر بالكحول».
وأضاف الدكتور خوري قائال
«وهنا جيب أن نسأل ما الذي
أدى إىل السرعة؟ فالسرعة
وقدرة االنسان على تقدير
السرعة تتأثر بنسبة الكحول
وأمور أخرى مثل املخدرات
وحتى األدوية املوصوفة من
قبل الطبيب».
وحول ما إذا كان الشخص
يستطيع أن يتحكم بتصرفاته
وحكمه على األمور إذا كانت
نسبة تركيز الكحول يف الدم
هي املسموح بها وهي 0.05
قال الدكتور خوري «إن هذا
يعتمد أيضا على األمور املذكورة
سابقا».
وأضاف أن املشكلة ليست
بالقوانني احلالية املوضوعة
لكن املشكلة بتنفيذ القوانني
وقساوة األحكام والعقوبات
وجيب أن يستوعب اجملتمع
خطورة هذا الوضع.
ولفت الدكتور حنا خوري إىل
أن األطباء والصيادلة ينبهون
املرضى إذا كانوا يتناولون
أدوية معينة إىل تأثريها على
قدرة الرتكيز وتفاعلها مع مواد
أخرى مثل الكحول مثال لتجنب
أية حوادث قد تؤدي إىل إيذاء
الشخص لنفسه أو غريه.

احذروا املحتالني

على صعيد آخر حذرت شرطة
نيو ساوث ويلز من حمتالني
حياولون االستفادة من وفاة
األطفال األربعة الذين قضوا
بعد أن دهسهم سائق خممور يف
سيدني نهاية األسبوع املاضي.
وأكد متحدث باسم الشرطة انهم
تلقوا بالغات عديدة عن مجع
التربعات عرب اإلنرتنت للحصول
على املال جلنازات األطفال.
وقد مت ضبط صفحة جلمع التربعات
على موقع  GoGetFundingادعت
انها باسم والدة األطفال ،ليلى
عبداهلل ،ليتبني أنها عملية
إحتيال ،ومت التربع حبوالي 1800
دوالر عليها.
وحثت شرطة نيو ساوث ويلز
املواطنني لتوخي احلذر عند
التربع عرب اإلنرتننت حيث قال
متحدث بامسها «ال تتربع على
منصات ال تتحقق من شرعية
جامع التربعات أو اليت ال تضمن
إعادة أموالك إذا مت الكشف عن
ان الصفحة فيها احتيال».
وبالنسبة لألشخاص الذين قاموا
بالتربع باملال عرب هذه الصفحة،
فيجب عليهم التواصل مع البنك
اخلاص بهم وإشعار الشرطة
فورا.
يذكر أن أنطوني وأجنيلينا
وسيينا عبد اهلل وقريبتهم
فريونيك صقر توفوا نهار
السبت يف حادث سري فقد
سامويل دافيدسون ( 29عاما)
السيطرة على سيارته ودهسهم
أثناء سريهم على الرصيف
لشراء اآليس كريم يف يف
ضاحية اوتالندز يف سيدني.
املصدرSBS :

انتخاب آدم باندت زعيما جديدا حلزب اخلضر

مت اختيار آدم باندت ،نائب
اخلضر يف ملبورن ،زعيمًا جديدًا
للحزب ،وذلك يف اقرتاع حزبي
صباح يوم الثالثاء املاضي
بعد إعالن ريتشارد دي ناتالي
املفاجئ عزمه التقاعد من
السياسة.
وقد احتفظت عضو جملس
الشيوخ عن والية كوينزالند
الريسا ووترز مبنصبها كنائبة
لزعيم احلزب لينضم إليها عضو
جملس الشيوخ عن والية تزمانيا
نيك ماكيم.
وبعد فوزه يف االقرتاع على
القيادة ،أصدر باندت على
الفور دعوة إىل «صفقة
خضراء جديدة» سيتم تطويرها
ألسرتاليا ،مما يعكس االقرتاح
نفسه الذي دفعه الدميقراطيون
التقدميون يف الواليات املتحدة،
مبن فيهم السكندريا أوكاسيو -
كورتيز.
وغرد باندت عرب تويرت «حنن
يف وسط حالة طوارئ مناخية
ووظائف طويلة األمد وأزمات
عدم املساواة .الناس غاضبون
وقلقون ألن احلكومة ليس لديها
خطة للمشاكل الكبرية اليت
تواجه البالد .هلذا السبب حتتاج
أسرتاليا إىل صفقة خضراء
جديدة».
واضاف يقول «الصفقة اخلضراء
اجلديدة تعين قيادة احلكومة
للبالد يف حتويل اقتصادنا وخلق

وظائف وصناعات جديدة تعمل
بالطاقة النظيفة وتقديم خدمات
عاملية مثل طب األسنان ضمن
امليديكري والتعليم اجملاني ،هذا
ما سأقاتل من أجله».
وتربز على الفور نية باندت
إلعادة تركيز أجندة اخلضر على
العمل املناخي واالستثمار يف
الطاقة املتجددة واالنتقال إىل
اقتصاد مستدام.
وقال باندت يف رسالة بريد
إلكرتوني مرسلة إىل أعضاء
حزب اخلضر عقب االقرتاع
«إن الصفقة اخلضراء اجلديدة
تأخذ زمام املبادرة خللق فرص
عمل جديدة من خالل النهضة
الصناعية واخلدمات العاملية
لضمان مشوهلا اجلميع وهذه
القيم كنت أحارب من أجلها
طيلة حياتي كراشد».
وانتقد باندت رد فعل رئيس
الوزراء سكوت موريسون خالل
الصيف بالنسبة ألزمة حرائق
الغابات وتغري املناخ.
وكان آدم باندت دخل إىل
الربملان يف عام  ، 2010وفاز
مبقعد جملس النواب يف ملبورن،
وشغل منصب العضو الوحيد يف
حزب اخلضر يف جملس النواب
منذ عام .2010
وقبل دخوله إىل الربملان ،عمل
باندت
كمحام للمصلحة العامة
ٍ
والعالقات الصناعية ،مبا يف ذلك
مع شركة سالتر وغوردون.

األول عامليا :باحثون أسرتاليون يصنعون
عالجا لتخفيف أضرار مرض السكري

الدكتور هاني السالمي يسعى للحصول على تمويل لتجربة الدواء على
االنسان يف محاولة ملعالجة مرضى السكري

يف خطوة هي االوىل من
نوعها يف العامل طور باحثون
أسرتاليون كبسوالت صغرية
قادرة على استهداف الكبد
والبنكرياس بشكل فعال
وتقليل اآلثار االلتهابية ملرض
السكري من النوع .2
يشكل االلتهاب أحد االسباب
الرئيسية للمضاعفات الكارثية
الذين
السكري،
ملرضى
لألزمات
عرضة
يصبحون
القلبية والسكتات الدماغية
ومشاكل الكلى وأمراض اللثة
وغريها من املضاعفات ذات
الصلة  ،مبا يف ذلك متالزمة
القدم السكرية اليت تؤدي إىل
البرت.
ونظرا للتأثري املدمر هلذه
املضاعفات على جودة حياة
املصابني مبرض السكري
يسعى العلماء منذ سنوات
البتكار ادوية قادرة على
عالج االلتهابات بشكل فعال
وموجه.
ً
وحتقيقا هلذه الغاية ،صنع
باحثون من جامعة كريتن بوالية

غرب اسرتاليا كبسوالت نانوية
(حبوب ذات حجم جزيئي)
صممت حلماية األدوية أثناء
ُ
عملية اهلضم واالمتصاص -
مما عزز امتصاصها يف الكبد.
عادة
«اليت
والبنكرياس
ما تكون ملتهبة يف مرض
السكري».
ومن املتوقع ان يساهم هذا
التطور يف حتسني جودة
حياة املاليني من االسرتاليني
الذين يعانون من السكري.
ويبلغ عدد املصابني بالسكري
يف اسرتاليا مليون و 700الف
مبعدل مصاب جديد كل مخس
دقائق.
ووصفت اجلمعية االسرتالية
للسكري هذا املرض بداء
القرن احلادي والعشرين حيث
يتسبب يف معظم حاالت العمى
املكتسبة يف البالد كما ان
 4000اسرتالي يتعرضون لبرت
احد اعضائهم بسبب السكري
كل عام.
املصدرSBS :
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مـقاالت وتـحقيقات

أزمة سعر الصرف ته ّدد مشروع الـ«فايرب أوبتيك»
محمد وهبة
رغم أن نسبة تنفيذ
مشروع األلياف الضوئية
ّ
هيئة
تنفذه
الذي
«أوجريو» بلغت %20.3
يف نهاية  ،2019مقارنة
مقدرة للسنة
مع %15
ّ
األوىل من املشروع ،إال
مهدد بسبب
أن املشروع
ّ
أزمة الدوالر الراهنة ألن
الشركات غري قادرة على
احلصول على دوالرات
لشراء التجهيزات الالزمة
إال من السوق املوازية
بأسعار صرف تفوق بأكثر
احملدد
من  %40السعر
ّ
من مصرف لبنان ،واألمر
نفسه ينسحب أيضًا على
توصيل املشرتكني الذي
يتطلب شراء «مودمات» ال ميكن
استريادها بال دوالرات طازجة.
بعد حنو سنة وبضعة أشهر على بدء
تنفيذ مشروع شبكة األلياف الضوئية
للمنازل يف املناطق ،بات املشروع
مهددًا بالشلل نتيجة اخنفاض قيمة
اللرية مقابل الدوالر بأكثر من .%40
ّ
يركبون اليوم التجهيزات
املتعهدون
ّ
املستوردة قبل تضخم أزمة سعر
الصرف ،لكن عند استنفاد املخزون
حتدي تأمني
سيكون املشروع أمام
ّ
الدوالرات الطازجة السترياد الكميات
الباقية.
مد شبكة األلياف
تعرض مشروع
ّ
الضوئية إىل املنازل ألكثر من
انتكاسة :مع بدء تلزميه ،استغرق
األمر أكثر من مثانية أشهر لبدء العمل
فيه بسبب تعقيدات بريوقراطية
تتعلق باملوافقات اإلدارية على
يتعرض
العقود .ثم بدأ املشروع
ّ
للتهميش من القطاع اخلاص الذي
خشي من أن تكون لدى الدولة شبكة
فايرب أوبتيك ،فيما هو يسعى لتكون
لديه شبكته اخلاصة .شركات القطاع
اخلاص استخدمت نفوذها يف وزارة
االتصاالت لتأخري إجناز التصميم
الذي ُيبنى على أساسه بدء العمل،
ما ّ
عدة .ومع
أخر بدء العمل ألشهر ّ
مباشرة العمل ببطء نتيجة ضغوط
املتضررين،
القطاع اخلاص وضغوط
ّ
بدأ املشروع يتعرض ملساءلة واسعة
أدت إىل إجراء تعديالت على األموال
ّ
املرصودة له .ففيما كان يفرتض
موزع
إنفاق مبلغ  450مليار لرية
ّ
على أربع سنوات ( 150مليار لرية
يف  ،2017و 150مليارًا يف ،2018
و 75مليارًا يف  ،2019و 75مليارًا يف
 ،)2020أدت التعديالت اليت أجريت
يف املوازنات الالحقة ،وآخرها موازنة
 ،2020اىل جعل الدفعات على النحو
اآلتي 150 :مليار لرية يف ،2017
و 75مليارًا يف  ،2018ومل يدفع يف
 2019أي مبلغ ،و 75مليار لرية يف
 ،2020و 100مليار لرية يف .2022
يف اخلالصة ،مت اقتطاع  25مليار لرية
من املبلغ املرصود للسنة اجلارية ومت
تأجيل تسديد مبلغ  100مليار لرية
حتى عام .2022
ويف منتصف  ،2019كان احلديث
ّ
متدنية .يف متوز
عن نسب تنفيذ
املاضي ،كانت تبلغ  ،%7إال أنها
ارتفعت يف نهاية كانون األول 2019
مقدرة
إىل  %20.31مقارنة مع %15
ّ
للسنة األوىل من املشروع الذي كان
مد الشبكات
خمططًا أن يتمكن من ّ
وفق املعادلة اآلتية:

تصوير مروان بوحيدر
ــ  %15يف السنة األوىل لتستوعب
الشبكة  117ألف مشرتك.
ــ  %25يف السنة الثانية الستيعاب
 195ألف مشرتك جديد.
ــ  %30يف السنة الثالثة الستيعاب
 243ألف مشرتك جديد.
ــ  %30يف السنة الرابعة الستيعاب
 243ألف مشرتك جديد.
عمليًا ،مل يشكل تأجيل االعتمادات
عائقًا يذكر أمام استمرار تنفيذ
املشروع ،أو أمام االستفادة من
الشق املنجز منه .لكن أزمة سعر
الصرف مع اخنفاض قيمة اللرية
ّ
تشكل تهديدًا
مقابل الدوالر بدأت
للمشروع .وحبسب رئيس هيئة
أوجريو ومديرها العام عماد كريدية،
فإن األثر الناتج من تأجيل االعتمادات
ال يقارن باملشكلة اآلتية والنامجة عن
انعدام توافر الدوالرات الطازجة لفتح
اعتمادات استرياد التجهيزات الالزمة
الستكمال املشروع« .وحتى اآلن ،ال
يزال العمل مستمرًا من التجهيزات يف
املخازن واليت مت استريادها سابقًا،
لكن عند تركيب هذه التجهيزات
سنصبح أمام مسألة خطرية تنعكس
سلبًا على مشروع حيوي وأساسي يف
البنية التحتية لقطاع االتصاالت يف
لبنان».

ليس لدى «أوجريو» دوالرات لشراء
مودم لتوصيل املشرتكني على الشبكة

ّ
التعثر بدأت تظهر يف
أول مالمح هذا
الشق املتعلق باالستفادة من الشبكة
املنجزة وتوصيل املشرتكني عليها.
يف الواقع ،إن تنفيذ  %20.31من
املشروع ال يعين أن املشرتكني
باتوا موصولني على هذه الشبكة،
بل يشري إىل أن الشبكة وصلت
إىل املباني اليت يشغلها املشرتكون
يف اخلطوط اهلاتفية الثابتة ،وأنه
بات أكثر من  160ألف مشرتك يف
اخلطوط اهلاتفية (من أصل  780ألف
مشرتك) ،قادرين على االشرتاك
باإلنرتنت بواسطة الشبكة اجلديدة إذا
أرادوا ،سواء كانوا مشرتكني جددًا
(ليس لديهم اشرتاك إنرتنت سابق)
أو كانوا متصلني بشبكة اإلنرتنت عرب
خطوط «دي اس ال».

نسبة تنفيذ مشروع الفايرب أوبتيك
بلغت  %20.3يف نهاية 2019

وحتى نهاية  2019مل يكن قد اشرتك
يف خدمة اإلنرتنت بواسطة الفايرب
أوبتيك إال  40ألفًا ،فيما هناك طلبات
إضافية مل تتمكن «أوجريو» من
تنفيذها بعد لسببني :األول ،أنه يف
ّ
تسلم األشغال
بعض املناطق ال يزال

من املتعهدين غري نهائي ألنه خاضع
لرقابة الشركة االستشارية ،وبالتالي
ال ميكن استقبال طلبات االشرتاك قبل
حصول التسليم النهائي .والسبب
الثاني ،أن توصيل االشرتاكات على
الشبكة يتطلب جتهيزات مالئمة هلذه
الشبكة (مودم) يتم استريادها من
اخلارج ويدفع مثنها بالدوالر.
تبلغ حاجة أوجريو هلذه التجهيزات
(مودم) حنو  8آالف وحدة شهريًا
على مدى األشهر الستة املقبلة،
سعر الواحدة منها  61دوالرًا ال
ميكن تأمينها بسبب تقلبات أسعار
صرف اللرية مقابل الدوالر .عمليًا،
االستفادة من الشق املنجز تقف على
 488ألف دوالر شهريًا ،فيما هناك
حاجة لنحو  300ألف مودم يف نهاية
املشروع.

ثالث شركات التزمت املشروع

ــ يف  2018/2/12أجرت أوجريو
مناقصة لتوريد وتركيب جتهيزات
FTTC,OLT & Active Cabinets
ومد وتوصيل شبكة ألياف ضوئية
ّ
 FTTXوالـ  Passive ODNيف كل
ّ
وقعت العقود
األراضي اللبنانية.
مع ثالث شركات بتاريخ 2018/4/12
هي PowerTech ,BMB ,Serta :على
مد
أساس اآلتي PowerTech :تلتزم ّ
الشبكة يف مناطق الشمال وعكار
بقيمة  44.7مليون دوالر (تسعري
الدوالر وفق السعر املعلن من مصرف
لبنان بتاريخ توقيع العقد) ،وBMB
مد الشبكة يف مناطق جبل لبنان
تلتزم ّ
الثالثة والنبطية بقيمة  32.8مليون
مد الشبكات يف
دوالر ،و Sertaتلتزم ّ
بريوت أ ،وبريوت ب ،وجبل لبنان ،١
وجبل لبنان  ،٢واجلنوب والبقاع بقيمة
 220.8مليون دوالر .توزيع قيمة
التلزيم واملناطق جاء على أساس
قدمتها  Sertaثم
األسعار األدنى اليت ّ
تفاوضت اإلدارة مع باقي الشركات
خلفض أسعارها من أجل تلزيم ثالث
شركات حتى ال يتم تركيز املخاطر بيد
شركة واحدة.

خدمات الـ»فايرب أوبتيك»

ــ ما اخلدمات اليت ميكن تقدميها بواسطة
شبكة فايرب أوبتيك؟ عدا عن سرعة
اإلنرتنت الفائقة ،فإن املشرتكني
يف هذه الشبكة سيمكنهم احلصول
على ّ
سلة من خدمات الداتا والصوت
والصورة .أي ميكنهم احلصول على
اشرتاك للولوج إىل شبكة اإلنرتنت
وتبادل الداتا ،كما ميكنهم االستفادة
من احلصول على خدمات الصوت عرب
اإلنرتنت ،أو على خدمات الصورة
املتلفزة أيضًا.

حتذيرات غربية من الفوضى نتيجة أداء املصارف
هيام القصيفي

رصد دوائر أمريكية وأوروبية احتماالت
التحول يف الوضع اللبناني نتيجة االزمة
املالية ،وأداء املصارف مع املودعني.
يف بلد يتفلت فيه السالح الفردي،
تشتد املخاطر كما تشتد إجراءات
املصارف.
للمرة األوىلُ ،يطرح امللف اللبناني
االجتماعي وكيفية تعامل املصارف
اللبنانية مع املودعني ،بهذا الوضوح
على طاولة دوائر أمريكية معنية بالشأن
اللبناني ،ويتحول عنوانًا أول عند جهات
أمنية أوروبية وأمريكية على السواء،
ختوفًا من تداعياته السلبية وانعكاسه
ّ
فوضى أمنية.
تقول معلومات مطلعني على مناقشات
تدور يف واشنطن ،على مستويات
ديبلوماسية وشخصيات مؤثرة يف
مراكز القرار على مستوى البيت األبيض
ووزارة اخلارجية ،إن النقاش حول
طريقة تعامل واشنطن مع لبنان منذ 17
تشرين االول تغيرّ وفق تبدل املعطيات
احمللية .فاآلراء منقسمة بني اجتاهني؛
االول يدعم «إهمال» لبنان كليًا حتى
من دون أي أسباب أو مربرات تتعلق
بالواقع السياسي أو االقتصادي ،وهذا
موقف أمريكي متقدم ال يعطي أي إحاطة
بالواقع اللبناني املتدهور ،علمًا بأن
هناك أصواتًا إقليمية تدعو اىل تغليب
هذا اخليار باعتبار أن الواليات املتحدة
وحلفاءها اخلليجيني مل يوفروا أي جهد
ملساعدة لبنان ،ماليًا واقتصاديًا ،إال
أنه بات  -بالنسبة اليهم  -غري جمد،
بعدما أثبتت االشهر االخرية عقم أي
حماولة إلنقاذه من ملفات الفساد
واالهرتاء واالنقسام السياسي.
أما االجتاه الثاني ،فال يتحدث عن
ومده باملساعدات،
ضرورة دعم لبنان
ّ
بل البقاء يف حال انتظار ملعرفة ما
ستؤول اليه االوضاع ،وما ميكن أن
تقوم به السلطات اللبنانية ،يف وقت
يسعى فيه بعض اجلهات اىل تظهري
سيئ« ،ألنه يعطي
هذا اخليار بأنه
ّ
جما ً
ال أوسع حلزب اهلل وإيران» يف
السيطرة على لبنان أكثر ،وألن التخلي
عن لبنان يعين تركه للفوضى ،وهذا ال
يفيد واشنطن وال الدول احلليفة هلا يف
املنطقة.
ومع أنه ال خيار أمريكيًا غالبًا يف الوقت
الراهن ،إال أن مسار االحداث اللبنانية،
وتدهور الوضع االجتماعي واملصريف،
جعال االمريكيني ،للمرة االوىل وفق
املعلومات ،يقفزون فوق اخليارات
السياسية ليتقدم النقاش اجلدي يف
واشنطن حول التدهور السريع الذي
بات يعيشه اللبنانيون يف أشهر قليلة،
وعالقتهم باملصارف ،بعدما اشتدت
حدة االجراءات اليت تتخذها األخرية
يف حق املودعني ،ما ينعكس سلبًا
على الضروريات االساسية احلياتية
واملعيشية .يف االسابيع االوىل اليت
تلت  17تشرين االول ،كان انشغال
الرأي العام الدولي واالقليمي مبتابعة
التظاهرات اللبنانية وكيف ميكن أن
تلعب دورًا مؤثرًا يف تغيري السلطة يف
لبنان ،ال سيما بعد استقالة الرئيس
سعد احلريري وموقف رئيس اجلمهورية
ميشال عون وحزب اهلل يف مقاربة
التحرك الشعيب .مل تكن االجراءات
املصرفية أخذت بعد هذا البعد الدولي،
ال سيما أن االيام االوىل شهدت إقفال
املصارف وحماوالت امتصاص نقمة
الناس بتطمينات وهمية .مع توسع
االحتجاجات جتاه املصارف ،ورغم كل
حماوالت التعمية الرمسية واالعالمية
املتلفزة خصوصًا ،حلقيقة االجراءات
املصرفية ،ومحاية اجليش والقوى
االمنية هلا ،انكشفت حقيقة ما جيري

داخل أروقة املصارف .مل تستطع
إجراءات السلطة السياسية واألمنية
منع توسع رقعة املعلومات اليت حيري
تداوهلا يف االعالم الغربي ،وهذا أمر
الفت يف االيام االخرية ،يتعدى مواكبة
التظاهرات وتغطية االزمة السياسية.
كذلك باتت ملفاتها حاضرة بتفاصيلها
عند الديبلوماسيني املعتمدين يف لبنان،
عما
الذين باتوا ينقلون صورة واقعية ّ
جيري يف املصارف من سياسات
مالية وأساليب معتمدة للتضييق على
خناق اللبنانيني يف اجملاالت الصحية
والغذائية واملتطلبات اليومية .وقد
وجه بعض هؤالء نصائح ،خالل لقاءات
ّ
على مستوى رفيع يف بريوت ،بضرورة
التنبه إىل ما قد تنتجه هذه االزمة
املصرفية على االرض .والبارز أيضًا أنه
مع الضغط داخل اإلدارة االمريكية حول
الوضع املصريف يف ما يتعلق حصرًا
بأدائها جتاه املودعني ،وإزاء احلمالت
املصرفية «الرمسية» لتلميع صورتها
دوليًا ،بدأت جمموعات اغرتابية لبنانية
الضغط يف شكل فاعل لتظهري ما تقوم
به هذه املصارف وتفصيل إجراءاتها
وانعكاساتها .وتقدم هذه اجملموعات
صورة شاملة عن محاية املواقع الرمسية
للمصارف وعدم استنكار القوى
السياسية كافة إلجراءاتها والتنديد بها
عالنية .وتنقل شخصيات اغرتابية فاعلة
وقائع التدهور االجتماعي الذي شهده
لبنان خالل أسابيع قليلة ،وارتفاع نسب
الفقر والعاطلني من العمل واخنفاض
املستوى املعيشي الغذائي يف شكل
مفصل .ونتيجة ذلك جرت نقاشات يف
واشنطن حول السبل اآليلة اىل تقديم
مساعدات مباشرة وحصرها بقنوات
اجتماعية حبتة ،وهو ما تؤيده عواصم
أوروبية ،باتت أكثر اطالعًا على الوضع
املصريف.

دبلوماسيون نبّهوا مسؤولني لبنانيني
اىل ما قد تخ ّلفه األزمة املصرفية على
األرض

خطورة هذه اإلحاطة ،ال تنحصر يف الشق
االجتماعي فحسب ،ألن دوائر أمنية
أوروبية على متاس مع الوضع اللبناني
الداخلي ،حذرت من خماطره االمنية،
وقد توافقت مع نظريتها االمريكية يف
إبداء اخلشية مما يقبل عليه لبنان نتيجة
الرتدي احلاصل .وقد وصلت حتذيرات
اىل معنيني بأن السلوك احلالي الذي
تعتمده املصارف لن يستغرق وقتًا
لينفجر سلبًا ،وأن تصرف السلطة حيال
املصارف والتظاهرات ال بد أن ينعكس
فوضى وتوترًا أمنيًا على املدى القريب
واملتوسط ،ما يتطلب إدارة خمتلفة
ّ
والتلطي خلف االجراءات االمنية
لألزمة.
اليت حتمي املصارف قد يعطي مفاعيل
عكسية يف بلد ينتشر فيه السالح
الفردي بكثرة ،وال سيما إذا أخذت
اليونان كمثل ملعاجلة االزمة املالية،
ألن إجراءات املصارف والسلطات فيها
بعد االزمة املالية ،عدا عن أنها حلت
ألسباب أوروبية حبتة ،واختالف ظروفها
املالية ومطالبة املودعني حبسابات
بالعملة االوروبية ،وعدم وجود فضائح
التحويالت اىل اخلارج ،حصلت يف بلد ال
حيمل مواطنوه أسلحة فردية ،إضافة اىل
أن وجود سلطة سياسية وأمنية مركزية
رد الفعل على اإلجراءات
أسهم يف كبح ّ
وعلى التدهور املالي .وهذا ليس حال
لبنان ،حيث السلطات السياسية حتمي
ّ
متفلت،
املصارف ،والسالح الفردي
ويف وقت يرتفع فيه عدد السرقات
واالعتداءات املسلحة ،وتزيد املصارف
من حدة إجراءاتها أسبوعيًا ،فرتاكم
بدورها احتقان املودعني.
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مـقاالت وتـحقيقات

بغداد ــ بريوت :حكومتا «املسار واملصري»
نور أيوب

مسى عادل عبد املهدي ،رئيسًا لوزراء
املسار «التوافقي» الذي ّ
شبيه بذاك الذي
األول /أكتوبر من عام ،2018
ٌ
العراق يف تشرين ّ
أفضى إىل تسمية حممد توفيق اّ
علوي ،مطلع الشهر احلالي .هذا
مشابه ملسار تأليف
املسار ،املنسحب على التأليف ــــ أيضًا ــــ
ٌ
مثة من يقول إن اّ
حسان دياب للحكومة اللبنانيةّ .
ٌ
«نسخة»
علوي
ّ
وحتوهلا إىل
عراقية عن دياب ،يف ظل تشابك الساحات اإلقليمية،
ّ
ّ
ٍ
ساحة واحدة ،كما جتمع القراءات املختلفة ملستجدات املنطقة.
الزميلة «األخبار» ،تنشر بعضًا من كواليس تسمية اّ
علوي لرئاسة
األيام األخرية اليت سبقت تسمية «حاكم بغداد»
الوزراء ،ونقاشات ّ
اجلديد.
إثر انطالق احلراك الشعيب يف لبنان ،يف  17تشرين األول /أكتوبر
املاضي ،وإعالن رئيس الوزراء السابق سعد الدين احلريري،
سرًا
«همس» كثريون يف العراق
استقالته أواخر الشهر عينه،
َ
ّ
بأن رئيس الوزراء (املستقيل) عادل عبد املهدي «سيلحقه يف
ّ
ٍ
لـ»ضرورات
متسكه مبوقعه
القريب العاجل» .ورغم إعالن األخري
ّ
تهيأ هؤالء للحظة استقالته .يف  29تشرين الثاني/
حتكم ذلك»،
ّ
نوفمرب املاضي ،دعت «املرجعية الدينية العليا» (آية اهلل علي
بشكل غري مباشر ــــ عبد املهدي إىل تقديم
السيستاني) ــــ
ٍ
بيان ّ
حتو ً
ال ملسار
استقالته ،فسارع إىل ذلك بعد ساعات ،عرب
شكل ّ
ٍ
العملية السياسية ،وأربك قواها احمللية ،والالعِبني اإلقليميني
حد سواء.
والدوليني على ٍّ
يف مواقفها اليت تلت احلراك الشعيب العراقي ،والذي انطلق
األول /أكتوبر املاضي ،رمست «املرجعية» خريطة
يف  1تشرين
ّ
ٍ
انتخابات يتيح متثي ًال أكرب
طريق للخروج من األزمة :إقرار قانون
ٍ
ٍ
انتخابات تشريعية مبكرة
لـ»الصغار» ،على أن ُتسند مهمة إجراء
ٍ
إصالحات ضرورية
إىل حكومة انتقالية ،أبرز مهماتها تنفيذ حزمة
وسريعة ،وإقرار املوازنة االحتادية لعام .2020
بني العاصمتني اللبنانية بريوت والعراقية بغداد ،أفضت
ٍ
أمساء كثرية.
تسيدت تلك الفرتة ،إىل «حرق»
«املراوحة» واليت
ّ
بانفراج حكومي يف العراق؛
انفراج حكومي يف لبنان
ُرهن أي
ٍ
ٍ
ٌ
عودة إىل مقولة أن «الساحتني» باتتا
والعكس صحيح .هنا،
ً
«ساحة واحدة» ،وفق منظور رعاة العمليات السياسية يف الشرق
ّ
املؤثرون اإلقليميون والدوليون
األوسط .يف الكواليس ،مل يعد
ّ
وتأثرها
يف املنطقة يؤمنون بـ»أحادية» الساحات ،بل بتشابكها
بظروف بعضها.
ُ
ّ
يف  1شباط /فرباير اجلاري ،كلف اإلدارة األمريكية «غري
حممد توفيق اّ
علوي ،لرئاسة الوزراء مرتاحة» لتكليف اّ
علوي،
ٍ
مشابه لتكليف
مسار
يف العراق ،يف
ٍ
األول /إذ تفضّل الفوضى على
عبد املهدي ،يف تشرين
ّ
«التهدئة»
أكتوبر  .2018أما آلية تأليف اّ
علوي

حسان دياب،
حلكومته العتيدة ،فستكون «مشابهة» آللية تأليف ّ
حلكومته يف لبنان ُ
األول /ديسمرب
(كّلف دياب بذلك يف  19كانون ّ
املاضي) .هذه املقاربة ،وفق مصادر سياسية عراقيةّ ،
مطلعة على
مردها إىل تشابه تكليف اّ
علوي ومن
كواليس التكليف والتأليفّ ،
ثم «الشروط» اليت وافق عليها مع تكليف دياب و»الشروط» اليت
ٍ
وافق عليها بدورهّ .
«خالصة
لكنها ،يف نهاية املطاف ،تقود إىل
بشكل عضوي ،وحتديدًا من حلظة انطالق
واحدة» :ارتباط الساحتني
ٍ
احلراك ،وصو ً
ال إىل حلظة التكليف والتأليف ،وخصوصًا أن مثة من
(مبعزل عن
يقول إن «األزمات السياسية اليت تعصف يف البلدين
ٍ
البنيوية ــــ االقتصادية ،واليت ترزح حتتها الدولة اللبنانية)،
األزمة
ّ
باتت متزامنة ،حلظة األزمة وحلظة احلل».

اّ
علوي أم الكاظمي؟

مسار تكليف اّ
جدًا ملسار تكليف عبد املهدي.
علوي ،كان مشابهًا ّ
«التيار الصدري» مقتدى
زعيم
من
(املدعومة
سائرون
فـ»كتلتا
ّ
ٌ
(ائتالف نيابي يضم الكتل املؤيدة لـ»احلشد
الصدر) والفتح
تتبنياه ،بل دعمتا ترشيحه» ،وفق مصادر ّ
ّ
مطلعة
الشعيب») مل
حتدثت إىل «األخبار» ،وال سيما أن اسم اّ
علوي كان قد ُطرح
ّ
ٌ
خمالف لفكرة «التبن»،
سابقًا يف ساحات التظاهر .هذا «الدعم»
ّ
ّ
مرشح ٍ
مرشح معظم األحزاب والقوى
أحد بعينه ،بل
فهو «ليس
ّ
«التخلي عنه يف حلظة
يسهل عليها
السياسية» ،وفق املصادر ،ما
ّ
إحراج ما ،وحتديدًا حلظة فشله يف التأليف ،أو تنفيذه جدول األعمال
ٍ
املطلوب منه» .وتضيف املصادر ،إن اخليار النهائي كان حمصورًا
بني اّ
علوي ورئيس جهاز االستخبارات مصطفى الكاظمي .أحد
ٍ
خاصة»،
ولـ»مصلحة
«األساسيني» يف مكتب عبد املهدي ،سعى،
ّ
إىل الرتويج للكاظمي لدى اإلدارة اإليرانيةّ ،
لكنه فشل يف ذلك.
«قلقة» إزاء ترشيح اّ
ً
علوي ،يف ظل
بادئ األمر ،كانت طهران
«قوة القدس» يف «احلرس الثوري»
األول» قائد
غياب «رجلها
ّ
ّ
قوات االحتالل األمريكي مع نائب
قاسم سليماني ،الذي اغتالته ّ
رئيس «هيئة احلشد الشعيب» أبو مهدي املهندس ،ورفاقهما ،يف
ثم عادت اإلدارة اإليرانية و»مشت»
بغداد مطلع العام احلاليّ .
خبيار اّ
علوي ،على قاعدة ّ
أنه «األنسب ...واملسار األفضل للخروج
ٍ
بصناعة عراقية ،ونتيجة تقارب
خمرج
فـ»هو
الراهنة»؛
األزمة
من
ٌ
العراقيني يف األسابيع القليلة املاضية» ،وفق املصادر اليت تقصد
هنا الصدر وزعيم «الفتح» هادي العامري.
ّ
الضفة األخرى ،رفض زعيم «ائتالف دولة القانون» نوري
على
ٌ
موقف تقامسه مع غرميه زعيم «حتالف النصر»
املالكي ،هذا اخليار.

حيدر العبادي ،ما ُع ّد رفض «حزب الدعوة اإلسالمية» جبناحيه ،خليار
اّ
جهات إقليمية سعت إىل إقناع املالكي بالعدول عن رأيه،
علوي.
ٌ
ّ
مرده
لكنها فشلت يف ذلك .موقفه «احلاد» من ترشيح الرجل،
ّ
إىل العالقة املتوترة اليت جتمعهما (كان اّ
علوي وزيرًا لالتصاالت
يف حكومة املالكي الثانيةّ ،
لكنه استقال من منصبه عام ،)2012
«تيار احلكمة» عمار
زعيم
كان
بدوره،
فـ»ال مكان للصلح بينهما».
ّ
بقوة ترشيح الكاظمي،
احلكيم ،رافضًا أيضًا هلذا اخليار ،فهو يدعم ّ
منذ عام  .2018تشي هذه االصطفافات «اجلديدة» داخل «البيت
ٍ
جبهة ُمعارضة «غري منسجمة» ،وال سيما
الشيعي» ،بإمكان تشكيل
أن ما جيمعها هو املصلحة اآلنية.
ّ

شروط «قاسية»

سبقت التسمية مفاوضات قاسية ،بني «سائرون» و»الفتح»،
أو ً
ال ،و»سائرون ــــ الفتح» واألحزاب والقوى السياسية األخرى،
ّ
ثانيًا ،وذلك إزاء مهمات احلكومة املرتقبة وآلية تشكيلها .أبلغ
مكونات
أن معظم
املفاوضون عن الصدر والعامري ،اآلخرينّ ،
ّ
«البيت الشيعي» «تنازلت» عن ّ
حقها يف تسمية وزرائها ،وهذا
«املعيار» سينسحب على اجلميع .وأبلغوا أيضًا ،ومن باب «حتقيق
ً
وزارية أو منصبًا
حقيبة
أن من يضغط ليكسب
التوازن /الضمانة»ّ ،
ّ
األول يف إحدى
ما ،سيواجه بسحب «الغطاء التشريعي» عن منصبه ّ
السن»
الرئاسات الثالث .فلو
أصر ــــ مث ًال ــــ أحد ّ
مكونات «البيت ُ
ّ
مكسب له يف حكومة اّ
الرد سيكون يف
علوي ،فإن
على حتصيل
ٍ
ّ
الربملان ،بسحب الغطاء عن رئيسه حممد احللبوسي ،وكذلك األمر
بالنسبة إىل «البيت الكردي» ورئيس اجلمهورية برهم صاحل.
هدف هذا الشرط ــــ وفق املصادر ــــ إطالق يد اّ
علوي يف عملية
التأليف ،وتسهيل مسار اختيار وزراء تكنوقراط ،ورفض «جتديد
الثقة» ألي وزيٍر سابق .وذلك إضافة إىل تعزيز احلضور النسوي
ٍ
بوجوه شبابية من «احلراك املعتدل».
يف الفريق الوزاري ،وتطعيمه
وينقل ّ
مطلعون أن املفاوضني ،دعوا اجلميع ــــ وعلى رأسهم صاحل
اّ
وعلوي واحللبوسي ــــ إىل االستفادة من درس عبد املهدي،
ّ
بقوة «الفريق التنفيذي» ،كي يكون
وحتديدًا يف الشق
املتعلق ّ
عام ًال مساعدًا يف جناحه ،ال فشله ،ويساهم يف انتقاء الوزراء
املناسبني حلقائبهم .وينقل هؤالء ّ
شددوا على ضرورة أن
أنهم
ّ
حيظى الفريق التنفيذي بصالحيات «معقولة ال مطلقة» ،تعمل إلجناح
التجربة ،على أن يلتزم الرئيس
ّ
املكلف بالشروط اآلتية:
 -1هذه الوالية هي األوىل
ّ
يتسنم هذا
واألخرية ملن
املنصب ،ولن ُي ّ
رشح يف

يتعهـّد الرئيس املك ّلف
واألحزاب والقوى
السياسية بأن يكونوا
«صريحني» مع الشارع

املستقبل ألي والية أخرى
 -2هذه احلكومة أشبه ألن تكون حكومة انتقالية ،مهمتها إجراء
انتخابات مبكرة
ّ
خاصًا به ،أو يدعم
يؤسس حزبًا
املكلف بأن ال
يتعهد الرئيس
-3
ّ
ّ
ّ
بشكل مباشر أو غري مباشر
حزبًا
ٍ
ٍ
مبعزل عن
تبعات اسرتاتيجية
قرار ذي
 -4ال يتخذ الرئيس أي
ٍ
ٍ
ّ
املتعلقة بعالقات العراق مع إقليمه
القوى السياسية ،وحتديدًا تلك
والغرب
 -5أن يكون الرئيس على جهوزية لـ»االستضافة» يف الربملان،
ويف اللحظة اليت تريدها الكتل ،من باب املساءلة ال املناكفة
يتعهد الرئيس واألحزاب والقوى السياسية بأن يكونوا
-6
ّ
ّ
حيق له
إن من خيالف هذا االتفاق
«صرحيني» مع الشارع ،حبيث ّ
إطالع الرأي العام على ذلك

مواجه ٌة وشيك ٌة بني بغداد وأربيل؟

إثر تكليف اّ
علوي ،سارعت ٌ
كل من طهران وواشنطن إىل مباركة
ّ
فإن اإلدارة
اخلطوة ،ودعم الرئيس املكلف .لكن ،وفق املعلوماتّ ،
ّ
خيار
تفضل الفوضى على أي
األمريكية «غري مرتاحة» لذلك ،إذ
ٍ
من شأنه «التهدئة» ،وهذا ما برز يف دعوات الصدر إىل أنصاره،
ملساندة القوات األمنية يف إطار «ضبط الشارع» ،واملساهمة يف
عودة احلياة إىل طبيعتها .وتشري املعلومات إىل أن جدول أعمال
ٍ
انتخابات تشريعية
جدًا :إجراء
احلكومة املرتقبة سيكون حمدودًا ّ
مبكرة ،ويف أقرب فرصة ممكنة ،بعد حسم شكل القانون االنتخابي
و»املفوضية املستقلة العليا لالنتخابات» ،إضافة إىل إقرار قانون
سلم اّ
وترجح التقديرات أن ُي ّ
علوي
املوازنة االحتادية لعام .2020
ّ
خلفه يف رئاسة احلكومة عام  ،2022على أن تجُ رى االنتخابات يف
ٍ
ونصف تقريبًا ،تليها «العملية الدستورية» من
عام
غضون عام إىل ٍ
النواب إىل تشكيل «الكتلة الربملانية األكرب» ،فالنقاشات
َق َس ِم
ّ
ً
ّ
مسار حيتاج إىل
وختاما مع تسمية املرشح وتأليفه حلكومته ،يف
ٍ
حواىل  4أشهر.
وينقل عن مطلعني قوهلم إن حكومة اّ
علوي لن تكون حكومة
ُ
ٌ
بشكل
حكومة تعاجل ملفات الفساد
إصالحات حقيقية أو جذرية ،إمنا
ٍ
التحدي األبرز ،فسيكون
عاجل وسريع .أما «اإلصالح الكبري» أو
ّ
ّ
املتعلق حبصة
يف صياغة املوازنة االحتادية ،وحتديدًا يف الشق
«إقليم كردستان» منها ،وخفضها إىل أقل من  17يف املئة ،بعدما
نكثت أربيل بوعودها جتاه بغداد .إذ كان «االتفاق» قد قضى بأن
ُت ّ
سلم أربيل واردات مبيع  250ألف برميل نفط يوميًا إىل العاصمة
حصتها من املوازنة من  12يف املئة إىل
االحتادية ،مقابل رفع نسبة ّ
 17يف املئة .يف هذا السياق ،تشري املعلومات إىل عزم األحزاب
«التشدد» يف التعامل مع «اإلقليم» ،وعدم
والقوى يف بغداد على
ّ
تكرار سيناريو «الرتاخي» ،الذي كان قد بدأ مع العبادي وانتهى
مع عبد املهدي.

إردوغان يردّ من أوكرانيا :مل ولن نعرتف بض ّم القرم!
حسني محلي

هدد الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان ،دمشق،
بعد أن
ّ
وتوعدها باالنتقام منها ملقتل مخسة من اجلنود وثالثة موظفني
ّ
مدنيني أتراك وإصابة  7آخرين جبروح ،قام وزير الدفاع خلوصي
آكار ،وقادة القوات املسلحة ،بزيارة املواقع العسكرية الرتكية
على احلدود مع سوريا ،بالقرب من مناطق االشتباك بني اجليش
َ
حميطي إدلب وحلب.
السوري والفصائل املسلحة املختلفة يف
هناكّ ،
اتهم آكار اجلانب الروسي بـ»الكذب» ،وقال« :لقد أبلغنا
ً
بتحركات الوحدات الرتكية يف املنطقة»،
تني،
ومر
،
ا
مسبق
الروس
ّ
ّ
أدى إىل مقتل
وأضاف:
«الرد الرتكي على عدوان اجليش السوري ّ
ّ
 76من العساكر السوريني».
جاءت زيارة اجلنراالت تذكريًا بالزيارة اليت قام بها قائد القوات
الربية أتيال أتاش ،يف  16أيلول  ،1998إىل مدينة الرحيانية على
ّ
وهدد بالقيام
تفقد الوحدات الرتكية
احلدود السورية ،حيث
ّ
«العمال
حزب
زعيم
تطرد
مل
إذا
سوريا
ضد
بعمل عسكري مباشر
ّ
ّ
الكردستاني» ،عبد اهلل أوجالن ،الذي كان يقيم يف دمشق،
فغادرها يف  9تشرين األول (وهو اليوم نفسه الذي دخل فيه
اجليش الرتكي شرقي الفرات بعد  20عامًا!)ّ .
وقع الطرفان بعد
ذلك ،يف  22تشرين األول  ،1988على «اتفاقية أضنة» اليت
«العمال الكردستاني»
ضد
تضمنت التنسيق والتعاون املشرتك
ّ
ّ
ّ
تهدد أمن الدولتني.
وباقي التنظيمات «اإلرهابية» اليت
ّ
وقال إردوغان ،األسبوع املاضي ،إن «هذه االتفاقية تعرتف
للقوات الرتكية بالبقاء يف سوريا إىل ما تشاء» .وناشد اجلانب
الروسي اختاذ موقف واضح إلجبار اجليش السوري على وقف
وهدد بإلغاء اتفاقيات «أستانا»
عملياته العسكرية يف املنطقة،
ّ
و»سوتشي» ،معتربًا أن روسيا مل تلتزم بها .ومن العاصمة
للرد برًا وجوًا على
األوكرانية كييف ،أكد إردوغان «استعداد تركيا
ّ
أي عدوان سوري على القوات الرتكية املوجودة يف املنطقة»،
ّ
ّ
وتوقع نزوح حواىل مليون سوري من إدلب وحميطها ،مشريًا
خميمات داخل األراضي
إىل دراسة إمكانية «استضافة هؤالء يف
ّ
السورية وقرب احلدود مع تركيا» .ومل يهمل الرئيس الرتكي
إرسال إشارات واضحة إىل موسكو ،إذ قال« :تركيا مل ولن تعرتف
بضم روسيا منطقة القرم إليها يف  18آذار .»2014
ّ
واعتربت األوساط الدبلوماسية توقيت الزيارة مقصودًا من
إردوغان ،إذ تشهد عالقاته بنظريه الروسي فالدميري بوتني فتورًا
وتوترًا أحيانًا ،بسبب آخر التطورات يف إدلب ،بعد أن رفضت
موسكو وقف العمليات العسكرية السورية والروسية املشرتكة
يف املنطقة .والتقى إردوغان يف كييف مع مجيل قرمللي أوغلو،
زعيم أتراك القرم ،وحبث معه تفاصيل الدعم الرتكي هلم .كما
حبث مع نظريه األوكراني فولودميري زيلينسكي املزيد من إمكانيات
وأهمها العسكرية .وحتدثت
التعاون املشرتك يف خمتلف اجملاالت،
ّ
املعلومات الصحافية عن مساعدات مالية بقيمة  200مليون دوالر
قدمتها أنقرة للجيش األوكراني .كما سبق أن أفادت املعلومات
ّ
باتفاق ّ
وقعت عليه شركة الطائرات املسيرّ ة اليت ميلكها سلجوك
بريقدار ،صهر إردوغان ،بهدف تطوير هذه الطائرات والتعاون
حمركات الطائرات والدبابات اليت تسعى أنقرة
املشرتك يف جمال ّ
إىل تصنيعها ،بعد رفض الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا
مساعدتها يف هذا اجملال.

تستبعد أوساط الرئيس الرتكي تراجعه عن موقفه الحالي

وترى األوساط الدبلوماسية يف مساعي إردوغان للتنسيق
والتعاون مع كييف ورقة يريد أن يساوم بها بوتني ،وهو ما
ضم
سعت إليه أنقرة أواسط الشهر املاضي ،عندما دعت إىل
ّ
جورجيا اليت هلا مشاكل حدودية مع روسيا إىل «احللف األطلسي».
وكانت أوساط املعارضة الرتكية اتهمت الرئيس بالعمل على شق
قناة تربط البحر األسود ببحر مرمرة ،حبيث تستطيع السفن احلربية
األمريكية واألطلسية املرور من هذه القناة ،وهو ما متنعه اتفاقية
معينة ملرور السفن
«مونرتو» لعام  ،1936واليت تضع شروطًا
ّ
وحتدد أحجامها ومحوالتها ،وال تسمح
احلربية من مضيق البوسفور
ّ
هلا بالبقاء يف البحر األسود سوى  20يومًا .واجلدير ذكره أن
الواليات املتحدة تريد مترير سفنها وغواصاتها من القناة اجلديدة
إىل البحر األسود لتبقى يف موانئ رومانيا وبلغاريا ،وهما دولتان
ويهدد أمنها
عضوان يف «األطلسي» ،وهو ما سيزعج موسكو
ّ
سيتحول يف هذه احلالة إىل حبرية
القومي يف البحر األسود ،الذي
ّ
حبرية فيه ومنه باجتاه
أطلسية ومينع على السفن الروسية
التحرك ّ
ّ
البحر املتوسط.
جاءت املفاجأة يف مقال كتبه برهان الدين دومان يف موقع «معهد
سيتا للدراسات االسرتاتيجية» املوالي إلردوغان ،إذ استنجد دومان
للتصدي
بالواليات املتحدة واالحتاد األوروبي ،وأملانيا بالذات،
ّ
ملشاريع روسيا وخمططاتها يف سوريا واملنطقة ،يف إشارة منه
إىل تغيري حمتمل وقريب يف العالقات الرتكية ــ الروسية يف
حال فشل احلوار املكثف بني أنقرة وموسكو ملواجهة التطورات
السريعة واخلطرية يف إدلب ،مع استمرار العمليات العسكرية
السورية ومقتل اجلنود األتراك .تستبعد أوساط إردوغان تراجعه
عن موقفه احلالي ،وذلك بعد أن جنح يف شحن املشاعر القومية
يف الشارعني السياسي والشعيب .فقد أكد حليفه زعيم حزب
«احلركة القومية» ،دولت بهجلي« ،ضرورة تلقني األسد درسًا لن
ّ
والتخلص منه» ،فيما أعلنت أحزاب املعارضة استنكارها
ينساه
لـ»العدوان السوري».

صفحة 12

Saturday 8 February 2020

الـسبت  8شــباط 2020

Page 12

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

ال طوابع يف السوق :احل ّق على «املالية»! إسرائيل أيضاً ال تريد «صفقة القرن»!
طوني عيسى

لـيا القـزي
الطوابع املالية مقطوعة من األسواق .من يسأل
إن الكميات
من املواطنني عن السببُ ،يقال له ّ
اجلديدة مل تصدر بعد .وزارة املالية تأخرت يف
تلزيم الشركة الطابعة ،واألخرية مل ُتنفذ بعد
العقد ،ما أنتج األزمة.
ُيعيد هذا األمر طرح السؤال عن املناقصة اليت
نية
مل جُتَر بعد ،يف ضوء احلديث عن وجود ّ
لـ»تعليب» مناقصة على قياس إحدى املطابع
األوروبية.
يف فئة «الضرائب غري ُ
املباشرة» ،على موقع
وزارة املاليةُ ،تدرج الطوابع املالية .هي غالبًا
رسوم ،ال يشعر املواطن بـ»وطأتها املادية»
ٌ
ّ
تدر املليارات على خزينة الدولة.
كثريًا،
ولكنها ّ
دخل» ّ
دول عديدة،
«مصدر
توقف العمل به يف
ٍ
ٍ
ولكن يف لبنان ال يزال من املوارد األساسية
للدولة .يف ضوء األزمة االقتصادية احلالية،
و»الشح املالي» يف اخلزينة ،وحاجتها إىل تعزيز
ّ
اإليراداتُ ...فقدت فئات عديدة من الطوابع من
ليمس
يتعدى املالية العامة،
السوق .أثر ذلك
ّ
ّ
ّ
ً
تعطل معامالتهم ،أو
مباشرة ،نتيجة
املواطنني
تكبيدهم رسومًا إضافية ،الضطرارهم إىل شراء
طوابع من فئات أغلى أو بأعداد أكثر ،حبسب
حاجة املعاملة.
كيف نشأت أزمة الطوابع؟ «التلزيم األخري ّ
تأخر
كثريًا ،ولكن جيب أن تبدأ عملية تسليم الطوابع
يف األيام املقبلة» .الشركة املسؤولة هي دار
لبنان للطباعة والنشر ،اليت كان من املفرتض
أن ُت ّ
سلم مثانية ماليني طابع .انقضت املهلة
ّ
من دون أن ُتنفذ دار لبنان العقد «ألنها غري
جُم ّهزة وال متلك اخلربة الكافية» ،حبسب مصادر
ً
ُ
ستسلم «لن
أن الكمية اليت
متابعةُ ،م
ضيفة ّ
تكفي ألكثر من ثالثة أشهر ،لتعود بعدها األزمة
إىل الظهور» .من جهته ،يقول الوزير السابق
علي حسن خليل ّ
إنه بعد أن ُأجريت مناقصة
ّ
جديدة يف الصيف« ،وقبل أن يتم فضها يف
إدارة املناقصات ،جاءت نقابة أصحاب املطابع
مع وزير الصناعة يومها وائل أبو فاعور ،طالبة
تعديل دفرت الشروط إلعطاء األولوية للمطابع
تريثنا يف األمر وأجرينا مناقصة مؤقتة
اللبنانيةّ .
وحمدودة بكمية قليلة .الشركة تأخرت بالتسليم
وأرسلنا هلا إنذارًا».
عمليًا ،بدأت أزمة الطوابع منذ الـ ،2015حني
وافق ديوان احملاسبة على عقد اتفاق رضائي
لطباعة  780مليون طابع مالي مببلغ  10مليارات
لرية .وقد ُأحيل العقد إىل الوزير علي حسن
خليل لتوقيعه وتنفيذه .يومها ،مل ُيشارك يف
تقديم األسعار إال شركتا «اخلوري للتجارة»
و»مطبعة أنيس» ،بعد أن جرى إغفال تبليغ
وحصر االستدعاء
شركات ترغب يف املنافسةُ ،
خبمس شركات (راجع «األخبار» ،عدد  12أيلول
 ،)2015مل تكن شركة «اينكريبت» (لصاحبها
النائب السابق حممد األمني عيتاني ويديرها ابنه
املتعهدة طباعة الطوابع منذ العام ،1999
هشام)
ّ
ً
نية «إلخراج
واحدة منها .ملاذا؟ حُيكى عن وجود ّ
اينكريبت من السوق ،لصاحل إحدى املطابع
األوروبية ،اليت كانت ستتعاون معها الشركة
الفائزة باالتفاق الرضائي».
أن «جريدة األخبار
أن علي حسن خليل يوضح ّ
إال ّ
نشرت يومها ّ
أنه يوجد مالحظات على الشخص
الذي رست عليه املناقصة اليت ُتنظم للمرة
األوىل منذ  20سنة ،وتوقفت املناقصة بعد أن
طلبنا من ديوان احملاسبة ذلك ،يف حال وجود
مالحظات عليها».
ّ
حلت مكان االتفاق الرضائي عملية تلزيم
بالفاتورة لكلفة ال تتخطى  50ألف دوالر .خسرت
قدمت السعر
«اينكريبت» ،لصاحل الشركة اليت ّ
األدنى ،وهي دار لبنان ،علمًا ّ
بأنه يف الـ،2015
ً
وينص على
«كان عقد اينكريبت جُم ّددًا حديثا،
ّ
أن ُت ّ
سلم الكميات ُ
املتفق عليها لصاحل وزارة
املال على مراحل» .آخر مرحلة من التنفيذ ،كانت
فسر
يف النصف األول من الـ ،2019وهذا ما ُي ّ
تأخر ظهور األزمة حتى آذار الـ 2019وبداية العام
احلالي.
خالل األشهر املاضية ،كانت وزارة املالية حُتاول

إجراء مناقصة عمومية لتلزيم تقديم طوابع مالية،
من دون نتيجة .يف حزيران  2019كانت احملاولة
ردت دائرة املناقصات يف التفتيش
األوىلّ .
املركزي دفرت الشروط ،بعد أن وضعت مالحظاتها
عليه .وقد ضغطت نقابة الطباعة يف لبنان إللغاء
املناقصة لسببني رئيسيني« :أو ً
ال ،املدة اليت
تفصل بني اإلعالن عن املناقصة وإجرائها قصرية
تود االشرتاك
إىل درجة ال تسمح للمطابع اليت ّ
بها بدراسة التكلفة وتقديم األسعار املناسبة.
شرع الباب واسعًا
وثانيًاّ ،
إن دفرت الشروط قد ّ
أمام املطابع األجنبية ُ
لتنافس املطابع الوطنية».
تراجعت «املالية»ُ ،
لتعيد إرسال دفرت شروط
عدل يف  26كانون األول املاضي ،إال ّ
أنه كان
ُم ّ
لدائرة املناقصات مالحظاتها أيضًا ،وقد أرسلتها
إىل «املالية» يف  15كانون الثاني  ،2020وما
زالت بانتظار اجلواب.
 14تعدي ًال طالبت بها دائرة املناقصات،
أبرزها:
 إضافة مادة إىل دفرت الشروط تتضمن إمكانيةاشرتاك مديرية الشؤون اجلغرافية  -اجليش
بناء على التعميم الرقم
اللبناني يف املناقصة،
ً
 97/20الصادر عن رئاسة جملس الوزراء ،ويطلب
فيه إىل مجيع اإلدارات العامة واملؤسسات
العامة والبلديات اعتماد هذه املطابعُ .
وتضيف
أن اهلدف من هذا التعديل
املصادر لـ»األخبار» ّ
هو «تقديم أسعار ُمتدنية ،وهكذا يكون هامش
أن أحد
الربح آي ًال ملصلحة الدولة نفسها» ،إال ّ
العاملني يف جمال الطباعة ينفي أن يكون لدى
مديرية الشؤون اجلغرافية هذه اإلمكانيات،
«فهي تلجأ إىل املطابع اخلاصة للقيام بعدد من
العمليات املشابهة لطباعة الطوابع».

أرسلت دائرة املناقصات مالحظاتها إىل
«املالية» يف  15كانون الثاني

 إضافة مادة إىل دفرت الشروط تنص علىأن ُيسمح للجنة التلزيم بإحالة املستندات الفنية
والعينات ُ
املقدمة من العارضني إىل خبري فين أو
جلنة خرباء يف جمال املطابع وطباعة الطوابع...
على أن ُتعينها إدارة املناقصات.
 إضافة الرسوم اجلمركية وكلفة الشحن والنقل،ال سيما يف حال االسترياد ،إىل السعر ُ
قدم
امل ّ
من العارض.
 اشرتاط أن حيصل العارض األجنيب على إفادةمن وزارة االقتصاد والتجارة ُتفيد ّ
بأنه حيق له
بناء على قانون مقاطعة
االشرتاك يف الصفقة
ً
العدو اإلسرائيلي.
 ختفيض قيمة التأمني املؤقت من  100مليونكحد أقصى ،توسيعًا
لرية إىل  50مليون لرية،
ّ
لدائرة املنافسة.
قدم األسعار بالعملة اللبنانية فقط ،وتعديل
 ُت ّاملادة  16يف دفرت الشروط ،اليت كانت تذكر
ّ
أنه «إذا طرأ تعديل يف سعر صرف اللرية،
ُيدفع مثن الطوابع يف حال كانت بالعملة األجنبية
حبسب سعر صرف الدوالر املتداول يف مصرف
لبنان بتاريخ الدفع أو التحويل املصريف».
 تفضيل حصر املنافسة باملطابع احمللية ،ويفحال اإلصرار على فتح باب املنافسة أمام املطابع
األجنبية ،إعطاء األفضلية للمطابع اللبنانية بنسبة
 ،%10بد ً
ال من  .%5وتقول املصادر يف هذا
اإلطار ّ
إنه «لدينا عدد كاف من املطابع ،ومن غري
املفهوم أن يتم اإلصرار يف هذه الظروف على
أن مصاريفها ستكون
مطابع أجنبية من املؤكد ّ
أكرب ،ما سينعكس على السعر الذي تدفعه
الدولة».
 مل تدل التجربة على حصول خلل كبري يفالتقنيات املعتمدة ،لذلك مل جتد دائرة املناقصات
داعيًا إلدخال تقنيات عالية التكلفة.
 يف الفقرة حول «غرفة التخزين» ،وردتعبارة «حيطان مزدوجة من اخلرسانة املسلحة
ضد االنفجارات» .بالنسبة إىل دائرة
مع جتويف
ّ
املناقصات ،جيب توضيح مدى احلاجة إىل هذه
اخلاصية وتأثريها على السعر واملنافسة،
وإمكانية أن تكون الغرف جمهزة حتت األرض
معزولة وحممية.

با لتأ كيد ،
ا
ل
كان
إ سر ا ئيليو ن
ّ
يتوقعون أال
مَينح الرئيس
الفلسطنيي 
حممود عباس
موافقته على
«صفقة القرن
ألسباب
»
خمتلفة .وهم
يعرفون أيضًا
أنه إذا مل ِّ
يوقع
هذا االتفاق
بصفته الطرف

الثاني املعين ،فإنه سيبقى غري قابل للتنفيذ
من ناحية قانونية.
على األرجح ،عندما َت َ
وافق الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل
بنيامني نتنياهو على إعالن «الصفقة» ،يف
هذا التوقيت ،كانا يعرفان مسبقًا أن ال
جمال لتطبيق املضامني الضخمة الواردة يف
صفحاتها الـ 181يف هذه املرحلة ،واليت حتتاج
إىل مزيد من عمليات اإلنضاج.
إذًا ،ملاذا مت اإلعالن عنها؟ هل هي الضرورات
تردد؟
السياسية الداخلية يف كال البلدين ،كما َّ
أي حاجة ترامب إىل صدمة إجيابية يف الرأي
ّ
العام األمريكي تدعم وضعه على أبواب معركته
الرئاسية الثانية ،وحاجة نتنياهو إىل صدمة
مماثلة على أبواباالنتخابات التشريعية الثالثة
مطلع آذار املقبل؟
كثري من اخلرباء يقولون :إذا تعاطى الفلسطينيون
والعرب مع الصفقة من هذه الزاوية
الضيقة
ّ
فإنهم سيقعون يف خطأ التقدير ،متامًا كالذين
أن الصفقة ُو ِج َدت
لتطبق حبذافريها
يعتقدون ّ
َّ
اآلن،
وأن إسرائيل ستمارس كل ضغوطها
ّ
هلذه الغاية ،يف اعتبارها
التصور النهائي
ّ
للتسوية مع الفلسطينيني.
رجح أن تكون
ويف الواقع ،وفق هؤالء اخلرباءُ ،ي َّ
«صفقة القرن» حمطة أخرى يف سلسلة حمطات
التسوية ،أو حماوالت التسوية ،املستمرة منذ
أدت يف النهاية إىل
إنشاء إسرائيل ،واليت ّ
تآكل اجلغرافيا والشخصية الفلسطينية يف
شكل بطيء ،ولكن تدرجييَ ،
ص ُعب فيه
وت ْ
العودة إىل الوراء.
يف العام  ،1948صدر القرار الدولي ،194
القاضي بتقسيم فلسطني دولتني %55 :منها
إلسرائيل و %45تبقى لفلسطني .لكن القرار
مل ُي َن َّفذ .ويف العام  ،1967أبقى القرار %242
لفلسطني مساحة أصغر ،ولكن غري حمددة
بسبب اخلالف على الرتمجة بني االنسحاب من
«أراض
«األراضي احملتلة» واالنسحاب من
ٍ
حمتلة».
أما يفأوسلو  ،1994فلم يتجاوز احلجم املعطى
أن احلروب العربية -
للفلسطينيني  ،%15علمًا ّ
اإلسرائيلية مسحت إلسرائيل بتوسيع أراضيها
خارج فلسطني التارخيية ،وخصوصًا يف سيناء
َ
اليت عادت
وأخلتها مبوجب اتفاقية كمب
ن السوري الذي َ
ض ّمته.
ديفيد ،واجلوال 
التحول الذي طرأ على مدى  73عامًا ال
لكن
ّ
ّ
يقتصر على مساحات األراضي بل
يتعداها
ّ
إىل مفهوم الشخصية الوطنية الفلسطينية.
فبني  1947و 2010تراجعت اهلوامش املعطاة
للفلسطينيني يف ما يتعلق بدولتهم املرجتاة
ومدى متتعها بالقوة ومستوى االستقالل.
يف البداية كان احلديث عن كيان متماسك له
مواصفات الدولة ،فبات عن سلطة حكم ذاتي،
ثم عن جمرد سلطات إدارية حملية متقطعة وال
تتمتع مبيزات السيادة .وحصل اإلسرائيليون
موحدة
على تغطية دولية أوسع العتمادالقد 
س ّ
عاصمة هلم وزيادة املستوطنات بكثافة يف 

الضفة الغربية.
وهناك ورشة تشريعية ساخنة جيري تنفيذها
يف إسرائيل منذ سنوات لتهويد الدولة ،وهذا
يعين عزل العامل الدميوغرايف حبيث ال يؤدي
إىل ضرب اخلطة اإلسرائيلية.
فالفلسطينيون يف العامل تضاعفت أعدادهم
من  1.4مليون نسمة يف العام  1948إىل
حنو  13مليونًا ،بينهم حنو  3ماليني يف
الضفة الغربية والقدس .ومن خالل زيادة
املستوطنات ،يريد اإلسرائيليون
احلد من تأثري
ّ
اخللل الدميوغرايف ،بل القنبلة الدميوغرافية
أن املستوطنات نفسها ّ
تت ِ
صف
هناك ،علمًا ّ
خبصوبة دميوغرافية أيضًا.
ّ
أن املشروع النهائي الذي يعمل
ومثة من يعتقد ّ
له اإلسرائيليون هو «الرتانسفري» الفلسطيين
من الضفة الغربية إىل الضفة الشرقية ،أي
ّ
تلقى يف
إىل األردن الذي
نص «صفقة
ّ
القرن» تهنئة حارة وتشجيعًا على تطبيعه إقامة
عر َ
ض له
الفلسطينيني ،مقابل انتقاد واضح َت ّ
ن ومطالبة بتغيري النهج يف هذا امللف.
لبنا 
أن إسرائيل هي اليت َ
ماطلت يف
فما يبدو هو ّ
املرحلة السابقة يف إعالن الصفقة ألنها أرادت
إنضاج الظروف :على األرض ،مستوطنات
إضافية يف الضفة ،ويف السياسة حتصيل
موافقات عربية شبه شاملة ،من األردن ومصر
إىل اخللي ج والغرب العربيني ،مع استعدادات
واضحة للتطبيع والتمويل.
أن ُ
املستتبعات ،على هامش
ومثة من يعتقد ّ
الصفقة ،رمبا تكون أكثر أهمية إلسرائيل
صك
من الصفقة نفسها .فاحلصول على َ
أمريكي وعربي ودولي يعرتف بهذه احلدود من
ٍ
الشخصية الفلسطينية ،أرضًا وشعبًا،
بتغطية
ومتويل عربينيُ ،يعترب يف ذاته مكسبًا كبرياً
أن املفاوضة حول أي خطوة
هلا ،على أساس ّ
مقبلة تنطلق من هذه النقطة ،حيث ال عودة
إىل الوراء.
أن
من هنا ميكن إدراك ما قاله ترامب عن ّ
هذه الفرصة هي األخرية للفلسطينيني .ففي
الواقع ،بعد مسار التنازل والقضم املستمر
على مدى  7عقود ،مل َي ُعد ممكنًا ّ
توقع احلدود
اليت
سيطلب من الفلسطينيني أن يرتاجعوا
ُ
إليها يف أي مشروع تسوية مقبل .فال شيء
سيبقى هلم من فلسطني ،تقريبًا.
إن سياسة القضم ال تزعج
وعلى األرجحّ ،
إسرائيل
ألن األمثان ُتدفع من جيوب
ّ
فقط،
الفلسطينيني
وألن عامل الوقت ال
ّ
يؤذيها يف شيء ،ولو طال سنوات وعقودًا
أخرى.
أن ما متنحه الصفقة
من هنا ،يسود االعتقاد ّ
للفلسطينيني يف الضفة الغربية ،على رغم
أنه ُ
«فتات» ،يرفضه اإلسرائيليون يف العمق
ّ
للتخلص منه كما ّ
وسيعملون
ختلصوا من كل
التسويات السابقة ،سواء أتى الرفض من
جانبهم أو من اجلانب الفلسطيين .وهنا مأزق
الفلسطينيني :ماذا عليهم أن يفعلوا ،وقد
باتت كل املسارات خاسرة؟
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مـقاالت وتـحقيقات

احلريريون سقطوا ...ماذا عن احلريرية
نـجـيب نـصر اهلل
شوه ،لتغريت األحوال
فرغ اللحظة احلراكية اجمليدة ،أو ُت ّ
لو مل ُت ّ
كثريًا أو قلي ًال .وألمكن إطالق النقاش املمنوع حول ضرورة
وواجب اإلمساك باملصري اللبناني ،وتاليًا العربي ،بعيدًا عن
منظومة التبعية الغربية الصلبة وأثقاهلا احلاجزة واملانعة .ولو
ُوجدت القيادات الوطنية املسؤولة والواعية لتوازنات القوى،
وتداخل أزمات املنطقة وترابطها الوريدي مع سياسات املركز
االستعماري الغربي ،ألمكن كسر األقفال الغربية وفتح الباب،
ولو جزئيًا ،أمام إمكان حتويل املستحيل اللبناني إىل ممكن عربي
ويقدم مثا ً
ال عن قدرة اجلمع
حترري يكسر القيود املفروضة،
ّ
ّ
ّ
التطلب الوطين  -القومي واإلمكان والدميقراطي املمنوع
بني
أمريكيًا.
يتجرأ مطرب «البلد ماشي» و»لعيونك» (وأمثاله من أيتام
عندما
ّ
يتصدى له
احلريرية) ،على ادعاء االنتساب إىل «احلراك» ،وال
ّ
أحد ولو بكلمة حتى ال نقول أكثر ،فهذا يعين أن هناك مشكلة
كبرية ،وعطبًا أخالقيًا فادحًاُ ،يسأل عنهما «احلراك» وأهله قبل أن
ُيسأل عنها املطرب الذي جتمع اآلراء املتنافرة على اعتباره واحدًا
زينت
من أفراد اجلوقة ،أو احلاشية «اإلعالمية  -الثقافية» ،اليت ّ
جلرائم احلريرية ،وأوالها جرمية مصادرة العاصمة بريوت وتشويه
معاملها وسرقة قلبها وتدمري نسيجها وتهجري ناسها واسرتهان
مستقبلها...
ّ
شك .فاحلطام ميأل األرجاء .والبلد الصغري
الكلفة باهظة وال
ّ
وتعذر احللول ،يكابد،
احملاصر ،تكوينيًا ،بانفجار األزمات الدورية
اليوم ،للخروج من جحيم الطاعون احلريري الذي ضرب قبل أكثر
احلية،
من ثالثة عقود ،وفتك مبفاصل االجتماع ،ونال من خالياه
ّ
حررت األرض وأقامت الردع،
وكاد لوال بقية من وطنية ومقاومة ّ
الذي ال ُيقدر بثمن ،أن ُيقضى عليه قضاء مربمًا.
ّ
شك .فاخلراب العميم الذي أورثتنا إياه
الكلفة باهظة وال
ومسمها ،من السياسة
احلريرية مل يرتك ناحية وصل إليها إال
ّ
إىل االقتصاد إىل اإلعالم ...وأحاهلا إىل َيباب كامل .الغضب
فجرته تظاهرات « 17تشرين» ،ومشل مفاصل اخلريطة كاد،
الذي ّ
حتوالت
لو ُوجدت القوى
احلية واملسؤولة ،أن يفتح الباب على ّ
ّ
تارخيية تقطع ،بهذه الصورة أو تلك ،مع ذهنيات وممارسات،
الرتدد واملراوحة ،وغريها
قبل أن نقول سياسات .إال أنها نتيجة
ّ
من األفعال املقصودة أو «العفوية» ،مل تفعل غري «شرعنة»
الذهنيات واملمارسات وحتى السياسات السابقة عليها وإعادة
تكريسها .لكن ،مع ذلك ،يبقى أن هلذه الغضبة غري املسبوقة
ّ
وخفة وانعدام خيال...
لبنانيًا ،ورغم كل ما اعرتاها من صبيانية
فوائد ّ
تبشر  -وهذا منجز ُيبنى عليه  -بسقوط الكثري من األوهام
ولوثت معاش أهله ،بل
ومعها األكاذيب اليت حكمت اجتماع البلد ّ
ّ
ومكنت لصوص العامل وبعض ّ
شذاذ اآلفاق من النفاذ واإلمساك
والسيطرة .ومع ذلك ،يبقى أن املهم هو جتاوز احلريرية وطي
صفحتها القامتة .وهذا ،رغم كل ما ُأحرز ،مل ُينجز متامًا بعد،
وحتقيقه بات مطلبًا وحاجة ال إقالع للبلد من دونها .بل إن كل
املقدسة هو إمعان يف إضاعة الوقت
تأخري يف إجناز هذه املهمة
ّ
ّ
تبقى من عناصر احلياة أو احليوية
الثمني ،وتسهيل تدمري ما
الباقية .والتجاوز يعين ،أساسًا ،قلبًا كام ًال للطاولة يطاول األفكار
واملقاربات والرؤى والسياسات ،وصو ً
ال إىل إزاحة األشخاص
وظيفيتهم احلريرية الكارثية.
الذين يتابعون
ّ
إن جتاوز احلريرية مرهون مبدى جذرية قوى االعرتاض العابر
املوزعة يف ميادين
لرتسيمات السيطرة واالستتباع ومنظومتها
ّ
السياسة واالقتصاد واإلعالم والثقافة ...ومبدى وضوح رؤيتها.
وهو ،لألسف ،ما مل يتبلور حتى اللحظة ،بدليل هذه املراوحة
والغفلية واإلصرار على تغييب العناوين الصحيحة املسؤولة عن
اجلرمية شبه الكاملة اليت أطاحت بالبلد وأفقرت ناسه ورهنت
يهدد بإطالة عمر االحتضار وضياع ما تبقى
مستقبله ،األمر الذي
ّ
من احتماالت تغيري اجتاه السري السياسي واالقتصادي ،والذي
من أوىل بديهياته اإلقالع عن التعميم ،وبلورة اهلوية الطبقية
 الوطنية ،ورسم األهداف والسبل اآليلة إىل حتقيقها ومن ثمتنقية الصفوف من كل األدران.
وأول هذه األدران يكمن يف طفيليات الـ «أن .جي أوز».
وطفيلييه ،والعمل من بعدها على حشد القوى باجتاه التصويب،
وتاليًا النيل املادي الصريح واملباشر من الفاعل احلقيقي،
وخصوصًا أن بعض ُعتاته  -ومن دون أدنى خجل أو خشية
 يتصدر الصفوف األوىل ،بل ويف أحيان كثرية نراه يقومبأدوار قيادية .وال حاجة هنا إىل تلطيخ النص بذكر أمساء هذا
املرتزق أو تلك املأجورة من رجال ونساء البالط احلريري الذين
أسس لكل هذا اخلراب الذي مل يكن خافيًا
ضربوا بالسيف ما ّ
على كل من أدرك مسؤوليات اللحظة الوطنية اليت تلت وضع
مبال ال بالتهميش
وتصدى للحريرية ،غري
احلرب األهلية ألوزارها
ٍ
ّ
ّ
شكال عماد التوجه احلريري يف جوابه على
وال باإلقصاء اللذين
املختلفني معه...
اليوم ،رغم اإلرباك العام املسيطر وافتقاد أكثرنا لليقني نتيجة

وحدة ومصريية الصراع الدفاعي الذي
اتساع
ّ
ختوضه املنطقة ،فض ًال عن تشابك امللفات
وتداخلها الناجم عن اشتداد اهلجمة علينا،
واإلعالن عن «صفقة القرن» ،ميكن القول
إن االخرتاق الذي مثله «الطائف» السياسي،
الذي أتى برفيق احلريري حاكمًا ملكًا ،يعيش
سكرات املوت .فالنظام اللصوصي الذي
أقيم غداة «االنقالب على الطائف» يلفظ،
هذه األيام ،أنفاسه األخرية .فاحلريرية ،ومن
خمتلف جوانبها ،مل تكن بأقل من جائحة فتكت
وأدت إىل تدمري نسيج العاصمة
بالبشر واحلجر ّ
وإفراغها من أهلها ،وإىل جتويف االقتصاد
وتدمري الزراعة وتسطيح الثقافة وغريها من
أسست هلذا االنهيار الذي
املوبقات اليت ّ
يعيش البلد تداعياته الكارثية ،وأوصلت
بتصحر الزرع
بالنتيجة إىل وضع ميكن تسميته
ّ
وجتفيف الضرع.
■■■
يف أعقاب «موقعة» االنتخابات النيابية اليت جرت عام ،2000
وطوال الفرتة اليت سبقت استعادة رفيق احلريري ملوقعه يف
ُ
وامل ِخ ّل،
رئاسة احلكومة ،وتاليًا السراي الكبري ،بطابقه املضاف،
عنوة وقسرًا ،راج رأي يقول إن احلريري قد أفاد من فرتة إبعاده
عن الضوء ،وإنه عكف خالهلا على مراجعة جتربته السابقة وخلص
عينت له أخطاء املاضي (السابق على «اإلقالة»)
إىل استنتاجات ّ
عم على نطاق واسع ،وجرى ّ
تبنيه من
الرأي
هذا
اليت لن يكررها.
ّ
ّ
(«املظفرة»
أكثر من جهة .إال أن الوقائع اليت تلت تلك العودة
مذهبيًا) ،وسلوك احلريري التالي على العودة ،كشفا سريعًا خطأ
هذا الرأي وال صوابيته ،بل وأوضحا أنه مل يكن غري أكذوبة
أعدت يف الغرفة ذاتها اليت اعتادت تصدير القرارات
إضافية
ّ
احلريرية واستمرت حتى اليوم وإن بكفاءة تفرض على أصحابها
اخلجل.
مل خيف احلريري تعبريه عن الضيق من املخالفة واملساءلة ،ومل
يتورع يف غالب احملطات عن االستعانة بالعصا السورية (غازي
كنعان ومن بعده رستم غزالي) يف مواجهة اآلراء املخالفة ،وكان
عند كل ضائقة سياسية أو أخالقية يشهر أسلحته املستعارة.
ويذكر اجلميع إدمانه على سالح بائس اختصره بعنوان أن الثقة
(املقصود بها ثقة اخلارج الغربي) هي أساس جناح االقتصاد
والسياسة ،والنيل من هذه الثقة هو الذي ينتقص من لبنان
ومن دوره ،وأن امتالك الثقة أو احلفاظ عليها هو السبيل للخروج
حمم ًال ،على ما اعتاد وألف ،خصومه
مما هو فيه من أزمات،
ّ
ومعارضيه مسؤولية كل رأي أو موقف مغاير وتصويره على أنه
املس األكرب بهذه الثقة! وال حاجة للقول إن الثقة مبفهومها
ّ
ّ
الكف واالمتناع التامني عن تعيني األخطاء
احلريري كانت يف
اجلوهرية اليت حكمت سياساته وأوجبتها ،معتربًا  -كدأبه  -أن
النقد الذي يطاول هذه السياسات هو وحده الذي زعزع ويزعزع
ومغيبًا خللل الفكرة واملشروع ولدوره
الثقة بلبنان ،متغاف ًال
ّ
تبدى
ما
وهو
والواقع،
اجملال.
هذا
يف
ومسؤولياته الواضحة
ّ
مع مرور األيام وانقضاء املراحل ،أن سعي الرجل كان يتمحور
ويتلخص بتكريس الصمت املطبق (جنح الحقًا يف فرضه مستعينًا
اخلدامية) ،وهو ما كان حيلم بفرضه على
بالقبضة الكنعانية -
ّ
معارضيه ،كل معارضيه.

الحريرية من مختلف جوانبها لم تكن بأقل من جائحة فتكت بالبشر
والحجر وأدّت إىل تدمري نسيج العاصمة وإفراغها من أهلها

ّ
وتورمها،
تضخم أناه
رمبا كانت مشكلة احلريري الفعلية تكمن يف
ّ
ويف شغفه بصورته اليت صاغها أو افرتضها عن نفسه ،وهو ما
ترجم نفسه حني راح يزرع ساحات املدينة وجدرانها وشرفات
جمز طبعًا) .وكان الالفت يف معظم تلك الصور
منازهلا (لقاء أجٍر ٍ
شوهت اجملال العام وزادت من ركاكته خلوها من أي تعليق
اليت ّ
أو كلمة باستثناء ابتسامة بالستيكية أو مشروع ضحكة مفتعلة
جمسمة لورشة أو أكثر من ورش «الوسط» الذي كان
على خلفية
ّ
ّ
اهلشة.
أجنز وضع اليد عليه مقابل حفنة من األوراق واألسهم
وبشيء من املبالغة ميكن القول إن هذه الصور هي التجسيد
العملي الوحيد للمشروع األصلي ،وهي ملخص املشروع ،الذي
وعد به ،وجوهره احلقيقي.
وباالتكاء على هذه الصور اخلاوية من املعنى كان أن خاض
معركة استعادة املوقع الذي تعامل معه بوصفه ملكية خاصة ال
تقبل املشاركة .ومعركة االنتقام إلقصائه طيلة سنتني كاملتني
قضاهما حائرًا يضرب كفًا بكف قبل أن يبتسم له احلظ جراء متانة
احللف مع غازي كنعان ووليد جنبالط ،ومتكنه تاليًا من تقويض

تصوير هيثم املوسوي

املشروع البديل الذي محل لواءه ثنائي الرئيسني إميل حلود -
سليم احلص.
يتورع عن شن
خالل العامني اللذين ابتعد فيهما عن احلكم ،مل
ّ
اهلجمات السياسية الشرسة وحتريض اخلارج والداخل على
مؤسسات الدولة اللبنانية ،وهلذه الغاية استخدم ،داخليًا،
لغة مذهبية مل تكن مألوفة حتى يف أقسى أيام احلرب األهلية
وأصعبها .وخارجيًا استخدم عالقاته العربية والدولية اليت أقامها
عرابه السعودي .احلريري هذا الذي مل يوفر فرصة للنيل من
له ّ
خصومه ،يف احلكم واحلكومة ،طوال فرتة اإلبعاد أو اإلقصاء ،ومل
يتوان عن التعرض العنيف هلم (من غري أن يبالي بآثار اهلجمات
َ
الشرسة اليت استمرت حتى من بعد ظفره باملوقع اللبناني الثالث
جمددًا ،على الثقة املزعومة اليت طاملا تباكى عليها) ،وكان يضيق
(األدق ال يطيق) بكل كلمة أو عبارة ال تكون وفق تصميم أذنيه،
وحيرمه على هؤالء اخلصوم واملعارضني.
حرمه
ّ
مبيحًا لنفسه ما ّ
وهنا ،ال ميكن أن يغيب عن البال رفض احلريري الصارم وسلوكه
املناهض للربوتوكول واألعراف اليت درجت عليها العادات
اللبنانية ،وامتناعه عن زيارة الرئيس سليم احلص لقبوله التكليف
النيابي والرئاسي مبهام املوقع الذي افرتضه احلريري األب أبديًا،
بل ويدخل ضمن ممتلكاته من حجر وبشر على غرار ما كان اعتاده
يف مملكة املنشار.
بل إن إصراره وقتها على رفض أداء الزيارة الشكلية برغم
ّ
تدخل املصلحني كشف عن حقيقة أن الرجل ممسوك بدروس
خص شؤون احلكم والسلطة ،وهي الدروس
تلك املشيخة يف ما
ّ
تشربها هناك واستحق معها جنسية ممهورة
اليت كان قد أحسن
ّ
بالطاعة والوالء لصاحب العرش السعودي .واألرجح أن يف طليعة
ما كان مينعه عن أداء واجب زيارة «غرميه» ،الرئيس احلص،
كان يف احتماالت تأويلها على غري ما يشتهي ويتمنى .فهذه
الزيارة لو متت يف حينه لكانت عنت بالنسبة إىل الرأي العام وإىل
اآلخرين إقرارًا منه برسوخ صورة ما لتداول السلطة ،وهو أمر
ّ
واملسلمات اليت فطر عليها وال يستسيغه ،فوق
خمالف للمعتقدات
أنه يتناقض مع كل تلك الدروس والعادات اليت اجتهد حلفظها
والنهل منها يف كل آن وحني.
إضافة إىل تفصيل غري بسيط ،فالرجل الذي اعتاد منذ توليته
تصدر املشهدين العام واخلاص،
املوقع الثالث يف اجلمهورية
ّ
كان يدرك أن موقعه يف الصورة املأخوذة عند الرئيس احلص
لن يكون يف الصدارة على ما اعتاد ودرج منذ وصوله على منت
اخلدامي.
السوط الكنعاني -
ّ
ميكن ملن مل يعايش تلك الفرتة التأسيسية للكارثة اليت يعيشها
ّ
وتفلت
البلد هذه األيام ،واليت تتجلى يف انهيار البنى واهرتائها
لصوص املصارف وحبسهم للودائع ،أن يقرأ سلوك الرجل
املسؤول من خالل إيثاره الشديد للصورة ،وهو اإليثار الذي ّ
جتلى
هنا وهناك ،ووصل إىل حد طبع املواقف وصوغها .فانطالقًا من
الصورة اجلاهزة حكم ،متمسكًا  -لنفسه  -بالصورة اليت أرادها،
ال تزحزحه األخطاء وال اخلطايا.
تصدر املشهد وعن مقدمة الصورة اليت
بل إن إبعاده وقتها عن
ّ
ّ
وجذر من ّ
تبنيه
وعززها بالسلطة زاد من عناده،
احتلها باملال
ّ
لتقاليد املنع واإلقصاء.
واألرجح ،أيضًا وأيضًا ،أن تقديره الرفيع للصورة دفعه ألن جيعل
منها الفكر واإليديولوجيا اللذين حكم بهما البالد ،ويف بعض
ّ
حض،
وقدمها على الكثري من القيم املألوفة .كما
األحيان أعالها
ّ
انطالقًا من هذه العالقة بالصورة املرغوبة ،على االهتمام باملظهر
وصورته ،واألخذ به على حساب الواقع .فألبس فريق محايته
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مـقاالت وتـحقيقات

احلريريون سقطوا...
البزات والياقات .وجعل من الثراء السريع والفاحش والصرف غري
ّ
املخيلة العامة بقطع النظر عن الكيفية،
تغذيها
املسؤول صورة
ّ
كيفية الوصول وكيفية حتقيق الثروة وأسبابها يف بلد كان قد
لتوه من حرب طويلة ومدمرة .وهو من بعد االستيالء على
خرج ّ
«أسواق» املدينة اليت كانت مبثابة القلب والرئة للجسد اللبناني،
مستعينًا بالقوانني اليت ّ
سنها بنفسه ولنفسه ونيابة عمن أتى به
وبالتوافق مع شركاء حمليني وإقليميني ،جعل من مشروع اإلعمار
املزعوم صورة عما كانت قد اختزنته ذاكرته خالل جوبانه يف
شوارع وأحياء عواصم الدول األوروبية على ما أشارت إليه مالحظة
املهندس هنري إده يف شرحه لطبيعة ونوعية التعديالت اليت كان
يقرتح احلريري إدخاهلا على املخططات االفرتاضية األوىل ،وهي
املالحظة اليت أوردها يف كتابه الذي وضعه غداة انسحابه من
ّ
الفنية عن املشروع.
املسؤولية
املؤسف أن «تقديس» الرجل للصورة مل تعاجله املليارات اليت
تكدست يف اخلزائن وال األصفار اليت زادت يف احلسابات.
ّ
واألرجح أن ال تفسري ممكنًا هلذا السلوك وهلذا حلضور اهلائل
صبت اهتمامها على
للصورة إال باللجوء إىل خمبوءات الكتب اليت
ّ
حماولة فهم السلوك اإلنساني وتفسريه.
■■■
االستفادة من الفرصة والتجارة بها غري صنعها .صنع الفرصة
قد يتطلب العقل واإلرادة والبذل والتفاني .أما االستفادة منها
والتجارة بها فيتطلبان النقيض التام من املواصفات املذكورة
آنفًا .وما فعله رفيق احلريري أنه استفاد من فرصة ضيق
اللبنانيني من احلرب ونفاد صربهم من طول أمدها معطوفًا على
انعدام ثقتهم بالقادة التقليديني.
أما احلديث عن قصة النجاح اليت محلت اسم احلريري فال تعدو
تبددت مع أوىل
أن تكون أوهامًا منسوجة يف الظل مل تلبث أن ّ
إشارات الضوء اليت الحت خيوطها مع انفجار  ١٧تشرين األول.
قصة النجاح احلقيقية اليت متلكها احلريرية هي قصة النجاح اليت
وهجرت شبابه ،إناثًا وذكورًا ،وغريها
كبدت البلد وناسه املليارات
ّ
ّ
الكثري من اخلسائر اليت ال ُتعوض .وهي قصة جناح يف حتقيق
ما انطوت عليه من رغبة عميقة ودفينة باالنتقام من البلد ومن
نسيجه املغاير للنسيج الصحراوي املقيت.
■■■
ميكن اختصار احلال ُ
املزري الذي آلت إليه احلريرية بالتوقف عند
االحتفاء احلريري بالظاهرة اليت محلت اسم «أم خالد» (املمثلة
جوانا كركي) ،وتقدميها بوصفها أحد التعبريات الثقافية أو الفنية
عن «املشروع» املستمر برعاية سعد احلريري .ويعكس شكل
االحتفاء ومستواه صورة بالغة الكثافة والتعبري عن مبلغ االحنطاط
الذي وصلت إليه األوضاع احلريرية بدءًا من مطربنا املذكور آنفًا
وصو ً
ال إىل ظاهرة «أم خالد».
وقيمة هذا االحتفاء أنه أضاء على جوهر احلريرية اخلاوي .وهو
اجلوهر الذي غاب عن البعض يف زمحة الشعارات اليت ال تقول
شيئًا .بل إن وريدية الصلة اليت جتمع بني املطرب و»أم خالد»
أوضح من نار على علم .لكن احلق يوجب االعرتاف بأن ما ُأتيح
يقدر للممثلة أن
للمطرب مل يتح مثله لـ»أم خالد» .لذلك مل
ّ
تتفوق على املطرب والسبب أن الزمن قد تغري لصاحل تراجع
ّ
اإليرادات وخواء اخلزائن.
■■■
يبقى أنه ومن قبيل اإلنصاف املتأخر ،جيب على اللبنانيني أن
تصديه املبكر للحريرية وفضح حقيقتها
يسجلوا لنجاح واكيم
ّ
تصديه ،أو
وكشف زيفها وكذبها بالرغم من كل ما اتسم به
ّ
فعالية األبعاد
شابه ،من محاسة وقلة تدبري ،ما أضعف من ّ
السياسية واألخالقية للمواجهة ،وجعلها ترتدي طابع الصراع مع
شخص الرجل ال مشروعه.

سليم الحص

على أن األهم من كل ما سبق هو االعرتاف مبسؤوليتنا مجيعًا
(وهي مسؤولية ال تسقط مبرور الزمن ،وال ميكن أن ُتغتفر ،ال
بتقديم األعذار وال بغريها) عن جرمية السماح ،ومن ثم الصمت
والتواطؤ ،على استفراد «ضمري لبنان» واللبنانيني الرئيس سليم
احلص وإسقاطه نيابيًا .إنها اجلرمية احلريرية األكرب اليت ُ
ارتكبت
يف غفلة عن األخالق والقيم النبيلة اليت ّ
مثلها الرئيس احلص،
ً
متقدم .واعتذارنا ،مجيعا،
وستبقى مبثابة عار حيمله البلد إىل زمن
ّ
عن هذه الفعلة السفيهة اليت نالت من البلد قبل أن تنال من
شخص الرئيس احلص هو أقل ما ميكن فعله.
سليم احلص قيمة أخالقية وبوصلة وطنية وقومية لكل من أضاعوا
الطريق ماضيًا وحاضرًا ومستقب ًال ،وهو حال كثريين سيطرت
عليهم األوهام وأخذهم استعدادهم للسقوط وقابليتهم له يوم
ّ
حل القحط احلريري أوائل تسعينيات القرن املاضي .وهو كان
وسيبقى كما عهدته فلسطني منارة حق وعنوان نزاهة...

سعد «مش حبّة وحبتني» :الدولة احلريرية العميقة
ميسم رزق

ادعى سعد احلريري «نصرة الثورة» ،لن يلغي حقيقة أنه جزء من
مهما ّ
منظومة احلكم الفاسدة .خرج رئيس تيار املستقبل من السلطة كرئيس
باق من خالل «دولته العميقة» ووكالئه يف كل الوزارات
حكومة ،لكنه ٍ
واإلدارات
فور اندالع «اهلّبة التشرينية»َ ،
باشر رئيس احلكومة
السابق سعد احلريري
ِ
َ
حنو
صدق
الشارع .بَلغ يف «الثورة» مبلغًا كاد معه البعض ُي ّ
استدارة َ
ِ
بأن «الشيخ سعد» ليس وريث «احلريرية» .يف
تهربه من مواجهة
ّ
خارج ُ
احلكمِ .
االنهيار املالي،
ركب موجة
َ
أراد اإلحياء كما لو أنه من ِ
ِ
ليأمن على
التغيري
نفسه من االتهامات .لكن التدقيق يف حاله يكشف
َ
أن خروجه من رئاسة احلكومة ال يعين خروجه من احلكم .فهو ال يزال كما
ّ
صلب منظومة
حتتل «دولته العميقة» مساحة يسرية فيها.
كان ،يف ُ
برده على سؤال عن إمكان إقالة اللواء
عبرّ عن هذا الواقع أحسن تعبري ّ
عماد عثمان من املديرية العامة لقوى األمن الداخلي إذ قالّ :
«خلي حدا
حياول ،شو حّبة وحبتني أنا» .مجلة ارتآها احلريري خري تعبري لإلشارة إىل
احلصانات املذهبية والطائفية والسياسية اليت مينحها لوكالئه ،فيحمون
نفوذه يف الدولة.
زرعت احلقبة احلريرية الكثري من أمثال عثمان يف الوزارات واإلدارات،
وحولتهم اىل مفاتيح ممُ ِسكة باملفاصل األساسية
على هيئة موظفني،
ّ
بشكل جيعل تأثري احلريري طاغيًا مهما تراجع حضوره
لبنية املؤسسات،
ٍ
املباشر .أيًا ُ
ِ
يكن لقبه – رئيسًا سابقًا أو حاليًا  -يبقى محُ كمًا قبضته
جمرد
على «مراكز القرار» من خالهلم .فاحلالة احلريرية يف الدولة َ
ليست ّ
منوذج اقتصادي ُ
اعت ِمد بعد الطائف ،بل هي بالدرجة االوىل جمموعة من
ِ
األفراد املوزعني يف
مناصب عليا يف إدارات الدولة ،يعملون وفق
ِ
منظومة متناسقة مع السياسة احلريرية .هذا
الواقع يبدو جليًا لكل من
ِ
يتحدث بسهولة عن هذه
يعمل يف اإلدارات ،حيث يمُ كنه أن
ّ
عمل أو َ
احلالة املتجذرة ،اليت تؤدي يف كثري من األحيان إىل «محُ اصرة» أي
شخص ال ينتمي إليها.
جانب كتلة وازنة يف جملِس النواب ،حيضر احلريري يف ّ
إىل ِ
كل مكان.
موجود يف مجعية
ثابت يف حاكمية مصِرف
املصارف ،كصاحب بنكِ .
ِ
لبنان من خالل رياض سالمة .وللحريري أيضًا وديعته يف املصرف
ِ
املركزي هي نفسها وديعة األمريكيني :النائب السابق
حلاكم املصرف
حممد بعاصريي (إىل ِ
سر هيئة التحقيق اخلاصة ملكافحة
جانب كونه أمني ّ
تبييض األموال) ،الذي ،رغم أنه أصبح «سابقًا» بعد انتهاء واليته،
عينه سالمة ُمشرفًا على تصفية بنك
«اجلمال».
ّ
ّ
يتعامل احلريري مع بعض املؤسسات يف الدولة كما لو أنها «ورتة أبيه».
السراي احلكومي خري مثال على ذلك .يف قاموس «املستقبليني» هو
خارج احلريرية ُ
يدخل إليه غري مرضى
ملك آلل احلريري .أي رئيس آخر من ِ
عنهُ ،
راض لكثرة ما يشعر بأنه «ليس يف ملعبه».
وخيرج منه غري
ٍ
ِ
يصف أحد املستشارين الذين عملوا يف الرئاسة الثالثة السراي بأنه
«الدولة العميقة للحريري» .جيش من العاملني بدأوا مع الرئيس الراحل
رفيق احلريري ،بعضهم ال يزال حتى اآلن ،وآخرون انضموا مع جميء
احلريري االبن ..هؤالء حيكمون السيطرة على كل كبرية وصغرية يف
السراي .وهم عيون احلريري يف غيابه (عهود جنيب ميقاتي وفؤاد
حد أنه «يمُ كن أن يعَلم جبدول أعمال اجللسات
السنيورة ومتام سالم) اىل ّ
َ
قبل الوزراء ،فض ًال عن حماضر اجتماعات الرئيس مع الضيوف احملليني
واألجانب» .ميكن اختصار الواقع مبشهد «ثقة احلريري» ،األمني العام
جمللس الوزراء حممود مكية ،حاضرًا يف كل اجتماعات الرئيس حسان
دياب .وإىل جانب العاملني يف السراي ،حيكم احلريريون املؤسسات
التابعة لرئاسة جملس الوزراء ،من اهليئة العليا لإلغاثة وجملس اإلمناء
واإلعمار ،اىل عشرات املؤسسات الشبيهة.
وكما يف السراي ،كذلك يف وزارات املال واالتصاالت والداخلية .يف
هذه الوزارات موظفون ال يتأثرون بتعاقب أصحاب املعالي ،ألي فريق
«زرع» على زمن
انتموا .ففي املالية مث ًال ،يقول العارفون إن أكثرهم ُ
ميوت ،وخاصة يف «املعلوماتية»،
السنيورة ،مبساعدة من مستشاره نبيل ّ
حيث يمُ كن االطالع على كل الداتا يف «املالية» ...ورمبا «العبث» بها.
املوال يسري أيضًا يف وزارة الداخلية .أيًا ُ
َ
دخل
يكن الوزير الذي
هذا ّ
«الصنائع» والفريق الذي أتى به ،يبقى فريق احلريري «ثالثهما» ،وكل
حتت إشرافهم ،بينما تعترب وزارة االتصاالت
ما حيصل يف الوزارة حيصل َ
حتولت اىل منجم للمال.
أهم معاقل احلريري يف اإلدارة العامةَ ،
بعد أن ّ
بعد سنوات من السطوة احلريرية على هذه الوزارة تغيرّ ت
صحيح أنه َ
خلفية الوزير ،مع جميء حكومة «تكنوقراط» ،إال أن التعيينات اليت
حصلت قبل االنتخابات النيابية،
حصة وازنة فيها ،إن
َ
كان للحريري ّ
كان على صعيد الوزارة أو هيئة أوجريو.
َ
ّ
وميثل القضاء واألمن ركيزتني أساسيتني يف دولة احلريري العميقة.
قرر احلريري حتويل قوى األمن الداخلي من مؤسسة
بعد العام ّ ،2005
حصة
شديدة التقليدية إىل مؤسسة بعديد كبري وجهاز أمين حمرتف ،مع ّ
كبرية من املساعدات األمريكية واألوروبية والعربية .وجنح يف السنوات
بني األجهزة،
وتقدم عليها يف أكثر من
ّ
التالية يف أن حيجز لنفسه مكانًا َ
ّ
حمطة .جيمع هذا اجلهاز بني األمن اجلنائي ،واألمن السياسي والعالقات
ً
مطوبا للحريرية ،بصرف النظر عن وزير الداخلية الذي
الدولية ،وال يزال ّ
يحُ اذر الدخول يف معركة مع املديرية .يف اجليش ،صحيح أن نفوذ
مما هو عليه يف باقي املؤسسات ،لكنه حاضر يف اجمللس
احلريري أقل ّ
العسكري ،أي سلطة القرار العليا يف املؤسسة العسكرية ،من خالل
ِ
منصب األمني العام جمللس الدفاع األعلى.
ويف القضاء ،استفاد احلريري من جتربة والده ،مدركًا أهمية موقع
املدعي العام التمييزي ،كرأس النيابات العامة ،وكعضو حكمي يف
جملس القضاء األعلى .وفض ًال عن نفوذه يف العدلية وعلى صعيد
التشكيالت القضائية ،ميكن النائب العام لدى حمكمة التمييز فتح أي
ملف أو إقفاله.
بناء على ذلك ،حرص احلربري منذ عام  2005على
ً
أن ال يشغل منصب املدعي العام التمييزي
قاض ال تربطه باحلريري
ٍ

ِ
يكتف احلريري بذلك يف «العدلية» وال بـ»احتكار»
عالقة جيدة .ومل
تعيني القضاة املنتمني إىل الطائفة «السنية» ،بل غرس على مدى
السنوات املاضية قضاة من طوائف أخرى يعملون ملصلحة سياسته،
وصل بعضهم إىل عضوية جملس القضاء األعلى.

يف انتظار البديل!
ابراهيم األمني

مل تشهد منظومات العائالت السياسية يف لبنان انهيارًا ُمذه ًال كما
حصل مع احلريرية .ما نشهده اليوم آخر الفصول من رحلة طبعت
لبنان حباالت خاصة منذ عام  ،1982تاريخ اخنراط الراحل رفيق
احلريري يف املشهد اللبناني ،ماليًا وسياسيًا ودينيًا .وما سيبقى
من احلالة ،لن يتجاوز بعض العصبيات املندثرة يف املشهد اللبناني
التقليدي ،أي تلك اليت متنع طبيعة لبنان حموها بصورة كاملة.
مشكلة هذه احلالة ليست ارتباطها بشخص مؤسسها فقط ،بل يف
كون الرتبة اليت عاشت فيها مل تتآلف مع بذرتها .لقد محل احلريري
البذرة من صحراء بعيدة وغريبة .بذرة ال تعيش هنا من دون
مقويات .وما إن تراجعت اإلمكانات تآكل الزرع وانهارت املواسم
ّ
وبقي فرعها احمللي فقط .وكل حماولة لإلنعاش لن تفي بالغرض،
ميت سريريًا.
بل ستكون أشبه بإطالة عمر ّ
نقطة قوة هذه احلالة ،اليوم ،هي يف كون اخلصوم والبدائل ليسوا
جاهزين بعد .ليس بينهم من جيرؤ على نقد تاريخ احلريرية .حتى
اللحظة ،ال يزال ُ
احلرم الديين والسياسي واالجتماعي مانعًا ملراجعة
نقدية فعلية حلقبة احلريرية اليت أمعنت جروحًا عميقة يف اجلسم
اللبناني .وهناك نقطة قوة إضافية ،تتمثل يف كون احللفاء احملليني
للحريرية ،وهم ميلكون جذورهم القوية هنا ،يعانون أيضًا عوارض
جمرد أورام يف طريقها إىل الزوال .وهؤالء
األفول .انتفاخهم كان ّ
ليسوا قوى أو شخصيات فقط ،بل مؤسسات وجهات فاعلة يف
االقتصاد ويف املؤسسة الدينية.
خصوم أو بدالء سعد احلريري ،بوصفه الوريث األول واألخري ،ميرون
يف مرحلة فوضى كاملة .يرقصون حول بيت الرجل .لكنهم ّ
يقلدونه
كل ما قام ويقوم به .يعتقدون أنهم إن حفظوا التعليمة ،حصلوا
على الشعبية يف لبنان وعلى الدعم من اخلارج .غالبيتهم ترفض
اإلقرار بأن املشكلة يف أصل الفكر السياسي الذي محلته احلريرية.
معظم هؤالء
يتذرعون ،اليوم ،بالوقائع احمللية ،حتى ال يصرخوا
ّ
ّ
داعني إىل خلع هذا الثوب الذي جعل من
السنة يف لبنان طائفة
صغرية تعيش قلق األقليات وخوفها .وهي متى أصبحت تشبه بقية
أخواتها من طوائف هذا البلد ،ستأخذ حجمها مقارنة بها .وهو حجم
ظهر ضعيفًا جدًا مقارنة باآلخرين.
يف القابل من األيام سنشهد مزيدًا من الصراعات داخل بيت
احلريرية .حشد هائل من الورثة يتزامحون على باب السلطان طلبًا
للرضى والرعاية .وحشد من املنتفعني الذين يريدون الفرار من
احملاسبة العامة واخلاصة .وحشد من املتفرجني الذين ال يعرفون
ماذا يفعلون .يقفون مثل املنتظرين الختيار بابا جديد ...وبني
وقت وآخر ،يقفزون يف أمكنتهم ،لكنهم يعودون إىل إحباطهم
اليتم عن
ُ
وسباتهمُ .جّلهم من ضحايا هذه التجربة ،يبحثون يف حلظة ُ
كبري يقودهم ،بينما هم حيطمون كل شيء من حوهلم غضبًا وسخطًا
مد يد
على اجلميع .فيما املرض الطائفي يف لبنان ،مينع أحدًا من ّ
العون؛ ال الشيعية السياسية وال املسيحية السياسية وال الدرزية
القبلية ،وال رجاالت الدولة العميقة .كل هؤالء ،ليس بينهم من
يتصرف مبسؤولية إزاء املساعدة على إجياد ّ
حل لبناني للمسألة
السنية .الطوائف الساعية إىل مكاسب إضافية تفرح النهيار إحداها
ُّ
من دون أن تهتم بقواعدها ،وال حتى بوراثتها .هي ّ
مركبات اجتماعية
واقتصادية تهتم برتك اخلصوم ينهارون ،من دون اعتبار للتماسك
الداخلي .وهذا هو ،بالضبط ،جوهر التفاهم الشيعي – املاروني
الذي قام إثر اتفاق التيار الوطين احلر وحزب اهلل .هو التفاهم الذي
سد مانع
السنية السياسية بنسختها احلريرية .وهو
ّ
قصد بناء ّ
لتمدد ُّ
التفاهم
املهدد اآلن ،ليس بسبب انتفاء السبب الرئيسي لقيامه،
ّ
بل لكون إنقاذ البالد حيتاج إىل قاعدة وطنية أوسع من التفاهمات
الثنائية.
احملرمة يف مواجهة احلالة احلريرية تتعلق ُ
لكن األسئلة
باهلوية العامة،
ّ
ّ
وطنيًا وعربيًا .وما
يتفرع عنها ،أسئلة حول النموذج االقتصادي
ّ
وحول فكرة الدولة ،وحول املوقع من األزمات القائمة يف لبنان
سنة لبنان مثن أخطاء اآلخرين يف اإلقليم.
واإلقليم ،بعدما دفع ُ
اليوم ،رمبا جيدر بكل من يفرتض نفسه بدي ًال أو وريثًا أو طاحمًا
أدت إىل هذا
الحتالل العرش ،أن يفكر قلي ًال يف األسباب اليت ّ
االنهيار املريع للحريرية .وهي أسباب تتجاوز مقتل األب
املؤسس.
ّ
بل هي عميقة الصلة يف كون خياراته ّ
كافة مل تكن حتاكي حاجات
اجلمهور يف لبنان وطموحاته .وهنا ،جيدر عدم اخلوف أو اهلرب
من األسئلة الكربى حول املوقف من قضية فلسطني ،ومن التيار
التكفريي السائد وسط اجملموعات اإلسالمية ،واملوقف من مبايعة
ّ
عواصم القهر
والتخلف يف ممالك اجلزيرة ،واملوقف من اسرتضاء
الغرب يف تكرار لتجربة مسيحيي الشرق الذين دفعوا من وجودهم
مثن التحاقهم السياسي بالغرب.
لكن ،هل يتصرف بقية اللبنانيني ،على أن السؤال
خيصهم أيضًا،
ّ
وأن العالج ال يقتضي توزيعًا جديدًا للحصص بني طوائف متهالكة
ّ
ومتخلفة ،بل القفز فوق ّ
مرتهلة
وبنى سياسية وحزبية
كل العالجات
ّ
ُ
التقليدية ،حنو دولة مدنية تنشد عالقات قوية مع عمقها العربي،
ومعربه سوريا!
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حفلة الرابطة
املارونية السنوية
برعاية سيادة املطران انطوان شربل طربية
تدعوكم الرابطة املارونية يف اسرتاليا اىل حضور

حفلها السنوي

 (أمس) الساعة2020  شباط7 وذلك يوم الجمعة
السابعة والنصف مساء
يف قاعة الدولتن هاوس
Doltone House, Darling Island
Pirrama Rd Pyrmont 48
:للحجز الرجاء االتصال بـ
0412334443 أنتوني الهاشم
0413115510 باخوس جرجس
0407783088 آن فرح هيل
0411330204 لودي فرح أيوب
0466826246 جوسلني بدوي

ΔϣϭϛΣϟϙϛέΎηΗϥΏϏέΗϑϳϛ
ΕέέϘϟϲϓΎϳέϭΗϛϳϓΔϳϻϭϲϓ
ˮΎϧΗϳϻϭϲϓΎϫΫΎΧΗ˷ ϡΗϳϲΗϟ
 έϭϬϣΟϟΔϛέΎηϣ Public engagementϝϣόΗ
ΕέέϘϟϲϓϡϬΗϛέΎηϣϟιΎΧηϷϥϣΕΎϋϭϣΟϣϊϣ
ΔϘϳέρϟϝϭΣϙέΔϛέΎηϣϟϭϋΩϣΕϧϡϬ˷ϣϬΗϲΗϟ
ΎϳέϭΗϛϳϓΔϳϻϭϲϓΔϣϭϛΣϟΎϬΑϡϭϘΗϥϲϓΏϏέΗϲΗϟ
ϙέΎϛϓΎϧϛέΎηΗϥϝϣ΄ϧϝΑϘΗγϣϟϲϓέϭϬϣΟϟΔϛέΎηϣΑ
ϊϗϭϣϰϠϋΕϧέΗϧϹέΑϋέϳλϗϱέωϼρΗγϲϓ
HQJDJHYLFJRYDXϲϧϭέΗϛϟϹEngage 9LFWRULD
ϑϭγGUDIWSXEOLFHQJDJHPHQWIUDPHZRUN
ϲϓΕΎϣϭϠόϣϟϥϣΩϳίϣϟϱέϟωϼρΗγΔΣϔλϲϓΩΟΗ
ϲϓΎϬϳϠϋΔΑΎΟϹ˱ΎοϳϙϧϛϣϳϲΗϟΔϠγϷϭΔϳΑέόϟΔϐϠϟ
ΔϳΑέόϟΔϐϠϟ
ΎϧΩϋΎγΗγϙΗϛέΎηϣϝϳϬγΗΎϧϧϛϣϳϑϳϛϡϬϔϧϥΩϳέϧ
έΑϋΎϫΫϳϔϧΗϡΗϳγΔϳΎϬϧΔϳϠϣϋ˯Ύηϧ·ϲϓϙΗΎϘϳϠόΗϭϙ˯έ
ΎϳέϭΗϛϳϓΔϳϻϭΔϣϭϛΣέϭΩϊϳϣΟ

ΔϛέΎηϣϟϝϣόΗϑϳϛ
ˬέϳέΑϓρΎΑηέΧϭϰϟ·έϳΎϧϳϲϧΎΛϟϥϭϧΎϛέΧϭϥϣ
ϡϭϘϧγϙΗΎϘϳϠόΗϭϙέϰϠϋϝϭλΣϠϟϰόγϧϑϭγ
ˬΎϫΩόΑϭΎϬϳϓέυϧϧϑϭγϭΕΎϘϳϠόΗϟϭ˯έϵϊϳϣΟϊϣΟΑ
˯έϵϲϓΔϧϣοΗϣϟΔϳγϳέϟϊϳοϭϣϟϥϋ˱έϳέϘΗϡΩ˷ Ϙϧγ
ΔϛέΎηϣϟϲΎϬϧϟέΎρϹΔϛέΎηϣΑ˱ΎοϳϡϭϘϧγΕΎϘϳϠόΗϟϭ
2020ϡΎϋϥϣϕΣϻΕϗϭϲϓϙόϣέϭϬϣΟϟ

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

Member for Granville

تعلن نائـب مـقعد
غـرانفيل جـوليا
فـني عـن انتقال
مكـتبها مـؤقتا
بـفعل الـتجديد
اىل الـعنوان أدناه:
The office of Julia Finn MP will be
temporarily relocating in order to renovate
our current premises.
From Monday 10 February 2020, our new
address will be:
Suite 38/ 285 Merrylands Rd, Merrylands 2160.

Our phone and email remain the same:
P: 9637 1656, E: Granville@parliament.nsw.gov.au

عزيزي املقيم
الصيف هو وقت يذهب فيه الكثري منا لقضاء
العطالت ،االسرتاحة والرتفيه وقضاء أيامنا
يف االسرتخاء تحت أشعة الشمس .ولكن مع
وجود املوسم املعتدل وراءنا وشهر الصيف
الحار قبلنا ،أود أن أذكر الجميع بأهمية حماية
أنفسهم من الشمس األسرتالية القاسية.
يـُعدّ الخروج من املنازل ،للمشاركة يف الرياضة
أو االسرتخاء على الشاطئ أو السباحة
واالسرتاحة بجوار املسبح ،وقتـًا شائعاً جدا
يف أسرتاليا .لكن اإلفراط يف التعرض ألشعة
الشمس واألشعة فوق البنفسجية الضارة أمر
خطري للغاية ويمكن أن يتسبب بشكل كبري
يف اإلصابة بسرطان الجلد  -خاص ًة إذا لم
تكونوا مجهزين بالحماية املناسبة من أشعة
الشمس.

ً
حديثا ،وف ًقا ملجلس السرطان .وتقريبا،
سيتم تشخيص اثنني من كل ثالثة أسرتاليني
بسرطان الجلد يف الوقت الذي يبلغون فيه
 70عامـًا من العمر .هذه اإلحصائيات مروعة،
ولكنها بمثابة دعوة للتنبه واتخاذ جانب
الحيطة والحذر عندما يسرتيح الكثري منا يف
فرتة العطلة .ويف حني أن التطورات يف مجال
الطب والعلوم تعني أن سرطان الجلد يمكن
اكتشافه والحمد هلل بسرعة ،إال أن الوقاية منه
يف املقام األول هي الحل األفضل دائمـًا.

لذا يرجى الحفاظ على سالمتكم يف الشمس
هذا الصيف .توخوا الحذر وتذكروا «Slip-
 .»Slop-Slapتأكدوا من استخدام الكريمات
الواقية من الشمس (  ،)sunscreenوارتداء
قبعة ونظارات شمسية ومالبس واقية
مناسبة .عندما تكونون يف الهواء الطلق،
حاولوا البقاء يف الظل وتجنب التعرض ألشعة
الشمس املباشرة عندما يكون باستطاعتكم
لألسف سرطان الجلد شائع جدا يف بلدنا .ذلك.
كل شخص لديه تقريبـًا أحد أفراد أسرته،
Yours sincerely
أو يعرف صدي ًقا ،قد تأثر بسرطان الجلد .ال
تزال نسبة اإلصابة باملرض يف بلدنا واحدة
Clr Khal Asfour
من أعلى املعدالت يف العالم ،وتمثل حوالي 80
MAYOR
يف املئة من السرطانات التي تم تشخيصها
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مـقاالت وتـحقيقات

نهاية ملكية «قوروش» 3 :طائرات من أجل مجهورية جديدة
امليادين نت

«انتصرت الثورة»ّ ،
بثت إذاعة
اإلسالمية
اجلمهورية
طهران.
ّ
ّ
اإليرانية ُولدت أخريًا لتنهي
ّ
قرونًا من احلكم امللكي و53
عامًا من احلكم البهلوي.
أصدرت «إسرائيل» يف العام
ً
صورة
 2015طابعًا بريديًا حيمل
َ
ملعلم طيين اشتهر باسم
ً
«بيان قوروش» ،تكرميا للملك
الفارسي الذي تعتربه «حمرر
َّ
لكنها عجزت قبل 4
اليهود»،
ونيف عن إنقاذ حليفها
عقود
ّ
الشاهنشاه حممد رضا بهلوي؛
سليل امللكية «القوروشية»
اليت استمرت  2500عام،
يدي آية اهلل من
وانتهت على َ
مخني.

طائرة «النسر» تغادر طهران

 16كانون الثاني/يناير 1979
«أنا متعب جدًا» .قال الشاه

(أرشيف)

حممد رضا بهلوي قبيل صعوده إىل طائرة البوينغ  707اليت كان
يقودها بنفسه ،واليت انطلقت صباح الثالثاء  16كانون الثاني/
ضجت احلشود وكأن
يناير « .1979ويف حلظة انطالق طائرة الشاه،
ّ
مدفعًا رشاشًا أطلق عياراته النارية .واعتبارًا من هذه اللحظة ،بدا
وكأن ّ
كل شخص هو املسؤول عن أمن البالد» ،كتب اجلنرال
َّ
األمريكي روبرت هايزر ،مبعوث البيت األبيض إىل طهران ،يف
ّ
مذكراته.
أيام عصيبة عاشها ضباط اجليش والشرطة السرية (السافاك) يف
تلك الفرتة .غادر بهلوي يف رحلة تبدو بال عودة ،وإن كانت اآلمال
ّ
بتدخل حاسم إلدارة الرئيس األمريكي جيمي كارتر،
ال تزال معقودة
التجسس
الذي مل يكن مهتمًا بالشاه بقدر اهتمامه حبماية حمطات
ّ
املتطورة.
على االحتاد السوفياتي وطائرات الفانتوم واألسلحة
ّ
كانت رحلة الشاه وزوجته فرح ديبا إىل أمريكا للعالج من السرطان
متعثرة إىل حد بعيد .الدول األوروبية اليت كان ينبغي أن تكون
حمطة له ،رفضت استقباله ،وإدارة كارتر وافقت على استقباله على
مضض بعد ضغوط سياسية قام بها مدير بنك «تشيس مانهاتن»
ديفيد روكفلر ،الذي وقف وحده الستقبال الشاه املستقل طائرة
«غالف سرتيم» بعد هبوطها يف مطار «فورت لودرديل» يف
حيب
فلوريدا .نهاية مأساوية لشرطي اخلليج أو «النسر» ،كما كان
ّ
أن يصف نفسه.
كانت رحلة قصرية إىل الواليات املتحدة اليت مل حتتمل كلفة بقاء
الشاه على أراضيها ،والطامعة بكسب الثورة اإليرانية من خالل
يتفجر الوضع يف  4تشرين الثاني/
تطوير عالقاتها بها (قبل أن
ّ
نوفمرب  1978إثر اقتحام سفارتها يف طهران) ،األمر الذي اضطرها
إىل ترحيله إىل بنما اليت استضافته هي األخرى فرتة قصرية،
ليغادر بعد ذلك إىل مصر مع عائلته.

«طائرة الثورة» باريس  -طهران

 01شباط/فرباير 1979
«كانت اللحظات اليت قضيناها يف املطار بانتظار طائرة الثورة
ثقيلة وصعبة ومقلقة .كانت تسري ببطء شديد ،وكانت قلوبنا
ختفق بقوة» ،كتب رئيس اجلمهورية السابق أكرب هامشي رفسنجاني
ّ
مذكراته.
يف
ّ
جتمعوا الستقبال
ماليني اإليرانيني ( 3ماليني على أقل تقدير)
َّ
الفرنسية بعد  14عامًا من
اإلمام العائد من قرية نوفل لوشاتو
َّ
إن التظاهرات كانت قد
النفي بني النجف والريف الفرنسي ،بل ّ
سبقت عودة قائد الثورة ،ففي األيام اليت تلت اإلعالن عن مغادرة
الشاه وإقدام حكومة رئيس الوزراء شهبور خبتيار على إغالق املطار
بوجه الرحالت اخلارجية ،اجتمع رجال الدين والسياسة ومجهور من
املؤيدين للثورة يف مسجد جامعة طهران للمطالبة بفتح مدارج
املطار ،إىل أن وافقت احلكومة أخريًا على عودة اخلميين.
أن سالح اجلو اإليراني
خالل رحلة العودة ،أعلن أحد ركاب الطائرة َّ
ّ
خيطط إلسقاط الطائرة فور دخوهلا اجملال اجلوي
املوالي للشاه
مرحبني
اإليراني .عندها ،هتف الثوريون العائدون بصحبة اخلميين ّ
صرح
بالشهادة .أما اإلمام ،فلم يكن يشعر بشيء ،وفق ما
ّ
للصحافيني الذي كانوا بصحبته يف الرحلة.
الطيار وسلطات املطارُ ،أذن للطائرة
بعد مفاوضات جرت بني
ّ
يتهدد
لكن اخلطر كان ال يزال
اإليرانية،
باهلبوط على األراضي
ّ
َّ
َّ
ّ
املسلحني الثوريني يف أرجاء املطار وعند
اخلميين ،رغم انتشار
املداخل األساسية اليت سيعربها يف زيارته إىل ّ
جنة الزهراء (بهشت
ّ
الشهداء الذين سقطوا نتيجة بطش الشاه (بلغ
زهرا) ،مثوى
عددهم من تشرين األول/أكتوبر  1977إىل شباط/فرباير ،1978
مؤسسة الشهيد
أي خالل  14شهرًا 2781 ،شهيدًا ،وفق تقديرات
َّ

منحن على قدمي الشاه بهلوي يقبلهما
إيراني
ٍ

اإليرانية).
َّ
يتوقعون أن يقبل اإلمام
امللكي
وخدمة البالط
كان ضباط اجليش
َ
ّ
ّ
املشكلة حديثًا ،وأن يفاوضهم على هذا
العائد حبكومة خبتيار
لكن اخلميين فاجأهم ،فقرب أضرحة شهداء الثورة،
األساس،
َّ
وبني اجلماهري الغفرية ،وأمام وسائل اإلعالم العاملية ،أعلن قائ ًال:
بدعم من هذا الشعب ،بتشكيل احلكومة» .هكذا قلب
«سوف أقوم،
ٍ
آية اهلل الطاولة على رأس خبتيار.

طائرة بختيار طهران  -باريس

نيسان/أبريل 1979
السياسية واحدة من أغرب
شخصية شهبور خبتيار
قد تكون
َّ
ّ
فخريج القانون
الشخصيات اليت عرفتها إيران يف العقود املاضيةّ ،
يستقر على موقف واحد ،وإن
من جامعة السوربون الفرنسية مل
ّ
كان قد دفع الكثري من األمثان نتيجتها.
كان خبتيار عضوًا قياديًا يف جمموعة الكفاح القومي التابعة للجبهة
أسسها حممد مصدق ،الزعيم السياسي الذي اختاره
الوطنية اليت َّ
َّ
الشعب وانقلب عليه الشاه ،وشغل منصب وكيل وزارة العمل
ّ
يف حكومته  -أي حكومة مصدق  -اليت حلها بهلوي بعد عودته من
منفاه اإليطالي.
السجن  6سنوات،
السياسي ،أودعه الشاه يف
وبسبب نشاطه
ّ
ّ
ليخرج بعدها ويستلم منصب نائب رئيس اجلبهة القومية ،وميارس
ّ
فإن تعيينه رئيسًا
يتبنى الرؤية الليربالية .وهلذا،
كمحام
عمله
َّ
ٍ
صممًا ليكون
للحكومة قبيل مغادرة الشاه األراضي اإليرانية ،كان ُم َّ
ّ
متسلمًا اململكة
يستتب األمن ويعود من منفاه
طعمًا للثوار ريثما
ّ
من جديد ،كما فعل يف العام  1953بالتعاون مع االستخبارات
األمريكية.
ّ
يتوقعه خبتيار هو أن يكون مساحه بعودة اخلميين نهاية نشاطه
ما مل
ً
السياسي يف إيران .وقد فوجئ بأن يكون الشعب مهتما إىل هذا
احلد باستقبال «رهرب معظم انقالب إسالمي» (القائد األعلى للثورة
ّ
اإلسالمية) .وهلذاّ ،
علق بعد وصول اخلميين قائ ًال« :بإمكان أنصار
ويوجهوا اإلهانات،
آية اهلل اخلميين أن يهتفوا وحيدثوا الضجيج
ّ
وهذا ال يؤدي إىل شيء .أما جميء عدة ماليني شخص إىل طهران
بغية استقبال آية اهلل ،فهو أمر مبالغ فيه».
كانت األيام التالية لوصول اخلميين إىل طهران حامسة يف عمر
10
الثورة.
أجل
أيام من َ
مجهو ر ية
جد يد ة ،
ا ستطا ع
الثورة
قائد
و ا لشعب
أن
خالهلا
يقوضوا سلطة
ّ
خبتيار واجليش
فقد
الذي
ثقته حبلفائه
القدامى.
أعلن آية اهلل
اخلميين يف 3
شبا ط  /فرب ا ير
 1979تشكيل
« ا جمللس
ا لو طين

اإلسالمي» ،ثم عينّ املهندس القومي مهدي بازركان يف اخلامس
ّ
وكلفه
منه رئيسًا حلكومة الثورة املؤقتة املعادية حلكومة خبتيار،
بإجراء استفتاء للرأي العام حول تغيري النظام السياسي للبالد من
امللكي إىل اجلمهوري اإلسالمي ،والتمهيد إلجراء انتخابات نيابية
وفق الدستور اجلديد بعد املصادقة عليه.
اجلوية اإلمام
ة
القو
قادة
كبري من
مجع
يف  8شباط /فرباير ،زار
ّ
ّ
ٌ
ٌ
مقر إقامته ،معلنني البيعة له ،األمر الذي دفع جنود
اخلميين يف
ّ
اجلوية يف
ة
القو
معسكر
على
عنيف
هجوم
شن
إىل
امللكي
احلرس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املنشقة واالشتباك مع
للقوة
الشعب
مساندة
استدعى
ما
طهران،
ّ
اجليش.
ّ
متعلقة بالوالء
ساهمت االنشقاقات يف صفوف اجليش ،ألسباب
تردد القادة امللكيني باختاذ
للثورة أو اخلوف من حسابها ،يف
ّ
ً
إضافة إىل املوقف
ستسبب حربًا أهلية بعيدة،
خطوات دامية كانت
ّ
ّ
التدخل لصاحل
املرتدد لإلدارة األمريكية واالحتاد السوفياتي من
ّ
حكومة خبتيار والنظام امللكي.
استمر االعتصام أمام جدار معسكر القوة
ويف اليوم العاشر،
َّ
اجلوية ،واستوىل املتظاهرون على بنادق حربية َّ
مكنتهم بعد ساعات
من السيطرة على مركز شرطة طهران بعد ساعات من املواجهة
العنيفة مع قوات احلرس امللكي .ومل تنجح حماوالت حاكم طهران
العسكري يف تثبيت حالة الطوارئ متهيدًا لالنقالب على الثورة
وتصفية قادتها ،بعد إصرار الشعب على البقاء يف الساحات.
قدم خبتيار استقالته ،وتبع ذلك سقوط سجن
يف  11شباط/فربايرَّ ،
ومقر السافاك واجمللسني (الشيوخ والوطين) واإلذاعة
«إيفني»
ّ
الثوار.
بيد
والشرطة
والدرك
الوزراء
ورئاسة
والتلفزة
ّ
وبدأت احملاكم تعقد يف أرجاء إيران لتحكم باإلعدام أو السجن
عـلـى قيادات اجليش املوالية للشاه ومجيع الرموز السياسية اليت
ّ
املسلحة دعمها لإلمام اخلميين.
تعاونت معه ،فيما أعلنت القوات
«انتصرت الثورة»ّ ،
اإلسالمية
ة
اجلمهوري
طهران.
إذاعة
بثت
ّ
ّ
اإليرانية ُولدت أخريًا بعد عشرة أيام من وصول اإلمام ،ليصري الـ
ّ
 11من شباط/فرباير  1979يومًا جميدًا للثورة اإلسالمية يف إيران.
اختفى خبتيار عن األنظار قبل أن يسافر يف نيسان/أبريل  1979إىل
باريس ويستقر فيها لقيادة «جبهة املقاومة اإليرانية املعارضة»
للحكومة اإلسالمية ،إىل أن انتهى به احلال مقتو ً
ال يف منزله يف 6
آب/أغسطس.
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ثـقافة

الفلسفة األوروبية والقضية الفلسطينية

وردت املقاطع اآلتية ،يف ّ
مؤلف للربوفسور زاهي زلوعة ،بعنوان
«الفلسفة األوروبية واملسألة الفلسطينية ــ أبعد من اليهودي
واإلغريقي  /اليوناني» (continental philosophy and the
 ،)2017 ,Palestinian question, beyond the jew and greekالذي
أما أهميته ،فتقع يف أنه
سيصدر هذه السنة برتمجته العربيةّ .
يناقش فكرة كون األشكناز «الضحية الفريدة» لدى الفيلسوف
الفرنسي إميانويل ِلفيناس ،واليت تلتف حوهلا جمموعة من الفالسفة
الغربيني.
كذلك ،يف كونه مناسبة لربط ذلك بسريك اهلواة املسمى «مؤمتر
ّ
املعممني من
احملتلة ،وبقيام بعض
اهلولكوست» يف فلسطني
ّ
آل سعود الوهابيني وحلفائهم من خمتلف االنتماءات واملذاهب،
بزيارة معسكر أوشفتز غري عابئني بآالم الشعب الفلسطيين
ونكبته املرتبطة على حنو وثيق مبسألة ما يسمى «الكارثة» .وهذا
ينطبق أيضًا على املشاركني يف ذلك املؤمتر ،الذين جتاهلوا مأساة
الشعب الفلسطيين وطبيعة كيان العدو الصهيوني االستعماري ــ
االستيطاني العنصري ،مع أنه كان بإمكانهم رؤية انعقاده يف ظل
جدار الفصل العنصري ،الذي كان بإمكانهم مشاهدته من شبابيك
غرف فنادقهم ومقر املؤمتر.

تعريف بالكاتب

متعددة ملؤلف
قال الكاتب :هناك أصول ،أو باألحرى بدايات،
ّ
«الفلسفة األوروبية واملسألة الفلسطينية» .أحدها ،وهو عنصر
مشرتك بني مئات ألوف الفلسطينيني ،هي «النكبة» اليت أجربت
والد ّي على مغادرة فلسطني إىل لبنان ،حيث ِ
دت أنا وإخوتي
ول ُ
َ
ُ
اضطّرت عائليت لالنتقال
الثالثة األكرب مين سنًا .ويف عام ،1976
ثانية إىل أوروبا ،بعد اندالع احلرب األهلية اللبنانية ،ومل أكن قد
أمتمت العام اخلامس من عمري؛ تلك كانت بداية أخرى.
نشأت وأنا ال أعرف سوى القليل عن «أصولي» الفلسطينية .مع
ذلك ،مل تفارقين املسألة الفلسطينية ،بل ّ
ظلت تسكن أفكاري،
هت
بينما كنت أتابع دراساتي العليا يف الفلسفة واآلدابَ ،و َّج ُ
خاصًا إىل مسائل اهلوية واملعنى ،وإىل مسائل سياسة
اهتمامًا
ّ
وأخالقيات االختالف ،لكن من دون التعاطي صراحة مع املسألة
الفلسطينية ،األمر الذي مل حيصل إال بعدما قرأت أفكار الفيلسوف
الليتواني ــ الفرنسي األشكنازي ــ إميانويل ِلفيناس Emmanuel
وأعدت قراءتها ،فتعاظم شعوري
 Levinasعن مذحبة صربا وشاتيال،
ُ
خبيبة األمل والغضب ،وتلك كانت انطالقة أخرى ،إذ بدأت ّ
أفكر
على حنو أكثر عمومية وأكثر التزامًا باملفاهيم ،بتعاطي الفلسفة
األوروبية مع املسألة الفلسطينية .ماذا لدى الفلسفة لتقوله عن
معمقة
الفلسطيين؟ هل بوسعها املساعدة يف تقديم أي أفكار
ّ
متورطة نوعًا ما
أن هذه الفلسفة
بشأن هذا الصراع املأساوي؟ أم ّ
ّ
يف املشكلة ،إذا أخذنا يف االعتبار انشغاهلا باملسألة األقدم ،أي
«املسألة اليهودية»؟

بعد أوشفتز ــ الفلسفة واليهودي

اكتسبت «املسألة اليهودية» ،بعد أوشفتز ،معنى خمتلفًا على حنو
حاسم يف الفلسفة األوروبية ،حيث أصبحت شخصية اليهودي
هي اليت تصوغ املشهد األخالقي يف الفكر األوروبي ،إن مل نقل
صارت تهيمن على أفق التفسري ــ  interpretiveــ يف هذا الفكر.
ٌ
فيلسوف وعامل اجتماع
أدرنو ( )Theodor Adornoــ
يقول تيودور ُ
وعامل نفس وموسيقي أملاني ابن لوالدة كورسيكية كاثوليكية
ْ
«نظم
وأب أملاني كان أشكنازيًا ثم اعتنق الربوتسطنطية ــ:
الشعر بعد أوشفتز أمر بربري ...كما أصبح الطرح العادي لألفكار
أوهام
الفلسفية نوعًا من الفحشاء بعد أوشفتز» .فقد واجهت
ُ
الواقع الصادم ملعسكرات
التطور والعقل املنطقي،
احلداثة بشأن
َ
ّ
املدمرة للتقنيات احلديثة والعقالنية الوسيلية
االعتقال والتأثريات
ّ
(.)instrumental rationality
يقول البعض إن جان بول سارتر كان األول ،بني فالسفة القرن
«تأمالت يف املسألة اليهودية»
العشرين ،الذي رفع يف مقالته
ّ
 ،Réflexions sur la Question juiveالصادرة عام  ،1946من شأن
اليهودي ،وأسبغ عليه مسة رومانسية ،واضعًا هذه الشخصية يف
مواجهة الذات البورجوازية الزائفة يف فرنسا .إضافة إىل تصوير
مدمرًا ،حظي اليهود يف
اليهودي بصورة شخصية تواجه تهميشًا
ِّ
ّ
مؤلفه
كتابات ِلفيناس بقوة بالغية وحتليلية فائقة ،حيث أهدى
 ،Otherwise than Beingالصادر عام  ،1974إىل ضحايا «الكارثة»
(وهي الرتمجة العربية الدقيقة للمفردة العربية ــ اإلسرائيلية ــ
«شوا» ــ).
يف أعقاب ما حصل يف أوشفتز ،أعاد ِلفيناس النظر ،شأن
عديدين ،يف وضع الفلسفة الذي أصبح يفتقر إىل اليقني .ورغم
أنه مل يرتبط بتلك الكارثة بالتزام ثابت ،ينبغي النظر إىل فلسفته
على أنها دليل أو شهادة على ذلك احلدث غري املسبوق ،أو على
أزمة الفلسفة اليت أوجدها احلدث املذكور ،أو على املهمة اليت ال
ِّ
واملتمثلة يف حماولة التعاطي مع أهوال التاريخ.
ميكن فهمها
ِّ
ّ
ّ
ُ
منظومة األخالق اللفيناسية ( )Levinasianاجلديدة جتذرًا يف
شكلت

الروحية التوراتية ألورشاليم  /القدس...
فعندما أجاب ِلفيناس سلبًا ،ومن دون
أي مواربة ،عن سؤال« :هل ُيعترب علم
أن
الوجود علمًا أساسًا؟» ،فإنه افرتض ّ
األخالق هي اليت تتجاوز اللوغوس ()Logos
اإلغريقي وعنفه التأويلي ( )hermeneuticــ
«اإلمربيالية الوجودية فيه» ontological /
 imperialismــ وشخصية اليهودي مبا هو
عد
الشخصية األمنوذجية للمغايرة .وبذلكُ ،ت ّ
منظومة أخالق ِلفيناس ،املسكونة بشبح
«الكارثة» اليهودية ،حتديًا جذريًا لكل ما
تدين به الفلسفة للفكر اإلغريقي.
لكن كيف ميكن التعبري عن أخالقيات اآلخر
هذه يف احلياة العملية؟ مبا خناطر عندما
نتصور أن اآلخر هو يهودي ،حصرًا؟
ميكن القول إن عبارات موريس بالنشوت
( )Maurice Blanchotــ وهو كاتب
ّ
ومنظر أدبي فرنسي أقام يف
وفيلسوف
باريس إبان االحتالل النازي ــ «مهما
حيصل ،أنا يف صف إسرائيل .أنا يف
صف إسرائيل عندما تعاني .أنا يف صف

إسرائيل عندما تعاني نتيجة ابتالئها اآلخرين باملعاناة» ،تعبرّ خري
تعبري عن احنياز ( )Parti Prisالعديد من املفكرين بعد أوشفتز.
هذا الدعم املطلق الالمشروط ليهود إسرائيل  /لدولة إسرائيل،
يعوق نشوء أي التزامات جتاه غري اليهود ،أو التماهي احملتمل مع
هؤالء ،مهما كان آنيًا .فهو يتعاطف مع اليهود ،بكل وضوح ،ليس
فقط عندما تعاني إسرائيل العدوان ،بل يتعاطف معهم حتى عندما
َ
الطرف الذي ميثل اآلخر بالنسبة إليها باملعاناة،
تبتلي إسرائيل،
وهو موقف ال ميكن وصفه إال بالضالل .وهنا قد نتساءل ،ماذا
سيحل بالعرب أو باملسلمني ،وهم ّ
ّ
ميثلون اآلخر بالنسبة إىل اآلخر،
إن جاز التعبري ،يف إطار بنية فلسفية من هذا النوع؟
ّ
ً
وسيلة لطرح تساؤالت
املؤلف إىل أمنوذج الفلسطيين
يلجأ هذا
بالد ْين األخالقي والفلسفي الذي ندين به ألورشاليم /
تتصل
َّ
القدس وأثينا ،كما تتصل باعتمادنا على هاتني املدرستني.
إن إثارة املسألة الفلسطينية ،بالتزامن مع املسألة اليهودية،
تساعدنا على إعادة صياغة العالقة بني الفلسفة والتاريخ ،وبني
األخالق والسياسة ،حيث نتوصل إىل طرح التساؤالت بشأن نزعة
حتويل اآلخر إىل كيان وجودي وجتريده من جمال قوته األرضية
والتارخيية والديناميكية.
ْ
وضع أورشاليم  /القدس يف مواجهة أثينا ،يوضح الكثري
إن
بشأن التفكري األخالقي لدى ِلفيناس ،كما ّ
ميثل نزعة مهيمنة يف
َ
املعاصرةِ .
ِ
التاريخ البشري،
فلفيناس خيتصر
الفلسفة األوروبية
إن مل نقل البشرية بكاملها ،وبأسلوب ينطلق من املركزية
األوروبية إىل هذين األصلني املزدوجني« :أنا غالبًا ما أقول ،مع
تتكون من
إن البشرية
أن التصريح بذلك علنًا ُيعتبرَ أمرًا خطرًاّ ،
ّ
التوراة واإلغريق .وكل ما عدا ذلك ميكن ترمجته :كل ما عدا ذلك،
كل ما هو دخيل ال يزيد عن كونه موسيقى راقصة».

اختبار لـِفيناس

ينبغي ألي أخالقيات تتعلق باآلخر ،ولكي تكون جديرة بهذا االسم،
ّ
يتحتم على أي فلسفة أخالقية تتعلق
أن جتتاز اختبار السياسة؛ إذ
باملغايرة املطلقة أن تواجه الوقائع املادية للسياسة .مع ذلك،
يؤد
يواجه االختبار من هذا النوع على الدوام خطر التحريف ،إذا مل ِّ
سوى إىل حتويل األخالق إىل سياسة ،عن طريق ْ
وضع الصيغ .يؤكد
ِلفيناس ،انطالقًا من حذره إزاء (عدم) إمكانية تفسري مقاربته،
أنه ال ميكن إدراج األخالق ضمن أي جمال معريف آخر .فهو جيعل
من األخالق ،وليس السياسة أو علم الوجود« ،الفلسفة األوىل».
يصر ِلفيناس على هذه الفكرة؟ أين اخلطر الكامن يف
ولكن ملاذا
ّ
وضع إطار مفاهيمي لآلخر ،أو للذات ،أو لباقي العامل؟ أليس
ذلك ،يف نهاية املطاف ،مهمة الفلسفة؟ هو كذلك بالتأكيد ،وهنا
املشكلة .يكمن اخلطر ،من منظور ِلفيناس يف إخضاع اآلخر إىل
الفيلسوف ،واختزاله إىل مادة للمعرفة ،أي حتويل االهتمام باآلخر
إىل معرفة اآلخر؛ باختصار ،معاملة اآلخر البشري كأي موضوع آخر
يف العامل.
يرفض ِلفيناس إضفاء صبغة تارخيية وثقافية على اجلار ،على
األقل عندما يتعلق األمر بالفلسطينيني ،كما يرفض بصورة قاطعة
الطبيعة الوجودية للسؤال .هنا ،ميكن أن نوافق على ما يقوله
سالفوي جيجيك ــ فيلسوف وناقد ثقايف ماركسي من سلوفينيا ــ
إن «ما يرمي إليه ِلفيناس ،يف األساس ،هو أن احرتام املغايرة،
من حيث املبدأ ،هو احرتام غري مشروط (أمسى أشكال االحرتام)،
ُّ
التأكد
آخر حمسوسًا ،ينبغي عليه ،مع ذلك،
لكن عندما يواجه
ُ
الفرد َ
من أنه صديق أو عدو .باختصار ،يف اجملال العملي للسياسة،
احرتام املغايرة ال يعين شيئًا ،باملعنى الدقيق للعبارة.

(داريو كاستيليجيو ــ املكسيك)
اكتسبت «املسألة اليهودية» بعد أوشفتز معنى مختلفاً على نحو حاسم
يف الفلسفة األوروبية حيث أصبحت شخصية اليهودي هي التي تصوغ
املشهد األخالقي يف الفكر األوروبي
ميكن أن نلمس يف جواب ِلفيناس على سؤال سلمان ملقا
ً
حماولة لتفسري
( )salmon malkaــ صحايف مغربي سفاردي ــ
الفرق بني األخالق والسياسة ،تطبيقًا للمعنى الذي يفهمه من
كون رأيه يف ما
كلمة «العدالة» ،على مذحبة صربا وشاتيال :هكذا ّ
يتصل باحلدث (حتديد «من هو على حق ومن هو على باطل ،من هو
صائب ومن هو جائر») ،يف الوقت الذي أحجم فيه ،منذ البداية،
عن اختاذ موقف نقدي من دولة إسرائيل ،كما عبرّ عن الفكرة
يف موضع آخر« :أنا ال أمسح لنفسي باحلديث عن إسرائيل ،فأنا
لست يف إسرائيل ،وأنا ال أعيش املغامرة النبيلة اليت تعيشها
إسرائيل وال أخوض يوميًا يف تلك املخاطرة الكربى» .وال حاجة
طبعًا للقول إن رأي ِلفيناس مل مير من دون اعرتاض من جانب
ُ
واملعادين له على السواءّ .
يلخص مارتن
قرائه ،املتعاطفني معه
ّ
مؤرخ وكاتب وفيلسوف أمريكي أشكنازي ــ
جاي ( )Martin Jayــ ّ
بدقة ،الفكرة اليت أصبحت ِّ
ّ
متثل الفهم الشائع لرأي ِلفيناس يف
مييز اجلار الطيب (اجلار بوصفه
ما يتصل باملذحبة ،ولرأيه بشأن ما ّ
كائنًا مماث ًال) من اجلار الشرير (اجلار بوصفه عدوًا)« :هنا يربز على
حنو مفاجئ ،وبواسطة احلدود الثقافية والبيولوجية لتحالف القرابة
املباح ،ال تناهي املغايرة ،وجتاوز الوصايا األخالقية للكينونة
ّ
حمل اآلخر مبا يشبه احتجاز رهينة» ...هنا،
الصرفة ،وإحالل الذات
ّ
يعلق «بغضه للمجتمع» وينحاز إىل اهلوية
يبدو ِلفيناس وكأنه
اجلمعية لليهود.

صناعة الضحية الفريدة

القراء املؤيدون ِ
للفيناس ،الذين
هناك مبادرة أمنوذجية يقوم بها
ّ
ّ
القائمينْ بني األخالق
يفضلون عدم الرتكيز على التوتر واخلالف
َ
والسياسة ،لكن من دون أن ينسوا اإلشارة إىل التباينات املهمة
بينهما ،وهي حماولة الربهنة على عدم القابلية للقياس املشرتك
( )incommensurabilityبني اجملالني املذكورين .لكن ذلك ينطوي
مسمى عدم
على خطر التمسك املفرط بفكرة اختالف الضحية« ،حتت
ّ
القابلية للقياس املشرتك .التشكيك بقواعد ِلفيناس املستخدمة
لدراسة وضع الضحية ،وبعلم الظاهرات اخلاص بالعدو الذي تؤدي
إليه القواعد املذكورة ،يعين ،كما يقول َه َورد كيجل (howard
 )Caygillــ أستاذ الفلسفة األوروبية املعاصرة ــ أن تتكون لدينا
«فكرة أكثر حتديدًا ووضوحًا» يف ما يتصل بإجابة ِلفيناس على
تساؤل سلمان ملقا .وهنا ،لن تفيد أي أالعيب فلسفية من نوع:
جيب عدم اخللط بني اآلخر احملسوس عمليًا ( )empiricalواآلخر
اخليالي .أحملت إجابة ِلفيناس إىل مسألة سياسية أكثر أهمية:
بالغيات اليهودي بوصفه «الضحية» األبدية الفريدة .أي أن وضع
يتحول إىل هوية متجاوزة للزمن (وبالتالي غري
الضحية اليهودية
ّ
مسيسة) ،بدل أن تكون ناجتة عن حالة ضرر تارخيية حمددة؛
ّ
وي َّ
صنفون
وبالتالي جيري دمج املعتدين ببعضهم حيث يتماثلون ُ
مجيعًا ضمن فئة املعادين لليهود .ومن ثم ُي َّ
صنف كل اليهود بعد
الكارثة ،ومبفعول رجعي ،ضمن فئة الضحية ،وهو ما جيعل كل
اليهود املعاصرين ،سلفًا ،ضحايا دائمني.
تستند فكرة ِلفيناس اخلاصة بظاهراتية العدو ،إىل هذا النوع
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كـتابات
من استثمار شخصية اليهودي بوصفه الضحية املطلقة يف
ّ
يصنف الكارثة ضمن املآسي الكربى يف التاريخ
التاريخ .هو
يشدد على الوضع األمنوذجي للكارثة اليهودية.
اإلنساني ،لكنه
ّ
فاحلديث عن أقصى درجات املعاناة البشرية ،يعين احلديث عن
يعوض عن
أوشفتز .هنا ،تؤدي دولة إسرائيل دور احلل الذي
ِّ
هذه املصيبة غري املسبوقة اليت حلقت باليهود ،وهي تستمد
شرعيتها من هذه احلادثة اليت ال سابق هلا ،واليت ال ُتفهم فقط
ّ
بوصفها فريدة ،أو خمتلفة عن األحداث األخرى ،بل بوصفها
تستحق التعويض عنها ،على حنو فريد .فاملصيبة اليت حلقت
باليهود (بل قل دومًا :باألشكناز) يف «الكارثة» ،ال تربز فقط
بني املصائب األخرى ،بل تفوقها من حيث األهمية ،وبالتالي فإن
التعويض عنها يتمتع باألولوية على الضرورات األخرى.
ففي أعقاب أوشفتز ،أصبحت فكرة إنشاء إسرائيل منطقية متامًا
من منظور لفيناس وآخرين عديدين« ،ما أود قوله فقط هو أنه،
ويف الظروف احلالية ...يبدو إنشاء دولة الصيغة الوحيدة اليت
ميكن بها إلسرائيل ،الشعب والثقافة ،البقاء على قيد احلياة».
تردد بشأن ّ
جتلي تلك الفكرة على أرض الواقع،
لكن ال وجود ألي ّ
وال ألي اهتمام بتأثريها يف اآلخرين ،أي يف غري اليهود ،بل كان
هناك يقني بأن هذا الشكل من الدولة هو اخليار الوحيد املمكن
ّ
املتوفر.
ّ
ِ
التبصر،
ة
بقل
تتسم
اليت
فيناس،
ل
نظر
وجهة
مقارنة
لدى
ذلك،
مع
ّ
مبوقف مارتن بوبر ( )Martin Buberــ فيلسوف منساوي أشكنازي ــ
ينم عن ضمري حي ،ال يبدو منطقه وكأنه البديهي« :استقالل
الذي ّ
َ
واملستوطنة
املرء جيب أال حيصل على حساب استقالل طرف آخر.
اليهودية جيب أال تطرد أي فالح فلسطيين ،واهلجرة اليهودية
جيب أال تؤدي إىل تدهور الوضع السياسي للسكان احلاليني ،بل
ينبغي أن تستمر يف حتسني وضعهم االقتصادي».
رغم التزام بوبر بالفكر الصهيوني ،فإنه مل ُي ِ
سقط الفلسطيين من
اعتباراته السياسية ــ اإلثنية .فهذا النوع من الصهيونية يؤكد أنه
ال ميكن لليهود ادعاء حق حصري يف أرض فلسطني التارخيية.
مع ذلك ،غابت وجهة النظر هذه عندما ّ
حققت الصهيونية تعبريًا
ِ
حولت الفلسطينيني من
سياسيًا
بصورة دولة إسرائيل ،اليت ّ
سكان األرض األصليني إىل عدو لفكرة «األرض املوعودة».
يعتقد ِلفيناس أن ما جيعل الفلسطينيني عدوًا بدهيًا ()a priori
هو ،برأيه ،افتقارهم للكرم جتاه من يبدو وكأنه اآلخر األبدي ،هو
األسلوب الذي جتاهلوا به حمنة ضحايا «الكارثة» اليهودية( ،بل
قل :األشكنازية).
ومع أنه ال يعترب الفلسطينيني مسؤولني مباشرة عن الكارثة
األخالقية ،فهو يتهمهم بأنهم مل ُيظهروا حسن ضيافة أو جتاوبًا
مع دعوة اليهود ،وأنهم مل يقبلوهم كإخوة ومل يسعوا إىل إقامة
عالقات ودية مع هذا اآلخر الفريد .فالضمري احلي يمُ لي على
يرحبوا بدولة إسرائيل (وليس العكس بالعكس)،
الفلسطينيني أن ّ
وأن ينجحوا حيث فشل األوربيون...
ما من شك يف أن الغرب ،وليس العامل العربي ،هو من يتحمل
تقبل املرء فكرة أن املسؤولية
مسؤولية أوشفتز ،إال يف حال
ّ
اإلنسانية ال تتجزأ ،وأن كل البشر مسؤولون عما يقوم به اآلخرون.
بعبارة أبسط ،إما أن تدعم الصهيونية (وتصبح أخًا إلسرائيل /
جمردًا من الضمري األخالقي (وتصبح عدوًا
لليهود) ،أو تكون
ّ
يثبت وضع الضحية
هذا،
النقاش
مسار
لليهود).
إلسرائيل /
ّ
اليهودي بوصفها شرطًا أبديًا وأولوية أخالقية تتجاوز غريها من
األولويات.
كثريًا ما نقرأ حاليًا ،أن كلمة «يهودي» هي فعليًا اسم خمتلف
عن األمساء العادية .ويبدو أن ّ
أن امتياز كون
مثة من يفرتض ّ
الفرد ضحية خارج نطاق املقارنة ،وعلى حنو يشبه خطيئة أصلية
املتحدرين
معكوسة ،هو امتياز ميكن توريثه ،ليس فقط إىل
ّ
واملتحدرين منهم أيضًا ،بل إىل كل من
مباشرة من األصل،
ّ
يشمله ذلك التعبري ذي الداللة ،سواء أكان رئيس دولة أم جنديًا
ضد أناس صودرت أراضيهم.
يف جيش ميارس قمعًا وحشيًا
ّ
جيرده أيضًا
أنه
واملفارقة
اآلخر،
ز
رب
اعتبار اليهودي «الضحية» ُي ِ
ُ
ّ
من واقعيته أو من خصوصيته التارخيية .أو كما يقول جيل دولوز
( )Gilles Deleuzeــ فيلسوف فرنسي كتب يف الفلسفة واألدب
ّ
متكن دعاة الصهيونية من حتويل
واألفالم والفنون اجلميلة ــ
ّ
وتبنوا «مقاربة
«أسوأ إبادة مجاعية يف التاريخ» إىل «شر مطلق»،
دينية وصوفية» للكارثة بدل «املقاربة التارخيية» .لكن هذه
املبادرة التأويلية ،مل يكن من شأنها فقط إسباغ الغموض على
احلدث ،بل إنها ّ
خلدت الشر الكامن فيه ليشمل آخرين« ،أبرياء
آخرين» .هذا التحويل (من إبادة مجاعية تارخيية إىل شر مطلق ،من
ضحايا حقيقيني إىل ضحايا أسطوريني) ،مينح احلق ألي يهودي
إسرائيلي ،وألي يهودي أيضًا ،يف اجملاهرة بطبيعته الشمولية
(تاريخ اليهود هو تاريخ البشرية) ويعطيه ،يف الوقت عينه،
التمسك باالختالف (الدفاع املحُ ِ ق عن الدولة اليهودية،
احلق يف
ّ
ُ
لصق بها تهمة إرهاب الدولة ،على
ت
أن
ميكن
ال
دولة
وهي
َ
التحول ينطوي على مضامني سياسية،
هذا
لكن
املثال).
سبيل
ّ
وال سيما بالنسبة إىل أي شخص جيد نفسه يف موقع املعارضة
إلسرائيل وسياساتها .وغالبًا ما جيري وصم كل من حياول كشف
عاءين (الشمولية واالختالف)،
العالقة املرتبكة بني هذين
ّ
االد َ
وتفحص هذا الدمج امللتبس بينهما ،بتلك التهمة املؤذية ،أي
ّ
معاداة اليهود.

ومع وجود هذا التهديد الدائم ،جند أن الفلسطينيني ،وكل
يتعرضون باستمرار حملاوالت
من يناصر القضية الفلسطينية،
ّ
إسكاتهم وإقصائهم عن جمال اخلطاب العقالني العام ،وقد يصل
ذلك ،كما يقول أالن باديو ( )Alain Badiouــ فيلسوف فرنسي،
 1937ــ إىل ما يشبه «االبتزاز السياسي».
تعود أصول الصراع بني اليهود والعرب إىل فكرة الصهيونية.
حدة الصراع منذ إنشاء دولة إسرائيل ،على قطعة
فلم تهدأ ّ
صغرية من أرض قاحلة تنتمي إىل بين إسرائيل منذ أكثر من ثالثة
َّ
تتخل عنها اجلماعات اليهودية .لكن احلاصل ،هو
آالف عام ،ومل
أن هذه القطعة الصغرية من األرض كانت مأهولة بشعب حتيط
ّ
ّ
يشكل ذلك
أراض شاسعة تضم الشعب العربي الكبري ،الذي
به
ٍ
ويطلق هذا الشعب على نفسه لقب الشعب
الشعب جزءًا منهُ .
الفلسطيين.
ّ
يشكك ِلفيناس يف شرعية الفلسطينيني كشعبَ ،ف ُهم «يطلقون
عتد
حجة ال ُي ّ
على أنفسهم اسم الفلسطينيني» ،ال أكثر ،وهذه ّ
بها أمام عمق جذور ورسوخ ذرية «بين إسرئيل» .وعندما يدمج
ِلفيناس الفلسطينيني مع «الشعب العربي الكبري» ،فإنه بذلك
ينكر عليهم أي خصوصية ،وأي إقرار بهشاشة وضعهم كشعب
وانكشافهم يف مواجهة األذى ،وهو ما يسهم يف زيادة استالبهم
وطمس وجودهم.
أن
وباعتبار هذا الرأي الذي يعوزه التوازن بشأن الصراع ،يبدو ّ
يتخيل اليهود بأي صورة أخرى غري
من الصعب على ِلفيناس أن
ّ
صورة الضحايا .قد تدور يف باله فكرة أن يكون اليهود هم من
يضطهدون العرب ،لكنه سرعان ما يصرف النظر عنها ،إذ يرى
ً
وضعفا»
أن اليهود ودولة إسرائيل هم األهداف «األكثر هشاشة
املسببني لإلرهاب .لقد أطلق أوشفتز
أمام اإلرهاب ،وليسوا
ّ
بالغيات الضحية األبدية ،وها حنن ما زلنا نشهد تأثرياتها.
إن استحضار أوشفتز (احلدث الذي كشف الضعف التام لليهود)،
يسعى إىل إنتاج شكل من النزعة الذكورية اإلقصائية املفرطة.
يعتقد أشيل مبيمب ( )Achille Mbembeــ فيلسوف وعامل سياسة
ّ
أن استغالل ذكرى
وحملل للسلطة االستعمارية من الكامريون ــ ّ
أوشفتز ،يؤدي إىل «صهر القوة ووضع الضحية وعقدة التفوق»،
واملفارقة أن ذلك يقضي على أي أمل بالتعامل بعقالنية مع
الفلسطينيني ،واعتبارهم ضحايا ،أو كما يقول إدوارد سعيد
«ضحايا الضحايا».

* ترجمة :مها حسن بحبوح وزياد منى
** اختيار النصوص وإعدادها :زياد منى
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مـثرية حسني  -سورية

ينبغي التنبه من التحريض الديين
والطائفي يف املنطقة العربية

ينبغي التنبه من التحريض الديين والطائفي يف املنطقة
العربية لزعزعة األمور واالنهيار وبث التفرقة بني ابنائها.
هناك مجاعات مأجورة تتلقى األموال الباهظة لتقوية احلقد
الطائفي وخلق مشاكل وحروب وانشقاقات ضمن الشعوب
العربية ليعود االستعمار اجلديد بوجه جديد وفكر جديد وهو
فكره الغاشم وكرهه الظامل وجشعه املستميت بثروات األرض
ومراجعها الدينية واألثرية ..جيب علينا عدم االحنياز واالنفعال
من اجل هذه األمور السخيفة الن الشعب العربي اصبح اكثر
ً
بعضا يف شتى األمور
من أي وقت مضى منصهرا مع بعضه
الوطنية والثقافية والعلمية ومتفهما للعقيدة والدين ،ال فرق
بني الذين يعبدون اهلل اال باإلميان احلقيقي قو ً
ال وفع ًال ،ال
فرق بني اإلنسان املخلوق يف كل شيء ،فالناس متساوون
ألنهم من جبلة واحدة وشجرة واحدة ..التصرفات اخلارجة عن
املألوف والبعيدة عن الواقع هى أمور قدمية كنا نعاني منها
ّ
التخلف املظلم يف بعض األحيان والعودة إىل ما
مجيعًا مثل
قبل التاريخ.
ولعل الشيء الذي يبعد اإلنسان عن أخيه اإلنسان هو شيء
قديم ومقيت بكل للكلمة من معنى ،املؤمن احلقيقي جيب ان
حيب او ً
ال ويسامح لكي يساحمه اهلل يف كل شيء ..املؤمن
يعمل لكي يرضي وجه اهلل ،الذي يراه ماذا يفعل يف كل يوم،
احلساب يوم احلساب ال تدينوا لكي ال تدانوا ..اإلميان باهلل
وتعاليمه او ً
ال ثم إطاعة املؤمن وصايا اهلل ،ثم جيب بأن نرى
إميانه يف أعماله احلسنة مع مجيع الناس من غري أي تفرقة أو
متييز عنصري أو طائفي ،لكي يكون مميزا عن باقي الناس
يف تصرفاته الكاملة..
الديان هو اهلل الواحد له ملء الكون رب واله مجيع املخلوقات
شاءوا أم ابوا  ،اهلل الذي خلق الكون والكائنات له بنبغي بان
تكون العبادة واخلشوع واحلمد والشكر له وحده ال لغريه،
جيب ان حنب بعضنا بعضا لكي حيبنا اهلل ويصفح عن ذنوبنا
ويباركنا ومينحنا جنات النعيم واحلياة األبدية جبواره ،جيب أن
ال نضيع الفرصة الذهبية اليت هلا تاريخ يف ما بيننا ،قرابة
يف النسيج وقرابة يف الزواج وأقرباء يف العبادة والرتاث
واحلياة املشرتكة ،حاربوا قدميًا ماتوا من اجل من ،جاعوا قدميا
وماتوا جوعًا فما هى املنفعة والفائدة  ،خسروا ارضهم تشتت
عرضهم ما هي الفائدة..
الواقع األليم لنا اننا ال ندوم يف هذه الدنيا وال شيء يبقى
على حاله فالكل اىل زوال ،وال يدوم اال اهلل وحكمه وكالمه
وإرادته ..هو اهلل القادر ال غريه على تغيري وجه الكون،
حترض وحتارب وتبتعد عن
أنت بال عذر أيها اإلنسان عندما ّ
اخيك اإلنسان وتبغض وترفض غريك الذي اراده اهلل ان
يكون إنسانا عاقال وكامال وأنت رفضته بان يكون إنسانا
مثلك يف ازدواجية خلقية وتكوينه على حسب مشيئة اهلل،
ان بقينا على هذا الرفض البغيض وعدم القبول باإلنسان
اآلخر  ،هو الرفض ملشيئة اهلل وعدم اإلميان يف عظمته وعظمة
خملوقاته اليت ال حتصى وال تعد ،وهو ايضًا الرفض جلميع
أعماله املباركة وقوته اإلهلية وعدالته وألوهيته العظيمة ،كلنا
واحد يف األميان احلقيقي بالذي نعبده رب الكون ،ال نستطيع
ان نعبد اهلل باملظاهر االميانية فقط ويف الوقت نفسه نعمل
األعمال القبيحة واحملرمة والكاذبة على عكس اإلميان الذي
نؤمن به والتعبد لألحزاب املتشعبة اليت حتارب بعضها بعضًا
باسم الدين ..هذا هو الفشل بعينه لكل أمة وكل وطن وكل
طائفة وكل شعب من شعوب األرض ونهايته اجلوع والوجع
والقتل والدمار واخلراب والفشل والتشريد للجميع ..هذا هو
البغض عند العرب الذي هو سالح العصر الذي ال احد يريده،
والغرب يشجعنا عليه من حيث ال ندري .

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

حكومة «مواجهة التحديات»...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أصبح صعبا جدا ويضغط بقوة على اللبنانيني.وقد حوصر رئيس
احلكومة بأسئلة حمرجة السيما ما يتعلق منها بغياب خطة تلحظ
إجراءات اصالحية فعلية يف كافة مؤسسات الدولة والسيما منها
يف قطاع الكهرباء الذي بات يستنزف أمواال طائلة من خزينة الدولة
وجيوب اللبنانيني وتعزيز سلطة القضاء اللبناني وتعيني اهليئات
الناظمة وآليات املراقبة وختفيض كلفة اإلدارات والقطاعات الرمسية
والدولة ككل وغريها من الضوابط اليت تضمنها مؤمتر سيدر.
وأشارت املصادر اىل ان األسئلة واالستفسارات تركزت على
االسباب اليت حالت دون تضمني املوازنة سلة االصالحات املطلوبة
كي تشكل حافزا مساعدا للتجاوب مع مطالب احلكومة اجلديدة
باملساعدة.وقد لوحظ أن ردود رئيس احلكومة مبجملها كانت عامة
وغري مقنعة والسيما منها مبوضوع اإلصالحات والكهرباء.

الثقة الثالثاء

وكان جملس الوزراء قد أقر مشروع البيان الوزاري حلكومة «مواجهة
التحديات» ،وهو االسم الذي اختاره الرئيس حسان دياب حلكومته
بدال من «االنقاذ» أو «االستثنائية» ،يف جلسة جلسة قصرية نسبيًا
يف القصر اجلمهوري ،مل تستغرق اكثر من ساعتني ونصف الساعة
تقريبًا ،واحاله اىل االمانة العامة جمللس النواب ،حيث تلقفه رئيس
جملس النواب نبيه بري فورًا ،ودعا اىل عقد جلسة نيابية يف الساعة
 11من قبل ظهر يومي الثالثاء واالربعاء املقبلني يف  11و  12شباط
اجلاري ،وذلك قبل الظهر وبعده ملناقشة البيان الوزاري والتصويت
على الثقة ،وإن كانت بعض التقديرات رجحت ان خيتصرها بيوم
واحد منعًا حلصول حتركات شعبية تعيق وصول النوابّ ،
إال يف حال
خُ ِ
ات َذ ْت تدابري امنية مشددة كما هو متوقع من اجليش والقوى االمنية
متنع قطع الطرقات اىل منطقة الوسط التجاري وساحة النجمة.
ومل تستبعد مصادر سياسية مطلعة ،ان تكون الدعوة اليت وجهها
الرئيس ميشال عون لعقد اجتماع للمجلس األعلى للدفاع قبل ظهر
اجلمعة (امس) ،تتصل بالرتتيبات واإلجراءات األمنية واللوجستية
اليت ستتخذ من قبل اجليش والقوى األمنية لضمان وصول النواب
إىل جلسة الثقة ،على غرار ما حصل يف جلسة إقرار املوازنة،
حد ذاتها للبحث يف األوضاع
على الرغم من ان الدعوة جاءت يف ّ
األمنية يف ضوء املواجهات اليت حصلت خالل اليومني املاضيني بني
الشبان املنتفضني ومرافقي النائب العوني زياد أسود يف انطلياس
واملعاملتني ،وكادت ان تأخذ طابعًا طائفيًا ومناطقيًا ،عدا عن ردود
فعل سياسية وحزبية عريضة.
وعلم من مصادر جملس الوزراء ،ان اجمللس ناقش البيان بكل
تفاصيله وهو يقع بعد تعديله يف  16صفحة فولسكاب ،وأقره
بتعديالت غري جوهرية ،إال إضافة سطر على الشق املتعلق بعودة
النازحني السوريني بطلب من الرئيس ميشال عون ،حبيث متت
اضافة عبارة «ال سيما النازحني ألسباب امنية» .وذلك منعًا ألي
التباس سياسي قد يربط بني انتظار احلل السياسي وبني النزوح
ألسباب امنية قاهرة بسبب املعارك اليت كانت قائمة واليت انتفت
يف اغلبية املناطق السورية بعد سيطرة اجليش السوري عليها
واعادة اهلدوء واالستقرار.
وقد قال الرئيس عون خالل اجللسة حول هذا املوضوع :ان بعض
الدول يعارض حتى االن عودة النازحني ،ونتساءل عن اسباب هذه
املعارضة ،على رغم اننا طرحنا هذا امللف يف كل اللقاءات الدولية
واالقليمية ملساعدتهم يف اراضيهم لتشجيعهم على العودة ،وال
نزال ننتظر التجاوب الدولي.
واضافت املعلومات :عدا ذلك فإنه مت تغيري بعض التعابري وتقديم
او تأخري فقرة على فقرة او مقطع على مقطع.وبقيت باقي بنود
البيان مما اقرتها اللجنة الوزارية ووافق عليها رئيس اجلمهورية
وباقي الوزراء .ال سيما جلهة خطط ومشاريع وخطوات االصالح
االداري واملالي واالقتصادي والقضائي ومكافحة الفساد واستعادة
االموال املنهوبة.
ويف هذا اجملال ،اوضحت املصادر ان خطوات االصالح واالنقاذ
تقوم على خطط جديدة وضعها الوزراء وتستند اىل مشاريع «سيدر
وماكينزي» واملشاريع املمولة من الدول الصديقة ،وهي حمددة كما
بات معلومًا مبهل زمنية متتد من مائة يوم اىل سنة اىل ثالث سنوات.
وكل بند له تفصيل ضمن املهلة الزمنية احملددة له .وقالت:
ان االصالحات القضائية مث ًال واليت ستؤدي اىل اقرار استقاللية
القضاء ،حددت هلا مهلة املائة يوم ال اكثر .اضافة اىل تفعيل
هيئات الرقابة .ومكافحة الفساد ال2ي حددت هلا مهلة مائة يوم
كخطوة اوىل وسنة كخطوة ثانية ُ
لتستكمل وفق الية معينة .اما
مشاريع سيدر وماكينزي فتحتاج اىل مهل وفق املراحل الثالث
تباعًا.
بري يف لقاء األربعاء
الرئيس
انتقدها
اليت
الكهرباء
خطة
ان
والالفت
ّ
أقرتها احلكومة السابقة ،رغم ان النقاش داخل
النيابي ،بقيت كما ّ
اجللسة طاول تبويب اخلطة واألولويات جلهة إمكانية تعيني اهليئة
الناظمة للقطاع قبل جملس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ،أو عند إمتام
التعيني بالتوازي ،لكن الرئيس دياب تدخل حلسم النقاش مؤكدًا،
ان كل األمور قابلة للبحث يف ما بعد يف التنفيذ.
وعلم ان عددًا من الوزراء دخل على خط هذه املالحظات ،ابرزهم
الوزير احملسوب على حركة «امل» عباس مرتضى الذي اقرتح العودة
إىل جتربة زحلة ،إمنا من دون تسجيل أي توتر بني الوزراء الذين
لوحظ انهم مل يرغبوا بإعطاء أي تفاصيل عن النقاشات لدى خروجهم
من اجللسة ،واكتفوا بالقول ان «االجواء اإلجيابية والتعديالت على
البيان طفيفة».

ووصفت املصادر البيان الوزاري بأنه «طموح ككل البيانات الوزارية،
لكنه هذه املرة اكثر واقعية وصراحة وقابلية للتنفيذ» .وقالت :ان
البيان يليب معظم مطالب احلراك الشعيب إن مل يكن كلها ،ووردت
فيه اشارات اىل احلراك الشعيب اكثر من مرة ويف اكثر من فقرة ،ال
سيما جلهة مكافحة الفساد واستعادة املال املنهوب الذي وضعت له
خريطة طريق ،واستقاللية القضاء.واقرار مشروع ضمان الشيخوخة.
وحول قابلية اجملتمع الدولي للتعامل مع «حكومة مواجهة التحديات»،
قالت املصادر :ان اجلو الدولي يتحسن بشكل ملحوظ وظهر ذلك
من خالل زيارات السفراء وممثلي املنظمات الدولية اىل القصر
اجلمهوري والسرايا احلكومية .اما بالنسبة للقابلية العربية ،فقالت
املصادر :ان التحرك باجتاه الدول العربية ملحوظ طبعًا« ،لكن اجلو
العربي العام حباجة اىل مزيد من الشغل عليه».
وقال الرئيس دياب خالل اجللسة :ان هذا البيان هو نتاج وقائع
ودراسات ،وال حيمل أي مقاربات شخصية او حسابات فردية .ان
طموحنا اكرب بكثري لكن الرباغماتية وضعتنا امام حقائق ال ميكن
جتاهلها .طالبًا من كل وزير وضع الئحة باملشاريع اخلاصة بوزارته
لتكون جاهزة خالل اللقاءات اليت نعقدها مع املسؤولني الدوليني،
وكذلك خالل زيارات العمل اليت سنقوم بها.
وسئلت وزيرة االعالم منال عبد الصمد بعد اجللسة :هل مت تغيري
ُ
املعادلة الثالثية القائمة على «اجليش والشعب واملقاومة»؟
اجابت« :كال ،ال خالف على هذه املعادلة».
وعن استعادة الثقة الدولية بلبنان؟ قالت :اجملتمع الدولي واخلارج،
فعندما يالحظون االصالحات اليت ستطرأ ومدى جدية العمل والتوجه
املوضوعي يف معاجلة امللفات واملشاكل ،سنستعيد ثقتهم حتمًا.
واكدت انه «مت اقرار تنفيذ خطة الكهرباء مع ادخال بعض التعديالت
اذا اقتضى االمر ،وهي مسألة تعود اىل الدراسات اليت ستجرى
وهي تقنية بطبيعة احلال ،وسيوضح الوزير املعين كل االمور».

سفراء االتحاد األوروبي

والتقى الرئيس دياب الحقًا سفراء دول االحتاد األوروبي يف
السرايّ ،
وأكد امامهم ان «لبنان يتطلع إىل وقوف الدول األوروبية
الصديقة إىل جانبه يف هذه األزمة ،وهو يعرف مدى حرص الدول
األوروبية على استقراره ،ألن أي اهتزاز يف هذا االستقرار ستكون
له انعكاسات سلبية على أوروبا ايضًا».
ووجه دياب دعوة إىل الدول األوروبية لفتح خط ائتمان ضروري
لتأمني حاجات لبنان يف الكهرباء واألدوية واملواد الغذائية واملواد
األولية ،الفتًا إىل انه ما يزال ينتظر ان تبدأ مفاعيل مؤمتر «سيدر»
ّ
بالرتمجة سريعًا.
ولوحظ ان رئيس احلكومة عزا أبرز عوامل الوضع املالي والنقدي
املقلق إىل ضغوط النزوح السوري الذي قال انه ألقى أعباء ثقيلة
جدًا على لبنان تفوق قدرته على حتملها ،خصوصًا وانه استنزف
امكاناته وبناه التحتية وقدراته االقتصادية ،كما تسبب بارتفاع
نسبة البطالة بني اللبنانيني.
وكان موضوع النزوح السوري ،تسبب بسجال «تويرتي» بني رئيس
احلزب االشرتاكي وليد جنبالط ووزير اخلارجية ناصيف حيت الذي
كان كتب على صفحة على «تويرت» بأن هذا النزوح كلف لبنان
أكثر من  30مليار دوالر حتى اآلن ،وان عودة النازحني السريعة
إىل املناطق اآلمنة يف سوريا هي احلل» ،فرد عليه جنبالط كاتبًا عرب
«تويرت» بأن الوزير اجلديد يبدو انه حيب تفجري قنابل صوتية كبرية،
كي يوازي سلفه (الوزير جربان باسيل) يف ادعاءات املبالغة كي ال
اقول العنصرية املعروفة» ،الفتًا إىل ان األفضل تدقيق األرقام،
ورمبا استبدال منصب اخلارجية بالكهرباء.
ورد الوزير حيت على جنبالط من دون ان يسميه ناشرا عرب «تويرت»
دراسة لوزارة املال بالتعاون مع « »UNDPما بني  2011و 2018عن
تأثري النزوح السوري على االقتصاد اللبناني.

األموال يف الخارج

بري ،من ان
يف هذه االثناء ،تفاعلت الفضيحة اليت كشفها الرئيس ّ
مخسة مصارف تأكد لديه ان أصحابها حولوا امواهلم الشخصية إىل
اخلارج ،وتقدر مبليارين و 300مليون دوالر ،فيما تبني لدى هيئة
التحقيق اخلاصة يف مصرف لبنان ،ان أكثر من  35مصرفًا يف لبنان
حولت أمواهلا إىل اخلارج.
وكانت هيئة التحقيق عقدت اجتماعًا االربعاء املاضي مبشاركة
املدعي العام املالي القاضي علي إبراهيم ورئيس جلنة الرقابة
على املصارف مسري محود ،خصص للبحث يف قضية التحويالت إىل
اخلارج والبالغ  2،3مليار دوالر ،ومسألة شرعية االموال احملولة أو
عدمها.
وكانت جلنة الرقابة اشارت يف بيان إىل ان ما ورد من معلومات
عن ان التحاويل مببلغ  2،3مليار دوالر هي ألصحاب املصارف غري
دقيق ومغلوط ،واملصارف كلها قامت بتحاويل وال حيق قانونًا للجنة
معرفة أصحابها.
غري ان املثري يف املعلومات اليت انكشفت ،هو ان جزءًا من التحويالت
جرى يف الفرتة اليت كانت فيها املصارف مقفلة ،أي يف الثلث
األول ،وآنذاك جاء االقفال بسبب إضراب
األخري من شهر تشرين ّ
نقابة موظفي املصارف ،فكيف متت العمليات داخل املصارف اليت
حولت اموا ً
ال فيما كان موظفوها يف إضراب.
كذلك علم ان حتويالت مرتفعة متت قبل أكثر من شهر من بدء
االنتفاضة ،فهل كان أصحاب هذه املصارف يعلمون مبا سوف
حيصل.
ولكن ،وعلى الرغم من هذه التحويالت ،فإن جوهر املشكلة ال يتعلق
بالتحويالت نفسها ،واليت ال ختالف قانون النقد والتسليف مبدئيًا،
باستثناء األموال املشبوهة ،بل باالدارة املشبوهة لعمليات الصرف
أدت إىل هذا الرقم اهلائل يف الديون.
يف أكثر من قطاع ،واليت ّ
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ويف تقدير مصادر مطلعة ،ان هذا امللف جيب أن يفتح على
مصراعيه ،وال فرق إذا كان هذا املصرف قام بتحويل أمواله أم
ذاك ،ألن املسألة ليست مسألة قانونية وحسب ،بل مسألة اخالقية
وانسانية ،ألن صاحب املصرف ال حيق له حتويل أمواله ،فيما يقف
املودعني لديه يف الصف ذليلني ينتظرون سحب مائة دوالر ،فيما
هو مل يعد مؤمتنًا على أموال ّ
الناس.
على ان الالفت يف مسألة االستحقاقات املالية اليت سيواجهها لبنان
يف األشهر املقبلة ،هو الالموقف الذي اختذته كتلة الوفاء للمقاومة،
التصدي هلذه االستحقاقات املوروثة حيتاج
حني اشارت إىل ان
ّ
إىل ما يشبه اإلمجاع الوطين ،فيما اوجدت الكتلة تربيرا خللو البيان
الوزاري من برامج إنقاذية جاهزة ،إىل طريقة تشكيلها ،معتربة
بأن هذه الطريقة تفسر عدم وجود برامج جاهرة ومعدة ملعاجلة
األزمات املالية والنقدية واالقتصادية ،فضال عن األزمات االجتماعية
األخرى.

اجليش السوري يبدأ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بسيطرته على بلدات آفس والصاحلية ومعارة عليا.
وأفادت مصادر مطلعة أن اجليش السوري بدأ عملية متشيط دقيقة
ألحياء املدينة اليت زرع فيها املسلحون عددًا كبريًا من األلغام
والعبوات الناسفة ،إىل جانب توفر معلومات عن وقوع جمموعة من
املسلحني باحلصار داخل أحد األحياء حيث يتم التعامل معهم إما
بتسليم أنفسهم أو القضاء عليهم يف حال رفضوا ذلك.
ّ
وتشكل سراقب نقطة التقاء بني اوتسرتادي حلب-دمشق ،وحلب-
الالذقية ،كنقطة تربط حمافظيت حلب وإدلب بالالذقية غربًا.
من جهة أخرى ،أعلنت الفصائل املسلحة وأبرزها «هيئة حترير الشام»
و «أنصار التوحيد» املوالية لـ «تنظيم القاعدة» معركة ضد اجليش
السوري يف بلدة النريب غرب مدينة سراقب ،واليت تبعد عن مدينة
إدلب حنو  9كم.
أشارت املصادر إىل أن الفصائل املسلحة حولت األراضي الزراعية
احمليطة مبدينة إدلب وصو ً
ال إىل حماور القتال على جبهة النريب،
إىل مرابض للمدفعية والرامجات ومدافع اهلاون.
وأعلنت تنسيقيات املسلحني أن مدفعيات اجليش الرتكي تساند
الفصائل املسلحة يف ضرب مواقع اجليش السوري على حمور بلدة
النريب ،يف حني مل تِرد أي معلومات حتى اآلن من مصادر عسكرية
سورية حول حقيقة التطورات على هذه اجلبهة.
وأكدت مصادر ميدانية أن الفصائل املسلحة حتاول عرب تنسيقياتها
حتقيق انتصارات وهمية جلذب أنظار أنصارها عن اخلسائر الكبرية
ً
مشددة على أن عمليات اجليش
اليت تعرضت هلا يف سراقب،
السوري مستمرة حتى حتقيق هدفها.

عباس :لن نتنازل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

السابقة ،ولن خنون األمانة إطالقًا ،ولن نتنازل قيد أمنلة عن حقوقنا
اليت أقرتها لنا الشرعية الدولية.
وأوضح عباس ،خالل استقباله ،للفعاليات الرمسية والشعبية وممثلي
اجملتمع املدني ،يف مقر الرئاسة مبدينة رام اهلل ،مساء امس االول
اخلميس« ،حنن اآلن أمام احلقيقة ،ونواجه املصري وهذه املعركة
لن تكون األخرية ،ولكننا سننتصر بها كما انتصرنا يف بقية املعارك
اليت خضناها منذ مئة وثالث سنوات ،منذ وعد بلفور وحتى اآلن،
وسننجح بإذن اهلل وسنصل للدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها
القدس الشريف وليس أبو ديس أو العيزرية كما يريدون».
قدم لنا يف
وتابع قائ ًال «اختصر كل املراحل ألقول ،إن الذي ّ
«صفقة القرن» هو ختام لوعد بلفور ،يعين ما قاله بلفور عام 1917
هو ما يعرض اآلن على الشعب الفلسطيين.
وكان عباس قد أعلن منذ يومني أن «خطة ترامب (صفقة القرن)
تقسم الدولة الفلسطينية إىل  6اقسام وال تعطي الفلسطينيني غري
ّ
 %6من أراضي الضفة وغزة ،رافضًا أن تكون الواليات املتحدة
وسيطًا وأنها لن تكون وحدها بعملية السالم.
ويف كلمته أمام اجتماع وزراء اخلارجية العرب الطارىء يف القاهرة
قال «إن الضفة الغربية وغزة تشكالن  %22من فلسطني التارخيية
«ورضينا بذلك ،واآلن يريدون أخذ  %32من هذه املساحة» ،مبديًا
اعتقاده أن «ترامب ال يعرف شيئًا عن اخلطة واملسؤول عنها ديفيد
فريدمان وجاريد كوشنر وجايسون غرينبالت»

ترامب يعلن مقتل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وقال ترامب يف بيان «مارس تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
حتت قيادة الرميي قدرا هائال من العنف ضد مدنيني يف اليمن
وسعى لتنفيذ واإليعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الواليات املتحدة
وقواتنا» .وفقا لرويرتز.
وميثل مقتل الرميي الذي هدد مرارا مبهامجة األراضي األمريكية،
ضربة قاصمة للتنظيم املتطرف.
ويف حزيران  2013حذر قاسم الرميي يف رسالة موجهة إىل الشعب
األمريكي من أن تفجريات بوسطن كشفت عن هشاشة األمن األمريكي
وأظهرت أن تصنيع القنابل بات يف متناول أي شخص.
وحث الرميي ،يف الرسالة الصوتية اليت بثت على مواقع مقربة من
القاعدة وموقع يوتيوب على اإلنرتنت ،املسلمني يف أمريكا على
القيام «بواجبهم والدفاع عن دينهم وأن يقتدوا مبن سبقوهم».
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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

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

جولة داخل شقة امللياردير سيدني كيميل رد فعل «بيل غيتس» على زواج
دوالر
مليون
39.5
بـ
للبيع
يعرضها
اليت
ابنته من الشاب املصري

عرض سيدني كيميل
واملنتج
امللياردير
السينمائي األمريكي
قدر
البارز والذي ُت ّ
ثروته حبوالي  1.3مليار
ً
وفقا جمللة
دوالر،
فوربس ،شقته الفاخرة
والفخمة اليت تقع يف
مبنى ريتز كارلتون
نيويورك
مبدينة
األمريكية حبوالي 39.5
مليون دوالر.
جنى كيميل ثروته
الضخمة يف جمال
بيع التجزئة من خالل
تأسيس شركته جونز
غروب ،وهي شركة
مالبس كبرية ،وكذلك
أسس شركته إس
وهي
غلوبال
كيه
شركة للرتفيه أنتج
من خالهلا العديد من
األفالم مبا يف ذلك
«»Crazy Rich Asians
و « »Moneyballو
«.»The Kite Runner
والشقة اليت ميلكها
ويعرضها
كيميل
اآلن للبيع واحدة من
بني  11وحدة سكنية
مبنى
يف
موجودة
الريتز كارلتون والذي
يقع يف اجلهة املقابلة
ملنتزه سنرتال بارك
الشهري ،وكانت البناية
قبل ذلك فندقا ضخما
منذ عام  1930وحتى
 ،1999ثم اشرتتها
ريتز كارلتون ومت
افتتاحه عام .2002
وكان اشرتى كيميل
وزوجته الشقة يف
عام  2001مقابل 22.3
مليون دوالر ،وكلف
املعماري
املهندس
الشهري تريي ديسبونت
بإعادة تصميمها وعمل
الديكور اخلاص بها.
وتشغل شقة كيميل
الطابق الـ 27بأكمله،
وتبلغ مساحتها حوالي
 8000قدم ،وتضم
جناحا رئيسيا تصل
مساحته إىل 2000
قدم مربع ،وشرفتني،
أنيقتني
وغرفتني
املالبس،
الرتداء
وصالة مالبس كاملة،
ومحامني من العقيق
وكذلك
والرخام،
مكتب غرفة خاص
وغرفة طعام ،وفيها
جناح خاص للموظفني
واخلدم ،يمُ كن إعادة
تصميمه إلضافة املزيد
من غرف النوم يف
الشقة.

وتتميز غرفة الطعام اخلاصة
بها باملدفأة الرخامية واألبواب
الفرنسية اليت يتم فتحها على
الشرفات الرائعة اجلمال.
وتوفر الشرفة اليت تبلغ مساحتها
حوالي  53قدم إطالالت شاملة

الحبيبان نائل نصار وجينيفر غيتس

امللياردير االمريكي العاملي بيل غيتس وابنته جينيفر غيتس
رحب امللياردير األمريكي «بيل
غيتس» ،مبوافقة ابنته على
عرض الزواج الذي قدمه حبيبها
املصري «نائل نصار» بعد
سنوات من االرتباط .
وعلق مؤسس مايكروسوفت
على صورة نشرتها ابنته جينفر
برفقة نائل بعد قبوهلا عرض
الزواج ،أعرب فيها عن سعادته
العارمة باخلرب السعيد وغرد قائال
« أنا سعيد للغاية ..تهانينا»،
فيما علقت والدتها «ميليندا

على سنرتال بارك.
وداخل املكتبة املتصلة بغرفة
املعيشة بإمكانك أن ترى
امللصق الدعائي الكبري لفيلم
« »Crazy Rich Asiansوالذي
ُينافس على جوائز الغولدن

غلوب هذا العام.
وحتتل غرفة الطعام الرئيسية
ً
واحدا من األرض ،ما يتيح
ركنا
ً
إطالالت بانورامية على املنتزه
وعلى اجلانب ُ
املشرق والرائع
يف مانهاتن.

غيتس» قائلة «أشعر بالسعادة الشديدة من
أجلك أنت ونايل».
فيما شارك الفارس املصري نائل نصار صورة
مجعته جبينفر ابنة امللياردير األمريكي وأرفقها
بتعليق قال فيه «لقد قالت نعم ..إنين الرجل
األسعد ً
حظا يف العاملِ ..
أنت بالنسبة لي كل
شيء وأكثر مما ختيلت بكثري».
وولد نايل نصار ،يف أمريكا ألب وأم مصريني،
وبدأ يف دراسة إداراة األعمال ،جبانب هوايته
يف ركوب اخليل اليت يشاركها مع جينفر.
وحصد نايل املراكز األولي يف سباقات اخليل
العاملية ،كان آخرها حصوله على املركز األول
وجائزة مبليون دوالر أمريكي؛ ويقدر اخلرباء
ثروة نائل وفقًا ألرباحه من سباقات اخليل
بـ 15مليون دوالر أمريكي.
وحيتل بيل يتس مؤسس ميكروسوفت ،املركز
الثاني يف ترتيب أثرياء العامل بثروة إمجالية
تقدر بـ 115مليار دوالر أمريكي.
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مــشاهري

مشكالت األمري هاري وميغان ماركل هل يكشف عمرو دياب عن ألبومه اجلديد دخول مريم حسني السجن صار مؤكداً
«سهران» حصريا للجمهور السعودي؟
وصاحل اجلسمي ينتقد طريقة
تبدأ يف كندا
تدخل أحالم

أن مشكلة األمري هاري وزوجته ميغان ماركل مع الصحافيني،
يبدو ّ
مل ولن تنتهي ،وستضل الصحافة تالحقهما يف كل مكان .فبعد
استعدادا لبدء حياته
ساعات من وصول األمري هاري إىل كندا،
ً
اجلديدة مع زوجته ميغان ماركل ،وابنه الرضيع آرتشي ،بدأت
«مضايقات» الصحافيني حلياتهما الشخصية ،اليت هربت منها
العائلة يف بريطانيا.
ً
ووفقا لصحيفة «غارديان» ،هدد حمامو الزوجني مبقاضاة مصوري
«الباباراتزي» ،بسبب الصور اليت التقطوها مليغان خالل تنزهها
مع ابنها وكالبها الشخصية يف حديقة.
ونشر بعض الصحف الربيطانية الثالثاء من االسبوع املاضي،
صور نزهة ميغان يف حديقة عامة قرب غابة مبدينة فانكوفر
الكندية ،حاملة ابنها الرضيع مع كلبيها ،باإلضافة إىل حارسني
شخصيني.
إن الصور مت التقاطها من دون موافقة
وميغان،
هاري
حمامو
وقال
ّ
وإن املصورين كانوا خمتبئني بني األشجار.
ميغان،
علم
أو
ّ
أن مالحقة الصحافيني ستتوقف بعد هجرة الزوجني عرب
تبدو
وال
ّ
احمليط األطلنطي إىل كندا ،فقصتهما ال تزال تثري اهتمام الشارع
الربيطاني ،وكذلك الصحف الربيطانية.
وكان حفيد ملكة بريطانيا ،األمري هاري ،قد عبرّ االثنني ،عن
ومحل الصحافيني،
حزنه الضطراره للتخلي عن واجباته امللكية،
ّ
حد وصفه ،مسؤولية
الذين «دنسوا حياته منذ والدته» ،على ّ
اختاذ هذا القرار.
وأشار هاري ،يف كلمته مبؤسسة سنتيبيل اخلريية ،إىل والدته
الراحلة األمرية ديانا ،اليت توفيت يف حادث سيارة خالل حماولتها
التنحي
خيارا آخر سوى
اهلرب من الباباراتزي ،قائلاً إنه مل ميلك
ّ
ً
خالل سعيه هو وزوجته ميغان ماركل ،للبحث عن حياة هادئة.
أن احلياة اهلادئة للزوجني لن تتوافر كما يشاءان على
ولكن يبدو ّ
االقل خالل األيام واألشهر القليلة القادمة.

يستعد املطرب عمرو دياب ،إلحياء حفل غنائي كبري يف جدة مساء
الغربية ،برعاية اهليئة العامة للرتفيه بالسعودية ،وذلك يوم 7
شباط اجلاري (امس) ،وهو احلفل األخري قبل الصدور الرمسي
أللبومه اجلديد «سهران» ومن املؤكد أن يقدم عمرو أغنييت «عم
الطبيب» بشكلها النهائي ،وأغنية «هيعيش يفتكرني» ،ولكن
مل يعرف بعد هل سيقدم بقية أغنيات األلبوم حصريا للجمهور
السعودي ،أم يرتك بعض األغنيات مفاجأة حلني صدور األلبوم
رمسيا يوم  12شباط اجلاري.
بيع  80باملئة من تذاكر حفل عمرو دياب
عمرو دياب ،أعلن أن  80باملئة من تذاكر حفل جدة بيعت يف
 24ساعة فقط ،وكشف عن عزمه تقديم باقة مميزة من أهم
أغانيه اليت جتمع بني القديم واحلديث خاصة أغنيته اجلديدة «عم
مؤخرا
الطبيب» ،واليت طرح اجلزء األول منها يف حفله باإلمارات
ً
وهي من تلحينه.
يذكر أن دياب قرر عدم استكمال طرح أغنيات ألبوم «أنا غري»
الذي مل يصدر بصفة رمسية حتى اآلن ومت عرض بعض أغنياته
بطريقة منفردة منذ بداية صيف العام املاضي ،وبدأ الرتويج
فعليا أللبوم جديد بعنوان «سهران» مع طرح األغنية األوىل
بعنوان «هيعيش يفتكرنى».
األغنية اجلديدة «هيعيش يفتكرنى» مت طرح الربومو الرمسي هلا
عرب الشركة الراعية أللبومات عمرو دياب ،مع تأكيد أنها ضمن
أغنيات ألبوم «سهران» ،املقرر طرحه كام ًال يوم  12فرباير املقبل
بشكل رمسي يف األسواق ،واألغنية من كلمات الشاعر تامر
حسني ،وأحلان عمرو مصطفى ،وتوزيع نادر محدى.
وتقول كلمات األغنية  :أنا قلت أللي حمدش قاله وعملت أللي
حمدش عمله ،يفارقين أنا راضي وماله! بكرة هيعرف غلطة
عمره.
يذكر أن عمرو دياب طرح عدة أغنيات من ألبومه «أنا غري» منها
«حببه»« ،أنا غري» و»يوم تالت» ،من بني  30أغنية قام بتسجيلها
بالفعل ،وكان من املقرر طرح األلبوم كامال مطلع العام اجلاري،
ولكن عمرو دياب غري رايه واختار  10أغنيات جديدة ستصدر يف
ألبوم جديد بعنوان «سهران» يوم  12شباط اجلاري.

ملحم زين جيمع أعضاء جلنة «ذا فويس سينيور» على العشاء وزوجته ختطف األضواء
نشر الفنان ملحم زين صورة من العشاء الذي دعا إليه جنوم
أعضاء جلنة «ذا فويس سينيور» وفريق العمل يف بريوت.
أجواء العشاء بدت رائعة بني النجوم األربعة ،وخطفت متاني علي
سامل البيض زوجة ملحم ،األضواء ،إذ أشادت التعليقات جبماهلا
وحضورها القوي.
جدا بعد
وعلق ملحم على الصورة اليت نشرها« :كان
لقاء مجيلاً ًّ
ً
شهر من التصوير واجملهود احلقيقي ،شرفتوني واهلل يعطيكم
العافية األساتذة الكبار وفريق «ذا فويس سينيور».
بدورها شكرت الفنانة مسرية سعيد ،ملحم زين وكتبت له:
«شكرا ملحم على كرم ضيافتك مع الصحبة احللوة».
ً
أما جنوى كرم فقامت بنشر صورة هلا مع أعضاء جلنة الربنامج،
وكتبت «أحلى الناس».
وباإلضافة إىل الصور اليت انتشرت من العشاء ،برز عدد من
ً
أيضا ،إذ ظهر فيديو احتفالاً بعيد ميالد زياد كبة
الفيديوهات
(منتج الربنامج) ،وغنوا له كل من جنوى وملحم وهاني شاكر
ومسرية« :سنة حلوة يا مجيل».
فإن هذا اليوم ُيعترب األخري يف تصوير
ُيذكر أنه وحبسب املعلومات ّ

حلقات الربنامج املسجلة ،واملقرر عرضه مبومسه األول مباشرة
بعد انتهاء برنامج «ذا فويس كيدز» عرب شاشة «.»MBC
أن النجوم األربعة قدموا أغنية «توبة» للفنان
وأشارت املعلومات ّ
الراحل عبد احلليم حافظ ،واليت ُ
ستعرض كجزء من الدعاية اليت
صّورت للربنامج.
ُ

يبدو أن دخول الفنانة املغربية مريم حسني السجن أصبح حبكم
املؤكد بالرغم من اعتذارها من اإلعالمي اإلماراتي صاحل اجلسمي،
الذي أكدت احملكمة براءته من القدح والذم كما أصدرت قرارًا
بسجن مريم حسني وإبعادها عن اإلمارات.
وبعد تدخل الفنانة اإلمارتية أحالم يف املوضوع ،طالبة من اإلعالمي
رد عليها األخري قائ ًال « الفنانة
صاحل اجلسمي التنازل عن القضيةّ ،
أحالم ردت بطريقة غري مناسبة مستخدمة ألفاظًا مل يكن يفرتض
بها أن تكتبها  .هي قالت دعك من هذه املهاترات وتتبع النسوة
وحرام سجن أم لطفلة».
وتابع «هذا قانون ودولة اإلمارات معروفة بالقانون ،كما أنك
وضعتين يف مقارنة مع أخي حسني .أصابع يدك ليست متشابهة،
حنن  10اخوة يف البيت وانا اب لـ  5أوالد ،أي منهم لن يكون
مثلي او مثل أخوه .ال افهم ما عالقة أخي حسني يف املوضوع،
وتدخلك بناء على توصية من سيدة تونسية صديقة  ،مع ان زوجك
يعرف رقم هاتفي كما ان بيتك ال يبعد  50مرتا عن بيت اخي
حسني ،وكان باإلمكان ان تتصلي به وان تطليب رقم هاتفي منه
لو انك ترغبني بالتدخل يف احلسنى بدل الدخول بالعرض ألن هذا
االمر ال جيوز .أنت سيدة إماراتية وتعشقني بلدك ،فهل تقبلني أن
تسيء «واحدة» إىل وطنك! هي انتقدتين قبل أسبوع يف السويد،
وقالت انين تكلمت على حساب «محزة مون بييب» ،وقالت لي ما
دخلك يف ما حيدث يف بلدنا .خليك يف بالدك احسن» ،غري ذلك
قبل حنو شهرين قالت أنها ام لطفلة اجنبية وسوف حترك املنظمات
الدولية وانها لن تسكت .ال ميكن ألي منظمة أن تتدخل يف قضاء
بلدي ألنه نزيه وعادل وقال كلمته .هي شنت علي محلة ملدة عام
كامل وقالت لي اسيادي املغاربة ربوك يف بلدك ،فهل تقبلني
يا أحالم ان تربي «وحدة» ابن بالدك يف بلده .اين هم شيوخي
وحكامي .انا استطردت ألنها حتدثت عن بلدي هذا عدا اطالالتها
يف مقابالت تلفزيونية وتقدم نفسها على انها فنانة إماراتية».
وتابع «من حقي ان انتقدها ألمر ما واذا مل يعجبها كالمي ميكن
ان تشتكي للقضاء كما فعلت انا ،ولنرتكه لكي يقول كلمته ،بدل
فربكة قصص عين وباني ارغب بها ورمبا تقول انين السبب يف
طالقها من زوجها ،وتتهمين باملغتصب وبغريها من االلفاظ القبيحة
واملشينة  .طوال سنتني مل ترتك كلمة عين وال سرية على لسانها
سواي».
وأضاف «هل تعلمني انين قبل سنة قررت اعتزال السوشيال
ميديا والنقد بسبب اشخاص من امثاهلا  .هي وامها سبوني ودعوا
علي .ام فاهد انت ماذا تعرفني عن القضية وانا اب خلمس أوالد
ما ذنبهم أن يتعبوا نفسيا بسبب ما كان حيصل على السوشيال
ميديا ،من يتحمل املسؤولية ! هل ألني انتقدتها النها ارتكبت فعال
 .انا انتقدت اجلميع لكن أي منهم مل يرد علي ما عداها .اخلطأ
ليس عيبا مع ان هناك أخطاء ال تغتفر وكان باإلمكان االعتذار،
ولكنها استمرت وكأنه ال يوجد شيء و شعر الناس انها مسنودة
 .ال شيء ثابت اال رب العاملني».
وختم «اعرف يا ام فاهد انك اندفعت حبماس ولكنك أخطأت يف
حقي وكان يفرتض ان تسألي قبل ان تتحمسي .انت فنانة كبرية
ولك االحرتام والتقدير وعليك التمسك بهما «.
أحالم ردت على اإلعالمي صاحل اجلسمي» أوال شكرا على الرد وأنا
كل ما قلته ان تتنازل النين كنت اظن انها قضية شخصية بينكم
ومهاترات سناب ألني بعض األحيان أشوفك يف األكسبلور واعتقد
ان هناك مشاكل ومهاترات مع الفنانات وحتى انا استنكر الني
مل أكن أعرف ومل اتابع ولألسف من ال يتابعك يظن شيئًا آخر وأنا
أحببت ان أكون طرف خري فقط».
اىل ذلك ردت حمامية صاحل اجلسمي على طلب الفنانة أحالم
بالتنازل عن القضية وكتبت عرب «تويرت» »:الغالية ام فاهد بصفيت
وكيلة عن صاحل او توضيح امر  .تهمة هتك العرض بالرضا ليست
من فئة اجلرائم اليت جيوز فيها التنازل .التنازل يكون يف بعض
اجلرائم اليت نص عليها القانون حصرا مثل السب والقذف ،
وبالتالي ال يستطيع حبكم القانون موكلي صاحل ان يتنازل عن
الدعوى ألنها حق خالص للدولة»..

AL - MUSTAQBAL - Monday November 14 - 2016
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غـذاء وصـحة

هكذا تتغلبني على تشقق الكعبني بوصفات منزلية أيهما أكثر فائدة للجسم :االستحمام ليالً أو نهاراً؟
يعد تشقق الكعب مشكلة شائعة يف الشتاء
للنساء أكثر من الرجال ،اجللد اجلاف واملتقشر
هو نتيجة الظروف املناخية القاسية مثل الصيف
جدا وقلة الرطوبة
احلار اجلاف أو الشتاء البارد ً
والتعرض املفرط للتلوث.
وبعض احلاالت الطبية مثل نقص الفيتامينات
واألكزميا والسكري الزائد والغدة الدرقية
والصدفية و الشيخوخة ،إذا كان لديك جفاف
ً
معرضا خلطر
مزمن يف كعبك ،فكر فيما إذا كنت
اإلصابة بهذه احلاالت الصحية األخرى واستشر
الطبيب .ميكنك استخدام وصفات منزلية لعالج
كعبك املتشقق مثل :أعط لنفسك مهلة أسبوع
يف املنزل لتنشيط اجللد ،بنقع القدمني يف
املاء الدافئ لتليني البشرة وإزالة اجللد امليت.
أما للعناية اليومية بالقدم والكعب ،استخدمي
يوميا قبل محامك
زيت اللوز النقي على القدمني
ً
ودلكيه على البشرة ،وبعد االستحمام ،ضع
الكريم بينما ال يزال اجللد رطًبا هذا يساعد على
احلفاظ على الرطوبة ،وبتدليك الكريم يف اجللد
ستبقى القدمني ناعمة وسلسة.
يوميا للكعوب املتشققة ملدة أسبوع
عالجا
اتبع
ً
ً
واحد ،نقع القدمني يف ماء ساخن ملدة  20دقيقة
تقريًبا .أضف بعض امللح اخلشن والشامبو إىل
املاء ،قبل نقع القدمني .املاء الساخن يساعد
على تليني اجللد امليت على الكعب .مبساعدة
حجر اخلفاف أو جهاز تنظيف الكعب ،قم بفرك
الكعب برفق ،إلزالة اخلاليا امليتة ،جتنيب متاما
أجهزة غسل املعادن ،بعد غسل القدمني ،قم
بتدليكهما بالكريم ،استحدمي ضمادة الكعب
بقطعة قماش نظيفة .ثم ارتدي اجلوارب
القطنية واذهيب إىل النوم .وبهذه الطريقة ،
سيبقى الكريم على الكعب ولن يدخل إىل أغطية
السرير .إبقاء الكعب ملطخ بالكريم طوال الليل
سوف يغذي البشرة
العسل عالج طبيعي ملشاكل القدم الشائعة،
حيتوي العسل على خصائص مضادة للميكروبات
ومضادة للبكترييا اليت ميكن أن تشفي وتطهر
اجلروح العميقة املتشققة وترطب البشرة .اخلطي
واحدا من العسل يف مخسة لرتات من املاء
كوبا
ً
ً
الفاتر وانقعي قدميك ملدة  10دقائق .ميكنك
استخدام العسل كمقشر للقدمني بعد نقعه
أو وضعه كقناع للقدمني طوال الليل ،ميكنك
تكرار هذا األمر مرتني يف األسبوع .الليمون
ميكنك اختيار العالجات املنزلية الرخيصة املتاحة
يف رف املطبخ اخلاص بك ،خذ نصفني ليمون
وبعض كمية السكرُ ،يغمس نصفني الليمون
يوميا ويغسالن
يف السكر ونظفي الكعبني
ً
باملاء العذب.
زيت جوز اهلند
حيتوي على خصائص مضادة لاللتهابات ومضادة

للميكروبات اليت ميكن أن تساعد بشرتك على
االحتفاظ بالرطوبة ،يستخدم على نطاق واسع
لعالج جفاف اجللد واألكزميا والصدفية ،ال يساعد
زيت جوز اهلند فقط على االحتفاظ باملاء املرطب
ً
أيضا خاليا اجللد
على سطح اجللد ،ولكنه يزيل
امليتة ،عالوة على ذلك ،ميكن لزيت جوز اهلند
أن يساعد يف تقوية األنسجة حتت البشرة .ميكن
استخدام زيت جوز اهلند بد ً
ال من حملول القدم
العادي ملنع الكعب املتشقق ،ضع الزيت حبرية
على قدميك قبل الذهاب إىل السرير ،وسوف
يكون لديك كعب أكثر سالسة يف الصباح،
رطب قدميك بزيت جوز اهلند مرتني يف اليوم
عندما تواجهني تشققات عميقة.
مفيدا
زيت السمسم يعترب زيت السمسم
ً
مغذيا
جدا يف عالج الكعب املشقق ألنه يعترب
ً
ً
ومرطًبا للغاية ،حيتوي على الفيتامينات واملواد
املغذية واملعادن إىل جانب خصائصه املضادة
للفطريات.
ضع زيت السمسم على الكعبني واألجزاء
األخرى من القدمني واتركه ينقع يف البشرة
بشكل طبيعي .ميكنك غسل القدمني باملياه
العذبة الطبيعية .خيفف زيت السمسم ويهدئ
القدمني اجلافة واملتشققة بكفاءة عالية.

األطباء حيددون األشخاص الذين
جيب أال يتناولوا الطماطم
قالت أخصائية التغذية الروسية يلينا سولوماتينا،
يف مقابلة صحفية ،إن تناول الطماطم (البندورة)
ال جيلب الفائدة للجسم ،دائما بل يضره يف
بعض احلاالت.
ووفقا لدراسة طبية استشهدت بها ،ال جيوز
لألشخاص الذين يعانون من وجود حصى الكلى
واملصابني بأمراض املعدة -التهاب املعدة
وقرحة املعدة ،تناول البندورة ،بسبب احتوائها
على كمية كبرية من األمحاض العضوية.
وشددت اخلبرية ،على ضرورة ابتعاد الذين
يعانون من مشاكل يف املعدة ،عن تناول
مشتقات البندورة ،مثل الكاتشب ،ومعجون
الطماطم.
يف الوقت نفسه ،أعادت هذه الطبيبة إىل
األذهان ،أن البندورة حتتوي على الكثري من
الفيتامينات والعناصر الدقيقة واملواد الغذائية
الرئيسية ،وكذلك الاليكوبني ،الذي له تأثري
مضاد لألكسدة على مجيع األعضاء ،وله تأثري
مفيد على غدة الربوستاتا.
وأشارت أخصائية التغذية املذكورة ،إىل أن
الطماطم املعاجلة حراريا أكثر فائدة من الطماطم
الطازجة ،لذا قبل استخدامها  ،جيب أن تطبخ
لفرتة قصرية على نار خفيفة.

بعد يوم عمل شاق ،يعد أخذ محام يومي من
األمور اليت يقوم بها ماليني الناس يف أماكن
خمتلفة حول العامل .فما هو التوقيت األفضل
لالستحمام؟ وماهي فوائد االستحمام يف املساء
أو الصباح؟
توقيت االستحمام خيتلف من شخص إىل آخر،
وهو ما يطرح عدة تساؤالت عن أفضل توقيت
لالستفادة من االستحمام.
االستحمام يوميًا من األمور اليت يقوم بها ماليني
الناس حول العامل ،إذ أن نسق احلياة املطرد
وطبيعة مشاغل الناس (العمل ،الدراسة)...
جعلت االستحمام كل يوم من األشياء الضرورية
للغاية.
ّ
إال أن توقيت االستحمام خيتلف من شخص إىل
آخر ،وهو ما يطرح عدة تساؤالت عن أفضل
توقيت لالستفادة من االستحمام .ويف هذا
الشأن ،يشري موقع «تي أونالين» األملاني إىل

ما املسافة اليت ميكن أن
يتجاوزها رذاذ «عطسة كورونا»؟
مع تزايد أعداد املصابني بفريوس كورونا
املستجد ،وإعالن منظمة الصحة العاملية حالة
الطوارئ ،تزداد اإلجراءات االحرتازية اليت يتخذها
الناس خوفا من انتقال الفريوس هلم ،لكن ما ال
يعلمه الكثريون أن العطسة الواحدة من شخص
مصاب ،وإن مل تكن من مسافة قريبة ،قد تكون
كفيلة بنقل الفريوس.
وينتقل فريوس كورونا املستجد من شخص إىل
آخر ،عن طريق األنف والفم ،يف حال االحتكاك
مع شخص مصاب ،أو من خالل ملس األسطح
اليت يوجد عليها الفريوس.
ومن أهم اخلطوات اليت حيرص الكثريون على
تطبيقها حلماية أنفسهم من كورونا ،تغطية الفم
واألنف ،واالبتعاد عن أي شخص يعطس أو
يسعل ،وتعقيم اليدين ،إال أن هذا قد ال يكون
كافيا.
وكشف خرباء صحة أن الرذاذ املتطاير من
العطسة الواحدة من شخص مصاب ،قادر على
نقل الفريوس ملسافة  4أمتار ،وفق ما ذكر
موقع «ذي صن» الربيطاني.
كما أن الفريوس قادر على أن يعيش ملدة 45
دقيقة ،وهي مدة كافية كي يلتقطه أشخاص
آخرون جلسوا أو مروا بنفس املكان.
وينصح األطباء وخرباء الصحة ،بتغطية األنف والفم
بقناع طيب ،وارتداء قفازات أو تعقيم اليدين
باستمرار .ويف املناطق املصابة بالفريوس
بشكل كبري ،ينصح األطباء مبالزمة املنزل وجتنب
األماكن املزدمحة واملواصالت العامة.

مساء أو صباحًا وحتقيق االستفادة
أن االستحمام
ً
من ذلك من بني األمور اليت ختتلف من شخص
إىل آخر ،حيث إن لكل توقيت استحمام إجيابياته
وسلبياته أيضًا.
االستحمام لي ًال
يرى املوقع األملاني أن األشخاص الذين
يستحمون مباء ساخن لفرتة زمنية طويلة عليهم
االستحمام يف الليل ،ألن املاء الساخن يخُ فض
ضغط الدم بسبب اتساع األوعية الدموية،
باإلضافة إىل إراحة عضالت اجلسم .كما أن
االستحمام لي ًال جيعل الشخص يشعر بالتعب يف
وقت سريع للغاية ،ويساعده بالتالي على النوم
بشكل أفضل ،السيما بعد يوم مرهق.
وال تتوقف مزايا االستحمام لي ًال عند هذا احلد ،إذ
أن محام املساء يساعد على إفراز هرمون النوم
املعروف بـ»ميالتونني» .أيضًا أصحاب البشرة
اجلافة يستفيدون بشكل كبري من االستحمام
يف الليل ،وذلك ألن طبقة اجللد جتدد نفسها
بسهولة كبرية يف هذه الفرتة من اليوم.
االستحمام صباحًا
يف املقابل ،أفاد نفس املصدر أن األشخاص
الذين يتعرقون مرارًا وتكرارًا يف الليل يستحسن
أن يأخذوا محامًا يف الصباح ،من أجل التخلص
من العرق ،الذي قد يضع الشخص يف موقف
حمرج للغاية .كذلك ،يساعد احلمام الصباحي
أصحاب الشعر الذهين يف التخلص من رواسب
إفرازات الغدد الدهنية ،حيث تتجمع هذه األخرية
يف فروة الرأس لي ًال.
زيادة على ذلك ،االستحمام صباحًا ُينشط الدورة
الدموية ،فاملاء (يفضل أن يكون باردًا نوعًا ما)
ُينشط اجلسم والعقل ،ورمبا يساعد االستحمام
صباحًا على اخلروج بأفكار أفضل ،وذلك قبل بدء
العمل أو أي نشاط آخر ،حسب نفس املصدر.
وشار إىل أن االستفادة األمثل من االستحمام
اليومي ال تنحصر فقط يف احلمام ذاته ،بل
متتد أيضًا إىل بعض أدواته ،مثل املناشف.
فقد توصلت دراسة سابقة صادرة عن جامعة
«أريزونا» األمريكية إىل ضرورة تغيري مناشف
االستحمام على األقل ثالث مرات يف األسبوع،
ألن مناخ اهلواء الرطب يف احلمام قد يساعد
على انتشار البكترييا ،حسب ما أشارت إليه جملة
«فوكوس» األملانية.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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‘Words cannot describe the pain’: community reels from death of four children

Leila Abdallah at the scene where three of her six children were killed by an alleged drunk-driver.Credit:Edwina Pickles

“Antony is 13, very handsome boy,” his father said. “He loved basketball.”

Four heart-shaped foil balloons flutter high along the
golf course’s fence; three
pink, one blue - one each for
the four children who died
there on Saturday night allegedly at the hands of an
drunk driver.
Siblings Antony Abdallah,
13, Angelina, 12, and Sienna, 9, and cousin Veronique
Sakr, 11, were walking and
bike riding with three other
children down Oatlands’
Bettington Road just before
8pm.
As they made their way
down the street’s gentle
slope, Samuel Davidson
was driving from the opposite direction.
On his way home from a
party after what police will
allege in court was a day of
drinking, the 29-year-old allegedly ran a red light at the
street’s intersection with
busy Pennant Hills Road.
His Mitsubishi Triton then
barrelled down the road, allegedly veering across double lines on to the wrong
side of the road to overtake
a woman driving down the
street.
A witness says she was given the finger as the ute allegedly passed her illegally.
As the vehicle began to
climb the hill towards Mr

Davidson’s home, a threeminute drive away, it left the
road and mounted the kerb
where the seven children
stood.
Antony, Angelina, Veronique and Sienna died at
the scene.
“Everything was done that
could possibly have been
done to save the lives of
those children,” Traffic and
Highway Patrol Commander
Assistant Commissioner
Michael Corboy said on
Sunday.
One of the three surviving
children was taken to hospital in a critical condition
and the other two in serious
conditions.
On Sunday, the devastated
father of the Abdallah children said he was “numb”
following the “one in a million event”.
Daniel Abdallah, a father of
six, labelled himself as a
“part-time worker, full-time
father” as he spoke lovingly
of the children he had lost.
“I’m numb. All I just want
to say is please, drivers, be
careful. These kids were just
walking innocently, enjoying each others’ company
and this morning I woke up,
I’ve lost three kids,” he said
through tears.
“Antony is 13, very hand-

Danny Abdallah, right, mourned his children in Oatlands on Sunday morningCredit:The Sydney Morning Herald

Veronique Sakr, 11, was one of the four children killed

some boy. He loved basketball. He woke up that morning and said, ‘We’re going
to play this game for Kobe
[Bryant]’.
“Angelina, she was my MLH,
my little helper. Anything I
needed, she had my back.
“Sienna, she was my little
diva, my little actress,” he
said.
Later in the morning, the
childrens’ mother Leila
came to the scene and had
to be physically supported by friends and family
around her.
The Sakr family described
Veronique as a “vibrant”
and “full of life” girl, saying they were “devastated
by the tragic and senseless
loss” of their daughter and
sister.
“Words cannot describe the
pain we feel for all the families impacted by this tragedy,” the statement released
by her family read.
“Veronique brought us all
such joy and will be forever
remembered. Veronique
will remain in our hearts always.
“We would like to thank the
emergency services, first
responders and all who attended the tragic scene.”
Police say that the passenger travelling in Mr David-

son’s ute attempted to pro- Danny Abdallah said his 12-year-old daughter Angelina was his little helper.
vide first aid to the children “Anything I needed, she had my back.”
following the crash, as did
neighbours and passersby.
Breath-tested at the scene,
Mr Davidson allegedly returned a reading of .150.
He was taken to hospital for
mandatory blood and urine
testing, then take to Castle
Hill police station where he
was charged with 20 offences including four counts of
manslaughter, four counts
of dangerous driving occasioning death - driving under the influence and high- Danny Abdallah described his nine-year-old daughter Sienna as his “little
range drink-driving.
diva, my little actress”.
Mr Davidson refused to be
interviewed by police, Assistant Commissioner Corboy said.
His matter was briefly mentioned in Parramatta Bail
Court on Sunday. He did not
appear on screen or apply
for bail, which was formally
refused.
On Sunday, a basketball,
hi-vis shirts, religious statues and hundreds of cards
and flowers lined the fence,
with neighbours, family and
strangers reduced to tears
by the tragedy.
As the community mourned,
PolAir hovered overhead to
take photographs and crash Samuel William Davidson, escorted by police, leaves Westmead hospital.
investigation unit officers witnesses, working to build sioner Corboy said was a
canvassed for CCTV and what Assistant Commis- “strong” police case.
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Greens leader Richard Di Natale is resigning Bob Katter hands parand leaving parliament
ty leadership to son

Richard Di Natale has
shocked the political
world by resigning as
leader of the Greens –
and he is set to leave parliament entirely.
Richard Di Natale has
resigned as leader of
the Greens and is set to
leave parliament within
months.
Speaking at a press conference in Canberra on
Monday morning, Dr Di
Natale said he had been
considering quitting since
late last year, particularly
in the wake of major knee
surgery which “took a bit
out” of him and gave him
a new perspective on life.
He said he wanted to
spend more time with his
wife Lucy Quarterman
and their two sons, Luca
and Ben.
“I just want to be more
present in their lives.
That’s the bottom line,”
Dr Di Natale said.
“My boys are nine and 11,
and in a few years’ time,
they are probably not going to want to know their
old man. At the moment,
they still think he’s OK.
“My wife has been a huge
support for me in my career, and I want to be able
to support her in her career.
“If I was to contest (the
next election), I’m really
committing to at least
four or five years, and I
couldn’t do that. I couldn’t
do that to my family.”
Earlier, Dr Di Natale told
Nine Newspapers being
away from his family for
half the year had “become
too difficult”.
“When I’ve got my youngest boy saying, ‘I wish
you weren’t a politician
dad, because we don’t
see you,’ it’s telling you
something.”
The Greens will elect a
new leader at their party
room meeting. Dr Di Natale will remain in the
Senate until the party settles on a replacement for

Greens leader Richard Di Natale, flanked by his two deputies Larissa
Waters and Adam Bandt. Picture: ABCSource:ABC

his seat.
The position of deputy
leader will also be decided on tuesday. Senator
Larissa Waters currently
shares the role with the
Greens’ sole lower house
MP, Adam Bandt. Both
will be seen as contenders for the leadership.
There are 10 Greens in
parliament – Mr Bandt in
the House of Representatives, plus nine senators
– so it’s a fairly small pool
of options from which to
choose.
Dr Di Natale said transitioning to a new leader
now would give his replacement “a good opportunity to launch into
the next election”.
And he made a point
of saying he would not
cause trouble for his successor – unlike some other former party leaders.
“I can’t believe we have
some of these jokers
hanging around causing
problems for future leaders,” he said.
“The best thing you can
do once you’ve made a
decision to resign is to
leave your phone number with the person who
follows you and let them
know you are always
there, should they need
your advice, but only if
they want your advice.
“So I’m going to resign
as a senator, once my replacement is chosen, and
I expect that will happen
at some point towards the
middle of the year.”
Shortly after the news of
Dr Di Natale’s resignation

broke, he posted a video
on social media fully explaining the decision.
“It’s been an honour to
lead the Greens in the
federal parliament and
fight every day for the values that millions of Australians care so deeply
about,” Dr Di Natale said.
“It’s not a decision I’ve
come to lightly, because
leading this incredible
movement for nearly five
years has been one of the
biggest honours of my
life.
“But my boys are nine
and 11 years old now,
and they’ve only ever
known their dad as a busy
and tired, and sometimes
grumpy politician. They’re
growing up quickly, and I
want to spend more time
by their side than a relentless political schedule allows.”
Addressing the Greens’
members and supporters,
Dr Di Natale admitted the
news would come as “a
bit of a shock”.
“I do leave with a great
sense of optimism,” he
said.
“Because of you, last year
we achieved our secondbest federal election result ever.
“We’ve achieved so much
together these past 10
years. I’m so proud to
have led a party that demanded marriage equality
from the start. To be the
driving force behind royal commissions into the
banking and finance sector and disability sector.
To have won cross-party

support for a federal anticorruption watchdog.
“And of course, what
stands out was establishing a world-leading price
on carbon in partnership
with the Gillard government back in 2011.
“I remain filled with confidence that our country
can take major action on
the climate crisis, and
gain all the benefits of a
transformative transition
that leaves no one behind.”
On Monday morning I
took the incredibly difficult decision to step down
as Parliamentary Leader
of the @Greens. It’s not
something easily put into
words because representing this incredible movement has been one of the
biggest honours of my
life. Farewell and thank
you for everything.
Dr Di Natale said he was
not sure what he would
do next.
“I intend to continue to
make a positive contribution to all of the things
I’ve been passionate
about my entire adult life
– Green politics, climate
change, health, all of the
issues facing First Nations people, and tackling
inequality,” he said.
“And of course, there’s
going to be more time for
me to cuddle my boys and
to support my wife in her
career, because she sacrificed so much to support mine.
“What I do know is I won’t
be following the well-worn
path of politicians who
spruik for the fossil fuels
industry, the gambling industry or the banks.”
Before entering parliament in 2011 as a senator
for Victoria, Dr Di Natale
worked as a GP. He started
his political career as the
Greens’ health spokesman, and then succeeded
Christine Milne as leader
of the party when she resigned in 2015.

Maverick federal MP Bob
Katter has passed his
party’s leadership baton
over to son Robbie so he
has more time to target
his enemies.
Maverick federal MP Bob
Katter has passed his
party’s leadership baton
over to son Robbie so he
has more time to target
his enemies.
Robbie Katter is a member of the Queensland
parliament and leader of
the state’s Katter Australian Party branch.
“I desperately need the
time to get these dams
built and to get at the
throats of enemies - the
free marketeers and the
lily-pad left, and I simply
can’t do that while I have
to do the leadership role,”
Mr Katter said on Monday.

The Queensland branch
of the party has three
elected members in total and is gearing up for
a state election later this
year.
“The three state blokes
have to step up to the
plate, and into the arena
whether they like it or
not,” Mr Katter said.
“I assure you, I ain’t leaving the arena and I’m certainly not handing them
my sword and shield over
either.” Mr Katter originally entered federal parliament in 1993 for the Nationals but left the party
to sit as an independent
in 2001.
He started the Katter Australia Party in 2011.
Prior to his election to federal parliament, he was a
member of Queensland’s
parliament.

South Australian health
authorities have renewed
calls for people on a recent flight from China to
Adelaide to come forward
and be tested for the coronavirus.
A renewed call has been
made for passengers who
shared a flight from China
to Adelaide with a couple
infected with the coronavirus to come forward.
The man and woman
in their 60s remain in a
stable condition in isolation at the Royal Adelaide
Hospital after tests confirmed the presence of
the virus.
SA medical authorities
said it was now known
that one of the patients
was showing symptoms
while aboard China Southern Airlines flight CZ663.
It was initially thought
that neither were showing symptoms of the
flight from Guangzhou in
southern China.
“Anybody who was on
this flight is encouraged
to contact the communicable disease branch of
SA Health and discuss
whether or not they have

developed
symptoms
themselves,” Chief Medical Officer Nicola Spurrier
said on Monday.
“We will be trying to make
contact with as many people on that flight as possible, particularly people
who were situated close
to these two cases.”
It was also confirmed two
people showing symptoms were taken from a
domestic flight that arrived in Adelaide from
interstate on Monday and
would be tested for coronavirus.
Previously all samples
gathered from people in
Adelaide for testing were
being sent to Melbourne,
but SA Pathology has
now set up a new testing
facility at the Royal Adelaide Hospital.
It is already performing
some tests and is expected to be fully operational
by the end of the week.
SA Pathology clinical services director Tom Dodd
said the new facility could
be scaled up as necessary and would reduce
the turnaround time on
tests to about 24 hours.

New concerns over SA coronavirus cases
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Bridget McKenzie Resigns From Cabinet Over
‘Sports Rorts’ Scandal

Morrison and McKenzie in 2017. Image: AAP

Scott Morrison has confirmed agriculture minister Bridget McKenzie will
step down from cabinet
over her involvement
with the sports funding
scandal.
After weeks of pressure
and unfolding controversy, the Prime Minister announced on Sunday that
Nationals senator McKenzie, the sports minister
at the time the funding
was allocated under the
$100million Community
Sports
Infrastructure
Grant program, would
stand down.
It comes after an auditorgeneral report into the
program found there was
“evidence of distribution
bias in the award of grant
funding”, and that most of
the $100 million program
was focused on marginal
seats that the Coalition
was trying to win at the
election.
However, an investigation
by the prime minister’s
own department boss Phil
Gaetjens found there was
a “statistically similar ratio” when comparing the
rate of grant approvals to
marginal seats to those
of other seats.
Gaetjens identified the
need for greater transparency around ministerial
discretion in grants, but
not getting rid of such
discretion.
“What the secretary has
made very clear is that
she has exercised that
discretion and in his view,
that has not been done
with the political consid-

erations that others have
suggested,”
Morrison
told reporters on Sunday.
But, in a finding which
led to McKenzie’s resignation, Gaetjens determined the minister was
a member of a gun club
that received a $36,000
grant but had not properly declared it.
There had also been an
undeclared conflict of
interest in terms of McKenzie’s membership of
Field and Game Australia, which received grants
in the Northern Territory
and Warrnambool.
Morrison said where
“deficiencies have been
identified in transparency
and documentation” that
would be remedied.
“This is Federal Cabinet,
there are standards that
must be upheld and she
[McKenzie] understands
that and so do I,” Morrison said.
But he added that the
government would now
consider how the program might be extended
in the May budget.
In his address on Sunday, the PM also thanked
McKenzie for her service
to the government.
“I particularly want to
thank Bridget for the
amazing work she has
done regional Australia,”
he said.
“She has been a drought
champion for these farming and rural communities around the country.”
Senator McKenzie, who
was agriculture minister
and also resigned as dep-

uty Nationals leader, said
in a statement she was
committed to staying on
in parliament and fighting for rural and regional
Australia.
“I have always taken my
role as a Minister of the
Crown very seriously
and I understand that the
community expects parliamentarians to abide by
the highest standards,”
she said, adding that she
accepted the inquiry report.
“I maintain that at no time
did my membership of
shooting sports clubs influence my decision making, nor did I receive any
personal gain.
“However, I acknowledge
that my failure to declare
my memberships in a
timely manner constituted a breach of the prime
minister’s
ministerial
standards.”
She also stood by the
idea of ministerial discretion in approving grants,
saying it was “important
to our democratic process”.
McKenzie and the gov-

ernment have been accused by Labor of “outrageous” behaviour and
“pork-barrelling on an
industrial scale”, claiming they used the money
as an election sweetener
in marginal seats. Of the
10 electorates that were
awarded the most funding, nine were ones the
Coalition wanted to win,
or were considered marginal.
The program in question was a $100 million
scheme aiming to provide
funding to local sporting
clubs for upgrades like
new dressing rooms or
playing field upgrades.
The federal auditor-general launched a review
of the sports grants program, and handed down
its report in mid-January
and it was damning.
The report ruled that 70
percent of the second
round and 73 percent of
the third round of projects approved by Senator Bridget McKenzie
-- then the federal sports
minister, now agriculture
minister -- were not recommended by Sport Australia.
Labor leader Anthony Albanese said it was “about
time” the minister resigned.
“But this scandal is bigger
than one minister, and we
still need to get to the bottom of these tawdry sports
rorts,” he said.
Deputy prime minister Michael McCormack will step
in as agriculture minister.

Michael McCormack defeats Barnaby Joyce to remain Nationals leader

Nationals leader and Deputy Prime Minister Michael
McCormack has seen off a
challenge for his job from
his predecessor, Barnaby
Joyce.
Mr Joyce called for a challenge to Mr McCormack’s
tenure as Nationals leader
on monday.
Jostling for the leadership
began when Bridget McKenzie resigned as deputy
leader on Sunday, amid
the sports grants saga.
The party has also elected
Water Minister David Littleproud to serve as the
party’s new deputy leader.
“I look forward to working and continuing to
work with Barnaby Joyce,
who put his hand up for
the leadership,” Mr McCormack said when he
emerged from the partyroom meeting.
“I also continue to look
forward to working with
Keith Pitt and David
Gillespie, who put their
hands up for the deputy
leader’s role.”
Mr McCormack has led the
Nationals since Mr Joyce
lost the job surrounded by
scandals two years ago.
Mr McCormack has faced
internal criticism about
his leadership and had to
contend with backbench
destabilisation since assuming the role.
“I commend David Littleproud as the newly
elected deputy leader for
the role he played this
very worrying and troubling summer in drought,
in bushfires and every-

Matt Canavan faces inquiry over $20M conflict of interest

Liberal National MP Matt
Canavan is facing a conflict of interest inquiry
over a $20 million dollar loan to a Queensland
Rugby League club.
Senator Canavan says
he did not declare his
membership of the North
Queensland Cowboys
when it received a loan
from the Northern Aus-

tralian Infrastructure Facility.
But the Nationals Senator believes he has not
breached
ministerial
standards despite the
infrastructure body belonging to a key agency
within the Senator’s portfolio.
Senator Canavan announced the rugby
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league club had been
granted a multi-million
dollar loan to build a new
training facility in December last year.
He disclosed the news
at the same time he declared he would back
Barnaby Joyce in his
leadership
challenge
against Michael McCormack.

thing else that has beset
regional Australia,” Mr
McCormack said.
“We will continue as a
united team, to put the
people of regional Australia first and foremost.”
Mr Littleproud, who was
elected to Parliament in
2016, held the water and
agriculture portfolios until
last May’s election, after
which Senator McKenzie
became the agriculture
minister.
He now holds the water,
drought and emergency
management portfolios.
“This is a proud day for
me. I joined this great
party 22 years ago, in my
electorate, [in] the little
town of Stanthorpe,” Mr
Littleproud said.
“I believe very much in
the values of the National
Party. This is about hope,
this is about vision for our
people in regional and rural Australia.
“This is about now back
to business. The shenanigans are over, it’s time
to get back to looking after those people that are
facing drought, that have
faced up to the fires. It’s
time for us to focus on
them, not us.”
The leadership ballot has
also cost Resources Minister Matt Canavan his
seat on the frontbench.
He yesterday called Mr
McCormack to offer his
resignation in order to
back Mr Joyce’s bid to return to the leadership.
Senator Canavan offered
a scathing assessment of
Mr McCormack’s leadership in announcing his decision on Monday night.
“Matt Canavan has resigned as Resources Minister, I wish him the best,”
Mr McCormack said on
Tuesday.
That departure, along
with Senator McKenzie’s
resignation, means Mr
McCormack will have to
promote two Nationals
to the frontbench, which
will earn them seats in the
Cabinet.
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Adam Bandt elected new Greens leader, issues calls for Green New Deal

The new leader of the Greens, Adam Bandt, with co-deputy leader Larissa Waters.

Melbourne Greens MP
Adam Bandt has been
chosen as the new leader
of the Australian Greens,
in a party room ballot
undertaken on Tuesday
morning following the
surprise announcement
by Richard Di Natale that
he intends to retire from
politics.
Queensland senator Larissa Waters retains her
position as one of the
co-deputy leaders of the
party and will be joined
by Tasmanian senator
Nick McKim who emerges
as a successful, albeit unexpected, contender for
the co-deputy leadership
position.
Upon winning the leadership ballot, Bandt immediately issued a call for a
‘green new deal‘ to be developed for Australia, mirroring the same proposal
that has been pushed by
progressive Democrats in
the United States, including Alexandria OcasioCortez.
“We are in the middle of
a climate emergency and
long running jobs and
inequality crises. People
are angry and anxious
because the government
has no plan for the big
problems facing the country. This is why Australia
needs a Green New Deal,”
Bandt said on Twitter.
“A Green New Deal means
government leading the

country in transforming
our economy, creating
new jobs and industries
powered by clean energy
and delivering universal
services like dental into
Medicare and genuinely
free education. This is
what I will be fighting
for.”
It immediately flags
Bandt’s intention to refocus the Greens agenda
on climate action, renewable energy investment
and the transition to a
sustainable economy.
“The two elements of a
Green New Deal – government taking the lead
to create new jobs and
industries, and universal
services to ensure no-one
is left behind – are the values I have been fighting
for my whole adult life,”
Bandt said in an email
sent to Greens members
following the ballot.
“With a Green New Deal
we can create new jobs by
inspiring a manufacturing
renaissance and turning
Australia into a renewable energy superpower.
We can get dental fully
covered under Medicare.
We make public schools
genuinely free.”
Bandt criticised the response over the summer
by prime minister Scott
Morrison, who he dubbed
“Scotty from Marketing”,
to the bushfire crisis
and the role of climate

change.
“I refuse to accept the
dismal standard of this
rotten government led by
Scotty from marketing, a
man whose love of coal
has helped make these
terrible fires worse, and
a Labor so-called opposition that celebrates coal
in the middle of bushfires
and votes with the Liberals to give tax cuts to millionaires,” Bandt said.
Adam Bandt entered the
parliament in 2010, winning the lower house seat
of Melbourne, and has
served as the sole Greens
member of the House of
Representatives since
2010. Before entering
parliament, Bandt worked
as a public interest and
industrial relations lawyer, including with firm
Slater and Gordon.
Bandt’s elevation of the
leadership sees Bandt
become the first lower
house member to lead
the party, and moves the
leadership position out
of the senate for the first
time.
Larissa Waters will take
on the party leadership in
the Senate chamber.
Nick McKim will move
into a party leadership
position for the first time.
McKim joined the federal
senate in 2015, following
the retirement of former
Greens leader Christine
Milne.
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Sharp jump in electric vehicle sales underscores ‘untapped potential’
Electric car sales have
more than tripled in Australia in the past year, as
industry advocates urge
the Morrison government
to follow Britain’s ban on
new petrol, diesel or hybrid cars within 15 years.
New figures from the Electric Vehicle Council show
6718 electric cars, including hybrid plug-ins, were
sold nationwide last year,
up from 2216 in 2018.
The 203 per cent jump
comes amid a fall in traditional car sales in the
same period, with new
combustion engine vehicle
purchases dropping by 7.8
per cent in 2019.
The British government
announced on Tuesday
it would ban the sale of
internal combustion engine vehicles in the UK by
2035, with industry now
set to push the Australian
government on a similar
goal.
British Prime Minister Boris Johnson’s new policy
brings forward the previous ban date from 2040,
and he said a block on selling new petrol, diesel, and
hybrid cars would come
even earlier if possible.
Australia trails the world
in the take-up of electric
vehicles, with the plug-in
market about 0.6 per cent
of the total market, compared to Norway’s 56 per
cent, Iceland’s 25 per cent,
the Netherlands’ 15 per
cent and China’s 4.7 per
cent.
Electric Vehicle Council
chief executive Behyad
Jafari said the path was
clear for Australian governments to increase infrastructure investment
and transition planning.
“Boris Johnson is a dyedin-the-wool conservative
and his leadership on
electric vehicles provides
some stark perspective
for Australians,” Mr Jafari
said.
“Mr Johnson’s new 2035
ban is eminently reasonable, economically pru-

dent, and consistent with
conservative values. It
could easily be replicated
by Australian governments at both the federal
and state level.
“Unfortunately, Australia’s
policy settings as they
stand are encouraging the
opposite. We have become
a global magnet for dirty,
inefficient vehicles that
can’t be sold in smarter
markets.
Mr Jafari said if the Australian electric car market
had the same incentives
and support as the EU and
China, Australia would
now have 50,000 new vehicles of this type on the
roads.
“These new figures show
that Australians are enthusiastic early adopters.
We love seizing the advantages of new tech and we
love getting on board first.
So, even without government support, we are still
eager to embrace the myriad advantages of electric
vehicles.”
Federal Energy and Emissions Reduction Minister
Angus Taylor said as part
of a $3.5 billion climate solutions package, the government was developing
a National Electric Vehicle
Strategy, to be finalised by
the middle of the year.
He said the strategy would
ensure a “planned and
managed transition” to
the new vehicle technology so that Australians
who “choose to adopt new
technologies are supported in doing so”.
The issue was turbocharged during the federal
election campaign as the
Morrison government aggressively criticised Labor’s election pledge that
half of all new cars sold in
2030 would be electric.
Infrastructure Australia,
the government’s independent
infrastructure
adviser, has called for the
fast-tracking of a national
charging network to allow
for a smooth transition to

the electrification of the
transport sector - particularly along highways, in
regional Australia and in
urban centres.
Electric vehicle manufacturers have cited “range
anxiety” as a major hurdle
in the uptake of the cars
in Australia, with a lack
of public charging infrastructure holding back the
adoption of such vehicles.
Cost also remains a major
barrier, with only about six
models on offer in Australia in 2019 and about
a dozen expected to be
available by mid-2020.
This compares to more
than 150 in Europe and
elsewhere.
Tesla accounted for about
70 per cent of electric vehicle sales in Australia
last year, with the $68,000
Model 3 making up about
two-thirds of that figure
even though first deliveries occurred only in late
August.
EY energy lead partner
Matt Rennie said the Australian government should
consider UK-style direct
intervention to send a
strong signal to the industry to start building the
necessary green-transport
infrastructure.
He said at least $5 billion
would be required to build
charging stations over the
next 20 years in people’s
driveways, garages, on
streets, at work, near supermarkets and on the
road network.
“Australia doesn’t make
cars. We need to stay
aware and in step with
decisions made by other
developed countries to
both prepare as a society
and as a government,” Mr
Rennie said.
“Its quite simple – electric vehicles will be cost
competitive with combustion engine vehicles
by 2025, when life cycle
costs for electric vehicles
are forecast to meet those
of combustion engine vehicles.”
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طـريقة
بـروك
.للـتدريـس

MANLY

13 th Feb
23 rd Feb
CASH SALES ONLY
Climate
Controlled
Big Top

عروض
بهلوانية
مدهشة للكبار
والصغار

حـيث الـطموح
يـحقق امـكانية
الـحصول على
.شـهادة جامعـية

With a Touch of the استعراضات دوالب
Wild Weast

Featuring Wheel of Death,
Silks, Miniature Horses,
Dogs & clowns plus exciting
circus acts and Western
dancing.
Fun & Laughter for all ages

westernsydney.edu.au/thecollege

املوت واألحصنة
الصغرية والكالب
والرجل امله ّرج
وغريها من
االستعراضات
الشيقة والعروض
اجلذابة اليت
تنقلكم اىل عامل
الدهـشة

HINKLER PARK,
PITTWATER RD.
SHOW TIMES
Thurs
Fri
Sat
Sun

13th
14 th
15 th
16 th

Feb
Feb
Feb
Feb

6.00 pm
7.00 pm
2.00 pm & 6.00pm
11.00 am & 3.00pm

Thurs
Fri
Sat
Sun

20 th
21 th
22 nd
23 rd

Feb
Feb
Feb
Feb

6.00 pm
7.00 pm
2.00 pm & 6.00pm
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

For enquiries & BOOKINGS:

0448 247 287 -- 0448 CIRCUS
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National
Strata Management

لجميع حاجاتكم من

نتعهد مجيع أنواع املشاريع
السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل
البنايات املتعددة الطبقات

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

9721 1611

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

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

0418 845 865 -- 02 9721 1511

 عاماً نضعها يف خدمة اجلالية30 خربة التقل عن

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

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

