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رئيس احلكومة أكد البدء باخلطوة األوىل باجتاه معاجلة تراكمات  30سنة من السياسات اخلاطئة أنقرة :واشنطن قد ترسل منظومة
«باتريوت» الستخدامها يف إدلب

مل ّ
يوقع على قانون موازنة  2020بسبب عدم قطع احلساب ومبالغ مهدورة دون أدلة ثبوتية

أكد وزير الدفاع الرتكي
خلوصي أكار ،أن «أمريكا
قد ترسل منظومة باتريوت
الدفاعية لرتكيا الستخدامها
يف إدلب».
وأضاف أكار أن «أنقرة

الرئيس عون:هناك خمالفات جسيمة يف حتويل األموال
بصورة غري قانونية وستتحمل كل جهة مسؤولياتها

شهد جملس الوزراء امس
االول ،بداية اطالق اخلطة
التنفيذية للبيان الوزاري،
من خالل عرض قدمه
خمتصون بوضع اخلطة
قبل ان يغادروا اجللسة،
وحسب املعلومات جرى
معمق قبل الدخول يف
حبث ّ
جدول االعمال يف االوضاع
املالية واجراءات مصرف
املالية
ووزارة
لبنان
لتوفري السيولة للمودعني
وطلب االفادة من مصرف
لبنان حول االرقام املالية
املتوافرة.
ولوحظ انه بعيدًا من سندات
«اليوروبوند» املوكلة إىل
جلنة خمتصة ،حضرت اثار

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئساً جلسة مجلس الوزراء يف قصر بعبدا
املرحلة السابقة وضلوعها
يف األزمة املالية الراهنة،

يف كالم الرئيسني ميشال
عون وحسان دياب اللذين

تناغما يف احلديث عن
واقع البلد ،فيما انصرفت

احلكومة ،يف ثاني جلساتها
بعد نيل الثقة إىل إقرار
جدول أعمال مؤلف من
 31بندًا ،معظمه عبارة عن
موافقات استثنائية حتت
إطار «اخذ العلم» كانت
حصلت يف فرتة تصريف
األعمال للحكومة السابقة.
اجللسة
حتمل
ومل
قرارات تتصل باألوضاع
االقتصادية واملالية على
اعتبار ان هناك تقريرًا
مفص ًال سيتم اعداده يف
األيام القليلة املقبلة متهيدًا
لعرضه يف جلسة الحقة،
ختصص ملوضوع حسم
اخليار بالنسبة الستحقاق

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

التفاصيل على الصفحة 21

هيئة «احلشد الشعيب» نّ
تعي
«أبو فدك» خلفاً للشهيد املهندس
التفاصيل على الصفحة 21

األمم املتحدة تستأنف مفاوضات غري
مباشرة بني طريف النزاع يف ليبيا
التفاصيل 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

التتمة على الصفحة 21

بومبيو :خامنئي حرم  7000إيراني
من الرتشح خلشيته من انتخابات حرة

التتمة على الصفحة 21

 Luxuryللسفر والسياحة

وموسكو جتريان
استخدام
حول
اجلوي السوري
إدلب» ،مشريًا
«املشكلة ميكن

نقاشات
اجملال
مبحافظة
إىل أن
حلها إذا

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

جملس الوزراء وافق على اتفاقية القرض مع الصندوق العربي لالمناء لتمويل
االسكان عون :مرحلة للعمل ..دياب :واجبنا التخفيف من حجم االزمة وتداعياتها
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون ،أن «املرحلة
الراهنة هي مرحلة عمل ألن
الوضع العام يف البالد يفرض
ذلك» ،مشريا اىل أن «مثة
إجراءات سوف تتخذ ليتحمل كل
فرد مسؤولياته يف ما حصل،
ال سيما بالنسبة لعمليات حتويل
املبالغ بصورة غري قانونية
واليت زادت من حدة االزمة»،
الفتا اىل أن «ما الحظناه حتى
اآلن ،أن مثة خمالفات جسيمة
وستتحمل كل جهة مسؤولياتها
يف هذا اجملال».
وأوضح الرئيس عون أن «عدم
توقيع قانون موازنة العام
 2020يعود اىل عدم التصديق
على قانون يتعلق مبسألة قطع
احلساب» ،مؤكدا أن «املوازنة
ستصدر بعد انتهاء املهلة
الدستورية استنادا اىل املادتني
 56و 57من الدستور».

دياب

بدوره ،أكد رئيس جملس
الوزراء الدكتور حسان دياب
«البدء باخلطوة االوىل يف اجتاه
معاجلة تراكمات  30سنة من
السياسات اخلاطئة اليت اوصلت
البلد اىل االنهيار احلاصل»،
مشددا على أن «املرحلة املقبلة
صعبة علينا مجيعا ،ومن واجبنا
أن جند حلوال للتخفيف من حجم
االزمة وتداعياتها بكل الوسائل
اليت من املمكن أن نلجأ اليها
لتحقيق هذه الغاية».
وشدد من جهة ثانية على أنه
«جيب ضم أشخاص من احلراك
الشعيب اىل اللجان كل حسب
اختصاصه ،على أن يكون هؤالء
من اصحاب اخلربة واملعرفة،
وذلك التزاما بوعودنا والعمل
بطريقة علمية ومهنية».
مواقف رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة جاءت خالل جلسة
جملس الوزراء ،اليت انعقدت
عند العاشرة والنصف من
صباح امس االول يف القصر
اجلمهوري يف بعبدا ،واليت
سبقها لقاء بني الرئيسني عون
ودياب عرضا خالله جدول اعمال
اجللسة وخمتلف االوضاع العامة
والتطورات.
وقد وافق جملس الوزراء على
مشروع قانون يرمي اىل ابرام
اتفاقية القرض بني احلكومة
اللبنانية والصندوق العربي
لالمناء االقتصادي واالجتماعي
بقيمة  50مليون دينار كوييت
اي ما يوازي  165مليون دوالر،
للمساهمة يف متويل مشروع
االسكان ،كما قرر وضع آلية
لتنفيذ مضمون البيان الوزاري
وفق خارطة طريق مت إقرارها
وكذلك إعادة النظر يف اللجان
الوزارية عند االقتضاء.

عبد الصمد

وبعد انتهاء اجللسة تلت وزيرة
االعالم الدكتورة منال عبد الصمد
جند البيان اآلتي« :عقد جملس
الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم
برئاسة فخامة الرئيس وحضور
رئيس احلكومة والوزراء.
يف مستهل اجللسة حتدث فخامة

الرئيس ،مشريا اىل أن املرحلة
الراهنة هي مرحلة عمل ألن
الوضع العام يف البالد يفرض
ذلك .وقال إن عمل اللجان
مستمر للوصول اىل مقرتحات
عملية تعرض على جملس الوزراء
بعد انتهاء الدرس الختاذ القرار
املناسب.
ثم حتدث فخامة الرئيس عن
االسباب اليت دفعته اىل عدم
توقيع قانون موازنة العام
 ،2020مشريا اىل أن ذلك يعود
اىل عدم التصديق على قانون
يتعلق مبسألة قطع احلساب
وبالتالي ال ميكنه اصدار املوازنة
من دون ذلك.
وطلب فخامة الرئيس تأمني
املدققني واخلرباء الالزمني
لديوان احملاسبة حتى يتم إجناز
قطع احلساب يف اسرع وقت
ممكن.
ولفت فخامته اىل أن جمموع
املبالغ املهدورة اليت ال أدلة
ثبوتية عليها بلغ مبلغا كبريا،
منها سلفات خزينة من غري
املعروف كيف صرفت ومبالغ
اخرى ،وردت كهبات للهيئة
العليا لالغاثة.
وأشار فخامة الرئيس اىل أن
املوازنة سوف تصدر بعد انتهاء
املهلة الدستورية استنادا اىل
املادتني  56و 57من الدستور.
وعن االوضاع املصرفية حتدث
فخامة الرئيس عن املتابعة
املستمرة اليت قام بها خالل
االيام املاضية واالجتماعات
اليت عقدها ،الفتا اىل أن مثة
معلومات عدة ال نزال حباجة
اليها لتتبلور الصورة أكثر.
وقال :مثة إجراءات سوف نتخذها
ليتحمل كل فرد مسؤولياته يف
ما حصل ال سيما عمليات حتويل
املبالغ بصورة غري قانونية
واليت زادت من حدة االزمة،
وما الحظناه حتى اآلن أن مثة
خمالفات جسيمة وستتحمل
كل جهة مسؤولياتها يف هذا
اجملال.
ثم حتدث دولة الرئيس فقال:
بدأنا اليوم اخلطوة االوىل يف
اجتاه معاجلة تراكمات  30سنة
من السياسات اخلاطئة اليت
اوصلت البلد اىل االنهيار
احلاصل اليوم .وكما تعلمون
مجيعا ،إن قضية الدين العام
استنزفت اموال الدولة .كما أن
الفساد واهلدر واحملسوبيات
والتسويات انهكت اخلزينة.
الرئيس:
دولة
وأضاف
لألسف لقد وصل البلد اىل
حائط مسدود بسبب هذه
الرتاكمات ،وقد كربت كرة
النار كثريا ،ولكن قدرنا أن
نتلقفها ونتحمل مسؤولياتنا
الوطنية إلنقاذ لبنان .وقد بدأ
اليوم مسؤولون من صندوق
النقد الدولي زيارتهم للبنان
بناء على طلب لبنان ،واجتمعت
بالوفد صباحا واطلقنا الورشة،
وإن شاء اهلل نتوصل اىل
النتائج اليت تريح البلد على كل
املستويات املالية واالجتماعية
واالقتصادية واملعيشية .وتابع

رئيس الجمهورية مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف قصر بعبدا
دولة الرئيس :حنن اليوم
نعيش حالة طوارئ حقيقية على
املستويني املالي واالقتصادي،
ومن الطبيعي ان نسمع صرخة
الناس الذين يدفعون مثن
هذا الوضع .وقال :على كل
االحوال ،لقد أطلع معالي
وزير املالية على تعميم حاكم
مصرف لبنان لتنظيم العالقة
بني املصارف والزبائن وستعد
وزارة املالية مشروع قانون
معجل لدراسته يف جملس
الوزراء وإحالته اىل جملس
النواب .واضاف :إن املرحلة
املقبلة صعبة علينا مجيعا وعلى
البلد والناس ،ولكن من واجبنا
أن جند حلوال للتخفيف من حجم
االزمة وتداعياتها .ويف كل
االحوال ،حنن امام منعطف
تارخيي ،وهمنا ان حنمي البلد
والناس وخمتلف القطاعات بكل
الوسائل اليت من املمكن أن
نلجأ اليها لتحقيق هذه الغاية.
وتابع دولة الرئيس :كنت
قد كلفت دولة نائبة الرئيس
بوضع خريطة طريق آللية تنفيذ
بنود البيان الوزاري ،على أن
املوجودة
باللجان
تستعني
أصال إذا كانت ال تزال قائمة
ومناسبة هلذه الغاية ،وتشكيل
جلان جديدة وفقا للحاجة.
وبهذه الطريقة نكون ملتزمني
بتنفيذ وعودنا اليت اطلقناها
بالبيان الوزاري وبالتوازي
فإننا نعمل بطريقة منهجية
وعلمية .وأكد دولة الرئيس أنه
جيب ضم أشخاص من احلراك
الشعيب اىل اللجان كل حسب
اختصاصه ،على أن يكون هؤالء
من اصحاب اخلربة واملعرفة،
وذلك التزاما بوعودنا والعمل
بطريقة علمية ومهنية ،وسوف
تطرح االصالحات املطلوبة يف
املرحلة التالية.
بعد ذلك ،باشر جملس الوزراء
دراسة جدول اعماله واختذ
القرارات املناسبة ،وابرزها:
 -1وضع آلية لتنفيذ مضمون
البيان الوزاري وفق خارطة
طريق مت إقرارها وكذلك إعادة
النظر يف اللجان الوزارية عند
االقتضاء.
 -2املوافقة على عرض وزارة
الطاقة واملياه ملوضوع السماح
للشركات اليت تتوىل إدارة

النفايات اخلطرة اليت ستنتج عن
عملية حفر البئر االستكشافية
االوىل يف الرقعة رقم  4يف
املياه البحرية اللبنانية ،بالقيام
بعملها وذلك متهيدا لبدء حفر
البئر االوىل يف االيام القليلة
املقبلة.
 -3املوافقة على مشروع قانون
يرمي اىل ابرام اتفاقية القرض
بني حكومة اجلمهورية اللبنانية
لالمناء
العربي
والصندوق
االقتصادي واالجتماعي بقيمة
 50مليون دينار كوييت اي
ما يوازي  165مليون دوالر
واملتضمنة اتفاقييت االدارة
واعادة االقراض املذكورة اعاله
للمساهمة يف متويل مشروع
االسكان (املرحلة الثانية)،
وعلى مشروع مرسوم بإحالة
مشروع القانون املذكور اىل
جملس النواب.
وقرر جملس الوزراء التأكيد على
جملس االمناء واالعمار الستكمال
التفاوض مع الصندوق لتأمني
قرض جديد لصاحل املؤسسة
العامة لالسكان بالشروط عينها
املنصوص عنها يف االتفاقية
املوقعة مع مصرف لبنان وفقا
لقرار جملس الوزراء تاريخ
 .2019/10/21وحبث اجملتمعون
يف آلية تعيني موظفي الفئة
االوىل واخليارات املتاحة هلذا
التعيني».

حوار

ثم دار حوار بني الصحافيني
والوزيرة عبد الصمد جند،
فأوضحت ردا على سؤال ان
«هناك جلانا كانت نشأت يف
ظل احلكومات السابقة تتم
اعادة النظر بها من اجل التحقق
من مدى فاعليتها وجدوى
االبقاء عليها او االستغناء عنها،
ألن هدفنا هو العمل بفاعلية من
دون الغوص باعمال غري جمدية.
وإذا اقتضى االمر اجياد جلان
جديدة ،فسيتم ذلك تباعا على
ضوء احلاجة ،مع اعتماد مبدأ
تقليص عدد اللجان اىل اقصى
احلدود مبا يؤمن الفاعلية يف
العمل».
سندات
موضوع
وعن
«اليوروبوند» ،أوضحت أنه
«مل يطرح اليوم ،لكن العمل
قائم بشأنه يف اطار اللجان
املتخصصة».

وعن سبب عدم توزيع جدول
االعمال قبل جلسة جملس
الوزراء ،قالت« :لقد وردنا
جدول االعمال ضمن األصول
قبل  48ساعة وكنا على إملام
به .وحنن لدينا شفافية يف
العمل ،وهذا سيتوضح اكثر
فأكثر يف االيام الالحقة».
وعن وجود آلية جديدة للتعيني،
قالت« :هناك آلية مت اقرارها
سابقا سوف يعاد البحث فيها،
وعلى ضوء ذلك ستتم اما
املوافقة عليها او حتديثها او
تعديلها بعد املناقشات اليت
ستتم يف اجللسة املقبلة».
وعما اذا كان هناك من حتييد
للبحث يف موضوع «اليوروبوند»،
قالت« :مل نقم بتحييد هذا
املوضوع ،بل هناك جلان
متخصصة تقوم بدراسة كل ما
يتعلق به .ويف املرحلة االخرية،
فإن القرار النهائي سيكون
جمللس الوزراء ،وصندوق النقد
الدولي له رأي تقين».
وعن اللجان اليت مت تشكيلها،

اوضحت وزيرة االعالم انها
«عبارة عن جلان خمتلطة من
الوزارات واالدارات املختصة
وايضا من القطاع اخلاص ،حتى
ان احلراك سيكون له دور اذا
ما كانت هناك من مواضيع
يرغب بأبداء رأيه بشأنها».
وعما اذا كان هناك من رقم
معني جرى تبيانه حتى اآلن،
قالت« :أفضل عدم التداول
يف االرقام ،طاملا انها ال تزال
يف اطار قطع احلساب».
وعما اذا كان عدم توقيع
رئيس اجلمهورية على قانون
املوازنة سيؤدي اىل مشكلة
يف الصرف ،قالت« :الدستور
واضح يف هذا االطار ،وخالل
ايام ستنتهي املهلة ،ويتم
اقرار املوازنة من دون توقيع
رئيس اجلمهورية».
وعما اذا كان رئيس اجلمهورية
يقصد ان رئاسة احلكومة
السابقة دفعت امواال غري مبينة
يف معرض ذكره للهيئة العليا
لالغاثة ،قالت« :ال ميكننا ان
جنيب على امر مل تنته نتيجته
بعد ،ومل حتصل حتقيقات بشأنه
بعد .وانا اترك األمر اىل اجلهات
املعنية يف التحقيق».
وعن كالم رئيس اجلمهورية
بشأن معلومات مصرفية ال تزال
احلكومة تنتظر ان تصبح لديها،
وعما اذا كان يقصد بذلك
ارقام االحتياطي يف مصرف
لبنان ،وهل حاكم املصرف
املركزي مل يعط االرقام بعد،
قالت« :نعم ،وهذا االمر تتم
متابعته مع وزارة املالية لكي
يتم احلصول على هذه االرقام
من احلاكم .ومن املفرتض ان
تصل بطريقة ادارية اىل الوزارة
لكي يتم على ضوء ذلك االخذ
بها».

رئيس اجلمهورية حبث مع غابي عيسى
يف العالقات اللبنانية االمريكية
وعرض مع صفري االوضاع املالية
عرض رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون بعد ظهر اليوم
يف قصر بعبدا االوضاع املالية
واالقتصادية مع رئيس مجعية
املصارف الدكتور سليم صفري،
يف حضور الوزير السابق سليم
جريصاتي واملدير العام لرئاسة
اجلمهورية الدكتور انطوان شقري
ومستشار صفري انطوان حبيب.
بعد االجتماع أكد صفري ان
«البحث مع رئيس اجلمهورية
يرتكز يف هذه الفرتة على
موضوع «اليوروبوند» واستحقاقه
الشهر املقبل ،وقد شددنا على
ضرورة االسراع يف العمل على
احد احللول املطروحة ،فرتاجع
سعر السندات املستمر يف
االسواق العاملية حيمل املصارف
اللبنانية خسائر تزيد من الضغوط
عليها .كما متنينا على الرئيس
عون مقاربة موضوع السندات
بشكل تقين وبعيد عن السياسة

وضغوط الشارع ،فعلينا السهر
على مصلحة لبنان طبعا ،لكن
ايضا على مسعته وسالمة القطاع
املصريف واموال املودعني يف
حال اختذ قرار التخلف عن الدفع
بشكل غري نظامي».
وقال« :وضعنا رئيس اجلمهورية
بصورة امكانية التوصل حلل غري
صدامي مع الدائنني الدوليني
وبشكل منظم ،خصوصا ان
الصناديق االستثمارية يف اخلارج
ابدت جهوزية للتفاوض .فاهلدف
املوحد للرئيس عون ورئيس
جملس الوزراء حسان دياب
ومجعية املصارف ،هو اخلروج من
االزمة بأقل ضرر ممكن ومبا ميثل
افضل حل للبنان».
واستقبل الرئيس عون سفري
لبنان لدى واشنطن غابي عيسى
وحبث معه يف العالقات اللبنانية
 االمريكية وسبل تطويرها يفاجملاالت كافة.
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لـبنانيات

كنعان :لنقل لبنان من الالحماسبة اىل احملاسبة بال سقف وموقف الرئيس
عون من املوازنة لتحفيز احلكومة على إجناز احلسابات املالية

ترأس ،امس االول ،رئيس
جلنة املال واملوازنة النائب
ابراهيم كنعان اجتماع اللجنة
الفرعية املنبثقة عن اللجان
وعلى
املشرتكة،
النيابية
جدول أعماهلا :اقرتاحا القانون
املتعلقان بتعديل قانون سرية
املصارف تاريخ  3ايلول
 ،1956اقرتاح القانون حول
رفع السرية املصرفية ،اقرتاحا
القانون املتعلقان بتعديل
القانون رقم  154تاريخ 27
كانون الثاني ( 1999االثراء
غري املشروع) ،اقرتاحا القانون
املتعالن باسرتداد الدولة
مشروع
املنهوبة،
لألموال
القانون الوارد باملسروم رقم
 2490املتعلق باالثراء غري
املشروع.
حضر االجتماع النواب :اسعد
درغام ،ياسني جابر ،مسري
اجلسر ،علي فياض ،نقوال
الصحناوي ،الياس حنكش،
االن عون ،ميشال معوض،
ميشال ضاهر ،بوال يعقوبيان،
فيصل
طرابلسي،
ادكار
الصايغ وعدنان طرابلسي،
الربملانيني
جمموعة
منسق
ملكافحة الفساد النائب السابق
غسان خميرب ،ممثل وزارة
العدل القاضية رنا عاكوم،
الدراسات
دائرة
رئيسة
القانونية يف وزارة املالية
مستشار
معوض،
ماريانا
وزير التنمية االدارية احملامي
شربل سركيس ،املستشار يف
وزارة التنمية االدارية علي برو
ويوسف الزين (خدمات قانونية
يف وزارة املالية).

كنعان

بعد االجتماع قال كنعان:
«حبثنا اليوم يف القوانني
املفصلية اليت هلا عالقة
وهناك
الفساد.
مبكافحة
مطالبات منذ فرتة باسرتداد
االموال املنهوبة ورفع السرية
املصرفية واحلصانات واالثراء
غري املشروع الذي هناك
تعديالت كبرية حتصنه ومتكنه
من احملاسبة ،ال ان يكون جمرد
قانون موجود شكال».
اضاف« :لقد حددنا هدفنا يف
هذا االجتماع ،وهو إقامة دولة
نظيفة تلتزم احكام القانون من
اآلن فصاعدا .وهدفنا بالتالي
هو افضل الوسائل لتحقيق
احملاسبة واسرتداد االموال
املنهوبة وحتقيق الشفافية يف
التعاطي باملال العام».
واشار كنعان اىل أن «من
االقرتاحات اليت نبحثها تقوم
على أن رفع السرية املصرفية
جيب أن يكون تلقائيا عن كل
من يتوىل مسؤولية عامة وهناك
اقرتاحات جريئة لنقل املطالبات
من الشارع ويف اروقة اجمللس
النيابي قبل احلراك الذي حصل
اىل قوانني».
ولفت اىل «وضع جدول مقارنة
بني االقرتاحات املختلفة حول
رفع السرية املصرفية إن من
«التيار الوطين احلر» والنائبة
بوال يعقوبيان والنائب اللواء
مجيل السيد لتسهيل عملية

البحث والوصول اىل صيغة
موحدة» ،وقال« :على صعيد
اسرتداد االموال املنهوبة هناك
اقرتاح من «التيار الوطين احلر»
وآخر من النائب سامي اجلميل،
وقد وضعنا ايضا جدول مقارنة
جرى توزيعه على النواب».
وتابع« :تبني بنتيجة النقاشات
أن قانون االثراء غري املشروع
هو األساس الذي ميكن العمل
عليه وتطويره وإدخال تعديالت
عليه .وذلك بعدما استمعنا اىل
اجلميع ،واىل النائب السابق
غسان خميرب الذي يشارك
بصفته عمل على هذه امللفات،
وهو منسق جمموعة برملانيني
ملكافحة الفساد ،كما اىل
مستشارين من بعض الوزارات،
مبن فيهم الرئيسة رنا عاكوم
من وزارة العدل واليت كانت
هلا مساهمة مثمرة».
وأعلن كنعان عن «اعطاء مهلة
لفريق من اللجنة الفرعية حتى
موعد اجللسة املقبلة الواحدة
بعد ظهر الثلثاء املقبل ،وذلك
العداد مسودة تتضمن صيغة
بالنسبة
نناقشها
موحدة
السرتداد األموال املنهوبة
ورفع السرية املصرفية ،يضاف
اليها يف النقاش احملكمة
اخلاصة باجلرائم املالية احملالة
اىل جلنة املال واملوازنة ،وهو
ما سأحبثه مع دولة رئيس
اجمللس النيابي نبيه بري ،مبا
مينح امكانية احملاسبة بصيغة
موحدة وجامعة ،ويكون لدينا
قانون متكامل جدي يسمح
مبحاسبة ايا كان ،مهما
كانت رتبته ،ويفتح السرية
مصراعيها
على
املصرفية
مبجرد تولي املسؤولية العامة،
ويتيح الفرصة امام اسرتداد
االموال املنهوبة بآليات واضحة
وصالحيات واضحة ومراجع
قضائية واضحة».
وأكد ان «اجلدية كانت كبرية يف
االجتماع ،وكل من ادىل برأيه
درس ملفه جيدا ،واالجتماعات
ستكون متتالية وورشة العمل
ستشمل كل منظومة قوانني
مكافحة الفساد ،مبا فيها
اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد
وسواها من القوانني اليت
اقريناها».
وعن حترك «التيار الوطين
احلر» امام مصرف لبنان ،قال
كنعان« :احتدث اليوم كرئيس
للجنة املال واملوازنة ،وكرئيس
للجنة الفرعية .وهذا السؤال
اجيب عنه عندما احتدث بعد
اجتماع «تكتل لبنان القوي» او
يف مناسبة حزبية».
وعن حجم االموال احملولة اىل
اخلارج ،قال« :حنن اليوم
نشرع ونضع املفاهيم اليت
حتدد ماهية االموال املنهوبة
واملهربة .ولألسف ،هناك
شيء ما يف البلد يشبه ترقيص
الناس على دف من دون أن
يفهم أحد ماذا حيصل .فقبل
احلديث عن األموال املنهوبة،
جيب حتديد ماذا نعين بهذه
األموال .والقوانني اليت بني
ايدينا حتدد املفاهيم وتضع

اآلليات واملرجعية القضائية
اليت ميكن الركون اليها من
دون تعقيدات .فكلنا نسمع
عن نواب افسدوا ووزراء
ورؤساء ،فكيف حناسبه يف
وتعطيل
احلصانات
وجود
اجمللس االعلى حملاكمة الرؤساء
والوزراء حبكم غياب اآللية؟».
وقال« :من هنا ،فالعمل
الذي نقوم به هو جلعل
لبنان دولة هلا إمكانية فعلية
للمحاسبة من خالل التشريعات
والقوانني .وسننهي عملنا يف
اقرب فرصة ،واجوائي ان
رئيس اجمللس النيابي يسري
بشكل سريع ايضا الجناز هذه
املهمة».
واعترب أن «هناك قوانني نافذة
تقابل بغياب االرادة باحملاسبة
من جهة ،كما هناك عوائق حتول
دون تطبيق القوانني لغياب
اآلليات .ففي االدعاء باالثراء
غري املشروع مثال ،املطلوب
دفع  25مليون للتقدم بشكوى.
فمن ميلك هذه االمكانية؟ كما
ان القوانني املرعية االجراء
تتطلب صفة للتقدم بشكوى
يف ما يتعلق باألموال العامة؟
لذلك ،فالتعديالت اليت ندخلها
على القوانني اليت بني ايدينا
حول مكافحة الفساد حتول
كل مواطن متضرر وقادر
على املالحقة لتتم احملاسبة
الفعلية».
وعما اذ كان من قرار سياسي
جدي الجناز هذا املسار ،قال
كرئيس
«احتدث
كنعان:
جلنة مال وموازنة .لكن ،على
الصعيد الشخصي ،ال ثقة لي
بالقرار السياسي ،ألن ما من
سياسي سيقبل حماكمته .من
هنا ،فدور القوانني فتح الباب
على فرض احملاسبة».
أكد أن «التيئيس سهل ولكننا
يف وضع يتطلب العمل لالبقاء
على األمل ،ومن هنا فمسؤولية
الرأي العام دعم ومحاية من
يعمل».
وعن موقف رئيس اجلمهورية
من قطع احلساب ،رأى كنعان
يف «موقف رئيس اجلمهورية
اشارة حتفيزية للتعجيل بإجناز
التدقيق باحلسابات املالية اليت
فتحنا ملفها يف جلنة املال
واملوازنة عام  ،2010واثرتها
اكثر من مرة من على هذا
املنرب ،ودفعت الثمن هجومات
بالسياسة .وبالنتيجة ،فاعادة
تكوين احلسابات مت نتيجة
املتابعة ،واملسؤولية هي على
احلكومة حسم امرها لتأمني
االمكانيات لديوان احملاسبة
النهاء عمله».
واعترب كنعان أن «اهم عمل
يقوم به اجمللس النيابي هو
اقرار املوازنة .وهل كان
باالمكان ان نكون بال موازنة
مع ما حتمله من اصالحات
وتسهيالت للمواطنني من
بينها ما يتعلق بالغرامات وما
يرتبط بتجميداملالحقات عن
املتعثرين بالقروض املدعومة،
والضمان على الودائع اىل 75
مليون».

تظاهرة للتيار الوطين احلر أمام مصرف لبنان
للمطالبة باستعادة األموال املهربة

جانب من تظاهرة التيار الوطني الحر امام مصرف لبنان للمطالبة بالكشف عن االموال املهربة بعد  17ت 1

ى الفصل بني عناصر من الحزب االشرتاكيومتظاهرين
مكافحة الشغب تعمل عل 

نفذ «التيار الوطين احلر»
حتركا أمام مصرف لبنان ،امس
االول اخلميس ،للمطالبة مبعرفة
كل احلقائق يف ملف األموال
املهربة إىل اخلارج وبضرورة
اسرتدادها.
وطالب املتظاهرون مبعرفة
الشخصيات اليت حولت أمواهلا
إىل خارج لبنان بطريقة غري
شرعية ،مرددين هتافات ضد
حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة «حرامي حرامي رياض
سالمة حرامي» و «يا رياض
وين حطيت الدوالرات» ،وسط
انتشار أمين للجيش اللبناني.
وأثناء التظاهرة حصلت مشادات
كالمية بني أنصار «التيار
الوطين احلر» و أنصار «احلزب
التقدمي االشرتاكي» ،مما أدى
إىل توتر األجواء يف املنطقة ما
استدعى تدخل قوة من اجليش.
وقال عضو املكتب السياسي
يف «التيار الوطين احلر» وليد
األشقر «قدمنا ملصرف لبنان
طلبا رمسيا باسم نواب تكتل
«لبنان القوي» بهدف معرفة
األموال اليت حتولت إىل خارج
لبنان خالل عام .2019
وأضاف «اجلزء األول حتول قبل
انتفاضة  17تشرين واجلزء
الثاني منذ بداية العام ،2019
وهناك شكوك حتوم حول بعض
السياسيني ورجال األعمال
واملتمولني الكبار الذين هربوا
أمواهلم بطريقة غري شرعية إىل
خارج لبنان ،وحنن نطالب بناء
على نتائج التقارير اليت تصدر
عن مصرف لبنان مبنطق من أين
لك هذا».
وتابع قائال« :بدأنا بسلسلة
حتركات اليوم أمام مصرف

لبنان ولكن حنن نعترب أن هناك
سياسة اقتصادية مالية بدأت
منذ عام  92مع الرئيس رفيق
احلريري ووزير ماليته سابقًا
الرئيس فؤاد السنيورة الذين
رمسوا سياسة مالية للبنان
قائمة على االستدانة واعتربوا
أن االقتصاد اللبناني ينطلق
من نظرية أن لبنان يتكل على
اخلدمات والسياحة فقط ومل
تعط أهمية للصناعة والزراعة،
لذلك جيب تغيري هذا النمط
االقتصادي والتحول إىل نظام
ينطلق من الزراعة والصناعة،
ورفض السياسة االقتصادية
اليت بنيت على االستدانة».

ولفت األشقر أن التيار طالب
بشكل رمسي الكشف عن هذه
احلسابات ولكن مل حنصل عن
األجوبة اليت كنا ننتظرها من
مصرف لبنان .
باملقابل دعا رئيس تكتل «لبنان
القوي» النائب جربان باسيل،
املس
يف تغريدة له إىل «عدم
ّ
بلرية أودوالر من أموال الناس
قبل معرفة من حول أموا ً
ال للخارج
بعد  17تشرين وكميتها ،ومن
ثم إعادتها».
حتول للخارج
وأكد أن «كل مبلغ ّ
سنة  2019بطريقة استنسابية
حرم من ترك أمواله بلبنان من
فرصة احلصول عليها».

املكتب االعالمي للمالية :ما يتداول عن
االستعانة بشركة استشارية يعمل فيها
جنل الوزير تضليل وافرتاء
صدر عن املكتب االعالمي يف
وزارة املالية ،البيان اآلتي:
«يف إطار محلة افرتاء منظمة،
يتم التداول عرب مواقع التواصل
االجتماعي خبرب ملفق يزعم أن
وزارة املالية استعانت بالشركة
االستشارية املالية &Moelis
 Companyاليت يعمل فيها جنل
وزير املالية ،كريم غازي وزني،
لوضع خمطط مالي هليكلة وجدولة
الدين العام.
ينفي املكتب اإلعالمي لوزير
املالية هذا اخلرب مجلة وتفصيال
ويضعه يف خانة األخبار الكاذبة
واملفربكة واملضللة ويؤكد أنه
عار من الصحة ،متمنيا على اجلميع
التدقيق يف أي خرب قبل تداوله،

حرصا على احلقيقة والصدقية.
ويهم مكتب وزير املالية أن
يوضح أن الشركات االستشارية
املالية اليت وجهت دعوة إليها
هي التالية:
Lazard -1
Rothschild -2
Gugeinheim -3
Houlihan Lokey -4
Citibank -5
JP Morgan -6
PJT Partners -7
Newstate Partners -8
Standard Chartered -9
GSA Partners -10
Deutche Bank -11
White Oak -12
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لـبنانيات

الوفاء للمقاومة :الوضع املالي قابل
للمعاجلة والختيار أنسب احللول
اكدت كتلة «الوفاء للمقاومة»،
يف بيان اثر اجتماعها الدوري،
امس االول ،يف مقرها يف
حارة حريك برئاسة النائب
حممد رعد ومشاركة أعضائها،
«قناعتها بأن مضمون الرؤية
عرضهما
اللذين
واملوقف
األمني العام السيد حسن نصر
اهلل يف مهرجان قادة البصرية
والشهادة يوم األحد املاضي،
يرمسان خارطة الطريق للدفاع
عن حقوق املنطقة ودورها
واحلفاظ على إجنازات حمور
املقاومة وجماهديه وشهدائه
واالعتماد على النفس ملراكمة
الفعالية واحلضور استنادا
إىل الوعي واإلميان والعزم
والثقة بالقدرة على مواجهة
التحديات».
وأعلنت انه «فيما جتد الكتلة
حمور
ودول
شعوب
أن
املقاومة قد انتقلت من مرحلة
التصدي والدفاع إىل مرحلة
املبادرة وترسيم االجنازات
فإن عدو األمة املتمثل بالكيان
الصهيوني يتخبط بكثري من
املآزق اليت تتصل مبصريه
الصهاينة
إيهام
ويواصل
بأن الدعم املتواصل من
اإلدارات األمريكية والرهان
على تطبيع ولو شكلي مع
بعض أنظمة العجز والتخلف
يف املنطقة العربية يشكل
املخرج االسرتاتيجي لتثبيت
احتالله الغاصب لفلسطني
وتضليل شعوب العامل حول
شرعية كيانه املزعوم وتطبيع
العالقات معه».
ورأت «ان أساليب الضغط
واالستبداد اليت متارسها اإلدارة
األمريكية ضد شعوب العامل
واملنطقة املناهضة لتسلطها
وهيمنتها ،قد تستطيع أن
تعرقل أو تؤخر زمنيا حتقيق
الشعوب ألهدافها ،إال أنها
أعجز من أن متنعها أو تصادر
حقها يف حتقيق أهدافها
ومحاية مصاحلها طاملا واصلت
ترمجة إرادتها احلرة وعزمها يف
الوصول إىل مرادها».
واعتربت «ان ما يتعرض له
لبنان من تضييق وضغوط مالية
ونقدية واقتصادية من شأنه
أن حيفز اللبنانيني على اجياد
املعاجلات واحللول الوطنية
اليت ختفف من حدة األزمة أوال،
وحتمي اإلرادة والقرار الوطين
من جهة أخرى ،ذلك أن احلرية
والسيادة الوطنية هما األصل
وأن االرتهان والتبعية ليسا
قدرا وال حمل هلما بني خيارات
اللبنانيني «السياديني».
وأعلنت الكتلة انها اطلعت على
آخر مستجدات الشأن احمللي
واإلقليمي وناقشت بعض
املسائل امللحة وخلصت يف
نهاية جلستها إىل ما يأتي:
 -1إن الوضع املالي والنقدي
واالقتصادي الصعب الذي
أصاب البالد ،يبقى قابال
للمعاجلة إذا ما توفرت اإلرادة
السياسية اليت تتوافق على
املخارج العلمية والتقنية اليت
حيددها أصحاب االختصاص

بعيدا عن امليول واجملامالت
ألصحاب النفوذ أو املصاحل
املصرفية الضيقة.
إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ
تدعو اجلميع وسط هذه األزمة
للتعاون اإلجيابي بعيدا عن
احلسابات الضيقة الفئوية
أو السياسية فإنها حتتفظ
بتشخيصها لألسباب احلقيقية
ولألدوار احمللية وغري احمللية
يف إيصال البالد إىل هذه
املعضلة ،إال أنها ال ترى موجبا
لتقاذف املسؤولية وتعطيل
املعاجلات راهنا ،وإمنا تفرتض
أن التوافق على الضابطة
الوطنية ملواجهة األزمة هو
األمر املطلوب فعال من اجلميع
وقوامه اختيار أنسب احللول
املالية والنقدية واالقتصادية
حتت سقف القرار السيادي
الوطين الذي ال يقبل ابتزازا
وال مقايضات وال يؤدي بالبالد
إىل أية وصاية أو تبعية أو
ارتهان.
احمللية
األسباب
إن
-2
للرتدي االقتصادي عموما
يف البالد ،واليت باتت على
كل شفة ولسان ،ينبغي أن
ال تصرف االنتباه ال عن دور
مساسرة األزمات وأثريائها من
االنتهازيني قناصي الوجع،
وال عن التوظيف غري الوطين
لألزمة ،من أجل استدراج
أو
واإلمالءات
التدخالت
الشروط األجنبية حتت ذريعة
إنقاذ الوضع ،وبدافع حتقيق
بعض املنافع اخلاصة املباشرة
أو غري املباشرة وعرب استخدام
التهويل والتضليل.
إن مسؤولية احلكومة أن تكون
يقظة متاما إزاء حماوالت هؤالء
وأولئك عند اعتماد اخليارات
واحللول الوطنية املالئمة.
 -3بعد جتديد اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية عروضها
ملساعدة لبنان يف خمتلف أوجه
القطاعات اإلمنائية وذلك خالل
الزيارة األخرية اليت قام بها
رئيس جملس الشورى اإليراني
إىل العاصمة بريوت ولقاءاته
مع كل من رئيس اجلمهورية
واجمللس النيابي واحلكومة،

تسلل عرب بعض وسائل اإلعالم
ما يشبه التحذيرات من جانب
اإلدارة األمريكية بأن قبول
لبنان ألي مساعدة إيرانية
سوف حيجب عنه املساعدات
األمريكية.
يهم الكتلة أن يعرف اللبنانيون
أن هذه التحذيرات األمريكية ال
تعكس الصداقة املدعاة للبنان
واللبنانيني بقدر ما تكشف عن
النمط االبتزازي واسلوب فرض
الوصاية يف التعامل مع لبنان
وغريه وهذا ما ندعو احلكومة
واللبنانيني اىل رفضه وعدم
القبول به على اإلطالق.
 -4تهنئ الكتلة سوريا قيادة
وجيشا وشعبا على اإلجنازات
امليدانية النوعية ضد اإلرهاب
التكفريي وعصاباته يف ريف
ومشال حلب وغربها وتأمني
الطريق الدولي فيها وعربها،
مطارها،
تشغيل
وإعادة
وإعالنها مدينة آمنة.
وترى الكتلة يف هذه اإلجنازات
ما يعزز أمن واستقرار سوريا
النازحني
عودة
ويسهل
السوريني إىل بلداتهم وقراهم
ومدنهم اآلمنة ،وأن على
احلكومة اللبنانية أن تقدم
على خطوات سياسية وعملية
واقعية من شأنها أن تفتح
أبواب عودة النازحني ملا يف
ذلك من تأثريات إجيابية على
لبنان خصوصا جلهة خفض
االنفاق ومنسوب التوترات
واجلرائم االجتماعية النامجة
عن االكتظاظ السكاني وارتفاع
نسبة البطالة يف البالد.
 -5تتوجه الكتلة إىل شعوب
أمتنا الناهضة من أجل حريتها
وعزتها وكرامتها وحقوقها
التحيات
بأحر
اإلنسانية
وأصدق التضامن وخصوصا
مع شعبنا العزيز يف فلسطني
ويف البحرين ويف العراق
ويف اليمن ويف أفغانستان،
ويف كل بلد ينهض فيه
األحرار ويقاوم فيه الشرفاء
واألبطال ..وعهدنا للجميع
أن أصحاب احلق منتصرون ال
حمالة وأن الطغاة سيلفظهم
التاريخ.

عقد لقاء مع مجعية جتار بريوت حبضور وزير االقتصاد

دياب:حكومتنا تعمل للتوصل إىل حلول بأقل
من  30يوما ألزمة عمرها  30سنة

قال رئيس جملس الوزراء
الدكتور حسان دياب« :سنعمل
ليال نهارا ،ونستخدم كل
الوسائل إلنقاذ البلد .إنها مهمة
وطنية كبرية ،والبلد حيتاج إىل
جهودنا مجيعا».
كالم الرئيس دياب جاء خالل
لقاء موسع ،عقد عصر امس
االول ،يف السراي الكبري ،مع
مجعية جتار بريوت واملناطق،
برئاسة رئيس مجعية جتار بريوت
نقوال الشماس ،يف حضور وزير
االقتصاد والتجارة راوول نعمة.
وألقى الرئيس دياب كلمة قال
فيها« :تعلمون أن بلدنا مير
يف أزمة كبرية ،نتيجة تراكمات
امتدت ثالثني سنة .اليوم،
يدفع لبنان واللبنانيون مثن هذه
الرتاكمات ،والثمن مع األسف
كبري جدا .ومن الطبيعي أن
تتأثر قطاعات البلد كافة سلبا
نتيجة تداعيات األزمة املالية:
املواطنون من كل الطبقات مهما
تفاوتت ،والصناعيون ،وقطاع
البناء ،واملهندسون ،واحملامون،
واملستشفيات،
واألطباء،
وخصوصا قطاع التجارة من
خمتلف األحجام ،من الدكاكني
الصغرية حتى أكرب التجار ،كل
حبجم أعماله».

أضاف« :أعرف مدى معاناتكم
اليوم ومدى مقاومتكم ومواجهتكم
للتحديات اهلائلة اليت تهدد
ليس فقط مؤسساتكم ،بل أيضا
العمال واملوظفني ،فاملشكلة يف
البلد كبرية وبنيوية ،واألزمة اليت
نعاني منها اليوم غري مسبوقة يف
تاريخ لبنان ،حتى يف الثمانينات
وأوائل التسعينات عندما تعرضت
اللرية هلبوط حاد كانت الظروف
خمتلفة عن اليوم .يعيش البلد
اليوم أزمة بكل ما فيها من أوجه،
فلبنان مير يف منعطف تارخيي.
ولذلك ،تعمل حكومتنا ليال نهارا
للتوصل إىل حلول بأقل من
ثالثني يوما ألزمة عمرها ثالثني
سنة».

وتابع« :أتفهم ظروفكم ووضعكم،
وأعرف مدى معاناتكم ،لكنين
أعرف أيضا أنكم تدركون وضع

اجليش :التشديد خالل االجتماع الثالثي قائد اجليش عرض
ووفد جلنة اخلدمات
يف رأس الناقورة على انسحاب العدو
املسلحة يف جملس
اإلسرائيلي من كل األراضي احملتلة
صدر عن قيادة اجليش  -مديرية التوجيه ،البيان اآلتي« :عقد قبل الشيوخ األمريكي
ظهر اليوم ،اجتماع ثالثي يف رأس الناقورة برئاسة قائد قوات
عالقات التعاون
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو

دل كول ،وحضور وفد من ضباط اجليش اللبناني برئاسة منسق
احلكومة اللبنانية لدى قوات األمم املتحدة العميد الركن حسيب
عبدو.
وعرض اجلانب اللبناني اخلروقات للسيادة اللبنانية برا وحبرا
وجوا واالستفزازات اليت يقوم بها العدو اإلسرائيلي ،وجدد
التأكيد على االلتزام بالقرار  1701ومندرجاته كافة.
كما شدد اجلانب اللبناني على وجوب انسحاب العدو اإلسرائيلي
من كافة األراضي احملتلة ،وهي :املنطقة املتامخة للخط األزرق،
مزارع شبعا ،تالل كفرشوبا والقسم الشمالي يف قرية الغجر،
والبقعة  B1احملتلة يف رأس الناقورة ،وأعاد التأكيد على ضرورة
إدراج هذه البقعة احملتلة يف التقارير والقرارات األممية القادمة
أسوة بباقي املناطق احملتلة املذكورة».

اجليش
قائد
استقبل
العماد جوزاف عون يف
مكتبه يف الريزة وفدا من
جلنة اخلدمات املسلحة يف
جملس الشيوخ األمريكي
لورد،
جوناثن
برئاسة
ترافقه السفرية األمريكية
يف لبنان  Elizabetاليزابت
ريتشارد  ،وتناول البحث
األوضاع العامة يف لبنان
واملنطقة وعالقات التعاون
بني جيشي البلدين.

البلد وتقدرون حجم مشكلته ،ال
يعين ذلك اننا سنستسلم إطالقا،
سنعمل ليال نهارا ونستخدم كل
الوسائل إلنقاذ البلد .إنها مهمة
وطنية كبرية ،ونطلب تعاون
اجلميع وتفهمهم وتضحياتهم.
ولذلك ،أنا واثق بأنكم ستقفون
جبانبنا يف ورشة اإلنقاذ ،فالبلد
يف حاجة إىل جهودنا مجيعا،
والكل معين ،فلكل لبناني دور
اليوم يف بناء الغد».

شماس

وكان اللقاء استهل بكلمة
لشماس قال فيها« :نشكر
لدولتكم استقبالكم احلار وحسن
ضيافتكم ،ونود أن نتوجه إليكم
بالتهنئة أوال بتبوؤ مقام رئاسة
جملس الوزراء والتحية املسبقة
للجهود الكبرية اليت ستبذلونها.
طبعا ،حنن كقطاع جتاري نتمتع
حبضور كبري جدا على الساحة
الوطنية ،لكننا ال منلك صفة
دستورية حتى مننح أو حنجب
ثقة .ويف املقابل ،حنن نعطي
فرصا ،وجئنا لنقول أتينا لنعطي
حكومتكم الثقة لسبب بسيط هو
أننا على قناعة راسخة بأنه إذا
اردنا وضع حد لألزمة التدمريية
جيب أن تنجح هذه احلكومة».
أضاف« :يف الوقت ذاته،
أريد أن أعرب عن مشاعر اخلوف
والقلق والوجع ،وحتى الغضب
من القطاع التجاري جتاه الطبقة
السياسية اليت تناوبت خالل
الفرتة املاضية .الوفد املوجود
أمامكم أو هذه الكوكبة من
القيادات التجارية من خمتلف
املناطق اللبنانية ،وحنن دائما
متكافلون متضامنون مرتاصون،
ونريد اخلري هلذا البلد».
وتابع« :الكل يعرف أن أعدادنا
كبرية جدا ،وحنن اليوم هنا كعينة
صغرية منثل اآلالف املؤلفة من
املواطنني ،ولسبب بسيط هو أن
القطاع التجاري يف لبنان ميثل 27
يف املئة من القوى العاملة ،وهو
مسؤول عن تكوين ثلث االقتصاد
الوطين .ومع ذلك ،كنا مهمشني
خالل السنوات املنصرمة».
وأردف« :منذ أن اندلعت احلرب
السورية منذ تسع سنوات
وأوضاعنا اىل تراجع بشكل
مضطرد بسبب النزوح والتهريب
واملنافسة غري املشروعة وسوء
االدارة من قبل الدولة ،وحنن
كمجتمع جتاري أضأنا على هذا
املوضوع .وكنا دائما على حق يف
موضوع سلسلة الرتب والنزوح
وكل هذه املواضيع».
وقال« :يف  10تشرين األول
أي قبل أسبوع من احلراك ،نزل
 100ألف شخص من قبل التجار،
ووقفنا أمام حمالنا التجارية لنقول
انتبهوا إن االمور ذاهبة إىل مكان
خطر .وبعد  17تشرين األول،
تفاقمت مشاكلنا أكثر من خالل
استحالة حتويل االموال والقيود
املصرفية اليت نعاني منها وجعلتنا
يف وضع نكافح فيه من أجل
البقاء والصمود واالستمرارية.
هذه املعضلة جتمعنا ،وحنن كأبرز
القطاعات ،ألننا قطاع أساسي
ومؤسس يف االقتصاد اللبناني،

ومل يكونوا يولونا يوما االهتمام
الكايف ،إضافة اىل ارتكاب اخطاء
فادحة حبقنا وحبق اللبنانيني
واملستهلكني مثل الرسم  3يف
املئة على االسترياد والرسوم
النوعية اليت نرى اليوم انعكاسها
الكبري على االسعار».
أضاف« :أكثر من ذلك ،لقد
اصبحوا يقولون عنا إننا ريعيني
ومضطهدين
ومستهلكني
ومتوحشني ومستفيدين ،يف
الوقت الذي حنن يف وضع حتت
االرض ،وبالكاد نستطيع اهلروب
من التعثر واإلفالس».
وتابع« :حتى البيان الوزاري
غابت عنه كلمة جتارة ،وقلناها
ملعالي الوزير ،وهي كما الذي
يتكلم عن االقتصاد السعودي
وال يأتي على ذكر النفط .إذا،
هذه مسألة جيب أن تصحح،
ونأمل يف أن تكون مسألة عابرة
غري موجودة يف جوهر املوضوع
ألن الكالم اليوم باجتاه االنسان.
وأقول إننا أساس االنتاج .إن
البعض ينتج سلعة .أما حنن
فننتج خدمة».
وأردف« :عندما تشكلت اللجان
البارحة ،رأينا فيها جمموعة جيدة
من املستشارين واالشخاص،
ولكن لفتنا غياب أي ممثل للقطاع
اخلاص ،مثال جلنة االقتصاد
الكلي تضم  13شخصية ،وفيها
اشخاص من املالية واالقتصاد،
وال يوجد فيها شخص واحد من
القطاع اخلاص أو من اهليئات
االقتصادية .واليوم ،عندما
استمعنا بعد جلسة جملس
الوزراء إىل بيان عن مداوالت
جملس الوزراء حول اللجان اليت
تتم اعادة تكوينها ،ومسعت
الوزيرة عبد الصمد تقول إنه
سيكون هناك ممثلون للمجتمع
املدني واحلراك املدني ،كأننا
شطبنا من املعادلة .أهال وسهال
باجملتمع املدني واحلراك املدني،
إمنا القطاع التجاري هو صمام
االمان ورأس احلربة يف اهليئات
االقتصادية .وقبل أن جيف حرب
هذا القرار ،نتمنى أن يضم
ممثلون للقطاع التجاري».

نعمة

بدوره ،قال نعمة« :ال ميكننا فقط
أن نهتم باملالية واليوروبوندز،
قبل االهتمام باالقتصاد .وعندما
أحتدث عن االقتصاد ،فاالقتصاد
يشمل كل القطاعات االقتصادية
منها التجارة والصناعة والسياحة.
ال ميكننا اخلروج من هذه االزمة،
إال اذا وجدنا احللول لكي يعود
النمو إىل االقتصاد ،فهناك
الكثري من النقابات اليت تأتي
إلي وحيدثونين عن الشكاوى
واملشاكل والصعوبات اليت
يعانون منها .لقد سبق وقلت،
إنين سأشكل عددا من اللجان
من كل النقابات مع صناعيني
وجتار ورجال اعمال جيلسون
مع بعضهم يف جلان كل منها
من  10أشخاص ،ليفكروا معنا
ويقرتحوا حلوال لتنمية االقتصاد
بكل أشكاله ،منها التجار اليت
من دونها ال يستطيع لبنان
العيش».

صفحة 5

Saturday 22 February 2020

الـسبت  22شــباط 2020

Page 5

لـبنانيات

أيـها اللـبنانيون :اسـرائيل تـدير الـــ sms؟
هديل فرفور

ىّ
تتول إدارة قسم خدمات الرسائل النصية يف
الشركة اليت
«تاتش» منذ ثالث سنوات تقوم مبعظم أحباثها يف إسرائيل اليت
«تتبع»
متول حنو  %50من هذه األحباث .هذا ما خيلص إليه مسار
ّ
ّ
شركة  Mavenirاليت متلك القدرة على الوصول إىل بروتوكول
جدًا والذي حيتوي على ثغرات خطرية تسمح باخرتاق
 ss7احلسّاس ّ
أي حساب على شبكة اإلنرتنت مرتبط برقم هاتف «الضحية»
والتجسس عليها ودخول حساباتها املصرفية أو على مواقع
التواصل االجتماعي.
«ولدت» شركة امسها  .Mavenirللوهلة
قبل ثالث سنواتُ ،
األوىل ،سيكون االسم مألوفًا للعاملني يف قطاع االتصاالت ،ألنه
ُي ّ
عاملية تعمل يف جمال التكنولوجيا ،سبق أن
ذكر باسم شركة
ّ
عملت يف الشرق األوسط وأفريقيا.
لكن التدقيق يف «تاريخ» هذه الشركة اليت تتوىل منذ عام 2017
ّ
مهمة إدارة وتشغيل قسم خدمات الرسائل النصية يف شركة
«تاتش»ُ ،يظهر بشكل واضح أنها ليست إلاّ شركة Comverse
اإلسرائيلية ،وأن  Mavenirالعاملية «ماتت» عام  ،2015عندما
اشرتتها شركة .MiTEL
صرح رئيس شركة  Mavenirومديرها التنفيذي
يف  24متوز ّ ،2017
بارديب كوهلي بأن «إسرائيل هي وادي السيليكون  2وإىل
التفوق اإلسرائيلي على صعيد التكنولوجيا
األبد» ،يف إشارة إىل
ّ
واألحباث والتطوير الرقمي« ،ألنها تستثمر حنو  %4.3من ناجتها
احمللي اإلمجالي يف البحث والتطوير ( .»)...وقال إن شركته
ّ
«تتطلع إىل االستفادة من املواهب يف إسرائيل إلقامة ابتكار
عاملي هلذا اجليل».
فكيف ورثت هذه الشركة العمل يف لبنان؟ وما هي خطورة أن
يكون لديها القدرة على الوصول إىل بروتوكول SS7؟

كل الشركات تؤدي إىل تل أبيب

منذ أكثر من عشر سنوات ،كانت شركة  Acisionالربيطانية
ىّ
تتول إدارة قسم خدمات الرسائل
املتخصصة يف خدمات املراسلة
النصية يف شركة  MIC2اململوكة من الدولة اللبنانية واليت ُتديرها
شركة «زين» حاليًا باسم «تاتش».
يف  6آب  ،2015أعلنت شركة  Comverseأنها استحوذت على
فإن
ُ Acisionمقابل  136مليون دوالر .وحبسب موقع ّ ،wikispooks
مقرها الرئيس يف الواليات املتحدة،
 comverseشركة تكنولوجياّ ،
ومتول وزارة الصناعة
«وتقوم مبعظم أحباثها يف إسرائيل»،
ّ
والتجارة اإلسرائيلية حنو  %50من تكاليف أحباثها.
بعد استحواذها على شركة  ،Acisionأعلنت الشركتان (Comverse
و ،)Acisionيف  9أيلول من العام نفسه ،إطالق شركة عاملية
حتمل اسم  .Xuraويف كانون األول  ،2016اشرتت األخرية شركة
 Mitelاليت سبق أن استحوذت على  Mavenirالعاملية اليت تعمل
سمي  Xuraالشركة بامسها
يف جمال التكنولوجيا .وعوضًا من أن ُت ّ
قررت تسمية نفسها باسم شركة
أو تبقي على اسم ّ ،MiTEL
اندجمت ُمسبقًا بـ  ،MiTELوهي حبكم «امليتة» ّ
لكنها «مشهورة»
بني املعنيني يف قطاع االتصاالت وهي شركة . Mavenir
متعمد ويهدف
وفق مصادر ُم ّطلعة ،فإن «التالعب بالتسميات
ّ
إىل إحداث التباس واضح بني شركة  Mavenirاليت مل يعد هلا
وجود منذ منتصف  2015تاريخ شرائها من  ،MiTELوبني شركة
 Mavenirاململوكة من  ،Xuraوبالتالي من  .Comverseمن هنا،
جتزم املصادر بأن شركة  Mavenirليست إلاّ شركة Comverse
اإلسرائيلية!

«تاتش» على علم باألمر؟

يف  23آذار  ،2016راسل املعنيون يف شركة «تاتش» هيئة
املالكني يف وزارة االتصاالت (،)Owner Supervisory board
للمطالبة بإطالق مناقصة لتغيري الشركة اليت تتوىل إدارة قسم
ُ
َّ
يتلق هؤالء جوابًا ،يف  10حزيران
حساس وذي بعد أمين .مل
ّ
الكرة وبعثوا مبراسلة حتت عنوان «Comverse
 ،2016أعاد هؤالء
ّ
تستحوذ على ُ ،»Acisionمرفقة بتقارير ومستندات تثبت عالقة
الشركتني ،من ضمنها إفادة صادرة عن املديرة العامة لوزارة
االقتصاد والتجارة عليا عباس يف  18تشرين األول ( 2016الرقم
 )2016/12998مرسلة إىل حمامي «تاتش»ُ ،تفيد ّ
بأنه «استنادًا
إىل املواقع اإللكرتونية ،تبينّ بأنها شركة إسرائيلية ،وبالتالي
ُتعترب ُحكمًا حمظورة وال ميكن التعامل معها» .وفيما كان متوقعًا
ّ
تتلقف اهليئة اخلرب بـ»استنفار» كبري وأن تتجاوب مع الرسالة،
أن
ً
ُ
ردها على رئيس جملس إدارة جمموعة «زين» امل ّ
شغلة
كان الفتا ّ
لـ»تاتش» بدر اخلرايف (الرقم  /1435تاريخ  24تشرين األول
ً
أن «عمل الرسائل
تطرقت إىل الشق التجاري
الفتة إىل ّ
 ،)2016إذ ّ
اخنفض بشكل كبري ،وبالتالي يطلب من شركة ميك  2تقديم
فصلة ملثل هذا املشروع» .وحبسب
مربرات تقنية وجتارية ُم ّ
أصروا على إطالق
املعنيني يف «تاتش»
فإن
املصادر نفسها،
ّ
ّ
ّ
مناقصة أخرى لتغيري الشركة« ،ويف حزيران  ،2017كانت آخر
خطوة الجتثاث الشركة بعد تصفية مطلوباتها أواخر عام .»2016
فما الذي حصل؟
بعد خروج أحد املعنيني من شركة «تاتش»« ،جرى االنقالب على

املناقصة ،ومضى
عدد من الفاعلني يف
الشركة يف التعامل
مع الشركتني حتت
اسم  Mavenirبهدف
االلتفاف والتحايل».
أن
ذلك
يعين
القانونية
الدائرة
يف «تاتش» كانت
على علم بارتباط
الشركتني ببعضهما
وأنها
بعضًا،
جتاه
تتحرك
مل
ّ
الذي
«االنقالب»
حصل .فما الذي
وأدى إىل
تغري
ّ
انتقال «تاتش» من

(مروان طحطح)

ّ
ضفة املستشرس خلروج الشركة إىل ضفة املتعامي عنها؟ «وإذا
كانت إدارة الشركة على علم باألمر فهي ُمصيبة ،وإن كانت
ال تدري فاملصيبة أعظم» .وقد حاولت «األخبار» التواصل مع
ترد على مراسالتها.
الشركة ،إال أنها مل ّ

 :Mavenirال وجود لشركة Comverse

يف اتصال مع «األخبار» ،نفى ممثل شركة  Mavenirحممد عيسى
ُ
وجود أي عالقة بني الشركة وإسرائيلّ ،
«املنافسني بالوقوف
متهمًا
يَ
شركت
وراء هذه اللعبة» .وأوضح أن  Acisionهي «نتاج» دمج
« CMGأول من اخرتع الرسائل النصية» و .LOGICAوأوضح «أننا
بقينا حتى عام  2016نعمل باسم  ،Acisionخالل تلك الفرتة برزت
شركة منافسة هي  Comverseاليت ترتبط بعالقات مع إسرائيل،
كأي شركة تقوم
لكنها أصبحت شركة أمريكية وقمنا بشرائها
ّ
بعمليات الشراء والدمج .بعدها أتت شركة ضخمة هي شركة SIRIS
 CAPITALوقد امتلكت  Xuraو .Mavenirاليوم ،ال وجود لشركة
 ،Comverseبل هناك  Mavenirومقرها يف أمريكا ،وهي مملوكة
يروج الرتباط Mavenir
من .»SIRIS CAPITAL
ّ
وشدد على أن من ّ
بـ  ، Comverseمّ
«إنا يروج لوهم شركة قدمية».
«صحيح أنه ال وجود لشركة  Comverseحاليًا ألنها ،ببساطة،
حتولت إىل شركة  ،»Mavenirوفق تعبري املصادر اليت ُتشري
ّ
اىل أن سرد عيسى ُيناقض تسلسل عمليات االستحواذ املوثقة.
الالفت هو ما ُتشري إليه املصادر جلهة أن شركة SIRIS Capital
اليت اشرتت  Mavenirهي شركة مالية تقوم بشراء الشركات وال
ّ
تتدخل نهائيًا يف هويتها التقنية والتجارية« ،وهذا ال يعين تاليًا
ذوبان شركة  Mavenirأو ُ .»Comverse
وتضيف املصادر« :شركة
 SIRIS Capitalهي كشركة  FRANCISCO Partnersاليت كانت
قد استحوذت على شركة  NSOاإلسرائيلية ،ما خلق هلا مشاكل
ّ
تتخلص منها حتى بعد بيع  NSOللمالكني
على مستوى العامل ،مل
األصليني».
ُ
أن عيسى طلب اللوذ بـ»ويكيبيديا» من أجل التحقق من
املفارقة ّ
عدم وجود شركة  Comverseبعد اآلن ،فيما تبينّ أن الضغط على
اسم الشركة يقود تلقائيًا إىل التعريف بشركة  ،Mavenirوهو ما
يؤكد سياق الرواية منذ البداية!

ما هو بروتوكول SS7؟

خطورة عمل الشركة املشبوهة يف «تاتش» ليست حمصورة
باحتمال كونها إسرائيلية وحسب ،بل تنبع أيضًا من «املوقع»
احلساس الذي تشغله الشركة اليت متلك القدرة على الوصول إىل
ّ
جدًا ،وفق عدد من اخلرباء الذين تواصلت
بروتوكول  SS7اخلطري ّ
معهم «األخبار».
( Ss7 )7 .Signalling System Noهو عبارة عن بروتوكول يسمح
ُ
املكاملات
لشبكات اهلاتف بتبادل املعلومات الالزمة إلمرار
والرسائل النصية ،وهو يسمح ملستخدمي اهلاتف باالتصال على
شبكة أخرى عند السفر .ويعود تاريخ تأسيسه إىل عام  ،1975ومت
اعتماده من قبل االحتاد الدولي لالتصاالت عام .1981
وإىل السماح بإجراء اتصاالت هاتفية وإرسال رسائل نصية ،يسمح
الربوتوكول بإدارة املكاملات اهلاتفية وتوجيهها وتبادل معلومات
ُ
امل ّتصلني وإجراء خدمات الفوترة وتقديم الدعم للشبكات الذكية.
فإن هذا الربوتوكول حيتوي على ثغرة
ووفق عدد من اخلرباء،
ّ
ُ
عد من أخطر الثغرات يف جمال االتصاالت حاليًا وال توجد طريقة
«ت ّ
للحماية منها» .هذه الثغرة تسمح باخرتاق أي حساب على شبكة
اإلنرتنت مرتبط برقم هاتف «الضحية» كاحلسابات البنكية أو
احلسابات على مواقع التواصل االجتماعي ،كما يستطيع ُ
املخرتق
«الضحية» عرب الرقم .الالفت
يتنصت ويتتبع مجيع نشاطات
أن
ّ
ّ
تعمدًا باإلبقاء على هذه الثغرة ،عامليًا،
أن «تيارًا» يرى ّ
ّ
أن هناك ّ
ّ
تستغل هذه الثغرة
ألن الكثري من احلكومات وأجهزة االستخبارات
للتجسس مبا يناسب مصاحلها.
ّ

الرئيس اجلميل :غياب السلطة
واحلوكمة الرشيدة تسبب باملأساة
االقتصادية واملالية واالجتماعية
رأى الرئيس أمني اجلميل
ان «فقدان احلوكمة الرشيدة
يف لبنان ،كما الغياب التام
للسلطة يف مواكبة األزمة
احلالية طوال فرتة طويلة،
تسببت باملأساة اإلقتصادية
واملالية واإلجتماعية واحلياتية
الراهنة .واعترب ان املصارف
اللبنانية ،وبإيعاز من الدولة
ومصرف لبنان تعمدت اىل حل
مشكلة السيولة ومتويل اخلزينة
العامة من وعلى حساب ودائع
املقيمني واملغرتبني يف تلك
املصارف ،األمر الذي كان له
انعكاسات خطرية على صدقية
تلك املصارف واملؤسسات
الرمسية يف الداخل واخلارج».
كالم الرئيس اجلميل جاء خالل
افتتاحه حلقة حوار نظمتها
مؤسسة «بيت املستقبل» يف
سرايا بكفيا بعنوان «اإلنتفاضة
الشعبية بني مطرقة الشغب
وسندان احلكم» ،بعد ظهر
أمس ،وشارك فيها الوزير
والنائب السابق امحد فتفت،
الوزير السابق ريشار قيوجميان،
وعدد من اإلعالميني والناشطني
يف اجملتمع املدني.
وادارتها
للحلقة
وقدمت
الدكتورة سارة عارف اليايف.
واعترب اجلميل ان «الوضع الذي
نعيشه ليس جديدا ومل يبدأ
يف  17تشرين األول ،فلبنان
يعاني غياب احلوكمة الرشيدة
منذ أعوام ،وهذا ما ادى اىل
الضياع على صعيد األدارة
واحلكم والقواعد الشعبية».
ورأى ان «الفساد املتجذر هو
الذي اعاق الدولة من امكان
التقدم والتنمية ،إضافة اىل
مشكلة اإلزدواجية يف مفهوم
السيادة كما الضياع الذي
كان سائدا على صعيد احلكم
والسلطة .وسأل :يف يد من
السلطة اآلن يف لبنان؟ هل
يف يد الشرعية اللبنانية أم أنها
هي يف يد عناصر مسلحة خارج
الشرعية؟ من يتحكم مبصري
البالد والعباد؟ هل هو السالح
الشرعي أو السالح املتفلت،
أكان سالح «حزب اهلل» ام
غريه!».
ولفت اىل ان «الدولة تفتش

عن حلول بعيدة من األصول
القانونية واملالية ومن مصلحة
البلد ،فتلجأ باالشرتاك مع
مصرف لبنان اىل تغذية اخلزينة
ومتويل مصاريفها على حساب
الودائع املالية اخلاصة لدى
املصارف سواء أكان من ودائع
املقيمني او املغرتبني».
األرقام
«حبسب
واضاف:
الرمسية ،فان جمموع الودائع
اخلاصة يف املصارف اللبنانية
تبلغ حنو  70مليار دوالر بقي منها
بسبب سحوبات مصرف لبنان
تلبية حلاجات اخلزينة اللبنانية
حنو  24مليارا ،اما مؤسسة
«فيتش» العاملية فأعلنت انه
مل يبق يف املصارف سوى حنو
 17مليار دوالر .وهذا دليل على
حجم املأساة اليت نعيشها .بدأنا
نسمع ،وللمرة االوىل ،ببدعة
«الكابيتال كونرتول» (Capital
 )Controlو»هريكات» (Hair
 )Cutوغريها من تعابري تنبئ
بكوارث مالية واجتماعية».
وتابع« :يقتضي أن نتوقف عند
البعد اخلارجي لألزمة ،فهو يتمثل
بعدم إكرتاث العديد من الدول
مبساعدة لبنان ،وبالعقوبات
اليت تضعها الواليات املتحدة
اجملتمع
وبعض
األمريكية
الدولي على اإلقتصاد اللبناني
ومن بينها العقوبات اليت
تطاول بعض املصارف اللبنانية
 «البنك اللبناني  -الكندي»،«بنك مجال»  -بعض الشخصيات
ورجال األعمال ،وال سيما من
الطائفة الشيعية ،وهذا ما يؤثر
على بعض املصارف وعلى
الوضع املالي عموما».
وسأل« :اىل أي حد ميكن
احلكومة اجلديدة ان حتل كل
هذه املشاكل؟» ،الفتا اىل ان
«الدول الشقيقة والصديقة غري
متحمسة ملساعدة لبنان يف ظل
هذه احلكومة وهذه األوضاع».
ورأى ان «كل هذه اإلشكاالت
تصعب دور اإلنتفاضة الشعبية
اليت هي أمل اللبنانيني
املتبقي» ،ومتنى أن «تتعزز
هذه اإلنتفاضة وان تتحصن
وان يكون هناك اطار جديد
لعملها للوصول اىل النتائج
املرجوة إلنقاذ املرجتى».

بري استقبل كوبيتش والسفري الكوبي
وعلي اخلطيب

إستقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية
يف عني التينة املنسق اخلاص
لألمني العام لألمم املتحدة يف
لبنان يان كوبيتش ،ومت عرض
لالوضاع العامة يف لبنان السيما
الوضعني املالي واالقتصادي.

وعرض بري مع السفري الكوبي
الكسندر بيليسر موراغا يف
العالقات الثنائية بني لبنان
وكوبا.
واستقبل بري نائب رئيس
اجمللس االسالمي الشيعي االعلى
الشيخ علي اخلطيب.

جعجع عرض التطورات مع سفري األردن

استقبل رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،سفري
اململكة األردنية اهلامشية وليد
احلديد ،يف حضور شربل العلم

عن جهاز العالقات اخلارجية يف
«القوات» .وتباحث اجملتمعون
يف آخر التطورات السياسية
واالقتصادية يف البالد.
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مـقاالت وتـحقيقات

وثائق ُتنشر للمرة األوىل عن إحباط تفجري السفارة االمريكية يف لبنان!
مرة جديدة جنحت املديرية
العامة لالمن العام يف جتنيب
لبنان واملقيمني يف ربوعه
خطرا
واملصاحل املرتبطة بهم،
ً
حمتوما نتيجة عملها االستعالمي
ً
الدؤوب
االمين
وجهدها
والوسائل والتقنيات املتوافرة
لديها.

خطريين نتيجة التطورات على
صعيد االقليم ،مع ما تعنيه
هذه العملية لو نفذت من
توجيه االتهام اىل طرف لبناني،
ما يرتب تداعيات خطرية على
لبنان تطاوله يف استقراره
االمين والسياسي واالقتصادي
واملالي.

وورد يف جملة األمن العام،
عدد  77شباط « ،2020تعزز
االجنازات الرتاكمية والنوعية
حقيقة ان االجهزة االمنية
اللبنانية ،ويف مقدمها االمن
العام ،يف حربها املفتوحة على
االرهاب وخالياه النائمة ،امنا
تشكل خط الدفاع االول عن
الدول الشقيقة والصديقة،
االرهابيني
متدد
ومتنع
مبخططاتهم الدموية والتدمريية
من الوصول اىل هذه الدول
وعواصمها واستهداف االمن
واالستقرار فيها».
َّ
وذكر األمن العام ببيانه الصادر
يف  15كانون الثاني  2020عند
ً
الفتة اىل
الساعة االوىل ظهرا،
أنه «مل يتم االنتباه اىل خطورة
ما تضمنه نتيجة انشغال وسائل
االعالم بالتطورات الداخلية
اللبنانية».

ونشر األمن العام يف «جملة
األمن» معطيات ومعلومات
«املتوافرة ،واملسموح بنشرها
من مصدر مسؤول مأذون له.

تصنيع املواد املتفجرة واعداد
املتفجرات والعبوات الناسفة من
مواد عادية موجودة يف االسواق
واحملال التجارية والصيدليات،
وان شراء هذه املواد ال يثري
الشبهة على االطالق».
ولفت األمن العام اىل أن
تدرج يف
«االرهابي السامل
َّ
تورطه ،من خالل تعرفه عرب
التطبيق اهلاتفي على قياديني
يف التنظيم ،منهم القيادي
التونسي
عبداهلل
االرهابي
املوجود يف تونس».

ويف املعلومات احملققة اليت
نشرتها املديرية ،أنه «استنادا
اىل ابرز االعرتافات ،ان
االرهابي املوقوف هو السوري
ابراهيم السامل من مواليد بلدة
عربيد يف ريف حلب (.)1999
انتقل مع اهله اىل لبنان بطريقة
شرعية يف العام  2013واقاموا
يف حملة االوزاعي عند املدخل
اجلنوبي للعاصمة بريوت ،وما
زالوا حتى تارخيه».
ولفتت اىل أن «السامل عمل يف
شركة السترياد وبيع االدوات
الكهربائية .وكان ال يزال يعمل
فيها حتى توقيفه ،براتب شهري
مقداره مليون لرية لبنانية من
دون املبالغ االضافية .هذا
الراتب ال يتوافر لعدد كبري
من الشباب اللبنانيني الذين ال
جيد معظمهم فرصة عمل حتى
براتب اقل من ذلك بكثري.
اجلدير ذكره ،انه يف خالل عمله
مل يلفت اليه االنظار اىل ميوله
وتوجهاته».
وتابع األمن العام سرده
املعلومات «اليت تكشف للمرة
األوىل»« :يف العام ،2015
عاد اىل سوريا مبفرده ومن
دون اهله ،بهدف زيارة عائلية
القاربه .قصد بلدته عربيد اليت
كان يسيطر عليها يف حينه تنظيم
داعش االرهابي ،والتقى رفاق
الطفولة ومجيعهم بايعوا داعش
ومحلوا السالح وارتدوا اللباس
العسكري للتنظيم االرهابي،
وابلغوه انهم ينتمون اىل
«اشبال اخلالفة» لصغر سنهم.
ثم حاولوا اقناعه باالنضمام
اىل صفوفهم واخلضوع لدورة
عسكرية ،وحتدثوا معه عن
املغريات اليت تتوافر هلم .لكن
حبسب زعمه رفض ذلك ،وعاد
اىل لبنان بعدما امضى يف بلدته
حنو شهر».

وحبسب اعرتافات املوقوف،
جرى بينهما احلديث التالي:
 التونسي :اين تقيم؟السامل :يف حملة االوزاعيقرب بريوت.
 التونسي :ملاذا ال تذهب اىلطرابلس او صيدا حيث اهل
السنة؟
 السامل :ال استطيع النين اقيممع اهلي.
 التونسي :هل مثة مكاتبومقار وعناصر تابعة حلزب اهلل
قرب مكان اقامتك؟
 السامل :اكيد ،واعرف احدهمقتل شقيقه يف سوريا.
التونسي :هل تستطيع قتله؟السامل :بالتأكيد.-التونسي :اقتله.

وتضمن البيان االتي:
«اوقفت املديرية العامة املدعو
(ا .س) من اجلنسية السورية
النتمائه اىل تنظيم داعش
االرهابي .يف التحقيق معه
اعرتف مبا يلي:
 بايع تنظيم داعش منخالل مشغله االرهابي عبداهلل
التونسي ،وتواصل عرب مواقع
التواصل االجتماعي مع عناصر
بتحريض
وقام
التنظيم،
اشخاص على مبايعة التنظيم
ّ
وخطط العداد خاليا امنية
والسعي اىل تأمني االسلحة
احلربية هلا.
 قام بالتخطيط للقيام باعمالامنية لصاحل التنظيم ضد مراكز
احد االحزاب اللبنانية الفاعلة
وقتل عناصره ،اضافة اىل
القيام بعمل تفجريي يستهدف
احدى السفارات الغربية بواسطة
طائرة مسيرّ ة.
مبداهمة منزله ،مت ضبط مواد
اولية لصناعة املتفجرات كان
قد احضرها لتنفيذ خمططاته.
بعد انتهاء التحقيق معه احيل
مع املضبوطات اىل القضاء
املختص ،والعمل جار لتوقيف
باقي االشخاص املتورطني».
وأشارت مديرية األمن العام
اىل أن «من يدقق يف مضمون
البيان ،يكتشف حجم التهديد
الذي كان يشكله هذا االرهابي
املوقوف .فهو عمل على ثالثة
مسارات:
 تشكيل خاليا ارهابية تعمللصاحل تنظيم داعش االرهابي.
 العمل على خلق فتنة داخليةلبنانية من خالل استهداف مراكز
وكوادر احد االحزاب الفاعلة.
 تهديد عالقات لبنان اخلارجيةبشكل مباشر من خالل استهداف
احدى السفارات الغربية التابعة
لدولة كربى ،يف ظرف وتوقيت

وقالت أنه «بعد عودته ،استمر
التواصل بينه يف لبنان وبني
ابناء بلدته يف سوريا ،واقنعوه
حيمل على هاتفه اخلليوي
بأن
ّ
تطبيق ( ،)Telegramففعل
ذلك .بدأوا عرب هذا التطبيق
اهلاتفي تزويده كل اصدارات
داعش من فيديوهات ورسائل
صوتية وتوجيهات مكتوبة،
وركزوا معه على االسباب
اليت ادت اىل نشوء داعش
وحتديدا ظلم اجليش االمريكي
يف العراق .عرب هذا التطبيق
تعرف اىل مناصرين منتمني اىل
داعش .كان الرتكيز يف املواد
املنشورة على هذا التطبيق
على فيديوهات عن كيفية

وحبسب األمن العام فإن
«االرهابي السامل ،زعم بأنه مل
يستطع احلصول على السالح
الذي ميكنه من قتل الكادر
املشار اليه يف حزب اهلل».
وقالت أنه «بعد هذا التحريض
العلين على القتل ،غيرّ االرهابي
عبداهلل التونسي االسلوب مع
ابراهيم
املوقوف
االرهابي
السامل ،وطلب منه االتي:
 التونسي :هل يف امكانكان حتدد لي موقع السفارة
االمريكية يف العاصمة التونسية
عرب تطبيق ( )Googel mapsالنين
ال استطيع ذلك ،كون هذه
اخلدمة غري متوافرة يف تونس؟
 السامل :بالطبع ،ساحدد لكمكانها وارسل اليك الصور
واخلرائط( .عمد السامل اىل
حتديد موقعها وارسل اليه صورا
عنها وعن خريطة موقعها).
 التونسي :هل السفارةاالمريكية يف لبنان قريبة من
مكان اقامتك؟
 السامل :كال ،ليست قريبة. السامل :اهلدف هو السفارةاالمريكية وانا جاهز.
 التونسي :قم بشراء «درون»(طائرة مسيرّ ة من دون طيار)
ونفذ
املتفجرات
وزودها
العملية».
وأكدت املديرية أن «السامل
بدأ البحث عن شراء طائرة
«درون» ،لكنه ما لبث ان
اكتشف ان اسعارها مرتفعة.
اال انه استحصل عرب البحث
على ( )Googleعلى كيفية
جتميع طائرة مماثلة وتزويدها
متفجرة تقتل اكرب عدد ممكن.
استحصل على مواد اولية
لتصنيع املتفجرات ،وذهب

اىل احدى الصيدليات القريبة
من مكان اقامته مع اهله يف
حملة االوزاعي ،واشرتى املواد
وبدأ تصنيعها قبل ايام من
توقيفه».
اما خطته لتنفيذ العملية
االرهابية ضد السفارة االمريكية
يف بريوت ،فكشف األمن العام
أنها «كانت تقضي بأن يذهب
اىل نقطة ال تثري الشبهات قرب
السفارة يف حملة عوكر ،وان
يقوم بعملية استطالع حمكمة،
ثم يتحني مناسبة يكون فيها
اكتظاظ داخل السفارة ،فيعمد
اىل اطالق الطائرة ويقوم
بتفجريها».
ولفتت اىل أنه «لدى مداهمة
املنزل املقيم فيه ضبطت
ّ
املصنعة واليت
كل املواد
هي قيد التصنيع ،واخلرائط
ّ
تعلم عربها
واملستندات اليت
كيفية تصنيع املتفجرات وبدء
تركيب الطائرة».
خالل
«من
أنه
وأفادت
املضبوطات والتدقيق يف
حمتوياتها ،تبني ان تواصله مل
يقتصر على تونس ،بل مشل
ايضا ارهابيني يف اجلزائر
ومصر وسوريا .وقد حاول
اعداد خاليا ارهابية وطلب
السالح
على
االستحصال
من مصادر عدة .وعمد احد
اصدقائه من االرهابيني يف
بلدته عربيد يف ريف حلب اىل
ربطه بارهابي يدعى (ابويوسف
االوروبي) ووعده بأن هذا
الشخص قادر على ارسال
املال اليه يف لبنان .اال ان
االرهابي السامل زعم انه مل
يتمكن من التواصل معه النه
ال جييد اللغة االنكليزية .وتبني
ان االتفاق بينه وبني صديقه
السوري هو ان يصل املال اليه
يف لبنان ،ثم يتم توزيعه بناء
على توجيهاتهم من سوريا».
وأوضح األمن العام« ،ألن
ملف االعرتافات وما مت الكشف
عنه من املضبوطات خطري جدا،
وبعد ان اجنزت املديرية العامة
لالمن العام كل التحقيقات
الالزمة واعدت امللف الكامل،
متت احالة االرهابي املوقوف
ابراهيم السامل مع امللف
اىل النيابة العامة العسكرية
احلكومة
مفوض
بشخص
القاضي بيرت جرمانوس».
وقال املديرية أن «هذا االجناز
اجلديد لالمن العام ،يدق ناقوس
خطر حلماية االجيال الصاعدة
من خطر التنظيمات االرهابية
اليت تستخدم التقنيات احلديثة
ووسائط التواصل االجتماعي
على انواعها ،يف عملية اجرامية
خطرية تتمثل يف غسل ادمغة
االطفال وتسيطر على الوعي
لديهم وصوال اىل جعلهم
ارهابيني خطريين ،بدليل ان
االرهابي املوقوف ابراهيم
السامل عندما مت جتنيده كان
يف سن الـ.»14
كما أشار األمن العام اىل
انه «ليست املرة االوىل اليت
يكشف فيها عن كيفية جتنيد
اطفال ومراهقني يف صفوف
داعش .اذ سبق واوقفت
املديرية العامة لالمن العام

شخصا يف العمر نفسه كان
ّ
حيضر عبوات الستهداف اجليش

اللبناني ،وقتل اكرب عدد ممكن
من ضباطه وعسكرييه».

سالمة واملصارف :تهويل على دياب

مصرف لبنان يبيع سندات لألجانب
مبا يعقّد إعادة هيكلة الدين
محمد وهبة
محلة التهويل اليت أطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ومجعية
املصارف استؤنفت أمس ،يف زيارة وفد اجلمعية لرئيس احلكومة
حسان دياب لـ»حتذيره» من أن جلوء لبنان إىل عملية إعادة هيكلة
الدين والتوقف عن الدفع سيؤدي إىل إفالس املصارف وامتناع
مصارف املراسلة عن فتح االعتمادات هلا ،وسيغلق أبواب التدفقات
ملح .وحبسب مصادر
اخلارجية أمام لبنان الذي حيتاج إليها بشكل ّ
ّ
مطلعة ،مل يتجاوب رئيس احلكومة مع هذه الضغوط ،وأبلغ
املصارف أن القرار النهائي بشأن التوقف عن الدفع وإعادة
يعدها فريق
اهليكلة يبقى مرهونًا بانتهاء اخلطة اإلنقاذية اليت
ّ
من اخلرباء املتخصصني ،وستكون مدعومة بتقييم صندوق النقد
الدولي الستدامة الدين العام.
لكن سالمة واملصارف مل ييأسوا بعد ،بل بدأوا ميارسون لعبة
املضاربة على سندات اليوروبوندز وبيعها لألجانب .فقد تبينّ أن
مصرف لبنان حيمل القسم األكرب من سندات اليوروبوندز اليت
ّ
تستحق يف  2033و 2034اليت بدأ تداوهلا ،فجأة ،يف األسواق
ّ
مسعرة
متدنية جدًا .إذ إن عروض البيع كانت
الدولية ،بأسعار
ّ
بنحو  25دوالرًا و 26دوالرًا ،علمًا بأن سعر إصدار السند يبلغ 100
دوالر .وتبينّ أن عددًا من املصارف اللبنانية وشركة «أوبتيموم
أنفست» ،املعروفة بتنفيذ عمليات جتارة السندات حلساب مصرف
لبنان ،هي اليت تبيع هذه السندات ،رغم أن من حيملها هو مصرف
لبنان منذ إصدارها يف أيار  ،2018ما أثار ريبة حول ما حيصل.
هذه الضغوط على أسعار سندات اليوروبوندز ترافقت مع محلة
قررت تسديد السندات اليت
تهويل ّ
روجت أمس أن وزارة املال ّ
تستحق يف آذار املقبل .إال أن مصادر مسؤولة نفت أن يكون
هناك أي قرار ّ
متخذ بهذا الشأن.
إذًا ،ما الذي حيصل يف سوق السندات؟ وملاذا يبيع مصرف لبنان
السندات اليت حيملها بأسعار خبسة؟
توجهًا واضحًا لدى احلكومة
تقول املصادر إن مصرف لبنان ملس ّ
بالتوقف عن السداد وإعادة هيكلة الدين ،ما يعين أن السندات
اليت حيملها لن تكون هلا منفعة قريبة على سيولته ،وخصوصًا أن
عملية إعادة اهليكلة ستأخذ وقتًا طوي ًال ،وهو لن يكون قادرًا على
تسييل هذه السندات يف هذه الفرتة ،يف وقت هو حباجة إىل
السيولة .لذا جلأ سالمة ،كعادته ،إىل عمليات غري اعتيادية يف
السوق مثل اهلندسات املالية ،وأجرى هندسات على السندات مع
املصارف انطالقًا من اآلتي:
يتوجب على مصرف لبنان أن يدفع للمصارف فوائد شهادات
ــــ
ّ
اإليداع بالدوالر ،فيما تطالبه املصارف باحلصول على املزيد من
ّ
املرتتبة عليها بالدوالر ملصارف
السيولة بالدوالر لسداد االلتزامات
املراسلة .ومبا أن خروج كمية كبرية من األموال يعين نقصًا يف
قرر أن يعرض على املصارف إمدادها
احتياطاته بالعمالت األجنبيةّ ،
بفوائد شهادات اإليداع بالدوالر ،شرط أال يتم حتويل هذه األموال
إىل اخلارج ،وأن تستعملها املصارف لشراء سندات اليوروبوندز
من فئة استحقاقي  2033و .2034ومبا أن عمليات شراء السندات
وبيعها تتم عرب «يوروكلري» ،أي يف أوروبا ،فهناك صعوبة يف
معرفة هوية البائع والشاري يف العمليات املنفذة فعليًا واليت
تبقى خمفية .وهذا األمر يعين أن مصرف لبنان سيتمكن من تسييل
سندات ولو بثمن خبس ،وهو ما يعكس حاجته املاسة إىل مزيد
من السيولة.

دياب بات مقتنعاً بأن إعادة الهيكلة هي الطريق نحو املعالجة

ــــ املصارف اشرتت هذه السندات ودفعت مثنها يف بريوت،
ولكنها مبقدار ما تبيع منها ستتمكن من تسجيل هذه العمليات على
أنها أموال طازجة ميكن إدخاهلا إىل لبنان وإعادة حتويلها إىل اخلارج
لتعزيز سيولتها اخلارجية.
ــــ مشكلة هذا األمر أنه يؤدي إىل توسيع نسبة محلة السندات
األجانب ،وبالتالي تعقيد عمليات إعادة اهليكلة والتخفيف من
النسب املطلوبة من قبل الدائنني للموافقة على هذه العمليات.
تنص على أن إعادة اهليكلة تتطلب موافقة
فعقود اليوروبوندز
ّ
 %75من محلة السندات يف كل شرحية من الشرائح .مبعنى آخر،
إن عمليات البيع للخارج هي مبثابة حماولة لتعطيل القيام بعملية
إعادة اهليكلة ،ولو أن هلا أهدافًا أخرى تتعلق بسيولة مصرف لبنان
واملصارف.
رد على
ــــ اخلطوة اليت قام بها مصرف لبنان واملصارف هي مبثابة ّ
رئيس احلكومة حسان دياب الذي بات مقتنعًا بأن إعادة اهليكلة
هي الطريق حنو املعاجلة.

صفحة 7

Saturday 22 February 2020

الـسبت  22شــباط 2020

Page 7

مـقاالت وتـحقيقات

حماضر التحقيق يف ّ
ملف «النافعة»:

هلذه األسبــاب ُس ِجنَت هدى سلوم!

العرض اإليراني حي ّدد
مصري احلكومة اللبنانية؟
عباس ضاهر

رضوان مرتضى

ّ
أن هيئة إدارة السري واآلليات واملركبات
يتفق كثريون على ّ
املعروفة باسم «النافعة» واحدة من أكرب أوكار اهلدر والفساد
قصص كثرية ُتروى عن «تسعرية» ،من حتت الطاولة،
يف لبنان.
ٌ
لكل خدمة ُيقدمها موظف أو مسسار ،وعن «رسوم» يتقاضاها
هؤالء لوضع إشارة على دفرت السري تسمح حلامله بقيادة دراجة
نارية من دون امتحان ،وعن فوضى احلصول على دفاتر قيادة
دولية وصكوك بيع سيارات والتالعب بالتسعرية اجلمركية...
هكذا كانت «النافعة» ،دائمًا وعلى مدى سنوات طوال ،منجمًا
القيمني عليها.
يدر ذهبًا على املوظفني والسماسرة وعلى
ّ
ُّ
مقر هيئة إدارة
يف حزيران املاضي .دهمت ّ
قوة من أمن الدولة ّ
السري وأوقفت السمسار جوزيف ح .بعدما عثرت يف حوزته على
عشرات من صكوك بيع السيارات بطريقة خمالفة .كما ُعثر يف
بينت ّ
أنه كان يدفع ماليني
هاتفه على رسائل صوتية واتصاالت ّ
اللريات إىل سائق رئيسة هيئة إدارة السري هدى ّ
سلوم العسكري
املتقاعد جورج ح ،.وإىل عدد من املوظفني .مكث السمسار أيامًا
املدعية العامة يف جبل لبنان غادة
قبل أن خُيلى سبيله بإشارة
ّ
عون ،بعدما وافق على تسوية قانونية ُتعفي الراشي من العقوبة
وبناء على هذه
إذا اعرتف بإعطاء الرشوة وبأمساء املرتشني.
ً
االعرتافات وعلى التسجيالت الصوتية ،طلبت عون مالحقة عشرة
ريا احلسن مل
موظفني يف اهليئة .إال ّ
أن وزيرة الداخلية السابقة ّ
ُت ِ
عط اإلذن مبالحقتهمُ .
اختطف السمسار بعد أيام من خروجه من
السجن قبل أن ُيطلق بعد حنو شهر إثر دفعه فدية مالية قدرها
 200مليون لرية .يف األثناء ُأحيل امللف إىل فرع املعلومات ،قبل
بالتوسع
أن تطلب عون اسرتداده ،وأشارت على أمن الدولة
ّ
يف التحقيقُ .أعيد استدعاء السمسار والسائق الذي ُعثر يف
ّ
أنه كان يطلب هدايا من
هاتفه على تسجيالت صوتية ُتبينّ
السمسار باسم ّ
وأقر السمسار ّ
بأنه كان يدفع بني 100
سلوم.
ّ
ّ
َ
إفادتي
بناء على
و 200ألف لرية للموظفني عن كل معاملة.
ً
بأن وزيرة الداخلية لن ُتعطي اإلذن
السائق والسمسار ،وليقينها ّ
مبالحقة رئيسة هيئة إدارة السري ،طلبت عون االستماع إىل إفادة
ّ
وادعت عليها جبرم اإلثراء غري املشروع (ال
سلوم بصفة شاهدةّ ،
حيتاج إىل إذن مسبق من الداخلية) ،وأحالتها إىل قاضي التحقيق
األول يف بريوت على خلفية اتهامها بقبول هدايا من مسسار عرب
وقسمت عون امللف إىل عدة أقسام كي حتول دون
سائقها.
ّ
إخالء سبيل سلوم بسبب التدخالت السياسية.
ِّ
ُ
ومعقب معامالت يعملون
استدعي  24موظفًا
بعد توقيف األخرية،
يف اهليئة (اتضح أن املفاتيح األساسية بينهم هم السمسار
والسائق واملوظف املتقاعد من «النافعة» ن .بُ ).
وفتح حتقيق
موسع معهم.
ّ
حماضر التحقيق اليت ّ
اطلعت عليها الزميلة «األخبار» تبينّ أن
السمسار كان «املايسرتو» الرئيس يف مراكز اهليئة يف الدكوانة
وجونيه والشمال ،مبباركة من سلوم اليت طلبت شفهيًا من رؤساء
هذه املراكز تكليفه بنقل الربيد بني املصاحل رغم عدم وجود
بينت التحقيقات تقاضي موظفني رشاوى
صفة رمسية له .كما ّ
تسببت بهدر املال العام.
بشكل دوري وحصول خمالفات
ّ
أن املوظف املتقاعد من النافعة ن .ب،
وكشفت التحقيقات ّ
(من بلدة زوج سلوم وكان يعمل يف مركز الدكوانة ُ
وأحيل على
التقاعد يف حزيران ّ )2019
جنح احملامي س .ص .رغم رسوبه
يف االمتحان العملي للقيادة ،إذ أعاد االمتحان له يف اليوم
نفسه ،فيما ينص القانون على االنتظار  15يومًا قبل إعادة
أن املوظف
االختبار .وأفاد احملامي الذي ّ
ادعى يف خمفر الدكوانة ّ
املتقاعد طلب منه  200دوالر لقاء ضمان جناحه يف االختبار .كما
بأن ن .ب .كان يساعد املمتحنني أثناء
اعرتف أحد املوظفني ّ
إجراء االمتحان الشفهي على الكمبيوترّ ،
وأنه كان غالبًا ما يتلقى
اتصاالت عرب الواتسآب من ّ
سلوم أثناء إجراء االختبارات ،األمر
الذي ّ
وثقته كامريات املراقبة .كما ُعثر يف هاتفه على تسجيالت
صوتية ،يطلب يف أحدها من موظف يف النافعة مدان بتلقي
رشى ،مبلغ  20ألف دوالر لتأمني الرباءة له .ويف تسجيل آخر،
يؤكد ّ
أنه دفع  50دوالرًا إىل أحد العاملني يف األرشيف للحصول
على ملف جرى التالعب مبستنداته خالفًا للقانون.
واستمع احملققون إىل إفادة خ .ح .الذي يعمل يف القسم نفسه
مع املوظف املتقاعد ،فأقر ّ
بأنه أعطى السمسار  12ملفًا خمالفًا ُعثر
عليها يف مكتب األخري «تسهي ًال لسري العمل وأمور املواطنني...
ومن دون مقابل» ،فيما أكد السمسار ّ
أنه كان ينقده مبلغ 100
ألف لرية وطوابع بشكل دوري.
كما اعرتف موظف آخر ّ
بأنه أعطى السمسار  41ملفًا بشكل غري
قانوني «من دون أي مبالغ مالية أو إكراميات» .وفيما ُعثر يف
هاتفه على رسالة نصية تفيد ّ
بأنه تقاضى من السمسار ستة
ادعى بأن املال يعود إىل شقيقه
ماليني ونصف مليون لريةّ ،
الذي يعمل ّ
معقب معامالت يف زحلة ويتعامل مع السمسار نفسه.

السيد علي الريجاني

املتهمة هدى سلوم
ُ
استمع إىل إفادات عدد من املوظفني كان بعضهم ُيسلم
كذلك
السمسار نفسه صكوكًا جديدةّ ،
وأكد األخري أنهم كانوا يتلقون
منه مبالغ مالية دوريًا أو ما ُيعادهلا من اهلدايا أو الطوابع.
واستجوب عناصر أمن الدولة رئيس قسم تسجيل السيارات
أنه ّ
واآلليات يف الشمال فهد احلزوري الذي ذكر ّ
بناء لطلب
نظمً ،
ّ
شفهي من ّ
وتسلم الربيد الصادر
سلوم ،تكليفًا للسمسار باستالم
أن السمسار
والوارد إىل القسم من املصلحة يف الدكوانة .وتبني ّ
كان يرسل الربيد الوارد اىل احلزوري ويتسلم منه الربيد الصادر
ّ
سحبت منه رخصته .واألمر نفسه
عرب
معقب معامالت كانت قد ُ
تكرر مع رئيس فرع تسجيل السيارات يف جونيه جوزف اهلاروني
الذي ّ
بناء لطلب شفهي من سلوم ،يطلب فيه السماح
نظم كتابًاً ،
ّ
بتسلم وتسليم الربيد اخلاص للفرع.
للسمسار
وأفاد رئيس قسم امليكانيك السياحي وسام غالييين يف التحقيق
أن ّ
سلوم مسحت خلمسة أشخاص مدنيني غري موظفني بتصوير
معه ّ
الشاسيه على صك البيع ،خمالفة بذلك التعليمات ،علمًا ّ
مدون
أنه ّ
ّ
على الصك ّ
حيظر استعماله لغري املوظفني.
بأنه منوذج رمسي
وذكر غالييين ّ
أنه بعد كشف هيئة التفتيش املركزي على هيئة
إدارة السريُ ،م ِنع هؤالء من االستمرار ،لكنهم عادوا بتغطية من
أن
أن غالييين أعطى إفادات متناقضة ،علمًا ّ
سلوم .وقد تبني ّ
السمسار ذكر يف إفادته ّ
أنه كان ينقده مئة دوالر كل بضعة
أيام.
أن موظفًا يف فرع تسجيل جونيه كان يتسلم
بينت التحقيقات ّ
كما ّ
ّ
صك بيع جديد ،وهو عدد كبري جدًا بالنسبة إىل
شهريًا 2000
الفرع ،من دون أن يقدم تربيرًا لذلك .وقد ُكّلف هاتفيًا من ّ
سلوم
بتصديق وقطع اإليصاالت املالية وتوقيع االستمارة اخلاصة
باستالم رخص السري ،أي أنها ّ
ّ
بكل التواقيع باستثناء
كلفته
توقيع الكشف على السيارة .وهذا يعين ّ
أنه مرتوك لضمريه جلهة
تصديق املعامالت يف حضور البائع والشاري.
َ
ونفت أوساط رئيسة هيئة إدارة السري هدى ّ
سلوم كل ما ُن ِسب
متحدثة عن
إليها يف التحقيقات األولية لدى جهاز أمن الدولة،
ّ
وأن امللف فارغ .وحتدثت هذه األوساط
«خمطط لفربكة ملف هلا» ّ
عن وجود تسجيل صوتي مدته  62دقيقة بني السمسار جوزيف
ّ
وسلوم ُ
أن السمسار حاول إنذارها بعد خروجه من
ح.
خيلص إىل ّ
أن سلوم تعرضت لكمني
مبيتة ضدها ،مؤكدة ّ
نية ّ
التوقيف بوجود ّ
من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون اليت استدرجتها
بصفة شاهدة مع تقديم ضمانات ّ
بأنها لن توقفها ،ثم نكثت
وادعت عليها جبرم اإلثراء غري املشروع ،رغم ّ
أنها ليست
بعهدها ّ
اجلهة الصاحلة لالدعاء حبسب القانون.
وإذ ّ
أكدت أوساط ّ
أن السمسار لديه تراخيص من وزير
سلوم ّ
الداخلية لتعقيب املعامالت منذ ما قبل تعيني سلوم يف هيئة
إدارة السري ،نفت ما تردد يف إفادات املوقوفني عن ّ
أنها
توسطت شخصيًا لتسهيل أموره .واستشهدت هذه األوساط
بإفادات املوقوفني أمام قاضي التحقيق يف بريوت جورج رزق
الذين ّ
ّ
بسلوم على اعتبار ّ
أنها
أكدوا عدم وجود أي عالقة مباشرة
مل تكن تتواصل معهم مباشرة من دون احلرص على التسلسل
اإلداري.
ووصفت األوساط االدعاء ّ
أن عناصر أمن
بأنه باطل ،كاشفة ّ
الدولة كشفوا على منزل سلوم لفضح إن كان مثنه ال يتناسب
مع راتبها الشهري .وتعليقًا على إفادات السمسار ،قالت أوساط
ّ
برادا ،ثم تراجع عن إفادته
سلوم« :يف البدء قال إنه اشرتى هلا ّ
ليقول ّ
إنه اشرتى ال ّرباد وأعطاه لسائقها الذي أعطاها إياه
بأن املكان الذي
أن السمسار ّ
حدد ّ
بدوره» .وأضافت املصادر ّ
اشرتى منه ال ّرباد هو «خوري هوم» ،الفتة إىل ّ
أنه مل ُيعثر على
فاتورة باسم ّ
سلوم ،إمنا فاتورة باسم والدها يعود تارخيها إىل
عشر سنوات.

مل تكن هي املرة األوىل اليت تبدي فيهااجلمهورية اإلسالمية ا 
ل
ن إقتصاديًا .سبق وأن
إيرانية اإلستعداد الكامل ملؤازرة لبنا 
ّ
اطلت العروض اإليرانية عند كل والدة حكومة لبنانية جديدة.
ّ
لإلطالع على قدراتها
وسبق ايضًا ان زار اللبنانيون طهران
اإلنتاجية يف جمالالصناعة حتديدًا.
مل تقبل أي حكومة سابقة أي مساعدة إيرانية لتخطي أزمات
لبنان اإلقتصادية ،تارة ألسباب إقليمية ،كي ال ُتغضب احلكومات
اللبنانية دول اخلليج ،وتارة أخرى ألسباب دولية ،كي ال ُتزعج
تلك احلكومات املتتالية الدول الغربية وحتديدًا الواليات املتحدة
األمريكية.
ّ
حلت هذه املرة يف لبنان حكومة تكنوقراط ،مدعومة من لون
سياسي واحد ،وخالية من القوى السياسية احملسوبة تارخييًا
ن الذي
على احللف مع واشنطن أو الرياض .لكن عرض ايرا 
ي للبنانيني ال خيتلف عن
قدمه رئيسجملس الشورىعلي الرجيان 
ّ
العروض اإليرانية السابقة .تكرر طهران إجيابياتها ،بغض النظر
ت خمتلفًا هذه
عن املوقف اللبناني .فهل يأتي اجلواب يف بريو 
املرة؟.
إذا كانت كل القوى اليت دعمت تأليف هذه احلكومة تطالب بأن
حيظىجملس الوزراء احلالي بفرصة إثبات نفسه ملدة ال تقل عن
ب كان حتدث عن
مخسة أشهر ،رغم ان رئيس احلكومةحسان ديا 
فرصة مئة يوم ،فإن تلك القوى لن تطيح باحلكومة جملرد عدم
قبوهلا بالعرض اإليراني ،رغم ان املزاج الشعيب احملسوب على
تلك القوى يطالبها بالقبول بعرض طهران لتخفيف االعباء عن
كاهل املواطنني واخلزينة العامة.
فماذا قدم اإليرانيون؟ حتدث الرجياني عن استعداد بالده لتنفيذ
معامل انتاج كهرباء ،وتأسيس معامل أدوية ،أو رفد لبنان
اإليرانية ،وتزويد لبنان باملشتقاتالنفطية.
باالدوية
ّ
متتاز اجلمهورية اإليرانية بأنها تنتج التيار الكهربائي ،بعدما
اجلنوبية سابقا.
استحصلت على ميزات انتاج املعامل من كوريا
ّ
الكورية اىل إيران سابقا هو
وللمفارقة أن من أحضر الشركات
ّ
الباحث اللبناني انيس نقاش ،الذي يبدي اآلن كل اإلستعداد
لنقل جتربة ايران اىل بلده لبنان.
لكن ّ
جراء التعاطي اللبناني املرتقب .هو
نقاش ليس متفائ ًال ّ
يقول ان لدى احلكومة اللبنانية فرصة عشرة أيام لطرح العرض
اإليراني على طاولة جملس الوزراء ،ويف حال رفضت التعامل مع
إيران« ،فإن ذلك يعين ان جتربة احلكومة ستكون فاشلة ولن
تنجح يف حتقيق أي إصالح يبدأ يف الكهرياء ،ولن توقف تلك
احلكومة اهلدر القائم يف لبنان»ُ .
قدر قيمة الصرف على هذا
وت ّ
القطاع بأكثر من ثلثي نسبة الدين وخدمته.
اوساط مطلعة تقول إن احلكومة هي بني مطرقة األمريكيني
وسندان اإليرانيني يف هذا اجملال .فإذا مت رفض العرض اإليراني
املالية من دون وجود بدائل .ويف
املتكامل يعين زيادة اخلسائر
ّ
حال قبول العرض الذي قدمته طهران ،فإن الواليات املتحدة
لبنانية.
واقتصادية
مصرفية
ت على قطاعات
ستفرضعقوبا 
ّ
ّ
ّ
رجح ان ينطلق الوزراء يف مقارباتهم السلبية ملوضوع
ومن هنا ُي َّ
العرض اإليراني .بينما يقول خرباء أن بإستطاعة لبنان تهديد
العرب واألمريكيني انه يف حال عدم مساعدة لبنان ،سيلجأ
اللبنانيون اىل قبولمساعدات ايران.
لكن امر وصول الغا ز او املشتقات النفطية اإليرانية سيواجه
س اىل لبنان،
مطبات صعبة ملنعه من الوصول عرب قناة السوي 
ّ
كما سبق وحصل مع ناقلة النفط اإليرانية اليت كانت آتية يف
األشهر املاضية اىلسوريا .علما ان اإليرانيني ينتجون مشتقات
نفطية جبودة عالية.
امام تلك املعضالت ،قد ال تسبب السلبية احلكومية جتاه العرض
اإليراني بأي أزمة بني القوى الداعمة للحكومة .لكن عدم القبول
بالعرض يف ظل غياب العروض األخرى البديلة املوازية وغري
إقتصادية
املكلفة قد تطيح باحلكومة ولو بعد أشهر ألسباب
ّ
سياسية ،خصوصا يف مقاربة ّ
ملفالكهرباء الذي سيكون
وليست
ّ
عنوان املرحلة.
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اسرتاليات

ختفيف القيود على استخدام املياه يف
سيدني بعد األمطار الغزيرة

قررت السلطات ختفيف القيود
على استخدام املياه يف مدينة
سيدني بعد هطول أمطار هي
االكثر غزارة منذ عشرين عاما
ما رفع من مستويات املياه يف
السدود بشكل كبري.
لكن تغيري مستوى القيود
استخدام
على
املفروضة
املياه من املستوى الثاني إىل
املستوى األول لن يدخل حيز
التنفيذ حتى بداية آذار املقبل
كإجراء احرتازي للتأكد من جودة
املياه ،حيث ختشى السلطات
أن تكون مياه األمطار قد جرفت
يف سكتها خملفات أو رماد
خاصة يف املناطق املتضررة من
احلرائق.
وقالت وزيرة املياه يف والية
نيو ساوث ويلز ميلندا بايف يف
بيان «لقد شهدنا مؤخرا أغزر
أمطار منذ عشرين عاما وهو ما
أثر على جودة املياه يف مناطق
حرائق الغابات ضمن أحواض
سيدني العظمى اليت استقبلت
األمطار».
وأضافت «قمنا بتفعيل عدد من
املبادرات للتأكد من أن املياه
آمنة لالستخدام مبا يف ذلك إجراء
الفحوصات والتنقية ووضع
شبكات حلجز املخلفات».

وارتفعت مستويات السدود
بشكل كبري بعد أن غمرت
األمطار املنطقة يف عطلة نهاية
األسبوع يف الثامن والتاسع من
شباط اجلاري .ووصل مستوى
امتالء سد واراجامبا إىل  80.3يف
املئة وسد بروسبكت  87.2يف
املئة وسد ورونورا إىل  63.6يف
املائة.
املستوى األول من القيود الذي
سيبقى مطبقا من مطلع الشهر
القادم يعين أن الشركات
واملواطنني ممنوع عليهم ترك
خراطيم املياه جتري دون مراقبة
أو غسل السيارات واملباني
باستخدام خراطيم دون وضع
فوهة ضيقة.
وسيتم فرض عقوبات على
املخالفني تصل إىل  220دوالرا
لألماكن السكنية و 550دوالرا
للشركات.
وكان املستوى الثاني الذي
سيتم إلغاؤه يقضي بري احلدائق
قبل العاشرة صباحا أو بعد
الرابعة مساء باستخدام حاوية
فقط ،ومنع استخدام اخلراطيم
على األسطح الصلبة وعدم غسل
السيارات إىل باستخدام حاوية
أو يف حمطات غسل السيارات.
املصدرSBS :

أجبار سكان مناطق يف كوينزالند على اإلخالء
وسط خماوف من احتمال انهيار احد السدود

ال يزال السكان احمليطون بسد
بولزان يف تاالجي بكوينزالند
يف حالة تأهب قصوى ،حيث
تستمر املياه يف التسرب من
سد بولزان الذي حيجز  433ميجا
لرت من املياه.
ومت إخالء سكان املناطق الريفية
بعد ظهر يوم اجلمعة بعد أن رصد
مالك األرض شقًا بطول  3.5مرت
يف سد بولزان يف تاالجي الذي
يقع على بعد حوالي  170كم
جنوب غرب بريزبان.
وحضرت هيئة من اجمللس
ساذرن،
جلنوب
اإلقليمي
استشاريون،
ومهندسون
احلرائق
مكافحة
وموظفو
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والطوارئ يف كوينزالند لتقييم
األضرار اليت حلقت باجلدار.
ولن يسمح لألشخاص الذين مت
عقارا  -خاصة
إجالؤهم من 12
ً
مزارع احلبوب واملاشية -
بالعودة إىل ديارهم.
وقالت متحدثة باسم اجمللس
االقليمي يوم السبت «حدد
املهندسون يف املوقع أن
جدار السد ما زال عرضة خلطر
االنهيار ،على هذا النحو ،مت
نصح األشخاص الذين مت
إجالؤهم بالبقاء يف أماكنهم يف
هذه املرحلة».
املصدرSBS :

أسرتاليون يتوجهون ألندونيسيا
حملاولة اإلمساك بتمساح عمالق

انضم جنم تلفزيوني أسرتالي
ّ
إىل مسابقة أطلقتها السلطات
األندونيسية للمساعدة يف
القبض على متساح عمالق
يعاني منذ سنوات طويلة من
دراجة نارية عالق حول
إطار ّ
عنقه.
رايت،
مات
وسيستخدم
املتخصص يف احليوانات اخلطرية
ّ
ومقدم برنامج «منسرت كروك
ّ
رانغلر» على حمطة «ناشونال
جيوغرافيك» ،مع فريقه مصائد
البط كطعم وطائرات من دون
طيار والرماح حملاولة إلقاء
ّ
القبض على التمساح.
وقال رايت لصحافيني يف
مدينة بالو اخلميس إن «الرمح
لن جيرح التمساح ،بل بالكاد
سيدخل حتت جلده ،متامًا كما
حيصل عند ثقب األذن».
وأشار رايت على «إنستغرام»
إىل أنه وفريقه ألقى القبض
على متساح أصغر األربعاء يف
إطار التدريبات اليت يقومون
بها.
إلاّ أن القبض على التمساح
العمالق سيكون أصعب بكثري
ألسباب عديدة منها البيئة غري
املناسبة ووجود الكثري من
الغذاء يف النهر.
ويضيف رايت «قد ال ننجح يف
إلقاء القبض عليه خالل يومني،
ولكننا يف النهاية سننجح يف

ذلك».
وانضم إىل رايت أيضًا اخلبري
ّ
ويلسن
كريس
االسرتالي
املتخصص بصيد التماسيح
ّ
بهدف التعاون مع الوكالة
ّ
احمللية حلماية الطبيعة اليت
تسعى منذ سنوات إلنقاذ هذا
احليوان.
ّ
احمللية قد
وكانت السلطات
أطلقت ،خالل الشهر املاضي،
مسابقة مع مكافأة مالية ملن
ينجح يف مساعدة التمساح
البحري الذي يبلغ طوله حنو
أربعة امتار.
إلاّ أن حماوالت القبض عليه،
واليت شاهدها حشد من الناس
الفضوليني باءت ّ
كلها بالفشل،
ما دفع إىل إيقاف املسابقة.
وأشار كريس ويلسن إىل أن
وجود حشود من الناس قد يعيق
جهود إنقاذ التمساح ،خصوصًا
أنه «ذكي وماكر للغاية .فهو
يعرف الناس وخياف منهم.
وكلما حاولنا االقرتاب منه
يغوص حتت املاء».
إىل ذلك قال فيديل مجالي،
ّ
سكان املنطقة ،نأمل أن
أحد
ّ
«يتمكن هذا الفريق األسرتالي
من إنقاذ التمساح الذي يعاني
منذ سنوات من وجود اإلطار
حول عنقه».
املصدرSBS :

سحب أنواع جديدة من احلليب من
متاجر  Aldiو 7-Eleven
أصدرت سلسلة متاجر  Aldiو
 7-Elevenدعوة لسحب جمموعة
متنوعة من احلليب الكامل الدسم
على خلفية املخاوف من احتمال
تلوثها ببكرتيا  E.coliاليت
تسبب املرض ملن يستهلكها.
وحددت املتاجر العبوات املباعة
يف والية نيو ساوث ويلز
ومنطقة أراضي العاصمة.
ونصحت هيئة الغذاء يف نيو
ساوث ويلز بسحب منتج السوبر
ماركت من حليب Farmdale
كامل الدسم سعة ثالثة لرت
والذي مت بيعه يف املتاجر يف
مجيع أحناء والية نيو ساوث
ويلز ومنطقة أراضي العاصمة.
وقالت اهليئة إن املنتج بتاريخ
 25فرباير قد يكون ملوثا ببكرتيا
 E.coliواليت ميكن أن تسبب
املرض إذا مت تناوهلا.
كما أصدرت سلسلة متاجر
استدعاءا يوم اخلميس
7-Eleven
ً
ملنتجها الذي حيمل اسم املتجر

الكامل الدسم والذي تبلغ سعته
 2لرت وحيمل تاريخ  24شباط
اجلاري.
وقالت هيئة الغذاء يف نيو
ساوث ويلز يف بيان يوم اجلمعة
«جيب أال يستهلك املستهلكون
هذا املنتج وجيب أن يعيدوه
إىل مكان الشراء أو االتصال
السرتداد أموالكم بالكامل،
وجيب على أي مستهلك قلق
بشأن صحته طلب املشورة
الطبية».
املصدرSBS :

جنرال موتورز توقف تصنيع سيارات
هولدن وبيعها يف اسرتاليا

اعلنت جنرال موتورز عن وقف
تصنيع مجيع سيارات هولدن
وبيعها يف اسرتاليا تاركة بذلك
املئات يف اسرتاليا دون وظائف
عاما على انتاج هذا
ومنهية ً 72
الطراز من السيارات.
ولن تكون هناك عالمة هولدن
للسيارات بعد اآلن ،حيث
اختارت جنرال موتورز التخلي
عن اسم مرادف للسيارات
األسرتالية حبلول العام املقبل.
فبعد إغالق عمليات التصنيع
احمللية للشركة يف عام ،2017
قرارا
اختذت جنرال موتورز
ً
«صعًبا» بشأن تقاعد هذه
العالمة التجارية يف كل من
أسرتاليا ونيوزيلندا.
وأعلن نائب رئيس العمليات
الدولية جلنرال موتورز األمريكية
العمالقة جوليان بليسيت أن
الشركة لن تلغي اسم هولدن
فحسب بل ستتوقف عن بيع
السيارات يف أسرتاليا.
وقال «بعد التقييم الشامل،
نأسف لعدم متكننا من إعطاء
األولوية لالستثمار املطلوب
هلولدن لتكون ناجحة على
املدى الطويل يف أسرتاليا
ونيوزيلندا ،بعد االخذ جبميع
االعتبارات األخرى لدينا على
الصعيد العاملي».
ففي صفعة على وجه أسرتاليا،
أبلغت جنرال موتورز رئيس
موريسون
سكوت
الوزراء
خبططها قبل ثالث دقائق فقط
من إصدار بيان إعالمي.
وقال متحدث باسم رئيس
الوزراء لصحيفة ديلي ميل
أسرتاليا انه «جهد ضعيف
للغاية».
موتورز
جنرال
وصرحت
للصحفيني بأن معظم املوظفني
احلاليني سيخسرون وظائفهم
حبلول حزيران ،لكن  200منهم
سيواصلون عملهم لعقد آخر
خلدمة  Holdensاملوجودة على
الطرق.
وقال السيد « :Blissettكان
ً
مؤملا بالنسبة لنا ومل
قرارا
هذا
ً
نتخذه بسهولة».
وبوقف انتاج هولدن ينتهي
تقليد بدأ يف تشرين الثاني
 1948عندما انطلق خط اإلنتاج
يف مصنع فيشرمان بيند يف
ملبورن.
وواصلت ذراع شركة جنرال
تصنيع
األسرتالية
موتورز
السيارات ملدة  69سنة اىل ان
مت صنع آخر هولدن كومودور ،
 ، VFيف أدياليد يف تشرين
االول .2017
قبل عقد من الزمان فقط ،كانت
سيارة الكومودور ال تزال أفضل
مبيعا يف أسرتاليا،
السيارات
ً
وهو مركز احتفظت به ملدة 15
عاما دون انقطاع ،حيث تفوقت
ً
على منافستها التقليدية فورد

فالكون ذات الدفع بالعجالت
اخللفية.
ويف شهر كانون االول ،جرى
االعالن عن الغاء تصنيع هولدن
يف عام .2020
وبعد شهر ،اخنفضت حصة
هولدن من سوق السيارات
األسرتالية إىل  3.7يف املائة
فقط ،اي بنسبة بالكاد تصل
إىل املراكز العشرة األوىل،
حسبما أظهرت بيانات الغرفة
الفيدرالية لصناعات السيارات.
وكانت سيارة كولورادو ()UTE
وهي املدخل الوحيد هلولدن يف
قائمة أفضل  20سيارة يف العام
املاضي  ،حيث احتل املركز
السادس عشر لعام .2019
وكانت مبيعات كولورادو اليت
بلغت  17،472أقل مبرتني
ونصف من الشركة الرائدة يف
السوق تويوتا هايلكس ،واليت
عددا أكرب من مجيع طرز
تضم
ً
هولدن يف أسرتاليا جمتمعة.
وكانت هولدن ،لعدة عقود
ماركة السيارات األكثر شعبية
يف أسرتاليا.
وتراجعت حصتها يف السوق
تدرجييًا منذ أن بدأت حكومة
العمال بزعامة بوب هوك
بإلغاء التعريفات اجلمركية على
الواردات يف أسرتاليا والبالغة
 57يف املائة منذ عام .1988
وقال ليو برونو ،كبري مصممي
السبعينات
خالل
هولدن
والثمانينات من القرن املاضي،
لصحيفة ديلي ميل أسرتاليا إن
جنرال موتورز من احملتمل أن
تبطل عالمة هولدن التجارية يف
السنوات املقبلة.
واضاف «أود أن أقول انه
خالل  10سنوات لن نرى عالمة
هولدن ..إنه ألمر حمزن حقًا أن
أقول ان هناك فرصة كبرية أن
متاما».
خيتفي اسم هولدن ً
صحيحا ،على
لقد أصبح التنبؤ
ً
الرغم من أنه كان أسوأ بكثري
مما كان يتخيل مع انسحاب
متاما
جنرال موتورز من أسرتاليا ً
بد ً
ال من بيع سياراتها باسم
خمتلف.
بدأت شركة جنرال موتورز
تصنيع سيارات هولدن عام
 1856يف الواليات املتحدة ومت
إرساهلا إىل أسرتاليا يف شكل
«قطع».
ومع اعالن وفاة العالمة التجارية
عاما  ،تعهد رئيس
بعد 165
ً
جملس اإلدارة والعضو املنتدب
لشركة  ،GM Holdenكريستيان
أكيلينا ،بالوفاء بالضمانات
احلالية والتزامات اخلدمة.
على الرغم من أن اسم Holden
سيتم ايقافه  ،فقد يكون
لشركة جنرال موتورز ()GM
وجود صغري يف أسرتاليا  ،حيث
تبيع  Corvettesمن خالل عدد
قليل من التجار.
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مـقاالت وتـحقيقات

مأزق السعودية يف رمال اليمن املتحركة
حسني عطوي

يبدو من الواضح ،بعد ما يناهز اخلمس سنوات على بدء احلرب
السعودية األمريكية على اليمن ،يف حماولة يائسة إلخضاعه
ان احلكومة السعودية ومن ورائها ولي
وتركيعه ،دون جدوىّ ،
العهد حممد بن سلمان ،قد دخلت يف مأزق كبري نابع من أمرين..
االمر األول ،الغرق يف رمال اليمن املتحركة ،حيث فشلت من
ي او سياسي ،ومن جهة أخرى
اي مكسب عسكر 
جهة يف حتقيق ّ
باتت تعاني من استنزاف كبري ،اقتصادي ومالي ،إىل جانب
النزف البشري ..وإذا كانت ال توجد أرقام دقيقة عن كلفة احلرب
قدرت الكلفة يف
فإن جملة «فورين بوليسي» األمريكية ّ
املستمرةّ ..
األشهر الستة األوىل من احلرب بنحو  725ملياردوالر ،اي 1,450
ان الكلفة
تريليون دوالر يف السنة ،ما يعين حسب هذه األرقام ّ
يف مخس سنوات قد بلغت  ٧تريليون و ٢٥٠مليار دوالر ،وهذا
الرقم مبين على أساس نفقات احلرب يف األشهر الستة األوىل
اليت كانت فيها السعودية مبنأى عن هجماتاجليش اليمين وأنصار
هلل يف داخل األراضي السعودية ،حيث شهدت السنة املاضية،
ا 
اي السنة الرابعة للحرب ،سلسلة هجمات استهدفت املنشآت
ّ
وادت اىل تدمريها،
النفطية السعودية التابعة لشركة «أرامكو»ّ ،
تعرض اجليش السعودي خلسارة جسيمة ،نتيجة عملية «نصر
فيما ّ
من اهلل» حيث جرى خالهلا نصب كمني لفرقة منالقوات السعودية
واملدرعات واالستيالء
واملرتزقة أسفرت عن تدمري عشرات اآلليات
ّ
على أخرى ،وأسر مئات اجلنود ،اىل جانب مقتل عدد كبري منهم…
وهذا التقدير لكلفة ما تكّبدته السعودية يف هذه احلرب حتى اليوم،
حسب «فورين بوليسي» ،هو أقرب إىل الواقع ،اذا ما أخذنا باالعتبار
ان كلفة االحتالل األمريكي للعراق ،يف السنوات الثالثة األوىل ،قد
بلغت  ٣.٥تريليون دوالر ،حسب جوزيف ستيغليز صاحب كتاب،
أن هذه الكلفة
حرب الثالثة تريليونات ونصف ..مع األخذ باالعتبار ّ
وتعرضها لعملياتاملقاومة املسلحة،
ناجتة عن اإلنفاق على القوات
ّ
الن احلرب األكثر كلفة ،اليت ادت إىل السيطرة األمريكية على 
ّ
العراق ،مل تدم اكثر من شهر ..يف حني ان احلرب السعودية
املدعومة أمريكيًا ال تزال مستمرة منذ مخس سنوات دون توقف،
ألنها عجزت عن احتالل اليمن والقضاء على أنصار اهلل واجليش
اليمين ..وهذا حيتاج إىل إنفاق عسكري كبري حيث آلة احلرب اجلوية
والربية تعمل على مدارالساعة ،وتتكّبد خسائر كبرية ،ويف املقابل
ح والعتاد احلربي والذخائر..
فإن ذلك يرتب شراء املزيد منالسال 
ّ
من هنا من الطبيعي ان تكون كلفة حرب اليمن أكرب بكثري من كلفة
تتحمل
االحتالل األمريكي للعراق ..وإذا كانت السعودية ال تزال
ّ
تؤمن هلا
مثل هذه الكلفة الباهظة ،ألنها متلك ثروة نفطية كبرية ّ
عائدات ضخمة ،وكان لديها احتياطي سابق ،لكنها اليوم وقعت
حتت عجز متزايد أجربها مؤخرًا على اختاذ إجراءات تقشفية يف الداخل
السعودي…
وباألخص ولي العهد ابن
السعودية،
احلكومة
ان
الثاني،
األمر
ّ
ّ
يتخوف من تداعيات إعالن وقف احلرب على الداخل
سلمان،
ّ
اي نصر عسكري
السعودي ،وأن يدفع مثن الفشل يف حتقيق ّ
وسياسي ،والكلفة الباهظة اليت تكّبدتها اململكة ،ماديًا وعسكريًا
وبشريًا ،اىل جانب تراجع دور ومكانة اململكة يف املنطقة والعامل
اي هدف سعودي،
اإلسالمي ..فوقف احلرب اليوم من دون حتقيق ّ
سوف يعين هزمية كبرية حملمد بن سلمان قد تكلفه خسارة طموحاته
يضحى به
يتحول إىل كبش فداء
يف وراثة عرش اململكة ،وأن
ّ
ّ
من قبل امللك واألسرة احلاكمة المتصاص التداعيات يف الداخل
وحتميله مسؤولية توريط السعودية يف احلرب واهلزمية وتراجع
أن ذلك يرتافق مع فشل
دور اململكة عربيًا وإسالميًا ،ال سيما ّ
الرهانات السعودية على إسقاط سورية وإضعاف حمور املقاومة
أن ما يثري قلق احلكومة السعودية أيضًا ،من
يف املنطقة ..على ّ
اإلقرار باهلزمية ،ووقف احلرب ،ان ال تتمكن من احتواء التداعيات،
يؤدي انتصار الثورة اليمنية التحررية إىل زلزال كبري يف
وأن
ّ
الداخل السعودي ،وعموم منطقة اخلليج ،ملا حيتله اليمن من موقع
جيو سياسي هام ..وقد يكون ذلك واحد من العوامل اليت جتعل 
الواليات املتحد ة تضغط على حممد بن سلمان ملواصلة احلرب ،اىل
جانب مصلحتها يف االستمرار يف االستفادة من عقد صفقات السالح
وامتصاص املزيد من أموال اململكة وعائداتها النفطية ،وتشغيل
معامل صناعة السالح األمريكية وتوفري فرص العمل لألمريكيني،
ب لتعزيز شعبيته
وهو أمر حيتاج اليه الرئيس األمريكيدونالد ترام 
عشيةاالنتخابات الرئاسية حيث يطمح للفوز بوالية ثانية ..وهو ال
أدى ذلك اىل تكّبد اململكة املزيد من اخلسائر ،أو سقوط
إن ّ
يهمه ْ
ّ
يهم ترامب…
ما
آخر
فهذا
اليمن..
يف
الضحايا
ّ
تقرر احلكومة السعودية التوقف عن الغوص يف رمال
واىل ان
ّ
فإن كلفتها يف القادم من األيام سوف تكون
املتحركة،
اليمن
ّ
الن املقاومة اليمنية تزداد قوة وقدرة على إحلاق اخلسائر
أكربّ ،
واهلزائم بقوى العدوان ،وتوجيه ضربات موجعة هلا ،ال سيما بعد
خ أرض جو ..إىل
إسقاط طائر ة حربية من نوع تورنيدو بصارو 
جانب اهلجوم املعاكس الذي ّ
شنته قوات اجليش اليمين وانصار
هلل يف منطقيت نهم ومأرب ،باسم عملية «البنيان املرصرص»،
ا 
أدت إىل حترير مناطق شاسعة واالستيالء على كميات كبرية
واليت
ّ
من السالح والعتاد احلربي بينها مدرعات ودبابات سعودية ..وقتل
التصدي هلجومها
وجرح وأسر حنو  ٣،٥٠٠من قوى العدوان اثناء
ّ
قرب صنعاء…

العهد املصريف اجلديد
فادي عبود

هنالك بعض احلقيقة يف عبارة «حكم املصرف» والشعور السليب
الذي يشعر به املواطن جتاهاملصارف ،وصو ً
ال اىل حد شيطنة
املصارف .ويقضي الواجب اليوم العمل مع املصارف لتغيري
هذا الشعور وإعادة الثقة اىل العالقة بني املصارف واملودعني
والزبائن ،بعدما سقطت احلمالت االعالنية اليت كانت توعد
الزبائن باملن والسلوى على غرار «معك مدى احلياة»« ،حنقق
أحالمك»« ،حنمي مستقبلك» وأظرفها «راحة البال» ،وغريها.
ان السبيل الوحيد
رمبا غاب عن بال مطلقي احلمالت اإلعالنية ّ
واملنطقي والعلمي لتعزيز الثقة هو «الشفافية املطلقة» يف
التعامل مع الزبائن واملودعني والعمالء ،وهي قواعد عاملية
ُ
اعتمدت ُتسقط
يذكرها ايضًا قانون النقد والتسليف .واذا
كثريًا من حجج الذين يطالبون بإسقاط «حكم املصرف».
املبدأ االساسي هو معرفة السعر احلقيقي ألي سلعة ،ويعتمد
قانون النقد والتسليف وقانون محاية املستهلك على هذه
النقطة االساسية حملاربة الغموض والفساد ،وهذا ال يقتصر
على املصارف ،بل على كل سلعة وخدمة من التاجر اىل
اللحام وامليكانيكي وسائق تاكسي املطار اخل ،كلهم مطالبون
بشفافية االسعار ،يف جمتمع مبين على الغموض واصطياد
الفرص خلداع املستهلك.
على املصارف ان تستشرف املستقبل وتغيرّ سياساتها جتاه
عمالئها وحترص «ان يبقى هلا صديق» ،وان تسعى لكسب
الثقة اآلن لتضمن املستقبل ،تطبيقًا لشعاراتها ومحالتها
االعالنية.
ان احد اهم النقاط اليت تتطلب الشفافية هي عملية الفوائد،
ّ
وانتهاء بأصغر متعامل مع املصارف،
الكل يعرف ابتداء باحلاكم
ً
أن نسب الفوائد واالحتساب وكل املصاريف جيب ان تكون
ّ
ّ
وموقع عليها من العميل ،وجيب ان
واضحة وضوح الشمس
تشمل كل املصاريف دون استثناء ،وترتكز على معدل الفائدة
السنوية .أي ،اذا استدان أحدهم  10آالفدوالر ويريد ارجاعها
بعد  365يومًا ،كيف سريجعها بعد احتساب أالعيب احلسابات
وكلفة فتح امللف والطوابع وسعر املغلف وغريها؟ اي بكالم
حيدد نسبة الفائدة وطريقة
آخر ،من املفروض على املصرف ان ّ
االحتساب وما حوهلا وحواليها من مصاريف بطريقة واضحة
وشاملة .يعين بعد  365يومًا الـ 10آالف ُتدفع  11الفًا اذا
فنوقع
كانت نسبة الفائدة وكل ما حوهلا  ،%10أما يفلبنا 
ن ّ
على فائدة  %10ولكن يف احلقيقة هي حواىل .%12
جيب تطبيق الشفافية املطلقة والبيانات املفتوحة على معامالت
املصارف كما املصرف املركزي .واملسؤولية هنا هي بإقامة
عالقة تشاركية واضحة بني الدولة والقضاء واملصرف املركزي
ان القليل القليل منالقضا ة ميلكون املعرفة
ّ
والناس .اذ تبينّ
العلمية مث ًال لطريقة احتساب الـAPR (Annual Percentage
 )Rateاي معدل الفائدة السنوية والـBRR (Beirut Reference
 )Rateأي معدل الفائدة املرجعي يفبريوت .وهذه مبنية على
معدل كلفة الدين يف لبنان .ولكن الالفت يف لبنانّ ،
انها جتري
دون رقابة من أحد ،فال املعادالت املستعملة إلجراء هذا
االحتساب شفافة وواضحة ،وال أحد يراقب اذا كانت احملاسبة
بد من التذكريّ ،
انه يف البلدان
وطريقة االحتساب دقيقة .وال ّ
الغربية،بريطانيا مث ًالُ ،
اكتشف التالعب بأرقام املعدل املرجعي
ّ
ومت إلزام املصارف على دفع غرامات عالية بسبب التالعب.
ن بإنشاء وحدة محاية املستهلك ،وهي
لقد قام مصرف لبنا 
تابعة للجنة الرقابة على املصارف ،وهي تقوم مبتابعة فعالية
األنظمة والتجهيزات والرأمسال البشري لدى املصارف ،مبا يكفل
وحيسن مسعة القطاع املصريف.
التعاطي الشفاف مع الزبائن
ّ
وألزم املصارف ،يف إطار تقدميها للخدمات واملنتجات املصرفية
واملالية ،بالعمل على تثقيف العمالء وتوضيح حقوقهم من خالل
نشر برامج توعية وتأمني وصول املعلومات الدقيقة والواضحة
جدي هلذه
حول املنتجات وخماطرها .ولكن ،مل نشهد أي عمل ّ
الوحدة ومل يعرف الكثريون عنها ،خاصة العمالء.
يتم خفض
أخريًا وليس آخرًا ،وأبعد من الشفافية ،اذا مل
ّ
يتعدى الـ
جدي ،على ان ال
ّ
الفوائد على القروض بشكل ّ
 %20من الفوائد اليت ُتدفع على االيداعات ،سنشهد افالسات
باملئات يف لبنان وتوقفات عن الدفع ،ومن مصلحة اجلميع
إعادة النظر والتوقف عن تسجيل فوائد ،تعلم املصارف جيدًا
ّ
انه من الصعب تسديدها.
وهنا نعود اىل اإلعالنات والشعارات ،ونذكر ّ
تسجل
انه عندما
ّ
كل النشاطات االقتصادية يف لبنان خسارات كبرية ،جيب على
القطاع املصريف ان يتقبل ويفهم ّ
انه جيب ان يشارك عمالءه
ومودعيه اخلسارةّ ،
ألنه كان الشريك األساس يف األرباح .فال
جيوز ان يهرب عندما تقع اخلسارة .ومن الغريب ان ُيصدر
املصرف املركزي تعاميم خلفض الفوائد على الودائع وال
يلحظ يف التعميم نفسه خفض الفوائد على القروض.
باختصار ،على املصارف إجراء مراجعة جذرية وحقيقية وتغيري
العقلية والسياسات إلعادة الثقة وإيقاف الشيطنة ،واالهم
التأسيس لعهد مصريف جديد ينطلق من الشفافية املطلقة.

احلريري يهاجم باسيل يّ
ومين
نفسه برتميم “التسوية”
حسان الحسن

ّ
املسلم به أن اجملريات السياسية يف املنطقة ككل،
لقد بات من
معينة ،وأن الرئيسسعد احلريري
جهة
يف
ن

لبنا
على
وإنعكاساتها
ّ
ٍ
جهة أخرى معاكسة ،وكعادته حتىالساعة ،مل يتخل عن خطبه
يف
التعبوية ،اليت تفتقد اىل املوضوعية ،واملنطق السياسي التحليلي
السليم ،واليزال على غيه يف عقد اآلمال على املراهنات الفاشلة،
ت عرب مطار دمشق»،
فالزلنا ننتظر حتى الساعة « عودته اىلبريو 
كذلك تأدية حليفه الرئيس الرتكي رجب الطيب إردوغانالصالة
يف املسجد األموي يف العاصمة السورية .ولكن ما حدث عمليًا أن
احلضور الرئاسي على املستوييني اإلقليمي والدولي يف املسجد
ني والسوري
املذكور ،إقتصر على الرئيسينّ الروسيفالدميري بوت 
بشار األسد.
باإلنتقال اىل الشأن الداخلي اللبناني ،حتديدًا يف ما خصخطاب
ي األخري ،يف ذكرى إستشهاد والده ،فإنه خال من أي
احلرير 
ٍ
معنى حتى ،ما
أبعاد يبنى عليها ،أو
رسائل سياسية جدية ،أو ذي
ٍ
يؤكد مبا ال يرتقي اىل مستوى الشك ،أن احلريرية السياسية متجهة
ٍ
مزيد من الضمور واالحندار ،وأن رئيس «التيار األزرق» ،مل
اىل
يعد خطوة اىل الوراء ،ليعيد حساباته ،ويوزن كالمه ،قبل أن
يرجتل مواقفه املعتادة.
بالنسبة حلكومة الرئيس حسان دياب ،فهي نتيجة نامجة عن
«مساكنة موقته» ،بني حمورياملقاومة وواشنطن ،على حد تعبري
مرجع قريب من احملور األول ،سائ ًال « :إذا مل يكن ذلك دقيقًا،
فكيف تضم يف عدادها أكثر من نصف أعضائها من محلة اجلنسية
األمريكية ؟ كما يؤكد املرجع أن مفيتاجلمهوريةالشيخ عبد اللطيف
ٍ
ٍ
الفتة ،لو مل يكن حيظى
حبفاوة
دريان ،ما كان ليستقبل دياب
ً
وإمارتي .ولكن ال
،
سعودي
ا
حتديد
وإسالمي،
عربي،
بدعم
األول،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
يعقد املرجع اآلمال كثريًا على هذهاحلكومة يف حتقيق اإلجنازات،
خصوصًا يف اخلروج مناألزمة املالية الراهنة ،ويرى «أن الوزارة
الراهنة قد تضع حدًا للتدهور ،وتضبطه عند حدود معينة» ،على
حد قوله .ويلفت املرجع اىل أن أسباب هذه األزمة ،هي سياسية
بالدرجة األوىل ،وهي مفتعلة منالواليات املتحدة ،حبسب تأكيد
السفري الروسي يف بريوت الكسندر زاسبكني قبل حدوث موجة
اإلحتجاجات يف لبنان يف تشرين األول الفائت .وجيزم أن جل
ت يف مضمونها ،هي حماولة عزل حزب اهلل
أهداف هذه االحتجاجا 
عن حلفائه ،ويف طليعتهم ،التيار الوطين احلر ،ورئيسه جربان
باسيل ،وهذا ما يفسر قوة احلملة اإلعالمية اليت إستهدفته،
يف اآلونة األخري ،ودائما وفقًا لرأي املرجع املذكور آنفًا .وخيتم
بالقول « :صحيح أن احلريري يهاجم باسيل يف العلن ،ولكنه ميين
نفسه ،أي رئيس احلكومة السابق بإعادة ترميم التسوية مع رئيس
«التيار» ،كونها السبيل الوحيد لعودته اىل احلكم».
وبناء على ما تقدم ،فإن رصاصات
بالعودة اىل خطاب احلريري،
َ
احلريري الذي وجهها أخريًا على باسيل ،هي خلبية ،ومل تصبه على
اإلطالق ،ولن تؤثر يف تياره أيضًا ،خصوصًا بعد ورود تقارير
دولية ،تؤكد عدم تورط التيار الربتقالي يفالفساد ،بعكس فريق
«املستقبل» ،هذا حبسب ما جاء يف التقارير عينها.
إذا ،من البديهي أن يكون باسيل راهنًا يف حال منتهى برودة
األعصاب ،وراحة البال ،لناحية الشفافية والنزاهة ،ومن لديه
وثائق تثبت ضلوع باسيل وفريق عمله جبرائم فساد ،فليقدمها
اىلالقضاء املختص ،ليبنى على الشيء مقتضاه.
وما يعزز من قوة باسيل وحلفائه أيضًا وأيضًا ،ويزيد يف إقتناعه
أن احلريري ،سيعود حتمًا اىل ترميم التسوية اليت إعادته اىل
ونيف ،هو تقدم حمور املقاومة يف
السرايا الكبرية منذ ثالثة أعوام ّ
املنطقة ،حتديدًا بعد اإلجنازات امليدانية االسرتاجتية اليت حيققها
ي يف املناطق املتامخة لتركيا أخريًا ،كذلك االنفتاح
اجليش السور 
العربي ،حصوصًا السعودي على دمشق ،الذي حتمًا سيكون له
إنعكاسات إجيابية على األوضاع يف لبنان واجلارة األقرب ،رغم
كل األعباء املالية واالقتصادية اليت يرزح حتتها راهنًا ،اليت قد
متتد لعدة أشهر مقبلة ،يف إنتظار تبلور تسوية إلنهاء النزاع يف
املنطقة ،اليت قد تضع حدًا بدورها هلذه األعباء ،وتعيد األمور اىل
قريب مما كانت عليه قبل إندالع االحتجاجات ،وليس بعيدًا
حنو
ٍ
أن تنتهي بذلك احلريرية السياسية اىل غري رجعة ،أي بعد إبرام
التسوية املرجوة.
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مـقاالت وتـحقيقات

السفراء يف «بيت الوسط» :الرسالة األهم
جوني منري
يف مؤمتر ميوني خ لألمن،
والذي انعقد يف دورته
الـ  ،56ظهرت مواقف
بأن
حادة أعطت االستنتاج ّ
النزاع الدائر يف الشرق
ط مستمر يف خطه
االوس 
التصاعدي.
َ
عاجل عددًا من
املؤمتر
وتطرق
العاملية،
االزمات
ّ
الشرق
ملفات
اىل
ان
االوسط ايضًا ،وقيل ّ
 6أزمات كربى ُطِرحت على
بساط البحث وهي :حرب أفغانستان ،برنامج 
كوريا الشمالية النووي ،الوضع يف كشمري
 ،النزاع يف اوكرانيا ،اهلدنة املتعثرة يف ليبيا
أن واشنطن
وامللف االيراني .وساد كالم عن ّ
تستعد حلزمة عقوبات جديدة على ايران ناقشها
وزير اخلارجية االمريكي مايك بومبيو مع نظرائه
االوروبيني ،وأرفق خطوته هذه بهجوم علىإيران
يف الكلمة اليت ألقاها يف املؤمتر.
اما وزير اخلارجية السعودية فقال يف وضوح
ّ
ان ال اتصاالت مباشرة مع إيران اليت عليها ان
تغيرّ سلوكها أو ً
ال .والقاه وزيراخلارجية االيرانية
أن السعودية تريد نزع فتيل
بقوله انه ال يعتقد ّ
التوتر مع ايران ،معتربًا أنها واقعة حتت التأثري
االمريكي.
راج خالل االسابيع
وجاءت هذه املواقف بعد كالم َ
املاضية حول وجود احتماالت مرتفعة إلعادة
ن والرياض وسط مواقف
التواصل بني طهرا 
مرحبة.
ايرانية ّ
امللبدة ال تعكس املشهد كام ًال.
الصورة
لكن هذه
ّ
ّ
ان مثة همسًا حول حصول حركة ما بعيدًا من
ذلك ّ
االعالم ويف الكواليس الضيقة ،توىل جانب منها
وزيرا اخلارجية العماني والفرنسي .لذلك مث ًال
كان الفتًا اجلزء الثاني من كالم وزير اخلارجية
ان ايران مستعدة للقبول
االيرانية عندما قال ّ
بشروط معينة للعودة اىل تطبيقاالتفاق النووي
وان بالده مستعدة إلبطاء إجراءات اخلروج منه
ّ ،
او َعكس مسارها مبا يتناسب مع ما ستقوم به 
اوروبا.
فإن الضربات اليت تستهدف
وبعيدًا عن ميونيخّ ،
ق يف إطار الرد على
القوات االمريكية يف العرا 
اغتيال قاسم سليماني ،تأتي مدروسة مبقدار
كبري حبيث ال تؤدي اىل خسائر بشرية.
حمدد جيدًا وحتت
انها املواجهة املضبوطة بسقف ّ
وطأة الكباش الصعب والضغوط االقتصادية.
َ
التك ّيف مع احلصار
حتى اآلن استطاعت ايران
االقتصادي املضروب حوهلا .والرئة االقتصادية
اليت تتنفس منها من خالل العراق ما تزال تعمل.
ان مسارب االوكسيجني األخرى يف املنطقة
كما ّ
ما تزال مفتوحة ،ولو بنسب حمددة.
لكن مثة جديدًا طرأ مع أزمة «فريوس» كورونا
ّ
الذي ضربالصني ،ووفق صحيفة «وول سرتيت
ط اخلام
فإن طلب بكني النف 
جورنال» االمريكية ّ
تراجع بسبب تراجع احلركة االقتصادية
االيراني
َ
لالسواق الصينية ،ما ّ
ميثل ضربة إليران اليت
ّ
املتنفس الصيين.
حتتاج اىل
فإن االوضاع املضطربة
ووفق الصحيفة نفسهاّ ،
يف الصني عرقلت أيضًا االمدادات اخلاصة بقطع
الغيار والسلع الزهيدة الثمن اليت حتتاجها طهران
من أجل تسيري شؤون مصانعها واسواقها .وهنا
ال بد من االشارة اىل تصريح وزير الدفاع االمريكي
أن التحدي األمين الرئيسي لبالده
مارك اسرب من ّ
تغيرّ ومل يعدروسيا بل أصبح الصني.
بعد أيام سيذهب الناخبون االيرانيون اىل
صناديق االقرتاع للمشاركة يف انتخابات برملانية
ّ
وتؤشر اىل فوز
باتت نتائجها معروفة مسبقًا،
كبري لتيار احملافظني.
سيتوجه ايضًا الناخبون
ويف  2آذار املقبل
ّ
االسرائيليون للمرة الثالثة خالل عام واحد اىل
ت وحتديد رئيس احلكومة.
انتخاب اعضاءالكنيس 
ورغم التقدميات السخية جدًا اليت يتلقاها رئيس
ان استطالعات الرأي
الوزراء بنيامني نتنياهو ،الاّ ّ
ال تشري اىل فوز مضمون ملعسكر اليمني بزعامة

مناقصة حمطة احلاويات يف املرفأ:

األزمـة «تـهشل» الـشركات؟
مـيسم رزق

حزب «الليكود» وال أيضًا ملعسكر اليسار بزعامة
حزب «كاحول الفان» ،أي حزب «أزرق أبيض».
وهو ما يضيف من الغموض على الصورة الضبابية
للشرق االوسط.
يف الكواليس الديبلوماسية همس حول حتقيق
بعض التقدم يف االتصاالت بنياالمارات وايران.
لكن هذه االتصاالت توقفت بعد طلب امريكي
ّ
ان االمارات سحبت كل قواتها
بذلك .واملالحظ ّ
من اليمن ،وغاب وزير خارجيتها عن الصورة
يف مؤمتر ميونيخ .كذلك غاب سفريها يفلبنان
وألن
عن ذكرى  14شباط يف «بيت الوسط».
ّ
الصورة َبدت تتأرجح بني مواقف معلنة ورمسية
ومساع تفاوضية يف الكواليس
تتمسك باملواجهة َ
ّ
وكأن الوقت مل حين بعد،
مل حتقق نتئاجها بعد
ّ
ان الظروف يف حاجة لبعض «احلرارة» لكي
أو ّ
تنضج ،يقف لبنان يف مرحلة االنتظار كون ساحته
شديدة التأثر بتطورات االوضاع واملستجدات
اخلارجية.
لذلكَ ،بدت املواقف االمريكية أقل قساوة من
ترتق اىل مرتبة املرونة بعد.
السابق ،ولو انها مل
ِ
فمنذ نهاية الشهر املاضي سرت معلومات حول
وجود حتضريات أمريكية لوقف مساعداتها للبنان
لكن االعالن عن هذا
من خالل برنامج ،U.S.aid
ّ
القرار مت جتميده يف االيام املاضية .وهو ما يعين
ان هناك ما َطرأ على موقف واشنطن وأدى اىل
ّ
وقف توجيه هذه الرسالة املعنوية القاسية اىل
لكن املبالغة يف البناء على وقف تنفيذ
لبنان.
ّ
هذه اخلطوة والذهاب يف التفاؤل ال يؤدي اىل
قراءة واقعية .ال بل قد يكون من املنطقي إدراج
االمور يف اخلانة الرمادية متاشيًا مع الصورة
االقليمية الضبابية.
ففي املواقف الدولية ،والسيما منها االمريكية،
إعطاء فسحة انتظار واختبار حلكومة الرئيس 
ان اصالحات ضرورية على
حسان دياب .صحيح ّ
احلكومة القيام بها كمدخل للمعاجلة االقتصادية،
لكن الواقع اللبناني يف حاجة اىل دعم مالي
ّ
فوري ومساعدات اقتصادية عاجلة إلنقاذه .وهو
ما تستطيع العواصم الغربية وحدها القيام به.
ونقل عن دياب وصفه مؤسسات الدولة «باألرض
ان احلكومة تتجه اىل دفع
احملروقة» .مع العلم ّ
جزء من استحقاقها املالي وجدولة البقية .لكن،
فإن املوقف االمريكي
وألن الصورة رمادية،
ّ
ّ
استقر ما بني جتميد خطوات التصعيد ولكن ايضًا
ّ
بعدم الذهاب يف اجتاه املساعدة.
كثريون قرأوا اجلانب السياسي احمللي يف احتفال
ذكرى  14شباط يف «بيت الوسط» واعالن
الرئيس سعد احلريري انتهاء التسوية الرئاسية
 ،لكن قلة قرأت اجلانب اخلارجي والذي ّ
متثل
يف احلضور الديبلوماسي احلاشد رغم حتذيرات
املسؤولني عن األمن يف السفارات من أنه من
االفضل عدم املخاطرة والذهاب للمشاركة يف
احملتجني
املناسبة ،بسبب اوضاع الطرق وانتشار
ّ
واحتمال وجود أشخاص خطريين بينهم.
وفسر البعض االصرار على املشاركة بأنه يف
ّ
إطار إبقاء «ورقة» عودة احلريري اىل رئاسة
أن
احلكومة يف خانة االحتياط اجلاهز .ما يعين ّ
الوضع االقليمي الضبابي لن يسمح بفتح أبواب
املساعدات أمام لبنان ،وبالتالي احتمال عدم
قدرة حكومة دياب على الثبات يف وجه احتجاجات
ستتجدد بسبب عدم القدرة على جتاوز االزمة
االقتصادية واملالية اخلانقة .فتصبح عندها عودة
ماسة.
احلريري ضرورة ّ

فض العروض ُ
 17آذار ُ
ّ
ملناقصة
املقبل هو موعد
ّ
تشغيل حمطة احلاويات يف مرفأ بريوت .مخس
شركات اشرتت دفرت الشروط ،يف ّ
ظل احتمال
التقدم بعروض نتيجة تراجع
عزوف بعضها عن
ّ
حركة املرفأ (استريادًا وتصديرًا) ،ربطًا باألزمة
االقتصادية
ّ
ّ
املؤقتة إلدارة واستثمار مرفأ
تستعد اللجنة
ّ
بريوت إلطالق مناقصة لتشغيل حمطة احلاويات
يف املرفأ (أي حمطة نقل احلاويات من السفن
وإليها ،وترتيبها داخل املرفأ) ،أحد أهم املرافق
البحرية يف لبنان .اتفاق التشغيل الذي عقد
مع شركة  BCTCعام  ،2004انتهى يف كانون
جنز
الثاني املاضي ،ودفرت الشروط اجلديد ٌأ ِ
من قبل شركة أملانية بطلب من وزير األشغال
ّ
املطلعون على
السابق يوسف فنيانوس واللجنة.
امللف ُيشريون إىل أن «مخس شركات اشرتت
لكن هناك ختوف «من عزوف بعضها
الدفرت»،
ْ
التقدم بعروض بسبب تراجع حركة املرفأ
عن
ّ
بنسبة  65يف املئة يف الشهر املاضي ،مقارنة
بالشهر نفسه من العام املاضي  ،2019إضافة
إىل ِ
واقع البلد املالي واالقتصادي» .ومن املقرر
يوم اخلميس أو
أن تزور هذه الشركات املرفأ
َ
لقاء مشرتكًا مع إدارته.
اجلمعة وتعقد
ً
دفرت الشروط الذي حصلت «األخبار» على
نسخة منه ،ركائزه عامة ،وال إضافات جوهرية
طرأت عليه ُمقارنة مع دفرت الشروط الذي اعتمد
ّ
تتعلق بعملية
قبل  15عامًا ،باستثناء فقرة
ِ
السلس» وضوابطها بني الشركة
«االنتقال
القدمية والشركة اجلديدة اليت ستفوز بالعقد.
بني الشركة احلالية
املنافسة حمصورة حتى اآلن َ
اليت يرأس جملس إدارتها عمار كنعان ،وشركة
( »cma» cgmرئيسها التنفيذي رودولف سعادة
ومقرها الرئيسي يف مدينة «مارسيليا» يف
َ
تقدمت اىل مناقصة
سبق أن
فرنسا) .األخرية
ّ
ً
ُ
التشغيل منذ مخسة عشر عاما ومل تفز بها،
لكنها حبسب عاملني يف املرفأ متلك حنو 30
يف املئة من الشركة املشغلة حملطة حاويات
مرفأ طرابلس ،بالتعاون مع شركة «Gulftainer
ِ
ويرتدد
منفصل).
تتقدم بعرض
(يفرتض أن
ّ
ّ
« ُ
أن إحدى شركات جمموعة ميقاتي شريكة يف
«غالفتاينر» ،وأن للرئيس السابق جنيب ميقاتي
دورًا يف تسهيل دخول « »cma cgmاىل املرفأ
الشمالي بعد خسارتها املناقصة يف بريوت.
رابع هو شركة
فيما تداولت معلومات عن منافس ِ
« »china merchants portاملعروفة كأحد التكتالت
الرئيسية اليت تتخذ من هونغ كونغ مقرًا هلا،
وتشارك يف جمموعة من األعمال التجارية مثل
عمليات املوانئ ونقل البضائع وحاويات البضائع
وأعمال الشحن .إضافة إىل شركة خامسة تدعى
يرجح أنها تعود لرجل األعمال اللبناني
«ّ ،»mak
إسكندر صفا! وتقول بعض املعلومات إن شركة
« ،»Hutchison Port Holdingsوهي شركة قابضة
خاصة تأسست يف جزر العذراء الربيطانية،
ومقرها الرئيسي هونغ كونغ ،تراجعت عن نية
ّ
تسلمت عم ًال يف
التقدم اىل املناقصة ،بعدما
مرفأ يف باكستان ،وذلك نتيجة صعوبة حتويل
األموال من لبنان اىل اخلارج وتراجع عمل املرفأ
يف بريوت بسبب األزمة االقتصادية.
قبل استقالة الرئيس سعد احلريري ،عرض
فنيانوس موضوع انتهاء العقد مع شركة
ُ
وفتح النقاش يف جملس الوزراء بني
«،»bctc
جهة ــــ على رأسها التيار الوطين احلر ــــ أيدت
إجراء مناقصة الختيار شركة خلفًا لـ ،BCTC
بينما احلريري وفريقه يف احلكومة طلبا الرتيث
إىل حني حتديد اهلوية القانونية إلدارة املرفأ.
يومها ،وضع فنيانوس أمام جملس الوزراء ثالثة
خيارات :إما حتويل إدارة املرفأ من جلنة مؤقتة
إىل مؤسسة عامة ،أو اعتماد الشراكة بني القطاع
العام واخلاص ،أو اخلصخصة .لكن اندالع احلراك
يف شهر تشرين األول املاضي واستقالة احلكومة
بت األمر ،فما كان من إدارة املرفأ
حاال دون ّ
إال أن وضعت دفرت الشروط متهيدًا إلطالق
مناقصة ،بسبب انتهاء مدة العقد مع الشركة

ُ
امل ّ
شغلة حاليًا.
مدة العقد  15عاماً
أبقى دفرت الشروط على ّ
ألي شركة جديدة ،لكنه زاد من عدد احلاويات
النمطية اليت تشغلها يف جمموع املرافئ ُ
املدارة
وينص الدفرت
من قبلها ،اىل  3ماليني حاوية.
ّ
على أن أمن احملطة هو من مسؤولية الشركة
اليت جيب أن تدفع كفالة بقيمة  5ماليني دوالر،
صاحلة كل مدة العقد ،وتأمينًا بقيمة 100
مليون دوالر للمعدات ،ومخسني مليون دوالر
خص عملية التشغيل،
للبنى التحتية .أما يف ما
ّ
فالسنة األوىل من الـ  15عامًا ستكون مبثابة
ّ
وتسلم بني الشركة القدمية
عملية تسليم
ويتوجب على الشركة اليت
والشركة اجلديدة،
ّ
ستفوز باملناقصة توقيع عقود للعاملني احلاليني
(عددهم حواىل  600موظف) مدة عام ،لضمان
استمرارية العمل ،على أن تقرر بعدها التجديد
هلم أو صرفهم .وباحلديث عن نظام التشغيل،
يفرض «الدفرت» حتديث النظام املعتمد من قبل
تتعهد مبدخول سنوي ال
جيب أن
الشركة اليت ِ
ّ
يقل عن  100مليون دوالر ،كضمانة الحتفاظها
بالعقد ،مع تدقيق حساب سنوي جتريه الشركة
وتطلع عليه إدارة املرفأ ،بانتظار األسعار اليت
ّ
يتعلق بنسبة أرباح
ستتقدم بها الشركات يف ما
الدولة (ممثلة باللجنة) من العائدات اإلمجالية،
واليت كانت سابقًا مقسمة بني  61يف املئة
للمرفأ مقابل  39للشركة ُ
املشغلة.

أبقى دفرت الشروط على مدّة العقد  15عاماً ألي
شركة جديدة

ّ
حمط
كان
عد،
دفرت الشروط احلالي كما هو ُم ّ
َ
صدر باللغة األجنبية
انتقاد بعض اجلهات كونه
َ
من دون نسخة عربية «فكيف يمُ كن إغفال هذا
األمر يف ظل التشديد على وجود مساهم لبناني
يف الشركة»؟ تتساءل املصادر ،معتربة أن
ّ
يتمكن
جيب أن ُينشر للعلن كي
«دفرت الشروط ِ
مجيع اللبنانيني من االطالع عليه من باب حق
الوصول اىل املعلومات» .حتى البند املوجود
يف العقد ويفرض على الشركة العاملية أن ميلك
كان حمط انتقاد
ثلث أسهمها رجل أعمال لبناني
َ
أيضًا ،ألن من شأن هذا الشرط أن يعيد الشركة
املشغلة حاليًا لتستمر يف إدارة حمطة احلاويات إما
مباشرة أو عرب ائتالف لشركات تابعة هلا ،أو يف
أحسن األحوال إعطاء الفرصة لشركتني جديدتني
كحد أقصى ،أي أن املنافسة ستكون حمدودة.
ّ
هذه النقطة سرعان ما أجابت عنها مصادر يف
املرفأ أكدت أن املادة  78من قانون التجارة
تنص على أنه «جيب أن يكون ثلث
اللبناني
ّ
رأمسال الشركات املغفلة اليت يكون موضوعها
استثمار مصلحة عامة أو مرفق عام أسهمًا امسية
ملساهمني لبنانيني طبيعيني أو لشركات يتكون
رأمساهلا من حصص أو اسهم امسية عائدة
ملكيتها بالكامل ألشخاص لبنانيني وحيظر نظامها
التفرغ عن احلصص أو األسهم فيها إال ألشخاص
لبنانيني» .وتدافع الشركة احلالية عن نفسها
ّ
«مكنت املرفأ من التعامل مع
عرب القول إنها
ً
أكثر من  1.3مليون حاوية منطية سنويا ،فيما
كانت حركته ال تتجاوز الـ  300ألف حاوية منطية
قبل تشغيل هذه احملطة ،وكانت التوقعات حلظة
فوزها مبناقصة التشغيل بأن ال يزيد العدد على
 400إىل مخسمئة حاوية منطية».

اللجنة املؤ ّقتة ...دائمة

مدة االمتياز املمنوح لشركة إدارة
انتهت
ّ
واستثمار مرفأ بريوت مطلع التسعينيات ،ما
جعل احلكومة تعهد إىل جلنة مؤقتة إلدارة املرفأ
ُعرفت باسم «اللجنة املؤقتة إلدارة واستثمار
ّ
وكلف جملس الوزراء هذه اللجنة،
مرفأ بريوت».
بإشراف وزير األشغال والنقل ،مبهمة متابعة
إدارة واستثمار املرفأ «وفقًا ألصول االستثمار
وتطبقها ،وممارسة
واألنظمة اليت كانت تتبعها
ّ
ّ
يتمتع بها جملس
ذات الصالحيات اليت كان
مدتها .منذ عام 1993
إدارة الشركة املنتهية ّ
وحتى يومنا هذا ،تعاقبت أربع جلان مؤقتة على
إدارة واستثمار مرفأ بريوت؛ آخرها متارس عملها
برئاسة حسن قريطم منذ عام .2001
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مـقاالت وتـحقيقات

«حزب اهلل» و «الوطين احلر»:
«القوات» مع «التيّار»« ...املُستقبل»
«بـراءة ذمّـة» مـن الـحكومة؟! مع «أمل» ...و «احلزب» حُم َرج!
حسني عاصي

منذ تشكيل احلكومة اجلديد ة وحتى قبل نيلها
ٍ
نوعية»
«مفاجآت
أي
الثقة ،مل تظهر يف األفق ّ
ّ
العلن
جلهة مواقف خمتلف الفرقاء منها ،سواء يف َ
أو خلف الكواليس ،على رغم «التباينات» اليت
ظهرت حتى داخل معسكري املواالة واملعارضة،
مكوناتهما.
وفقًا لـ»مصلحة» خمتلف
ّ
لكن «املفاجأة» برأي كثريين ،محلتها جلسة
ّ
«عرابي»
بعض
ألسنة
على

ي
الوزار
البيان
مناقشة
ّ
احلكومة ،وعلى رأسهم «حزب اهلل» الذي أعلن
رئيس كتلته النيابية النائب حممد رعد ّ
أنها ال
تشبه فريقه السياسي« ،إال ّ
مهمة
أنه لتسهيل
ّ
ٍ
موقف أثار الكثري من
التأليف ارتضينا بها» ،يف
اجلدل يف األوساط السياسية.
أن وجهات نظر «احلزب» وحليفه «التيار
ومع ّ
الوطين احلر» اختلفت بعض الشيء يف مرحلة
التأليف ،إال ّ
جمددًا يف جلسة
أنها تقاربت
ّ
الربملان ،األمر الذي ّ
جتلى بوضوح يف كلمة الوزير
جربان باسيل ،الذي ّ
غلب مصطلح «الفرصة» على
وكأن ال عالقة له
متحدثًا عن احلكومة
«الثقة»،
ّ
ّ
بها أو بتشكيلها.
تي ،يصبح
وبني كلميت رعد وباسيل
اجلدلي نْ
ّ
قدم «حزب اهلل» و»التيار
السؤال مشروعًا ،فهل ّ
الوطين احلر» ورقة «براءة ذمة» من احلكومة قبيل
ٍ
حكومة
يتنصالن من
الفعلية؟ وملاذا
انطالقتها
ّ
ّ
تشري ّ
مفصلي لعباه يف
دور
إىل
املعطيات
كل
ٍ
ّ
تشكيلها ،وصو ً
ال إىل إبصارها النور؟!

هروب إىل األمام؟!

منذ إسقاط رئيس احلكومة األسبقسعد احلرير 
ي
وإخراجه من السباق إىل رئاسة احلكومة ،نتيجة
إصراره على شرط ترؤس حكومة تكنوقراط ،ال
للسياسيني أو احملسوبني عليهم فيها،
مكان
ّ
لعبت الدعاية السياسية دورها يف توجيه األنظار
حنو «حزب اهلل» و»التيار الوطين احلر» دون
سواهما ،باعتبار ّ
ضد إرادة الناس،
أنهما يقفان
ّ
مستنسخة عن تلك اليت
حكومة
ويريدان تشكيل
َ
أسقطها الشعب.
ّ
حسان
خيف وهج هذه الدعاية مع تكليف
مل
ّ
ّ
مصم ٌم على تشكيل
ه
أن
األخري
وإعالن
دياب،
ّ
ّ
ألن أحدًا
اختصاصيني
حكومة من
مستقلني ،ليس ّ
ّ
ً
مكان ما يف
يف
ا
راغب
بدا
الذي
الرجل،
يصدق
مل
ّ
ٍ
ألن الوقائع على األرض
حتقيق التغيري ،ولكن ّ
كانت ّ
تكذبه ،خصوصًا جلهة الصراع على احلصص
واحلقائب الذي وصل إىل أوجه مع تقاذف
االتهامات بني احللفاء املفرتضني ،وذهاب بعض
القوى السياسية إىل املطالبة الصرحية حبقائب
أي اعتبار للصورة
نوع أو
حجم َّ
حمد ٍد ،من دون ّ
ٍ
من ٍ
املستجدة بعد انتفاضة السابع عشر من تشرين
ّ
األول.
أن احلكومة محلت يف النهاية أمساء
ومع ّ
اختصاصيني قد يكونون من األفضل يف تاريخ
ّ
أن «صيتها» سبقها،
احلكومات يف لبنان ،إال ّ
معطوفًا على بعض «الثغرات» اليت محلتها الرتكيبة
تنج من ّ
فخ «إسقاط» بعض األمساء على
اليت مل ُ
احلقائب ،لتأتي النتيجة يف احلكومة مطابقة برأي
كثريين للدعاية اليت سبقتها ،خصوصًا بعد تبلور
ٍ
لكل من «حزب اهلل» و»الوطين
واضحة
حصص
ٍ
ٍّ
احلر» ،على غرار غريهما من األفرقاء ،وإن كانا
أن الوزراء احملسوبني عليهما غري
يصران على ّ
ّ
منظمي.
منتسبي وال
نْ
نْ
احلزبي
لـ»تنصل»
من هنا ،تأتي القراءة األولية
نْ
ّ
من احلكومة ،على ّ
أنه ينخرط ضمنسياسة «اهلروب
إىل األمام» اليت يعتمدانهاّ ،
جتنبًا ملواجهة الناس،
يتم حتميلهما وزر «االنهيار» احلاصل،
وحتى ال ّ
خصوصًا بعد متوضع معظم من كانوا يف احلكم
على امتداد العقود السابقة يف خانة املعارضة،
وجه هلؤالء
علمًا ّ
أن النائب حممد رعد سبق أن ّ
توجه
«رسائل» واضحة يف هذا السياق ،حني
ّ
إليهم بالقول ّ
إنه «ممنوع اهلروب والتخلي عن
املسؤوليات» ،مضيفًا« :إن شاركتم أو مل
معنيون ،ولن ندعكم
تشاركوا يف احلكومة ،فأنتم
ّ
وشأنكم».

«خدمة» للحكومة!

حتمل املسؤولية
بني اهلروب إىل األمام ،ورفض ّ
ٍ
فردية ،تتفاوت القراءات إذًا لـ»براءة
بصورة
ّ
«عرابو احلكومة» اليوم ،وال
مها
يقد
اليت
ة»
الذم
ّ
ّ
ّ
أن
مع
احلر»،
الوطين
و»التيار
اهلل»
«حزب
سيما
ّ
أن احلكومة ما كانت
القاصي والداني يعلمان ّ
لت ّ
ُ
شكل من دون غطائهم ،بل من دون شروطهم
وإمالءاتهم.
ٍ
قراءة
الذمة» هذه ال تندرج ،وفق
أن «براءة
إال ّ
ّ
ٍ
«الذم»
ضمن
ة،
الواقعي
من
الكثري
حتمل
ة
سياسي
ّ
ّ
ّ
باحلكومة ،بل على العكس من ذلك ،قد تكون
ً
«خدمة» للحكومة ،ويف سبيل
أساسي،
جانب
يف
ٍ
ّ
حتقيق مصلحتها ،وذلك انطالقًا من الظرف
متر به البالد.
االستثنائي الذي ّ
ّ
ّ
ولعل «حزب اهلل» على وجه التحديد ،شعر بضرورة
توجيه مثل هذه الرسالة ،يف مواجهة الدعاية
وصورتها
السياسية اليت رافقت تشكيل احلكومة،
ّ
على ّ
أنها حكومة «حزب اهلل» ،خصوصًا من جانب
ُ
عارضة ،األمر الذي إن ّ
مت
امل
ة
الداخلي
القوى
بعض
ِ
ّ
ّ
ويقيدها ،ومينعها
احلكومة
يشل
أن
ميكن
تعميمه،
ّ
أي من أهدافها اليت وضعتها
بالتالي من حتقيق ّ
الوزاري.
يف عناوين بيانها
ّ
وقد تكون «كلمة السر» على هذا الصعيد مرتبطة
مبوقف اخلارج منها ،خصوصًا بعد ما قيل يف
ٍ
فرض
مرحلة من املراحلّ ،
أن هناك «حصارًا» ُ
سي َ
وأن أحدًا لن يتعامل معها سواء
احلكومة،
على
ّ
من الدول العربية ،وحتديدًا اخلليجية ،أو حتى
أن
الغربية ،بسبب احتسابها على «حزب اهلل» ،مع ّ
ٍ
حكومات كان «حزب
هذا اخلارج تعامل سابقًا مع
اهلل» فيها َّ
رمسي ومباشر ،ومن داخل
بشكل
ممث ًال
ٍ
ّ
التنظيمي.
كادره
ّ
وال خيتلف موقف «التيار» كثريًا ،خصوصًا بعدما
راج يف اآلونة األخرية عن «نوايا» لوضع اسم
الوزير باسيل ضمن الئحة «العقوبات» األمريكية،
«التنصل» يرتبط أيضًا باحلملة املباشرة على
أن
إال ّ
ّ
وزير اخلارجية السابق ،الذي جُي ِمع املراقبون على
أن امسه كان األكثر تداو ً
ال وشيوعًا يف أوساط 
ّ
املتظاهرين الناقمني على الطبقة السياسية منذ
احلقيقي خلف
عز ٍل عن «الدافع»
مب َ
تشرين األولُ ،
ّ
ذلك.
ً
ّ
بأن احلكومة
ا
كثري
مسع
الذي
باسيل،
ولعل
ّ
احلالية هي «حكومته» ،على رغم ّ
أنها احلكومة
ّ
األوىل منذ سنوات اليت يكون فيها خارجها ،بعدما
كسر قاعدة «الفصل بني النيابة والوزارة» اليت
تياره يف احلكومة السابقة ليكون
كرسها ّ
لطاملا ّ
داخلها ،فهم «الرسالة» ،فحرص على الوقوف
ٍ
مسافة من احلكومة ،وهو ما ظهر يف كلمته
على
يفجملس النواب ،اليت لعب فيها دور «الناصح
عن ُبعد» ،داعيًا إىل إعطاء احلكومة فرصة ،ليس
ٍ
لشيء إال ألن «ال بديل» يف الوقت احلاضر.

الضحية والجالد...

حياول «حزب اهلل» و»الوطين احلر» االبتعاد ،ولو
لعدة اعتبارات أو حسابات،
نسبيًا ،عن احلكومةّ ،
ّ
يشل احلكومة
«حَرج» ميكن أن
أي َ
أوهلا تفادي ّ
االستثنائي ،خصوصًا إذا ما ّ
مت
يف هذا الظرف
ّ
التعاطي معها على ّ
أنها حكومة «حزب اهلل» ،الذي
العربية
يزداد احلظر عليه يف الكثري من العواصم
ّ
والغربية.
ّ
األهم يبقى ذلك املرتبط باخلوف
االعتبار
أن
بيد ّ
ّ
من «فشل» احلكومة ،ربطًا بـ»العجز» املتوقع
إزاء ما ينتظرها ،وهو ما دفعها أص ًال إىل تغيري
تسميتها من «اإلنقاذ» إىل «مواجهة التحديات»،
فإن «التيار» و»احلزب» ال يريدان أن
وبالتالي
ّ
أي فشل ،لو حصل.
يف
مشاركي
يكونا
نْ
ّ
لكن ،بعيدًا عن النوايا واحلكم عليها ،يبقى
أن اجملهول الذي ّ
تتجه إليه البالد لن
األكيد ّ
ّ
حتكمت
يحُ َّمل لوزراء بذاتهم ،بل لقوى سياسية
باألخضر واليابس على مدى سنوات ،وحتاول
ً
ً
متجاهلة ّ
جمتمعة،
أنها
اليوم لعب دور «الضحية»،
ّ
وطن عن بكرة
على
قضى
متثل «اجللاّ د» ،الذي
ٍ
أبيه...

ناجي س .البستاني

من ُ
ضمن ما جاء يف كلمة رئيس احلكومة
السابق سعد احلريري يف ذكرى  14شباط
مهمة مل تأخذ حجمها ،بسبب تركيز
 ،عبارة
ّ
اري
تي
بني
التسوية
إنهيار
على
التعليقات
ّ ّ
«املستقبل» و»الوطين ُ
ُ
احلّر» ،وهي« :حنن مع
إنتخابات ُمبكرة .وأدعو اجلميع للتفكري بهدوء
ُ
«املستقبل»،
ومن دون ُمزايدات .وكتلة
ُ
قانون جديد كما ورد يفإتفاق
إقرتاح
قدم
ست ّ
َ
ِ
الطائف ،بأسرع وقت» .فماذا يعين ذلك؟.
من َ
حتول
املعروف ّ
أن «إتفاق الطائف» الذي ّ
إىل ُدستور جديد للبنان،
نص يف فقرة
ّ
«اإلصالحات
أن «الدائرة
السياسية» على ّ
ّ
اإلنتخابية هي املحُ افظة»،
وحتدث عن «قانون
ّ
ّ
وخصص فقرة
إنتخاب خارج القيد الطائفي»،
ّ
صغرية هي الفقرة «جيم» لقانون اإلنتخابات
النيابية
شددت على تقسيم املحُ افظات(.)1
ّ
ّ
ُ
«املستقبل»
إن حتضريات كتلة
وبالتالي،
ّ
إلقرتاح قانون من وحي ما ورد يف «إتفاق
الطائف» ،يعين
صفوف
عمليا اإلنضمام إىل ُ
ً
ُ
املعارضني للقانون اإلنتخابي احلالي ،والذي
ينص على التصويت النسيب وليس األكثري،
ّ
وفق  15دائرة إنتخابية ،مع إعتماد «الصوت
ُ
التفضيلي» .وليس
«املستقبل»
أن
بسر ّ
ّ
كان اجلهة
السياسية اليت ُمنيت باخلسارة
ّ
األكرب بسبب طبيعة القانون اإلنتخابي احلالي
ستغربا أن يسعى بالتالي
وتقسيماته ،وليس ُم
ً
إلستبداله يف الدورة ُ
ّ
املقبلة.
وبغض النظر
ّ
عن األسباب واخللفيات ،ال
أن دائرة
شك ّ
ُ
توسعت
احلالي
اإلنتخابي
املعارضني للقانون
ّ
جائزا ما إذا
أكثر فأكثر ،حبيث صار السؤال
ً
النيابية ُ
املقبلة ُ
كانت اإلنتخابات
قررة يف
ّ
امل ّ
أيار من العام  ،2022ستجري يف موعدها،
ّ
واألهم ما إذا كان
مرة
ّ
ّ
سيتم تغيري القانون ّ
أن القانون اإلنتخابي األخري
جديدة ،باعتبار ّ
ً
ً
سابقا(.)2
قانونا
كان قد أسقط بدوره
ُ
«املستقبل» بتغيري القانون اإلنتخابي
ورغبة
احلالي ،تتقاطع مع رغبة ممُ اثلة من قبل «
احلزب التقدمي اإلشرتاكي» الذي فقد بدوره
عددا ال بأس به من مقاعد كتلته النيابية
ً
خالل اإلنتخابات األخرية ،بعد أن كانت الكلمة
الفصل له يف الشوف وعاليه ،مع القوانني
أن حركة «أمل» اليت
اإلنتخابية السابقة .حتى ّ
ّ
احلالي
اإلنتخابي
يتسبب هلا القانون
مل
بأي
ّ
ّ
أضرار ُتذكر ،شأنها يف ذلك شأن «حزب
اهلل»،
تقدمت عرب كتلة «التحرير والتنمية»
ّ
بإقرتاح لتعديل القانون احلالي ،جلهة الذهاب
إىل إعتبار لبنان دائرة
إنتخابية واحدة على
ّ
أساس
النسبية( ،)3وذلك بهدف إضعاف
ّ
قوى
ومساعدة قوى أخرى.
سياسية ُ
ّ
أن العديد من القوى
لكن للتذكري ،ويف حني ّ
ُ
«املقاومة
السياسية املحَ سوبة على حمور
ّ
ُ
واملمانعة» أبدت دعمها املبدئي إلقرتاح
القوى
مواقف
جاءت
«أمل»،
املسيحية حذرة
ّ
إزاء توقيت طرح تغيري قانون اإلنتخابات ،مع
«التيار الوطين
تسجيل ُمعارضة من قبل كل من
ّ
ُ
ملا
اللبنانية»،
احلّر» و»القوات
يتم طرحه من
ّ
ّ
أن القوى َ
املذكورة تعترب
والسبب
تعديالت.
ّ
أن توسيع الدوائر اإلنتخابية ،أكان وفق طرح
ّ
«أمل» أي ليكون لبنان دائرة واحدة ،أو وفق
ُ
«املستقبل» أي ليكون لبنان
طرح
مقس ًما إىل
ّ
ملحُ
دوائر إنتخابية حبجم ا افظات ،يستهدف
نسبيا ،وغري
املسيحية القليلة العدد
الطائفة
ً
ّ
امل ّ
ُ
جغرافيا يف مناطق محُ ّددة-كما هي
ركزة
ً
حال باقي الطوائف واملذاهب .ويعترب ُمعارضو
أن إعتماد
إقرتاح كتلة «التنمية والتحرير»ّ ،
ُ
املقفلة على ُمستوى لبنان ،يمُ ّثل
اللوائح
ويعيد ما إصطلح على
الناخبني،
إلرادة
ضربا
ً
ُ
اإلنتخابية» إىل الواجهة.
«احملادل
تسميته
ّ
وذهب بعض املحُ ّللني إىل إعتبار إسقاط
«الصوت التفضيلي» ّ
بأنه يستهدف إسقاط

احلر» الوزير السابق 
«التيار الوطين
رئيس
ّ
ّ
شخصيا.
ل

باسي
جربان
ً
اإلقتصادية
اهلموم
أن
صحيح
األحوال،
كل
يف
ّ
ّ
ة
واملالي
واملعيشية هي الطاغية يف املرحلة
ّ
ّ
أن كل املواضيع
السياسية
الراهنة ،حيث ّ
ّ
ّ
لكن
متأخرة،
تأتي يف مرحلة
أن مطلب
األصح ّ
ّ
ّ
ُ
املبكرة مرفوع من قبل احلراك
اإلنتخابات
ّ
كأولوية ُمطلقة .وال ُمؤشرات عن
يب
الشع 
ّ
نية يف تقديم موعد اإلنتخابات لدى أي جهة
ّ
لكن ُ
ّ
احلالية
املعطيات
سياسية،
تؤشر إىل
ّ
ّ
ّ
أن خالفات كبرية ستقع يف املرحلة ُ
املقبلة،
ّ
بشأن مسألة القانون اإلنتخابي .والسبب
سياسية
أن قوى
عدة ستضغط لتغيري
ّ
ّ
ّ
القانون احلالي ،بينما ستدافع عنه قوى
إما بشكل ُمباشر أم غري ُمباشرة عن
أخرىّ ،
طريق تقديم قوانني ُمقابلة ،ليحتدم اخلالف
ولتسقط كل محُ اوالت التغيري دفعة واحدة،
تؤدي هذه اإلختالفات
من دون إستبعاد أن
ّ
إىل تطيري موعد اإلنتخابات! وبعكس ما هي
السياسية
عليه التحالفات
إن ُمناقشة
حالياّ ،
ً
ّ
قانون اإلنتخابات يف املرحلة ُ
املقبلةُ ،
ؤدي
ست ّ
إىل إعادة متوضع لكثري من القوى.
ويف هذا السياق ،من ُ
«التيار
رجح أن يلتقي
امل ّ
ّ
الوطين ُ
احلّر» و»القوات» مجُ ّد ًدا على رفض
تهميش ُ
التصدي
كون املسيحي ،من خالل
ّ
امل ّ
ُ
إنتخابية ُتذيب ُ
املشرتك لطروحات
همش
وت ّ
ّ
ُ
دوائر
من
ض
املسيحي
الصوت
إنتخابية
ّ
واسعة ،وهما سريفضان العودة إىل الوراء
على ُمستوى التمثيل املسيحي يف
السلطة
ُ
حتسن
التشريعية ،والذي كان قد
كثريا خالل
ّ
ً
ّ
اإلنتخابية األخرية.
الدورة
ّ
ُ
ُ
يف املقابل ،سيتالقى
«تيار املستقبل» مع
ّ
حركة «أمل» وبعض القوى
احلزبية من فريق
ّ
اإلنتخابية،
« 8آذار» على توسيع الدوائر
لكن
ّ
ّ
هؤالء سيختلفون على تفاصيل القانون .وهذه
ُ
التفاصيل
حدد موقع احلزب اإلشرتاكي
ست ّ
الراغب بدوره بتغيري القانون احلالي ،لكن
بشرط تعزيز فرص فوزه يف «اجلبل».
رجا يف الدفع حنو هذا
وسيكون «حزب اهلل» محُ ً
ألنه من غري ُ
إنتخابياّ ،
اخليار أو ذاك
املمكن
ً
إرضاء حليفه «الربتقالي» ،ويف الوقت نفسه
ّ
اإلستجابة لطلبات توسيع الدوائر،
والتخلي
عن «الصوت التفضيلي»–كما يرغب حلفاء
«احلزب».
يف ُ
لبنان
إن
تام،
اخل
سيواجه خالل السنوات
ّ
ُ
ً
ُ
ُ
إقتصادية
القليلة املقبلة ضغوطا
ومالية
ّ
ّ
وإجتماعية هائلة ،وهو لن يكون
قادرا
ّ
ً
حتمل صراعات
على
وازية ألزمته
ّ
ّ
سياسية ُم ّ
املعيشية
املصريية .لكن لألسف ،قانون
ّ
ّ
سي ّ
اإلنتخابات
شكل مادة خالفية حادة،
ُ
ستطفو على السطح يف ُ
املستقبل غري البعيد،
يف الوقت الذي حيتاج لبنان إىل أكرب قدر من
ّ
لتجنب اإلنهيار!.
اإلستقرار السياسي

( )1جاء يف الدُستور« :تجري اإلنتخابات النيابيـّة
وف ًقا لقانون إنتخاب جديد على أساس املُحافظة،
يُراعي القواعد التي تضمن العيش املُشرتك بني
اللبنانيّني ،وتؤمّن صحّة التمثيل السياسي لشتى
فئات الشعب وأجياله ،وفعالية ذلك التمثيل ،بعد
إعادة النظر يف التقسيم اإلداري يف إطار وحدة
األرض والشعب واملؤسـّسات».
( )2كان ينصّ على أن تجري اإلنتخابات وفق
التصويت األكثري مع تقسيم لبنان إىل  26دائرة
إنتخابيـّة على أساس القضاء ،ومع تقسيم بريوت
إىل ثالث دوائر إنتخابيـّة.
( )3وينصّ اإلقرتاح أيضًا على إعتماد لوائح
إنتخابيّة مُقفلة ،وعلى خفض سنّ اإلقرتاع إىل
 18سنة ،وعلى إضافة ستة نوّاب يـُ ّ
مثلون دول
اإلغرتاب ،وإعتماد «كوتا» نسائيّة مُلزمة يف اللوائح
اإلنتخابيّة.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818

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

CEDAR DRIVING SCHOOL

Free measure and quote

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

9743 8897

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

0407 405 846
9740 5846

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة
ودهان السيارات االتصال بـ
وليد0412952507 :
عدنان0424778667 :

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

تسعرية مجانية

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

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

صفحة 13

Saturday 22 February 2020

الـسبت  22شــباط 2020

Page 13

مـقاالت وتـحقيقات

سـعر الصـرف بـال قـيود
محمد وهبة

منذ أكثر من مثانية أشهر يشهد سعر صرف
اللرية مسارًا احنداريًا ،انتهى أمس إىل اخنفاض
بقيمة اللرية مقابل الدوالر بلغت نسبته %62.5
مقارنة بالسعر الرمسي ،ما يعين مزيدًا من
الفقر والبطالة ،فيما ينتظر لبنان وصول فريق
صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة تقنية
تتيح له اختاذ قرار بشأن االستمرار يف سداد
ّ
التخلف عنها وإعادة هيكلتها.
الديون أو
«ال داعي للهلع اللرية خبري» .هي العبارة األكثر
شهرة اليوم على مواقع التواصل االجتماعي
وعلى طاوالت املقاهي ويف الصالونات.
ّ
للتهكم على حاكم مصرف لبنان رياض
تستخدم
سالمة ورئيس مجعية املصارف سليم صفري،
يدعي أن
وكل مسؤول آخر ّ
ادعى أو ما زال ّ
اللرية خبري .فال أحد ينسى كيف أن سالمة اجتمع
بالصرافني قبل بضعة أسابيع وفرض عليهم
التقيد بسعر  2000لرية لكل دوالر .يومها
ّ
ضرب برجله أرض الطابق السادس يف مصرف
لبنان .خرج أعضاء نقابة الصرافني من مكتب
سرهم .يف اليوم التالي
سالمة يضحكون يف
ّ
ّ
انشقت عن السوق املوازية لدى الصرافني،
سوق جديدة هي «السوق السوداء» فأصبح
لدينا ثالث تسعريات للرية :السوق النظامية
(بني مصرف لبنان واملصارف) ،والسوق
املوازية (عند الصرافني) والسوق السوداء حيث
كل شخص ميكنه بيع الدوالر وشراؤه ،سواء
كان موظفًا يف مصرف أم صاحب حمل صرافة أم
فردًا عاديًا أم صاحب شركة… ّ
لعل سالمة اعتقد
أن السياسات النقدية تدار بضربات األرجل يف
ّ
ولعله أيضًا اعتقد أن الناس ال تزال
األرض،
تصدق ما قاله يف مقابلة متلفزة عشية التجديد
ّ
له يف حاكمية مصرف لبنان« :طاملا أنا موجود
اللرية خبري» .هل هي فع ًال خبري؟
يف الواقع ،هناك الكثري من املواقع اليت تنشر
يوميًا تقلبات سعر صرف اللرية يف السوق
ّ
دقة موقع
السوداء ،لكن أبرزها وأكثرها
« »Lebaneselira.orgالذي يستخرج يوميًا ويف
أوقات خمتلفة أسعار مبيع الدوالر وشرائه عند
عدد من الصرافني يف خمتلف املناطق .يعرض
هذا املوقع ثالثة أسعار للرية مقابل الدوالر:
يف السوق النظامية سعر الدوالر ثابت عند
 1507.5لريات وسطيًا ،ويف السوق املوازية
حيدد املوقع سعر الشراء بـ2000
عند الصرافني ّ
لرية من دون ذكر سعر املبيع ،والسعر الثالث
يف السوق السوداء حيث السعر يوم أمس بدا
كاآلتي :عند العاشرة صباحًا كان سعر شراء
الدوالر  2375لرية وكان سعر مبيعه 2450
لرية ،وعند الواحدة والنصف بعد الظهر صار
سعر الشراء  2450لرية وسعر املبيع  2525لرية.
عمليًا ،فإن السعر الوسطي ليوم أمس مبيعًا
وشراء ،يبلغ  2450لرية مقابل الدوالر الواحد،
ً
أي أعلى بقيمة  942.5لريات مقارنة مع السعر
احملدد من مصرف لبنان بنحو 1507.5
النظامي
ّ
لريات وسطيًا ،أو بنسبة زيادة تبلغ .%62.5
إذًا ،كما يظهر ،فإن اللرية ليست خبري أبدًا.
عمليًا ،هذه التقلبات يف السعر ال تشغل بال
املتابعني الذين بات واضحًا لديهم منذ منتصف
السنة املاضية أن املسار االحنداري لسعر
اللرية سيطر على السوق .ويشري هؤالء إىل أن
األحداث املرتابطة مع سعر اللرية هي السبب
املباشر هلذه التقلبات ،كالذي حصل منذ يومني
بعد إعالن شركة طريان الشرق األوسط بيع
تذاكر السفر بالدوالر األمريكي (قبل أن ترتاجع
لكن هناك أسبابًا بنيوية تدفع
يف اليوم نفسه)،
ّ
يف هذا االجتاه منذ فرتة طويلة؛
ّ
تقلص احتياطيات مصرف لبنان بالعمالت
فمع
األجنبية من  35.5مليار دوالر يف نهاية  2018إىل
ّ
وتدخل مصرف
 29.5مليار دوالر يف نهاية 2019
لبنان بائعًا للدوالر بقيمة  3مليارات دوالر بني
حزيران  2019وأيلول  ،2019وصو ً
ال إىل فقدانه
حنو  500مليون دوالر بني أول شباط 2020
واخلامس عشر منه ،ورغم احتساب  5.7مليارات
دوالر من سندات اليوروبوندز اليت حيملها مصرف
لبنان يف حمفظته ضمن احتياطيات مصرف لبنان

غابة حما ّل السوبرماركت:

«كـل مـني سـعرو إلــو»!
رضـا صـوايا

ارتفعت معدالت الدولرة من  %69.8يف نهاية
 2018إىل  %75يف نهاية ( 2019هيثم املوسوي)

بالعمالت األجنبية ،ومع ازدياد التزامات مصرف
لبنان بقيمة  800مليون دوالر يف هذه الفرتة…
بدأت تتكشف ظواهر متصلة بسعر الصرف نامجة
عن ضعف قدرة مصرف لبنان يف الدفاع عن
السعر املدعوم ،أي السعر املعلن منه ومعمول
به فقط لدى املصارف ،من أبرزها نشوء ثالثة
أسواق لسعر الصرف ،وفرض املصارف قيودًا
وضوابط على حرية سحب األموال وحتويلها… كل
ذلك زاد من هلع أصحاب احلسابات املصرفية
حتويل
إىل
وجلأوا
أمواهلم من اللرية إىل
فارتفعت
الدوالر،
معدالت الدولرة من
 %69.8يف نهاية
 2018إىل  %75يف
نهاية .2019
عمليًا ،مل يعد هناك

األموال املوجودة
لدى مصرف لبنان
بالدوالر باتت أقل
من التزاماته تجاه
املصارف بأكثر من
 40مليار دوالر

استقرار يف سعر صرف اللرية .وبات السعر
ينخفض ويرتفع ربطًا بأحداث يومية ليس
بالضرورة أن تكون مالية واقتصادية ،وإن كان
تأثري األحداث املالية أكرب ،مثل إعالن شركة
طريان الشرق األوسط اململوكة من مصرف لبنان
أنها ستبيع تذاكر السفر بالدوالر ،ومثل احلديث
عن التوقف عن سداد سندات اليوروبوندز أو
االستمرار يف دفعها.
األمر األخري ،أي التوقف عن الدفع أو االستمرار
فيه ،يستحوذ على نقاش واسع بني مؤيد
ومعارض .حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
واملصارف يريدون االستمرار يف الدفع ،ولو من
حساب املودعني أنفسهم .فاألموال املتوافرة
لدى مصرف لبنان بالدوالر ،أي احتياطياته،
هي أقل من التزاماته جتاه املصارف بأكثر من
 40مليار دوالر ،واملصارف مل يعد بإمكانها
الدفع للمودعني بالدوالر ،وبدأت ختفض سقف
السحوبات املمنوحة هلم إىل أدنى احلدود (200
دوالر أسبوعيًا) .تقنيًا ،هناك حالة إفالس واسعة
بني مصرف لبنان واملصارف من دون أن يضاف
ّ
املتعثرة والسعر السوقي
إليها حجم القروض
لسندات اليوروبوندز اليت حتملها املصارف،
وباتت قيمتها أقل من قيمة االستثمار فيها بنحو
 9مليارات دوالر.
رغم ذلك ،ال يزال النقاش دائرًا حول الدفع
أو التخلف عنه .وقد طلب لبنان مساعدة تقنية
من صندوق النقد الدولي ،ووافق هذا األخري
على إرسال رئيس مهمة يعاونه اثنان من أجل
تقديم هذه املساعدة .فريق صندوق النقد يصل
إىل بريوت مساء األربعاء ،ويبدأ اجتماعاته يف
يقدم الصندوق
لبنان يوم اخلميس .يتوقع أن
ّ
املساعدة من خالل حتليل استدامة الدين العام
الذي يظهر أن هذا الدين بات خارج السيطرة ،ما
يوجب إعادة هيكلته .ستكون هذه النتيجة اليت
سيقرر على أساسها لبنان التوقف عن الدفع
ّ
أو االستمرار فيه .اخلوف من أن صندوق النقد
سيقدم نصيحة للحكومة بزيادة الضرائب ،وأن
يقرتح خفض سعر اللرية بشكل رمسي ،ما يعين
كارثة اجتماعية واقتصادية.

ّ
حمال
تتنافس
ا لسو بر ما ر كت
نهش
على
ا للبنا نيني
وقضم ما ّ
تبقى
رواتبهم
من
(إذا
املتآكلة
كانوا ال يزالون
يعملون) .وبدل
ينصب تفكري
أن
ّ
هؤالء ،يف هذه
الظروف ،على
كيفية تأمني ما
يأكلونه ،بات
ّ
جتنب أن
همهم
يؤكلوا أحياء يف
مساخل املتاجر.

(مروان طحطح)

األمر مل يعد مرتبطًا بغالء األسعار باملطلق
والذي بات «أمرًا واقعًا» ،بل بفرق سعر
املنتج نفسه بني سوبرماركت وآخر ،وبفوارق
هائلة قد تصل إىل آالف اللريات ،يف ظل
ضعف الرقابة وشلل القضاء املتقاعس عن
القيام بواجباته.
يف أحد حمال السوبرماركت الكربى ،اعرتض
أحد املسؤولني على تصوير بعض املنتجات
بذريعة أن «بعض املؤسسات املنافسة تعمد
إىل إرسال موظفني لتصوير أسعارنا ومقارنتها
بأسعارهم».
وهذا وحده كاف الكتشاف أن حتديد األسعار
علمية وحسابية
ال يرتبط بالضرورة بشروط
ّ
باملطلق ،بل خيضع لألهواء أيضًا .وهو ما
تؤكده املديرة العامة لوزارة االقتصاد عليا
عباس بالقول إن «احتساب األسعار ليس باألمر
السهل» .وحبجة «أننا لسنا بلدًا اشرتاكيًا ،فال
صالحية لنا كوزارة يف التسعري ما عدا سعر
ربطة اخلبز والفروج» حبسب عباس ،يسرح
ويسعر كل منهم على هواه.
التجار وميرحون
ّ
فيما دور الوزارة يقتصر على «مراقبة هوامش
األرباح.
وحنن مل حنصر أنفسنا يف هذا اجملال مبرحلة ما
بعد االنتفاضة الشعبية يف  17تشرين األول،
بل نقوم مبراقبة هوامش األرباح على املنتجات
منذ ما قبل متوز .»2019
«نعيش يف مرحلة الفوضى الشاملة ،والتجار
يتصيدون الناس» وفقًا لرئيس مجعية محاية
ّ
املستهلك زهري برو ،وهذا «نتيجة طبيعية
للنظام االقتصادي اللبناني املافيوي،
ولرفض التجار واألحزاب الطوائفية لقانون
املنافسة».
ّ
يتبضع
أما احلل حبسب عباس فهو يف «أال
الناس من املتاجر اليت تبيع بأسعار مرتفعة،
وليبحثوا عن األرخص» .لكن املشكلة تكمن
حبد
يف أن البحث عن األرخص مهمة شاقة
ّ
ذاتها .إذ ال ميكن القول إن أسعار سوبرماركت
ما أعلى باملطلق من أسعار سوبرماركت آخر.
وحبسب جولة للزميلة «األخبار» ،جيب النظر
إىل األمور باملفرق وليس باجلملة ،وحبسب
كل منتج على حدة ،ما يفرض القيام مبهمات
استقصائية للبحث عن األوفر والسعر
ّ
شاقة،
«اللقطة» .وهذه مهمة وإن كانت
إال أنها مثمرة وخصوصًا للمشرتيات الكثرية
ّ
كالتبضع أول الشهر ألن الفروقات قد تكون
بعشرات آالف اللريات.
فعلى سبيل املثال ،يصل الفارق يف سعر
علبة بازالء حبة اكسرتا صغرية مع جزر صغري
حجم  800غرام من «الوادي األخضر» ،بني
سوبرماركت وآخر ،إىل ثالثة آالف لرية! ويبلغ
الفارق يف سعر غسول للجسم «ديتول» حجم
 500إىل  6500لرية لبنانية.
تبينها جولة سريعة على عدد
هذه وغريها
ّ

من حمال السوبرماركت يف حماولة ملقارنة
أسعار بعض املنتجات ،علمًا بأن اختيار احملال
واملنتجات كان عشوائيًا وغري مستند إىل أي
معلومات مسبقة أو شكاوى ،مع احلرص على
التدقيق يف وزن املنتج وحجمه ،وخصوصًا
أن بعض الفروقات الطفيفة أحيانًا قد تؤثر
بشكل جذري على اخلالصات (مث ًال صابونة من
العالمة التجارية نفسها تتوافر حبجم  120غرامًا

و 125غرامًا وهو
أمر يستحيل متييزه
بالعني اجملردة).
الالفت يف هذا
اإلطار إشارة عباس
إىل أن «بعض
حمال السوبرماركت
تبيع بسعر الكلفة،

حرّر مراقبو وزارة
االقتصاد حواىل
 1600مخالفة ذهب
منها  600محضر إىل
القضاء الذي لم يبتّ
أيـّاً منها

ما يطرح تساؤالت حول مدى جودة املنتج وهل
هناك من عمليات تهريب تتم؟»
وحبسب املديرة العامة لوزارة االقتصاد،
تتصرف حمال السوبرماركت على قاعدة «يا
عنرت مني عنرتك؟
ردني» .فال نظام الرقابة
عنرتت وما حدا ّ
فعال ،وال القضاء يقوم بواجباته ،مشرية اىل
حرر مراقبو الوزارة حواىل
أنه «عام ّ ،2019
 1600خمالفة ،ذهب منها  600حمضر إىل
أي واحد منها» .وتشكو
القضاء الذي مل ّ
يبت ّ
عباس من غياب صالحيات الوزارة ومراقبيها،
«فإرسالنا احملاضر إىل القضاء أشبه برتهيب
املخالفني مبسدس مياه.
إذ تنام امللفات بني عامني و 3أعوام أو متوت
مبرور الزمن» .أما احلل فأن «يكون لنا كوزارة
صالحية حترير غرامات فورية حبق املخالفني»،
وهو ما حبثته سابقًا جلنة اإلدارة والعدل برئاسة
النائب الراحل روبري غامن والقى موافقة أغلب
الكتل النيابية ،إال أن املفارقة كانت باعرتاض
القضاء ،حبسب عباس .أما احلديث عن زيادة
ٍ
كاف.
عدد املراقبني لتفعيل العمل «فغري
ما حنتاج إليه هو أن يكون لدينا عمل مجاعي
وعلى مدار الساعة ألن املراقبني يعملون ضمن
الدوام الرمسي»
يعد جزءًا
ورغم شكواه من القضاء «الذي
ّ
من املؤسسات اليت فشلت يف الدفاع عن
املواطنني وهو تابع لألحزاب ولسياساتها
يشدد برو على ضرورة
االقتصادية»،
ّ
«مواصلة الضغط على القضاء ألداء دوره،
وإال فإن شريعة الغاب هي اليت ستسود».
ّ
وذكر ّ
قدمته اجلمعية ويرتكز على  4نقاط،
حبل ّ
هي :توسيع األمن االجتماعي والغذائي ليشمل
ّ
تولي
اللحوم واألجبان واأللبان واحلبوب،
الدولة مسؤولية االسترياد ،استخدام اللرية
يف مجيع املعامالت الداخلية ووقف االحتكارات
وتعزيز املنافسة.
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مـقاالت وتـحقيقات

تراجع تركيا والفصائل إىل عمق إدلب :انهيار خطوط دفاع «الري َف نْي» خيارات تركيا يف سوريا
حسني األمني

محمد نور الدين

ّ
مسلح أجنيب من «احلزب الرتكستاني»
يقود دبابة روسية يف إدلب ،كان قد
غنمها املسلحون سابقًا (أ ف ب )
دفاعات
انهارت
الفتة،
بسرعة
ّ
املسلحة اليت عملت على
الفصائل
بنائها لسنوات طويلة .خط الدفاع
امتد من ريف إدلب اجلنوبي
الذي
ّ
الشرقي ،إىل أرياف حلب اجلنوبية
ّ
يتبق
الغربية ،والشمالية الغربية ،مل
منه شيء اليوم ،بعد شهر على انطالق
العملية األخرية .وإىل داخل حمافظة
إدلب ،تراجعت الفصائل اىل حيث
حددت القوات الرتكية خط دفاع ثانيًا،
ّ
قد يكون األخري قبل احلدود السورية ـــ
الرتكية .ويف اليومني األخريينّ ،
متكن
اجليش السوري من إغالق ثغرة حلب
الشمالية الغربية بشكل كامل ،حيث
ّ
املسلحني إىل خارج املدينة ،وإىل
أبعد
ً
أقصى ريفها ،لتصبح آمنة متاما ،ألول
مرة منذ اندالع احلرب السورية.
ّ
متوقعًا ،حقق اجليش
بأسرع مما كان
السوري وحلفاؤه اجلزء األكرب من

مع تقدّم الجيش السوري يف ري َفي حلب وإدلب ،تعرّض الصلف الرتكي لهزّات عنيفة وخسارة
جنود مرتني يف أسبوع واحد (أ ف ب )

األهداف العملياتية للعملية العسكرية اليت انطلقت يف ريفي
إدلب وحلب ،منذ ما يقارب شهرًاّ .
متكن اجليش يف هذا الوقت
القصري من فتح الطريق الدولي حلب ـــ محاة ( ،)M5والسيطرة
شرقيه ،إضافة إىل توسيع السيطرة
الكاملة على كل ما يقع
ّ
غربي الطريق إىل حنو  10كلم ،والسيطرة على ما يؤمن احلماية
له من أي هجمات أو حماوالت قطع بالنار .كذلك ،عمد اجليش
سد كل الثغرات العسكرية
السوري وحلفاؤه ،بشكل واضح ،إىل ّ
اليت كانت تشكل خطرًا على مدينة حلب وضواحيها القريبة .ويف
اليومني األخريينّ ،
متكن اجليش من السيطرة ،بسرعة استثنائية،
على كامل اخلاصرة الغربية ،والشمالية الغربية ،ملدينة حلب،
ّ
شكلت التهديد األكرب للمدينة.
واليت لطاملا
ّ
شكلت املشهد احلالي،
ويف استعادة لسياق التطورات اليت
يروي مصدر عسكري رفيع املستوى ،يف حديث إىل «األخبار»،
أن القيادة الرتكية «أصابها إرباك شديد قبيل سيطرة اجليش
السوري على مدينة سراقب االسرتاتيجية» ،شرقي مدينة إدلب،
الدوليان ( .)M4,M5ويضيف املصدر
حيث يلتقي الطريقان
ّ
العسكري أن «أنقرة أدركت أن الفصائل املسلحة لن تستطيع
وقف تقدم اجليش وحلفائه ،خصوصًا يف ظل القدرة النارية اليت
قررت التدخل» .وقامت بنشر نقاط
يؤمنها اجلانب الروسي ،لذلك ّ
حول مدينة سراقب من اجلهات األربعّ ،
ظانة أن وجود عسكرييها
سيثين اجليش عن الدخول إىل املدينة ،لكي ال يشتبك معهم.
ّ
«حترك اجليش يف تلك
يعلق املصدر العسكري هنا بالقول إن
ّ
ّ
التف حول سراقب جلهة الغرب،
اللحظة كان ذكيًا وشجاعًا ،حيث
ودخل بلدة النريب ،واقرتب من مدينة إدلب أكثر ،أي ضاعف
التهديد ،ثم عاود الدخول إىل سراقب ،وعرب من بني النقاط
فرد على االستهداف وأوقع جنودًا أتراكًا
الرتكية اليت استهدفتهّ ،
قتلى» .بعد ذلكّ ،
تيقن اجليش الرتكي أن وجود عسكرييه يف
ّ
يشكل عائقًا جديًا ،بل سيكونون
حماور تقدم اجليش السوري لن
أهدافًا سهلة ،فانتقل إىل مرحلة أخرى ،وهي «زيادة التسليح
كمًا ونوعًا ،والتحشيد أكثر ،إضافة إىل املشاركة يف عمليات
ّ
ّ
ثان».
القصف الدقيق ،والتغطية النارية ،واإلعداد
خلط دفاع ٍ
يضرب قائد ميداني شارك يف عملية حترير ريف حلب اجلنوبي
مثا ً
ال على املساهمة الرتكية املباشرة يف قتال اجليش ،قبل
االنتقال إىل مرحلة القصف املباشر .فيقول إنه بعدما سيطر
اجليش السوري وحلفاؤه على بلدة زيتان جنوبي خان طومان،
مساء واستعادوها ( )...لكن ما ال مل ُيقل
«هامجها املسلحون
ً
حينها ،هو أنهم انتقلوا إىل خط التماس على منت اآلليات الرتكية
متوجهة إىل نقطة املراقبة يف العيس ،حيث أنزهلم
اليت كانت
ّ
اجلنود يف نقطة قريبة ليبدؤوا هجومهم ،ثم أكملوا طريقهم
ّ
«مسلحي
حنو العيس» .ويؤكد القائد امليداني لـ»األخبار» أن
الفصائل ،من اجلنسية السورية ،مل يقاتلوا قتا ً
ال جديًا يف معارك
ّ
املسلحون األجانب،
شرقي الطريق الدولي ،بل من قاتل هم
وخصوصًا احلزب الرتكستاني» .كذلك ،فإن القوات الرتكية
اليت عززت انتشارها غربي الطريق الدولي ،تشارك باستمرار يف
عمليات قصف مواقع اجليش السوري ،حيث يقول القائد امليداني
مترر رماياتها بني رمايات املسلحني ،ولكنها
إن «املدفعية الرتكية ّ
تقصف أهدافًا دقيقة» ،كما تدعم هذه القوات املسلحني بأسلحة
«أوهلا قبضات ضد الدروع (تاو) ،وليس آخرها رامجات
نوعية ّ
واملدرعات» .وأشارت تقارير
الصواريخ الدقيقة ،والدبابات
ّ
روسية إىل أنه يف األيام األخرية «وصل عدد الدبابات يف إدلب
إىل  ،70و 200مدرعة ،و 80مدفعا تركيًا».

وبالنظر إىل الوضعية امليدانية اليت أقفل عليها يوم أمس ،يظهر
واضحًا ّ
ّ
املسلحني إىل
متكن اجليش السوري من دفع خط دفاع
عمق حمافظة إدلب ،بعدما كان لسنوات يف األطراف .وهنا،
وجه
يشري املصدر امليداني إىل أن «اجليش الرتكي ،أخريًاّ ،
ّ
املسلحني إىل االنسحاب من املناطق املتامخة ملدينة حلب ،كذلك
من املناطق القريبة من الطريق الدولي من اجلهة الغربية».
والدافع وراء هذا التوجيه هو أن «الرتكي أدرك أن ال إمكانية
عسكرية ملقاومة تقدم اجليش يف غرب ومشال غرب حلب»،
لذلك عمل األتراك على «إنشاء خط دفاع جديد ،عبارة عن مواقع
متتد
عسكرية تركية وحوهلا حتصينات ونقاط انتشار للمسلحني،
ّ
من دارة عزة يف ريف حلب الغربي ،نزو ً
ال إىل ترمانني يف ريف
إدلب الشمالي ،ثم التوامة وكفركرمني واألتارب ،وصو ً
ال إىل
معرة النعسان وتفتناز شرقي مدينة إدلب ،ثم أرحيا وكفرنبل
ّ
جنوبي املدينة» .وتشري التحركات العسكرية الرتكية إىل أن
أنقرة تتوقع مزيدًا من التقدم للجيش السوري ،حيث يظهر من
توزع قواتها ،وتشكيل خط دفاع جديد ،أنها تتوقع تقدمًا سوريًا
ّ
عزة ثم أطمة على احلدود مع تركيا ،وبالتالي عزل إدلب
دارة
حنو
ّ
ّ
عن مناطق سيطرة «درع الفرات» مشا ً
تتوقع القوات
ال .كذلك،
الرتكية أن يتابع اجليش تقدمه حنو مدينة األتارب ثم حنو معرب
ّ
متوقع ،هو من سراقب حنو
باب اهلوى ،إضافة إىل حمور ثالث
أرحيا ثم جسر الشغور ،وبالتالي السيطرة على طريق حلب ــــ
ّ
حتققت التوقعات الرتكية ،فإن اجليش السوري
الالذقية .وإذا
يكون بذلك حياول عزل احملافظة عن حميطها ،وتقسيمها إىل
حماور معزول بعضها عن بعض ،وبالتالي يسهل قضمها تباعًا.
ّ
املتعلقة بضرورة
وباحلديث عن التهديدات الرتكية ،وخصوصًا تلك
انسحاب اجليش السوري إىل خلف نقاط املراقبة الرتكية ،أو
حترك تركي عسكري ،يؤكد ضابط رفيع املستوى يف
فليكن
ّ
اجليش السوري أن «ال جمال لالنسحاب من أي نقطة وصلنا
إليها ،بل سيتفاجأ العدو الرتكي بأننا سنتقدم منه أكثر يف
األيام املقبلة» .ويعيدنا الضابط الرفيع إىل عملية نبع السالم»
الرتكية يف شرقي الفرات ،حيث «رفع أردوغان سقف تهديداته
مرارًا ،ووضع خططًا وأقام محالت إعالمية ،ثم رضي من الروسي
بأقل مما كان يطلب بكثري» .ويؤكد الضابط أن «من غري املتوقع
ــ حاليًا ـــ أن حيصل اشتباك واسع مع القوات الرتكية يف إدلب»،
مشريًا إىل أن «اجلانب الروسي حذر جدًا يف هذا اخلصوص».

مدينة حلب «آمنة تماماً»

ّ
حقق اجليش السوري ،أمس ،إجنازات كربى يف ريف حلب
الشمالي ،والشمالي الغربي ،إذ استعاد السيطرة على منطقة
ال ،وصو ً
اللريمون مشا ً
ال إىل بلدة بيانون القريبة من بلدتي نبل
والزهراء يف ريف حلب الشمالي الغربي ،ما يعين إحكام السيطرة
على أوتوسرتاد غازي عنتاب من دوار اللريمون ،وصو ً
ال إىل
تقدمه باجتاه
منطقة تل رفعت ومرعناز .كذلك ،تابع اجليش
ّ
ّ
املسلحني إىل الغرب من حلب ،وبسط سيطرته على قرية
مناطق
املنصورة وتلة شوحينة االسرتاتيجية .ودخلت قوات اجليش إىل
ساحة النعناعي ،ومنطقة دوار املالية ،ومبنى اخلدمات الفنية
والقصر العدلي القديم ومبنى اهلالل األمحر يف منطقة مجعية
ّ
املطلة على ذلك اجلزء من
الزهراء ،إىل جانب صاالت اللريمون
احلي ،ما يعين تأمني حميط مدينة حلب بالكامل بعد السيطرة على
ضهرة عبد ربه مشال املدينة .وخرج أهل مدينة حلب إىل الشوارع
ال بالنصر الذي ّ
احتفا ً
حققه اجليش السوري ،حيث أصبحت مدينتهم
آمنة متامًا ،ألول مرة منذ اندالع احلرب السورية.

يواصل الرئيس الرتكي ،رجب طيب إردوغان ،تهديداته لسوريا،
ضد اجليش السوري.
وحتديد مواعيد نهائية للقيام بعملية عسكرية
ّ
حدد نهاية شباط مهلة النسحاب القوات السورية إىل
فبعدما كان ّ
يهدد بأنه إذا مل تلتزم سوريا
«حدود اتفاقية سوتشي» ،ها هو
ّ
باالتفاقية فقد يقوم بعمل عسكري قبل نهاية شباط .وعلى ما يبدو،
فإن إردوغان ،الذي راهن على أن تهرع موسكو إليه وتتوصل إىل
لرد الفعل الروسي
اتفاقية جديدة حتت التهديد ،ال يشعر بارتياح ّ
السليب ،ولذا زاد ضغطه على سوريا وروسيا بإرسال املزيد من
الدبابات والصواريخ واملدافع واجلنود إىل منطقة إدلب ،يف عملية
انتشار واحتالل استباقية ،بهدف خلق أمر واقع جديد .وإذ قال
إردوغان إنه سيعمل على «تنظيف سوريا من التنظيمات اإلرهابية
وظلم النظام» ،أعرب عن سروره بأنه «ميكن فعل ذلك بدعم
تقدمه
أصدقائنا» .ويف هذا ،كان يشري إىل الدعم الذي ميكن أن ّ
الواليات املتحدة و»حلف مشال األطلسي» واالحتاد األوروبي إىل
املتكررة الداعمة للموقف
تركيا ،خصوصًا بعد التصرحيات األمريكية
ّ
الرتكي.
ورأت صحيفة «صباح» الرتكية أن بإمكان واشنطن فعل الكثري يف
هذا اإلطار :من تسليح املعارضة ،إىل ضرب قواعد النظام احلساسة،
ّ
وصو ً
وذكرت بتصريح
ال إىل اقرتاحات جديدة لألمن القومي الرتكي.
وزير الدفاع ،خلوصي آقار ،الذي قال إنه «ينتظر دعمًا جديدًا وملموساً
من حلف مشال األطلسي» .وقالت الصحيفة إن من غري املنتظر أن
تقدم أوروبا دعمًا لرتكيا سوى الدعم املالي من أملانيا لالجئني
ّ
السوريني .واعتربت أن تركيا اضطرت إىل التعاون مع روسيا بسبب
سياسة واشنطن اخلاطئة جتاه سوريا ،مضيفة أنه يف حال قامت
توسع نفوذها يف
الواليات املتحدة بأخذ زمام املبادرة ،فبإمكانها أن ّ
سوريا ،ويف حال مل تقم بذلك فسيكون عبثًا البحث يف إعادة تصحيح
العالقات الرتكية  -األمريكية .لكن الكاتب باريش دوسرت ّ
حذر ،يف
صحيفة «مجهورييت» ،من أن استدعاء الواليات املتحدة ال يؤدي إىل
ّ
سيصعبه ،إذ إن واشنطن ترتاجع يف العامل ،ومل تستطع
حل ،بل
ّ
ّ
حتى اآلن حل مشكلتها مع إيران وكوريا الشمالية وفنزويال ،كما أنها
ال تريد سوى تقسيم دول املنطقة عرب التنظيمات اإلرهابية .و»من
ُيرد دعم حلف «مشال األطلسي» ،إمنا يستدرج التدخل األمريكي
واالنتداب األمريكي على تركيا ،وهذا جيب أال حيصل» كما قال.
ويف صحيفة «غازيتيه دوار» ،كتب متني يغني أن تركيا «ال ترغب
حل هلا ،وهي مل ّ
يف حسم املسألة السورية وإجياد ّ
أي مشكلة
حتل ّ
تورطت فيها .بعد مرور  46عامًا على االحتالل الرتكي لقربص ،ليس
ّ
من يعرتف بقربص الشمالية سوى تركيا .وكذلك بالنسبة إىل املشكلة
الكردية ال ّ
حل هلا بعد .ويف العراق توجد تركيا وال أفق هلذا الوجود.
واألمر ينسحب على سوريا حيث إن اسرتاتيجية إردوغان فيها هي
الالحل .وكم هو مؤسف أنه ينجح فيها» .من جهته ،انتقد أورخان
بورصه لي ،يف صحيفة «مجهورييت» ،اعتبار إردوغان سوريا شأنًا
ستستمر أداة
تركيًا داخليًا ،معتربًا أن هذا يعين أن احلرب يف سوريا
ّ
ً
أساسية الستمرار سلطته يف الداخل ،األمر الذي يناقض متاما شعار
أتاتورك «سالم يف الوطن سالم يف العامل» .ورأى أن إردوغان يضع
عربة احلرب أمام السالم ،وهو يريد بذلك أن ميحو صورة أتاتورك
التارخيية ،مضيفًا أن «ما يفعله هو حتويل اجلمهورية إىل جمرد إعالن،
فيما تتطابق سياساته مع الذهنية العثمانية» .وتابع أن ّ
كل ما يقوله
ويفعله إردوغان ،ومنه انتقاده «اتفاقية مونرتو» حول املضائق عام
 1936بل وتلميحه إىل تغيري النشيد الوطين وهجومه على ّ
مؤلفه حممد
عاكف إرصوي ،هو جمرد إقامة البنية التحتية لـ»تركيا اجلديدة» اليت
يريد أن حيتفل بها عام  .2023ويف هذا السياق ،تأتي «مسألة
كسب األرض يف سوريا لتوسيع حدود تركيا ،وذلك هو عصب
سياسة إردوغان يف سوريا منذ العام  .2011ومن الزاوية نفسها
ينظر إىل البلقان واآلن إىل ليبيا».
فعدد أربعة خيارات أمام تركيا:
أما الكاتب حممد علي غولر،
ّ
 -1اخليار األفضل :التعاون املباشر مع دمشق ،لكن كون حزب
ّ
يتخل عن أجندته اخلاصة فهو سيناريو غري
«العدالة والتنمية» مل
قابل للتطبيق.
 -2اخليار اجليد هو استمرار التعاون مع روسيا /ومنع الواليات املتحدة
من انتهاز الفرص.
 -3اخليار اخلاطئ هو الصدام بني تركيا وسوريا يف إدلب.
 - 4اخليار األكثر سوءًا هو أن تنهض تركيا للتعاون مع الواليات
املتحدة لتقسيم سوريا.
وحذر غولر من أن أنقرة ختطئ جبعل نفسها درعًا لإلرهابيني يف
إدلب ،وعليها أن تعرتف بسيادة دمشق على أراضيها وتتعاون
أي حرب تركية مع سوريا ستكون
معها
ّ
ضد اإلرهاب ،منّبهًا إىل أن ّ
الواليات املتحدة وإسرائيل أكرب الراحبني منها .و»ما قول مبعوث
ترامب لدى سوريا ،جيمس جيفري ،عن قتلى تركيا يف إدلب بأنهم
(شهداؤنا) سوى دموع متاسيح» كما رأى غولر ،خصوصًا أن مستشار
األمن القومي األمريكي ،روبرت أوبرين ،قال إنه ال يعتقد أن الواليات
املتحدة سوف تتدخل يف إدلب .أما اهلدف املركزي الذي يسعى إليه
إردوغان اليوم ،فهو إقامة كوريدور لـ»اجليش احلر» على أنقاض
الكوريدور الكردي .ولو مل يكن هدفه كذلك ،لكان دخل مع روسيا
منذ البداية يف مسار اتفاق مع األسد.

Saturday 22 February 2020
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مـقاالت وتـحقيقات

إسرائيل تنتظر التطبيع الكامل:

اكتمال القرن األفريقي  -اإلسرائيلي:

حنو «تأمني» اجلبهة البحرية اجلنوبية خـدعة التطـبيع توقـع بالـسودان
يحيى دبوق

عد لقاء رئيس حكومة
ُي ّ
اإلسرائيلي
العدو
مع
نتنياهو
بنيامني
رئيس «جملس السيادة»
االنتقالي يف السودان
عبد الفتاح الربهان،
جناحًا إسرائيليًا إضافيًا
يف مساعي التطبيع مع
األنظمة العربية ،اليت
باتت متتهن االنصياع شبه
الكامل والتبعية للثنائية
اإلسرائيلية  -األمريكية
إنهاء
إىل
الساعية
الفلسطينية.
القضية
كما أن اللقاء هو واحد
من مظاهر «قمة جبل
اجلليد» بني تل أبيب واألنظمة العربية ،واليت
ينضم
ممتدًا لسنوات.
ختفي وراءها عم ًال
ّ
ّ
السودان ،رمسيًا ،إىل قائمة متزايدة من الدول
العربية اليت حتابي إسرائيل ،يف مصداق ملا
يتحدث عنه املسؤولون اإلسرائيليون علنًا من
وجود اجتاه عام لدى دول عربية وإسالمية
وأفريقية حنو التطبيع« ،من أجل التخادم
البيين عرب العالقة القوية اليت تربط إسرائيل
والواليات املتحدة ،األمر الذي يتيح تعزيز
العالقات وتطبيعها مع الدول العربية ،وهو
تتسع دائرته ّ
ما ّ
باطراد يف السنوات األخرية»
(صحيفة «ماكور ريشون» .)2020/02/04
التقارب السوداني  -اإلسرائيلي بدأ فعليًا
قبل سنوات ،يف زمن الرئيس املخلوع عمر
قرر إيقاف عجلة تقاربه مع
البشري ،الذي ّ
إيران ،واالنسحاب من دائرة دعم القضية
الفلسطينية ،واالنضمام إىل ما تسميه إسرائيل
«احملور السنيّ املعتدل يف املنطقة» بقيادة
السعودية واإلمارات .وبعدما كانت اخلرطوم
مناصرة لفلسطني ،باتت أداة يف أيدي
ّ
ختلى عنها الحقًا.
«االعتدال العربي» الذي
هذه هي الركيزة اليت يعمل النظام اجلديد على
احملرك اإلماراتي الذي بات
بدفع من
استكماهلا
ٍ
ّ
مقاول التطبيع يف املنطقة .ولئن ُكتب الكثري
ِ
يسوق هلا النظام اجلديد يف
عن «الفوائد» اليت
ّ
اخلرطوم للقاء نتنياهو ،والحقًا التطبيع الكامل
عد شرطًا للحصول على صفة «معتدل
الذي ُي ّ
عربي» ،فإن تسليط الضوء على املكاسب
ً
اإلسرائيلية من التقارب جاء ّ
جمتزأ.
مقلصًا أو
واضح أن لتنمية العالقات وتطبيعها بني اجلانبني
ٌ
أهمية إلسرائيل يف جماالت حيوية متعددة ،من
بينها استغالل املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي
للسودان على ساحل البحر األمحر ،والذي يتيح
هلا أن تتمتع حبضور وإحاطة استخبارية أوسع
ممر حبري لطاملا كان منتجًا لتهديدات أمنية
يف ّ
وعسكرية ،منها مث ًال تزويد فصائل املقاومة
يف فلسطني وحوهلا بالسالح .فالتقارب مع
السودان يتيح بنية حتتية مكانية من شأنها
التأثري سلبًا يف هامش املناورة لدى اجلانب
اإليراني ،عرب متكني إسرائيل من تعزيز قدرتها
شن عمليات إحباط استباقية يف منطقة
على
ّ
حبرية باتت واسعة جدًا .كما أن التقارب بني
ّ
أي إمكانية
اخلرطوم وتل أبيب
يقلص عمليًا ّ
لدى األوىل لالرتداد الحقًا عن خياراتها
احلالية .ويف هذا اإلطار ،تأمل إسرائيل أن
تتعزز خسارة إيران للسودان وإمكاناته ،ولذا
ّ
فهي تعمل على تسهيل مهمة ّ
حكام اخلرطوم
ّ
يتعذر الحقًا الرتاجع عنه،
اجلدد لتأسيس ما
بعد االنضمام إىل «احملور السنيّ  ،بالتعاون
عزز
مع املعسكر الغربي» يف املنطقة .أيضًاُ ،ت ّ
العالقات مع السودان فرصة جناح اسرتاتيجية
إسرائيل يف تعميق حضورها ونفوذها
السياسي واألمين واالقتصادي والتكنولوجي
يف القارة األفريقية ،عرب التأسيس ملزيد من
العالقات مع دول القارة ،إذ إن اللقاء ،والحقًا

أفب

يشجعان دول القارة على تغيري
التطبيع،
ّ
موقفها التقليدي الذي ّ
اتسم طوي ًال بالعدائية
ضد إسرائيل .كما يؤدي
يف احملافل الدولية
ّ
إىل موازنة ،ورمبا تقليص ،نفوذ إيران يف عدد
من تلك الدول ،فـ»إذا كانت الدول العربية
تتقرب من إسرائيل ،فلن يكون أمام
نفسها
ّ
أي حرج يف ذلك» («ذا ماركر»
األفريقية ّ
تقدم أن التطبيع مع
العربية) .يضاف إىل ما
ّ
ّ
تدفق
السودان يتيح إلسرائيل معاجلة مسألة
املهاجرين األفارقة الذين يشكلون عام ًال
ضاغطًا ويستنزفون املوارد ،ألنه «إذا أقام
السودان وإسرائيل عالقات دبلوماسية ،يصبح
تتوصل إىل اتفاق مشرتك
بإمكان إسرائيل أن
ّ
ّ
املتسللني،
يتعلق برتحيل عشرات اآلالف من
إىل السودان نفسه» («غلوبوس» العربية).

لتنمية العالقات مع الخرطوم أهمية لتل
أبيب يف مجاالت حيوية متعددة

ُيذكر أنه يف أعقاب اللقاء بني نتنياهو
والربهانّ ،
تولد جدل يف إسرائيل حول نتائجه،
إذ رأى البعض أنه جاء كما أراده نتنياهو،
ربطًا باقرتاب موعد االنتخابات ،عرب تأكيد
دور الرجل يف تعزيز العالقات اخلارجية ،وال
سيما مع العرب ،ودفعها إىل العلن بعد أن
كانت حمصورة يف الغرف املغلقة .لكن ،يف
املقابل ،مثة من اعترب أن اللقاء ،وإن كان
توقيته وشكله خيدمان نتنياهو ،إال أنه يف
األساس تعبري عن اجتاه يف العاملني العربي
واإلسالمي ،وكذلك يف أفريقيا ،حنو التطبيع
من دون اشرتاطات مسبقة تتصل بالقضية
عد واحدًا من أهم
الفلسطينية ،األمر الذي ُي ّ
النجاحات اإلسرائيلية (ورمبا األمريكية) يف
ٍ
مبساهمة من عدد
السنوات القليلة املاضية،
من الدول اخلليجية اليت ثبت أن ترويج التطبيع
أهم مبادئ سياستها اخلارجية.
من ّ
يقول الباحث يف «معهد القدس لالسرتاتيجيا
واألمن» ،عومري داسرتي ،يف مقال تعقيبًا على
التقارب السوداني  -اإلسرائيلي ،إن العالقات
الدبلوماسية بني اجلانبني لن تبصر النور قريبًا،
متعمقة يف الشارع السوداني،
ألن «الكراهية
ّ
ويصعب على القادة اجلدد جتاوزها» ،لكنه
يشري إىل وجود «عدد كبري» من األصوات يف
الشارع ترى أن االقرتاب من إسرائيل «خطوة
ضرورية للتطور االقتصادي واالنضمام من
جديد إىل اجملتمع الدولي» .هذه الرؤية -
«األمل» ختتصر يف الواقع اسرتاتيجية اجلذب
اإلسرائيلية لعدد من الدول بعد إفقارها وتأزيم
ّ
التخلي عن خياراتها
وضعها ،وذلك بدفعها إىل
الوطنية والقومية واالنصياع الكامل للواليات
املتحدة .وهي اسرتاتيجية تعبرّ يف حقيقتها
الفكريني لـ»صفقة القرن»
عن االجتاه واملبنى
َّ
األمريكية اليت يراد من خالهلا تصفية القضية
الفلسطينية ،عرب حتويلها إىل «حتسني وضع
اقتصادي لسكان فلسطينيني» ،بد ً
ال من أن
حترر وطين من االحتالل.
تكون قضية ّ

محمد مهران

ّ
تتمتع إسرائيل بعالقات وثيقة مع دول يف
منطقة القرن األفريقي،
أهمها إثيوبيا (الدولة
ّ
ّ
الرئيسة يف سياسة األطراف اليت
دشنها
ديفيد بن غوريون يف مخسينيات القرن
الفائت ،إىل جانب ّ
كل من تركيا وإيران كنقاط
ارتكاز ملباغتة العرب) وإريرتيا وكينيا وأوغندا.
وتربز عالقات إسرائيل بإثيوبيا كنموذج راسخ
للتفاهمات العسكرية واألمنية واالسرتاتيجية،
ّ
على رغم
تقلب أنظمة احلكم يف األخرية بني
إمرباطورية ومشولية وشبه دميقراطية ،إذ إن
ختوفهما املشرتك
الثابت الذي جيمع الطرفني ّ
والرئيس من
حتول البحر األمحر إىل «حبرية
ّ
عربية أو إسالمية».
كذلك ،حتضر إسرائيل بقوة يف ملف «مجهورية
أرض الصومال» ،اليت كانت من أوائل «الدول»
اليت اعرتفت بها لدى إعالنها استقالهلا يف
حزيران /يونيو ،1960
وتعهدت يف األعوام
ّ
األخرية بإعادة االعرتاف بها يف ضوء دورها
البارز ،اآلني واملتوقع ،يف سياسات البحر
األمحر والقرن األفريقي األمنية .واخرتقت
إسرائيل البنى األمنية يف منطقة القرن ،كما
يف احلالة األوغندية منذ عملية عنتييب (متوز/
ّ
يوليو ،)1976
وتولي تدريب القوات اإلثيوبية
يف عهد آخر أباطرة إثيوبيا هيال سيالسي،
ومستوى التنسيق األمين الرفيع يف نهاية
العام  1984إلجالء اليهود اإلثيوبيني عرب
األراضي السودانية ،يف ما ُعرف بـ»عملية
موسى» ،يف عهد الرئيس السوداني األسبق
جعفر منريي.
ومل ترتاجع ّ
قط أهمية القرن األفريقي (والبحر
األمحر) يف السياسات اإلسرائيلية ،ال سيما عرب
البوابة اإلثيوبية ،وصو ً
ال إىل تأمني إسرائيل
لـ»سد النهضة» اإلثيوبي عرب منظومة
مضادة
ّ
ّ
للصواريخ ،وتنسيق أديس أبابا جلهود تل أبيب
اإلقليمية يف املنطقة ،ودعمها مساعي األخرية
لالخنراط الرمسي يف شؤون القارة األفريقية،
والعمل اجلماعي فيها عرب كسب صفة مراقب
أو العضوية الكاملة يف االحتاد األفريقي (بدعم
من بضع دول أفريقية أبرزها إثيوبيا وكينيا
وغانا وتشاد) ،ومترير الضغوط اإلسرائيلية
على السودان لدفعه إىل تطبيع عالقاته مع
إسرائيل يف هذه املرحلة البالغة احلساسية.
وجاء االجتماع املباغت لرئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو مع رئيس «جملس
السيادة» السوداني عبد الفتاح الربهان ،يف
أوغندا مطلع الشهر اجلاري ،والطريقة املألوفة
اليت سارعت من خالهلا تل أبيب إىل اإلعالن
عن االجتماع وخمرجاته ،نتيجة طبيعية ،ورمبا
متوقعة متامًا ،جلهود إسرائيل املستمرة يف
القرن األفريقي ،ومساعيها إىل إحكام حلقة
وجودها هناك ،بشمول السودان ضمن دائرة
النفوذ واإلخضاع.

لقاء نتنياهو  -الربهان عبـّد الطريق أمام األخري
من أجل االنفراد بشؤون الحكم

لكن مثة مالحظات مهمة وموحية خبصوص
توقيت بدء التطبيع .فقد جاء االجتماع بعد أيام
قليلة من إعالن نتنياهو والرئيس األمريكي
دونالد ترامب «صفقة القرن» ،اليت تعين
ضمنيًا مشروعًا لتصفية القضية الفلسطينية،
ّ
ليمثل صفعة
مدوية لـ»الرفض العربي»
ّ
للصفقة حتى يف حالته الشكلية ،واستباقًا
لزيارة تاق إليها كثريًا الربهان إىل واشنطن
حلسم ملفات عالقة بدورها يف تطبيع العالقات
األمريكية  -السودانية،
وأهمها رفع العقوبات
ّ
عن السودان ،ودعم األخري جلهود السالم يف
جنوب السودان ،وإحالل السالم يف مناطق
يَ
وواليت النيل
النزاعات (ال سيما يف دارفور
ٍ
ختفيف
األزرق وجنوب كردفان) ،مبا يتيحه من
للضغط على القوات املسلحة السودانية ،اليت

تصعب  -يف ّ
ظل األزمة االقتصادية  -مواصلة
ختصيص ما بني  %20 - 17من موازنة البالد هلا
(مقابل ّ
أقل من  %3لقطاع التعليم على سبيل
املثال) .كما عَبرّ التوقيت عن هيمنة إثيوبية
واضحة على ملفات عديدة يف مسار املرحلة
االنتقالية السودانية ،حيث جاء االجتماع بعد
دعوات إثيوبية إىل تطبيع عربي  -إسرائيلي،
وإن ُ
صت اإلمارات بدعوة إىل اجتماع بني
اخت ّ
نتنياهو وولي عهد أبو ظيب حممد بن زايد،
ينسقه رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أمحد.
ّ
واجه الربهان ،ومن ورائه كتائب إعالمية
ّ
مسلحة خبطاب موحد يستلهم بشكل الفت
للغاية تقنيات باول جوبلز ،الردود الشعبية
السودانية الرافضة هلذه اخلطوة ،بالتأكيد
أنه مل
يراع سوى «مصلحة بالده الوطنية»،
ِ
وأنه يسعى إىل إخراج السودان من عزلته عرب
البوابة اإلسرائيلية ،وأن قيادات يف «قوى
احلرية والتغيري» ال تعارض التطبيع سرًا
ولكن ترفضه علنًا ،إىل جانب جلوئه أخريًا
إىل تصرحيات هزلية ،من قبيل أدائه صالة
استخارة قبيل مصافحة نتنياهو.
ويف ّ
ظل جناح هذه اهلجمة اإلعالمية نسبيًا،
واستمرار االلتباس يف مواقف مكونات «جملس
السيادة» واحلكومة االنتقالية و»قوى احلرية
والتغيري» ،ميكن القول إن لقاء نتنياهو
عبد الطريق أمام األخري من أجل
 الربهان ّاالنفراد بشؤون احلكم ،يف سيناريو شبه
حتمي ،يقتضي أيضًا حصول الربهان على
تفويض أمريكي  -إسرائيلي مقابل مزيد من
التنازالت االسرتاتيجية واالقتصادية ،وال
أي دعم
سيما أن إسرائيل غري معروفة بتقديم ّ
اقتصادي ملموس للدول األفريقية ،واالكتفاء
بتقديم دعم فين حمدود ،أو مترير برامج
مساعدات دولية مشرتكة وحمدودة التكلفة.
وما
يعزز حظوظ ذلك السيناريو هو بروز
ّ
بني
االحتواء
وصعبة
خطرية
تناقضات
مكونات
ّ
ّ
احلكم االنتقالي،
جتلت يف تذبذب موقف
احلكومة من خطوة الربهان ،ويف املقابل الدعم
الكامل الذي لقيته من «كبار ضباط القوات
املسلحة» ،وما بينهما حتشيد قوى اإلسالم
ضدها ،مبا
السياسي
يهدد قدرة احلكومة
ّ
ّ
والعسكر على السواء على احتواء تلك القوى
أي استحقاقات شعبية،
مستقب ًال (لتوظيفها يف ّ
وال سيما لناحية وضع الدستور السوداني،
الذي حتتمي احلكومة تكتيكيًا خلف اإلسالميني
يف رفضها التسليم فيه بعلمانية الدولة).
من ناحية أخرى ،وعلى رغم وفرة وعود
التطبيع اإلسرائيلي  -السوداني على الصعد
السياسية واالقتصادية والعسكرية ،إال أن
ّ
التجربة التارخيية ال تنبئ بإمكانية
حتقق مثل
هذه الوعود .على سبيل املثال ،يعاني قطاع
الزراعة السوداني ،الذي يفرتض أن
تعززه
ّ
املعونات اإلسرائيلية الفنية ،خل ًال هيكليًا مل
تنجح االستثمارات اخلارجية اخلليجية سابقًا
يف معاجلته،
برمتها إىل
ّ
لتتحول االستثمارات ّ
استقطاع مساحات كبرية مغلقة ،وتوظيف
عمالة غري سودانية ،ال سيما من سوريا واليمن
ولبنان ،كما أورد تقرير لـ»بلومربغ» يف
نيسان /أبريل .2019
كذلك فإن مشكالت الزراعة يف السودان (الذي
ميلك أكثر من  190مليون فدان صاحلة للزراعة
ّ
ّ
بأقل اإلمكانات)
ترتكز يف الفساد والسياسات
املضطربة وعدم االستقرار السياسي ،وليس
يف مشكالت فنية.
ويف املقابل ،فإن اهلدف
األهم من التطبيع
ّ
سيكون املساعدة يف رفع اسم السودان من
«قائمة الدول الراعية لإلرهاب» ،وضمان
أي ترتيبات أمنية يف
مساهمة إسرائيل يف ّ
البحر األمحر عرب بوابة السودان ،إىل جانب
شراكتها املتميزة مع إثيوبيا وإريرتيا.
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اعـالنات

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

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

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

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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كـتابات

«الوحدات الشعبية املسلحة» ...ورقة اليسار «الراحبة» يف أمريكا الالتينية
بـتول سـليمان

أن الدول واجلماعات املتصدية للواليات املتحدة حتتاج إىل
يتضح ّ
لصد حماوالت
الكالسيكية،
اجليوش
جانب
إىل
شعبية،
جيوش
ّ
اهليمنة واالحتالل .تبلورت الفكرة وأضحت حقيقة يف أكثر من
مكان وزمان ،وأثبتت جتربة تعاون قوات «الدفاع الشعيب» مع
اجليش الرمسي جناحها يف بلدان عديدة ،آخرها يف فنزويال حيث
كانت «الوحدات البوليفارية» سببًا رئيسيًا إلفشال االنقالب
األمريكي على نيكوالس مادورو.
ٍ
حديث للرئيس البوليفي املستقيل إيفو موراليس ،قبل
يف
حنو شهر ،ظهرت عالمات «ندم» لعدم إنشاء بوليفيا «وحدات
ّ
مسلحة» تكون رديفة للجيش .يومها ،قال موراليس
شعبية
إن «عدم امتالك احلكومة
البوليفية
كوكا»
«كاوساشوم
إلذاعة
ّ
ً
خطأ قات ًال...
البوليفية خطة بديلة ملواجهة املعارضة اليمينية كان
حنن احلركات االشرتاكية واحلكومة كانت لدينا ثقة زائدة ...يف
أي حلظة أعود بها إىل بوليفيا ،جيب علينا تنظيم قوات شعبية
ّ
مسلحة كما فعلت فنزويال».
انقالب
كالم موراليس« ،رجل الشعب» الذي استقال بفعل
ٍ
أمريكي ُن ّظم من السفارة األمريكية يف الباز ،مل خيرج من
أهم الركائز اليت اعتمدت
فراغ .فاجليش البوليفي كان إحدى
ّ
عليها واشنطن يف انقالبها .وعلى عكس ما حصل يف فنزويال،
املؤسسة العسكرية البوليفية والشرطة كانت سهلة لالخرتاق
ّ
كل التجاوزات والعنف
والتأليب ،فقد وقفت متفرجة على
الذي مارسته املعارضة يف الباز باالتفاق مع اإلدارة األمريكية،
لينتهي األمر بإعالن موراليس استقالته لـ»حقن الدم» ،كما
صرح ،وبعد تهديده بالقتل.
ّ
عما
«األخبار»
سؤال
عن
أجاب
الكوبيني
أحد الدبلوماسيني
ّ
ّ
مسلحة رديفة
إذا كان جيب على موراليس أن ُينشئ قوات
بأن «الوضع يف
للجيش ،إلحباط االنقالب الذي
تعرض لهّ ،
ّ
الباز خيتلف عن بقية الدول اليت أنشأت قوات شعبية مسلحة،
أن موراليس
إن املعارضة يف بوليفيا هلا ثقلها» .ويضيف ّ
إذ ّ
«فكر على مدى أربعة عشر عامًا يف أن ينشئ هذه القواتّ ،
ّ
لكنه
يف كل مرة كان خياف من أن ُتثار املشاكل الداخلية ...كان
خيشى أن ُيفهم قراره على ّ
أنه شكل من أشكال احلماية للبقاء
يف السلطة .إضافة إىل ذلك ،موراليس كانت لديه ثقة عمياء
ّ
يتوقع هذه اخليانة».
باجليش ،ومل يكن
«اخلطأ» الذي أودى مبوراليس إىل خارج السلطة ،سبقه إليه
رؤساء دول التينية أخرى ،مثل الرئيس الربازيلي السابق لويس
إيناسيو لوال دا سيلفا ،الذي حتول من رمز النجاح االقتصادي
يف البالد إىل ّ
انقالب ناعم
متهم حمكوم عليه بالسجن ،بفعل
ٍ
أمريكي على الدميقراطية الربازيلية ،هدفه محاية مصاحل النخبة
االقتصادية .كذلك األمر بالنسبة إىل الرئيس التشيلي سلفادور
أليندي ،الذي رفض اختاذ أي إجراء حلماية الدولة ،كإنشاء
مصممة على إسقاطه.
وحدات شعبية ،رغم أن واشنطن كانت
ّ
وقد فعلتها من خالل اخرتاق اجليش التشيلي ودفعه إىل القيام
بانقالب عسكري على الرئيس ،من ثم اقتحام القصر الرئاسي
بأمر من االستخبارات األمريكية ،وتصفية أليندي.
يف ضوء ما سبق ،يظهر الدور الذي من املمكن أن تقوم به
«القوات الشعبية» من محاية للنظام وإقصاء للمنقلبني ،كما
حدث يف فنزويال ،إذ كانت «الوحدات الشعبية البوليفارية»،
املعروفة بـ»قوات الدفاع الشعيب» ،العنصر األساس يف إفشال
االنقالبات اليت ّ
خططت هلا اإلدارة األمريكية على مدى عقود.
فبعد أول حماولة انقالب عسكرية يف  23يناير /كانون الثاني
املاضي ،أعلن مادورو زيادة  50ألف وحدة شعبية للتكامل
الدفاعي ( )UPDIيف مجيع األحياء والبلدات واملدن والقرى
كمكملة للعمل الدفاعي الشامل.
الصغرية،
ّ
أن الدول واجلماعات املتصدية لواشنطن حتتاج إىل
يتضح ّ
لصد حماوالت
الوطنية،
جيوشها
جانب
إىل
شعبية،
جيوش
ّ
اهليمنة واالحتالل وزعزعة االستقرار .تبلورت الفكرة وأضحت
حقيقة يف أكثر من مكان وزمان .صحيح أن الصيت العاملي
حاليًا هو للحرس الثوري اإليراني ،لكن جتارب عديدة سبقت
الثورة اإلسالمية يف ذلك .يف أمريكا الالتينية ،تعود جتربة
كوبا مع الوحدات الرديفة للجيش إىل العام  ،1960عندما قررت
القيادة الثورية إنشاء «جلان الدفاع عن الثورة» .يف البداية،
اقتصر ُ
شغل هذه اللجان على الدفاع عن الثورة من خالل منع
األنشطة األمنية املعادية ،ورصد التطورات يف البالد .من ثم،
تطور عملها لتغطي اخلدمات االجتماعية وغريها.
ّ

«رؤية تشافيز والجيش»

تعود فكرة الوحدات الشعبية الفنزويلية ،بطابعيها األمين
أسسها
والعسكري ،إىل الرئيس الراحل هوغو تشافيز ،الذي ّ
عام  2007لتكون صلة الوصل بني اجليش والشعب وتدعم
وسالحي اجلو والبحرية .لكن هذه القوات مل جتد
احلرس الوطين
َ
نصيبًا دستوريًا تشريعيًا ،فيما ّ
أكد مادورو ،أثناء خطابه يف
أن «قائدنا تشافيز كان حيلم بقوات
نيسان /أبريل املاضيّ ،
دفاع شعيب قوية وعظيمة .ستحصل هذه القوات على وضع
دستوري تكون مبوجبه جزءًا من القوات املسلحة للبالد»ُ ،
وتصبح
بذلك اجلهاز اخلامس يف القوات املسلحة البوليفارية .ورمبا كان

أن بالده ستتعرض لضغوط داخلية
تشافيز يعلم ّ
إن «مهمات القوات الشعبية
قال
وخارجية ،لذلك
ّ
هو القضاء على أي خطر لتدخل خارجي أو مترد
داخلي».
نهاية األسبوع الفائت ،ووسط التقلبات السياسية
والتوجه
اليت تعصف ببلدان أمريكا الالتينية،
ّ
األمريكي إىل إنهاء احلكومات اليسارية فيها،
وقفت كاراكاس متحدية القرار األمريكي ،وأجرت
مناورات مستعرضة قدراتها العسكرية عند احلدود
مع كولومبيا ،شاركت فيها «الوحدات البوليفارية»،
حدد هدف
تنفيذًا لرغبة مادورو ،الذي كان قد ّ
ألي اعتداءات حمتملة
التدريبات باالستعداد
ّ
ضد البالد من قبل الواليات املتحدة وحلفائها
ّ
اإلقليميني.
ُي ّ
لخص الكاتب الكندي والباحث يف شؤون
أمريكا الالتينية ،أرنولد أوغست ،عمل «الوحدات
البوليفارية» وكيف ّ
سد الثغرات داخل
متكنت من
ّ
أن «الواليات املتحدة
ما
سي
القوات األمنية ،وال
ّ
ّ

أجرت كاراكاس مناورات عسكرية قبل يومني عند الحدود مع كولومبيا،
بمشاركة القوات الشعبية (أ ف ب )

ّ
جندت الكثري من العمالء وحاولت اخرتاق الطبقات املجُ تمعية
ّ
وبث الشائعات وافتعال اقتتال
للتحريض ضد حكومة مادورو،
إن واشنطن
داخلي» .ويقول أوغست يف حديثه إىل «األخبار»ّ ،
«راهنت على انشقاق يف اجليش وشراء ذمم ووالءات رجال يف
أن أجهزة الدولة استطاعت تفكيك املخطط
ّ
الدولة
وجتار ،إال ّ
ّ
باألدلة واخلطاب العقالني» .وبالفعل،
األمريكي وشرحه للجمهور
أن «املعارضة تتفاوض
كشف «رئيس» املعارضة خوان غوايدو ّ
سرًا مع اجليش ومسؤولني آخرين لعزل مادورو» .وقال غوايدو،
ّ
يف مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية« :حنن نجُ ري
حمادثات مع املسؤولني واملدنيني واجليش (الفنزويلي) .هذا
ّ
إن هذه
حساس للغاية
ويتعلق باألمن الشخصي ،لذلك ّ
موضوع ّ
سري بالكامل» .ويرى
املفاوضات جتري يف اخلفاء وعلى حنو ّ
أوغست ّ
أنه «حني فشل االنقالبِ ،
عملت االستخبارات األمريكية
موال ومعارض ،وجتزئة اجليش والدفع
على تقسيم البالد بني
ٍ
لكن وحدات الدفاع الشعبية منعت انزالق
باجتاه حرب أهلية،
ّ
مقرات الدولة واملساعدة يف
البالد إىل حرب أهلية ،عرب محاية
ّ
متاسك احلكومة واجليش».
املكون من  515ألف مقاتل ،شرعية
يكتسب اجليش الفنزويلي،
ّ
لزم كل من بلغ الـ 18عامًا بالقيام باخلدمة
وي َ
وطنية يف البالدُ ،
سيما
العسكرية .وميتلك اجليش إرثا كبريًا يف الوعي الشعيب ،ال ّ
ّ
التحرر من االستعمار اإلسباني والربتغالي ألمريكا
أنه أساس
ّ
الالتينية ،بقيادة سيمون بوليفار .لذلك ُيعترب اجلهة الوحيدة
القادرة على تغيري املسار عند ّ
كل مفرتق طرق داخلي ،وهذا
ما حصل يف انقالبات سنوات  1945و 1948و ،1958وحماولتيَ
انقالب  1992و .2002ويف
املرة األخرية ( ،)2019إحناز
اجليش كليًا إىل جانب مادورو.
وكان وزير الدفاع الفنزويلي،
فالدميري بادرينو ،واضحًا حني
أن اجليش يف بالده يقف
أعلن ّ
خلف الرئيس الشرعي .ونشر
تغريدة عرب «تويرت»ّ ،
بأنه «حنن

أعلن مادورو أن القوات
الشعبية ستحصل
على وضع دستوري
تكون بموجبه جزءاً من
القوات املسلحة

جنود الوطن ال نقبل رئيسًا ُيفرض يف ظالل مصاحل غامضة.
واجليش ُيدافع عن دستورنا ويضمن السيادة الوطنية» .انطالقًا
أن «والء اجليش ملادورو
من هنا ،يشري أرنولد أوغست ،إىل ّ
ً
صفعة إلدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب».
كان

«حماية الشعب بالشعب»

األمة يستند
تنص املادة  326من دستور فنزويال على ّ
أن «أمن ّ
إىل املسؤولية املشرتكة بني الدولة واجملتمع املدني» .وعليه
تفاعل املدنيون والعسكريون ملواجهة أي تهديد أمريكي .ولو
قررت الواليات املتحدة التدخل عسكريًا يف فنزويال« ،فستواجه
مقاومة شعبية  -مدنية  -عسكرية» كما ّ
يؤكد أوغست ،الذي زار
ً
وإضافة إىل األهمية العسكرية لـ»الوحدات
فنزويال أكثر من مرة.
الشعبية» ،فأهميتها السياسية أيضًا مرتفعةُ .يبينّ الكاتب
أن «أحد األهداف الرئيسية للواليات املتحدة وحلفائها
الكندي ّ
يف جمموعة ليما ُ
(أنشئت عقب إعالن ليما يف  8أغسطس/آب
 ،2017حيث اجتمع ممثلو  17بلدًا من أجل إنشاء خمرج لألزمة
يف فنزويال) هو تهديد القوات املسلحة .من هناّ ،
توفر القوات
املسلحة الرمسية والوحدات الرديفة املزيد من الثقة ُ
عزز
وت ّ
الروح املعنوية للقوات».
شبه أوغست «الوحدات الشعبية» بـ»الباسيج» (تعين التعبئة
ُي ّ
بالفارسية) اإليراني ،اليت يعتربها النموذج األجنح بني الدول،
أن طهران نقلت هذه التجربة إىل أكثر من دولة.
ويشري إىل ّ
«الباسيج» ،هي واحدة من القوات اخلمس يف فيلق حرس

وتأسست
الثورة ،وتتألف من متطوعني مدنيني شبه عسكريني،
ّ
بأمر من قائد الثورة اإليرانية اإلمام روح اهلل اخلميين عام .1979
مؤسسة مستقلة منذ إنشائها حتى فرباير /شباط ،1981
كانت
ّ
عندما قرر الربملان اإليراني دجمها يف اهليكل التنظيمي حلرس
الثورة ،متامًا كما ستتحول «الوحدات الشعبية» الفنزويلية
إىل جزء من مؤسسات الدولة .اليوم ،تتكون «الباسيج» من
متطوعني إيرانيني ،وتعمل كقوة مساعدة ُتشارك يف أنشطة
مثل األمن الداخلي ،واخلدمات االجتماعية ،والدفاع يف حالة
العدوان اخلارجي.
أن «الثورة اإليرانية كانت شعبية بامتياز .مل
يعترب أوغست ّ
تكن انتقا ً
ال من ديكتاتورية الشاه التابع لواشنطن إىل شكل
آخر من النظام السياسي االقتصادي ،بل ّ
مثلت اقتالعًا للدولة
بد من إشراك
القدمية العميقة حنو دولة جديدة .لذلك ،كان ال ّ
الشعب يف محاية ثورته .مثل هذه الثورات حتمل دائمًا يف
عما قاموا به هم أنفسهمّ .
إنها
أعقابها تسليح املدنيني للدفاع ّ
ميزة شائعة تتجاوز القارات والوقت ،وحصل ذلك يف كوبا
وفيتنام وفلسطني» .ويف فنزويال ،انتقل مادورو بـ»االحتاد
طوره تشافيز إىل مستوى التدريب
املدني  -العسكري» الذي ّ
العسكري والتعبئة السياسية واأليديولوجية للمدنيني ،بهدف
حتصني الداخل مبا مينع احلرب األهلية ،ومواجهة أي عدوان
خارجي حمتمل مبقاومة شعبية ،وليس كالسيكية فقط.

«ضدّ اإلمربياليّة ...ضد األوليغارشيّة»

ضد فنزويال ،أعلن
أثناء تهديد واشنطن بالعدوان العسكري
ّ
ُ
ستصبح جزءًا من
أن قوات الدفاع الشعيب يف البالد
مادورو ّ
ّ
وأكد ّ
أنه يسعى إىل زيادة عدد
القوات املسلحة الفنزويلية.
عناصر قوات الدفاع الشعيب حتى تبلغ ثالثة ماليني فرد حبلول
ّ
حتقق مع بناء
كانون األول /ديسمرب املاضي ،وهو األمر الذي
 50ألف وحدة دفاعية متكاملة .العدد احلالي هلذه القوات وصل
اىل  3.7ماليني فرد ،أي أكثر من  %10من سكان البالد ،وفق
ما أعلن الرئيس الفنزويلي ،اإلثنني املاضي.
أيام ،كرر رئيس جلنة السيادة والوحدة يف اجلمعية الوطنية
وقبل ّ
التأسيسية لفنزويال ،جرياردو ماركيز ،احلديث عن تعزيز قانون
إن «اهلدف هو
«القوات املسلحة الوطنية البوليفارية» ،وقال ّ
تعزيز العالقات املدنية والعسكرية ،باإلضافة إىل تزويد البالد
بنظام دفاعي إقليمي جديد ،ودمج الوحدات الشعبية البوليفارية
كعنصر خاص يف القوات املسلحة» .وأضاف ماركيز إنه «بعد
دخول القانون موضع التنفيذ ،تكون فنزويال قد فتحت الباب
أمام شكل جديد من أشكال الدفاع االسرتاتيجي القائم على
تكامل مجيع قطاعات اجملتمع».
َ
وسيناقش دمج «الوحدات الشعبية البوليفارية» كعنصر خاص
يف القوات املسلحة ،يف املؤمتر الرابع للمؤسسة السياسية
الفنزويلية ،والذي سيعقد يف نهاية متوز /يوليو املقبل .ويف
هذا السياق ،أعلن نائب رئيس احلزب االشرتاكي املوحد يف
فنزويال (حزب الرئيس نيكوالس مادورو) ،ديوسدادو كابيو،
قدموا مقرتحات ستتم مناقشتها خالل
أن املندوبني اإلقليميني ّ
املؤمتر الرابع للمنظمة السياسية ،الفتًا إىل أن املقرتحات
ستشمل «الدفاع عن سيادة البالد واستقالهلا ،وتعزيز العالقة
التحول الثوري ،وبناء النموذج
بني احلزب واحلكومة من أجل
ّ
اجلديد :االشرتاكية االقتصادية اإلنتاجية كضمان للمساواة
االجتماعية وبناء االشرتاكية البوليفارية» .وقال الرئيس مادورو
إن «القانون الدستوري اجلديد اخلاص بالقوات املسلحة سيكون
له طابع بوليفاري وشعيب ومناهض لإلمربيالية ومناهض
ّ
القلة) ،ومينح الدولة مزيدًا من األمن».
لألوليغارشية (حكم
ّ
كابيو باحلديث عن «تشجيع قيام حركة ُعظمى ملواجهة
وختم
ّ
حصار حكومة الواليات املتحدة والقوى اليمينية الفنزويلية ضد
الشعب».
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مـن هـنا وهـناك

إدانة حمامي ممثلة إباحية ادعت ابن شقيقة ملكة بريطانيا يطلّق «الرجل النفاث» حيلّق يف مساء دبي

على ترامب باالبتزاز

زوجته بعد زواج دام  26عاما

يعتزم إيرل سنودون ابن
شقيقة ملكة بريطانيا
الطالق من زوجته سريينا
بعد زواج دام  26عاما.
ديفيد
اإليرل
وحيتل
أرمسرتونغ جونز املركز 21
يف ترتيب والية العرش
وله ابن وابنة من زوجته
سريينا.
اإلذاعة
هيئة
ونقلت
الربيطانية (بي.بي.سي)
عن متحدث باسم الزوجني

املحامي افيناتي مع املمثلة االباحية ستورمي دانيالز

أدين حمامي املشاهري مايكل أفيناتي الذي ّ
مثل ستورمي دانيالز
املمثلة اإلباحية اليت قاضت الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،يف
حمكمة مانهاتن الفدرالية باالبتزاز.
ومتثل هذه اإلدانة ضربة قاسية هلذا احملامي الذي قدم يف مرحلة
معينة نفسه على أنه خصم أساسي لرتامب.
ودانت هيئة احمللفني أفيناتي بتهم تتعلق مبحاولته ابتزاز ماليني
الدوالرات من شركة املالبس الرياضية العمالقة «نايكي».
لكن وضعه احلالي أصبح بعيدا جدا عما كان عليه يف الفرتة
املمتدة من شباط/فرباير  2018إىل آذار/مارس  2019عندما كان
حمامي الدفاع عن دانيالز وامسها احلقيقي ستيفاني كليفورد.
فقد أصبح حينها امسا مألوفا خالل معارك املمثلة القانونية مع
ترامب بعد ادعائها بأن األخري أعطاها أمواال للتكتم على عالقة
جنسية أقامتها معه يف  2006قبل انتخابه رئيسا للواليات
املتحدة.
ونظرا لدوره كمنتقد صريح للرئيس ومقرب من اليسار األمريكي،
ظهر هذا احملامي كثريا على الكامريا وعلى وسائل التواصل
االجتماعي ،ما أثار شكوكا بأنه كان ميلك طموحات سياسية قد
تكون حدودها دخوله إىل البيت األبيض.
وهو أيضا ساعد يف الدفاع عن النساء اللواتي يؤكدن أنهن كن
ضحايا اعتداءات جنسية للمغين آر .كيلي.
وبعد أكثر من عام بقليل من ظهوره على الساحة الوطنية ،أوقف
أفيناتي يف آذار/مارس  2019حملاولة ابتزاز من «نايكي» فضال
عن تهرب ضرييب.
وقال احملققون إن أفيناتي طلب من املديرين التنفيذيني يف
شركة املالبس الرياضية أن يدفعوا له ماليني الدوالرات يف مقابل
عدم نشره أدلة يقول إنها توضح كيف قامت الشركة برشوة العيب
كرة سلة.
من املقرر صدور احلكم يف قضية أفيناتي يف  17حزيران/يونيو.
لكنه سيواجه أوال حماكمة يف لوس أجنليس بـ  36تهمة تتعلق
باالختالس واالحتيال املصريف والضرييب وادعاء اإلفالس.
ويف نيسان/أبريل ،سيخضع حملاكمة جنائية ثالثة يف مانهاتن،
وهذه املرة لسرقة هوية واالحتيال املصريف.
وإذا أدين بكل التهم املوجهة إليه ،قد حيكم على أفيناتي بالسجن
ملئات السنني.

إليسا تطرد أحد األشخاص أمام
اجلمهور

حتولت ردة فعل الفنانة اللبنانية إليسا ،أثناء طلبها من أحد
األشخاص عدم التواجد على املسرح يف حفلها األخري ،إىل
حديث املتابعني الذين سارعوا إىل تداول مقطع فيديو وثق هذه
اللحظة.
وأثناء تأديتها إحدى أغنياتها صرخت إليسا على املسرح وطلبت
املصورين وذلك
عدم تواجد اي شخص يف الكواليس بإستثناء
ّ
بعدما عمد أحدهم إىل التواجد خلفها.

قوله «إيرل وكونتيسة سنودون اتفقا وديا على أن زواجهما بلغ
نهايته ويعتزمان الطالق».
وأضاف «يطلبان من الصحافة احرتام خصوصيتهما وخصوصية
أسرتهما».
وإيرل سنودون الذي ميلك شركة لصنع األثاث هو ابن شقيقة
امللكة إليزابيث األمرية مارغريت اليت توفيت يف عام  2002ولورد
سنودون الذي تويف يف  2017وهو رقم  21يف ترتيب والية
العرش ،حبسب رويرتز.
وجاء نبأ طالقهما بعد أن شهدت امللكة بضعة أشهر عصيبة.
فقد أدخل األمري هاري حفيد امللكة وزوجته ميغان القصر يف
أزمة الشهر املاضي عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما
الرمسية .وقال هاري العام املاضي إنه شعر أن ميغان تتعرض
«لتنمر» من بعض الصحف
واألسبوع املاضي أعلن بيرت فيليبس أكرب أحفاد امللكة وزوجته
الكندية أومت اعتزامهما الطالق بعد زواج دام  12عاما.

مريضة تعزف على الكمان أثناء
جراحة خطرية يف دماغها

الرجل النفاث محلقا يف سماء دبي

أقلع «الرجل النفاث» الفرنسي فينس ريفيه من األرض مستعينا
جبناح مصنوع من ألياف الكربون ومدفوع بأربعة حمركات صغرية،
ليلحق على ارتفاع  1800مرت يف مساء دبي يف إجناز وصفه
املنظمون بأنه «األول من نوعه يف العامل».
وحقق املغامر الفرنسي ( 34عاما) املعروف حببه للرياضات
القصوى ،هذا االجناز يف  14شباط اجلاري مع شركائه يف فريق
«جيت من» الذين اعتادوا حتى اآلن القفز نزوال يف اجلو من علو
مرتفع.
ورحب معرض إكسبو  2020الذي يفتتح يف دبي يف تشرين األول
املقبل باإلجناز الذي يندرج يف إطار مهمة املعرض يف حتقيق
«مشروع الطريان البشري».
وأكد البيان املشرتك الصادر عن فريق «جيت من» و «إكسبو
 »2020إن االجناز «هو األول يف العامل».
وحلق الفرنسي على ارتفاع  5أمتار فوق سطح مياه اخلليج العربي
«ملدة  100ثانية» قبل أن يرتقي إىل ارتفاع  1800مرت ويعود من
بعدها إىل املدرج.
وارتدى ريفيه جناحا مصنوعا من ألياف الكربون مزودا بأربعة
حمركات نفاثة صغرية ،قادرة على الوصول إىل سرعة 400
كيلومرت يف الساعة.
وقال معرض «إكسبو  ،»2020إن ريفيه نفذ يف الرحلة اليت
استمرت ثالث دقائق «مناورة التفاف كامل ومناورة دوران حاد
على ارتفاع  1800مرت ،قبل أن يفتح مظلته على ارتفاع 1500
ويهبط بسالم».
وأكد ريفيه يف البيان أن الرحلة «نتاج عمل مجاعي دقيق للغاية،
حيث حققت كل خطوة صغرية نتائج كبرية .كل شيء كان خمططا
له ،وقد شعرت بسعادة غامرة ملا حتقق من تقدم».
وأضاف «أحد األهداف التالية اهلبوط على األرض بعد التحليق على
ارتفاع ،دون احلاجة إىل استخدام مظلة هبوط».
وقام ريفيه العام املاضي مع طيار آخر يدعى فريد فوغني
بالتحليق عرب كهف تيامنن يف إقليم هونان يف الصني ،يف إطار
هذا املشروع.

وفاة «الطفلة املسنة» ...أصغر حالة
وفاة ملريض بـ «الشيخوخة املبكرة»
كشف مقطع فيديو مذهل مريضة تعزف على آلة الكمان بينما يزيل
جراحون ورمًا من دماغها.
وحبسب «روسيا اليوم» فقد ُ
ش ّخصت حالة داغمار ترنر البالغة من
العمر  53عامًا ،بورم كبري بطيء النمو يف دماغها ،عام  ،2013بعد
أن عانت من نوبة خالل إحدى السمفونيات.
وخضعت ترنر لعالج إشعاعي ،ولكن الورم استمر يف النمو حتى
وصل حجمه إىل 8سم4/سم .وتواجد يف الفص األمامي األمين
من دماغها ،بالقرب من منطقة تتحكم يف حركة يدها اليسرى،
الضرورية ملوهبتها املوسيقية.
ويف عملية جراحية دماغية استمرت  6ساعاتُ ،أوقظت املريضة
وسلمت آلة الكمانُ ،
وطلب منها العزف .ومسح هذا األمر للجراحني
ُ
بالتعرف على مناطق املخ ،اليت ُتنشط أثناء العزف ،لتجنبها.
وقد أجريت العملية اجلراحية يف مستشفى King's Collegeيف
لندن ،بقيادة الربوفيسور كيومارس أشكان ُ
وأزيل  %90من
الورم ،ووصفت العملية بالناجحة.
وقالت داغمار ترنر« :الكمان هو شغفي ،إنين أعزف عليه منذ كنت
يف العاشرة من عمري .وكانت فكرة فقدان قدرتي على العزف
مفجعة ،ولكن نظرا لكونه موسيقي ،فهم الربوفيسور أشكال
خماويف .لذا أنا أشكر الفريق الطيب ،وآمل أن أعود إىل أعضاء
األوركسرتا قريبًا».
وذكرت «روسيا اليوم» ان ترنر أوضحت جلراحها احلائز شهادة
يف املوسيقى وعازف البيانو ،كم شعرت بالقلق من فقدان
مهارتها إذا خضعت لعملية جراحية .وبهذا الصدد ،خطط فريق
جراحة األعصاب دماغها بعناية مدة ساعتني ،لتحديد املناطق اليت
كانت نشطة عند العزف على الكمان .وناقشوا فكرة إيقاظها يف
منتصف العملية ،لتعزف على اآللة ،ما يضمن عدم إحلاق الضرر
بأي مناطق حرجة يف الدماغ ،تتحكم يف حركات اليد احلساسة
للمريضة ترينر.

توفيت الطفلة األوكرانية آنا ساكيدون ،البالغة من العمر  8سنوات،
وهي تعد أصغر حالة وفاة ملريض بـ»الشيخوخة املبكرة» ،اليت
يعانيها  160شخصا فقط حول العامل ،وفق ما اشارت «سكاي
نيوز» ...وكانت آنا تعاني مرضًا وراثيًا نادرًا يعرف علميًا باسم
«بروغرييا» ،حيث إنها كانت تبدو يف عمر الثمانني ،بينما عمرها
احلقيقي  8سنوات فقط.
ويف السياق ذكر موقع «فولني  »24األوكراني ،إن وزن الطفلة
كان يف حدود السبعة كيلوغرامات ،علما أنها توفيت بسبب
تلف أصاب العديد من أعضائها الداخلية لتقدمها يف السن
«فسيولوجيا» ،وتعادل السنة الواحدة بالنسبة ملن يعانون هذا
املرض النادر  10أعوام ،وتنمو عظام املصابني به بشكل بطيء
تطور باقي األعضاء سريعا.
يف الوقت الذي يكون فيه
ّ
اىل ذلك فانه وفق أخصائيني ،فإن وفيات مرضى «الشيخوخة
املبكرة» غالبًا ما تكون بسبب السكتات الدماغية واجللطات،
ويعاني املصابون به خالل حياتهم من الشلل.
كما يشري حبث حديث أجري يف هولندا ،أن «بروغرييا» يصيب
شخصا يف كل  20مليون ،وبأن تعداد املصابني باملرض املسجلني
حول العامل حاليًا ،هو  160فقط.
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كـتابات

حـبيبيت الـ ّسوداء

مهرجان القدس التطبيعي« :محلة أما الذي يأتي من بعدي سيعمدكم
املقاطعة» تستخلص العِرَْب
بالروح القدس والنار..

ً
املخرج
إسرائيلية
أول طائرة
َ
تزامنا مع عبور ّ
ُ
مساء السودان ،عبرّ
ّ
َ
عرض فيلمه ضمن
صهيب قسم الباري عن رفضه
السوداني
ْ
ّ
سينمائي يف القدس حتت عنوان «سينما الشرق
مهرجان
ّ
األوسط ».وقال ّ
ّ
زمن كانوا،
أي
يشرف
إنه ال
الفنانني ،يف ّ
ٍ
ِّ
بأن ّ
ِ
منتهكو احلياة َّ
كل
«أن َيستخدم
فنهم بغرض االيهام ّ
ٍ
والشعوب
مستمر ٌة،
اجلرائم الكربى
شيء على ما ُيرام ،فيما
ُ
ُ
ّ
وت َّ
ُ
ُتقتل ُ
واالطفال ُيسجنون.»..
عذب،

ِ
األنوثة
رمش
لكحل الليل فتنته على
ِ
ِ
األسود
قبل هذا القلب كان
األزلي
ُ
ّ
ِ
ديئة
الر
َ
أقرب للقراءات ّ
َ
علي
ال صدى ميلى
نوافذ التأويل يف
ّ
غبش
البياض وال
ِ
ٍ
لفكرة ..
هباب
ُ
كان
ماقبل هذا القلب
مؤنث األشياء
َ
ِ
الضوء..
يعرج يف الوصول إىل مفاز
ّ
كان
العتبات
الشعر مسفوحًا إىل
اإلفالس،
،ممدودا على
ِ
تنمو فوقه شرفات من ورثوا أصابع
حرب من رحلوا..
إىل أن جئت من
حرب بسر الليل
ٍ
متتلئني باملوتى،
وقمصان املدى السوداء تلبس وجهك
املزروع يف حلمي ،
إىل أن جئت من خيبات من نصبوا خيام
الروح واغتسلوا
عزائهم يف
ِ
مبّر القهوة السوداء
حتزمهم صالة
ْ
ُ
غدهم،
للمجهول واملشبوه من
اخلوف
ِ
ْ
ِ
هوى
جئت من ليل البالد
إىل أن
ً
َ
ِ
وكنت حبيييت السوداء،
الروح
كحل ّ
..
كحل الشعر..
كحل مدائين الثكلى..
فكان القلب..
سبحان ال....
مـحمد عـامر األحـمد  -سورية

ٌ
مبادرة من معهد «فان لري» و
«سينما الشرق االوسط»
اإلسرائيلية،
اخلارجية
«سينماتك» (القدس) ،وهو برعاية وزارة
ّ
ّ
االسرائيلي واجملتمعات
ثقايف بني اجملتمع
بهدف خلق جسٍر
ٍّ
ّ
املهرجان قد ُ
افتتح بفيلم «أريكة
فرتض أن يكون
وي َ
ُ
ّ
العربيةُ .
يصدر
التونسية منال العبيدي ،اليت مل
يف تونس» للمخرجة
ّ
ْ
أي
عنها أو عن شركة( MK2املسؤولة عن برجمة الفيلم) ُّ
هت بها
توج ْ
تعليق حتى الساعة ،على الرغم من الرسالة اليت ّ
ٍ
االكادميية
التونسية للمقاطعة
«بي دي أس فرنسا» و»احلملة
ّ
ّ
مؤسس الشركة (مارن كارميتز)؛
والثقافية السرائيل» إىل
ِّ
ّ
ً
املوجهة إىل املخرجة
أيضا من الرسالة املفتوحة
وعلى الرغم
َّ
التونسية للعمل املشرتك من أجل فلسطني»،
من»التنسيقية
ّ
ّ
ّ
ٍ
التونسية ملقاطعة ومناهضة
عدة («احلملة
واملوقعة من
جهات ّ
ّ
التطبيع مع الكيان
التونسية للمقاطعة
الصهيوني» و»احلملة
ّ
ّ
العام لطلبة تونس» و»جلنة
والثقافية» و»االحتاد
االكادميية
ّ
ّ
ّ
التونسية من أجل إطالق سراح جورج إبراهيم عبد
التضامن
ّ
اهلل»).
سيعرض فيلم
الرمسية للنشاط،
واليوم ،حبسب الصفحة
ّ
ُ
املغربية مريم بن مبارك .وكان هذا الفيلم
«صوفيا» للمخرجة
ّ
قد ُعرض سنة  2018يف مهرجان حيفا للسينما على الرغم
سحب الفيلم
وعدم موافقتها ،بل طلِبها
من استنكار املخرجة
َ
ِ
ً
أيضا!
من املهرجان
األفالم
االيام القادمة أن ُتعرض
املقرر يف
هذا ،ومن
ُ
ّ
َّ
اآلتية:
البلجيكي فيليب فان ليو،
 فيلم «يف سوريا» للمخرجّ
ّ
وسوريون.
ولبنانيون
فلسطينيون
ممثلون
ويشارك فيه
ّ
ّ
ّ
 فيلم «املومياء» للمخرج شادي عبد السالم ،وهو من بطولةالنجمة الراحلة نادية لطفي (املعروفة مبناهضتها للتطبيع).
وقد ّ
ٌ
املصرية ّ
أنه ال يعلم كيف
مسؤول يف وزارة الثقافة
أكد
ّ
سيعرض!
وصل
ُ
الفيلم إىل حيث ُ
السوداني
التسجيلي «احلديث عن االشجار» للمخرج
 الفيلمّ
ّ
صهيب الباري ،الذي كان قد أعلن (كما ذكرنا) ّ
ومجيع
أنه،
َ
َ
ولكن،
عرض الفيلم.
بشد ٍة
َمن شاركوا يف الفيلم ،يرفضون
ّ
ْ
الفيلم من برنامج العرض* .
حتى الساعة ،مل ُيَزل
ُ
ّ
ُ
أدخن»
زلت أختبئ كي
عرض فيلم «ما
املقرر
وكان من
ُ
َّ
ّ
ّ
مؤخًرا عن صفحة
ولكنه أزيل
اجلزائرية رحيانة،
للمخرجة
ّ
ٍ
جهة ّ
حتى الساعة
أي
الربنامج ،وال معلومات أو تصريح من ّ
عن األسباب.
ُ
املقرر أن يخُ َ
«قضية رقم »23
النشاط بفيلم
تت َم
هذا ،ومن
ّ
َّ
تعليق
أي
للمخرج
صدر عنه ُّ
ٍ
اللبناني زياد دويري ،الذي مل َي ْ
ّ
حتى الساعة.
مجيع
إن محلة مقاطعة داعمي «إسرائيل» يف لبنان تناشد
ّ
َ
ّ
وصريح
واضح
رفض
إصدار
واملمثلني العرب
املخرجني
ٍ
ٍ
ٍ
َ
اإلسرائيلي،
ملشاركة األفالم املذكورة يف هذا املهرجان
ّ
ُ
العدو .وتطلب إىل اجلميع
خارجية كيان
وزارة
الذي ترعاه
ّ
ّ
َ
سب ٍ
ٍ
قة على شركات التوزيع ،تقضي بوجوب
فرض
شروط ُم ّ
عدم عرض أفالمهم هناك.
َ
أي مهرجان
املباشرة أو
إن املشاركة،
ّ
غري املباشرة ،يف ّ
َ
ّ
الصهيوني،
علمي يف الكيان
رياضي أو
ثقايف أو فنيّ ّ أو
ّ
ّ
ّ
مّ
احلد
تغاض عن إجرامه يف
الدموية ،أو
تلميع لصورته
إنا هو
ّ
ٌ
ٍ
ّ
ّ
واإلنساني السليم
واألخالقي
السياسي
وإن املوقف
األقل.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وغري
واملمثلون العرب،
الفنانون واملخرجون
يقضي بأن َيعمد
ُ
ستارا لتمرير «فصل
العرب ،إىل رفض استغالل أعمالهِ م
ً
حد ذاته –
يروج – يف ّ
الفن والثقافة عن السياسة» ّ
ألن ذلك ِّ
ّ
ً
ً
العنصرية اجملرمة.
االحتاللية
مغايرة لواقع «إسرائيل»
صورة
ّ
ّ
ّ
الفنانني
مهم من
عدد
وهذا الرفض هو ما سبق أن مارسه
ٌ
ٌّ
العرب ،وعلى رأسهم أكرم زعرتي ووليد رعد ،الذين طالبوا
ّ
الفن ّية من الدورة الثالثة لـ»بينالي البحر
بسحب أعماهلم
املتوسط اإلسرائيلي» سنة .2017
األبيض
ّ
يف مواجهة «صفقة القرن» (املتواصلة على أرض الواقع
َ
ٍ
ٍ
الفن
واضحة بني
صفقة
بديل من
منذ وعد بلفور) ،ال
ّ
ُ
ُ
ّ
ِ
ُ
احلق
عودة
وعزله ،حتى
مقاومة االحتالل
عنوانها
واألخالق،
إىل أصحابه.

* تحديث :عند الصباح تبيّن لنا ّ
أن املخرج صهيب قسم الباري قد
حذف البوست الذي افتتحنا بكلماته هذا البيان (نرفق هنا صور ًة عن
منشوره املحذوف) .وعند بحثنا عن سبب حذفه تبيّن ّ
أن الفيلم الذي
كان يُفرتض عرضُه قد سُحب من صفحة برنامج املهرجان.

القدس

أما الذي يأتي من بعدي فسيعمدكم بالروح
والنار..
هذا ما قاله يوحنا املعمدان عن قدوم السيد املسيح،
والشهادة األوىل اليت تكلم بها اخر نيب من أنبياء العهد
القديم ..ها أنا أعمدكم باملاء أما الذي يأتي من بعدي
الذي حنن ننتظر قدومه إلينا والذي صار قدامي هو الذي
يعمدكم بالروح القدس والنار..
من هذا املفهوم ومن هذا املنطلق االمياني العجيب ،جيب
علينا أن نعرف اكثر عن املعمودية وملاذا تعمد املسيح
املعرف عنه من قبل األنبياء والنبوات
يف نهر األردن وهو
ّ
واملرسلني وعن عظمة جميئه انه سيعمد الناس بالروح
القدس ونار أي كلمة اهلل وروحه وصفاته وجسده غري
املنظور ،الذي ميسحنا روحيا من اخلطيئة لنصبح مقدسني
ّ
خملصني بال عيب أمامه ،مثل النار اليت تلتهم كل شيء،
وتطهر كل شيء أمامها.
املسيح ليس حباجة ألن يعتمد ألنه كامل ومنزه عن كل
عيب وخطيئة ،ولكنه تعمد لكي يكمل النبوات وحيمل
عنا عبء الناموس ،ألنه وحده الذي استطاع أن يكمل
مجيع وصايا الناموس وينفذ مجيع تعاليمه ،فكانت
معمودية املسيح للماء ليعمد املاء بالروح القدس لكي
يقدسه ويصبح جوهرًا مقدسا ألنه املصدر األول حلياتنا
على األرض ..والرب ليس حباجة ألن يتعمد لنفسه وال
يوجد أي سبب من األسباب لكي يتعمد ،وكما ذكرت يف
عدة مقاالت سابقة املعمودية هي رمز يشري إىل دفن
اإلنسان القديم والقيامة باإلنسان اجلديد ،وأيضا ترمز
إىل موت املسيح يف القرب وقيامته منه  ،وايضًا ترمز
إىل دفن آدم وخطاياه والقيامة يف آدم اجلديد املسيح
احلياة وبره وقداسته وجمده ،ولكن يقول من آمن واعتمد
فهذا خيلص.
االعتماد ليس املعمودية باملاء االعتماد إميان ثابت ال
رجوع عنه ،االعتماد بأن نؤمن وننطلق يف امياننا لكي نبشر
ونعلم ونصلي ونشفي املرضى باسم الرب يسوع املسيح
املخلص الوحيد ال غري ،وجنلب له بواسطة اعتمادنا على
البشارة اكرب عدد ممكن من الناس الذين قبلوا البشارة
وعمله الفريد واملنفرد والرب يفتح قلوبنا وعقولنا ليمطر
علينا مجيع صفاته لكي نتعمد بكالمه وبروحه القدوس
فنصبح قربانا مقدسًا وهيك ًال مباركًا وشعًبا له رافعني
عالمة النصر األكيد على جباهنا امسه ودمه وعهده
األبدي الذي ال يفنى وال ميوت والرب يبارككم ويعمدكم
بروحه ودمه وكلمته  ،لكي تصبحوا معتمدين على رجائه
ومعتمدين على كالمه ومعتمدين على موته وقيامته ..لكي
تصبحوا أبرارًا كاملني واحياء مقدسني ساكنني معه يف
رحابه املبارك ويف جنته اخلالدة وسرمديته العظيمة يف
األبدية السماوية غري احملدودة واليت ال نهاية هلا ،النها
ملكه ومملكته يف هذا الدهر ويف كل الدهور اآلتية واىل
االبد آمني.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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الـسبت  22شــباط 2020

تتـمات

الرئيس عون :هناك خمالفات...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

«اليوروبوند».
ويف املعلومات املتوافرة ان اجللسة استهلت بكالم الرئيس عون
عن الوضع العام وال سيما املالي منه ،كما شرح سبب عدم
توقيعه للموازنة من دون التصديق على قانون قطع احلساب
مذكرًا مبا حصل يف العام املاضي عندما ارفقت املوازنة السابقة
بالقانون  2019/143ما أتاح إصدارها.
وحرص عون على اإلشارة إىل ان املوازنة ستصدر بعد انتهاء
املهلة الدستورية استنادًا إىل املادتني  56و 57من الدستور،
أقر قانون املوازنة يف  27كانون الثاني املاضي،
علمًا ان اجمللس ّ
وبالتالي فإن النشر سيتم يف أواخر شباط احلالي ،من دون ان
جمرد
يرده الرئيس عون ،الذي كان امتناعه عن التوقيع عليه
ّ
موقف لكي ال يتحمل خمالفة دستورية.
وتوقف عون ،عند املبالغ املهدورة واليت قال انها بلغت حنو 28
مليار دوالر ،لكنه ال ميلك تفاصيل عن صرفها ،إال ان هذه األموال
ّ
مت رصدها منذ العام  ،1993متحدثًا عن املواضيع املصرفية ،وانه
تتم معاجلتها وان هناك إجراءات سوف تتخذ ليتحمل كل فرد
مسؤولياته يف ما حصل ،ال سيما بالنسبة لعمليات حتويل املبالغ
بصورة غري قانونية واليت زادت من حدة األزمة ،الفتًا إىل ان
ما الحظه حتى اآلن ان مثة خمالفات جسيمة وستتحمل كل جهة
مسؤولياتها يف هذا اجملال.
بدوره ،أكد الرئيس دياب «البدء باخلطوة االوىل يف اجتاه معاجلة
تراكمات  30سنة من السياسات اخلاطئة اليت اوصلت البلد
اىل االنهيار احلاصل» ،مشددا على أن «املرحلة املقبلة صعبة
علينا مجيعا ،ومن واجبنا أن جند حلوال للتخفيف من حجم االزمة
وتداعياتها بكل الوسائل اليت من املمكن أن نلجأ اليها لتحقيق
هذه الغاية».
وشدد على أنه «جيب ضم أشخاص من احلراك الشعيب اىل اللجان
كل حسب اختصاصه ،على أن يكون هؤالء من اصحاب اخلربة
واملعرفة ،وذلك التزاما بوعودنا والعمل بطريقة علمية ومهنية».
وذكرت بعض املعلومات انه سيصار اىل تشكيل اربع جلان
خمتصة مالية وإدارية لدرس سبل تنفيذ ما ورد يف البيان
الوزاري بالسرعة الالزمة.
وفيما اكتفى وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمة بالقول :ان
جدي جدا وحنن نعمل على أمور كثرية ،وكل وزير مهتم
الشغل ّ
بعمله ،قال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى :إضافة اىل
اقرار مشروع قانون القرض الكوييت لالسكان ،جرى حبث يف
موضوع حفر البئر االوىل الستخراج النفط من البحر(البلوك ،)4
وتبني ان بدء العمل حيتاج اىل ترخيص من وزارة البيئة لتحديد
معايري بيئية ملنع التلوث ،وهذا الرتخيص يستغرق إعداده بني
شهر و 90يومًا ،ولكن مبا ان سفينة احلفر جاهزة فال ميكن تأخريها
ألنها اذا غادرت لبنان قد ال تعود قبل سنة ،لذلك ومنعًا للتأخري
وهدر الوقت اخذ جملس الوزراء على عاتقه البدء باحلفر اعتبارًا من
اخلميس املقبل على االرجح ،وجيري العمل يف الوقت ذاته على
اجناز الرتخيص بالسرعة املمكنة.
وردا على سؤال ،وصف الوزيرمرتضى جو اجللسة بأنه جدي جدًا
وتقين ،وال جمال للخوض يف السجاالت السياسية واخلالفات،
فكلنا خرباء وتقنيني ونقوم بواجبنا بطريقة علمية ،لذلك قد
حتصل نقاشات طبيعية ألي موضوع ،لكن يف جو نقاش طبيعي
وغري متوتر( .املزيد على الصفحة )2

بعثة صندوق النقد

واستنادًا إىل املعلومات املتوافرة فإن وفد صندوق النقد الذي
وصل ليل االربعاء املاضي إىل بريوت ،وبعدما استمع إىل
وجهة النظر اللبنانية ،من رئيس احلكومة حسان دياب والوزراء
املعنيني بامللف املالي ،حيال ما يتعلق باستحقاق «اليوروبوند»،
كان واضحًا يف التحذير من خطورة األوضاع االقتصادية واملالية
يف لبنان ،بتأكيده أن اخليارات ضيقة للغاية أمام املسؤولني،
وبالتالي فإن فرص االنقاذ تبدو حمدودة إذا مل تبادر احلكومة
إىل السري خبطوات جراحية عاجلة ،إلنقاذ ما ميكن انقاذه ،بعدما
تلكأت السلطات السياسية والنقدية كثريًا مبا هو مطلوب منها
منذ سنوات ،لوضع البلد على سكة املعاجلات الصحيحة .معتربًا
ان التخبط السياسي وتفشي الفساد وغياب االصالحات ،عوامل
ساعدت بقوة على تردي الوضع االقتصادي الذي بات حيتاج إىل
إجراءات سريعة لوقف النزيف الذي ينذر باألسوأ.
وتشري املعلومات ،إىل أنه كان واضحًا من خالل ما مسعه
املسؤولون اللبنانيون من وفد «النقد الدولي» الذي سيواصل
لقاءاته يف األيام املقبلة ،أن الدول املاحنة واملؤسسات املالية
العاملية ،يف حال قررت مساعدة لبنان ،فإنها لن تقدم أي
مساعدة قبل أن تلمس بأن السلطة اللبنانية قامت مبا يتوجب
عليها من إصالحات ،إلخراج البلد من أزمته املستعصية .مبعنى
أوضح أنه ما عاد مبقدور لبنان «التذاكي» على اجملتمع الدولي،
والطلب إليه احلصول على املساعدات ،قبل املبادرة إىل القيام
باالصالحات الضرورية لالنقاذ ،مشرية إىل أن الوفد الذي قدم
رؤيته خلارطة الطريق اليت يتوجب على لبنان اتباعها للخروج
من النفق ،بانتظار أن يقرر لبنان االستعانة خبربات الصندوق،
للخروج من هذه األزمة اليت تتهدده مبخاطر جسيمة على خمتلف
املستويات.
ومل يشأ وزير املال غازي وزني الذي حتدث بعد اجتماع السراي

مع الوفد ،ان يعطي تفاصيل ،موضحًا ان االجتماع للتعارف ،وان
لبنان اعد خطة ملواجهة األزمة وكيفية اخلروج منها ،مشريا إىل
ان الوفد سيتابع عمله حتى االنتهاء من التعاون مع لبنان العداد
اخلطة ،موضحًا اننا يف مرحلة املشورة التقنية حصرًا.
والتقى الوفد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يف مكتبه يف
املقر الرئيسي للمصرف املركزي ،وكذلك جلنة الرقابة على
املصارف برئاسة مسري محود يف املبنى نفسه ،علي ان يزور
الحقًا الوزير وزني ،ورمبا اليوم رئيس اجلمهورية ميشال عون
يف قصر بعبدا ،قبل ان ينهي لقاءاته األحد (غدا).
توازيًا ،نقلت وكالة «رويرتز» عن مصدر مطلع قوله ان حكومة
لبنان ستفحص اجلمعة (امس) مقرتحات الشركات املنافسة
على اسداء املشورة املالية والقانونية خبصوص خياراتها يف
سنداتها الدولية ،وذكرت املعطيات ان لبنان سيتلقى بعد ظهر
اجلمعة (امس) أجوبة مكاتب االستشارة القانونية واملالية الراغبة
يف مساعدة احلكومة اللبنانية يف حال اختاذ قرار بإعادة هيكلة
الدين ،وسيتم فض العروض يف رئاسة جملس الوزراء.
وحبسب املعلومات اليت اوضحتها وزارة املال ،فإن الشركات
االستشارية املالية ،اليت وجهت إليها الدعوة هي  12شركة،
وليست مثان ،كما سبقت اإلشارة ،وهي:
Lazard، Rothschild، Gugeinheim، Houlihan Lokey،
Citibank
JF Morgan، PJT Partners، Newstate Partners، Standard
Chartered، GSA Partners
،Deutche Bank، White Oak
علمًا أنه ليس بني هذه الشركات أي اسم لشركة & Moelis
 Companyاليت يعمل فيها جنل وزير املال كريم غازي وزني.
اىل ذلك تواصلت ضغوط املصارف حلمل املسؤولني ،على اعتماد
خيار دفع السندات وليس إعادة اهليكلة ،على الرغم من ان هذه
العبارة مل ترد يف التصرحيات األخرية لرئيس مجعية املصارف
سليم صفري الذي زار أمس االول الرئيس عون يف قصر بعبدا،
مشددا على ضرورة العمل بسرعة على أحد احللول املطروحة
ملوضوع «اليوروبوند» الفتًا إىل ان تراجع سعر السندات املستمر
يف األسواق العاملية حيمل املصارف اللبنانية خسائر تزيد من
الضغوط عليه.
وقال انه متنى على الرئيس عون مقاربة موضوع السندات بشكل
تقين وبعيد من السياسة.

أنقرة :واشنطن قد ترسل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حد قوله.
تنحت روسيا جانبًا» ،على ِّ
وتابع« :تركيا لن تقبل بأي مقرتحات لنقل مواقع املراقبة اخلاصة
أن أنقرة «ال تسعى ألي مواجهة مع
بها يف إدلب» ،مشددًا على ّ
موسكو يف ما يتعلق بسوريا».
وإذ لفت إىل أن «تركيا ستقوم بتفعيل منظومة إس 400
الروسية» ،اعترب أكار أنه «ال ينبغي الشك يف ذلك».
وكانت وكالة «بلومبريغ» نقلت عن مسؤول تركي رفيع ،امس
االول اخلميس ،قوله إن تركيا طلبت من الواليات املتحدة
األمريكية مضادات جوية من نوع «باتريوت» لردع روسيا يف
إدلب.
وأشار املسؤول الرتكي ،إىل أن الواليات املتحدة قد تستخدم
طائرات «أف  »16لضرب القوات السورية يف حال مت نشر
بطاريات «باتريوت» من قبل تركيا.
ويذكر أن وزارة الدفاع الرتكية أعلنت مقتل جنديني تركيني
وإصابة  5آخرين جراء قصف مدفعي للجيش السوري يف إدلب.
وأفادت أن ضربات جوية قرب إدلب يف سوريا أسفرت عن مقتل
اجلنديني وإصابة مخسة آخرين ،مشرية إىل أنها قامت بضرب
أهدافًا حمددة بعد ضربات جوية قتلت جنودًا أتراك قرب إدلب.
شدد الرئيس الروسي فالدميري بوتني ،على ضرورة
من جانبهّ ،
اختاذ إجراءات فعالة لتحييد اخلطر االٍرهابي مع مراعاة سيادة
سوريا ووحدة أراضيها.
مواز ،أعلن ٌّ
كل من املستشارة األملانية أجنيال مريكل،
خط
ٍ
وعلى ٍّ
والرئيس الفرنسي إميانيول ماكرون ،لقاء الرئيس الروسي
فالدميري بوتني ،ورجب طيب إردوغان ،إلجياد حل سياسي لألزمة
يف إدلب.

بومبيو :خامنئي حرم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اعلن وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو إن اإليرانيني يستحقون
انتخابات حرة ونزيهة ،متهما املرشد علي خامنئي حبرمان أكثر من
ِ
الرتشح لالنتخابات الربملانية.
إيراني من حق
آالف
7
َ
ٍ
كما اتهم بومبيو النظام اإليراني باخلوف من خوض انتخابات
والدخول يف تنافس مع مرشحني من التيار اإلصالحي.
نزيهة،
ِ
وكانت واشنطن فرضت ،أمس االول اخلميس ،عقوبات على
مسؤولني يف جملس صيانة الدستور ،بسبب التالعب يف
االنتخابات اليت وصفها املبعوث األمريكي اخلاص بإيران براين
ٌ
«مسرحية سياسية».
هوك بأنها
وأعلنت أمريكا عن عقوبات جديدة على  5شخصيات إيرانية ،من
بينهم أمحد جنيت ،رئيس جملس صيانة الدستور اإليراني.
ومن بني الشخصيات اإليرانية اليت مشلتها العقوبات ،حممد يزدي

Page 21

عضو جملس خرباء القيادة اإليرانية ،وعباس علي كدخادايي،
وسيامك ره بيك عضو جملس صيانة الدستور ،وحسن صداغي
مقدم.
موضوع يهمك?التقى ولي العهد السعودي األمري حممد بن سلمان،
وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو ،حبسب ما ذكرت وكالة
األنباء السعودية...ولي العهد السعودي يلتقي وزير اخلارجية
األمريكي ولي العهد السعودي يلتقي وزير اخلارجية األمريكي
السعودية
وأوردت مذكرة منشورة ،اخلميس ،على املوقع اإللكرتوني لوزارة
اخلزانة األمريكية أمساء الشخصيات اإليرانية.
وأفادت املذكرة األمريكية أن املسؤولني االيرانيني ُ
املعاقبني
مينعون إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

دعوات ملقاطعة االنتخابات

وانتهت رمسيًا اخلميس (امس االول) محالت االنتخابات الربملانية
اإليرانية قبل يوم من التصويت.
عمال يف الصباح الباكر لتنظيف الشوارع من امللصقات
وخرج ّ
والالفتات متهيدًا ألول انتخابات إيرانية بعد إعالن الرئيس
األمريكي دونالد ترمب يف  2018االنسحاب من االتفاق النووي
وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وقال حمللون إن نسبة اإلقبال على االنتخابات سيؤثر على مدى
رضا الناخبني عن تعامل قادة إيران مع األزمات السياسية
واالقتصادية ،يف حني تواجه إيران عزلة متزايدة على الساحة
الدولية واستياء يف الداخل من الصعوبات االقتصادية.
وكان املرشد اإليراني آية اهلل علي خامنئي قد اعترب أن
التصويت «واجب ديين» ،لكن بعض الساسة البارزين من أنصار
التيار اإلصالحي يف إيران والنشطاء يف اخلارج دعوا ملقاطعة
االنتخابات.

هيئة «احلشد الشعيب»...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اتفقت هيئة «احلشد الشعيب» يف العراق ،على تعيني «أبو فدك»
مبنصب رئيس هيئة األركان خلفًا للشهيد أبو مهدي املهندس.
وقال نائب معاون رئيس اهليئة أبو علي البصري ،امس االول
اخلميس ،إن «هيئة احلشد الشعيب عقدت اجتماعًا واتفقت من
خالله على تعيني القيادي يف احلشد عبد العزيز (أبو فدك)
مبنصب رئيس األركان خلفًا للشهيد أبو مهدي املهندس».
وأضاف البصري أنه «مت تبليغنا بأنه سيتم توقيع األمر الديواني
بتعيني أبو فدك من قبل القائد العام للقوات املسلحة خالل
اليومني املقبلني بعد االتفاق عليه من قبل هيئة احلشد».
واستشهد أبو مهدي املهندس ،وقائد قوة القدس يف حرس
الثورة اإليراني الفريق قاسم سليماني ،يف غارة أمريكية
استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي ،يف  2كانون
الثاني/يناير املاضي.
أبو فدك ..من هو؟
عبد العزيز احملمداوي (أبو فدك) ،وهو أحد قيادات كتائب «حزب
اهلل» العراق ،ومن أهم قيادات «احلشد الشعيب» ،كما أنه من
قيادات الداخل العراقي خالل فرتة ما قبل عام .2003
يشابه دور «أبو فدك» دور املهندس خالل فرتة ،2011 - 2003
اي يف فرتة مواجهة االحتالل األمريكي للعراق.
أن احملمداوي لعب دورًا بارزًا يف مواجهة وهزمية تنظيم
كما ّ
«داعش» يف مدن الفلوجة وتلعفر والقائم.

األمم املتحدة تستأنف...
أعلنت األمم املتحدة ،امس االول اخلميس ،استئناف املفاوضات
العسكرية بني طريف النزاع يف ليبيا واهلادفة إىل إعالن وقف
دائم إلطالق النار ،وذلك غداة إعالن حكومة الوفاق الليبية
انسحابها من هذه املفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس.
وقال املتحدث باسم بعثة األمم املتحدة يف ليبيا جان العلم إنه
مت «استئناف» هذه املباحثات غري املباشرة اليت جتري يف جنيف
بإشراف املنظمة الدولية.
وأكد املبعوث األممي غسان سالمة أن حمادثات اللجنة العسكرية
الليبية املشرتكة استؤنفت يف جنيف بعد اتصاالت دامت طيلة
الليلة املاضية ،وستستمر اجتماعات هذه اللجنة يف نفس اإلطار
الذي بدأت به .وكان سالمة قال ،الثالثاء املاضي ،إن «التوصل
إىل حل» يتطلب أسابيع عدة من احملادثات.
وأجرى الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان حمادثات مع رئيس
حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يف إسطنبول ،امس االول
اخلميس ،بعد إعالن أنقرة أن التزاماتها يف ليبيا مرتبطة بوقف
إطالق النار.
وكان ممثلو حكومة الوفاق الوطين الليبية من جهة ونظراؤهم
الذين ميثلون املشري خليفة حفرت أقروا ،يف بداية شباط اجلاري،
ضرورة حتويل اهلدنة إىل وقف دائم إلطالق النار لكنهم مل
يتوصلوا إىل اتفاق.
وتبنى جملس األمن الدولي يف  12شباط اجلاري ،للمرة األوىل
منذ بدء هجوم حفرت على العاصمة طرابلس يف نيسان ،2019
قرارًا يطالب بـ «وقف دائم إلطالق النار» يف ليبيا.
ً
لكن سالمة أوضح أن وقف النار هذا ليس «شرطًا مسبقا» من
أجل حوار سياسي بني الليبيني من املقرر ان يبدأ يف  26شباط
يف جينيف.
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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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أثـرياء

 3أعضاء فقط فى نادى الـ 100مليار دوالر

الفرنسى برنار أرنو يطيح بـ «غيتس» كثانى أغنى رجل فى العامل
بثروة  107.6مليار دوالر بفارق  200مليون فقط عن مؤسس مايكروسوفت

أغنى  10تكنولوجيني فى العامل..

«جـيف بيـزوس» يف املقدمة بـ 160مليار دوالر

بيزوس فى املركز األول رغم فاتورة طالقه الباهظة
استطاع امللياردير الفرنسى
برنار أرنو أن يطيح باألمريكى
بل جيتس مؤسس شركة
مايكروسوفت من موقعه
كثانى أغنى رجل فى
العامل ،وذلك وفقا ملؤشر
بلومربج للمليارديرات.
واستطاع أرنو ،رئيس
جملس اإلدارة والرئيس
التنفيذى جملموعة لويس
فيتون املختصة ببيع السلع
الفاخرة ،التى تتكون من

جيف بيزوس
جيف بيزوس وطليقته

أكثر من مخسني ماركة من املاركات والعالمات
التجارية العاملية الفاخرة منها كريستان ديور،أن
حيل حمل جيتس كثانى أغنى رجل فى العامل بعد
جيف بيزوس مؤسس أمازون.
وحبسب ما ذكرت شبكة «سى إن إن» ،فإن
هذه هى املرة األوىل منذ بدء املؤشر قبل سبع
سنوات التى ال حيل فيها جيتس فى املركزين
األول أو الثانى.
ويبلغ صافى ثروة أرنو حواىل  107.6مليار دوالر،
وأضاف إليها  39مليار دوالر عما كانت عليه فى
العام السابق ويتفوق على بل جيتس بـ 200
مليون دوالر فقط ،بينما تبادل الرجالن املواقع
فى قائمة أخرى للمليارديرات فى العامل نشرتها
جملة فوربس األمريكية فى وقت سابق.

مارك زوكربريج
بيل غيتس

برينو أرنو
الرى بيدج

وكان أرنو قد تصدر عناوين الصحف هذا العام
عندما تعهد بتقديم  224مليون دوالر إلعادة بناء
كاتدرائية نوتردام بعد احلريق اهلائل الذى نشب
بها.
ووفقا لبلومربج ،فإن جيتس كان من املمكن أن
حيل فى املركز األول لوال أعماله اخلريية ،حيث
تربع حبواىل  35مليار دوالر ملؤسسته هو وزوجته
«بيل إند مليندا جيتس».
ورغم تسوية طالقه األخرية التى كلفته الكثري،
ظل جيف بيزوس فى املركز األول بثروة تقدر
حبواىل  125مليار دوالر ،بينما أصبحت زوجته
ماكينزى رابع أغنى امرأة فى العامل بعد حصوهلا
على  35مليار دوالر من جيف.
وبذلك ينضم أرنو البالغ من العمر  70عاما إىل
بيزوس وجيتس فى نادى األكثر ثراء فى العامل
الذين تتجاوز ثرواتهم  100مليار دوالر ،حيث
جتاوز أرنو حاجز املائة مليار ألول مرة الشهر
املاضى ،وبذلك تتجاوز الثروة التى ميلكها الثالثة
معا القيم السوقية الفردية لكل الشركات تقريبا
فى مؤشر .S&P 500
وكان أرنو وعائلته من بني عمالقة الرفاهية الذين
تعهدوا بتقديم أكثر من  650مليون دوالر فى
إبريل املاضى إلعادة بناء نوتردام بعد احلريق
الذى دمر الكنيسة التارخيية.
ويسيطر رجل األعمال الفرنسى على حواىل نصف
شركة  LVMHالتى تتخذ من باريس مقر هلا من
خالل شركة قابضة عائلية متتلك أيضا  97%فى
دار األزياء العاملى كريستيان ديور الذى تأسس
قبل ثالث سنوات من مولده عام .1949
وكانت جملة فوربس أول من سلط الضوء
على أرنو فى عام  1991عندما كانت ثروته 200

الرى إيلسون

بيل غيتس

ستيفن باملر

مليون دوالر ،ظهر باجمللة عدة مرات ومنها على
الغالف اخلاص بها ،واستطاع أن ينضم إىل عامل
املليارديرات فى عام .1997
وفى الوقت الذى تشهد فيه ثروات أصحاب
املليارات حول العامل ،منوا بأكثر من  2.5مليار
يوميا ،يتعرض صافى دخل نصف سكان
دوالر
ً
فقرا للتضاؤل واالنكماش ،حبسب
األشد
العامل
ً
تقرير ملنظمة «أوكسفام إنرتناشونال» ،فى يناير
املاضى.
وأوضح التقرير أن املليارديرات اللذين
قياسيا ،بنحو 2.208
رقما
حاليا
يبلغ عددهم
ً
ً
ً
مليارديرات ،ميلكون ثروات أكثر من أى وقت
مضى ،فمنذ األزمة املالية العاملية قبل عقد من
الزمن ،تضاعف عدد املليارديرات تقريًبا حول
العامل.
شخصا فى العامل،
بلغ إمجاىل ثروات أغنى 26
ً
ما يساوى  1.4تريليون دوالر فى العام املاضى
 ،2018وهو ما يعادل قيمة ممتلكات وثروات 3.8
فقرا فى العامل.
مليار شخص من بني األكثر
ً
وقد سيطر األمريكيني بشكل مستمر على قوائم
أثرياء العامل التى تصدرها املواقع االقتصادية
وفى مقدمتهم جيف بيزوس وبيل غيتس ووارين
بافيت ومارك زوكربريج حيث يصل إمجاىل
ثرواتهم إىل  357مليار دوالر ،حبسب جملة
«فوربس».

سريجي براين
كان مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس،
بشكل أكيد ،أغنى رجل فى وادى السليكون
على مدار سنوات طويلة ،لكن الرئيس التنفيذى
لشركة أمازون «جيف بيزوس» تغلب عليه بثروة
تبلغ اآلن  150مليار دوالر.
ولكن ليس فقط هؤالء هم األغنياء فى عامل
التكنولوجيا ،إذ يوجد العديد من املديرين
صعودا خالل
التنفيذيني الذين شقوا طريقهم
ً
الفرتة املاضية.
وتضم قائمة أغنياء العامل لعام  ،2018التى مت
إصدارها مؤخرا ،مؤسسي الشركات املتطورة
ً
أيضا بعض
فى جمال التكنولوجيا ،ولكنها تضم
األمساء اجلديدة ،وفيما يلى أغنى  10رجال فى
عامل التكنولوجيا.
املدير التنفيذى لشركة أمازون «جيف بيزوس»..
 160ثروته مليار دوالر
مؤسس مايكروسوفت «بيل غيتس» ..ثروته 97
مليار دوالر
املدير التنفيذى لشركة فيس بوك «مارك
زوكربريج» ..ثروته  61مليار دوالر
املؤسس

املشارك

لشركة

أوركال

«الرى

إيلون موسك

إيلسون» ..ثروته  58.4مليار دوالر
املدير التنفيذى لشركة «ألفابت» «الري بيدج»..
ثروته  53.8مليار دوالر
املؤسس املشارك جلوجل «سريجي براين»..
ثروته  52.4مليار دوالر
املدير التنفيذى السابق لشركة مايكروسوفت
«ستيفن باملر» ..ثروته  42.3مليار دوالر
املدير التنفيذى لشركة « dellمايكل ديل»..
ثروته  27.6مليار دوالر
املؤسس املشارك ملايكروسوفت «بول آلن»..
ثروته  20.3مليار دوالر
املدير التنفيذى لشركة تسال «إيلون موسك»..
ثروته  19.6مليار دوالر
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أنــتِ

عـادات تنقـص مـن جـاذبيتك
مجلة سيدتي

أحيانًا تعتقدين أن السلوك الذي متارسينه مقبول لدى اآلخرين،
لكن هذه العادات ميكن أن تؤثر فع ًال على عالقاتك باآلخرين،
وبالتالي تقلل من جاذبيتك ،وجتعلك مزعجة حلد أن اآلخرين قد
يصل بهم االنزعاج حد التهرب من التواجد معك يف مكان واحد؛
لذا الدكتورة سناء اجلمل خبرية التنمية البشرية حتذرك من بعض
السلوكيات البشعة جيب التوقف عنها وهي:
 -1عض األظافر بشكل مستمر
إذا قام أحد بأخذ صورة لك وأنت تعضني أظافرك ،ستتفاجئني
بفظاعة تعابري وجهك عند قيامك بذلك دون وعي منك ،ناهيك عن
أنها عادة غري صحية وغري نظيفة ،كما أن جعل األظافر قصرية
جدًا تعطي إحساسًا لآلخرين بالرعب.
 -2نتف الشعر يف األماكن العامة
يبدو أنه أمر غري معتاد ،لكن العديد من النساء لديهن هذا
اهلوس ،فيقمن بنتف شعر ااحلاجبني أو الساقني يف أماكن عامة
مثل حوض السباحة ،أو الشاطئ ،أو صالة األلعاب الرياضية أو
احلديقة العامة.
 -3تفقيع البثور
يف الوقع إنه مثري لالمشئزاز عندما تكتشفني فجأة أن لديك بثرة
بيضاء ،المعة ،أو صفراء ،فال ميكنك التفكري يف أي شيء آخر
غري القضاء عليها فورًا .ولكن جيب أال تقومي بذلك أمام املأل.
فبغض النظر عن مكان البثرة يف الذراعني والساقني أو الوجه،
فإن تفقيع البثور هو مثري لالمشئزاز على حد سواء! حاولي إجياد

مكان ذي خصوصية؛ لتقومي بتفقيع بثورك بطريقة صحية ،حيث
ميكنك تفادي تعفن جرحك!.
 -4ارتداء املالبس الداخلية اليت ليست يف مقاسك
باإلضافة إىل أنها ليست مرحية ،فاملالبس الداخلية اليت تظهر
جزء اخلياطة األعلى أو املطاطات الفوقية ،خاصة الصدرية تشوه
شكل جسمك وتقوم بالتنقيص من جاذبيتك عندما تتحركني.
 -5الشعر األشعث الفوضوي
ال ختدعي نفسك .فهناك فرق بني احلصول على شعر أشعث؛
ألنه نوع من املوضة حيث تشعرين بالفخر وبني اخلروج للشارع
بشعر أشعث ألنك تكاسلت عن تصفيفه.
 -6ارتداء أي لباس ألي نشاط دون إعطاء قيمة للنشاط الذي
ستمارسينه
هو خطأ كبري .فإذا أردت أن تركضي ،جيب أن ترتدي مالبس
رياضية مناسبة لذلك ،وإذا كان عندك موعد مهم ويتطلب اختيار
لباس بعناية كبرية فال تلبسي لباسًا رياضيًا ،وإذا كنت ستذهبني
يف نزهة ،فال ترتدي أحذية ذات الكعب العالي.
 -7تعمد الظهور
عال أو عندما تقومني
أحيانا تعتقدين بأنك عندما تصرخني بصوت ٍ
بالشتم أو فرض نفسك بالقوة ،فإنك ستلفتني انتباه اآلخرين
بشكل إجيابي ،ولكن الواقع خيتلف ،فهذا السلوك يعطي انطباعًا
سيئًا حولك .فيجب أن تضبطي نفسك وتكوني أكثر هدوءًا.

 -8اللباس الشفاف هو األكثر جاذبية
هذا غري صحيح دائمًا؛ يقول أفضل املصممني ،إنك جيب أن
تظهري اللباس املناسب لألشخاص املناسبني ،فحسب نوعية
هؤالء األشخاص فأنت حرة يف إظهار اجلزء الذي ترينه مناسبًا
من جسدك.
فهناك لباس الصدر العاري املفرط ،أو التنورة القصرية جدًا ،أو
األلبسة الشفافة اليت تقرتب من العري أو املالبس الضيقة جدًا.
كل ذلك اعتمادًا على السياق.
 -9طريقة املشي تؤثر على جاذبيتك
إن طريقة مشيك ووقوفك تؤثر على جاذبيتك ،وهناك حركات
تفقدك جاذبيتك .مثل ذلك عندما جتلسني مسرتخية جدًا وساقيك
مفتوحتني ،لدرجة أنك تنسني نفسك وتتكئني على الكرسي
وتدفعني بنصف جسدك حنوه .أو عندما متشني يف الشارع
وأنت جترين رجليك ،فتبدو خطواتك متالصقة مع األرض ،أو
عندما متشني فاحتة بشكل كبري ساقيك أو عندما متشني وقدميك
متباعدتني.
-10احتقار اآلخرين
ال تعتقدي أن عدم إعطاء القيمة لآلخرين يزيدك مجا ً
ال وقيمة ،فال
تقومي باالفتخار على الناس ،وتنسي معايري األخالق .فليس من
الصعب جدًا أن تقولي «صباح اخلري» يف الصباح أو «مساء اخلري»
يف املساء أو «وداعًا» ،فاالبتسامة هي باب القلب دون شك!
فأنت بابتسامتك تكونني أكثر جاذبية من انتقادك لألخرى.

AL - MUSTAQBAL - Wednesday November 16 - 2016
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صـحة وغـذاء

احذر 8 ...أطعمة تسبب التسمم بعد تسخينها يف
امليكروويف

كيف تتناول احللويات وال
يزداد وزنك؟

حذر خرباء الصحة من تناول بعض األطعمة بعد تسخينها يف
امليكروويف ،ألن احلرارة العالية تفقدها قيمتها الغذائية.
كما جتعل هذه احلرارة األطعمة غري صاحلة لالستهالك ،إذ
تسبب التسمم يف كثري من األحيان ،حبسب ما نشره موقع
«الكونسلتو».
ومت عمل قائمة بهذه األطعمة اليت حيظر تسخينها يف امليكروويف،
وضمت القائمة  8أنواع ،وهي:
 -1البطاطس
أخرب أخصائيو تغذية يف فرنسا ،اليت تعترب منشأ العديد من
احللويات ،وكالة «سبوتنيك» بنصائح حول كيفية تناول احللويات
وعدم زيادة الوزن ،وحتدثوا عما إذا كانت احلميات الغذائية
فعالة.
وقال األخصائي يف التغذية باسكال غوردون« :األكل املتوازن،
بطبيعة احلال ،مهم للصحة ،ولكن يف الوقت نفسه ،هناك
أشخاص يتناولون الطعام بشكل متوازن إىل حد ما ويف الوقت
نفسه يستمر الوزن بالزيادة.
من ناحية أخرى ،هناك من يتناولون األطعمة غري الصحية ،لكن
وزنهم ال يزيد حتى غرام واحد ...لذلك مشكلة زيادة الوزن،
ليست يف هذا .فالشخص يعاني من زيادة الوزن إذا كان يأكل
أكثر مما حيتاج ،على سبيل املثال ،إذا كنت تستهلك  2000كيلو
سعر حراري يف اليوم وحتتاج إىل ألفي سعر حراري ،سيبقى
مستقرا ،ولكن إذا كنت تأكل  2300سعرة حرارية ،وحتتاج
وزنك
ً
فقط  ،2000وهكذا كل يوم ،فإنه يف مرحلة ما سيحدث تغري يف
الوزن ،بالطبع ،ليس على الفور ،ولكن على املدى الطويل».
ووفقا هلا ،إذا كان الشخص يريد أن يبقي وزنه ثابت أو يفقد
الوزن ،جيب على املرء أن يتعلم رفض تناول الطعام عندما مل
يعد هناك شعور باجلوع .وأضاف غوردن «انظر إىل الطفل .إنه
يأكل فقط عندما يشعر باجلوع .حاملا يشبع ،يتوقف».
وأجاب األخصائي على السؤال عما إذا كان من املمكن تناول
احللويات وعدم السمنة« .إذا كنت تأكل احللوى يف وقت تشعر
فيه باجلوع وتتوقف عندما تشبع ،فلن تكون هناك أية مشاكل.
ولكن إذا مل تعد ترغب يف تناول الطعام وتأكل احللوى أو حتى
التفاح واللنب ،فسوف ترتاكم».
وأشار غوردون إىل أن هناك مشكلة أخرى تتمثل يف زيادة الوزن
ضارا لنا،
منتجا يبدو
وهي أننا ال نشعر بالسرور عندما نتناول
ً
ً
فعندما نتناول احللوى نفكر يف أنه ال ينبغي أكلها ،إنها ضارة،
سوف أمسن» وهكذا «لن ميتص اجلسم هذا املنتج ،وبعد ذلك
ستظل تلوم نفسك».
ومع ذلك ،لفت االنتباه إىل أن احلميات الغذائية اليت جلأ إليها
العديد من النساء ال حتقق نتيجة مستقرة« .بد ً
ال من ذلك ،يوصى
بعدم اتباع نظام غذائي من أجل إنقاص الوزن .ألن النظام
فعليا فقط على املدى القصري .ولكن عندما
الغذائي فعال
ً
ينتهي النظام الغذائي  -إما ألنك متعب أو ألن النتيجة املرجوة
قد حتققت  -ويعود الشخص إىل نظامه الغذائي املعتاد ،يعود
الوزن مرة أخرى ،وميكن أن يزيد عدة كيلوغرامات أيضا»

تعترب بيئة جاذبة لنمو نوع ضار من البكترييا بعد طهيها ،وخصوصا
بعد عدم حفظها يف الثالجة ،وحرارة امليكروويف تستطيع القضاء
عليها ،وعند تناوهلا يف هذه احلالة ،قد يزداد خطر اإلصابة
بالتسمم الغذائي.
 -2األرز
تتكاثر عليه حويصالت بكتريية وتتحول إىل جراثيم بفعل احلرارة
العالية املنبعثة من امليكروويف ،واليت تزيد من فرص اإلصابة
بأمراض معوية خطرية ،وتسبب التسمم.
 -3البيض
حرارة امليكروويف حتول الربوتني املتوفر يف البيض إىل مادة
سامة ،قد تزيد من فرص اإلصابة باضطرابات اجلهاز اهلضمي.
 -4الثوم
عندما يتعرض للموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من
امليكروويف ،قد يكون له تأثريات عكسية على الصحة العامة،
واإلصابة باألمراض املعوية.
 -5اخلضروات الورقية
حتتوي على كمية عالية من النرتات ،اليت تتحول إىل مواد سامة
عند تعرضها يف حالة تعرضها للحرارة العالية املنبعثة منه.
 -6املشروم
يتحول الربوتني املوجود يف املشروم (نوع من الفطر) إىل مواد
شديدة السمية عند تعرضه لدرجة احلرارة العالية الصادر عن
امليكروويف.
 -7اللحوم اجملمدة
حرارة امليكروويف غري قادرة لطهي اللحوم اجملمدة بشكل جيد،
فتظل البكترييا العالقة بها كما هي ،وإذا مت تناوهلا يف هذه
احلالة قد تسبب بالتسمم الغذائي.

 -8احلليب
يتسبب يف عدم حصول اجلسم على عناصره الغذائية بشكل
ً
خاصة فيتامني  ،B12ألن احلرارة العالية املنبعثة منه تفقد
كامل،
اللنب قيمته الغذائية ،وينصح بتسخينه على البوتاجاز.

الكاكاو حي ّسن تدفق الدم
ويزيد القدرة على املشي
دراسة حديثة تظهر أن الكاكاو الغين مبركبات الفالفونول قد
حيسن القدرة على املشي لدى بعض كبار السن الذين يعانون
من اختالل يف الدورة الدموية.
كشفت دراسة حديثة أن تناول الكاكاو الغين مبركبات الفالفونول
املوجودة يف الفاكهة واخلضروات والشاي ،قد حيسن القدرة
على املشي لدى بعض كبار السن الذين يعانون من اختالل
يف الدورة الدموية .وتساهم الشوكوالتة الداكنة الغنية مبركبات
الفالفونول ،وكذلك الكاكاو اخلام غري احمللى ،بتحسني تدفق
الدم وزيادة القدرة على املشي حسبما كشف عدد من الدراسات
املبدئية اليت أجريت على احليوانات والبشر.
وطلب الباحثون من  44بالغًا مصابًا مبرض الشريان احمليطي،
تناول مشروبات أضيف هلا الكاكاو  3مرات يوميًا ملدة  6أشهر،
وكان نصفها حيتوي على كاكاو غين مبركبات الفالفونول .ويف
اختبارات للمشي ملدة  6دقائق ،قطع األشخاص الذين تناولوا
مشروبات أضيف هلا الكاكاو  18.4مرتًا إضافيًا يف نهاية الدراسة
مقارنة ببدايتها.
وقال الباحثون يف دورية أحباث الدورة الدموية ،إن حتسن
القدرة على املشي مبا ال يقل عن  12مرتًا قد يشكل فارقًا مهما
يف احلياة اليومية للمرضى.
وتبني الدراسة أن املشاركني الذين مل حيتسوا مشروبات
ممزوجة بالكاكاو ّ
قلت قدرتهم على املشي يف اختبارات الست
دقائق مبقدار  24.2مرتًا يف نهاية الدراسة.

* 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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Evacuation flight announced for Australians on coronavirus-hit Diamond Princess cruise ship

The Diamond Princess cruise ship sits at Daikoku Pier off Yokohama, Japan. Picture: Kazuhiro Nogi/AFPSource:AFP

Morrison told reporters in
Melbourne on Monday.
The latest figures bring
the total number of coronavirus cases on the virus-struck ship to 356.
The Diamond Princess
has been under lockdown
off the coast of Yokohama for more than two
weeks with around 3700
passengers and crew onboard, including about
200 Australians.
Australians are among 16
confirmed cases on the
ship. Those who tested

positive for the virus are
being treated in Japan.
The 70 new cases come
from 289 new tests. Of
those cases, 38 people
showed no symptoms.
The update comes as
comes as Prime Minister
Scott Morrison considers
plans to evacuate Australians from the ship later
this week.
Americans on-board the
Diamond Princess were
being flown to the US on
chartered planes from
yesterday, while authorities in Canada, South Korea, Hong Kong and Italy
have announced flights
home for their citizens.
Mr Morrison and cabinet
are waiting for an Australian infectious disease
expert’s assessment of
the situation on-board the
ship, The Australian reported.
The Australians on-board
must pass a coronavirus
test before they can be
brought home, and elderly people will be given priority in the evacuation.
A plan to fly the evacuees
to Darwin to join quarantine facilities where 266
others flown from Wuhan
are already staying is understood to be in place,
according to News Corp.
Meanwhile, more than
200 Australians who were

also evacuated from Hubei province in China and
who have been quarantined on Christmas Island
for two weeks are due to
head home today.
The Department of Home
Affairs says the Australian
Border Force is making
arrangements to transfer
them once they have been
medically cleared.
None of those on Christmas Island or at the facility near Darwin have
tested positive to the
COVID-19 virus.
The preparations come
as NSW Health said passengers arriving into Sydney on some cruise ships
would be assessed by experts as a precautionary
measure.
A risk assessment will be
completed for each cruise
ship arriving into the Harbour City before it berths
and then a decision will be
made by health authorities whether to disembark
passengers.
Of the 15 coronavirus
cases in Australia, six
have been cleared and
the remaining nine are all
stable.
In China, the total number
of people infected by the
virus has risen to more
than 68,500, with the
number of deaths now at
1665.

Passengers on the Diamond Princess have been in quarantine for more than two weeks. Picture: Behrouz
Mehri/AFPSource:AFP

Australians stranded on
the coronavirus-hit cruise
ship off the coast of Japan will be flown home
on Wednesday, but they’ll
have to face an extended
quarantine.
More than 200 Australians stranded on a quarantined cruise ship hit by
a coronavirus outbreak
off the coast of Japan will

have the opportunity to
be evacuated by charter
flight this week.
Prime Minister Scott Morrison announced the Government was organising a
flight from Japan to Australia this Wednesday to
return passengers of the
Diamond Prince cruise
ship.
The flight will be made

possible through Qantas
and those on board will
face a further 14 days of
quarantine when they are
returned to Darwin’s Howard Springs facility.
“I thank the Japanese
government for the care
and assistance they have
provided to those Australians who have been
on-board the vessel,” Mr

Buses with US passengers on-board arrive at the Haneda Airport, in Tokyo early on Monday after being
taken off the Diamond Princess. Picture: Kazuhiro Nogi/AFPSource:AFP
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Prime Minister Scott Morrison responds to ’horror’ deaths of Brisbane family
there who needs help, get
help. There are services
and supports available
to you to help you and

if you’re in a position to
help, then please help.
“But today Australians
just look at each other and

just give thanks for each
other and at this terrible,
awful event, our hearts are
just full of grief.

The end of the road for Holden: Car brand announces all
sales, design and engineering will stop forever - leaving
hundreds without jobs and ending 72 years of tradition

Hannah Baxter with her children Trey, Laianah and Aaliyah.Source:Supplied

Rowan Baxter (centre) killed his wife Hannah (pictured) and their three children, including Trey,
3.Source:AAP

Rowan Baxter wrestles with his youngest son in a Facebook
videoSource:Supplied

Prime Minister Scott Morrison has described the
horror deaths of a Brisbane family as a “terrible
act of violence” and urged
people to get help.
Prime Minister Scott Morrison says he is saddened
by the shocking deaths of
a Brisbane family in a suburban street.
Hannah Baxter, 31, and
her three children were
killed after being doused
in petrol by her estranged
husband and the children’s father, Rowan Baxter, 42, on Wednesday.
The children Aaliyah, 6,

Laianah, 4 and Trey, 3 –
died in the car after it burst
into flames on a quiet suburban street in Camp Hill
in Brisbane’s east.
The father died on the
footpath from self-inflicted
wounds, police say.
Ms Baxter was taking her
children to school from
her parent’s home when
Mr Baxter jumped into the
car’s passenger seat, according to reports.
Queensland Police say it’s
too early to say if it was a
murder-suicide or an accident.
Mr Morrison told report-

ers today he was “just so
saddened by these terrible
events”.
“Australians all over the
country are just shocked,
saddened and devastated
about what has happened
in a suburban street just
like this up in suburban
Queensland, where Hannah and her three children so senselessly and
maddeningly murdered in
what has occurred in a terrible act of violence.
“And it just grieves our
hearts terribly today.”
The PM said his thoughts
went out to those who
were close to the family
and those who were unable to come to terms with
this “terrible horror”.
“And I know Australians
all around the country will
be feeling the same way,
just shaking their head,
but full of empathy, full
of love for those who are
close to this family and
their friends.
“So if there is anyone out

The Holden car brand will
be no more, with General
Motors opting to dump
the name synonymous
with Australian motoring
by next year.
After closing the company’s local manufacturing
operations in 2017, GM
has taken the ‘difficult’ decision to retire the brand
in both Australia and New
Zealand.
GM will not just axe the
Holden name but also stop
selling cars in Australia,
the American auto giant’s
international operations
senior vice president Julian Blissett announced
on Monday.
‘After comprehensive assessment, we regret that
we could not prioritise the
investment required for
Holden to be successful
for the long term in Australia and New Zealand,
over all other considerations we have globally,’
he said.
In a slap in the face to
Australia, GM told Prime
Minister Scott Morrison’s
of its plans just three minutes before issuing a media release.
‘Pretty p*** poor effort,’
a spokesman for the PM
told Daily Mail Australia.
Most of the existing staff
are set to lose their jobs
by June but 200 would
continue their employment for another decade
to service existing Holdens on the road, GM told
reporters on Monday.
‘This was an agonising
decision for us and one
we didn’t make lightly or
easily,’ Mr Blissett said.
The axing of the Holden
nameplate will end a motoring tradition that began
in November 1948 when

the first 48-215 rolled off
the production line at the
Fisherman’s Bend factory
in Melbourne.
General Motors’s Australian arm continued manufacturing cars for another
69 years, until the last
Holden Commodore, the
VF, was made in Adelaide
in October 2017.
Just a decade ago, the
Commodore was still Australia’s best-selling car, a
position it had held uninterrupted for 15 unbroken
years, as it outsold its traditional rear-wheel-drive
rival, the Ford Falcon.
In December, Holden announced the Commodore
nameplate would be axed
in 2020 after 42 years being synonymous with V8
muscle and six-cylinder
family cars.
A month later, Holden’s
share of the Australian car
market fell to a mere 3.7
per cent, barely scraping
into the top ten, Federal
Chamber of Automotive
Industries data showed.
The Colorado was Holden’s only entry in the top
20 last year, with the Thaibuilt ute taking the 16th
spot for 2019.
Its sales tally of 17,472
was two-and-a-half times
less than the market leading Toyota Hilux, which
had more takers than all
the Holden models in Australia combined.
Holden, the maker of popular models including the
Kingswood and Torana,
was for many decades
Australia’s most popular
car brand, marketing itself during the 1970s as:
‘Football, meat pies, kangaroos and Holden cars’.
Its market share has gradually eroded since Bob

Hawke’s Labor government began to unwind
Australia’s 57 per cent
import tariffs from 1988.
Leo Pruneau, Holden’s
chief designer during the
1970s and 1980s, last
year told Daily Mail Australia GM was likely to axe
the Holden brand in coming years.
Holden, the maker of popular models including the
Kingswood and Torana,
was for many decades
Australia’s most popular
car brand, Pictured is a
1968 Holden Premier outside the Elizabeth plant
in October 2017, as local
production ended
‘I would say 10 years
we won’t see a Holden
badge,’ he said.
‘It’s a really sad thing
to say. There’s a good
chance the Holden name
could disappear altogether.’
He prediction came true,
although it was far worse
than he imagined with GM
withdrawing from Australia altogether instead of
selling its cars under a
different name.
Holden began its life in
1856 as a saddlery and
assembled GM cars from
the United States that had
been sent to Australia in
kit form.
With the brand to die after
165 years, GM Holden’s
interim chairman and
managing director Kristian Aquilina vowed to
honour existing warranties and servicing obligations.
While the Holden name
will be axed, GM may have
a small presence in Australia, selling Corvettes
through a small number
of dealers.
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Scott Morrison reacts to new poll showing loss of support after bushfires

Prime Minister Scott Morrison has defended his handling of the bushfire crisis. Picture: David Crosling/
AAPSource:AAP

People try to evacuate as fires threaten Batemans Bay. Source: Batemans Bay Surf Life Saving Club. Supplied by NSW Surf LifesavingSource:Supplied

Another poll has highlighted the drop in support for Scott Morrison
and his government after
Australia’s devastating
bushfire season.
Prime Minister Scott Morrison has responded to a
new poll out on tuesday
that shows a huge drop
in confidence in his government since unprecedented bushfires swept
across Australia.
The Australian National
University poll of 3000
people found confidence
in the PM had also fallen
substantially and there
was “quite strong disapproval” of the Government’s handling of the
bushfires.
“In particular, we found
there was disapproval
with Prime Minister Scott
Morrison,” lead researcher Professor Nicolas Biddle said.
Prof Biddle said confidence with Mr Morrison’s
leadership had fallen to
3.92 out of 10 from 5.25
when the same question
was asked in June 2019.
“This is a net negative
review of the Prime Minister and substantial decline in his popularity,”
he said.
Prof Biddle said when it
came to confidence in
the Government, the ANU
poll had also recorded
“one of the largest declines in confidence I
have seen in such a short

doing to respond to this.
And it’s action that matters and it’s action we’ve
been delivering.”
RISE IN CONCERNS
ABOUT ENVIRONMENT
Since Australia’s devastating bushfire season, the environment
has rocketed up to either number one or two
on the list of worries for
about half of Australian
voters.
“Around half of respondents said the environment was the most important or second most
important issue – compared to almost 42 per
cent in October 2019,”
Prof Biddle said.
“There was a large increase in the amount of
people who said global
warming or the greenhouse effect would have
an effect on them – 72
per cent in January 2020
compared to 56 per cent
in 2008.”
Bushfires scorched more
than 10 million hectares
in Australia’s east and
south, killing at least 33
people and an estimated
one billion animals while
destroying more than
2500 homes.
The crisis cloaked major
cities including Sydney in
smoke for weeks on end
and cut off towns, while
tired firefighters fought
the blazes day-in-dayout over what has been
described as Australia’s

period of time”.
There was a 10.9 percentage point drop in
those who felt confident
or very confident in the
Government, with only
27 per cent surveyed
agreeing.
The proportion of people who said they would
vote for the Coalition if
an election was held now
declined from more than
40 per cent in October
2019 to 35 per cent in
January 2020.
There was also a substantial drop in support
for new coal mines, with
the greatest decline in
support found among
those who voted for the
Coalition at last year’s
federal election – from 72
per cent support in June
2019, to 57 per cent in
January 2020.
It comes after a Newspoll
in January found that
Mr Morrison’s approval
rating had plunged and
Labor was ahead of the
Coalition for the first
time since the federal
election.
Asked about the survey
results and whether his
handling of the bushfire
crisis was behind the
poor results, Mr Morrison said the Government
had been delivering.
“Our government responded with the single
largest compulsory call
out of Defence Force reserves to put boots on

the ground in response
to the bushfire crisis,” he
said.
“Within several days of
a state of disaster being
declared here in Victoria,
we’d announced the National Bushfire Recovery
Agency. We’d put $2 billion down. Money was
flowing to councils within days.
“Over $150 million has
already gone out in disaster recovery payments all
across the country. “Our
government can tell you
where our money’s going, and we can do that
on a daily basis.”
Mr Morrison said one of
the first announcements
made was $76 million for
mental health support
because the Government
understood the deep
traumatic scarring that
had occurred.
“The recovery is where
the Commonwealth Government has had an important responsibility
with the states and territories. We’ve been working closely with them,”
he said.
Mr Morrison said the
Government was getting
cheques to people who
needed disaster recovery
support and fences back
up through BlazeAid.
“We even put the roof
back on the Mogo Zoo,”
he said. “These are the
things that the Australian
Government has been

“black summer”.
Rain finally helped to
bring all the fires in NSW
under control in midFebruary after months of
destruction.
Prof Biddle said the majority of non-capital city
residents shared the
same view as the majority of respondents living
in capital cities in relation to the three main
environmental questions
asked.
“More than half of those
who live in non-capital
cities think that global
warming or the greenhouse effect is very serious, almost two-thirds
think global warming will
be a threat to them and
only two-fifths think that
there should be new coal
mines,” he said.
Exposure to the bushfires was associated with
an increase in whether a
person thought the environment was a major issue, Prof Biddle said.
“Many
Australians
changed their views
though, regardless of exposure, with females and
young Australians the
most likely to be more
concerned about the
environment than previously,” he said.
“We already see a shift
in views regarding coal
mines and the environment, but the big question will be whether these
shifts are temporary or

permanent.”
NEARLY EVERY AUSSIE
TOUCHED BY FIRES
The ANU poll found that
more than three-quarters
of all Australian adults
– more than 15 million
people – had been impacted by the bushfires.
This includes three million, or more than 14 per
cent, who were directly
exposed to the blazes.
Prof Biddle said he was
surprised at how farreaching the impacts had
been.
“Nearly every Australian has been touched
by these fires and many
of us will be living with
the effects for years and
years to come,” he said.
Impacts included having
a friend or family member
who experienced property damage or whose
property was threatened,
having travel or holiday
plans affected, being exposed to smoke or feeling anxious or worried.
Prof Biddle said life satisfaction also declined after
the blazes.
About 60 per cent were
either satisfied or very
satisfied with the way the
country was going in January 2020, a drop from 65
per cent in October.
“On a range of 0 to 10,
life satisfaction in January 2020 was 6.90. This
is a decline since the
October 2019 score of
7.05,” Prof Biddle said.
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Never say never on luxe car tax: treasurer Flat wages growth trend likely to continue

The Morrison government
has refused to scrap the
luxury car tax, despite
some Liberal MPs campaigning for the tariff to be
abolished immediately.
Treasurer Josh Frydenberg has left the door
open to scrapping a tax on
luxury cars.
While the nation’s bookkeeper says he would
“never say never”, he has
rebuffed calls from Liberal
MPs to ditch the tax immediately in the wake of
Holden’s demise.
A handful of backbenchers are pushing for the tax,
which applies to imported
vehicles worth more than
$67,500, to be abolished
because it was designed
to protect the now-defunct
local industry.
“We’re always looking for
opportunities to cut taxes,” Mr Frydenberg told
reporters in Queensland
on Wednesday.
“When it comes to the
luxury car tax, we have no
plans to remove that, but I
would never say never in
relation to that.”
He once again emphasised the Morrison government’s commitment
to keeping the budget
strong.
“We have a series of taxes
we’d like to remove but the
reality is we’re committed
to keeping the nation’s
balance sheet strong,” he
said.
Car dealers are slapped
with the tax which is
passed on to consumers,
who pay about $6100 extra for a non-fuel efficient
car valued at $88,000.
Liberals Tim Wilson, Craig
Kelly, Jason Falinski and
James Paterson are behind the push to scrap the
levy, which raises $675
million a year for government coffers.
It was designed to help
local manufacturers, but
Australia stopped making
cars in 2017.
General Motors’ decision
to scrap the Holden brand
at the end of the year has
renewed calls for the levy
to be canned.
Nationals senator Matt Canavan wants an exemption
for farmers.
“Many farmers have to buy

vehicles that are above
that threshold to operate
their business,” he told
the Nine Network.
“That sort of cost on our
farms particularly when
facing a drought, that’s
something that should

be looked at first in my
view.”
The Australian Automobile
Association and Federal
Chamber of Automotive
Industries are lobbying
for the luxury car tax to be
abolished.

Jobless rate rises to 5.3pc in January

Australia’s unemployment
rate has risen slightly to 5.3
per cent in official figures
for January and economists
expect it to go up further.
The Australian Bureau
of Statistics reported on
Thursday the 0.2 percentage point rise over the
month, with a participation
rate of 66.1 per cent, seasonally adjusted.
There was an increase of
46,200 people in full-time
employment and a decrease
of 32,700 people in parttime jobs - a net change of
13,500.
The bushfires and coronavirus had a major impact over
the month.
Over the 12 months to January, full-time jobs rose by
143,900, while part-time
employment increased by
103,500 people.
The largest increases in
employment were recorded
in Western Australia (up
6700), Victoria (up 2900)
and Queensland (up 2800),
while the largest drop was
in New South Wales (down
1500).
However, the jobless rate
increased by 0.6 in Queensland (6.3 per cent) and
0.4 in both Victoria (5.4 per

cent) and Tasmania (5.9 per
cent).
South Australia saw a 0.5
percentage point dip in unemployment to 5.7 per cent.
The underemployment rate
increased 0.3 percentage
points to 8.6 per cent.
Economists are predicting
further increases in the unemployment rate and a subsequent interest rate cut in
coming months.
“Along with yesterday’s
meagre wage growth print,
these data show that there
is still plenty of spare capacity in the labour market,” BIS Oxford Economics senior economist Sean
Langcake said.
He expects jobs growth to
lose momentum over 2020
and slow to less than two
per cent.
“This will make it challenging to work through existing
spare capacity, and we expect the RBA will cut rates
in the first half of the year to
aid this transition,” he said.
Capital Economics’ Ben Udy
said the January data alone
probably wouldn’t convince
the Reserve Bank a cut
was necessary, but he too
predicted unemployment
would continue to rise.

Nationals leadership drama still swirling

NSW Nationals MP David
Gillespie says the party’s
leadership is a closed
issue as speculation
continues over Barnaby
Joyce’s ambitions.
A key Barnaby Joyce
backer has refused to
guarantee Nationals leader Michael McCormack a
clear run to lead the party
to the next federal election.
NSW MP David Gillespie
was repeatedly asked
whether Mr McCormack
would have an unhindered path to the poll due
in or by 2022.
Dr Gillespie said the lead-

ership issue was closed
“for now” while also dismissing the idea of another challenge as a “crystal
ball” issue.
“I can’t foresee any
change in the situation,”
he told ABC News Breakfast on Wednesday.
“Arithmetic does apply.
It’s up to Michael to prosecute our case as our
leader.”
Forces loyal to Mr Joyce
have continued to destabilise Mr McCormack after
the deputy prime minister
fended off a leadership
challenge earlier in the
month.

Wages growth flatlined
as expected in the December quarter, expanding by just 0.5 per cent,
with the soft trend likely
to continue well into this
year.
Total hourly rates of pay,
excluding bonuses, rose
by a seasonally adjusted
2.2 per cent year-on-year,
according to Wednesday’s figures from the
Australian Bureau of Statistics.
For the first time since
2012, private sector
wages grew at a faster
rate (0.5 per cent) than
the public sector (0.4 per
cent).
Across industries, annual wage growth in 2019
ranged from 1.6 per cent
for the information, media and telecommunication services industry, to
3.1 per cent for the health
care and social assistance industry.
Victoria recorded the
highest through-the-year
growth of 2.7 per cent,
while Western Australia
recorded the lowest for
the sixth consecutive
quarter (1.7 per cent).
Dr Sarah Hunter, chief
economist for BIS Oxford
Economics, said the tepid
pace of growth suggested
there is “still plenty of
slack in the economy”.
“The data largely confirms the Reserve Bank’s
view that price inflation
is unlikely to pick up in
the near term,” Dr Hunter
said.
“We still expect the board
to cut the cash rate again
- likely in the second quarter - to further stimulate
the economy, drive jobs
growth and eventually
feed through to an acceleration in wages growth.”
She said there was potentially some very early
signs of the impact of the
bushfires and coronavirus outbreak, with wages
in the accommodation
and food services sector
increasing by just 0.2 per
cent quarter-on-quarter
- the weakest of all sectors.
Capital Economics senior economist Marcel

Thieliant said the annual
growth in public sector
wages was the slowest
increase on record.
He expected wages
growth to weaken further,
making it more likely the
RBA will cut the cash rate
in coming months.
ACTU secretary Sally McManus said the Morrison
government had a 100 per

cent failure rate in achieving its budgeted wages
growth forecasts.
“The only wage growth
we have seen under this
government has come
from working people organising in their unions
to win wage rises through
collective agreements and
improve the national minimum wage,” she said.

Frydenberg citizenship
challenged in court

Federal Treasurer Josh
Frydenberg is facing a
court challenge on his eligibility to sit in parliament
because of his mother’s
flight from Hungary after
WWII.
Josh Frydenberg is ineligible to sit in federal
parliament because of his
Hungarian-born mother, a
court has been told.
One of the federal treasurer’s
constituents
in the Melbourne seat
of Kooyong argues Mr
Frydenberg falls foul of
Australia’s constitution
because he is entitled to
Hungarian
citizenship
through his mother.
Erica Strauss, also known
as Erika Strausz or Erika
Strauss, was born in Budapest in 1943.
But her family fled Hungary’s communist regime
when she was six.
Kooyong resident Michael
Staindl argues Ms Strauss
passed on Hungarian citizenship to her son, making him ineligible to stand
for re-election in 2019.
“The evidence shows
that the respondent’s
mother bore the status of
a citizen of Hungary,” Mr
Staindl’s barrister, Angel
Aleksov, told the Federal
Court sitting as the Court
of Disputed Returns on
Tuesday.
“”There is a significant
public interest in a person sitting in parliament
without an allegiance to a
foreign power.”
But Mr Frydenberg’s lawyers say the challenge
is baseless because the
Strauss family was recognised as stateless when

they docked at Western
Australia in December
1950.
“They believed they had
rid themselves or had
become separated from
their Hungarian citizenship,” John Sheahan QC,
acting for Mr Frydenberg,
said.
He added there was a letter from the prime minister’s office on November
19 last year confirming
Mr Frydenberg’s Hungarian citizenship had not
been established.
“A pre-condition to renounce (citizenship) is
establishing to the satisfaction of the government
that you are a citizen and
in this case the Hungarian government does not
recognise the respondent
as a citizen,” Mr Sheahan
said.
A string of MPs have previously been tripped up
over their citizenship.
In 2017, deputy prime
minister Barnaby Joyce,
deputy Nationals leader
Senator Fiona Nash, former Greens senators
Scott Ludlam and Larissa
Waters and One Nation
senator Malcolm Roberts
were found by the High
Court to be subject or citizens of a foreign power
when they nominated for
the previous year’s federal election.
Three judges overseeing Mr Frydenberg’s case
- Chief Justice James
Allsop, and justices Susan Kenny and Alan Robertson - have reserved
their judgment and will
hand down a decision at
a later date.

العالناتكم يف اهلريالد
:االتصال على الرقم
0403 482 345

 عالء العوادي.العامل الروحاني د

Spiritual Therapist
-كشف االسرار-تسفري االرواح واستنطاقها
 عالج السحر واملس-استشارات روحانية ونفسية
 عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو عدة جمعياتروحانية وفلكية

0400 449 000 :هاتف

Tel: 02 9632 4818

Fax :02 9632 3412

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

NEW REVESBY SERVICE NSW HAVE YOUR SAY ON HENCENTRE A STEP CLOSER RY LAWSON DRIVE UP-

GRADE AT MILPERRA

Revesby residents will
soon have access to a
Service NSW Centre in
the heart of the community, with the location
now locked in.
Member for East Hills
Wendy Lindsay MP announced, on monday, a
lease had been signed
to establish the new
Service NSW Centre at
Shop 2, 38-42 Marco
Ave Revesby.
“This is great news and
the new Service NSW
Centre will make a real
difference to the community when it opens
mid-year,” Ms Lindsay
said.
“The centre will make it

easier for locals to access hundreds of NSW
Government transactions in one convenient
location, including driver
testing.”
Minister for Customer
Service Victor Dominello said, “People go
to Service NSW to get
their first vehicle registration, driver licence
or a Seniors Card. They
can also apply for birth,
death or marriage certificates.”
“Service NSW is also a
gateway to government
savings and incentives
to ease the cost of living, including Toll Relief,
Creative Kids vouchers
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and Energy Switch.”
333 customers in the
East Hills Electorate
have collectively claimed
$175,000 in savings,
with the average saving
being $524.
The Revesby Service
NSW Centre will be the
109th Centre in the
Service NSW network
and forms part of on an
election commitment to
open 10 new Centres in
Sydney’s growth areas.
It will feature modern facilities which allow customers to interact seamlessly with the digital
platform.
The NSW Government
has also rolled out four
Service NSW Mobile Service Centres to assist
customers in rural and
remote areas, and those
impacted by natural disasters, including the
recent bushfires.
Further information on
Service NSW is available
at www.service.nsw.gov.
au
MEDIA: Jennifer Mehanna | 9772 2774

Wendy Lindsay MP with ,Minister for Roads and transport Andrew Constance and George Zakhia

The community is invited to have a say on
plans to widen a busy
stretch of Henry Lawson Drive, to help ease
congestion and improve
safety including at the
major intersection with
Milperra and Newbridge
roads.
State Member for East
Hills Wendy Lindsay MP
said the NSW Government is investigating
upgrades to a 7.5 kilometre stretch of Henry
Lawson Drive between
the M5 Motorway and
the Hume Highway.
“This project is critical
for road users today
and into the future, so
Transport for NSW will
be carrying out the proposed improvements
in stages, starting from
Keys Parade at Milperra
to just north of Tower
Road near the aerodrome,” Ms Lindsay
said.
“The proposal includes
widening Henry Lawson
Drive from one lane to
two in each direction

and upgrading the intersection with Milperra
and Newbridge roads.”
“At the intersection
we’re looking to install
a new southbound lane,
provide extended dual
right turn lanes for motorists turning right
from Milperra Road, an
upgraded left turn lane
for vehicles turning
from Newbridge Road
and longer right turn
lanes from Henry Lawson Drive.”
“The bridge near Auld
Avenue will be duplicated, and the intersection with Tower Road
will be upgraded with a
new dual right turn from
Henry Lawson Drive.”
Ms Lindsay said the
community can have
their say from Monday
17 February 2020 until
Friday 6 March 2020.
“The concept design for
the project is still being
developed by Transport
for NSW, including how
the widening would impact surrounding properties and land,” Ms

Lindsay said.
“Your comments will
help us to ensure we
have considered your
feedback. Once the concept design has been finalised we will carry out
environmental assessments and publicly display them before work
starts.”
This section of Henry
Lawson Drive has been
prioritised in line with
traffic and safety data,
including around Bankstown Airport and local
industrial and residential areas.
For more information
visit the project web
page at www.rms.nsw.
gov.au/projects/henrylawson-drive.
To have your say, email
HenryLawsonDrive@
rms.nsw.gov.au,
or
write to GSPO – Henry
Lawson Drive Upgrade,
27 Argyle Street, Parramatta NSW 2150.
MEDIA: Jennifer Mehanna | 9772 2774

