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املـفاوضـات مـع صـندوق الـنقد الدولي األسـبوع املـقبل :خـطوة األلـف مـيل

الـقضاء يـدخل «مـغارة» الفـساد ومـواجهة مـع التـجار والـدوالر؟!
ديـاب يدعـو لضبط األسـعار ومـنع بعض الـتجار مـن التحـكم بأسـعار املـواد الـغذائية

إذا كانت جائحة كورونا،
اقليميًا ،فتحت اباب امام
عب عنها
ليونة امريكية ،رّ
اخلارجية
وزير
مساعد
االمريكي لشؤون الشرق
االوسط ديفيد شنكر جلهة
االرتياح خلطة احلكومة
االقتصادية واملالية وطلب
املساعدة من صندوق
النقد الدولي ،االمر الذي
يشري اىل ان واشنطن
ليست يف وارد العرقلة،
فإن حجم التحديات بالغة
الصعوبة ،من اوجه عدة:
 - 1غائلة االسعار املاضية
باالرتفاع اجلنوني ،واليت
حضرت بقوة يف جملس
الوزراء من زاوية ان
«مواجهة
يف
احلكومة
حقيقية مع موجة الغالء»،
بتعبري الرئيس حسان

من اعتصام املحامني والحراك أمام قصر العدل أمس االول (تصوير :جمال الشمعة)
دياب ،الذي دعا خلطة
عاجلة «لضبط االسعار،

ومنع بعض التجار من
التحكم بأسعار املواد

 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

واقفال الطرقات.
 - 2ارتفاع منسوب
املخاوف ،من موجة عاتية
ثانية من فايروس كورونا،
تسببت بها نتائج فحوصات
الـ ،PCRوالنسب غري
املتوقعة من الذين جاءت
نتائج فحوصاتهم اجيابية،
لكن هذا التطور مل مينع
احلكومة من الذهاب اىل
املرحلة الثالثة ،يف 14
ايار ،وهي االكرب جلهة
وصول ما ال يقل عن 8000
لبناني من بالد االغرتاب.
 - 3فتح امللفات املتسارع،
من الفيول املغشوش اىل
االمالك البحرية ،ورمبا
االتصاالت ،وغريها.

مـعاملة جيدة

الغذائية» يف وقت لوح
اصحاب
نقابة
عضو
احملطات جورج براكس
االضراب
اىل
بالتوجه

وكان جملس الوزراء التأم
استثنائيًا امس االول ،يف
السرايا احلكومية برئاسة
الرئيس دياب ،يف جلسة

الفروف لظريف:

بعث وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف امس
االول اخلميس ،برسالة
خطية إىل نظريه اإليراني
حممد جواد ظريف ،أعرب
فيها عن تضامن بالده

التتمة على الصفحة 21

بعد إصابة حارسه..ترامب ونائبه
سيجريان فحص كورونا يوميا
التفاصيل على الصفحة 21

«الشيوخ األمريكي» يفشل يف إلغاء
«فيتو» ترامب حول إيران
التفاصيل على الصفحة 21

مسؤولون أمريكيون :أمريكا ستسحب
بطاريات «باتريوت» من السعودية
التفاصيل على الصفحة 21

اجليش اللييب يدمّر خمازن أسلحة
تركية شرق مصراتة
التفاصيل على الصفحة 21

نتضامن مع تقييماتكم لسياسة
واشنطن املناهضة لإلنسانية

مع إيران بوجه العقوبات
األمريكية.
وتوجه الفروف لظريف
ّ
بالقول« :نتضامن مع
لسياسة
تقييماتكم

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

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

مجلس الوزراء

خمصصة ملناقشة الوضعني
واالجتماعي
املعيشي
وحبث ملف غالء األسعار

واالحتكار يف األسواق لكنه
مل خيرج بقرار حول كيفية

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

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Council opens Merrylands Community Service Centre

I

’m I’m excited to announce that
Cumberland City Council has opened a
Merrylands Community Service Centre
this week. This is our way of servicing
the local community and making ourselves
accessible to local residents, particularly while
COVID-19 restrictions are in place.
I am regularly approached on a variety of
issues where locals would like Council’s
support. Residents are encouraged to visit
the new space (Shop 1/205 Merrylands Road,
Merrylands) if they have any questions about
Council projects or services, or to voice
concerns where we may be able to assist. The
ofﬁce is open 9am to 4pm or by appointment.

البلدية تفتتح مركز
مرييالندز لخدمة املجتمع
يسعدني أن أعلن أن بلدية مدينة كامربالندز
قد افتتحت مركز مرييالندز لخدمة املجتمع هذا
 هذه هي طريقتنا يف خدمة املجتمع املحلي.األسبوع
 ال سيما،وجعل أنفسنا يف متناول السكان املحليني
.COVID-19 أثناء وجود قيود
يتم االتصال بي بانتظام بشأن مجموعة متنوعة من
القضايا حيث يرغب السكان املحليون يف الحصول
 يتم تشجيع املقيمني على زيارة.على دعم البلدية
املكان الجديد
)Shop1 /205 Merrylands Road, Merrylands(
إذا كانت لديهم أي أسئلة حول مشاريع البلدية أو
 أو للتعبري عن مخاوف حيث قد نتمكن من،خدماتها
 صباحـًا9  يفتح املكتب أبوابه من الساعة.املساعدة
. مسا ًء أو عن طريق موعد مسبق4 حتى
If you have any issues you’d like
me to help you with, please
contact me
0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.gov.au
Follow our Social Media Channels
for video updates on the
unfolding situation.
Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

Out and about in Cumberland
For me, it’s always been about going back to
the basics and being accessible to ratepayers.
Last week, I inspected Council works on Myee
Street in Merrylands where the team was carrying
out general maintenance including tree pruning,
verge mowing and street sweeping.
These essential services continue for our
residents during the pandemic.
From streetscape maintenance and Council
pickups to waste collection and support for
ratepayers, Cumberland City Council is here
to service you.
For enquiries about Council services, please
contact Council on (02) 8757 9000.

رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو

داخـل وحـول كامـربالند
. كان األمر دائمـًا يتعلق بالعودة مدينة كامربالند هنا لخدمتكم،بالنسبة لي
إىل األساسيات وان يكون الوصول إليها متاحا
 يرجى،لالستفسارات حول خدمات البلدية
.لدافعي الرسوم
:االتصال بالبلدية على الرقم
 عاينتُ أعمال البلدية،يف األسبوع املاضي
.)02( 8757 9000
 يف مرييالندز حيث كانMyee street يف
فريق العمل يقوم بالصيانة العامة بما يف ذلك
 وقص الحواف إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان أساعدكم،تقليم وتشذيب األشجار
: فالرجاء االتصال بي على الرقم،فيها
.وتكنيس الشوارع
0419 651 187 تستمر هذه الخدمات األساسية ملواطنينا
steve.christou@cumberland.nsw.  من صيانة الشوارع وشاحنات.خالل الوباء
gov.au  بلدية،جمع النفايات ودعم دافعي الرسوم
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لـبنانيات

جلسة جمللس الوزراء خصصت ملتابعة الوضع املعيشي وارتفاع األسعار

جعجع :لتبدأ احلكومة باخلطوات اإلصالحية
دياب :احلكومة معنية حبماية الناس من كل تاجر انتهازي
وبعدها حنن مستعدون للنظر بأي خطة
أكد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع أن «هناك
العديد من اخلطط االقتصادية
يف البالد واملشكلة ال تكمن
يف اخلطط حبد ذاتها وإمنا
بالتنفيذ ،لذلك أتى موقفنا
الذي أبلغناه للحكومة يف
أن عليها أن تبدأ باخلطوات
اإلصالحية أوال ومن بعدها
حنن مستعدون للنظر بأي
خطة كانت» ،وقال« :أعطينا
اللقاء يف بعبدا ورقة عمل
تتضمن جمموعة من اخلطوات
اإلصالحية كملف املوظفني
غري القانونيني واملعابر غري
الشرعية واجلمارك والكهرباء
واالتصاالت وإدارة املناقصات
وإىل ما هنالك».
أضاف جعجع خالل برنامج
«حوار» عرب «:»24 France
«جيب أن تستعيد الدولة
بادىء ذي بدء حدا أدنى من
الثقة وال ميكنها القيام بذلك
من خالل حتضري اخلطط على
غرار ما قامت به كل احلكومات
املتعاقبة وإمنا عرب القيام
باخلطوات املطلوبة واملعروفة
جدا واليت سبق وذكرتها وهذا
ما قدمناه من مقرتحات عملية
على اللقاء التشاوري يف
بعبدا باألمس فهذه اخلطوات
ال ينقصها من أجل تنفيذها
سوى قرار من احلكومة .إننا
مل نلق أي رد حتى اآلن على
مقرتحاتنا ألن الرد ال يكون
سوى بتنفيذ هذه اخلطوات
العملية ،فعلى سبيل املثال
تكفي جلسة واحدة للحكومة
من أجل وقف عقود املوظفني
غري القانونيني واختاذ قرار
فعلي جدي وإبالغ األجهزة
العسكرية بإغالق املعابر غري
الشرعية وإىل آخره».
وتابع« :ال لزوم ملعطيات
من أجل التأكد من فعالية
هذه اخلطوات على حتسني
األوضاع العامة ألنها معروفة
جدا واجلميع يتحدث عنها
منذ سنوات ،لذا يكفي اختاذ
القرار يف هذا اخلصوص ألن
ما ينقصنا اليوم هو فقط
اإلرادة السياسية والقرار
السياسي ،وإال ما الفائدة
من حتضري اخلطط إن مل تكن
لدينا اإلرادة السياسية للبدء
باإلصالح الفعلي من خالل
خطوات جدية».
وردا على سؤال عن سبب
مشاركته يف لقاء بعبدا مبا
أنه معارض للخطة االقتصادية
املالية ،قال« :إن هذا اللقاء
خمصص للتشاور حول هذه
اخلطة فهل املطلوب أن
نشاور كقوى سياسية بني
بعضنا البعض من خالل الربيد
أو من خالل اإلعالم فقط؟
طبعا ال ،حنن ذهبنا إىل هناك
وجلسنا اىل الطاولة وفندنا
سبب معارضتنا هلذه اخلطة
من حيث املبدأ بالدرجة األوىل
وانطالقا من فجوات عدة كبرية
تعرتيها».
أما بالنسبة لتمايز «القوات»
بالنسبة لقرار املشاركة يف

د .سمري جعجع

اللقاء عن باقي املعارضني،
فقال جعجع« :القوات اللبنانية
كانت وال تزال رأس حربة
املعارضة ولكن جل ما هنالك
هو اختالف يف املقاربات،
وحنن برأينا كان جيب أن
حنضر لنطرح رأينا بكل صراحة
بوجود املعنيني».
وردا على سؤال عما إذا كان
يؤيد عودة الرئيس سعد
احلريري إىل رئاسة احلكومة
لفرتة موقتة ،قال« :جيب
أن نعتمد التغيري الشامل
يف البالد ألننا إذا بقينا على
نفس الطريقة اليت كانت تدار
بها البالد منذ  10سنوات حتى
اليوم فنحن حتما لن نصل إىل
أي مكان».
أضاف« :حزب اهلل جزء
أساسي جدا من املشكلة
املوجودة وليس جزءا من
احلل كما أنه اكثر من ميكنه
املساعدة على اخلروج من
الوضع الراهن ،فبكل بساطة
يكفي أن يرفع احلزب يده
عن حلفائه الفاسدين واملعابر
غري الشرعية وكل ما جيري
على املرفأ واملطار وأن يرتك
الدولة تستعيد قرار السلم
واحلرب وبهذه الطريقة ميكن
حلزب اهلل مساعدة الدولة،
ولكل ما تقدم ال نرى أي
فائدة يف حتالف أو تقارب
سياسي معه».
وعما حيكى عن اتصاالت بني
«القوات اللبنانية» و»حزب
اهلل» ،أكد جعجع أن هذا األمر
«غري صحيح على اإلطالق».
وردا على سؤال عما إذا كان
ميهد الطريق لنفسه للوصول
إىل سدة الرئاسة ،قال:
«هذه ليست هي طريقة
تفكريي يف األمور ،وإمنا أنا
أعتقد أنه علينا يف كل مرحلة
القيام مبا جيب القيام به وإن
كان هذا األمر سيؤدي بنا إىل
بعبدا أم ال فهذه مسألة أخرى
ال أخصص هلا حسابا خاصا».
أما بالنسبة الزدياد اهلجرة
وخصوصا الشباب املسيحي،
فقال« :جيب أن نتمسك
بأرضنا مهما كان الثمن،
ويف الظروف الراهنة اجلميع
يعاني من كل الطوائف وال
ميكننا القول إن هذه األزمة
أصابت فئة أو حزبا أكثر
من اآلخر باعتبار أنها أصابت
كل اللبنانيني على حد سواء،
ولتجنب هجرة الشباب جيب

تصحيح الوضع األمر الذي
يستلزم خنبا سياسية جديدة
وطاملا أن حتالف حزب اهلل
وفريق العماد عون ممسك
بالسلطة طاملا أنين ال أجد
سبيال حللول جدية».
أضاف« :ما مل يستطع حتالف
فريق عون وحزب اهلل القيام
به منذ  10سنوات لن يستطيع
القيام به اآلن ،وقد أعطى هذا
الفريق يف هذه الفرتة أكثر ما
ميكنه إعطاؤه ورأينا ما كانت
النتيجة وبالتالي ليس هناك
من شيء ميكننا املراهنة عليه
مع هذا الفريق بالتحديد».
وردا على سؤال عما إذا
كانت «القوات» تؤيد املطالب
بانتخابات مبكرة على أساس
قانون جديد ،قال« :حنن
نؤيد املطالبة بانتخابات نيابية
مبكرة ولكن ليس املطالبة
بقانون انتخابي جديد باعتبار
أن القانون النافذ اليوم
هو قانون جديد ،وإن كان
سبب املطالبة بقانون جديد
هو اخلوف من عودة نفس
القوى السياسية إىل الربملان
فهذا خوف غري مربر باعتبار
أن عودة هذه القوى ليست
مرتبطة بالقانون وإمنا بعدد
األصوات اليت ستحصدها أيا
يكن القانون االنتخابي .لذا،
حنن مع انتخابات نيابية مبكرة
وفقا للقانون االنتخابي احلالي
الذي استغرقنا  10سنوات من
النقاشات من أجل إقراره،
وقد أجريت انتخابات واحدة
على أساسه وهي انتخابات
 2018فهل جيوز اليوم التفكري
بتغيري القانون؟ من املمكن أن
يستغرق هذا األمر  20سنة يف
األوضاع الراهنة .لذا نعترب أن
طرح مسألة إقرار قانون جديد
لالنتخابات هو إفشال للمعارضة
واحلراك الشعيب وكل احتمال
للتغيري يف البالد».
وعن مصري األحزاب التقليدية
يف حال انتصر صوت الشارع،
قال« :املصري لن يكون مماثال
للجميع فهناك من أخطأ وهناك
من أصاب فهل القوات
اللبنانية حزب تقليدي؟ بالطبع
ال أما بالنسبة لبقية األحزاب
فكل واحد منها سيحصد مثار
ما زرعه يف أول انتخابات
ستجرى ،أو على األقل آمل
ذلك ،أما بالنسبة حلزبنا فقد
زرع جيدا وبالتالي سيحصد
جيدا وهذا ظاهر منذ اآلن».

عقد جملس الوزراء ،امس االول،
جلسة يف السرايا احلكومية
برئاسة رئيس جملس الوزراء
الدكتور حسان دياب ،وكانت
جلسة خمصصة ملتابعة الوضع
املعيشي وارتفاع األسعار.
ولفت املكتب اإلعالمي يف
رئاسة احلكومة إىل أنه «يف بداية
اجللسة ،حتدث دولة الرئيس
دياب فأشار إىل أن التحدي كبري
وخطري ،فارتفاع األسعار بات
غري معقول ،وخصوصا أسعار
املواد الغذائية .واستغرب
ارتفاع أسعار املنتجات اللبنانية
واخلضار ،وقال :حنن أمام
مواجهة حقيقية مع موجة الغالء،
وال جيوز أن نبقى مكتويف
األيدي كأننا غري معنيني .ومن
غري املقبول أال نتصرف بسرعة،
ألن األمور ستخرج عن السيطرة
أكثر ،وأصبح التسعري مزاجيا
وغري مدروس وال عالقة لألسعار
بارتفاع سعر صرف الدوالر.
وأكد أن احلكومة معنية حبماية
الناس من كل تاجر انتهازي
ومن كل حماولة لتجويع

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة دياب
اللبنانيني .ومن غري املقبول أن
يتصرف التجار حبرية وأن يغيب
الضمري اإلنساني والوطين
عند بعض التجار املتحكمني
باألسواق عرب فرض األسعار
اخليالية ،وقال :صحيح أن
هذا األمر من مسؤولية وزارة
االقتصاد والتجارة ،لكنه أيضا
واجب على احلكومة ،وعلينا
مجيعا أن نتساعد ونساعد وزارة
االقتصاد حتى نكافح موجة
الغالء.
ودعا إىل وضع خطة سريعة
لضبط فلتان األسعار ،وقال:
من الضروري أن مننع بعض
التجار من التحكم بأسعار املواد
الغذائية.
وشدد على أن الدولة مسؤولة
عن محاية األمن الغذائي
للبنانيني ،ومن الضروري وضع
حد هلذا الفلتان .وجيب أن تكون
هناك إجراءات صارمة حتمي
لقمة عيش الناس .كل احلكومة
معنية مبتابعة هذا املوضوع،
وليس فقط وزارة االقتصاد،
حتى األجهزة الرقابية واألجهزة

األمنية والبلديات جيب أن تكون
شريكة يف مواجهة وباء ارتفاع
األسعار.
بعد ذلك ،ناقش جملس الوزراء
املتاحة
والتدابري
اخليارات
ملكافحة موجة الغالء الفاحش.
وأبلغ وزير االقتصاد جملس
الوزراء قرارا بوضع حد أقصى
هلامش الربح للسلع األساسية،
من خالل تعديل اهلوامش
احملددة يف قرار متخذ منذ
السبعينيات ،وكذلك التحقق
من تطبيق املعايري نفسها
لدى املتاجر ،ومراقبة السعر
واملطابقة مع الفاتورة.
كما اختذ  17إجراء يف سياق
ضبط فلتان األسعار .كما تقرر
أن تواكب قوى األمن الداخلي
املراقبني االقتصاديني لضبط
فلتان األسعار ،إضافة إىل
تعزيز املراقبني مبندوبني من
البلديات.
وأكد جملس الوزراء أن األمن
الغذائي قضية وطنية وجيب
احلزم يف قمع أي حماولة للعبث
بلقمة عيش اللبنانيني».

وزير الرتبية يلغي شهادتي الربيفيه والفنية ما دون البكالوريا
اعلن وزير الرتبية والتعليم
العالي الدكتور طارق جمذوب
يف مؤمتر صحايف عقده يف
السراي احلكومي ،مساء امس
االول عن «الغاء شهادتي
الربيفيه االكادميية ،والشهادات
الفنية ما دون مستوى شهادة
البكالوريا الفنية وفق ضوابط
حمددة ،وسيشرح ذلك يف
مؤمتر يعقده عند العاشرة من
صباح غد يف وزارة الرتبية -
االونسكو.
وقال« :اليوم كان هناك
مداوالت تتعلق باستكمال العام
الدراسي واجراء االمتحانات
الرمسية ،وكل ذلك يف ضوء
واقع التعبئة العامة .اطلع
جملس الوزراء على معلومات
والتعليم
الرتبية
وزارة
العالي املتعلقة باملوضوعني
املذكورين ،أي استكمال العام
الدراسي واجراء االمتحانات
الرمسية ،واقرتح وزير الرتبية
الغاء دورة االمتحانات الرمسية،
للشهادة املتوسطة االكادميية
للعام الدراسي  2020أي
وكذلك
الربيفيه،
شهادة
الغاء الشهادات الفنية اليت
تعترب ما دون مستوى شهادة

البكالوريا الفنية ،يف التعليم
املهين والتقين ،وكل ذلك
وفق ضوابط حمددة سيعلن
عنها يف مؤمتر صحايف يوم غد
(أمس اجلمعة) الساعة العاشرة
والنصف يف وزارة الرتبية
والتعليم العالي».

الغاء
«سيأتي
واضاف:
امتحانات الشهادة املتوسطة
الربيفيه ،أو الشهادات الفنية
اليت تعترب ما دون مستوى
شهادة البكالوريا الفنية يف
سياق جمموعة اجراءات او
ضوابط».

مستشفى رفيق احلريري 159 :حالة شفاء و 4حاالت
اجيابية و 24اصابة يف العزل و 30حالة مشتبه باصابتها

صدر عن مستشفى رفيق
امس
اجلامعي،
احلريري
االول ،التقرير اليومي عن
آخر املستجدات حول فريوس
الكورونا  19-Covidوجاء فيه:
«أجرى املستشفى  344فحصا
خمربيا ،جاءت  4نتائج اجيابية
وباقي الفحوصات سلبية.
بلغ جمموع احلاالت اليت ثبتت
بفريوس
إصابتها
خمربيا
حاليا
واملوجودة
الكورونا
يف منطقة العزل الصحي يف
املستشفى  24إصابات.
مت استقبال  30حالة مشتبه
بإصابتها بفريوس الكورونا
نقلت من مستشفبات أخرى.
متاثلت  3حاالت للشفاء من

فريوس الكورونا بعد أن جاءت
نتيجة فحص ال  PCRسلبية
يف املرتني وختلصها من كافة
عواض املرض.
بلغ جمموع احلاالت اليت شفيت
متاما من فريوس الكورونا منذ
البداية حتى تارخيه  159حالة
شفاء.
إن مجيع املصابني بفريوس
الكورونا يتلقون العناية الالزمة
يف وحدة العزل ووضعهم
مستقر ،وال حاالت حرجة يف
العناية املركزة.
ملعرفة عدد اإلصابات على كافة
األراضي اللبنانية يرجى متابعة
التقرير اليومي الصادر عن
وزارة الصحة العامة».
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لـبنانيات

حنكش ملناسبة مرور عامني على انتخابه نائبا:

درغام لطالب الوطين احلر:

دياب تلقى اتصال دعم من يازجي
والبطريرك أكد أهمية احرتام مواقع سنكمل املسرية يف الشارع والربملان حتى النهاية اخلطة االقتصادية بداية الطريق
لالصالح والتحول حنو االقتصاد املنتج
الطائفة يف التعيينات
أعلن النائب الياس حنكش ،يف
بيان بعنوان «بعد سنتني من
النيابة ،أستطيع أن أقول ،»...
انه «يف أيار  2018انتخب الشعب
اللبناني جملسا نيابيا جديدا بعد
 9سنوات من الغياب القسري
للدميقراطية وحق االقرتاع ،لعل
هذا اجمللس يعيد للشعب حقوقه
املسلوبة وأمواله املنهوبة ويعيد
للمؤسسات الدستورية دورها
وللدولة هيبتها .يف ذلك الشهر
انتخبت عضوا يف هذا اجمللس
ودخلت اليه متسلحا حبزب عريق
وضع نفسه يف خدمة لبنان منذ
 82عاما ،حزب يتعلم من جتارب
وأخطاء املاضي ويتطلع ملستقبل
يليق بشبابه ،وحبزبيني ال يعرفون
التعب ،ارادة صلبة لتغيري الواقع
املرير ،مشاريع واقرتاحات بناءة،
وحبلم لبناء لبنان اجلديد .لكن
املفاجأة كانت كبرية فاخلطابات
الرنانة واملشاريع االنتخابية
للبعض ،وأشدد على البعض ،مل
تكن سوى مشهدية أمام شاشات
التلفزة ومكافحة الفساد ليس

اال شعارا حاول البعض استغالله
يف محلته االنتخابية».
وتابع« :حققنا القليل ،اعرتضنا
على الكثري ،ناقشنا ،راقبنا،
اقرتحنا ،وقدمنا احللول لكنين
يف كل اجتماع كنت أشارك فيه
كانت تراودني فكرة االستقالة
أمام هول املشهد ،فكنا أول
املطالبني بانتخابات نيابية مبكرة
إميانا منا بأنها قادرة على ترميم
عالقة املواطن مبمثليه».
وختم« :بعد سنتني لن نرتك
املعركة ولن يهزم الشعب
اللبناني ،لن نسمح بتخطي
مطالب الشعب الثائر على واقعه
وسنكمل هذه املسرية حتى
بناء الدولة اليت حتتضن شبابها
وتؤمن هلم مقومات النجاح،
حتى بناء دولة القانون والعدالة
واملساواة ،دولة الكفاءة ،دولة
منتجة وحديثة تواكب التطور،
دولة حتافظ على البيئة وحتمي
تراثها ،سنكمل املسرية يف
سنكمل
والربملان،
الشارع
املسرية حتى النهاية».

االحرار :صرخة الشعب اجلائع لن ترحم وعلى السلطة
إعادة النظر بأولويات اإلنقاذ وإختاذ اإلجراءات الفورية

تلقى رئيس جملس الوزراء
الدكتور حسان دياب امس
االول اتصاال من بطريرك
أنطاكية وسائر املشرق للروم
العاشر
يوحنا
األرثوذكس
يازجي ،هنأه فيه حبلول شهر
رمضان املبارك .وأكد دعمه
رئيس احلكومة يف توجهاته
الوطنية واإلجراءات اليت تتخذها
احلكومة.
وأكد البطريرك تأييد التوجهات
اليت يعتمدها الرئيس دياب
الكفاءة
ملعايري
بالنسبة
والنزاهة يف التعيينات اإلدارية،
منوها ب»البعد الوطين الذي
يلتزمه».
والحقا،أعلنت البطريركية يف

بيان« ،ان البطريرك يازجي
اتصل برئيس احلكومة اللبنانية
الدكتور حسان دياب ،وشدد
على أهمية احرتام مواقع الطائفة
األرثوذكسية يف التعيينات
وتعويض الظلم الذي حلق بها
خالل التعيينات السابقة.
كما تشاور معه يف شأن اجلهود
اليت تقوم بها احلكومة إلنقاذ
لبنان من أزمته االقتصادية
اخلانقة ،ويف ما يتعلق باخلطوات
اليت تتبعها احلكومة واملتعلقة
باعتماد معايري الكفاءة يف
التعيينات األدارية .وشدد
البطريرك على أن الكنيسة تقف
دائما على مسافة واحدة من كل
أبنائها».

عقد اجمللس األعلى حلزب
إجتماعه
األحرار
الوطنيني
األسبوعي إلكرتونيا برئاسة
رئيس احلزب دوري مشعون
ومشاركة األعضاء.
وسأل اجملتمعون يف بيان:
«كم سيخسر لبنان بعد من جراء
أزماته الراهنة؟ وملن سيوكل
مسرية خالصه؟ ومتى يستفيق
أهل السلطة من عنادهم
وارتهانهم ويستمعون لنداء
الشعب وأنينه ومطالبه؟ ومتى
يعي أهل السياسة أن ال وقت
ألالعيب السياسة ومهاتراتها
وفذلكاتها ،إمنا حان زمن
املواقف واإلجراءات اجلريئة،
الواضحة ،الصرحية ،املتناغمة
مع إعالناتهم ووعودهم؟ فكيف
تستقيم خطة إنقاذ بدون تضامن
وتكافل وطنيني؟ كيف ينجح
تنفيذها وهي غري مدعومة من
الشعب ،والشعب ال يثق أصال
مبن سينفذها؟»
وتساءلوا« :هل باإلعتداء على
امللكية الفردية املصانة حبكم
الدستور ،وعلى أموال املودعني
بدل حماسبة من هدر االموال
العامة ،وبإعادة هيكلة املصارف
اخلاصةُ ،تنقذ املالية العامة؟

هل بتجاهل إقفال املعابر غري
الشرعية وبالتغاضي عن استباحة
البعض للمعابر الشرعية دون
حسابُ ،ينقذ االقتصاد؟
هل بإجراء تعيينات احملاصصة،
التوظيفات
على
واإلبقاء
اهلدر
وصناديق
األنتخابية
واتفاقيات الشراء السرية ،ما
ينعش موارد الدولة؟
هل بعدم إصدار مراسيم
التشكيالت القضائية املستقلة
تتم محاية مصاحل الناس
واملستثمرين واستعادة األموال
املنهوبة؟
واكدوا ان «صرخة الشعب
اجلائع لن ترحم ،وعلى السلطة،
قبل فوات األوان وانهيار
اهليكل على اجلميع ،إعادة
النظر بأولويات اإلنقاذ وإختاذ
اإلجراءات الفورية الكفيلة ببناء
الثقة بالقضاء وفرض سيادة
الدولة على املعابر احلدودية
واحملافظة على األقتصاد احلر
واحرتام امللكية الفردية وضبط
غالء األسعار املستشري».
وابقى اجمللس االعلى للحزب
«ملتابعة
مفتوحة
جلساته
التطورات يف ظل االزمة املفتوحة
على اجملهول».

شبيبة لبنان العربي :خالص لبنان
باسرتجاع االموال املنهوبة

أكد رئيس حزب «شبيبة لبنان
العربي» نديم الشمالي ،أن
«لبنان دخل يف اجملهول بسبب
األزمات السياسية واإلقتصادية
والنقدية اليت مير بها» ،معتربا
ان «الطبقة السياسية احلاكمة
تبحث عن خمرج لنفسها
إلستمرارها يف احلكم ولو على
حساب املواطن الفقري عرب
تسليم البلد لصندوق النقد
الدولي».

ولفت رئيس احلزب نديم
الشمالي اىل أن «مشكلة لبنان
مل تكن يوما بشكل نظامه
اإلقتصادي أو اإلقرتاض من
اخلارج ،امنا لبنان تكمن يف
السرقات منذ عام ،»1992
مشريا اىل ان «خالص لبنان
يكون بإسرتجاع األموال املنهوبة
عرب قضاء مستقل» ،مشددا
على «توحيد الصفوف وتوجيه
البوصلة حنو الفاسدين».

أكد عضو تكتل «لبنان القوي»
النائب أسعد درغام خالل لقاء
مع طالب «التيار الوطين احلر»
عرب تطبيق « ،»zoomأن «اخلطة
اإلقتصادية اليت مت مناقشتها
القصر
يف
االول
امس
اجلمهوري ،هي مبثابة إعرتاف
حقيقي بالواقع املالي كما هو،
وهذا يعين وجود نوايا حقيقية
إلصالح الدولة .فالوقع مأزوم
وعلينا البدء باجراءات تعيد الثقة
بالنظام االقتصادي القائم،
وذلك من خالل دعم القطاعات
االنتاجية للتحول من االقتصاد
الريعي اىل االقتصاد املنتج»،
الفتا اىل أن «لبنان يستورد
بقيمة  18مليار دوالر ويصدر
بقيمة مليارين ،فال بد من تغيري
االسرتاجتية القائمة والعمل
على تشجيع القطاع اخلاص
وتشجيع االنتاج وبالتالي زيادة
التصدير ،إذ أن كل مليار دوالر
اىل اخلارج تؤدي اىل خلق 30
الف وظيفة عمل يف لبنان».
وأمل درغام أن «يكون طالب
اليوم قد دخلوا سوق العمل مع
انتهاء اخلطة املالية واالقتصادية
اليت وضعت على مخس سنوات،
فيساهمون بكفاءاتهم يف تعزيز
االنتاج».
وخالل التطرق لواقع قضاء
عكار االمنائي واملشاريع اليت
حتتاجها احملافظة ،من اجلامعة
العامة،
والطرق
اللبنانية،
ومبنى السرايا ،ومشروع توليد
الطاقة الكهربائية من املراوح
واملستشفى العسكري اليت
وعد بها درغام خالل محلته
االنتخابية ،أكد درغام أن «هذه
املرحلة من احلكم ومن عمر
اجمللس النيابي تعرضت للكثري
من األزمات اليت كبلت وأخرت
العمل» ،الفتا اىل وجود «بعض
العراقيل اليت إعرتضت مشروع
توليد الطاقة الكهربائية بسبب

إعرتاض بعض البلدات على
املشروع ،إضافة اىل الظروف
االستثنائية والتدابري الوقائية
اليت فرضتها احلكومة للوقاية
من فريوس كورونا ،ولكن
املشروع مستمر بالتنسيق بني
وزارة الطاقة وبلديات عكار،
ملا له من أهمية يف خلق فرص
العمل وانتاج الطاقة».
أما يف ما يتعلق باملستشفى
العسكري ،قال« :لقد لزم
املشروع والعمل جار النهاء
البناء ،ومن املفرتض أن يكون
جاهزا يف أواخر العام  2021جلهة
وجود قسم الطوارئ والصيدلية
ومهبط طائرات لنقل احلاالت
احلرجة».
ويف موضوع اجلامعة اللبنانية
جدد النائب درغام «السعي
النشاء جامعة لكل العكاريني
يف منطقة وسطية تسهل
وصول الطالب اليها ،أما يف ما
يتعلق مبشاريع األوتوسرتادات
ومبنى السراي فسيتم متابعتها
مع رئاسة احلكومة».
العينية
املساعدات
وعن
والزراعية اليت قدمها درغام
خالل محلة التصدي لفريوس
كورونا ،أشار اىل أن «ما قمنا
به هو واجب جتاه أهلنا ومنطقتنا
يف حماولة لتشجيع الزراعة
احمللية وتأمني االكتفاء الذاتي
يف األرياف» ،خامتا «لقد حان
الوقت لتغيري تعاطينا وتأمني
أمننا الغذائي».

التقدمي :قانون استقاللية القضاء
املدماك األول لقيام دولة مدنية
تسودها العدالة االجتماعية

صدر عن مفوضية العدل
والتشريع يف احلزب «التقدمي
اإلشرتاكي» البيان اآلتي:
مفوضية العدل
«تؤكد
والتشريع يف احلزب التقدمي
تفريغ
رفضها
االشرتاكي
استقاللية
قانون
مشروع
القضاء من مضمونه ،فهذا
األساس
يشكل
القانون
الصلب واملدماك األول لقيام
دولة مدنية تسودها العدالة
االجتماعية.
ويف ظل املواقف املعلنة
لكل القوى السياسية والكتل
النيابية باحلرص على استقاللية
القضاء ،تستغرب املفوضية أن
يصار اىل متييع نقاش القانون
يف اللجان النيابية ،وجتدد
متسكها بعدم تضمينه أي
نصوص تكرس تدخل السلطة
السياسية يف القضاء.

كما تشدد املفوضية على
املوقف الذي عرب عنه نواب
اللقاء الدميوقراطي يف جلنة
االدارة والعدل النيابية بأنه
ال ميكن القبول بإعطاء صالحية
التعيني يف املناصب القضائية
العليا للسلطة السياسية،
فذلك ينسف الغاية واهلدف
من هذا القانون بإعتبار أنه
حكما سيجعل من القضاة
املعينني مرتهنني للسلطة اليت
عينتهم ويشل العدالة برمتها،
وخري دليل ما حصل يف ملف
التشكيالت القضائية أخريا.
وحتذر املفوضية من أن
تنسحب هذه الذهنية يف
تفريغ املضامني االصالحية
على نقاش باقي مشاريع
واقرتاحات القوانني مبا يقضي
نهائيا على آمال الشعب
اللبناني يف حتقيق العدالة».
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لـبنانيات

حاصباني:االصالحات الفورية والتعاطي وفد من حزب اهلل زار سوسان يف
اإلجيابي مع اجملتمع الدولي ركيزتان ألي حل صيدا وعرض لألوضاع العامة

أكد نائب رئيس جملس الوزراء
السابق غسان حاصباني أن
«رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع حضر لقاء بعبدا كون
موضوع اللقاء مهما واساسيا لكل
اللبنانيني ،لذا كان علينا ابداء
رأينا ومالحظاتنا ،وكون الدعوة
وجهة بالشخصي من رئيس
اجلمهورية للمدعوين واحرتاما
ملوقع رئاسة اجلمهورية».
واشار يف تصريح اىل ان
اخلطة االقتصادية قابلة للتطور
والتحسني ،وتبقى ركيزتها
االساسية البدء باإلصالحات،
مضيفا« :هناك الكثري من
املالحظات يف الشق العملي
والتقين والقانوني والدستوري،
خصوصا ان فيها بنودا متس
الناس
وممتلكات
بودائع
وبنودا تتعلق بالتمويل علينا ان
ننظر اليها بدقة ،وقد وضعنا
مالحظاتنا على طاولة بعبدا».
واضاف « :كانت انتقاداتنا
ومالحظاتنا بناءة لتطوير اخلطة
االقتصادية ،وهناك الكثري من
البدائل عما هو مطروح فيها كما
ان هناك اجراءات ميكن اختاذها
فورا على صعيد االصالحات اليت
توقف اهلدر من جهة وتعيد الثقة
من قبل املواطنني اللبنانيني
ومن قبل اجملتمع الدولي الذي
تعتمد اخلطة بشكل كبري على
متويل منه».
وردا على سؤال ،اجاب« :عالقة
«القوات اللبنانية» مع كل
االحزاب اكان التيار الوطين احلر
او مع تيار املستقبل او التقدمي
االشرتاكي كانت دائما وستظل
مستندة اىل قناعتنا حبسب

املوضوع املطروح واملقاربة
والثوابت واليوم حنن مدعوون
مجيعا الجياد احللول فاملسألة
ابعد من تنافس سياسي .كان
الدكتور جعجع واضحا يف بعبدا
بأن املقاربة الكاملة للوضع
حباجة إلعادة نظر».
كما اعترب حاصباني انه ال
ميكن القول انه طاملا هناك
حكومة اليوم وال بدائل جيب
ان نقبل االستمرار بعدم السري
باالصالحات فورا ،مشريا اىل ان
هناك بدائل دائما يف صفوف
الشعب اللبناني واالنتخابات
النيابية املبكرة هي املسار
الصحيح لذلك.
كذلك رأى ان صندوق النقد
الدولي هو معرب لتمويل الكثري
من الدول اليت لديها مشاكل
مضيفا»:كي
كبرية،
مالية
حنصل على الدعم ،املطلوب اوال
القيام باصالحات تقودنا باجتاه
بناء قدرات الدولة واستعادة
الثقة ،ثانيا قبول من جهة
مستقلة كصندوق النقد للخطة
املطروحة انها قابلة للتطبيق
ولبنان قادر ان يتعافى ويسدد
ديونه متقبال .ثالثا ان يكون
هناك عالقة اجيابية مع اجملتمع
الدولي واحد العقبات امام
ذلك مقاربة حزب اهلل لالجندة
االقليمية والدولية».
وختم حاصباني بالدعوة اجلميع
اىل مقاربة احلل جبرأة مبا يسهل
تعول عليه
الدعم الدولي الذي
ّ
اخلطة االقتصادية اذ علينا ان
نثبت اننا قادرون على النهوض
وان الدولة لديها سيادة كاملة
على قرارها.

توقيف اورور فغالي وخدجية نور
الدين يف قضية الفيول املغشوش
أصدر قاضي التحقيق األول
يف جبل لبنان نقوال منصور،
وجاهيتني
توقيف
مذكرتي
حبق كل من مديرة عام النفط

أورور فغالي ورئيسة املختربات
املركزية يف املنشآت النفطية
خدجية نور الدين ،يف قضية
الفيول املغشوش.

اجليش  3 :طائرات اسرائيلية معادية
خرقت االجواء اللبنانية

صدر عن قيادة اجليش  -مديرية
التوجيه البيان اآلتي:
«خرقت طائرتان حربيتان تابعتان
للعدو اإلسرائيلي ،بتاريخ 5 / 7
 2020/الساعة  ،11.00األجواء
اللبنانية من فوق بلدة رميش
وصوال حتى شكا ،ونفذتا طريانا
دائريا فوق املناطق اللبنانية
كافة ،ثم غادرتا األجواء عند
الساعة  12.05من فوق البلدة

املذكورة».
كما صدر عن قيادة اجليش-
مديرية التوجيه البيان اآلتي:
«بتارخيه وعند الساعة ،10.45
خرقت طائرة استطالع تابعة
األجواء
اإلسرائيلي،
للعدو
اللبنانية من فوق بلدة الناقورة
وصوال حتى صور ،ثم غادرت
األجواء عند الساعة  11.05من
فوق البلدة املذكورة».

اجليش :اطالق نار خالل اشكال عائلي يف
بريتال واجليش يتدخل لضبط االوضاع

صدر عن قيادة اجليش ـ مديرية
التوجيه البيان اآلتي« :بتارخيه،
تطور خالف سابق بني عائلتني
يف بلدة بريتال يف البقاع إىل
إشكال ختلله إطالق نار .وعلى
الفور تدخلت وحدات من اجليش

وعمدت إىل تسيري دوريات
وإقامة حواجز ظرفية وضبطت
األمور وأعادت الوضع إىل
طبيعته .وجتري مالحقة مطلقي
النار لتوقيفهم وإحالتهم على
القضاء املختص».

وفد حزب اهلل يف زيارة املفتي سوسان

زار وفد من «حزب اهلل»
برئاسة مسؤول منطقة صيدا
الشيخ زيد ضاهر مفيت صيدا
سليم
الشيخ
وأقضيتها
سوسان يف مقر دار الفتوى
يف مدينة صيدا وهنأه بشهر
رمضان املبارك.
وختلل اللقاء ،حسب بيان
«استعراض لألوضاع العامة
اليت تشهدها البالد السيما
الوضع اإلجتماعي واملعيشي.
ونوه الطرفان باجلهود اليت
تبذهلا اجلمعيات والشخصيات
اخلرية يف ملف التكافل
أن
مؤكدين
اإلجتماعي،
هذا األمر على اجيابياته ال
ميكن أن يسد حاجات الناس

وعلى احلكومة العمل الجياد
احللول السريعة ضمن خطة
واضحة ملعاجلة قضايا الناس
اإلجتماعية وإعادة ثقة املواطن
بالدولة موجهني التحية ألهلنا
الذين يعانون من األزمات
واالجتماعية
االقتصادية
وأزمة انتشار فريوس كورونا
املستجد.
ولفت البيان اىل ان الطرفني
وجها «حتية التقدير ألهلنا
فلسطني
يف
الصامدين
واملقاومني املرابطني فيها يف
شهر التضحية والصرب واجلهاد،
مؤكدين تثبيت الوحدة الوطنية
الفلسطينية يف وجه الغطرسة
الصهيونية املستمرة».

جنم  :كالم دياب عن االرثوذكس
ليس جمرد خطأ بل خطيئة
دان نائب بريوت عن املقعد
األرثوذكسي نزيه جنم الكالم
املنقول عن رئيس احلكومة
حسان دياب والذي جاء
فيه « :ليش وين بعد يف
أرثوذكس ببريوت؟».
واعترب جنم ان «هذا الكالم
مرفوض حبق وطن العيش
الواحد ،ودليل على ان
مثة مسؤولني ال يعرفون
تاريخ من تسلم احلكم من
االرثوذكس يف هذا البلد
وجناحاتهم ووطنيتهم».
وقال جنم« :كالم دياب ليس
جمرد خطأ بل خطيئة ،وسؤاله
التهكمي اهانة ال تغتفر حبق
طائفة تشكل اساس لبنان
وتراثه الفكري والثقايف
واحلضاري ،ومتثل عراقة

يشهد هلا اجلميع».
واضاف« :فليعلم من حياول
حرمان طائفتنا من حقوقها،
ان جلهة تعيني حمافظ جديد
لبريوت او لتعيني املراكز
االرثوذكسية الشاغرة االخرى،
ان هذه التعيينات ال جيب ان
تتم اال بالتشاور مع وزرائنا
ونوابنا واملطران الياس عودة
مبا ميثله من مرجعية ،ولقاؤنا
مطلع االسبوع كان خري تعبري
عن قوة هذه املرجعية وعن
حضور األرثوذكس وصالبة
موقفهم».
وشكر النائب جنم فخامة
العماد
اجلمهورية
رئيس
ميشال عون لتفهمه موقف
األرثوذكس ووعده مبعاجلة
االمور.

محدان :اهم قرار قضائي اختذ هو
وضع اليد على األمالك البحرية
أشار امني اهليئة القيادية يف
حركة الناصريني املستقلني
«املرابطون» العميد مصطفى
محدان ،يف تصريح له امس
االول ،اىل ان «اهم قرار
قضائي اختذ منذ ما بعد
الطائف هو وضع اليد على
األمالك البحرية اليت هي ملك
وقال:
اللبناني»
الشعب
«القاضي غسان عويدات لكم

كل الشكر والتقدير واالحرتام
من املواطنني اللبنانيني .داعيا
«الثوار واملنتفضني يف ساحات
الوطن اىل محاية هذا القرار».
ومتنى ان يأتي دور «االمالك
النهرية املنهوبة».
واعترب انه «بداية احلرب
على الفاسدين واملفسدين
الطوائفيني املذهبيني مجيعا
مجيعا».

بري استقبل نائب رئيس اجمللس

الفرزلي :ال عدو للدور املصريف اللبناني اال املصارف
االسرائيلية والكالم عن افالس يف املصارف غري دقيق
استقبل رئيس جملس النواب
االستاذ نبيه بري يف مقر
الرئاسة الثانية يف عني التينة،
نائب رئيس جملس النواب
ايلي الفرزلي ونائبة رئيس
جملس الوزراء وزيرة الدفاع
زينة عكر.
بعد اللقاء ،قال الفرزلي:
«الزيارة اساسا كانت من اجل
مطالبة دولة رئيس جملس
النواب مبساءلة تقرير مؤسسة
الزارد هذه الشركة اليت
ميلكها من ميلكها وهي معروفة
للقاصي والداني ،باحلديث عن
تصوير القطاع املصريف على
انه قطاع مفلس».
أضاف« :حنن ندرك وبدقة
املصارف
دور
متناهية،
اللبنانية منذ عام  1992وحتى
هذه االيام ،اال اننا ويف الوقت
عينه ،ندرك ايضا وبصورة
دقيقة ،ان الدور املصريف
للبنان هو احد عواميد الدور
اللبناني املتقدم يف املنطقة
ومسعته ودوره االقتصادي
املميز على مستوى املنطقة وال
يوجد عدو هلذا الدور املصريف
االسرائيلية
املصارف
اال
خصوصا يف ظل ما خيطط
مستقبال لدور مصريف يف
املنطقة من قبل اسرائيل يف
ظل ما حيكى عن تطبيع ،وهو
امر تدركونه وهو يف غاية
اخلطورة».
وتابع« :طبعا أتيت اىل دولة
الرئيس كي أطالب باملساءلة،
فالذي يقول ان هناك افالسا
يف املصارف هذا كالم غري
دقيق اطالقا ،وهذا امر

سيخضع للنقاش واملساءلة
يف جملس النواب .وكان
لدولة الرئيس مداخلة مطولة
شرح لي فيها ان االمور قومت
ووضعت يف الطريق السليم
مبا خيدم فكرة احلفاظ على
دور القطاع املصريف ودور
املصارف من باب احلفاظ على
ودائع اللبنانيني الن املصرف
يف االساس لديه دور هو ان
يتلقف الودائع للبنانيني».
وأردف« :ان هم الرئيس بري
املركزي احلفاظ على ودائع
اللبنانيني ،وهذا امر حقيقة
نشعر له بارتياح كامل وهذا ما
نريده بالضبط».
الطائفة
حقوق
وعن
االرثوذكسية ،قال الفرزلي:
«لقد نقلنا لدولة الرئيس
االتصاالت اليت جرت باسم
االجتماع الذي عقد يف مطرانية
الروم االرثوذكس ،وبربكة
سيادة املطران الياس عودة
الذي اكدنا ونؤكد ان كرامة
القيادي
ودوره
املطران
والريادي يف املسائل املتعلقة
بالطائفة على مستوى بريوت
هو امر مركزي ورئيسي
وبالتالي جيب دائما ان يكون
هم املسؤول اللبناني ،كائنا
من كان ،بكيفية الوقوف على
رأيه وان يهتدي بهدي آرائه
اليت ستكون سديدة ومنيعة».
وختم« :لقد وضعت الرئيس
بري يف اجواء وعد فخامة
رئيس اجلمهورية بأنه سيتم
تلبية مطالب االرثوذكس بتعبئة
الفراغات اليت حلظت غبنا حبق
الطائفة االرثوذكسية».

املفيت دريان استقبل كوبيتش واملشنوق
استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،امس االول اخلميس،
املنسق اخلاص لألمم املتحدة
يف لبنان يان كوبيش ،وجرى
البحث يف الشؤون اللبنانية
والعربية.
كما استقبل النائب نهاد
املشنوق وجرى التداول بآخر
الساحة
على
املستجدات
اللبنانية.
وأفاد املكتب اإلعالمي يف دار
الفتوى ان «التشاور متحور
حول موضوع قانون العفو

العام» ،واكد دريان أن «هيئة
رعاية السجناء وأسرهم يف دار
الفتوى تقوم بتفعيل عملها
لتخفيف معاناة السجناء وتلبية
حاجاتهم والتعاون مع اجلهات
املختصة لصياغة قانون العفو
العام والشامل وضمان احلقوق
اإلنسانية لكافة املساجني
وخاصة ما يطلق عليهم
اإلسالميني والذين ال زالوا
على ذمة التحقيق منذ سنوات
ومل حياكموا حتى اآلن ،آمال من
اجلهات املعنية املسارعة إلجناز
قانون العفو العام».

حيت تلقى اتصاال من نظريه االيطالي
والبحث تناول برنامج االصالح
االقتصادي للحكومة
اخلارجية
وزير
تلقى
حيت
ناصيف
واملغرتبني
اتصاال من نظريه االيطالي
لوجيي دي مايو luigidimao
حبثا خالله يف برنامج اإلصالح
اإلقتصادي للحكومة اللبنانية
وأهم عناصره اىل جانب أهمية
تطوير العالقات السياسية
واالقتصادية والتجارية بني
البلدين.

وأكد الوزير االيطالي عزم
بالده االستمرار يف املشاركة
يف قوات الطوارئء الدولية
العاملة يف جنوب لبنان
(اليونيفيل) ودعم دورها.
الوزير حيت الذي شكر نظريه
االيطالي على هذا املوقف
أكد على متسك لبنان بدور
اليونيفل وتعزيزه والعمل على
دعمه على كافة املستويات.
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الـسبت  9أيــار 2020

لـبنانيات

احلريري:مرتاح لعدم مشاركيت يف لقاء بعبدا «العهد» يبادر جم ّدداً« :التربيد» عنوان املرحلة؟!

أكد الرئيس سعد احلريري أنه
«مرتاح للموقف الذي اختذه
بعدم املشاركة يف لقاء بعبدا»،
الفتا إىل أنه «بعد إقرار اخلطة
االقتصادية يف جملس الوزراء
كان جيب مناقشتها يف جملس
النواب ،إال أن ما حصل هو
التفاف على الطائف» ،مذكرا
بأن «سبب مشاركته يف لقاءات
احلوار السابقة كان بهدف إرساء
االستقرار السياسي واألمين يف
البلد» ،وقال« :إن الناس ملوا
األقوال والكالم ،وهم ينتظرون
األفعال».
أضاف« :جيب دراسة اخلطة
االقتصادية مع صندوق النقد
الدولي ،ألن لبنان حباجة
إىل سيولة من اخلارج ،وهذا
سيستغرق  6أشهر».
وقال احلريري يف دردشة مع
الصحافيني« :إن الدولة هي اليت
استدانت  90مليار دوالر ،وهم
يريدون أن يلقوا املسؤولية على
حاكم مصرف لبنان واملصارف
وعلى اجلميع ،ما عدا الدولة».
وتساءل« :أين مبلغ ال 47مليار
دوالر اليت صرفت على الكهرباء
خالل تولي وزراء التيار الوطين
احلر وزارة الطاقة على مدى 11
سنة؟ وأين هي مسؤولية الوزير
جربان باسيل ووزراء الطاقة الذين
تعاقبوا بعده من هذا اهلدر؟».
واعترب أن «املطلوب من اجلميع
أن يسريوا بشكل صحيح
ليستقيم البلد» ،وقال« :علينا
أن نعرتف مجيعا بأن هناك
مشكلة يف البلد ،وأننا يف حاجة
إىل اجملتمعني العربي والدولي،
لكن ما حيصل هو تدمري للقطاع
املصريف اللبناني».
وسأل« :ما الذي سيكسبه
الشعب اللبناني إذا مت تدمري
هذا القطاع؟» ،وقال« :حنن نريد
مكافحة الفساد ،ولكن ليس على
مزاج فريق سياسي .ويف املقابل،
هناك من يعطل التشكيالت
القضائية ألسباب كيدية ألنه ال
يريد مكافحة الفساد».
وشدد على أن «يوم السابع من
أيار سيبقى يوما أسود مهما قالوا
غري ذلك».
وردا على سؤال حول ما إذا كان
قد ندم لعدم مشاركته يف اجتماع
بعبدا ،قال احلريري« :بالعكس،
أنا مرتاح للموقف الذي اختذته.
االجتماع حصل ،وعلينا اآلن أن
ننتظر ما الذي سيتحقق .الناس
ملوا األقوال والكالم ،واألفضل
أن تبدأ اللقاءات سريعا مع
صندوق النقد الدولي لكي يكون
هناك برنامج حقيقي ميكننا القيام
به .أما الكالم فقط عن اجتماعات
ولقاءات ملناقشة اخلطة ،اليت
أقرت أساسا يف جملس الوزراء
والنقاش كان جيب أن يتم يف
جملس النواب ،فإني أراه التفافا
على كل الطائف».
أضاف« :هناك من سيقول لي
إني حضرت حوارات يف السابق،
لكن تلك احلوارات كانت من أجل
إرساء االستقرار األمين يف البلد،
يف حني كانت هناك مشاكل أمنية
وإرهابية يف البلد وحماولة ضرب
الكيان اللبناني .ولذلك ،كنت
من أشد املتمسكني باحلوار ،لكين
لست من املتمسكني بأن نضحك
على الناس باجتماعات كهذه .إذا
كانت هناك خطة أقرت ،فلتتم
مناقشتها يف جملس النواب.
وهذه اخلطة جيب أن تتم دارستها
مع صندوق النقد الدولي ،وهذا

عمل سيأخذ ستة أشهر .لذلك ،ال
بد من البدء بالعمل».
قيل له :لكن حلفاءك مل يقفوا
معك؟
أجاب« :كل شخص حر مبوقفه
السياسي .أنا مل أذهب إىل
بعبدا ،ليس ألن فالنا ذهب أو
فالنا آخر مل يذهب ،لكن لدي
قناعة بأن األمور ال حتل بهذه
الطريقة .الدولة استدانت 90
مليار دوالر ،وهم يريدون أن
يلقوا املسؤولية على حاكم
مصرف لبنان واملصارف وعلى
اجلميع ما عدا الدولة».
وسأل« :أين ال 47مليار اليت
صرفت على الكهرباء؟ فالدولة
استدانت  90مليارا .فهل
املصارف هي اليت صرفت هذه
املبالغ؟ هل حاكم مصرف لبنان
من صرفها؟ ملاذا حنيد عن
احلقيقة؟ التشخيص الذي وضعه
يف البداية الزارد كان جيدا جدا.
ولذلك ،ال بد من إجياد حلول
هلذه املشاكل ،وليس أن خنرتع
مشاكل أخرى حتدث الفنت يف
البلد ومشاكل أخرى ونتهم فالنا
وفالنا ونربئ أشخاصا مرتكبني».
أضاف الرئيس احلريري مستهجنا:
«على مدى  11سنة ،تسلم التيار
الوطين احلر وزارة الطاقة ،لكنه
اليوم بريء من قضية البواخر
والفيول املغشوش .أمل يعد
هناك وزير يوقع على كل شيء؟
أمل تعد هناك صالحيات الوزير
مقدسة وحمفوظة بالدستور ،وال
ميكن التدخل بها؟ أمل نكن نسمع
هذا الكالم؟ أين اهليئة الناظمة
للكهرباء؟ أين جملس اإلدارة؟ كل
هذه األمور يريدون أن يغطوها.
وإذا كان هناك من مرتكب ،فال
جيب ألحد أن حيمي أحدا .املرتكب
جيب أن حياسب ،لكن جيب أال
نغطي مبلغ  47مليار بتفاهات
كهذه ،ألن من وقع هو الوزير
جربان باسيل أو الوزيرة ندى
البستاني أو غريهما .واليوم،
ذهبوا مجيعا إىل القضاء ويدعون
أال شيء لديهم ،فإن مل يكن
هناك ما خيفوه ،كيف صرفت 47
مليار دوالر على الكهرباء؟ أين
هو اهلدر؟ أال تريدون أن حتاسبوا
على اهلدر؟ هذا هو اهلدر .حتى
أنا كرئيس حكومة يف حينها،
إن كنتم تريدون أن حتاسبوني
على جزء من هذا اهلدر ،فأنا على
استعداد ألن أحتمل وأحاسب.
أما غريي فال يريد أن يتحمل أو
حياسب على أي شيء ،ال على
ال 47مليار وال على أنه عطل
انتخابات رئاسة اجلمهورية وال
على تعطيل تشكيل احلكومات.
أليس كل ذلك هدرا؟».
قيل له :لكنهم يقولون إنهم
كانوا يغطونكم؟
أجاب« :قاموا «بالعشرة وذمتها»،
ويقولون اليوم إنهم كانوا يغطون
صفقاتنا .فهل طلب منهم أحد
ذلك؟ وإذا كانوا هم اإلصالح
والتغيري ،فلماذا مل يوقفوهم
منذ اليوم األول؟ يتهمون اليوم
الرئيس فؤاد السنيورة بأنه هو
من وقع العقد مع الكويتيني
وسوناطراك ،لكن من تابع امللف
ووقع عليه؟ أليس وزير الطاقة؟
البلد حيتاج إىل حلول ،وليس إىل
مشاكل سياسية .أنا ال أقول
ذلك من أجل افتعال مشكلة
سياسية مع فالن أو فالن .وكل
شيء وضعوا عليه فيتو ،صندوق
النقد وأي حترك آخر ،فليقم كل
شخص بعمله».

سئل :لكن من يعطي يتحكم؟
أجاب« :صحيح متاما .واليوم
يقومون بفتح ملفات عن السرية
املصرفية ومكافحة الفساد،
لكن هناك حزب بكل ما للكلمة
من معنى ،ليس لديه حساب
مصريف ،فكيف حناسبه أمام
القضاء؟ مجيعنا يعرتف أن هناك
مشكلة يف البلد ،وأننا حباجة إىل
اجملتمع الدولي والعربي ،لكن ما
حيصل هو تدمري القطاع املصريف
اللبناني ،فما الذي سيكسبه
الشعب اللبناني إذا مت تدمري
القطاع املصريف؟ من استدان
ال 90مليار؟ هل الدولة وأم
املصارف؟ لذلك على الدولة أن
ترد ما استدانته».
سئل :ما رأيك بالتدابري اليت
تتخذها احلكومة ملكافحة الفساد؟
أجاب« :هل يريدون أن يسجنوا
كل الناس؟ ليفعلوا ،لكن الدنيا
دوالب يف النهاية .هناك من
سيطعن بكل هذه التدابري
وحنن أيضا سنطعن بها ألنها
غري قانونية .حنن نريد مكافحة
الفساد ،ولكن ليس على مزاج
فريق سياسي .هناك جملس
قضاء أعلى وضع تشكيالت ،ملاذا
مل يتم التوقيع عليها اذا أرادوا
حماربة الفساد .عليهم توقيع هذا
املرسوم .انهم ال حياربون الفساد
بل يقومون باالنتقام».
سئل :باألمس مد رئيس احلكومة
يده لك ،ورئيس اجلمهورية قال
إن الوقت ليس لفتح ملفات
املاضي؟
أجاب« :كيف فعلوا ذلك؟ لقد
محلوا الرئيس الشهيد رفيق
احلريري مسؤولية كل ما حصل
خالل  30سنة مضت وهذه
افضل «مدة يد» .ومن سيقرتب
من رفيق احلريري انا سأالحقه،
كفاهم حديثا يف كل حني عن
الثالثني سنة املاضية وحتميل
الرئيس الشهيد مسؤولية خراب
البلد .رفيق احلريري بنى البلد
وهم هدموه وحياولون اغتياله
سياسيا .فلنرى ماذا فعلوا هم
خالل السنوات الثالثني؟ هربوا
طوال  15عاما ثم عادوا وخربوا
البلد يف ال 15عاما الثانية .رفيق
احلريري بنى لبنان خالل  30عاما
ثم استشهد ،وماذا حصل بعد
استشهاده؟ اذا كانوا ال يريدون
سعد احلريري فليزجو به يف
السجن اذا استطاعوا ،وينهضوا
بالبلد حينها ،اذا كان بإمكانهم
القيام بذلك .وانا هنا احتدث
عن جربان باسيل ،اما رئيس
اجلمهورية فهناك عالقة خاصة
تربطين به.
ال ادعي ان سعد احلريري مبفرده
ميكنه النهوض بالبلد ،فهذا امر
جيب ان نقوم به مجيعنا ،ولكن
انا احتدث عن العقلية ،فمثال كما
مت التعاطي مع قانون العفو الذي
حولوه اىل قانون عنصري ،فهل
عندما عفونا حنن عن االخرين هل
كنا نفكر بعنصرية؟».
سئل :هل ستزور قصر بعبدا؟
أجاب« :كال ،ليس لدي مشكل
مع أحد ولكي ينهض ،البلد
على اجلميع ان يسريوا بشكل
مستقيم .يف اخلطة االقتصادية
نقاط
توصف الوضع العام ولكن
ّ
احللول املطروحة جيب ان يصار
اىل العمل بها ،بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي وليس
باالقتطاع من أموال املودعني
فنحن حباجة اىل سيولة نقدية
تأتينا من اخلارج».
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بأنه
«ال شيء» ،فإذا به يقفل الباب بعد اللقاء،
احلالي،
أمام إمكانية تغيري احلكومة يف الوقت
ّ
ّ
الزمين ملثل هذه
أن التساؤالت عن املدى
ولو ّ
التصرحيات ،مشروعًا ،بالنظر إىل التجارب
السابقة مع «البيك».

«التحصني» أو ً
ال!

وال تنفصل اللقاءات اليت شهدتها عني التينة
خالل اليومني املاضيني عن نوايا «التحصني»
بد أن
أن «تربيد الساحات» ال ّ
هذه ،خصوصًا ّ

يشمل رئيس جملس النواب نبيه بري ،الذي
يرى كثريون ّ
أنه يقود «املعارضة من الداخل»،
ّ
باحلد األدنى،
ك»،
«حير
ن
م
ه
وأن
إن جاز التعبري،
ّ
َ
ّ
رئيس تيار «املردة»سليمان فرجنية ،الذي كان
أحد مقاطعي لقاء بعبدا ،بعدما سعى إىل حتويل
املوجهة له إىل النائبفريد اخلازن ،أحد
الدعوة
ّ
ّ
تياره
إىل
املنتمني
غري
النيابي،
له
تكت
أعضاء
ّ
السياسي.
ّ
من هنا ،جاء اللقاءان بني بري ودياب ،وهو
األول منذ «الصراع العلين» الذي نشب بينهما
خالل جلسة جملس النواب األخرية ،وبني بري
وباسيل ،وهما اللذان ال يكادان ّ
يتفقان حتى
خيتلفا من جديد ،لفقدانهما رمبا إىل «الكيمياء»
املطلوبة يف العالقات السياسية ،وهما لقاءان
أراد من خالهلما «العهد» ،إن جاز التعبري،
«تربيد» اجلبهة مع بري ،توازيًا مع «تربيد»
سائر اجلبهات ،تفاديًا للدخول يف «مناوشات»
ال يبدو الوقت مناسبًا هلا اآلن.
يرتدد ُ
املتابعون بربط املبادرات «الرئاسية»
وال
ّ
هذه ،والرغبة بـ «حتصني» الساحة الداخلية يف
هذا الوقت ،باخلطة املالية واالقتصادية اليت
أقرتها احلكومة بعد طول انتظار أخريًا ،وهي
ّ
خطة يدرك القائمون عليها ّ
أنها ال ميكن أن تسلك
باحلد األدنى
طريق التنفيذ من دون أن تحُ اط
ّ
مقدمها
ويف
املطلوبة،
املقومات املوضوعية
من
ّ
ّ
«اهلدوء» ،بعيدًا عن «التشويش» الذي ميكن
أن يفضي إليه غياب «االستقرار» ،الذي أمكن
رصده وملسه من خالل السجاالت اليت اندلعت
أن االختالف حول
سريعًا ،بعيد إقرارها ،ولو ّ
ً
أن اخلطاب
ا
علم
وبديهي،
طبيعي
أمر
ّ
ّ
ّ
بنودها ٌ
األخري لألمني العام لـ «حزب اهلل»السيد حسن
هلل كان أكثر من معبرّ على هذا الصعيد،
نصر ا 
َ
«مبال ٍغ به»،
حد
إىل
«اهلدوء»،
طبعه
الذي
وهو
ّ
وفق توصيف البعض.
وانطالقًا من ذلكّ ،
أن يف «جعبة»
مثة من يؤكد ّ
رئاسيت اجلمهورية واحلكومة املزيد من اخلطوات
ّ
لعل
عمل على «طبخها» خلف الكواليس،
اليت ُي َ
يف صدارتها «االنفتاح» من جديد على تيار
«املستقبل» ،وحتديدًا على احلريري الذي بات
بامل َ
أنه يسعى لقيادة «املعارضة» ُ
واضحًا ّ
طلق،
املؤشرات ال ّ
ّ
ّ
األقل،
تدل ،حتى اآلن على
أن
ولو ّ
ٍ
حظوظ واسعة لنجاح هذه «املبادرة»،
على
املستمر على ّ
ّ
خط
«القصف
ظل
»
الكالمي
يف
ّ
ّ
«اجلبهتني» ،خصوصًا يف ضوء وجهة نظر
تقول ّ
إنه إذا كان «العهد» يريد «تعويض ما
فإن احلريري يريد
اليوم،
انتكاسات
من
فات»
ّ
أيضًا «تعويض ما فات» على مستوى رصيده
وقيدته
كبلته
ّ
ّ
الشعيب ،نتيجة «التسوية» اليت ّ
«يفرط»
لن
ألكثر من ثالث سنوات ،وهو
ّ
«الشعبوية» ُ
املتاحة اليوم ،مهما كانت
بالفرصة
ّ
األمثان.

ما يعني املُواطن!

قد يكون يف «التربيد» مصلحة أكيدة لـ «العهد»
يف هذه املرحلة ،وحتى ينجح يف «تسويق» ّ
خطة
ّ
تتطلب العبور من
أعدها ،واليت
«اإلنقاذ» اليت ّ
خالل بوابةصندوق النقد الدولي ،وهو ما حيتاج
«حتصني» يف الداخل قبل اخلارج.
إىل
ٍ
وقد يكون هذا اهلدف بدأ يشهد جتلياته ،بدليل
ٍ
تصرحيات لرئيس
ما أمكن «اقتناصه» من
ِ
يكتف
«احلزب التقدمي االشرتاكي» ،الذي مل
ّ
بالتخلي عن طلب «تغيري احلكومة» ،بل ذهب
ٍ
أحالف ثنائية أو
أي
من
ل»
«التنص
حد
إىل ّ
ّ
ّ
ثالثية أو رباعية ،كان العديد من الوسطاء ال
يزالون يعملون على بلورتها يف إطار «جبهة
املعارضة».
لكن ،إذا كان هذا «التربيد» هدفًا مشروعًا
األوىل بالعاملني عليه
فإن
للحكومة وداعميها،
ّ
ْ
أن يلتفتوا إىل مساحاته احلقيقية ،بعيدًا عن
يرتدد
العمل على «مصاحلات شكلية» لن
ّ
أطرافها باالنقضاض عليها عند أول فرصة
ساحنة ،واملقصود بهذه املساحات ما يعين
ُ
املواطن ،الذي مل يعد قادرًا على دعم حكومة
ّ
ٍ
بطالة
احلد األدنى من حاجاته ،وسط
له
ر
توف
ال
ّ
ٍ
وأجور فقدت أكثر من
فاحش،
وغالء
،
مرتفعة
ٍ
نصف قيمتها ،إن ُو ِجدت!.
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اسـرتاليات

موريسون« :املدارس» تبقى
رسالة من باريالرو إىل ماكورماك:
املشكلة األكرب فيما ختفيف
القيود يلوح يف األفق
«فشل فريقك وفشلت كزعيم»
اتهمه بضرب حماولته الرتشح ملقعد إيدن  -مونارو الفيدرالي

أعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون أن معظم استجابة
أسرتاليا ألزمة فريوس كورونا
حققت نتائج كبرية ،لكنه
استدرك بالقول أن هناك
«مشكلة حقيقية» يف التعامل
مع املدارس.
ويف مقابلة مباشرة حصرية
مع املوقع األلكرتوني االخباري
 news.com.auليل االربعاء
املاضي ،أجاب موريسون
على أسئلة األسرتاليني حول
الوباء املستمر .وكان أحد
هذه األسئلة هو ملاذا جيب أن
خناطر بإعادة فتح املدارس.
وقال رئيس الوزراء« :كانت

دائما هي أن
النصيحة الطبية
ً
األطفال أقل عرضة» لالصابة
بكورونا.

وحتدث السيد موريسون عن
جتربة أطفاله يف حماولة التعلم
من املنزل ،قائ ًال أنها أثبتت
صعوبة خاصة بالنسبة البنته
الصغرى.
واضاف موريسون «لقد كان
التعلم على اإلنرتنت أكثر
صعوبة (لألطفال األصغر ً
سنا)
مل تنجح .أعين ،من األفضل
دائما أن يتعلم األطفال يف
ً
الفصل الدراسي .ال أعتقد أن
ذلك حمل خالف».
واشار رئيس الوزراء اىل

صعوبة العمل على االنرتنت
بالنسبة لالطفال يف املرحلة
الدراسية من رياض األطفال
حتى الصف السادس.
وسلط السيد موريسون الضوء
على مشكلة أخرى ناجتة عن
إبقاء املدارس مغلقة  -وهي
أن اآلباء جيربون على العمل
كمعلمني أثناء العمل من
املنزل.
«بالنسبة ألولئك الذين يعملون
من املنزل ،فانهم يقومون
باالشراف على تعلم أطفاهلم
يف املنزل وهذه مشكلة حقيقية
حيث من الصعب على االهالي
التاقلم الداء العملني معًا وهذا
يؤثر سلبا على التعليم عمومًا.

باريالرو يتهم ماكورماك بتعطيل محاولته الرتشح ملقعد ايدن  -مونارو الفيدرالي

 1من كل  5أسرتاليني ال يغسل يديه
بعد استخدام دورة املياه
بؤرة تفشي كورونا يف مصنع اللحوم
وجتفيف
والصابون
أجرى جملس سالمة الغذاء اجلارية
ّ
شكل رسالة
األسرتالي أواخر العام املاضي اليدين جيدًا لطاملا
ولكن متتد إىل دار للمسنني يف فيكتوريا
استطالعا كشف فيه ان  1من أساسية للصحة العامة
املصدرSBS :

كل  5اشخاص ال يغسلون ايديهم
بعد استخدام دورة املياه.
منذ انتشار وباء كوفيد 19-وخرباء
الصحة يف أسرتاليا والعامل أمجع
يشجعون على غسل اليدين جيدًا
ملدة ال تقل عن عشرين ثانية
وبشكل متكرر خالل اليوم،
باعتبار ذلك الوسيلة الوقائية
األفضل لوقف انتشار فريوس
كورونا .وكنا قد شرحنا يف
مقال سابق الطريقة اليت يقوم
بها املاء والصابون بالقضاء
على الفريوس من خالل تفكيك
روابطه وبإمكانكم االطالع عليه
هنا.
اليوم وبعدما حصد فريوس
كورونا أرواح أكثر من 206
ّ
وخلف
آالف شخص حول العامل
إصابات اقرتبت من حاجز 3
ماليني شخص ،سنسلط الضوء
جمددًا على أهمية غسل اليدين
وهي عادة صحية ال تقي من
فريوس كورونا فحسب بل
من خمتلف أنواع الفريوسات
والبكترييا املسببة لألمراض،
وسنجيب على سؤال يتبادر
إىل الذهن حول مدى التزام
األسرتاليني بغسل اليدين بشكل
عام وخصوصًا بعد استخدام
دورة املياه.
جملس سالمة الغذاء أجاب على
هذا السؤال أواخر العام املاضي
عندما نشر نتائج دراسة قالت إن
واحدًا من كل مخسة أسرتاليني
ال يغسل يديه بعد استخدام
املرحاض .وتبني أن الرجال أقل
التزامًا من النساء بغسل اليدين
حيث ال يلتزم بهذه العادة سوى
 %76منهم مقابل  %86من
النساء املشاركات بالدراسة.
وقالت مديرة االتصال اجملتمعي
يف اجمللس ليديا باكتمان إن
غسل اليدين باستخدام املياه

بعض الناس ينسون ذلك،
وأضافت« :ميكن أن يؤدي هذا
السلوك إىل  4.1مليون حالة
تسمم غذائي كل عام ناهيك
عن انتشار العدوى الفريوسية
كاالنفلونزا».
سئل املستطلعة آراؤهم
وحني ُ
عن عادة غسل اليدين قبل
تناول الطعام ،تبني أن %59
منهم فقط يقومون بذلك ،فيما
بدت النساء أكثر التزامًا بهذه
العادة الصحية وبنسبة وصلت
إىل .%66
وبشكل عام ،تبني أن فئة
الشباب أقل التزامًا بعادات
النظافة الشخصية باملقارنة مع
كبار السن .وقالت الدراسة
أن  %69ممن تقل أعمارهم
عن  34عامًا يغسلون أيديهم
بعد استخدام دورة املياه،
وترتفع النسبة إىل  %86يف
أوساط أولئك الذين جتاوزا سن
اخلمسني.
وينطبق النمط نفسه على عادة
غسل اليدين قبل حتضري الطعام
حيث ال يقوم بذلك سوى %59
من الشباب بينما ترتفع النسبة
إىل  %73يف أوساط كبار
السن.
واعتربت باكتمان غياب التزام
الشباب بغسل اليدين أمرًا مقلقًا
ألن هذه الفئة العمرية هي
اليت تتخصص عادة يف حتضري
الطعام على الصعيد املهين.
وأوصى جملس سالمة الغذاء
األسرتاليني بغسل اليدين قبل
وبعد ملس الطعام وبعد التعامل
مع احليوانات األليفة وبالطبع
غسل اليدين جيدًا بعد استخدام
دورة املياه وتعليم األطفال هذه
العادة يف الصفوف املدرسية
األوىل.
املصدرSBS :

ما زالت بؤرة تفشي وباء
كورونا يف أحد مصانع اللحوم
يف فيكتوريا تهز الوالية قبل
يوم واحد من االجتماع الوطين
الذي يضم قادة الواليات
واملقاطعات والذي من املنتظر
أن يعلن ختفيف بعض القيود
على املستوى الوطين.
بؤرة مسلخ اللحوم يف مصنع
حلوم سيدار أو األرز يف
بروكلني مبدينة ملبورن مسؤول
عن  49حالة إصابة مؤكدة حتى
اآلن.
ومت تأكيد إصابة أحد العاملني
يف دار رعاية املسنني Doutta
 Gallaيف فوتسكراي بعد أن
خالط عن قرب أحد العاملني يف
املسلخ .جاء هذا اإلعالن بعد
تأكيد إصابة أحد العاملني يف
دار مسنني أخرى وهي Grant
 Lodgeيف منطقة Bacchus
 Marshيوم السبت املاضي.
وقامت السلطات بإغالق داري
رعاية املسنني ،وقالت حكومة
والية فيكتوريا إنها أدارت أزمة
تفشي الفريوس يف مصنع
اللحوم بشكل مثالي.
وكانت أول حالة مت تسجيلها
ترتبط مبصنع اللحوم يف الثاني
من أبريل نيسان املاضي ،لكن
وزارة الصحة يف الوالية مل
تتخذ خطوات جتاه مصنع اللحوم

اتهم نائب رئيسة احلكومة يف

إال يف التاسع والعشرين من
أبريل نيسان واليت مشلت إغالق
املصنع.
السبب يف ذلك أن الشخص
الذي مت تأكيد إصابته يف مطلع
أبريل نيسان مل يذهب إىل
مكان العمل أثناء فرتة العدوى
النشطة للفريوس ،وبالتالي
اعتربت السلطات أن املصنع مل
يتعرض النتقال العدوى .ومل
يتم ربط حالة ثانية باملصنع
حتى الرابع والعشرين من أبريل
نيسان ،ثم حالة ثالثة بعد 24
ساعة وهو ما أعقبه اإلجراءات
احلكومية من فحص للعاملني
وإغالق للمنشأة.
وقال وزير الزراعة الفيدرالي
ديفيد ليتل براود إنه حيقق
يف ما إذا كان مسؤولو فحص
سالمة املساخل قد زاروا املصنع
أثناء تفشي العدوى ،وإن كانوا
قد التقطوا العدوى أم ال.
وقال الربوفيسور بريت ساتون
كبري املسؤولني الصحيني يف
الوالية إنه من غري الواضح
بالضبط كيف ظهرت بؤرة
التفشي تلك .وقال ساتون
إن املصنع مغلق اآلن وهو ما
سيضع حدا النتقال العدوى،
لكنه توقع املزيد من احلاالت
املرتبطة بالبؤرة خالل األسبوعني
القادمني.

نيو ساوث ويلز جون باريالرو،
يف رسالة نصية استثنائية،
زعيم احلزب الوطين الفيدرالي
مايكل ماكورماك بضرب حماولته
للرتشح للربملان الفيدرالي.
السيد
باريالرو
وخاطب
ماكورماك قائال «فشل فريقك
وفشلت كزعيم».
وجاء يف يف رسالة باريالرو
النصية اليت وجهها إىل
افتقادك
«إن
ماكورماك:
للحماس العام أو دعمك
لرتشيحي كان له اليد الطوىل
يف قراري النهائي».
واضاف قائال «ال ختتبئ وراء
[األعضاء سيختارون املرشح،
هذا هراء] ألنك كنت الوحيد
الذي يقول مثل هذا الكالم».
ومت إرسال الرسالة ،اليت
كشفت عنها قناة سكاي نيوز
واطلعت عليها صحيفة الزميلة
 ،Heraldإىل السيد ماكورماك
بعد إعالن السيد باريالرو أنه لن
يتنافس يف االنتخابات الفرعية
عن احلزب الوطين ملقعد إيدن
 مونارو.وقالت الرسالة «إن الشعور
بالتهديد من قبلي يظهر بوضوح
فشل فريقك وفشلك كزعيم.
لن اعرتف بك ابدا زعيما لنا.
أنت لست كذلك ..لن تكون
أبدا».
وأعلن نائب رئيسة والية نيو
ساوث ويلز جون باريالرو أنه
لن يرشح نفسه يف االنتخابات
الفرعية ملقعد إيدن  -مونارو
الفيدرالي الذي اصبح شاغرا
بعد استقالة النائب العمالي
مايك كيلي ألسباب صحية.
وقال «كانت لدى احلزب الوطين
فرصة خللق تاريخ ،وتغيري
الزخم ،وكان لديك مرشح
مستعد للمخاطرة بكل شيء
لتحقيق ذلك.
خاطرت؟
«مباذا
سائال
وتوجه اليه
َ
فخورا
تكون
أن
أمتنى
بال شيء.
ً
بنفسك».
وأكد مصدر مقرب من باريالرو
أن نائب رئيسة الوالية أرسل
الرسالة وقال إن موقف الزعيم

كبريا»
«دورا
الفيدرالي لعب
ً
ً
يف قرار باريالرو.
وقال املصدر إن احلزب الوطين
كان سيحصل على مقعد وزاري
إضايف لو فاز باريالرو .لكن
مصدرا يف احلكومة الفيدرالية
قال إن األمر ليس كذلك.
وكشف باريالرو يوم االثنني
املاضي أنه لن يرتشح يف
للمقعد
الفرعية
االنتخابات
الفيدرالي اليت تأتي بعد أن أجرب
النائب العمالي مايك كيلي على
االستقالة من الربملان بسبب
اعتالل صحته.
وقال زميل باريالرو يف احلكومة
صديقه أندرو كونستانس إنه
سيخوض االنتخابات يف املقعد
لصاحل حزب االحرار ،غري انه ما
ليث ان عوف عن الرتشح.
وقال زمالء بارزون يف احلزب
الوطين يف الوالية إنهم ُتركوا
عميان بسبب «قرار باريالرو
املفاجئ بعدم الرتشح» .وقال
أحد الوزراء للزميلة هريالد« :كنا
نتوقع مجيعًا منه الرتشح».
ورد ماكورماك يوم الثالثاء
املاضي قائ ًال إنه «حيرتم قرار
جون باريالرو الشخصي بعدم
التنافس يف انتخابات مقعد إيدن
 مونارو ألسباب عائلية».وقال ماكورماك «لقد دعمت
االنتخابات
عمليات
دائما
الدميقراطية للحزب الوطين..
إنين أؤيد بصدق حق الفروع يف
اختيار مرشحيها احملليني أو ً
ال
وقبل كل شيء».
وتابع يقول «كان موقفي
منذ فرتة طويلة داعما للسيد
باريالرو وأنا أحرتم منصبه
كنائب لرئيسة الوالية وزعيما
للحزب الوطين يف نيو ساوث
ويلز».
سئل رئيس
الثالثاء،
ويوم
ُ
الوزراء سكوت موريسون عما
إذا كان ماكورماك قد أثار
أي خماوف معه بشأن السيد
باريالرو فأجاب «ال» ،نافيا أي
شكوك بشأن اخلالف بني زعيمي
احلزب الوطين يف الفرتة اليت
سبقت االنتخابات الفرعية.
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اسرتاليات

كوانتس متدد تعليق الرحالت هانسون :بعض أعضاء «العمال» اعرتفوا بأن حزبي كان
حمقاً مبطالبات خفض أعداد املهاجرين
الدولية حتى نهاية متوز

قررت شركة كوانتس تعليق
مجيع رحالتها الداخلية والرحالت
مع نيوزيلندا حتى نهاية حزيران
القادم .كما علقت الشركة كل
الرحالت الدولية حتى نهاية
يوليو متوز .لكن الشركة قالت
إن بعض قدرات تسيري الرحالت
ميكن أن تعود مرة أخرى خالل
أسبوع حال مت ختفيف القيود
على السفر الداخلي والسفر
إىل نيوزيلندا.
وقالت الشركة «اإلجراءات
األولية اليت اختذتها احلكومة
للتخفيف من القيود تشري
إىل أن بعض أشكال السفر
الداخلي ستعود قبل نهاية
يوليو متوز ،إال أنه من الصعب
التنبؤ مبعدالت الطلب على تلك
الرحالت».
وستسمح الشركة لعمالئها
الذين مت إلغاء رحالتهم بسبب
أزمة تفشي الوباء باحلصول على
رصيد لديها ميكن استخدامه
خالل أي عدد من احلجوزات
املستقبلية ،كما ستمد الشركة
فرتة السماح اليت ميكن للعمالء
استخدام هذا الرصيد خالهلا.
وقالت الشركة اليت تعترب الناقل
الوطين يف أسرتاليا إن تعليق
عمل الثلثني من أصل 30,000
عامل لديها سيتم مده حتى
نهاية يونيو حزيران القادم على
األقل .وقالت الشركة اليت متر
بأزمة مالية طاحنة ،إنها أمنت
 550مليون دوالر لسداد ديونها
بضمن ثالثة من طائرات بويننغ
اليت متلكها الشركة باالكامل.
وكانت الشركة قد أمنت 1.05
مليار دوالر يف مارس آذار
املاي بضمان سبع طائرات
بوينغ.
وقالت الشركة إن لديها
سيولة كافية للتجاوب مع عدد
من السيناريوهات املختلفة
للتعايف ،مبا يف ذلك استمرار
الوضع احلالي حتى نهاية
ديسمرب كانون األول .2021
وحبلول نهاية يونيو حزيران
ستصل الشركة إىل معدالت
إنفاق باخلسارة تصل إىل 40
مليون دوالر أسبوعيا وهو ما

يعين قرابة  2.08مليار دوالر
يف السنة .لكن كوانتس ما
زال لديها  3.5مليار دوالر من
السيولة قصرية األمد مبا يف
ذلك مليار دوالر من القروض
مل يتم سحبها بعد.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة
آالن جويس «ميزان املدفوعات
لدينا يظهر أننا يف موقف
قوي للغاية ،وهو األمر الذي
كان ضررويا للغاية يف ظل
الظروف الراهنة ».وأضاف «ال
نعلم إىل متى ستستمر القيود
على السفر احمللي والدولي وال
شكل الطلب الذي سيحدث بعد
رفع تلك القيود تدرجييا».
وقال جويس إنه باستثناء
نيوزيلندا فإن العودة إىل
معدالت الطلب على الطريان
الدولي ما قبل أزمة كورونا قد
يستغرق أعوام.
وتعمل الشركة حاليا بنحو
مخسة يف املائة من طاقتها
يف شبكة الطريان الداخلي
وواحد يف املائة من طاقتها
يف الطريان الدولي .وقال
جويس إن شركة الطريان
عليها أن تراجع حجم أسطوهلا
من الطائرات والشبكات اليت
ختدمها والنفقات من رأس
املال ،مؤكدا «التزامنا خبدمة
اجلميع يف كل أحناء أسرتاليا مل
يتغري».
وقالت الشركة إنها أغلقت
كل خدمات التجارة اخلاصة
بالنفط والتابعة هلا يف مطلع
أبريل نيسان املاضي ،وهو
ما عرضها خلسائر ولكن جنبها
التأثر بانهيارات أسعار الوقود
يف النصف الثاني من الشهر
املاضي.
جاء قرار اإلغالق بعد أن متكنت
الشركة من سد حاجاتها من
الوقود خالل العام اجلاري
حلماية كوانتس من التغريات
يف أسعار وقود الطائرات،
وهو ما تسبب يف مكاسب جيدة
خالل بداية الشهر لكنه تسبب
يف خسائر خالل النصف الثاني
مع انهيار األسعار.
املصدرSBS :

اعالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0403482345
02 96324818

دفعت هانسون برباءاتها من تهم
العنصرية اليت طالتها لعقود
بسبب موقفها من املهاجرين
ودعواتها خلفض أعدادهم.
فقد قالت بولني هانسون إن
حزب العمال تبنى وجهة نظر حزبها
«أمة واحدة» خبصوص ضرورة
خفض أعداد املهاجرين إىل البالد
بعد سنوات من االنتقادات اليت
وجهها السياسيون العماليون
هلا وحلزبها.

وكتبت هانسون على صفحتها
الرمسية على فيسبوك إنها
لطاملا متسكت مبوقفها بشأن
منح األولوية يف سوق العمل
على
وأكدت
لألسرتاليني
دعواتها املستمرة للحد من أعداد
املهاجرين مبا يتناسب مع القدرة
االستيعابية للبنية التحتية يف
املدن األسرتالية.
تعليقات هانسون جاءت يف
أعقاب مقالة رأي نشرتها الناطقة

كلفة االغالق « 4مليارات دوالر
اسبوعياً» واحلل «ختفيف القيود»
أعلنت وزارة اخلزانة أن اسرتاليا
ختسر أسبوعيًا أربعة مليارات
دوالر جراء إغالق االنشطة
واالعمال التجارية من اجل احلد
من إنتشار فايروس كورونا.
وقد قدم وزير اخلزانة الفيدرالي
جوش فرايدنربغ تفاصيل تقرير
جديد عن وضع األقتصاد ،يف
ظل ازمة كورونا ،يف نادي
الصحافة الوطين بكانربا.
وأتى خطاب فرايدانربغ قبل
ثالثة ايام من املوعد املقرر
الجتماع جملس الوزراء الوطين
املوسع اجلمعة (أمس) للنظر
يف تقييم القيود وامكانية
ختفيفها يف عموم البالد.
وقد أكد الوزير فرايدنربغ يف
خطابه الثالثء املاضي على

أهمية إعادة االشخاص اىل
العمل يف اقرب وقت ممكن.
وتقدر وزارة اخلزانة أن اإلغالق
اجلماعي لألعمال واألنشطة،
املصممة لوقف انتشار فريوس
كورونا ،سؤدي اىل اخنفاض
أمحالي الناتج احمللي بنسبة 10
يف املائة يف ربع حزيران أي
خسارة ما يعادل  50مليار دوالر
من االقتصاد.
وتوقعت وزارة اخلزانة أن
تتضاعف البطالة إىل  10يف
املائة يف ربع السنة املالي
املنتهي يف حزيران وهو أعلى
عاما  -مما
معدل هلا يف 26
ً
يعين أن ما يقدر بنحو  700ألف
أسرتالي من املتوقع أن ينضموا
إىل البطالة نتيجة هلذه األزمة

الكهرمان يثبت ذباباتني
بوضع عاطفي ملاليني السنني

اكتشف علماء أسرتاليون ،يف
قطعة من الكهرمان ال يقل
عمرها عن  41مليون سنة ،أقدم
مثال على التزاوج بني الذباب.
ً
ووفقا للمؤلف الرئيسي للبحث
جيفري ستيلويل ،يعد هذا
«أعظم اكتشاف يف علم األحياء
القدمية يف أسرتاليا» ،حبسب
ما نقلته جملة «سيانتيفيك
رييبورتس».
كما الحظ موظفو جامعة موناش
يف ملبورن ،باإلضافة إىل
ذباب طويل األرجل ،مت العثور
على أحافري الرباغيش والنمل
الكهرمان.
يف
والعناكب
وأضاف العلماء أن أحفاد
هذا النوع من الذباب ما زالوا
يعيشون على هذا الكوكب.
إنهم يعيشون بالقرب من املاء،
يف ضواحي الغابات واملروج،
ويتغذون على الريقات واملن.
االكتشاف،
هذا
وبفضل
سيتمكن الباحثون من حتليل
كيفية عيش احلشرات قبل

ماليني السنني.
وتستغرق عملية اجلماع عند
الذباب عادة عدة ثوان .لذلك،
يقرتح العلماء أن احلشرات
جلست على الراتنج للتزاوج،
لكنها علقت هناك .ويعد
كبريا
جناحا
اكتشاف احلشرات
ً
ً
فقد نظر علماء األحياء القدمية
يف أكثر من  5800قطعة من
الكهرمان.
وتثبت هذه العينات من
األشجار
أن
الكهرمان،
األسرتالية كانت قادرة على
إنتاج النسغ منذ  230مليون
سنة ،وهو دليل مهم على تغري
كبري يف املناخ خالل العصر
الرتياسي (قبل  201–252مليون
سنة) ،الذي أدى إىل زيادة
هطول األمطار يف باجنيا.
عثر
سابق،
وقت
يف
مستكشفون على أقدم حنلة
يف التاريخ ،تبلغ من العمر 99
مليون عام ،حمفوظة داخل حجر
من الكهرمان

عضوا مجلس الشيوخ بولني هانسون وكريستينا كينيلي

باسم املعارضة العمالية لشؤون
اهلجرة واألمن الداخلي كريستينا
كينيلي يف صحيفة السيدني
مورننغ هريالد ،قالت فيها إن
جائحة كورونا فرصة ال بد من
استغالهلا ملنح األولوية للعمال
األسرتاليني والتقليل من أعداد
العمال األجانب املؤقتني.
وذكرت كينيلي يف مقالتها:
«السؤال الذي يتوجب علينا
طرحه بعد كوفيد -19عندما
نستأنف برنامج اهلجرة :هل
نرغب بأن يعود املهاجرون
إىل أسرتاليا بنفس األرقام
والرتكيبة قبل األزمة؟ جيب أن
يكون جوابنا ال».
واعتربت هانسون أن تهمة
العنصرية اليت الحقتها يف
السنوات املاضية بسبب موقفها
من برنامج اهلجرة «غري حمقة»
ورأت أن حزب العمال استمع
أخريًا إىل حلزب أمة واحدة متمنية
أن يبقى العمال «صادقون» يف
موقفهم لدى استئناف جلسات
الربملان.
ويف مقابلة على القناة التاسعة
قالت هانسون إن هذه هي املرة
األوىل اليت تتفق معها كريستينا
كينيلي معتربة أن األخرية مل
تتعرض هلجوم ملا قالته حول
خفض أعداد املهاجرين وامنا
«مثرية
تصرحياتها
اعتربت
للجدل» وباملقابل لطاملا ُوصفت
هي بالعنصرية.
وأضافت هانسون« :ملاذا ال جيب
أن حنمي الوظائف األسرتالية؟
ملاذا ال جيب أن ننظر إىل أرقام
اهلجرة؟ استخدمت احلكومة اهلجرة
على مر السنني لدعم االقتصاد
بطريقة مؤقتة ».واعتربت زعيمة
حزب أمة االستمرار يف استقدام
املهاجرين باملعدل السابق مثريًا
للسخرية « :هم أشخاص ال
يتوافقون مع ثقافتنا وطريقة
حياتنا ومع ذلك فهم هنا فقط
لدعم االقتصاد .جيب أن يتوقف
هذا األمر وإال فخطة كهذه
تنضوي على احتيال».
اعتماد االقتصاد األسرتالي
على معدالت عالية من اهلجرة
وخصوصًا يف فئة تأشريات
العمل املؤقتة ،كان أحد النقاط
اليت انطلقت منها هانسون
ملهامجة احلزبني الرئيسيني
معتربة أن هذا النهج «كسول»
وغري فعال .ويبدو للوهلة األوىل
أن كينيلي من حزب العمال
حتدثت يف نفس اإلجتاه عندما
قالت إن السماح للكثري من
املهاجرين بالقدوم إىل أسرتاليا
لتحريك عجلة االقتصاد هو طريق
خمتصر عوضًا عن االستثمار

يف شحذ مهارات األسرتاليني
وتأهيلهم لسوق العمل.

هل تصريحات هانسون وكينيلي
متشابهة؟

الدبلوماسي واملدير السابق يف
دائرة اهلجرة حسن موسى استبعد
أن يكون موقف هانسون مشابهًا
لكينيلي ألن األوىل – حسب
رأيه – لديها حتفظات على نوعية
املهاجرين الذين يتوافدون إىل
أسرتاليا وال تقتصر انتقاداتها
على شكل برنامج اهلجرة« :لو
كان برنامج اهلجرة يقتصر على
االجنلوساكسونيني ملا كان
لديها اعرتاض .بولني هانسون
ومن قبلها جون هوارد يريان ان
اسرتاليا تستقطب اشخاص من
دول وثقافات خمتلفة ال تتناسب
حسب وجهة نظرها مع الرتكيبة
االجتماعية األسرتالية».
هانسون اليت انقضت على
تصرحيات كينيلي وظهرت يف
أكثر من لقاء تلفزيوني للتأكيد
على تبين حزب العمال لتوجهات
حزبها خبصوص اهلجرة ،أشارت
إىل ما وصفته بـ «اقتتال
داخلي» يف صفوف العمال
وذهبت أبعد من ذلك بالقول إن
الكثري من الربملانيني العماليني
ال يرغبون يف خوض النقاش
حول اهلجرة.
وأضافت« :حذرت لسنوات من
االعتماد على اهلجرة اجلماعية
لدعم االقتصاد .اآلن بدأ اجلميع
يعرف ملاذا .حان الوقت إلعادة
ضبط سياسة اهلجرة يف أسرتاليا
«.
واعترب حسن موسى أن كينيلي
مل تكن موفقة يف توقيت
تصرحياتها حول اهلجرة ألن
الرتكيز ينصب يف املرحلة
احلالية على جتاوز وباء كوفيد-
 .19ولفت موسى النظر إىل أن
أرقام اهلجرة ستنخفض بكل
األحوال يف العامني أو حتى
األعوام اخلمس املقبلة ألن
احلدود الدولية ال تزال مغلقة
وسيلقى ذلك بظالله حتمًا على
معدل اهلجرة.
وختم موسى حديثه بالقول« :تقع
على عاتق اسرتاليا مسؤولية
رفع املهارات حمليًا ومعاجلة
النقص ضمن خطة متكاملة.
ال بد من هندسة اسرتالية
للرتكيبة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية واهلجرة جزء منها.
اهلجرة ليست حنفية تفتحها
وتغلقها احلكومات املتعاقبة
وفق مصاحلها».
املصدرSBS :
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مـقاالت وتـحقيقات

حرب الشائعات عن روسيا وسوريا :األسد ليس يانوكوفيتش
فراس الشويف
تلوك بعض وسائل اإلعالم الغربي والعربي شائعات وحتليالت حول
العالقة الروسية ــ السورية ،مستندة إىل تقارير إعالمية روسية
من وكالة «يارفان» ،اليت وصفها الكرملني بـ»الصفراء» .أسباب
كثرية تدفع إىل االعتقاد بتقاطع مصاحل لطبقة من رجال األعمال
وشن محالت إعالمية ضد بشار األسد ،تتقاطع
السوريني والروس،
ّ
ضده قبل عام على االنتخابات
مع الضغوط الغربية اليت متارس
ّ
الرئاسية املقبلة.
مل يكن ليجد املبعوث األمريكي اخلاص إىل سوريا ،جيمس جيفري،
أفضل من احلملة اإلعالمية من مواقع وشخصيات روسية ضد
الرئيس ّ
بشار األسد ،كثناء وتأكيد على آرائه وأهداف إدارته ،اليت
سوقها يف مقابلة مع صحيفة «الشرق األوسط» قبل أيام ،واختصر
ّ
حدد
فيها جممل السياسة األمريكية جتاه سوريا .جيفري ،الذي ّ
صلب
أهداف الضغوط على الرئيس لدفعه إىل تقديم تنازالت يف ُ
كمًا هائ ًال
السياسة السورية منذ عام  1970حتى اليوم ،استخدم ّ
من العبارات املهينة لشخص األسد ،ما كشف عن حنق أمريكي
كبري يف أكثر من مناسبة ،على صمود سوريا و»عناد» األسد،
ومتاسك عالقتها مع حليفتيها روسيا وإيران.
خببث شديد ،وضع فخاخًا عدة يف مواقفه ،مغاز ً
ٍ
ال الدور
ّ
لكنه،
الروسي يف سوريا ،إذ أوحى املبعوث األمريكي بوجود تفاهمات مع
الروس على حساب املصلحة السوريةّ ،
يقدم أي معلومات
لكنه مل ّ
ّ
الشك وزعزعة الدولة
عن احملادثات بني اجلانبني ،بقصد زرع
السورية وثقة مواطنيها وتشديد الضغوط السياسية والنفسية على
استكمال حلرب الشائعات واستغالهلا ،والتأسيس
الرئيس ،يف
ٍ
عليها قبل عام من موعد االنتخابات الرئاسية املقبلة.

كيف انطلقت حرب الشائعات؟

احلملة اإلعالمية على الرئيس السوري ليست األوىل من نوعها.
يتعرض له أعداء
يواجه األسد منذ ما قبل عام  2011أقسى ما
ّ
مستمرة .إلاّ أن
إعالمية
األمريكيني من أفعال مباشرة وشيطنة
ّ
توجتها تصرحيات جيفري انطلقت من مصدرين:
احلملة األخرية اليت ّ
األول هو ما نشرته «وكالة األنباء الفدرالية» (يارافان) اليت ميلكها
ّ
بطباخ بوتني) يف  13نيسان/أبريل،
يفغيين بريغوزين (املعروف
ّ
عرب ثالثة تقارير ّ
تتهم فيها الرئيس وزوجته أمساء بالفساد ،من
أما الثاني ،فهو املقال التحليلي الذي نشره
للرأي.
بينها استطالع
ّ
يف  17نيسان ،السفري الروسي السابق إىل اجلزائر إلكسندر

إكسينيوك ،مفرتضًا حدوث «توافق
روسي إيراني تركي على تنحية
األسد».
أجرى استطالع الرأي يف «فان»،
الباحث يف االجتماع السياسي
مالكيفيتش
ألكسندر
الروسي
املقربني من بريغوزين) على
(أحد
ّ

تضرّرت مصالح
بريغوزين مع
فرض الدولة
السورية سيطرتها
على مواردها

عينة من ألف مواطن سوري .وحبسب الوكالة ،خلص االستطالع
ّ
إىل أن « ٪32فقط من السوريني ينوون التصويت لألسد يف
مسى مالكيفيتش بدالء
االنتخابات الرئاسية عام  ،»2021فيما ّ
حمتملني للرئيس ،وضرورة أن يسمح األسد لشركات روسية
بـ»االستثمار»! لكن التقارير صمدت أربعة أيام على موقع الوكالة
قبل أن ُتزالُ ،
تعرضت للقرصنة من
أن مواقعها
وتعلن «فان» ّ
ّ
متطرفني أتراك ،وحما مالكيفيتش استطالعه عن موقع حبثي خاص
ّ
به .وبدل ذلك ،دأبت الوكالة ّ
املؤيدة
مذاك ،على نشر املقاالت
ّ
للرئيس السوري.
يقدم بريغوزين ،رجل األعمال املقيم يف مدينة سانت بطرسربغ ،إىل
ّ
احلكومة الروسية ّ
سلًة من أدوات التأثري الدولي من خالل ماكينة
إعالمية حمرتفة باحلرب اإللكرتونية هي «وكالة أحباث اإلنرتنت»،
تعرض مرارًا النتقادات من
وشبكة أمنية هي «فاغنر» .وهذا الدور ّ
وسائل إعالمية موالية لبوتني ،ومن اجليش واالستخبارات ،حول
ّ
«الطباخ» تسخري احلكومة الروسية خلدمة مصاحله .كما
حماوالت
ذكرت تقارير أن العالقة بينه وبني الكرملني مل تكن على وئام
ً
مستندة إىل حادثة مقتل عشرات املقاتلني من «فاغنر»
دائم،
بنريان مروحيات أمريكية يف بلدة خشام يف دير الزور ،نتيجة سوء
التنسيق بني الشركة األمنية والقوات الروسية يف سوريا ،وتباين
األجندات.
تتقاطع عدة مصادر  ،يف دمشق وموسكو ،على التأكيد لـ»األخبار»
تضررت يف سوريا خالل املدة املاضية،
أن بعض مصاحل بريغوزين
ّ
مع فرض الدولة السورية سيطرتها على مواردها يف املناطق اليت
ّ
مت حتريرها من سيطرة «داعش» .كما أن استعادة الدولة قدراتها
وحيويتها مع احنسار احلرب تنهي أعمال السمسرة وأدوار «الوسيط»
االقتصادي الذي يلعبه بريغوزين وغريه من سوريني وروس .لذلك،
ُيدرج االنطباع العام احلملة اإلعالمية يف يارافان ضمن حماوالت
معينة من الدولة ومحاية مصاحله.
بريغوزين للحصول على عقود
ّ
املهم هنا أيضًا العودة إىل حتقيق استقصائي أجرته منصة
ومن
ّ

روسية معارضة يف نيسان  ،2019حول
أنشطة بريغوزين للتأثري على العمليات
االنتخابية يف حن��و  20دول��ة أفريقية.
إن اهلجوم اإلعالمي األخري قد
وبالتاليّ ،
حمدد هو حماولة التأثري
يصب ضمن هدف ّ
ّ
يف االنتخابات السورية كاحتمال أول،
أو تشويه ص��ورة رج��ال أعمال سوريني
منافسني له وحتريض القيادة السورية
ضدهم (وخصوصًا أن التقارير األخرية
يعوقون
أش���ارت ص��راح��ة إىل أش��خ��اص
ّ
دخول شركات روسية إىل سوريا).
أما ما كتبه السفري اكسينيوك ،فهو
ّ
مل يكن دراسة صادرة عن «اجمللس
رددت
الروسي للعالقات اخلارجية» ،كما ّ
وسائل إعالمية عربية وأجنبية عدة ،وإمنا
مقال حتليلي ُنشر بداية يف صحيفة
«كومرسانت» (تنشر انتقادات للحكم يف
سوريا دائمًا) ،وأعاد نشره موقع اجمللس،

قد يكون الهجوم اإلعالمي للتأثري يف االنتخابات السورية ،أو تشويه صورة رجال أعمال سوريني

على اعتبار أن كاتبه يشغل منصب نائب الرئيس .وللعلم ،فإن
اكسينيوك مل يكن سفريًا يف سوريا ،إنمّ ا تولىّ دورًا دبلوماسيًا
مفوض) ،وينتقد احلكم دائمًا
يف دمشق خالل الثمانينيات (وزير
ّ
حدة .فض ًال عن أن
يف مقاالته ،مع أن ما كتبه أخريًا كان األكثر ّ
«اجمللس الروسي» وهو مركز حبثي ،ال ّ
ميثل أي جهة رمسية يف
روسيا ،ومعروف بتوجهاته الداعمة للتعاون الروسي ـ الغربي.
ومن يتابع الصحافة الروسية ،يالحظ دائمًا وجود مقاالت نقدية
جتاه السياسة الروسية يف سوريا والدولة السورية وحتى الرئيس.
كما أن وسائل اإلعالم الرمسية وشبه الرمسية (ريا نوفوسيت،
أيًا
تاس ،إنرتفاكس ،روسيسكايا غازيتا )...مل تنشر أو تنقل ّ
من التقارير السابقة ،ومل تنخرط ال من قريب وال من بعيد يف
احلملة.

من كوهني إىل «بلومربغ»

طبعًا ،أهمل أعداء الرئيس السوري مصدر احلملة اإلعالمية وظروفها،
أو ً
ال اإلعالم العربي .فنسج حملل
وسرعان ما اكتسحت التحليالت ّ
املقرب من أجهزة االستخبارات
الشؤون العربية إيهود يعاري
ّ
اإلسرائيلية سيناريوات عن عالقة سيئة بني بوتني واألسد ،ومثله
فعلت القناتان األوىل والثانية ثم تبعتهما الـ 12و .13وبرزت مقالة
الفتة يف موقع «نيوز  »1العربي للكاتب يوني بن مناحيم ،يربط
فيها بني ما نشر يف روسيا ،ورجل األعمال السوري رامي خملوف
حتركت احلكومة السورية أخريًا جتاه أعماله وشركاته لتحصيل
الذي ّ
ّ
سيما يف قطاع االتصاالت .وأوحى
العائدات
املستحقة للدولة ،وال ّ
مناحيم أن خملوف يقف خلف احلملة اإلعالمية يف روسيا ،وأن هناك
صراعًا بني عائلة الرئيس وعائلة خملوف ،تعكس صراعات بني
روسيا وإيران على موازين القوى يف البلد.
املوجهة ضد األسد كان
االخنراط اإلسرائيلي يف احلرب اإلعالمية
ّ
قد بدأه «اإلعالمي» اإلسرائيلي إيدي كوهني على حسابه على
ّ
وبث الشائعات
«تويرت» ،املعروف بتسويقه للدعاية اإلسرائيلية
حتى قبل بدء احلملة يف روسيا بعشرة أيام ،كما يالحظ الكاتب
والباحث يف الشؤون الروسية بسام أبو عبد اهلل .إذ نقل كوهني
يف  3نيسان عن «مصدر أجنيب» أن «خروج األسد من السلطة
نهائيًا سيكون يف يوليو (متوز)» ،وتناقلت تغريدته وسائل اإلعالم
احملسوبة على قطر وتركيا واملعارضة السورية ،قبل أن تنتشر
الشائعات والتحليالت كالنار يف وسائل اإلعالم الغربية اليت أعادت
تدوير ما نشر يف روسيا والبناء عليه ،وآخرها ما ُكتب يف «لوموند»
و»بلومبورغ» األسبوع املاضي ،مرورًا بـ»الشرق األوسط» ووسائل
اإلعالم السعودية.
وربمّ ا ترك الصمت الرمسي الروسي املعتاد يف بداية احلملة جما ً
ال
للشكوك لدى العديد من املتابعني حول حقيقة املوقف الروسي من
لكن البيان الذي خرج من الكرملني بعد
األسد أو الدولة السورية.
ّ
املتحدث
أيام على ما ُنشر يف روسيا قطع الشكوك ،حني أعلن
ّ
الرمسي باسم الرئاسة الروسية ،دميرتي بيسكوف ،أن الوكالة
تعرضت مرتني هلجمات إلكرتونيةّ ،
وأكد أن «ما ينشر عن
الفدرالية ّ
ترتد
سوريا يراه الكرملني سلبيًا للغاية» ،وأن «املعلومات الكاذبة
ّ
على الصحف اليت تنشرها ،وهي أقرب للصحافة الصفراء».

حملة من الداخل والخارج

أبو عبد اهلل الذي يشارك دائمًا يف ورشات عمل وحوارات ملراكز
دراسات روسية يقول لـ»األخبار» إن «العالقة الروسية ــ السورية
متر عرب املواقع اإللكرتونية والصحافة ،واخلطوط دائمًا مفتوحة بني
ال ّ
لكنه ّ
الرئيسني»ّ .
يؤكد أن «هناك أطرافًا داخل روسيا ذات اجتاه
ليربالي غربي ،موجودة ومعروفة وتقرأ العالقة من منظار مافياوي
اقتصادي ليس كما يراها الكرملني بصورتها االسرتاتيجية .وهؤالء

حقيقة موجودة يف موسكو وال يعربون عن السياسة اخلارجية،
والكرملني أكثر عمقًا وأدبًا وحصافة يف التعامل مع سوريا ،ويدرك
املسؤولون الروس احلساسية العالية لدى السوريني جتاه موضوع
االستقالل الوطين والقرار املستقل» .ويضيف اخلبري أن «التحليل
تيارات داخل روسيا صحيح ،وهذا أمر طبيعي ،وخصوصًا
بوجود ّ
أن الرئيس بوتني محل إرثًا ثقي ًال من مرحلة الرئيس بوريس
يلتسني».
مما
أما السفري الروسي يف بريوت ،ألكسندر زاسبيكني ،فيهزأ ّ
ّ
يسميه «محلة األكاذيب إلثارة البلبلة»ُ .ي َذ ِّكر زاسبيكني بالبيان
ّ
ً
معتربة أنه
الذي أصدرته السفارة يف بريوت األسبوع املاضي،
للرد على األكاذيب» ،وأن «احملللني الذين يزعمون
داع
ّ
«ما من ٍ
أن روسيا تفكر مبقايضة مع أمريكيني أو أتراك على حساب
سيادة سورية جيهلون حقيقة املوقف الروسي ...وروسيا ال

تقبل أي صفقات مشبوهة مريبة
أو اقرتاحات «مغرية» على حساب
الغري» .ويقول لـ»األخبار» إن
«الرؤية مشرتكة لألزمة الواسعة
والقضايا املتعددة بني روسيا

السفري زاسبيكني:
املوقف الروسي ــ
السوري موحّد يف
وجه الدسائس

ّ
وملف «مكافحة االرهاب هو الشيء الثابت واملطروح
وسوريا»،
بكل جدية خالل املرحلة احلالية والقادمة يف إدلب وغريها ،ثم
تطبيع األوضاع والتقدم حنو احلل يف سوريا .هذا الشيء األهم.
ّ
يتحقق باالشرتاك والتحالف الروسي والسوري واحللفاء
وهذا
اآلخرين».
ويربط السفري الروسي احلوار بني زعماء الدول اخلمس الكربى،
ً
ضرورة أكرب
الذي دعا إليه بوتني مطلع السنة احلالية ،وصار
بعد أزمة كورونا لـ»إجياد قواسم مشرتكة وتنقية األجواء» ،وبني
املصلحة الروسية بالعالقة الوثيقة مع األصدقاء واحللفاء من الدول
وأوهلا سوريا ،معتربًا أنها «شأن أساسي ملوقف روسي قوي يف
ّ
أي حوار مقبل» .وال ينسى زاسبيكني التذكري باحلملة اإلعالمية من
خالل «منظمة حظر األسلحة الكيميائية» اليت متارس ضد روسيا
ّ
مؤكدًا أن «املوقف الروسي ـ السوري
وسوريا يف وقت واحد،
موحد يف وجه الدسائس».
ّ
وال تفصل عدة جهات بني احلملة اخلارجية على األسد بأشكاهلا
املتعددة ،واحلملة الداخلية من بعض رجال األعمال ومراكز النفوذ
ّ
وتعززت هذه القناعة مع
اليت منت خالل احلرب يف داخل سوريا.
ّ
َ
ّ
مقط َع ْي
الضجة اليت أحدثها خملوف خالل األيام املاضية ،ونشره
األول يطلب فيه من األسد ما أمساه «رفع املظلومية»
فيديو،
ّ
ّ
املكلفة اسرتجاع
عنه ،والثاني يعلن فيه رفضه ما تطلبه اللجنة
حقوق الدولة من أعماله بعد إجراء حتقيقات مالية وضريبية .كما
شن هجومًا على األجهزة األمنية السورية لقيامها بتوقيفات طاولت
ّ
موظفني كبارًا يف مؤسساته ،لالستماع ألقواهلم.
ّ
يلخص أبو عبد اهلل كثافة الضغوط على األسد وتقاطع املصاحل
«األول هو استغالل
املتضررين من دوره ،إىل ثالثة مفاصل:
بني
ّ
ّ
األوضاع االقتصادية الصعبة اليت وصلت إليها البالد بفعل احلرب
وشبكات الفساد واحلصار وفريوس كورونا لتحريض السوريني
ضد الدولة والرئيس» ،والثاني هو «تكبيل الرئيس مبا ّ
ميثل من
ّ
قائد للدولة الوطنية يف وجه منطق العصابات الذي حياول تكريسه
البعض بعد احلرب لتحويل سوريا إىل دولة فاشلة بدل دعم الدولة
لالعتماد الكلي على مقدراتها الذاتية ومواجهة احلصار» ،والثالث
«هو حماوالت فرض سقف للتفاوض مع الرئيس على شكل النظام
املقبل النتزاع تنازالت منه» .وخيتم« :لكن اجلميع يعرف أن الرئيس
األسد ليس الرئيس األوكراني فيكتور يانوكوفيتش ،وما مل ينالوه
باحلرب لن ينالوه بالضغوط».
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مـقاالت وتـحقيقات

أجهزة الرقابة« :تنابل السلطان» ال يُراقبون!

الـقضاة يـقبضون عـليها :عـمل أقـل ومـخصصات أكـرب
احلصانات اليت أعطاها املشرتع ألجهزة الرقابة يف ستينيات القرن
املاضي صيغت بعناية متناهية يف نصوص قانونية تسمح هلا
مبمارسة نشاطها بكل استقاللية ،وخبالف ما تبدو عليه اليوم من
تراجع وارتباك وفقدان للثقة .اليوم ،يقبض القضاة على األجهزة
ويغيب أي دور هلا يف بناء إدارة دينامية وكفوءة حتى غدت أشبه
ما تكون بـ»تنابل السلطان» :هيئات بال عمل وحتتاج اىل من
يراقب عملها الرقابي!
قائم
النظام
بأن
اللبناني
الدستور
مقدمة
من
ورد يف الفقرة «هـ»
ّ
ٌ
ً
صراحة املواد  16و 17و 20منه
على فصل السلطات ،وأعلنت ذلك
يف حديثها عن سلطات ثالث ،احلكومة واجمللس النيابي والقضاء.
ّ
وتشكل اإلدارة العامة الذراع التنفيذية للحكومة ،وهي األداة اليت
ّ
وتنفذ مجيع ما تضعه السلطة التشريعية من
حتكم بواسطتها،
قوانني وما ترمسه احلكومة من أهداف.
ّ
ً
وتعقدها ،كان ال بد من وجود هيئات
ونتيجة لتعدد أنشطة الدولة
متخصصة إىل جانبها ُتعنى بوضع الدراسات واالستشارات
إدارية
ّ
الالزمة هلا ،وعلى رأسها أجهزة الرقابة اإلدارية ،لتكون مبثابة
ّ
تتمكن من تسيري شؤون الدولة بكل
أجهزة مساندة للحكومة كي
تفرعاتها.
ّ
واملشرتع ،وبالنظر إىل خصوصية األجهزة الرقابية ،أعطاها من
ِ
يعط إدارات أخرى .لكن امللفت هو إصرار
االمتيازات ما مل
احلكومات املتعاقبة على تعيني أشخاص على رأس تلك األجهزة
خرق فاضح ملبدأ فصل السلطات الذي
من خارج سلك اإلدارة ،يف ٍ
ً
قاض من
تعيني
،
ال
مث
جرى،
فقد
القوانني.
يتقدم على غريه من
ّ
ٍ
حمكمة السري رئيسًا للتفتيش املركزي ،وقاضية من جملس شورى
الدولة رئيسة جمللس اخلدمة املدنية ،وقاضية جزاء رئيسة للهيئة
العليا للتأديب ،فض ًال عن تعيني قاض عدلي على رأس القضاء
املالي (ديوان احملاسبة) .وهكذا فعلت ،أيضًا ،مع تعيني مخسة
فتم بذلك حرمان املوظفني اإلداريني
قضاة على رأس احملافظاتّ ،
من الفئة الثانية ،ممن أمضوا حياتهم الوظيفية يف خدمة اإلدارة،
من التعيني يف مثل هذه املراكز .هذا األمر يطرح أكثر من عالمة
استفهام بشأن اجلدوى من وراء تلك السياسات ،مع غياب أية
نتائج ملموسة على صعيد تفعيل عمل اإلدارة وتسهيل اخلدمات
للمواطنني وحفظ املال العام ،غري إفراغ احملاكم من قضاتها ،يف
تع ّم فيه الشكوى من ّ
قلة عدد القضاة ،والرتاكم احلاد يف
وقت ُ
امللفات.

القاضي أفهم من اإلداري!

حبسب دراسة أعدها أحد املسؤولني اإلداريني املتقاعدين ،ليست
مشكلة األجهزة الرقابية يف النصوص القانونية اليت متنحها
صالحيات واسعة ،بل يف الذين يتولون شؤونها ومجيعهم من
أن تعيني قضاة على رأس تلك األجهزة ،كما
خارج مالكاتها .إذ ّ
جرى منذ عام  ،2012إضافة إىل خمالفته ملبدأ فصل السلطات،
يعد كونه نابعًا من وهم لدى
مل ينعكس إجيابًا على أدائها ،ومل
ُ
بأن للقاضي خربة ومعرفة بشؤون اإلدارة العامة ال
السياسيني ّ
ٍ
جماف للواقع ،باعتبار
ميلكها أي من موظفي السلك اإلداري .وهذا
أن القاضي مل ُيعد يف معهد الدروس القضائية ليتولىّ مركزًا
ّ
أن السلطة (التنفيذية والتشريعية) اليت وافقت
إداريًا .واملفارقة ّ
يف موازنة العام ( 2019املادة  )89على منع إنتداب أو نقل أي
قاض من مالك القضاء العدلي أو املالي أو اإلداري إىل مالكات
اإلدارات العامة واملؤسسات العامة ،عادت ،مبوجب املرسوم الرقم
وعينت القاضية ريتا غنطوس رئيسة
 5624بتاريخ 2019/9/17
ّ
للهيئة العليا للتأديب« ،يف خرق واضح ملبدأ فصل السلطات»،
ومثل هذا التعيني شكل خيبة أمل كبرية للموظفني اإلداريني من
الفئة الثانية الذين حيق هلم باألولوية تولي مراكز قيادية يف
املالك اإلداري الذي ينتمون اليه .هذا فض ًال عن عدم جواز أن
حياكم القاضي املوظف اإلداري مرتني :املرة األوىل يف احملاكمة
اجلزائية واملرة الثانية يف احملاكمة التأديبية .كذلك ُوضع القاضي
خالد العكاري (رئيس غرفة يف ديوان احملاسبة) ،مبوجب املرسوم
 6171بتاريخ  2020/3/2بتصرف رئيس جملس الوزراء بصفة مؤقتة
للقيام مبهام استشارية قانونية وإدارية.
وعلى رغم االمتيازات الوظيفية واملالية اليت يتمتع بها القضاة
وحاجة احملاكم إليهم ،يبدو مستغربًا للموظفني اإلداريني أن يلهث
كثريون منهم وراء تبوؤ مراكز إدارية من رئاسة جهاز رقابي أو
مدير عام أو حمافظ .وبالنسبة إىل اإلداريني ،املشكلة ليست
يف غياب قانون استقاللية القضاء ،بل يف عقلية بعض القضاة
وسلوكياتهم ،فاملطالبة بهذه االستقاللية لن تؤدي أهدافها ما مل
ترتافق مع تعزيز التفتيش القضائي والسماح مبساءلة القضاة،
وحتديد مهل واضحة للبت يف الدعاوى العالقة أمام احملاكم ،ومنع
انتداب أو نقل أي من القضاة إىل السلك اإلداري بصورة حامسة
ونهائية.

الهيبة املفقودة

وألن هيبة األجهزة الرقابية كانت يف عهد الرئيس فؤاد شهاب

فاتن الحاج

ال يعلن مجلس الخدمة عن دورات اعدادية يف املعهد الوطني
لإلدارة (هيثم املوسوي)
من هيبة الدولة ،مل تكن حتصل تعيينات ّ
إال مبوافقة جملس اخلدمة
املدنية ،ووفقًا لشروط تفرضها الوظيفة العامة .كما مل يكن
مقبو ً
ال خمالفة رأي ديوان احملاسبة ،وال سيما يف صفقات األشغال
والتلزميات .ومل توضع تقارير التفتيش املركزي يومًا يف األدراج
لئلاّ
يشجع ذلك على إرتكاب املخالفات ونشر الفساد .وكانت اهليئة
ّ
ّ
ّ
تدخل،
حبق املوظفني من دون أي
العليا للتدريب تتخذ قراراتها
ومل تكن قراراتها ختضع للنقض أمام جملس شورى الدولة.
ولكنن مع مطلع العام  ،1990أخذت األجهزة تفقد دورها مع دخول
أمراء السياسة يف إدارات الدولة ومؤسساتها .فاحلرب حفرت يف
اجملتمع اللبناني وامتدت بظالهلا على الواقع اإلداري ،إذ شاع
التسيب والتشرذم ،ونشطت سياسات التنفيع والزبائنية ،وتفشت
ّ
ظاهرة الرشوة والكسب غري املشروع.
ومل تفلح األجهزة الرقابية يف وضع حد للتجاوزات املخالفة
للقانون ،والسيما تلك اليت تصدر عن الوزراء .وكان رئيس
احلكومة الراحل رفيق احلريري قد اصدر قرارًا محل الرقم 1507
بتاريخ  2001/10/15ونص على عدم صالحية التفتيش املركزي يف
مساءلة الوزراء ومراقبة أعماهلم« ،حبيث خيرج عن نطاق اختصاص
التفتيش األعمال اليت يقوم بها الوزراء الذين ال جيوز اعتبارهم
حبكم املوظفني.»...
ومن األسباب الرئيسية لفقدان أجهزة الرقابة فعاليتها ،التعيينات
على مستوى الفئة األوىل فيها ،واليت جرت العتبارات وتقسيمات
سياسية ليس هلا عالقة باملصلحة العامة.
ّ
ب
ت
اسرتاتيجية
ة
خط
حتى
وبالنتيجة ال أحباث وال دراسات ،وال
ينّ
ّ
مصغرة
رؤية هذه األجهزة للسنوات العشرين املقبلة يف بناء إدارة
ّ
ومتدنية الكلفة ،تعمل على قاعدة :عمل أكثر وإنفاق
وكفوءة
أقل.

مجلس الخدمة يسيـّر معامالت!

أنشئ جملس اخلدمة املدنية مبوجب
املرسوم االشرتاعي الرقم 114
تاريخ ُ ،1959/6/12
وأسندت اليه
مهمة متابعة شؤون املوظفني يف
اإلدارة العامة ،والتثبت من كفاءتهم
املسلكية ،ودرس اقرتاحات التثبيت

تفشت ظاهرة
االستخدام العشوائي
بعد تراجع مباريات
مجلس الخدمة مللء
الشواغر يف اإلدارات

والرتقية والرتفيع ،وإبداء الرأي يف قانونية التعيينات وآلياتها،
وإجراء مباريات التوظيف ،وإبداء الرأي يف املشاريع املتعلقة
بالوظيفة العامة وبالعاملني فيها ،إضافة إىل مشاريع التعاميم
املتعلقة بالتنظيم اإلداري.
ّ
إال أن دور اجمللس تراجع اليوم بشكل ملحوظ ،فعند شغور أي
منصب يف الفئة األوىل ،جيري اجمللس مقابالت شكلية حمصورة
باملوظفني من الفئة الثانية املنتمني إىل طائفة املنصب الشاغر!
وهي ال تقوم ،حبسب وصف مشاركني فيها ،على أي معايري علمية
أو قانونية ،ال سيما ما نصت عليه املادة  95من الدستور جلهة
عدم ختصيص أية وظيفة ألية طائفة مع التقيد مببدأي االختصاص
والكفاءة ،يف حني يكون اإلسم املطلوب تعيينه جاهزًا يف غرف
السياسيني ،وهذا أمر ليس خافيًا على أحد.
كذلك تراجعت ،بعد عام  ،2013املباريات اليت كان يقوم بها
اجمللس مللء الشواغر يف اإلدارات واملؤسسات العامة والبلديات،
ما مسح بتفشي ظاهرة اإلستخدام العشوائي مبسميات خمتلفة:
أجري ،متعاقد ،مياوم ،فيما ال يعلن اجمللس منذ عام  2012عن
دورات إعدادية جديدة يف املعهد الوطين لإلدارة ،على مستوى
وظائف الفئة الثالثة ،ما سيؤدي تدرجييًا اىل إفراغ اإلدارة من
املراكز القيادية على مستوى رؤساء الدوائر ،وحلول أشخاص عن
طريق التكليف.
هكذا ،اقتصر دور اجمللس يف السنوات اخلمس املاضية على
تسيري املعامالت العادية املتعلقة بالشؤون الذاتية للموظفني فقط

يف غياب تام ألي دراسات فنية تتعلق بتحسني أساليب العمل ،أو
باختصار املعامالت اإلدارية وتبسيط إجراءاتها .كما مل يصدر بعد
تقرير نهائي بشأن أي تصنيف للوظائف العامة مبا يسمح بإعتماد
جداول رواتب عادلة.
ويف ظاهرة غري مألوفة ،غاب التقرير السنوي عن أعمال اجمللس
لألعوام  2013و 2014و 2015و 2016و 2018و( ،2019صدر تقرير
يتيم خالل  ،)2017خبالف ما يفرضه قانون إنشاء اجمللس لتمكني
السلطات الدستورية (جملسي الوزراء والنواب) من االطالع على
أعماله واجنازاته ،ومراقبة مدى انطباقها مع الصالحيات الواسعة
اليت أعطيت له .ومنذ عام  ،1996مل يدع اجمللس املديرين العامني
إىل االجتماع وفق ما تنص عليه املادة  10من املرسوم االشرتاعي
الرقم  ،59/111من أجل تبادل اآلراء يف شؤون اإلدارة العامة
واقرتاح التدابري الرامية إىل رفع مستواها وحتسني عملها.
كذلك ترك مشروع قانون تعديل بعض أحكام جملس اخلدمة املدنية
أية متابعة.
املوجود يف جملس
ّ
النواب منذ عام  2012من دون ّ

التفتيش املركزي :توسيع صالحيات «الرئيس»!

وفق املرسوم االشرتاعي الرقم  115بتاريخ  ،1959/6/12تشمل
صالحيات التفتيش املركزي مراقبة كل اإلدارات واملؤسسات
العامة والبلديات والعاملني فيها.
ويتبني من اختصاصات التفتيش املبينة يف قانون إنشائه ،بأن له
من الصالحيات ما ّ
التحري
ميكنه من القيام بدوره ،ليس فقط يف
ّ
عن الفساد وكشفه ومعاقبة املسؤولني عنه ،امنا أيضًا يف إعطاء
املشورة بشأن حتسني العمل وحتديد األخطاء والثغرات ،وطرق

تفاديها ،وأساليب معاجلتها.
ورغم ما ُأعطي اجلهاز الرقابي
من اختصاصات ،بقيت مظاهر
الفوضى والفساد السمة األساسية
يف اإلدارة العامة .وباتت أعمال

باتت أعمال التفتيش
املركزي على صعيد
مكافحة الفساد شكلية
وموسمية واستعراضية

التفتيش شكلية غري جمدية ،فال نتائج ملموسة على صعيد مكافحة
الفساد سوى احلديث املومسي واالستعراض أحيانًا ألعمال تفتيش
يقوم بها حتت ضغط اإلعالم والرأي العام ،من دون أن يقرتن
ذلك بقرارات حامسة باملعاقبة وحتديد املسؤوليات .وهذا يطرح
اكثر من عالمة استفهام حول دور التفتيش ،والعوائق الفعلية
اليت حتول دون قيامه مبهامه ،وما اذا كانت القضية تتعلق
بالنصوص والصالحيات ،أو بأسلوب العمل الذي يتبعه املسؤولون
فيه .فمن خالل مواد مشروع القانون الذي يدرسه جملس النواب
حتت عنوان «تعزيز دور التفتيش» ،يتبني ،على سبيل املثالن
أن غالبيتها تتمحور حول توسيع صالحيات «رئيس التفتيش»
ّ
على حساب صالحيات عضوي اهليئة فيه ،يف حني أن أكثر ما
حيتاجه التفتيش اليوم هو معاجلة الشغور احلاد فيه على مستوى
املفتشني املعاونني ،والذي ال يتطلب أكثر من توجيه كتاب إىل
جملس الوزراء للموافقة استثنائيًا على إجراء مباراة مللء املراكز
الشاغرة يف املفتشيات املالية واهلندسية والصحية واالجتماعية،
واستصدار قرار عن جملس الوزراء ُيطلب مبوجبه من مجيع اإلدارات
واملؤسسات العامة والبلديات تسهيل عمل املفتشني ،والطلب من
الوزراء االلتزام الكلي بذلك.
ورغم إجراء مباراة عام  2017لتعيني مفتشني تربويني ،مل يعني
بأن
جملس الوزراء حتى اليوم  29من هؤالء جنحوا يف املباراة ،علمًا ّ
مالك املفتشية العامة الرتبوية يعاني شغورًا حادًا ،إذ مل يبق سوى
 18مفتشًا ألكثر من  1400مؤسسة تعليم رمسي (مهين وأكادميي)،
يضاف إليها حنو  300مركز امتحانات رمسية للشهادتني املتوسطة
والثانوية العامة وعدد مماثل لالمتحانات الرمسية املهنية .كما
سيحال إىل التقاعد هذا العام ،ويف األعوام القليلة املقبلة ،عدد
غري قليل من املفتشني ،يف حني يبقى املطلب األساس تفعيل
اجتماعات هيئة التفتيش املركزي .وهذا ما يطرح مدى انسجام
القاضي مع طبيعة العمل يف اإلدارة العامة ،فيما مكانه يف احملاكم
ليكون خادمًا للعدالة ال موظفًا لدى السلطة التنفيذية.

الهيئة العليا للتأديب :قراراتها قابلة للطعن

مت تأسيس اهليئة العليا للتأديب مبوجب القانون الرقم 65/54
بتاريخ  1965/10/2يف عهد الرئيس شارل حلو لتوفري الضمانات
للموظفني للحصول على حماكمة مسلكية عادلة ،وإلجياد جهاز
ومتخصص يف البت يف املخالفات املسلكية داخل االدارة،
متفرغ
ّ
ّ
سواء يف اإلدارات العامة أو املؤسسات العامة أو البلديات ،توص ًال
ّ
وشفافة تستوحي املصلحة العامة يف مجيع أعماهلا.
إلدارة نظيفة
ولكن ،بعد أكثر من نصف قرن ،ال تزال مشكالت عدة تعوق عمل
أهمها :ضآلة امللفات اليت حتال إليها من اإلدارات
هذه اهليئة،
ّ
العامة ،رغم ما تعانيه تلك اإلدارات من أوضاع شاذة .وهذا يعود،
يف الواقع ،إىل خلو أنظمة اهليئة من أحكام ُتلزم اإلدارات حتويل
املوظف املخالف أمامها عند ارتكابه خمالفات متكررة أو جسيمة
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مـقاالت وتـحقيقات
ملهامه الوظيفية.
وتوجد حاالت مالحقة جزائية لبعض املوظفني ،إذ ال تبادر اإلدارات
املدعى عليهم على اهليئة وفقا ملا يفرضه القانون.
املعنية بإحالة
ّ
كما ال تزال بعض املؤسسات العامة (مثل الصندوق الوطين
للضمان االجتماعي) متتنع عن إحالة املخالفني لديها على اهليئة،
وتقوم مبحاكمتهم عرب جمالس التأديب اخلاصة بها ،مبا خيالف بشكل
واضح املادة األوىل من القانون  201بتاريخ  2000/5/26وتعميم
رئيس جملس الوزراء الرقم  2بتاريخ .2017/1/12
وغداة صدور القانون رقم  227تاريخ ( 2000/5/31تعديل بعض
مواد نظام جملس شورى الدولة) ،باتت القرارات التأديبية الصادرة
عن اهليئة العليا للتأديب قابلة للطعن أمام جملس شورى الدولة،
يف سابقة مل تعهدها طوال أكثر من ثالثني عامًا على إنشائها.
ولكن يف املقابل ،مل تصدر اهليئة ،على مدى  3سنوات مضت،
التقارير السنوية عن أعماهلا لألعوام  2017و 2018و .2019كما
مل تبادر بعد اىل وضع التعديالت الالزمة على أنظمتها على غرار
ما فعلته أجهزة الرقابة األخرى ،مثل التفتيش املركزي وجملس
اخلدمة املدنية.

ديوان املحاسبةّ :
تخل طوعي عن الرقابة

ُكِّرس إنشاء ديوان احملاسبة مبوجب املادة  87من الدستور ،وقد
نصت املادة األوىل من قانون تنظيمه (االشرتاعي  )83/82على
أن الديوان «حمكمة إدارية تتوىل القضاء املالي» .وهو يشغل
اليوم موقعًا متميزًا ضمن هيكلية اإلدارة اللبنانية كونه اجلهاز
األعلى للرقابة املالية الذي أنيطت بها مهمة السهر على األموال
العمومية ومراقبة استعماهلا ،ومدى انطباق هذا االستعمال على
القوانني واألنظمة النافذة ،والفصل يف صحة وقانونية معامالتها
وحساباتها ،وحماكمة املسؤولني عن خمالفتها .وقد جاءت املادة
 30من املرسوم االشرتاعي الرقم  83/82لتنيط بالديوان وظيفتني
أساسيتني )1( :وظيفة إدارية ميارسها برقابته املسبقة على تنفيذ
ّ
ينظمها عن نتائج رقابته املسبقة واملؤخرة،
املوازنة ،وبتقارير
وبإبداء الرأي يف األمور املالية؛ ( )2وظيفة قضائية ميارسها
برقابته على احلسابات ،وعلى كل من يتوىل استعمال األموال
العمومية ،واألموال املودعة لدى اخلزينة أو إدارتها.
اما الرقابة املؤخرة للديوان ،فتهدف إىل تقدير املعامالت املالية
ّ
ونتائجها العامة ،من حني عقدها إىل حني اإلنتهاء من تنفيذها،
وحتى قيدها يف احلسابات .وتتمثل هذه الرقابة بالتقارير السنوية
واخلاصة ،وببيانات املطابقة للحسابات النهائية .وتؤدي هذه
الرقابة عمليًا اىل اكتشاف العديد من األخطاء ،وحتقق وفرًا كبريًا.
ّ
إال أن الواقع احلقيقي داخل الديوان ال يسري على هذا املنوال،
شح الصالحيات أيضًا ،بقدر ما هو يف ّ
ختليه
يف
ليس
والسبب
ّ
فعال وجمد .فقد غابت تقارير الديوان
طوعًا عن بسط رقابته بشكل ّ
حول إجنازات املهمة ،واكتفى غالبًا بتوصيف احلاالت وتعدادها ،من
دون القيام بدوره الرقابي والقضائي الرادع والزجري .ومع ذلك،
فالقيمون على الديوان يتحدثون عن شغور يف بعض الوظائف
اإلدارية ال سيما يف عدد احملاسبني املاليني تصل نسبته إىل
 ،%50وهو الفريق العمل األساسي يف الديوان ،من دون املبادرة
إىل معاجلة هذا الشغور.
كذلك غابت الرقابة على حسابات الدولة ،وال سيما على تنفيذ
النفقات ،وأصبحت الرقابة على دفاتر الشروط اليت ُتعرض عليه،
شكلية يف معظم األحيان ،مع وجود كثري من عالمات االستفهام
بشأن قرارات املوافقة اليت تصدر خبصوص بعضها ،واليت ال تؤمن
منافسة فعلية بني العارضني ،وغالبًا ما ُتعرض بأسعار مرتفعة،
وتتم املوافقة عليها بصورة قياسية (يراجع تلزيم نفق سليم سالم
وتأهيل جسر الكوال كنموذجني).

رقابة ديوان املحاسبة على حسابات الدولة باتت شكلية يف معظم
األحيان

يف املقابل ،ال ختضع غالبية الصناديق واملؤسسات العامة ،للرقابة
املسبقة للديوان ،وباألخص :جملس اإلمناء واإلعمار ،جملس اجلنوب،
الصندوق املركزي للمهجرين ،مؤسسة كهرباء لبنان ،الصندوق
الوطين للضمان االجتماعي ،املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
ومصاحل املياه املختلفة .كما أن نطاق رقابة الديوان املسبقة بدأ
يضيق ،فبعدما كانت ختضع له املؤسسات العامة كافة ،جاءت
املادة  26من املرسوم  72/4517لتحد من تلك الرقابة ،وختضعها
فقط لرقابة الديوان املؤخرة .كذلك األمر بالنسبة إىل املشاريع
املمولة بقروض مع خمتلف اإلدارات واملؤسسات العامة والبلديات،
ّ
نصت املادة  60من قانون موازنة العام  1999على اخضاع
حيث ّ
إنفاق إتفاقيات القروض واهلبات اخلارجية لرقابة الديوان املؤخرة
فقط.

فصل اإلدارة عن القضاة

إزاء هذا الواقع القامت لألجهزة الرقابية ،تتجه األنظار إىل احلكومة،
إذا كانت جادة يف عملية االصالح اإلداري ،أن تطبق أو ً
ال مبدأ
فصل السلطات ،فال يقتصر األمر على فصل النيابة عن الوزارة،
بل يشمل أيضًا فصل اإلدارة عن القضاة ،حبيث متارس كل سلطة
صالحياتها يف امليدان الذي أوكله اليها الدستور ،وأن تلتزم
حدود اختصاصها اليت رمسه هلا ،فيعمل ٌّ
كل يف امليدان الذي
جرى إعداده له ،وأن تبادر إىل إعادة مجيع القضاة اىل مراكزهم
الطبيعية يف القضاء ،وتعيني أكفأ األشخاص وأصلحهم على رأس
ّ
يتمتعون باجلرأة واالستقاللية
كل هيئة من هيئات الرقابة ،ممن
ّ
وشفافة ،وموضع
منزهة
ونظافة الكف ،لتكون قراراتهم وآراؤهم ّ
إحرتام كل السلطات.

احلريري جيمع رؤساء احلكومات :دياب غرمينا
إيلي الفرزلي

من املبكر القول «مربوك للبنان» .ذلك مسار طويل مليء
أقرتها احلكومة يوم
باملطبات ستسري عليه اخلطة املالية اليت
ّ
ّ
حسان دياب
اخلميس من األسبوع املاضي .لكن مع ذلك ،فإن ّ
رددها أكثر من مرة ،مبديًا التفاؤل خبطة حكومته اليت «تنتهي
ّ
التخبط يف سياسات مالية أوصلت البلد إىل حالة
بها وعربها مرحلة
ّ
االنهيار احلالية».
مرددي نغمة «احلكومة
تلك عبارة يتحسس منها كثريون ،من
ّ
تسعى إىل االنتقام من احلريرية» .يتجاهل هؤالء حقيقة أن املشكلة
األوىل للحكومة أنها ال تزال ترفض حماسبة من أوصل البالد إىل
ما وصلت إليه ،ويف مقدمتهم احلريرية وشركاؤها .واملقصود
هنا سياسات األب واالبن ومن ّ
مثلهما يف رئاسة احلكومة ،ومن
ّ
ومكنهما من تنفيذ السياسات اليت أوصلت البالد إىل
عاونهما
يرتدد رؤساء احلكومة السابقون،
ما وصلت إليه .مع ذلك ،ال
ّ
بالوقوف سدًا منيعًا أمام حماوالت نبش املغارة .صار البحث عن
األموال املسلوبة انتقامًا .وصارت اإلشارة إىل فشل رياض سالمة
يف القيام بوظيفته انتقامًا .وصار املس مبصاحل املصارف اليت
تسرق الناس انتقامًا .لكن أن يسارع أربعة رؤساء حكومة قادوا
البلد إىل الغرق ،على األقل منذ عام  ٢٠٠٥إىل عام  ،٢٠٢٠لتحميل
مسؤولية االنهيار إىل خلفهم الذي مل ميض على ّ
توليه مسؤوليته
املئة اليوم ،فذلك مسموح .فات احلريري هنا أن حرده بعد تقديم
استقالته يف تشرين األول املاضي ،ورفضه القيام بأي إجراء من
شأنه احلد من االنهيار ،الذي كان يتسلل إىل جسد الدولة ،يكفي
ملساءلته.
خطة دياب وحكومته ليست مثالية .يسهل نقدها وانتقادها يف
كثري من البنود ،لكن هذا ال ميكن أن يكون حقًا ملن قاد البالد
إىل االنهيار.
جنيب ميقاتي يكره احلريري واحلريري يكرهه .ذلك ال حيتاج إىل
دليل ،لكن جيمعهما كره دياب أيضًا ،اآلتي من خارج النادي،
الذي يضمهما إىل فؤاد السنيورة ومتام سالم .ال دور هلذا النادي
سوى التحريض الطائفي واملزايدات .ميقاتي جييد هذه اللعبة،
وكذلك السنيورة .لكن احلريري ،آكل حقوق مئات العائالت من
موظفي مؤسسات املستقبل ،فيسمح لنفسه بتقييم خلفه ،وبتحديد
صدق احلريري أنه ابن انتفاضة ١٧
متى جيب أن تسقط حكومته.
ّ
تشرين .لكنه أفتى بأن «املتظاهرين ليسوا من مجهوري ،فجمهور
رفيق احلريري ما بيعتدوا وما بيكسروا وما بيدمروا» .ليس هذا
فحسب« :مجهورنا يعرف ما متر به املنطقة وينتظر حتى يستطيع
التغيري».

لرؤساء الحكومة السابقني أن يتّهموا من يشاؤون ،لكن عليهم
تسليم السنيورة إىل القضاء

ثقة احلريري بنفسه تسمح له باالفرتاض أن الناس سيصدقونه ،عندما
يعاهدهم ،مع ناديه ،بأن «نبقى أمناء لقضاياهم ومشكالتهم اليت
هي مشكالت وطنية ال ميكن جتاهلها وال غض النظر عن اإلساءات
اليت تسبب بها هذا العهد وحكومته جلمهور املواطنني ولنظام لبنان
ودستوره» .ماذا عن اإلساءات اليت سببتها حكومتا العهد األوىل
والثانية برئاسة احلريري ،أحد طريف التسوية الرئاسية؟
يتذاكى احلريري عندما يدعو إىل «العودة إىل إقرار اإلصالحات
الواجب اعتمادها من دون أي تأخري ،بد ً
التلهي حبرف االنتباه
ال من
ّ
عن جذور املشكالت وأسبابها احلقيقية .وبالتالي ،افتعال معارك
سياسية لن تؤدي إال إىل مزيد من االحتقان والتوتر يف البالد ،وإىل
تبديد املوارد وفرص اخلروج من املآزق املنهالة على لبنان».
ال داعي للتوقف عند التهديد الذي تتضمنه هذه العبارة ،لكن ال
بد من التنبه فع ًال إىل «جذور املشكالت» .حيلو لرؤساء احلكومة
السابقني أن خيتصروا «املشكالت احلقيقية» بقطاع الكهرباء
سببه من مفاقمة للدين العام .هذا جزء من احلقيقة .الكهرباء
وما ّ
واحد من مزاريب اإلنفاق اليت مل يوقفها أحد .لكن تبقى اإلشارة
إىل جذور املأزق ناقصة ،إذا مل توجه أصابع االتهام إىل السنيورة.
أول أشكال الفساد كان التالعب وعدم التدقيق باحلسابات املالية
للدولة منذ عام  ١٩٩٣حتى عام  .٢٠٠٩ميكن لرؤساء احلكومة
السابقني أن يتهموا من يشاؤون ،لكن عليهم ،على األقل ،تسليم
السنيورة إىل القضاء ،الذي يمُ نع من فتح امللف من جهة ،ثم تتم
املطالبة باستقالليته من جهة أخرى .ليس هذا فحسب .ملزيد من
الدعم للقضاء ،ال ضري يف أن ترفع املرجعية الدينية اخلطوط
احلمر!
حكمة اخلميس من االسبوع املاضي كانت يف البند الثالث من بيان
رؤساء احلكومة :التوقف عن حماوالت حتويل النظام اللبناني من
نظام دميوقراطي برملاني اىل نظام رئاسي ،كما التوقف عن ضرب
مطية طائعة صاغرة ألحقاد أو
صالحيات رئاسة احلكومة وجعلها
ّ
أطماع صغرية هلذا أو ذاك…
حيار املرء هنا من يصدق .ميقاتي الذي لطاملا اتهم احلريري
بالتفريط بصالحيات رئاسة احلكومة ،أما احلريري الذي سار يف
ظنه مرحبًا ،ليس لرئاسة احلكومة طبعًا ،بل لشخصه .ثم
حتالف ّ
خرج عندما مل حيقق مبتغاه ،متذكرًا صالحيات املنصب وحقوق
الطائفة.

يف احملصلة ،أعطى احلريري الفرصة لدياب ،بعدما اطمأن إىل أن
صندوق النقد حاضر يف اخلطة احلكومية .قال احلريري« :سنقرأ
اخلطة ،وإذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على إجناحها ،وإذا
فشلت احلكومة فأنا طبعًا مع إسقاطها يف شكل شنيع».
املهمة ثقيلة أمام احلكومة ،ليس ألن احلريري يراقب عملها ،بل
ألن «الدولة يف حالة انهيار شبه كامل ،والواقع املالي يستند
إىل أرقام غري واقعية ،واستقرار سعر صرف اللرية اللبنانية هو
ونصدقه» ،كما قال دياب عقب انتهاء جلسة جملس
وهم نعيشه
ّ
أقر باإلمجاع اخلطة املالية االقتصادية.
الوزراء الذي ّ

الحكومة تقرّ الخطة االقتصادية

تنطلق اخلطة االقتصادية للحكومة من ضرورة البدء فورًا بتنفيذ
اإلصالحات على مستوى إدارة الدولة ،والسياسة املالية ،والقطاع
املالي ،واملصرف املركزي ،واحلساب اجلاري ،وميزان املدفوعات،
حددت أهدافًا على مدى مخس سنوات ،منها:
وهي ّ
ــــ احنسار العجز يف احلساب اجلاري إىل  5.6باملئة.
ــــ احلصول على دعم مالي خارجي يفوق  10مليارات دوالر،
باإلضافة إىل أموال مؤمتر سيدر.
ــــ العودة إىل النمو اإلجيابي اعتبارًا من عام .2022
ــــ اعتماد الدعم املباشر وغري املباشر للفئات غري امليسورة وتنفيذ
برامج اجتماعية يف هذا اجملال.
ــــ العودة إىل الفائض األولي يف املالية العامة يف عام ،2024
وهيكلة حمفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إىل
الناتج احمللي إىل ما دون  100باملئة.
ــــ إعادة هيكلة القطاعني املصريف واملالي للسماح لالقتصاد
بإعادة االنطالق وتوفري فرص عمل جيدة ومستدامة.
وأشار دياب إىل أن اخلطة بنيت على أسس تسمح للبنان باحلصول
على الدعم الدولي املطلوب جلهة إعادة إطالق العجلة االقتصادية،
وإعادة رمسلة املصارف واملؤسسات ،وتأمني شبكات األمان
الضرورية والبنى التحتية اليت طال انتظارها ،وذلك إلعادة إخراج
معظم اللبنانيني من حالة الفقر والعوز.
وأوضح دياب أن احلكومة ستقوم باإلصالحات األساسية ،مثل
قطاع الكهرباء ونظام نهاية اخلدمة وتعويض الصرف والضرائب
العادلة والتصاعدية اليت ال تصيب العمل واإلنتاج .وسوف حتظى
أساسي من عمل احلكومة
حبيز
مسألة استعادة األموال املنهوبة
ّ
ّ
للتعويض على اللبنانيني عن اجلرائم اليت اقرتفت حبقهم.
أما على صعيد القطاع املصريف ،فتهدف اخلطة إىل محاية أموال
املودعني وتقوية املصارف وإعادة هيكلتها ،لكي تستطيع تأمني
أموال الناس واخلدمات األساسية لالقتصاد ،على أن يعيد
البنك املركزي الرتكيز على عمله األساسي ،أي محاية االستقرار
االقتصادي واملالي والنقدي.
باختصار ،قال دياب :توجد خسائر كبرية يف النظام ،وجيب أن
حتملها ،دولة ومصرفًا مركزيًا ومصارف ،لكي نعاود
نتعاون يف ّ
االنطالق باقتصادنا يف أسرع وقت .وسوف نسعى إىل امتصاص
اخلسائر بشكل عادل ،أي من دون حتميل من مل يستفد من سياسة
املاضي أية أعباء .نريد مساهمة من الفوائد اخليالية اليت دفعت،
ومن الذين جنوا أرباحًا من اهلندسات ،وأيضًا من الذين خالفوا
القوانني وسرقوا املال العام.
إضافة إىل اخلطة االقتصادية ،وافق جملس الوزراء على عرض
وزارة الطاقة واملياه السرتاتيجية التحوط ملصلحة مؤسسة كهرباء
لبنان من خماطر تقلبات أسعار املشتقات النفطية وتكليف وزارة
املالية بتسديد كلفة الـ  call optionsلتغطية تقلبات سعر النفط.
كما أقر مشروع قانون يرمي اىل تعديل صالحيات هيئة التحقيق
اخلاصة املنشأة مبوجب القانون الرقم ( 2015/44مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب) ،وفق مالحظات هيئة التشريع
واالستشارات ووزارة املال.
ووافق على مرسوم يرمي إىل نقل موظفني إىل مالك التفتيش
املركزي وتعيينهم بوظيفة ّ
مفتش معاون (فئة ثالثة) يف املفتشية
العامة الرتبوية يف املالك املذكور.
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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

جتارب دول مع صندوق النقد :املأساة االجتماعية
ليا القزي

«عندما ُي ّ
سببه الدول الغنية  -اليت
فكر الناس يف الضرر الذي ُت ّ
ً
تقودها الواليات املتحدة وحلفاؤها عادة  -ألشخاص آخرين يف
سي ّ
فكرون يف احلرب .لكن الدول الغنية لديها أيضًا
العامل ،رمبا ُ
سلطة كبرية على حياة مليارات البشر ،من خالل سيطرتها على
مؤسسات عاملية ،كصندوق النقد الدولي» .هذا املوقف ورد يف
مقال ُنشر يف «الغارديان» الربيطانية ،يف  27متوز  .2019احلديث
تضم  189عضوًا
املؤسسة اليت
هنا عن صندوق النقد الدولي،
ّ
ّ
فيهاُ ،تهيمن عليها مخس دول :الواليات املتحدة (،)%16.74
اليابان ( ،)%6.23أملانيا ( ،)%5.81فرنسا ( )%4.29وبريطانيا
(« .)%4.29فيتو» من واشنطن وحدها كفيل بإلغاء أي قرار.
ما ُت ّ
أن من غري ُ
املمكن التعامل
سلط «الغارديان» الضوء عليهّ ،
مع املؤسسات العاملية ،مبعزل عن الصراعات اجليو-سياسية،
وكأن «املال» أو «الثقافة» أو «اإلنسانية» أمور
والتصرف
ّ
ّ
ُمنفصلة عن السياسة.
وملزيد من الشرحُ ،يقارن مقال «الغارديان» بني اإلكوادور
والواليات املتحدة األمريكية .البلد الالتيين ّ
وقع العام املاضي
اتفاقية مع صندوق النقد القرتاض  4.2مليارات دوالر على مدى
ثالث سنوات« ،شرط طرد موظفي القطاع العام ورفع الضرائب
ضر بالفقراء وختفيض االستثمار العام ،وتقليص امليزانية
بشكل ُي ّ
بنسبة  %6من الناتج احمللي اإلمجالي طيلة فرتة الربنامج ...هل
تتخيل تقليص امليزانية األمريكية مبقدار  1.4تريليون دوالر؟».
ّ
هدد الربنامج نسف «عقد سابق من اإلصالحات السياسية» .ولكن
ُي ّ
ومستقلة
املشكلة يف اإلكوادور ّ
أن «احلكومة السابقة كانت يسارية ُ
قوة هائلة
عن الواليات املتحدة .اآلن ،تكتسب إدارة دونالد ترامب ّ
يف اإلكوادور ،عرب قرض صندوق النقد ،وقرض بقيمة  6مليارات
دوالر من مؤسسات متعددة األطراف مقرها واشنطن».

سياسات الصندوق سبـّبت نتائج عكسية لالقتصادات
ومُدمّرة للسكان

قبل أيام ،أعلنت احلكومة اللبنانية طلب برنامج مع صندوق النقد
أنها «اخلالص ُ
الدولي .جيري تصوير اخلطوة على ّ
املنتظر» ،الذي
ويغرق
ويعيد تفعيل احلركة االقتصاديةُ ،
سينتشل البلد من عجزهُ ،
البالد باالستثمارات« ...الغرق» حاصل فع ًال ،ولكن بسبب الشروط
اليت سيفرضها «الصندوق» ولن يكون للحكومة «ترف» املفاوضة
ّ
الصنارةُ ،تصبح عودتها إىل املياه
بشأنها .فحني تعلق السمكة يف
بالصياد :إما ُيطلقها أو يرميها يف ّ
سلته.
رهنا
ّ
إن «اإلصالحات
يقول االقتصادي األمريكي ،جوزف ستيجلزّ ،
قدم القروض،
لي ّ
االقتصادية اليت يطلبها صندوق النقد كشروط ُ
دمرة
وم ّ
تسببت يف كثري من األحيان بنتائج عكسية لالقتصادات ُ
ّ
للسكان» .يف ما يأتي جتارب األرجنتني ،واليونان ،ومصر،
واألردن ،وتونس مع املؤسسة الدولية.

األرجنتني :مقامرة سياسية ضخمة

األرجنتني هي واحدة من الدول األعضاء يف جمموعة العشرين
(منتدى مُي ّثل أكرب  20اقتصادًا يف العامل ،وتستحوذ دوله على ثلثي
التجارة العاملية وأكثر من  %90من الناتج العاملي)ُ ،
عد ثالث
وت ّ
أكرب اقتصاد يف أمريكا الالتينية ...ومن «األشهر» على مستوى
األزمات االقتصادية .منذ العام ُ ،2001يعاني االقتصاد األرجنتيين
معدالت التضخم
عدالت الفقر وجتاوز
ّ
من عجز وانكماش وتفاقم ُم ّ
«مواكبًا»
عتبة الـ .%50الالفت أن يكون صندوق النقد الدولي ُ
لألرجنتني خالل ّ
كل هذه السنوات ،ويستمر يف إغراقها بالديون
من دون أن تظهر أي نتيجة إجيابية لعمله .فمشوار صندوق النقد
يف البلد الالتيين ،يعود إىل العام  ،1999مع تبنيّ خيار اخلصخصة
يف قطاعات البرتول واالتصاالت والطاقة ،واملوافقة على ّ
كل
«مساعدته» األضخم ،فكانت سنة  2018يوم وافق
«األوامر» .أما ُ
الرئيس األرجنتيين موريسيو ماكري ،والذي يوصف ّ
بأنه «صديق
األسواق املالية واملستثمرين» ،على قبول قرض بقيمة  57مليار
دوالر ،أخذت منه احلكومة  44مليار دوالر ،قبل أن ُتعلن عدم
«مقامرة سياسية ضخمة»ُ ،
اعترب قرار
قدرتها على إيفاء الدينُ .
ماكري .أما فرانسيس كوبوال ،فكتبت يف «فوربس» مقا ً
ال بعنوان:
ّ
رد الفعل
«صندوق النقد مل
يتعلم أي شيء من األزمة اليونانية»ّ .
ُ
جرد
املعارض تبلور ّ
ألن االقتصاد األرجنتيين تدهور بسرعة كبرية ُ
مب ّ
ُ
املباشرة يف تطبيق الربنامج األخري مع صندوق النقد« ،وكانت
ً
املرة األخرية اليت شهدنا تدهورا على هذا النحو ،يف اليونان سنة
ّ
 ،»2012حبسب كوبوال .استمر صندوق النقد يف إقراض بلد غري
النمو).
ويعاني من الركود (اهلبوط يف
ّ
ٍ
قادر على تسديد ديونه ُ
ارتفع الدين العام من  241مليار دوالر إىل  321مليار دوالر ،وبات
ُي ّ
شكل يف الـ 2019أكثر من  %90من الناتج احمللي ،بالتزامن مع
ً
حاد يف قيمة العملة ،فضال عن خروج رؤوس األموال
اخنفاض
ّ
األجنبية من البلد .فرضت األرجنتني إجراءات تقشفية ،مثل ختفيف
معدل الفقر
الدعم على الكهرباء واملياه وزيادة الضرائب .ارتفع
ّ
مبعدل ّ %5
كل شهر،
من  %29إىل  ،%35وارتفعت األسعار
ّ
وبالتالي اخنفضت القدرة الشرائية لعدد هائل من املواطنني.

اليونان :برنامج سبـّب البؤس

يف نيسان  ،2016نشر موقع
تتضمن حمادثة
«ويكيليكس» وثيقة
ّ
بني رئيسة بعثة صندوق النقد إىل
اليونان ديليا فيلكوليسكو ،ومدير
اإلدارة األوروبية يف الصندوق بول
تومسن ،وإيفا بيرتوفا العاملة يف
الصندوق .كانوا يبحثون كيفية فرض
ختفيف أعباء الديون اليونانية على جدول
أعمال الدائنني األوروبيني .مبعنى آخر،
أراد هؤالء التهديد باخلروج من صفقة
إنقاذ اليونان اليت كانت قيمتها تبلغ
ّ
والتوقف عن دفع
 86مليار يورو،
املال ،إلجبار «الرتويكا» األوروبية على
ختفيض ديون أثينا .ملاذا أراد صندوق
النقد تعريض اليونان خلطر اإلفالس؟
حتى تتدخل الدول األوروبيةُ ،
فتساعد
أحد أعضاء منطقة اليورو ،وتستمر اليونان يف تسديد ديونها،
ضجة
ومن بينها القروض لصندوق النقد .أثارت الوثيقة يومها
ّ
داخل احلكومة اليونانية ،اليت ّ
اتهمت «الصندوق» مبحاولة «زعزعة
االستقرار السياسي يف أوروبا».
أن رئيسة بعثة صندوق
وكشفت وثيقة «ويكيليكس» أيضًا ّ
أن اليونان «استسلمت
«متفاجئة» من ّ
النقد إىل اليونان كانت ُ
لإلجراءات» ،اليت وصفها وزير املالية اليوناني ،اقليدس
تساكالوتوس بـ»القاسية» ،وتضمنت االقتطاع من املعاشات
تسبب الربنامج بالبؤس للسكان ،الذين خسر معظمهم
التقاعدية.
ّ
ثلث رواتبهم ،وارتفعت البطالة إىل نسبة  27.8يف الـ 2014قبل أن
تنخفض حاليًا إىل  ،%16.4وبات ُيغادر اليونان سنويًا 100.000
شخص منذ بدء األزمة يف الـ ،2010وبلغت نسبة الدين إىل الناتج
احمللي اإلمجالي  %180.2يف نهاية الربع الثاني من العام املاضي،
وباتت املصارف ُمثقلة بالقروض غري ُ
سددة.
امل ّ

جيب أن ختضع لضرائب أعلىّ ،
وأكدنا عدم رفع أسعار السلع اليت
يستهلكها الفقراء» .ولكن يف العام  ،2018اندلعت احتجاجات يف
البلد بسبب خفض اإلنفاق احلكومي على األمور األساسية وارتفاع
األسعار والتعديالت على ضريبة الدخل .ويف تقرير التنمية يف
احلد األدنى لألجور يف األردن ،وعقود
العامل  ،2019ظهر ختفيض
ّ
الساعة الصفر ،مع جتاهل حقوق العمال األساسية.
على الرغم من ذلك ،جرى تسويق األردن كنموذج ناجح لصندوق
أعدها ّ
كل من جني هارجيان وحامد السعيد
النقد .يف ورقة حبثية ّ
«مبالغ فيه ،وجرى اللجوء إليه
ذلك
أن
وتشينغانغ وانغ ،يظهر
ّ
ُ
أن لألمر عالقة بالتحالف
م
لألردن»،
لتربير استمرار الدفع
لمحني إىل ّ
ُ ّ
ُ
استخدمت يف الدراسة
مع الواليات املتحدة األمريكية .فاألرقام اليت
مل تكن موثوقة ،واألردن مل يلتزم بـ»اإلصالحات ُ
وجهة» ،وتقييم
امل ّ
الربنامج «استند إىل نتيجة النمو وليس إىل مصدر النمو ،الذي مل
ّ
وتركز يف قطاع واحد ،ما ُيثري
يرتافق مع حتسينات إنتاجية كبرية
النمو».
لنتائج
األجل
تساؤالت بشأن االستدامة الطويلة
ّ

يف تشرين الثاني ّ ،2016
وقعت مصر اتفاقية دين مع صندوق
النقد الدولي بقيمة  12مليار دوالر ،حني كانت ُتعاني من ارتفاع
يف عجز احلكومة والدين العام ،واخنفاض االحتياطي يف العملة
األجنبية ،واخنفاض معدل النمو االقتصادي ،واتساع الفارق بني
حيز
أسواق العمالت الرمسية وغري الرمسية .االتفاقية مل تدخل ّ
التنفيذ قبل أن تحُ ّرر مصر سعر صرف اجلنيه وتخُ ّفض الدعم للوقود
واملواد الغذائية وتبيع أمالكًا للدولة وتفرض ضرائب جديدةّ .
نفذت
الفتاح السيسيّ ،
ّ
كل ما هو مطلوب منها .وعندما
مصر ،بقيادة عبد
أراد «الصندوق» املزيد من التنازالت ،أوقف الدفعة اخلامسة من
حتى ألغت احلكومة ّ
القرضّ ،
كل الدعم ألسعار الطاقة .ما حصل
أدى إىل ارتفاع كبري يف التضخم (ارتفاع
أن حترير سعر الصرف ّ
ّ
املستوى العام لألسعار لكافة السلع واخلدمات) ،ما ّ
أثر على معيشة
السكان .ارتفعت يف الـ 2016أسعار الوقود املدعوم بنسبة تراوح
بني  30و  .%46.8وسنة ُ ،2017رفعت أسعار الدواء ما بني 15
و .%20ارتفعت الضريبة على القيمة ُ
املضافة من  %10إىل ،%14
مع استثناء بعض املنتجات الغذائية األساسية ،إضافة إىل خفض
اإلنفاق العام على الصحة والتعليم .تزامنت اإلجراءات املصرية مع
أن ذلك مل ّ
يؤثر
اكتشاف احتياطيات كبرية من الغاز يف البحر ،إال ّ
على جممل الصادرات املصرية ،وبالتالي مل ُيسهم يف خلق فرص
العمل إال يف هذا القطاع.
«من املثري لالهتمام كيف يتم ربط النجاح االقتصادي يف مصر
بزيادة كبرية لنسبة الذين يعيشون حتت خط الفقر» ،كما كتب
الصحايف أمري خفاجي يف موقع « »Open Democracyسنة .2019
فوفق مسح رمسي لدخل األسرة واإلنفاق واالستهالك (،)HIECS
ارتفعت نسبة الفقراء من  %27.8يف الـ 2015إىل  %32.5يف
مبعدل  %4.2سنويًا ،ومنا دخل
الـ .2017ولكن كيف منا االقتصاد
ّ
الفرد بنسبة  ،%2واخنفضت البطالة من  %13.1إىل  %8.1ما بني
احلد
الـ 2014والـ2018؟ «املاليني من املصريني يتقاضون أقل من
ّ
األدنى ،والنمو يطال فئة الـ %1من السكان».

تونس :برنامج «الصندوق» يف خدمة «الفساد»

مصر« :نجاح اقتصادي» ...وارتفاع نسبة الفقراء

األردن :استمرار ارتفاع الدَّين الحكومي

وافق صندوق النقد ،يف آب  ،2016على منح األردن قرضًا بقيمة
 723مليون دوالر على ثالث سنوات .إال ّ
أنه مل يكن القرض األول،
وال التجربة «الفاشلة» األوىل .فمنذ الـ ،2012مل تنجح القروض يف
خفض الدين احلكومي يف األردن ،على الرغم من تشديد اإلجراءات
التقشفية .وحتى يف  ،2017بعد سنة من بدء الربنامج اجلديد ،قال
مدير إدارة التواصل يف صندوق النقد ،جريي رايس ّ
إنه «من
أجل إنهاء الزيادة السريعة يف الدين العام ،جيب توسيع القاعدة
نوص باملنتجات اليت
الضريبية كجزء من إصالح اإليرادات .مل
ِ

عامي
متلك تونس تارخيًا طوي ًال مع صندوق النقد الدولي .فبني َ
 1987وّ ،2001
وقع صندوق النقد  9اتفاقيات قروض مع تونس،
من دون أن يشهد البلد النمو املطلوب .على العكس من ذلك،
ّ
ّ
السكان» عرب
والتقشف إىل تفاقم «بؤس
أدت سياسة اخلصخصة
ّ
غياب خطط للحماية االجتماعية ،وتعطيل تنمية القطاعات اإلنتاجية،
وبالتالي خلق فرص العمل .كانت النتيجة ،يومها ،ارتفاع مستوى
ّ
وتركز الثروة يف يد ُ
املقربني من الرئيس السابق زين
«الفساد»
العابدين بن علي.
يف الـ  ،2013جرى توقيع قرض جديد بقيمة  1.74مليار دوالر.
ارتفاع كلفة املعيشة ،وفرض ضرائب جديدة ،مع خفض الدعم
ّ
ُ
أدت إىل اندالع احتجاجات شعبية .فمنذ تقديم
قدم
للسكانّ ،
امل ّ
الربنامج ،ارتفع متوسط التضخم أكثر من  ،%6وأسعار املواد
الغذائية  ،%10وأسعار الكهرباء والغاز املنزلي  .%10استمرت
«الزيادات» يف الـ  2014لتشمل الضرائب على املركبات ،ما
ّ
أثر بشكل مباشر على سائقي سيارات األجرة واملزارعني .اجتهت
وحررت األسواق
الدولة،
أمالك
من
تبقى
ما
خصخصة
إىل
تونس
ّ
ّ
وخفضت اإلنفاق احلكومي .ثم
املالية ،واخنفضت قيمة العملة،
انطلقت يف الـ  2016لالقرتاض مجُ ّددًا من صندوق النقد ،طالبة
 2.8مليار دوالر أمريكي على أربع سنوات .حصلت تونس على 320
مليون دوالر يف الدفعة االوىل ،فيما جمُ ّ دت الدفعة الثانية (350
خص إلغاء
مليون دوالر) بسبب عدم اختاذ إجراءات إضافية يف ما ّ
ما يصل إىل  20ألف وظيفة يف القطاع العام ،وبيع حصص يف
البنوك التجارية ،وزيادة الضرائب ،ما دفع االحتاد النقابي الدولي
ُ
ستلقي
بأن «اإلمالءات األيديولوجية لصندوق النقد
إىل القول ّ
باآلالف يف براثن الفقر».

الجزائر :نكره االقرتاض من األجانب

اجلزائر من احلاالت القليلة يف العامل ،العربي حتديدًا .قبل أيام
أن بالده لن تطلب
قليلة ،أعلن الرئيس اجلزائري عبد اجمليد تبون ّ
قرضًا من صندوق النقد الدولي ،على الرغم من األزمة املالية اليت
جنمت عن انهيار أسعار النفط العاملية وإغالق البالد بسبب وباء
أن
«كوفيد  .»19 -وأعلن خالل لقاء مع وسائل اإلعالم اجلزائرية ّ
يضر بالسيادة الوطنية .اجلزائر ُت ّ
فضل االقرتاض
«تراكم الديون
ّ
من مواطنيها بد ً
ال من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي»،
ُم ّ
ذكرًا بالديون الثقيلة اليت محلتها اجلزائر يف التسعينيات بسبب
ومعربًا عن رفضه االقرتاض من البنوك
النقد،
صندوق
مع
برنامج
ُ
ألن ذلك «سيمنع اجلزائر من توضيح موقفها بشأن
األجنبيةّ ،
قضايا ،من بينها مصري الفلسطينيني والصحراء الغربية».
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مـقاالت وتـحقيقات

األمريكيون غيرّ وا خطتهم وحتوّلوا من تفجري لبنان أمنيًّا إىل تفجريه ماليًّا واجتماعيًّا
جورج عبيد
مكوناته
ماذا يريد األمريكيون من لبنان ،من أزماته من شعوبه من
ّ
من مؤسساته وحكمه وحكومته؟
اللبنانية منذ مقدماتها
األزمة
خرب
هذا سؤال راود ويراود من
ّ
مرورا بتسوياتها املتعددة ،وصو ً
ال
األوىل وانفجاراتها املختلفة
ً
إىل اللحظات احلالية املليئة باالضطرابات املتسعة اليت يعيشها
ويقيمونها بعناوينها ،ويضعها املراقبون
اللبنانيون بآفاقها
ّ
بتفاصيلها وتداعياتها املقلقة واملخيفة حتت اجملهر؟
غسان تويين ،رمحه اهلل ،كان جييب ّ
كل من سأله عن الدور
األمريكي يف لبنان ،وهو اخلبري به حتى العظم« ،ال تنتظروا من
ّ
ً
شيئا ،لستم على باهلم وال أنتم مقيمون يف افكارهم،
األمريكيني
تتصدق عليكم ،ومن
خريية كي
مجعية
األمريكية ليست
اإلدارة
ّ
ّ
ّ
ّ
تصدقوا بأن الرؤساء األمريكيني ال ينامون ّ
كل الليل
الغباء أن
ّ
ً
وخوفا عليه» ،وحني يلقي سائلوه الضوء على
من أجل لبنان
نظرية املؤامرة  Conspiracy theoryكان يسخر ويقول« :هذه
ً
ً
فشيئاّ ،
حتى أتاه من قال له،
شيئا
خرافة» ،ليحتدم النقاش
وما رأيك بكالم هلنري كسينجر ،وأنت قد عرفته عن كثب ،حني
سئل ،أنتم متهمون بالتآمر على لبنان وعلى الشرق األوسط،
ّ
ً
أيضا متهمون بعدم إحباط
والدقة« ،وأنتم
فجاء غاية يف الفجاجة
ّ
وخباصة يف
العامل،
كل
يف
مصاحل
لديها
مؤامرتنا ،فنحن دولة
ّ
لنثبت وجودنا
املؤامرات
حنيك
حنن
ذلك
من
وبسبب
لبنان والشرق،
ّ
من خالل مصاحلنا ،أما أنتم فماذا لديكم ،ليس لديكم شيء تثبتون
به وجودكم ،وتنالون مصاحلكم وتكسبونها ولذلك أنتم متهمون
بعدم إحباط مؤامراتنا» .وحني مسع غسان كالم كيسينجر أطرق
ّ
بنظرية املؤامرة ،وبقي
يوما
مفكًرا ،وعلى الرغم من ذلك مل يقتنع ً
ّ
غري مقتنع بها حتى وفاته.
ّ
التارخيي املعاصر  -احلديث ،ما ّ
كنا أوردناه
ونذكر ويف السياق
ّ
مرة يف موقعنا ،بلقاء حدث بني املغفور له الوزير السابق فؤاد
غري ّ
أمريكي ّ
مؤلف من دبلوماسيني خمضرمني
دبلوماسي
ووفد
بطرس
ّ
ّ
األشرفية يف بريوت ،وقد
ومستشرقني ،سنة  2007يف منزله يف
ّ
ّ
اللبنانية.
تركز النقاش طوي ًال بني الشرق األوسط والتفاصيل
ّ
ّ
مركزين يف مسالة النظام
اللبنانية كان األمريكيون
املسألة
يف
ّ
السياسي منذ تكوينه إىل سنة  ،2007أي حلظة اللقاء مع املرحوم
ّ
بأن هذا النظام اهرتأ وأننت وغري قادر
فؤاد .قالوا ما مفاده ّ
على محاية املؤسسات والطوائف والبنى ،وحني سأهلم املضيف،
وماذا تريدون ،قالوا مبا معناه ً
أيضا ّ
بأنهم يرنون إىل التغيري فيه،
ّ
اجلوهرية املتكئة على طبيعته
الصعوبات
وملا شرح هلم املضيف
ّ
سيمر مبخاض طويل
التغيري
بأن
جوابهم
جاء
ة،
واملذهبي
ة
الطائفي
ّ
ّ
ّ
ّ
وله ظروفه وقد بات قريًبا.
تصريح ديفيد شينكر الذي نشر صبيحة هذا اليوم ،أعاد العقل
التارخيية املتشعبة يف العالقة
القارئ واملستنبط إىل احملطات
ّ
ة-األمريكية والشديدة االلتباس وااللتواء .ينظر األمريكيون
اللبناني
ّ
ّ
والتبدل حسب
غ
للت
قابل
ووطن
ومعرب،
مطل
انه
على
لبنان
إىل
ّ
يرّ
معلوما بأن ليس
بات
لقد
واجتاهاتها.
ة
األمريكي
املصاحل
استواء
ً
ّ
األمريكية شركاء بل أجراء ،وليس لديهم أصدقاء بل
لإلدارة
ّ
عمالء ،وليس لديهم حلفاء أقوياء بل أناس هزالء .هكذا هم
ممر التاريخ ،دخلوا ويدخلون الدول بغية وضع اليد على
على
ّ
ثرواتها وامتصاصها واستثمارها ليتجهوا بعد حني إىل إفالسها.
ّ
إنهم القتلة االقتصاديون ،الذين يفرضون أمناطهم مبنطق اجلزرة
والعصا ،وحني تفرغ خزائن الدول من األموال يضعونها حتت
ّ
احلق يف إدارة الدولة واقتصادها
الدولي ،الذي له
وصاية البنك
ّ
وترسيم سياستها.
رائدا يف ذلك ،ويف لبنان رواد كثريون عملوا
جون بركنز كان
ً
ويعملون على إفراغ الدولة من حمتوياتها ومعنى وجودها.
اللبنانية-
التارخيية على العالقة
تشدنا تلك الواقعية يف اإلضاءة
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
وانطالقا من تصريح ديفيد شينكر لطرح
وحتفزنا
األمريكية،
ّ
تشن احلرب
التساؤل التالي« :ماذا تريد أمريكا من لبنان وملاذا
ّ
حسان
عليه يف عهد الرئيس ميشال عون ويف حكومة الرئيس ّ
التهدوية اليت ّ
بثتها السفرية
دياب على الرغم من املفردات
ّ
األمريكية دوروثي شيا؟
ّ
يفسر
شينكر
تصريح
بأن
عارفة،
مصادر
على هذا األمر لفتت
ّ
باحتمالني وبوجهني:
األول ّ
اللبنانية برئاسة
احلكومة
بدور
ا
نوعي
ا
تسليم
ميثل
-1الوجه
ّ
ً
ّ
ًّ
األمريكية
اإلدارة
بأن
املصادر
تلك
وتقول
دياب.
حسان
الدكتور
ّ
ّ
قد باعت حلفاءها األساسيني ،الذين قامت بتجميعهم يف سبيل
إثارة الشغب واالنطالق حنو قلب الطاولة على الرؤوس ،كما ّ
أنها
القوة يف حسم
بأن حلفاءها ال ميلكون على اإلطالق أوراق
اكتشفت ّ
ّ
األمريكية املطلقة مبصاحلها يف
الرؤية
لصاحل
األرض
الصراع على
ّ
القوة
أوراق
بأن
املصادر
تلك
وحبسب
رأت
وقد
املنطقة.
لبنان ويف
ّ
ّ
والعسكرية
ة
األمني
بأبعادها
معركة
وأي
اهلل،
حزب
حوزة
قائمة يف
ّ
ّ
األمريكي يف املنطقة
الدور
وستنهي
خاسرة
هلم
بالنسبة
ستكون
ّ
حتما مع حسم املعركة لصاحل العهد واحلكومة واجليش.
ً
ً
-2الوجه الثاني ّ
اللبنانية برئاسة
بالكلية باحلكومة
خبيثا
تسليما
ميثل
ً
ّ
ّ
الدكتور دياب بكالمه الصريح وقد قال فيه :بأن رسالة احلكومة
املالية
الدولي  IMFبطلب املساعدة
اللبنانية إىل صندوق النقد
ّ
ّ
ّ
اللبنانية
الدولة
بان
ة
اللبناني
احلكومة
اعرتاف وتسليم من قبل
ّ
ّ
ّ

ّ
يؤكد على أن املال الذي سيعطى من الصندوق
ثم
مفلسةّ ،
اللبنانية
احلكومة
ستكون
وإجراءات
بإصالحات
مشروط
املذكور
ّ
ّ
ً
املمثل باحلكومة
أيضا إىل أن حزب اهلل
ملزمة بالقيام يها وأشار
يدخل األموال إىل لبنان بطريقة ملتوية ،وأكمل بأن ّ
كل شيء
ّ
متوقف على رؤية حزب اهلل وسلوكياته.
ّ
يؤكد األمريكيون وعلى لسان شينكر وعلى
يف كال الوجهني،
طريقة جون بريكنز ،أن املشتهى إفالس لبنان لوضع اليد عليه،
األمريكية على لبنان منذ
الدولي .احلرب
من قبل صندوق النقد
ّ
ّ
بإطالقيته ،وعندما نقول
اهلدف
هذا
حتوي
2019
 17تشرين األول
ّ
جدا .ال يعين الوجهان
بإطالقيته نعين بأنهم يذهبون به
ً
بعيدا ًّ
أمنيا وحتويلها من الشارع إىل
نهاية احلرب ،بل ختفيض منسوبها
ًّ
واملالي وحصرها به ،وتلك احلرب هي األصعب
السياق االقتصادي
ّ
ّ
باسرتاتيجية الرؤية
ة
بقو
عارف
وهو
الكبار
األعمال
واألدق .أحد رجال
ّ
ّ
األول بأن تلك احلرب
تشرين
17
ومنذ
له
لصديق
أعلن
ة،
األمريكي
ّ
ّ
ّ
واألدق ألنها ستقود لبنان إىل مكان خمتلف عما هو
هي األشرس
ً
شبحا
أيضا خمتلفني ،وأردف وقال :أنتم حتاربون
عليه وبأشخاص
ً
موجودا يف حيوبكم ومصارفكم ومؤسساتكم وإداراتكم ودولتكم،
ً
أنتم حتاربون عصب احلياة ،واألمريكيون ،وحبسب قراءته آنذاك
املكملة لقراءة الدبلوماسيني األمريكيني املستشرقني يف منزل
ّ
ذرعا من أنظمة الفساد القائمة يف بعض
فؤاد بطرس ،قد ضاقوا
ً
أن األمريكيني متجهون يف حربهم على
البلدان ومنها لبنان .مبعنى ّ
واالقتصادي ،وهذا ما
واملالي
السياسي
لبنان إىل تغيري النظام
ّ
ّ
ّ
قصده شينكر بإشارته إىل جمموعة اإلصالحات.
سياسية أخرى ّ
يرتيث
بأنه كان على الدكتور دياب أن
تشري مصادر
ّ
ّ
رمسية
بصورة
تصل
أن
فقبل
وإرساهلا،
الرسالة
كتابة
قلي ًال قبل
ّ
ً
ّ
ومتشد ًدا.
وملتبسا
ا
خ
مفخ
شينكر
من
اجلواب
أتى
الIMF
إىل
ّ
ً
وتكمل املصادر قائلة ّ
بأنه كان على الدكتور دياب ومن بعد
مؤمتر حاكم مضرف لبنان رياض سالمة وتأكيد ديفيد شينكر ّ
بأنه
قد تعاون معهم يف مسألة حسابات حزب اهلل وسواها ،وهذا
جدا وهو أنه ّ
ً
األمريكية
سلم اإلدارة
يورط
رياضا بأمر خطري ًّ
ّ
تثبيت ّ
الئحة كشوفات بأمساء املودعني وأرقام إيداعاتهم ،أي ّ
انه كشف
املودعني املنتمني إىل احلزب وسواه أمام األمريكيني الذين باتوا
ّ
ّ
وحتما ّ
شخصية
بغض طرف
مت ذلك
املصريف،
يعرفون واقعنا
ً
ّ
وتورط أخرى .األمريكيون اآلن قابضون على
لبنان
أساسية يف
ّ
ّ
وعسكرية
أمنية
من
احلرب
وبتحويل
لبنان.
يف
ة
املصرفي
السرية
ّ
ّ
ّ
واالجتماعي أستعادوا موقع
املالي
كادت أن تنفجر إىل موقعها
ّ
ّ
القوة بعض الشيء بواسطة املصارف ورئيسها التابع هلم الداعني
ّ
البريكنزية
إىل بيع قطاعات الدولة وممتلكاتها على الطريقة
ّ
اللبنانية.
أقرتها احلكومة
والرافضني للخطة
ّ
ّ
االقتصادية اليت ّ
اللبنانية بالتالي:
احلكومة
املتابعة
املصادر
أمام ذلك توصي
ّ
اللبنانية وحشرها يف الزاوية،
املصارف
إىل
مباشرة
-1التوجه
ّ
ّ
القانونية إعادة األموال من
املالحقة
طائلة
وحتت
منها
بالطلب
ّ
سلمنا جد ً
ّ
بأن أموال املودعني قد ّ
مت
اخلارج إىل الداخل .فلو
ال ّ
إشغاهلا ومنحت كدين للدولة فأين هي الفائدة؟ املعلومات الواردة
بأن أرباح الفوائد قد هربت إىل اخلارج.
ً
أيضا من املصارف تأمني الفوائد اليت جنتها من بيع
-2الطلب
ّ
القانونية
للمالحقة
ض
ستتعر
فإنها
وإال
يوروبوندز
اخلزينة
سندات
ّ
ّ
ووضع اإلشارات على املمتلكات األصول واجلذور ،وصو ً
ال إىل
االعتقال.
-3العمل وبسرعة قصوى على ختفيض سعر صرف الدوالر ،لكوننا
ّ
املالي
سياسي على األمن
سياسي أو اعتداء
بأن ارتفاعه
مسلمني ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أن
إال
مسؤولون
الصرافني
إن
ما
ومبقدار
لبنان.
يف
واالقتصادي
ّ
ّ
املصرفية مسؤولة بدورها عن هذا
السياسية والتغطيات
احملميات
ّ
ّ
السياسي على الدولة واملواطنني ،ولكي حتمي الدولة
االعتداء
ّ
نفسها ومواطنيها عليها فضح السياسيني واملصارف املتورطني
وجزائيا بال رمحة
قانونيا
يف رفع سعر صرف الدوالر وتعقبهم
ًّ
ًّ
وعدم خوف من إمكانية الصدام فاألمن وبرأي املصادر ممسوك من
كل االجتاهات وليس من خوف على زوال لبنان حبرب أهلية يهولون
بها وهم عاجزون عنها يف املدى املنظور أو غري املنظور.
سريعا على كشف األموال
-4تكليف حاكم مصرف لبنان بالعمل
ً
املهربة إىل اخلارج ليصار بعد ذلك إىل إنهاء خدماته وحماكمته من
ّ
األمريكية .كالم دايفيد
بعدما كشف أمساء املودعني أمام اإلدارة
ّ
شينكر يدنيه من احملاكمة وللمرة الثانية قام بكشف فعلته وبطريقة
ً
رياضا رجلنا.
متعمدة .ليقول للبنانيني بأن
ّ
سياسي مسيك بسبب
بغطاء
امللتحفني
-5مالحقة التجار الكبار
ّ
احتكارهم للكثري من البضائع والعمل على رفع أسعار البضائع
متوحشة .آن الوقت لوزير االقتصاد راوول نعمة الذي
بصورة
ّ
ّ
يكثف اجلهود وينطلق إىل إغالق املؤسسات املخالفة
يعمل بأن
للقانون وختمها بالشمع األمحر وإحالة أصحابها على السجون .يا
سيدي الوزير إنهم ال يرعوون ويرتدعون ّ
بقوة القانون فاطبق
إال ّ
عليهم ّ
ونفذ القانون فبل انفجار ثورة اجلياع ،فهم بدورهم متآمرون
على الدولة واحلكومة ولبنان.
ّ
وإال فإن الغلبة قد
اللبنانية حزم أمرها،
يف اخلتام على احلكومة
ّ
يوما بعد يوم ،ومع االفرتاس
بالغالء
يفرتسنا
تكون للشبح الذي
ً
سينهار لبنان ،وهذا بالنسبة لنا من تاسع املستحيالت...

رسالة رئيس «األمريكية» :ابتزاز لتسويق التقشف
فاتن الحاج

رمى رئيس اجلامعة األمريكية فضلو خوري أرقامًا غري حمققة يف
أيدي أهل اجلامعة ،يف حماولة لتسويق خطة تقشف قائمة على
ووجه
توزيع اخلسائر بني اإلدارة واألساتذة والطالب واملوظفني.
ّ
تهديدًا مبطنًا بإقفال دوائر واختصاصات وختفيض مساعدات مالية
واستغناء عن موظفني ،من دون أن يطمئن الطالب إىل عدم «دولرة»
األقساط.
خرج ،أمس ،رئيس اجلامعة األمريكية يف بريوت فضلو خوري على أهل
اجلامعة برسالة تهويلية حتذر من خطر وجودي يتهدد اجلامعة وحتديات
كبرية تواجهها يف ظل األعباء الذي ّ
رتبها تفشي وباء كورونا واالنهيار
االقتصادي يف لبنان .قدم خوري أرقامًا حلجم الرتاجع املتوقع وغري
احملقق إليرادات للجامعة ،كأن تكون امليزانية السنوية  609ماليني
دوالر وأن تكون اخلسارة يف العام املقبل  249مليون دوالر أي بنسبة
 ،%60وأن تالمس خسارة هذا العام  30مليون دوالر ،وسط غياب
للشفافية أو تقديم ملستندات تثبت صحة الرقم األخري ،وال سيما
خالل النقاشات اليت تدور ،أخريًا ،يف أروقة اجلامعة ضمن احللقة
الضيقة من عمداء ومديرين إداريني ورؤساء ومسؤولني آخرين .هذه
املرة مل يلجأ رئيس اجلامعة إىل «التطمينات» السابقة للطالب بأن
«املدفوعات ميكن أن تكون بأي من العملتني اللرية أو الدوالر»
لإلحياء بأن ال «دولرة لألقساط» ،بل كان واضحًا حني لفت إىل
«االفرتاض املتفائل بأن اللرية اللبنانية ستستقر عند ثالثة آالف لرية
ّ
يرتتب على ذلك من
للدوالر» ،ما يعين عمليًا «دوبلة» األقساط ،مبا
نزوح من اجلامعة إىل جامعات أخرى أقل كلفة.
وكان خوري بدأ رسالته مبقدمة وجدانية حتدث فيها عن اعتماد اجلامعة،
منذ انتهاء احلرب األهلية قبل ثالثني عامًا ،منوذجًا قويًا للنمو ،ووضعها
بني أفضل  200جامعة حول العامل ،حبسب معايري عديدة ،ويف مراتب
أعلى بكثري جلهة التأثري وتوظيف املتخرجني والتوظيفات بشكل عام.
رسالة الرئيس اتبعت اسرتاتيجية تقّبل الصدمة حني قال إن «االنهيار
املقيد
الدراماتيكي شبه الكامل لالقتصاد اللبناني ،والسقوط غري
ّ
للرية ،وتوقع ارتفاع معدالت الفقر والبطالة ،ال ترتك جما ً
ال للشك يف
شأن التطورات املرتقبة» .وأثارت الرسالة بلبلة يف صفوف األساتذة
والطالب واملوظفني ،على خلفية ّ
أنه ال ميكن بشحطة قلم أن تقر
«جامعة عريقة» بتقبل السيناريو الكارثي .وهي مطالبة باجرتاح حلول
ملعاجلة األزمة «اخلارجة عن إرادتها» هذه املرة وختتلف ،كما تقول
مصادر جامعية ،عن املرات السابقة املتعلقة مبلفات الفساد وغريها.
وميكن اجلامعة ،حبسب املصادر ،البحث عن إيرادات من مصادر
متنوعة ،ومنها مجعية املتخرجني مث ًال.
مل يطمئن خوري أحدًا من أسرة اجلامعة ،وال سيما الطالب الذين
باتوا متخوفني من ارتفاع غري مسبوق لألقساط ودولرتها ،ما قد
يهدد بإفراغ بعض كليات اجلامعة ،والسيما أقسام العلوم االنسانية
ّ
واالجتماعية والعلوم الزراعية ،وهي اختصاصات ميكن للطالب أن
يدرسها يف جامعات أخرى بنوعية تعليم أفضل وكلفة أقل .وهذا
حيول اجلامعة إىل جامعة تقنية وليست جامعة شاملة،
النزوح قد
ّ
وبالتالي اخلشية من اخنفاض نوعية التعليم.
أولي على الرسالة ،كررت مصادر طالبية املوقف الذي
ويف تعليق ّ
سبق أن أعلنته احلملة ضد دولرة األقساط ،أن الطالب ليسوا زبائن،
مطالبة بتجميد كل األقساط خالل فرتة دراسة الطالب يف اجلامعة،
مع تدخل وزارة الرتبية على صعيد كل جامعة على حدة لتحويل عملة
القسط من الدوالر إىل اللرية وتثبيتها على سعر الصرف الرمسي
احلالي ( 1515لرية) ،وإبطال أي دولرة لألقساط .ووصفت املصادر
خطاب الرئيس باالبتزاز العاطفي واإلنذاري لتهدئة الطالب وقطع
الطريق على أي احتجاج طالبي جدي تغيريي للنظام التعليمي يف لبنان
ويهمش القطاع الرمسي.
الذي يقوم على القطاع اخلاص
ّ
ال متلك أسرة اجلامعة اليوم معلومات كافية عن عمق األزمة ،لعدم
إشراكها يف النقاشات األخرية .وهنا ختشى املصادر أن تتخذ قرارات
أحادية اجلانب من جملس أمناء اجلامعة .برأيها ،ما حيصل هو حماولة
لتسويق خطة تقشف وتوزيع اخلسائر بني اإلدارة واألساتذة والطالب
واملوظفني ،متامًا كما فعلت احلكومة يف خطتها املالية .ووفق املصادر
اجلامعية ،ليس معروفًا من خيسر أكثر ،اجلامعة أم املستشفى «ألنه
ليس بني أيدينا أي منشور يثبت حقيقة ما جيري» .وحتت شعار
«إنقاذ املؤسسة» والتصدي لألزمة الراهنة ،توقع خوري أن تشمل
العوامل املؤثرة على إيرادات اجلامعة اخنفاضًا كبريًا يف املنح
الدراسية اخلارجية القائمة على الدوالر ،واليت مت اإلعالن عنها للجامعة
األمريكية يف بريوت قبل كورونا ،وزيادة متوقعة يف املطلوب من
املساعدات املالية للطالب املستمرين يف الدراسة ،والذين يتلقون
بالفعل مساعدة مالية ،واخنفاضًا كبريًا يف عدد املرضى الذين يدخلون
املركز الطيب للجامعة األمريكية يف بريوت للعالج ،ونسبة ثابتة من
فواتري العناية الصحية غري احملصلة من الدولة .ومثة تهديد مبطن
بإقفال دوائر واالستغناء عن موظفني وتقليص املساعدات املالية
واالجتماعية للطالب وإلغاء اختصاصات غري مرحبة يف كليات .هنا
تسأل املصادر« :ماذا يعين اختصاصات غري مرحبة؟ هل ميكن أن
نقفل قسم اجليولوجيا مث ًال يف بلد زلزالي جملرد أنه اختصاص ال يعود
بإيرادات على اجلامعة؟».
تبدي املصادر اجلامعية خشيتها من استثمار األزمة لتنفيذ أجندات
خارجية ومنطق الشركات اخلاصة على اجلامعة ،على غرار ما حيصل يف
جامعات أخرى يف العامل باتت تدار بطريقة نيوليربالية حيكمها اقتصاد
العرض والطلب.
وتكشف املصادر عن اإلعداد خلطوات حتمي الطالب واألساتذة
واملوظفني ،تبدأ بالسعي للتشاور العقالني مع إدارة اجلامعة وإبداء
االستعداد للتعاون يف حل األزمة قبل اللجوء إىل أي تصعيد.
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أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
نفتح 7
أيام يف
األسبوع

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

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

نتقدم من الجالية
بأحر التهاني
بحلول شهر
رمــضان املبارك

مناقيش  -لحم
بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق
والشنكليش
والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج..
تشكيلة مميزة
ومتنوعة من
املأكوالت اللبنانية
2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321, M: 0414 22 55 77
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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Wendy LINDSAY MP

Member for East Hills

02 9772 2774
easthills@parliament.nsw.gov.au
20 Revesby Place, Revesby NSW 2212
WendyLindsayMPEastHills

The

Grapevine
EDITION 1 – 30.04.2020

I grew up on Sandakan Road in Revesby Heights. Revesby Heights Ex-Serviceman’s club, or as it was
fondly known, “Hero’s Hill”, was a big part of my life. As a small child, I played T-Ball for the club and
as I got older, softball and many family events were held there over the years including my sister’s 21st
birthday, my dad’s 60th birthday and my Grandparents’ 50th Wedding Anniversary.
Before the days of websites and email, the club would print a small newsletter called “The Grapevine”.
It would keep members up to date with what was happening at the club, talk about different club
members and also have the odd joke or two in it. After visiting
the ‘Hero’s Hill memorial on Saturday with my Nan for ANZAC
Day, I thought I might borrow the title, resurrect “The Grapevine”
and create an informal blog-style newsletter.

“Hero’s Hill” was a
big part of my life

Last Saturday, ANZAC day was certainly celebrated differently across the nation. The Covid-19
Pandemic meant that we could not commemorate one of the most important days on our calendar as
we normally would. I joined my neighbours from our driveways for a 6am candlelit vigil. Our own special
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Dawn Service. The Margetts Family played the Last Post and by chance, a Police Car drove past us and
ﬂashed its’ lights in acknowledgment as it journeyed past each driveway with people.
Councillor George Zakhia and his neighbours, also held a driveway
service in Condell Park. I attended and read a piece called “At the
going down of the sun”. George, his wife Mireille and I, then went to
the Bankstown Cenotaph to lay wreaths.

We will
remember
them

I came back to Padstow to pick up Lori and Ruby, (my daughters) and head to the Padstow and Panania
Cenotaphs to lay wreaths there. My grandmother Myrtle still lives on Sandakan Road in Revesby
Heights. Chester, her dog was very excited to attend his ﬁrst ANZAC day at the Revesby Heights
memorial, as normally beagles are unable to attend. He enjoyed the walk and watching Nan lay a wreath
to honour the memory of those who served including my grandfather Bob. My grandfather was a
gunner in the Royal Australian Air Force in WWII. He was a regular at the Hero’s Hill club and one of its’
earliest members. He would leave home at ﬁve minutes to ﬁve every afternoon to go for a beer and a
catch-up with his mates and would be home at six in time for tea.
This ANZAC day, as with every ANZAC day, I reﬂected on those who have served in all wars and
conﬂicts to protect our beautiful country. Even though we could not honour their memory as we
normally would, I remembered my grandfather and his mates from the Hero’s Hill club whose names are
on the memorial at Revesby Heights, many of whom were our neighbours.
We Will Remember Them
Lest We Forget

At the going down of the sun...
I crouched in a shallow trench on that hell of exposed beaches... steeply rising foothills bare
of cover... a landscape pockmarked with war’s inevitable litter... piles of stores... equipment...
ammunition... and the weird contortions of death sculptured in Australian ﬂesh...
I saw the going down of the sun on that ﬁrst ANZAC Day...
the chaotic maelstrom of Australia’s blooding.
I fought in the frozen mud of the Somme... in a blazing destroyer exploding on the North Sea...
I fought on the perimeter at Tobruk... crashed in the ﬂaming wreckage of a ﬁghter in
New Guinea... lived with the damned in the place cursed with the name Changi.
I was your mate... the kid across the street... the med. student at graduation...
the mechanic in the corner garage... the baker who brought you bread... the gardener
who cut your lawn... the clerk who sent your phone bill.
I was an Army private... a Naval commander... an Air Force bombardier. no man knows me...
no name marks my tomb, for I am every Australian serviceman... I am the Unknown Soldier.
R. F. G. FULLAGAR
NO 3 GUARD I.R.D. RAAF

I died for a cause I held just in the service of my land...
that you and yours may say in freedom... I am proud to be an Australian.

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212, using parliamentary entitlements.
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كـتابات

مبناسبة مرور  22سنة على رحيل الشاعر الكبري نزار قباني ،يسرنا أن ننشر هذا الفصل من كتاب
املهندس املرحوم رفيق غنّوم (أمجل ما قيل بأدب شربل بعيين) ملا فيه من قصص تارخيية شيقة
حمبة شربل بعيين لألدب املهجري دفعته لتحويل منزله إىل
ّ
يكرم بها ،كي ال أقول إىل فندق ،يستضيف به العديد
قاعة ّ
من كبار األدباء والشعراء العرب ،الذين كان يدعوهم ،باسم
رابطة إحياء الرتاث العربي ،لزيارة أسرتاليا ،والستالم جائزة
األدبية ،اليت تعب شربل كثريًا من أجل شهرتها،
جربان
ّ
وضحى بوقته وماله بغية توسيع رقعة انتشارها ،كيف ال،
صمم (براءتها) ،وأعطاها الزمن الذهيب.
وهو من
ّ
التارخيية اليت دارت
اهلاتفية
وإن أنسى ال أنسى تلك املكاملة
ّ
ّ
قباني ،واليت
بينه وبني شاعر العرب األكرب املرحوم نزار ّ
دامت أكثر من ساعة بني سيدني ولندن .فلقد أخربه ،رمحه
اللـه ،أنه يرفض استالم جائزة جربان اليت منحته إياها رابطة
إحياء الرتاث العربي عام ( ،)1993ألنها أعطيت يف نفس
الوقت للشاعر العراقي الكبري حممد مهدي اجلواهري .وبد ً
ال
من أن يستسلم شربل بعيين إلصرار نزار على الرفض ويقفل
ّ
ّ
يكلم
اخلط ،خوفًا من دفع فاتورة اهلاتف املكلفة جدًا ،راح
خمبأة له خالل
مفاجأة
هناك
بأن
وخيربه
ة،
وحمب
بهدوء
صديقه
ّ
ّ
السر .وهكذا دواليك،
االحتفال ،لن خيربه عنها كي ال يفشي
ّ
إىل أن ّ
متكن من إقناعه بإرسال خطاب يلقى يف االحتفال،
شرط أن يقرأه شربل نيابة عنه ،حسب رغبة نزار .وكان مدير
حترير جريدة املستقبل األستاذ أنطونيوس بو رزق حاضرًا،
يومئذ ،يف منزل الشاعر بعيين ،وقد استمع معي إىل تلك
املكاملة النادرة.
قباني،
وعندما انتهى شربل من مكاملته مع فقيدنا الغالي نزار ّ
ويتنهد ويقول:
ارمتى على الكنبة وراح ميسح عرقه
ّ
مرت على خري.
ـ احلمد للـه ّ
فسألته بعد أن التقط أنفاسه:
تعدها لنزار؟.
ـ وما هي املفاجأة اليت ّ
ّ
طويال ،واهلم جيتاح تقاطيع وجهه ،ومتتم:
فتطلع بي
ً
ـ لست أدري.
فما كان من الصديق أنطونيوس بو رزق ّ
إال أن قال:
تتصرفوا قبل فوات األوان..
ـ جيب أن
ّ
فالتفت إليه شربل وقال:
ّ
عرمرمية كي
حضر أسئلة
ـ إذا أردت مساعدتنا ،يا طوني،
ّ
نرسلها لنزار ،وبذلك نضرب عصفورين حبجر واحد .أو ً
ال،
تكون أنت أول صحفي مهجري يف أسرتاليا ،جيري لقاء مع
بأهمية اجلائزة ،وبأن اإلعالم املهجري
نزار .وثانيًا ،نشعره
ّ
يهتم بها كثريًا.
ّ
وكان أنطونيوس بو رزق ،يف ذلك الوقت ،مدير حترير جريدة
العالـم العربي ،اليت نشرت اللقاء القنبلة يف صدر صفحاتها.
وقد أعجب نزار مبستوانا اإلعالمي يف املهجر ،وأثنى عليه،
مرة.
وعلى أنطونيوس بو رزق ،أكثر من ّ
ّ
مستحقيها ،كنت
احملدد لتوزيع جائزة جربان على
ويف اليوم
ّ
ّ
السر،
بعيين املفاجأة ـ
بلدية غرانفيل ،ألرى
أول من دخل قاعة
ّ
ّ
قباني ،ووعده بها .فإذا بالطفلة رميا
اليت ّ
أعدها شربل لنزار ّ
ّ
خاصة كتبها
تطل علينا وتصدح بصوتها العذب أغنية
الياس
ّ
وزينها برقصات
قباني الذهيب،
ّ
شربل احتفاء بيوبيل نزار ّ
سيدة لبنان يف هاريس بارك،
فتيات صغريات من معهد
ّ
َ
املالئكة على األرض .كما دمج صوت نزار
حبضورهن
دن
جس َ
َّ
ّ
ست الدنيا بريوت ،بأصوات العديد
وهو يلقي أشعاره يف
ّ
ّ
من املطربات واملطربني الذين ّ
وخلدوها .وقد
غنوا قصائده
افتنت املرحوم نزار مبفاجأة (حبيبه) شربل ،كما كان حيلو له
أن يناديه ،فكتب له رسالة بتاريخ ( )1993/12/1قال فيها:
«أخي األستاذ شربل..
إلي ،وفيه
بإرساله
مت
تكر
الذي
العجائب)
وصلين (صندوق
ّ
ّ
ّ
واجمللة.
براءة جائزة جربان التقديرية ،وامليدالية ،والكأس،
واحلقيقة ،أنك بهرتين بكل هذه اهلدايا اليت وصلتين من
ّ
وتذكرت الزعيم مجال عبد الناصر ..يف عبارته
أسرتاليا..
املشهورة( :إنتظرناهم من الشرق ..فجاؤوا من الغرب)..
واملبدعون العرب ،ينتظرون أن يأتي تكرميهم من الصحراء..
ولكنه يأتي من جهة البحر..
فالبحر يعرف متى يطرح اللؤلؤ ..واملرجان ..والقصائد
الزرقاء.
والبحر هو الذي نقل على أمواجه احلضارات من أثينا ،وقرطاج،
وصور.
والبحر ،أخريًا ،هو الذي مينح بال ّ
منة ،ويفيض دومنا حساب.
أرد
ساحموني إذا لـم أستطع يف هذه الرسالة القصرية أن ّ
لكم بعض مجيلكم ،فكلمة رئيس رابطة إحياء الرتاث العربي
األستاذ فؤاد ّ
منور رائعة يف شفافيتها وصدقها ،وكلمة رميا
كريستالية كدمعة ،وقصيدتك اجلميلة عنيّ ،
الطفولية
الياس
ّ
ّ
تضوي مثل الذهب ،وعندما يكون احلب كبريًا فهو دائمًا
هي
ّ
هن
إن
خوري
نعيم
الشاعر
ألخي
وأقول
ي)..
(يضو
اجلنيات ّ
ّ
ّ
باجلن قد لعبا)..
لعنب بي(..ولست أنا الذي
اللواتي
َ
ّ

إن الرجل يظن نفسه العبًا ..وهو يف احلقيقة ملعوب به.
سرك اجلميل..
فشكرًا ّ
أيها احلبيب شربل ،على ّ
األحباء الذين شاركوا يف اإلحتفال بيوبيلي
وشكرًا لكل
ّ
ً
األمة،
الذهيب ..راجيا اللـه أن مينحين
ّ
القوة ،ألبقى سيف هذه ّ
كما كنت وردتها»..
ـ جملة ليلى ـ العدد  33ـ متوز 1988ـ
ولشدة فرح نزار مبفاجأة شربل ،كان ّ
أسبوعيًا،
يتصل به
ّ
ّ
وكنت أنصت ،عندما يصادف وجودي هناك ،إىل كل كلمة
قباني كان يشتم
سرًا إذا قلت :إن نزار ّ
يقوهلا ..وقد ال أذيع ّ
اهلاتفية
مرة يف الدقيقة خالل مكاملاته
ّ
الزعماء العرب ألف ّ
خلية
كل
جيتاح
الذي
باليأس
شعرت
ولكم
مع شربل بعيين،
ّ
من خاليا جسمه وعقله ،وأدركت للحال ملاذا كتب رائعته
(متى يعلنون وفاة العرب؟) ،اليت أقامت األرض ولـم تقعدها
املرات وعد شربل باجمليء إىل أسرتاليا ،عندما
بعد .وكم من
ّ
تتحسن صحته ،ويسمح له طبيبه بالسفر الطويل ،وكان يقول
ّ
ّ
أمتكن من السفر ..تعال يا شربل لزيارتي..
ويلح :إذا لـم
له
ّ
أحب أن أراك ..أتسمع؟.
ّ
واحلقيقة أن شربل سافر سرا إىل لندن للقاء نزار ،ولكن
اللقاء لـم حيصل ،إذ أن عقارب الساعة توقفت ،عندما ّ
توقف
قباني وهو مسافر يف الطائرة .وقد
قلب شاعرنا العمالق نزار ّ
ّ
خاصًا من
وكمعلم وكحبيب ،وأصدر عددًا
بكاه شربل كوالد
ّ
جملته ليلى ختليدًا لذكراه العطرة .رمحه اللـه ،كم كان عظيماً
وكم كان متواضعًا.
ويف  31كانون الثاني  ،1994استلـم شربل رسالة جديدة من
للمرة الثانية ،باليوبيل الذهيب الذي
نزار ،يبدي بها إعجابه
ّ
أعده له كمفاجأة ..وفيها يقول:
ّ
«أخي احلبيب شربل..
وحب األخوة واألخوات يف أوسرتاليا ،تساقطت
حبك
ّ
أمطار ّ
علي كاألمطار.
ّ
تكرمت بإرساله،
ليليت أمس كانت مع شريط الفيديو ،الذي ّ
احملبة تدفئين ،وبنهر من
فشعرت وأنا يف لندن الباردة ،بنار
ّ
القبالت يغسلين ،وشعرت أن لي أه ًال رائعني يف سيدني،
أستطيع أن أدخل بيوتهم يف أي وقت ،وأتناول طعام العشاء
أي وقت..
أي وقت ،وأنام عندهم يف ّ
عندهم يف ّ
هكذا جيعلك الشعر مزروعًا يف فضاءات هذا العالـم ،ويعطيك
مفاتيح كل البيوت ،وجيعلك نغمة يف إيقاع الكون.
التقنية للفيديو ..فأنا كنت مهتمًا بفيديو
ال تهتم بالناحية
ّ
القلب ..وبتلك العصافري اليت كانت تطري على املسرح..
وهي حتتضن كتابي قالت لي السمراء ..وتزقزق كما لـم
ّ
اجلنة من قبل.
تزقزق طيور
أما أنت ،فقد قرأت كلميت أحسن منيّ  ،وكنت (بشبوبيتك)
وأناقتك ،ووسامتك ..جنم احلفلة..
السيدة ماري
أعدته
لقد أعجبين جدًا شريط الكاسيت الذي ّ
ّ
احلكومية .»»S.B.S
ميسي لإلذاعة
ّ
تتحدث بلغة حلوة ،وبهدوء
السيدة ماري ميسي
كانت
ّ
ّ
وتنوعه ولقطاته مبنتهى
وشاعرية ،وكان إخراج الشريط
ّ
ّ
اجلمال .فأرجو أن تنقل إليها أطيب مشاعر الشكر والتقدير.
ّ
والشفافة جدًا،
وأخريًا ،أشكرك على قصيدتك الرقيقة جدًا،
وأدتها الغالية رميا الياس.
كرمتين بهاّ ،
والعاشقة جدًا ،اليت ّ
فلها ولرفيقاتها العزيزات قبالت الشعر ،وقبالتي.
حبكم ..ورائعني يف كلماتكم..
لقد كنتم مجيعًا رائعني ..يف ّ
حبكم العظيـم»..
مستوى
فساحموني إن لـم أكن على
ّ
ـ جملة ليلى ـ العدد  33ـ متوز 1998ـ
وصدقوني أن شربل بعيين كان حمظوظًا جدًا حللول يوبيل نزار
ّ
الذهيب يف نفس السنة اليت منحته بها رابطة إحياء الرتاث
ّ
ّ
يفتش عن
وإال ،لكان عليه أن
العاملية،
العربي جائزة جربان
ّ
خمرج جديد ّ
ميكنه من الوفاء بوعد قطعه على نفسه.
ّ
يتحلى بها شربل،
من هنا نقدر أن نستنتج سرعة البديهة اليت
وأنه ال يستسلـم للمصاعب بسهولة .ومن هنا أيضًا نقدر أن
ّ
وسر امتالكه لزمام األمور،
تفوقه على اآلخرين،
سر
نعرف
ّ
ّ
ّ
تغلبه الدائـم على كل من يهامجه .إنه بصريح العبارة
وسر
ّ
خيطط للفشل كما خيطط للنجاح ..وهلذا بقي ناجحًا كل هذه
ّ
لثوان
للتعلق بأطراف ثوبه ،ولو
حساده يلهثون
ّ
ٍ
املدة ،وبقي ّ
معدودة ،دون جدوى.
وكما ذكرت سابقًا ،لقد ّ
قباني زيارة
متنى شاعرنا األكرب نزار ّ
أسرتاليا ،والنزول ضيفًا عند صديقه شربل بعيين ،ولكن
الطبيب منعه من تنفيذ رغبته اليت ّ
ملح هلا يف إحدى رسائله
لشربل بعيين ،حني قال« :وشعرت أن لي أه ًال رائعني يف
أي وقت ،وأتناول
سيدني ،أستطيع أن أدخل بيوتهم يف ّ
أي وقت ،وأنام عندهم يف أي
طعام العشاء عندهم يف ّ
وقت»..
قباني يف منزله،
نزار
يستضيف
أن
الكربى
شربل
أمنية
وكانت
ّ

كما استضاف من قبل العديد من عمالقة األدب العربي..
ولكن الرياح جتري ،دائمًا وأبدًا ،مبا ال تشتهي السفن.
ّ
أول من
وعندما أصدر شربل بعيين
جملة ليلى ،كان نزار ّ
املنية .ومبا أنه يدرك
استلمها ،وقد بقي يستلمها حتى وافته
ّ
رحب بصدور ليلى
مدى
أهمية اإلعالم األدبي يف املهجرّ ،
ّ
برسالة أرسلها لشربل يف اخلامس عشر من شهر تشرين
الثاني  ،1995وإليكم ما جاء فيها:
«أخي الغالي شربل..
بريدك هذا األسبوع يشبه شهر نيسان ،أرجيًا ،وخصوبة،
طيبة.
ورائحة ّ
ً
ّ
ّ
عربية يف أوسرتاليا
ة
جمل
إصدار
ألن
ليلى،
تك
جمل
ال
أو
أفرحتين ّ
ّ
عمل رائد وتأسيسي ،ويبقي اجلسور ممدودة بني املغرتبني
العرب ،وبني لغتهم األم ،وتارخيهم ،وتراثهم.
العربية
اللغة
كما أسعدني أن ترسل لي نسخة من امتحانات
ّ
مير من قارة
شعره
يف أوسرتاليا .ما أسعد الشاعر حني يرى
ّ
املدرسية.
إىل قارة ..وحيمله التالميذ يف حمافظهم
ّ
ّ
جملتك،
شكرًا على إعادة نشر قصيدتي (املهرولون) يف
ّ
القش يف كل
والواقع أن هذه القصيدة اشتعلت كبيدر من
سرية تنتقل من يد إىل يد..
وحتولت إىل منشورات
مكان..
ّ
ّ
تهرب حشيشة الكيف!!
كما
ّ
وهذا دليل على أن الناس يبحثون يف الشعر عن خالصهم،
ويعتربونه مسيحهم املنتظر..
ّ
العربية ـ كما
األمة
ختض عظام
وحني تستطيع قصيدة أن
ّ
ّ
األمة ال
تقول يف رسالتك ـ فهذا دليل على أن ضمري هذه
ّ
يتحول إىل كوم رماد..
يزال سليمًا ومعافى ..وجسدها لـم
ّ
املهم أن يبقى شعراؤنا واقفني على اخلطوط األمامية ..حتى
ال يسقط الوطن حتت حوافر املغول.
أرجو لك ولزوجتك العزيزة مشوارًا ظافرًا على طريق الصحافة،
متنياتي لكما بالسعادة والنصر الكبري».
مع أطيب
ّ
ـ جملة ليلى ـ العدد  33ـ متوز  1998ـ
الصباغ يف حديث نشرته
الصحفية هدى
عام  ،1986سألته
ّ
ّ
جريدة البريق يف عددها الرابع :من هو مثل شربل بعيين
األعلى يف احلياة؟.
ً
ً
قباني..
نزار
ا
أدبي
والدي.
ا
إجتماعي
أجابها:
تردد
وبدون أدنى ّ
ّ
ّ
ّ
ألنين أعتربه أول من ثار على الشعر ثورة قوية ،وجعل الناس
العاجية،
حتب الشعر أكثر .لقد أنزل نزار الشعر من أبراجه
ّ
وزين به أكواخ الفقراء ..لذلك أعتربه
وقصوره الفخمة،
ّ
قدوتي من الناحية األدبية.
حب أعمى ،منا يف قلبه
قباني ّ
إذنّ ،
حب شربل بعيين لنزار ّ
األول به عام  ،1968يوم ذهب إىل بريوت برفقة
منذ لقائه
ّ
ّ
ملعلمه
أخيه جوزاف لتقديم نسخة من ديوانه البكر مراهقة
نزار .كان عمره ،آنذاك ،سبع عشرة سنة ،وكان نزار يف أوج
جمده الشعري .ومع ذلك استلم النسخة من يد شربل ،وراح
ّ
يتصفحها ،وبعد دقائق ،التفت إىل شربل وقال:
العامية اللبنانية،
ـ أنت شاعر يا شربل ،ولكنك تكتب باللغة
ّ
اليت ال يفهمها أكثر من ثالثة ماليني نسمة .دعك من لغة
ّ
سيتخلى عنها قريبًا ،وسيعود
سعيد عقل ،فسعيد عقل
العربية الفصحى ،اليت يقرأها أكثر من مائة
للكتابة باللغة
ّ
ّ
للقلة.
تتوجه للكثرة ال
مليون نسمة .عليك يا صديقي أن
ّ
فما كان من شربل ّ
إال أن جاوبه:
ـ طاملا أنين عاجز عن منافستك بالشعر الفصيح ،الذي أنت
العامية.
سيده دون منازع ،سأكتفي اآلن بالكتابة باللغة
ّ
ّ
فأعجب نزار جبوابه ،ودعاه لتناول الغداء معه.
ّ
يذكر صديقه نزار
القصة عندما راح شربل بعيين
حفظت هذه
ّ
بها على اهلاتف ،ونزار يتمتم :لـم أعد أذكر يا شربل ..لندن
البريوتية.
أنستين الكثري من قصصي
ّ
والشخصية بني شربل ونزار ّ
متنتها السنون،
األدبية
العالقة
ّ
ّ
ّ
يفكر
اهلاتفية والرسائل .لذلك لـم
اإلتصاالت
وأهلبتها
ّ
السلبية حني دافع عن صديقه نزار ،وها أنا أنشر
بالنتائج
ّ
ً
ً
ّ
كإفتتاحية جمللة ليلى ،ردا على أحد
دفاعًا واحدا ،كتبه شربل
ّ
ضم العديد من أدباء
قباني يف اجتماع
ّ
الذين انتقدوا نزار ّ
قباني رفض
وشعراء املهجر .ولكن املضحك يف األمر أن نزار ّ
رفضًا باتًا أن ينشر شربل مقاله هذا ،بعدما مسعه منه على
وحجته الوحيدة أن ّ
يهمه
يهمونه ،كما
نقاد أسرتاليا ال
اهلاتف،
ّ
ّ
ّ
ّ
نقاد أوروبا والدول العربية ..كما ّ
أنه يريد من شربل ،صاحب
يضيع
حد تعبريه ،أن ال
اللسان السليط واحلجة الدامغة ،على ّ
ّ
وقته يف ثرثرات أناس فارغني ،ستغرق حتمًا يف الباسيفيك،
قبل أن تصل إليه ،أو ّ
تؤثر عليه .وإليكم ما كتب شربل:
ضم العديد من األدباء واملثقفني
«يف اجتماع (أدبي)
ّ
ّ
املتأدبني عن الشعر العربي فقال :بعد
تكلم أحد
والدكاترة،
ّ
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كـتابات

من ِّ
ُ
ْ
سيصعد بي هواها
أي خافي ٍة
من،
ْ
ٍ
سيصعد بي،
خافية
أي
ُ
ِّ
هواها.

ِ
ِ
لمالءات،
فل
اختالج.
ُ

من،
ْ
َ
ُ
كواكبها
دل لي
ِّ
َ
أي ُنعمى سوف ُت جِ
نامت،
إذا
ْ

فإذا،
ُ
ومنمنمات
هود ٌج
األريكة
ُ
َ
ِ
ب،
رقيمها ُح ُج ٌ
فضاء،
وِإ
ٌ

ُ
وتكشف،
عن ُل َ
ت على
بان ِتها إذا
احتدم ْ
ْ
َ
ً
يَ
َج َّ
فن ناشرة،
سناها.

ُ
(فغامضها،
َ
َ
وواضحها ل ُه أ َر ٌج
ِب ِه َأ َو ٌج
ُ
وم ُ
دجلها،
ُ
انبالج.).
ُ

ّ
حتى،
َ
ُ
ني
إذا
ْ
الردف ِ
انسكبت لطائفها ِ
عن ّ
َ
ِ
من،
ياحي
اند
واكتمل
ْ
َ
شذاها.

وإذا،
َ
ُ
َّ
ومدب ٍج
ض
هو
ُ
اإليوان حمض ُمفض ٍ
َّ
َ
أطلس ُه،
ضيء
وي
ج
مل
د
وم
ُ
َ
َُ ٍ
ُ
امتزاج.
ُ

َ
ورأيتين،
ُ
أرفل يف،
األنوار
ج
هود
يف
َ
ِ
ِ
مداها.

ُ
وتطوف،
ُ
ِ
ٍ
ورد
أحقاق
ودفوف ِه
صنوج ِه
بني
ِ
وآخرها،
أو هُلا
َ
بان ّ
ُ
اج.
جِ
ارت ُ

فاصرب.
َ
عن،
هنالك
ها
د
ميج
رقي
َفِل ْي َف
ِّ ُ
ْ
ِ
سواها.
•••
فهي،
ُ
ان ِ
املليكة يف ْ
كاب
س ِ
ِ
طر..
الع ِ
هُ
منزلا،
ُّ
ِ
ان
وباب
هار
غرفتها َ
من اللّب ِ
ُ
َ
الب ُ
دون،
أشقر
َ
َ
الج
ْ
مز ٍ
ُ
وأ ْكَر ُت ُه،
ً
َّ
خَ ُ
فإذاه
عنربا
ت
ور قد
تفل َ
ُ
ب ٌ
ان ْ
لف َت ِتها،
يف ِإ َّب ِ
تاج.
الر ُ
َّ
ُ
ينثال،
من ِم ْ
كاة َد ِ
ش ِ
ورقها وقد،
ْ
جاج.
َر َّق ُّ
الز ُ
ّ
حتى،
إذا َفَر َ
ُ
ُ
املليكة
أناملها
ت
كْ
َ
َ
واستيقظ،
رمشها
اإلصباح،
ُ

ت،
َخ َّف ْ
َ
ُ
من
حواليها
من
عوائل ْ
ْ
ً
سك حائرة ُ
امل ِ
ِ
وخ ُ
خليط ِ
طوتها
ُي َ
ضِّر ُجها،
ياج.
اهلِ ُ
ُّ
وحتفها،
ُّ
الكواكب
ب
األقمار
ُ
والش ُه ُ
ُ
ِ
ماج بينهما ّ
سيم
الن
ب
َ
ُ
والكواع ُ

ما هو اخلطر األكرب من الكورونا الذي
يهدد بأخذ العامل اىل ما حتت الصفر؟

وإذا،
ُ
ِ
قمر
وجهها
استدارة
ٌ
وعيناها،
ُّ
تفك ُهما،
ً
إذاُ ،م ٌ
قل
فه َما،
ه َماُ ..
ُ
اج.
ِد َع ُ
َفيرْ َ
وز ٌج،
يف َ
اإلملاس أو يف
عرها
ش ِ
ِ
ِق ِ
الن ْ
رطها ّ
ارن ِج،
عاج.
ُ
حتى،
َ
ض َ
خلعت ُمف َّ
ضها
إذا
ْ
َّ
َ
ُ
عروة ّ
بدل
هد ْي ِن
ت
ْ
وفك ْ
وامتثلت ُت ِّ
الن َ
َ
ُّ
الض ِ
وء،
الل
يف ِخ ِ
زرها،
ِم ْئ َ
َّ
تشق َق
وأضاء يف َ
عنرب
امل ْي َلينْ
َ
ٌ
ْ
ِ
تور ِد،
هفات
هف
من
ْ
ُّ
األنفاس،
ِ

فاتر
مس ٌك
ْ
ٌ

َ
فاختلط،
َّ
الن ِ
ِ
بالورد ُث َّم ّ
واضطرمت
هد
اللمى
ْ
َ
ُّ
نواحي ِه مبا َيْنَز ُّر أو َيْنفك،
ْ
س
ْ
من َل َع ٍ
َّ
تقشَر
قميص َّ
أمسر يف
وم
عن
ْ
ِ
الن ِ
َ
َ
جوانب ِه إذا انطفأ،
ِ
راج.
الس ُ
ِّ

أيـمن مـعروف -
سورية

م هو اخلطر االهم من الكورونا الذي من املمكن بان ياخذ العامل
اىل حتت خط الفقر بكثري.
يتعامل العامل منذ قرون يف مجيع قطعاته الصناعية والتجارية
والزراعية والطبية واالقتصادية واالنسانية واالجتماعية يف التبادل
التجاري املطلوب على مجيع االصعدة املهمة ،ولكن يف الواقع ال
نستطيع أن نتخلى عن هذا التعامل التجاري اي امليزان التجاري
احليوي ،الذي يرفع حياة االنسان اىل اعلى مستوى من الرفاهية
ّ
يعلب نفسه ضمن
والرقي ..من هذا املبدأ ال احد يستطيع أن
حدوده الصغرية وبيته الصغري ويستغين عن اآلخر اي باقي
الناس.
اننا نتكل يف علم االقتصاد على ان يكون االسترياد اقل حجمه
ومثنه وأن يكون التصدير اكرب حجمًا بكثري من االسترياد ،وبالتاكيد
جيب ان يبنى اقتصاد االوطان ،وخاصة وطننا لبنان ،على هذه
القاعدة من اجل تثبيت القوة االقتصادية وحركة التبادل والقوة
الشرائية باقل مثن ممكن ،فعندما يكون لدينا اقتصاد قوي وثابت
فان هذا هو النجاح املستمر بعينه ..ولكن الوضع السيئ الذي
منر به حيمل معه العديد من العثرات واملفاجآت العشوائية النخيفة
ابتداء من احلجر الصحي وصوال
واملخيبة لآلمال يف كل مكان وزمان
ً
اىل اغالق كل شيء بوجه الناس ،وباالخص يف هذه الفرتة الصعبة
ً
ضراوة من اي حروب
اليت هى اصعب من اي وقت مضى واكثر
وهجرت املاليني من شعوب االرض املغلوب على امرهم،
قتلت
ّ
وهذه الظاهرة اخلفية اليت تتغلغل داخل البلدان ال تستطيع أن
حتدد من هو هذا العدو اخلفي الذي يستطيع أن يدمر احلياة ككل
وأن يهزم اكرب اقتصاد واكرب دول يف اسرع وقت ممكن ،والذي
يؤثر وجيعل اكرب فوبيا داخل نفسية االطفال والطالب والعمال
ورؤساء االموال واملصاحل اخلاصة والبنوك وغريهم ..ومن املمكن
أن خيلق جماعات وانشقاقات عائلية واجراما يف كل مكان ويف
كل دولة من دول العامل ان مل تتعاجل هذه االوضاع الدولية بوقت
قصري جدا وتقف على حدها قبل ان ترتاكم بعدة وجوه وتصبح
بركانا ناريا يأكل ويلتهم كل شيء..
فما هو الندم عندما نعود اىل العدم ،واخلطر االكرب عل كل انسان
كبريا ووجود القراصنة يف عرض البحر ملنع البواخر
عندما نرى حظرًا
ً
من شحن املواد االولية للصناعة مثل النفط واحلديد والنحاس
واألملنيوم والقمح والطحني والزيت ومجيع املواد اخلام واالدوية
اجلاهزة ومنع ايضًا مجيع البضاعة املصنعة ومنع العديد من الدول
غري املرغوب فيها تصدير او استرياد اي شيء من اي دولة
من دول العامل ..من هنا ّ
تنشل املالحة البحرية وجتمد احلركة
االقتصادية وتقف عجلة احلياة عندما تنقطع قوة التموين االساسية
يف ما بني الناس والدول.
ِ
تنته هذه البدعة الشريرة بأقل
وكما ذكرت يف هذه املقالة ان مل
فرتة الزمنية ممكنة ،هناك ستكون الفاجعة الكربى اليت مل يشهدها
التاريخ منذ باية تدوينه وكتابته.
اننا نتمنى أال يكون اآلتي اعظم ،فنحن من االن نصلي ونطلب منه
أن يكون لنا ولكم وللعامل امجع التوفيق او ً
ال يف كل شيء وان
يكون مفتاح السالم بيد كل انسان مؤمن يريد بان يعطي سالم اهلل
وبره لكل انسان حييا ويعيش على وجه االرض ،من دون اي متييز
ديين او عنصري ،الننا مجيعًا خملوقات اهلل القدوس وشعبه وجبلة
يديه ،فنحن مجيعًا نتوجه منه بصوت واحد واميان واحد أن يشفع
بنا وحيمينا من خمالب ابليس املعتدي على حقل اهلل وابناء اهلل
وفعلته االبرار ،فله كل الشكر واحلمد والسجود والعبادة والطاعة
ربنا واهلنا خالق الكون والسماء واالرض وكل من وما عليها ،الننا
حنيا يف ظله ونعيش على رجائه ومنوت ونقوم على حسب وعده
لكي نكون معه احياء بروحه وابرارا خالدين به ويف معيته اىل االبد
امني.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي
واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تتـمات

بعد إصابة حارسه...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلن نائب الرئيس األمريكي مايك بنس ،مساء أمس االول
اخلميس ،بأنه والرئيس دونالد ترمب سيجريان فحص كورونا
يوميا اعتبارا من اليوم (امس االول).
وصرح ترامب خالل كلمة بعد إصابة حارسه بكورونا أن بالده
ستخفف إجراءات السفر الدولي قريبا.
وأعلن متحدث باسم البيت األبيض يف وقت سابق إصابة عسكري
يعمل يف مقر الرئاسة األمريكية وتفيد تقارير بأنه ضمن وحدة
على تواصل وثيق مع دونالد ترامب ،بفريوس كورونا ،مؤكدا أن
الرئيس غري مصاب.
وقال هوغان غيدلي مساعد املتحدثة باسم الرئاسة األمريكية «لقد
أبلغتنا مؤخرا الوحدة الطبية يف البيت األبيض بأن عنصرا يف اجليش
األمريكي ،يعمل يف البيت األبيض أصيب بفريوس كورونا».
وأوضح أن «الرئيس ونائبه خضعا ّ
مذاك لفحوص أظهرت عدم
إصابتهما بالفريوس وهما بصحة جيدة جدا».
وأفاد تقرير لشبكة «سي إن إن» اإلخبارية األمريكية بأن الشخص
املذكور عنصر يف البحرية ويعمل يف وحدة ضمن موكب تنقل
ترمب.
وخيضع ترامب ،واحللقة املقربة منه وزوار البيت األبيض لفحوص
دورية تظهر نتائجها يف غضون  15دقيقة.
ّ
يتعلق بالصحافيني
لكن العملية تعرتيها شوائب ال سيما يف ما
الذين ال خيضعون للفحوص وقد يتواجدون على مسافة قريبة من
الرئيس.
ويرفض ترامب بشدة وضع كمامة يف العلن على غرار كبار
تشجع هذا األمر.
مساعديه على الرغم من أن احلكومة
ّ

اجليش اللييب يدمر...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
أعلن اجليش اللييب ،إن قواته اجلوية دمرت عددا من خمان األسلحة
التابعة لقوات حكومة الوفاق ،خالل قصف استهدف مواقعها،
مبنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.
وأوضحت شعبة اإلعالم احلربي التابعة للقيادة العاة للجيش اللييب،
جوية استهدفت متركزات
يف بيان مساء اخلميس ،أن سلسلة غارات ّ
جملموعات احلشد املليشياوي ،وأخرى ملخازن األسلحة والذخائر،
باإلضافة لعدد من الضربات اجلوية داخل مزارع خصصت لتكون
مواقعا هلذه اجملموعات مبنقطة القداحية جنوب بوقرين .
وأضافت أن هذه العمليات اجلوية تأتي ضمن عمل سالح اجلو التابع
للجيش اللييب القائم على تنفيذ عملية «طيور األبابيل» اليت ال
مستمرة حتى هذه اللحظة يف قصف مواقع لقوات الوفاق.
تزال
ّ
وقالت مصار عسكرية إن القصف استهدف خمازن للذخرية واألسلحة
الرتكية املتطورة ،أرسلت مؤخرا للمليشيات املسلحة الستخدامها
يف العمليات العسكرية القادمة ضد قوات اجليش اللييب.

الشيوخ األمريكي يفشل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فشل جملس الشيوخ األمريكي يف إلغاء «فيتو» الرئيس دونالد
ترامب على «القرار  68املشرتك جمللسي الكونغرس» ،والذي
يقضي «بإنهاء مهمة القوات املسلحة األمريكية من االشرتاك يف
أعمال عدوانية ضد إيران».
وعقد جملس الشيوخ األمريكي جلسة التصويت مساء امس االول،
وجاءت نتيجة التصويت  49صوت لصاحل اإلبقاء على فيتو ترامب،
مقابل  44صوت إللغائه .وحيتاج إلغاء الفيتو الرئاسي إىل تصويت
ثلثي األعضاء.
ورفض الرئيس األمريكي املصادقة على قرار مشرتك جمللسي
الكونغرس (فيتو) ،واعترب أن تدخل الكونغرس «يضعف سلطة
الرئاسة وانتهاكًا للمادة الثانية من الدستور» ،مشددًا يف مذكرة
جوابية ،على أن «اإلجراءات الصارمة والسياسات الفعالة ّ
جنبت
الواليات املتحدة من االخنراط باستخدام القوة ضد إيران».
يلمح إىل أن الغارة
وانتقد ترامب القرار املشرتك ،ألن القرار
ّ
األمريكية اليت استهدفت الشهيد قاسم سليماني ورفاقه مطلع
كانون الثاني/يناير املاضي ،متت «دون صالحية دستورية».
وجاء الفيتو الرئاسي على قرار الكونغرس ،بـ»عدم الدخول يف
نزاع مسلح ضد إيران دون تفويض صريح من الكونغرس».
ونقلت صحيفة «وول سرتيت» األمريكية يف وقت سابق ،عن
مسؤولني أمريكيني قوهلم إن أمريكا تدرس ختفيضات يف القدرات
العسكرية يف السعودية.
وذلك بعد أسبوع تقريبًا على ما أعلنته وكالة «رويرتز» عن تهديد
الرئيس األمريكي لولي العهد السعودي ،بأنه يف حال مل متتثل
الرياض لتخفيض إنتاج النفط ،يف ظل اخنفاض الطلب بسبب
إجراءات فريوس كورونا ،فإنه سيجد صعوبة يف إيقاف الكونغرس
من مترير قانون إخراج اجلنود األمريكيني من أراضي اململكة.

مسؤولون أمريكيون :أمريكا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

نقلت صحيفة «وول سرتيت جورنال» عن مسؤولني أمريكيني
قوهلم إن الواليات املتحدة «ستسحب بطاريات صواريخ باتريوت
منالسعودية».

وأضافت الصحيفة أن «الواليات املتحدة تقوم بإزالة أنظمة
باتريوت املضادة للصواريخ من السعودية ،وتدرس ختفيضات
يف القدرات العسكرية األخرى« ،مما ميثل يف الوقت احلالي نهاية
لرتاكم عسكري واسع النطاق ملواجهة إيران» ،وفقًا ملسؤولني
أمريكيني.
ونقلت صحيفة «وول سرتيت جورنال» عن املسؤولني األمريكيني
تأكيدهم أن الواليات املتحدة قررت سحب  4بطاريات لصواريخ
«باتريوت» من السعودية ،إىل جانب عشرات العسكريني الذين مت
إرساهلم «بعد سلسلة من اهلجمات على منشآت النفط السعودية
العام املاضي».
وقال املسؤولون إن «سربني من املقاتالت األمريكية غادرا
املنطقة» ،مشريين إىل أن «واشنطن ستبحث أيضًا اخنفاضًا قريبًا
يف الوجود البحري األمريكي يف اخلليج».
وكانت وكالة «رويرتز» نقلت األسبوع املاضي عن مصادر أمريكية
تأكيدها أن الرئيس األمريكي حتدث مع ولي العهد السعودي حممد
بن سلمان قبل عشرة أيام ،من إعالن التقليص يف استخراج النفط
السعودي ،وهدده بسحب اجلنود األمريكيني من السعودية يف حال
مل متتثل األخرية لتخفيض إنتاج النفط ،يف ظل اخنفاض الطلب
بسبب إجراءات فريوس كورونا.

الفروف لظريف...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

واشنطن املناهضة لإلنسانية ،بشأن توسيع العقوبات األحادية غري
القانونية ضد إيران».
وأضاف الفروف أن «روسيا أشارت مرارًا إىل الطبيعة غري القانونية
أن
للعقوبات األمريكية أحادية اجلانب ضد إيران» ،مشددًا على ّ
«موسكو طالبت واشنطن دائمًا ،برفع هذه العقوبات وأن التقف
عائقًا أمام حماربة فريوس كورونا».
ودعا يف رسالته الدول األوروبية ،إىل «عدم التأثر بتخويف
واشنطن وتهديداتها ،ومواصلة التعامل مع شركائها اإليرانيني».
وتأتي رسالة وزير اخلارجية الروسي ،بالتزامن مع حلول ذكرى
إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،يف  8أيار من عام ،2018
عن انسحاب بالده رمسيًا من االتفاق النووي مع إيران.

القضاء يدخل «مغارة»...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

جلم االسعار بل خرج بقرار بإلغاء امتحانات شهادة الربيفية الرمسية
ومايعادهلا من شهادات مهنية وفنية ومنح الطالب افادات جناح
 ،حيث اعلن وزير الرتبية بعد اجللسة :إقرتحت إلغاء إمتحانات
شهادة «الربوفيه» والشهادات الفنية اليت تعترب ما دون شهادة
البكالوريا ،وغدا (امس) عند العاشرة والنصف صباحًا سأعلن
التفاصيل يف املؤمتر الصحايف .وسيعلن الوزير ايضا تواريخ فتح
املدارس الرمسية اما اخلاصة فلها حرية القرار ،لكنها ستفتح يف
اول حزيران .
واضاف :سيأتي الغاء امتحانات الشهادة املتوسطة الربوفيه ،أو
الشهادات الفنية اليت تعترب ما دون مستوى شهادة البكالوريا
الفنية يف سياق جمموعة اجراءات او ضوابط.
وحسب املعلومات ،فإن وقت اجللسة الطويل كان بسبب فتح
نقاشات حول مواضيع اخرى ال سيما موضوع املدارس واالمتحانات.
حيث ابلغ وزير الرتبية اجمللس انه يتعذر على الوزارة إجراء
حتضريات االمتحانات لسبعني الف طالب بروفيه عادي ومهين
وفين يف الوقت املتبقي ،خاصة ان املدارس مل ُت ِ
نه املنهاج املقرر
نتيجة االقفال بسبب تفشي مرض كورونا.
وبالنسبة هلدف اجللسة حول معاجلة ارتفاع االسعار ،فحسب
املعلومات الرمسية اليت وزعها املكتب االعالمي يف رئاسة احلكومة
ومل تتلوها وزيرة االعالم كما هي العادة« ،أبلغ وزير االقتصاد
حد أقصى هلامش الربح للسلع األساسية،
جملس الوزراء قرارًا بوضع ّ
من خالل تعديل اهلوامش احملددة يف قرار ّ
متخذ منذ السبعينيات،
وكذلك التحقق من تطبيق املعايري نفسها لدى املتاجر ،ومراقبة
السعر واملطابقة مع الفاتورة .كما إتخُ ِ ذ  17إجراء يف سياق ضبط
فلتان األسعار .وتقرر أن تواكب قوى األمن الداخلي املراقبني
االقتصاديني لضبط فلتان األسعار ،إضافة إىل تعزيز املراقبني
مبندوبني من البلديات .وأكد جملس الوزراء أن األمن الغذائي
قضية وطنية وجيب احلزم يف قمع أي حماولة للعبث بلقمة عيش
اللبنانيني».
وذكرت مصادر املعلومات ان وزير االقتصاد راوول نعمة رد
سبب ارتفاع االسعار اىل تقلبات وارتفاع سعر الدوالر .وجرى
النقاش خالل البحث يف امكانية دعم املدخالت الصناعية والزراعية
(السلة الغذائية) من قبل مصرف لبنان ،لكن مل يتقرر شيء نسبة
اىل عجز املصرف املركزي عن تلبية اي طلبات حاليًا وبانتظار
جواب نهائي منه .كما تقرر زيادة التنسيق والتعاون بني الوازرات
املعنية (االقتصاد والداخلية والزراعة والصناعة) من اجل ضبط
االسعار ،حبيث تشارك دوريات امنية مع دوريات محاية املستهلك
ملنع االعتداء عليها ولتسهيل مهمتها .وابلغ وزير الزراعة عباس
مرتضى احلضور ان وزارته وضعت كل طاقمها بتصرف هذا االمر.
وسيكثف مراقبو وزارة االقتصاد دورياتهم للتأكد من هوامش
الربح.
وكان الرئيس دياب قد قال خالل اجللسة :أن التحدي كبري وخطري،
فارتفاع األسعار بات غري معقول ،وخصوصًا أسعار املواد الغذائية.
واستغرب ارتفاع أسعار املنتجات اللبنانية واخلضار.
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وأضاف :حنن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغالء ،وال جيوز أن
نبقى مكتويف األيدي وكأننا غري معنيني .من غري املقبول ألاّ
نتصرف بسرعة ،ألن األمور ستخرج عن السيطرة أكثر ،وأصبح
مزاجيا وغري مدروس وال عالقة لألسعار بارتفاع سعر
التسعري
ً
صرف الدوالر.
وأكد «أن احلكومة معنية حبماية الناس من كل تاجر انتهازي ،ومن
كل حماولة لتجويع اللبنانيني» .وقال :من غري املقبول أن يتصرف
التجار حبرية ،وأن يغيب الضمري اإلنساني والوطين عند بعض
التجار املتحكمني باألسواق عرب فرض األسعار اخليالية».
وبعد اجللسة قالت وزير العدل ماري كلود جنم :وزارة العدل تتابع
الشكاوى املقدمة من وزارة االقتصاد وطلبنا البت بها سريعًا.
وعلى خط اخر ،أقر جملس الوزراء التدبري السابع واالخري من
ورقة الوزيرة جنم ملكافحة الفساد ،ويتعلق بتعزيز الرقابة الذاتية
االدارية ومحاية كاشفي الفساد وحتفيزهم على كشف الفساد.

لقاء بعبدا

وبالعودة اىل استمرار تفاعل نتائج لقاء بعبدا حول خطة التعايف
املالي اليت اقرتها احلكومة ،واليت متيزت بـ:
 - 1حتفظ رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل (بوصفه رئيس
تكتل لبنان القوي) على اخلطة ،وتسجيل اعرتاضه رمسيًا..
 - 2اعالن رئيس حزب القوات اللبنانية رفضه للخطة ،واي خطة،
قبل اجراءات عملية على االرض كفسخ عقود الـ 5آالف متعاقد مع
الوزارات ،واقفال املعابر غري الشرعية ..اخل.
 - 3اعتصام الرئيس نبيه بري بالصمت ،واإلكتفاء بالتشاور مع
الرئيس ميشال عون ،على الرغم من االجتماع الثالثي بني الرؤساء
عون وبري ودياب ،الذي سبق اجللسة.
واوضحت مصادر مطلعة ان االجتماع الذي خلص اىل توصيات
مل يكن مطلوبا منه اصدار قرارات او نسف اخلطة امنا االطالع
على األفكار لدراسة امكانية ادخاهلا اىل اخلطة غري املنزلة وفق
تأكيد املسؤولني مشرية اىل ان العربة تبقى يف ايصال األمر اىل
املؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي ال سيما ان اخلطة جسر
العبور اليهم.
واوضحت مصادر مواكبة لالجتماع ان ما صدر يف البيان اخلتامي
اتى بناء على توافق اجملتمعني والمس هواجس احلاضرين اخذا يف
األعتبار عدم نهائية اخلطة اليت مسيت خبطة التعايف املالي اذ مثة
تعديالت ستدخل إليها  .والحظت املصادر ان االجتماع كان مسؤوال
ومت فيه تبادل املالحظات واألفكار حتى ان من مسي بأهل البيت
الواحد اقرتحوا ما ميكن اضافته اىل اخلطة واألليات الواجب اتباعها
وموضوع تسعري الدوالر وما يتصل ايضا بودائع املواطنني.
وقالت املصادر نفسها ان ما مت تسجيله يدرس ألمكانية مشوله
باخلطة او اضافة ورقة جديدة عليها واألمر مرتوك للمعنيني .
وافادت انه مل تكن هناك من دواع ألي تساجل ألن معظم احللفاء
حضروا مؤكدة انه حتى الدكتور جعجع كان مستمعا واراد ايصال
معارضته للخطة بالطريقة املناسبة من القصر اجلمهوري واتيح له
ذلك يف املؤمتر الصحايف بعد األجتماع.
ويف هذا االطار اكد املستشار املالي للرئيس دياب جورج شلهوب
والذي كانت له مساهمة كبرية يف اعداد اخلطة االقتصادية-املالية
ّ
«مت تضمينها كل األفكار اليت
بأنها «خطة شاملة» ،مؤكدا انه
تساعد إلعادة إنعاش االوضاع االقتصادية ،وانطالق النظام املالي
باجتاه املساعدة على تطور االنتاج يف املدى املستقبلي لكي يصبح
االقتصاد اقتصادا منتجا ،وهذا هو هدف اخلطة ،بانتظار إعادة
تقييم قدرة قطاع املصارف على املساعدة لتمويل منو االقتصاد
الوطين من خالل منحها القروض ملشاريع انتاجية صناعية وانتاجية
وغريها من القطاعات».
ووصف شلهوب االتصال الذي جرى بني الرئيس دياب ومديرة
الصندوق الدولي باالجيابي جدا ،الفتا اىل ان «هدفه التواصل
املتكامل يف فرتة زمنية قصرية مع فريق الصندوق التقين من اجل
االسراع باملفاوضات والوصول اىل النتائج املرجوة ،خصوصا وأن
الوقت أصبح يداهمنا وجيب قدر االمكان االسراع لالستفادة من
مساعدة الصندوق للبدء بوضع برناجمه موضع التنفيذ».
واكد «مقاربتنا يف اخلطة قريبة جدا للتصور الذي يتم وضعه عادة
من قبل الصندوق ،اي ان اخلطة مشابهة ملا ميكن اقرتاحه من قبل
القيمني عليه وذلك بهدف اختصار الوقت» ،واعترب ان «تنفيذ
الربنامج حيتاج اىل خطوات كبرية» ،متوقعا ان «تكون مساعدة
الصندوق للبنان بني  8و 10مليار دوالر وذلك بضخ االموال حسب
البنود املوضوعة للتنفيذ واملراحل حبيث يتم اعطاء لبنان االموال
الالزمة املخصصة لكل قطاع حسب اجزاء اخلطة» ،وكشف ان
«الصندوق هو من سرياقب كيفية ادارة االموال وصرفها وليس
كما كان حيصل باملاضي حيث يتم تقديم املساعدات للبنان على
شكل شيكات ويتم صرفها بطرق عشوائية ويتم اضاعتها».
ويف السياق ،اعلن املتحدث باسم صندوق النقد الدولي جريي
رايس عن ان وفدًا من «صندوق النقد» يبدأ االسبوع املقبل
مشاوراته مع السلطات اللبنانية.

التحقيقات

والتطور البارز يف قضية التحقيقات اجلارية مبلف النفط (الفيول)
املغشوش ،اصدر القاضي نقوال منصور مذكرتي توقيف وجاهيتني
حبق مدير عام النفط «اورور الفغالي» ورئيسة املختربات املركزية
يف املنشآت النفطية خدجية نور الدين.
كما ترددت معلومات عن اجتاهًا لدى النائب العام املالي القاضي
علي ابراهيم بتوقيف نقيب الصرافني حممود مراد ،بتهمة التالعب
بسعر صرف الدوالر .فهل سيتحرر القضاء من القيود السياسية
ويدخل»مغارة» الفساد؟ وبدون ذلك ال جمال الي اصالح.
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مـلبورن

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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مـتفرقات

مبناسبة مرور  22سنة...
تتمة املنشور على الصفحة 19
العربية من الشعراء.
أمري الشعراء أمحد شوقي خلت الساحة
ّ
قباني ،أنسيته؟!
فقاطعه أحد املوجودين قائ ًال :هناك نزار ّ
قباني شاعر داعر.
فأجاب حضرة
ّ
املتأدب :ال ..ولكن نزار ّ
هكذا واللـه!! دون زيادة أو نقصان!!..
حبيب الشعب من املاء إىل املاء شاعر داعر!! فما رأيكم دام
فضلكم؟!
تفوه يف جمتمع أدبي
يصح أن
هل
يتفوه رجل ثرثار كهذا مبثل ما ّ
ّ
ّ
راق ،دون أن يرموه بالبيض والفجل والبصل ..والصرامي؟.
ٍ
قباني شاعر داعر! ..أي أنه مارس الدعارة ،حسب ادعاء
نزار
ّ
أحب أن أذكر امسه ،وال الشعر حيب أن
ذلك املعتوه الذي ال
ّ
يذكر امسه ،حتى وال اللـه تعاىل حيب أن يذكر امسه ..ملاذا؟..
ألنه ّ
جتنى على شاعر كبري لـم ولن تلد األمهات نظريًا له ،ال من
الناحية (اآلدمية) ،وال من الناحية الشعرية ..وبئس من يقول
العكس ،ألنه ابن الشيطان يدعى.
ِ
يتجن على أحد ..فلماذا
ولـم
يؤذ برغشة،
قباني لـم
َّ
نزار ّ
ّ
ّ
باجلرة؟! ..أألنه تغنى باملرأة
الكوز
دق
ما
كل
عليه
يتجنون
ّ
ّ
حبريتها؟ ..أم ألنه لـم يهتم إال بإنقاذ أمته
العربية وطالب
ّ
ّ
العربية من براثن اجلهل والفاقة؟ ..والويل ثـم الويل ملن
ّ
يفكر بسعادة  100مليون عربي تعيس ،فاألمـم املتحدة ضده،
ّ
واجلامعة العربية ضده ،واإلعالم العربي ضده ،وكالب احلكام
العرب ضده ..فهل من بهدلة ألعن من هذه؟!
يتهجم على نزار عليه أن يكون أكرب من نزار ،فهل
من يريد أن
ّ
يوجد بيننا من هو أكرب من نزار؟ ..أعوذ باللـه».
حده ،ولـم يطلب منه
قباني لـم يوقف شربل عند ّ
ولكن نزار ّ
أن ال ينشر ،عندما ّ
اتهم بسرقة قصيدة (مع جريدة) من أحد
الشعراء الفرنسيني .بل أطلق له العنان ،وهو الواثق من
مقدرته بعد الذي مسعه من قبل .لذلك استقتل شربل بالدفاع
ِ
يكتف بشهر سالحه لوحده ،بل استنجد باألستاذ
عن نزار ،ولـم
األيوبي ،صاحب كتاب على ضفاف الكارثة،
عصمت
اجلامعي
ّ
غيبه أيضًا املسح الطوبوغرايف السيىء يف هذه اجلالية،
الذي ّ
وراح اإلثنان يشنان اهلجوم تلو اهلجوم إىل أن رفعا راية
األدبية ،وكتب حلبيبه شربل
النصر .ففرح نزار بسري املعارك
ّ
رسالة مؤرخة يف اخلامس من شهر كانون الثاني  ،1996يقول
فيها:
«يا شربل احلبيب..
ّ
دوختين.
ما هذا الشريط
إلي؟ ..لقد ّ
اخلرايف الذي بعثت به ّ
األيوبي ميطر من الشرق ،وأنت تربق..
فالدكتور عصمت
ّ
ّ
مظلة..
حبكما بال
وترعد ..من الغرب ..وأنا حتت أمطار ّ
هل ميكن أن يأتي الربيع ّ
كله من أسرتاليا ..بال موعد سابق؟
هل ميكن أن أنام ليلة كاملة على وسادة من اليامسني..
وأصحو على صوت العصافري ..وأغتسل مباء العشق؟..
حبك النزاري ،ونوبات جنونك اجلميل ،ولكنين
إنين أعرف أبعاد ّ
أتصور أن األستاذ عصمت دخل يف احلزب ..أيضًا..
لـم أكن
ّ
وصار يضارب عليك يف اإليديولوجيا النزارية..
إن حديثه فاجأني ّ
الشعرية،
برقته ،وحضارته ،وثقافته ،وجذوره
ّ
ومنطقه املتماسك.
أما أنت ..فقد كنت كديك القرية متارس فحولتك على آخرها..
ّ
مضرجًا
سقط
حتى
ريشه..
وتنتف
الناقد..
الدجاج
عني
وتفقأ
ّ
بدم أحقاده..
ّ
القصة ّ
ومتخلفة ثقافيًا..
كلها سخيفة ،وجاهلة،
الواقع إن
ّ
ولكن ماذا تفعل إذا كانت (ثقافة زيت الكاز) حتاول أن
تشرتي ّ
الطيب املتنيب..
كل شيء ..مبا يف ذلك كربياء أبي
ّ
الطيب املتنيب ..ال ميكن أن يباع يف السوبر
ولكن أبا
ّ
جوار يف سرير أمري
إىل
ل
تتحو
أن
لكلماته
ميكن
وال
ماركت..
ّ
ٍ
املؤمنني..
أيها
فشكرًا للدكتور عصمت على شهادته الثـمينة ،وشكرًا لك ّ
وخوف قارة بأكملها بشجاعته
الديك الرائع الذي مأل الدنيا،
ّ
وفتكه ومروءته».
ـ جملة ليلى ـ العدد  33ـ متوز  1998ـ
قباني قد هاجم يف رسالته هذه مجيع الذين
وأعتقد أن نزار ّ
يتهجموا ..وفقأ
تهجموا على صديقه شربل بعيين قبل أن
ّ
ّ
أعني دجاجهم أيضًا ..وفضح أولئك الذين يبيعون أدبهم يف
ّ
واملتخلفة
السوبر ماركت ..أصحاب الكلمات السخيفة ،اجلاهلة،
ثقافيًا.
قباني الرائع ..هذا الذي مأل الدنيا،
شربل بعيين ..ديك نزار ّ
قارة بأكملها بشجاعته وفتكه ومروءته ..هو ذاته الذي
ّ
وخوف ّ
قال عنه األديب الرئيس جوزيف حايك« :إن كبري أدباء موطن
األرز األستاذ شربل بعيين قد فتح صفحات التاريخ ،وترك تلك
ّ
تتكلم ،فأصبح موسيقى العذارى على فـم األنبياء،
الصفحات
الذين حنوا اجلبني أمام عظمة األدب والفكر والكلمة»..
قباني ..فلقد ّ
سلح صديقه شربل بعيين ،قبيل
رحم اللـه نزار ّ
وفاته ،بعبارات مسنونة كالسيف ،وكأنه يعلم أن دجاج الغربة
ال بد من أن يتطاول على ديكه الرائع.

رفيق غنوم

عقب حماوالت دامت  30عاما
صدفة تقود صينية للعثور على
رجل يفوز مبليون دوالر ابنها احلقيقي بعد  27عاما

مرتني يف يوم واحد

عقب حماوالت استمرت  30عاما ،فاز رجل من والية كولورادو
األمريكية باجلائزة الكربى لليانصيب اليت تبلغ قيمتها مليون
دوالر ،مرتني يف نفس اليوم.
الفائز والذي يدعى جو بي ،كان يلعب بنفس األرقام ملدة 30
عاما ،حبسب ما كشفه مسؤولي اليانصيب.
واشرتى بي التذكرتني الفائزتني من متجرين خمتلفني ،وفاز
مرتني.
وحصلت إدارة اليانصيب يف كولورادو على موافقة بالسماح
للفائزين جبوائز تبلغ قيمتها  10آالف دوالر أو أكثر بتسلمها عرب
الربيد ،بسبب تفشي فريوس كورونا املستجد.

«حشوة جتميلية» تنقذ
فتاة من رصاصة قاتلة

كشف أطباء أن حشوة سيليكون جتميلية لدى امرأة يف الثالثني من
عمرها ،أنقذتها من رصاصة قاتلة من مسافة قريبة يف أحد شوارع
مدينة تورنتو الكندية.
وجاء هذ الكشف يف دراسة نشرت يف دورية «سايج» الطبية،
األسبوع املاضي ،وتناولت حالة املرأة ،مشرية إىل أن حشوة
السيليكون يف صدر الفتاة ساهمت يف احنراف الرصاصة بعيدا
عن أعضائها احليوية مثل القلب.
ووفقا للدراسة ،فقد وقعت احلادثة عام  ،2018وهي واحدة من
عدد قليل من احلاالت اليت مت فيها إنقاذ امرأة عن طريق حشوات
السيليكون ،حبسب ما ذكرت «فرانس برس».
وكانت املريضة ،اليت مل يكشف عن امسها ،قد توجهت إىل قسم
الطوارئ بأحد مستشفيات مدينة تورنتو بعد شعورها بأمل يف
صدرها ورؤيتها لدماء.
واكتشف اجلراحون يف املستشفى ،جرحا واحدا وأزالوا رصاصة من
حتت صدرها األمين ،ثم أزالوا حشوة السيليكون وصوروها بهدف
دراستها.
وأظهرت صور األشعة املقطعية أن الرصاصة مرت عرب احلشوة
اليسرى وضربت اليمنى.
وقال القائمون على الدراسة «بناء على مسار دخول الرصاصة
إكلينيكيا وتقوميها إشعاعيا ،فإن املصدر الوحيد الحنراف الرصاصة
هو احلشوة يف اجلانب األيسر».
ويف تصريح لشبكة «سي إن إن» اإلخبارية األمريكية ،أوضح املعد
الرئيسي للدارسة ،اجلراح جيانكارلو ماكافينيو «على اجلانب األيسر
يوجد القلب والرئتان ،لو أن الرصاصة دخلت يف الصدر لتعرضت
الشابة إلصابة أكثر خطورة».

تسبب مرض التهاب الكبد يف عثور زوجني صينيني على ابنهما
احلقيقي بعد  27عاما.
اكتشفت سيدة صينية وزوجها الشهر املاضي أن ابنهما أبني البالغ
من العمر  27عامًا مريض بسرطان الكبد يف املرحلة النهائية.
وسرعان ما توجه الوالدان بابنهما إىل مستشفى تشوجنشان يف
شاجنهاي يف الصني  ،حيث قرر اخلرباء أن أفضل فرصة له للبقاء
على قيد احلياة هي زراعة كبد.
وقررت «شو» اليت وصفت نفسها بأنها «الئقة وبصحة جيدة» ،
التربع بالكبد البنها  ،ولكن االختبارات اليت قامت األم الشجاعة
وابنها بإجرائها أظهرت أن دمها غري متطابق مع فصيلة ابنها
املصاب.
وقالت شو« :لقد عدت إىل «جينجشي» وقمت بإجراء اختبار احلمض
النووي دون علم أبني  ،وبعد حوالي أسبوع كانت الصاعقة فقد
اكتشفنا أن أبني ليس طفلنا البيولوجي».
وأجنبت «شو» ابنها يف  15يونيو  1992بينما كانت تعمل يف مدينة
كايفنج يف مقاطعة خنان بوسط الصني.
وعلمت يف وقت الحق أن أبني كان واحدا من ثالثة أوالد ولدوا يف
نفس اليوم يف مستشفى هواخيه جبامعة خنان  ،واتضح بعد ذلك
أن موظف املستشفى أعطت شو وياو الطفل اخلطأ  ،وأنه ليس
ابنهما احلقيقي  ،بينما مت تسليم ابنهما البيولوجي 'أوو'  ،البالغ
من العمر  27عامًا  ،إىل زوجني آخرين  ،هما السيد والسيدة غوو ،
اللذان يعيشان يف مدينة تشوماديان يف خنان  ،ومل يعلما إال هذا
الشهر أنهما كانا يربيان طف ًال لزوجني آخرين.
وقالت شو إنها وزوجها واصال التحقيق دون أن خيربا أبني  ،الذي
ال يزال ال يعرف أنه ليس ابنهما البيولوجي  ،وخيشى الزوجان أن
تكون األخبار صدمة كبرية جدًا ال ميكن البنهما أن يتحملها.
وأضافت شو« :عندما اتصلت بوالدة أبني البيولوجية  ،قالت لي
إنها مريضة بالتهاب الكبد «بي»  ،وقد كان من املفرتض أن يأخذ
ابنها لقاح التهاب الكبد «بي» العالي اجلرعة بعد وقت قصري من
الوالدة ولكنهما حصال على املولود اخلطأ».
ويعد هذا السبب الرئيسي إلصابة «أبني» بسرطان الكبد يف سن
مبكرة.
وأضافت السيدة شو« :نعم ،لقد حدثت هذه املأساة كلها بسبب
املستشفى» .
عندما تعقبت «شو» ابنها البيولوجي إىل تشوماديان  ،أبلغت مركز
شرطة حمليا باحلادث على أمل أن يساعدوا يف العثور على أوو،
وزودوا الضباط بتفاصيل مثل رقم هويته الوطين ،ثم تبني أن
أوو كان يعمل يف مركز الشرطة ذاته حيث قدمت التقرير.
من جانبه ،فقد قال أوو لوسائل اإلعالم احمللية« :عندما اتصلت
الشرطة بوالدي غري البيولوجيني وأخربتهما باألمر  ،اعتقدت أنها
عملية احتيال  ،ولكن من قبيل الصدفة  ،لقد أبلغت أمي البيولوجية
بذلك نفس مركز الشرطة الذي أعمل فيه».
وتابع «اتصلوا بي مرة أخرى يف احملطة للتحقق من التفاصيل ،
هناك قابلت والدي البيولوجي وعمي للمرة األوىل  ،كنت يف حرية
متاما ظننت أنه من املستحيل أن حيدث شيء كهذا».
وقالت شو لوسائل اإلعالم احمللية إنها وزوجها لن يتوقفا عن
إنقاذ أبني ،للبقاء على قيد احلياة.
ومن ناحية أخرى  ،ذكرت جلنة الصحة يف كايفنج أنها تشرف على
التحقيق يف السجالت التارخيية ملستشفى هواخيه جبامعة خنان.
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مــقابلة

دالل عبد العزيز :سعيدة بـ «فالنتينو» مع عادل إمام بعد غياب  24سنة

حيفل مشوار النجمة دالل عبد العزيز بالعديد من األعمال السينمائية
والتلفزيونية اهلامة .فهي ليست املمثلة اليت تتعامل مع أدوارها
أو الشخصيات اليت جتسدها «بالشوكة والسكينة» بل تعيش
الشخصية لدرجة جتعل املشاهد ينسى أنها دالل الفنانة ،بل
الشخصية اليت جتسدها أيًا كانت.
بدأت مسريتها الفنية يف التوهج خالل فرتة الثمانينيات ،وهو
العصر الذهيب للسينما ،حرصت خالل هذه الفرتة على تقديم
تقمصت شخصية الفتاة والزوجة
خمتلف الشخصيات واألمناط ،إذ َّ
واألم واملوظفة واألخت واحلبيبة واملتمردة والعاملة ،ونالت إعجاب
اجلمهور بأدائها املتميز.
تشارك عبد العزيز ،يف املوسم الرمضاني مبسلسل «فالنتينو»
الذي جيمعها بالنجم عادل إمام بعد  24عامًا على آخر عمل فين
مجعهما.
التقت الزميلة «سيدتي» الفنانة املصرية دالل عبد العزيز ،يف
ٍ
كبري من األمور الفنية والعائلية.
عدد
حوار كشفت فيه عن
ٍ
ٍ
تشاركني يف املوسم الرمضاني املقبل مبسلسل «فالنتينو».
صفي لنا شعورك وأنت تقفني أمام الزعيم عادل إمام ألول مرة
بعد  24عامًا على آخر فيلم مجعكما «النوم يف العسل»؟
عادل صديق مقرب للعائلة ،صحيح أن احلظ مل حيالفين للعمل
معه فنيًا كثريًا ،لكن هو صديق للعائلة أسأل عنه بشكل دائم
وأمتنى له الصحة والعافية ،فهو جنم من أول يوم دخل فيه الفن،
له كاريزما وحضور مميز ،وضعه يف مقدمة مصاف الفنانني،
وسعيدة مبشاركيت معه يف املسلسل.

هل ِ
لك أن تتحدثي عن طبيعة دورك باملسلسل؟
أقدم شخصية تدعى «عفاف» ،وهي زوجة نور عبد اجمليد (عادل
إمام) ولديهما  3أبناء وترجع أمساؤهم نسبة إىل علماء كبار وهم
«رفاعة» الذي يقدم هذه الشخصية الفنان طارق األبياري،
و»أرمشيدس» ويقدم هذه الشخصية الفنان حممد كيالنى،
و»نبوية» وتقدم هذه الشخصية الفنانة هدى املفيت ،وتعمل
مديرة مدارس «فالنتينو إنرتناشيونال».
يف «فالنتينو» دالل هي الزوجة الضحية أم الصارمة؟
شخصية عفاف ،جادة وصارمة يف اختاذ القرارات ،وهو السبب
الذي يدفع زوجها «نور عبد اجمليد» للزواج بفتاة تصغره يف العمر،
وحتدث بينهما خالفات يف إطار اجتماعي و»اليت كوميدي».
دالل عبد العزيز يف املسلسل تشغل منصب مديرة مدارس
«فالنتينو إنرتناشيونال» ،هل ميكن أن نقول إن هذا العمل به
إسقاط على قضية التعليم؟
العمل يناقش عددًا من القضايا اليت تهم اجملتمع املصري ،وعلى
رأسها الرتبية والتعليم.
ما الذي تغري يف الزعيم عادل إمام بعد  24عامًا على فيلم «النوم
يف العسل»؟
عادل مازال هو اإلنسان الكوميدي املرح داخل الكواليس ،حياول
بقدر اإلمكان أن خيلق بيئة جيدة ومرحية لطاقم العمل ،وال يبخل
على أحد بنصيحة خاصة الصغار؛ ألنه يرى أن دور الفنان الكبري أن
مينح ما لديه من خربات للصغار؛ ألنهم مستقبل الفن القادم.
نرى اآلن الفنانني يشاركون يف أكثر من عمل يف موسم واحد
بد ً
ِ
برأيك ،هل
ال من الرتكيز على عمل واحد مثلما كنا نرى قدميًا.
ظهور الفنان مرارًا أمام اجلمهور يصب يف مصلحته أم يضره؟
أعتقد أن األمر بات طبيعيًا بأن يشارك الفنان أو الفنانة يف أكثر
من عمل رمضاني ،وال توجد مشكلة يف ذلك ،ولكن بشرط أال
يكرر نفسه وخيتار األدوار املختلفة سواء يف الشكل أو املضمون،
حتى يلمس املشاهد هذا االختالف ويشعر بأنه يراه بوجه مغاير عن
العمل اآلخر ،وما يسهم حاليًا يف تعزيز هذه املشاركة ،ازدياد
عدد القنوات التلفزيونية ،فاملشاهد أصبح يتابع أكثر من قناة
واحدة يف اليوم.
ُيقال إن الوسط الفين ُيعاني من «الغرية الفنية» خاصة بني
ِ
عانيت منها؟
الفنانات ،هل
الغرية موجودة يف كل جمال وال تقتصر على الوسط الفين ،من
الطبيعي جدًا أن أعاني منها ،الفرق يكمن يف كيفية التعامل
مع الغرية ،وعدم إعطائها اهتمامًا زائدًا ،وبفضل اهلل جنحت يف
تكوين عالقة طيبة مع مجيع زمالئي باملهنة ،فطوال فرتة عملي
حرصت على أن أخرج من املسلسل أو الفيلم الذي أشارك فيه
بصديقات جدد.
من هن أقرب صديقاتك يف الوسط الفين؟
مريفت أمني ،ورجاء اجلداوي حيث نتواصل بشكل دائم مع عدد
من الفنانني مثل مسري صربي وغادة رجب ونبيلة عبيد .وتتم
اللقاءات دائمًا يف أماكن عامة.
ما حقيقة الفيلم الذي جيمعك بالفنانة مريفت أمني؟

بالفعل حنن يف مرحلة التحضري
حاليًا ألحدث عمل سينمائي جيمعنا
بعنوان «أعز الولد» ،ونتمنى أن
حيظى بإعجاب اجلمهور.

هل تعتقدين أن السينما باتت حكرًا
على الشباب فقط؟
الشباب جيب أن يأخذوا فرصتهم،
كما أن السينما ليست حكرًا على
أحد ،هناك موضوع وحمتوى جيد
قادر على جذب اجلمهور .وخري دليل
على قولي ،جناح الزعيم عادل إمام
سينمائيًا ،وسابقًا كان الفنانان
الراحالن نور الشريف وحممود عبد
العزيز.
حترصني دائمًا على تقديم واجب
العزاء لزمالئك .هل هذا نابع من
حبك الشديد هلم؟
العزاء واجب ،تعلمت ذلك من
والدي الذي أوصاني بأن واجب
العزاء جيب أداؤه حتى يف حالة اخلالف مع الشخص ،وأهم من
احلرص على حضور حفالت الزفاف.

تجمعني كاريزما بيحيى الفخراني

ّ
شك ِ
لت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان حييى الفخراني ،ما سر هذا التألق،
وما تأثريه على جناح ابنتك دنيا مسري غامن؟
هناك «كاريزما» خاصة جتمعنا سويًا ،عكس بعض الثنائيات
الفنية األخرى اليت يكون طرفاها بعيدين من بعضهما وغري
متوافقني ،وهذا سر تقبل املشاهد لنا ،قدمت مع حييى أحب
أعمالي الدرامية ،كما أنه «وش السعد» على ابنيت دنيا مسري
ُ
حيث أول
غامن ،اليت كانت أوىل انطالقتها الفنية من مدرسته،
عمل درامي هلا كان مسلسل «للعدالة وجوه كثرية» ،وحققت من
تكن له احرتامًا وتقديرًا كبريًا فهو من
خالله جناحًا كبريًا ،ودنيا
ّ
احتضنها يف بداياتها الفنية ،ورشحها معه يف مسلسل «عباس
األبيض».
كيف تتعامل دالل مع ابنتيها دنيا وإميي؟
أصادقهما ،وأرفض التعامل معهما بشكل صارم ،جيب أن ترتك
األم مساحة لبناتها كي يعربن عن أنفسهن ،وأحرص دائمًا على
عدم التدخل يف حياة دنيا وإميي الشخصية ،وأتركهما حتالن
املشاكل اليت تواجههما بنفسيهما.
ِ
ملست موهبة ابنتيك يف التمثيل؟
متى
منذ الصغر كان لديهما ميول فنية وترغبان يف دخول جمال
التمثيل ،كما أن دنيا ظهرت معي يف أحد أفالمي وهي طفلة،
وعندما سنحت الفرصة مت ترشيحها لتجسيد دور ابنيت يف مسلسل
«للعدالة وجوه كثرية» .أما إميي ففضلت أن تركز يف البداية على
دراستها وبعد ذلك دخلت جمال التمثيل.
ما النصيحة اليت أعطيتها هلما عندما اقتحمتا جمال التمثيل؟
أن تنتقي كل واحدة أدوارها بعناية ،وختتار اللون الذي يليق
عليها وعلى حجم موهبتها ،وتتعامل مع الشخصية اليت جتسدها
على أنها روح من حلم ودم وليست شخصية خيالية أو فانتازية.
هل تتدخلني يف اختياراتهما؟
إطالقًا ،مل أتدخل يف اختياراتهما منذ البداية ،وهذا ما حرصت
عليه أنا ووالدهما الفنان مسري غامن تركنا هلما العنان.
وما مدى رضاك عن جناحهما؟
سعيدة جدًا خبطواتهما الفنية ،وبردود أفعال اجلمهور حول
أعماهلما ،فهما بالفعل موهوبتان.

أفتخر بأنني أصبحت جد ًة

اعتاد اجلمهور أن الزجيات الفنية دائمًا ما تبوء بالفشل يف
النهاية.
ما سر جناح زواجك من الفنان مسري غامن؟
مري ليس جمرد زوج فحسب ،فهو األب واألخ والسند واألمان ،هو
دائمًا يقول إن لديه ثالث بنات أنا أكربهن ،فعالقتنا أكرب من أي
اثنني متزوجني ،فهو متفاهم ومتصاحل مع نفسه جدًا.
أكثر ما يعجبك يف الفنان مسري غامن؟
التزامه وتقديره وإخالصه لعمله ،فهو حيرتم شغله ،وجيتهد كثريًا
فيه.

دالل عبد العزيز مع عائلتها
ما الذي تغري يف حياة دالل عبد العزيز بعد وصول حفيدتك
«كايال؟
شعرت بأنين رجعت  20عامًا للوراء ،بسبب سعادتي اليت كانت
ال توصف بوصوهلا ،أحاول بقدر اإلمكان أن أقضي مزيدًا من
الوقت معها ،وتشاركين يف تربيتها الفنانة مريفت أمني اليت
تعترب جدتها الثانية.
ً
جدة؟
ما شعورك عندما أصبحت
ّ
تولد بداخلي شعور غريب مازجًا بني السعادة والدهشة ،وإنين
سأصبح جدة ،وأن ابنيت الصغرية صارت أمًا بني ليلة وضحاها،
هذا كان شعوري بالضبط وقتها ،ولكن ما أقوله شعرت بأمجل
ً
حقيقة ،مهما حاولت ،لن أستطيع
وأروع إحساس يف العامل.
وصف ذلك بالكلمات ،وأستغرب من إخفاء بعض الفنانات حقيقة
ً
جدة وأنا يف
جدات .من جهيت ،أفتخر بأنين أصبحت
أنهن أصبحن ّ
هذا العمر واجلمال.

لست بحاجة لعمليات تجميل
هل ختافني من التقدم يف العمر؟
أؤمن بقضاء ربنا ،وأعلم جيدًا أن كل عمر وله مجاله .فال تشغلين
التجاعيد وال يزعجين الكرب.
هل من املمكن أن ختضع دالل لعمليات جتميل مستقب ًال؟
مل أحتج لعمليات جتميل ،وابنتاي حتبان أن تشاهداني بدون أي
مساحيق جتميلية.
ما الروتني اليومي الذي تتبعينه للحفاظ على مجالك؟
أحاول بقدر اإلمكان التقليل من املساحيق التجميلية ألنها تضر
بالبشرة ،وأحرص على تناول كميات وافرة من املاء واحلصول
على قسط معتدل من النوم ،والصالة والوضوء.
ِ
علمت به؟
كيف تعاملت مع فريوس كورونا عندما
رفعت حالة الطوارئ يف البيت ،أحرص على تطهري األسطح
والرفوف جيدًا ،وغسل يدي بشكل مستمر ،واستعمال الكحول.
وما املسؤولية اجملتمعية اليت تقع على عاتق الفنانني جتاه فريوس
كورونا يف الوقت احلالي؟
أعتقد أن الوقت مناسب كي نتكاتف مجيعًا كفنانني لتوعية
اجلمهور خبطورة املرض وكيفية التعامل معه ،كما أنين مسعت
أن املواطنني جيدون أزمة يف نقص بعض املنتجات بسبب
اإلقبال على الشراء بشكل مبالغ فيه والذي يقوم به البعض،
وهذه كارثة كبرية ألننا إذا استمررنا يف ذلك فسوف خنلق حالة
من اجملاعة ونتسبب يف انتشار اجلوع ،لذا أنصح البعض بشراء
احتياجاتهم اليومية؛ حتى ال نرتك فرصة للتجار مبمارسة جشعهم
ورفع األسعار.

أطلب «ورق العنب» من مريفت أمني

ما عالقة دالل عبد العزيز باملطبخ؟
جتمعين عالقة عداوة بيين وبني املطبخ قدميًا ،ال أجيد الطبخ
نهائيًا ،ولكن أعشق األكل ،وعندما أشتاق لـ»ورق العنب» أطلبه
من مريفت أمني فهي طباخة ماهرة جتيد العديد من الوصفات.
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صـحة وغـذاء

 5أعراض جسدية للقلق قد تفسر «خطأ» على أنها إصابة كورونا!
مع استمرار ارتفاع عدد إصابات فريوس
كورونا حول العامل ،يقول األطباء إنه ليس من
املستغرب إذا شعرنا يف الوقت احلالي ،بالقلق
بشكل خاص من أي عارض عادي.
ولكن بعض أعراض القلق تكون جسدية ،على
عكس األعراض النفسية اليت تؤثر بشكل كبري
على أذهاننا.
وقالت الدكتورة سارة جارفيس ،املديرة
السريرية ملوقع « :Patientaccess.comبعض
أعراض القلق ونوبات اهللع  -الشعور بضيق
يف التنفس وخفقان ودوخة ،وما إىل ذلك -
تظهر أحيانا يف إصابات فريوس كورونا».
واقرتحت الدكتورة طرقا ملعرفة أنه قلق
بالتأكيد وليس فريوس كورونا.
 -1ضيق التنفس
قالت جارفيس« :أعراض نوبات اهللع متيل إىل
االستقرار إذا ركزت على تنفسك وأخذت أنفاسا
بطيئة للغاية .جرب تنفس البطن  -ضع إحدى
يديك على صدرك واألخرى على بطنك .جيب
أن تهدف إىل التنفس بهدوء عن طريق حتريك
بطنك مع حتريك صدرك قليال جدا».
وإذا كنت قادرا على تهدئة نفسك والعثور على
منط تنفس ثابت خالل تلك الدقائق القليلة،
فقد ال تكون مصابا بفريوس كورونا.
ولكن منظمة الصحة العاملية ( )WHOتقول،
إذا كنت تعاني من فريوس كورونا ،فقد تبدأ
بالشعور يف ضيق بصدرك أو تبدأ تشعر وكأنك
ال تستطيع التنفس بعمق كاف ،للحصول على
نفس جيد.
ويعد ضيق التنفس املصاحب لعدوى -Covid
 19تدرجيي بطبيعته ،وميكن أن يصبح مهددا
للحياة على مدى ساعات إىل أيام دون رعاية
طبية.
 -2مشاكل يف اهلضم
يقول األطباء إن آالم املعدة واإلمساك
واإلسهال عالمات على القلق ،ألن نظام
االتصال بني دماغك واجلهاز العصيب املعوي،
الذي يتحكم بعملية اهلضم ،يتأثر بالضغط.
وبالطبع ،ميكن أن يؤثر تناول األطعمة اخلاطئة
أو عدم ممارسة الرياضة ،على عملية اهلضم
أيضا.
ومع ذلك ،درس الباحثون مؤخرا بيانات من
 204مرضى يعانون من «كوفيد  ،»19يف
مقاطعة هوبي الصينية ،واكتشفوا أن %48.5
من هؤالء املرضى وصلوا إىل املستشفى وهم

يعانون من أعراض يف اجلهاز اهلضمي مثل
اإلسهال أو القيء أو آالم البطن.
ومع ذلك ،كانت هذه األعراض مصحوبة عادة
بعالمات أكثر شيوعا ،مثل السعال اجلاف
وارتفاع درجة احلرارة .لذلك ،إذا كنت تعاني
فقط من مشاكل يف اجلهاز اهلضمي ،فمن غري
احملتمل أن يكون فريوس كورونا.
 -3زيادة معدل ضربات القلب
ارتفاع معدل ضربات القلب هو عالمة كالسيكية
على القلق ،وفقا للمعهد الوطين للصحة العقلية
(.)NIMH
وتقوم الغدد الكظرية بإفراز اهلرمونات
عند مواجهتك لشيء ما مرهق .لذا ،تتفاعل
املستقبالت يف قلبك عن طريق تسريع ضربات
قلبك نتيجة لذلك.
ويتيح لك ذلك ضخ املزيد من الدم إىل عضالتك
الكبرية حتى تتمكن من حماربة تهديد ما.
ومع ذلك ،ميكن أن يشري معدل ضربات القلب
املتسارع أيضا إىل فريوس كورونا ،كما يشري
األطباء.
وقال الدكتور آصف مناف ،استشاري يف NHS
 ،إن ارتفاع معدل ضربات القلب والتنفس
ميكن أن يشري إىل «احتمال وجود عالمات على
اإلصابة بالعدوى ،واليت قد تكون «كوفيد
.»»19
وإذا كانت نوبة من القلق ،فينبغي أن يستقر
معدل ضربات قلبك إذا ركزت على تنفسك
وأخذت أنفاسا بطيئة جدا.
 -4آالم العضالت
تتمدد العضالت كجزء من االستجابة للضغط
النفسي إذا كنت تعاني من القلق .وأفاد
الكثري من األشخاص بالقلق من شعورهم
بالضيق يف العنق أو الظهر أو الكتفني.
ولكن ،باملثل ،أبلغ بعض مرضى فريوس
كورونا عن وجع عضلي يف أحناء اجلسم .ووفقا
ملنظمة الصحة العاملية ،فإن زهاء  %15من
مجيع مرضى «كوفيد  »19يعانون من آالم يف
اجلسم أو آالم يف املفاصل.
وت ّفز هذه األوجاع بواسطة مواد كيميائية
حُ
تسمى السيتوكينات  -اليت يطلقها اجلسم
أثناء االستجابة للعدوى .ومع ذلك ،عادة ما
تكون آالم العضالت لدى مرضى فريوس
كورونا مصحوبة بأعراض أخرى أكثر شهرة.
 -5اهلبات الساخنة
ُيطلق األدرينالني من خالل اجلسم ويزيد من

الرئيسية للفريوس.
ويقرتح األطباء العثور على مكان بارد وجتربة
تقنيات االسرتخاء ،مثل التأمل أو التنفس
العميق للمساعدة يف التحكم بتوترك.

تدفق الدم عندما يعاني اجلسم من اإلجهاد أو
القلق .وهذا يسبب ارتفاع يف درجة حرارة
اجلسم.
ولكن ميكن اخللط بني هذا وفريوس كورونا،
ألن ارتفاع درجة احلرارة هو أحد العالمات

وعلى الرغم من ذلك ،إذا كانت تقنيات
االسرتخاء ال ختفف من درجة حرارتك  -حاول
قياس درجة حرارتك وإذا وصلت إىل 37.7
درجة مئوية ،فقد تكون بالفعل عالمة على
فريوس كورونا.
وقالت الدكتورة جارفيس« :إن نوبات اهللع ال
تأتي باحلمى وال تكون مصحوبة بسعال مستمر
 هذه هي األعراض الكالسيكية لفريوسكورونا».

علماء صينيون :كورونا قد يرتك ما هي املفاجآت غري السارة اليت
تنتظرنا بعد الوباء
جزيئات يف أعماق الرئة ال
يعتقد طبيب القلب الروسي يوري بيلينكوف
تكتشفها االختبارات التقليدية
أن فريوس كورونا ال يؤثر مباشرة على الصحة

أظهرت دراسة أجراها علماء صينيون على
مرضى أصيبوا مرة ثانية بفريوس كورونا
وغادروا املستشفى أن الفريوس يرتك
جزئيات يف أعماق الرئتني ال ميكن اكتشافها
عن طريق االختبارات العادية.
وسلط العلماء الصينيون الضوء من خالل
دراستهم على األشخاص الذين تعافوا ثم
أصيبوا مرة أخرى بفريوس كورونا «كوفيد-
 ،»19وقالوا يف نتائج حبثهم الذي نشرته
صحيفة «مورنينغ بوست» الصينية ،اليوم
اخلميس ،إن «عملنا مثل أول دليل على أن
الفريوس يرتك بقايا يف رئيت املريض ،رغم
أن نتائج االختبارات لألشخاص الذين تعافوا
كانت سلبية للمرة الثالثة على التوالي».
وأجرى العلماء دراسة على حالة مريضة تبلغ من
العمر  78عاما ،كانت يف املستشفى ،وخضعت
للعالج وكانت نتائج حتاليل العينات اليت ُأخذت
من فمها وأنفها سلبية ،ثالث مرات على
التوالي ،كذلك أظهرت صور الرئتني حتسنا
ملحوظا يف حالتها ،لكن بعد يوم وبشكل غري
متوقع توفيت بسبب نوبة قلبية.
وأكدت الدراسة أنه بعد تشريح اجلثة واعتماد
تقنية الكشف اجملهري مت اكتشاف جزيئات
الفريوس يف األنسجة الرئوية

ً
أيضا تأثري متأخر سليب .بسبب
فحسب ،بل له
الوباء ،قد يزيد عدد ضحايا أمراض القلب
واألوعية الدموية.
وقال الطبيب لوكالة «سبوتنيك»« :سيزداد
معدل الوفيات بسبب أمراض القلب واألوعية
ً
اكتشافا ،فقد شهدنا ذلك
الدموية .وهذا ليس
بالفعل منذ عام  1991وانهيار االحتاد السوفييت،
بعد ستة أشهر ،ارتفع معدل الوفيات بشكل حاد.
ثم تبع ذلك خلل ،ثم حدثت أزمات ،وكل من هذه
االضطرابات االجتماعية أدت إىل زيادة الوفيات
بسبب عدم االستقرار االجتماعي».
وال جيب جتاهل اخلمول القسري ،والتغذية غري
املتوازنة ،ونقص التواصل الذي يعاني منه
الناس أثناء العزلة الذاتية .حيذر يوري بيلينكوف
أن كل هذا بعد الوباء سيؤدي إىل زيادة يف
أزمات ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية.
لتجنب ذلك ،ينصح اخلرباء ،مبمارسة التمارين
الرياضية كل يوم أو القيام ببعض التمارين،
وحماولة تناول الطعام بشكل صحيح والتواصل
مع األقارب واألصدقاء قدر اإلمكان حتى ال نعاني
من الوحدة وللحفاظ على مزاج جيد.
أصبح عدد املصابني بفريوس كورونا املستجد،
يف العامل ،حنو  3ماليني شخص ،بينهم أكثر من
 207آالف حالة وفاة ،منذ ظهوره يف الصني يف
ديسمرب /كانون األول املاضي.
وحتتل الواليات املتحدة األمريكية املركز األول
عامليا بأكثر من  968ألف مصاب ،وحنو  55ألف
حالة وفاة.

* 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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NSW Government Weekly Update - 1 May 2020

UPDATE ON COVID-19
RESTRICTIONS
- The NSW Government has announced
an update on COVID19 restrictions and how
our schools and retail
outlets will look for the
month of May.

- In an Australian first,
heat maps pinpointing COVID-19 cases by
postcode will now show
how many people have
recovered from the virus, the estimated number of active local cases
and number of tests
completed.

- There will be three key
changes that will take - The heat map can be
effect across NSW next accessed at: https://
www.nsw.gov.au/covidmonth:
19/find-facts-about- From Friday, 1 May up covid-19 and for further
to two adults and their COVID-19 information
dependent children will visit www.nsw.gov.au.
be allowed to visit anGOVERNMENT ACTS
other household.
TO SUPPORT COMTENANTS
- We will see a return MERCIAL
of face-to-face teaching AND LANDLORDS, INfrom 11 May, and then CLUDING $440 MILLION
will consider accelerat- IN TAX RELIEF
ing a full return to school - New regulations published in NSW will give
as soon as possible.
immediate effect to the
Government’s
- There have never been NSW
restrictions in NSW on COVID-19 rental relief
what people can and measures, reflecting the
cannot buy, however National Cabinet’s Code
there may be increased of Conduct agreed to by
retail activity, with some all states.
businesses choosing to
re-open. It is important - More information is
these shops maintain available via Service
social distancing and NSW, Visit: www.serhygiene requirements. vice.nsw.gov.au
STIMULUS
PACKAGE DELIVERS NEW
CLEANERS TO COMBAT COVID-19
- More than 550 new
and redeployed cleaners are boosting the
State’s first line of defence against COVID-19
under the NSW Government’s $250 million
cleaners’ package.

NSW GOVERNMENT
BILL RELIEF FOR ENERGY CUSTOMERS
- Households struggling to pay their energy
bills during COVID-19
now have access to additional financial support directly through
Service NSW and the
NSW Department of
Planning, Industry and
Environment, thanks
to a $30 million boost
to the Government’s
emergency support Energy Accounts Payment
Assistance
(EAPA)
Scheme.

- Registrations for supplementary
cleaning
contracts can be made
here. More information
about the NSW Government economic stimulus
packages is available at
nsw.gov.au.
- Customers who are
unable to apply online
NEW COVID-19 HEAT can call Service NSW
MAPS TO PROTECT on 13 77 88. CommonCOMMUNITIES
wealth Seniors Health

Card holders who have
already applied this financial year can reapply
again from 1 July 2020
for the new financial
year.

NEW FREE COURSES
TO SUPPORT NSW IN
PANDEMIC
- A total of 13 new feefree TAFE NSW short
courses are available
online to assist anyone
across the State who
wants to upskill during
the COVID-19 pandemic,
following an overwhelming response to the initial suite of courses
announced earlier this
month.

council jobs, and local
services and infrastruc- Local governments ture in the wake of the
and industry can access COVID-19 pandemic.
local PPE suppliers by
GET
visiting buy.nsw.gov.au BEAUTICIANS
and businesses can still GREEN LIGHT FOR REregister their interest to TAIL SALES
- With Mother’s Day
supply at nsw.gov.au.
coming, thousands of
$395M ECONOMIC STIM- small businesses offerULUS PACKAGE TO ing beauty and personal
SAFEGUARD COUNCIL care products can now
JOBS, SERVICES AND open their doors for retail sales only after a
INFRASTRUCTURE
The NSW Govern- partial easing of public
ment announced a $395 health orders.
million economic stimulus package to safeguard - The NSW Government
fight against COVID-19.

has already injected $750
million into the Small
Business Support Fund
as a third wave of support measures to keep
small business afloat.
- It follows assistance
packages to support
NSW business including
$5 billion in payroll tax
waivers and other tax
deferrals and $1 billion
towards jobs creation.
ElectorateOffice EastHills
“ElectorateOffice.EastHills@parliament.nsw.
gov.au”

PUTTING PEOPLE FIRST
DURING COVID-19

- Please click here for
more information about
studying fee-free coursService NSW has been
es at TAFE NSW.
contacted around 1.5 milACCELERATED PLAN- lion times since COVIDNING PROJECTS TO 19 began, with people
DELIVER JOBS AND turning to the app, callBOOST THE ECONOMY ing the hotline and visit- Thousands of new ing the website to remain
homes, new industri- informed and learn about
al complexes and six the impact of the virus on
schools are among the their local area.
first wave of projects that Premier Gladys Berejikwill have their assess- lian said more than 2 milments fast-tracked to lion people have downboost the State’s econ- loaded the Service NSW
omy and create oppor- app and 63,000 phone
tunities for thousands of calls have been made to
new jobs in response to the hotline with the most
common questions being
the COVID-19 crisis.
about restrictions, trav- To view the fast- eling to visit family and
tracked assessment cri- providing transport.
teria and list of projects “Families and businessvisit www.planning.nsw. es are under enormous
gov.au/fast-tracked-as- stress right now, but we
are helping make life
sessments.
easier for them by proOVER 1,800 BUSINESS- viding a one stop shop
ES STEP UP TO PRO- where they can get all the
VIDE ESSENTIAL MEDI- information and support
they need,” Ms BerejikCAL SUPPLIES
- Over 1,800 business- lian said.
es from across the state “Whether you’re a busihave answered the gov- ness owner after details
ernment’s call for locals on financial assistance,
to fill the medical supply a couple wanting to book
chain, helping stabilise an appointment with a
stocks of personal pro- cost of living specialist,
tective equipment (PPE) or a senior seeking the
urgently needed in the latest information on re-

strictions, Service NSW
is here to help.”
The top five questions
Service NSW has been
asked are:
1. Can I travel interstate?
2. Can I travel to visit my
kids/parents/brother/sister/friend/partner?
3. Can I travel to see my
elderly parents on ANZAC Day?
4. Can I provide transport to family/friends to
pick up food/essentials?
5. Can I travel for work
purposes / medical purposes?
Minister for Customer
Service Victor Dominello
said support is available
at Service NSW Centres,
over the phone, via the
app and online.
“It’s the Service NSW
way to put customers
first and make access
to information and programs as painless and
efficient as possible,” Mr
Dominello said.
“Download the free Service NSW app to receive
the latest COVID-19 information. Staff are also
contactable around the
clock to point customers
in the right direction via

the 24/7 hotline on 13 77
88.”
Other examples of
COVID-19
assistance
available via Service
NSW includes:
- $10,000 small business grants – more than
18,750 grants have been
approved;
- Cost of living support –
phone appointments with
specialists are available
to assist customers with
finding savings, including newly established
COVID-19 specific rebates. Households have
collectively saved more
than $1.6 billion since
July 2018, with the average customer saving
$563;
- More than 200,000
businesses to benefit
from up to $70 million in
tradie and liquor licence
fee waivers.

Further information on
Service NSW is available
at www.service.nsw.gov.
au
MEDIA: Hayley Ashburner -Premier:
0429 891 159
William Sparling -Minister Dominello:
0408 576 636
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Pauline Hanson claims vindication after Kristina Keneally’s call for an immigration rethink
Pauline Hanson has
claimed vindication for
“decades of being labelled
racist” after what she’s
calling a “stunning backflip” from the Labor Party.
Pauline Hanson believes
that vulnerable groups
should self-isolate while
the public “do what they
want to do”.
One Nation leader Pauline
Hanson has claimed vindication for “decades of
being labelled racist” after
Labor immigration spokeswoman Kristina Keneally’s
call for Australia to rethink
its migration system.
In an opinion piece published by The Sydney
Morning Herald over the
weekend, Ms Keneally said
the coronavirus pandemic
had given the nation an
opportunity to “put Australian workers first” and
“shift away” from temporary foreign labour.
“While Australia’s high
level of migration played
a key role in our economic
prosperity, in recent years
the shape and size of our
intake has hurt many Australian workers, contributing to unemployment,
underemployment and low
wage growth,” she wrote.
“The post-COVID-19 question we must ask now is
this. When we restart our
migration program, do we
want migrants to return
to Australia in the same
numbers and in the same
composition as before the
crisis? Our answer should
be no.”
She said governments run
by both major parties had
relied on high levels of migration to fuel economic
growth — calling it a “lazy
approach”.
“Letting lots of migrants
come to Australia is an easier way to drive economic
growth than increasing
productivity or investing in
skills or training,” said Ms
Keneally.
She argued that temporary
foreign workers make up
a higher proportion of the
workforce than people realise.
“Migrant workers don’t
just pick fruit. One in five
chefs, one in four cooks,
one in six hospitality work-

Shadow Minister for Immigration
Kristina Keneally. Picture: Joel
Carrett/AAPSource:AAP

ers, and one in 10 nursing
support and personal care
workers in Australia hold a
temporary visa,” said the
Senator.
“As economist Stephen
Koukoulas pointed out before the crisis, there are
725,000 unemployed and
1,150,000 underemployed
Australians who, with the
right training, would love
to have these roles.
“As a result of COVID-19,
Australia will soon have an
opportunity to do something we have never done
before — restart a migration program. When we
do, we must understand
that migration is a key economic policy lever that can
help or harm Australian
workers.
“We must make sure that
Australians get a fair go
and a first go at jobs. Our
post-COVID-19 economic
recovery must ensure that
Australia shifts away from
its increasing reliance on a
cheap supply of overseas,
temporary labour that undercuts wages for Australian workers and takes jobs
Australians could do.”
Ms
Hanson
quickly
pounced on Ms Keneally’s
piece yesterday, claiming
Labor had adopted her own
party’s rhetoric after criticising it for years.
“It’s enough to make you
sick,” she wrote on Facebook.
“Despite decades of being
called ‘racist’ for my strong
stance on jobs for Australians first, and my constant
call to reduce immigration
numbers to keep up with
the country’s infrastructure
demands, the Labor Party
may finally be listening.
“I guess we’ll have to see
whether they’re genuine
when we get back to parliament.”
The One Nation leader con-

tinued to rub it in during an
appearance on Channel 9’s
Today program this morning.
“Kristina Keneally, first
time she’s probably agreed
with me,” Ms Hanson said.
“To call for protecting Australian jobs, and to cut immigration — you know,
when I said it I was called
‘racist’. When Kristina Keneally says it it’s supposed
to be ‘controversial’. It’s
a debate that we need to
have.
“Why shouldn’t we protect Australian jobs? Why
shouldn’t we look at immigration numbers? The government’s used immigration over the years purely
to prop up the economy.
“It’s just ridiculous we
keep bringing these numbers, people who are not
compatible with our culture and our way of life,
and yet we bring them
in purely to prop up the
economy. It’s got to stop
somewhere, otherwise it’s
a Ponzi scheme.
“Labor talk about Australian jobs. Under Labor,
they brought in 130,000
457 visa holders.
“It’s about time they woke
up to themselves, and
hopefully it will come out
of this coronavirus, because we need to get on
track.”
And Ms Hanson followed
up that TV spot with another boastful statement
on social media.
“For decades One Nation
has correctly claimed that
Australia’s high rates of
immigration must be cut.
Now some in the Labor
Party have admitted we
were right,” she wrote.
“This stunning backflip
has led to an explosion
of infighting within their
ranks as many still don’t
want to have the debate.
“For years I have warned
against relying on mass
migration to prop up the
budget. Now many are
learning why. It’s time to
reset Australia’s immigration policy.”
Of course, the coronavirus
has already reset our immigration policy, at least in
the short term.
On Friday, Prime Minister

Scott Morrison said the
government expected a 30
per cent drop in net overseas migration in the 201920 financial year, followed
by an astonishing 85 per
cent fall in 2020-21.
What does that do to the
numbers? Last year Australia experienced net population growth of 240,000
from overseas migration.
Next year that figure could
fall below 40,000.
“It is a significant drop. I
mean, it’s currently sitting
around, in the last year I
think they had 240-odd
thousand. And so that’s a
significant fall,” Mr Morrison said.
“You’ll be well aware from
past budgets the importance of those numbers,
and how they contribute
to overall gross domestic product and its growth
each year. So that is a significant change.”
Worse, it’s a change that
currently has no end date
in sight. Australia’s borders are likely to remain
closed well after other restrictions on socialising
and movement are eased.
The government’s acting
Immigration Minister Alan
Tudge had a go at trolling Ms Keneally on Twitter
after her piece was published.
On a more serious note,
he accused Labor of being
“all over the shop” on migration policy.
“Labor cannot stick to one
position on migration from
one day to the next,” Mr
Tudge said in a statement.
“For weeks the Labor Party has been criticising the
government for not giving
temporary migrants access
to the JobKeeper and JobSeeker payments to help
them stay in Australia.
“They have criticised the
government for asking
temporary visitors to return home if they cannot
support themselves.
“(Now) Kristina Keneally
has called for the temporary migration program to
be cut. She wants to give
temporary migrants welfare payments so they can
stay in Australia, but now
says she doesn’t want
temporary migrants.”

For now, Ms Keneally’s position on the issue is merely her personal opinion,
rather than official Labor
policy. Today the Herald
reported Labor MPs were
“blindsided” by her piece,

causing frustration within
the party.
Migration policy has reportedly been discussed
by Labor’s shadow cabinet, but no decision has
been made.

Australian workers have a
bit more spring in their step,
with new data showing a
slight rise in employees feeling positive about their jobs
future.
Australians are becoming
more optimistic about their
long term job prospects,
believing the country might
have seen the worst of the
coronavirus economic impact.
It comes as new employment
figures show one in three
food and accommodation
workers lost their jobs between mid-March and midApril.
A new survey shows a slight
increase in the number of
small and medium-sized
business employees who
believe they’ll be better off in
six months as job opportunities rise.
The LinkedIn Workforce
Confidence Index found
builders, educators and
manufacturing workers are
the most pessimistic about
their futures.
Public sector, finance and IT
workers are much more optimistic.
Australians are more upbeat
about the jobs market than a
fortnight earlier, suggesting
people may feel the worst
of the economic fallout has
passed.
More than half of respondents report a decrease in
personal spending, while
nearly two-thirds of unemployed Australians are
spending less.
Nearly a quarter of small and
medium-sized business employees think they’ll be better off in six months, up from
16 per cent two weeks ago.
But the largest proportion
(41 per cent) still believe
they will be worse off in six
months.
Across all industries, Australians are more positive
about the long term than the
short term.
LinkedIn Australia and New

Zealand manager Matt Tindale said confidence was
rising as authorities slowly
got control over the coronavirus.
“However, we are seeing
discrepancy in terms of confidence across industries,”
he said.
Jobs data from the Australian Bureau of Statistics
released on Tuesday also
found a third of arts and recreation jobs were gone.
The Australian economy had
lost 7.5 per cent of jobs, with
wages shrinking by 8.2 per
cent, according to the bureau.
Food and accommodation
workers aged 20 to 29 and
over 70 were the hardest hit,
with more than 40 per cent
of those age groups out of
work.
JOBS FUTURE
LinkedIn Workforce Confidence Index data from April
13 to April 19.
* 54 per cent of working Australians report a drop in personal spending, compared to
70 per cent of unemployed
people.
* 51 per cent of active job
seekers have increased the
time they’ve spent looking
for work, down from 59 per
cent two weeks ago.
* 23 per cent of small and
medium-sized business employees think they’ll be better off in six months, up from
16 per cent two weeks ago.
* 41 per cent of small and
medium-sized
business
employees think they’ll be
worse off in six months,
down from 42 per cent two
weeks ago.
* 64 per cent of finance and
IT workers believe they’ll be
better off in two years time,
compared to 34 per cent of
education sector employees.
* 49 per cent of construction
workers, and 47 per cent
of education workers think
they will be worse off in six
months.

Workers more hopeful on post-virus economy
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Coronavirus: What restaurants
could look like after COVID-19

As Australians await the
reopening of restaurants
and pubs, here’s a look
at how COVID-19 could
change dining.
Disposable menus, social
distancing in waiting areas and partitions across
tables could be the future
of dining in Australia when
restaurants re-open.
Restaurant and Catering
Australia has issued its
reopening guidelines to
National Cabinet, which
include a series of “practical, low-cost measures”
to get restaurants running
again.
The measures include:
• 1.5-metre distance between tables
• All patrons must have
the COVIDSafe app or record their name and number at the place they dine
in so they can be contacted later if needed
• Social distancing in waiting areas
• Removing the limit on
“tap and go” payments,
having wipes available
for patrons to wipe down
the cash register keypad
before use
• No condiments on tables
• Disposable or chalkboard menus, or laminated if they can be cleaned
• Commercial dishwashers that can sanitise cutlery and crockery to 80
degrees, or recyclable
cutlery and crockery
• Hand sanitisers throughout the location
• Staff practising WHO
and state/federal health
guidelines – i.e. wiping
down tables and chairs
between each patron, no
bar service
Photographs reveal just
how different eating out
could look when other
countries get back to
businesses.
GROUP DINING LIMITS
In Hong Kong and China,
restaurants are required
to keep the capacity below
50 per cent and restrict
groups to a maximum of

four people.
Australia has already put
a similar rule in place,
with a one-person-perfour-square-metres rule
for all gatherings. When
restaurants are permitted
to re-open for dining in,
this could be reduced to a
1.5-metre-distancing.
In Hong Kong, restaurant owners who disobey
the rules can be fined
as much as $HK50,000
($A10,025).
Diners are also required
to keep a 1.5-metre space
between tables, which
could mean a temporary
design overhaul for some
restaurants, with some
tables barred or blocked
off to ensure social distancing.
QR CODES TO ENTER
ESTABLISHMENTS
Everyone is required to
enter their personal information and answer a
series of questions, including previous travel
history. They are then
issued either a green,
orange or red colour.
Gaining access into restaurants is determined by
the colour of your code.
Australia has not implemented this exact system, but patrons could
be made to record their
name and phone number
at a dining establishment,
or have the COVIDSafe
app downloaded on their
phone, under Restaurant
and Catering Australia’s
proposal.
MANDATORY TEMPERATURE CHECKS
Any diner who registers a
fever will be turned away.
Australia has previously
put some mandatory temperature checks in place,
including for airport arrivals and at some pharmacies.
WHEN WILL RESTAURANTS REOPEN IN AUSTRALIA?
Federal and state government talks remain under
way for the reopening of
restaurants and pubs –

but it could still be a while
off.
Principal Medical Adviser
Professor Michael Kidd
said talks were in place
about possibly lifting
some of the restrictions,
but a slow and steady
approach was needed
to minimise further outbreaks.
“As you’ve mentioned,
the National Cabinet is
meeting twice this week,
today and again later in
the week, to talk about the
possible lifting of some of
the restrictions which are
in place at the moment,”
he told Today.
“What we do know is
that, in order to prevent
the sort of problems
that you’ve been talking
about with potential further outbreaks, any lifting
of restrictions needs to
happen in a careful and
staged approach.
“I don’t want to pre-empt
the decisions that the National Cabinet will make
but we need to just wait
and see when it is we’ll be
able to return to some of
those activities.”
The Northern Territory is
an exception to this, having announced a “road
map” to significantly
wind back COVID-19 restrictions over the next
month.
NT Chief Minister Michael Gunner released
a detailed road map last
Friday, which he called
the “road map to the new
normal”.
The plan will see cafes,
bars and restaurants reopened on May 15 with
two-hour limits, and a mandatory purchasing of food
at pubs. After two weeks,
the state will remove the
time and purchasing limits if case numbers do not
increase.
Queensland is chasing the
green light to reopen dining establishments from
June, with National Cabinet set to make a decision
this Friday (yesterday).

‘You failed as a leader’: Barilaro’s message to McCormack

A source close to Barilaro confirmed the Deputy Premier had sent the
message to McCormack.Credit:AAP, Alex Ellinghausen

NSW Deputy Premier John
Barilaro has accused federal Nationals leader Michael McCormack of deliberately hampering his bid
to run for Federal Parliament in an extraordinary
text message.
Mr Barilaro told Mr McCormack that he had “failed
your team and failed as a
leader”.
“Your lack of public enthusiasm or support for
my candidacy went a long
way to my final decision,”
Mr Barilaro said in a text
message sent to Mr McCormack on Monday.
“Don’t hide behind the
‘members will choose the
candidate rubbish’, as you
were the only one saying
such lines.”
The message, revealed
on Sky News and seen by
the Herald, was sent to Mr
McCormack after Mr Barilaro’s declaration that
he would not contest the
Eden-Monaro byelection
for the Nationals.
“To feel threatened by me
clearly shows you have
failed your team and failed
as a leader. You will never
be acknowledged by me as
our leader. You aren’t. You
never will be,” the message said.
NSW Deputy Premier John
Barilaro has announced
that he will not run in the
by-election for the federal
seat of Eden-Monaro vacated by Labor MP Mike
Kelly.
“The Nats had a chance to
create history, to change
momentum, and you had
a candidate that was prepared to risk everything to
make it happen.
“What did you risk? Nothing. Hope you are proud of
yourself.”
A source close to Mr Bari-

laro confirmed the Deputy
Premier had sent the message and said the federal
leader’s attitude played a
“big part” in Mr Barilaro’s
decision.
The source said the Nationals would have received an
extra cabinet spot had Mr
Barilaro won. But a federal
government source said
this was not the case.
Mr Barilaro revealed on
Monday that he would not
contest the federal byelection, which comes after
Labor MP Mike Kelly was
forced to resign from Parliament due to ill-health.
Instead, Mr Barilaro’s state
cabinet colleague and
friend Andrew Constance
said he would run for the
Liberals in the marginal
seat.
Senior colleagues in the

state Nationals said they
were left blindsided by Mr
Barilaro’s “sudden decision not to run”. One minister told the Herald: “We
were all expecting him to
go.”
Mr McCormack responded
on Tuesday, saying he “respected John Barilaro’s
personal decision not to
contest the Eden-Monaro
byelection due to family
reasons”.
“I have always supported
the democratic election
processes of the National
Party. I wholeheartedly endorse the right of branches
to select their local candidates first and foremost,”
Mr McCormack said.
“My support of Mr Barilaro
has been long standing
and I respect his position
as Deputy Premier and
NSW Nationals’ leader.”
On Tuesday, Prime Minister Scott Morrison was
asked if Mr McCormack
had raised any concerns
with him about Mr Barilaro.
Mr Morrison said “no”.
Mr Morrison also dismissed
any concerns over the spat
between the two Nationals’
leaders in the lead-up to
the byelection.

Fed govt wants better deal for
dairy farms

Federal agriculture minister David Littleproud is
calling for supermarkets
and processors to give
dairy farmers a better price
for their milk.
Supermarkets must increase payments to dairy
farmers now suffering
through the coronavirus
crisis after enduring recent
devastating natural disasters, the federal government says.
Federal Agriculture Minister David Littleproud wants
them to voluntarily extend
and review the current 10
cents a litre temporary levy
on fresh milk to other milk
products like yoghurt.
“I have asked them to each
individually consider extending and increasing the
amount of the support they
provide dairy farmers who
faithfully supply products

across the full dairy cabinet,” he said in a statement
on Wednesday.
This would allow the financial benefits to be distributed evenly to dairy farmers, rather than only to
those whose milk happens
to end up in private label
milk.
“It is only fair that retailers play their part in giving farmers a leg up during
this difficult time,” the minister said.

“This is a way of making
amends for damage to the
industry during the years
of $1 (per litre) milk prices.”
Dairy farmers are now
dealing with increased uncertainty from the impact
of COVID19, on the back
of drought and bushfires
events.
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NEW FREE COURSES TO SUPPORT EAST HILLS IN PANDEMIC
A total of 13 new feefree TAFE NSW short
courses are available
online to assist anyone
across the State who
wants to upskill during
the COVID-19 pandemic, following an overwhelming response to
the initial suite of courses announced earlier
this month.

The NSW Government
will use these new
courses to replace those
which have reached
enrolment capacity to
ensure there are still
21 accredited courses
available for people to
study through TAFE
NSW.

Geoff Lee said more
than 33,000 people who
enrolled in the fee-free
courses were studying
at TAFE NSW for the
very first time.
“The NSW Government
is committed to providing opportunities for
people to upskill so that
they can get the promotion or job they want
once this pandemic
ends. I encourage everyone to use this time
to increase their skills,”
Mr Lee said.

Wendy Lindsay MP and Minister Geoff Lee at Padstow TAFE which can be used, however Wendy has kindly asked if you
use the photo to please put the following note under the photo “Minister Geoff Lee and Wendy Lindsay MP State Member Please click here for
for East Hills at Padstow TAFE July 2019 – Pre-Social Distancing.” **
more information about

the TAFE NSW website
and explore the fee-free
short course options.
Member for East Hills “More than 84,000 peoWendy Lindsay MP en- ple across NSW have
couraged locals to visit enrolled in these fee-

free courses so I recommend the people of East
Hills to take some time
and review them,” Mrs
Lindsay said.
The 13 new short cours-

es include:
- Leading Teams;
- Digital Security Basics;
- Build your Digital Literacy with Coding;

- Create a Brand Presentation; and
- Undertaking Projects
and Managing Risk.
Minister for Skills and
Tertiary
Education

studying fee-free courses at TAFE NSW.
MEDIA:
Jennifer Mehanna |
9772 2774

2020 COMMUNITY BUILDING PART- Frydenberg ‘getting about his
NERSHIP PROGRAM NOW OPEN daily job’ despite threats

The Member for East
Hills Wendy Lindsay
MP today announced
applications are now
open for the 2020
Community Building
Partnership Program,
unlocking $27.9 million for community
infrastructure projects across NSW.
Wendy Lindsay MP
said $300,000 is
available for projects
in each NSW electorate, including East
Hills, and urged local
councils and not-forprofit groups to apply for the funds they
need to deliver projects with social, environmental and recreational outcomes.
“Local sports clubs,
charities,
schools
and museums are just
some of the groups

that benefit from this said.
program,” Mrs Lind“Take the time to presay said.
pare and submit your
“If your organisation application so your
group
or club needs extra community
funding for infrastruc- doesn’t miss out on a
ture, such as play- share of $300,000.”
grounds, accessible
are
features, equipment Applications
or
refurbishment, open from Monday, 4
then I’d strongly en- May 2020 and close
courage you to ap- at 5pm, Friday, 12
June 2020. Appliply.”
cants must read the
The
Community program guidelines
Building Partnership to ensure their club
program has award- or organisation and
ed more than $330 proposed project are
million in funding to eligible.
15,000 community For more informaprojects since it com- tion about the NSW
Government’s 2020
menced in 2009.
Community Building
“This program means Partnership Program,
that you can sup- visit: the www.nsw.
port your community gov.au/cbp
group to improve the
places you meet, train MEDIA: Jennifer Meor play,” Mrs Lindsay hanna | 9772 2774

Josh Frydenberg

Josh Frydenberg has
been given a 24 hour
police detail after he
received threats to his
personal safety. It’s the
first time a federal treasurer has been given
around-the-clock security detail, according to
a report from The West
Australian.
The Federal Treasurer
said on tuesday morning he is not unsettled
by threats against his
safety after he was assigned a Federal Police

security detail at the
beginning of April.
“They’re matters the
Federal Police handle
and I will leave any
comments to them and
the Minister for Home
Affairs. You know, they
make their assessments and I behave accordingly,” he told ABC
TV on tuesday.
“I’m getting about my
daily job.”
The Treasurer said with
promising coronavirus figures around the

country he hopes to
get Australians back
in their jobs in coming
months.
“The fact is we saw just
a few weeks ago the
number of coronavirus
cases here in Australia
increase by more than
20 per cent per day,
that is now well below
1 per cent.
“And as a result of
flattening the curve,
we should be able to
ease those restrictions.
They’re the discussions
the national cabinet had
yesterday (Monday)
and they’ll have again
on Friday (yesterday).
The lesson for history,
from the early 1990s,
with a massive spike in
unemployment — the
quicker you can get
people back to jobs the
better off the economy
and the better off those
individuals.”
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أسـعار مـنافسة عـلى جـميع أنـواع الـخضار والـفواكه
الـطازجة يوميا باإلضافة اىل األجـبان واأللـبان
واملـعلبات واملرطبات واملكـسرات والزيوت والقهوة والـخبز
الطازج وسـائر أنـواع الحـبوب والسـمانة الـعربية

تـخفيضات هائـلة عـلى
جـميع املـوجودات
يتقدم أصحاب Big Fresh Sefton
ومجيع العاملني معهم بأحر التهاني من
اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة
مبناسبة حلول شهر رمـضان املـبارك..
جعل اهلل صيامه مقبوال للجميع..

تابعونا على الفايسبوك وشاهدوا
الـحسومات الكـبرية يـوميا
رمــضـان كــريــم

نفتح  7أيام يف األسبوع

أسـعار منافـسة

نـبيع بــسعر اجلــملة

مـعاملة أخـوية

BIG FRESH FRUIT & GROCERIES SEFTON , Tel: 02 9645 5559
56 WALDRON ROAD, SEFTON NSW, 2162

