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«الصراعات» السياسية تع ّطل االصالحات القضائية ..عويدات جيمّد قرار إبراهيم!!

روسيا تعلن االتفاق مع تركيا
على وقف إلطالق النار يف إدلب

جملس الوزراء يقر رفع السرية املصرفية
والـيوم يـحسم املـوقف مـن اليوروبوندز

انقضى نهار «البانيك»
يوم أمس االول ،جبملة من
اإلعالنات املتتالية أدت
إىل تعطيل ما مُيكن وصفه
بـ»لغم املصارف» الذي
كاد يذهب بالبالد إىل ما
ال حتمد عقباه:

 -1إعالن املدعي العام
غسان
التمييزي القاضي
ّ
عويدات ان «التدبري املتخذ
من النائب العام املالي
القاضي علي ابراهيم مبعزل
عن صوابيته أو عدمه هو
تدبري إداري مؤقت ميكن
الرجوع عنه أو جتميده متى
أصبحت املصلحة الوطنية
مهددة».
ّ
وقال« ،وردنا من مصادر
موثوقة أن السلطات املالية
الدولية تنوي وباشرت

التظاهرة اإلحتجاجية على أداء املصارف يف شارع الحمراء ،بعد وقفة أمام مصرف لبنان

يف إيقاف التعامل مع
املصارف واهليئات املالية
اللبنانية وفرضت ضمانات

للعمل معها».
«قررنا
وأضاف عويدات،
ّ
املتخذ
القرار
جتميد

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

ومفاعيله إىل حني درس
تأثريه على النقد الوطين
وعلى املعامالت املصرفية

وعلى أموال املودعني
وعلى األمن االقتصادي».
 -2بعد ذلك ،أكد النائب
العام املالي القاضي،
علي إبراهيم ،أن «قراره
األخري بشأن وضع إشارة
منع تصرف على أصول
 20مصرفًا ،هو قضائي
حبت وصريح» ،مشريًا
«أنا أعمل ضمن األطر
القضائية اخلالصة وال
سياسية من أحد»،
ضغوط
ّ
معتربًا أنه ّ
«مت جتيري امللف
إىل أماكن غري معروفة».
وشدد إبراهيم على أن
ّ
يستهدف
ال
«قراره
ّ
يتعلق
املودعني أبدًا ،وال
بأي شيء من األموال».
وعن قرار النائب العام

التتمة على الصفحة 21

وتركيا
روسيا
قعت
مذكرة تفاهم حول إدلب
السورية ،يف موسكو،
تضمن وقف إطالق النار
بدءًا من منتصف هذه ليل
امس االول ،وإنشاء ممر
آمن بطول  12كيلومرتًا.
وأكدت املذكرة الروسية-
الرتكية على «تصفية كل
اجملموعات اإلرهابية يف
إدلب املدرجة على الئحة
جملس األمن الدولي»
عقب قمة روسية تركية
مشرتكة لبحث التطورات

أعلنت وزارة اخلارجية
األمريكية ،اخلميس ،إنه
اإليراني
النظام
على
التعاون فورا مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
اخلارجية
وأضافت
األمريكية ،أن واشنطن
ستبقى ملتزمة مبنع إيران
للسالح
الوصول
من
النووي ،معتربة أن تقارير

وكالة الطاقة الذرية األخرية
حول إيران مقلقة.
وشددت اخلارجية األمريكية
على أن أي اتفاق نووي
جديد جيب أن يقوم
على نظام متني للتحقق
على
وأنه
واملراقب،
اجملتمع الدولي احلديث

التتمة على الصفحة 21

األخرية يف إدلب السورية،
ُ
خلص اجتماع الرئيسني
الروسي فالدميري بوتني،
طيب
رجب
والرتكي
مذكرة
إىل
إردوغان،
تفاهم حول إدلب ،ضمنت
وقف إطالق النار بدءًا
من منتصف هذه الليلة،
وإنشاء ممر آمن بطول 12
كيلومرتًا على طول الطريق
السريع .M4
وجاء يف االتفاق الذي تال

التتمة على الصفحة 21

كوشنر :سنوافق على «خطة
الضم» إذا مل يعد الفلسطينيون
إىل املفاوضات

أبلغ مستشار الرئيس
األمريكي «جملس الشيوخ»
األمريكي أن واشنطن
ستوافق على ضم أراض
من الضفة الغربية إىل

واشنطن :على إيران التعاون فورا
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سلطة
مل يعد
طاولة
غضون

االحتالل يف حال
الفلسطينيون إىل
املفاوضات يف
أشهر ،ويقول إنه

التتمة على الصفحة 21

لاليــجار
Granny Flat
بحالة ممتازة ..مؤلفة من غرفة نوم
وغرفة جلوس وغرفة سفرة ومطبخ
وحمام..
لالتصال0413222622 :

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

0412 224 604

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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إعــالن

Message from Mayor Steve Christou
As the Mayor of Cumberland City, I’m determined
to get abandoned shopping trolleys off our
streets. I’m sick of trolleys being dumped in our
neighbourhoods and I’m tired of lazy retailers
refusing to retrieve them.

Getting abandoned trolleys off
our streets

Deputy Mayor Eddy Sarkis has worked very hard
on this issue. Going forward, I have recently
instructed Council to crush any trolleys found
dumped in our local government area.

Abandoned shopping trolleys will be crushed if
they aren’t collected by retailers

Council is cracking down on illegal rubbish dumping

This will happen consistently until retailers realise
we will not tolerate abandoned shopping trolleys
in our neighbourhoods. Dumped trolleys will not
have a happy ending.
To report any issues plea se contact Council on
8757 9000 or my mobile 0419 651 187.

Mayor Steve Christou and Councillor
Michael Zaiter

Mayor Steve Christou with local resident, Ahmed
at a recent Meet Your Mayor session

Crack down on illegal dumping

Work starts on Wenty pool

Meet your Mayor

While many residents and businesses do the right thing,
illegal dumping is still happening across Cumberland
and we’re not seeing a lot of improvement.

It was a pleasure to join Wentworthville ward
Councillor, Michael Zaiter last week, with
construction starting on the pool upgrade.

As a Council, we spent $1,000,000 on removing illegal
rubbish dumping last year. We don’t want to ﬁne people
up to $8,000 for illegal rubbish dumping but the reality
is cleaning up illegal dumping comes at an expense to
Council and ultimately ratepayers.

It has taken a lot of work to get to this point and
I know that residents have missed having this
pool with the summer we’re having. The project
will see the construction of a new program pool,
new change rooms and a café.

I’m regularly approached by residents on a variety
of issues from footpaths and swimming pools to
issues like housing, transport and health where
residents would like Council’s support.

If you want to dispose of unwanted goods, please take
advantage of our four free council collections per year
for up to two cubic square metres of items.

I look forward to the upgraded pool opening later
this year.

The app to book a free Council collection
can be accessed via Council’s website at:
www.cumberland.nsw.gov.au/bookacleanup

اجراءات صارمة ضد رمي
النفايات غري القانوني

ال ترتكوا عربات التسوّق يف شوارعنا

بصفتي رئيسا لبلدية كامربالند فإنني مصمـّم على ازالة عربات التسوّق
 أشعر باالشمئزاز جراء رمي عربات التسوّق يف الجوار.املرتوكة من شوارعنا
.ورفض باعة التجزئة الكسولني اسرتدادها
،فيما يفعل العديد من السكان واملصالح الشيء الصحيح

 لقد أعطيت فان الرمي غري القانوني للنفايات ما زال يحدث يف انحاء.لقد عمل نائب رئيس البلدية آدي سركيس بجد على هذه املسألة
. عديدة من كامربالند حيث اننا ال نرى تحسنا ملموسا. بازالة عربات التسوّق املرمية يف منطقة حكومتنا املحلية، مؤخرا،تعليماتي
 على رمي النفايات غري$1،000،000  انفقنا،وسوف يحدث هذا بشكل متواصل اىل ان يدرك باعة التجزئة اننا لن نتساهل وكبلدية
 اننا ال نريد تغريم املواطنني. ان عربات التسوّق املرمية ستكون نهايتها القانوني العام املقبل.مع رمي عربات التسوق يف جوارنا
.غري سعيدة
 لكن الحقيقة هي، لرميهم غري القانوني للنفايات$8000
 أو ان تنظيفها يأتي على نفقة البلدية ويف النهاية دافعي8757 9000 :لالبالغ عن اي مسائل الرجاء االتصال بالبلدية على الرقم
.0419 651 187 :برقم هاتفي املوبايل
.الضرائب
 فالرجاء،اذا اردتم التخلص من األشياء التي ال تريدونها
 أربع مرات يف،استفيدوا من خدمات البلدية املجانية
 التي تعمل على جمع ما يصل اىل مرتين مكعبني،السنة
.من االغراض غري املرغوب فيها
يمكنكم حجز موعد لدى البلدية للحصول على جمع
: عرب موقع البلدية االلكرتوني،ًأغراضكم مجانا
www.cumberland.nsw.gov.au/bookacleanup

) للسباحةWenty( بدء العمل يف حوض

، عن منطقة وينتوورثفيل،كان من دواعي سروري أن أنضم اىل عضو البلدية
. لدى بدء اعمال البناء لتحديث حوض السباحة، االسبوع املاضي،مايكل زعيرت
لقد استغرق العمل طويال للوصول اىل هذه النقطة وأنا أعلم ان السكان قد
 وسيشهد هذا.فاتهم التمتع بهذا الحوض خالل فصل الصيف الذي شهدناه
. غرفا جديدة لتغيري املالبس ومقهى،البناء برنامجا جديدا للسباحة
.انني أتطلع قدما لرؤية الحوض الخاضع للتحديث أواخر هذا العام

Our next sessions are planned for Tuesday, 3
March at Greystanes Shopping Centre (10am
- 12pm) and Thursday, 5 March at Stocklands
Shopping Centre in Merrylands (10am - 1pm).
Residents are also free to make appointments
to meet with me outside of these designated
times. To discuss any concerns or ideas you
can contact me on my mobile 0419 651 187,
or contact Council on 8757 9000.

إجتمعوا برئيس بلديتكم
 بمواطنني لديهم مسائل، على نحو منتظم،انني ألتقي
متنوعة من األرصفة وأحواض السباحة اىل مسائل مثل
 املواصالت والصحة حيث يرغب السكان،االسكان
.بالحصول على دعم البلدية
3 ،ان جلساتنا املقبلة مخطط لها ان تجري بوم الثالثاء
12 -  صباحا10(  يف مركز غرايستانز للتسوّق،آذار
ظهرا) ويوم الخميس يف مركز ستوكالندز للتسوّق يف
.)بعد الظهر1 -  صباحا10( مرييالندز

كما ان على السكان ان ال يشعروا بالحرج يف طلب
.موعد لالجتماع بي خارج هذه األوقات املحددة
ملناقشة اي اهتمامات أو أفكار بامكانكم االتصال
0419 651 187 :بي عـلى رقـم هاتفي املـوبايل
8757 9000 :أو بالبلدية على الرقم

If you have any issues you’d like me to help you with, please contact me on
phone § 0419 651 187 or email á steve.christou@cumberland.nsw.gov.au
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لـبنانيات

رئيس اجلمهورية :لتأمني السالمة الصحية ..دياب :مستمرون يف إنقاذ البلد

جملس الوزراء أقر رفع السرية املصرفية وجيتمع السبت للبت باليوروبوندز
أقر جملس الوزراء يف جلسته
اليت عقدها قبل ظهر امس
االول اهلميس يف قصر بعبدا،
مشروع قانون يرمي اىل رفع
السرية املصرفية عن كل من
يتوىل مسؤولية عامة باالنتخاب
او بالتعيني ،وعن كل من يتحمل
مسؤولية تنفيذية او رقابية يف
املصارف والصناديق واجملالس
واجلمعيات
انواعها
على
السياسية
وغري
السياسية
املرئية
االعالم
ووسائل
واملسموعة واملكتوبة والرقمية
وكل من تتعاقد معه الدولة
لتنفيذ التعهدات .كما اقر آلية
حضور االجتماعات والندوات
واملؤمترات يف اخلارج.
وأعلن رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون خالل اجللسة،
ان «احلكومة ستجتمع السبت
املقبل لدرس االوضاع املالية
ومسألة ال»يوروبوندز» الختاذ
القرار املناسب يف شأنها»،
منوها من جهة ثانية ،ب»اجلهود
اليت يبذهلا وزير الصحة وفريق
عمله ملعاجلة قضية ظهور داء
كورونا على بعض االشخاص»،
داعيا اىل «استمرار هذه اجلهود
لتأمني السالمة الصحية العامة
يف البالد».

دياب

من جهته ،أكد رئيس احلكومة
الدكتور حسان دياب أن «البلد
مير يف أيام صعبة جدا .وإننا
نقوم بكل ما هو ممكن لنخفف
من مرارة هذا الوضع الذي
نعيشه» ،مشريا اىل «اننا نفعل
املستحيل لنعاجل تراكمات كبرية
وكثرية أدت إىل الوضع احلالي.
وبكل اسف هناك أشخاص يف
املقابل ،يفعلون املستحيل
ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه
ومينعوا احلكومة من إنقاذه».
وشدد الرئيس دياب على
أن «احلكومة مستمرة مبهمتها
الوطنية إلنقاذ البلد وهي لن
تتأثر بالتهويل ولن ترتاجع عن
قرارها مبحاسبة أي مسؤول عن
االنهيار املالي واالقتصادي
واملعيشي».
بني
لقاء
اجللسة
وسبق
الرئيسني عون ودياب ،مت
يف خالله حبث االوضاع العامة
واملواضيع املدرجة على جدول
االعمال.

وزيرة االعالم

إثر اجللسة ،تلت وزيرة االعالم
الدكتورة منال عبد الصمد جند
البيان التالي« :عقد جملس
الوزراء جلسة االسبوع يف قصر
بعبدا برئاسة فخامة رئيس
اجلمهورية وحضور دولة الرئيس
والوزراء .يف مستهل اجللسة
اعرب فخامة الرئيس عن تقديِره
للجهود اليت يبذهلا وزير الصحة
وفريق عمله يف معاجلة قضية
ظهور داء الكورونا على بعض
االشخاص ،داعيا اىل استمرار
هذه اجلهود لتأمني السالمة
الصحية العامة يف البالد.
واعترب فخامته ان املرحلة صعبة

لكن العمل مستمر بتصميم،
مشددا على ضرورة احملافظة
على االستقرار االمين يف
البالد واحلؤول دون اي تعرض
للمؤسسات واالمالك العامة
واخلاصة واملراكز الرمسية.
واشار فخامة الرئيس اىل ان
جملس الوزراء سيعقد جلسة يوم
السبت املقبل لدرس االوضاع
املالية ومسألة ال»يوروبوندز»
الختاذ القرار املناسب يف
شأنها.
ثم حتدث دولة الرئيس دياب
فقال كما تعلمون ،مير البلد يف
أيام صعبة جدا .وإننا نقوم بكل
ما هو ممكن لنخفف من مرارة
هذا الوضع الذي نعيشه .نعمل
ليال نهارا وندرس كل اخليارات
املمكنة وكل االحتماالت وكل
السيناريوهات .املهم بالنسبة
لنا هو إنقاذ البلد .حنن نستمع
بواقعية إىل اقرتاحات كثرية
ونتابع كل احتمال وكل فكرة
لنتمكن من الوصول إىل قرار
يرضي ضمرينا وخيلص البلد
وحيقق مصاحل اللبنانيني وحيمي
أموال الناس وممتلكاتهم.
لقد اخرتنا أن حنمل كرة النار،
ألن البلد يف خطر كبري ،وال
ميكن أن نبقى متفرجني أمام
كل ما حيصل .نفعل املستحيل
لنعاجل تراكمات كبرية وكثرية
أدت إىل الوضع احلالي .وبكل
أسف هناك أشخاص يف املقابل
ليخنقوا
املستحيل
يفعلون
البلد ويقطعوا شرايينه ومينعوا
احلكومة من إنقاذه .ما حيصل
معيب ،واللبنانيون باتوا على
علم بهذه اللعبة .والعجيب
انهم حياسبون احلكومة وعمرها
 3أسابيع على تراكم مشاكل
عمرها عشرات السنني .على كل
حال ،الناس مييزون بني احلق
والباطل «احلالل بني واحلرام
بني» .حنن مستمرون مبهمتنا
الوطنية إلنقاذ البلد ولن نتأثر
بكل التهويل الذي ميارسونه،
ولن تتغري احلقيقة على الرغم
من كل التزوير والتزييف الذي
يقومون به .لذلك ،أدعو كل
الوزراء ألن يكونوا على مستوى
املسؤولية خلدمة اللبنانيني،
حتى خنفف عنهم األذى الذي
السياسات
نتيجة
يصيبهم
اليت أدت إىل حالة البلد املالية
واالقتصادية واملعيشية اليت
يعيشها ،ألن مسؤوليتنا كبرية
وتارخيية وال تتحمل أي تردد
أو ضعف أو اجتهاد .إن قيمة
هذه احلكومة هي بتماسكها
وخبوضها معركة إنقاذ لبنان
موحدة ،ووزراؤها يدركون
مسبقا هذه التحديات ،وأنا
متأكد أن كل واحد من الوزراء
هو على مستوى التحديات،
لذلك أطلقنا على حكومتنا اسم
حكومة مواجهة التحديات ،ألنهم
من األساس اختذوا قرار حتمل
شرف املساهمة يف إنقاذ البلد
مهما كانت التضحيات ومهما
كانت التحديات.
وألن مفتاح اإلنقاذ هو عرب

مجلس الوزراء مجتمعا يف قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون
وضع حد للواقع السائد ،كان
قرارنا واضحا مبحاربة الفساد
ومالحقة الفاسدين حتى نبين
دولة تستحق ثقة اللبنانيني.
لذلك ،فإن إقرار مشروع قانون
رفع السرية املصرفية ،هو إجناز
مهم للحكومة اليت لن ترتاجع عن
قرارها مبحاسبة أي مسؤول عن
االنهيار املالي واالقتصادي
واملعيشي.
جملس
استمع
ذلك
بعد
الوزراء اىل عدد من اخلرباء
املاليني والقانونيني الذين
تعاقدت معهم الدولة ملواكبة
البحث يف ما يتعلق بسندات
ال»يوروبوندز» .ودرس جملس
الوزراء البنود الواردة على
جدول اعماله واختذ يف شأنها
القرارات املناسبة ،ومنها:
 إقرار مشروع قانون يرمياىل رفع السرية املصرفية
عن كل من يتوىل مسؤولية
عامة باالنتخاب او بالتعيني،
وعن كل من يتحمل مسؤولية
تنفيذية او رقابية يف املصارف
والصناديق واجملالس على
انواعها واجلمعيات السياسية
وغري السياسية ووسائل االعالم
املرئية واملسموعة واملكتوبة
والرقمية ،وكل من تتعاقد معه
الدولة لتنفيذ التعهدات.
 اقرار آلية حضور االجتماعاتيف
واملؤمترات
والندوات
اخلارج.
مباشرة
على
املوافقة
املتعاقدين للتدريس بالساعة
عملهم يف الثانويات واملدارس
الرمسية منذ بداية العام
الدراسي  ،2020_2019وعلى
تسديد بدالت اتعابهم عن
الساعات املنفذة قبل تصديق
عقودهم من املراجع املختصة
مبوجب قرارات تصدر عن الوزير
من دون اللجوء اىل عقود
مصاحلة.
 املوافقة على إصدار طوابعتذكارية ملناسبة انشاء جامعة
الدول العربية ومناسبة مرور
مخسني سنة على تأسيس
منظمة الفرنكوفونية وبدء اعمال
التنقيب عن النفط والغاز.
 -اطلع جملس الوزراء على عرض

وزير البيئة لالطار التشريعي
واالداري لتنفيذ خريطة طريق
 2020-2019لالدارة املتكاملة
للنفايات الصلبة ،كما وعرض
لالستحقاقات الداهمة يف هذا
السياق .وقرر اجمللس استكمال
البحث يف خريطة الطريق يف
اجللسة املقبلة ،اضافة اىل
تكليف جملس االمناء واالعمار
اعداد دراسة حول توسعة مطمر
اجلديدة واخرى حول القدرات
االستيعابية ومدى جهوزية مطمر
الناعمة.

حوار

ثم دار حوار بني وزيرة االعالم
والصحافيني ،فأوضحت ردا
على سؤال عما تقدم به اخلرباء
الذين استمع اليهم جملس
الوزراء ،انهم «عرضوا اخليارات
املطروحة امام احلكومة واليت
على ضوئها سيتم اختاذ القرار
يوم السبت املقبل».
سئلت :ماذا عن الرسائل
السياسية اليت يرسلها رئيس
احلكومة يف جلسات جملس
الوزراء؟
اجابت« :كان البحث مرتكزا يف
جملس الوزراء بشكل موضوعي
على امور الساعة اليت تطال
الشعب واالوضاع املعيشية
واالقتصادية واملالية .ورمبا
تكون قد وردت يف سياق كلمة
دولة الرئيس بعض املواقف
اليت تنم عن بعض االعتبارات.
وانتم بدأمت تلمسون من خالل
االفعال بعض القرارات اليت
تتطلب وقتا القرارها ،لكننا
بدأنا اليوم مبوضوع رفع
السرية املصرفية الذي هو باب
اصالحي واسع يف سبيل حتقيق
الشفافية ومكافحة الفساد.
وهناك مشروع آخر يتعلق
مبوضوع التهرب الضرييب سيتم
طرحه االسبوع املقبل».
سئلت :هل من وقائع واثباتات
عمن يعرقل عمل احلكومة بعد
اشارة رئيس احلكومة للمرة
الثالثة اىل هذا املوضوع؟
اجابت« :برأيي ،لدى االعالم
معلومات اكثر منا يف هذا
االطار ،واذا كان بامكانكم ان

تفيدونا بها نكون ممتنني لكم.
اعتقد ان لدى رئيس احلكومة
معطيات معينة ونرحب مبا
متلكون ايضا من معطيات».
سئلت :ما الفرق بني مشروع
القانون القاضي برفع السرية
املصرفية الذي تقدمت به
وزيرة العدل وما يتم مناقشته
يف اللجنة املنبثقة عن جلنة املال
واملوازنة يف جملس النواب؟
اجابت« :هناك اقرتاحات قوانني
حمالة اىل اجمللس النيابي تتم
دراستها يف اللجان النيابية،
لكن املقرتحات اليت تقدمنا
بها ختتلف بعض الشيء ومتت
اضافة بعض النقاط اليها ،على
امل ان تتضافر اجلهود كافة
لنخرج بقانون ميكن ان خيدم
كل املطالب».
سئلت :هل هناك اجتاه ملواصلة
اقفال املدارس واجلامعات
بسبب كورونا؟
اجابت« :لقد تداولنا باألمر
ويفرتض ان يتضح االمر يوم
االحد ،ألن االمور تتطور بشكل
ال ميكننا معه ان نعرف ابعادها
واىل اين ميكن ان نصل .من
هنا ،وعلى ضوء ما سنعرفه
االحد ،ميكن ان حيسم املوضوع
لكي نتمكن من اختاذ القرار
املناسب .هناك تعاون وتنسيق
يف هذا االمر بني وزير الصحة
العامة واجلهات الرتبوية».
سئلت :هناك ختوف مما ميكن
ان تتخذه احلكومة من قرار
بشأن ال»يوروبوندز» ورفع

سعر صرف الدوالر واالجراءات
اليت اختذت حبق املصارف،
وكيف سيتم التصدي لكل
ذلك؟.
اجابت« :إن االمر ملا يزل قيد
الدرس .إن املشكلة كبرية
وحنن ال ننكر ذلك ،اال ان
هناك حلوال وطروحات البعض
منها قد يكون موجعا .ويبقى
هناك اختيار احلل األمثل يف
ظل هذه الظروف الصعبة ،هذا
ما نعمل عليه كي خنرج بالقرار
املناسب».
سئلت :كيف ميكن اللجوء اىل
قرارات غري شعبية من دون ان
يعرف املواطنون ماهيتها؟
اجابت« :هناك اولوية النقاذ
البلد وقد تأخرنا ،وكان من
املفرتض ان تكون هذه
املواضيع قد طرحت منذ اشهر،
والتأخري الذي حصل جنم عنه
اللجؤ اىل بعض القرارات اليت
مل نكن نرجوها .لكن هناك
بعض القرارات اليت جيب ان
تؤخذ على ضوء الوضع الراهن
الذي ال ميكننا ان نغريه او ان
نتحكم به .وقد كان الوقت
ضيقا وحنن نقوم باالمثل يف
الظرف االسوأ».
سئلت :هل هناك اجتماع مالي
يوم السبت فيما احلكومة مدعوة
اىل االجتماع يف اليوم نفسه؟
اجابت« :ان جلسة جملس
الوزراء يوم السبت ستنعقد
عند الساعة الواحدة ظهرا ،على
ان يسبقها اجتماع مالي برئاسة
فخامة الرئيس».
سئلت :ان موقف الرئيس دياب
اليوم ال يساعد على توحيد
مواقف املعارضة واملواالة؟
اجابت« :حنن نعترب دوما ان
املعارضة تقوم بعمل جيد ألنها
تصوب على النقاط اليت جيب
ان تصحح ،وبالتالي فإن الرأي
والرأي اآلخر امر مرحب به على
الدوام ،ومن شأن ذلك ان خيدم
القضية والتوصل اىل اختاذ آراء
صائبة يف خدمة اجملتمع».
سئلت :ماذا عن الضوابط
املطلوبة لسعر صرف الدوالر
الذي المس اليوم ال 3000لرية
لبنانية؟
اجابت« :مل يتم التباحث بهذا
األمر».

جتمع العلماء :لعدم سداد سندات اليوروبوندز
عا جتمع العلماء املسلمني ،يف
بيان اليوم ،احلكومة اىل «عدم
اليوروبوندز
سندات
سداد
وتأجيلها من خالل إعادة
جدولتها باالتفاق مع الدائنني،
على أن يرتافق ذلك مع
إجراءات تطال أرباح املصارف
ومراقبة األسعار من قبل محاية
املستهلك يف وزارة االقتصاد
ووضع حد لفلتان سعر الدوالر،
من خالل املضاربات اليت جتري
واملصارف
الصرافني
عرب
وتقديم املتجاوزين للعدالة»،

منوها بقرار النائب العام املالي
القاضي علي إبراهيم بوضع
إشارة منع تصرف على أصول
 20مصرفا لبنانيا».
واستنكر التجمع التدخل االمريكي
يف سوريا ،مشريا اىل «ان
التحركات األمريكية يف املنطقة
تتصاعد يف اآلونة األخرية
إلعاقة تقدم حمور املقاومة».
وحيا الشعب الفلسطيين «الذي
يواجه آلة القتل الصهيونية»،
داعيا اىل «تصعيد املقاومة
مبختلف أشكاهلا».
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لـبنانيات

هجوم عنيف من احلريري على
قرار القاضي ابراهيم
ّ
علق الرئيس سعد احلريري على
حسابه عرب «تويرت» ،على قرار
القاضي ابراهيم وضع إشارة
«منع تصرف» على أصول
ً
مصرفا
21
لبنانيا وإبالغها
ً
اىل املديرية العامة للشؤون
السجل
وأمانة
العقارية
التجاري وهيئة إدارة السري
واآلليات وحاكمية مصرف

لبنان ومجعية املصارف وهيئة
األسواق املالية.
واعترب احلريري أن «قرار
سياسية
رسالة
إبراهيم،
شعبوية غري حمسوبة النتائج ال
على مستوى حقوق املودعني
صغارًا وكبارًا وال على مستوى
واألشقاء
األصدقاء
ثقة
بلبنان».

هجوم عنيف من احلريري على
قرار القاضي ابراهيم
ّ
علق الرئيس سعد احلريري على
حسابه عرب «تويرت» ،على قرار
القاضي ابراهيم وضع إشارة
«منع تصرف» على أصول
ً
مصرفا
21
لبنانيا وإبالغها
ً
اىل املديرية العامة للشؤون
السجل
وأمانة
العقارية
التجاري وهيئة إدارة السري
واآلليات وحاكمية مصرف

لبنان ومجعية املصارف وهيئة
األسواق املالية.
واعترب احلريري أن «قرار
سياسية
رسالة
إبراهيم،
شعبوية غري حمسوبة النتائج ال
على مستوى حقوق املودعني
صغارًا وكبارًا وال على مستوى
واألشقاء
األصدقاء
ثقة
بلبنان».

عون :قرار القاضي ابراهيم أقل قسوة
مما تسببت به املصارف حبق املودعني
غرد النائب يف تكتل لبنان
ّ
القوي سليم عون « :يبقى
قرار القاضي علي إبراهيم
حبق املصارف أقل قساوة
بكثري مما تسببت به من

حرمان املودعني من أمواهلم
ومن تضييق اخلناق على
لبنان يف عز أزمته ببيعها
سندات اليوروبوند جلهات
خارجية».

عضو تكتل «اجلمهورية القوية»
طالوزيان :قرار القاضي إبراهيم
انقالب على الدستور

غرد عضو تكتل «اجلمهورية
ّ
القوية» النائب جان طالوزيان
عرب حسابه على «تويرت»
قائ ًال« :إن قرار القاضي
علي إبراهيم هو إنقالب على
الدستور وعلى النظام احلر

يف لبنان .إن تغيري النظام
وحتويله اىل نظام يشبه أنظمة
الدول البوليسية ال ميكن أن
يتم بقرار ُيتخذ من ِقبل
شخص أيًا يكن  ،إمنا حيتاج
اىل توافق وطين».

املشنوق :القرار القضائي حبق
أصول املصارف وأصحابها إعالن
حرب عدمية املسؤولية مع املصارف
صدر عن النائب نهاد
اآلتي:
البيان
املشنوق
«القرار القضائي حبق أصول
املصارف وأصول أصحابها هو
إعالن حرب عدمية املسؤولية
مع املصارف ،يف ذروة خوف
الناس على ودائعها وعلى
سعر صرف اللرية .وهو يأتي
يف حلظة قلق الناس على
ودائعها ،من خالل بيان مبهم
نشر يف الوكالة الوطنية أشبه
بالبيان رقم واحد.
وهذه خطوة تفتح الباب أمام
كم هائل من الشائعات وعلى

حرب ضد أموال الناس العالقة
يف الوسط بني الطرفني،
املصارف والسلطة السياسية.
احلكومات املتعاقبة هي اليت
وليست
األموال،
أهدرت
املصارف ،على الرغم من
طمعها يف األرباح.
ّ
واألنكى ّ
أنه مل يكلف
أحد
ٌ
نفسه عناء توضيح القرار
وحدود مفاعيله،
وكأن هناك
ّ
من يستسهل وضع أعصاب
الناس ومدخراتها وسط حرب
تصفية حسابات ،ليس الوقت
وقتها على اإلطالق».

حاكم مصرف لبنان للصحافيني عن القاضي عويدات جيمّد قرار امل ّدعي
قوننة اإلجراءات املصرفية :اسألوا العام املالي :االستمرار يف تدبري كهذا
من شأنه إدخال البالد يف الفوضى
وزير املالية!
حضر حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة اجتماعًا ماليًا
يف السرايا احلكومية ترأسه
رئيس احلكومة حسان دياب
وحضره أيضًا وزراء البيئة
وشؤون التنمية اإلدارية
املال
قطار،
دميانوس
غازي وزني ،الصناعة عماد
حب اهلل واالقتصاد راوول
نعمه ،األمني العام جمللس
الوزراء القاضي حممود مكية
واملستشار خضر طالب.
ولدى مغادرته االجتماع،
سأل مراسل «اجلديد» آدم

مشس الدين سالمة عما
إذا كانت هناك نية لقوننة
اإلجراءات املصرفية اليت
تقوم بها املصارف بناء
على ما
تسرب من حمضر
ّ
االجتماع بني حاكم مصرف
لبنان ومجعية املصارف
فأجاب سالمة :ما رح قول
شي اسألوا وزير املالية،
عندها أجاب الصحافيون:
سألنا وزير املالية وقال
لنا اسألوا احلاكم ،فقال
سالمة :حتى هيدي عم
يكبها عليي.

أمساء املصارف اليت وضعت عليها
إشارة «منع تصرف» على أصوهلا
قرر النائب العام املالي
القاضي علي ابراهيم وضع
إشارة «منع تصرف» على
أصول عدد من املصارف
اللبنانية وإبالغها اىل املديرية
العقارية
للشؤون
العامة
وأمانة السجل التجاري وهيئة
إدارة السري واآلليات وحاكمية
مصرف لبنان ومجعية املصارف
وهيئة األسواق املالية.
أمساء املصارف هي:
بنك عودةبنك لبنان واملهجرفرنسبنكبنك بيبلوسبنك سوسيتيه جنرالبنك بريوتبنك البحر املتوسط-بنك اللبناني الفرنسي

بنك االعتماد اللبنانيبنك انرتكونتينانتالبنك فريست ناشونال بنكبنك لبنان واخلليجبنك بريوت والبالد العربيةاالوسط
الشرق
بنكوافريقيا
بنك سيدروسبنك فدرال لبنانالشركة اجلديدة لبنك سورياولبنان
بنك املواردبنك اللبناني السويسريبنك مصر لبنانبنك سراداركما تقرر وضع اشارة منع
تصرف على أمالك رؤساء
جمالس ادارة هذه املصارف.

املدعي العام التمييزي
قرر
ّ
ّ
القاضي غسان عويدات ،امس
االول اخلميس ،بعد اجتماعه مع
وفد مجعية املصارف جتميد قرار
املدعي العام املالي القاضي
علي ابراهيم بوضع إشارة منع
التصرف على أصول عشرين
ّ
مصرفًا.
ويف بيان ،قال القاضي
إن التدبري املتخذ من
عويدات ّ
النائب العام املالي مبعزل عن
صوابيته أو عدمه هو تدبري
إداري مؤقت ميكن الرجوع
عنه أو جتميده متى أصبحت
مهددة.
املصلحة الوطنية
ّ
وأضاف :وردنا من مصادر
موثوقة أن السلطات املالية
الدولية تنوي وباشرت يف
إيقاف التعامل مع املصارف
اللبنانية
املالية
واهليئات
للعمل
ضمانات
وفرضت

معها.
أن االستمرار يف تدبري
ورأى ّ
كهذا من شأنه إدخال البالد
وقطاعاته النقدية واملالية
واالقتصادية يف الفوضى
ومن شأنه إرباك اجلهات
املعنية بدراسة سبل احللول
والسيناريوهات املالية اليت
هي قيد اإلعداد ملواجهة األزمة
متر بها البالد.
اليت ّ
قررنا جتميد القرار
وقال:
ّ
املتخذ ومفاعيله إىل حني درس
تأثريه على النقد الوطين وعلى
املعامالت املصرفية وعلى
أموال املودعني وعلى األمن
االقتصادي.
أن غدًا
وأعلنت مجعية املصارف ّ
يوم عادي يف املصارف ،وذلك
توجه لدى مجعية
إثر ما ّ
تردد عن ّ
املصارف بإعالن اإلضراب يومي
اجلمعة والسبت.

باالمساء :ما هي املصارف اليت
استثنيت من قرار القاضي ابراهيم؟ جملس القضاء األعلى :توقيع
التشكيالت القضائية باإلمجاع

اشتمل على مجيع املصارف
باستثناء  6مصارف وهي:
اللبناني للتجارة
االعتماد الوطين
فنيسيا
بيمو
االعتماد املصريف

السعودي اللبناني
مصارف االعمال وهي 16
املصارف االجنبية وهي 3
املصارف العربية وهي 7
واملصارف اللبنانية مبساهمة
عربية وهي 7مصارف ما عدا
مصر ولبنان.

أعلن املكتب اإلعالمي جمللس
القضاء األعلى يف بيان ّ
أنه
«بعد اجتماعات تواصلت ألكثر
من شهرينّ ،
مت توقيع مشروع
التشكيالت القضائية باإلمجاع
من قبل رئيس وأعضاء جملس
القضاء األعلى يف متام الساعة

احلادية عشرة من مساء امس
االول اخلميس الواقع فيه
 ،2020/3/5كما ّ
مرة
مت ألول ّ
التوقيع أيضًا على األسباب
املوجبة اليت اعتمدت إلقرار
تقرر رفعه
هذا املشروع الذي
ّ
اىل معالي وزيرة العدل».

ابي اللمع :قرار إبراهيم يفقد البالد ما تبقى هلا من ثقة
أعترب عضو «تكتل اجلمهورية
القوية» النائب ماجد ادي ابي
اللمع ،يف حديث تلفزيوني،
ان «قرار املدعي العام املالي
القاضي علي إبراهيم املتعلق
بوضع إشارة «منع تصرف»
على أصول عشرين مصرفا
لبنانيا ،كان «مفاجئا وهذا قرار
كبري يفقد البالد ما تبقى هلا
من ثقة» ،موضحا ان «املشكلة
هي يف كيفية معاجلة اوجاع
الناس واحلل ليس عرب وصفات

عجائبية امنا عرب خطة متكاملة»،
موضحا ان «هناك حماوالت
للخروج بشكل منظم حول دفع
املستحقات ،واملشكلة هي انه
ال يوجد أموال للدفع ومن جهة
أخرى هناك خطر من عدم دفع
املستحقات».
وبني ابي اللمع ان «اجلميع
يف صلب مشكلة اقتصادية
تستدعي امرين ،األول عرب
استقاللية القضاء واالمر الثاني
السؤال هو كيف وصلنا إىل هنا

وذلك عرب سياسة اقتصادية
خاطئة ،ويف عام  2009كان
النمو  %9ولكن مل يستعمل
هذا النمو بل مت صرفه بسوء
اإلدارة ،ما أدى إىل تراجع
النمو ،فوصلنا إىل مكان تراجع
فيه املستثمرون ،وبعد تدني
النمو جلأنا إىل االستدانة حتى
كرب الدين فرتاجع االقتصاد على
مستويات متدنية ،لذلك املشكلة
يف اإلدارة والفساد واخليارات
السياسية اليت وضعتها القوات

حاولنا عربها اصالح اخللل».
وبعدها دار سجال بني ابي
وبني النائب اسعد درغام الذي
قال ،ان «منيح لي يف وزراء
التيار حتى يشتغلوا القوات
وينتقدوا» ،فرد ابي اللمع
قائ ًال« ،منيح لي يف وزراء
قوات حتى يتعلم التيار كيفية
العمل بنزاهة» ،معتربا ان «خطط
الكهرباء اتت لنا بعجز  35مليار
دوالر ،وما عاد تنفع كلمة ما
خلونا».

صفحة 5

Saturday 7 March 2020

الـسبت  7آذار 2020

Page 5

لـبنانيات

االستخفاف بإجراءات الكورونا إخالل بواجب إنساني ووطين

الوفاء للمقاومة دعت لتأييد القرار احلكومي املتعلق باليوروبوند
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري مبقرها يف حارة
حريك ،بعد ظهر امس االول،
برئاسة النائب حممد رعد،
وأشارت يف بيان على االثر ،اىل
أن «اجللسة افتتحت بتالوة سورة
الفاحتة وقوفا عن أرواح شهداء
الدفاع املقدس يف املقاومة
االسالمية الذين قضوا مؤخرا
دفاعا ضد االرهاب التكفريي.
هناك حيث يستوجب بلدنا أن
نقاتل لنحميه ضد متوضعات
اإلرهابيني التكفرييني يسبقنا
املقاومون والشهداء ليواجهوا
ارتدادا يتهدد البالد ولو من
بعد فريمسون بدمائهم خط محاية
الوطن والدفاع عنه ،ونبادهلم
حنن باحنناءة تقدير وتأكيد عهد
على متابعة املسار والنهج».
ولفتت الكتلة اىل أنه «وسط
ملرض
القسري
االنتشار
الكورونا الذي يتهدد صحة
اللبنانيني والعديد من شعوب
وبلدان العامل ،ومع اقرتاب
التسديد
استحقاق
موعد
لسندات اليوروبوند خالل شهر
آذار اجلاري ،يرتتب على لبنان
واقتصاديا
نقديا
املأزوم
وصحيا أن يتخذ اخليار الوطين
األنسب يف اجملالني .وعلى
الرغم من قصور ذات اليد،
فقد اختذت احلكومة اللبنانية عرب
وزارة الصحة واجلهات املعنية
كل اإلجراءات الوقائية املعتمدة
لدى منظمة الصحة العاملية
حملاولة احتوائه والتخفيف من
سرعة انتشاره وتعزيز املناعة
ملواجهته .أما التصدي للتعثر
النقدي واالقتصادي فتكاد
تغيب لدى بعض املعنيني
اخللفية اإلنسانية متاما لتتحكم
حسابات املصاحل املختلفة خالل
حماولة احلكومة إجياد املخرج
األنسب وطنيا واألقل كلفة على
مستوى التبعات املرتتبة .إن
التفاهمات اللبنانية اليت استقرت
بعد مداوالت عديدة سواء بني
املسؤولني اللبنانيني أو بني
القوى السياسية على اختالفها
يف البالد ،قد رجحت خيارا حمددا
وواضحا من املفرتض أن متضي
فيه احلكومة مدعومة من خمتلف
مكوناتها واألطراف السياسية».
وأشارت اىل أنها «إذ تدرك حجم
التباينات يف وجهات النظر إزاء
طريقة التعاطي مع استحقاق
موقفها
تؤكد
اليوروبوند،
الرافض ألي شروط او وصفات
جاهزة من أي جهة دولية أتت،
ال تالئم أوضاع بلدنا أو متس
حبقوق شعبه .وتهيب جبميع
اللبنانيني املعنيني أن حياذروا
استدراج وصايات أجنبية على
بلدهم أيا تكن الذريعة أو
احليثيات ،ذلك أن بازار ابتزاز
«النقدي» «للوطين» يزدحم
يف هذه الفرتة وينشط فيه
كل أصحاب املصاحل الضيقة
لتحصيل املغامن واألرباح ولو
على حساب املصلحة الوطنية
العليا للبالد».
وأعلنت الكتلة أنها «ناقشت
يف جلستها ما ينبغي اختاذه
من مواقف إزاء املعضلة
الصحية الطارئة واألزمة النقدية

واالقتصادية الراهنة ،وإزاء ما
جيري من حولنا من تطورات،
وخلصت إىل ما يأتي:
 -1تتوجه الكتلة بالشكر إىل
خلية األزمة احلكومية برئاسة
الدكتور حسان دياب وإىل
وزارتي الصحة العامة والرتبية
والتعليم العالي خصوصا وإىل
كل العاملني فيهما ومعهما
ال سيما األطباء واملمرضني
واملوظفني يف مستشفى رفيق
احلريري احلكومي يف بريوت،
وكذلك يف املطار واملعابر
الرمسية ،وإىل املتطوعني وكل
املتعاونني ملواجهة الكورونا
ومحاية املواطنني من أن
يتعرضوا لالصابة بها .وإىل
أن تتوفر اللقاحات أو العالجات
الطبية هلذا الفريوس ،فإن
التشدد يف اختاذ اإلجراءات
االحرتازية والوقائية ضدها هو
أمر واجب والزم ينبغي على
اجلميع االلتزام بها حرصا على
سالمتهم الشخصية والسالمة
العامة للمجتمع.
واالستخفاف
التهاون
إن
باإلجراءات االحرتازية املطلوبة
هو إخالل بواجب إنساني
وأخالقي ووطين .كما أن إثارة
اهللع أمر ال مربر له على اإلطالق،
فضال عن أنه مدان خصوصا إذا
كان القصد منه افتعال فوضى
أو حتقيق فرص ملكاسب جتارية
رخيصة.
إن الكتلة وبالتعاون مع الكتل
النيابية األخرى تبدي كامل
استعدادها للمواكبة التشريعية
ملتطلبات وزارة الصحة بغية
حتقيق أهداف اإلجراءات الصحية
الالزمة ملواجهة انتشار هذا
اخلطر.
 -2ترى الكتلة أن األزمة النقدية
واملالية واالقتصادية اليت بلغت
حدا كارثيا يف لبنان ومبعزل عن
أسبابها السياسية واملنهجية،
جعلت اخليارات املتاحة أمام
احلكومة الراهنة بشأن السندات
املستحقة خالل شهر آذار،
خيارات منحصرة بني السيىء
واألسوأ ،وال ثالث بينهما .ويف
مثل هذه احلال ،لن يكون هناك
لبناني واحد ميكن أن يقبل اخليار
األسوأ الذي يرهن القرار الوطين
لشروط وإمالءات تهدف ملصادرة
القرار الوطين السيادي.

إن الكتلة تشدد على وجوب
أن حيظى القرار احلكومي إزاء
استحقاق اليوروبوند بأوسع
وأقوى تضامن سياسي وحكومي
وشعيب ملا لذلك من أثر يف
محاية مصلحة لبنان واللبنانيني،
كون املسألة يف جانب أساسي
منها هي مسألة وطنية وليست
نقدية أو مصرفية حبتة،
األمر الذي يفرتض أن يصدر
املوقف اللبناني قويا وحماطا
بالتأييد الواضح من خمتلف
شرائح اللبنانيني على امتداد
طوائفهم ومناطقهم واجتاهاتهم
السياسية.
 -3ترى الكتلة يف إصرار سوريا
على مواصلة حترير أرضها
التكفرييني
اإلرهابيني
من
واملرتزقة ،موقفا طبيعيا ينسجم
مع القانون الدولي واملبادىء
والقيم اإلنسانية والوطنية،
يزداد جتذرا كلما روته الدماء
الزكية لألبطال والشهداء األبرار
الذين ينتصرون للوطن وللعدالة
ويستحقون من شعوبنا كل حتية
ووفاء.
وإذا كان احلل السياسي هو
اخليار الذي يعول عليه إلنهاء
األزمة السورية ،فإن اإلرهابيني
ميثلون أحد أهم العقبات املعرقلة
للحل السياسي ،واملستخدمة
من قبل أعداء سوريا إلبقاء
حال الفوضى واالقتتال سائدة
ومتجولة يف البالد.
 -4إيا تكن النتيجة اليت أفرزتها
صراعات القوى املتنافسة على
السلطة يف كيان االحتالل
اإلسرائيلي ،فإن ذلك لن يغري
شيئا يذكر يف اسرتاتيجية العدو
القائمة على احتالل أراضي الغري
بالقوة وحماولة استدراج أنظمة
املنطقة العربية إىل االنزالق
يف أفخاخ التطبيع واإلقرار
بشرعية االحتالل اإلسرائيلي
صفقات
وعقد
لفلسطني
التفريط بالشعب الفلسطيين
وحقوقه
العادلة،
وقضيته
الكاملة واملشروعة ،فضال عن
واملتواصل
الدائم
التهديد
لدول املنطقة وشعوبها الرافضة
لالحتالل وامللتزمة حقها الدولي
والقانوني واإلنساني واألخالقي
بالدفاع عن وجودها وسيادتها
يف أوطانها وحقوقها يف العيش
بأمن واستقرار وكرامة».

توضيح من إدي معلوف وفادي جريصاتي:

االخبار املفربكة ال متثل احلراك ونبضه
علق النائب إدي معلوف والوزير
السابق فادي جريصاتي يف بيان
مشرتك على «ما يتم تداوله
من فيديوهات من أن أشخاصا
تعرضوا هلما وأجربوهما على
اخلروج من أحد مطاعم بريوت»،
وأوضحا أنه «مل يتم التعرض هلما
أثناء وجودهما داخل املطعم ،حيث
تناوال الغداء وغادرا بهدوء .وبعد
خروجهما ،اقرتب منهما شخصان
يقوالن إنهما من احلراك ،وحتاورا
بهدوء ولبضع دقائق مع الوزير
جريصاتي .بعدها ،وصل املدعو
جينو رعيدي ،الذي كان يصور

بهاتفه والذي نشر الحقا الفيديو
مدعيا أن جمموعة من الثوار أجربت
النائب والوزير على اخلروج من
املطعم ،بينما احلقيقة منافية
متاما الدعاءاته».
وأشار البيان إىل أنه «منعا
للتضليل ودحضا للمعلومات
املزيفة ،اضطر النائب إدي
معلوف والوزير السابق فادي
جريصاتي إىل إصدار هذا البيان،
وأسفا لـ «هذه التصرفات
واالخبار املفربكة اليت ال متثل
بالتأكيد نفس احلراك ونبضه
الذي حنرتم مطالبه».

مكتب بري :مل ولن
يتدخل يف عمل القضاء
صدر عن املكتب االعالمي
لرئيس جملس النواب األستاذ
نبيه بري البيان التالي:
شاشات
بعض
«تناولت
التلفزة املشبوهة خربا مفاده
ان رئيس اجمللس النيابي كان
وراء القرار الذي اختذه املدعي
العام املالي علي ابراهيم حيال
املصارف.
يؤكد املكتب ان دولة الرئيس
نبيه بري مل ولن يتدخل يف
عمل القضاء يف يوم من
األيام ،وكل ما أوردته تلك
الشاشات غري صحيح مجلة
وتفصيال».

القاضي ابراهيم :قرار منع التصرف
يعين أن ال أحد فوق الغربال

ديل كول :التحليق
اإلسرائيلي يف اجملال
اجلوي اللبناني انتهاك
لسيادة لبنان
اعلن رئيس بعثة «اليونيفيل»
وقائدها العام اللواء ستيفانو
ديل كول ردا على سؤال
ل»الوكالة الوطنية لالعالم»
حول االنتهاكات اإلسرائيلية
األخرية للمجال اجلوي اللبناني،
ان «التحليق اإلسرائيلي يف
اجملال اجلوي اللبناني يشكل
انتهاكا لقرار جملس األمن
الدولي  1701وكذلك للسيادة
اللبنانية».
أضاف« :إن هذه اخلروقات
تتعارض مع أهدافنا وجهودنا
لتخفيف التوترات وتهيئة بيئة
أمنية مستقرة يف جنوب لبنان.
أدعو اجليش اإلسرائيلي إىل
الكف فورا عن مجيع عمليات
األراضي
فوق
التحليق
اللبنانية ،وجيب احرتام سيادة
لبنان».

القاضي علي ابراهيم
إستغرب النائب العام املالي
القاضي علي إبراهيم ،يف
اتصال أجرته الزميلة يف
«الوكالة الوطنية لالعالم» لينا
غامن «الضجة املضخمة ،حول
القرار الذي صدر عنه اليوم
واملتعلق بوضع إشارة «منع
تصرف» على أصول عشرين
مصرفا وإبالغها اىل املديرية
العامة للشؤون العقارية وأمانة
السجل التجاري وهيئة إدارة
السري واآلليات وحاكمية مصرف
لبنان ومجعية املصارف وهيئة
األسواق املالية،إضافة اىل
تعميم املنع على أمالك رؤساء
وجمالس إدارة هذه املصارف.
وأشار القاضي إبراهيم اىل «أن
هذا القرار ،هو ملف كغريه من
امللفات القضائية اليت نتابعها،

فمنع التصرف باألصول تعين
بكل بساطة أنه ممنوع التصرف
باألسهم والعقارات والسيارات
واملمتلكات واملباني».
وعن مدى قدرة هذه اخلطوة
على محاية أموال املودعني،أكد
إبراهيم أنها «ال حتمي فقط
املودعني امنا حتدث أيضا هزة
كبرية للمصارف ،إذ بذلك نقول
هلم «ال يعتقدن أحد منكم بأنكم
«فوق الغربال».
وعن اخلطوات اليت ستلي
ابراهيم
القرار،أوضح
هذا
أنه «سيتابع العمل يف إطار
استكمال التحقيقات ،حبيث
ال تتعلق فقط باألشخاص
امنا بطلب املزيد من األوراق
والوثائق واملستندات إلستكمال
التحقيق».

حيت عاد إىل بريوت بعد مشاركته يف جملس
جامعة الدول العربية ووقع اتفاقية أغادير
عاد وزير اخلارجية واملغرتبني
ناصيف حيت إىل بريوت ،بعد
مشاركته يف الدورة 153
جمللس جامعة الدول العربية
على املستوى الوزاري ،يف مقر
األمانة العامة للجامعة ،والتقى
على هامشها عددا من نظرائه
العرب ،وجنح يف تضمني بند
التضامن مع اجلمهورية اللبنانية
بندا إضافيا ملساعدة لبنان
يف األزمة االقتصادية اليت
يشهدها.
وأبدت دول عدة ،ومن بينها
األردن ومصر ،استعدادها
لتوفري الدعم للبنان يف هذا
اجملال.
كما وقع حيت اتفاقية «أغادير»
يف
االقتصادي
للتعاون
اجتماع عقد على هامش الدورة
العادية ،وضم وزراء خارجية:
مصر ،األردن ،فلسطني تونس،
واملغرب ،وهي الدول األعضاء
يف االتفاقية ،األمر الذي
يفتح أسواق هذه الدول أمام
الصادرات اللبنانية الزراعية
والصناعية.

وتهدف االتفاقية إىل زيادة
التبادل التجاري بني الدول
األعضاء ،وكذلك مع االحتاد
األوروبي ،وزيادة التكامل
االقتصادي ،ال سيما الصناعي
من خالل تطبيق قواعد املنشأ
Pan Euroاألورومتوسطية
 Med Rules of Originوجذب
االستثمارات األجنبية املباشرة
 FDIاألوروبية والعاملية.
ويشار إىل أن «اتفاقية

أغادير» أطلقت يف عام 2001
يف املغرب والدول املؤسسة،
هي :األردن ،تونس ،مصر،
واملغرب ،ومت التوقيع عليها
يف الرباط ب 25شباط من عام
 .2004وإن هذه االتفاقية ،اليت
دخلت حيز التنفيذ يف  6متوز من
عام  2006عقب اكتمال إجراءات
املصادقة عليها يف الدول
األربع ،بدأ تنفيذها الفعلي يف
 27آذار .2007

صفحة 6

Saturday 7 March 2020

الـسبت  7آذار 2020

Page 6

لـبنانيات

جنبالط :تغيري النظام ال يتم إال بقانون
انتخاب جديد وأخشى على لبنان بأسره
رأى رئيس احلزب التقدمي
اإلشرتاكي وليد جنبالط ،يف
حديث لـ»عرب نيوز» يف خالل
زيارة قصرية قام بها إىل
باريس ،أنه «من الضروري
أن يعمل لبنان على برنامج مع
صندوق النقد الدولي ،على أن
تكون الشروط مقبولة» ،معتربا
أن «وجود حكومة اآلن يعد
أفضل من الفراغ السياسي»،
نافيا أن «تكون احلكومة احلالية
هي حكومة «حزب اهلل».
وقال« :لدينا وزراء ممتازون،
وكنت أؤيد احلكومة بشكل غري
مباشر ألنين كنت ضد الفراغ»،
واعترب أنه «ال ميكن تغيري
النظام السياسي احلاكم يف
لبنان والذي انبثق عن إتفاق
الطائف ،سوى من خالل قانون
إنتخابي جديد».
وعن الظروف اليت آلت إليها
األوضاع احلالية يف لبنان ،اعترب
أن «املسؤولية تنقسم بني
الطبقة السياسية وبني سوء
إدارة الشؤون العامة» ،مشريا
اىل إىل أن «لبنان كان يلجأ اىل
اجملتمع الدولي يف كل مرة يقع
يف أزمة ،وعقدت هلذا السبب
مؤمترات باريس  1و 2و،3
إضافة إىل املساعدات العربية.
لكن هذه الطريقة مل تعد فاعلة
اليوم ،وعلينا إعادة جدولة
الديون والعمل على برنامج مع
صندوق النقد الدولي ،على أن
تكون الشروط مقبولة».
أضاف« :رمبا علينا أن نطلب من
الصندوق أن يدير شؤوننا مثل
قطاع الكهرباء واملرافق العامة
األخرى ،ألنه يبدو أن الطبقة
السياسية واإلدارة الفعلية
غري قادرة على القيام مبا هو
مطلوب».
وعن إمكانية رفض «حزب اهلل»
لربنامج صندوق النقد الدولي
املرتقب ،رأى أن «معظم
اللبنانيني يعتمدون على النظام
النقد
وصندوق
املصريف،
الدولي ال يشكل خطرا على
حزب اهلل ،وجيب التوصل إىل
حل .إال إذا كان لدى احلزب
حل آخر لتحمل نفقات الشعب
اللبناني وتأمني الرعاية الصحية
له».
وعما إذا كان خيشى على سالمة
الدروز يف لبنان بسبب عالقته
املعقدة مع النظام السوري
املدعومني
اهلل»
و»حزب
من إيران ،قال« :ال أخشى
فقط على الدروز ،بل على
لبنان بأسره» ،ولفت اىل أن
«وجود خصوم لي مدعومني
واإليرانيني
السوريني
من
هو مشكلة بسيطة .انا اخاف
على البلد عندما تذهب النخبة
من املواطنني إىل السفارات
األجنبية للسفر من لبنان ألنهم
ال جيدون مستقبال هلم يف
بلدهم» ،واوضح أنه ال يزال
يدعو إىل «احلوار مع «التيار
الوطين احلر» ،من أجل التعايش
بني الدروز واملسيحيني».
وعن احلراك الشعيب يف لبنان
ورفضه للطبقة السياسية ،وإذا
ما كان يشعر أنه جزء منها
ومسؤول عن بعض املشكالت،
قال « :كنت جزءا من الطبقة

السياسية ،لكن الناس يلقون
باللوم على اجلميع ،على الرغم
من أنهم ال يستطيعون اتهام
اجلميع .أنا من األقلية بسبب
نظامنا ،وهناك حقيقة متمثلة
بأن لبنان بوضع فريد ،وهو أن
لدينا دولة لبنانية باإلضافة إىل
كيان آخر مواز آخر وهو حزب
اهلل».
وأوضح «علينا أن نتوصل إىل
تفاهم مع حزب اهلل بشأن عدد
من القضايا ،مثل السيطرة على
احلدود الرمسية وغري الرمسية
ومكافحة الفساد معا» ،معتربا
أنه «ال بد من ترك مسألة سالح
حزب اهلل يف الوقت الراهن،
ألنه ال ميكننا مناقشة هذه
املسألة والبحث يف مستقبل
لبنان يف الوقت نفسه» ،مشريا
اىل أن «السالح كان القضية
الرئيسية ،لكن اآلن ال أحد،
ال حنن وال الثوار ،نطرح هذا
املوضوع».
وإذ اعترب أن «هناك بعض
وجهات النظر املتعارضة بني
حزبه وحزب اهلل» ،لفت إىل أن
«لدى حزب اهلل استقالال ماليا
وهو األمر الذي يفتقر إليه
الكثري من اللبنانيني».
وأوضح أن «إنتاج طبقة سياسية
جديدة يتم من خالل االنتخابات.
ال أعرف إذا كان ميكن تغيري
النظام السياسي القائم بالفعل،
وهذا األمر مرتوك للشعب .وال
ميكن إحداث تغيري يف النظام إال
من خالل قانون انتخابي جديد،
وحتى اآلن تصبو الثورة إىل
سقوط الطبقة السياسية لكنها
مل حتقق أي وسيلة لتحقيق
ذلك».
وأعرب عن خشيته من «حدوث
صراع بني الواليات املتحدة
االمريكية وإيران على األراضي
اللبنانية» ،الفتا إىل أن «البلد
على وشك االنهيار» ،معتربا أن
«فوز املتشددين يف اإلنتخابات
اإليرانية اليت جرت مؤخرا قد
يؤدي إىل تشديد قبضة طهران
على بريوت».
وعن عدم إدانة احلكومة
للهجمات اإليرانية على منشآت
«أرامكو» النفطية يف السعودية
يف أيلول املاضي ،قال« :لقد
أدنتها حينها ،لكنين مل أكن
وزيرا للخارجية ،ولألسف فإن
لبنان منقسم».
وعن زيارته املرتقبة إىل روسيا،
قال« :لطاملا كان لدي عالقات
جيدة مع الروس ،وجتمعنا
عالقات ممتازة منذ زمن اإلحتاد
السوفييت .إن الزيارة مهمة ال
سيما وأن الروس يشكلون قوة
مهمة يف الشرق األوسط».
وعما إذا كان ينوي زيارة دول
جملس التعاون اخلليجي ،قال:
«مل أتلق أي دعوة ،إال أن
عالقاتي جيدة مع السعوديني
والكويتيني».
وإذ أشار إىل أن « 20أيلول
 ،2020سيكون تاريخ اإلحتفال
بالذكرى املئوية للبنان الكبري»،
سأل« :ما الذي يعنيه هذا
اإلحتفال مع اإلنهيار اإلقتصادي
وعندما يكون لبنان معزوال وغري
حممي بتسوية تضم الغرب
والشرق والعامل العربي».

جعجع :حزب اهلل اكثر من ميكن
رئيس اجلمهورية عرض مع
مساعدة احلكومة
صفري االوضاع املالية واملصرفية

رئيس الجمهورية مستقبال صفري

استقبل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون قبل ظهر
امس االول يف قصر بعبدا،
رئيس مجعية املصارف سليم
مستشاره
يرافقه
صفري

انطوان حبيب ،وعرض معه
االوضاع املالية واملصرفية
وعمل املصارف ،واخلطوات
املنوي اختاذها ملعاجلة مسألة
«اليوروبوندز».

أبي نصر بعد زيارته لفرجنيه:

لرؤية مستقبلية تنبع من
القيادات املارونية

خالل الزيارة
«تيار
رئيس
استقبل
املرده» سليمان فرجنيه
يف «مؤسسة املرده» يف
بنشعي ،رئيس الرابطة
املارونية نعمة اهلل أبي نصر
على رأس وفد من الرابطة،
يف حضور الوزير السابق
وجرى
سعادة،
يوسف
عرض القضايا السياسية
والوطنية الراهنة.

أبي نصر

عقب االجتماع قال أبي
نصر« :من الطبيعي أن
تزور الرابطة صرحا وطنيا
مارونيا تارخييا ،وهي ليست
املرة األوىل .ففي السابق
كان التعاون مع فخامة
الرئيس الراحل سليمان
فرجنيه ،واليوم جئنا كرابطة
الستكمال هذا التواصل مع
رئيس تيار املرده سليمان
فرجنيه حيال وحدة الرؤية
املارونية املستقبلية لتحديد
االجتاه ،ال سيما يف الظروف
اليت نعيشها» ،ولفت إىل
أنه «لو كانت هناك وحدة
مارونية حول رؤية سياسية
وطنية مستقبلية ملا وصلنا
إىل ما حنن عليه اليوم».
وإذ متنى أبي نصر أن
«تتوقف احلمالت اإلعالمية
يف ما بيننا» ،أشار إىل
أن «األيام املقبلة ستكون
صعبة» ،حمذرا من «الظروف
الضاغطة اليت قد تدفع

املسيحيني إىل اهلجرة»،
ننتظر
«ماذا
وتساءل:
لنتوصل اىل رؤية مستقبلية
تنبع من القيادات املارونية
كلها كمدخل لوحدة وطنية
شاملة للبنان».
أضاف« :كنا سعداء بالنقاش
مع سليمان فرجنيه وتناولنا
كل التحديات املستجدة،
ومن ضمنها ملف النازحني
السوريني .فنحن نريد أن
نعيش يف وطن موحد يرتكز
على العدالة وعدم التمييز
بني املواطنني».
وعن وجود رؤية معينة لدى
الرابطة املارونية للحد من
هجرة املسيحيني ،أوضح أبي
نصر أن «الرابطة املارونية
ليست حزبا ،وجيب ان جند
مع غبطة البطريرك املاروني
بشارة
مار
الكاردينال
بطرس الراعي القواسم
املشرتكة مع بعضنا لننميها
وهي موجودة ،وسبق ان
مت تشكيل جلنة الوفاق
والتنسيق املاروني وانبثقت
عنها أمور عدة ،كما تألفت
جلنة انبثقت عنها وثيقة
تعهد مارونية بأن البطريرك
هو املرجعية بوقتها ،واعطت
نتيجة ،حبيث تراجعت حدة
السجاالت االعالمية ،ونأمل
اليوم ان حيدث شيئا من
هذا القبيل وهذا حيتاج اىل
العمل واالميان».

أكد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،أن
«البعض تفاجأ بعودة احلراك
وكأن احلراك انقطع وعاد،
فيما احلراك مل ينقطع حلظة
واحدة ولو خفت وتريته
وتراجعت يف الشارع مؤخرا،
ذلك ألن أساس احلراك موجود
يف قلوب الناس مبعزل عن
متى وكيف يرتجم يف الشارع،
األمر الذي يعود للظروف
واملناخ العام» ،مشريا إىل أن
«احلراك وجد وسيبقى طاملا
أن ظروف نشأته املوضوعية
ما زالت مستمرة ،خصوصا
يف ظل إصرار الثالثية احلاكمة
على مواصلة إمساكها بالسلطة
واتباع املمارسات نفسها اليت
أدت إىل النتائج الكارثية عينها
باجتاه املزيد من الفقر والتعتري
واالنزالق إىل قعر اهلاوية».
كالم جعجع ،جاء خالل لقاء
عقده جهاز االنتخابات يف
اللبنانية»
«القوات
حزب
ملكاتب منسقيات ورؤساء
مراكز مناطق :البقاع الشرقي،
البقاع الشمالي ،البرتون،
الكورة ،بشري وزغرتا ،يف
املساعد
األمني
حضور:
جوزيف
املناطق
لشؤون
أبو جودة ،األمني املساعد
لشؤون اإلدارة جورج نصر،
منسقو هذه املناطق ،رئيس
جهاز االنتخابات نديم يزبك،

رئيس جهاز اإلدارة جان كلود
واكد ،مساعد األمني املساعد
لشؤون املناطق ميشال عاد،
رؤساء املراكز وأعضاء مكاتب
املنسقيات.

وقال جعجع« :رغم املؤشرات
غري املشجعة ألداء احلكومة،
حكمنا
نطلق
لن
ولكن
املربم حبقها حرصا منا على
املوضوعية اليت جتعلنا ننتظر
اخلطة اإلنقاذية اليت ستعلن
عنها احلكومة اواخر هذا
األسبوع لنرى ما إذا كانت
ستسلك اخلطوات األوىل باجتاه
اإلنقاذ أم ستغوص أكثر فأكثر
يف املستنقع الذي هي فيه».
ورأى أن «أكثر من ميكن ان
يساعد احلكومة هو «حزب اهلل»
من خالل سلسلة خطوات تبدأ
أوال بإغالق كل املعابر غري
الشرعية وإيقاف أبواب اهلدر
والفساد يف املرفأ واملطار،
وبرفعه ثانيا الغطاء كامال
عن حلفائه الفاسدين الذين
يعيثون يف األرض فسادا
وخرابا ،وان خيرج ثالثا من
أزمات املنطقة لكي يبدأ لبنان
باخلروج من عزلته العربية
والدولية ،وان يسلم رابعا
سالحه للدولة لكي تعود الدولة
دولة ويبدأ اجملتمعني الدولي
والعربي بالتجاوب معه على
هذا األساس».

صفي الدين :لعدم الوقوف
بوجه احلكومة يف برناجمها
االصالحي
تناول رئيس اجمللس التنفيذي
يف «حزب اهلل» السيد هاشم
صفي الدين يف كلمة ألقاها
خالل احتفال تأبيين أقيم
يف جممع اإلمام اجملتبى حبي
األمريكان بذكرى أسبوع شهداء
احلزب الوضع املالي ،مؤكدا
«ضرورة إجياد احللول وعدم
الوقوف يف وجه احلكومة يف

وعدم
االصالحي،
برناجمها
االستماع إىل أبواق التهويل».
وعن املوضوع الصحي ،قال:
«إن فريوس كورونا هو مشكلة
صحية اجتماعية ،وليس مشكلة
فردية ،لذا ،على اجلميع التقيد
بتعاليم وزارة الصحة العامة
للتخلص من املشكلة يف أسرع
وقت».

صفي الدين :لعدم الوقوف بوجه
احلكومة يف برناجمها االصالحي
أعلن عضو «كتلة اللقاء
الدميقراطي» النائب وائل ابو
فاعور يف تصريح« :لسنا من
املعجبني بنموذج االقتصادي
اللبناني التارخيي ،بل من اشد
املعارضني التارخييني له ،لكننا
لسنا مع إجراءات غري مدروسة
منتقاة قد تؤدي اىل مزيد من
االنهيار املالي واالقتصادي
املواطنني
حقوق
وضياع

واملودعني ،وال مع تقاذف كرة
اللهب وتبادل املسؤوليات ،بل
مع اإلصالح احلقيقي املدروس
واإلجراءات القضائية العادلة
يف حق كل من جترأ على املال
العام».
وحتم« :يبدو ان البعض جيد
يف االمر فرصة لتحويل لبنان
اىل منوذج للقطيعة مع العامل
برمته».

اعتصام دعما لقرار القاضي
ابراهيم

اعتصام أمام مبنى مجعية
املصارف طالب بعدم الرتاجع

عن القرار القضائي
أصحاب املصارف

حبق
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مـقاالت وتـحقيقات

املتالعبون مبصري لبنان :سالمة واملصارف وأمشور وآخرون
محمد وهبة
ّ
مثة الكثري من عمليات التالعب مبسألة دفع الديون أو إعادة
هيكلتها .صندوق النقد الدولي تالعب باملسؤولني اللبنانيني حني
اشرتط اخنراط لبنان بربنامج معه لتقديم االستشارة التقنية ،فيما
أدى حاكم مصرف لبنان رياض سالمة دورًا يف االمتناع عن تقديم
ّ
معلومات موثوقة ودقيقة عن موجوداته وعن قيمة األموال اليت
س ّددت استحقاقات اليوروبوندز .كذلك ،فإن
ستخرج من لبنان إذا ُ
املصارف تالعبت بالسوق باالشرتاك مع صندوق «أمشور» لتزيد
حصة األجانب من استحقاقات  2020إىل  %76بد ً
ال من .%29
ّ
يوم اإلثنني املقبل (بعد غد) ،تستحق سندات يوروبوندز صادرة
عن وزارة املال بقيمة  1200مليون دوالر .وعقود اليوروبوندز تشري
ّ
التخلف عن سداد سند واحد ،تستحق كل السندات
إىل أنه عند
ّ
التخلف عن
تنص العقود على أن
كذلك
واحدة.
دفعة
وفوائدها
ّ
أي
سداد
عن
التوقف
اآلتية:
احلاالت
يف
هو
()Default
السداد
ّ
من الدفعات املرتبطة بأصل الدين ألكثر من  7أيام ،التوقف عن
أي من الدفعات املرتبطة بالفوائد ألكثر من  30يومًا ،خرق
سداد ّ
املوجبات املتعلقة بالعقد ومل يعاجل خالل فرتة  30يومًا من ّ
تلقي
إنذار بهذا اخلرق ،إذا دخلت الدولة يف مفاوضات مع الدائنني
بهدف إعادة اهليكلة أو وقف الدفعات أو أعلنت أو فرضت ذلك،
متوجبة األداء .القرار بشأن
فإن كل السندات أو الضمانات تصبح
ّ
املوافقة على املفاوضات أو االمتناع عنها يتطلب موافقة أغلبية
محلة السندات بنسبة .%75
لدى احلكومة سبعة أيام إضافية الختاذ قرار نهائي وحاسم .هذا
القرار يفرتض أن يكون مبنيًا على نتائج اجتماعات جلنة اإلنقاذ
اليت ناقشت يف االجتماعات األخرية مبشاركة وزير املال غازي
وزني وسلفه علي حسن خليل ومعظم أعضاء جملس إدارة مجعية
املصارف ،ثالثة اقرتاحات:
ــــ األول عرضه خليل مقرتحًا توسيع إصدار سندات اخلزينة لكل
شرحية من الشرائح اليت حيملها أجانب بنسبة تفوق  %25من
ّ
أقل من  ،%25ما يتيح
حصة األجانب منها لتصبح
أجل تذويب ّ
للدولة اللبنانية استعادة قرار الغالبية املفروض مبوجب العقود،
أي نسبة الـ  %75الختاذ قرار بشأن الدخول مع الدائنني يف مرحلة
التفاوض للتوصل إىل اتفاق مسبق على إعادة اهليكلة .تبينّ أن
يوسع الدين العام بقيمة  4.5مليارات دوالر ،وهو ما
هذا االقرتاح
ّ
اعتربه املستشار املالي «الزار» أمرًا غري مقبول إذا كانت الدولة
اللبنانية تبحث عن طريقة خلفض ديونها ،ال عن طريقة لزيادتها.
ــــ الثاني هو عرض من املصارف اليت اقرتحت شراء سندات
حصتها منها توازي ،%75
اليوروبوندز احملمولة من األجانب لتصبح ّ
بشرط تأجيل دفع أصل السندات املستحقة يف  2020واالستمرار
يف دفع الفوائد البالغة قيمتها  1.5مليار دوالر .املصارف كانت
وتقرر أن تأخذ رأي حماميها القانوني
منقسمة حول هذا الطرح،
ّ
الذي يعمل شريكًا يف شركة  DLA Piperفأوضح هلا أن هذا األمر
يعد مبثابة مؤامرة احتيالية تسقط سريعًا يف احملاكم األمريكية اليت
ّ
ستعترب هذه اخلطوة مبثابة عمليات جتارة مبنية على عمليات تسريب
سرية.
معلومات
ّ
ــــ الثالث اقرتحه الثالثاء املاضي وزير املال غازي وزني على
املصارف ،ويقضي بأن توافق على استبدال كل السندات اليت
حتملها (حتمل املصارف اليوم سندات بقيمة تصل إىل  14مليار
ّ
متدنية ،مقابل
دوالر) بسندات جديدة تصدرها وزارة املال بفائدة
مواصلة اخلزينة سداد الديون ،ما ّ
يوفر على اخلزينة حنو  700مليون
دوالر من فوائد السنة اجلارية ،وخيفض أصل الدين املستحق
هذه السنة بقيمة  500مليون دوالر ،لكن ستواصل اخلزينة دفع
االستحقاقات للخارج .مشكلة هذا االقرتاح ،الذي وافقت عليه
املصارف ،لكن رفضته القوى السياسية ،أنه يبيع املصارف من
كيس اخلزينة جمددًا ،إذ إن السندات اليت سيتم استبداهلا بنفس
قيمتها االمسية ( 100دوالر مقابل كل سند) ميكن شراؤها اليوم
من السوق حبسم ال ّ
يقل عن  %40وميكن أن يصل إىل  ،%60فمن
هو املستفيد من إصدار كهذا؟
هذه االقرتاحات برزت إىل العلن بعد سلسلة عمليات تالعب قام
أدت إىل توريط لبنان مبسألة استجداء املفاوضات
عدة ّ
بها أطراف ّ
قدم حاكم مصرف لبنان رياض
مع صندوق أمشور؛ فمن جهتهّ ،
ّ
مضللة عن قيمة املبالغ اليت ستخرج من لبنان إذا
سالمة معلومات
سدد لبنان استحقاقات اليوروبوندز.
ّ
حصة األجانب من االستحقاقات الثالثة يف
أن
احلكومة
رئيس
أبلغ
ّ
 2020تبلغ  400مليون دوالر وهي اليت ستخرج من لبنان وأنه قادر
على سدادها من االحتياطات .لكن سرعان ما تبينّ لوزير املال
ّ
يقل عن  600مليون دوالر
بواسطة «سييت بنك» أن هناك ما ال
ستخرج من االستحقاقات.
الحقًا ،تبينّ أن هناك عملية تالعب أكرب تقوم بها املصارف مع جهات
خارجية؛ أبرزها صندوق أمشور .فمنذ تشرين األول  2019كانت

حصة األجانب من االستحقاقات
ّ
الثالثة يف  2020تبلغ 730
مليون دوالر أو ما يوازي
 %29.12من استحقاقات بقيمة
 2500مليون دوالر ،لكن هذه
النسبة ارتفعت بعدما عرض
سالمة على املصارف يف 30
كانون األول  2019تنفيذ عملية
«سواب» الستبدال سندات
تستحق يف آذار بسندات ذات
استحقاقات أطول.
حصة
ارتفعت
بعد أيام،
ّ
األجانب يف هذه السندات إىل
يف جلسات
 ،%51.3وتبينّ
حصة األجانب
أن
جلنة اإلنقاذ
ّ
ارتفعت إىل  1900مليون دوالر
أو ما يوازي  %76.7من جممل
االستحقاقات الثالثة.
مبعنى آخر ،إن املصارف
اللبنانية باعت  1170مليون
دوالر من سندات اليوروبوندز
لألجانب يف أسابيع قليلة.
وتبينّ أن الشاري األكرب هلذه
السندات هو صندوق أمشور ،ما

تصوير هيثم املوسوي

أثار الكثري من االستغراب .فإذا كانت املصارف ت ّربر عمليات البيع
حباجتها إىل السيولة ،فلماذا ّ
تركز شراء السندات من قبل أمشور؟
نية احلكومة تسديد
عن
داخلية
معلومات
هل تلقى هذا الصندوق أي
ّ
السندات يف وقتها من خالل عمليات االستبدال اليت كان ينوي
استمر يف شراء السندات
حاكم مصرف لبنان القيام بها؟ وملاذا
ّ
اللبنانية اليت اخنفض سعرها يف السوق الدولية إىل أقل من 50
ّ
التخلف عن السداد
سنتًا ،يف وقت بدا فيه أن اجتاه احلكومة حنو
يزداد وضوحًا؟ أال يعين أن هناك تالعبًا يف السوق؟
سبق هذا األمر عملية تالعب من صندوق النقد الدولي .فالوفد الذي
بناء على اتصال من وزير املال غازي وزني ،جاء من
أتى إىل لبنان ً
أجل تقديم االستشارة التقنية ،إال أنه يف االجتماعات اليت عقدت
مع الصندوق ،سواء يف رئاسة احلكومة أو وزارة املال أو مصرف
لبنان أو غريها ،تبينّ أن الوفد
املتفرج ورفض تقديم
قام بدور
ّ
املساعدة التقنية للسيناريوات
اليت يريد لبنان دراستها ،مثل
أي مستوى من نسبة الدين
إىل الناتج جيب بلوغها ،وحتديد
مستوى االقتطاع الناجم عن إعادة

وزني اقرتح استبدال
سندات يوروبوندز
بقيمة  14مليار دوالر
بإصدار جديد بالقيمة
نفسها وبفائدة أدنى

اهليكلة وانعكاساتها على رساميل املصارف وعلى ميزانية مصرف
لبنان وعلى اخلزينة باالستناد إىل مؤشرات اقتصادية عن نسب
النمو والفائض األول واإليرادات...
مثة الكثري من املعادالت الرياضية اليت يستطيع الصندوق استعماهلا
الستخراج فرضيات «قص الشعر» على السندات ،وأثرها وكيفية
التعامل مع املؤشرات املالية ــــ النقدية واملصرفية واالقتصادية،
قدموا ّ
خطة
لكن وفد الصندوق آثر إبالغ اجلميع رسالة واضحةّ :
ألبين حتلي ًال وتعليقًا عليها ،أما املساعدة التقنية فهي تتم عندما
يطلب لبنان بشكل رمسي االخنراط بربنامج مع الصندوق.
رغم األبعاد التقنية لقرار إعادة هيكلة الدين العام أو مواصلة
سداد الديون ،إال أنه يف األصل قرار سياسي ستكون له تداعيات
ونتائج قانونية ومصرفية واقتصادية واجتماعية .املشكلة أن الدفع
أو إعادة اهليكلة كانا خيارين مطروحني للنقاش الشعبوي ،فيما
كان جيب أن يكون هناك نقاش
سياسي يتعلق باالستعداد لكل
خيار .سلوك طريق إعادة اهليكلة
املنظمة أو العشوائية أو مواصلة
الدفع ،كلها تفرض سياسة

ثمّة شكوك بأن
املصارف وصندوق
أشمور تالعبوا بسوق
السندات

خارجية خمتلفة انطالقًا من كون عقود سندات اليوروبوندز متداولة
يف األسواق الدولية وختضع حملاكم نيويورك .فاملسار القانوني
للتخلف عن السداد يفرض على لبنان اخلضوع للتدويل ،ليس ألن
احملاكم اليت ستنظر يف شكاوى الدائنني موجودة يف الواليات
املتحدة األمريكية وحسب ،بل ألن األمر يصبح مرتبطًا بالدول اليت
قد يطلب منها املساعدة.
هذا األمر حيصل اليوم بشكل واضح يف ملف الكهرباء؛ فعلى سبيل

املثالّ ،
تلقت احلكومة اللبنانية عرضًا من شركة سيمنز ومن شركة
الستون ــــ جنرال إلكرتيك بأن تكون املنافسة على تشييد معامل
الكهرباء يف لبنان حمصورة بينهما ،مقابل تقديم دوهلما كفالة
مالية للتمويل.
هذا املثال البسيط على ما ميكن أن حيصل مع لبنان الذي ّ
تقلصت
احلد األدنى ،وباتت غري واضحة
احتياطاته بالعمالت األجنبية إىل
ّ
قدرة مصرف لبنان على متويل استرياد الغذاء والسلع األساسية
األخرى .فعلى افرتاض أن صندوق النقد الدولي أعطى رأيًا سلبيًا
ّ
باخلطة احمللية ،وذلك قبل أيام من انتهاء مهلة السداد ،فكيف
ستتعاطى األسواق الدولية مع لبنان؟ ما هي كمية الدعاوى اليت
ّ
ستشن محلة تهويل كربى علينا؟ هل سيكون
سيتلقاها؟ هل
ّ
مفروضًا علينا اللجوء إىل برنامج مع صندوق النقد الدولي وإال
سنتعرض للحصار والعزلة السياسية اخلارجية؟ هل سيكون علينا
تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل؟ إىل
أي مدى ميكننا االحتمال والصمود؟
حبلول  16آذار جيب أن يكون لبنان قد أجنز ّ
خطة حملية لإلنقاذ.
قد ال يوافق الدائنون األجانب عليها ،لكن الباب سيكون مفتوحًا
هلم للتفاوض على أي نسبة من االقتطاع من السندات يقبل بها
لبنان ويبلعونها ،لكن يف أي حال سريفعون دعاوى يف الواليات
املتحدة جيب االستعداد ملواجهتها حبملة ّ
منظمة قانونية ودبلوماسية
ومالية واجتماعية.

هيكلة املصارف من اختصاص سالمة لألبد

ّ
املستشارين املالي والقانوني
املوقعة مع
كان الفتًا أن العقود
َ
يف مسألة سندات اليوروبوندز مل تكن تتضمن إال مهمة واحدة:
سندات اليوروبوندز.
كان يفرتض أن تتضمن هذه املهمة إعادة هيكلة القطاع املالي
نظرًا إىل األثر الناتج من عملية إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز
على رساميل املصارف ،وعلى ميزانية مصرف لبنان ،إال أن احلاكم
رياض سالمة متكن من إلغاء مسألة إعادة هيكلة القطاع املالي يف
لبنان بذريعة أن هذا األمر يقع ضمن صالحياته وأنه جيب أن يكون
حمل ثقة ،كونه «مهندس» عمليات الدمج واهليكلة يف القطاع اليت
ّ
سدة احلاكمية .جيب عدم إغفال حقيقة أن العقود
جرت منذ
تسلمه ّ
مع «كلريي» و»الزارد» هي عقود استشارية تقنية ،وأن عمليات
اهليكلة السابقة اليت نفذها سالمة ّ
كلفت اخلزينة الكثري من األموال
صبت ،على طريقة «اهلندسات املالية» ،يف أرباح املصارف
اليت
ّ
وجيوب كبار مساهميها.

 2540لرية سعر الدوالر

لليوم الثاني على التوالي ،ارتفع سعر الدوالر مقابل اللرية ليبلغ
 2540لرية ،ما يعين اخنفاضًا يف قيمة اللرية بنسبة .%68.5
ّ
احملللني أن عوامل الضغط على سعر الصرف
ويعتقد الكثري من
يف السوق السوداء بدأت تزداد يف الفرتة األخرية ،وخصوصًا أن
خمزون السلع بدأ ينفد ،ما يعين املزيد من الطلب على الدوالر
النقدي يف السوق السوداء ،فيما العوامل النفسية ــــ السياسية
ّ
تشكل ضغطًا إضافيًا على
الناجتة من مسألة إعادة اهليكلة بدأت
السعر ،باإلضافة إىل تقليص بعض املصارف سقوف السحب
النقدي ورغبتها يف مصارعة الدولة بشأن إعادة اهليكلة.
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اسرتاليات

السلطات الصحية تؤكد وصول عدد االصابات اىل ثالثينية مصابة بسرطان اخلاليا العصبية تنصح:

 15يف نيو ساوث ويلز و 40يف عموم أسرتاليا

قال متحدث بأسم دائرة
الصحة يف نيو ساوث ويلز أن
هنالك تسارعًا يف زيادة اعداد
املصابني بفايروس كورونا
بوالية نيو ساوث ويلز خالل
االيام القليلة املاضية.
يأتي ذلك يف وقت أعلنت فيه
صحة نيو ساوث ويلز عن ست
اصابات جديدة بالفايروس
ليصل امجالي االصابات يف
الوالية اىل  15حالة وهو ما
يرفع عدد االصابات يف عموم
اسرتاليا اىل  40أصابة.
كما اشارت دائرة الصحة يف
الوالية اىل تأكيد ثالث أصابة
حملية بالفايروس المرأة يف
اخلمسينات من عمرها مل تسافر
مؤخرًا اىل خارج أسرتاليا مما
يعين أن االصابة حدثت حمليًا،

غري أن السلطات الصحية مل
تستطع حتى اآلن معرفة الكيفية
اليت وصل بها الفايروس اىل
املرأة.
وأعلنت السلطات الصحية يف
نيو ساوث ويلز عن تأكيد
أصابة رجل يف الثالثينات
بالفايروس كان قد قدم من
أيران يوم  1آذار مارس احلالي
على منت طائرة هبطت او ً
ال يف
كواال المبور وواصلت رحلتها
اىل سيدني.
الصحية
السلطات
وأهابت
بالركاب الواصلني على منت
الرحلة مبراجعة املسنشفيات
فورًا يف حال ظهور اي اعراض
عليهم.
ويوم االربعاء املاضي اكدت
دائرة الصحة يف نيو ساوث

ويلز أربع أصابات بفايروس
كورونا.
وتشمل احلاالت اجلديدة لـ
 COVID-19رجل يبلغ من
مؤخرا إىل
عاما سافر
العمر ً 53
ً
سنغافورة  ،ورجل يبلغ من
عاما سافر إىل إيران
العمر ً 39
 ،وسيدتان يف الستينيات من
العمر كانتا يف كوريا اجلنوبية
واليابان باالضافة اىل حالتني
جديدتني مل يتم االعالن عن
تفاصيلهما.
من جانبه قال وزير الصحة يف
نيو ساوث ويلز براد هازارد
إن الزيادة يف عدد احلاالت
يف الوالية خالل األيام القليلة
املاضية تعكس ما حيدث يف
مجيع أحناء العامل.
املصدرSBS :

احذروا من الشمس واعتنوا بالبشرة

اعربت الفتاة ،البالغة  33عامًا،
عن غضبها من أن أشخاصًا على
منصات مثل إنستغرام وفيسبوك
«يفتتنون بالتسمري» وحيصلون
على توهج ذهيب .وقالت« :جيب
أن ُينظر للتسمري على أنه مضر
مثل التدخني؛ فسرطان اخلاليا
الصبغية هو السرطان األكثر
انتشارًا بني َمن ترتاوح أعمارهم
بني  15و 39عامًا .هذا ليس بأمر
جيد».
مل تتوقع كورتين مانغان ،مديرة
العالقات العامة يف الغولد
كوست ،يومًا ما أن تصاب
بالسرطان ،وهي اليت تداوم
على اخلضوع لفحص اجللد كل
ثالثة أشهر وارتداء قبعات طوال
الوقت.
ففي سن الثالثني من عمرها،
كانت األولوية األوىل لكورتين
مانغان هي الوقاية من أشعة
ٍ
ُّ
ببشرة
متتعها
الشمس ،ورغم
حسنة املظهر مَ
ونش وشعر أمحر،
مل تأخذ «محامًا مشسيًا قط» أو
تتعرض للشمس إال حني كانت
تسبح.
أوىل حلظات اكتشاف املرض
ً
ً
شامة
عندما الحظت
صغرية على
كتفها يف عام  2017وبدأت يف
إثارة احلكة ،مل تقلق كورتين
كثريًا منها ،ولكنها قررت
فحصها عند طبيب عام ،حسب
تقرير نشرته صحيفة The Daily
 Mailالربيطانية ،حيث صرحت
ً
كورتين
قائلة« :فحصها العديد
من األطباء ،واعتقدوا مجيعًا أنها

امتنعوا عن املصافحة :حتذير بعد وقوع أول عدوى بفريوس
كورونا بني شخصني يف أسرتاليا

طلب وزير الصحة يف نيو
ساوث ويلز براد هازرد من
السكان عدم مصافحة بعضهم
البعض واالكتفاء بالتحية من
بعيد ،بعدما أكد وقوع أول
حالة عدوى بني شخصني على
األراضي األسرتالية.
وأكد الوزير هازرد وجود ثالث
حاالت جديدة من كوفيد .19
إحدى هذه احلاالت هي شقيقة
رجل عاد من إيران حامال للمرض،
بينما كانت احلالة الثانية طبيبا
يف الثالثة واخلمسني من عمره،
مل يغادر أسرتاليا يف األشهر
الثالثة األخرية.
ويقول الدكتور روبري كلدواي،
املختص يف الكيمياء احليوية
يف حديث مع  SBS Arabic 24إن
«هذا اخلرب ليس مفاجئا ،لكنه
يعين أن الفريوس قد ينتشر
أكثر اآلن يف أسرتاليا».
وبهذا يرتفع عدد حاالت اإلصابة
بفريوس كورونا يف أسرتاليا
إىل  29حالة.
وكانت سجلت يف أسرتاليا أول
حالة وفاة وهو رجل يف الثامنة
والسبعني من عمره كان من
بني املسافرين على منت الباخرة
السياحية داميند برنسس.
احلالتان اجلديدتان يف والية نيو
ساوث ويلز واحلالة األخرى يف
والية فيكتوريا ،وكانوا مجيعهم
قد قدموا من إيران يف رحالت
منفصلة قبل أن يفرض حظر

للسفر على الرعايا األجانب
القادمني منها ،والذي دخل حيز
التنفيذ االربعاء املاضي.
وقد أصاب هذا الفريوس
القاتل أكثر من  85ألف شخص
يف  59بلدا ،وقتل حوالي ثالثة
آالف شخص معظمهم يف الرب
الرئيسي يف الصني .لكن ويف
ظل التخوف املتعاظم من خطر أن
يصبح الفريوس وباء عامليا هرع
األسرتاليون إىل خمازن الغذاء
والدواء استعدادا لألسوأ.
تفشي
أدى
إيران
ويف
الفريوس إىل وفاة أكثر من 50
شخصا حتى اآلن.
ً
ويف بيان هلا على االنرتنت
قالت «جلنة محاية الصحة
األسرتالية» إن األدلة التالية
جتعل إيران أحد األمكنة األكثر
تفشيا للفريوس خارج مقاطعة
هوباي يف الصني .وذكرت
أن:
يف إيران سجل أكرب عدد من
الوفيات خارج مقاطعة هوباي.

انتقال اإلصابات من إيران إىل
عدد من البلدان ومنها أسرتاليا
ونيوزيلندا على الرغم من عدم
وجود رحالت طريان مباشرة
وحجم السفر القليل نسبيا من
إيران إىل هذه الدول.
إصابة
عن
تقارير
وجود
مسؤولني إيرانيني مصابني.
وشبه التأكد من عدم اإلبالغ
الدقيق عن عدد اإلصابات.
ويف هذا اإلطار ،تعتقد اللجنة
أن املسافرين من إيران ميثلون
يف الوقت احلالي ،خطرا فعليا
أشد من املسافرين اآلخرين،
عدا القادمني من الصني.
وتؤيد أيضا احلظر املفروض
على السفر من الصني.
وكشفت دراسة أجريت على
 44ألف من املصابني بفريوس
كورونا ،أن الذين جتاوزوا
الثمانني من العمر معرضون
للوفاة بنسبة  15مرة أكثر من
غريهم من املصابني.
واستنتجت الدراسة أن املرضى

فوق سن اخلمسني معرضون
بنسبة ثالث مرات أكثر للوفاة
من الذين يف األربعينات من
العمر.
ويف هذه األثناء لوحظ تهافت
الناس على شراء احلاجيات
الضرورية من السوبرماركت،
يف ظل خماوف من تفش أوسع
للفريوس يف أسرتاليا.
ومن احلاجيات اليت بدأ الناس
بشرائها وختزينها :مواد التعقيم
لأليدي واألطعمة املعلبة واملاء.
عب بعض املتسوقني عن
وقد رّ
قلقهم مما أمسوه «اهلسترييا»
اليت حتيط بانتشار الفريوس.
فهل هناك ضرورة للهلع أم
االستعداد لكل شيء واجب؟
ومن النصائح املذكورة على
موقع وزارة الصحة لتخفيف
أن على
خطر اإلصابة هي ّ
اجلميع مراعاة إجراءات النظافة
العامة ،مثل غسل اليدين
بانتظام ،تغطية الوجه واألنف
عند العطس والسعال .طهي
اللحوم والبيض بشكل جيد.
جتنب التواصل مع أي شخص
يبدي عوارض أمراض تنفسية
مثل السعال والعطس.
مراعاة النظافة عند الطبخ ،وعدم
القيام بالطبخ لآلخرين إذا ما
شعر الشخص أن لديه عوارض
واستشارة
تنفسي،
مرض
الطبيب بسرعة.
املصدرSBS :

كورتني مانغان
غري مقلقة ،ولكن عندما قال
والدي إنه يعتقد أنها تغريت
علي زيارة طبيب،
وينبغي
ّ
ُ
ُأ ِ
خبت أنها
رسلت إلجراء اختبار وأ رِ
سرطان يف اخلاليا الصبغية».
بعد تشخيصها باإلصابة بسرطان
اخلاليا الصبغية من الدرجة
الرابعة ،قالت كورتين إنها ُأبلغت
أن الشامة جيب أن ُ
«تستأصل
مع بعض الغدد الليمفاوية».
وأضافت« :بعد حدوث ذلك،
كنت أكثر يقظة جتاه االحتماء من
أشعة الشمس وفحوصات اجللد.
لدي شعر أمحر وأنا حسنة املظهر
للغاية ،لكن أبي مصاب بعدة
سرطانات يف اجللد .أعرف أنه
علي احلذر».
َّ
توجب ّ
ورغم أنها بذلت قصارى جهدها،
الحظت كورتين ،البالغة  33عامًا،
يف تشرين الثاني  ،2019وجود
كتلة صغرية على بعد  12أو 15
سم تقريبًا من البقعة السرطانية
األوىل على لوح كتفها األمين.
ً
تروي كورتين« :كنت
قلقة
منها ،لكنين مل أكن متأكدة من
ً
ماهيتها ،ألنها مل تكن
شامة
متغرّيِ ًة ،بل أشبه بكتلة».
توج َهت كورتين لزيارة الطبيب
َّ
ُ
وأ ِ
رسلت إلجراء فحص باملوجات
َ
ّ
فوق الصوتية اليت مل تتمكن من
تأكيد حقيقة األمر.
بعد ذلكُ ،أ ِ
رسلت كورتين إىل
أخصائي سرطان جلد ،حيث
خضعت لتصوير مقطعي باإلصدار
البوزيرتونيُ ،
وأ ِ
بلغت أنها مصابة
بسرطان اخلاليا الصبغية مرة
أخرى ،إىل جانب سرطان يف
املرحلة الرابعة.
قالت« :أتذكر حني أخربني طبييب
بنسبة احتمال النجاة ،وكان من
الصعب جدًا مساع ذلك .أحالين
الطبيب وقال إنين حباجة إىل
استيعاب حقيقة أنين ُأصبت
علي
بالسرطان قبل أن أقرر ما
َّ
فعله».
يف نهاية شباط  ،2020قالت
كورتين إنها خضعت إلعادة
تقييم لسرطان اخلاليا الصبغية
لديها وأنه انتقل من املرحلة
الرابعة إىل الثالثة .وعللت
ذلك بقوهلا« :كان هذا بسبب
أنه كان قريبًا جدًا من الشامة

القدمية ،ومل يتحرك بعيدًا مبا
ليصبح سرطانًا منفص ًال».
يكفي ُ
إىل ذلك فقد بدأت أيضًا رحلة
االستشفاء بالعالج املناعي،
والذي تقول إنها ستخضع له مرة
يف األسبوع ملدة  52أسبوعًا.
علي اختاذ
كورتين قالت «كان
ّ
بعض القرارات الصعبة منذ
التشخيص» ،مبا يف ذلك تأخري
عالجها من السرطان فيما كانت
جتمد بعض بويضاتها.
ِّ
وتابعت قائلة «قيل لي إنين
على حافة اإلصابة بالعقم وأنا
عزباء اآلن؛ لذلك اختذت قرارًا
بتجميد بعض بويضاتي لكي
تتاح لي الفرصة إلجناب أطفال
يف املستقبل .لقد كان اختيارًا
صعبًا ألنين ُ
طررت إىل إيقاف
اض
ُ
عالج السرطان مؤقتًا أثناء
تحم ً
لة خطورة انتشاره،
إجرائهُ ،م ِّ
لكنين مل أرغب يف االستيقاظ
ذات يوم وقد فقدت خصوبيت
بالكامل».
واطلقت كورتين حتذيرًا قويًا
للرجال والنساء ،ال سيما يف
أسرتاليا ،حول العناية ببشرتهم،
ً
قائلة «كنت
حمظوظة جدًا؛
فبالنسبة لي كان التعرض
للشمس أمرًا عرضيًا ،حيث ُّ
تركز
الشمس على كتفي وأنا أقود
السيارة ألشرتي بعض القهوة ما
أدى إىل إصابيت بسرطان اخلاليا
َّ
الصبغية .ال ميكنك أبدًا املبالغة
يف احلذر مهما فعلت».
الفتاة البالغة  33عامًا قالت إنها
تغضب من أن أشخاصًا على
منصات مثل إنستغرام وفيسبوك
«يفتتنون بالتسمري» وحيصلون
على توهج ذهيب .وقالت« :جيب
أن ُينظر للتسمري على أنه مضر
مثل التدخني؛ فسرطان اخلاليا
الصبغية هو السرطان األكثر
انتشارًا بني َمن ترتاوح أعمارهم
بني  15و 39عامًا .هذا ليس بأمر
جيد».
إىل ذلك سوف تشارك كورتين
يوم األحد  15آذار  ،2020يف
مسرية Coolangatta Melanoma
 Marchاهلادفة لزيادة الوعي
ومجع التربعات اليت متس احلاجة
إليها من أجل حبوث سرطان
اخلاليا الصبغية.
وقالت« :لقد كنت أعمل كل
يوم منذ تشخيصي ،وأنا أبذل
ً
جهدي يف العمل ألكون
قوية من
الناحية النفسية .إنه أمر صعب
ألنين أعتقد يف بعض األحيان
أنه غري عادل ،لكنين أريد أن
أقول للناس أن يتوخوا احلذر،
وإن كان بإمكاني تشجيع أي
شخص على حجز فحص للبشرة،
فسيكون ذلك مفيدًا».
يف سياق متصل ،أكدت كورتين
على أن أهم شيء ميكن القيام
به هو أن حتتمي من الشمس
قدر اإلمكان ،وأن تعرف جسمك
جيدًا قائلة« :مل يطلب مين أي
طبيب على اإلطالق أن أحتقق من
كون الكتل حتمل سرطانًا ،وقد
اعتقدت دائمًا أنها جمرد شامات.
ولكن عليك أن تكون أنت املدافع
عن صحتك؛ ألن ما من أحد آخر
سيفعل».
اىل ذلك تعد مسرية Melanoma
 March 2020مبادرة من معهد
سرطان اخلاليا الصبغية بأسرتاليا
بدعم من منظمة سرطان اخلاليا
الصبغية بأسرتاليا.
املصدر :عربي بوست
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مـقاالت وتـحقيقات

أسـ ِقطوا الـس ّرية املـصرفية

التنقيب عن النفط والغاز :التفاؤل ممنوع
ميسم رزق

إيلي الفرزلي

السرية املصرفية جيب أن تسقط
مل يعد باإلمكان املماطلة أكثر.
ّ
مير على بقائها يعين بقاء أحد أهم
اليوم قبل الغد .كل يوم ّ
مشرعًا .االربعاء املاضي ،خطت اللجنة الفرعية
مزاريب الفساد
ّ
املنبثقة عن اللجان املشرتكة خطوة إىل األمام ،لكن ناقصة.
أقرت رفع السرية املصرفية عن العاملني يف الشأن العام،
ّ
احملميني بتلك
املتهربني من الضريبة
متس بامتيازات
لكنها مل
ّ
ّ
ّ
تسد ذلك النقص .ستدرس قانونًا أبعد
السرية .احلكومة رمبا
ّ
قدمته وزيرة العدل .املشروع بدوره ناقص ،كونه ال
مدى ّ
يتضمن تعدي ًال لقانون
لكنه
بالكامل.
املصرفية
السرية
ُيسقط
ّ
ّ
التهرب
قوننة
من
ف
التخف
أمام
الباب
يفتح
الدخل،
ضريبة
ّ
الضرييب واإلثراء غري املشروع ،بذريعة «السرية املصرفية».
يبقى املطلوب واحدًا :إسقاط السرية املصرفية بالكامل ،ال
بسبب سيئاتها وحسب ،بل ألنها فقدت جدواها أيضًا.
ّ
شكل قانون السرية املصرفية عند إقراره يف  3أيلول 1956
حتو ً
ال جذريًا يف املسار النقدي واالقتصادي يف لبنان .فما
ّ
أقر حتى ُفتحت خزائن املصارف أمام األموال والرساميل
إن
ّ
اهلاربة من بلدانها ،فكان أن تكونت سيولة ضخمة .اليوم،
ّ
تعطل .النظام الضرييب
تغريت األمور متامًا .عنصر اجلذب
العاملي الذي انضم لبنان إليه أفرغ هذه امليزة من مضمونها.
الثروات األجنبية املخبأة يف املصارف ،صارت مكشوفة حبكم
دخول لبنان يف جمموعة من املعاهدات اليت فرضت عليه إقرار
قانون تبادل املعلومات الضريبية .ذلك أدى عمليًا إىل إلغاء
السرية املصرفية أمام اإلدارات الضريبية األجنبية ،على رأسها
األمريكية .مع ذلك ،ظلت الودائع تتدفق إىل لبنان وإن بوترية
أقل ،وأبرزها من لبنانيني مغرتبني ،بسبب الفوائد العالية اليت
تقدمها املصارف.
أول تداعياتها
بعد األزمة املالية غري املسبوقة ،اليت كانت ّ
مصادرة املصارف ألموال املودعني ،سقطت كل عوامل اجلذب
يؤمنها النظام املصريف اللبناني… وبالتالي سقط
اليت كان
ّ
النظام املصريف ،بالشكل الذي كان معروفًا به .هذا يعين
تلقائيًا عدم جدوى استمرار السرية املصرفية ،اليت حتولت عمليًا
إىل أداة جلرميتني :التهرب الضرييب واإلثراء غري املشروع.
منذ سنوات ،يناقش تعديل قانون السرية املصرفية يف جملس
النواب .وصل اليوم إىل نهاية الطريق ،بوصفه جزءًا من سلسلة
قوانني تتعلق مبكافحة الفساد ،أبرزها:
ينص التعديل املقرتح عليه
قانون اإلثراء غري املشروع ،الذي
ّ
يصرح أي مواطن يتوىل مسؤولية عامة عن أمالكه يف
على أن
ّ
الداخل واخلارج عند تعيينه ،ثم كل ثالث سنوات ،وبعد انتهاء
عمله.
قانون اسرتداد األموال املنهوبة الذي يتضمن آلية ّ
تعقب وطلب
واسرتداد األموال من اخلارج ،بعد ثبوت تورط أصحابها باإلثراء
غري املشروع.
أقره جملس النواب
الذي
الفساد،
مكافحة
هيئة
قانون إنشاء
ّ
ورده رئيس اجلمهورية رفضًا للتمييز حبق احلزبيني الذين مينع
ّ
ويتوقع أن يعود اجمللس
اهليئة،
يف
أعضاء
يكونوا
أن
القانون
ُ
ليؤكد عليه ترسيخًا الستقاللية اهليئة.
أمس ،أعلنت اللجنة النيابية الفرعية املنبثقة عن اللجان النيابية
اقرتاحي رفع السرية املصرفية واإلثراء
املشرتكة إنهاء دراسة
َ
غري املشروع ،على أن جترى قراءة أخرية هلما بصيغتهما النهائية،
يف جلسة تعقدها اللجنة اإلثنني املقبل.
بالنسبة إىل رفع السرية املصرفية ،فقد أعلن رئيس اللجنة
النائب إبراهيم كنعان أنه مت توحيد االقرتاحات املقدمة من كل
من :التيار الوطين احلر ،حزب الكتائب ،النائبة بوال يعقوبيان
والنائب مجيل السيد ،مع بعض التعديالت .ومتحورت الصيغة
النهائية حول «رفع السرية املصرفية تلقائيًا مبجرد ّ
تولي منصب
عام».
حبسب كنعان ،تشمل الصيغة كل من يتعاطى يف الشأن العام
واملال العام ،إن كان عام ًال معينًا أو منتخبًا أو متعاقدًا .خلفية
القانون هي حماربة جرائم الفساد .ولذلك ،مل جيد إلغاء السرية
املصرفية نهائيًا طريقه إىل اإلقرار ،بالرغم من أن عددًا من
النواب ،إضافة إىل نقابة احملامني يؤيدون ذلك .األغلبية ال
تتمسك بالسرية املصرفية ،بذريعة أن «اإللغاء باملطلق
تزال
ّ
ال يفيد ويفتح اجملال أمام االستعمال اخلاطئ للقانون ،أضف
إن التعديالت انطلقت من االقرتاحات املقدمة ،وهي مجيعها ال
تشري إىل اإللغاء باملطلق».
مع ذلك ،تبدو خالصة اللجنة قاصرة عن اإلحاطة بكل مزارب
الفساد .التهرب الضرييب هو أحد أوجه هذا الفساد .وهو صار
جرمًا يعاقب عليه القانون نظريًا ،لكن عمليًا فإن تنفيذه يبقى
متعذرًا ألنه يصطدم بالسرية املصرفية اليت ال تزال متنع اإلدارة
ّ
املكلفني بالضريبة.
الضريبية احمللية من التدقيق يف حسابات
ّ
املكلفني بالضريبة بامتالك
هذه الثغرة هي اليت مسحت ألغلب
دفرتين للحسابات ،دفرت يقدم لإلدارة الضريبية ويكون غالبًا
خاسرًا ،ودفرت يقدم إىل املصارف ،متضمنًا األرباح ،اليت تسمح

اللجان املشرتكة :رفع السرّية عن مُتـَوَ ّلي املناصب العامـّة (هيثم املوسوي)

باحلصول على القروض .وألن املوظفني تقتطع الضرائب من
دخلهم مباشرة ،تكون اخلالصة أن املتهربني من الضريبة
واملستفيدين من صمود السرية املصرفية ،هم يف األغلب،
األغنياء فقط.
املفاجئ أن قانون السرية املصرفية سيشهد اليوم حلقة جديدة
من النقاش .هذه املرة ستكون احلكومة حموره .فالبند األول من
أعدته
جدول أعمال جلسة جملس الوزراء يشري إىل مشروع قانون ّ
وزيرة العدل ماري كلود جنم يف الشأن نفسه .للوهلة األوىل،
يبدو األمر مستغربًا .فالوزارة ممثلة يف اللجنة النيابية الفرعية
بالقاضية رنا عاكوم ،اليت قدمت مالحظاتها واقرتحت التعديالت
على النصوص املعروضة ،كما تؤلف مع النائب السابق غسان
خميرب (من معارضي استمرار السرية املصرفية) جمموعة عمل
لصياغة املقرتحات والتعديالت اليت تقر يف اللجنة .ملاذا مل
تعمد عاكوم إىل طرح التعديالت اليت تريدها الوزارة بد ً
ال من
إعادة األمور إىل النقطة الصفر من خالل تقديم مشروع قانون
جديد؟ البعض اعترب أن هذه اخلطوة شكلية ،تسعى من خالهلا
احلكومة إىل إبراز مساهمتها يف إقرار القانون ال أكثر ،وخاصة
أن املشروع الذي ُيبحث اليوم ال خيتلف جوهريًا عن النص الذي
أقر يف اللجنة.
ترفض مصادر معنية مبشروع القانون ما يشاع عن عدم وجود
فارق .تقول إن املشروع الذي ُيعرض اليوم أمام احلكومة هو
«أبعد مدى» من االقرتاح الذي ناقشته اللجنة .وأكثر من ذلك
يقول املصدر إنه يصل ،عمليًا ،إىل حد إلغاء السرية املصرفية.
إذ إن رفع السرية املصرفية يشمل «كل من يتولىّ مسؤولية
يف املصارف والصناديق واجملالس على أنواعها واجلمعيات
السياسية واحملطات التلفزيونية واإلذاعية» .كما يشمل «كل
من تعاقد ويتعاقد مع الدولة لتنفيذ التعهدات العامة أو أي
نوع من العقود ،وعن أزواجهم وأوالدهم وأقاربهم حتى الدرجة
الرابعة».
ويوضح املشروع أن رفع السرية يشمل لبنان واخلارج ،كما
يسري على كل من تولىّ سابقًا مسؤولية عامة يف الدولة منذ
عام  1990وحلينه.

وزيرة العدل تضع أسس إلغاء السريـّة املصرفيـّة

املصرفية بشكل
السرية
األهم يف املشروع ،الذي ال يلغي
ّ
ّ
كامل ،أنه يتخطى مسألة مكافحة الفساد ،ليطاول تعديل قانون
ّ
شكلت تارخييًا
ضريبة الدخل ،وحتديدًا املادة  103منه اليت
العقبة األبرز يف وجه اإلدارة الضريبية لتحديد أسس الضريبة
ّ
املكلفني بالضريبة ،بسبب تكبيلها بالسرية
اليت تتوجب على
املصرفية .يف النص ُ
املقرتح من وزيرة العدل ،ويرتدد أن
رئيس احلكومة يؤيدهُ ،يلزم «كل شخص طبيعي أو معنوي يف
لبنان ،مبا يف ذلك املصارف واملؤسسات املالية العاملة يف
لبنان وفروعها ومكاتبها التمثيلية يف اخلارج ،بإطالع موظفي
املالية املختصني ،لدى الطلب ،على مجيع ما لديه من سجالت
ومستندات ومعلومات تساعد على حتديد أسس الضريبة اليت قد
تتوجب عليه أو على غريه من املكلفني ...على أن يلتزم موظفو
املالية بالسرية املهنية يف ما يتعلق باملعلومات اليت حصلوا
عليها».
املعجل ،يفرتض أن ال يتأخر حتويله إىل جملس
إذا ُأقر املشروع
ّ
النواب .عندها ُيتوقع أن خيتصر الرئيس نبيه بري الطريق فال
يوكله إىل جلنة اإلدارة والعدل كما جرت العادة ،بل مباشرة إىل
اللجان املشرتكة ،مبا يسمح بدجمه مع االقرتاحات اليت درستها
اللجنة الفرعية .فهل تكون هذه اخلطوة بداية نهاية السرية
املتمولني واحملتكرين
املصرفية ،أم أن لوبي املصارف وكبار
ّ
واملتهربني من الضريبة سينجح يف محاية مصاحله؟
ّ

انتظر لبنان سنوات طويلة لالنتقال إىل مرحلة استكشاف النفط
يف مياهه ،ورمبا حيتاج إىل عدد سنوات مماثل للبدء باإلنتاج.
التمهيد ملرحلة تطوير أي حقل نفطي حيتاج بالدرجة األوىل إىل
أسواق داخلية الستهالك الكميات التجارية .فالبحث عن أسواق
خارجية سيؤخر االستفادة من هذا القطاع.
َ
انتقل لبنان
مع اإلعالن عن بدء عملية االستكشاف يف مياهه،
إىل مرحلة جديدة يف عامل النفط والغاز .مرحلة يبدو فيها احلذر
ّ
من ُ
التوقعات اإلجيابية واجبًا .االعتقاد بأن البالد يف
املبالغة يف
مرحلة ُمقبلة ستنام على أزماتها االقتصادية وتستيقظ على منوذج
ِ
ومراحل
الدول الغنية خاطئ .هذا املسار حيتاج إىل خريطة طريق
متعددة قد تأخذ سنوات .كما أنه من ُ
امل ِ
بكر تصوير وكأن عائدات
ّ
ّ
تتحقق َ
قبل
النفط ستحل أزمات البالد ،علمًا أن االستفادة منها لن
قابل للتجميد يف حال عدم وجود أسواق
عشر سنوات ،وهو مسار ِ
ِ
تستهلك اإلنتاج!
داخلية
َ
قبل يومني َ
باشرت باخرة احلفر « »Tungsten Explorerعملها يف
َ
قبل
املياه اللبنانية ،حيث ُيفرتض بأن يستمر على مدى شهرين،
أن جتري شركة «توتال» التحاليل الالزمة بهدف حتديد إذا ما كانت
ّ
َ
التوقعات ،ال يزيد
وفق
هناك كميات جتارية قابلة لالستخراج.
احتمال وجود «ثروة» يف البئر األوىل عن  25يف املئة ،وهذا أمر
طبيعي عاشته كل دول العامل ،حبيث إنها احتاجت إىل حفر أكثر
بعد أن َ
خلوها ،مصدرًا غنيًا
من بئرَ ،
كانت البئر األوىل ،على رغم ّ
باملعلومات اجليولوجية يمُ كن االستناد إليها حلفر آبار أخرى.
يف احلالتني ،أي اكتشاف كميات جتارية قابلة لالستخراج أم غري
قابلة (يف احلالة الثانية ،لن ُيصار إىل حفر بئر استكشافية ثانية
َ
قبل السنة املقبلة) ،يتحدث خرباء يف قطاع
يف البلوك رقم 4
مواز ملرحلة االستكشاف ،مل تتنبه إليها
آخر
مسار
النفط والغاز عن
ٍ
الدولة اللبنانية ،وهو كيفية تطوير السوق الداخلية ،ألن «إغفال
هذه اخلطوة يعين تأجيل اإلنتاج  10سنوات» .فمرحلة االستكشاف
جيب أن تسبقه
تليها مرحلة تطوير احلقول لإلنتاج ،وهذا األمر ِ
خطط تسويقية ،أهمها إجياد سوق داخلية الستهالك الكمية ،على
ِ
معامل الكهرباء يف البلد للعمل بالغاز
سبيل املثال «حتويل كل
الطبيعي» ،ألن «وجود كميات من الغاز قابلة لالستخراج من دون
وجود سوق داخلية لالستهالك ،سيدفع بالشركات إىل عدم تطوير
احلقل على مدى سنتني أو ثالث ،أي االنتقال إىل مرحلة جديدة،
بل ستذهب للبحث عن أسواق خارجية ،وهو ما حيتاج إىل استثمار
ِ
يوقع لبنان بتجربة قربص يف حقل
عال» .ومن شأن ذلك أن
ٍ
«أفروديت» ،فقد بدأت االكتشافات يف عام  ،2011وحتى اآلن
مل يبدأ اإلنتاج.

يف حقل «أفروديت» القربصي ،بدأت االكتشافات عام  ،2011لكن
اإلنتاج لم يبدأ حتى اآلن

من هذه النقطة ،ينطلق ّ
مطلعون على امللف ،لإلشارة إىل نقطة
املخصصة لتحويل الغاز املسال املستورد
حمطات الغاز ()FSRU
ّ
حبرًا إىل غاز ُيستخدم يف معامل إنتاج الكهرباء ،كخطوة من شأنها
تأجيل اإلنتاج إىل عام 2032؟ يعترب هؤالء أن على الدولة اللبنانية
األخذ يف االعتبار أن نتائج االستكشاف يف البئر األوىل يمُ كن أن
تكون إجيابية ،ويف حال ّ
وقعت الدولة عقود استجرار الغاز من
اخلارج ِ
تصل مدتها إىل عشر سنوات ،ذلك يعين عدم وجود أسواق
تؤمن حاجتها من اخلارج .وألنه سيكون
املؤسسات
ألن
داخلية،
ّ
ستتكبدها
اليت
العالية
الغرامة
بسبب
العقود
فسخ
الصعب
من
ّ
الدولة ،ذلك يعين أن الشركات اليت تتولىّ اليوم التنقيب واحلفر
ستكون ملزمة بانتظار إجياد أسواق داخلية ،أو البحث عن سوق
يشدد املطلعون على ضرورة االلتفات إىل هذا األمر،
خارجية.
ّ
خاصة أنه «يف حال وجود كميات جتارية كافية مع توافر سوق
داخلية ،سيتيح ذلك للشركات تطوير حقل صغري لتمويل معامل
للكهرباء بني عامي  2023و  ،»2025أما البحث عن أسواق خارج
يؤجل عملية تطوير احلقل إىل عام  2028أو عام
لبنان فمن شأنه أن ّ
 ،2030أي أن هناك  10سنوات تفصلنا عن التصدير .التشديد
نابع أيضًا من
على تأمني أسواق داخلية ،كما يقول املطلعونِ ،
كون أن «تصدير الغاز إىل اخلارج هو أمر ِ
بالغ الصعوبة ،نظرًا إىل
تداخل العوامل السياسية فيه» ،فهذه العملية ليست تقنية ،وإمنا
حتتاج يف املقابل إىل عمليات تفاوضية تقوم بها الدولة اللبنانية
مع عدد من الدول.
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مـقاالت وتـحقيقات

س ّر أرقام مصرف لبنان عند احلاكم وحده
نقوال ناصيف

مل يطلب رئيس اجلمهورية ميشال
عون من حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،بعد ،تزويده الئحة
ارقام احتياطي املصرف ،ناهيك
باملبالغ احملولة اىل اخلارج .سبق
لرئيس احلكومة حسان دياب ان
طلب االرقام نفسها ،فاستمهل
سالمة اسبوعني يبدو انهما لن
ينتهيا.
سر االرقام عند احلاكم وحده.
إما يكتمها ألنها اضحت مرعبة
ومدعاة ملزيد من الذعر ليس له
االفصاح عن خطورتها ،وإما ان
ال ارقام لديه يعلنها بعدما باتت
اسوأ مما اعتقد وبرر .اضحت
رفض سالمة طلب رئيس الحكومة .لكن ماذا لو طلب رئيس الجمهورية
خزنة مصرف لبنان خاوية او شبه
خاوية .لذا صارت معضلة االرقام سببًا لتعذر
الوصول اىل املشكالت املتفرعة منها ،يف وقت
تعد احلكومة نفسها بوضع خطة انقاذ قبل انقضاء
مهلة املئة يوم منذ نيلها الثقة ،وبدأ عدادها يف
 12شباط ،ويكاد ينتهي الربع االول منها.
ينظر اركان احلكم اىل االرقام الضائعة ،او لعلها
املخبأة ،على انها اخفت معها سياسة نقدية
قادت البالد  -اىل االسباب السياسية والتناحر
واحملاصصة واالهدار والفساد  -اىل القعر.
لذا يتحدث بعضهم عن ضرورة اعادة النظر يف
السياسة النقدية برمتها بعدما اضحى القطاع
املصريف جزءًا ال يتجزأ من املشكلة .اصبح هؤالء
اكثر يقينًا بعدم تسديد سندات اليوروبوند يف 9
آذار ،على ان يرتافق التأجيل مع هيكلة شاملة،
اضف االنفتاح على التعاون مع صندوق النقد
الدولي دومنا التسليم بكل ما يقرتح ،بل درسه
والتحقق من مالءمته مع القدرات اللبنانية على
حتمل وزره.
ّ
لكن اركان احلكم يصرون ايضًا على االطالع على
االرقام .مل تكن خافية عليهم مالمح امتعاض
بعثة صندوق النقد الدولي اىل بريوت االسبوع
املاضي ،حينما اكتشفت ان ليس يف لبنان ارقام
نهائية وحمسوبة .بل متضاربة .مل تستطع البعثة
احلصول على الئحة بها ،فغادرت كي تعد تقريرًا
مبا أمكنها الوصول اليه من معطيات .بيد ان
قرار حكومة دياب ،قبل بلوغ اكثر من املساعدة
التقنية من صندوق النقد ،التوصل اىل معاجلة
اول امتحان جتبهه هو السندات الدولية.
يف االرقام املتوافرة لدى مراجع رمسية ،ان
عشرة مصارف أخرجت من الودائع اىل اخلارج بعد
 17تشرين االول ما يقرب من  6مليارات دوالر،
وزعت على فئات خمتلفة .من بني املصارف
ّ
العشرة ،ثالثة هي اليوم االكثر انتحابًا على
ما آل اليه الوضع النقدي يف البالد ،اال انها
شاركت يف حتويل ما يسميه مسؤولون «االحتياط
القومي» بالعملة الصعبة اىل اخلارج .صار اىل
حتويل هذا املبلغ بعد  17تشرين االول ،وعلى
اثر صدور تعميم من مصرف لبنان مبنع التحويل
اىل اخلارج ،وفرض املصارف من ثم قيودًا على
السحوبات النقدية وصلت اىل ادنى االرقام .فإذا
 6مليارات تقفز من فوق اجلميع دفعة واحدة،
رغم جتاهل مصرف لبنان وخصوصًا حاكمه رياض
سالمة معرفته مبا حدث ،والذي ال ميكن حدوثه من
دون موافقته.
لعل االطالع على ارقام التحويالت املالية اىل
اخلارج ما بعد  17تشرين االول وحجمها يفصح
عن حجم هذا االرتكاب ،مع ان احلاكم يفضل ترك
ارقامه لنفسه حتت وسادته:
 - 1اخنفضت الودائع خالل عام  2019بنحو 16
مليارًا و 89مليون دوالر ،مضافًا اليها  11مليارًا
و 300مليون دوالر كفوائد مقدرة ،اي ما يوازي
جمموعه  27مليارًا و 400مليون دوالر .مؤشر
خطري حيدث خالل سنة واحدة.
 - 2اخنفضت الودائع بعد  19تشرين االول 9
مليارات و 200مليون دوالر ،ما يشري اىل نقص
بلغ حنو  %60من الودائع بعد ذلك التاريخ،
مضافة اىل الودائع املخفوضة الـ 27مليارًا و400
مليون دوالر.
 - 3مع ان حاكم مصرف لبنان يقول ان السحوبات

االرقام؟ (أرشيف)

النقدية بلغت  5مليارات دوالر مودعة يف البيوت،
بيد ان هذا املبلغ ليس وحده املسحوب من
املصارف بعد  17تشرين االول .القسم االكرب من
الـ 5مليارات مسحوب قبل  17تشرين االول .من
سحبت نقدًا ،واخرى
جمموع  16مليارًا مثة اموال ُ
سدادًا لديون توازي  6مليارات دوالر ،وسحوبات
العمال جتارية ،وحتويالت اىل اخلارج.
 - 4اخنفضت ودائع االشخاص الذين ينتمون اىل
شرائح تزيد عما يوازي مليون دوالر بنحو 15
مليارًا و 300مليون دوالر من اصل  15مليارًا
و 600مليون دوالر ما بني  31كانون االول 2018
و 28كانون االول  .2019يشكل هذا االخنفاض
 %98من النقص يف ودائع الزبائن لعام ،2019
ما يشري اىل ان هذه النسبة الكبرية هي الصحاب
الثروات اليت تزيد على مليون دوالر ميلكون هذا
احلجم من الودائع ،يف مقابل  %2من املودعني
ميلكون ما يقل عن مليون دوالر.

يكاد ينتهي ربع املئة يوم قبل ابصار خطة
االنقاذ النور

 - 5اخضعت التحويالت اىل اخلارج اىل انواع

ثالثة تكمن فيها ما يصح وصفه بـ»فضيحة» ما
حدث بعد  17تشرين االول ،مع انها بدأت قب ًال
واستمرت الحقًا:
اوهلا ،العقود االئتمانية اليت حيوط بها تكتم شديد
ويرفض االفصاح عنها وكشف حساباتها نظرًا اىل
ُ
ارتباطها بتالعب بني اصحاب اموال خيرجونها من
لبنان ثم يعيدونها اليه باسم مصرف اجنيب كإسم
مستعار للمبلغ ،مع فائدة مرتفعة لصاحب املال
وعمولة خدمة اقرب اىل مسسرة للمصرف االجنيب.
يف نهاية عام  2018كان حجم العقود االئتمانية
ما يوازي  4مليارات و 100مليون دوالر ،ويف عام
 2019حتى  17تشرين االول اصبحت  3مليارات
و 300مليون دوالر بعدما ُأخرج من هذا اجملموع
 700مليون دوالر قبل  17تشرين االول .سرعان
ما اخنفض هذا الرقم بني  19تشرين االول و28
كانون االول اىل ما يوازي مليارًا و 200مليون
دوالر .اي ما يوازي  %64من الودائع ذات منشأ
العقود االئتمانية قد تدنت يف مدة قياسية هي
شهران ونصف شهر.
ثانيها ،لغري املقيمني ودائع بلغت حنو  34مليارًا
و 400مليون دوالر ،اخنفضت بعد  19تشرين
االول اىل  32مليارًا و 500مليون دوالر بعدما
ُأخرج مليار و 800مليون دوالر قبل  17تشرين
االول .ما بني  17تشرين االول و 28كانون االول
ُأخرجت  3مليارات و 200مليون دوالر اضافية .ما
يعين اخراج اموال مودعني غري مقيمني وازى 4
مليارات دوالر ونصف مليار.
ثالثها ،تدنت ودائع اللبنانيني وغري اللبنانيني
املقيمني بعد  17تشرين االول ما يقارب 4
مليارات و 800مليون دوالر ،بينهم اصحاب
ثروات وسحوبات نقدية وسداد ديون وحتويالت
اىل اخلارج .ليس كل هذا املبلغ ُحّول اىل اخلارج
موزعًا على هذه الفئات اليت عمدت اىل السحوبات.
اال ان االرقام تتحدث عما يقارب مليارًا او مليارًا
ونصف مليار ٌحّولت اىل اخلارج.
ما يعين يف احلصيلة العامة ان حنو  6مليارات
دوالر ُحّولت من لبنان اىل اخلارج بعد  17تشرين
االول.

وزير االتصاالت يناور :اسرتداد اخللوي خي ّسر الدولة
لـيا الـقزي

األول لوزير ّ
االتصاالت
ِعوض أن يكون اهلدف ّ
ّ
االتصاالت من
طالل حواط اسرتداد قطاع
الشركتني ُ
َ
املشغلتني ،بعد انتهاء متديد عقدهما
قدمها للرأي
السابع ،يحُ اول البحث عن «خترجية» ُي ّ
َ
لشركتني
العامُ ،يقنعه فيها جبدوى التمديد
أن
ُمشتبه بهما بهدر املال العام والفساد .إلاّ ّ
أن مجيع اخليارات
صر على ّ
مصادر الوزارةُ ،ت ّ
مطروحة ،ولن يكون القرار إال قانونيًا!
يسرتد وزير االتصاالت طالل حواط
ملاذا مل
ّ
إدارة قطاع اخللوي من شركتيَ «أوراسكوم»
(ألفا  -ميك  )1و»زين» (تاتش  -ميك )2؟
ألنه «يبحث عن الطريقة ُ
ّ
املثلى إلقناع الرأي
ً
العام بضرورة متديد العقد مجُ ّددا» ،تقول
معنية بامللفُ .
بأن «طيف
وتضيف
مصادر
ّ
ّ
الوزير السابق ،حممد شقري ،ال يزال ُيهيمن
داخل اإلدارة» .املقصود من الكالم هو العقلية
القدمية السارية يف هذا الوضع االستثنائي،
و»النهج التدمريي» لقطاع االتصاالت ،من خالل
املشاريع اليت كان يسري بها رئيس اهليئات
االقتصادية .استمرار عمل شركتيَ اخللوي،
ُي ّ
شكل خمالفة صرحية للقانون ولتوصية جلنة
االتصاالت النيابية ولرأي هيئة االستشارات
والتشريع يف وزارة العدل ،وملوقف رئيس
أن
اجلمهورية ومعظم الكتل النيابية .خاصة ّ
َ
َ
مؤمت َنتني على
الشركتني اللتني ال تزاالن
القطاع ،أي «أوراسكوم» و»زين» ،إدارتاهما
ُمشتبه بهما مبلفات هدر مال عام وفساد.
يتم إبعادهما عن دائرة القرار ،ريثما
وعوض أن ّ
يصدر احلكم النهائي بالقضية ،كما حيصل يف
معظم الشركات اليت تجُ ري حتقيقات داخلية،
«يفرض» التمديد هلما حبكم األمر الواقع ،من
ُ
دون األخذ بعني االعتبار ّ
أنها ستكون املرة
(و ّقع العقد مع «زين»
الثامنة اليت يجُ ّدد هلما ُ
للمرة
وج ّدد
يف  2008ومع «ألفا» يف ُ ،2009
ّ
األوىل عام  ،)2012رغم الشكوى الدائمة من
تراجع اإليرادات واستخدام «الداتا» يف مقابل
االرتفاع بالنفقات التشغيلية واالستثمارية.
التجديد السابع للشركتني ،انتهى يف  31كانون
الثاني  .2019يومها ،أرسل شقري رسالة إىل
ّ
كل من جنيب ساويرس («أوراسكوم») وبدر
يخُ
اخلرايف («زين») ربهما فيها ّ
أنه «يف ضوء
القرار رقم  ،1/165وفقًا للمادة  31من عقد
يتم التسليم للدولة اللبنانية
التشغيل ،جيب أن ّ
خالل الستني يومًا التالية ملوافقة جملس
ّ
التسلم والتسليم» ،بعد
الوزراء على إجراءات
أن فشل شقري يف انتزاع التمديد للشركتني من
احلكومة ،بعدما رفض الرئيس ميشال عون ،يف
كانون األول املاضي ،التوقيع على املرسوم
االستثنائي الذي يمُ ّدد عقد شركتيَ اخللوي .يف
 2كانون الثاني ،راسل شقري رئاسة جملس
الوزراء ،طالبًا «بغياب احلكومة ونظرًا إىل
ضرورة تسيري املرفق العام واستمرار خدمة
اهلاتف اخللوي ،املوافقة االستثنائية بالسرعة
القصوى على عدم متديد هذين العقدين وإدارة
سهل اإلقدام على
الشركة بطريقة مباشرة»ُ .ي ّ
أن ّ
كل موظفي الشركتني (باستثناء
هذا اإلجراءّ ،
 5يف «أوراسكوم» و 2يف «زين») حيصلون
على رواتبهم من الدولة ،ومعظمهم كانوا
يتم
يعملون يف «ميك  »1و»ميك  »2قبل أن ّ
نقلهم إىل الشركتني ُ
امل ّ
شغلتنيُ .يضاف إىل
رد هيئة االستشارات والتشريع
كتاب شقريّ ،
يف وزارة العدل ،اليت أجابت يف  5شباط عن
سؤال رئيس جلنة االتصاالت النيابية حسني
احلاج حسن إن كان اسرتداد القطاع حباجة إىل
قرار من جملس الوزراء ،وجدت «اهليئة» ّ
أنه
على وزارة االتصاالت «ممثلة بشخص الوزير
أن ُتبادر ،وبشكل فوري وتلقائي ،ومنذ الساعة
الصفر ليوم األربعاء الواقع فيه ،2020/01/01
إىل اتخّ اذ اإلجراءات اإلدارية والعملية كافة
ّ
لتسلم إدارة القطاع اخللوي ،على أن تتولىّ وزارة
االتصاالت بواسطة املديرية العامة لالستثمار
مهمة اإلدارة ،من دون احلاجة إىل
والصيانة
ّ
أي ترخيص أو موافقة يصدران عن أي مرجع
آخر سواء يف السلطة التنفيذية ،القضائية أو
التشريعية .بعد التنفيذ ،جيوز لوزير االتصاالت
أن يرفع كتابًا إىل جملس الوزراء يطلب فيه
إجراء مناقصة جديدة إلدارة القطاع أو يطلب

عده اهليئة
إجراء مزايدة وفقًا لدفرت شروط ُت ّ
ّ
املنظمة لالتصاالت ملنح الرتخيص».
ّ
ليسرتد
يدي طالل حواط كل «أوراق القوة»
بني َ
ّ
القطاع من دون مناورة ،كما يفعل حاليًا .ولكن
مشكلته احلقيقية يف ّ
بأن الدولة
أنه ال «يؤمن» ّ
جيب أن ُتدير االتصاالت .فخالل جلسة جلنة
اإلعالم واالتصاالت يف  25شباط ،أخرب حواط
أن «قيمة الشركتني
النواب احلاضرين ما معناه ّ
واملداخيل ستتدنى يف حال اسرتدادها من ِقبل
الدولةّ ،
بأن الوضع
تحججًا ّ
ألنها ُمدير سيئ»ُ ،م ّ
االقتصادي «سينعكس على مداخيل القطاع،
قدم
لذلك جيب ختفيض املصاريف» .مل ُي ّ
الوزير جوابًا واضحًا حول ما ينوي القيام به،
«بل اكتفى باحلديث عن اسرتاتيجية يعمل على
ّ
كون
وضعها،
وي ّ
وبأنه أتى ليستمع إىل النواب ُ
بناء على مداخالتهم» .إلاّ
أن مسار
تصورًا
ّ
ً
ّ
ً
كالمه ُيشري إىل خياره باملضي قدما بالتمديد،
ّ
فذكر مبا «فعلته الشركتان من أجل لبنان»،
وأن «التمديد هو مصلحة للدولة قبل أن يكون
ّ
هلما ،خاصة إذا ّ
متكنت الوزارة من تغيري شروط
العقد وفرضت مث ًال هدفًا على الشركتني أن
تحُ ققاه وإال ختسران من مداخيلهما» .وواحدة
من أفكاره ُمستقاة من دفرت الشروط الذي
وضعه شقري ،وهي إعادة املصاريف التشغيلية
إىل كنف الشركات ُ
امل ّ
شغلة« ،على أن ُيطلب
من ّ
كل شركة شطب مبلغ  50مليون دوالر
من هذه املصاريف» ،عرب صرف موظفني
حبجة ّ
بناء على
أنه «توظيف غري مجُ ٍد».
مث ًال،
ً
ّ
أي دراسة علمية جرى حتديد رقم  50مليون
ّ
سيحققه؟ كيف سيتم
دوالر؟ وما الوفر الذي
ُ
ضمان حقوق املوظفني املصروفني؟ ماذا عن
باقي املصاريف التشغيلية واالستثمارية؟ وما
هي اسرتاتيجية الدولة للقطاع ،بالتوازي مع
ختفيض عدد املوظفني؟ ال جواب لدى الوزير،
ولكن فكرة الصرف «لقيت صدى إجيابيًا لدى
ّ
أما
إدارة تاتش» ،استنادًا إىل املصادرّ .
اهلدف البعيد املدى الذي أفصح عنه حواط،
فهو تطبيق القانون  431الصادر سنة ،2002
وخيتص «بتنظيم قطاع خدمات االتصاالت،
ّ
وقواعد حتويله أو حتويل إدارته كليًا أو جزئيًا
إىل القطاع اخلاص ،مبا يف ذلك دور الدولة يف
هذا القطاع» ،مع ما يتضمن ذلك من تشكيل
اهليئة الناظمة لالتصاالت وتأسيس شركة
إن دون هذه
«اتصاالت لبنان» .تقول املصادر ّ
اخلطوة «عقبات سياسية وإجرائية .فض ًال عن
طبق بعد  18سنة
ّ
أن القانون  431ال يمُ كن أن ُي ّ
من إقراره من دون تعديالت ،بسبب التطور
الذي شهده القطاع» .إذًا ما العمل؟ «املماطلة
من ِقَبل الوزارة ،ومتديد ُم ّ
قنع للشركتني ،ريثما
ُيطبق الـ.»431
اتصلت الزميلة «األخبار» حبواط لتسأله عن
نيته التمديد للشركتني ،طالبة توضيح
صحة ّ
فرد ّ
بأنه سيعقد مؤمترًا
عدة ُي ّتهم بها،
ّ
نقاط ّ
صحافيًا يف حال كان لديه شيء ليقوله ،من
معنيًا بإيضاح ّ
كل ما ُيقال
دون أن جيد نفسه
ّ
صرًا على عدم احلديث ،رغم سؤاله
عنه .بقي ُم ّ
عن ّ
اتهامه بعقد اتفاق مع نائب رئيس جملس
إدارة «زين» ورئيسها التنفيذي بدر اخلرايف.
وحول النقطة األخرية ،الكثري من عالمات
بأن االتفاق «بعيد
االستفهام ،و»األقاويل»
ّ
ميتد بينهما إىل ما بعد انتهاء والية
املدى»
ّ
جملس الوزراء احلالي ،والتجسيد األبرز هلذا
االتفاق سيكون على شكل التمديد للشركتني.
يوضح أحد املسؤولني يف وزارة االتصاالت
َ
قابل اخلرايف يف السرايا احلكومي
أن «حواط
ّ
حسان دياب ،وكان
مع رئيس جملس الوزراء ّ
قدمه «زين» للبنان،
احلديث حول ما يمُ كن أن ُت ّ
خص املساعدة يف ختفيض املصاريف
يف ما
ّ
ومداخيل الشركة اخلاصة ،مقابل رفع اإليرادات
للخزينة العامة .ال يوجد اتفاق خاص».
خص التمديد للشركتني ،فيقول
أما يف ما
ّ
ّ
إن «مجيع اخليارات القانونية مطروحة
املسؤول ّ
قرر ما هو األنسب
أمام الوزير ،يف النهاية ُ
سي ّ
لوضع البلد ،وحيفظ القطاع من ّ
كل اجلهات»،
مع التأكيد ّ
سيعلن «اخلطة يف األيام القليلة
أنه ُ
املقبلة ،واخليار جيب أن يكون قاب ًال للتطبيق
قانونيًا».
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مـقاالت وتـحقيقات

مهلة استسالم ملسلّحي الصنمني:

جنكـيز تشانـدار :إردوغـان يـعمل عـلى اخرتاع
«قـضية وطـنية» لـوقف انـحدار شـعبيّته ال تراجع عن احلسم
وليد شرارة

شهدت السياسة اخلارجية الرتكية ،وحتديدًا منذ سنة  ،2016عندما
حتوالت
وقعت احملاولة االنقالبية ّ
ضد الرئيس رجب طيب إردوغانّ ،
تعدد الشراكات
فعلية باجتاه االبتعاد عن «االنضباط األطلسي» حنو ّ
مقدمتها روسيا .وأتت مشاركة
مع القوى الدولية الصاعدة ،ويف
ّ
للتحوالت املذكورة
لتعزز االقتناع بأن
تركيا يف مسار أستانا
ّ
ّ
مفاعيل مباشرة على سياستها يف سوريا ستسهم يف تسهيل
إنهاء احلرب الدائرة يف هذا البلد .غري أن استعار املواجهة يف
الشمال السوري يف األيام األخرية ،واملواقف الصادرة عن القادة
األتراك ،تدفع إىل مراجعة القراءة املذكورة ،والبحث عن تفسريات
إضافية حملاولة فهم تناقضات السياسة الرتكية .جنكيز تشاندار،
الباحث والكاتب الرتكي ،وأحد أبرز اخلرباء يف شؤون الشرق
األوسط ،والذي كان مستشارًا للرئيس الرتكي األسبق تورغوت
أوزال ،وربطته عالقات وثيقة مع عدد من القادة السياسيني يف
قدم يف مقابلة مع الزميلة
املنطقة ،كياسر عرفات وجالل طالبانيّ ،
«األخبار» حتليله ملا يعتربه سياسة خطرة ،بال وجهة واضحة ومليئة
بالتناقضات ،حمكومة حبسابات إردوغان اخلاصة.
ما هي خلفيات جلوء إردوغان إىل التصعيد يف الشمال السوري؟
يرى جنكيز تشاندار أن «هناك بعدين ينبغي أخذهما بعني االعتبار عند
حتليل مواقف إردوغان األخرية ،األول هو الوضع السياسي الداخلي
يف تركيا ،والثاني هو التطورات يف سوريا ودينامياتها ،وتداعياتها
على عالقته بروسيا .وبطبيعة احلال ،يوجد ترابط بني البعدين .ال
ّ
يتأثر بالوضع الداخلي الرتكي ،ألنه يضعف
شك يف أن إردوغان
وترتاجع شعبيته واملؤشرات االقتصادية ليست إجيابية .هو حيتاج
إىل قضية وطنية إلعادة بناء أوسع إمجاع ممكن حول سياساته.
ملدة طويلةّ ،
متكن من توظيف املوضوع الكردي لتحقيق هذه الغاية.
هذا املوضوع كان امل ّربر األول لدخول تركيا إىل األراضي السورية
عام  2016ومن ثم عملية عفرين يف  ،2018وصو ً
ال إىل شرق
الفرات يف  .2019لكن التفاهمات مع األمريكيني والروس ،واليت
جعلت التدخل الرتكي ممكنًا ،وضعت حدودًا له ،وبالتالي أيضًا
لقدرة إردوغان على توظيف املوضوع الكردي كقضية وطنية .غري
أن إردوغان ،ونظرًا إىل الوضع السياسي الداخلي السليب حياله،
حيتاج إىل قضية وطنية أخرى ّ
وفرتها له التطورات يف إدلب.
وهو اعتقد يف البداية بأن تدخله ،وبني ذرائعه منع كارثة إنسانية
جديدة وتدفق الالجئني ،سيلقى استحسانًا من ِقَبل األوروبيني
ّ
التدفق ،وإىل درجة ما من األمريكيني الذين
املذعورين من هذا
حياولون االستفادة عادة من التباعد واخلالف بني تركيا وروسيا.
ويف السنوات األخرية ،قامت سياسة إردوغان اخلارجية على لعب
ّ
التخلي عن ورقة الغرب
ورقة روسيا يف مواجهة الغرب ،من دون
ضد روسيا عند الضرورة .وعلينا االعرتاف بأنه
واحتمال استخدامها ّ
جنح بقدر معينّ يف هذه اللعبة سابقًا ،وظن أن بإمكانه االستمرار
فيها يف إدلب.
انطلقت محلة لتعبئة الرأي العام الرتكي على أساس قومي لكسب
تأييده ولينسى املشكالت الداخلية .أخطأ إردوغان يف احلسابات
املرة ،ألنه اعتقد بأن فرض أكالف عالية على اجليش السوري
هذه ّ
وداعميه الروس يف إدلب سيحمل بوتني على القبول بقواعد لعبة
ّ
تتأثر العالقات
جديدة مع األتراك يف هذه املنطقة ،من دون أن
مع روسيا ،اليت كانت قد بدأت تتخذ طابع الشراكة ،بهذا األمر.
وهو مقتنع بأن خروج تركيا من إدلب سيعين تهديد الوجود الرتكي
يف عفرين وجرابلس والباب ،وكذلك بني تل أبيض ورأس العني.
تصور أن بوتني سيقوم خبطوة إىل الوراء ألنه يعتقد بأن لرتكيا
ّ
أهمية كبرية بالنسبة إىل روسيا ،وأن بوتني يضعف الناتو من
خالل بناء شراكة معها والسعي إىل أن تكون حصان طروادة داخل
تصدت لتصعيد إردوغان عرب دعم السوريني
احللف .لكن روسيا
ّ
تسببت هذه احلسابات اخلاطئة خبسائر بشرية عالية
وخيبت آماله.
ّ
ّ
لرتكيا 36 ،جنديًا إىل اآلن .واتباع سياسة حافة اهلاوية اخلطرية مل
يردع روسيا ،وقد يفضي حتى إىل مواجهة معها».

الرأي العام الرتكي مستاء نتيجة الخسائر البشرية
املرتفعة يف صفوف جيشه

الكثري من النزاعات الكربى ،مبا فيها احلرب العاملية األوىل ،كما
املؤرخ كريستوفر كالرك ،اندلعت من دون أن
أظهرت مساهمات
ّ
يكون أفرقاؤها يريدون ذلك ،بل ألن التفاعالت بني ديناميات
امليدان والتطورات السياسية داخل بلدانهم أدت إىل انزالق
تدرجيي حنوها .هل من احملتمل أن حيدث انزالق مماثل اليوم
بني تركيا وروسيا؟ «مثل هذا اخلطر قائم بالفعل ،حتى ولو أن
بيان اخلارجية الروسية الصادر يوم اجلمعة  28شباط ،والذي
حتدث عن توافق روسي ــــ تركي
كانت مفرداته منتقاة بدقة،
ّ
التطرق إىل التفاصيل
على ختفيض التوتر يف إدلب من دون
ّ
ّ
املتعلقة بكيفية ذلكُ .ترك هذا املوضوع للقاء إردوغان ــــ بوتني
يتم يف الـ  6من آذار يف موسكو ال يف
الذي من املفرتض أن ّ
إسطنبول ،وهو اعرتاف رمزي بأن تركيا هي الطرف األضعف ألن

إردوغان يجهد لتصوير املواجهة على أنها دفاع عن األمن القومي املهدّد

إردوغان يأتي إىل بوتني وليس العكس .ولكن حتى تاريخ القمة
ّ
ّ
وكل جهة
تتوقف،
بني الرئيسني ،فإن املواجهات امليدانية لن
نر
تريد تعزيز مواقعها قبل التفاوض .طاملا مل ُتعقد هذه القمة ومل َ
نتائجها ،ال نستطيع اجلزم بأن خطر صدام مباشر تركي ــــ روسي
مل يعد واردًا».
شهدنا حتو ً
وتوجهًا
ال واضحًا يف سياسة إردوغان منذ سنة ،2016
ّ
حد ما مع الصني ،وابتعادًا متزايدًا
لبناء شراكة مع روسيا وإىل ّ
عن الواليات املتحدة وأوروبا .وقد حظيت هذه السياسة بدعم
التيار األوراسي داخل النخب السياسية والعسكرية الرتكية ،اليت
حتالفت مع إردوغان بنتيجتها .وهو قام حبملة تطهري فعلية للجيش
تسربت يف
ّ
املصنفة «أطلسية امليول».
الرتكي من مجيع العناصر
ّ
اآلونة األخرية معلومات عن تزايد اخلالفات داخل التحالف املشار
إليه ،وعن مسعى إردوغان لتصحيح العالقات مع الواليات املتحدة.
«سياسة إردوغان مليئة بالتناقضات ،وهي تعاني من فقدان
البوصلة والضياع .ليس على املرء أن يكون خبريًا عسكريًا ليعرف
أن مبادرة عسكرية كبرية كتلك اليت أخذها إردوغان يف إدلب ،يف
ضد اجليش السوري املدعوم بقوة
ضيقة نسبيًا،
مساحة جغرافية
ّ
ّ
ّ
للقوات ال ّربية الرتكية .ما
جوية
من روسيا،
ّ
تتطلب تأمني محاية ّ
فعله انتحار على املستوى العسكري.
ومن الالفت أيضًا أن القيادة العسكرية الرتكية تهاجم سوريا وال
تأتي على ذكر روسيا تقريبًا ،ما يعين أنها ال تزال تأمل بنوع من
التفاهم معها.
إردوغان يعرف أن اجليش السوري حتت محاية الطريان الروسي،
ومن دون تأمني غطاء جوي للقوات الرتكية كيف سينجح مبواجهته؟
ضد اجليش السوري،
هو حاليًا يعتمد على مئات الطائرات املسيرّ ة ّ
وال نعرف مدى فعالية مثل هذا األمر وتأثريه على جمرى املواجهة.
حتداه والواليات
يتورع أيضًا عن طلب مساعدة الناتو ،بعدما
ال
ّ
ّ
املتحدة عرب شراء بطاريات  400 - Sالروسية منذ بضعة أشهر.
ّ
مبخططات الناتو ،بل
واملعركة اليت خيوضها راهنًا ال عالقة هلا
بناء على تفاهمات
مبخططاته .اجليش الرتكي موجود أص ًال يف إدلب ً
ومبجرد أن اختلف مع الروس ،هرع
مع الروس أغضبت الناتو.
ّ
لطلب جندة األخري.
جدية .املعلومات
هذه سياسة بال
توجهات واضحة وال خطط ّ
ّ
والتسريبات عن خالفات داخل الكتلة األوراسية احلاكمة يف تركيا
يفسر أيضًا حبث إردوغان عن سبل لتحسني
صحيحة ،وهذا ربمّ ا ما
ّ
ّ
املؤكد يف ّ
كل األحوال هو أن
عالقاته مع األمريكيني والناتو.
الناتو لن يقاتل روسيا من أجل إدلب .هو مستعد ملساعدة تركيا
ضد روسيا كعضو يف احللف ،لكنه لن ينساق إىل حرب معها
ّ
على قاعدة سياسة تركية مل جير التفاهم معه عليها .اللقاء بني
بوتني وإردوغان قد يؤدي إىل تسوية مرحلية يف إدلب تتناسب
ّ
وتوفر هلما خمرجًا الئقًا من املأزق احلالي .لكن ،ويف
مع مصاحلهما
انتظار هذا اللقاء ،يبقى الوضع امليداني مفتوحًا على احتماالت
عالية اخلطورة».
ما هي االنعكاسات الداخلية الرتكية للمعركة الدائرة يف الشمال
السوري؟ «الرأي العام الرتكي مستاء نتيجة اخلسائر البشرية
املرتفعة يف صفوف جيشه ،ويعترب مقتل  36جنديًا دفعة واحدة
كارثة .إردوغان جيهد لتصوير املواجهة على أنها دفاع عن األمن
املهدد الستثارة الشعور الوطين كما أسلفتّ .
كل ناقد
القومي
ّ
ّ
سيتهم باخليانة .قد يلجأ إىل املزيد من القمع
لسياسته احلالية
داخليًا ،ولكن إذا تزايدت اخلسائر البشرية يف الفرتة القادمة
وسيتعمق االستقطاب
ضده،
فإن الرأي العام الرتكي سينقلب
ّ
ّ
داخل اجملتمع مثلما هي احلال داخل مؤسسات الدولة ،مبا فيها
تطرقنا إليها وإىل االنقسام بني أوراسيني
املؤسسة العسكرية اليت ّ
وأطلسيني ،وقد ال يفلح إردوغان يف البقاء قابضًا على السلطة
نتيجة لذلك» ،خيتم تشاندار.

وسام الجردي

مع بدء عملية عسكرية حمدودة يف مدينة الصنمني مشال
حمافظة درعا ،واإلعالن عن مقتل القائد السابق حلركة
«أحرار الشام» يف حوران وليد زهرةَ ،م َنح اجليش السوري
املسلحني احملاصرين يف املدينة مهلة  10ساعات لالختيار
بني االستسالم أو مواصلة القتال.
درعا | تعود العمليات العسكرية إىل ريف درعا بعد عامني
على بدء التسويات يف املنطقة .وعلى رغم ما شهدته الفرتة
متكررة مشلت عمليات خطف وقتل
املاضية من خروقات
ّ
لعناصر أمنية وضباط يف اجليش السوري وأشخاص متعاونني
مع احلكومة ،فض ًال عن هجمات على الطريق الدولية وخطف
يقرر احلسم يف
للمسافرين عليها ،إال أن اجليش السوري مل ّ
جدية فيها حتى أول من أمس،
املنطقة ،ومل يدخل يف عملية ّ
حيث أكدت مصادر عسكرية لـ»األخبار» «العزم على احلسم
التفرغ للمنطقة الشمالية».
وتأمني املنطقة اجلنوبية ،بغية
ّ
وعلم ،من مصادر ميدانية مطلعة ،أن «وجهاء الصنمني رفضوا
ّ
حلضهم على االستسالم ،ودعوا اجليش
التواصل مع املسلحني
لالستمرار يف عمليته ،بينما أشرف الطرف الروسي بشكل
مباشر على التفاوض مع املسلحني ،طالبًا إليهم املوافقة على
اخلروج من الصنمني إىل طفس ،إال أنهم رفضوا اإلذعان حتى
ساعة متأخرة من ليل الثالثاء املاضي».
وأوضحت املصادر أن خيار ترحيل املسلحني إىل طفس يهدف
اىل «ضمان إبعادهم عن الطريق الدولي ،وحصرهم مبنطقة
ريفية بعيدة عن املراكز األمنية ،وخصوصًا أن املسلحني
املوجودين يف طفس يتبعون القائد السابق نفسه الذي ُقتل
يف بداية العملية العسكرية مع  10مسلحني آخرين» .وأشارت
إىل أن «التدخل الروسي أتى عقب قيام اجليش السوري
بإعطاء املسلحني مهلة  10ساعات حلسم خيارهم باالستسالم
أو مواصلة العملية للقضاء عليهم».

َ
سكان بلدتي إنخل والحراك تخفيف ضغط
ناشد املسلحون
الجيش السوري عليهم

عدة فجر يوم
وكانت العملية األمنية قد انطلقت من حماور ّ
مقار
مدرعة اقتحمت
األحد ،عرب قوات برية مدعومة بآليات
ّ
ّ
تابعة للمسلحني يف القسم الشرقي من مدينة الصنمني.
وتلفت املصادر العسكرية إىل أن «أهالي املدينة ساهموا يف
حتديد مواقع املسلحني» ،مؤكدة أن «ال تراجع عن قرار احلسم
يف الصنمني» .وتضيف يف حديث إىل الزميلة «األخبار» إن
«القرار خُّ
اتذ بإعادة األمان الكامل إىل درعا وريفها ،والتعامل
املتفرقني داخل البلدات والقرى
للمسلحني
ك
حتر
أي
مع ّ
ّ
ّ
رد ملزم على
بالطريقة املناسبة» ،مشددة على أن «العملية ّ
خروقات املسلحني وعدم التزامهم باتفاقات التسويات».
وتسعى القيادة العسكرية ،عرب هذه العملية احملدودة ،إىل
إعادة ثقة أهالي املنطقة اجلنوبية بقدرة الدولة على حفظ
ّ
يعده املسلحون
خمطط كان
أمنهم ،كما تهدف إىل إفشال
ّ
لتوتري األوضاع داخل الريف ،وتشتيت قوة اجليش يف معارك
متفرقة جنوب البالد.
وتستمر االشتباكات العنيفة اليت خيوضها اجليش داخل
ّ
املدينة ،مستخدمًا األسلحة اخلفيفة واملتوسطة ،فيما حياول
املسلحون استهداف آلياته بقذائف من نوع « »RPGمل ُت َّ
سلم
للجان املصاحلة خالل التسويات .وحتى ليل أمس ،كان
اجليش قد ّ
متكن من متشيط  %60من املدينة ،وحصار حواىل
 200مسلح يف جزء أخري منها.

ال إجابة لـ»فزعة» املس ّلحني

«فزعة يا شباب»! بهذه العبارة الشهرية ،ناشد املسلحون
سكان بلدتي
احملاصرون يف الصنمني ،عرب أجهزة الالسلكي،
َ
إخنل واحلراك القيام بعمليات أمنية لتخفيف ضغط اجليش
السوري عليهم .لكن مناشداتهم تلك مل َ
أي جتاوب ،إذ
تلق ّ
بقيت إخنل ،اجلارة القريبة للصنمني ،هادئة وبعيدة عن ّ
كل
س ّجلت من ِقَبل
جمريات جارتها .لكن استجابة لـ»الفزعة» ُ
مسلحي بلدة طفس يف الريف الغربي ،والذين هامجوا مركز
تدريب للجيش السوري وخطفوا عنصرين منه.
ويف الريف الشرقي لدرعا ،قطع بعض املسلحني الطرقات،
وخرجوا يف تظاهرات تطالب بإيقاف العملية األمنية .إال أن
هذه التحركات ّ
ظلت دون توقعات مسلحي الصنمني .وتؤكد
مصادر أمنية جنوبية ،أن «احلاضنة الشعبية الكبرية للمسلحني،
واليت كانت يف املنطقة قبل سنوات ،قد تالشت بشكل شبه
ومتفرقة
كامل .وما جرى هو حاالت فردية جملموعات صغرية
ّ
من املسلحني ،سيشملها خيار احلسم وإعادة األمان لدرعا
وحميطها بشكل كامل ،يف وقت الحق».
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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
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مـقاالت وتـحقيقات

«حتسني الشروط» قبل لقاء موسكو :دمشق تواجه الغزو الرتكي براً وجواً
حسني األمني
ّ
تعقد املشهد امليداني يف
الشمال الغربي من سوريا ،إىل
حد غري مسبوق .معارك جوية
وبرية خيوضها اجليش السوري
ّ
املسلحة واجليش
بوجه الفصائل
الرتكي ،وسط استنكاف روسي
عن مواجهة «الصلف» الرتكي
املتزايد .حلفاء دمشق يعلنون
أنهم إىل جانبها يف معركتها
ضد اإلرهاب ،لكنهم ال يسعون
إىل اشتباك مع أنقرة .وإىل أن
حيني موعد اللقاء املرتقب بني
إردوغان وبوتني تسعى كل
األطراف اىل حتسني شروط
ميدانيًا.
التفاوض
ّ
حتى فجر يوم األربعاء من االسبوع
التطورات
كانت
املاضي،
ّ
امليدانية يف أرياف إدلب ومحاة
ّ
وحلب ،تسري ضمن سيناريوات
ّ
متوقعة ..لكن سيطرة املسلحني
على مدينة سراقب االسرتاتيجية،
جنوبي شرقي مدينة إدلب على
الطريق الدولي بني محاة وحلب،
يف ساعات الصباح األوىل
من ذلك اليوم ،قلب املشهد

شيّع حزب اهلل وجمهور املقاومة يف ضاحية بريوت الجنوبية الشهداء الذين سقطوا يف املعارك األخرية قرب
سراقب (أ ف ب )

امليداني .بعدما استعادت الفصائل بلدة النريب غربي سراقب،
عقب هجمات متكررة« ،صارت سراقب بال هوامش دفاعية ،متنح
لصد اهلجمات الواسعة والعنيفة»،
اجليش قدرة على العمل فيها
ّ
سهل سقوطها .بعد
حبسب ما يشري مصدر ميداني سوري ،ما
ّ
ذلك ،جاء استهداف اجلنود األتراك عرب غارة جوية يف بلدة بليون
يف ريف إدلب اجلنوبي ،ليل اخلميس ــــ اجلمعة من االسبوع
أدى اىل مقتل أكثر من ثالثني جنديًا تركيًا ،بينما كان
املاضي ،ما ّ
اجليش السوري يتقدم حنو سهل الغاب ،والطريق الدولي حلب ــــ
الالذقية (.)M4
بعد ساعات قليلة من احلدث ،بدأت القوات الرتكية محلة قصف
مدفعي وصاروخي ،وعرب الطائرات املسيرّ ة .ويف إطار «الرد»
الرتكي على املقتلة اليت ّ
أملت جبنوده ،استهدف من مرابضه يف
بلدة تفتناز شرقي إدلب ،منطقة طلحية مشالي سراقب .ويف
األثناء ،حاولت الفصائل املسلحة ،وخصوصًا «احلزب الرتكستاني»،
اقتحامها ،إال أن هجماتهم املتكررة فشلت ،ما دفع اجليش الرتكي
أدت اىل استشهاد  9مقاتلني
اىل شن محلة قصف واسعة ومكثفةّ ،
من حزب اهلل اللبناني ،وعشرات من القوات العاملة حتت القيادة
اإليرانية يف سوريا ،باإلضافة اىل عدد من جنود اجليش السوري
وضباطه .وطوال ذلك اليوم ،بدت القوات الروسية بعيدة عن كل
ما جيري ،فال طائرات تشن الغارات ،وال قصف صاروخي مكثف،
منع للمسيرّ ات الرتكية من التحليقُ .ترك اجليش السوري
وال حتى ٌ
ليال
وحلفاؤه ،للطائرات املسيرّ ة والقصف املكثف ،على مدى
ٍ
عدة .بدا املوقف كأن موسكو سحبت يدها من املعركة ،وأرادت
للجيش السوري وحلفائه أن يكملوها.
ظهرت تلك الليلة (اجلمعة ــــ السبت) ،كأنها الليلة اليت ستشتعل
فيها املعركة بني القوى احلليفة لدمشق يف حمور املقاومة،
واجليش الرتكي ،وخصوصًا مع استنكاف اجلانب الروسي عن
التحرك لوقف التصعيد الرتكي أو مواجهته ،إال أن ذلك مل حيدث.
بعد االستهداف مباشرة ،سعت هذه القوى إىل إرسال وسطاء اىل
تركيا ،لطلب خفض التصعيد ،دومنا جدوى .يف الليلة التالية
(السبت ــــ األحد) ،أصدر «املركز االستشاري اإليراني» (ناطق
جتمع القوى احلليفة لدمشق يف حمور املقاومة) ،بيانًا أعلن
باسم ّ
فيه ،للمرة األوىل ،أنه شارك يف العمليات العسكرية لفتح الطريق
الدولي حلب ــــ محاة ( ،)M5باإلضافة اىل دعم اجليش السوري
حلماية الطريق ومنع سقوطه .كذلكُ ،أعلن يف البيان عن إرسال
وسطاء اىل اجليش الرتكي ،إال أن األخري «مل يأخذ هذا الطلب
بعني االعتبار» .لكن ذلك مل يدفع هذه القوى اىل التحرك ضد
اجليش الرتكي بشكل مباشر ،إذ اكتفت بقصف اجليش السوري
ً
معلنة أن قواتها «هي
للمرابض الرتكية داخل األراضي السورية،
ملواجهة اإلرهابيني» ،وأنها «ليس لديها أي هدف أو قرار ملواجهة
مصرة على احلل السياسي بني سوريا
اجليش الرتكي ،وأن القيادة
ّ
وتركيا».
ورغم ما محله البيان من «صراحة» لناحية رؤية هذه القوى للمعركة
ّ
مبطنة تتعلق بالنقاط الرتكية
مع تركيا ،إال أنه محل تهديدات
احملاصرة خلف خطوط انتشار اجليش السوري ،والقوى احلليفة منذ
أكثر من شهر .إذ قال البيان إن «املواقع الرتكية داخل مناطق
تتعرض هلذه
قواتنا ،إال أن عناصر اللجان وفصائل املقاومة مل
ّ
القوات الرتكية احرتامًا لقرار القيادة ،وال يزال هذا القرار ساري
املفعول حتى الساعة» .ورغم فشل الوساطات لوقف القصف

الرتكي ،إال أن مصدرًا سياسيًا ّ
مطلعًا على االتصاالت األخرية،
أكد لـلزميلة «األخبار» أن «التواصل اإليراني ــــ الرتكي قائم حتى
هذه اللحظة ،وحياول الطرفان ّ
جتنب االشتباك املباشر» ،مضيفًا إن
حلفاء دمشق« ،يرفضون ،حتى الساعة ،خوض معركة ال يريدونها
ضد تركيا ،وهم قد تفاهموا على ذلك مع دمشق مسبقًا» .ويف
ّ
املقابل ،يؤكد مصدر ّ
مطلع أيضًا ،أن «اإليراني ال يريد مواجهة مع
الرتكي ،لكنه يعترب ما حيدث ّ
تعنتًا تركيًا غري م ّربر ،ويشبه املشهد
الرتكي اليوم ،املشهد العراقي يف احلرب العراقية ــــ اإليرانية،
لناحية توريط األمريكيني للرئيس العراقي صدام حسني حبرب ضد
تصدت هلا».
إيران ،مل تكن إيران تريدها ،لكنها
ّ
يوم االثنني املاضي ،ارتفعت حدة االشتباكات اىل مستويات غري
مسبوقة يف الشمال الغربي .فدارت معركة جوية يف مساء منطقة
إدلب .متكن خالهلا اجليش السوري من إسقاط  6طائرات مسيرّ ة
تركية .وعقب إسقاط الطائرة املسيرّ ة األوىل ،أقدمت طائرات
حربية تركية كانت ّ
حتلق فوق الشريط احلدودي بني البلدين ،على
استهداف قاذفتني سوريتني من طراز « ،»24-Suوأسقطتهما .أما
على األرض ،فحتى ليل االثنني املاضي ،كان اجليش السوري
وحلفاؤه يسيطرون على الضفة الشرقية للطريق الدولي يف مدينة
سراقب ،بينما يسيطر املسلحون والقوات الرتكية على الضفة
املقابلة .كذلك ،أوقف اجليش السوري تقدم املسلحني يف ريف
محاة الشمالي وريف إدلب اجلنوبي ،ومنعهم من السيطرة على بلدة
كفرنبل غربي خان شيخون.
ّ
يصبان يف جممله يف خانة
وتعقد املشهد امليداني،
احتدام املعارك،
ّ
واحدة« :استباق لقاء الرئيسني الروسي فالدميري بوتني والرتكي
رجب طيب إردوغان املرتقب يف موسكو ،يومي  5و 6آذار (اول
من امس وأمس)» ،حبسب مصدر سياسي ّ
مطلع على كواليس
املفاوضات الروسية ــــ الرتكية .ويؤكد املصدر أن «للجانب الرتكي
مطالب عديدة ،مقابل الرتاجع عن سراقب وفتح الطريقني الدوليني
 M4و ،»M5وهناك «معلومات عن مطالبة تركية بالسيطرة على
عني العرب على احلدود السورية ــــ الرتكية الشمالية ،مقابل تقديم
تنازالت يف إدلب» .كما جيري احلديث عن اتفاق روسي ــــ تركي
مسودته األخرية بعد» ،حبسب املصدر .إال أن
مرتقب« ،مل جتهز
ّ
«اجلانب الرتكي عرض فيه فتح الطريقني الدوليني أمام املدنيني
من كل املناطق ،سواء ضمن سيطرة احلكومة أو املسلحني ،مع
إبقاء سراقب حتت سيطرة املسلحني ،وتسيري دوريات تركية ــــ
روسية مشرتكة على طول الطريق من خان شيخون حتى سراقب،
ومن األخرية حتى جسر الشغور» ،حبسب معلومات املصدر.
وال تنفي مصادر مقربة من دمشق هذه املعلومات ،إال أنها تؤكد
بناء على أوهام سرعان ما
أنها «ال تعدو كونها رفعًا للسقف
ً
ستزول» ،حيث «لن يسمح اجليش السوري ،بالتعاون مع حلفائه،
باإلبقاء على سراقب حتت سيطرة املسلحني» .وتضيف هذه
املصادر إن «املهادنة الروسية ألنقرة ،يف األيام األخرية ،دفعت
اجليش الرتكي والفصائل املدعومة منه ،اىل التقدم اكثر وتوسيع
سيطرتهم يف جنوبي إدلب ،ما منحهم أوراقًا تفاوضية أقوى».
كذلك تشري املصادر اىل أنه «سابقًا كان إردوغان يضغط للقاء
بوتني ،أما اليوم فتطلب موسكو التهدئة واللقاء يف أسرع وقت
مع إردوغان للتوصل اىل اتفاق ( )...هذا خطأ ارتكبه الروس،
وحياولون إصالحه عرب إعادة تزخيم العمليات العسكرية الستعادة
السيطرة على سراقب ،وقرى سهل الغاب».

جباية الرسوم رهن انتهاء الصيانة :الـ«باركميرت» عائد؟
إيلده الغصني

عدادات وقوف السيارات أو
مع بدء االحتجاجات يف لبنان ،خرجت ّ
اليومية ،وخصوصًا سكان
املواطنني
«الباركميرت» من قائمة مصاريف
ّ
العدادات بالتزامن
بتحطيم
ني
احملتج
بريوت .حصل ذلك ،بفعل قيام
ّ
ّ
مع حتطيم واجهات املصارف ،أو بتغليف عدد منها بأكياس النايلون
واألسالك الالصقة ،أو عرب ّ
اإللكرتونية بالرذاذ ما
رش شاشاتها
ّ

أوقفها عن العمل .هكذا عاش املواطنون حنو  4أشهر من «حلم»
واألهم بال حماضر ضبط
مادي،
إجياد موقف لركن سياراتهم بال مقابل
ّ
ّ
املعدنية ّ
يف حال ّ
كلما دارت
العمالت
ببعض
العداد
ختلفوا عن تزويد
ّ
ّ
ً
البلديات
بعض
عاد
إذ
،
ا
أخري
اختلف
الوضع
لكن
الساعة...
عقارب
ّ
ّ
التجار» ممن باتت ُتركن
صرخة
«ارتفاع
ة
حبج
ادات
العد
لتشغيل
ّ
ّ
ّ
بلديات أخرى،
التجارية لساعات .فيما تنتظر
السيارات أمام حماهلم
ّ
ّ
البلدية «استعادت» ّ
حق اجلباية
مثل بريوت ،مناقصات جديدة ،كون
ّ
من هيئة إدارة السري بعد «نزاع» وصل إىل جملس شورى الدولة.
العدادات رهن االنتهاء
يف بريوت باتت العودة إىل جباية الرسوم من
ّ
ّ
«موقتًا»
العدادات
تدير
من صيانتها من قبل شركة «دانكن نيد» اليت
ّ
وتقوم بصيانتها وجباية عائداتها لصاحل هيئة إدارة السري وبتكليف
وبلدية
صالحيتها عام  2010بني اهليئة
اتفاقية انتهت
منها ،وفق
ّ
ّ
ّ
بريوت .واألخرية كانت عمدت إىل فسخ عقدها مع اهليئة «لعدم
وتقدمت
تقاضيها أي أموال منها» ،وفق ما أعلنت البلدية حينها،
ّ
بشكوى أمام جملس شورى الدولة الذي ّ
كلف جلنة خرباء للتدقيق يف
البلدية سلفة بقيمة
من
عائدات الباركميرت .جملس الشورى طلب
ّ
 8ماليني لرية ،هي قيمة أجرة عمل اخلرباء ومكتب التدقيق املالي
أن السلفة
للكشف على احلسابات منذ عام  ،2006وعلمت «األخبار» ّ
وضعت على جدول أعمال اجمللس البلدي بعد تأخري شهرين .ويف
هذا امللف حتديدًا ،كان النائب العام املالي القاضي علي إبراهيم
ادعى أخريًا على هيئة إدارة السري ومديرتها هدى سلوم والشركتني
ّ
الضوئية ،جبرم
بعدادات الوقوف وصيانة اإلشارات
املهتمتني
ّ
ّ
البلديات لتشغيل
تنص عليه العقود مع
«صرف نفقات خارج ما
ّ
ّ
الباركميرت» ،وأحيل امللف اىل قاضي التحقيق األول يف بريوت.
مع ذلك ،جرى التجديد ،وكما كان حيصل يف ّ
كل مرة منذ عام ،2010
وملدة ستة أشهر
السري
لعقد شركة «دانكن نيد» مع هيئة إدارة
ّ
إضافية .التجديد جرى قبل حنو شهرين خالل والية الوزيرة السابقة
ّ
ريا احلسن .على هذا األساس ،تقوم «دانكن نيد» ّ
موقتًا بالصيانة،
من دون أي رابط مع البلدية إذ أنها يف األساس تعمل بتكليف من
هيئة إدارة السري .مدير عام ورئيس جملس إدارة الشركة شفيق
سنو ،قال لـ»األخبار» إن «العقد بني شركتنا واهليئة ال يزال قائمًا
ّ
ملدة  6أشهر .وعليه ،يبقى
احلسن
الوزيرة
عهد
يف
جتديده
وجرى
ّ
القضائية».
أمامنا حنو  4أشهر من العمل ،إىل حني تسوية األمور
ّ
املتضررة يف
العدادات
ويفيد بأن الشركة «تقوم حاليًا بصيانة
ّ
ّ
العدادات،
جمموع
أصل
من
بريوت وقد بلغت نسبتها  10يف املئة
ّ
كليًا خاصة يف حميط سوليدير»،
العدادات
كما جرى رفع
ّ
املتضررة ّ
ّ
أما العودة للجباية فهي «مرتبطة بعودة األمور إىل طبيعتها وكذلك
عودة قوى األمن الداخلي إىل مساندتنا وتغريم املخالفني».

العودة اىل جباية الرسوم رهن انتهاء صيانة العدّادات

العدادات على
بلدية بريوت ُيفرتض أن تطلق مناقصة جديدة لتلزيم
ّ
ّ
أن تعود اجلباية هلا وليس للهيئة .املناقصة ستجري وفق دفرت
أعدته هيئة إدارة السري ،كما يفرتض قانونًا،
الشروط النموذجي الذي ّ
وأحاله حمافظ بريوت القاضي زياد شبيب إىل دائرة املناقصات يف
التفتيش املركزي إلبداء مالحظاتها .وقد علمت «األخبار» أن «دائرة
ّ
يّ
والفن من الدفرت ،وقد
بالشقني اإلداري
املناقصات أبدت رأيها
أحاهلما شبيب تباعًا إىل دائرة اهلندسة يف البلدية ،فيما ال تزال لدى
إضافية تبديها بعد تعيينها خبريًا لدرس
دائرة املناقصات مالحظات
ّ
شروط الدفرت».
ّ
شغالة ،كما عاد العمل بها يف
العدادات
بقيت
جونية
على مقلب
ّ
ّ
للعدادات
لة
املشغ
نفسها
نيد»
«دانكن
شركة
إشراف
حتت
جبيل،
ّ
بلديتيها .الشركة متعاقدة أيضًا مع عدد من البلديات،
مع
بالتعاقد
ّ
ّ
متوقفًا ،وتعمل
بالعدادات ال يزال
منها الزلقا وصيدا حيث العمل
ّ
بلدية فرن الشباك  -عني الرمانة  -حتويطة النهر ،اليت
أيضًا مع
ّ
ملدة يومني خالل األسبوع
نطاقها
يف
ادات
بالعد
العمل
تفعيل
ُأعيد
ّ
ّ
لكن املسألة
اجلاري ،حيث تفاجأ املواطنون بعودة حماضر الضبط.
ّ
البلدية» ،حبسب ّ
سنو ،موضحًا أنه «بإحلاح
كانت «جتربة بطلب من
ّ
تضرروا من ركن السيارات
ممن
والتجار
الشباك
بلدية فرن
من
ّ
ّ
أمام حماهلم لساعات ،أعدنا العمل بالباركميرت ...وطلعت الصرخة!
ّ
رمسية
التوقف ،علمًا أن التلزيم حصل وفق مناقصة
اضطررنا إىل
ّ
مدته  6سنوات وال يزال أمامنا  3سنوات».
والعقد
سنوات،
قبل 3
ّ
من جانبه أعلن رئيس البلدية رميون مسعان يف حديث إذاعي «أن
البلدية أبلغت املواطنني األسبوع املاضي أنه سيبدأ العمل بالباركميرت
ّ
العدادات «موجودة فقط على طريق
مطلع األسبوع اجلاري» ،وأن
ّ
الشام أي الطريق الرئيسي».
على ّ
يتوزع نشاط املتظاهرين واجملموعات ،فإن
مواز وبينما
خط
ّ
ٍ
العدادات ،ووفق
على
اهتمامها
انصب
للباركميرت»
«ال
جمموعة
ّ
ّ
العدادات،
ضد
ة
السلمي
كات
التحر
يف
شاركت
«اجملموعة
ناشطيها
ّ
ّ
ّ
ّ
على أن نعرف أين تذهب أمواله؟ فهدفنا ليس اآللة املوجودة على
جانب الطريق بل حماربة الفساد» ،وهلذا السبب تعقد اجملموعة
املعنية بامللف ،بانتظار حصوهلا على اإلجابات
اجتماعات مع اجلهات
ّ
املطلوبة.
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مـقاالت وتـحقيقات

الوزير احلقيقي يتدخل والوزير الواجهة صامت واهلدف :تثبيت القائم

هل ينقذ عون ونصراهلل احلكومة من باب السياسات املالية؟
ابراهيم األمني
يف حلظة املواجهة االساسية ،ال ميكن املسؤول
االساسي التخلي عن دوره .ويف حالة البالد
اليوم ،تقع على عاتق رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون واالمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصراهلل املسؤولية االكرب .مسؤوليتهما
ليست حمصورة يف أداء دور احلاضن حلكومة
الرئيس حسان دياب لتحاول إنقاذ ما ميكن
انقاذه ،بل عليهما أيضًا يقع واجب محايتها من
الدور املخيف الذي يلعبه فريق احلكم السابق
املوجود داخل احلكومة وخارجها ،خصوصًا يف
ملف االدارة املالية والنقدية.
أصر الثنائي الشيعي على االحتفاظ بوزارة
يوم
ّ
املالية ،مل جيد احد تفسريًا منطقيًا الختيار
الوزير احلالي غازي وزني لتولي هذه املهمة.
السرية الذاتية للرجل ال تعكس خربة حقيقية
يف التصدي ملهمة بهذا احلجم .لكن جرى
التسويق له من باب انه خبري اقتصادي .إال
أن حقيقة االمر ظهرت يف اليوم التالي لصدور
التشكيلة احلكوميةّ .
اتضح ان الوزير السابق
علي حسن خليل ال يزال هو الوزير الفعلي
للمالية ،وان مستشاريه ظلوا يف مناصبهم
ومواقعهم ،مبا يف ذلك أولئك العاملون ضمن
اطر املنظمات الدولية ،ال سيما منظمة االمم
املتحدة للتنمية.
كان االمر ليكون طبيعيًا لو ان هذا الفريق
انتبه اىل ان هناك ازمة كبرية تعصف بالبالد،
وإىل أنه مسؤول  -بالقدر نفسه كما الرئيس
سعد احلريري وفريقه وحاكم مصرف لبنان
وفريقه  -عن الكوارث الكربى القائمة .وبدا
يف االسبوعني املاضيني ان هذا الفريق ال
يتصرف على ان هناك ازمة كبرية تتطلب
مغادرة كل آليات البحث والتفكري السابقة.
بل ال يزال هناك اصرار على اعتماد افكار
تقوم اوال واخريا على التالعب بالقوانني
وبالنهاية على التالعب بأموال املودعني.
ويف خضم البحث عن قرار نهائي للحكومة
بسداد الديون او عدم سدادها ،كان وزير
املال مييل مع فريق من مستشاريه اىل
اختيار شركات استشارية مالية وقانونية
بعينها .وكان واضحا ان للوزير السابق كميل
ابوسليمان وعاملني معه يف وزارة املال
الدور يف الدفع حنو خيارات رفضتها احلكومة
احلالية ،ربطا بتضارب املصاحل .لكن األمر مل
ينته عند هذا احلد .اذ ان وزير املال فاجأ
رئيس احلكومة واجلميع بقرار دفع  71مليون
دوالر من فوائد بعض املستحقات ،مقدما
تربيرات تقوم على فكرة ان لبنان مل يتخذ بعد
قرارًا نهائيًا بعدم الدفع .ثم عاد بعدها بأيام
ليعرض على رئيس احلكومة ان يدفع بقية
الفوائد وقيمتها تصل اىل  1.2مليار دوالر.
تقول الروايات ،من داخل جملس الوزراء ومن
داخل االجتماعات الوزارية ،ان وزني ليس
صاحب رأي متماسك .وان الرتدد مسة ظاهرة
يف تصرفه ،ما يؤشر إىل أنه ليس صاحب
قرار ،وان هناك من يدير االمر من خلف
الستارة .وما حصل يف الساعات املاضية أن
هذه الستارة ُر ِفعت ،عندما ظهر يف االجتماع
الذي عقد يف عني التينة بني الرئيسني نبيه
بري ودياب وحبضور وزني والوزير السابق
علي حسن خليل ،ان االخري هو صاحب
القرار .وهو عرض ،فجأة ،فكرة تأمني مثانية
مليارات دوالر امريكي لسداد مستحقات
الدين بالدوالر .وقدم عرضا كان مفاجئا
للجميع ،رغم ان الرئيس بري قال لدياب
ان فريقه ميلك احلل .ثم عاد خليل وحاول
تسويق الفكرة مع قوى سياسية اخرى ،من
وعقد يف وقت الحق من بعد
بينها حزب اهللُ .
ظهر االحد املاضي اجتماع يف السراي الكبري،
حبضور رئيس احلكومة ووزيري املال احلالي
والسابق وممثلني عن الشركات االستشارية

تعيني رائد شرف الدين يف منصبه السابق
نائبًا أول حلاكم مصرف لبنان ،وهو ما يسمح
بإعادة تعيني النائب الرابع املنتهية واليته،
هاروتيون صاموئيليان .وهو املنطق نفسه
الساري على جلنة الرقابة على املصارف حيث
يرغب االمريكيون بإبقاء رئيسها مسري محود
يف منصبه ،ويتم رشوة االخرين باالبقاء على
نفس االعضاء احلاليني يف مناصبهم ،ليصار
اىل تعيني مفوض ومراقب بالطريقة نفسها.
املشكلة يف اصحاب هذه االفكار ،واليت
تطابق ما يريده فعليا رياض سالمة ليظل
ممسكا بالقرار من دون اي تعديل ،انهم ال
يأبهون بكل ما مرت به البالد منذ اندالع االزمة
قبل مخسة شهور .واملشكلة ان هذا الفريق ال
يهتم لكون كل هذه الطواقم مسؤولة مباشرة
عن اخلراب الكبري احلاصل ،وان هذا الفريق
ال يريد اي تغيري يف سلوكه بل يريد االصرار
على االمساك مبفاصل الدولة من دون اي
تغيري او تراجع.

ثمانية وزراء لوّحوا باالستقالة ملنع إعادة تعيني
نواب الحاكم املنتهية واليتهم

تصوير هيثم املوسوي
القانونية واملالية .وعرض خليل جمددا فكرته
القائمة على توفري  8مليارات دوالر حلل
مشكلة السندات املستحقة .وعند التدقيق
معه من قبل املستشارين الدوليني ،تبني ان
فكرته غري قانونية ،ليتضح الحقًا انها فكرة
معدة ومقرتحة من قبل عاملني يف االسواق
املالية ،وان بعضهم على صلة حباملي
سندات اليوروبوندز من فريق الرئيس السابق
للحكومة سعد احلريري.
االجتماع انتهى اىل اطاحة الفكرة ،لكن فريق
الرئيس بري بقي مصرا على عالج يقود فعليا
اىل تلبية طلبات حاكم مصرف لبنان ومجعية
املصارف بسداد الدين ،متجاهلني ان اكثر
من مليون ونصف مليون مودع من املواطنني
ال حيصلون على اكثر من مئة دوالر اسبوعيا
من امواهلم املستحقة .بينما هم يسعون
اىل تغطية قرار بدفع الديون ملن تورط يف
سياسات وهندسات ادت اىل افالس البالد.
ويعرف الوزيران احلالي والسابق بأن ما هو
موجود يف احتياطات املصرف املركزي ال يكفي
لشراء حاجات لبنان من املواد االساسية من
وقود ودواء وقمح .كما ال ميكن تلبية حاجات
القطاع الصناعي اللبناني اىل مئات املاليني
تصدر سنويا
من الدوالرات لتسيري قطاعات
ّ
ما قيمته اربعة مليارات دوالر اىل اخلارج.
لكن ملاذا االصرار على هذه السياسات وما
الذي ينتظر اكثر؟
الواضح من النقاش االولي بشأن آلية ملء
الشواغر يف املناصب الرئيسية اخلاصة
مبصرف لبنان واملؤسسات التابعة له ،ان
الرئيس بري ،بالتفاهم مع الرئيس احلريري
والنائب السابق وليد جنبالط (وضمنا مع
القوات اللبنانية) ،يريدون إعادة تعيني
الفريق نفسه الذي انتهت واليته ،أو التجديد
ملن ال يزالون يف مواقعهم .وينطلق اجلميع
من الطلب االمريكي بإعادة تعيني حممد
بعاصريي (مندوب وزارة اخلزانة االمريكية
يف مصرف لبنان) يف منصب النائب الثالث
حلاكم مصرف لبنان (سبق أن شغل املنصب
نفسه حتى انتهاء واليته قبل أشهر) ،وهو ما
دفع جبنبالط اىل ابداء الرغبة بإعادة تعيني
النائب الثاني السابق ،سعد العنداري ،بينما
ال يرى الرئيس بري مانعا حيول دون إعادة

على ان االمر ال يبدو هينًا ،إذ ظهر ان مثانية
وزراء ،على االقل ،ابلغوا الرئيس دياب
بأنهم سيعارضون إعادة تعيني نواب احلاكم
املنتهية واليتهم والتجديد ألعضاء جلنة
الرقابة .بل اكد هؤالء انهم سيمنعون هذه
العملية ولو تطلب االمر االستقالة واخلروج
اىل الشارع وشرح االمر .ومع ان احلكومة
اقرت آلية تفرض ترشيح ثالثة على االقل
لكل منصب ،فان وزير املالية احلالي مل
يهتم إال بتأكيد أن له احلق يف إعادة طرح
امساء نواب احلاكم السابقني واعضاء جلنة
الرقابة احلاليني لتعيينهم مرة جديدة .وهو
يعرف متامًا ان املزاج العام يف البالد وداخل
احلكومة معاكس متاما هلذه الرغبة .لكن يبدو
ان وزني  -كما الفريق احلليف له داخل
احلكومة وخارجها  -يريدون محاية السياسات
اليت يقوم بها حاكم مصرف لبنان .وهم ال
يهتمون ابدا ملوقف الشارع الرافض االبقاء
على هذه السياسات.
املهم ان الرئيس دياب موافق على احرتام
الية تعيينات تفتح اجملال امام مجيع الوزراء
لتقديم ترشيحات اىل هذه املناصب ،وان
يصار اىل مناقشة هذه االمساء قبل االتفاق
على الئحة تضم ثالثة اىل اربعة مرشحني لكل
منصب ،وترسل اىل الوزراء قبل اسبوع من
اجتماع القرار ومن ثم يصار اىل اصدار هذه
التعيينات يف جلسة واحدة جمللس الوزراء
برئاسة الرئيس عون.
سالمة يعرف انه يستغل ضعف املوقف
الرئاسي من مسألة بقائه يف منصبه .وهنا
تقع على عاتق
رئيس اجلمهورية
ا ملسؤ و لية
الكبرية ،خصوصا
أنه خيضع لعملية
ابتزاز حتت عنوان
انه ال ميكن تغيري
قائد عسكري كبري
خالل املعركة .مع
العلم ان عون
يعرف جيدا الدور
السليب الذي لعبه
(وال يزال يلعبه)
سالمة.

عرض خليل
مجددا فكرة توفري

 8مليارات دوالر لحل مشكلة السندات املستحقة

لكن احلميع يدرك انه يف حال تقرر عدم اعتبار
اطاحة سالمة عنوانا حبد ذاته ،فان االهم
هو اعادة االعتبار اىل دور مؤسسة حاكمية
مصرف لبنان ،وابعاد «الودائع» االمريكية
عنها ،خصوصا تلك اليت تلعب دورا قذرا
يف مواجهة املناهضني للسياسات االمريكية
(يتوىل بعاصريي شخصيا التسويق لقانون
عقوبات امريكية جديد حتت عنوان مكافحة
الفساد) كما يعرف اجلميع ان هناك حاجة
اىل توفري استقاللية تامة للجنة الرقابة على
املصارف ،وابعادها عن لعبة البازارات اليت
تولت توفري تغطية هلندسات مالية انقذت
اصحاب مصارف ومل تنقذ اموال املودعني.
وبالتالي ،فان املعركة تتطلب االن اعادة
االعتبار اىل املؤسسات قبل اي شيء اخر.
والن االمر على هذه الدرجة من اخلطورة ،وحيث
خيشى اجلميع مصارحة الناس حبقيقة الوضع
املالي االيل اىل اعالن االفالس النهائي
والتام ،تقع على عاتق عون ونصراهلل ،قبل
اي احد اخر ،التصدي لكل هذه املماحكات
اليت صار من املنطقي التشكيك بأهدافها ال
اعتبارها جمرد اخطاء.

إلغاء احتكار االسمنت

تدرس احلكومة مشروع قرار جديدًا مينع
مبوجبه «االحتكار غري القانوني» إلنتاج وبيع
االمسنت ،وهو ما جيري حاليًا بسبب نفوذ
القوى السياسية املالكة حلصص وأسهم
كبرية يف هذا القطاع (وليد جنبالط وسليمان
فرجنية والكنيسة املارونية وآخرين).
وسيكون يف مقدور أي تاجر شراء ما حيتاج
إليه من هذه املواد من خارج لبنان ،ومن
أي مصدر يريده يف العامل وبالسعر الذي
ّ
يتوقع أن ينعكس تراجعًا
يناسبه ،األمر الذي
كبريًا يف أسعار االمسنت يف السوق احمللية،
مع اإلشارة اىل أن املعامل الكربى تبيع طن
االمسنت يف بريوت بأكثر من ضعفي السعر
املصدر
الذي حتدده املعامل نفسها لالمسنت
َّ
إىل خارج لبنان.

السرايا تتـّسع آلخرين

املعنية يف رئاسة احلكومة
باشرت اجلهات
ّ
إجياد مكاتب داخل السرايا الكبرية تسمح
لوزراء وجهات رمسية بعقد االجتماعات
والقيام بورش العمل ،من دون احلاجة اىل
مقار جديدة بصورة دائمة أو موقتة.
استئجار
ّ
وبرغم ممانعة من البعض يف الطاقم القديم
يف السرايا ،إال أن قرار الرئيس حسان دياب
أظهر وجود أمكنة كثرية كانت تستخدم بصورة
يتم استغالهلا من قبل الفريق اخلاص
خاطئة أو ّ
بالرئيس سعد احلريري.
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نتعهد مجيع أنواع املشاريع
السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل
البنايات املتعددة الطبقات
خربة طويلة واختصاصية
يف صناعة األملنيوم
أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

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

تعمل مؤسسة القلب بجد لتسهيل جعل
عزيزي املقيم
 انها تساعد.حياة األسرتاليني أكثر صحة
القاتل رقم واحد للرجال والنساء األسرتاليني على إنشاء بيئات مع خيارات صحية وإعطاء
 النساء أكثر الناس معلومات ودعم لتمكينهم من االعتناء، يف الواقع.هو مرض القلب
 اتصل، ملزيد من املعلومات.عرضة بثالث مرات للوفاة بأمراض القلب من بصحتهم القلبية
.سرطان الثدي
www.  أو تفضل بزيارة13 11 12 على
heartfoundation.org.au
 حالة وفاة إىل43477  نسبت، 2017 يف عام
Canterbury Bankstown ) يف تقوم بلديةCVD( أمراض القلب واألوعية الدموية
Active  يموت بدورها من خالل برنامج، هذا يعني أنه يف املتوسط.أسرتاليا
وباستثمار
Canterbury-Bankstown  أسرتاليـًا جراء األمراض القلبية الوعائية119
. دقيقة12 كل يوم أو واحد كل
 يشجع.األموال يف املعدات الرتفيهية
الربنامج السكان على املشاركة والتمتع
 األحداث واألنشطة يف إطار. بسبب عاداتنا الغذائية وحياتنا بالنشاط البدني،لسوء الحظ
. من املحتمل أن يكون الربنامج إما مجانية أو تقدم بأسعار مخفضة،املزدحمة التي نعيشها
cb.city/  ما عليك سوى زيارة،  والخرب السار هو أنه لالنضمام.عدد قليل منا ضحية
activecanterburybankstown ، إذا اتخذنا تدابري وقائية،يمكن تجنب ذلك
مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة
بانكستاون-الرياضة بانتظام وتجنب التدخني واإلفراط يف فلنعمل سويـًا لجعل كانرتبريي
.تناول الكحول
.أكثر سعادة وصحة

Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

الوقت ليس متأخرا جدا للبدء! فقد رفع شهر
فرباير) الوعي/ شباط29-1( أبحاث القلب
 بما يف،بأهمية أبحاث القلب املنقذة للحياة
.ذلك الوقاية من املرض وتشخيصه وعالجه

Auburn is set to be transformed into a vibrant food festival over one big
night as thousands of people celebrate Ramadan.
“This food festival allows us to celebrate faith, reflection, hospitality,
generosity and coming together as one community,” said Mayor Steve
Christou.
“It’s an incredible celebration for the residents of Auburn, it’s a beautiful atmosphere and it’s also extremely good for our local economy.
“Last year’s event attracted thousands of people to the streets of Auburn. We expect the event will be bigger and better this year.”
This year’s festival spans across a larger foot print that includes family
friendly activities, rides and workshops.
“It’s going to be a family friendly atmosphere with food trucks, local
community organisations and legendary restaurants coming together,”
said Mayor Christou.
“We encourage local residents to come down and see what Ramadan
is all about.”
When: Saturday, 9 May 2020 (5pm-10pm)
Where: Auburn Town centre, including Auburn Road, Mary Street, Harrow Road, Queen Street and Auburn Central
Getting there: the festival is a 2 minute walk from Auburn Train Station.
Limited parking is available at Susan Street Carpark.
Around half of Cumberland residents were born overseas. Residents
originate from more than 150 countries of birth, and more than half of
our residents speak a language other than English.
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BERYL MATTHEWS HONOURED AS EAST
HILLS 2020 LOCAL WOMAN OF THE YEAR

The Member for East Hills
Wendy Lindsay MP is congratulating East Hills resident Beryl Matthews who
has been recognised as the
East Hills Local Woman of
the Year in the 2020 NSW
Women of the Year Awards.

women who have demonstrated excellence in business and society or made
outstanding contributions
to their local communities.

“The NSW Women of the
Year Awards are about celebrating women from all
over NSW, from all different walks of life. Women are
often the unsung heroes of
their local communities –
changing lives, raising families, and pursuing careers
in male dominated fields,”
Mrs Taylor said.

Ms Lindsay said Beryl was
chosen for her service and
dedication to the local Girl
Guides for over 40 years.
“Beryl has made such a
difference to the East Hills
community for her lifelong
work with the Girl Guides.
I congratulate her on being
selected as the East Hills
local woman,” Ms Lindsay
said.
Ms Lindsay said Beryl was
also making pouches for
wildlife impacted by bushfires which ravaged our
State and is looking for
donations of flannelette
sheets. If you would like

Beryl Matthews will be attending the gala breakfast
at the State awards ceremony with Wendy Lindsay MP at the International
East Hills Wendy Lindsay MP is congratulating East Hills resident Convention Centre Sydney
Beryl Matthews
on Thursday, 5 March 2020,
to donate, please drop off Minister for Women Bron- ahead of International Womthe flannelette sheets to wyn Taylor said the Women en’s Day.
the East Hills electorate of- of the Year Awards, which
fice located at 20 Revesby will celebrate their ninth MEDIA:Jennifer Mehanna /
Place, Revesby.
year in 2020, recognise 9772 2774

اربعون الوالد احلنون ادمون احللو من كفرصارون
يقام جناز االربعني
للوالد الحنون

إدمون يعقوب
الحلو

من بلدة كفرصارون
 مساء األحد،الكورة
 آذار15 الواقع يف
6  الساعة،2020
مساء يف كنيسة مار
.نقوال ـ بانشبول
11 Henry Street
Punchbowl NSW
:الداعون
ابنتاه جوسلني خوري
. ورانيا..وعائلتها
عائالت اشقائه
، نصر،املرحومني بهيج
. فايز، جورج،ميشال
عائالت شقيقاته
، ثريا،املرحومات سيدة
.اولغا
 الخوري يف، روادي، ناصيف، جريج، ابراهيم عبداهلل، الهرب،وعموم عائالت الحلو
. وجمعية كفرصارون الخريية،الوطن واملهجر
.له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء
الدعوة عامة

REDUCED SPEED LIMIT ALONG DOYLE
ROAD AT REVESBY AND PADSTOW

Safety will be improved
along Doyle Road with a
new 50km/h speed limit
between The River Road at
Revesby and Faraday Road
at Padstow from later this
month.
State Member for East Hills
Wendy Lindsay MP said the
new speed limit zone will be
enforced from Monday 30
March 2020.
“Doyle Road is currently
a 60km/h zone, and this
change will see the speed
limit reduced to 50km/h between The River Road and
Faraday Road”, Mrs Lindsay
said.
“The speed zone reduction
will help create a safer environment for all road users,
as well as improve consistency on the road network,
for people travelling around
Revesby, past Sphinx Avenue, over the railway line
and Padstow.”
“Motorists are reminded to
drive safely, be aware of the
changed traffic conditions,
and remember that the 50

km/h limit is legally enforceable.”
Research shows that even
small reductions in vehicle
speed can lower the number
of deaths and the severity of
injuries caused by crashes.
In a crash at 60 km/h, 85 per
cent of pedestrians will be
killed, but this falls to 55 per
cent at 50 km/h, so a small
drop in speed can save lives
and reduce serious injuries.
The new 50km/h speed limit
signs will be installed between 8pm and 5am from
Wednesday 25 March to
Sunday 29 March 2020,
weather permitting.
For the latest traffic updates,
call 132 701, visit livetraffic.
com or download the Live
Traffic NSW App.
Sign up at the Safer Roads
NSW website www.saferroadsnsw.com.au to receive
updates about changes to
permanent speed limits in
your area.

MEDIA: Jennifer Mehanna I
9772 2774

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography
Drummers

جلميع
حاجاتكم
من تصوير املناسبات والعزف
والدق عالطبل
:اتـصلوا بـ جـايدن على
0415991993
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مـقاالت وتـحقيقات

إدلب ال حتتاج ملُن ّجم..

إردوغـان لـن يـسلّمها لألسـد

اجملموعات اإلرهابية يف سورية
كادت أن تنتهي  ..فتدخل أردوغان
حسان الحسن

امليادين نت
إذا عاد بوتني إىل «حواره التقليدي» مع إردوغان على حساب
املكاسب اليت حققها اجليش السوري ،فإن أنقرة ستستغل هذا
الوضع اجلديد بدعم من فرنسا وأملانيا وبريطانيا وأمريكا.
مع بداية العام وبالتحديد يف  2كانون الثاني /يناير املاضي
عنونت مقالي« :تركيا عام  ..2020انتظروا املفاجآت».
قبل ذلك وبعده كتبت العديد من املقاالت حول الوضع يف
إدلب وحتدثت بالتفصيل عن حسابات وخمططات ومشاريع
الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان هناك .املقاالن األخريان
خمصصان هلذا املوضوع ،فقد عنونت األول بتاريخ 24
كانا
ّ
شباط /فرباير بـ»تركيا لن تنسحب من سوريا ..إال إذا» ،ويف
مسبقًا ما جرى
مقالي األخري بتاريخ  27من الشهر نفسه توقعت
ّ
يف إدلب خالل األيام الثالثة املاضية .حتدثت عن «اتفاقية
أضنة» وقلت إنها ستنتقل من «حماربة االٍرهاب إىل حرب
الدول» ،األمر الذي نعيشه اآلن فعال .
فبعد أن لقي  34من العساكر األتراك (اجملموع يف إدلب )53
مصرعهم يف هجوم للطائرات السورية ،وهو ما أدى إىل توتر
خطري يف العالقات الرتكية -الروسية بانعكاسات ذلك على
األرض يف سوريا ،بذلت أنقرة مساعي مكثفة إلقناع واشنطن
والعواصم الغربية بضرورة دعمها يف إدلب يف مواجهة اخلطر
الروسي السوري اإليراني ،وهو ما رفضته العواصم املذكورة،
ما دفع إردوغان إىل حتريض الالجئني ،السوريني منهم وغري
السوريني ،للزحف حنو احلدود الرتكية مع اليونان وبلغاريا ،برًا
وهدد بإرسال مئات اآلالف (يف هذا الشتاء القارس)
وحبرًا،
ّ
كرد على مواقف الدول الغربية وإجبارها على مساعدته
منهم،
ٍّ
يف مشروعه إلقامة منطقة آمنة يف إدلب مع حظر جوي يف
املنطقة ،ورمبا يف الشمال السوري بأكمله.
فيما مل تستبعد املعلومات أن يقوم الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،الذي هاتفه إردوغان ،باختاذ موقف عملي للتضامن
مع أنقرة يف إدلب ،مقابل «شروط جمحفة» قد يوافق عليها
إردوغان إذا اقتنع بأنها ستساعده على التصدي «البتزازات»
الرئيس الروسي ،وبالتالي ملعاجلة األزمة املالية اليت تزداد
خطورة يومًا بعد يوم بسبب احلرب الرتكية يف سوريا.
وجاءت املفاجأة عندما حتدثت املعلومات عن تراجع فالدميري
بوتني عن موقفه «الصامد» بعد تهديدات إردوغان له (يا ترى
هدده؟) ،فوافق على «عمليات حمدودة» للقوات الرتكية
مباذا ّ
داخل األجواء السورية بواسطة الطائرات املسرية اليت يقوم
بتصنيعها صهره سلجوق بايراقدار.
أرسل اجليش الرتكي العديد من هذه الطائرات للرصد وقصف
الكثري من مواقع اجليش السوري على جبهيت حلب وإدلب،
حيث ُقتل الكثري من الضباط والعساكر السوريني ومعهم
وقدر
العديد من عناصر حزب اهلل واحلرس الثوري اإليراني،
ّ
إردوغان عددهم بأكثر من ألفي عسكري.
ووزعت هيئة األركان الرتكية صور ومشاهد املواقع السورية
ّ
املستهدفة ومنها مهابط املطارات والثكنات ومستودعات
أسلحة ،مبا فيها الكيميائية على حد قول إردوغان ،وسط
املعلومات اليت تتوقع استمرار عمليات القصف هذه حتى القمة
الرباعية يف  5آذار/مارس.
اعترب البعض «الضوء األخضر» الروسي بداية العودة للحوار
«اإلجيابي» بني موسكو وأنقرة من دون أن مينع ذلك إردوغان
من مهامجة بوتني قائ ًال« :ليكن لك ما تريد من قواعد يف
سوريا ولكن أنا لن أخرج من هناك إال إذا طلب مين الشعب
السوري ذلك».
وتتحدث املعلومات عن «تهدئة مبدئية» بعد أن اكتفى إردوغان
بالذي حصل عليه من بوتني ،ليقول للشعب الرتكي إنه انتقم
لشهدائه يف إدلب .كما أنه جنح يف إقناع أو أجبار بوتني على
لقائه يف القمة الرباعية مع مريكل وماكرون يف إسطنبول ،بعد
تهرب بوتني من هذا اللقاء يوم اإلعالن عن مقتل العساكر
أن ّ
األتراك.
ومن املتوقع وفق املعلومات العودة إىل اتفاق سوتشي وتسيري
دوريات تركية وروسية يف املناطق اليت يطالب إردوغان

بانسحاب اجليش السوري منها ،وهي القريبة من نقاط املراقبة
الرتكية يف املنطقة ،مؤكدًا ضرورة إعالن إدلب منطقة آمنة.
هذا االحتمال يف حال وافقت عليه دمشق وحتقق ،فسوف يعلن
إردوغان نفسه منتصرًا ليتنفس الصعداء يف مواجهة أعدائه
محلوه مسؤولية مقتل اجلنود األتراك وتوريط
يف الداخل بعد أن ّ
تركيا يف مزيد من املشاكل واملخاطر داخليًا وخارجيًا.
فقد اتهم األمريال املتقاعد توركار أرتورك إردوغان «بالعمل
الحتالل الشمال السوري وإقامة كيان انفصالي أو حكم ذاتي
إخواني رجعي يف املنطقة» .وقال« :هلذا السبب إردوغان
يتضامن مع املسلحني اإلسالميني يف إدلب».
وأشار أرتورك إىل «عدم التزام إردوغان بأي من تعهداته
يف سوتشي قبل أكثر من  17شهرًا» .وأضاف «عندما وقع
إردوغان على االتفاق كان إرهابيو جبهة النصرة يسيطرون
على  ٪40من إدلب وهم اآلن يسيطرون على  ٪90منها،
وذلك بفضل الدعم الرتكي من نقاط املراقبة الرتكية يف
املنطقة» .وتابع «إذا استمر إردوغان يف سياساته ضد سوريا
فإن املخاطر املستقبلية ستكون جسيمة جدًا ،وستكون تركيا
يف وضع خطري أكثر بكثري مما نعاني منه اآلن يف إدلب ،وألن
اجليش السوري يقاتل من أجل وطنه ضد اإلرهابيني وحنن
نقوم حبماية اإلرهابيني».
مل يكن األمريال ارتورك الوحيد الذي وجه انتقادات عنيفة
للرئيس إردوغان يف إدلب بل كان هناك عشرات الشخصيات
السياسية والعسكرية والدبلوماسية واالجتماعية (وقال عنهم
إردوغان إنهم خونة) ،واليت ناشدت إردوغان االنسحاب فورًا
من إدلب ،والكف عن تقديم أنواع الدعم كافة لإلرهابيني يف
املنطقة.
هذا األمر استبعده آخرون موالون للرئيس إردوغان ورفعوا
شعارات قومية عنصرية محاسية لشحن شعور الشارع الشعيب،
الذي يبدو أنه مل يقتنع مبربرات وحجج إردوغان يف إدلب ،بعد
أن رفض دعوة حزب الشعب اجلمهوري إىل عقد جلسة طارئة
وسرية للربملان من أجل مناقشة الوضع يف إدلب ،كما رفض
ووزير الدفاع خلوصي آكار ّ
تلقي اتصال هاتفي من كليجدار
أوغلو.
وأثار موقف إردوغان هذا وتهربه من إعالن احلداد الوطين ردود
فعل شعبية واسعة ،مما اضطره لدعوة الربملان لالجتماع يوم
الثالثاء املقبل من أجل إدلب ،اليت بات واضحًا أنها ستكون
قريبًا حمورًا جململ احلسابات اإلقليمية والدولية.
فإذا عاد بوتني إىل «حواره التقليدي» مع إردوغان على حساب
املكاسب اليت حققها اجليش السوري ،فإن أنقرة ستستغل
هذا الوضع اجلديد بدعم من فرنسا وأملانيا وبريطانيا وأمريكا،
وتقوم بتعزيز تواجدها العسكري يف املنطقة استعدادًا مللفات
جديدة من الصراع ،ليس فقط يف إدلب وجوارها بل يف
املنطقة عمومًا.
فقد اعترب إردوغان السبت أن بقاء قواته يف الشمال السوري
بأكمله جزء من األمن القومي لرتكيا اليت تتعاون مع عشرات
اآلالف من مسلحي خمتلف الفصائل املسلحة ومنها «جبهة
النصرة».
ويسعى إردوغان إىل رفع معنويات هؤالء من خالل مواقفه
السياسية والعسكرية ومن خالل استهداف املواقع السورية
ليقول هلم إنه األقوى بعد أن حتطمت معنوياتهم بسبب
انتصارات اجليش السوري ،كما ليقول إنه قادر على االنتقام
من هذا اجليش وإجبار موسكو على تقديم التنازالت ،اليت إن
تكررت أو استمرت فال مفر حينها من املواجهة املباشرة بني
القوات السورية والرتكية على أن تبقى روسيا على احلياد.
وقال إردوغان يف حديثه إنه طلب ذلك من بوتني ،من دون
أن يعرف أحد فيما إذا كان الضوء األخضر الروسي للطائرات
املسرية الرتكية بداية موافقة روسية على ذلك ،أم أن سوريا
ستبقى بني املطرقة الرتكية والسندان الروسي.
سريى اجلميع خالل األيام القليلة املقبلة كم هو مصهور بالفوالذ
املقاوم ،ليس للمطرقة الرتكية فقط بل اإلسرائيلية أيضًا.

بعد اإلجنازات امليدانية األخرية الالفتة ،اليت حققها اجليش
السوري يف حمافظيت حلب وإدلب ،خصوصًا إعادة فتح طريق
محاه – حلب الدولي ،وتأمينه ،ثم تقدم وحدات اجليش يف إجتاه
طريقالالذقية – حلب ،وضرب عمق معاقلجبهة النصر ة يف
تنظيم القاعدةاإلرهابي يف ريفي إدلب اجلنوبي ،والالذقية
الشمالي الشرقي ،واإلقرتاب من تأمني الطريق األخرية،
وإعادته اىل اخلدمة .فكاد أن يؤدي ذلك اىل انهيار ما تبقى
من معاقل التنظيمات اإلرهابية املدعومة من أنقرة ،واملتشرة
يف الشمال السوري يف املناطق احملاذية لرتكية ،حبسب تأكيد
مصادر ميدانية .بالتالي فإن هذا التقدم ،وهذه اإلجنازات،
وضعا الدور الرتكي يف سورية برمته على احملك ،اىل حد ضمور
نهائي يف اجلارة األقرب.
شكل
هذا الدور يف
ٍ
ٍ
ت السورية،
وأمام هذا املتغري امليداني ،الذي فرضته القوا 
ن جبنوده اىل التدخل
دفع الرئيس الرتكي رجب الطيبأردوغا 
ً
مباشرة يف القتال اىل جانب اجملموعات اإلرهابية املسلحة،
ملنع إنهيارها ،فحاول هؤالء اجلنود تعزيز تواجدهم يف الشمال
لوجسيت لإلرهابيني ،خارج
دعم
السوري ،من خالل إقامة مراكز
ٍ
ٍ
نقاط املراقبة املتفق عليها ضمن إتفاق سوتشي ،فنقل األتراك
اىل هذه املراكز ،األسلحة الثقيلة والذخرية ،يف حماولة لشد أزر
اجملموعات التكفريية املسلحة .أضف اىل ذلك ،إنغماس اجلنود
األتراك يف القتال يف صفوف «النصرة» وملحقاتها .عندها
قام الطريان احلربي للتحالف السوري -الروسي باستهداف
اجلنود املذكورين أخريًا ،واملراكز الرتكية اللوجستية ،فكبدهم
عشرات اخلسائر يف األرواح ،وعدد كبري من املعدات .ويف
الوقت عينه ،تابعت وحدات اجليش السوري تقدمها يف
أرياف محاه ،حلب ،والالذقية .كذلك طوقت العديد من نقاط
املراقبة الرتكية ،للجم دورها التخرييب يف سورية ،على حد
تعبري املصادر امليدانية .أثر ذلك ،ووفقًا للمثل الشعيب «ما
اجلمال» ،إتهم النظام الرتكي
فيك على اجلمل ،ديرها على
ّ
القوات السورية ،باستهداف جنوده ،يف حماولة منه ،اهلروب
ٍ
كدولة عظمى .الن الرتكي
من املواجهة املباشرة مع روسيا،
ٍ
ٍ
مباشرة معموسكو.
مواجهة
يدرك متامًا ،عواقب أي
وكعادته أطلق أردوغان سي ًال من التهديد والوعيد لدمشق،
حلفظ ماء وجهه يف الداخل الرتكي ،حبسب رأي مصادر
سياسية سورية .وجتزم بدورها أن ليس أمام الرئيس األتراك،
إال التفاهم مع الروس ،عرب تفعيل إتفاق سوتشي ،ولكن بعد
تعديله ،بسبب املتغيرّ امليداني ،الذي فرضه اجليش السوري
يف مشال البالد وسواها ،بعدما أصبح على متاس مباشر مع
اجلنود األتراك .وتتوقع املصادر أن يتم التفاهم على إنهاء
اإلرهاب نهائيًا على امتداد األراضي السورية ،خصوصًا أن
هناك تصميمًا وأصرارًا سوريًا – روسيًا – صينيًا على ذلك،
وليس أمام أردوغان أي فرصة أخرى ،على حد قول املصادر
األخرية .وترجح أن يلحظ «تعديل سوتشي» املفرتض واملرجتى،
تنظيم احلدود بني سورية وتركيا ،خصوصًا التفاهم علىالوضع
ين والتواجد العسكري يف املناطق احلدودية بني البلدين.
األم 
ويف السياق عينه ،توافق مصادر يف املعارضة السورية
بدورها ،على ما ورد آنفًا ،يف شأن حتمية التفاهم الروسي
– الرتكي يف اجلارة األقرب ،مؤكدة أن أنقرة تدرك متامًا،
أن هناك تسليم غربي لدور روسيا يف سورية ،وقد يضع
الغرب ملساته األخرية على أي تسوية إلنهاء الصراع فيها ،ولن
تأخذ حيز التنفيذ ،من دون موافقة دول الغرب ،ويف مقدمها
الواليات املتحدة األمريكية ،ولكن على ما يبدو فإن إدارة
امللف السوري خارجيًا ،حتديدًا يف أي تسوية مرتقبة مع الغرب،
منوط مبوسكو ،بالتالي ال مفر من تفعيل إتفاق سوتشي ،ختتم
املصادر املعارضة.
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كـتابات

وج ٌد ألسرار
الكشوف جواد غلوم :تغريد ٌة
ِ
ٌ
شعرية
طاعن
لشيخ ٍ
ٍ
يف العشق

ال َت ْـب َ
ـخـسوا ْ
ــر ٍم
عـش ِـقـي عـلى َه َ

شْ
ــلي من َ
ــن
َف َ
الصبــا َد ْي ُ
ـطــر ّ
ــع َّ

احلــب ِظ ِّ
ــلـي فـي مـدى عـمري
ّ

وب َ
ــش ْـيــَب ِ
ِب ِ
ــف ُ
أذن
ــتـــي ُ
ــوتـــي ِ
ــت ّ

أنــا للــجــمــال ِ
ــحــِر ِه
نـــذر
وس ْ
ٌ

لألن َ
أنــا ُ
ـــن
ـوثـــة ان َب ْ
ــي ُ
ــدت َع ْ

الصدق فــي َقــلــيب َغــدا َ
مثــال

ِ
الكشوف
وجد ألسرار
ٌ
ّ
أظلين ..
َ
ِ
ــسـتــتـــرا
أحـب
ان
أنــا ْ
أحب ُم ْ
ّ
ّ
فشهدت أنثى من عريش
ُ
ُ
والـصـون
سري احلفظ
ّ
وحييط ّ
ِ
الوقت

ــيــن
ـويــين الكـذب
ال ْ
َ
والـم ْ
حي َـت ْ

أدعــو اللقــاء يـكـون مؤنسـنـــا

تدلي
بالعنب
ْ
ــيـــن
مسراء تهطل من خناع ال يـستـساغ
ْ
الــهجــر والـَب ْ
َ
بح
ّ
أبــدا
أنـــــا
الص ِ
للــيــقــيــن َمــــالذه َ
ْ
بيضاء الرؤى..
األصحاب لو ُّ
ظـنـوا
تسم ُعـوا
ال
َ
َ
اليامسني
فإذا بطيف
ِ
ــق َلــِب ٌ
ــساب ٌ
ــق
ــنـيــن ُم ِ
أنــا َ
للح ْ
مير يف بال الطريق محائمًا
ّ
دوما ُ
أفــوق ّ
النـاس لـو َح ُّـنـــوا

تشتد يف ناي املدى
ّ
ــنـع ِ
ص ْ
مـائــدتـــي
ّ
إن الـلذائــذ ُ
وتهز توقيت
القصب
ّ
ْ
سبح بالقصيدة سلوى املذاق ُ
وك ْ
الـمــن
ــه
ـه ُ
ــن ُ
ّ
وجد
يا
ُ
ّ
ّ
كل أمساء األنوثة واترك فــقـواعد العــشـاق من َق ِ
ــلمــي
َ
التأويل
س ُّ
ــنــوا
يدعونين الدستــور لو َ

خميلة
ينمو يف
الصالة إىل
ّ
ّ
ّ
الطيوف جماز ٍ
بنت
الســلم واألمن
ّ
الشــتــد فـــينـا ّ
ّ
الظلي يف
أثخنت بالغامض
ْ
ــهــروا
إن َج َ
يا حـبـذا العشاق ْ

ـح ِف َ
احلــب ْ
ــكــرا
عقــل ِ
راج ٌ
ُّ
أوهلا
سكر البياض فكان ّ

ّ
تاج
الن ُ
السبب
وكان آخرها
أحرى بهم ان يضحكوا طربا
ْ
ُ
القصيدة حنو
فلرتفع هذي
ْ
ّ
وتـحـثهم فـينوس أن َ :غ ّ
ــنوا
أقدام ّ
الل
الظ ِ
ْ
ـب
ـــهار بــال ُح ُج ٍ
ُّ
احلــب إش ٌ
ّ
خالخيل
املعنى
تقلد
عـيب على الـعشاق لو ُج ّ
ــنوا
ٌ

ــن
حتيا بــه الربكات
ــم ُ
والي ْ
ُ

إىل جاللة آخر
الوضوح
هوى
إن الشيخ دون
ً
من قال ّ
أدب
العنقود عرشًا من
ْ

الس ُّن..
مـحمد عـامر األحـمد  -سورية ينمو اجلوى لو شاخت ِّ

السالح األقوى يف العامل..
كيف نعاجله؟!

يتجه العامل حنو التصعيد
اإلعالمي املخيف الذي ال
أساس له على ما يبدو وال
يأتي أي خطر منه ال بشكل
وال بآخر اال وهو مرض
الكورونا الذي ال يظهر
يف مجيع البلدان املتقدمة
واحلديثة ،اليت هى نظيفة
اهلواء واملاء والغذاء واليت
تكرر مياه الصرف الصحي
قبل رجوعها إىل البحر،
وجترب املعامل لرتكيب فالتر
لتنظيف السموم
خاصة
املداخن
من
املنبعثة
الكثيفة  ،وايضًا جترب
مصانع السيارات لرتكيب
عدة فالتر لكل سيارة من
اجل تنظيف السموم الناجتة
عن الوقود احملروق ومنع

ثاني أوكسيد الكربون من التسرب إىل اهلواء
بكميات كبرية ..ولكن بالنسبة إىل األمراض
الناجتة عن التلوث يف بعض البلدان الصناعية
فمن املمكن ان نرى أمورا كهذه يف بلدانهم
فقط ،ولكن أين هى املشكلة األوىل يف هذا
اجملال؟
من املعروف جدًا انه يف بعض البلدان
الصناعية يف العامل الثالث ينبعث عن املعامل
اخطر انواع
الكبرية واملعامل الكيماوية
التلوث املناخي والسموم اليت تؤثر سلبا
على صحة أالنسان مباشرة ،ويف الوقت ذاته
ال احد يعلم كم هو عدد أنواع السموم يف
هذه املعامل وأنواع اجلراثيم واملكروبات اليت
تتصاعد من الدخان والغبار املنبعث منها يوميًا
والذي يقضي على الصحة وجهاز املناعة عند
األطفال وكبار السن.
ويف هذه األيام فان اكرب دولة صناعية يف
العامل هى الصني ،وكمية التلوث البيئي فيها
تعادل  ٨٥باملئة ،والنها
تصدر اكثر من ٦٠
ّ
باملئة من أنتاجها احمللي إىل مجيع الدول العامل
املتقدمة ومجيع دول العامل الثالث  ،والصني
هي الدولة الوحيدة اليت بنت املاليني من
املعامل واملصانع يف داخل البالد ،لتشغيل
اليد العاملة اهلائلة اليت تعد مبئات املاليني
واليت هلا يف أي دولة من دول العامل.
ذهبت ،يوما ،اىل الصني إىل العاصمة بيجني
وكان ضباب شديد يف ذلك اليوم فقلت
للسائق ما ابشع هذا الضباب الكثيف الذي
حيجب عنا الرؤية فقال لي سائق التاكسي ال
يا عزيزي هذا ليس ضبابا ولكنه دخان ابيض
من غري رائحة ومن كثافة التلوث الذي يتصاعد
من املعامل يظهر لك كالضباب ويبقى لعدة
أيام وكل مدة يزداد عن األخرى ..وأكثر
الناس هنا تعاني من أمراض جهاز التنفس
وامراض الصدر املزمنة واملستعصية..
هذا هو السبب الذي يفتح الطريق جلميع
األمراض ،وهو املؤثر على صحة اإلنسان..
فعندما يكون جهاز املناعة ضعيفا فان إي
مرض ،ولو كان بسيطا ،من املمكن يؤدي
إىل موت صاحبه..
فالسبب األول الذي تعاني منه الصني حاليًا
هو كثافة التلوث اخلطري الذي يقتل املاليني
من الناس سنويًا بأنواع عديدة من األمراض
اجلديدة ،اليت تنتج عن شدة التلوث يف املاء
واهلواء والعديد من األطعمة احمللية ،وهناك
اكثر األمراض القاتلة يف الصني اليت هى
اهم واخطر من مرض الكورونا بكثري نذكر
منها سرطان الرئة وسرطان املعدة وسرطان
الريقان احلبشي وسرطان الدم وسرطان

الكبد  ،هذه األمراض حتصد ماليني األرواح
فلماذا ال احد يتكلم عن خطورة
سنويا..
هذه األمراض الفتاكة ،وهناك تعتيم كبري
من جلنة مراقبة الصحة الدولية والعاملية حول
مراقبة تلوث البحور واألنهر واهلواء والتجارب
احلربية الكيماوية والسيارات ومجيع وسائل
النقل والطريان والبواخر واألسلحة السامة
واجلرثومية.
ولكن يقال جمددًا بأن مجيع هذه األمور حتت
املراقبة احمللية والدولية والعاملية ،حتت
شعار ozone protection and environment
 safetyالن مجيع هذه األزمات حتصل دائمًا يف
دول العامل الثالث ،وإن شاء اهلل نصل إىل
اهلدف املنشود واحلل السريع لكي نتخلص
من هذه األمراض عن قريب بدعم البحوث
والدراسات املربجمة ،من اجل ان اجياد مناخ
افضل وطريقة للعيش حديثة جدًا وحياة ارقى
وأنظف من املاضي بكثري ،ونتمنى هلم الشفاء
والقضاء على جذور املشكلة األساسية ،ومن
الشيء الذي يعانون منه وهو تغري املناخ
والتلوث والسموم يف اجملارير اليت تأتي من
املعامل احلرارية وغريها ،وعالوة على ذلك
تلوث اهلواء وماء الشرب وزيادة النفايات
واملواد الكيماوية يف األنهر والبحور ،وايضًا
لعدم وجود معامل تكرير وتعقيم يف مجيع
دول العامل الثالث حيث ان هذا الشيء
خيلق مضاعفات عديدة وامراضا جديدة على
صحة اإلنسان وعلى مجيع أنواع مسك البحر
واخلضار واألشجار والنباتات اليت تأكل منها
املواشي والشعوب ومجيع سكان األرض..
وإذ صح التعبري فان غالبية الناس تتأثر
من عدوى األمراض السريعة االنتشار متل
الريقان واإلنفلونزا والرشح وامراض جهاز
التنفس ،ومجيع هذه األمراض تنتقل بواسطة
املواصالت السريعة أي مثل الطريان واماكن
التجمعات العامة مثل املطاعم والسياحة
واألسواق التجارية اململوءة باملارة واليت
تعج بالسكان ،وايضًا املدارس واجلامعات
واملنتجعات السياحية وغريها ،والتجنب من
شراء بعض السلع الغذائية اليت ال حتمل عالمة
اجلودة واملراقبة العاملية International’s،
.standards quality
اننا نطلب من اهلل أن ميطر علينا من رضاه وميد
هلم يد املساعدة ويفتح بصرهم وبصريتهم
لكي يعود كل شيء على ما يرام ونتمتع
حبياة افضل.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

الرئيس عون :اليوم بداية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

رد األخري
التمييزي القاضي غسان عويدات ،جتميد قرار إبراهيمّ ،
بالقول« ،هذا األمر هو ّ
حق لعويدات ،واألمور تسلك يف جمراها
القضائي».
 - 3وكان النائب املالي القاضي إبراهيم قضى بوضع إشارة (منع
تصرف) على أصول عشرين مصرفًا لبنانيًا ،وتعميمها على امالك
رؤساء وجمالس إدارة هذه املصارف.
 - 4وعليه أعلنت مجعية املصارف ان اليوم يوم عمل عادي يف
املصارف.
 - 5واعترب مرجع قانوني ان اجراء القاضي إبراهيم ينطوي على تدبري
عما إذا كان القرار قانونيًا أو غري قانوني.
وقائي ،بصرف النظر َّ
 - 6وبالتزامن كان قانون موازنة العام  2020يصدر يف اجلريدة
الرمسية ليصبح نافذًا.
ووصعت مصادر مطلعة هذا «التعطيل» لقرار القاضي ابراهيم يف
اطار الصراعات السياسية ،حيث ان العديد من القضاة مسيسون
وهم يتبعون مرجعياتهم السياسية يف اي قرار يتخذونه ،ولذلك فانه
ال بد من «نفضة» جذرية للسلك القضائي وابعاده عن السياسة.

جلسة «اليوروبوندز»

وكان جملس الوزراء قد مهد يف جلسته األسبوعية ،للجلسة اليت
سيعقدها السبت (اليوم) لبت القرار بالنسبة إىل استحقاق سندات
«اليوروبوندز» املفرتض يف التاسع من آذار احلالي ،أي يوم االثنني
(بعد غد) ،حيث أبلغ رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون الوزراء
يف مستهل اجللسة بأن احلكومة ستجتمع يف األوىل من بعد ظهر
اليوم السبت يف القصر اجلمهوري ،لدرس االوضاع املالية ومسألة
«اليوروبوندز» الختاذ القرار املناسب يف شأنها ،على ان يسبق
اجللسة اجتماع مالي موسع حيضره الرؤساء عون ونبيه بري والدكتور
حسان دياب والوزراء املعنيون ملناقشة اخليارات واملوقف الذي
سيتخذ .وعلم ان الرئيس دياب هو الذي سيعلن املوقف من قصر
بعبدا بعد اجللسة.
وعلم ان االجتماع املالي سيضم اىل الرؤساء الثالثة ،نائبة رئيس
احلكومة وزيرة الدفاع ووزيري املال واالقتصاد وحاكم مصرف لبنان
ومجعية املصارف واخلرباء االستشاريني.
واستمع جملس الوزراء خالل اجللسة اىل اخلرباء املاليني والقانونيني
الذين تعاقدت معهم الدولة من شركيت «الزارد» املالية و»كلريي
غوتليب» القانونية ،ملواكبة البحث يف ما يتعلق بسندات
«اليوروبوندز» ،ومبا يضع الوزراء يف جو اخليار املتخذ وانعكاساته،
وعرض اخلرباء اخليارات املطروحة امام احلكومة ،واليت يف ضوئها
سيتم اختاذ القرار يوم السبت.
وفهم ان اخلرباء سيعودون لالنضمام إىل جملس الوزراء اليوم،
الستكمال البحث ،من دون ان حتسم املعلومات احتمال الوصول
سيصار إىل متديدها إىل
إىل قرار يف هذه اجللسة ،ويف هذه احلالة ُ
األحد ،علمًا ان كل اخليارات املطروحة صعبة.
وعلم ان عرض اخلرباء استمر حنو ربع ساعة ،وتناول العموميات ومل
يتطرق اىل التفاصيل ،وانه جيب اختاذ بعض االجراءات االصالحية
والقرارات السريعة ،على ان يقررها جملس الوزراء .وحتدثت
املعلومات عن ان بعض االجراءات ستكون صعبة او غري شعبية يف
بعض اجملاالت.
ومن القرارات املهمة ايضًا ،إقرار مشروع قانون يرمي اىل رفع
السرية املصرفية عن كل من يتوىل مسؤولية عامة باالنتخاب او
بالتعيني ،وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية يف
املصارف والصناديق واجملالس على انواعها ،واجلمعيات السياسية
وغري السياسية ووسائل االعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة
والرقمية ،وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات.

رفع السرية املصرفية

وكانت وزيرة العدل ماري كلود جنم تولت عرض املشروع ،وجرى
نقاش حوله ،وتقرر فصله عن الشق املتعلق بالتهرب الضرييب،
وعلى ان يطبق على كل من حتمل املسؤولية منذ العام  ،1991وعلى
اعتماد آلية للمحاسبة يف حال ظهر متورطون ،ومراسيم تنظيمية
للضرورة ،وفهم ان إلغاء السرية املصرفية لن يطبق على اجلميع
بل على الذين تسببوا بالفساد ،وقد ُيصار اىل دمج مشروع القانون
هذا مع باقي االقرتاحات واملشاريع احلكومية السابقة املوجودة يف
اجمللس النيابي لتحضري مشروع واحد يف اطار مكافحة الفساد
ومالحقة الفاسدين.
واوضحت وزيرة االعالم منال عبد الصمد «ان املقرتحات اليت تقدمت
بها احلكومة ختتلف بعض الشيء عن املشاريع املوجودة لدى اجمللس
آخر
النيابي ومتت اضافة بعض النقاط اليها ،وأن هناك مشروعًا َ
يتعلق مبوضوع التهرب الضرييب سيتم طرحه االسبوع املقبل».
ووصف الرئيس دياب مشروع القانون بأنه «اجناز مهم للحكومة
اليت لن ترتاجع عن قرارها مبحاسبة أي مسؤول عن االنهيار املالي
واالقتصادي واملعيشي»..ولالسبوع الثالث على التوالي ،محل
الرئيس دياب على «من يريد خنق البلد وقطع شرايينه ومنع احلكومة
من انقاذه» ،مكررًا «خياره حبمل «كرة النار» واستمراره يف مهمته
الوطنية من دون ان يتأثر بكل التهويل الذي ميارسونه»( .مزيد من
التفاصيل على الصفحة )3

أزمة أصول املصارف

وبعيدًا من جملس الوزراء ،أو رمبا على متاس مباشر باستحقاق
أول قرار قضائي من نوعه يف تارخيه
«اليوربوند» ،شهد لبنان أمس ّ
االقتصادي ،وسط أزمة مصرفية ومالية ومعيشية خانقة متثلت يف

قرار النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة «منع
تصرف» على أصول واحد وعشرين مصرفا لبنانيا وإبالغها اىل
املديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة
السري واآلليات وحاكمية مصرف لبنان ومجعية املصارف وهيئة
األسواق املالية.
كما عمم منع التصرف على أمالك رؤساء وجمالس إدارة هذه
املصارف.
ووصف النائب العام املالي القرار بأنه «ملف كغريه من امللفات
القضائية اليت يتابعها ،مشريًا إىل أن التصرف باألصول يعين
بكل بساطة أنه ممنوع التصرف باألسهم والعقارات والسيارات
واملمتلكات واملباني» ،موضحًا بأن اهلدف ليس فقط محاية أموال
املودعني ،وإمنا ان حتدث هزة كبرية للمصارف ،عنوانها انه «ليس
من أحد منكم فوق الغربال».
ّ
وأكد إبراهيم انه سيتابع التحقيقات مع ما ُتبقي من أصحاب ورؤساء
جمالس إدارة ،وحبيث ال تتعلق فقط باالشخاص بل بطلب املزيد من
الوثائق واملستندات الستكمال التحقيق ،يف موضوع تهريب األموال
وبيع سندات «اليوروبوند» وجتميد أموال املودعني.
وفهم ان اخلطوة اليت اختذها القاضي إبراهيم ،استندت إىل ان
التحقيقات اليت أجراها قبل يومني مع عدد من أصحاب ورؤساء
جمالس إدارة جمموعة من املصارف ،أظهرت ان هؤالء خالفوا قانون
النقد والتسليف يف ما خص التعامل مع املودعني ،وان كانت مسألة
بيع سندات «اليوروبوند» إىل مؤسسات أجنبية ،ال تدخل يف إطار
خمالفة القانون.

ارتدادات الشارع والسياسيني

اال ان اخلطوة جتاوزت «اهلزة» اليت ارادها القاضي إبراهيم ،إىل
ما يشبه «الزلزال» املصريف والسياسي ،خصوصًا وأنه كان هلا
ارتداداتها يف الشارع ،حيث نفذت جمموعة من احلراك اعتصامًا امام
مقر مجعية املصارف يف وسط بريوت ملطالبة القاضي عدم الرتاجع
عن قراره القضائي حبق أصحاب املصارف ،والتنديد بالسياسات
املصرفية املتبعة واليت تطال صغار املودعني.
وتزامن االعتصام مع جتمع عشرات من الناشطني امام مصرف
لبنان يف احلمرا للغاية نفسها ،وهتفوا ضد السلطة بعد حتميلها
مسؤولية االنهيار احلاصل ،وطالبوا بانتخابات نيابية مبكرة ،وحماسبة
الفاسدين واسرتجاع األموال املنهوبة واملهربة .كما افيد عن انطالق
مسرية من ساحة انطلياس باجتاه جل الديب ،حتت شعار «ال ثقة
باحلكومة» ،يف حني قطع عدد من ناشطي احلراك طريق البحصاص
عند مدخل طرابلس باالطارات والعوائق احتجاجًا على ارتفاع سعر
صرف الدوالر وتردي األوضاع املعيشية.
لكن ردة الفعل السياسية ،مل تكن على مستوى تطلعات الشارع
واحلراك ،حيث ترددت معلومات بأن قصر بعبدا مل يكن راضيًا على
ما حدث بالنسبة لقرار القاضي إبراهيم ،وان الرئيس عون كان
يفضل ان يتابع القضاء «احلديث» مع املصارف ،من دون الوصول
إىل «وضع إشارة منع التصرف» على أصول  21مصرفًا لبنانيًا.
ويف حني اجتمع الرئيس دياب باملدعي العام التمييزي القاضي
غسان عويدات ،للتشاور يف املوضوع ،مع بدء ظهور ارجحية
ّ
السرتداد قرار إبراهيم ،ألنه مل يسبق لعويدات ان اطلع عليه ،مبا
بري
يف ذلك حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،حرص الرئيس نبيه ّ
على نفي ان يكون وراء قرار القاضي إبراهيم ،مؤكدًا ،حبسب ما
جاء يف بيان ملكتبه اإلعالمي ،انه «مل ولن يتدخل يف عمل القضاء
يف يوم من االيام» ،مشريًا إىل ان كل ما اوردته بعض شاشات
التلفزة يف هذا اإلطار غري صحيح مجلة وتفصي ًال.
لكن املوقف األقوى رفضًا لقرار إبراهيم جاء من الرئيس سعد
احلريري ،الذي اعترب ان «وضع اليد على املصارف بالطريقة اليت
جرى اإلعالن عنها انقالب على النظام االقتصادي وخطوة تعيد لبنان
إىل زمن األنظمة الشمولية» ،وقال عرب «تويرت»« :قرار القاضي
إبراهيم رسالة سياسية شعبوية غري حمسوبة النتائج ال على مستوى
حقوق املودعني صغارًا وكبارًا ،وال على مستوى ثقة األصدقاء
واألشقاء بلبنان».
اما رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط ،فوصف قرار
إبراهيم بأنه «بداية خطة لتأميم املصارف وغري املصارف ،يف بلد
فيه ازدواجية سلطات».
وقال« :يبدو ان املطلوب دفن لبنان الكبري يف مناسبة املئوية».
ويف تقدير مصادر مالية ان القرار القضائي مبنع التصرف وضع
مصري استحقاقات «اليوروبوند» امام إشكاالت جديدة بات معها
اخليار بني التأجيل والتسديد أكثر صعوبة ،ال سيما وان التطورات
على الصعيدين املالي والسياسي تتجه إىل املزيد من التصعيد حنو
مفرتق جديد يزيد من حدة األزمة السياسية واحلكومية بنوع خاص،
بدت ترمجته الفعلية على األرض بوصول سعر الدوالر يف السوق
املوازية إىل رقم قياسي جديد.
وازاء ردود الفعل السلبية سياسيًا كان من الطبيعي ان حتمل
تطورات الليل ،مؤشرات حنو طي الصفحة ،إذ بعد اتصاالت جرت
بني رئيس مجعية املصارف سليم صفري والرئيس عون ،التقى وفد
غسان عويدات بعد اجتماعه بالرئيس دياب يف
من اجلمعية القاضي ّ
السراي ،فوعد القاضي عويدات مبراجعة القاضي إبراهيم للبحث يف
قرار «منع التصرف» كما يف مسألة املشاورات اجلارية لدى مجعية
املصارف اليت اقرتح بعض أعضائها اإلضراب اليوم وغدًا ،إال ان
التوجه انتهى إىل إلغاء فكرة اإلضراب ،واالكتفاء بتعليق املعامالت
املصرفية على اختالف أنواعها من عمليات القبض والدفع ال سيما
ميس احلاجة إىل السحوبات األسبوعية والشهرية املقننة اليت
ما
ّ
تعتمد عليها غالبية فئات الشعب ،لكن اجلمعية أعلنت لي ًال ان اليوم
سيكون يوم عمل عاديًا».
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والفعل ،عقد اجتماع يف قصر العدل بني القاضيني عويدات وابراهيم،
قرر على اثره املدعي العام التمييزي جتميد قرار املدعي العام املالي
ّ
ومفاعيله إىل حني درس تأثريه على النقد الوطين وعلى املعامالت
املصرفية وأموال املودعني وعلى األمن االقتصادي.

روسيا تعلن االتفاق...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

نصه وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف« :لقد اتفقنا على
ما يلي :أو ً
ال وقف مجيع األعمال العدائية على امتداد خط التماس
يف منطقة خفض التصعيد يف ادلب اعتبارًا من منتصف ليلة 6
آذار ،ثانيًا إنشاء ممرين آمنني بطول  6كيلومرتات إىل الشمال و6
كيلومرتات إىل اجلنوب من الطريق السريع .»M4
ووفقًا للمذكرة «جيري االتفاق يف غضون  7أيام على معايري حمددة
إلنشاء املمر اآلمن من قبل وزارتي الدفاع الروسية والرتكية»،
كما تؤكد املذكرة على «تصفية كل اجملموعات اإلرهابية يف إدلب
املدرجة على الئحة جملس األمن الدولي».
باإلضافة إىل ذلك ،مت االتفاق على أنه يف  15آذار اجلاري« ،سيتم
تسيري دوريات روسية تركية مشرتكة على طول الطريق السريع
 M4من قرية طرمبة على بعد كيلومرتين إىل الغرب من سراقب إىل
قرية عني اهلرب».
وقال الفروف إن هذا الربوتوكول اإلضايف إىل «اتفاقية سوتشي»
سيدخل حيز التنفيذ من حلظة التوقيع عليه يف موسكو بـ 3نسخ،
ّ
لتوقع بعد ذلك الوثيقة ،من قبل
الروسية والرتكية واالنكليزية،
وزيري الدفاع يف البلدين.
من جانبه ،أعلن الرئيس الروسي التوصل إىل «الوثيقة املشرتكة»
حول الوضع يف إدلب بعد اجتماعات استمرت لـ 6ساعات.
وأضاف يف مؤمتر صحايف مشرتك مجعه بنظريه الرتكي ،بعد قمتهما
حول سوريا ،أنه «مت االنطالق من ضرورة االلتزام مببادئ استقالل
سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وعدم إضعاف حماربة اإلرهاب»،
مشريًا إىل أن العمل الذي قام به أعضاء الوفدين انتهى «بنتيجة
إجيابية».
بدوره ،أعلن الرئيس الرتكي أنه بدءًا من منتصف هذه الليلة سيتم
إقرار نظام وقف إطالق النار على أن تليه خطوات أخرى ،مضيفًا
أن «سيكون للجانب الرتكي احلق يف الرد على اي اخرتاقات لوقف
إطالق النار».
واعترب أن املسؤولية األوىل تقع على عاتق قوات اجليش السوري
اليت «انتهكت اتفاق سوتشي» ،مشددًا على أنه كان من الضروري
«صياغة وضع جديد يف إدلب يف ضوء التصعيد األخري».
وقال إردوغان»هدفنا الرئيس يف إدلب إحالل التهدئة يف هذه
املنطقة ،لكن النظام السوري يريد وضعنا يف موقف ال حنسد
حد قوله.
عليه» ،على ِّ
واشار الرئيس الرتكي إىل أن عالقات بالده مع روسيا هلا تاريخ
طويل ميتد لقرون ويقوم على التعاون املتبادل ،الفتًا إىل أن
التعاون بني البلدين هو «تعاون غري مسبوق ،ويساهم يف حل
املشكلة يف إدلب وشرق الفرات».

كوشنري :سنوافق على...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

راض جدًا عن الطريقة اليت تقبل بها اجملتمع الدولي «صفقة
القرن».
وأبلغ جاريد كوشنر ،صهر ومستشار الرئيس األمريكي دونالد
ترامب« ،جملس الشيوخ» األمريكي أن «واشنطن ستوافق على
ضم أراض من الضفة الغربية إىل سلطة االحتالل يف حال مل يعد
الفلسطينيون إىل طاولة املفاوضات يف غضون أشهر» ،حبسب ما
نقله موقع «اكسيوس» األمريكي عن مسؤلني يف البيت األبيض،
وحبسب ما أعلنته «قناة  »13اإلسرائيلية أيضًا.
وأعلن كوشنر أمام جلنة الشؤون اخلارجية يف «جملس الشيوخ»
األمريكي ،أن البيت األبيض عرض «صفقة القرن» يف حماولة
«لتغيري الوضع الراهن» ،معتربًا أن «الوضع الراهن يتعلق بالعملية
ن بتلقي مليارات الدوالرات من دول 
اليت يستمر بها الفلسطينيو 
ل تستمر بتوسيع املستوطنات يف الضفة الغربية
العامل ،وإسرائي 
دون أي تقدم حنو حل النزاع».
وقال كوشنر أمام أعضاء «الكونغرس» إن البيت األبيض «راض من
الطريقة اليت تقبل بها اجملتمع الدولي صفقة القرن» ،مشريًا إىل أنه
طتلقى عددًا من الرسائل اإلجيابية من عدد من الدول العربية».

واشنطن :على ايران...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بوضوح وبصوت واحد مع إيران.
ودعا وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو ،امس االول اخلميس ،كل
الدول إىل حماسبة إيران على الرتاجع عن التزاماتها مبوجب االتفاقات
النووية الدولية.
وقال بومبيو ،خالل مؤمتر صحايف ،إن عدم إبالغ إيران عن مواد
نووية ُيعد انتهاكًا واضحًا التفاقات حظر االنتشار النووي.
وأصرت إيران على قرارها منع مفتشي األمم املتحدة من الدخول
ملواقع يريدون تفقدها ،لإلجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة بها،
وقالت إن السبب وراء التفتيش مبين على ما وصفته بأنها معلومات
«ملفقة» من املخابرات اإلسرائيلية.
ودعا بومبيو جملس األمن الدولي لضرورة العمل على جتديد حظر
األسلحة الدولي املفروض على إيران ،كما دعا طهران للتعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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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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مـنوعات

يشارك فيها طلبة الفنون والتصميم من  14جامعة لبنانية

من «اهلريسة» إىل السياسة:

كارفور تعلن عن مسابقة لتصميم كيس كيف يسخر العرب من فريوس «كورونا»؟
التسوق الصديق للبيئة اخلاص مبتاجرها

أعلنت كارفور ،اليت تديرها شركة «ماجد
الفطيم» يف لبنان ،عن إطالقها مسابقة بني
طلاّ ب ّ
الصديق
التسوق
اجلامعات لتصميم كيس
ّ
ّ
للبيئة اخلاص مبتاجرها .وتتوجه املسابقة بشكل
خاص إىل طلاّ ب أقسام الفنون والتصميم ،بهدف
اإلبداعية.
منحهم فرصة للتعبريعن أفكارهم
ّ
تشارك يف املسابقة حتى اليوم  14جامعة يف
لبنان ،وتنتظر املشاركني فرصة ربح 1,500,000
ل.ل ،كما سيتم اعتماد ّ
الرابح على
التصميم ّ
مجيع أكياس ّ
الصديقة للبيئة يف فروع
التسوق
ّ
ملدة عام .وعلى الراغبني
كارفور اخلمسة يف لبنان ّ
باملشاركة يف هذه املسابقة مراجعة األقسام
املختصة يف جامعاتهم ،وتقديم تصاميمهم من
خالل االتصال بفريق كارفور على الرقم – 01
( 296300التحويلة  ،)109على أن يتم تقدميها
بقياس  ،A4وآخر موعد للتسليم من ِقبل إدارات
اجلامعات اليت تود املشاركة هو  31آذار .2020
الساتر ،املدير اإلقليمي لدى
وقال جان عبد
ّ
«ماجد الفطيم للتجزئة»« :نسعى من خالل
هذه املسابقة لتوعية الشباب ّ
اللبناني وخاصة
الشباب ّ
ّ
أهمية احلفاظ على البيئة،
اجلامعي حول
ّ
واالستعاضة عن األكياس البالستيكية األحادية
االستخدام مبثيالتها القابلة إلعادة االستخدام،
وتشجيعهم يف الوقت نفسه على اإلبداع والتعبري

عن مواهبهم» .وأضاف« :كما إنها فرصة مثينة
ّ
توفرها كارفور للطالب املبدعني كي يرتكوا أثرًا
إجيابيًا ،وكي ُيعرض العمل الفائز على نطاق
واسع بفضل استخدامه من قبل كارفور لعام
كامل».
وباإلضافة إىل محالتها اليت تهدف إىل احلد من
استخدام األكياس البالستيكية ،تستثمر كارفور
لبنان يف عدة مشاريع من أجل حتسني أثرها على
البيئة ،وذلك متاشيًا مع التزام «ماجد الفطيم»
بتحقيق «احملصلة اإلجيابية» يف استهالك املياه
واالنبعاثات الكربونية حبلول العام .2040
وكانت «ماجد الفطيم» قد أعلنت يف نوفمرب
 2019عن إطالق مبادرتها األوىل من نوعها على
مستوى املنطقة ،لالستغناء تدرجييًا عن املنتجات
البالستيكية ذات االستخدام الواحد يف مجيع
الشركات التابعة هلا حبلول عام  .2025وسوف
تساهم هذه املبادرة بعد تطبيقها بشكل كامل يف
التخلص من املنتجات البالستيكية غري الضرورية
على مستوى الشركة.
ويتضمن هذه االلتزام من جانب «ماجد الفطيم»
التخلص من أكياس البقالة البالستيكية يف
مجيع متاجر كارفور حبلول عام  ،2025وغريها
من املنتجات البالستيكية املعدة لالستخدام مرة
واحدة.

اختار العديد من رواد مواقع التواصل االجتماعي
اعتماد السخرية يف التعاطي مع انتشار فريوس
كورونا ،وذلك بتعليقات تكون يف بعض األحيان
ذات محولة سياسية ،ينتقد من خالهلا هؤالء كيفية
تعاطي دوهلم مع الفريوس ،الذي تسرب إىل
الكثري من الدول يف العامل بينها دول عربية.
وظهر الفريوس يف بادئ األمر يف الصني وحتديدا
يف ووهان يف أواخر كانون األول  2019يف سوق
لبيع احليوانات الربية .وحصد حتى اآلن 2718
من األرواح ،كما أن انتشاره توسع إىل عدد من
الدول العربية ،الشيء الذي جعله حديث الساعة
على مواقع التواصل االجتماعي وسط روادها من
العرب.
وكثريا ما ربط الناشطون العرب على مواقع
التواصل تدويناتهم وتغريداتهم الساخرة حول
الفريوس باملعضالت السياسية واالجتماعية وحتى
الرياضية يف بلدانهم ،والقت هذه املنشورات عموما
إقباال من متابعيهم .وكانت بالنسبة هلؤالء طريقة
ختيم على جمتمعاتهم
لتبديد املخاوف اليت بدأت ّ
من تفشي الفريوس على أراضي بلدانهم ،حبسب
ما ورد يف وكالة الصحافة الفرنسية.
ّ
وفضل رواد مواقع التواصل يف أغلب احلاالت
استخدام هلجاتهم يف التغريد أو التدوين للسخرية
من الفريوس ،وتفاعل املعلقون مع هذه التدوينات
والتغريدات من زوايا خمتلفة .وكان الوضع يف
لبنان مثال حاضرا بقوة فيها ،حيث محلت رسائل
للسلطة يف البلد.
ويف هذا السياق ،اختار علي حيدار أن ينتقد هذا
الوضع بالتغريدة التالية« :لي جاي من الصني
غري مرغوب فيه...عنا كورونا السلطة يف لبنان»،
معلقا على غلق عدد من الدول حدودها يف وجه
السياح الصينني بطريقة فكاهية.
فغرد إدريس كولي ،ويبدو أنه
أما يف املغرب،
ّ
اسم مستعار لصاحب احلساب ،مبونولوغ هزلي حول
«اإلجراءات الوقائية املتحدة يف مطارات املغرب
ضد فريوس كورونا :شرطي احلدود :هل أنت
مصاب بكورونا جواب :ال شرطي احلدود :اقسم
باهلل؟ جواب :حق اهلل العظيم شرطي احلدود :ادخل
مرحبا بك».
من تونس ارتأت «فطومة» أن تستحضر يف
تغريدتها الساخرة «اهلريسة» ،معتربة إياها هزال
مادة مقاومة للفريوس ،إذ كتبت« :شعب يضحك
على خرب كيما هذا بش تغلبوا الكورونا...معانا
ربي والسيدة املنوبية...ربي يفضلها هريسة

أطعمة ومشروبات للوقاية من اإلصابة بفريوس «كورونا»
تساهم بعض األطعمة يف تقوية جهاز املناعة يف
اجلسم وزيادة كرات الدم البيضاء اليت تكافح
العدوى ،وبالتالي حتمي من اإلصابة بالفريوسات
وخاصة فريوس كورونا الذي أصبح حمور قلق
العامل اآلن ،ومن أبرز تلك األطعمة:
 1احلمضيات:حتتوي الفواكه احلمضية على فيتامني «سي»
الذي يساعد على تعزيز جهاز املناعة ،كما يساعد
على زيادة إنتاج خاليا الدم البيضاء ،اليت تعمل
على مكافحة األمراض وااللتهابات ،وال يستطيع
تلقائيا لذلك جيب
اجلسم إنتاج فيتامني «سي»
ً
احلرص على تناول األطعمة اليت حتتوي عليه،
مثل :الغريب فروت ،والربتقال ،واليوسفي،
والليمون.
2الفلفل األمحر:حيتوي الفلفل األمحر على ضعف ما حتتويه الثمار
احلمضية من فيتامني «سي» ،كما أنه مصدر
غين للبيتاكاروتني ،باإلضافة إىل أنه يعمل على
تعزيز جهاز املناعة ملقاومة األمراض اليت ميكن
أن تصيب اجلسم ،وخاصة األمراض اليت تنتشر
بفصلي اخلريف والشتاء ،بسبب نشاط البيكرتيا
والفريوسات.

3الربوكولي:حيتوي الربوكولي على الفيتامينات واملعادن،
ومن أبرزها فيتامينات  Aو Cو ،Eباإلضافة إىل
نسب عالية من مضادات األكسدة واأللياف
األخرى ،ويعد الربوكلي من أكثر اخلضروات
صحة للجسم ،وميكن تناوله بالعديد من الطرق،
ويساهم الربوكلي يف رفع جهاز املناعة يف
اجلسم ملقاومة األمراض.
4الثوم:يساهم الثوم يف رفع مناعة اجلسم للحد من
اإلصابة مبختلف األمراض ،كما أقر املركز الوطين
للصحة التكميلية والتكاملية األمريكي أنه ميكن
أن يساعد على خفض ضغط الدم وإبطاء تصلب
الشرايني ،ويسبب تعزيز مناعة اجلسم بسبب
احتوائه على كميات ُمركزة من املركبات اليت
حتتوي على الكربيت ،مثل األليسني.
5الزجنبيل:يساعد الزجنبيل يف تقليل االلتهابات واألمراض
االلتهابية املصاحبة لبعض األمراض ،باإلضافة
إىل أنه يساهم يف رفع جهاز املناعة باجلسم،
وجعلها تقاوم األمراض ،ويساعد الزجنبيل يف
تقليل الغثيان ،باإلضافة إىل مساعدته يف

نابل والثوم وزيت زيتونة» ،مبعنى أن التونسيني
«تدعمهم ولية صاحلة تدعى السيدة املنوبية،
ويتوفرون على املواد الغذائية احمللية املفضلة
لديهم ملقاومة الفريوس.
أما مواطنتها «أحالم» ،فربطت فريوس كورونا بكرة
القدم ،وقالت يف تغريدة بصيغة اخلرب« :سقوط
أول حالة فريوس كورونا يف تونس واحتسابها
ضربة جزاء للرتجي» (نادي تونسي) .فيما تقول
نكتة يتداوهلا التونسيون أن «الفريوس تسرب
جلسم أحد التونسيني فانتحر الكورونا بسبب
الفقر واهلم» وغري ذلك من املشاكل االجتماعية
اليت يعيشها .ويف اجلزائر ،اختار «بريك حممد»
صورة قوية كطريقة منه النتقاد اإلجراءات
املعمول بها يف بالده للتصدي للفريوس .ونشر
بهذا اخلصوص صورة جلرافة حتفر قربا بعنوان:
«جانب من استعدادات وزارة الصحة يف اجلزائر
ملواجهة فريوس كورونا» .واستخدم مغرد جزائري
آخر عرضا لألزياء للسخرية من الفريوس ،حيث
نشر فيديو لعارضة بلباس يشبه اجملسم العلمي
للفريوس ،وعنونه على أنه «هكذا كان دخول
الفريوس إىل اجلزائر ،وهكذا االستقبال».
مل حتصل التدوينات والتغريدات الساخرة على
قبول من مجيع رواد مواقع التواصل .فـ»حممد
اصبيح الزواهرة» مثال ،اعترب يف تغريدة أن
«أي نكتة حول موضوع فريوس كورونا هي قلة
حياء...ألنه موضوع ليس للسخرية وليس مادة
للدعاية» .كما أن البعض اآلخر أتى مبقولة ،نسبت
إىل ابن خلدون ،عربوا عربها عن رفضهم للسخرية
من فريوس حيصد الكثري من األرواح يف العامل.
وجاء يف املقولة« :إذا رأيت الناس تكثر الكالم
املضحك وقت الكوارث فاعلم أن الفقر قد أقبع
عليهم ،وهم قوم بهم غفلة واستعباد ومهانة
كمن يساق إىل املوت وهو خممور» .هذا االنتقاد
للسخرية من فريوس كورونا مل يتقبله الكثري
من رواد مواقع التواصل ،حيث استغربوا لذلك.
مغرد يلقب نفسه بـ»كاميزاما»« :أريد أن
فكتب ّ
أعرف ملاذا الناس ال حيبون أن ميزح أحد خبصوص
كورونا؟ ما الضرر ملا الواحد يضحك؟».
وكان أحد املدونني رومانسيا يف الرد على مثل
االنتقادات ،واعترب يف تدوينة غرامية أن «حبيبته
فريوس كورونا وقلبه صيين» من السهل التسرب
إليه .أما «يوسف املري» ،أكد على أن العرب عموما
حيبون النكتة« :حنن شعب تعودنا على كل شيء
حتى أخطر األشياء تصبح ابتسامة».

على رفع جهاز املناعة باجلسم ،ويعزز دفاعاته
الطبيعية ضد األمراض ،وميكن إضافة العسل
األبيض له للحصول على أكرب فوائد ممكنة
لتعزيز املناعة ،خاصة عند اإلصابة بنزالت
الربد واإلنفلونزا وغريها من الفريوسات اليت
مؤخرا.
ظهرت
ً
8الكركم:يستخدم الكركم كمضاد لاللتهابات ،كما
يساهم يف عالج التهاب املفاصل والتهاب
املفاصل الروماتويدي ،وحيتوي الكركم على
مادة الكركمني اليت تساعد يف احلد من
اإلصابة باألمراض ،كما تعمل على تعزيز جهاز
املناعة.

تقليل األمل املزمن ،وحيتوي على خصائص
خلفض الكوليسرتول الضار من اجلسم.
6السبانخ:السبانخ من اخلضروات املليئة بفيتامني «سي»
باإلضافة إىل احتوائها على العديد من مضادات
األكسدة والبيتاكاروتني ،ما يزيد من قدرة
اجلهاز املناعي على مكافحة العدوى واألمراض،
ومن األفضل تناوهلا بصورتها الطبيعية للحفاظ
على فوائدها للجسم.
7اللنب:حيتوي اللنب على فيتامني «د» الذي يساعد

9الشاي:الشاي مبختلف أنواعه سواء األخضر أو األسود
على حد سواء حيتوي على مركب الفالفونويد،
وهو نوع من مضادات األكسدة ،ويساهمان
يف رفع جهاز املناعة ليستطيع اجلسم مقاومة
األمراض ،خاصة يف فصلي اخلريف والشتاء.
10الكيوي:حيتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية
األساسية ،مبا يف ذلك الفوالت والبوتاسيوم
وفيتامني  Kوفيتامني  ،Cومن املعروف أن
فيتامني  Cيساهم يف رفع جهاز املناعة،
وزيادة خاليا الدم البيضاء حملاربة العدوى،
وجعل اجلسم قادر على مقاومة األمراض.
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مـراهـقة

مخسة ُطرق ملساعدة املراهقني على تنمية الشعور بتقدير الذات برامج وأنشطة حتسن وتنمي نفسية املراهقة
يواجه املراهقون ُمستويات مرتفعة من القلق والسعي حنو الكمال
وتشجيعهم لتطوير نقاط قواهم ورؤية ما يتجاوز قدراتهم ويساعدهم
على بناء تقدير الذات.
ٌ
ٍ
فاشل باملدرسة .ويبدو لي
وقت معي ،أنا
ال أحد يود اخلروج وقضاء
أن كل أصدقائي سعداء .ال أدري ما خطيب؟
ٌ
شيوعا يف منازلنا ومدارسنا
سلبية كهذه قد أصبحت أكثر
أفكار
ً
ٌ
حيث يواجه املراهقون ً
متزايدا .وتشري الدراسات إىل أن طالب
قلقا
ً
الكليات يف كندا ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة قد أصبحوا
ً
رغبة يف السعي حنو الكمال ،ويقارنون أنفسهم
مع مرور الوقت أكثر
مبعاير غري واقعية.
ملاذا حيدث هذا؟ إننا ال نستطيع اإلجابة ولكننا بتأكيد نعرف أن مثة
ً
نقاط على املراهقني األخذ بها لتحسني صحتهم العقلية والنفسية.
وتشري دراسة للمراهقني للعام 2018م بأن مفهوم الذات «إدراك
ً
فوفقا
والعاطفية.
النفسية
أساسيا يف الصحة
دورا
النفس» يلعب
ً
ّ
ّ
ً
ً
أيضا بالبيئة الصفية
النفسية للمراهقني تتأثر
لدراسة فإن الصحة
ّ
الداعمة والعالقات االجتماعية اإلجيابية ولكن هذا التأثري غري مباشر.
ويبدو أن املفهوم اإلجيابي عن الذات هو العامل األساسي يف معادلة
الصحة النفسية.
ُ
ٍ
جيد حيال نفسها ،فإنها ستكون أكثر
بشعور
التلميذة
فإذا شعرت
ٍ
ً
قدرة على التواصل مع األخرين واالستفادة من الدعم ُ
املقدم يف
املدرسة.
ً
إذا كيف ميكننا التأثري يف الطالب حيال ما يشعرونه حول أنفسهم؟
طلب معقد ،ولكن هنالك العديد من األحباث اليت
وكأنه
هذا
يبدو
قد
ٌ
توفر بعض الدالئل لدعم املراهقني يف حياتهم .هنا مخسة طرق
مفهوم لذات أكثر إجيابية:
ملساعدة الناشئني واملراهقني لتوجه حنو
ٍ
 .1ممارسة التمارين الرياضية
قد تكون مسعت بهذا من قبل حيث يستطيع األطفال االستفادة
ً
ٌ
ميل للجلوس أمام
(وخاصة عندما يكون هلم
من التمارين املنتظمة
الشاشة).
ً
ٌ
ٍ
عاملية أن
لثمانية وثالثني دراسة
مؤخرا
أجري
استعراض
وأشار
َ
ً
النشاط البدني وحده يستطيع حتسني تقدير ومفهوم الذات بالنسبة
ٌ
مسألة
ظاهرا فإن بيئة النشاط البدني
لألطفال واملراهقني .وكما يبدو
ً
مهمة ً
أيضا ،حيث أظهر الطالب الذين كانوا قد شاركوا يف النشاطات
واضحا لتقدير الذات
تطورا
املقامة يف املدرسة والصالة الرياضية
ً
ً
ً
مقارنة مع أولئك الذين مترنوا يف البيت أو يف أماكن أخرى.
وبشكل كبري مبفهومهم حول
يرتبط مفهوم الذات بالنسبة للمراهقني
ٍ
اجلمال املادي وصورة اجلسد .حيث يعد هذا املوضوع من أهم األمور
تدرييب منتظم
برنامج
اليت تشغل الناس .وهلذا فإن احلرص على
ٍ
ٍ
خالل وبعد املدرسة ،ودعم األفرقة الرياضية ،متارين القوة ،اجلري،
اليوغا ،والسباحة من األمور املهمة لتأثريها اجليد ليس على اجلسد
وحسب بل على العقل ً
أيضا.
شكل من أشكال التمارين جيعلنا أكثر
كما أن اخلروج واالخنراط يف
ٍ
ً
وصحة وتأهي ًال.
قوة
 .2الرتكيز على التصاحل مع الذات (وليس تقدير الذات).
عاملي لقيمتك اإلمجالية ،فإن له
وألن تقدير الذات هو تقييم
ٌ
خماطره.
ُ
جيد مبا يكفي؟ ومبن من الزمالء
ما الذي أعمل على إجنازه؟ هل أنا ٌ
أقارن نفسي؟
ترى ما الذي حيدث لو استطعنا التوقف عن احلكم على أنفسنا؟
تشري الباحثة ( )Kristen Neffإىل أن التصاحل مع الذات جيعلنا
ٍ
بلطف وانفت ،وهو البديل املثالي للكفاح املستمر
نتعامل مع أنفسنا
واألداء املوجه واللذان غالًبا ما يتداخالن مع مفهوم تقدير الذات.
ويف دراسة هلا مشلت املراهقني والبالغني الصغار فقد وجدت أن
مبستوى أعلى من التصاحل مع النفس قد
املشاركني الذين يتمتعون
ً
النفسية .ملاذا؟
مستوى أعلى من الصحة
أظهروا
ً
ّ
وذلك ألنهم كانوا متصاحلني مع أخطائهم ،وقد أعربوا عن أنهم
ٌ
«كل منا خيطئ ،ولست
شخص آخر
أي
خيطئون فقط كما قد يفعل ُ
ٍ
أنت وحدك» كما انهم قد تعاملوا مع أنفسهم بلطف كما لو كانوا
ً
«حسنا ال عليك لقد فعلت ما بوسعك».
صديق آخر
يفعلون مع أي
ٍ
ٍ
ٍ
معينة لتحسني التصاحل مع
وطرق
باسرتاتيجيات
ا
مهتم
وإذا كنت
ً
ٍ
ٍ
نظرة على عمل عاملة النفس
الذات بالنسبة للمراهقني ميكنك إلقاء
مؤخرا برنامج (Making Friends with
( )Karen Bluthطورت ()Karen
ً
( ،)Yourselاصنع صداقة مع نفسك ).وقد أظهر املشاركون الشباب
مستوى أعلى
يف هذا الربنامج والذي كان على مدار مثانية أسابيع
ً
ً
ً
أيضا .ولكن إذا كنت ال متلك
إجهادا
إحباطا وأقل
من املرونة وأقل
ً
ٍ
مقربة منك فبإمكانك مشاركة كتاب التصاحل مع
برناجما كهذا على
ً
الذات هذا مع املراهقني يف حياتك.
 .3جتنب املقارنة االجتماعية.
عندما نركز على تقدير الذات ،فإننا منيل إىل الوقوع يف مقارنة
أنفسنا مع األخرين ..فاملراهقون ،على وجه اخلصوص ،غالًبا ما
شخص
خياليا» ويعين ذلك (أن كل
«مجهورا
يشعرون بأن لديهم
ٍ
ً
ً
ً
حساسية جتاه من هم
ينظر إليهم ).باإلضافة إىل أنهم يصبحون أكثر
قريبون منهم ممن حوهلم.
انستغرام ومنصات التواصل االجتماعي ليس بالضرورة أن تساعد.
ً
فقد أشار ٌ
رابطا ما بني منصات التواصل االجتماعي
حبث إىل أن هنالك
ً
واالكتئاب ،القلق ،الوحدة ،وأيضا « »foMOواليت تعين (اخلوف من
بشكل عام ما بني املراهقني).
تفويت الفرص أو احلياة
ٍ
فقد ال حتقق منشوراتهم على عدد اإلعجابات كتلك اليت حتصل عليها
منشورات أصدقائهم ،وقد يشعرون بأنهم مستثنون ،وذلك عند

ً
ً
ممتعا.
وقتت
صورة لبعض الزمالء يقضون
رؤيتهم
ً
ٌ
سليما
ا
خيار
يكون
قد
()Maverick
يدعى
للمراهقات
جديد
تطبيق
ٌ
ً
ً
وأفضل من سناب شات وانستغرام .فعلى منصة التواصل
مثال حيتذى به يدعى
االجتماعي هذه يستطيع املراهقون التواصل مع
ٍ
( ،)Catalystsواكتشاف ابداعاتهم (كتصميم بطلهم اخلارق أو اختيار
خيار لالسرتاحة من مواقع
دائما
شعارهم الشخصي) .وبالطبع هنالك
ً
ٌ
لتواصل االجتماعي.
وبغض النظر عما خيتار أن يفعله املراهقون عرب االنرتنت ،فإن العديد
من املدارس قد ُأسست إلجراء املقارنة االجتماعية .فوضع العالمات،
التصنيف ،وممارسات التقسيم حسب القدرات (وضع الطالب يف
بناء على مستواهم األكادميي) ليس بالضرورة أن يكون
جمموعات
ً
جزءا
ً
جيدا للعوائق ،والبدايات ،واألخطاء احلتمية و اليت تعترب مجيعها ً
طبيعيا من عملية التعلم.
ً
وهنا بعض البدائل اليت تعتمد من قبل املدارس لتقلل من املقارنة
االجتماعية:
– ال جتعل العالمات معروضة على املأل.
فرصا إلعادة مراجعة و حل الواجبات املدرسية.
– أعط
ً
– جتنب التصنيف على أساس القدرات قدر اإلمكان.
– ركز على النمو والتطور الفردي.
– اعمل على تقدير إجنازات الطالب حتى لو كانت صغري.
ٍ
مهارات حمددة.
 .4االستفادة من
إذا أبقيت عينيك مفتوحة على مواهب املراهقني و اهتماماتهم،
رياضي
فإنك تستطيع دعمهم إلدراك قواهم .قد يعتقد ابنك أنه
ٌ
مشروع علمي
مبهرا عند العمل على
سي للغاية ،ولكنه قد يكون
ٍ
ً
ٌ
مدرسي.
ً
مزر يف الصف التاسع واليت
فتاة هادئة ذات
وقد جتد بعد ذلك
ٍ
شكل ٍ
جتلس يف اخللف من الصف .قد تشعر الفتاة بأنها غري اجتماعية ،و
لكنها تبهرك بقصائدها الشعرية.
وقد درست الباحثة ( )Susan Harterمفهوم الذات وتقدير الذات
بالنسبة للمراهقني ألعوام .و تشري ( )Susanإىل أن مفهوم الذات هو
ٌ
نطاق معني .كما أن تقديرنا لذاتنا اإلمجالي أو شعورنا بالقيمة ينحدر
من مثانية جماالت خمتلفة :املنافسة الرياضية ،واملنافسة الدراسية،
والقاعدة السلوكية ،والتقبل االجتماعي ،الصداقة احلميمة ،الطابع
ً
وايضا املظهر اخلارجي اجلذاب.
الرومانسي ،الرضى عن العمل،
ً
حتدث إىل املراهقني يف حياتك ،اطرح عليهم أسئلة كما هي
أولوياتهم وقيمهم الذاتية.
شاركهم استبيانًا مثل ( AIVالذي حيدد نقاط القوة مثل الشجاعة،
االخالص ،والقيادة) ،أو اجعلهم يقومون باختبار أنواع الذكاء املتعدد.
احتفل مبواهبهم ،و اجعل األنشطة و التعليمات يف حدود قدراتهم
قدر اإلمكان.
قد ال يكون من السهل تغري وحتسني قيمة املراهقني الذاتية ،ولكننا
بالفعل نستطيع تسليط الضوء ودعم اجملاالت اليت يبدعون بها
ٍ
بثقة أكرب و أنهم قادرون
وباألخص سلسة املهارات جلعلهم يشعرون
و ملهمون.
ً
(وخاصة الغرباء)
.5مساعدة األخرين
بشعور أفضل حنو أنفسهم عندما
وأخريا فإن املراهقني يشعرون
ٍ
ً
يتواصلون مع االخرين.
ً
ٌ
مراهقا من الواليات
دراسة أجريت يف عام  ،2017مشلت حنو 681
املتحدة -ترتاوح أعمارهم ما بني ال 11و ال  -14قد درست سلوكهم
العاطفي والتعاوني خالل مدة أربع سنوات .و وجد الباحثون أن
مستوى أعلى من
املراهقني اللذين كانوا لطفاء ومتعاونني لديهم
ً
تقدير الذات ،ولكن أولئك اللذين يديرون سلوكهم التعاوني جتاه
منوا يف تقدير الذات.
الغرباء( وليس األصدقاء والعائلة) يظهرون ً
انضممت اجلمعة املاضية مع ابنيت وزمالءها خالل مرحلة «الفعل من
مشروع حتدي تغيري العامل» وقد كلفت معلمة الدراسات االجتماعية،
موضوع عن االستدامة،
( )Tim Owensطالب الصف الثامن باختيار
ٍ
وأن يبحثوا عن احللول و املشاكل املتاحة ،وتنفيذ العمل .وقد قضى
ً
كامل يف تغطية أحيائهم ملناصرة و
هؤالء الطالب املتوسطون يومًا
دعم األشخاص اللذين ال يعرفونهم مثل الالجئني احملليني والشباب
أر
املشردين ،وكذلك احليوانات اليت تستخدم لتجربة املنتج .مل َ
ابنيت وأصدقائها نشيطني و واثقني ومنخرطني مع اجملتمع كهذا
من قبل.
وبشكل فعال دعم مشاريع خدمة التعليم يف
وكبالغني فإننا نستطيع
ٍ
مدارسنا واهتمامات املراهقني يف جمال الدعوة إىل التغري واملشاركة
املدنية.
كما يستطيع املراهقون حول العامل العمل مع املنظمات غري رحبية
ً
ٌ
131دولة.
(منصة رقمية تعزز العمل الفعلي) يف
مثل DoSomthing
ٍ
قضية ما ،وحتديد الوقت
ففي هذه الصفحة يستطيع الشباب اختيار
الالزم ألدائها ،ونوع اخلدمة اليت يودون تقدميها على سبيل املثال:
ٍ
ٍ
شيء
شيء ما ،ومشاركة
وجها لوجه ،حتسني منطقة ،عمل
اخلدمة
ً
ما ..إخل).
عندما ُيساهم املراهقون يف أمور وقضايا أعمق فإنهم يتعلمون
التفكري يف ما هو خارج قدراتهم ،والذي بالنهاية قد يساعدهم
ً
وعزما على اهلدف.
إجيابية وتأهي ًال
ليكونوا أكثر
ً
ومبا أن العديد من املراهقني يعانون من القلق والبحث عن الكمال،
أيا كان ما نظنه بهم.
فقد يكون دافعنا هو السعي وحل مشاكلهمً ،
ولكن النهج األفضل ،الذي نأمل أن يساعد على قلب هذه االجتاهات
املقلقة ،هو تعزيزهم لالستمرار على تطوير العادات العقلية والقوة
اليت ستدعمهم خالل حياتهم.

تعد املراهقة من ( 19 - 10سنة) مرحلة تكوينية فريدة .يتمتع
معظم املراهقني بصحة نفسية جيدة ،فإن تعزيز السالمة النفسية
للمراهقات ومحايتهن من التجارب الضارة وعوامل اخلطر اليت قد
تؤثر على إمكاناتهن يف النمو ليسا ضروريني لسالمتهن خالل فرتة
املراهقة فحسب ،إمنا أيضًا لصحتهن البدنية والنفسية يف مرحلة
البلوغ ،وحبسب الدكتورة أمرية حرباير اخلبرية النفسية هناك بعض
الربامج اليت حتسن وتنمي نفسية املراهقة منها:
شجعيها على ممارسة الرياضة أو تعلم وتطوير اهلواية اليت حتبها
وذللي هلا الصعاب ،فنجاحها يف تلك األنشطة واحتكاكها مبن هن
يف مثل سنها وجتربة نشاطات مل جتربها من قبل ،سيزيد بال شك من
تطورها العقلي والنفسي وقدرتها على حتمل املسؤولية.
اجعليها تشرتك يف برامج للكشافة أو يف معسكر صيفي أو رحلة
للتخييم ،فهن يتعلمن الكثري يف مثل هذه التجارب املختلفة عن
حياتهن العادية اليومية.
حفزيها على تعلم لغة أجنبية جديدة أو تقوية اللغة عندها.
اشرتكي هلا يف مكتبة احلي لغرس حب القراءة يف شخصيتها.
تكلمي معها عن أحالمها وكيف تتصور إمكانية حتقيقها على أرض
الواقع ،وذكريها مبميزاتها وعيوبها وكيفية إصالحها .شجعيها على
اقتناء« scrapbookسجل صور» ،جتمع فيه صورها املفضلة وخواطرها
وأفكارها وذكرياتها ،فستكون خري وسيلة للتعبري عما بداخلها،
وكذلك سيتيح ِ
ِ
لك التعرف عليها من منظورها،
وميكنك القيام بذلك
على موقع scrapbook
 .ابتكري مسابقة يومًا يف األسبوع ،ولتكن مث ًال حتت عنوان «صحايف
ملدة يوم» أو «رسام ملدة يوم».
حتدثي معها عن أهمية حتمل دورها االجتماعي ،سواء كان هذا يف
حميط األسرة ،أو يف حميط اجملتمع الذي تعيش فيه ،فال ينبغي أن
يقتصر التواصل االجتماعي يف حياتها على أصدقائها فقط أو شبكات
التواصل االجتماعي ،بل ذكريها بأهمية التواصل مع اجلد واجلدة
وباقي أفراد األسرة والسؤال املستمر عنهم.
حتدثي معها عن دورها يف اجملتمع الذي تعيش فيه ،وعن واجبها
حنو اجلريان وحنو عامل التنظيف والبائع والسائق وغريهم ،واقرتحي
عليها الذهاب يف جمموعات مع املراهقات من العمر نفسه لتنظيف
احلي وجتميله من باب حتمل دورهن اجملتمعي ،وإعطاء مثا ً
ال للمراهقة
اإلجيابية لغريها.
اقرتحي عليها فكرة العمل مؤقتًا يف فرتة اإلجازة ،أو حتى القيام بعمل
تطوعي يف مجعيات خريية ،أو القيام مبشروع خاص مع أصدقائها جلمع
الطعام واملالبس وتوزيعها على الفقراء يف احلي ،أو القيام بعمل
بأجر رمزي من املنزل كصيانة أجهزة الكومبيوتر ،أو تدريس من هم
أصغر عمرًا مهارات الكمبيوتر أو أي مادة تتميز فيها يف املدرسة،
أو حتى عمل مشروع صغري هلا على اإلنرتنت كبيع التيشريتات أو
األلعاب مث ًال.
شجعيها على عمل جروب أو صفحة تدعو لشيء إجيابي ،كالتوعية
اجملتمعية أو مشاركة اهلوايات أو قراءة الكتب.
شجعيها على مراسلة صديقة من بلد آخر من خالل الربيد أو اإلنرتنت
ِ
رقابتك على نشاطها بالطبع ،فهذا سيزيد من أفق التواصل
بشرط
عندها وسيشجعها على معرفة املزيد عن أماكن أخرى يف العامل.
شجعيها على كسب املال لتستمتع باإلجازة ،فهي حباجة للمال أكثر
يف الصيف عنه يف الشتاء ،فبذلك لن تتعلم فقط قيمة املال ،ولكن
ً
مشغولة وسيكتشف أشياء جديدة يف شخصيتها.
العمل سيبقيها
دعيها تتحمل مسؤولية إعداد وجبة الغداء يومًا واحدًا يف األسبوع ،أو
كلفيها باجللوس مع أخيها أو أختها الصغرى مقابل مكافأتها بشيء
حمبب هلا أو مبقابل مادي بسيط ِ
منك ِ
أنت أو أبيها ،وشاهدي بعدها
كيف ستتعامل معهم ،وكيف ستتحمل مسؤوليتهم وحدها.
دعيها تتحمل مسؤولية تنظيم غرفتها ،وإعادة ترتيب األثاث فيها
بنفسها.
اكتيب جدو ً
ال حمددًا ملهام املنزل ،واجعلي هلا دورًا منتظمًا فيها بشكل
شبه يومي.
ِ
منزلك ،واتفقي معها على أن
ادعي أصدقاءها املقربني حلفلة يف
تنظمها ،وتتوىل إجناز مجيع التفاصيل اخلاصة بها وحدها أو مبساعدة
بسيطة ِ
منك .اقرتحي عليها مراجعة أشيائها واختيار ما ال حتتاج منها،
وعرضه للبيع على أحد مواقع أو جمموعات بيع األشياء املستعملة.
اتركي هلا حرية االختيار يف األمور اليت ختصها وال جتربيها على شيء،
دعيها جترب والتجربة كفيلة بتعليمها.
تناقشي معها حول النظام الغذائي الصحي ،واجعليها تضع نظامًا
غذائيًا
ّ
صحيًا هلا ولألسرة ،فالوعي الغذائي السليم وحتسني أسلوب احلياة
ّ
يساعدها على التطور النفسي والبيولوجي خالل مرحلة املراهقة.
اربطيها دومًا بالطبيعة من خالل اخلروجات والسفر ،من أجل حتقيق
التوازن النفسي .ناقشيها يف أمور األسرة وأمور احلياة املختلفة،
وتقبلي آراءها وال تنتقديها.
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صـحة وغـذاء

أهم أسباب التسمم الغذائي القاتل وكيفية التحصن منه
طعاما
حيدث التسمم الغذائي عادة عندما يتناول الشخص
ً
حيتوي على بكترييا أو فريوسات أو مسببات أمراض أخرى
ميكن أن تصيب األشخاص باملرض.
العشرات من امليكروبات ميكن أن تسبب التسمم الغذائي ،ومع
ذلك ،فإن بعض من األكثر شيوعا تشمل عدوى النوروفريوس
والساملونيال ،حبسب موقع «مديكال نيوز توداي» املتخصص
باألخبار الصحية.
شيوعا ،لكن عادة ما
أما اإلشريكية القولونية فهي أقل
ً
ً
أعراضا أكثر حدة .وميكن ألي طعام ملوث أن يسبب
تسبب
علما بأن بعض األطعمة أكثر عرضة من
التسمم الغذائي،
ً
غريها للتلوث.
ً
أيضا أن تزيد طرق حتضري الطعام من خطر التسمم
وميكن
الغذائي ،كما حيدث عندما يقوم الشخص بإعداد اخلضروات
على لوح تقطيع غري مغسول خاصة إذا قام بتقطيع اللحم
ً
مسبقا.
عليه
حدد الباحثون أكثر من  250من األمراض اليت تنقلها األغذية.
بعض اجلراثيم اليت تسبب هذه األمراض تنمو بسهولة أكرب
على أطعمة معينة .وفيما يلي أبرز األطعمة اليت حيتمل تسببها
يف التسمم العذائي وكيفية الوقاية منه.
 -1البيض
الساملونيال ،إحدى اجلراثيم اليت تسبب التسمم الغذائي،
واليت قد تصيب البيض ،ويكون خطر التلوث أعلى بكثري
ً
جيدا .ميكن
بيضا نيئا أو غري مطهي
عندما يأكل الشخص
ً
تصيب الساملونيال البيض إذا متكنت من الطيور اليت تضعها
اً
أول.
لتقليل خطر اإلصابة ،ينصح بتربيد البيض عند  40درجة
فهرنهايت ( 4.4درجة مئوية) أو أقل .وال ينصخ باستخدام
البيض املتشقق أو التالف ،وجيب التأكد من طهي البيض
ً
متماسكا.
جيدا حتى يصبح الصفار
ً
ً
جزئيا ،ال ينبغي
بيضا غري مطبوخ
بالنسبة لألطباق اليت تتطلب
ً
ً
استخدم إال البيض املبسرت .جيب أيضا تربيد أي وجبة حتتوي
على بيض أو مايونيز استخدم يف إنتاجه البيض خالل ساعتني
من التحضري.
 -2اللحم
ميكن أن حتمل اللحوم ،خاصة اللحم الينء أو غري املطهو
جيدا ،جمموعة واسعة من األمراض اليت تنقلها األغذية،
ً
مثل الساملونيال ،واإلشريكية القولونية ،والكلوسرتيديوم
بريفرينجنز ،والريسينيا.
ً
أيضا أطعمة أخرى عن
كما ميكن أن تصيب اللحوم امللوثة
طريق التلوث املتقاطع .وللحد من خطر التلوث املتبادل ،جيب
على الناس اتباع اخلطوات التالية:
 غسل أيديهم بعد ملس اللحوم النيئة أو غري املطهيةجيدا.

لكن عندما حيدث خطأ ما يف عملية التخمري ،ميكن أن تتسلل
البكترييا اخلطرة إىل الطعام.
واحدة من أكرب خماطر األغذية املخمرة هي عدوى التسمم
الغذائي ،الذي يضر باجلهاز العصيب ويسبب الشلل ،وميكن
سريعا .وتشمل
عالجا
أن يكون قاتل إذا مل يتلق الشخص
ً
ً
األطعمة احملتمل تسببها بهذا التسمم:
 الفاصوليا اخلضراء نبات اهلليون حبوب ذرة البنجر -البطاطس

 عدم ختزين اللحوم النيئة بالقرب من أو مع األطعمةاألخرى.
جيدا.
 غسل األدوات املستخدمة إلعداد اللحومً
 طهي اللحوم بالكامل باستخدام مقياس حرارة للطهي. تربيد أي بقايا من الطعام.طهي اللحوم يف درجة حرارة عالية يؤدي إىل قتل معظم
مسببات األمراض ،لكن درجة احلرارة املطلوبة ستختلف
باختالف نوع اللحوم.
من الضروري التأكد من تربيد اللحوم يف غضون ساعتني
من التحضري وتوخي احلذر للحفاظ على أطباق اللحوم باردة
إذا كان يتم تناوهلا يف اخلارج .هذا يساعد على منع تشكل
املكورات العنقودية الذهبية.
 -3املنتجات الزراعية
ما يقرب من نصف حاالت التسمم الغذائي يكون سببها منتجات
زراعية ملوثة .اخلضر الورقية والفواكه ميكن أن تصيب
الشخص بالليسترييا واإلشريكية القولونية والساملونيال
وغريها من مسببات األمراض.
شيوعا ألنها حتتاج إىل مناخ
الرباعم النباتية هي اجلاني األكثر
ً
ً
أرضا خصبة لتكاثر
دافئ ورطب للنمو ،وتوفر هذه الظروف
البكترييا واجلراثيماألخرى.
جيب على النساء احلوامل واألشخاص اآلخرين املعرضني خلطر
اإلصابة مبرض التسمم الغذائي املرتبط ،عدم تناول الرباعم.
و لتقليل خطر اإلصابة باملرض نتيجة للمنتجات الزراعية ،جيب
على الناس:
غسل مجيع الفواكه واخلضروات ،وتربيد املنتجات املقشرة
أو املفرومة منها يف غضون ساعتني ،أو ساعة إذا كانت
درجة احلرارة اخلارجية  90فهرنهايت ( 32.2درجة مئوية) أو
أعلى ،كما جيب فصل الفواكه واخلضروات عن األطعمة النيئة
األخرى ،خاصة اللحوم.
 -4األغذية املخمرة
األطعمة املخمرة واملعلبة تستخدم بكترييا صحية إلعطاء
نكهة األطعمة .األطعمة املخمرة واملعلبة بشكل صحيح آمنة،

يف أالسكا األمريكية ،تعد األمساك واملأكوالت البحرية املخمرة
هي السبب الرئيسي يف التسمم الغذائي.
جتنب هذه األطعمة املخمرة ميكن أن يقلل من خطر التسمم
الغذائي .وجيب على الناس ً
أيضا تربيد أي زيوت يستخدمونها
يف التعليب املنزلي وتربيد األطعمة املعلبة بعد الفتح.
 -5املأكوالت البحرية
املأكوالت البحرية وخاصة األطعمة النيئة وغري املطهية مثل
احملار ،تسبب العديد من أنواع التسمم الغذائي ،مبا يف ذلك
أمراض الليسترييا والساملونيال .كما ميكنها التسبب بالبكترييا
الضمة اليت تهدد بإصابات خطرية على احلياة.
ويطلق على هذه البكترييا اسم «البكترييا اآلكلة للحم» ألنها
تتسبب يف موت خاليا اللحم احمليطة باجلرح .وللحد من خطر
اإلصابة ،جيب على الناس غسل أيديهم عند إعداد املأكوالت
البحرية.
4كما جيب على األشخاص املعرضني خلطر كبري من األمراض
املنقولة بالغذاء جتنب األطعمة البحرية النيئة أو غري املطهية
متاما.
جيدا
ً
ً
على الرغم من أن تناول احملار النيئ يف أي وقت من العام
قد يسبب اإلصابة بالتهاب الكبد ،إال أن معظم احلاالت حتدث
خالل األشهر من مايو /أيار إىل أكتوبر /تشرين األول ،عندما
ً
دفئا.
تكون مياه احمليط أكثر
 -6احلليب غري املبسرت واجلنب
األجبان اللينة واحلليب غري املبسرت كلها أهداف خصبة
للبكترييا ،مبا يف ذلك الليسترييا .جيب على النساء احلوامل
وغريها من األشخاص ذوي اخلطورة العالية لإلصابة باألمراض
املنقولة عن طريق الطعام التفكري يف جتنب هذه األطعمة
متاما.
ً
غسل األيدي قبل وبعد تناول األطعمة غري املبسرتة ميكن
أن يقلل من خطر العدوى ،كما ميكن فقط تناول األجبان
اللينة املصنوعة من احلليب املبسرت .من املهم التأكد من
أن الوجبات واألطعمة اليت حتتوي على منتجات األلبان مربدة
يف درجة حرارة  40-35درجة فهرنهايت ( 1.6إىل  4.4درجة
مئوية) خالل ساعتني من التحضري.

* 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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Risk of coronavirus spreading in Australia to NSW lobby group call for waste levy change
worsen, with one month the most dangerous A local council lobby group times as many jobs as shortly for consultation”,

A traveller from China at the International Airport in Brisbane. Picture: AAPSource:News Corp Australia

The risk of the deadly
coronavirus spreading in
Australia is predicted to
get much worse, spiking
in one month in particular, modelling shows.
The risk of the deadly
coronavirus spreading
in Australia will increase
over coming months as
the mercury drops and
instances of colds and
flu spike, official modelling shows.
West Australian Premier
Mark McGowan has revealed that authorities
are bracing for the worst,
as the number of countries battling the virus
passes 60 and the death
toll hits 3000.
“The modelling indicates
that potentially, in late
April or May, there may
be greater spread of the
illness here in Australia,
and at that point in time
obviously we would need
to ramp up some of our
activities,” Mr McGowan
told reporters.
“The peak would then hit
us in potentially August,
which is obviously not a
great month because our
coldest months with the
highest level of flu.”
The emergency response
to the virus entered a
worrying new phase yesterday, with confirmation
of the first human-to-human infection.
It’s likely the government
will enter an escalated
phase of containment efforts in a bid to slow the

spread.
Australian chief medical
officer Professor Brendan Murphy said an outbreak in Australia was
likely inevitable, stating
“it’s no longer possible
to absolutely prevent
new cases coming in”.
Western Australia will
host a meeting to assess
its preparedness for a
potential COVID-19 outbreak tomorrow, in the
wake of the death of an
elderly man in a Perth
hospital.
The 78-year-old contracted the virus while
on board the Diamond
Princess cruise ship with
his wife and the pair was
transported back to Australia for treatment.
Sadly, he passed away
yesterday. His wife, 79,
remains in hospital in a
stable condition.
Andrew Miller, president
of the WA branch of the
Australian Medical Association, told the ABC
that the death should be
“a wake-up call”.
“I guess we’re used to
being warned about
things, and as Australians we tend to say,
‘She’ll be OK and it will
work out on the day’, but
in this instance we really
do need to take a call to
prepare very seriously.”
Dr Miller likened the coronavirus to the deadly
Spanish flu, a pandemic
that killed 50 million
people globally in the

early part of the 20th
Century.
“The truth is we probably
haven’t seen a virus like
this one since 1918 with
the Spanish flu, so I understand why it’s been
a little slow to get the
wheels going,” he said.
Although, he said the focus should be on preparing – not panicking.
“It’s not a time to panic.
It’s not a time to be moving to the hills. It is a
time to be thinking about
what will we do if this
hits, how will it affect our
life and what can we do
to help others.”
Last week, Australia activated its emergency
response plan for pandemics and the Commonwealth is working
with states and territories to prepare for potential outbreaks.
Professor Robert Booy
from the National Centre for Immunisation Research and Surveillance
told the ABC that Australia needed to focus
on older people living in
aged care and the elderly still living at home, as
they were most at risk.
“People with chronic
medical conditions of
the lung or the heart also
need to be closely monitored,” he said.
More than 87,000 people
worldwide have been infected, with the virus appearing on every continent but Antarctica.

wants NSW government
waste levy funds redirected
and a new direction when it
comes to recycling.
The NSW government’s response to waste management has been trashed by
local council lobbyists who
are demanding the state
government better fund recycling strategies.
Local Government NSW
president Linda Scott says
her organisation has been
urging the state government for more than a year
to reinvest the waste levy it
collects into local recycling
efforts and finalise a longpromised waste strategy.
“With export bans on waste
material quickly approaching and stockpiles of recycled resources growing in
NSW, it is critical for more
effort to be made to support the recycling industry
to improve waste management practices and boost
markets for recyclable materials,” the City of Sydney
councillor told AAP.
More than two million
tonnes of recyclable domestic waste collected by
councils ends up in landfill
every year, according to
LGNSW.
The NSW budget for
2019/20 projected earnings
of $770 million through the
waste levy is forecast to increase to over $800 million
in 2022/23.
Cr Scott says NSW has the
highest levy in the country,
with about 20 per cent allocated to waste initiatives
and the rest going into consolidated revenue.
Licensed waste facilities
across NSW are required
to pay a contribution for
each tonne of waste received that aims to reduce
the amount of waste being
landfilled and promote recycling.
A LGNSW report, Recycling at the crossroads, released in late 2019 calls for
100 per cent of the waste
levy to be invested in local
recycling efforts such as
education programs and
procurement opportunities
which could lead to employment through “a circular economy” model.
“Recycling creates three

waste sent to landfill and
modelling from the Centre
for International Economics suggests that a five per
cent increase in recycling
rates could add $1 billion to
Australia’s gross domestic
product,” the report stated.
“This will not cost the government or communities
extra money. It is already
being collected by the NSW
government via the waste
levy.”
Development of a 20-year
waste strategy for NSW,
started in 2018 and suspended in the lead-up to
the 2019 state election,
is due for completion this
year.
A discussion paper that
will inform the NSW Environment Protection Authority’s 20-year waste
strategy “will be released

an environment department spokeswoman told
AAP in a statement.
The department says onethird of the waste levy is returned to the environment
portfolio while two-thirds
goes into funding other
essential government services.
“Almost two-thirds of
waste is now diverted to
recycling,” the department
spokesman said.
Cr Scott attended the National Plastic Summit 2020
in Canberra on Monday and
said the national push was
a timely reminder for NSW
to get its act together.
“With the PM’s explicit
calls to see the states reinvest their levies that will
add further pressure to our
state government,” she
said.

Immigration officials are
examining claims 23 convicted criminals should
be released from detention because they are indigenous.
Home Affairs officials are
examining claims 23 immigration detainees should
be released because they
are indigenous.
The cases have come to
light after the High Court
ruled Aboriginal and Torres Strait Islander people
born overseas could not
be deported for committing serious crimes.
Home Affairs lawyer Pip
de Veau said the department was aware of most
cases before the High
Court ruling last month,
but some detainees had
identified as indigenous
since the decision.
“Negotiations are ongoing to establish evidence
in a number of matters,”
Ms de Veau told a Senate
estimates hearing.
One indigenous person
was released from immigration detention last
week.
“I can advise that one
person clearly met the
(indigeneity) test to the
satisfaction of one of my

officers and they were released during the course
of last week,” Home Affairs secretary Mike Pezzullo told the committee.
Mr Pezzullo said if detainees proved they were
indigenous, Home Affairs could not keep them
locked up.
“There’d be an absence of
power to detain a person
in those circumstances,”
he said.
Last month, the High
Court ruled Aboriginal
Australians could not be
considered “aliens” under the constitution, and
therefore could not be deported.
The four-three decision
was a big victory for New
Zealand-born Brendan
Thoms, who was immediately released from detention.
But the court could not
reach an agreement on
whether Papua New Guinea-born Daniel Love was
indigenous.
Home Affairs Minister
Peter Dutton has repeatedly criticised the court’s
decision, claiming it will
undermine the integrity of
Australia’s migration system.

Immigration bosses test
indigenous claims
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‘You can’t spin this’: Labor accuses Scott Morrison of CBD Melbourne: Plibersek
- she’s right behind you
deception over sports funding program

making “outrageous” allegations about the program
including the claim the
decisions had been backdated to April 4, something he and the government have denied.
The Opposition grilled
government officials in a
Senate committee, trying
to ‘link’ the Prime Minister
Labor leader Anthony Albanese has accused Prime Minister Scott Morrison to the dodgy funding deciof deception in the sports funding saga.CREDIT:ALEX ELLINGHAUSEN
sions.
Senator Cormann said the
Labor has seized on new project was removed and final approvals were made
details in the $100 mil- another added.
by Senator McKenzie as
lion sports funding affair Labor claimed this was
to challenge Prime Min- “the first direct evidence”
ister Scott Morrison over that Mr Morrison’s office
emails that show last-min- had a direct role in the deute changes to documents cisions.
after he called the federal The audit office previously confirmed that Senator
election.
Labor leader Anthony Al- McKenzie’s office sent a Commuters in Sydney have
banese accused Mr Mor- version of the colour-cod- been warned to expect marison of deception over ed spreadsheet to Sport jor delays on tuesday mornthe scheme after a Sen- Australia at 8.46 am on ing after a maintenance cart
ate estimates hearing was April 11.
derailed between Circular
told of emails sent after In a new development, the Quay and Wynyard.
government had gone into office told the hearing an Frustrated Sydneysiders
caretaker mode when the updated version of the are saying on social media
election was called on spreadsheet was sent to their morning train services
Sport Australia at 12.43 are delayed for up to 72
April 11 last year.
The attack centres on a pm on April 11, after the minutes.
conventions Hundreds of services are
timeline revealed to the caretaker
Senate committee hear- were in place.
expected to be cancelled
ing on Monday night that The version sent at 12.43 after the incident, and deshowed a flurry of activ- pm to Sport Australia had lays are already hitting the
ity with a controversial one project removed and T2 Inner West and Leppingcolour-coded spreadsheet nine added when com- ton, T3 Bankstown, and T8
that listed projects accord- pared to the version sent Airport and South lines.
at 8.46 am the same day. A limited number of buses
ing to their electorate.
The committee was told The government argued will be running between Cirthe office of former sports last week that the final cular Quay and Central.
minister Bridget McKen- decisions were made on There are also delays on the
zie sent an email to Sport April 4 and that Mr Mor- T1 North Shore Line due to
Australia with the final list rison was not the deci- a trespasser at Central earof projects at 12.43 pm on sion-maker, given Sena- lier.
April 11, hours later than tor McKenzie oversaw the Sydney Trains said those
program and had final au- heading to the airport will
previously thought.
The government had gone thority on the grants.
need to board at Central
in to caretaker mode at Mr Albanese cited the new Station, as services have
8.30 am that day when details to declare that Mr halted through the City
then
governor-general Morrison’s claims about Circle.
Peter Cosgrove dissolved the program were false.
This comes a week after
Parliament upon Mr Mor- “The Prime Minister last commuters were stranded
rison’s advice, but the week claimed that this for up to an hour on crowdemails suggested deci- was all done on April 4. ed platforms due to a fire
sions on the sports pro- We know this is not true,” alarm going off, a medical
gram continued to be Mr Albanese told the La- emergency and wiring isbor caucus meeting on sues affecting almost all
made.
The Australian National Tuesday.
train lines.
Audit Office told the Sen- “You can’t spin this. Mor- NSW Shadow Minister for
ate hearing on Monday rison just lies. It is not Transport Chris Minns has
night that Senator McK- conceivable that when he blasted the frequency of
enzie’s office sent a let- gave answers last week these major incidents on
ter with attachments to that he didn’t know these the tracks, saying the netthe Prime Minister’s of- facts.”
work is a “mess” and peofice at 12.21 pm on April Finance Minister Mathias ple have a right to be angry
10 April, after which one Cormann said Labor was about it.

the decision-maker on
April 4.
“I’m led to believe that any
subsequent communications related to announcement arrangements in
the usual way,” he told
the Senate committee on
Tuesday morning.
“As the Minister for Finance I had no involvement and no visibility in
relation to the decisions
to allocate funding to specific projects under the
sports grants program.”

Commuter chaos as Sydney
maintenance cart derails

“It now seems that commutes are going to blow out
for hundreds of thousands
of Sydneysiders week-in
week-out,” he told news.
com.au. “It’s just a mess
and Sydneysiders are rightly frustrated about it.
“It speaks to the persistent
neglect of the network from
the NSW government.”
The vehicle has since been
removed from tracks and
trains will resume on City
Circle but major delays will
continue throughout the
morning.
A spokesman at the Transport Management Centre
said they were not aware of
any injuries caused by the
maintenance cart derailing.
Commuters have been
urged to allow extra travel
time, plan ahead and consider using the Light Rail or
buses to get to the city.
The Rail, Tram and Bus
Union has urged commuters not to take it out on train
workers.
“While we understand commuter frustrations entirely,
and in fact share many of
those frustrations, we’re
urging commuters to try
and keep their cool and
show respect for workers
during this difficult time,”
RTBU NSW Secretary Alex
Claassens said.
“We get it. Workers often
have frustrations too, but
it’s important not to take
those frustrations out on
those who are just trying to
do their job.”

She’s right behind you: Tanya
AlbaneseCREDIT:SHAKESPEARE

Just over nine months
ago, Tanya Plibersek ruled
herself out of the Labor
leadership race (despite
being urged to nominate
by Bill Shorten).
But Plibersek, Labor’s
education spokeswoman,
looks very much like staying around for the long
haul. And, if the opportunity should arise, presumably she will try for the
leadership.
Several Labor MPs told
this column that Plibersek
had begun to make appearances at backbench
caucus meetings she
would not have attended
before. Those meetings,
we have confirmed, include the education committee and women’s committee. (Plibersek has long
attended the social policy
caucus, of which she is
the chairwoman.)
Also not unnoticed is
her renewed outreach to
Labor’s backbench. On
Tuesday, for example,
she is due to be the star
guest at drinks thrown by
the party’s assistant treasury spokesman, Andrew
Leigh, and new Canberra
MP Alicia Payne. “This
will be a great opportunity to have a chat and
learn about Tanya’s portfolio and role as a shadow
minister,” the invitation
reads.
And is there a greater example of the Labor Left
stalwart’s attempt at im-

Plibersek

and

Anthony

age makeover than the
Australia Day speech
in which she proposed
schoolchildren learn the
same pledge as the one
recited by new citizens?
Plibersek, for the record,
has even hired a new
speechwriter: Melbourne
University
Publishing
author Shaun Crowe, a
former researcher at the
Australian National University.
Even those close to Labor
leader Anthony Albanese
were intrigued late last
month when Plibersek decided to embark on a “national listening tour” of
100 businesses, ostensibly because of her role as
training spokeswoman.
Many of those who spoke
to this column mused
about her slow shift
away from inner-city issues. Others, however,
said Plibersek had just
“gotten over the election
loss” and was working as
hard as any frontbencher
should be.
Of course, how palatable a Plibersek leadership would be is a totally
different question. Many
Right faction MPs are already concerned about
the party’s direction on
coal, while some representing electorates with
large numbers of religious
voters haven’t forgotten
the release of an abortion
policy close to the last
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Coronavirus: New case in Victoria, Sydney hospital staff quarantined

Coronavirus fears have started to reverberate around Westmead Hospital. Picture: Jeremy PiperSource:News Corp Australia

Doomsday predictions
are spreading untethered
online, but experts say
there are many ways the
virus could play out.
There are fears an infected Sydney doctor may
have spread the coronavirus to a large number
of patients, after seven
more people tested positive in NSW and another
case has been confirmed
in Victoria.
Forty staff members who
work closely with the 53year-old male doctor at
Ryde Hospital have been
isolated.
They include 13 doctors,
23 nurses and four other
health workers. The infected doctor is in a stable
condition at Westmead
Hospital
However, authorities say
the doctor had already
come into contact with a
“large and diverse” range
of patients in his workplace.
“We still don’t know how
he acquir¬ed the infection,’’ NSW chief health
officer Kerry Chant said.
“We are doing an investigation as we speak. He
did not care for any of
our positive cases but we
are doing some additional
investig¬ations into what
patients he saw, to see
whether there were any
undiagnosed cases.”
A further eight patients of
the doctor are showing no
symptoms, while 29 other
patients identified as casual contacts are being
chased up.
Sky News reports that one

of the seven new NSW
victims is a 50-year-old
female aged care worker
at a nursing home in Sydney’s north west.
It’s understood she did
not leave Australia recently and is the third
case of human-to-human
transmission within the
country.
Also on wednesday morning, a man in Victoria has
been diagnosed with coronavirus after travelling to
Australia from Iran, taking
the national total of cases
to 42.
Victorian Health Minister
Jenny Mikakos says the
man in his 30s became
unwell on Sunday after
returning to Victoria from
Iran on February 26.
He went to an emergency
department after speaking with a nurse on call,
with his positive test result confirmed late on
Tuesday.
Authorities are now
struggling to track potential victims after it’s been
confirmed one of the new
cases is a human-to-human transmission inside
Australia.
In that case, the virus
spread to a NSW woman
in her 50s had not travelled outside of Australia
recently.
NSW Health is alerting
passengers who were on
five separate flights from
Asia in the past week after two men in their 30s,
a man in his 50s and two
women in their 60s tested
positive following their
arrival in NSW.

The men in their 30s travelled from Iran, the two
women flew from Japan
and South Korea respectively, and the man in his
50s was returning from
Singapore.
And health authorities
are advising passengers
who sat near a coronavirus- infected woman on a
Doha-to-Sydney flight to
immediately isolate themselves at home.
The woman in her 50s
who flew into Australia
from Iran on February
23 aboard Qatar Airways
flight 908 from Doha was
in seat 43H.
Another locally acquired
case in Sydney is a 41year-old sister of an infected man who recently
returned from Iran where
the virus is rampant.
As the hunt for virus victims ramps up state and
federal authorities are
clashing over the “tracing” measures used to
find them, after NSW authorities say they’ve hit a
stumbling block.
They are trying to get
hold of passenger cards
for people who sat on
the high-risk flights near
infected people, but say
the process has been a
struggle.
Dr Chant has called on
the federal government to
introduce a “streamlined”
way to get the details of
those sat on the at-risk
flights.
She said authorities were
still waiting for the Australian Border¬ Force to
provide cards for people

Ryde Hospital in Sydney, NSW. Picture: NSW HealthSource:Supplied

Dr Kerry Chant, the NSW Chief Health Officer, says it needs to be easier to get passenger cards for those on
at-risk flights. Picture: AAP Image/James GourleySource:AAP

who sat near an infected
woman who flew into
Sydney on February 23
aboard Qatar -Airways
flight QR908 from Iran.
However, the federal government says there are no
delays in providing health
authorities with incoming

passenger cards.
“We are making sure we
get in contact with them
and make sure they don’t
have symptoms,” Mr Hazzard said. “It’s a bit of a
worry.”
The latest infections
bring total number of

corona¬virus cases in
Australia to 42, with more
people undergoing tests.
Across the globe, more
than 90,000 coronavirus
cases and 3100 fatalities
have been confirmed, including the death of West
Australia¬n James Kwan.
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إعــالن

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

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

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

هاتف0400 449 000 :

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

