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احلريري سحب نواب «املستقبل» من اجللسة «ألنهم يريدون إعادتنا اىل نقطة الصفر»

جملس النواب يق ّر قانون رفع السرية املصرفية
ودمــاء الـعسكريني ت ُـسقط «الـعفو الـعام»

ُو ِ
اجللسة
صفت
فيما
النيابية اليت عقدت يف
بالـ
األونيسكو
قصر
خص
«منتجة» يف ما
ّ
تسهيل عمل احلكومة،
وضخ سيولة يف البلد،
والشروع بإصالح اإلدارة
(إقرار قانون حتديد آلية
التعيني يف الفئة األوىل،
ويف املراكز العليا يف
العامة)،
املؤسسات
أسقطت دماء العسكريني
إقرار اقرتاح قانون العفو
املقدم من النائب بهية
احلريري (كتلة املستقبل
رفع
وجرى
النيابية)،
اجللسة ،حرصًا من الرئيس
نبيه بري ،وفقًا ألوساطه
ونوابه ،على مكون ،وعلى
ميثاقية اجللسة.
وحاول الرئيس نبيه بري
احتواء اخلالف عرب حبكة

من جمموعة اساليب بدأت

بالتأكيد

على

 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

االنتصار على اسرائيل إىل
ارجاء البحث بالبند  8ملدة
عشر دقائق ،إىل تشكيل
جلنة من ممثلي الكتل
لالتفاق على صيغة تأخذ
بعني االعتبار املخاوف
واهلواجس،
واحملاذير
لكن من دون جدوى،
فوقع احملظور ،وانفلت
ملق اخلالفات إىل نوع من
تأجيج اخلالفات بني تيار
املستقبل والتيار الوطين
احلر الذي اتهمه الرئيس
سعد احلريري بأنه يسعى
لوضع يده على البلد
ككل ،فرد عليه النائب
زياد اسود ،بقوله« :ليك،
حبييب سعد ،التيار بدو
يرد املسيحيني من بطنكم
واللبنانيني من جيبتكم...

محتجتان ،خارج انعقاد الجلسة رفضاً لقانون العفو عن العمالء إلسرائيل
الوحدة

مـعاملة جيدة

الوطنية كشرط من شروط

بعد مسرية عملية استمرت  35عاما
فارس اإلعالم املسموع ألن جونز
يرتجل عن صهوة املذياع

كان يوم أمس اجلمعة
آخر يوم لفارس االعالم
املسموع ألن جونز وراء
امليكروفون خمتتما ،بقراره
التقاعد عن العمل االذاعي،

حياة مهنية استمرت 35
عاما على موجات األثري.
ً
وكان ملك االعالم املسموع،

التتمة على الصفحة 21

نيوز كورب أسرتاليا حتدد  29حزيران
موعدا إليقاف عشرات الصحف احمللية

التتمة على الصفحة 21

ترامب يوقع قراراً رئاسياً يسمح
مبحاسبة مواقع التواصل االجتماعي

ّ
وقع الرئيس األمريكي
قراراً
ترامب
دونالد
رئاسيًا يوجه مبوجبه وزير
العدل بتفعيل قوانني
حماسبة مواقع التواصل
االجتماعي.
وقال ترامب ،إن «شركات
وسائل التواصل االجتماعي

لن تكون فوق القانون بعد
هذا القرار الرئاسي».
وأكد أنه «لو كان لدينا
وسائل إعالم عادلة أللغيت
حسابي على تويرت».
ويف وقت سابق من يوم

التتمة على الصفحة 21

أعلنت شركة نيوز كورب
اسرتاليا ،أمس اجلمعة،
أنها ستغلق مجيع الصحف

اإلقليمية واجملتمعية تقريًبا
اعتبارا من  29حزيران
ً

التتمة على الصفحة 21

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

0412 224 604

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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إعــالن

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Update on services as COVID-19 restrictions ease

W

ith government restrictions easing
slightly, Cumberland City Council has
reopened our parks, playgrounds,
gardens and outdoor exercise equipment.
In line with the latest State Government
guidance, we’ll start reopening some of our
libraries (Auburn and Merrylands) from 1 June.
Council’s Peacock Gallery is also expected to
reopen from 3 June. From 29 May, Guildford’s
indoor pool will be available for squad training
and Council will be accepting bookings for
training sessions of up to 10 people at each of
our sports ovals.
Residents can contact Council on 02 8757 9000
to make bookings for training sessions or email
council@cumberland.nsw.gov.au for enquiries.

Eid Mubarak

Granville Centre on the way

Cumberland City Council is proud to be
home to people from many different faiths
and cultures for many generations, including
our Muslim residents.

The Granville Multipurpose Centre is just
a few short months away from opening
its doors.

I would like to wish our Muslim community
a very happy Eid-Al Fitr marking the
conclusion of the holy month of Ramadan.
I hope you enjoyed your celebrations over
the weekend.

عـيد مـبارك

تفخر بلدية مدينة كامربالند كونها موطنـًا ألشخاص متعددي
 بمن يف ذلك مواطنونا،األديان والثقافات ألجيال عديدة
.املسلمون
أتمنى لجاليتنا املسلمة كل الصحة والسالم بمناسبة عيد الفطر
.السعيد الذي به يـُختتم شهر رمـضان املبارك
آمل أن تكونوا قد استمتعتم باحتفاالتكم يف عطلة نهاية االسبوع
.املاضي

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

Last week I joined my fellow Granville ward
Councillor Joe Rahme to inspect progress
on the new Centre which includes a new
Youth and Recreation facility, library and
community spaces.

We’re pleased that we’re slowly, yet surely –
coming out of the other side of this pandemic.
We appreciate everyone’s patience as we
work to reopen these facilities, in a way that
is safe for residents and reﬂects the latest
health advice.
Council’s team will be running a stringent
cleaning regime in high-touch areas to make
sure these areas are safe environments and to
help limit the spread of the virus.
We must remain vigilant so please use our
facilities with caution. This will only work
if people do the right thing and follow
health advice and guidance around
physical distancing.

Undertaken by Council as part of its
Stronger Communities Fund Major Projects
Program AND the NSW Government’s
Stronger Communities Fund, the Centre is
expected to open to the community in late
August 2020.

رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو
19 تطورات وتحديثات على خدمات قيود كوفيد
يـنجح إال يف حال فعل املـواطنون الـشيء الـصحيح واتــبعوا
.الــنصائح والتوجيهات الصحية حول اإلبعاد الجسدي

مركز غرانفيل على طريق االنجاز
بضعة أشهر فقط تفصل مركز غرانفيل املتعدد األغراض على فتح
.أبوابه
 انضممت إىل زميلي عضو البلدية عن دائرة،يف األسبوع املاضي
غرانفيل جو رحمة لتفقد التقدم يف املركز الجديد الذي يتضمن
. ومكتبة ومساحات مجتمعية،منشأة جديدة للشباب والرتفيه
بتعهد من البلدية كجزء من برنامج املشاريع الكربى لصندوق
تمويل املجتمعات األقوى ومن صندوق التمويل املجتمعي القوي
 من املتوقع أن يتم فتح املركز أمام املجتمع،لحكومة نيو ساوث ويلز
.2020 يف أواخر شهر آب

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان أساعدكم
: فالرجاء االتصال بي على،فيها
0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.
gov.au

ً مع تخفيف القيود الحكومية قلي
 أعادت بلدية مدينة كامربالند،ال
فتح الحدائق واملالعب ومعدات وتجهيزات التمارين الرياضية يف
.الهواء الطلق
 سنبدأ بإعادة فتح،وتماشياً مع أحدث إرشادات حكومة الوالية
. يونيو/ حزيران1 بعض مكتباتنا (أوبرن ومرييالند) اعتبارًا من
)Peacock Gallery( ومن املتوقع أن يـُعاد فتح غالريي بيكوك
 سيكون، أيار29  اعتبارًا من. حزيران3 التابعة للبلدية اعتبارًا من
 متاحـًا لتدريبGuildford حوض السباحة املسقوف الخاص بـ
 وستقبل البلدية الحجوزات لدورات التدريب ملا يصل إىل،الفريق
. أشخاص يف كل من احواضنا البيضاوية لرياضة السباحة10
8757 9000 بامكان املقيمني االتصال بالبلدية على الرقم
 للحجوزات لدورات التدريب أو عرب الربيد اإللكرتوني02
. لالستفساراتCouncil@cumberland.nsw.gov.au
 للخروج اىل الضفة، ولكن بالتأكيد،يسعدنا أننا نتقدم ببطء
.األخرى من هذا الوباء
اننا نقدر صرب الجميع أثناء عملنا إلعادة فتح هذه املرافق بطريقة
.آمنة للمواطنني وعكس أحدث النصائح الصحية
سيعمل فريق البلدية على نظام تنظيف صارم يف املناطق العالية
اللمس للتأكد من أن هذه املناطق بيئات آمنة وللمساعدة يف الحد
.من انتشار الفريوس
 وهذا لن. لذا يرجى استخدام منشآتنا بحذر،يجب أن نظل يقظني
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لـبنانيات

جملس النواب وافق على اتفاقية قرض لالسكان وبري رفع اجللسة املسائية
من دون استكمال قانون العفو وإحالة الكابيتل كونرتول على اللجان
رفع رئيس جملس النواب نبيه
بري اجللسة التشريعية املسائية
يف شكل مفاجئ ،وكان النواب
ما زالوا يتداولون يف مشروع
الكابيتل كونرتول ،وسقطت
صفة العجلة عنه واحيل على
اللجان .ومل تستكمل مناقشة
مشروع قانون العفو العام.
التشريعية
اجللسة
وكانت
استؤنفت عند الساعة السادسة
من مساء امس االول ،واعيد
طرح مشروع القانون املتعلق
باملوافقة على ابرام اتفاقية
قرض بني اجلمهورية اللبنانية
لالمناء
العربي
والصندوق
واالجتماعي
االقتصادي
للمساهمة يف متويل مشروع
االسكان بقيمة  50مليون دينار
كوييت ،وقال وزير املالية:
«حصل تواصل مع البنك
املركزي ،واالثنني مع مصرف
االسكان ،ال نستطيع ان حنمل
املصرف املركزي الكلفة ،حامل
القرض هو من يتحمل الكلفة،
يرد القرض باللرية ومثبت على
سعر الدوالر».
سليم سعادة :هذا القرض
ذهيب ،هذه وديعة تنتقل اىل
مصرف لبنان ،هذا قرض ليس
عليه شروط ،باملقابل مصرف
لبنان يقرض مصرف االسكان،
سعر الصرف ليس له قيمة
ألنه قرض باللبناني كله يرجع
باللبناني ،هذا استثمار».
وطرح املشروع على التصويت
فصدق.

يعقوبيان« :طالبت ان يشمل
باحلماية من يقدم الكشف اىل
النيابة العامة التمييزية ايضا».
وصدق االقرتاح.
وانتقل النقاش اىل البند 10
املتعلق بتعديل البند  1من
املادة  51من القانون املوضوع
موضع التنفيذ باملرسوم 13955
(قانون الضمان االجتماعي
املقدم من النا ئبني بالل
عبداهلل وهادي ابو احلسن.
واوضح عبداهلل انه «جرى التداول
مع وزيرة العمل والضمان وقلنا
انه ال جيوز احلاق الغنب بهؤالء
الناس بسبب ازمة الشركات
واملؤسسات حلفظ تعويضات
اخلدمة ،خصوصا ان هناك
مؤسسات خفضت الرواتب اىل
النصف».

التعديل افرغه من مضمونه».
بيار بو عاصي« :هذا االقرتاح
حاجته ملحة ،اجتمعنا مع كل
املهتمني باملوضوع الغذائي
وكل من يهتم بسالمة الغذاء.
اهلاجس لدينا كان وضع قانون
يسهل التطبيق كما توجهنا اىل
املعلبات ضمن مهلة صالحياتها،
وذلك بالنسبة لسالمة الغذاء
ضريبيا،
الواهبني
وحتفيز
اختذنا نفس التحفيز وكي ال
حيصل تهرب ضرييب» ،مشريا
اىل انه «متت زيادة فقرة اىل
املادة اخلامسة من االقرتاح».

ثم طرح اقرتاح القانون املتعلق
بهدر الغذاء.

ادي معلوف« :لدينا شيء وهو
موضوع التلف».

سامي اجلميل بالنظام« :هناك
أمر له عالقة بالسرية املصرفية،
طالبت ان نؤجل املوضوع،
اخاف ان نسلق املوضوع
بالتعديل الذي عملناه ،افقدنا
هذا القانون مربر وجوده ،اذا مل
يكن هناك قضاء ،اذا القضاء
ليس لديه صالحية فكل خربية
السرية مل يعد لديها وجود.

بالل عبداهلل« :ما اود ان اضيفه
انه مل تصدر لالسف حتى االن
اهليئة الوطنية لسالمة الغذاء،
اختصرنا املوضوع اىل موضوع
املعلبات .امتنى ان تعطي
احلكومة هذا القانون االهمية
القصوى».
علي

املقداد:

«عملنا

على

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق

مدير التحرير :سامي مظلوم

مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Tel:(02) 8764 8186 Fax:(02) 8764 8062
 Clyde Street Rydalmere NSW 2116زززPrinted by: New Age Printing Pty Ltd22

قانون سالمة الغذاء ،اىل
االن ما زال يف االدراج وال
هيئة وطنية ،املوضوع الصحي
غائب عن اجللسة ،هناك اكثر
من قانون ضروري ان يطبق.
لدينا مشاريع قوانني صحية
ضرورية ،امتنى النظر اىل هذا
املوضوع».
حممد خواجة« :ارى ان فرتة
شهر هي فرتة وجيزة ،الغاية
ان نوصل مأكوالت للعائالت
االكثر فقرا واقرتح جعل املدة
 3اشهر».
ومت جعل املدة شهرين.
«املفروض
العدل:
وزيرة
ان يلحظ دور اهليئة الوطنية
لسالمة الغذاء».
وطرح االقرتاح على التصويت
فصدق.
وطرج بري القانون املتعلق
بالعفو العام فقال« :وحدة هذا
البلد اكثر ما تتجسد يف هذه
القاعة ،كل اللبنانيني قاتلوا
اسرائيل وانتصرنا ،هناك االف
املشاريع يف موضوع من هكذا
نوع».
وزيرة العدل اشارت اىل
«دعوى احلق العام ،وطرحت
عدة اقرتاحات يف عدد من
مواد االقرتاح ،كما طرحت
اضافة مواد قانون العقوبات
واملتعلقة باالعتداء على االمالك
العامة بهدف محايتها ،واستثناء
من القانون اجلرائم املتعلقة
بالتهرب الضرييب واجلرائم
البيئية والتعدي على االمالك
العامة».
ودعا بري للتصويت
االقرتاح مبادة وحيدة.

على

يعقوبيان« :كيف نبقي االحداث

يف السجون ،وخنرج غريهم
والقدح والذم واملطبوعات».
بري :مبادة وحيدة.
حردان« :املوضوع استثنائي
وحساس وله عالقة باملسألة
الوطنية ،وجهة نظرنا وموقفنا
رافض هلذا املوضوع ،سيؤدي
اىل اشكاالت حنن بغنى عنها،
هناك تداخل حول االلية ،االلية
متشابكة تستهدف عودة هؤالء
الناس .ناس رجعوا ضمن
العدالة واالحكام املرعية ،اذا
نفس الشيء ،ملاذا علينا ان
نعمل شيئا جديدا ،الفاخوري
مل حيل امامنا ،ملاذا نستعمل
بعض الزواريب ،هناك مسألة
قائمة ،الناس تعود بواسطة
الصليب االمحر ،يؤخذون اىل
احملكمة العسكرية ،ملاذا نعمل
امورا تؤدي اىل استثارة الناس
وان اجمللس عفا عن العمالء.
هذا املوضوع لزوم ما ال يلزم،
البلد ال يتحمل مسألة بهذا
النوع ،املواطنون لديهم شعور
اذا حصل هذا االمر».
بري« :ما اعرفه شيء واحد ،ان
احد اهم اساليب املقاومة هو
الوحدة الوطنية؟
حردان« :هذا ال يؤدي اىل
الوحدة الوطنية».
بري« :عندما اقول شيئا اقول
يف سبيل الوحدة ،سيأتون
اىل املدعي العام التمييزي
والقضاء ،العربة يف التنفيذ».
حردان« :ال احد يزايد عليك،
حنن حريصون على السالمة
العامة لذلك نقدم وجهة نظرنا،
حنن لن نسري بهذا املوضوع،
اناشد االطراف ان يرحل االمر
اىل احلكومة».
مجيل السيد« :ما بلغنا ان
هناك قسما من الذين شاركوا

سيقولون انهم سيعرتضون،
اما ان يكون هناك امجاع على
كل القانون او ان ترحل املادة
الثامنة اىل جملس الوزراء،
وعندها يكون تصويت واالغلبية
حتسم القانون ،هل لديهم
تراجع عن كامل املشروع؟».
الفرزلي« :ال يريدون التكلم
باملوضوع».
مجيل السيد :ليكن املوضوع
واضحا ،املفاجأة بالتصويت
هو خداع ،انطالقا اما ان يرحل
املوضوع اىل احلكومة او ان
نعرف مسبقا مواقف الفرقاء،
واال هناك غنب باملوضوع».
جربان باسيل« :حنن لدينا موقف
مبدئي ضد فكرة العفو ،برأينا
ان ذلك يسبب فلتانا لالخالق
ويكون مسيئا .هذا املوضوع
باملبدأ نناقشه ثم يتفق عليه،
اهم ختفيض العقويات على
كافة انواع اجلرائم .هذا القانون
حنن بالتكتل ضده ولكن حناول
ان ال نأخذ البلد اىل مشكل
اذا اردنا ان نذهب به ،احاول
املساعدة لتفادي مشكلة .اذا
ممنوع ان نقول اننا ضد ،يعين
نذهب «نفل».
بري« :ال اريد ان امسع اخر
كلمة».
ثم رفع بري اجللسة لعشر
دقائق وقال« :لنرتك موضوع
العفو جانبا لرمبا تنزل الرمحة».
وطرح على النقاش اقرتاح
القانون املتعلق باضافة فقرة
اىل قانون محاية كاشفي
الفساد املقدم من النائب
ميشال موسى فشرح موسى
اسباب اضافة هذه الفقرة اليت
تعطي النيابات العامة ملعرفة
كاشفي الفساد.
كنعان« :ال منانع».

امني شري« :بعد مراجعتنا
للضمان االجتماعي نتمنى احالته
اىل اللجان ملعرفة تكلفته على
الضمان».
هادي ابو احلسن« :العامل
اللبناني فقد القدرة الشرائية
فلماذا ننحاز اىل رب العمل
وليس العامل».
وسقط االقرتاح واحيل اىل
اللجان.
اما البند العاشر على جدول
باقرتاح
واملتعلق
االعمال
القانون املعجل الرامي اىل
وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة
املصرفية.
التحاويل
على
فقال باسيل« :ال اعرف ما
اذا كنا سنتمكن من اجنازه.
اليوم املطلوب وقف النزف
يف احتياطنا املالي فاذا كان
هناك تفسري يلزم املصارف
بتحويل اموال سنويا سنبقى
بهذه الدوامة .وهو حاجة ليس
الن صندوق النقد يطلبه واقله
جملس النواب ان يضع اسبوعا
الجنازه».
الرئيس بري« :من االساس
هذا االقرتاح من اجل وقف
الكابيتال كونرتول فال بد ان
يذهب اىل اللجان املختصة من
اجل درسه».
طوني فرجنية« :كان جيب ان
يقدم هذا االقرتاح من تشرين
املاضي وامتنى ان يطرح بصفة
العجلة
ياسني جابر« :انا وقعت على
االقرتاح ويلزمه شغل فليحول
اىل اللجان».
وطرح بري االقرتاح بصفة
العجلة فسقط واحيل اىل
اللجان.
وعند السابعة واربعني دقيقة
رفع بري اجللسة بشكل مفاجىء
ومل يستكمل النقاش يف قانون
العفو العام.
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لــبنانيات

جملس النواب أقر اعتماد الـ  1200مليار واقرتاح قانون سرية املصارف معدال وحتديد آلية تعيني الفئة االوىل

وزيرة االعالم :آلية قانونية دستورية تراعي املساواة ومبدأ العدالة واختيار االكفأ
اقر جملس النواب يف جلسته
التشريعية ،يف جولة قبل ظهر
امس االول ،مشروع القانون
الرامي اىل فتح اعتماد اضايف
يف موازنة عام  2020بقيمة
 1200مليار لرية لشبكة االمان
االجتماعي موزعة على  600مليار
لرية لشبكة االمان و 600مليار
لرية لباقي القطاعات ،على ان
تتم احالة مشروع قانون بقيمة
 300مليار لرية للقطاع الرتبوي.
كما اقر اجمللس اقرتاح القانون
املتعلق بسرية املصارف على
ان يتم حصر التحقيق يف هيئة
التحقيق اخلاصة واهليئة الوطنية
ملكافحة الفساد.
كما صدق اجمللس اقرتاح القانون
الرامي اىل حتديد آلية التعيني يف
الفئة االوىل يف االدارات العامة
ويف املراكز العليا يف املؤسسات
العامة معدال بشطب عبارة اعطاء
دور للوزير يف اضافة او تغيري
امساء هلذه الوظيفة .وقد عارض
نواب تكتل التغيري واالصالح
هذا االقرتاح بعد التصويت عليه
باملناداة باالمساء.
وكان الرئيس بري اكد انه
«سيتواصل مع رئيسي اجلمهورية
واحلكومة من اجل فتح دورة
استثنائية للمجلس وان ال مشكلة
يف ذلك» ،مؤكدا يف جمال آخر
ردا على النائب سامي اجلميل
ان «كرامة اي نائب من كرامة
جملس النواب وكرامة النواب
مصانة» ،الفتا اىل انه «يف املرة
املقبلة لن يتم جتاوز االوراق
الواردة وانه مت جتاوزها املرة
املاضية بسبب الكورونا» ،كما
طرح موضوع استقاللية القضاء
عند طرح السرية املصرفية
وشدد اكثرية النواب على اهمية
استقاللية القضاء.
بدأت اجللسة بتالوة امساء النواب
املتغيبني بعذر ،وهم :مصطفى
احلسيين ،اغوب بقرادونيان،
والبري منصور .ثم دعا بري اىل
الوقوف دقيقة صمت عن روح
النائب السابق املرحوم جورج
جنم ،ومت تصحيح مادي يف
قانون القنب اهلندي.
االنضمام اىل املنظمة الدولية
للهجرة
وطرح بري البند االول على
جدول االعمال املتعلق باملوافقة
على انضمام لبنان اىل املنظمة
الدولية للهجرة.
وحتدث النائب حسن عز الدين،
فقال« :ان القانون الوطين يعود
له تنفيذ اي اجراء» ،الفتا اىل
نسبة املهجرين واملهاجرين يف
العامل ،مؤكدا ان املهجرين من
سوريا شكلوا اعباء اقتصادية.
وحتدث عن موضوع توطني
املهاجرين يف البلدان اليت هم
فيها .وقال« :من املصلحة
اللبنانية املوافقة على االنضمام
اىل هذه املنظمة ،مع العلم انها
موجودة يف لبنان منذ سنوات،
لكن علينا ان نعرف ان هناك

اعباء مالية سترتتب على انضمام
لبنان اليها».
جربان باسيل قال« :انها من
املنظمات اليت تعاون معها لبنان
لتشجيع فكرة العودة .وعندما
دخلنا يف عملية االنضمام تبني
انها تسهل االندماج والتوطني،
وهذا امر حتفظنا عليه يف الفقرة
اخلاصة باملنظمة واملرفقة مبذكرة
املنظمة ،وذلك يتعارض مع
دستورنا ما يوجب معارضة هذه
االتفاقية».
حكمت ديب« :هناك ما يتعارض
مع مبدأ الدستور ،أال وهو
التوطني اضافة اىل االعباء
املالية اليت حنن بغنى عنها».
مجيل السيد« :هناك منظمة
موجودة يف لبنان UNHCR
وتوطني
دمج
وعناوينها،
الالجئني ،وباالحصاء املوجود
على موقعها ان اكرب بلد حصل
فيه نزوح يف العامل هو سوريا،
اكثر من نصفهم .النزوح السوري
موجود يف لبنان ما يعين ثلث عجز
امليزان التجاري يف لبنان».
ياسني جابر« :مشروع القانون
ورد من احلكومة وقد درسته جلنة
الشؤون اخلارجية ،بالنسبة لالعباء
املادية هي  25الف دوالر يف
السنة ،بينما املنظمة ساعدت يف
أخذ العديد من الالجئني يف لبنان.
وقال« :هذه املنظمة موجوده منذ
سنوات يف لبنان وال مانع من
املوافقة على املشروع».
غازي زعيرت« :اذا مل تقر هذه
االتفاقية ،ألفت اىل ان يكون هلا
مقر يف بعلبك اهلرمل».
علي حسن خليل« :انها منظمة
هلا دستور خاص ،واالمم املتحدة
غري معنية بها».
بالل عبد اهلل« :موضوع التوطني
او اللجوء السوري ،هناك امجاع
وطين على املوضوع .ويبقى اذا
استمرينا على هذا املنوال ارسال
اشارات دولية حنن بغنى عنها».
مروان محادة« :ال حاجة لالنضمام
اىل هذه املنظمة الدولية اليت ال
طابع أمميا هلا ،ولتبق يف عملها،
واال نستعمل هذه االمور لشيطنة
الوجود السوري .فال هذه املنظمة
وال غريها توطن السوريني،
وحنن ال لزوم الن «نهشل» ما
بقي من مساعدات للسوريني،
موضوع السوريني علينا معاجلته
على حدة».
وطرح على التصويت ومل تقره
اهليئة العامة.
وطلبت بوال يعقوبيان الكالم
بالنظام ،فقالت« :أتفهم موقفك
دولة الرئيس مبنع االوراق
الواردة ،ومن حق النواب التعبري
عن شارعهم .وأمتنى عليك اذا
كنت «تضبضب» مشاكل ،ففي
اخلارج مجاعة وحنن يف اغرتاب عن
الناس وعن التعبري عن قلقها».
بري« :مثلما انت بالعادة،

تظلمني .يف املرة السابقة طلبت
وبسبب كورونا ،الننا على عجلة،
وقد وافقت اهليئة ،واليوم مل
اطالب .وسألت عدنان ضاهر
اذا كان هناك من طلب الكالم
باالوراق الواردة فقال ال ،ويف
املرة املقبلة «تكرم عينك وحبة
مسك».
قرض االسكان
ثم طرح البند  6250املتعلق
بطلب املوافقة على ابرام
اتفاقية قرض بني اجلمهورية
العربي
والصندوق
اللبنانية
لالمناء االقتصادي واالجتماعي
للمساهمة يف متويل مشروع
االسكان (املرحلة الثانية).
وطلب سيمون ابي رميا ،بالنظام
جبلسة لالمور السياسية ،وقال:
«ما نعيشه من كارثة على
الصعيد االقتصادي بدأ منذ
قانون االسكان ،ودخلنا يف
مسلسل هو كارثة وحنن مع
مشروع القانون».
ادي ابي اللمع ،طالب «باعادة
التفاوض مع الصندوق الكوييت
لكي يؤدي القرض غرضه».
علي حسن خليل« :احلكومة عندما
ناقشت القانون ،قالت ان هذا
القرض الذي جاء اىل مصرف
االسكان عرب جملس االمناء
واالعمار وكانت االولوية يف
النقاش اعطاء املؤسسة العامة
لالسكان ،ويف وقتها وصلت
االمور إما القبول به او ان
خنسره ،ما يعين ان القرض بات
يؤمن  80باملئة ونريد ان نسمع
من احلكومة وعدا».
غازي وزني« :لدينا عدة
مالحظات عليه ،نظرا لالوضاع
االجتماعية يف البلد قيمة القرض
 300مليون دوالر ،جيب اعادة
النظر به من حيث الشكل ،فهذا
القرض بالدوالر وسداده باللرية
اللبنانية .فمن يتحمل الفرق».
حممد احلجار« :هذا قرض اسكاني
وحيرك السوق يف لبنان،
وبالتالي عندما نضخ  50مليون
دينار كوييت ما يعين ندخل ماال
جديدا حيتاجه االقتصاد ،فهو
يعزز موجودات املركزي بالعملة
وهو عبارة عن هبة مع فائدة
منخفضة .وطالب باقراره.
حسان دياب« :هذا املشروع
هو لتلبية حاجات ذوي الدخل
احملدود».
ابراهيم كنعان« :مطلوب من
احلكومة ،من خالل جملس االمناء
واالعمار ،ان تعيد البحث يف
املواصفات ،هذا القرص ينعش
الوضع االقتصادي .وانا مع هذا
القرض».
حممد خواجه قال« :لو ان اتفاقية
القرض حصلت مع املؤسسة
العامة لالسكان لالعفاء من
التسجيل ،خصوصا ان القرض
من اجل الشرائح الفقرية» .ودعا
اىل املوافقة عليه الن هناك فرتة

مساح.
عاصم عراجي :طلب الكالم
بالنظام ،فقال« :ان جدول
االعمال يتضمن قوانني درست
يف اللجان .ويف جلنة الصحة
درسنا قوانني طبية ذهبت اىل
جلان اخرى ومل حتل اىل اهليئة
العامة».
فرد بري« :هذا نص بالنظام،
وآخر من غري النظام».
وتابع عراجي« :جيب ان يكون
العامة
للمؤسسة
القرض
لالسكان».
أسامة سعد« :جلنة املال وضعت
اسئلة وفق اي سعر سوف تسحب
االموال ،وهذه االجوبة علينا ان
نأخذها من احلكومة واسأل :ما
هو العدد القرتييب للمستفيدين
فمن يف الدولة راتبه خيوله ان
يفيد من هذا القرض ومل نر من
احلكومة اي تقرير عن املرحلة
االوىل فاين السياسة االسكانية
للحكومة ونبقى نرقع ،وهذا
القرض ال يفيد منه اال زهاء 3
االف على األكثر».
حسن عز الدين« :هذا القرض
أتى بالعملة الصعبة امر جيد وعلى
احلكومة اعداد خطة اسرتاتيجية
لالسكان .فهناك اكثر من 15
جهة تعطي قروضا اسكانية
على مستوى االجهزة العسكرية
واالمنية .صحيح حنن نرقع».
وسأل« :من يتحمل فرق سعر
صرف الدوالر؟» ،وقال« :جيب
فتح حوار مع اصحاب القرض.
صحيح ان  80يف املئة من
املستفيدين منه هم من ذوي
الدخل احملدود».
االن عون« :علينا ان نشرع
ونعرف تبعات ما حنن نقوم
به .لذلك علينا ان حندد سعر
الصرف وخصوصا ان القرض
هو باللرية اللبنانية .فلم يعد يف
االمكان الدعم كما يف السابق
النه سيكون من جيوب الناس»،
وطالب وزارة املال بـ»حسم
املوضوع».
ياسني جابر« :حنن يف جلنة
الشؤون اخلارجية مل نوافق عليه،
ليس ألننا ضده ،بل ألن هناك
اسئلة .اصحاب الشان تغيبوا عن
اجللسة ومل حنصل على اجوبة،
فهل يعقل ان نقر قانونا وال
نعرف اسعار الشقق؟».
وزير الشؤون االجتماعية« :حنن
يف صدد درس اخلطة االسكانية.
اما بالنسبة اىل مصرف االسكان
وما حتدث عنه النواب فهي
قيد املراجعة» .ولفت اىل ان
«الفروقات املالية عند وزير
املال».
علي حسن خليل« :ان اقرار
القانون جيد والشروط املالية
وهذا املوضوع سننظر فيه مع
مصرف لبنان اي الفروقات
املالية».

وطلب بري تأجيله اىل ما بعد
الظهر لتلقي اجلواب.
ميشال معوض« :اهلبة اليت تأتي
من اخلارج او القرض هو بالعملة
الصعبة يوضع يف مصرف لبنان
ويعطى باللرية اللبنانية .اخلسارة
هي بالفروقات باللرية».
سامي اجلميل« :حنن امام كارثة
انقادية واجتماعية كبرية وعلى
جدول اعمالنا مشاريع يفرتض
ان تقدم خبطة شاملة ومتكاملة
وحتدد يف خطة احلكومة .انطالقا
من هنا كنت امتنى ان تقدم
احلكومة خطة تناقش يف اجمللس
وتكون هذه االقرتاحات يف سلة
كاملة ،وخصوصا ان هناك
اقرتاحات متناقضة يف ما بينها.
واذا مسسنا جبدول االعمال
باملفرق سنندم عليه».
وسأل« :هل تعترب دولة
الرئيس ان «حقنا (نساوي) هنا
رصاصة» حنن نتعرض نوابا وغري
نواب حلملة تشهري وختوين وعنف
تطاول احزابنا وجزءا كبريا من
اجملتمع الذي حنن فيه .هل تقبل
ان توضع صور نواب يف مواقع
التواصل «حقهم رصاصة»؟».
بري :اعضاء اجمللس النيابي
كرامتهم من كراميت وكرامة
اجمللس ككل».
وتابع اجلميل :ال كرامة للناس ما
دام هناك أناس يالحقون بسبب
بوست على وسائل التواصل
والبلد ينهار وحنن ممنوعون من
مناقشة الوضع االقتصادي».
مشروع فتح اعتماد ب 1200
مليار
ثم طرح بري مشروع القانون
املعجل املتعلق بفتح اعتماد
اضايف يف موازنة .2020
وقال ابراهيم كنعان« :ان هذا
املشروع درسناه يف جلنة املال
وهو ضروري ومت اقراره النه
مفيد يف هذه املرحلة».
هادي ابو احلسن« :هذا املشروع
يشكل ضرورة ،ولكن ال بد من
تسجيل بعض املالحظات وهي
انه يرتب دينا اضافيا على لبنان،
واملشروع هو  1200مليار واقرتح
ان تضع القطاعات املذكورة
برناجما واضحا من القطاعات يف
املشروع».
بهية احلريري :حنن ،ومنذ فرتة،
نرى انهيارات متتالية .واالنهيار
االكرب هو يف قطاع التعليم.
وحنن اليوم امام فتح اعتماد ب
 1200مليار .وامتنى ختصيص
مبلغ  300مليار للتعليم اخلاص
وانقاذ السنة الدراسية املقبلة
وخصوصا اننا ننتظر نزوحا من
اخلاص اىل الرمسي.
انوراخلليل« :جيب ان ننطلق يف
هذه الفرتة يف ما هو واقع احلال
املالي واالقتصادي ،والوضع
االنساني وارد عند اجلميع1200 .
مليار هو رقم غري موجود يف بند

الواردات ،ليست هناك واردات
بل ستكون واردات منخفضة جدا.
لذلك جيب ان يكون هناك موقف
وهو رفض لزوم ما ال يلزم».
جورج عقيص توقف عند الواردات،
وقال« :حنن ذاهبون اىل طباعة
عملة .املادة االوىل مناقضة
للمادة الثانية .وكل املؤسسات
الصناعية يف حالة تعسر فما هي
املعايري اليت ستوضع كما يف
القطاع الزراعي .واقرتح ابقاء
مبلغ  1200مليار وان حنصصه
لالسر االكثر فقرا».
اكرم شهيب« :حنن ككتلة مع
كل الدعم وكل القطاعات ،لكن
ال بد من بعض املالحظات الخذ
كل ذي حق حقه .امامنا مشروع
عبارة عن  7اسطر وال نعرف اذا
كنا نستطيع توفري  1200مليار أو
ان هناك اموال يف املوازنة».
وسأل« :كيف ستوزع االموال
الصناعية
القطاعات
على
والزراعية وغريها ممن يذكرهم
املشروع».
وطلب «حتديد انفاق املال»
وأيد كالم بهية احلريري ،وقال:
«ذاهبون اىل كارثة يف املوضوع
الرتبوي وهناك مؤسسات تربوية
عريقه ستغلق ابوابها».
مروان محاده ايد ما قاله شهيب
وما اقرتحته احلريري ،وقال:
«هناك قطاعات حمتاجة مثل
الصحة والصناعة والزراعة».
ولفت اىل ما ورد على لسان
بعض الزمالء «لناحية طبع
االموال» ،وطالب بفتح دورة
استثنائية بدءا من شهر حزيران،
وقال« :اطالب فخامة الرئيس
ودولة الرئيس عندما تفتح
الدورة ان يقول لنا وزير املال ما
هو وضع الواردات خالل االشهر
اخلمسة االوىل ،وامتنى ان تكون
لدينا صورة كاملة اليرادات
الدولة ونفقاتها خالل االشهر
املاضية وضروري للجنة املال
ولعمل احلكومة .واذا مل تفتح
الدورة امتنى عليك اخذ تواقيع
النواب».
بري« :ال لزوم لذلك وسأتكلم
مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس
واعتقد ان ال مشكلة».
دياب« :هدف املشروع انه
يشكل شبكة االمان االجتماعي
واملستفيدون منه هم اكثر
من ربع مليون عائلة ،وبالتالي
تفاصيل اخلطة وزعت على
اللجان .واؤكد للنائب شهيب
الذي قال ان التجربة السابقة
غري ناجحة ،امنا اؤكد له انها
كانت ناجحة وأدعم واوافق ما
قالته السيدة بهية بتخصيص
 300مليار على ان تضاف اىل الـ
 1200مليار .وحنن يف حاجة اىل
دعم القطاع اخلاص واملدارس
اجملانية اخلاصة نضعها جانبا
النها تستفيد يف االساس».
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لـبنانيات
الياس بو صعب« :علينا ان
نشمل قطاع الرتبية يف املشروع،
اذا متكنا من زيادة املبلغ ،واؤيد
ما قالته السيدة احلريري».
قاسم هاشم« :هذا املشروع
اكثر من ضرورة يف ظل
االوضاع االقتصادية شرط عدم
االستنسابية .وأمتنى ان تكون
املعايري واضحة يف طريقة توزيع
املساعدات وخصوصا ان جمتمعنا
حتول اىل جمتمع زراعي».
بري« :حنن يف نهاية الدورة
العادية وانا افسح اجملال
للحديث امام النواب».
انطوان حبشي« :حنن نطلب
 1200مليار يعين ان علينا قبل
ذلك ان نلحظ القطاع الرتبوي
الذي هو يف ازمة ،امتنى ان
تستكمل اجللسات وقد تقدمنا
بأسئلة اىل احلكومة».
جربان باسيل« :أنا مع زيادة 300
مليار للقطاع اخلاص .وعلينا ان
نعرتف بان ال ايرادات.
بري« :حنن كمجلس ال ميكننا ان
نزيد  1200مليار لرية عبارة عن
 300مليون دوالر ،واليوم علينا
اال خنسر الفرصة».
نعمة افرام متنى على احلكومة
ان «تطبع امواال» ،ولفت اىل
ان «االستشفاء ينهار والقطاع
اخلاص ينهار ،وامتنى وضع خطة
هلذا املوضوع».
حسن فضل اهلل« :حنن نوافق
على هذا املشروع» .وطرح
تعديالت على املشروع.
عدنان طرابلسي« :االكثرية
الساحقة حباجة اىل دعم مادي،
وأقل ما ميكن ان ندعم هذه
الطبقة من املهم جدا اقرار هذا
املشروع اليوم».
طوني فرجنية« :التشريعات
احلكومية ،اذا أخذنا قرضا،
أقرتح ان يكون حمددا للعائالت
االكثر فقرا .واقرتح ان يكون
 400او  5000مليار للقطاع
التعليمي ،نساعد االن التالميذ.
حنن سنصوت على هذا املشروع
بكل تفاصيله».
ياسني جابر« :االحتاد االوروبي
استدان لكي ينشط االقتصاد،
حنن حباجة اىل رزمة أخرى ،االعباء
كبرية على املؤسسات ،فالفوائد
املصرفية عليها مرتفعة».
علي حسن خليل« :هذا االتفاق
ضروري وفق التوجه الذي
رسم له ،من دون تردد الكل
امجعوا على ان  600مليار جيب
ان توزع ،وال  600مليار اخرى
لن يستفيد منها االقتصاد او
املؤسسات الصغرية .امتنى
اعادة النظر بالتوزيع لنقل ال
 600مليار يعاد النظر بتوزيعها
على القطاع وطريقة استخدامها.
وأيد اقرتاح النائبة بهية احلريري
للقطاع الرتبوي الرمسي ،سيقرتح
أقله حواىل  150الف يف ظل
الضائقة».

وزير الرتبية والتعليم العالي
طارق اجملذوب ،قال« :من
مساعدة
قانون
القوانني،
املدارس ،اقرتاح قانون لتقديم
مساهمة مالية عن كل متعلم،
ونصوص مقرتحة العفاء املدارس
اخلاصة من بعض الرسوم .يد
اهلل مع اجلماعة لتكن السلطتان
التنفيذية والتشريعية يدا واحدة
النقاذ الرتبية».
وزير الزراعة عباس مرتضى:
«القطاع الزراعي يصل اىل وضع
صعب ليس لدينا انتاج بذور او
امسده ،حنن نؤكد ان من الواجب
دعم املزارعني يف لبنان ،متمنيا
ان يكون هذا الدعم هبة.
وزير الصناعة عماد حب اهلل:
«جمموع االموال للصناعيني 440
مليار لرية».
الرئيس جنيب ميقاتي« :نرى
تناقضا ،مشروع  1200مليار
يقطع دون آلية ودون مراقبة،
وال احد ينكر ان هناك فقرا،
اعتقد ان هذه املشهدية اليت
نراها ونطبع هي مشهدية خاطئة،
جيب ان تكون ال  1200مليار
ضمن آلية واضحة».
وزيرة الدفاع الوطين زينة عكر:
«وضعنا آلية ونعرف كيف توزع
االموال ووزعناها .هناك 75
الف عائلة ستنقل ابناءها من
مدارس خاصة اىل رمسية .دعم
املدارس الرمسية واخلاصة اذا
ممكن ان نزيدها على املشروع،
ثم نعود وندرسه مع جلنة الرتبية
يف اجمللس النيابي .اتفقنا مع
االحتاد االوروبي على وضع
دراسة عن املدارس ،نتمنى
ان تكون هبات 5 .و 10مليون،
قرض من البنك الدولي ،لشراء
بذور وامسدة فنستطيع ان
نساعد حواىل  30الف مزارع.
وبالنسبة للقطاع الصحي ،هناك
 1200مليار موجودة يف وزارة
الصحة» ،مشرية اىل «اننا قدمنا
خطة متكاملة».
رئيس احلكومة حسان دياب:
ال  600مليار لدعم شبكة االمان
االجتماعي 300 ،مليار لتحصني
الصناعة 1300 ،مليار لدعم
املزارعني 300 ،مليار لدعم
احلرفيني .حنن مع وضع معايري
واضحة وشفافة».
وطرح املشروع على التصويت،
فصدق على أن يأتي مبشروع
خاص ال  300مليار املتعلقة
بالرتبية.

التعيينات

وطرح اقرتاح القانون الرامي
اىل حتديد آلية التعيني يف الفئة
االوىل يف االدارات العامة ويف
املراكز العليا يف املؤسسات
العامة.
جورج عدوان اكد اهمية هذا
االقرتاح والكفاءة يف هذا
املوضوع ،الفتا اىل ان «هذا
االقرتاح خطوة مهمة حنو حترير
املوظف من االستتباع ،وهو
ضروري لالصالح».
حسن فضل اهلل أعلن ان الكتلة
ستسري بهذا االقرتاح اذا اخذ

املتعلقة

وان يكون النشر على الواب
سايت».

بوال يعقوبيان متنت التصويت
على االقرتاح.

قانونية

ومنها
مبالحظاتنا،
بصالحيات الوزير.

الياس حنكش« :االدارة حتتاج
اىل اعادة هيكلة» .وطرح جمموعة
من املالحظات.
بالل عبد اهلل« :اعتقد ان اي
سلطة سياسية لن تلتزم ستبقى
تعني وفق احملاصصة .نلفت نظر
احلكومة اىل قانون املوظفني.
فال جيوز ان نبقى اسرى نظام
موظفني منذ سنة  .1959درجت
العادة ان اي سلطة سياسية
تعني الفئة االوىل من خارج
املالك .واالساس االولي اجراء
امتحانات يف جملس اخلدمة
املدنية ويرتقى .نقول له ،انت
لن تعني يف الفئة االوىل وأحببت
ان الفت النظر».
فريد اخلازن أثار مسألة التعيينات
والتشكيالت القضائية ،معتربا
انه «من االفضل الغاء استنسابية
الوزير يف االقرتاح».
جهاد الصمد تناول موضوع
«الوزير
وقال:
الكفاءة،
املختص يشارك يف كل االلية.
دور الوزير حمفوظ ضمن االلية
املوضوعة ،جيب ان نصل اىل
مرحلة يكون هناك وضوح يف
موضوع آلية التعيينات».
نعمة افرام قال« :هذا القانون
مطلوب منذ زمن ،وجملس الوزراء
جمرب ان يعتمد االلية».
نهاد املشنوق« :يف االدارة كثري
من الناس».
الرئيس سعد احلريري« :بالنسبة
هلذا االقرتاح ،اما ان نعمل حسب
االصول او ال .وطاملا هناك
خمالفة دستورية ،حنن نريد ان
حنسن االداء يف الدولة .هناك
شبان وشابات يف االوىل لديهم
كفاءات ،وااللية اليت كانت
تطبق ،اذا كان الوزير ال يريد
فالنا «يطريه» من املسابقة .اما
ان نسحب يد السياسة من الفئة
االوىل او ال نناقش املوضوع
ونزايد على بعض .وانا مع ان
تكون هناك جلنة لديها صالحية
كاملة ،وجملس الوزراء خيتار
واحدا من الوزراء ،والوزير يضع
من يريد».
اضاف« :أمتنى ان مير االقرتاح
وفق االصول ،مثل قصة ال
 1200مليار .يف النهاية حنن
نطبع االموال ،لذلك لنعمل االمور
على اصوهلا ،وااللية اليت حصلت
يف عهد الوزير فنيش يف حكومة
السنيورة جيب ان تعمل االمور
على اصوهلا ،واال سنخرج وكل
واحد سيزايد على الثاني».
وزير التنمية االدارية دميانوس
قطار« :القانون املطروح يعكس
االلية ،ال شك انها آلية تساعد
يف التعيني وال حتسم التعيني.
جورج عدوان« :كل الزمالء مع
االلية ،ولكنهم يشتكون انهم
تركوا دور الوزير .اقرتح شطب
«ان يطبق الوزير بتغيري االمساء،

آلية

عبد الصمد:
دستورية
وزيرة االعالم منال عبد الصمد:
«أعترب ان هذه اآللية قانونية
ودستورية ،النها تراعي املساواة
وومبدأ العدالة الننا خنتار االكفأ
ونراعي املادة  95من الدستور،
وجيب ان تشمل كل املرافق يف
الدولة مبا فيها تلفزيون لبنان.
وجيب ان نراعي املادة  95من
الدستور اىل حني الغاء الطائفية
السياسية ،ونستطيع اختيار
االكفاء من كل طائفة .خنصص
يف كثري من املرات وظيفة
للطائفة وان يكون لدى الوزير
عالمات اضافية».
وطرح اقرتاح االبعد املدى،
وسقط اقرتاح عدم دستورية
االقرتاح.
وطرح تعديل على املادة الثانية،
فصدقت على ان تكون من داخل
االدارة .كما شطب موضوع
اعطاء دور للوزير يف موضوع
تغيري االمساء او االقرتاح.
على
الرابع
البند
وطرح
التصويت ،التعيينات يف الفئة
االوىل باملناداة باالمساء كما
طالب النائب جربان باسيل
وصدق معدال.

الرسوم القضائية

وانتقلت اهليئة العامة ملناقشة
اقرتاح القانون الرامي اىل
تفسري بعض احكام املادة 67
من الرسوم القضائية ،فشرح
النائب مسري اجلسر قانون
الرسوم القضائية الذي يفرض
اثنني ونصف يف املئة من
الرسوم .فصدق.

رفع السرية املصرفية

ثم طرح على النقاش اقرتاح
القانون املتعلق برفع السرية
املصرفية.
بوال يعقوبيان :هو من القوانني
االساسية ،ولكن هناك بعض
املسائل املتعلقة باالشخاص
الذين يتعاطون بالشأن العام،
حيث مت ادخال بعض البنود.
وانا لست ضدها ولكن ميكن
ادخال اشخاص اخرين واضيف
عليها اصحاب املصارف ورؤساء
جمالس االدارة».
ابراهيم كنعان ،اوضح ان 4
اقرتاحات تقدم بها النواب
(يعقوبيان ،السيد ،تكتل لبنان
القوي ،سامي اجلميل) مت دجمها
باقرتاح واحد ،بعد جلسات
طويلة .فاملوظف العمومي يف اي
موقع يف املؤسسات الدستورية
ترفع عنه السرية املصرفية أمام
هيئة التحقيق اخلاصة املخولة يف
حال لديها اثباتات.
اذا اردنا مكافحة الفساد ،ولبنان
عضو يف اكثر من منظمة دولية
يف هذا االطار ،وهناك مطالبات
شعبية .واذا اردنا الذهاب يف
هذا االجتاه جيب ان حنضره يف
قضايا الفساد .اذا هذا االقرتاح
مرتبط بالفساد».
جورج عقيص :كان هناك اتفاق

ضمين ومل نعمل به حتت الضغط
الشعيب ،وهذه ليست املرة
االوىل اليت نتحدث فيها عن
السرية املصرفية .ويف قانون
مكافحة تبييض االموال أعطيت
هيئة التحقيق صالحية يف هذا
املوضوع ،وايضا اهليئة الوطنية
ملكافحة الفساد .اذا هذا القانون
واجب لتحديد الشخص الذي ال
تسري عليه السرية املصرفية.
واشار اىل مضمون املادة 35
من سرية املصارف اليت تتحدث
عن حسابات مرقمه ،فال جيوز ان
نلتف على قانون سرية املصارف
وعلى ما حنن بصدد مناقشته».
الوزيرة ماري كلود جنم:
«هناك صياغة غري دقيقة يف
هذا االقرتاح» .واقرتحت بعض
التعديالت عليه.
بالل عبد اهلل« :علينا ان خنتار
اي نظام اقتصادي لدينا ،هل
هو نظام حر .هذا النظام املتفلت
من كل رقابة ،لكن مبا اننا مل
نغري الدستور حنن نتوجس
باملمارسة من الكيدية والتشفي،
وقد مورس ذلك سابقا ،وحنذر
من ان هذا موضوع حساس.
هذا االقرتاح موجه للعاملني
يف القطاع العام ،لكن ال جيوز
ان يكون سيفا مصلتا ويبقى
ان تنحو السلطة السياسية عن
السلطة القضائية».
سامي اجلميل« :تقدمنا بهذا
االقرتاح مع سلة اقرتاحات،
مع قانون االثراء غري املشروع
واستعادة االموال .وأهم شيء
هو استقاللية القضاء ،وبرأيي
ان استعمال هذا القانون
الغراض سياسية ميكن ان يكون
له فتاكة للنظام االمين لذلك
نقول باستقاللية القضاء».
حسن فضل اهلل :هناك ما
سيؤدي اىل افراغ القانون من
حمتواه ،هيئة مكافحة الفساد
والتحقيق اخلاص هلما احلق،
القضاء ال ميكن ان حياسب
الوزير ،هناك  3مليون دوالر يف
املركز ،والقضاء ال يعرف كيف
صرفوا».
الرئيس بري« :استقاللية القضاء
تؤمن كل شيء».
فضل اهلل« :القضاء ادعى على 3
وزراء سابقني ،وال ميكن حتويلهم
اىل جملس القضاء االعلى».
طارق املرعيب« :ما يهمنا احلد
من الفساد واملشاكل اليت حنن
فيها وان يكون القانون عادال
وان يشمل جمموعة كبرية اشارت
اليهم زميليت يعقوبيان» .وطالب
بتعديل الغرامة وبالتعويض
املعنوي.
واشار مجيل السيد اىل «التوقيف
الذي طال بعض االشخاص
وادى اىل اهانتهم بتوقيفهم ثم
اخالء سبيلهم من قبل النيابات
العامة».
بري« :سوف اشطب الكالم
واجمللس النيابي جيب ان حيرتم
القضاء».
السيد« :مل اتعرض الحد ،هناك

ما ميس كرامتنا».
ميشال معوض« :النقاش يف
اجمللس وكأنه يف كل قانون
سوف حنل الفساد ،واحلل هو
بوجود منظومة متكاملة تصل اىل
اجمللس ثم يصار اىل النقاش
فيها ،وما حيصل هو تكليف جلنة
فرعية واقرتح نصا متكامال».
انور اخلليل« :هناك مالحظات
عديدة اعطيت ،وما يهمنا ان
ال يستعمل هذا القانون الذي
نريده شفافا ،اي ان يصبح اداة
فالتة من خالل الدخول اىل عملية
السرية املصرفية ،فمن دون
قضاء مستقل هنالك مشكلة».
وائل ابو فاعور« :كان كمال
جنبالط يقول ان املؤسسات
تقوى بتطهري نفسها ،رفع
السرية املصرفية اعتقد انه
ليس من عاقل يستطيع ان
يرفض هذا االمر ،وببساطة ألن
السياسي مدان وكل عاقل من
السياسيني عليه ان يسعى لكل
ما يربىء ساحته وذمته واسال
وزيرة العدل سؤال بريء».
بري« :انت تسأل سؤاال بريئا؟.
وتابع ابو فاعور« :اين اصبحت
التعيينات القضائية؟ واين
اصبحت محلة التطهري القضائي؟
فهل هناك فعال محلة تطهري
الثالث
والسؤال
قضائي؟
ازاء هذا الواقع يف القضاء ما
هي يا معالي الوزيرة واسأل
لالستفسار ،ما هي ضمانة
املشمولني يف القانون ورؤساء
اجملالس
واعضاء
البلديات
اجملالس
وضمانة
البلدية
االختيارية ،ونسال كيف يتم
اطالق عامر الفاخوري والدوس
على القضاء ،وخرج الفاخوري من
السجن حرا بريئا ،وهل لنا ان
نذكر الفيول املغشوش وبتوجيه
االتهامات بتوجيه سياسي معني.
وهل لنا ان نذكر بالضغوطات
على القضاء ومبشهد احد وزراء
العدل السابقني يرفع مساعة
اهلاتف ويقول «بدي حكم على
ذوقك» على احدى الشاشات».
وابدى اغوب ترازبان بعض
املالحظات الشكلية املتعلقة
باالقرتاح.
ايهاب محادة طالب بتوضيح
«كلمة استثناء كما وردت يف
النص واليت تشمل احلسابات».
ابراهيم كنعان« :الزمالء الذين
حتدثوا عن استقاللية القضاء
فأي قانون ال نشكو منه وهذا
القانون ملك اجمللس النيابي
وهو عبارة عن جمموعة اقرتاحات
دجمت يف اقرتاح واحد وااذا كان
هناك تعديالت فال مانع».
بري« :انا رفعت عند كاتب
العدل السرية املصرفية منذ
مثانية اشهر عين وعن زوجيت
واوالدي».
وصدق معدال على ان حيصر
التحقيق باهليئة الوطنية ملكافحة
الفساد وبهيئة التحقيق اخلاصة.
ثم رفع بري اجللسة اىل السادسة
مساء.
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لـبنانيات

جتمع العلماء ندد باالنتهاكات الصهيونية
املتكررة للحدود ورفض العفو عن العمالء
واالرهابيني التكفرييني

عقدت اهليئة اإلدارية يف «جتمع
العلماء املسلمني» اجتماعها
األسبوعي ،أمس األول اخلميس
ودرست األوضاع السياسية
يف لبنان واملنطقة ،واصدرت
بيانا لفتت فيه اىل ان «قوات
العدو الصهيوني تستمر يف
انتهاكاتها املتكررة للحدود
اللبنانية  -الفلسطينية ،وكان
آخرها باألمس يف بلدة عيرتون
واليوم يف منطقة خلة احملافر
جنوب بلدة العديسة ،وألقت
قنابل صوتية ما يعد خرقا
سافرا لقرار األمم املتحدة 1701
وسط صمت دولي ،فلم نسمع
من االمني العام لألمم املتحدة
أي انتقاد للكيان الصهيوني
عن هذه اخلروقات ،بينما نراه
أمام أي خلل على اجلهة اللبنانية
يبادر اىل االستنكار واإلدانة».
أضاف البيان« :وسط هذه
االنتهاكات للسيادة اللبنانية
نسمع بعض أصوات النشاز
الداخلية اليت وصلت فيها
الوقاحة إىل حد تبين أعمال
عمالء الصهاينة والدفاع عنهم
والدعوة اىل العفو عنهم
ليعودوا وميارسوا عمالتهم
للعدو الصهيوني ويرتكبوا
جرائمهم من جديد».
وتابع« :إننا يف جتمع العلماء
املسلمني أمام هذا الواقع،
نستنكر االنتهاكات الصهيونية
األخرية للحدود اللبنانية ونطالب
الدولة برفع شكوى عاجلة
اىل جملس األمن إلدانة هذه
االنتهاكات ،وينوه باملواجهات
اليت قام بها األهالي ملنع
الصهاينة من إكمال أعماهلم،
ويدعو املقاومة واجليش اىل
درس خطوات عملية متنع العدو
الصهيوني من تكرار انتهاكات
كهذه».

وأكد التجمع «رفض العفو عن
العمالء الصهاينة الذين شاركوا
قتل مقاومني أو أسرهم أو
انتهاك حرماتهم ،وكذلك العفو
عن اإلرهابيني التكفرييني
الذين لوثت أيديهم دماء
املواطنني واجليش ،ويعترب أن
عفوا كهذا هو انتهاك للقيم
الوطنية واإلنسانية ،وإذا خرينا
بني قانون عفو يشملهم أو ال
قانون فإننا نفضل عدم إصدار
قانون كهذا».
ودعا احلكومة اىل «اختاذ
اإلجراءات الضرورية ملنع تفاقم
الوضع االقتصادي وجلم ارتفاع
الدوالر ومتكني املواطنني من
سحب ودائعهم ،وضرورة احلد
من ارتفاع األسعار ومراقبة
أمام
وسوقهم
احملتكرين
العدالة وإنزال أشد العقوبات
يف حقهم».
ونوه بـ «العملية العسكرية ضد
قوات االحتالل األمريكية يف
دير الزور ما أدى إىل مقتل
 3جنود أمريكيني» ،مؤكدا أن
«هذه القوات هي قوات احتالل
وال حل معها سوى باملقاومة،
واحلل الوحيد أمام هذه القوات
ومجيع القوات األجنبية اليت
دخلت من دون موافقة الدولة
السورية هو االنسحاب غري
املشروط من سوريا».
وهنأ التجمع الدكتور حممد
باقر قاليباف على «انتخابه
رئيسا للدورة الـ  11جمللس
الشورى اإلسالمي» ،متمنيا
له التوفيق ،ونوه ب»إجنازات
سلفه الدكتور علي الرجياني»،
وهنأه ب»املوقع اجلديد الذي
عينه فيه اإلمام القائد آية اهلل
العظمى مساحة السيد علي
خامنئي» ،متمنيا له «التوفيق
يف مهماته اجلديدة».

الدميقراطي اللبناني عن إشكال الفوارة :عدم
حماسبة الفاعلني يعزز التفلت األمين يف املنطقة
أشارت دائرة الشوف يف
احلزب «الدميقراطي اللبناني»
يف بيان ،إىل أن «اإلشكال
الذي حصل يف بلدة الفوارة -
الشوف ،قد يكون إشكاال فرديا
بالفعل وال تقف خلفه أية أسباب
سياسية أو طائفية ،إال أنه
مرفوض بالشكل واملضمون.
كما هي مرفوضة كل أنواع
واإلستفزازات
اإلشكاالت
اليت حتصل يف هذا السياق،
وعدم حماسبة الفاعلني يعزز

بشكل مباشر التفلت األمين يف
املنطقة».
وشكرت الدائرة «مطران صيدا
ودير القمر للموارنة مارون
العمار دعوته الجتماع عقد يف
البلدة ومتابعته للموضوع حلظة
بلحظة».
وطالبت «األجهزة القضائية
واألمنية املختصة بالقبض
على الفاعلني واإلقتصاص
منهم منعا لتكرار أية أفعال
مشابهة».

الريس زار مشعون موفدا من جنبالط وتأكيد
مشرتك على وحدة اجلبل

زار مستشار رئيس احلزب
رامي
اإلشرتاكي
التقدمي
الريس موفدا من رئيس احلزب
وليد جنبالط ،امس االول،
رئيس حزب الوطنيني األحرار
دوري مشعون يف البيت
املركزي للحزب يف السوديكو،
حبضور أمني الداخلية يف حزب
األحرار الدكتور رميون مرهج.
ونقل الريس إىل مشعون حتيات

جنبالط وتقديره» ملواقفه على
الصعيد الوطين والسياسي»
مثمنا «حرصه الدائم على
العيش املشرتك واملصاحلة يف
اجلبل».
وكان تأكيد على «العالقة
املميزة اليت تربط بني احلزبني
واستمرار التنسيق والتعاون
بينهما ملا فيه مصلحة اجلبل
والوحدة الوطنية ولبنان».

احلريري بعد اجللسة التشريعية :رفع
السياسيني يدهم عن التعيينات امر جيد وقانون خطوة اوىل جدية باجتاه مكافحة الفساد
العفو ينصف جزءا كبريا من الناس
واالنتصار للبنان الستعادة الثقة
كنعان بعد اقرار رفع السرية:

حتدث الرئيس سعد احلريري
إىل الصحافيني ،عقب مشاركته،
ظهر امس االول ،يف اجللسة
التشريعية جمللس النواب يف
قصر األونيسكو ،فقال:
«بداية ،أود أن أشكر الرئيس
نبيه بري على هذه اجللسة ،وحنن
جاهزون دائما خلدمة هذا البلد،
خاصة بسن القوانني اليت تسمح
للمواطن اللبناني بأن تكون لديه
شفافية وحتسني وضع الدولة
وطريقة العمل فيها».
اضاف« :اليوم هناك عدة
قوانني مهمة مقرتحة ،والبعض
يف اإلعالم اعتقد أن كالمي عن
موضوع التعيينات يعين أنين
ضده .أنا مع أن نقوم بالعمل
بالشكل الصحيح .اليوم صوتنا
مع قانون آلية اختيار املوظفني
للفئة األوىل .بالتأكيد هناك
البعض ممن سيطعن بهذا
القانون ،ألنه يطمح دائما يف
تعيني األشخاص بالطريقة اليت
يريدها ،لكن أفضل ما ميكن أن
حيدث يف الدولة هو أن ترفع
القوى السياسية يدها عن هذه
التعيينات ،وهذا أمر جيد ،وأنا
أؤكد أن كتلتنا تسري بهذا
املوضوع وهي مستمرة فيه .من
هنا أشكر النائب جورج عدوان
على هذا االقرتاح وأمتنى أال يتم
الطعن به».
سئل :هل تتهم من يصوت
اليوم ضد هذا القانون بأنه مع
احملاصصة بالتعيينات؟ وهل
تعترب التيار الوطين احلر مع إبقاء
احملاصصة يف التعيينات؟
أجاب« :كال ،التيار الوطين احلر
يريد كل البلد».
سئل :هناك من يطالبكم
بتوسيع دائرة املستفيدين من
قانون العفو ،وال سيما مثل أبناء
جبل حمسن وباب التبانة من أجل
طي هذه الصفحة من التجاذبات
السياسية اليت كانت قائمة؟
أجاب« :من املؤكد أن قانون
العفو ينصف جزءا كبريا من
الناس ،وهذا القانون مهم جدا
بالنسبة إلينا ،ألن هناك بالفعل
أشخاصا مظلومني ،وأشخاصا
دخلوا إىل السجون بأحكام
فظيعة .فعلى سبيل املثال،
هناك ولد بعمر ال 15سنة صدر
حبقه حكم إرهاب ألنه كان يلعب
على «بالي ستايشن» وتلقى
رسالة من أحد األشخاص من

«داعش» .فهل هذا مقبول؟ كان
يفرتض بشخص كهذا أن يذهب
إىل سجن األحداث منذ البداية
وليس أن تتم معاملته بهذه
الطريقة .هناك مئات من هؤالء
األشخاص ،وهناك غريهم ممن
جيب أن يتم العفو عنهم ،خاصة
وأنه كانت هناك اضطرابات يف
األعوام  2014و 2015و،2016
وكان البلد ككل يعيش حالة
عدم استقرار أمين .لكن مع
ذلك ،البعض حياول أن يصور
هذا املوضوع وكأننا نريد أن
خنرج من السجن جمرمني وقتلة
وهذا ليس مبتغانا .مبتغانا أن
خنرج من السجن أشخاصا رمبا
بقوا مسجونني لسنوات دون أن
تتم حماكمتهم أو أن يذهبوا إىل
احملكمة».
سئل :أال تتحملون كتيار
مستقبل وكحكومة سابقة عدم
إقرار قانون العفو العام يف
السابق ،رغم أنكم وعدمت الناس
بذلك ،واآلن حني أصبحتم يف
املعارضة بتم تطالبون به؟
أجاب« :ليس هذا ما حصل.
حنن حاولنا أن نعد قانونا للعفو
بإمجاع اجلميع .فال ميكن إقرار
قانون عفو من دون توافر
األصوات املطلوبة .ما الذي
يفيد تيار املستقبل إن صوت
لصاحل قانون عفو دون أن مير.
علينا أن نؤمن أكرب عدد ممكن
من األصوات لكي منرره يف
جملس النواب ،وإن شاء اهلل مير
اليوم».
سئل :هل توافق كتلة املستقبل
على هذه الصيغة من القانون؟
أجاب« :هناك صيغة من هذا
القانون سنوافق عليها».
سئل :صوبت اليوم على التيار
الوطين احلر والوزير جربان
باسيل.
أجاب« :أنا ذكرت التيار الوطين
احلر ومل أذكر جربان باسيل».
سئل :لكن البعض يقول أين
كان تيار املستقبل من احلكم
طوال السنوات املاضية؟
أجاب« :إذا أردمت حتميل احلريرية
السياسية مسؤولية ثالثني سنة
من احلكم ،افعلوا .وإذا أردمت
حتميل سعد احلريري املسؤولية،
افعلوا ،لكن الناس يعرفون
احلق على من ،والناس يعرفون
ما الذي حصل يف البلد ،ونقطة
على السطر».

وصف رئيس جلنة املال
واملوازنة النائب ابراهيم كنعان
«اقرار قانون رفع السرية
املصرفية باخلطوة اجلديدة
واالستثنائية لتعزيز الشفافية
وقد اعطى اجمللس النيابي
اشارة جدية مبكافحة الفساد».
واكد كنعان ان «القانون ال
يأتي خبلفية سياسية ،خصوصا
انه يدمج ما بني  4اقرتاحات
مقدمة من تكتل لبنان القوي
والنواب سامي اجلميل وبوال
يعقوبيان ومجيل السيد ،وقد
قمنا بعمل جدي يف اللجنة
االقرتاحات
لدمج
الفرعية
واخلروج بصيغة تؤدي الغرض
املطلوب».
واعترب ان «االنتصار هو للبنان
ال لطرف سياسي ،النه من
املفرتض ان يستعيد لبنان
ثقته بنظامه وشفافيته وجدية
مكافحة الفساد ،واقرار رفع
السرية خطوة من بينها اختذها
اجمللس النيابي اليوم».
وكان كنعان اعترب خالل مناقشة
االقرتاح يف اجللسة التشريعية
ان «املطلوب الزام السياسيني

باحرتام القانون ،اكانوا يف
السلطة ام املعارضة ،الن
من يف السلطة اليوم سيكون
معارضة غدا والعكس صحيح،
والكل تناوب على السلطة
يف مرحلة ما واملطلوب تغيري
الثقاقة السياسية ال التذاكي
على القانون».
وسأل كنعان« :يف ضوء ما
نسمعه من مداخالت اذا كانت
هناك ارادة سياسية بااللتفاف
على املشروع فليعلنوا ذلك
وليسحبوا تواقيعهم» ،مطالبا
باقرار القانون قائال« :اذا
اردنا مكافحة الفساد فالقانون
وجدي جدا ملالحقة
ضروري
ّ
اصحاب النفوذ والسلطة وهو
مطلب شعيب خصوصا منذ 17
تشرين االول .»2019
اضاف« :ال مانع من مناقشته
والتصويت على التعديالت
املقرتحة ،لكن من غري املقبول
سحبه او متييعه او االلتفاف
عليه ،الن ذلك ال يضرب
الذين
االطراف
مصداقية
يقومون بذلك فقط ،امنا
مصداقية البلد ايضا».

اجمللس االقتصادي الكتائيب:

اقرتاح التوجه شرقا للخروج من املأزق االقتصادي
يرتب نتائج سلبية على اقتصادنا احلر
االقتصادي
اجمللس
رأى
االجتماعي يف حزب الكتائب
اللبنانية يف بيان ،انه «يف
خضم مفاوضات شاقة خيوضها
لبنان مع صندوق النقد الدولي
يف حماولة للخروج من االنهيار
الذي
واالقتصادي
املالي
اوصلتنا اليه اطراف السلطة
جمتمعة ،ما زال بعض اطراف
هذه السلطة يطرحون نظريات
اقتصادية خارجة عن السياق
املنطقي للمعاجلات اجلارية.
فقد اقرتح السيد حسن
نصراهلل يف كلمته األخرية
التوجه شرقا للخروج من املأزق
االقتصادي وهو من دون ان
يدري ،او يدري ،خطورة الكالم
الذي يسوقه وانعكاساته على

املفاوضات اجلارية مع اجملتمع
الدولي».
اضاف البيان« :هنا ال بد
من التذكري ان خطة احلكومة
املوازية
واخلطط
نفسها
للخرباء واالختصاصيني تؤكد
ان السبيل الوحيد للخروج
من األزمة هو ضخ الدوالر يف
السوق اللبنانية يف اسرع وقت
وهذا ال يتم اال عرب صندوق
النقد الدولي» ،معتربا ان
«الكالم الصادر عن نصراهلل
غاية يف اخلطورة يف توقيته
ومضمونه ،كما ان من شأنه
ان يرتب نتائج سلبية على
االقتصاد اللبناني احلر ويساهم
يف اقصاء لبنان اكثر واكثر عن
العامل».

مسؤول حزب اهلل يف صيدا عرض مع وفد من
عبد الساتر عرض مع االن عون االوضاع املعيشية جلنة حي الطرية أالوضاع يف عني احللوة
ومع عازار شؤونا تربوية

استقبل رئيس أساقفة بريوت
للموارنة املطران بولس عبد الساتر
النائب االن عون ،ومت البحث يف
الوضع املعيشي واالقتصادي
يعانيها
اليت
والصعوبات
اللبنانيون ،وكان تأكيد على
«ضرورة مد يد العون لكل حمتاج،
وأن تتحمل الدولة مسؤولياتها
أكثر جتاه مواطنيها ،أكان يف
اجملال األمين أو االجتماعي أو
االقتصادي ،مع التنويه مبا تسعى
احلكومة إىل القيام به يف هذه
اجملاالت» .كما جرى حبث يف
أوضاع املدارس اخلاصة ومستقبل

التعليم يف لبنان.
كذلك ،التقى عبد الساتر األمني
الكاثوليكية
للمدارس
العام
األب بطرس عازار ،حبضور
النائب األسقفي لشؤون الرتبية
واملدارس املونسنيور أنطونيو
واكيم ،وعرض عازار أوضاع
التعليم واملبادرات اليت تقوم
بها األمانة العامة مع أصحاب
املدارس اخلاصة ووزارة الرتبية
وجلان األهل ونقابة املعلمني.
كما تطرق اىل الصعوبات اليت
تواجهها املدارس وخطر االقفال
احملدق بالبعض منها.

استقبل مسؤول منطقة صيدا
يف «حزب اهلل» الشيخ زيد
ضاهر يف مكتبه ،وفدا من
«جلنة حي الطرية» يف خميم
عني احللوة برئاسة فادي
العلي ،الذي قدم التهنئة
لقيادة احلزب بعيدي الفطر
السعيد واملقاومة والتحرير،
يف حضور مسؤول شعبة عني
احللوة علي الزينو.
وتطرق اجملتمعون ،حبسب
بيان ،اىل «الوضع اإلجتماعي
لسكان احلي ومعاناتهم منذ
أكثر من ثالث سنوات تقريبا»،
متمنيا «تقديم كل الدعم
ألهالي احلي» ،شاكرا «كل

اجلهات اليت وقفت اىل جانبهم
خالل األشهر القليلة املاضية
بشكل خاص».
وعرضوا التدابري اليت اختذت
ملواجهة فريوس «كورونا»
املستجد يف املخيمات ،فنوه
الشيخ ضاهر ب»اجلهود اليت
يبذهلا االخوة يف القيادة
هذه
ملواجهة
الفلسطينية
اجلائحة واحلفاظ على صحة
الناس».
وختاما ،حيا اجملتمعون «
أهلنا الصامدين يف فلسطني
واجملاهدين يف غزة الذين
يواجهون بصدورهم العارية
جربوت القوة الصهيونية».
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اســرتاليات

سفينة الشحن «الكويت» جتلب النقاط الرئيسية من خطاب سكوت موريسون إىل نادي الصحافة
اصابات كورونا جديدة ألسرتاليا
الوطين حول العالقات واملهارات الصناعية

احتدم اجلدل يف غرب أسرتاليا
بعد ثبوت إصابة ستة من أفراد
طاقم سفينة تصدير ماشية حية
إماراتية رست يف فريمانتل
بفايروس كورونا.
وقد مت نقل االفراد املصابني
ضمن طاقم السفينة الشحن
اليت حتمل اسم «الكويت» ومت
عزهلم يف أحد فنادق بريث.
ووفقا لرئيس حكومة غرب
اسرتاليا مارك ماكغوان  ،فان
قوة احلدود األسرتالية كانت
تدرك أن افراد الطاقم على
منت السفينة عانوا من إرتفاع
درجات احلرارة ولكن القوة مل
خترب السلطات احمللية  ،اليت
أرسلت بدورها العمال احملليني
إىل السفينة عندما وصلت يوم
اجلمعة.
هذا وقد نفت قوة احلدود
إبالغها بأي حاالت مرضية على
منت السفينة عند رسوها يف
ميناء فريمانتل.
وقام رئيس حكومة غرب
أسرتاليا مارك ماكغوان برد
فعل فوري معربًا عن خماوف
من أن يكون الوضع أشبه مبا
حدث لسفينة الرحالت السياحية
«روبي برنسيس».
وقال ماكغوان إن السفينة
اإلماراتية «الكويت» غادرت
الشرق األوسط يف  7أيار وعلى
متنها  48من أفراد الطاقم
وأنها حصلت على إذن بالرسو
يف فرميانتل يف  22آيار.
ومنذ ذلك احلني  ،ظهر فحص
ستة من أفراد الطاقم إجيابيًا
لفايروس كورونا وقد مت نقلهم
من السفينة إىل احلجر الصحي
يف فندق بريث.
وال يزال افراد الطاقم الـ 42
باقون على منت السفينة .وقال
السيد ماكغوان إن الوضع

مقلق للغاية خاصة وأن األمر
يرتبط ايضًا بتدخل العديد من
الوكاالت احلكومية املعنية.
وأضاف إنه ُ
«أصيب خبيبة أمل»
ألنه مت السماح من قبل هذه
الوكاالت احلكومية للسفينة
بالرسو.
وشدد رئيس حكومة غرب
أسرتاليا على أن حكومته حتاول
معرفة ما حدث بالضبط« :من
الواضح أننا نشعر بالقلق
الشديد ،ونشعر خبيبة أمل إىل
حد ما ،لكننا سنحاول معرفة من
يعرف ماذا ومتى حتى نتمكن
من تعلم الدروس من هذا
الوضع».
وقال باحلرف الواحد «من
الواضح أن النصيحة اليت
تلقيتها يف هذا الوقت هي أن
وزارة الزراعة [الفيدرالية] مت
إبالغها بوجود أشخاص لديهم
ارتفاع يف درجات حرارة ،لكنهم
مل خيربوا هيئة ميناء فرميانتل
بذلك».
«سنكتشف بالضبط متى حدث
ذلك  ،لنعرف ما جيب فعله يف
املستقبل».
وقال السيد ماكغوان إن مفوض
شرطة غرب أسرتاليا اتصل
مبفوض قوة احلدود األسرتالية
ووزارة الزراعة «حملاولة فهم
سبب السماح للسفينة بالرسو
يف ميناء فرميانتل».
وأضاف إن  56ألف رأس غنم
من املقرر تصديرها إىل الكويت
حمتجزة يف مزرعة .وال ميكن
إعادة هذه املاشية إىل املزارع
االصلية بسبب لوائح األمن
احليوي.
وخلص للقول «إن هذا هو
الوضع احلالي الذي نعمل عليه
مع احلكومة الفيدرالية».
املصدرSBS :

إغالق مدرسة ثانية يف سيدني بعد
تأكد إصابة أحد طالبها بكورونا
أكدت السلطات الصحية إصابة
بفريوس كورونا يف مدرسة
ثانية يف الضواحي الشرقية
ملدينة سيدني .مدرسة Moriah
 War Memorial Collegeيف
كوينز بارك أغلقت أبوابها
بعد تأكيد إصابة أحد طالبها
بالفريوس.
وحضر الطالب املصاب إىل
املدرسة يوم اخلميس يف 21
أيار ،قبل أن تتأكد نتيجة

فحوصاته .وأرسلت املدرسة
مجيع الطالب والعاملني إىل
املنزل ،على أن تعود لفتح
أبوابها يوم االثنني القادم.
ويذلك تكون تلك ثاني
مدرسة تغلق أبوابها يف
ضواحي سيدني الشرقية يف
يوم واحد ،بعد إغالق مدرسة
ويفرلي الكاثوليكية للفتيان
يف وقت مبكر من يوم الثالثاء
املاضي.

بدء أوىل جتارب لقاح كورونا على
البشر يف أسرتاليا

مت االعالن صباح الثالثاء
املاضيعن بدء اوىل جتارب
لقاح كورونا على البشرية على
أسرتاليا ،لتكون بذلك اوىل
التجارب اليت جترى على البشر
يف النصف اجلنوبي للعامل.
وحبسب آخر التقارير الواردة
فإن أوىل التجارب قد بدأت
فعال يف مستشفى الفريد.
وتشري آخر التقارير إىل أن 100

متطوع ترتاوح أعمارهم بني
 18و 52عام سيشاركون يف
هذه التجارب اليت ستجري يف
عيادتني يف ملبورن وبريزبن.
هذا وسيقوم فريق من الباحثني
مبتابعة نتائج هذه التجارب.
وقد أكد الباحثون انه ال يوجد
خطر هلذه التجارب على اجملتمع
بشكل عام.
املصدرSBS :

خاطب رئيس الوزراء سكوت
الصحافة
نادي
موريسون
حمذرا من
كانبريا،
يف
الوطين
ً
أن التعايف االقتصادي من
كوفيد  19قد يستغرق سنوات،
وحدد اخلطوات األوىل ملا
يسميها خطة صناعة فرص عمل
(.)JobMaker
فقد حذر السيد موريسون
يف خطابه يف نادي الصحافة
االربعاء املاضي من أن التعايف
االقتصادي من صدمة كوفيد
 19قد يستغرق سنوات.
وقال رئيس الوزراء ان «اعادة
فتح االعمال سيكون أصعب من
اإلغالق».
واضاف يقول «ميكننا ،لألسف،
أن نتوقع أن ترتفع البطالة قبل
ان تعود وتنخفض وأن يرتفع
الدين والعجز بشكل حاد ،مع
واخنفاض
التكاليف
ارتفاع
اإليرادات».
واعلن السيد موريسون إن
االقتصاد األسرتالي حباجة إىل
«إعادة ضبط لتحقيق النمو» مع
إعادة فتح األعمال وعودتها إىل
وضعها الطبيعي.
ما هو JobMaker؟
رمبا مسعتم عن برامج JobSeeker
و  JobKeeperالضخمة ،واليت
مت تصميمها لتوفري الدعم
لألسرتاليني الذين مل يتمكنوا
من العمل أو البحث عن عمل
أثناء الوباء.
ولكن يف الفرتة اليت سبقت
خطاب االربعاء املاضي ،ظهرت
تقارير تفيد بأن احلكومة ستضع
ً
أيضا خطة  JobMakerلتعزيز
العمالة كوسيلة للخروج من
األزمة االقتصادية اليت سببها
وباء كوفيد .19

ومل يكشف موريسون عن
التفاصيل الكاملة ملا ستستلزمه
مثل هذه اخلطة ،لكنه قال
إن الغرض من اخلطة الواسعة
النطاق هو إخراج الشركات
األسرتالية من «غرفة العناية
الفائقة».
واستطرد السيد موريسون
ّ
منكن أعمالنا
قائال «جيب أن
من سلوك طريق للخروج من
هذه األزمة .وهذا يعين الرتكيز
على األشياء اليت ميكن أن جتعل
األعمال واملصاحل تسري بشكل
أسرع».
وحدد السيد موريسون جمالني
ميكن الرتكيز عليهما يف أي خطة
لصناعة فرص عمل (ob-making
.)plan
 -1العالقات الصناعية حيث
قال السيد موريسون إنه ستتم
إعادة صياغتها كجزء من مساعيه
ملا بعد الوباء.
ومن اجل القيام بذلك ،قدم
صارما،
تقييما
رئيس الوزراء
ً
ً
إىل حد ما ،للنظام احلالي يف
أسرتاليا إلدارة العالقات بني
أصحاب العمل واملوظفني ،حبجة
أن كال من النقابات وأرباب
العمل قد استسلموا يف بعض
األحيان لـ «القبلية والصراع
واملوقف اإليديولوجي».
وقال :السيد موريسون ان
«نظامنا احلالي غري مناسب
للغرض ،خاصة بالنظر إىل حجم
حتدي الوظائف الذي نواجهه
اآلن كأمة».
لقد استقر نظام العالقات
الصناعية لدينا لنيل رضا
النقابات اليت تسعى للحصول
على مزايا هامشية وأرباب
العمل يغلقون املخاطر ،غالًبا

رئيس الوزراء سكوت موريسون
ببساطة عن طريق عدم توظيف
أي شخص.
وقال إن احلكومة تريد أن تعقد
اجتماعات بناءة مع كل من
أصحاب العمل والنقابات ،معلنة
أن القوانني املقرتحة خلرق
النقابات سيتم تعليقها كإشارة
اىل «حسن النية».
وسيعقد وزير العالقات الصناعية
كريستيان بورتر اجتماعات عمل
بني الطرفني من اآلن وحتى
شهر ايلول املقبل.
بدوره رد حزب العمال والنقابات
حبذر على هذه األخبار ،حيث
اعلنت سكرترية جملس النقابات
األسرتالية ،سالي ماكمانوس،
إن النقابات ستشارك يف
االجتماعات.
النقابات
«تريد
وقالت:
األسرتالية أن ترى أسرتاليا
أفضل وأقوى وأكثر عدالة،
وهلذا سنغتنم الفرصة للجلوس
مع أصحاب العمل ومع احلكومة
ملناقشة ذلك».
واستمع نائب زعيم حزب العمال
ريتشارد مارليز إىل رد الفعل
العنيف واملرير ضد قوانني
خيارات العمل اليت مت تقدميها

بيوت الدعارة يف سيدني تطالب بالسماح هلا باستئناف نشاطها املتوقف بسبب كورونا

تقدمت  17بيت دعارة مرخصة يف
سيدني بطلب إىل حكومة الوالية
للسماح هلا مبعاودة العمل بعدما
أغلقت أبوابها بسبب وباء كورونا،
وتضمنت االقرتاحات إجبار العمالء
على استخدام تطبيق COVIDSafe
وحظر ممارسة اجلنس اجلماعي
ليتسنى هلا استئناف نشاطها بعد
توقفها عن العمل منذ منتصف
آذار املاضي.
ويف الرسالة اليت وجهها القطاع
إىل وزير الصحة يف نيو ساوث
ويلز براد هازارد ،طالب مالكو
بيوت الدعارة بالسماح هلم
بفرتة جتريبية ليثبتوا للسلطات
الصحية أنهم قادرون على التقيد
بالتوجيهات اليت ُفرضت على
أطباء األسنان وأخصائيي العالج
الطبيعي وصالونات التجميل قبل
السماح هلم باستقبال الزبائن
جمددًا .واعتربت الرسالة أن احلظر
املفروض على هذه الصناعة
«غري معقول».
جتدر اإلشارة إىل أن احلكومة
الفدرالية أوصت بإغالق نوادي
التعري وبيوت الدعارة ألجل غري
مسمى ،إال أن احلكومات احمللية
يف الواليات واملقاطعات متتلك
الصالحيات اليت ختوهلا إلعادة فتح
هذه األماكن ولكن ضمن الشروط
الصحية اليت تراها مناسبة.
وقالت املتحدثة باسم اجملموعة
اليت ضمت بيوت دعارة السبعة

عشر جولي بيتس يف حديث
لصحيفة الديلي تلغراف ،إن إغالق
بيوت الدعارة املرخصة يعين أن
العمالء سيضطرون للبحث عن
خيارات ملمارسة اجلنس يف بيئات
أقل أمنًا وال ميكن التحكم مبدى
مطابقتها لشروط احتواء الوباء
وضربت مثا ًال تطبيقات املواعدة
االلكرتونية مثل تيندر.
منثل قطاعًا يدر دخ ًال على اخلزينة
ويوفر فرص عمل ،ليس فقط
يف تقديم اخلدمات اجلنسية بل
ملوظفي االستقبال وعمال النظافة
كذلك
وأضافت بيتس أنه يف حال مسحت
احلكومة بفرتة جتريبية لتقييم خماطر
إعادة افتتاح بيوت الدعارة ،فإن
القطاع سيبدي تفهمًا وتعاونًا يف
تتبع حاالت اإلصابة بكوفيد 19-مع
إمكانية اإلغالق لفرتة مؤقتة أثناء
التحقيقات اليت ستنتهي باحلصول
على املعلومات اليت ستمكن
اجلهات الصحية القيام بعملها
الحتواء الوباء واحليلولة دون
تشكل بؤر جديدة .واستطردت
قائلة« :حالنا حال أي قطاع أو
صناعة أخرى يف طريقة التعاطي
مع ظهور حاالت إصابة .كما حيدث
يف املدارس مث ًال.
وذكرت بيتس أن اخلطة املقرتحة
اليت مت إرساهلا لوزير الصحة
تتضمن حتديد حد أقصى لألشخاص
يف بيت الدعارة ،وتقديم اخلدمات

اجلنسية يف غرف منفصلة ،وتكثيف
عمليات التنظيف والتعقيم ،فض ًال
عن تزويد العاملني والعامالت يف
القطاع بالتدريب الالزم للتعامل
مع الواقع اجلديد.
ومن بني املقرتحات ،تدوين
التاريخ الطيب وسجل السفر للعمالء
وحتديد سقف للفرتة الزمنية اليت
بإمكان الزبون قضائها يف املكان
واالهتمام بتدفق اهلواء ضمن
الغرف اليت تقدم فيها اخلدمات،
وحفظ السجالت بطريقة متكن
السلطات الصحية من تعقب
حاالت اإلصابة.
ّ
وذكرت بيتس باإلجراءات الصحية
اليت حتكم عمل بيوت الدعارة
املرخصة يف األوقات االعتيادية،
واليت تركز بشكل أساسي على
منع انتقال االمراض املنقولة
جنسيًا مبا يف ذلك فريوس نفص
املناعة البشرية ((.HIV
وردت دائرة الصحة يف نيو
ساوث ويلز على لسان الناطق
بامسها لتؤكد أن قانون الصحة
العامة املعمول به يتضمن إغالق
بيوت الدعارة ونوادي التعري».
وأضاف أنه يتم بشكل دوري
مراجعة القيود يف ضوء النصيحة
الطبية يف الوالية .وعلى اجلانب
اآلخر ،مسحت مقاطعة أراضي
الشمال هلذا القطاع باستئناف
نشاطه ضمن شروط حمددة.
املصدرSBS :

يف عهد جون هوارد يف منتصف
العقد األول من القرن احلادي
والعشرين.
وقال« :إن فكرة أن حكومة
ليربالية على وشك االخنراط يف
إصالح العالقات الصناعية سوف
تتسبب بهزة برد يف العمود
الفقري لكل عامل أسرتالي».
العمل
فرص
صناعة
-2
ذكره
الذي
«»JobMaking
رئيس الوزراء كان يف قطاع
املهارات والتدريب.
وقال السيد موريسون إنه يريد
أن يرى قطاع تعليم وتدريب
مهارات أبسط بكثري ،قائ ًال إنه
(القطاع) يتنوع وخيتلف على
نطاق واسع عرب أسرتاليا.
وقال إن اتفاقيات التمويل
مع الواليات واملقاطعات ،اليت
ترى حاليا أن احلكومة الفيدرالية
تسلم  1.5مليار دوالر سنويا
دون رقابة ،حباجة إىل التغيري.
واوضح ان «االتفاقية الوطنية
احلالية لتنمية املهارات والقوى
العاملة بني الواليات والكومنولث
معيبة بشكل أساسي وجيب أن
تتغري».
وجادل موريسون بأن نظام
التعليم املهين املربك وغري
املتسق يف أسرتاليا يقود
الكثري من الناس إىل الذهاب
إىل اجلامعة ،حتى لو مل يكن
متاما للوظائف اليت
ذلك مناسًبا
ً
اختاروها.
وتابع رئيس الوزراء يقول:
«ليس من املستغرب ،عندما
يواجه الطالب ذلك ان يلتحقوا
بالنظام اجلامعي ،حتى إذا كان
من املمكن حتسني حياتهم
املهنية من خالل التعليم
املهين».
وقال السيد موريسون «أريد أن
تكون وظائف التجارة واملهارات
هذه طموحة ،وليس النظر إليها
على أنها ثاني أفضل خيار .إنه
اخليار األول األفضل».
وتضمنت التغيريات اليت أشار
استهداف
موريسون
إليها
التمويل لتعزيز املهارات اليت
حيتاجها سوق الوظائف ،وتبسيط
النظام وزيادة مستوى التوحيد
( )uniformityبني الواليات
واملقاطعات.
وقال إن إنشاء خمطط تسعري
وطين يتسم بالكفاءة على
غرار ما هو وارد يف اتفاقية
املستشفى الوطين «سيكون
خطوة حقيقية إىل األمام».
ورحب حزب العمال بالرتكيز
على القطاع  ،لكنه اتهم احلكومة
«بتخريبه» يف املاضي.
وقال نائب زعيم حزب العمال
ريتشارد مارليز« :من الواضح
أن احلرف واملهارات ستكون
ً
حقا فيما يتعلق بدفع
مهمة
االقتصاد مرة أخرى ،ومن
الصحيح أن يكون الرتكيز على
ذلك».
واضاف يقول «إنه ألمر غري
عادي أن يأتي الرتكيز على هذه
القضيمن رئيس الوزراء هذا،
بالنظر إىل التخريب الذي أحدثه
هو وحكومته على القطاع بأكمله
على مدى السنوات السبع
املاضية».
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اسـرتاليات

االستخبارات «آزيو» يسعى إىل توسيع
الصني تلوح اىل وقف شراء
صالحياته وختفيض سن االستجواب إىل  14عاماً الفحم وخام احلديد من أسرتاليا

تعالت أصوات أكادمييني بازرين
وجمموعات حقوقية اعرتاضًا على
القانون املقرتح الذي سيسمح
بزرع أجهزة تعقب يف سيارات
وحقائب املشتبه بهم دون أمر
قضائي.
طرحت احلكومة الفدرالية مشروع
قانونًا للمداولة أمام الربملان
األسبوع املاضي ،يرمي إىل
تعديل القواعد اليت تنظم
طريقة تعاطي جهاز االستخبارات
األسرتالي «آزيو» مع االستجواب
اإللزامي ،علمًا بأنه مت إقرار
القانون املعمول به حاليًا بعد
اهلجمات اإلرهابية يف الواليات
املتحدة األمريكية يف  11سبتمرب
عام .2001
وسيوسع مشروع القانون قائمة
التهم اليت بإمكان آزيو إجراء
حتقيق حوهلا وستشمل التجسس
والتدخل
السياسي
والعنف
األجنيب ،علمًا بأنها كانت تقتصر
سابقًا على الشبهات والتهم
اإلرهابية.
النقاط الرئيسية:
القانون املقرتح سيسمح جلهاز
االستخبارات باستجواب املشتبه
بهم يف عمر  14عامًا وزرع أجهزة
تعقب يف حقائب وسيارات
املتهمني دون أمر قضائي
أبدت
احلقوقية
اجملموعات
ختوفها من إساءة استخدام
الصالحيات اجلديدة من قبل
عناصر «متطرفني» يف جهاز
االستخبارات
خبري إرهاب يرى أن التطرف قد
يبدأ يف سن مبكرة وكثريًا ما
يتم استدراج قاصرين من خالل
وسائل التواصل االجتماعي
سيسمح جلهاز االستخبارات
كما ُ
– يف حال مت مترير القانون يف
الربملان الفدرالية  -باستجواب
القاصرين الذين ترتاوح أعمارهم
بني  14و  18عامًا .احلد األدنى
لعمر األشخاص الذين يسمح
باستجوابهم حاليًا هو  16عامًا،
ولكن احلكومة جتادل بأن مقرتح
ختفيض سن االستجواب سيكون
مقيدًا بضمانات من بينها السماح
حملامي املتهم أو أحد والديه أو
الوصي القانوني عليه حبضور
التحقيقات.
وأوضح اخلبري يف شؤون
اإلرهاب واألمن القومي ظافر
الشمري جوانب أخرى يف القانون
سيسمح لعناصر
املقرتح حيث
ُ
االستخبارات بزرع اجهزة تعقب
يف سيارات وحقائب املشتبه
بهم دون امر قضائي وامنا من
خالل اذن داخلي.
وبدد الشمري خماوف البعض
من تغول القانون على احلريات
الشخصية بالقول« :املشتبه به
لدى آزيو هو شخص مت تدقيق
معلومات وردت عنه وتوصل
جهاز االستخبارات اىل استنتاج
يفيد بأنه يشكل خطرًا وال بد من
مراقبته .ال متتلك آزيو صالحيات
زرع أجهزة تعقب يف سيارة أي
شخص».
جتدر اإلشارة إىل أن القانون
باستجواب
سيسمح
اجلديد
ابتداء من عمر  14عامًا
األشخاص
ً
دون احلاجة ألمر قضائي ،مما أثار
اعرتاضات جمموعات حقوقية رأت
يف ذلك تغو ً
ال جلهاز االستخبارات

وتوسعًا غري مربر يف صالحياته.
وبدوره علق الشمري على هذه
النقطة بالقول إن التطرف قد
يبدأ بالفعل يف سن مبكرة.
«عمليات التجنيد وغسيل العقول
تبدأ يف عمر مبكر .ثبت أنه
هنالك أشخاص يف عمر  14عامًا
يستخدمون وسائل التواصل
االجتماعي لالتصال بإرهابيني.
من املمكن استغالل شباب يف
هذه املرحلة العمرية من خالل
استغالل محاستهم واعتزازهم
بعنصرهم القومي أو الديين
وبالتالي دفعهم لتنفيذ أعمال».
ومن حق آزيو حاليًا حرمان
املشتبه به من االستعانة
خبدمات حمامي ضمن ظروف
حمددة .وحسب ما قال الشمري
فإن ذلك ينبع من ختوف جهاز
االستخبارات من اختيار املشتبه
به حملامي قد يسرب معلومات
حساسة قد تفضي إىل تهديد
األمن القومي.
ويف خطاب ألقاه مدير اآلزيو
مايك بريجيس يف شباط فرباير
املاضي ،قال صراحة إن
«التطرف اإلسالمي» ال يزال
يشكل مصدر القلق الرئيسي
ولكنه
االستخبارات،
جلهاز
تطرق كذلك يف حديثه إىل ما
وصفه باخلاليا اليمينية املتطرفة
الصغرية اليت تشكلت يف بعض
املدن األسرتالية للتدرب على
القتال و»مناقشة االيديوليجية
البغيضة» .أما وزير الشؤون
الداخلية بيرت داتون فقد تعهد
بأن تعمل الوكاالت األمنية على
صد خطر تهديدات «جمانيني
اليمني واليسار» دون أن يذكر
تنظيمات بعينها.
وأوضح الشمري أن األصوات
اليت عارضت مسودة القانون
اجلديد ،أبدت ختوفها من منح
عناصر «متطرفة» يف آزيو
صالحيات موسعة« :اجملموعات
احلقوقية سؤال :كيف ستتمكن
االزيو من معرفة ما اذا كان
لديهم عناصر سيستخدمون
القوانني اجلديدة ضد أديان او
اعراق حمددة؟»
ولكن الشمري أعقب بالقول إن
اآللية املتبعة يف مراقبة أداء
األجهزة األمنية تتضمن تدقيقًا
داخليًا وضوابط مؤسسية وبالطبع
متابعة من جلنة االستخبارات
واألمن يف الربملان ،واليت قالت
هذا األسبوع إنها بدأت مبراجعة
مشروع قانون آزيو اجلديد.
ومن جانبه ،طالب داتون اللجنة
أعضاء من احلزبني
اليت تضم
ً
الرئيسيني (األحرار والعمال)
بعقد جلسات استماع ورفع
التوصيات حبلول متوز يوليو
املقبل مما سيمهد الطريق أمام
النقاش الربملاني املوسع حول
القانون.
ويف خطاب ألقاه أمام الربملان
األسبوع املاضي ،قال داتون
إن احلكومة تتحرك لضمان
حصول السلطات األمنية على
الصالحيات اليت حتتاجها يف بيئة
أمنية «تزداد تعقيدًا» وأضاف:
« آزيو تواجه حتديات أمنية غري
مسبوقة يف تارخيها املمتد ألكثر
من  70عامًا».
املصدرSBS :

تشعر احلكومة األسرتالية بالقلق
من إمكانية أن يواجه مصدرو
الفحم مصاعب يف تصدير
السلعة الثمينة إىل الصني مع
تصاعد التوتر الدبلوماسي بني
بكني وكانربا .ونقلت تقارير إن
احلكومة الصينية حتذر حمطات
الطاقة اململوكة للدولة من
شراء شحنات جديدة من الفحم
احلراري األسرتالي واالعتماد
على املنتجات احمللية.
ويسعى نائب رئيس الوزراء
ووزير
ماكورماك
ماثياس
التجارة ساميون بريمينغهام
وبعض الدبلوماسيني إىل إصالح
الوضع قبل أن يتحول إىل واقع.
وقال ماكورماك لشبكة ABC
«بالطبع حنن قلقون للغاية من
تلك التقارير».
وأضاف «ولكن حنن لدينا
عالقة ذات اجتاهني مع الصني،
فالصني حتتاج أسرتاليا بقدر ما
حتتاج أسرتاليا الصني ،وحنن
نريد أن نتأكد أن ما نفعله حيدث
بشكل حريص وعقالني».
وقد تكون خطوة الصني جتاه
الفحم األسرتالي أحدث خطوات
التصعيد يف العالقات التجارية
بني البلدين .يذكر أن شحنات
الفحم واجهت تأخريات يف
املوانئ الصينية العام املاضي.
وكانت الصني قد فرضت رسوم
مجركية بقيمة  80يف املائة على
الشعري األسرتالي ،ما قضى
عمليا على جتارة الشعري بني
البلدين .كما علقت استرياد
اللحوم احلمراء من أربعة مساخل
أسرتالية كبرية.
وقال وزير التجارة بريمينغهام
إن نظرائه يف الصني يتجاهلون
اتصاالته ودعواته لعقد اجتماعات
ملناقشة التطورات األخرية.
لكن وزير األمن الداخلي بيرت
داتون اعترب تلك اإلجراءات من
ضمن تكتيكات الصني املعروفة
للضغط على أسرتاليا .وقال
داتون «ال أعتقد أن لديهم سند
قانوني لفرض تلك التعريفات
وحنن نريدهم أن يغريوا موقفهم
هذا».
وأكد على أن أسرتاليا ستقف
بشكل حاسم للدفاع عن قيمها
فيما يتعلق بالتحقيق املدعوم
من دول عاملية مبا فيها الصني

للتحقيق يف أصل نشأة فريوس
كورونا.
من جانبه قال زعيم املعارضة
أنتوني ألبانيزي إن احلكومة جيب
أن تشرح كيف انهارت خطوط
االتصال مع اجلانب الصيين.
وقال «حنن ببساطة ال ميكننا
ختمل خسارة الوظائف اليت ميكن
أن تنتج من حوادث كتلك اليت
نراها مع الشعري».
وأضاف «ولكن لو انتقلت تلك
اإلجراءات إىل صناعات أخرى فإن
هذا ليس يف مصلحة أسرتاليا
بشكل واضح ،لذا جيب على
احلكومة أن تدافع عن مصاحلنا
الوطنية».
الفحم احلراري والذي يستخدم
لتوليد الطاقة هو واحد من أهم
ثالث صادرات أسرتاليا إىل
الصني .وخالل عام 2019/2018
استوردت الصني ما قيمته
 63مليار دوالر من خام احلديد
األسرتالي و 14مليار دوالر من
الفحم.
وأعلنت الصني بالفعل قواعد
جديدة لتنظيم استرياد خام
احلديد ،ولكن اآلراء ما زالت
منقسمة حول تأثري تلك القواعد
على الصادرات األسرتالية.
ويأمل الوزير بريمينغهام أن تؤدي
تلك القواعد اجلديدة إىل تسريع
دخول خام احلديد إىل الصني من
خالل قيام السلطات الصينية
بفحص عدد أقل من الشحنات.
وقال «اإلشارات األولية اليت
حصلت عليها من التحدث مع
املسؤولني عن الصناعة أن تلك
القواعد ستوفر فرصة لالستفادة
لكل من الصني وأسرتاليا».
لكن جريدة Global Times
الصينية الناطقة باالنكليزية
واليت تعترب وسيلة احلكومة
الصينية للحديث إىل العامل،
حذرت من أن صادرات خام
احلديد األسرتالية ميكن أن
تتضرر بسبب التوتر السياسي
بني البلدين.
ونقلت اجلريدة عن أحد الباحثني
الصينيني قوله «هذا حتذير مبطن
آخر ألسرتاليا .هذا التحذير سببه
تصرفات أسرتاليا ،واالحندار
العام للطلب على احلديد على
الصعيد العاملي».
املصدرSBS :

دعوات للعمل أربعة أيام يف
األسبوع بأسرتاليا

طرح فكرة أسبوع عمل ميتد
ألربعة أيام ليس باجلديد ،ولكن
هل ميكن للشلل االقتصادي
الذي سببه فريوس كورونا أن
جيعله يف النهاية أكثر جاذبية
ألصحاب العمل؟
وحاليا ،هناك دعوات ألرباب
العمل األسرتاليني للنظر يف
مزايا أسبوع عمل مدته أربعة
أيام بعد أن طرحت الفكرة
رئيسة وزراء نيوزيلندا جيسيندا
أردرن.
مؤخرا هذه الفكرة
واقرتحت
ً
القطاع
ملساعدة
كطريقة
السياحي يف البالد على
إعادة البناء بعد أزمة فريوس
كورونا.
من جهتها ،قالت احملامية
العمل
بقانون
املتخصصة
يف سيدني داني كينغ إن
«االضطراب االقتصادي الناجم
عن أزمة فريوس كورونا ميكن
أن ميهد الطريق حنو ترتيبات عمل
خمتلفة بشكل كبري» .وأضافت
كينغ «لقد أعطانا العمل خالل
هذه الفرتة بالذات الكثري رؤية
خمتلفة .أعتقد أنه سيتم توفري
املزيد من املرونة «.
ويف وقت سابق من هذا
الشهر ،كشف رئيس الوزراء
سكوت موريسون أن ما يقرب
من  600000أسرتالي فقدوا
وظائفهم يف أبريل ،بينما
تعتقد وزارة اخلزانة أن معدل
البطالة يف أسرتاليا يقرتب من
 10باملئة .من جانبها ،قالت
املديرة التنفيذية ملركز أحباث
بري كابيتا إميا داوسون إنه حان
الوقت للحديث عن أسبوع عمل
من أربعة أيام.
َ
«معدل
داوسون
وأضافت
البطالة يف ارتفاع وعندما خنرج
ً
اخنفاضا
من األزمة سنشهد
كبريا يف عدد الساعات املتاحة
ً
يف مجيع اجملاالت».
وأردفت قائلة «مل يتم بلوغ
يوم عمل من مثان ساعات بدون
قتال .لن يكون احلصول على
أسبوع من أربعة أيام سهال
ً
أيضا».
وأوضحت أن هناك «هناك
بعض األدلة من شركة كربى
يف نيوزيلندا على أن االنتقال
إىل أسبوع ملدة أربعة أيام

جيسيندا أردرن.

ميكن أن يؤدي إىل نتائج رائعة
من حيث االنتاجية ورفاهية
املوظفني» .وتابعت «هو فرصة
تتيح للرجال والنساء للمشاركة
باألعمال غري املدفوعة الذي يتم
خارج املكتب .يف الوقت احلالي
تقوم النساء األسرتاليات مبعظم
هذا العمل غري مدفوع األجر».
وتتلخص الفكرة من خالل
تقليص أسبوع العمل املوازي لـ
 38ساعة إىل أربعة أيام فقط،
أو احلفاظ على نفس اليوم ملدة
مثاني ساعات وخفض أجور
املوظفني بنسبة  20باملئة.
وبالطبع هذه الفطرة القت ترددا
من ًأصحاب العمل ،حيث قالت
جمموعة الصناعة األسرتالية إنها
قد تضر بالعمالة واإلنتاجية.
إال أن داوسون تشري بأن أسبوع
العمل الذي يستمر ألربعة أيام
لن يناسب مجيع األعمال
التفاوض
وجيب
التجارية،
بشأنه بني املوظفني وأصحاب
العمل بد ً
ال من تكليف احلكومة.
وأضافت داوسون «ما حنتاجه
هو أن يتعرف أصحاب العمل
على أن هذا القرار لصاحلهم
وميكنهم احلفاظ على نفس
اإلنتاجية ،واخنفاض كبري يف
استخدام اإلجازات املرضية
وحتسني الرفاهية».
ويف أوروبا ،تصدرت رئيسة
احلكومة الفنلندية سانا مارين
عناوين الصحف بعد مناقشة
مزايا أسبوع العمل ذو أربعة
أيام العام املاضي قبل أن
تصبح رئيسة للوزراء.
وقالت آنذاك» «أسبوع عمل من
أربعة أيام  ،يوم عمل من ست
ساعات  ،ملاذا ال ميكن أن تكون
هذه هي اخلطوة التالية؟».
املصدرSBS :

إغالق مدرسة ثانية يف سيدني بعد تأكيد إصابة أحد طالبها بكورونا
أكدت السلطات الصحية إصابة
بفريوس كورونا يف مدرسة
ثانية يف الضواحي الشرقية
ملدينة سيدني .مدرسة Moriah
 War Memorial Collegeيف
كوينز بارك أغلقت أبوابها
بعد تأكيد إصابة أحد طالبها
بالفريوس.
وحضر الطالب املصاب إىل
املدرسة يوم اخلميس املاضي
املوافق  21مايو أيار ،قبل أن
تتأكد نتيجة فحوصاته اليوم.
وأرسلت املدرسة مجيع الطالب
والعاملني إىل املنزل ،على أن
تعود لفتح أبوابها يوم االثنني
القادم.
ويذلك تكون تلك ثاني مدرسة
تغلق أبوابها يف ضواحي

مدرسة مورايا كوليدج يف شرق سيدني أغلقت أبوابها عصر اليوم بعد
تأكيد إصابة أحد الطالب بفريوس كورونا

سيدني الشرقية يف يوم واحد،
بعد إغالق مدرسة ويفرلي
الكاثوليكية للفتيان يف وقت
مبكر من اليوم.

ويف والية فيكتوريا مت تأكيد
إصابة أحد املدرسني يف
مدرسة  Keilor Downsالثانوية
بفريوس كورونا يوم اجلمعة

املاضي ،ولكن السلطات قالت
إنه مل يكن على اتصال بأي
من املوظفني أو الطالب يف
املدرسة.
وبدأت مدارس نيو ساوث ويلز
مع مطلع األسبوع املاضي إعادة
طالبها إىل الفصول بدوام
كامل .وقالت رئيسة حكومة
الوالية غالديس برجييكليان إنه
مع عودة املدارس سيكون من
املعتاد رصد إصابات داخلها
ومن ثم إغالقها ثم فتحها مرة
أخرى بعد التنظيف والتعقيم.
وطالبت رئيس حكومة الوالية
األهالي بالتعايش مع هذا الوضع
اجلديد ،يف وقت تسعى فيه
الوالية إىل رفع تدرجيي لقيود
اجتواء تفشي وباء كورونا.
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مـقاالت وتـحقيقات

دوالر املواد الغذائية بـ 3200لرية:

رساميل الت ّجار من جيوب الناس
ّ
سلة من املواد
ببمعزل عمن اختذ قرار دعم متويل
الغذائية ،سواء رئيس احلكومة أم حاكم مصرف لبنان أم
حصيلة الصلحة بينهما ،فهو مذنب بتكريس رفع أسعار
هذه السلع الضرورية وضرب ما تبقى من قدرة شرائية
لدى املستهلكني .فالتمويل سيتم على أساس سعر
احلد األدنى لزيادة أسعار هذه
الدوالر  3200لرية ،أي إن
ّ
السلع سيكون  %110ما عدا أصحاب االحتكارات الذين
ال يشبعون.
روج لصدور قرار سيؤدي إىل ختفيف الطلب
منذ أيام ُي َّ
على الدوالر ،وإىل تأمني السلع األساسية يف السوق.
املروجون ولو صدقوا .فالقرار صدر ،إال أن صيغته
كذب
ّ
تكرس ارتفاع أسعار السلع الغذائية االساسية واملواد
ّ
األولية للصناعة الغذائية على سعر  3200لرية بد ً
ال من
تأمني متويل مماثل للمشتقات النفطية والدواء والقمح
واملستلزمات الطبية ( 85يف املئة من دوالرات هذه
السلع يؤمنها مصرف لبنان بالسعر الرمسي) ،وليس
هناك أي ضمانة بأن الطلب على الدوالر سيرتاجع.
تكرس ارتفاع
قد يكون هذا القرار أول وثيقة رمسية
ّ
أسعار السلع الغذائية األساسية وتضرب ما تبقى من
قدرة شرائية لدى املستهلكني ،ويف املقابل يساعد
التجار على إعادة تكوين رؤوس أمواهلم من جيوب الناس
ّ
مرة من أموال املودعني احملجوزة يف مصرف لبنان
مرتني؛ ّ
ومرة من مداخيل العاملني بأجر ،واليت تآكلت
واملصارف،
ّ
بفعل فلتان سعر الصرف .من اآلن فصاعدًا ستكون هناك
حترر سعر اللرية.
تعاميم وقرارات مماثلة ّ

تعميم ضبابي؟

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة تعميمًا رقمه 557
ينص على اآلتي:
ّ
 ميكن للمصارف العاملة يف لبنان الطلب من مصرفلبنان تأمني العمالت األجنبية تلبية حلاجات مستوردي
ومصنعي املواد الغذائية
األساسية واملواد األولية اليت
تدخل يف الصناعات الغذائية
احملددة يف الئحة تصدرها
ّ
وزارة االقتصاد.
حتدد اآللية والشروط
ّ

تعميم يضرب ما
تبقى من القدرة
الشرائية وسط
تآكل املداخيل

املفروضة لالستفادة من هذه املادة بقرار يصدر عن وزير
االقتصاد والتجارة هلذه الغاية.
 تقدم املصارف املعنية الطلبات موضوع هذه املواد إىلوحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد املوافقة عليها من
وزارة االقتصاد والتجارة.
 يتم حتديد سعر صرف العمالت األجنبية وفقًا لآلليةاملتبعة لتطبيق أحكام املادة  7مكرر من القرار االساسي
الرقم  7548تاريخ .2000/3/30
وقد جاء هذا القرار بعد اجتماعات كان أبرزها اجتماع بني
رئيس احلكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض
سالمة .وحصلت اجتماعات أخرى شارك فيها عدد من
التجار الذين اتصلت
الوزراء وجتار املواد الغذائية .بعض
ّ
بهم «األخبار» أنكروا فهمهم هلذا التعميم ،بل اعتربوه
ضبابيًا كثريًا يف انتظار تلك الالئحة اليت ستصدر عن وزير
االقتصاد اليوم.

رساميل التجار من جيوب الناس

التجار ،بل مبدى
يف الواقع ،ليس األمر متص ًال بفهم
ّ
يتحدد
انسجام التعميم مع مصاحلهم ،وهو أمر ال ميكن أن
ّ
من دون لوائح وزارة االقتصاد اليت يفرتض أن جتيب
عن اآلتي :ما هي السلع املشمولة بالتعميم؟ ما هي
التجار سيتاح
حتدد أي
آليات االستفادة؟ فهذه األسئلة ّ
ّ
هلم احلصول على هذا التمويل ،وستفسح اجملال إلعادة
ضيقة ّ
تتسم
تشكيل حلقات االحتكار التجاري يف سوق
ّ
ّ
وستحدد احلصص السوقية لكل العب ومن
برتكز مرتفع،
ّ
ميكنه االستمرار ومن سيحاول ومن سيسقط.
مثة الكثري من األسئلة اليت جاءت ضبابية يف التعميم.
جتنب حتديدها قصدًا ،تاركًا إياها على عاتق
رمبا سالمة ّ
وزير االقتصاد .ورمبا اتفق على توزيع أدوار بعد كل
أدت إىل صدور هذا التعميم وما سبقه
االجتماعات اليت ّ
من ّ
توتر بني دياب وسالمة.
التجار عن عدم معرفتهم بالسلع املدعومة بهذا
يروج له
ّ
ما ّ
فالتجار كانوا
تعام مقصود.
التمويل ،أو بسعر دوالرها ،هو
ّ
ٍ
تطرقت إىل السلع املشمولة
موجودين أثناء النقاشات اليت
ّ

محمد وهبة
بالتمويل .كان النقاش يشري إىل أن بعض أنواع األرز
سيكون مشمو ً
ال فقط إىل جانب استرياد السكر واحلبوب
وحليب األطفال والسمسم وبعض املنتجات الزراعية ومواد
التجار طالب بأن تكون الزيوت مشمولة،
األعالف .بعض
ّ
واملعلبات على أنواعها من فول ومحص وتونة وسردين،
واملعكرونة أيضًا .هنا اندلع صراع «حتت الطاولة» بني ّ
قلة
التجار
التجار اليت حتتكر بعض السلع وعدد كبري من
من
ّ
ّ
حصة من هذه الكعكة.
يستورد سلعًا مماثلة .الكل يريد
ّ
التجار
إنه متويل جماني لرأس املال .قبل هذا التعميم عمد
ّ
إىل رفع أسعارهم لتعويض قيمة رأس املال من جيوب
الناس .إنها سرقة مباشرة جليوب الناس وقفت احلكومة
التجار إىل بيع
تتفرج عليها .عمد بعض
ووزارة االقتصاد
ّ
ّ
خمزوناتهم من السلع املستوردة بدوالر يساوي 1507،5
احلجة كانت أنهم حيافظون على
لريات ،بأسعار مضاعفة.
ّ
قيمة رأس ماهلم .ال أحد راقب بياناتهم اجلمركية وأسعار
االسترياد وال حتى أسعار الدوالر .لعلهم استوردوا كميات
كبرية عندما كان الدوالر ال يزال أدنى من  3000لرية.

حجـّة التهريب

هناك ضربة ثانية «بتحرز» أكثر من سابقتها .التعميم يشري
إىل أن حتديد سعر صرف العمالت وفقًا لآللية املتبعة لتطبيق
أحكام املادة  7مكرر من القرار األساسي  .7548ماذا يقول
حيدد «تسديد قيمة أي حتويل
هذا القرار االساسي؟ إنه
ّ
نقدي إلكرتوني بالعمالت األجنبية وارد اليها (املؤسسات
غري املصرفية اليت تقوم بعمليات التحاويل النقدية

بالوسائل اإللكرتونية)
من ليس هناك أي
اللبنانية
باللرية
اخلارج
وفقًا لسعر السوق» .إذًا ضمانة بأن الضغوط
احملدد
السعر هو نفسه
ّ
لرية.هلذه على سعر الصرف
املؤسسات3200 :
ستنحسر
إذًا ،ميكن استرياد بنزين

بدوالر يساوي  1500لرية ،لكن ال ميكن شراء كيلو أرز
ّ
تضخم،
إال بدوالر يساوي  3200لرية! دوالر السكر أيضًا
ودوالر احلبوب من محص وفول وفاصوليا وسواها… األعالف
الالزمة لغذاء األبقار وسواها .هل ميكن االستغناء عن األرز
والسكر وحليب األطفال واحلبوب واللحوم واخلضر والفاكهة
أم أن املقيمني يف لبنان جمربون على استهالكها بهذه
األسعار؟ ملاذا مل حيدد دعم هذه السلع بدوالر الـ:1500
حبجة احتمال تهريب هذه
«إنه التهريب إىل سوريا»!
ّ
السلع إىل سوريا سيتم رفع أسعارها .رمبا يكون هذا األمر
متهيدًا لزيادة أسعار املشتقات النفطية أيضًا ،ورمبا متهيدًا
لتحرير كامل لسعر الصرف «بيعة» لصندوق النقد الدولي
ولألمريكيني أيضًا .فلبنان وسوريا كانا دائمًا سوقًا مفتوحة
بني جتار الشام وجتار بريوت ،وصار الزمًا تفكيكها .مثة
من يقول إن «السوريني يدفعون باللرية اللبنانية مثن هذه
تهرب إىل أسواقهم وال يدفعون بالدوالر ،وهذا
السلع اليت ّ
كاف ملنع التهريب .جيب اختاذ إجراءات ملكافحة التهريب».
عظيم ،أليس أمرًا جيدًا أن يتم التعامل معنا بعملتنا؟ إذا
صحت املقولة عن تسديد التجار السوريني أسعار السلع
ّ
املهربة باللرية اللبنانية ،فهذا يعين أنهم خيلقون طلبًا على
ّ
هذه اللرية ،وخيففون الضغوط التضخمية النامجة عن طباعة
األموال اجلنونية اليت يقوم بها مصرف لبنان مقابل حفنة من
الدوالرات .وهذا أمر قابل للتنظيم ،إذ يسمح بشراء السلع
من سوريا باللرية اللبنانية ،أو باللرية السورية!

الطلب على الدوالر

أيًا تكن احلال ،يثري هذا األمر سؤا ً
ال أساسيًا :هل هناك
يعوض ارتفاع السعر وتآكل املداخيل؟ كان األمل عند
ما
ّ
الكثريين أن يكون التعويض يف اخنفاض سعر صرف
التجار أنهم يضطرون إىل شراء الدوالرات
حجة
ّ
الدوالر ،ألن ّ
من السوق السوداء بقيمة  4000لرية لكل دوالر ،وهو ما
يفرض عليهم رفع االسعار .ما هي قيمة السلع املتوقع
دعمها بسعر الـ 3200لرية؟ إنها ّ
سلة ال تتجاوز  500مليون
ّ
السلة تساوي  %2،8من جممل استرياد
دوالر سنويًا .هذه
لبنان يف السنة املاضية .حجم الطلب اليومي على الدوالر
ّ
السلة ال يتجاوز مليوني دوالر يوميًا (على
الناتج عن هذه
أساس  250يوم عمل) بينما الطلب على الدوالر ناجم عن
ّ
سلة استرياد تتجاوز  12مليار دوالر .ماذا يعين ذلك؟
يعين أن ال أحد ميكنه ضمان أال يعاود سعر الدوالر االرتفاع
جمددًا ،من دون إجراءات جدية مل تظهر تباشريها بعد.

األمالك البحرية :وزيرا العدل
واألشغال مينعان االسرتداد!
رىل إبراهيم
مل تكد النيابة العامة التمييزية تصدر قرار وضع اليد على األمالك البحرية
العمومية ،حتى ِ
أوق َفت مفاعيل هذا القرار عرب قانون تعليق املهل القانونية
والقضائية .املوضوع مثار جدل ،خصوصًا يف ظل الرأي القانوني الذي يقول
بعدم سريانه على ملف التعديات البحرية .لكن الدولة املهرولة خلصخصة
قطاعاتها وبيع مواردها ،تسعى لقوننة أي إجراء يبقي أمالكها يف أيدي
املعتدين عليها.
يف  7أيار املاضي ،أصدر النائب العام لدى حمكمة التمييز القاضي غسان
عويدات قرارًا يقضي بتنفيذ أعمال اإلخالء ووضع اليد على املخالفات يف
األمالك البحرية سندًا للقانونني  64و .132وطلب من وزارة األشغال العامة
ومديرية النقل البحري «البدء بإنفاذ آلية وضع اليد على املخالفات اليت مل
يتقدم أصحابها بطلبات معاجلة أو تقدموا خارج املهلة أو األشخاص الذين ال
تتوافر شروط املعاجلة حبقهم» .مل يكد متابعو هذه القضية املزمنة حيتفلون
بهذا القرار التارخيي الذي يعيد اليهم حبرهم املنهوب ،حتى ُنشر يف اليوم
التالي للقرار ،أي بتاريخ  8أيار ،قانون محل الرقم  160يتضمن تعليق سريان
املهل القانونية والقضائية والعقدية ما بني  18تشرين األول  2019و 30متوز
 ،2020األمر الذي استندت اليه وزيرة العدل ماري كلود جنم لتعليق قرار
مدعية أن هذا القانون يسري على املهلة
القاضي عويدات ،حبسب املصادرّ ،
املعطاة للمتعدين على األمالك البحرية العمومية اليت انتهت يف  30تشرين
الثاني .2019
ً
ذهيب ملن اعتدوا عليها
طبق
على
أمالكها
تقديم
ا
جمدد
الدولة
هكذا ،قررت
ّ
التقيد بالقوانني واملراسيم ،وال
دون
ومن
رسوم
أي
دفع
دون
لسنوات من
ّ
خيص إبقاء ممر متاح أمام املواطنني للوصول اىل البحر .وزير
ما
سيما يف
ّ
«أوع» أمام
جمموعة
نفذته
اعتصام
بعد
أمس،
سارع
جنار،
ميشال
األشغال،
َ
الوزارة ،اىل تأكيد تعاونه مع «الضابطة العدلية رغم حتفظاته واستعداده
الختاذ اإلجراءات الالزمة فور انتهاء دور القوى األمنية مباشرة إخالء األمالك
البحرية» .لكن جنار «املستعد للتعاون مع الضابطة العدلية إلخالء هذه األمالك
والرافض للتعدي على أمالك الدولة» ،قال يف الكلمة نفسها إن «من يريد
تسوية املخالفات يف األمالك البحرية باتت هناك مهلة حتى  12آب .2020
وأنا أتكلم يف القانون ،وال يهمين االسم والسياسة»! هكذا قررت وزارتا
العدل واألشغال العامة تعليق قرار القاضي عويدات وثنيه عن البدء بوضع
ٍ
معتد نتيجة
اليد على األمالك البحرية اليت يشغلها حنو  700من أصل 1100
ختلفهم عن دفع الرسوم الواجبة عليهم مبوجب القانون الرقم  64ورغم
متديد املهل ثالث مرات« .األخبار» اتصلت بوزيرة العدل ماري كلود جنم
الستيضاح اللغط احلاصل يف هذا املوضوع ،لكن األخرية ،كعادتها ،مل تجُ ِ ب.
كذلك األمر بالنسبة إىل وزير األشغال .أما مصادر النيابية العامة التمييزية،
فقالت إن «اجلدل احلاصل اليوم يتعلق مبا إذا كان قانون تعليق املهل يسري
على املتعدين على األمالك البحرية .فكلمة «املهل القانونية» تسري على
أقر يف العام  ،2017وال تشمل
املهلة األوىل اليت حددها القانون  64الذي ّ
متديد هذه املهل إداريًا وليس قانونيًا» .وبالفعل ،القانون الصادر بتاريخ
 2017/10/20والذي حلظ يف مادته احلادية عشرة اإلشغال غري القانوني
لألمالك العامة البحرية ،واضح يف مادته اخلامسة اليت تنص على ما يلي:
«على املخالف أن يتقدم من االدارة يف مهلة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ
نشر هذا القانون» ،أي بتاريخ  ،2017/10/20ما يعين أن هذه املهلة انتهت
خالل الشهر األول من العام ( 2018مت متديدها إداريًا) وال يفرتض أن يسري
عليها قانون تعليق املهل القانونية والقضائية والعقدية الصادر أخريًا .لكن
وزيرة العدل أفتت بغري ذلك وفقًا للمصادر ،وأكدت انسحاب هذا القرار
على األمالك البحرية؛ فاستفاد وزير األشغال من غطائها إلعالن متديد املهل
للمعتدين ،علمًا بأن األخري ،ومنذ تسلم الوزارة ،مل يكلف نفسه عناء إعداد
ِ
ختمها بالشمع األمحر من قبل النيابة العامة
خطة لتسلم هذه األمالك يف حال
التمييزية ،أكان يف ما خيص املنتجعات السياحية أم البيوت السكنية .وتلك
مشكلة قدمية بدأت منذ وضع القانون الرقم  64من دون مراسيم تطبيقية
لكيفية استعادة األمالك البحرية ،مبا يوحي أن الدولة بنفسها تعترب أمالكها
عبئًا عليها وال تريد اسرتدادها ،إذ كان يفرتض أن يبدأ وضع اليد منذ
 7أشهر ،أي يف  30تشرين الثاني  ،2019تاريخ انتهاء املهلة األخرية.
وزارة األشغال أحالت امللف حينذاك على وزارة الداخلية والنيابة العامة
حترك ساكنًا .أما النيابة العامة ،فاختذت
التمييزية ،اال أن «الداخلية» مل
ّ
خطوات متهيدية ،قبل أن تصل إىل قرار عويدات .مصادر «التمييزية» ّ
تعقب
بأن دورها «تطبيق القانون ،وقد قمنا بتقسيم املخالفات ما بني السكنية
واملنتجعات ،وحبسب خصوصية كل منها .اال أن خطة استعادتها وإدارتها
تعود اىل الدولة .حنن مهمتنا تنفيذية فقط» .هل هذا يعين أن قانون متيد
املهل علق القرار الصادر عن عويدات ببدء وضع اليد على هذه األمالك؟ «أمر
وضع اليد يرسل الينا من وزارة األشغال؛ فعليًا ،قرار النيابة العامة معلق،
إال إذا أرادت األشغال السري وفق خطني متوازيني وبدء اإلعداد الستعادة من
مت التسليم جد ً
مل يتقدم بطلب معاجلة وضعه» .وحتى إذا ّ
ال بقرار تعليق املهل
الذي يفرتض أن تنتهي مفاعيله يف  30متوز املقبل حيث مينح املعتدين 11
يومًا للتقدم مبعاجلة أوضاعهم ،فإن وزارة األشغال مل تضع تصورًا أو خطة
ملرحلة ما بعد اخلتم بالشمع األمحر ،وملا ستؤول اليه أوضاع البيوت السكنية
اليت طلبت النيابة العامة التمييزية أن جيري تنسيق أمرها بالتعاون مع وزارة
ّ
حتث املعتدين على
الشؤون االجتماعية .فالدولة ال تريد استعادة أمالكها ،بل
إبقاء تعدياتهم ،وتلك ليست مبفاجأة .فهذه الدولة نفسها هي اليت تهرول
لبيع أوصاهلا وقطاعاتها املنتجة اىل القطاع اخلاص ،يف ما تعتربه خطة
اقتصادية إلعادة النهوض بالبلد.
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مـقاالت وتـحقيقات

صفعة لواشنطن حُتيي حلم «اجلنوب ــ اجلنوب»:

ناقالت طهران تكسر سقوف اهليمنة
سعيد محمد

ّ
البوليفارية،
ختلى اجلميع عن فنزويال
بعدما
ّ
وتركوها فريسة أخرى للحصار األمريكي اخلانق،
الذي تفاخر دونالد ترامب ّ
بدقته ،فتعاني نقصانا
اإليرانيون
وحدهم
حادًا يف إمدادات البنزين،
ّ
مرة أخرى بعد الناقلة
قرروا أن يقبلوا
ّ
التحديّ ،
ّ
اليت أرسلت لسوريا ،وبدأت ناقالت النفط اخلمس
اليت تعاقدت عليها مع كاراكاس بالوصول تباعًا
حاملة إمدادات تكفي لـ 50يومًا على األقل ،فيما
ىّ
إيرانيون إعادة تأهيل منشآت
سيتول مهندسون
ّ
الفنزويلية اليت تفتقد بشدة قطع الغيار،
التكرير
ّ
وحتظر واشنطن نقلها إليها.
ّ
تسنى للمفكر املاركسي املصري مسري
لندن | لو
أمني أن يبقى معنا إىل اليوم ،لكان أكثرنا حبورًا
وهو يشاهد «فورتشني» ،أوىل ناقالت النفط
اإليرانية الضخمة ،تدخل املياه اإلقليمية لفنزويال
ّ
البوليفارية األلوان،
البحرية واملقاتالت
برعاية قطع
ّ
ّ
والرئيس نيكوالس مادورو حييي اإليرانيني
بـ»سالم عليكم» .فهذه الصفعة
على اهلواء
ٌ
ّ
تلقتها واشنطن ،على األقل وفق
القاسية اليت
العربية ،بدت يف رمزيتها العميقة
وصف الصحف
ّ
االسرتاتيجية وكأنها فاحتة حللم أمني
ووعودها
ّ
األمريكية على العامل ،من خالل
اهليمنة
كسر
يف
ّ
ٍ
مركزية
قصي
ي
اجلنوب،
دول
بني
مناهض
حتالف
ّ
ُ
للمهمشني وشعوب
الغرب اإلمربيالية ،ومينح أم ًال
ّ
األطراف.
السفن اخلمس اليت تعاقدت عليها كاراكاس تبلغ
قيمة محولتها  46مليون دوالر أمريكي تقريبًا،
وتكفي ّ
املكرر لـ10
كل منها حاجة البالد من النفط
ّ
أيام على األقل متنح احلكومة وقتًا مثينًا هي يف
ّ
ّ
تعطل مصايف التكرير
أمس احلاجة إليه ،نظرًا إىل
الكربى بسبب احلصار اخلانق على توريد قطع
الغيار األساسية ومواد ختفيف اللزوجة الضرورية
سيما بعد االنسحاب الذليل
لضخ النفط ،وال
ّ
لعمالق الطاقة الروسي «روسنفت» من عملياته
األمريكية عقوبات
الفنزويلية ،إثر فرض السلطات
ّ
ّ
على اثنتني من شركاته.
ىّ
تتول إىل وقت قريب إدارة
وكانت «روسنفت»
وتزودها
اجلمهورية،
يف
النفطي
 60%من اإلنتاج
ّ
بكامل حاجة سوقها احمللي من مشتقات النفط
املكرر (الديزل والبنزين).
ّ
وتأتي هذه الصفقة مع طهران يف سياق تفاهم
يتضمن أيضًا تقديم مهندسني إيرانيني
أوسع
ّ
ومعدات إلعادة مصفاة التكرير
ة
تقني
مساندة
ّ
ّ
جمددًا بعد خروجها
األكرب يف البالد إىل العمل
ّ
من اخلدمة منذ العام املاضي .وحتاول واشنطن
إعاقة هذه اخلطط ،من دون جناح إىل اآلن على
ّ
جوي بني طهران
األقل ،عرب إقناع دول يعربها جسر ّ
وكاراكاس مبنع حتليق رحالت شحن قد حتمل قطع
غيار ومواد أساسية لصناعة النفط الفنزويلية متنع
واشنطن توريدها.
السعار األمريكي الذي قاده الرئيس دونالد ترامب،
ّ
اإليرانية،
شخصيًا ،يف مواجهة أنباء إحبار الناقالت
ّ
ّ
بالقوة ،يأتيان
املتشنج مبنع وصوهلا ولو
وتهديده
ّ
املستمرة ضد النظام
األمريكية
احلرب
سياق
يف
ّ
البوليفاري منذ أكثر من  20عامًا ،واليت تعاظمت
وجوي خانق
بعد فرض حصار اقتصادي وحبري
ّ
يف  ،2017يف حماولة ملنع إعادة انتخاب نيكوالس
مادورو ،خليفة القائد التارخيي هوغو تشافيز ،يف
الرئاسية للعام ( 2018وهو ما
دورة االنتخابات
ّ
حدث بالفعل يف أيار\مايو من ذلك العام ومنحه
تفويضًا شعبيًا لست سنوات قادمة تنتهي يف
 ،)2025فض ًال ،بالطبع ،عن دعم قوى املعارضة
اليمينية يف البالد ،وتكرار إثارة القالقل وأعمال
اجملاني ،بل وتدبري حماولة الغتيال الرئيس
العنف
ّ
مادورو وكبار مساعديه خالل عرض عسكري يف
العاصمة.
استثنائية يف وجه
صالبة
أظهروا
الذين
ون،
اإليراني
ّ
ّ
التهديدات باعرتاض ناقالتهم يف الكارييب (ملعب
البحرية األمريكية األثري ،اليت ّ
نفذت ضد الناقالت
اإليرانية أكرب انتشار هلا يف الكارييب منذ غزو بنما
ّ
يف  ،)1989لعبوا أوراقهم بهدوء وثقة ،وأعلنوا
برد فوري
أن أي اعتداء من هذا النوع سيواجه ّ
البحرية األمريكية
ومماثل ضد السفن والقطعات
ّ
تكرس خالل أزمة الناقلة
يف اخلليج ،يف نسق
ّ

اإليرانية املتجهة إىل سوريا ،واليت كانت احتجزت
وردت عليها طهران
لبعض الوقت يف جبل طارق
ّ
باحتجاز سفينة بريطانية مل يفرج عنها إال بعد أن
تابعت ناقلتها مسارها حنو ميناء طرطوس شرق
املتوسط ،والحقًا يف قصف معلن لقاعدة «عني
أولي على اغتيال
األسد» األمريكية يف العراق ّ
كرد ّ
اجلنرال قاسم سليماني.
الفعلية
طهران
قدرة
بشأن
بالطبع ال أحد لديه أوهام
ّ
على تقدميها شريان حياة مستمرًا لكاراكاس،
تتعرض
أمريكية حمتملة يف وقت
ومواجهة عربدات
ّ
ّ
فيه طهران نفسها حلصار خانق ،وتتخاذل دول
كربى من حجم روسيا والصني عن تقديم دعم كاف
ّ
ميكن الفنزويليني من عبور هذه املرحلة من حرب
واشنطن بأقل اخلسائر ،حرصًا على عدم استفزاز
اخللفية (وفق
اإلمرباطورية الفاجرة يف حديقتها
ّ
ّ
عقيدة النخبة األمريكية) .كما ليس لدى أحد أوهام
بشأن اللون الديين للدولة اإليرانية أو بنيتها
الرأمسالية الطابع (وإن ُط ّعمت بنكهة اشرتاكية
يف بعض القطاعات) .لكن هذا كله ال ّ
يقلل حبال
من املعنى الرمزي العميق لوصول الناقالت قرأه
العامل بأسره ،وال سيما يف أروقة اإلدارة األمريكية
ذاتها ،وإن تعامى عنه كثريون يف الشرق األوسط
مس
حتديدًا ،والذي هو مبثابة كسر حلاجز الصوت ّ
سقوف اهليمنة األمريكية الثالثة معًا ،كما وصفها
التفوق العسكري الساحق ،ومرور
مسري أمني:
ّ
املنظومة االقتصادية للعامل حصرًا عرب املركز
املتحدة وأوروبا الغربية واليابان)
الغربي (الواليات
ّ
حتى عند التجارة بني الدول األطراف يف اجلنوب،
وسيطرة الدوالر األمريكي ،العديم القيمة الفعلية،
النقدية للعامل.
على التبادالت
ّ
فاإليرانيون ،بناقالتهم اليت سافرت علنًا آالف
ّ
حتدوا اجلربوت
األميال البحرية باجتاه فنزويال،
ّ
العسكري الغربي وما التزموا باحلصار اللصيق،
وحولوا التموضعات العسكرية األمريكية يف اخلليج
ّ
إىل عبء اسرتاتيجي تام على كاهل واشنطن.
املفعلة عرب خطوط
وهم يف صفقتهم الفنزويلية
ّ
إمداد جوي وحبري متطاولة تعاقدوا مباشرة من
وتقنيات
دولة جنوب إىل دولة جنوب لتقديم مواد
ّ
متر باملطلق عرب شبكة الرأمسالية
حساسة مل
ّ
ّ
األمريكية املعوملة .وهم ّ
دشنوا كذلك سرية تبادل
القيمة يف سوق النفط بني دول اجلنوب غري
يكرس
النووية من دون حتويلها إىل نقد أمريكي ّ
هيمنة واشنطن حلظيًا.
ليست هذه الصفقة سوى فاحتة حلم ،وما زلنا
واقعيًا بعيدين عن بناء كتلة تراكم نوعي بني
ّ
دول اجلنوب يتيح تأسيس عامل مواز أكثر عدالة
ّ
تتغذى حصرًا
الغربية اليت
يف مواجهة اإلمربيالية
ّ
من خضوع األطراف للهيمنة .ولن تصبح طهران
وكثري مما تقوم به حافزه
اشرتاكية،
غدًا يوتوبيا
ّ
ٌ
األساس الدفاع عن النفس ،وربمّ ا لن خترج فنزويال
تقدم
من حمنتها سريعًا ،لكن «فورتشني» وأخواتها ّ
لتصور عامل
عمليًا لألمم والشعوب املعاصرة
درسًا
ّ
ّ
وحتدد أركانه على
ة
اإلمربيالي
عن
مستقل
بديل
ّ
ّ
األرض .عامل رآه الراحل أمني رأي العني ّ
لكنه كاد
يتالشى من بعده.
ُ
معمقًا ،يف بكني وموسكو،
الصفقة
ستدرس هذه
ّ
كما يف برلني وطوكيو ،وسينتظر اجلميع طبيعة
النقلة التالية من الطرفني :األمريكي واإليراني
كليهما .فاألمريكي ،الذي قد تكون خذلته حسابات
اآلنية ،لن يقبل بتأسيس مزاج عاملي يتبع
اللحظة
ّ
ّ
يتضخم
اخلدش اإليراني هليمنته علنًا ،وميكن أن
فيهدد أعمدة اإلمرباطورية املعوملة من قواعدها.
ّ
واإليراني لن يصبح أكثر لينًا بعد اجتياز حاجز
ّ
شك يف ّ
أنه اكتسب مزيدًا من
الصوت هذا ،وال
الثقة يف مواجهة حصاره ،فيما يرتفع منسوب
األمل شرق املتوسط يف تأسيس مزاج جديد
لتضامن جنوب – جنوب مع دمشق اليت تكافح
سياسة خنق اقتصادي أمريكية أقسى من منوذج
احلصار على فنزويال ،يشارك فيها العامل اخلانع،
ّ
وينفذها بكفاءة غري معهودة عنهم حرس اهليمنة
يف املنطقة :اإلسرائيليون ،والنظامان الرتكي
واألردني ،وسياسيون وقوى يف لبنان والعراق
قدر هلا أن
ومشال سوريا« .فورتشني» ناقلة نفط ّ
تدخل التاريخ.

مـعركة حبـر الـكارييب
وليد شرارة

يندرج قرار طهران بتزويد فنزويال بالوقود،
بال ريب ،يف إطار املواجهة األمريكية-اإليرانية
احملتدمة نتيجة السياسة العدوانية املعتمدة حياهلا
من قبل دونالد ترامب وفريقه ،منذ وصوهلم إىل
السلطة .هي تأتي بعد سلسلة ردود إيرانية على
«الضغوط القصوى» ،أي احلرب اهلجينة اليت
ّ
تشنها الواليات املتحدة على هذا البلد ،واليت
وصلت إىل ذروتها مع اغتياهلا للجنرال قاسم
سليماني يف مطلع كانون الثاني/يناير من هذه
السنة .قصف قاعدة «عني أسد» ،وقبله احتجاز
طهران ناقلة بريطانية يف مقابل احتجاز إحدى
جتسس مسيرّ ة
ناقالتها ،وإسقاطها لطائرة
ّ
اجلوي وإطالقها قمرًا
أمريكية اخرتقت جماهلا
ّ
صناعيًا عسكريًا إىل الفضاء خالل الشهر املاضي،
ّ
تشكل مجيعها جزءًا من سلسلة الردود املذكورة.
احململة بالوقود إىل ما
الناقالت
إرسال
أن
غري
ّ
تعتربه واشنطن «حديقتها اخللفية»ّ ،
ميثل يف
رئيسيني:
توقيته رفعًا لسقف املواجهة لسببني
ّ
أو ً
ّ
املفضلة
ال ،ألنه يهدف إىل تعطيل فاعلية األداة
ّ
للحرب اليت تستخدمها اإلدارة األمريكية ،أي
الضغوط االقتصادية والتجارية واملالية ،عرب
تشجع أطرافًا دولية وإقليمية
تسجيل سابقة قد
ّ
مقدمتها الصني وروسيا ،ختوض
أخرى ،يف
ّ
احلدة مع إدارة ترامب،
بدورها صراعًا متفاوت
ّ
على أن حتذو احلذو نفسه.
وثانيًا ،ألنه ّ
مت يف سياق معركة مستعرة وصعبة
باشرتها الواليات املتحدة يف بلدان أمريكا
الوسطى والالتينية الستعادة سيطرتها عليها ،من
ّ
تتمكن من
خالل إسقاط أنظمتها الوطنية ،وهي مل
حسمها إىل اآلن ،رغم حتقيقها لبعض النجاحات.
للتحول إىل
«احلديقة اخللفية» املفرتضة مرشحة
ّ
ساحة جتاذب دولي ،مع ما يعنيه ذلك بالنسبة
إىل اإلمرباطورية املنحدرة وإىل عقيدة مونرو اليت
ّ
قوة دولية.
كانت
احملطة األوىل لصريورتها ّ

تعطيل فاعلية الحرب االقتصادية

جلأت الواليات املتحدة باستمرار ،خالل العقود
املاضية ،إىل استخدام سياسة احلصار والتجويع
والضغوط االقتصادية والتجارية واملالية كإحدى
أدواتها ،يف مسعاها لفرض سيطرتها على بلدان
اجلنوب ،عرب تطويع أو إسقاط أنظمتها الوطنية،
وما حصارها املزمن لكوبا سوى مثال صارخ على
ذلك .التداعيات الداخلية ملثل هذه السياسة
على حياة شعوب هذه البلدان ،وما ينتج عنها
ّ
توظف
من انقسامات وتناقضات داخلية ،كانت
لتطويع أنظمتها أو للتمهيد إلطاحتها عرب انقالبات
مموهة أو الجتياحها عسكريًا،
عسكرية مفضوحة أو ّ
كما حصل مع العراق بعد  13عامًا من احلصار
اإلجرامي.
شن حروب واسعة
تراجع القدرة األمريكية على
ّ
وحتمل األعباء الباهظة لالحتالل العسكري،
النطاق
ّ
كما أظهرت جتربتا أفغانستان والعراق ،دفع
منذ
املتعاقبتني،
األمريكيتني
باإلدارتني
رئاسة باراك أوباما ،إىل إعطاء األولوية للحرب
االقتصادية على تلك العسكرية .ومن الواضح
أن ترامب ماض بهذه احلرب جبنون وضد اجلميع،
يلوح بها حتى ضد حلفائه التارخييني عند
إذ إنه ّ
أول خالف معهم.
وقوع ّ
ما قامت به إيران عرب إرساهلا لناقالت الوقود
حتد حاسم« ،صفعة» ،حبسب العديد
إىل فنزويال ّ
من التعليقات ،هلذه السياسة اخلرقاء ،وحتفيز
للقوى الدولية املتناقضة مع إدارة ترامب على
تتجرأ الواليات املتحدة
سلوك الدرب نفسه .مل
ّ
ّ
املتجهة إىل ما تراه
على اعرتاض هذه الناقالت
ستتجرأ على اعرتاض
«حديقتها اخللفية» .هل
ّ
ناقالت صينية أو روسية حتمل الوقود أو البضائع
أو حتى السالح؟
وزير اخلارجية الصيين قال ،قبل يومني من كتابة
هذا املقال ،إن بالده والواليات املتحدة على عتبة
الدخول يف حرب باردة جديدة .ليست الصني
من يتموضع عسكريًا يف جوار الواليات املتحدة،
بعد اإلعالن عن االستدارة حنوها ،وميضي يف
اسرتاتيجية احتواء وتطويق شبيهة بتلك اليت
طبقت ضد االحتاد السوفياتي السابق.
ّ
األمر نفسه ينطبق على روسيا .هي مل تسع

لالنتشار عسكريًا على حدود الواليات املتحدة
وال إىل نشر البطاريات املضادة للصواريخ يف
حميطها .مل تبادر روسيا إىل إلغاء االتفاقيات
املتوسطة املدى وال إىل
اخلاصة بالصواريخ
ّ
ً
ّ
تتطرق التقارير
مل
.
ا
د
جمد
ح
التسل
إطالق سباق
ّ
ّ
االسرتاتيجية الصادرة عن وزارتي الدفاع يف
ابتداء إىل «عودة التنافس االسرتاتيجي
البلدين
ً
بني القوى العظمى» ،بل البنتاغون هو الذي بادر
إىل ذلك .مل يلجأ البلدان إىل سالح العقوبات
والضغوط االقتصادية والتجارية واملالية ،بل
الواليات املتحدة هي اليت قامت بذلك.
هما اليوم أمام فرصة للمساهمة احلامسة يف شل
فاعلية األداة االقتصادية لسياسة احلرب األمريكية
املستخدمة ضدهما أيضًا ،عرب كسر احلصار الذي
تفرضه على دول كفنزويال وإيران وسوريا وكوبا
متضررة من هذه
وتشجيع دول أخرى يف العامل،
ّ
السياسة ،على فعل الشيء نفسه .سترتتب على
مثل هذا القرار أكالف اقتصادية ومالية مرحلية،
ّ
سيمكن اجلميع من الصمود يف مواجهة
لكنه
الضغوط األمريكية ،ويساعد على إفشاهلا يف
نهاية املطاف .وال شك يف أن مسار «فسخ
الشراكة» بني الصني والواليات املتحدة ،على
حدة
املستوى االقتصادي والتجاري ،وارتفاع ّ
ّ
سيحفزان األوىل على األقل على
التوتر بينهما،
ّ
املؤكد إىل اآلن
جديًا.
التفكري يف هذا اخليار ّ
املعنيني ،أي دول اجلنوب املكتوية
هو أن أول
ّ
بنريان الضغوط األمريكية ،كإيران وفنزويال ،قد
حسمت خياراتها.

منع استعادة السيطرة األمريكية

ما مل يعلنه أوباما عند جهره بـ»االستدارة حنو
آسيا» هو أن أولوية أخرى كانت على جدول أعمال
أهميتها مع إدارة ترامب ،وهي
إدارته وازدادت
ّ
استعادة السيطرة على أمريكا الوسطى والالتينية،
ّ
«التسلل الصيين والروسي» إليهما .حتى
ومنع
مسارعته إىل تطبيع العالقات مع كوبا كانت جزءًا
توجه يفرتض أن
من هذه االسرتاتيجية ،وضمن ّ
التحول
ة
عملي
سيسرع
«انفتاحًا» أمريكيًا عليها
ّ
ّ
ّ
االقتصادي والسياسي ،ما يفضي إىل استتباعها
جمددًا .فرضية مشابهة كانت بني االعتبارات
بالتوصل إىل اتفاق مع إيران
اليت حكمت قراره
ّ
بشأن برناجمها النووي .لكن أوباما« ،احلمائمي»
مع كوبا ،كان «صقرًا» حيال فنزويال ،وضلعت
استخباراته املركزية يف االنقالب الذي أطاح
رئيسة الربازيل ديلما روسيف.
اشتد مع إدارة
هجوم استعادة السيطرة األمريكية
ّ
ترامب ،وجنح يف إسقاط احلكومتني الوطنيتني
ّ
يركز اآلن على
يف اإلكوادور وبوليفيا ،وهو
فنزويال ،متهيدًا لالنقضاض على نيكاراغوا
وكوبا ،كما جهر أقطاب هذه اإلدارة ،كبومبيو
ونيغروبونيت ،يف أكثر من مناسبة ،يف السنتني
املاضيتني .احلؤول دون جناح هذا اهلجوم هو يف
مصلحة مجيع أعداء الواليات املتحدة وخصومها
عرب العامل ،الذين سيستفيدون من صمود أنظمة
مناهضة هلا يف جوارها وشركاء اقتصاديني
واسرتاتيجيني هلم.
نقطة أخرى ينبغي االلتفات إليها ،وهي أن
«االنتصارات» األمريكية ،يف البلدان اليت
ّ
هشة .فهذا
أسقطت حكوماتها الوطنية،
حاد
بولسنارو يف الربازيل يعاني من اخنفاض
ّ
ّ
مرشحة للتعاظم،
يف شعبيته ويواجه احتجاجات
نامجة عن قراراته احلمقاء حيال جائحة «كورونا»
حولت الربازيل إىل بؤرة للوباء ،وسياساته
اليت ّ
االقتصادية واالجتماعية املعادية للطبقات
الشعبية والعنصرية .دعم املعارضة الربازيلية
وبقية املعارضات يف بلدان أمريكا الالتينية،
ّ
كحركة «الفارك» يف كولومبيا مث ًال ،ضد األنظمة
العميلة لواشنطن قد يساعدها على إضعافها،
ورمبا إسقاطها يف مرحلة الحقة« .التنافس
االسرتاتيجي» الذي بادرت إليه الواليات املتحدة
لن يبقى حمصورًا يف جوار روسيا والصني أو
إيران ،بل هو يتصاعد وميتد .وناقالت الوقود
اإليرانية اليت وصلت إىل حبر الكارييب ليست
لتطورات أكرب وأخطر يف
سوى اإلرهاصات األوىل
ّ
األشهر والسنوات املقبلة.
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مـقاالت وتـحقيقات

تيي ّ
واشنطن حُ ْ
ملف ترسيم احلدود ...من «معرب» باسيل

مدير «تاتش» حُي ّرض ض ّد الدولة اللبنانية؟

مـيسم رزق

قبل ثالث سنواتُ ،ع نّي إمري غوركان رئيسًا تنفيذيًا لشركة
ً
نيابة عن الدولة
«تاتش» (ميك  ،)2اليت ُتديرها شركة زين
سِّوق يومها الرجل على ّ
أنه صاحب «خربة تزيد عن 25
اللبنانيةُ .
عامًا ،اكتسبها من عمله يف جماالت تقنية املعلومات واالتصاالت
يف األسواق العاملية ،وخربات يف اجملاالت اإلدارية واالستشارية
لشركات االتصاالت يف أسواق الشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا
الشمالية وأوروبا» .غوركان ّ
موظف أيضًا يف «زين» ،ويشغل منصب
الرئيس التنفيذي لالسرتاتيجيات وتطوير األعمال منذ الـ.2014
املواطن الرتكي ،احلامل جلنسية الواليات املتحدة األمريكية أيضًا،
ال ُيفرتض أن ُت ّ
ّ
«حمطة» على
شكل الوظيفة يف لبنان له أكثر من
ّ
أهم املواقع
تنقل يف
درب مشواره املهين الطويل ،هو الذي
ّ
أن غوركان وجد داخل «تاتش» ما مل يكتشفه
العاملية .ولكن يبدو ّ
يف مواقع وظيفية أخرى ،فبات ُمتشبثًا بالبقاء يف لبنان.
إن يف عامل األعمال
تقول مصادر ُمطلعة ،خُمتصة بقطاع اخللويّ ،
مثة خاسرون سيئون وخاسرون جيدون« ،غوركان ينتمي إىل الفئة
أن احلكومة أجازت يف  27نيسان املاضي اسرتداد
األوىل ،مل
يتقبل ّ
ّ
ّ
بكل ما أمكن لعرقلة إجراءات
وياول القيام
إدارة قطاع اخللوي ،حُ
ّ
ُ
استخدم سالح تأخري دفع رواتب نيسان
التسلم والتسليم».
أن الشركة مل حتصل على أمواهلا من الدولة،
للموظفني ،حبجة ّ
ً
رغم ّ
ينص
لتزمة مبا
أنها كانت يف األشهر السابقة تدفع الرواتب ُم
ّ
بأن «الشركة ُ
امل ّ
شغلة هي املسؤولة عن دفع
عليه عقد التشغيل ّ
حتصلها من الدولة»ُ .دفعت الرواتب
مستحقات املوظفني ،على أن
ّ
أخريًا «رغم معارضة غوركان لذلك ،ولكن األرجح أن تكون حصلت
اتصاالت على مستويات عالية مع إدارة زين من أجل التوقيع»،
حبسب املصادر.
سيما يف الظروف االقتصادية
ال
املوظفني
استغالل
سقطت ورقة
ّ
يدي غوركان «فريسة» أخرى،
اخلانقة  -مؤقتًا  -ولكن ال يزال بني َ
يستمر يف تضييق اخلناق حوهلاّ ،
فجر غضبها بوجه الدولة.
علها ُت ّ
املوردون الذين ال يقبضون مثن أعماهلم ،ويستمر اجلزء األكرب منهم
ّ
تتدنى مؤشرات األداء الرئيسية،
بتسيري أعمال الشبكة حتى ال
«فيما يبدو غوركان كمن يشرتي الوقت غري ُمهتم بأوضاعهم.
وإال ملاذا جتاهل التقارير اليت وصلته وتحُ ّذره من اخلطر الكبري
تتعرض له الشبكة؟» ،تسأل املصادر ُ
املطلعةُ .
بأن
الذي
وتضيف ّ
ّ
يتلهى بتصفية احلسابات
يتصرف كمدير تنفيذي ،بل
«ال
غوركان
ّ
ّ
السياسية» ،غري آبه بانهيار «الرجل املريض» ،طاملا ّ
أنه ُأقصي
عن املشهد .خزانات الوقود تفرغ ،قطع الغيار مفقودة ،املواد
االستهالكية غري متوفرة ...واملوردون يقدرون يف أي حلظة أن
ّ
وتوقف الشبكة عن العمل .حينها
سيؤدي إىل أعطال
ينسحبوا ،ما
ّ
ً
ّ
ويلقون
االتصاالت،
ل
تعط
على
ا
اعرتاض
املواطنني
أصوات
سرتتفع
ُ
اللوم على الدولة ،فيما غوركان جيلس يف مكتبه نافضًا قميصه:
«انتهى عقد جملس اإلدارة ،ال منلك التوقيع إلمتام املعامالت،
أن «املوضوع غري
وزارة االتصاالت مل جتد حلاًّ » .تعترب املصادر ّ
بريء ،والصيانة متوقفة حتى ُيقال حني تستلم الدولة القطاع ّ
إنها
ُمدير سيء».
أن «األخطر» يف ّ
حتول الرئيس التنفيذي
كل ما جيري ،هو
إال ّ
ّ
ضد الدولة اللبنانيةّ .
تؤكد معلومات «األخبار»
لـ»تاتش» إىل محُ ّرض ّ
تضم حماميًا كان يعمل يف
جدًا،
أن غوركان يعمل مع حلقة ضيقة ّ
ّ
ّ
ضد الدولة ،والتحريض عليها
الشركة ،من أجل رفع دعوى قضائية ّ
أن احلكومة
أمام اجملتمع الدولي واجلهات املاحنة« ،انطالقًا من ّ
فاسدة وال جيوز منحها األموال الالزمة» .الثغرة القدمية  -اجلديدة،
اليت حُياول غوركان الولوج منها ،هي عدم التزام الدولة بالقانون
ينص على حترير قطاع االتصاالت.
أن األخري
« ،431على اعتبار ّ
ّ
تخُ
وتتسبب يف ختفيض
النص
الف
الدولة
أن
استعادة إدارته يعين
ّ
ّ
ّ
قيمته» .هي القاعدة نفسها اليت انطلق منها تيار املستقبل سنة
ضد وزير االتصاالت السابق شربل
لشن محلة سياسية
2011
ّ
ّ
ّ
ّ
بأن قطاع االتصاالت
حناس .فعقد يومها مؤمترًا صحافيًا
استهله ّ
ّ
سولت
«ليس طريقة لفرض الضرائب والريوع ...وال هو مباح ملن
له نفسه خالل أعوام ماضية أن يفرض أمرًا واقعًا داخليا ليبين قلعة
خاصة له» .وكشف ّ
حناس حينها عن حكم صدر عن جملس شورى
الدولة ّ
«م ّ
علق النفاذ».
يؤكد ّ
أن القانون ُ 431
هي «اخلرطوشة» األخرية اليت حُياول غوركان استغالهلا ،بعد أن
ظن ّ
اجليدة بني وزير االتصاالت طالل حواط،
أنه من خالل العالقة
ّ
ّ
ورئيس جملس إدارة «زين» ورئيسها التنفيذي بدر اخلرايف ،وبعد
ّ
«اخلطة املستقبلية» لقطاع اخللوي ،سيبقى
مشاركته يف وضع
«سلطان» قطاع اخللوي يف البلد .ولكن هل يقوم الرئيس
أنه ُي ّ
التنفيذي لـ»تاتش» بذلك بـ»مبادرة فردية» ،أم ّ
نفذ طلبات
مرؤسيه يف «زين»؟
ً
بداية أن يكون غوركان
راسلت «األخبار» شركة زين ،اليت نفت
قد ّ
أن زين
وقع رواتب املوظفني بعد أن ُطلب منه ذلك« ،باعتبار ّ
شركة إقليمية مدرجة تعتمد على املركزية يف القرارات اليت ال تتخذ
ّ
تطلب تنسيقًا ُمسبقًا بني
على مستوى شخصي ،وهذا األمر بالذات
جمموعة زين ووزارة اإلتصاالت» .أما بالنسبة إىل حتريض غوركان
الردُ :
أن هذا األمر مل ُيطرح
على الدولة ،فورد يف
ّ
«ن ّ
شدد على ّ
وأنه يف كافة األحوال ّ
بتاتًا وال أساس له من الصحة إطالقًاّ ،
فإننا
بأن القرارات يف جمموعة زين هي قرارات مركزية وال
كرر ونؤكد ّ
ُن ّ
ُتتخذ على املستوى الشخصي».

ِ
بينما ِ
تنعكس الضغوط
تقف البالد على مفرتقات ،مالية وسياسية،
اخلارجية على املشهد الداخلي انقسامًا لدى الفريق املشارك يف احلكم.
وقد بدأ احلديث عن تغيريات قد تطاول احلكومة ،وإعادة إحياء ملفات
خالفية ،كالرتسيم الربي والبحري للحدود مع فلسطني احملتلة.
يكاد ّ
زنار احلصار يكتمل،
تسارع ،ميضي لبنان إىل مصريه.
ُ
حنو ُم ِ
على ٍ
ّ
ليتأكد يومًا بعد آخر ،أن ما جيري هنا ،يرتبط ُمباشرة مبا ُيراد لسوريا،
ثم العراق فإيرانِ .
املنطقة على ُبعد أسابيع قليلةِ ،من دخول قانون
َّ
العدائي ُ
حيز التنفيذ ،ومعه مشروع السيناتور تيد كروز ِ
ختص
َ
امل ّ
«قيصر» ّ
بوقف ُ
املساعدات عن لبنان (ال يزال مدار نقاش) .وبينما املطلوب إحكام
اخلناق يف االجتاهني ــــ بدأت طالئعه بإثارة ملف التهريب عرب املعابر
املستقَبل املنظورُ ،
احلدودية غري الشرعية ــــ فإن متغيرّ ات ُ
املتوقعة من
ِ
ينعكس سلبًا على
جتعل القوى السياسية تتخّبط بشكل بدأ
هذا احلصارَ ،
عالقاتها بعضها ببعض ،من ِ
داخل البيت الواحد ،وعلى عمل احلكومة اليت
َ
مهددة بالتفجري إما من ِ
داخلها ،أو بفقدان غطاء منظومة احلكم
باتت
ّ
رئيسي اجلمهورية واحلكومة.
الطائفي ،كما على عالقة
َ
األمريكيون عيونهم مفتوحة ،وأسلحتهم السياسية واالقتصادية
موجهة النتزاع تنازالت لبنانية إضافية يف ملفات تتوافق مع املصلحة
ّ
اإلسرائيلية ،بالدرجة األوىل ،كملف ترسيم احلدود الربية والبحرية.
وجد تهاونًا يف قضية عميل حبجم ِ
سيطمع أكثر
عامر الفاخوري
فمن
َ
َ
َ
تأمن الطاحمون
ولن يتوانى عن محُ اوالت حتصيل ما يمُ ِكن حتصيله إذا ّ
بالتعاون يف هذا امللف أيضًا ،محاية ألنفسهم من العقوبات .ويف
كالم عن تبعات إسقاط معمل سلعاتا إلنتاج
الكواليس السياسية
ٌ
الكهرباء يف جملس الوزراءُ .
املناوشة اليت حصَلت يف ِ
جملس الوزراء
ألسن عدد من نواب التيار
كشفت الكثري من املستور .ما تظهر على ُ
احلر يف اجتاه حزب اهلل ،ال ّ
شك ِ
بيتة ،مهما جرى
حيمل نيات ُم ّ
الوطين ّ
تطور أطلق جهاز اإلنذار
وضعه يف خانة «املوقف الشخصي» .هذا أول ّ
بني الطرفنيّ ،
على ّ
وأكد أن تصعيد اللهجة ضد الفساد
خط العالقة َ
ّ
والتهديد ُ
تتعلق مبا يريد رئيس
املبطن بالفيدرالية ،إمنا له خلفيات
ّ
تكتل «لبنان القوي» جربان باسيل حتصيله وصرفه شعبيًا على شكل
تزامن مع هذه احلملةّ ،
متثل بالغداء الذي
تطورًا آخر
غري أن
ّ
َ
إجنازاتَ .
بعد
شيا يف اللقلوقَ ،
َ
مجع باسيل بالسفرية األمريكية اجلديدة دوروتي ّ
خرج خرب اللقاء إىل العلن ،على
شهر واحد من لقاء التعارف بينهما.
َ
عكس ما أراده باسيل ،خمافة أن حُيسب عليه وكأنه حماولة الستفزاز
تريثت يف
شيا ّ
احلزب كونه أتى يف حلظة احلنق العوني من احلزب .حتى ّ
فسر ِ
ذلك دعمًا لباسيل .وترصد القوى السياسية
قبول الدعوة ،كي ال ُي ّ
املدى الذي ستبلغه هذه اجللسات ،فيما لو أراد باسيل استثمارها
اللي مع احلزب .فقد
ملصلحة معركة رئاسة بدأت باكرًا ،يف ظل التدافع نّ
َ
استنأنف طلبه حبسم
ترددت بعض املعلومات عن أن اجلانب األمريكي
كان حاضرًا على الطاولة
ملف ترسيم احلدود اجلنوبية ،وأن هذا امللف َ
بني األخري واملوفدين األمريكيني الذين
كان َ
بني السفرية وباسيل ،كما َ
ليس بعيدًا عن
زعمت املعلومات أن «باسيل
زاروا لبنان سابقًا .وبينما َ
َ
التوجه األمريكي ،وهو يعبرّ عن إجيابية للتعاون» ،أشارت إىل «اندفاع
ّ
تتوضح التفاصيل حتى
باسيلي لتسريع حتريك القضية» من دون أن
ّ
ِ
ِ
مصادر مطلعة أن «يسعى باسيل إىل مسايرة
تستبعد
اآلن .وفيما مل
ذلك»ّ ،
َ
اقتضت معركته الرئاسية ِ
ذكرت مبوقفه
األمريكيني فيما لو
السابق
التفاهم مع رئيس احلكومة
كان
حني
والرئيس ميشال عون،
َ
َ
ُ
ِ
َ
محل الطرفان رأيًا واحدًا إىل جملس الدفاع
سعد احلريري قائمًا ،وقد
األعلى ،مؤيدًا لفصل الرتسيم الربي عن البحري ،لوال ِ
موقف حزب اهلل
ِ
ِ
املصادر إىل أكثر من
احلاسم بالرفض .وقد ذهبت
والرئيس نبيه بري
ِ
ذلك ،مشرية إىل التنسيق بني باسيل واألمريكيني ،بالعودة إىل ملف
حني تواصل روبرت أوبراين ،مستشار األمن القومي
العميل الفاخوري،
َ
وكان
مواز،
األمريكي مع بعبدا إلطالق سراحه ،مع ضغط دبلوماسي
َ
ٍ
اجلو ال يزال حمدودًا ،وخاصة أن
غري أن هذا
ّ
لألمريكيني ما أرادواَ .
ِ
مصادر ُمطلعة يف  8آذار جزمت بأن أحدًا مل ُي ِثر األمر ،أقله مع الفرقاء
املعنيني ،مؤكدة أن «باسيل أذكى من أن ِ
يعد األمريكيني مبا ال ميلِكه،
َ
حصل مع احلريري وحماوالته الساعية إىل
يرجع إىل ما
وهو يستطيع أن ِ
ِ
املصادر
سحب التفاوض من يد بري ،وحتويله إىل جملِس الوزراء».
ّ
تذكر بـ»عقالنية الرئيس ميشال عون وباسيل ،ومعرفتهما
نفسها
حبساسية عدد من القضايا بالنسبة إىل املقاومة ،فال يغامران بذلك،
َ
وفق
وسيستكمل
ويعرفان أن امللف يف عهدة رئيس جملِس النواب،
َ
اآللية اليت اشرتطها لبنان ،وغري ِ
ذلك مش وارد».
جزء آخر من املستور ،كشفه «سلعاتا» ُمرتِبط بعالقة الرئيسني عون
ٌ
الود بني الطرفني مفقود ،وكل منهما
وحسان دياب .األكيد أن
ّ
َ
عاش دياب لعبة حكومة
يشد حببل الصالحيات ،حتى يكاد ينقطع.
ّ
يتناسب مع األهداف العونية ُ
«التكنوقراط» ّ
املراد
صدقها ،مبا ال
حتى
ّ
َ
حتقيقها من ِ
حني
داخل احلكومة .أو ًال ،يف ملف تعيني حمافظ بريوت،
َ
ِ
للطوائف ،اعترب
خارج العرف التقليدي
أصر دياب على إجراء التعيني من ِ
ّ
جاء ّ
َ
ملف
عون أن دياب
ثم َ
«يفتح عليه فتوحات على الساحة املسيحية»ّ .
الكهرباء ،ليلمس عون وباسيل «نزعة استقاللية» لدى دياب تحُ ّصنه
متكررة عن احلريري .وهذه النزعة
يف الساحة السنية ،فال يظهر بنسخة
ّ
كان هلا أثرها الواضح يف خطة الكهرباء ،حيث اختذ دياب منحى مغايرًا
َ
ملا يريده العونيون ،فسقط اقرتاح معمل سلعاتا من خطة الكهرباء اليت
أقرها جملس الوزراء (التفاوض مع الشركات املنتجة للمعامل) .لكن
عون مل يستسلِم .سعى سابقًا إىل طرح امللف من جديد على طاولة
جملس الوزراء ،بعد سقوطه يف جلسة ُع ِقدت يف السرايا احلكومية ال

يف بعبدا .لكنه تراجع بعدما اصطدم برفض دياب احلاسم ،وصو ًال
إىل تلويح باالستقالة يف حال أعيد طرح األمر على جملس الوزراء يف
بعبدا .ويوم أمس ،سلك عون طريقًا آخر ،من داخل الدستور ،فقرر
ليعاد فيطرح على التصويت .وهذا الرد من
رد قرار جملس الوزراءُ ،
تعديًا على صالحيات
عد ّ
الصالحيات الواضحة لرئيس اجلمهورية ،وال ُي ّ
رئيس احلكومة .لكنه ،سياسيًا ،مؤشر إىل أن األمور بني الرئيسني
ذاهبة حنو التصعيد.
ّ
يتجلى أيضًا مبحاولته فرض الشروط اليت يريدها منذ
أداء دياب ،والذي
تشكيل احلكومة ع َرب اإلحياء بأن حكومته ال عالقة هلا بالرتكيبة السياسية،
إىل حد تهديده باالستقالة أكثر من مرة ،إذا استمرت الضغوط عليه،
خلق مي ًال لدى البعض لفرط احلكومة ،واستبداهلا بأخرى ،أو إجراء تغيري
ِ
مصادر  ٨آذار
غري أن
جزئي يف داخلها ،ع َرب تفخيخها بوزراء سياسينيَ .
أكدت أن «الفكرة غري واردة إطالقًا» ،وكل التأويالت والتحليالت يف
ِ
حيتمل أي
هذا اجملال هي انفصال عن الواقع اللبناني احلالي الذي ال
ُمغامرة حكومية.

املباحثات اللبنانية ـ السورية:

«ال عالقات من حتت الطاولة» ..
وبند محاية املقاومة من املسلمات
حسان الحسن

يف ضوء الدعوات املتكررة من ٍ
عدد من اجلهات اللبنانية ،اىل إعادة
تطوير العالقات مع سورية ،ويف طليعتهم األمني العام لحزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل ،وآخرهم كان وزيرالصناعةعماد حب اهلل ،الذي
قال حرفيًا« :لنتجه شرقا عرب سورية يف إجتاه دول اخلليج والعراق
وباقي الدول العربية والشرقية الصديقة ،لنخفف ضغط الدوالر على 
اللري ة ولنضرب التهريب والتهرب واالغراق».
وأضاف« :إن امننا الغذائي والصناعي واجملتمعي وجناح صناعيينا
ومزارعينا وجتارنا لن يتحقق اال بانفتاحنا شرقا .لنتجه شرقا ولن ننتظر
اشارة من أحد ،وملن ينتظرون اشارة ،كلهم سبقونا!» .إذا يبدو أن
ً
إجيابية ،واألهم أنها ،أي الدعوات،
إصداء
الدعوات املذكورة ،بدأت تأخذ
ً
بدأت تأخذ حيزًا عمالنيًا ،تبلور من خالل إيفاد رئيسي اجلمهورية و
احلكومة العمادميشال عون والدكتورحسان دياب ،املدير العام لألمن
ٍ
ٍ
مشرتكة
ملفات
العام اللواء عباس إبراهي م اىل دمشق ،للبحث يف
ختص لبنان وسورية ،كإعادة تطوير العالقات السياسية واإلقتصادية،
ت النقل اللبنانية اىل األسواق السورية ومنها حنو
تسهيل عبور شاحنا 
ن ودول اخلليج( ،الرتانزيت) ،إغالق املعابر غري الشرعية
العراق واألرد 
ومكافحة التهريب.
الريب أن هذه الزيارة ،هي خطوة إجيابية من اجلانب اللبناني يف اجتاه
سياق
إعادة تطوير العالقات مع اجلارة األقرب ،وقد تكون أتت يف
ٍ
متهيدي بغية الوصول اىل إعادة العالقات الطبيعية بني البلدين ،ولكن
ٍ
هذا األمر ،متوقف على صدور قرار منجملس الوزراء .فهل من عوائق
حتول دون صدوره؟ خصوصًا يف ضوء حكومة متجانسة اىل ٍ
مقبول،
حد
ٍ
بل أبعد من ذلك ،فهي متهمة من خصومها بأنها «حكومة حزب اهلل».
هنا ،تؤكد مصادر متابعة للملف املذكور ،أن املعطيات ،تؤشر اىل أن
األمور آيلة حنو إعادة «تطوير العالقات» ،وبالتأكيد أن الرئيس عون
وفريقه ،ليسا بعيدين عن هذا اخليار .أما الرئيس دياب ،كاملعتاد ،ال
يتخذ أي قرار سياسي ومالي وما شاكل ،قبل دراسته بإسهاب ،وما
قد ينتج عنه ،فكونه أوفد إبراهيم اىل دمشق ،فبالتأكيد أن يف صدد
جدي ،الختاذ القرار املناسب ،الذي حتمًا سيصب
دراسة امللف يف
ٍ
شكل ٍ
يف مصلحة البلدين ،يف هذه الظروف املالية واإلقتصادية الصعبة،
اللذين ميران فيهاّ .
عل أن يسهم ذلك يف إجياد متنفس ،لبداية اخلروج
من هذه الظروف الصعبة ،ختتم املصادر.
ويف السياق ،يؤكد مرجع لبناني على عالقة وثيقة بدمشق ،أنالقيادة
فيها ،لن تقبل بقيام عالقات مع أي من الدول« ،من حتت الطاولة»
على حد تعبريه ،فالتنسيق السياسي واالقتصادي مع القيادة السورية،
جيب أن يرتقي اىل مستوى مباحثات بني حكوميت البلدين ،وهناك جملس
أعلى لبناني -سوري ،منوط به متابعة دراسة القرارات املتعلقة مبصلحة
البلدين ،ثم اإلشراف على حسن تنفيذها ،ودائما حبسب رأي املرجع.
من اجلانب السوري ،تؤكد مصادر سياسية يف دمشق ،صحة ما ورد
ً
مشرية اىل أن مسألة إغالق
آنفًا عن املرجع اللبناني ،من حيث املبدأ،
املعابر غري الشرعية ،هي شأن لبنان داخلي ،وللسلطات اللبنانية حرية
القرار على أراضيها ،أما إذا كان مسعى إبراهيم مع املعنيني يف
سورية ،هو ملساعدة لبنان يف إغالق هذه املعابر ،وضبط عمليات
التهريب ،بالتنسيق بني اجليشني اللبناني والسوري ،فهذا األمر ،يأتي
أيضًا يف سياق تطوير العالقات بني احلكومتني.
ويف ضوء كالم بعض اجلهات اللبنانية ،عن إمكان نشر قوات دولية
على احلدود اللبنانية -السورية ،لقطع خطوط اإلمداد اللوجستية للمقاومة
اللبنانية بني لبنان واجلارة األقرب ،جتزم املصادر أن بند محايةاملقاومة
 ،ثابت ،ومن املسلمات أيضًا ،يف اي عملية تفاوض مع أي ٍ
جهة إقليمية
أو دولية.

ليا القزي
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
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

أوراق من العقل العسكري للمقاومة يف مسرية التحرير
ابراهيم األمني

مطلع حزيران عام ُ ،1999أعلن عن خروج مجيع عناصر ميليشيا عمالء
إسرائيل من مدينة جزين وقراها شرق صيدا .كان عمالء العدو تلقوا
على مدى سنوات ضربات قاسية .ترافقت مع عدم وجود أي نقطة ثابتة
لقوات االحتالل اإلسرائيلي .حاول العدو إجراء اختبار ميداني  -سياسي
من خالل اخلطوة .طلب إىل قائد امليليشيا املتعاملة أنطوان حلد اإلعالن
يف مؤمتر صحايف عن قرار االنسحاب من جزين ،ثم تولت اإلدارة
األمريكية التواصل مع احلكومة يف بريوت ألجل ضمان تسوية تهدف
إىل التثبت من إمكانية فرض إجراءات حتول دون أي توسع النتشار
املقاومة يف املنطقة احلدودية.
املؤشرات امليدانية لدى قيادة املقاومة كانت حامسة يف أن العدو لن
يصمد لفرتة طويلة .لكن احلسابات مل تكن تنحصر يف كيفية التعامل
امليداني ،بل يف السعي إىل احتواء أي مضاعفات سياسية للخطوة ،من
دون تعريض جدول أعمال املقاومة إىل أي تعديل خاص.
جاءت خطوة االنسحاب من جزين ،لتتقاطع مع معلومات جممعة أمنيًا
عن جهود العدو مع ضباط العمالء ،لتضع تقديرًا واضحًا لدى قيادة
املقاومة ،بأن العدو خيطط النسحاب من املنطقة احملتلة ،مع إبقاء
ومدهم بدعم
عناصر امليليشيات منتشرين يف كل الشريط احلدودي،
ّ
عسكري وسياسي ومادي خاص ،مبا يسمح هلم تشكيل «حزام أمين»،
يتيح من جهة توفري خدمات األمن للعدو عند السياج ،ويفسح يف اجملال
أمام حتويل املواجهات بني املقاومة وبني قوات العمالء ،أمرًا لبنانيًا
داخليًا ،ال بل يشكل امتدادًا ملظاهر احلرب األهلية.
كل ذلك ،دفع باملقاومة ألن تشكل هيئة قيادية تنظيمية  -ميدانية
توىل الشهيد عماد مغنية اإلشراف عليها ،مهمتها تعطيل مشروع العدو
باإلبقاء على ميليشيا حلد ،من خالل حتديد هدف واضح هو العمل على
تفكيك تلك امليليشيا .اإلسرتاتيجية العامة اليت ُوضعت للوصول إىل
هذا اهلدف ُ
اختصرت بعبارة «رعب أكثر ودماء أقل» ،وكانت تعين
تكثيف االستثمار النفسي واإلعالمي للعمليات امليدانية اليت تقرر أن
تأخذ منحى تصاعديًا من دون االضطرار إىل تدفيع العناصر اللحديني
العاديني الثمن العقابي الذي يتوجب حتميله لقادتهم .إجرائيًا أخذت
هذه اإلسرتاتيجية ترمجتها عرب عمليات تصفية نظيفة لكبار العمالء،
مدوية ألبرز مواقعه
وأسر عناصرهم بعد القيام بعمليات اقتحام
ّ
العسكرية .ومت الرتكيز على عمليات تدمري ضخمة للمواقع من خالل
حمملة بأطنان من املتفجرات ملنع العمالء من
تفجريها بواسطة شاحنات ّ
العودة إليها .وتقرر أن يتم تصوير العمليات ُ
لتعرض بالتزامن مع لغة
جديدة استخدمها األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل يف خطبه
العامة ،رافعًا سقف التهديد للعمالء مبطاردتهم حتى داخل منازهلم.

العجز باب نحو الهزيمة

يف عرف قادة املقاومة العسكريني ،ال ميكن الركون إىل اللحظة
السياسية لتنفيذ قرار االنسحاب ،ألن يف ذلك ما يعيد القرار إىل
ظروف سياسية خاصة مبن أصدره .يف عقل القادة اجلهاديني ،أن أي
حماولة لفهم ما جرى يف أيار عام  ،2000تتطلب معاينة لسياق عمره
مثانية عشر عامًا على األقل ،وهو سياق ميتد ليتصل حكمًا بنتائج ما
حصل بعد عام  ،2000ليس يف لبنان فقط ،بل يف داخل فلسطني
نفسها .وهو ما يقدم جوابًا عما جرى يف عام  ،2006وما جرى الحقًا يف
فلسطني أيضًا ،وصو ً
ال إىل ما يعتربه قائد جهادي كبري يف املقاومة
تفوقه يف احلرب على
ترجم
الذي
اجلديد
العسكري
«عنوان العقل
ّ
اإلرهاب يف سوريا ،وهو العقل العسكري الذي يردع العدو عن القيام
حبرب جديدة ،وهو العقل الذي يعد العدو بتدمري كامل جليشه يف أي
حرب مقبلة».
يف عام  1999تقدم اجلميع حنو حسم قرب موعد االنسحاب عند قيادة
العدو .بالنسبة إىل املقاومة «فإن املؤشرات مل تعد جمرد مالحظات،
لقد كان كبار القوم يقرون بعجزهم عن االستمرار يف املعركة .االحتكاك
والتماس اليوميان واملباشران اللذان عشناهما مع العدو ،حسما عندنا
القناعة بقرار العدو اخلروج من لبنان».
يعود القائد اجلهادي إىل األيام األوىل لالحتالل ليعرض تطور اسرتاتيجية
خاصة إلدارة املعركة ضد قوات االحتالل والعمالء« .كان األفق مفتوحًا
أمامنا يف سياق حرب عصابات تقود إىل انهاك العدو وتعطيل قدرته
على محاية جنوده ،وبالتالي تدفعه حنو قرار اهلروب بعد تعطيل جدوى
ّ
التطلب
بقائه هنا .كان املقاتلون يسريون يوميًا إىل األمام .وحجم
ّ
املتوقع .الوحدات
لديهم يف السنوات األخرية كان أكرب بكثري من
املقاتلة ُتشعر قيادة املقاومة باحلاجة إىل تطوير دائم لربامج العمل».
«األمر ال يتعلق حبرب بعصابات تقليدية» .الفكرة بالنسبة إىل جيل
القيادات املؤسسة للعمل العسكري يف املقاومة اإلسالمية تنطلق
التعرف إىل العدو :طبيعته البشرية وخصائصه
من معايري أساسها
ّ
العسكرية .وإذا كان العمل التقليدي يتطلب العمل على نقاط القوة
والضعف ،فإن الفكرة الرئيسية عند العقل العسكري للمقاومة كانت
يف «االبتكار» .أي أن املعركة حتتاج إىل ابتكار دائم ،ألن الرتاكم هو
الذي سيحدث الفرق.
يقول القائد اجلهادي« :حنن أمام مباراة مالكمة .ليس ممكنًا الفوز
بالضربة القاضية .بل جيب العمل على اسرتاتيجية إنهاك العدو .وإذا
تعرفت إىل نقاط ضعفه ،ميكن تركيز الضربات املتتالية ،وبال توقف،
ّ
من أجل إصابته بالوهن وإسقاطه» .ويضيف« :الفكرة حول تأريخ
حلظة االنسحاب جيب أن تكون مرتبطة بالسياق العملياتي الذي رافق
عمل املقاومة طوال فرتة االحتالل .كنا مثل عمال حيملون معدات اهلدم
الثقيلة .كنا نضرب يوميًا يف النقاط املركزية للجدار الذي يستند عليه
العدو .ويف حلظة صادف توقيتها يف ربيع عام ألفني ،جاءت الضربة
اليت أسقطت اجلدار».
يعود القائد اجلهادي إىل آليات العمل اليومية« :احلقيقة هي أن تراكمًا
ّ
وفعال ،استمر لوقت طويل ،جنح يف إسقاط
مركز
لعمل ُمضن لكنه
ّ
كل موجبات استمرار االحتالل عند قيادة العدو قبل أي أحد آخر .ما

حصل فعليًا ،أن برامج العمل اخلاصة بناّ ،
ركزت على منع العدو من
استيالد أي وسيلة حلماية جنوده أو محاية العمالء .مل يبق مكان يتحرك
فيه العدو إال وضربناه ،مرات ومرات ،حتى عندما جلأ العدو إىل خيارات
وطور قدراته يف املناورة والتضليل ،عملنا على ضرب هذه
بديلة،
ّ
اإلجراءات مباشرة أو من خالل خلق مسارات عمل جديدة مل يكن مبقدور
العدو أن حيتويها».
حبسب العقل العسكري للمقاومة ،كان جيب العمل من دون توقف
على «درس إمكانات املقاومة من جهة ،وإمكانات العدو يف املقابل.
وبالتالي التعامل مع الظروف ،والقيام مبا يقود إىل اللحظة اليت يشعر
العدو فيها بالعجز الكامل عن االنتصار يف أي معركة ،ومن ثم العجز
عن البقاء» .وبهذا املعنى يقول القائد اجلهادي إنه «كان واضحًا لدينا
أنه طاملا جنحنا يف إفقاد العدو أي قدرة على ابتكار ما حيمي قواته
ودورياته ،وعندما جنعله عاجزًا عن محاية مواقعه ،فهذا يقود إىل اقتناع
العدو بالعجز التام وليس أمامه سوى اهلروب .وهذا ما حصل ،وبهذا
املعنى كان واضحًا لنا أن قرار االنسحاب اكتمل .لكن توقيت حلظة
خيص
اخلروج املعلنة ،سيكون بالتأكيد رهن ظروف خمتلفة ،بينها ما
ّ
القيادة االسرائيلية».

دع اليأس ينـَ ْل منهم

ال تبدو قيادة املقاومة أمام مفاجآت بشأن ارتباط قرار االنسحاب من
لبنان باسرتاتيجية املقاومة اخلاصة بتحرير فلسطني .هي كانت تسعى
من خالل برنامج العمل العسكري واألمين إىل «تنفيذ العمليات بطريقة
تتجانس مع املتطلبات املرتبطة باالسرتاتيجية الكربى اخلاصة بالسري
قدمًا حنو إنهاء إسرائيل» ،يقول القائد اجلهادي ،مضيفًا« :ما عملنا عليه
عمليًا ،هو برنامج استنزاف كامل لقوات العدو يف اجلنوب احملتل .لكن
ّ
يتطلب ّ
منا العمل على وضعه يف سياق اخلط االسرتاتيجي
ذلك كان
املرتبط باهلدف األبعد املتصل بتحرير فلسطني .كنا نعمل وفق آلية جتعل
ّ
معين بتلك
حالة املواجهة مع العدو حاضرة بقوة وبصورة يومية لدى كل
املواجهة ،ليس يف لبنان وحسب ،بل يف فلسطني ويف بقية العامل.
العدو ودحره ،لكنها كانت تستهدف
كانت العمليات تستهدف إنهاك
ّ
أيضًا إشعار الناس بأن االنتصار خيار عمالني قابل للتحقق».
بالنسبة إىل العقل العسكري يف املقاومة ،فإن املواجهة كما اهلزمية
أصابت كل العقل العسكري واألمين لدى العدو ،بعدما عمل أفضل
تتعرف
قادته وخنبه العسكرية واألمنية يف لبنان .وهنا كانت املقاومة
ّ
يوميًا إىل كل قادة العدو احلاضرين اليوم يف املشهد .يقول القائد
اجلهادي «حنن أكثر معرفة بشخصيات مثل إيهودا باراك وبين غانتس
وموشي يعلون وغابي أشكينازي وغادي آيزنكوت وآخرين من الذين
يتطوعون اليوم لقيادة «الدولة».
خطة «رعب أكثر ودماء أقل» ف ّككت جيش العمالء وأبطلت لغم االنسحاب بأثمان
حنن نعرف هؤالء أكثر من اإلسرائيليني أنفسهم .حنن كنا على متاس
معهم يف أصعب معارك إسرائيل .وبالتالي حنن نعرفهم مباشرة .وهذه
املعرفة الدقيقة بقادة العدو ساعدتنا على تطوير قدراتنا ،سواء يف
مرحلة مواجهة االحتالل يف اجلنوب ،أو يف مواجهته اليوم .حنن نعرف
أن االنسحاب الفعلي من لبنان بدأ عمليًا حلظة إقرار العدو بالعجز عن
محاية مواقعه وجنوده .رمبا ال يعلم كثريون أن العدو عمد مرات كثرية
قبل عام  2000اىل إخالء مواقع له .وعمد اىل جتربة خيارات كثرية ،كان
البارز فيها حتوله حنو العمل اهلجومي عندما أرسل عمريام ليفني اىل
اجلنوب .كانت تلك جتربة خاصة ،تكشف عن خصوصية عقل املقاومة
العسكري».
يروي القائد اجلهادي« :يوم جاء عمريام ليفني ليقود معركة هجومية
خاصة ،كانت اللحظة متثل لنا الفرصة لتوجيه الضربات اليت حتسم يف
عقل العدو أنه ال جمال للقيام بأي عمل حيفظ له مواقعه وجنوده .كان
هذا االختبار أحد العناصر احلامسة يف قرار العدو النهائي باالنسحاب.
يومها ،كنا قد اختربنا كل قادة العدو ،وكانت اسرتاتيجية املقاومة
قد أنهكت عقول كبار ضباطه .من إسحق رابني وموشي أرينز وإيهود
باراك ...هؤالء كانوا ميثلون النخبة لدى العدو .هم ضباط مؤسسون
للجيش اإلسرائيلي احلديث والقوي .كانت صدورهم مزينة بأومسة
كثرية على عمليات ناجحة قاموا بها ضد املقاومة الفلسطينية .كان
باراك يزهو بأنه جاء اىل بريوت .لكن الذي فعلناه ،هو أن هؤالء القادة
التارخييني ،ومعهم الضباط العمالنيون ،الذين صاروا اليوم يف مواقع
متقدمة أجربتهم املقاومة على اختاذ قرار االنسحاب ،وبالتالي فإن
القرار جاء من قبل املستوي العسكري الذي لبس البدلة السياسية
الحقًا».
كان عدد قتلى العدو يف املواجهات قاب ًال للتحمل لو أن العدو كان
ميلك أم ًال بالنجاح .لكن ما حصل هو أن الفعل النوعي السرتاتيجية
املقاومة «زرع اليأس يف عقول هؤالء القادة وقلوبهم قبل اجلنود وقبل
حول وجودهم العسكري يف لبنان إىل جهد أمين عبثي،
اجلمهور ،وهو ما ّ
وما فعله املستوى السياسي هو ترمجة هلذه اخلالصة الواضحة بأنه ال
ميكن هزم هذه املقاومة».

اسرتاتيجية إصابة ضباط وجنود العدو «أينما تحركوا» حسمت قرار
العسكريني واألمنيني بالهروب

أدرك القادة العسكريون واألمنيون يف جيش العدو أنهم عاجزون فعليًا
عن استمرار املواجهة .يروي القائد اجلهادي« :عثرنا بعد االنسحاب
ّ
خملفات العدو ثبتت لنا هذه القناعة .لقد قرأنا يف
على وثائق من
ملفاتهم كيف أنهم قاموا بكل ما هو مطلوب ،تدربوا جيدًا وجتهزوا،
وكانت معهم كل الوسائل القتالية املطلوبة ،والكثافة النارية اليت
حيتاجون إليها ،ولكن من دون جدوى .قال ضباط من العدو :ببساطة،
لقد هزمنا».
ركز العقل العسكري للمقاومة على رسم دائرة من النار حتيط بكل
حركة يقوم بها العدو .القرار بأنه ال ميكن تركه من دون مالحقة أينما
ُو ِجد .جيب ضربه يف املواقع ويف الدوريات ويف الدبابات أو السيارات

احملصنة .جيب أن نزرع يف عقلهم أنه يستحيل محاية
ويف دمشه
ّ
أنفسهم بأي طريقة .حتى عندما جلأ العدو اىل تغيري اسرتاتيجي يف
حركة قواته ،إمنا كان يفعل ذلك مضطرًا .لكن قادة جيش االحتالل
كانوا يدركون معنى ذلك .معناه أن املقاومة هي اليت تفرض عليهم
املسارات .وصلت األمور إىل حد العجز التام عن محاية أكثر املواقع
حتصينًا.
َ
درب جنود
«ت
الشقيف:
قلعة
قي
العدو
جتربة
اجلهادي
القائد
يروي
ّ
االحتالل بكثافة على كيفية احتالهلا قبل اجتياح عام  .1982كانوا
يعرفون أن الوصول اىل هذه القلعة يعين الكثري .لكن برنامج عمل
املقاومة كان يهدف اىل تعطيل قدرة العدو على البقاء يف هذه القلعة.
ومت ذلك من خالل برنامج تطور من مستوى القصف املستمر اىل الضرب
املباشر والدقيق للدشم ،وصو ً
ال اىل زرع العبوات على مداخل القلعة،
وضرب الدوريات املتحركة على الطرق املؤدية إليها .مع الوقت ،شعر
العدو بأنه غري قادر على نقل قواته برًا اىل القلعة .ومع ذلك ،فإن
اللجوء اىل وسائل أخرى لتأمني النقل والتغطية النارية ،مل يكن لينفع
يف مواجهة قرار املقاومة الوصول اىل دشم القلعة وضربها .وهذا
ما حصل يف الشقيف ،كما حصل يف موقع الدبشة وعملية زرع العلم
الشهرية».

مرحلة الالخيار

يف املرحلة ما قبل األخرية من عمر االحتالل ،انتقل العدو اىل حماولة
استعادة زمام املبادرة .يومها قرر أن العمل اهلجومي هو األفضل.
ومت إرسال وحدات النخبة للقيام بنصب الكمائن عند مشارف القرى،
والتسلل اىل داخل املناطق احملررة ،وزرع العبوات ،ونشر قوات
بطريقة تقفل كل منافذ الشريط احملتل ،مع مستوى استثنائي من
عمليات التضليل واملناورة ،واللجوء اىل وسائل تقنية عالية.
تصرف بعض قادة العدو على أساس أنهم جنحوا يف دفع املقاومة اىل
موقع دفاعي .لكن الواقع كان معاكسًا .يقول القائد اجلهادي« :هم مل
يتعرفوا إىل عقلنا .مل ينتبه هؤالء إال متأخرين اىل أننا كنا نطاردهم يف
ّ
كل األماكن ،وصار صعبًا علينا العثور عليهم .فجأة ،قرروا هم القدوم
حولنا كل
إلينا .كانت خطتهم مثل هدية لنا .وخالل وقت قصريّ ،
اإلجراءات العمالنية اهلجومية للعدو ،وخصوصًا الكمائن ،اىل أهداف حبد
ذاتها .مل يصمد العدو طوي ًال ،وصار يرتاجع تدرجييًا اىل اخللف .وكنا
حنن نتقدم خطوة خبطوة .ثم أعلن العدو فشل اخلطة اهلجومية ،وعاد
لالختفاء بعيدًا .بينما تقدمت املقاومة حنو العمق .وانطلقت حنو مرحلة
جديدة .قررنا ونفذنا فكرة إقامة نقاط حضور لنا داخل املناطق احملتلة.
مل نعد مضطرين إىل أن نرسل اجملموعات من اخلارج اىل الداخل.
صارت اجملموعات تنتقل من الداخل اىل الداخل .تعطلت قدرة العدو
على إقفال املنافذ .بينما صار بإمكاننا زرع عشرات العبوات وانتظار
األهداف لتأتي من تلقاء نفسها .وكان على العدو يف هذه اللحظات
االختفاء وحسب .مرت أسابيع وشهور ،كنا فقط يف موقع انتظار
مرور هدف .يف مرات كثرية ،عمد املقاومون اىل إعادة جتهيز العبوات
ببطاريات جديدة لتوقف القدمية عن العمل بفعل مرور الوقت .صار
لدينا فرق خاصة داخل الشريط احملتل .يف اخليام وبنت جبيل ،كانت
لدينا جمموعات ،بعضها استشهادي ،تنتظر أهدافها للقيام بالعمليات
النوعية ،لكن العدو كان قد اختفى».

املواجهة اللصيقة بالعدو حدّدت نقاط ضعفه و»االبتكار» الزم التخطيط
وتطوير برامج املقاومة

يشري القيادي إىل واقعة تعكس منط االختالف يف موازين القوى بني
قررنا إرسال دورية
املقاومة وجيش االحتالل ،ويروي« :يف حلظة ماّ ،
لزرع عبوة يف نقطة حدودية .كان على الشباب االنتقال على مراحل
صوب اهلدف .وكان يفرتض بهم االسرتاحة لبعض الوقت يف إحدى
النقاط يف القطاع األوسط .يف املقابلّ ،
نفذ العدو إجراءات تضليلية
فائقة الدقة ،وجنح يف زرع كمائن كثرية على الطريق املفرتض
للمقاومني ،وحقيقة أنه مل يكن لدينا أي معلومات عن هذه الكمائن .مل
نكن نعرف أنهم ينتشرون يف كل األودية واملسارات .ومع ذلك تقدم
طورنا إجراءات تقنية
الشباب .ما مل يكن يعرفه العدو ،هو أننا كنا قد ّ
وعسكرية تفادي الكمائن ،وهو ما مسح للمجموعة بتجاوزها والوصول
احملددة ،صحيح أن العدو اكتشف وجود الشباب،
إىل نقطة االسرتاحة
ّ
لكن الشباب اكتشفوا أيضًا وجود قوات االحتالل يف النقطة نفسها.
امتدت من الفجر حتى ظهر اليوم
حصلت مواجهة نادرة .وخالل ساعات
ّ
التالي ،كان ثالثة مقاومني فقط ،يواجهون كتيبة كاملة من جيش
االحتالل ،مدعومة بغطاء ناري استثنائي توفره املدفعية والطائرات على
أنواعها .واضطر العدو الذي سقط له قتلى يف املواجهات أن يدفن
قتاله يف األرض وينسحب قبل أن يعود يف اليوم التالي لنبش القبور
وسحب اجلثث .يومها فقد العدو القدرة على السيطرة .كانت هذه
العملية ضربة كبرية جعلت العدو حيسم أنه عاجز».
«يف تلك اللحظات ،كان العدو يعرف متامًا أنه مع كل فجر ،ستنفذ
املقاومة عملية يف مكان ما .كانت خططه تركز على سبل حتديد نقطة
االشتباك وتقليص الفارق الزمين بني حلظة االشتباك األوىل وبني
وصول الدعم .كان العدو يعرف وحنن نعرف ،أنه حيتاج إىل عشر
دقائق لتحديد موقع املواجهة حتى يباشر بالقصف املدفعي ،وحيتاج إىل
عشرين دقيقة إلرسال قوات النجدة والدعم ،وإىل نصف ساعة إلرسال
قرر العدو أن خيتصر هذه العملية ،وعمد
الطائرات إىل املكان .ولذلكّ ،
إىل وضع اسرتاتيجية ملباشرة سريعة لعمليات الدعم واإلسناد .كان
يعتقد أن هذه التجربة ستحاصر خيارات املقاومة .لكن «االبتكار» الذي
ظل نشطًا بال توقف ،جعل املقاومة تفتح النار يف حلظة واحدة على كل
املواقع من البحر غربًا إىل آخر املواقع الشرقية .مل يكن العدو يقدر على
حتديد اهلدف الفعلي .ذات مرة كان العدو يتصرف أننا نهاجم موقع
طريحرفا .لكن املقاومني كانوا يسحبون دبابة من موقع آخر يف املنطقة
الغربية .يف تلك املرحلة من العمليات الواسعة ،حسم العدو بأنه فشل
يف كل خياراته التكتيكية يف مواجهة املقاومة».
يصل القائد اجلهادي الكبري يف املقاومة إىل ما يراه اخلالصة« :دخل
العدو مرحلة الالخيار يف مواجهتنا .عندما خرج يف أيار  ،2000أصبحنا
حنن على السياج .وارتكب العدو أكرب خطأ يف تارخيه :االنكشاف،
اسرتاتيجيًا ،بسبب عجز تكتيكي».
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مـقاالت وتـحقيقات

الرواية اإلسرائيليّة «الرمسيّة» لقرار االنسحاب :مِن حلم «الوطن البديل» ...إىل َتعَ ُّ
ـذر القضاء على حزب اهلل
علي حـيدر

أي رواية إسرائيلية بشأن قرار اندحار جيش االحتالل من لبنان عام
ّ
 ،2000تنبع قيمتها من هوية من يدلي بها وموقعه .وكلما كان دور
«الراوي» رئيسيًا يف صناعة احلدث واإلطاللة على خفاياه ،اكتسبت
ّ
الرواية مزيدًا من األهمية.
ولعل واحدة من أبرز الروايات املتداولة
قدمها رئيس حكومة االنسحاب،
حتى اليوم ،إسرائيليًا ،هي تلك اليت ّ
إيهود باراك .وتزداد قيمة هذه الرواية ألن قائلها ليس حصرًا
رئيس احلكومة اليت اختذت قرار االنسحاب قبل  20عامًا ،بل ربطًا
بتبلور وعيه االسرتاتيجي يف سياق املواجهة مع حزب اهلل واملقاومة
يف لبنان .بداية مسار صقل مفاهيم باراك ،كانت مع توليه منصب
رئاسة االستخبارات العسكرية عام  ،1983ورافق من خالل موقعه
أيضًا انسحاب جيش االحتالل حتى الشريط احلدودي عام .1985
بعد ذلك ،تنقل يف مناصب عدة ،أهمها نائب رئيس أركان اجليش
( )1991 – 1987خالل العمليات النوعية للمقاومة يف املنطقة األمنية،
ثم رئيسًا ألركان اجليش يف تسعينيات القرن املاضي .ومن أبرز
احملطات املفصلية اليت واكبها من هذا املوقع ،وكان له دور رئيسي
يف بلورة قرارها وتنفيذها ،اغتيال األمني العام حلزب اهلل السيد
عباس املوسوي ،وعملية تصفية احلساب عام .1993
كذلك شغل باراك منصب وزير اخلارجية يف احلكومة اليت شنت
عدوان عناقيد الغضب عام  ،1996وصو ً
ال اىل توليه منصب رئاسة
احلكومة ( .)2001 – 1999ومما يضاعف أهمية هذه الرواية ،أنها
أتت يف مقابلة أجراها مع باراك املؤرخ العسكري الصهيوني أوري
ميلشتاين ،الذي مل ِ
خيف يومًا انتقاداته لباراك ،وسبق أن كتب قبل
سنوات قراءة حتليلية بعنوان« :كيف هزم حزب اهلل إيهود باراك».
عب ميلشتاين عن تفاجئه مبوافقة
وبسبب هذه «اخللفية النقدية» ،رّ
باراك على إجراء مقابلة معه ،نشرتها صحيفة «معاريف» ،مبناسبة
مرور  20عامًا على االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان.

هذه املقابلة اختارتها الزميلة «األخبار» لتكون بمثابة الرواية اإلسرائيلية
(وربما يجوز وصفها بـ»الرسمية») لقرار االنسحاب من جنوب لبنان عام
.2000

خالصة سردية رأس اهلرم السياسي يف كيان العدو ،والذي تبلور يف
عهده قرار االندحار من لبنان ،أن االجتياح اإلسرائيلي كان يفرتض
حبسب ما هو خمطط له ،عام  ،1982أن يكون مدخ ًال اىل تغيري تارخيي
واسرتاتيجي للواقع اللبناني واإلقليمي ،بدءًا من جنوب لبنان وصو ً
ال
اىل العاصمة األردنية ،عمان ،اليت كان ينبغي أن تتحول ــــ حبسب
املخطط اإلسرائيلي ــــ اىل عاصمة الوطن البديل للفلسطينيني .لكن
املقاومة يف لبنان بددت هذا املخطط
وحولت االحتالل اىل مستنقع
ّ
دموي ودفعته اىل االنسحاب عام  1985اىل ما كان يسمى احلزام
األمين .باراك استشرف مسبقًا أن دينامية عمالنية سيفرضها استمرار
املقاومة يف حال عدم االنسحاب اىل ما وراء احلدود الدولية ،وهو ما
حتقق فعليًا .مع ذلك ،قاد باراك بنفسه حماوالت إسرائيل الفاشلة
إلمخاد مقاومة حزب اهلل ،وقمعها وردعها انطالقًا من موقعه يف
قيادة املؤسسة العسكرية ملدة مثاني سنوات (نائبًا لرئيس األركان
ورئيسًا لألركان بني  1987و ،)1995قبل أن ينتقل الحقًا اىل رئاسة
املعارضة ،وصو ً
ال اىل رئاسة احلكومة عام  ،1999بالتزامن مع نضوج
ّ
إدراكه
بتعذر القضاء على حزب اهلل كسبيل حاسم إلنهاء التهديد
َّ
كما
االحتالل،
جيش
ضد
املقاومة
لته
مث
الذي
أقر يف املقابلة بشكل
ّ
صريح ومباشر .هذا اإلقرار الذي تبلور انطالقًا من جتارب طويلة يف
ميدان املواجهة مع حزب اهلل ،أدى أيضًا اىل دينامية مفاهيمية عمالنية
واسرتاتيجية أنتجت ضرورة اخلروج من لبنان.
تلمس جمموعة
لدى التدقيق يف رواية باراك ،ميكن  -بسهولة ّ -
حقائق ،أبرزها جناح حزب اهلل يف إحباط كل إجراءات العدو الدفاعية
وحماوالته الردعية إلجياد احتالل آمن يف األراضي اللبنانية ،وذلك
عرب فرض املقاومة مسارًا استنزافيًا تراكميًا متواص ًال .والثانية ،أن
اسرتاتيجية حزب اهلل الصاروخية جنحت يف تقويض م ّربر القيادة
السياسية واجلمهور اإلسرائيلي للصرب على خسائر االحتالل .فاملعادلة
حولت ما كان يفرتض أن يكون
الصاروخية اليت فرضتها املقاومةَّ ،
حزامًا أمنيًا حيمي مستوطنات مشال فلسطني احملتلة ،إىل سبب
حددها حزب
الستهدافها بالصواريخ كلما جتاوز اجليش خطوطًا محراء َّ
اهلل .وحتولت بذلك املستوطنات إىل قيد على صانع القرار السياسي
والعسكري،
وحتول االحتالل للحزام األمين ،إىل عبء على املستوطنات
َّ
ومشال فلسطني احملتلة .وهو ما أمجله باراك بالقول« :عن ماذا ندافع
بالضبط يف احلزام األمين؟ يف الواقع ،حتى الصواريخ القصرية املدى
تصل إىل املستوطنات».
قدمها
من الطبيعي أن تكون نقطة انطالق املقاربة التحليلية اليت ّ
باراك عن االنسحاب اإلسرائيلي بدءًا من اجتياح عام  ،1982إذ أن
«الفكرة كانت استخدام الذريعة اليت ّ
وفرها اإلرهاب الفلسطيين
لالنقضاض عليهم يف جنوب لبنان» ،وحتويل ذلك إىل «رافعة من أجل
الرتابط مع املسيحيني يف بريوت ،وتتويج عائلة اجلميل ،وطرد منظمة
التحرير نهائيًا من لبنان» .وأوضح أن الفرضية اليت استند إليها قرار
االجتياح هي أن الفلسطينيني «سيضطرون للعودة إىل األردن حيث
سيسقطون النظام اهلامشي ،وتقوم دولة فلسطينية ويتم إجياد حل
ُ
للنزاع» .يف ضوء ذلك ،وصف باراك االجتياح بأنه مل يكن «صنوبرة
كبرية» (االسم العسكري لعملية «سالمة اجلليل»  -اجتياح ،)1982
وإمنا كان «صنوبرة عمالقة» .لكن ما حصل أن «إسرائيل علقت
يف الصنوبر الكبري» ،مؤكدًا عدم صحة التقارير اليت حتدثت عن أن
شارون َّ
ضلل احلكومة اإلسرائيلية ،وأنه «عرض عليهم كل اخلطوات
على اخلريطة ،وحتدث للربوتوكول بالتفصيل وبكثرة ،وهم مل يفهموا

أو اختاروا أال يفهموا».
وخلص باراك إىل أن «فانتازيا» شارون االسرتاتيجية
املتعددة
ّ
ِ
«وعلقت إسرائيل يف لبنان مع خسائر ومن دون
الطبقات مل تتحقق
جدوى عملية ،وكنا مسؤولني عن كل ما حيدث يف املناطق اليت حتت
سيطرتنا» .وعزا عدم االنسحاب من لبنان يف حينه ،إىل «ارتداد يف
احللبة السياسية عن املبادرة إىل عمل جريء ميكن أن يفشل وعندها
سيتهمونك ،ألنه الحقًا ستقع تطورات سلبية سيجد املنتقدون دائمًا
صلة بينها وبني اخلطوة اجلريئة».
احملطة التالية اليت توقف عندها باراك ،يف سياق املقابلة ،كانت قرار
االنسحاب عام  ،1985مشريًا إىل أن «السؤال كان :إىل أين خنرج؟»،
فكان القرار بإنشاء جيش لبنان اجلنوبي يف حزام مشابه للذي نشأ بعد
عملية الليطاني عام  .1978ولفت إىل أنه كان الوحيد الذي عارض يف
هيئة أركان اجليش (من موقعه كرئيس لالستخبارات العسكرية) هذه
لدي الدينامية اليت ستنشأ» وأنهم «يبنون
اخلطوة ،ألنه «كان واضحًا ّ
خط بارليف جديدًا» والنتائج اليت سترتتب على ذلك «مشابهة للثمن
الباهظ (الذي دفعناه) يف خط بارليف على قناة السويس».
وأكد أنه استشرف بأن اسرائيل «ستجد نفسها بعد وقت قصري
متورطة يف تصعيد مستمر ،ندافع فيه عن قوافل إمداد ومواقع وعن
ّ
جنودنا ،من دون أن يساهم ذلك يف أمن إسرائيل» .ولفت إىل أنه
حاول يف حينه إقناع قائد املنطقة الشمالية أوري اور ،ورئيس أركان
اجليش موشيه ليفي ،ووزير األمن اسحاق رابني ،ورئيس احلكومة
إسحاق شامري لكنه مل يفلح يف ذلك.
وحول بقاء اجليش اإلسرائيلي يف لبنان خالل توليه رئاسة أركان
اجليش يف تسعينات القرن املاضي ،أعاد باراك ذلك إىل أن خيار
االنسحاب من دون اتفاق مع السوريني مل يكن مطروحًا على جدول
األعمال بالنسبة إىل رئيس الوزراء إسحاق رابني يف حينه ،بل أراد
وعرج على أسباب عدم
القيام بذلك عرب املفاوضات مع السوريني.
َّ
التوصل إىل اتفاق مع الرئيس السوري الراحل حافظ األسد ،مشريًا
إىل أن «هناك العديد من األسباب ،رمبا كان األسد مستعدًا لالتفاق،
لكن فقط بشروطه».
وأكد أن موضوع االنسحاب من لبنان شغله منذ عام  1985ومل يكن
وليد محلة انتخابية ،مقرًا يف الوقت نفسه بأن ما دفعه إىل ذلك هو
أن إسرائيل غرقت يف املستنقع اللبناني« :من منا اعتقد ،مناحيم
بيغن ،أنه بعد  15سنة سندفن شبابًا يف الوحل اللبناني ...يكفي
صمت األغنام ،حان وقت احلسم ،حان وقت العمل» .ولفت إىل أنه
أعلن عن موقفه باخلروج من لبنان بعد وقت ليس بطويل من كارثة
املروحيات وبداية نشاط األمهات األربع (بالتحديد يف اليوم التالي
لقتل حزب اهلل قائد القوات اإلسرائيلية يف احلزام األمين آنذاك
العميد ايرز غريشتاين) .وأمجل أسباب موقفه باخلروج من لبنان «أو ً
ال
ألن هذا كان موقفي دائمًا .وثانيًا لتمكني الشعب من فهم أننا ال
خنشى العمل ،إحداث التغيري واألمل .وصلت إىل موقعي كرئيس
املعارضة وبعدها كرئيس احلكومة بسبب مقتل رابني ...يبدو لي
من الطبيعي والواجب مواصلة ما بدأه رابني :حماولة الوصول إىل
تسوية خالل سنة مع الفلسطينيني أو مع السوريني وباملوازاة اخلروج
من لبنان .باتفاق ،إن حصل ،أو من دونه ،ألنه مل يكن هناك منطق
للبقاء يف لبنان».
وحول غرق إسرائيل يف املستنقع اللبناني ،نتيجة استمرار املقاومة،
لفت باراك إىل أنه «عندما دخلت إسرائيل إىل لبنان كنت لواء شابًا...
وبعد  17عامًا (أي يف عام  )1999األوالد الذين كانوا يف األسرة هم
جنود يف لبنان ،هم قتلى هناك ..وأنا ال أعرف ملاذا هم قتلى هناك».
وأقر بنجاح االسرتاتيجية الصاروخية اليت انتهجها حزب اهلل وأبطلت
ّ
دور احلزام األمين يف محاية مشال إسرائيل ،سائ ًال« :عن ماذا حنن
ندافع بالضبط يف احلزام األمين؟ يف الواقع حتى الصواريخ القصرية
أقر باراك بأنه كانت هناك
املدى تصل إىل املستوطنات» .مع ذلكّ ،
معارضة واسعة جدًا للخروج يف املؤسسة األمنية واجليش ،والتغلب
على هذه املعارضة «أصبح أصعب فأصعب كلما تبني أن التسوية مع
سوريا لن تتحقق ،وعلى ما يبدو سنضطر للخروج [من لبنان] من دون
اتفاق ،وإذا أمكن بدعم قرار من جملس األمن» .أمام هذا الواقع،
«التحدي يف تنفيذ خطوة كهذه هو أنه إذا ُطلب ّ
أوضح باراك أن
منا
ّ
القيام بها من دون اتفاق فستكون هناك أهمية عليا لتنفيذها مبباغتة
كاملة .سواء من ناحية فرص جناحها ،أو من ناحية توفري خسائر».
لكن العقبة اليت كانت ماثلة هي «أننا مل نستطع معرفة ما إذا كنا
سننجح يف التوصل إىل تسوية .وطاملا جتري مفاوضات ،ليس من
الصحيح التوضيح علنًا أننا سنخرج من دون اتفاق».
على مستوى خطط االنسحاب ،تابع باراك أنه يف مطلع آب/أغسطس
 1999أمر رئيس األركان ،شاؤول موفاز ،بالعمل على خطة حتت اسم
«أفق جديد» تتناول مدماكني مركزيني :األول ،اخلروج من املنطقة
األمنية من دون اتفاق على خلفية تصعيد وأزمة يف املفاوضات؛
الثاني ،خروج من لبنان على ضوء اتفاق مع سوريا ولبنان« .يف
منتصف تشرين األول/أكتوبر ُ ،1999عرضت
علي خطة أفق جديد.
ّ
سي ّ
نفذ
ويف اخلتام أمرت بإعدادها حتت فرضية أن اخلروج [من لبنان] ُ
لغاية متوز/يوليو  .2000يف اليوم نفسه ُعدت وأوضحت ملوفاز أننا
سنبذل جهدًا أعلى للتوصل إىل تسوية ،وإذا مل تكن هناك تسوية،
سنسعى للخروج مبباغتة كاملة» .وأسهب باراك يف سرد تفاصيل
املفاوضات مع سوريا ...وأدى فشلها إىل استنفاد آخر ورقة
سياسية بيد إسرائيل.
بعد ذلك عرض باراك سلسلة حمطات تتصل بتوجيهاته للمؤسسة
العسكرية لوضع خطط سرية لالنسحاب من دون اتفاق ،وبشكل

مفاجئ ...وجرت حول ذلك عدة نقاشات يف احلكومة وداخل اجليش
واالستخبارات .كما تعرض باراك ملثوله أمام أعضاء هيئة أركان
اجليش ،يف العاشر من آذار من عام  ،2000حيث أجاب عن أسئلتهم
وهواجسهم ،يف لقاء وصفه بأنه كان مشحونًا.
يف  22آذار
صدق باراك على خطة اخلروج من لبنان من دون اتفاق،
ّ
بعدما تغري امسها إىل «غسق الصباح» على أن ُتنفذ وفق القرار .425
ثم َّ
شكل لقاء الرئيس األسد مع الرئيس كلينتون يف  26آذار ،حمطة
مفصلية نهائية وضعت القيادة اإلسرائيلية أمام وضع فرض عليها
حسم موقفها نهائيًا من االنسحاب مع اتفاق أو بدونه.
ثم يروي باراك كيف تدحرجت التطورات بدءًا من  21أيار ،مع دخول
حتولت
عدد من املواطنني إىل القنطرة للمشاركة يف عملية تشييع .ثم َّ
إىل مسرية كبرية ودخل فيها مسلحون من حزب اهلل .واكتشفوا أن
موقع جيش لبنان اجلنوبي خال ،أو أنهم كانوا يعرفون ذلك مسبقًا،
وهكذا بدأ االندحار ،كما يؤكد باراك .وخالل مخس – ست ساعات
ساروا حنو الطيبة ،ودخلت مسريات أخرى إىل املنطقة األمنية.
على وقع هذه التطورات ،يوضح رئيس وزراء العدو السابق ،أنه
مت عقد لقاء عاجل مجع باراك وسكرتريه العسكري يف حينه غادي
ايزنكوت ورئيس أركان اجليش شاؤول موفاز واالستخبارات وقيادة
قدروا
املنطقة الشمالية .والالفت أنه عندما سأهلم عما إذا كانوا ّ
مثل هذا السيناريو .أجابوا بصراحة« :مل نفكر ،مل يفكر أحد أن هذا
سيحصل بهذه السرعة .وواقعًا بدون أي قتال» .يف هذه اللحظة
املفصلية يكشف باراك أنه متت دراسة خيار العودة إىل مركز الطيبة،
الذي كان حيتاج حبسب اجليش إىل لواءين .لكن «كان واضحًا لي أنه
إذا أعدنا احتالل الطيبة ،سيكون هناك اشتباك شامل مع حزب اهلل.
وهذا سيلغي اخلروج أو سيكون هناك خروج حتت النار.
ويضيف أيضًا أنه يف ضوء مؤشرات االنهيار يف األلوية األخرية جليش
لبنان اجلنوبي ،كانت توصية كل احلاضرين (اجليش واالستخبارات)
أنه «جيب اخلروج بأسرع وقت ممكن ،وكما ذكرنا كان هذا واضحًا لي
أيضًا» .يف أعقاب ذلك ،بادر باراك إىل عقد جلسة سريعة للمجلس
ّ
الوزاري
املصغر ،وأخذ موافقة على اختاذ قرار مع رئيس األركان،
موفاز ،حول موعد التنفيذ.
وصدق على أمر االنسحاب خالل ليلة
ّ
واحدة.
بعد هذه احملطات ،وصل احملاور ميلشتاين ،إىل األسئلة احلامسة حول
أسباب فشل إسرائيل يف القضاء على حزب اهلل« :ملاذا مل ُن ِّ
صف
حزب اهلل يف حرب استمرت عدة سنوات ،وأيضًا عندما كنت رئيسًا
لألركان؟» .أجاب باراك بشكل صريح ومباشر« :مل يكن باإلمكان
تصفية منظمة حزب اهلل ،إنه حركة مقاومة أصيلة موجودة داخل
القرى وبغطاء مدني .ومل يكن هناك سبيل لتصفيته من دون الدخول
عميقًا إىل لبنان ،إىل صور وصيدا والبقاء هناك .وهذا أيضًا سبق
وجربناه ،ومل ننجح» .ولفت إىل حقيقة تنطوي على إقرار إسرائيلي
مجعي حول ّ
تعذر القضاء على حزب اهلل ،عسكريًا ،بالقول بأنه مل جيد
بني كل منتقدي اخلروج من لبنان «من يريد العودة إىل لبنان ،حتى
لو وعدوهم أن الدخول سيكون بدون أي إصابات» ،مضيفًا أنه كان
«ميكن توجيه ضربة قوية لكن ليس تصفيته» .وختم« :ال أعتقد أنه
كانت هناك إمكانية عملية لتصفية حزب اهلل».
ويف السياق نفسه أضاف باراك ،موضحًا خلفية عدم التجاوب مع
قدمها جنراالت كبار يف اجليش من أمثال تشيكو تامري،
طروحات ّ
وعمريام ليفني الذين طالبوا بعمل أكثر شدة وعنفًا من قبل اجليش ضد
حزب اهلل .ولفت إىل أن هؤالء َّ
قللوا بشكل بارز من داللة أن ضربات
كهذه كانت ستشكل عبئًا ومعاناة للمدنيني (يف مشال فلسطني
رد بالكاتيوشا وسكان الشمال هم من
احملتلة) .موضحًا أن «حزب اهلل ّ
ً
دخلوا أليام طويلة إىل املالجئ» ،.مشريا بذلك إىل املعادلة اليت جنح
حزب اهلل يف فرضها على القيادتني السياسية واألمنية يف تل أبيب،
باستهداف املستوطنات الشمالية بالصواريخ ردًا على استهداف عمق
املقاومة واملدنيني اللبنانيني( .عناقيد الغضب عام  ،1996منوذجًا).
ورد باراك أيضًا على إشكالية طاملا مت توجيهها إليه أيضًا ،وهي
ّ
أن حزب اهلل تعاظمت قدراته بعد االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان،
ولفت يف هذا السياق إىل أن احلزب «ازداد قوة ،قلي ًال جدًا( ،بعد
االنسحاب) فعدد الصواريخ ارتفع من  7آالف إىل  »14000من عام
 2000إىل عام  ،2006يف حني أن املديات مل تتغري ،وكان معدل
الزيادة  1000صاروخ يف السنة .لكن تعاظمه ارتفع من عام 2006
إىل عام  ،2019إىل  140ألف صاروخ ،مبعدل  10،000صاروخ يف
السنة .ومبديات تغطي تقريبًا كل إسرائيل .كما تعاظمت قدراته نتيجة
أقر
خوضه املعارك يف سوريا وليس يف قتال مع إسرائيل .مع ذلكّ ،
باراك بتطور حزب اهلل خالل مواجهته للجيش اإلسرائيلي خالل احتالله
أراضي لبنانية ،مشريًا إىل أنهم يف البداية كانوا يسريون أمامنا لي ًال
وحنن نشاهدهم بوسائل تشخيص احلرارة والرؤية الليلية املوجودة
يف الدبابات ،وكنا نطلق النريان عليهم ...لكن بعد عدة سنوات
أصبحت عبواتهم ال ختتلف عن عبوات اجليش اإلسرائيلي ونشأت حرب
أدمغة بني اجليش وبينهم.
وخبصوص انعكاس االنسحاب من لبنان على الفلسطينيني ،تساءل
باراك« :لو بقينا يف لبنان واستمر دمنا بالسيالن من دون املساهمة
يف أمننا ،هل كان الفلسطينيون سريفعون العلم األبيض؟» .وأكد
شن عملية السور
أنه لو بقيت إسرائيل يف لبنان ملا استطاع اجليش ّ
الواقي (يف الضفة الغربية يف عام  2002خالل انتفاضة األقصى).
ولكان هناك احتكاك مباشر ويومي مع حزب اهلل ،إضافة إىل خطر
اشتعال جبهة ثانية بصورة كاملة مع حزب اهلل أعلى بكثري« ،وهو آخر
ما كنا حنتاج إليه».
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Ϋ·ΔϋέγΑϑέϋ
ϝΎλΗϰϠϋΕϧϛ
.ΎϧϭέϭϛαϭέϳϔΑ

ϖϳΑρΗϝϣ˷ Σ

.ϡϭϳϟ COVIDSafe

health.gov.au έί˵
ϲϓϥϳϠϣΎόϟΓΩϋΎγϣϝϼΧϥϣϙόϣΗΟϣΔϣϼγϭϙΗϣϼγϰϠϋυϓΎΣΗϟϡϭϳϟ COVIDSafe ϖϳΑρΗϝϣ˷ Σ
ΎϧϭέϭϛαϭέϳϔΑΏϳλιΧηϊϣϝΎλΗϰϠϋΕϧϛΫ·ΔϋέγΑϙϏϼΑ·ϰϠϋΎϧϳΩϟϲΣλϟωΎρϘϟ
ΕϧϛϥϳέΧϥϳϣΩΧΗγϣϥϋΔϧϣ ΕΎυΣϼϣΑυϔΗΣϳ COVIDSafe ϥΈϓˬϙΗϳλϭλΧϟϥϭϧΎϘϟΔϳΎϣΣϊϣ
ˬΔϳΑΎΟϳ·ΎϧϭέϭϛαϭέϳϔϟϡϬλΣϓΔΟϳΗϧΕ˯ΎΟΫΈϓϝίϧϣϟϥϣΝϭέΧϠϟΕέέροΫ·ϡϬϧϣΔΑέϘϣϰϠϋ
ΎϬΑΣϧϲΗϟ˯ΎϳηϷϰϟ·ΓΩϭόϟϊϳρΗγϧϓˬέϛΑΕϗϭΑέΎηΗϧϻϑϗϭϲϓΎϧΩϋΎγϳγϪϧ·ϙϟΫΑϡϠό˵Ηϑϭγ

έΑϧΎϛ ˬΔϳϟέΗγϷ ΔϣϭϛΣϟ ϥϣ νϳϭϔΗΑ

ϖϳΑρΗϝϣ˷ Σ
ϡϭϳϟCOVIDSafe
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إعــالنات
ADVERTISING

CORONAVIRUS (COVID-19) HELP LINES
If you’re concerned, call your GP or the national Coronavirus Health Information
Hotline 1800 020 080, operating 24 hours a day, seven days a week.
For translating or interpreting services, call 131 450.
Older citizens can also access the Older Persons Advocacy Network on
1800 237 981 from 8am – 8pm Monday to Friday.

 uN}jҦCoronavirus Health Information HotlineɇӀҢҾWjҦhOlG"Ҧ͏ҺӀ3oҼҰӀ?"$tfҦүҤ

kVP3jҦҦ8ylpWͲ1800 020 080qb:jҦkVtӀҰ}fҲӀ:^ҿC /GjҦҩo}kWpkj:BpjҦP3jҦ
ͲҸ}>ʦҦҾҢҽҦ}N͏ V?jҦҰҦ6o
Ͳ131 450qb:jҦkVlG"Ҧ͏ z_CjҦӀ O3jҦ p*:#jҦ o62kVҽ}G/kj

Ұfҩo}kWo gBOlder Persons Advocacy NetworkP3ҽG"ʢҦv?jҦҰfvuNҦ}pkjvgphj8f
Ɋ.F̟v1800 237 981qb:jҦkVqzb}c.vVҸ^6jҦӀv?jҦ
Ͳ Wp+jҦjҤvu&ʨҦvo͏Ҡ?o̟Ӏ
Ɋ
Coronavirus Health Information HotlineȲkoP2Ȱҿ"Ȳo}pV:#ƒҮ{6ȱ#?yҿҦ:Ʒt:ƶҦ

ұӀҰ$_yӀұӀҰҰҮ$V>̭̯{ƒ1800 020 080xҰpB{tӀ:ƒҲӀ:ȰӀȲ#BҦ6zҩVʣNҦv_k"
Ͳ6ȱt<v_k"6uƒȲoҰƒ{#_y
Ͳ6ȱt<v_k"131 450{ҟҰ#_ƶӀҟҰ#B}t{p*:"ҩo62ҟҦ:

Ҵ3BҦҟҰҦ6^:N{ƓBOlder Persons Advocacy Network{6utҦ}"Ȳo:"v?oҿҦ6tӀ:zB

Ͳ{Wp*"{uBӀҮB̳"0F̳6uB{#BҦҮȲ>:#>Ү<ȱt1800 237 981xҰpB{͏:"v?o
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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
 ساعة يوميا24  على24 نعمل

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

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

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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إعـالنات

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography
Drummers
جلميع

حاجاتكم

من تصوير املناسبات والعزف
والدق عالطبل
اتـصلوا بـ جـايدن على:
0415991993

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات
حامت
شـركة
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
نعمل  24على  24ساعة يوميا

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

خربة طويلة صدق يف املعاملة خدمة سريعة

دقة يف العمل

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

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

ع ّدة ( )Toolsللمحرتفني و الـ ()Handymen
يف جماالت البناء وامليكانيك والكهرباء وغريها..
للـبيع

نـوعية ممـتازة بأسـعار منـافسة

إشرتوا بـ $1000
وما فوق واحصلوا
على Tool
 Kitجمانا

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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مــتفرقات

عدوى كورونا بلمس األسطح
زلزال نيوزيلندا ..فيديو يرصد رد موسكو «تنعى» متساح هتلر «اللغز»
واألشياء ..حقائق مغايرة ملا هو معروف
فعل رئيسة الوزراء

رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن

رد فعل رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا
أظهر مقطع فيديو ّ
أرديرن هلزة أرضية وقعت قرب العاصمة ولنغتون صباح االثنني
من االسبوع املاضي ،خالل إجرائها ملقابلة تلفزيونية كانت تبث
على اهلواء من مبنى الربملان.
وقال مرصد الزالزل يف نيوزيلندا «جيونت» إن الزلزال الذي
بلغ قوته  5.8درجة وقع على عمق  37كيلومرتا وكان مركزه على
بعد  30كيلومرتا مشال غربي مدينة ليفني اليت تقع على اجلزيرة
الشمالية قرب ولنغتون.
وعلى الرغم من عدم تسببه يف أضرار فقد استمر الزلزال أكثر
من  30ثانية وأثار ذعرا يف ولنغتون ودفع كثريين لالختباء حتت
الطاوالت يف مكاتبهم ومنازهلم ،حسبما ذكرت «رويرتز».
وبدأ الزلزال أثناء وجود أرديرن يف مقابلة تلفزيونية على اهلواء
من مبنى الربملان.
وقالت أرديرن مازحة أثناء املقابلة« :لو رأيتم أشياء تتحرك
خلفي ..فهناك هزة خفيفة .مبنى الربملان يتحرك أكثر قليال من
غريه».
وطمأنت املذيع على أنها يف أمان واستمرت املقابلة مضيفة:
«لست جالسة حتت أي أضواء معلقة ويبدو أنين يف مكان قوي
من الناحية البنائية».
وتقع نيوزيلندا يف منطقة نشطة زلزاليا يف احمليط اهلادي ُتعرف
باسم «حزام النار» ومتتد ملسافة  40ألف كيلومرت.
وال تزال مدينة كرايست شريش تتعافى من زلزال تعرضت له
عام  2011وكانت شدته  6.3درجة وأدى ملقتل  185شخصا.
ويف  ،2016وقع زلزال شدته  7.8درجة يف بلدة كايكورا
باجلزيرة اجلنوبية مما أدى ملقتل شخصني وأحدث أضرارا مبليارات
الدوالرات مبا يف ذلك يف ولنغتون.
وحبسب أجهزة الطوارئ يف مدينة ولنغتون فإنه ال توجد تقارير
حتى اآلن تفيد حبدوث أضرار ،يف حني أشارت شبكة النقل العام
يف ولنغتون عرب تويرت إىل أنها علقت عمل مجيع القطارات يف
يقيم املهندسون آثار الزلزال.
املدينة حتى
ّ

«لقاح أوكسفورد» ضد كورونا..
صدمة بسبب فرص النجاح

قال الرئيس املشارك إلنتاج جامعة أوكسفورد لقاحا مضادا
ملرض كوفيد 19-إن فرصة جناح هذه التجربة ال تتجاوز  50باملئة
ألن فريوس كورونا يتالشى على ما يبدو بسرعة يف بريطانيا.
وأوضح أدريان هيل مدير معهد جينر جبامعة أوكسفورد ،الذي
تعاون مع شركة «أسرتازينيكا» لصناعة األدوية لتطوير اللقاح،
أن من املتوقع أال تسفر جتربة مقبلة تضم  10آالف متطوع عن
نتيجة بسبب تراجع انتقال كوفيد 19-يف اجملتمع.
وقال هيل لصحيفة «تليغراف» الربيطانية« :إنه سباق ضد اختفاء
الفريوس وسباق مع الزمن .يف هذه اللحظة هناك فرصة بنسبة
 50باملئة أال حنقق نتيجة على اإلطالق».
ويعد هذا اللقاح التجرييب ضمن اللقاحات اليت تتصدر السباق
العاملي لتوفري محاية ضد فريوس كورونا املستجد.
وكان فريق هيل قد بدأ املراحل األوىل من التجارب البشرية
للقاح يف أبريل.

أعلنت حديقة حيوانات موسكو نفوق التمساح «ساتورن» أو
«زحل» ،الذي يعتقد أنه كان يعود للزعيم النازي أدولف هتلر،
بعد جناته من جحيم القصف الذي طال برلني إبان احلرب العاملية
الثانية.
وأكدت حديقة حيوانات موسكو يف بيان نفوق التمساح
«األسطورة» يوم اجلمعة املاضي عن  84عاما ،واصفة إياه بأنه
كان ميثل حقبة كاملة ،ومشرية إىل أن هذه التماسيح يف العادة
ال تعيش إال ملا بني  30و 50عاما.
ووصف البيان حياة التمساح العجوز ،بأنها كانت طويلة ومليئة
باألحداث ،منذ والدته يف براري والية مسيسييب األمريكية عام
 ،1936ونقله إىل حديقة حيوانات برلني حيث هرب بعد القصف
الذي طال احلديقة إبان احلرب العاملية الثانية يف  23نوفمرب 1943
والذي أدى لنفوق العديد من الزواحف يف هذه املؤسسة.
وشكلت حياة التمساح العجوز لغزا حمريا للجميع منذ هروبه من
حديقة برلني وحتى عام  1946أي إىل حني اكتشافه من قبل
قوات بريطانية ونقله إىل االحتاد السوفياتي.
وتفسر عدة نظريات سر اختفائه هذه املدة أنه رمبا كان يعيش
يف األقبية حتت األرض أو يف مياه الصرف الصحي ،أو رمبا كان
حيتفظ به أحد الزعماء النازيني الفارين يف تلك الفرتة.
وقال البيان الرمسي للحديقة« :حظيت حديقة حيوانات موسكو
بشرف استضافة ساتورن ملدة  74عاما وبذلت كل ما يف وسعها
للعناية به بأفضل شكل ممكن».

تقطع  1200كيلومرت على دراجة..
قصة فتاة تكسر «إغالق كورونا»

لطاملا أكدت الدراسات أن فريوس كورونا املستجد ميكن أن
يبقى على بعض أسطح املواد لفرتات ترتاوح بني ساعات وبضعة
أيام ،لكن باملقابل يرى بعض العلماء أن انتقال العدوى عرب تلك
األسطح أمر «ليس بالسهل».
ففي حبث سابق نشر يوم  17آذار يف جملة «نيو إنغالند جورنال
أوف ميديسن» ،تبني أن الفريوس ميكن أن يبقى عالقا يف
اهلواء ملدة تصل إىل  3ساعات ،وعلى األسطح واملواد املصنوعة
من النحاس ملدة تصل إىل  4ساعات ،وعلى الورق املقوى ملدة
 24ساعة ،وعلى البالستيك والفوالذ املقاوم للصدأ حتى 72
ساعة.
لكن وفقا لصيغة حمدثة على موقع مراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها يف الواليات املتحدة ،فإن الفريوس التاجي «ال
ينتشر بسهولة» من ملس األسطح أو األشياء.
وقالت املتحدثة باسم املؤسسة الصحية األمريكية كريستني
نوردلوند ،لشبكة «إن بي سي نيوز» اإلخبارية ،إن التغيري يف
التوصيف اجلديد النتشار الفريوس كان يهدف إىل «توضيح
أن هناك طرقا أخرى للعدوى خبالف التعامل املباشر مع شخص
مريض أو حيمل الفريوس».
لكن ال يزال من غري الواضح إىل متى ميكن أن يستقر فريوس
كورونا املستجد على األسطح ،فضال عن قدرته على نقل العدوى
بهذه الطريقة.
وتقول مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ،إن الفريوس
التاجي ينتشر «بسهولة» بني الناس ،لكن مع ذلك فإنه «ال
ينتشر بسهولة عن طريق األسطح امللوثة به».
ومع ذلك ،فال يزال من «املمكن» أن ينتشر املرض عن طريق
ملس األسطح أو األشياء ثم ملس الفم أو األنف أو العينني،
كما ينتقل بني احليوانات واألشخاص ،لكن تبقى الطريقة األكثر
انتشارا لنقل العدوى التعامل مع األشخاص املصابني ،حسبما
ورد يف موقع «اليف ساينس» العلمي.
ويشعر األمريكيون بالقلق من نوع االحتياطات اليت جيب عليهم
اختاذها ،مع بدء بعض الواليات فتح اقتصاداتها جمددا ،فعلى
سبيل املثال هناك ختوف من التعامل بالنقود الورقية ،وحتولت
العديد من الشركات بالفعل إىل الدفع اإللكرتوني حصرا.
وحسب مراكز مكافحة األمراض والسيطرة عليها ،فإن أفضل
طريقة للوقاية من عدوى كورونا هي احلفاظ على التباعد
االجتماعي (مرتان على األقل) ،وغسل اليدين باملاء والصابون
بشكل مستمر ،وتنظيف وتطهري األسطح اليت يتم ملسها مرارا
يف املنزل والعمل.
كما نشر املركز عرب موقعه جمموعة من اإلرشادات بشأن كيفية
تطهري األسطح ،مشريا إىل أن «تنظيفها بشكل جيد ثم بالتطهري
أفضل إجراء للوقاية من كوفيد  ،19وأمراض اجلهاز التنفسي
الفريوسية».

«أدولف هتلر» يطيح مبسؤول
أوروبي من منصبه
جيوتي كوماري تصل مع والدها إىل قريتها يف بيهار
اليأس واجلوع والبقاء ..ثالثة عوامل دفعت فتاة هندية يف
اخلامسة عشر من عمرها للقيام برحلة مضنية برفقة والدها
الذي يعاني من الشلل ،لكنها حظيت بإشادة دولية يف نهاية
املطاف.
واختارت الفتاة اهلندية الشابة ،جيوتي كوماري ،أن تقوم
بـ»الرحلة الشاقة» من العاصمة اهلندية نيودهلي إىل منزهلا يف
والية بيهار وسط اإلغالق املفروض يف البالد بسبب أزمة وباء
كوفيد ،19-برفقة والدها العاجز عن املشي.
ونقلت صحيفة «الغارديان» الربيطانية عن كوماري قوهلا« :مل
يكن لدي خيار آخر ..ما كنا سنبقى على قيد احلياة لو مل أركب
الدراجة إىل قرييت».
وأوضحت الفتاة أنها رمبا كانت قد عانت هي ووالدها لو بقيا
يف غوروغرام ،بضواحي نيودهلي ،دون أي دخل وسط تدابري
اإلغالق اليت اختذتها السلطات بهدف مكافحة تفشي فريوس
كورونا اجلديد يف اهلند.
وكان والد كوماري ،الذي مل يتمكن من املشي بعد إصابته
حبادث ،يكسب عيشه من خالل قيادة عربة «توك توك» معدلة
لتناسب وضعه الصحي ،لكن مع حظر التنقل وجد نفسه بني
ماليني العاطلني عن العمل ،كما أن مالك غرفته املستأجرة طالبه
باإلجيار وهدد بطرده برفقة ابنته اليت قررت شراء دراجة هوائية،
وشقا طريقهما إىل املنزل على متنها.
وعلى مدى  10أيام ،قادت كوماري الدراجة اهلوائية ،بينما ركب
والدها خلفها ،وكان زادهما اليومي الغذاء واملاء الذي يقدمه
الغرباء هلما.

الزعيم النازي أدولف هتلر

ذكرت وزارة الشؤون اخلارجية يف مالطا أن سفري البالد يف فنلندا
استقال ،األحد ،إثر تعرضه النتقادات بعدما شبه املستشارة
األملانية أنغيال مريكل بأدولف هتلر.
وأوضح البيان أن وزير اخلارجية ،إيفارست بارتولو «شدد حني
قبل استقالة السفري بأثر فوري على أن تعليقات السفري عن
املستشارة األملانية أنغيال مريكل ال متثل الصداقة واالحرتام
املتبادل بني مالطا وأملانيا».
وكتب مايكل زاميت تابونا يف منشور على فيسبوك ،اجلمعة،
الذي وافق الذكرى السنوية اخلامسة والسبعني لنهاية احلرب
العاملية الثانية يف أوروبا «منذ  75عاما أوقفنا هتلر .من سيوقف
أنغيال مريكل؟ إنها أجنزت حلم هتلر! بالسيطرة على أوروبا».
يذكر أن تابونا عني سفريا عام  ،2014يف حني كان يعمل يف
السابق كرجل أعمال.
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محمد عامر األحمد  -سورية

جهاز املناعة وتأثريه اهلائل على حياة اإلنسان The immune system and its tre-
mendous impact on human life

إحفظ حياتك وركز على تغذية جهاز املناعة الذي يف جسدك
لكي حتيا حياة سليمة
بعيدا عن مجيع األخطار ،ولكي يطول عمرك
ً
وتعيش حياة أكثر مما تتصور بكثري.
عندما حنافظ على برنامج نظام غذائي جيد وصحيح ،فإننا
حنصل على جهاز املناعة اهلام واملسؤول األول عن صحة وحياة
االنسان ،ونرى نتائجه الرائعة واملفيدة يف محاية اجلسم من
االمراض والفريوسات القاتلة اليت جتتاح احلياة يف الدول
الصناعية أكثر من اي دول ُ
اخرى من كثرة تلوث اهلواء وكثافة
السكان مما يزيد من رواسب ثاني أوكسيد الكربون الناتج
عن انبعاثات عوادم السيارات ومن أنواع عديدة من الغازات
الكيماوية السامة الناجتة عن املعامل الصناعية املتعددة األنواع
اليت تتصاعد وتتحد مع اهلواء بشكل كبري ،ولذلك نرى الدول
الصناعية تتأثر من التلوث اهلوائي والصناعي والبيئي أكثر من
غريها من دول العامل الثالث.
ومن هذه الدول الصناعية :الصني ،اهلند ،الواليات املتحدة
االمريكية ،روسيا ،ايطاليا ،فرنسا ،اسبانيا ،انكلرتا الربازيل
وغريها.
إن املضاعفات ،الناجتة عن الرتاكم الكيماوي السام ،هي السبب
االول الضعاف وتدمري جهاز املناعة عند الناس ،وباألخص الذين
يعانون من األمراض املزمنة مثل ..chronic disease
وال ننسى الروتني اليت تعلنه وسائل اإلعالم العاملية والصحافة
واإلذاعة والتلفزيون ،اليت تبشر باألخبار اجليدة يف بعض
األحيان والسيئة يف أحيان ُ
أخرى وتنقل الينا اخبارا تتكلم عن
الداء دون ان تعلم أين هو الدواء ،هذه االخبار املزهلة من
املمكن أن تؤثر على عقول وأعصاب الناس األبرياء واملرضى،
كما من املمكن ايضًا أن تؤدي اىل احنالل شامل عند بعض
الناس الضعفاء ،اضافة اىل تأثريها بشكل كبري على الصناعة
والزراعة والسياحة والسفر من وإىل مجيع احناء العامل.
إن ما جيب علينا أن نتجنبه هو كل شيء يؤثر على جهاز املناعة،
السامة
من املاء امللوث واهلواء واملأكوالت امللوثة اىل الغازات ّ
اليت تنتجها املعامل الصناعية والسيارات وغريها من وسائل
النقل جوًا وحبرًا.
أرجو بأن تصل هذه الرسالة اىل أكرب عدد ممكن من الناس
ِ
ألعلم وأطمئن اجلميع عن حقيقة
حيث انين كتبتها خصيصًا
األمراض القادمة وأشجعهم على عدم اخلوف منها مهما كان
نوعها وال سبيل لردع خطرها اال باحملافظة على جهاز املناعة يف
أجسادنا الذي ال يتحقق اال من خالل تناولنا املأكوالت الغنية
بالفيتامينات اجليدة وباألخص بالفيتامني  Cوالفواكه املتنوعة
اليت هي األهم واملفيدة جدًا لتقوية جهاز املناعة واحملافظة
على صحة االنسان.
من املمكن بأن يتم يف القريب العاجل اكتشاف وباء جديد ،او
إن نسمع بأمساء فريوسات جديدة وارقام جديدة لكورونا رقم
 ٢٠ورقم ٢١و  ٢٢واىل آخره ،ولكن جيب بأن ال ننهار بتاتًا الن
جهاز املناعة السليم املوجود يف أجسادنا يستطيع بقوة هائلة
إن يقضي على مجيع االمراض واألجسام الغريبة واملستعصية
اليت تدخل إىل الدم مثلما ذكرت سابقا  ،ولكن أن فقدنا جهاز
املناعة فهناك أمراض موجودة وضعيفة جدًا تستطيع بأن تدمر
اخلاليا الدموية وتقتل اإلنسان يف وقت قصري جدًا ،وليس من
الضروري أن تكون وباء كورونا او غريها ..من هنا علينا أن
نتدارك االمور ونأخذ احلذر قبل أن تصل الينا املشكلة الصحية
وجتدنا منهارين ومستسلمني هلا نتيجة مرض جديد او فريوس
او فوبيا مرضية خميفة.
حفظكم اهلل من مجيع أنواع التجارب واألمراض ،ونطلب منه
بأن يبارككم مجيعًا وجيعلكم بعيدين كل البعد عن اخلوف من
األمراض اجلديدة اليت من املمكن أن جتتاح العامل بأسره،
وأطلب منه بأن ميألكم بالقوة والرجاء ..واآلن أستودعكم مجيعًا
بني أيادي اهلل ويف
معيته وسالمه وحمبته وقداسته ،وأطلب
ّ
ايضًا أن يرافقكم اهلل دائمًا مع مجيع أوالدكم وأحفادكم إىل
األبد حافظني وصاياه املباركة ومؤمنني بقدرته اجلبارة وعدالته
املقدسة آمني.

Save your life and focus on nourishing the immune system
in your body in order to lead a healthy life away from all
dangers, and to prolong your life and live a life far more
than you think. ,
When we maintain a good and correct diet program, we get
the important immune system and the primary responsible
for human health and life, we see its wonderful and beneficial results for human health and the protection of the body
from deadly diseases and viruses, which we see and hear
about it that the deadly diseases and viruses sweeping life
in industrialized countries More than any other country due
to the large number of pollution in the air and the density of
the population, which increases the carbon dioxide deposits resulting from cars and many types of toxic chemical
gases resulting from industrial plants of various types that
escalate and combine with the air significantly, we see the
industrial countries that are affected by pollution Antenna,
industrial and environmental more than any other country
and here I mention the names of some of them.

China, India, United States of America, Russia, Italy, France,
Spain, England, Brazil and others, because all these complications resulting from toxic chemical accumulation, it is
the first reason to weaken and destroy the immune system
in humans, especially those who suffer from chronic diseases such as chronic disease, and on the one hand the
routine announced by the global media, the press, radio
and television, promising good and sometimes bad news
in Other times, those who transmit to us and talk about the
disease and did not know where the medication is, these
surprising news can be effective and affect the minds and
nerves of innocent and sick people, and it can also lead
to a total decay of some weak people, and also greatly affects industry and agriculture. Tourism and travel to and
from all parts of the world, the thing that we must avoid is
everything that affects the immune system, from polluted
water, air, contaminated food, and toxic gases produced by
industrial plants, cars, and other means of transportation
by air and sea, I hope that this message I wrote specifically
I know and reassure everyone about the reality of upcoming diseases, that we will not be afraid of them, regardless
of their type or danger, because when we preserve the immune system In our bodies, we emphasize foods rich in
good vitamins, especially vitamin C and the various fruits
that are the most important and very useful for strengthening the immune system and maintaining human health, it
is possible that in the near future, a new epidemic can be
discovered, or if we hear the names of new viruses and
new numbers of Corona No. 20 and No. 21, 22, etc., but we
must never collapse because the healthy immune system
present in our bodies can tremendously powerfully eliminate all diseases and foreign and intractable bodies that
enter the blood as I mentioned earlier, but if we lose the
immune system there are very weak and existing diseases
that can destroy Blood cells kill a person in a very short
time, and it is not necessary that it be an epidemic of corona or others to kill a person. We have to avoid things and
take caution before they reach us to the health problem
and find us collapsed and surrender to it as a result of a
new disease or virus or terrifying disease phobia.
May God protect you from all kinds of experiences and diseases, and we ask him to bless you all, far from fear of new
diseases that could sweep the whole world, and I ask him
to fill you with power and hope, and now I entrust you all in
the hands of God and in his gospel, peace, love, and holiness, and I also ask May God always accompany you with
all your children and grandchildren forever, keeping his
blessed commandments and believing in his mighty power
and holy justice. Amen,
بقلم نوفل حنا نوفل ،مرشد روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تـتمات

نيوز كورب اسرتاليا حتدد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املقبل.
ومن بني املنشورات اليت ستشهد نهايتها  Byron Shire Newsو
 Ballina Advocateو  Lismore Northern Starو Tweed Daily News
لتصبح منشورات على اإلنرتنت فقط ،إىل جانب جمموعة من الصحف
األخرى يف مجيع أحناء البالد ،مع عشرة استثناءات.
وقد مت إعالم املعلنني باإلغالق الوشيك يف رسالة إلكرتونية صباح
امس من جودي غراهام ،املدير العام للمبيعات املباشرة.
وتأتي عمليات اإلغالق بعد انهيار احملادثات مع أنطوني كاتاالنو،
الذي يدير حوالي  160من مطبوعات  ACMاملطبوعة والرقمية اليت
اشرتاها العام املاضي من شركة ( Nine Entertainment Coمنشورات
ً
سابقا).
فريفاكس
ً
متحدثا
وقال عضو جملس إدارة بالينا شاير كيث ويليامز صباح امس،
إىل « Echonetdailyإنه ألمر حمزن للغاية أن نفقد ..The Advocate
مهما جملتمع بالينا».
لقد كانت مصدرا
ً
وسلط جيف جونسون ،مستشار جملس بالينا شاير ،الضوء على
اخلسارة اليت حلقت مبجتمع بالينا الذي أخرب  Echonetdailyأن «ذي
أدفوكايت كانت مليئة باألخبار احمللية وأن الكثري من مواطين بالينا
كانوا يستقون منها أخبارهم احمللية».
واضاف يقول ان «نسبة كبرية من السكان كبار السن ال ميكنهم
الوصول إىل املعلومات عرب اإلنرتنت .إنه يوم حزين أن نفقد جريدتنا
األسبوعية ولكن على األقل لدينا .»Echonetdaily
بدورها قالت عمدة  Tweedكاتي ميلن «لقد دمرنا إغالق تويد ديلي
نيوز ،وسوف نفتقدها بشدة ألنها خدمت اجملتمع بشكل جيد على مر
السنني .عندما تغلق أي صحيفة حملية فإن اخلدمات املتاحة للمجتمع
تقل وتتأثر».
وتعرض أصحاب اإلعالم اإلقليميون لضغوط مالية شديدة يف األشهر
القليلة املاضية بسبب جائحة كوفيد  19بسبب اضطرار شركات
ً
اخنفاضا يف
االعالنات إىل اإلغالق ،حيث شهدت بعض الشركات
عائدات اإلعالنات بنسبة  30إىل  50يف املئة.
ويف السنوات األخرية ،أغلقت معظم الصحف املستقلة أو مت شراؤها
من قبل ( Fairfaxاآلن جزء من  ، )Nine Entertainment Coأو روبرت
مردوخ نيوز كورب.

فارس االعالم املسموع...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ألن جونز ،قد أعلن يف وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتقاعد
صباحا للتحضري
صباحا 3 -
بعد عقود من العمل بدءا من الساعة 2
ً
ً
استعدادا لربناجمه الصباحي الشهري عرب اذاعة .2GB
بناء على
ويأتي ترجل السيد جونز ( 79عاما) عن صهوة امليكروفون ً
نصيحة أطبائه.
عاما من العمل الراديو  ،كان ألن جونز مقاتال ال يهاود وال
فطيلة ً 35
يهادن ،وكان صوت وضمري املاليني يف كافة القضايا السياسية
واالجتماعية على الساحة االسرتالية ،حيث كان خيشى جرأته و«سالطة
لسانه» معظم السياسيني ويتوددون إليهم.
امتهن السيد جونز العمل االذاعي عرب راديو  2UEيف عام 1985
قياسيا يف
رقما
وانتقل بعدها إىل  2GBيف عام  ،2001حيث حقق
ً
ً
فوزه  226مرة يف استطالعات التصنيف.
حموريا يف قيادة احملطة ووصوهلا إىل
كان وجوده يف راديو 2GB
ً
رقم  1يف سوق سيدني.
وسيواصل مدرب  Wallabiesالسابق دوره ككاتب عمود يف صحف
 News Corp Australiaويف برنامج تلفزيوني مسائي على Sky
.News
ومن املقرر أن حيل حمله  Ben Fordhamيف برناجمه الصباحي
بريكفيست شاو بدءا من يوم االثنني.
ولد ألن بلفورد جونز ،يف  13نيسان  ..1941وهو مدرب سابق لفريق
احتاد الرغيب الوطين األسرتالي ومدرب ومدير دوري الرغيب .عمل
كمدرس مدرسي ،وكاتب خطاب يف مكتب رئيس الوزراء مالكومل
فريزر ،ويف املسرح املوسيقي .حصل على ليسانس اآلداب من
جامعة كوينزالند ،وأكمل دبلوم التدريس ملدة عام واحد يف كلية
وورسيسرت  ،أكسفورد .وقد حصل على جوائز مدنية وصناعية
عديدة ..وكان ألن جونز يف برناجمه الصباحي الشهري بريكفيست
شاو ،الذي كان يذاع يوميا من االثنني حتى اجلمعة ،يدافع عن
وجهات النظر احملافظة ،وقد جعلته شعبية برناجمه اإلذاعي شخصية
إعالمية عالية التأثري وذات نفوذ يف أسرتاليا.

جملس النواب يقر...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وهي نكتة كمان» ،فعاجله عضو املكتب السياسي يف «املستقبل»
جورج بكاسيين بالقول« :املسيحيني بعيون احلريري مثل كل
اللبنانيني ،املشكلة عند اللي بدو يبلع املسيحيني ،ويتاجر بامسهم
وعاملهن مرتاس لالشتباك مع كل الطوائف.»...
واملفاجأة االهم ،قرار الرئيس احلريري بأن تنسحب كتلة املستقبل
وكرت السبحة ..وصرح الرئيس احلريري
من اجللسة ،وهذا ما حصل،
ّ
بأن الرئيس بري قام جبهد كبري ،وال اعرف سبب التذاكي على
بعضنا البعض ،وطلبت من كتلة املستقبل اخلروج من اجللسة ،ألنهم
يريدون اعادتنا إىل نقطة الصفر.
ويف الوقائع حسب موقع «مستقبل ويب» فإن مصادر نيابية يف

كتلة «املستقبل» استغربت سلسلة املغالطات اليت أدىل بها جمموعة
من النواب خالل اجللسة التشريعية وإثر رفعها ،وأهمها ما أدىل به
احلر» وعلى رأسهم جربان باسيل ،عن رفضه
نواب التيار «الوطين
ّ
مسوه «حماولة كتلة
أساسًا لقانون العفو ،أو اعرتاض بعضهم على ما ّ
«املستقبل» مقايضة الكتل األخرى بني «املبعدين اىل اسرائيل وبني
املتهمني بعمليات قتل وإرهاب».
وأوضح املصدر النيابي القيادي ان قرار االنسحاب من اجللسة قطع
الطريق على حماوالت االبتزاز من بعض اجلهات السياسية ،وعرب عن
رفض كتلة «املستقبل» املطلق باعادة النقاش حول اقرتاح القانون
اىل نقطة الصفر ،وان اي توجه من هذا النوع سيتم الرد عليه
بالوسائل الدستورية والسياسية ،ولن تسمح «الكتلة» حتت اي ظرف
بتغطية سياسات الظلم والتعسف اليت طاولت الكثري من السجناء
ويف مقدمتهم السجناء االسالميني.
ويف التشريع أقر قانون رفع السرية املصرفية بعد إدخال تعديل
عليه انتزع صالحية رفع السرية املصرفية من القضاء وحصرها بهيئة
التحقيق اخلاصة مبصرف لبنان ،مع العلم انها متلك هذه الصالحية،
من ضمن مهامها ،اىل جانب هيئة مكافحة الفساد.
وينص القانون بأن املتقدمني للوظيفة يف الفئة االوىل واملراكز
العليا ،ومن ضمنهم رؤساء اهليئات الرقابية ،خيضعون المتحان امام
جلنة تضم الوزير املختص ،ووزير التنمية االدارية وجملس اخلدمة
املدنية ،وحيمل الوزير املختص اىل جملس الوزراء االمساء الثالثة
االوىل الناجحة ،وال حيق له ان يضيف امساء اخرى ،وعلى جملس
الوزراء ان خيتار من بني هذه االمساء.
واقر اجمللس مشروع قانون فتح اعتماد اضايف بـ 1200مليار لرية
لبنانية على ان تضع احلكومة معايري االستفادة.
ويف جلسة ما بعد ظهر أمس االول ،اقر اجمللس مشروع قانون
املوافقة على ابرام قرض بني لبنان والصندوق العربي لالمناء
االقتصادي واالجتماعي للمساهمة يف متويل مشروع االسكان ،وهو
بقيمة  180مليون دوالر ،بعد االيضاحات اليت طلبها النواب من
مصرف لبنان تتعلق بسعر الصرف الذي سيعتمده جتاه هذا القرض،
الن املستفيدين ،سيسددون باللرية اللبنانية.
واستغربت مصادر كتائبية مسؤولة «الغياب احلكومي» عن التشريع،
حبيث ان معظم ما حبثته اجللسة التشريعية هو اقرتاحات قوانني قدمها
النواب ،يف حني تغيب مشاريع القوانني اليت يفرتض باحلكومة ان
تصور متكامل للحلول املطلوبة للمشاكل املطروحة.
تقدمها بناء على
ّ
واوضحت املصادر ان على احلكومة كسلطة تنفيذية ان تضع خطة
متكاملة للحلول يف اجملاالت كافة ،وان ترتمجها مبشاريع قوانني .يف
حني ان الواقع هو عكس ذلك ،لناحية االرباك احلكومي والبلبلة يف
التعاطي مع الواقع ،منا يدفع بالنواب اىل اقرتاح قوانني للتعويض
عن التقصري احلكومي ،علمًا ان هذه االقرتاحات تأتي يف كثري من
االحيان متناقضة ومتضاربة او عشوائية من دون رابط تكاملي بينها
تصور متكامل للمعاجلات!
بناء على
ّ
وعن رفع السرية املصرفية رأت مصادر الكتائب ان ما ّ
مت إقراره
غري قابل للتنفيذ عمليًا طاملا ان القضاء حرم من حق رفع السرية
املصرفية يف وقت أنيطت هذه الصالحية بهيئة مكافحة الفساد!
وكان النائب ابراهيم كنعان رئيس جلنة املال واملوازنة اكد ان
القانون يشمل «كل من يتعاطى الشأن العام ،منتخبًا كان او معينًا،
من النائب اىل رئيس البلدية اىل القاضي والضابط واملستشار»،
ويشمل القانون «كل ما ينتج عن فساد ،واضيف اليه متويل االرهاب
وتبييض االموال ومتويل احلمالت االنتخابية».
والبارز يف اجللسة ،حضور ثالث سفريات أجنبيات هن سفريات
النروج وكندا وسويسرا ،ملتابعة النقاش ،حول قانون رفع السرية
املصرفية.
ورد الرئيس بري اىل اللجان اقرتاح يتعلق بتعديل مادة يف الضمان
االجتماعي ،ورفض انضمام لبنان اىل املنظمة الدولية للهجرة ،خشية
التوطني ،وأعيد اقرتاح قانون وضع ضوابط استنتاجية ومؤقتة على
التحاويل املصرفية اىل اللجان العادة صياغته بعد درسه.
ونقل عن النائب آالن عون ان هذا االقرتاح يستهدف محاية ما تبقى
من احتياطات لبنان من العملة الصعبة.
وقال عون« :اهلدف منع حتويالت األموال االنتقائية اليت جتريها
البنوك لبعض العمالء من ذوي احلظوة  -فيجري حتويل املاليني إىل
اخلارج للبعض بينما البعض ال يستطيعون سحب  100دوالر من
حساباتهم ،ينبغي أن ُندرج مالحظات عديدة ،مبا يف ذلك من صندوق
النقد ..فريق التفاوض (احلكومي) أخطرنا أن لدى (صندوق النقد)
بعض املالحظات اليت سريسلونها إلينا عندما تصلهم ..سنعكف
عليها ألسبوعني قادمني ،ورمبا أكثر».

دورة استثنائية

وجلسة امس االول ،كانت االخرية يف العقد العادي االول ،الذي
ابتدأ يف  22آذار املاضي ،ويستمر حتى  31ايار اجلاري ،اي يوم
غد االحد.
ولضمان جهوزية اجمللس ،كشف الرئيس نبيه بري انه على اتصال
مع كل من الرئيسني عون ودياب لفتح عقد استثنائي ،يستمر لغاية
بدء العقد العادي الثاني بعد  15تشرين اول املقبل.

االجتماع  8 -مع الصندوق

وبالتزامن ،ماليًا ،عقد الوفد املفاوض مع صندوق النقد الدولي،
اجتماعه الثامن برئاسة وزير املال غازي وزني ،وحضور حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة على رأس فريق من البنك املركزي.
وحسب بيان وزارة املال ،فإن االجتماع متحور حول تفاصيل خطة
التعايف اليت اعدتها احلكومة ،واعادة هيكلة القطاع املالي ومصرف
لبنان وضوابط رأس املال.
مضيفًا :على ان تستكمل املفاوضات االسبوع املقبل.

وكشف مصدر شارك باملفاوضات مع صندوق النقد الدولي عما
دار يف جلسة االمس اخلميس (أمس االول) ،بالقول انها استكمال
للجلسات السابقة وختللها طرح أسئلة واستفسارات من قبل
الصندوق بشكل تقين وتفصيلي دقيق وموسع للعديد من النقاط
وحمتوى اخلطة االنقاذية للحكومة بعضها سبق وان اثريت يف
اجللسات السابقة،ومازال كثري منهاحباجة ملزيد من االستيضاحات
واالجوبة عليها يف اجللسات املقبلة .
ووصف املصدر اجللسة بانها كانت هادئة وتناولت ايضا التباين
باألرقام بني ماتضمنته اخلطة احلكوميه وبني ما ذكره املصرف
املركزي بهذا اخلصوص ،وكان الرتكيز على استيضاحات وأسئلة
حول موضوع االصالحات وكيفية املباشرة بها والقطاعات اليت
ستشملها واملدد التقريبية الجنازها
ويف تقييمه ملسار جلسات التفاوض مع الصندوق ،توقع املصدر ان
تطول جمريات النقاش اىل وقت طويل استنادا اىل ما حصل اليوم
(امس االول) وقد متتد الشهر خالفا لتوقعات البعض ،يف حني
تظهر النقاشات بوضوح ان موافقة الصندوق على املباشرة بدفع
املساعدات املالية اصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا مبا تباشر به الدولة
للقيام باالصالحات عمليا وليس شفهيا باعتبارها تشكل العمود
الفقري حلل االزمة اليت يواجهها لبنان ومن دون القيام بها اوحتى
وضع آليةالتزامات مضمونة فال يتوقع احد باحلصول على مساعدات
من الصندوق.
وكان سالمة قال يف حديث جمللة «باري ماتش» الباريسية ان
لبنان ليس مفلسًا ،واملنتجات تصل اىل االسواق ،واسعار البنزين
واالدوية والطحني مل تتغري.
واكد ان «امتالك احتياطات كافية لتمويل الواردات االساسية اىل
البالد ،يثبت اننا قمنا بعملنا بطريقة حمرتفة ،واال لن يكون هناك
مصارف ،وال مال».
وقبل جلسة جملس الوزراء ،واستباقًا لنشر قانون آلية التعيينات
يف الفئة االوىل ،مع اخلشية ،من رده من قبل رئيس اجلمهورية
اكدت مصادر معنية أن الدستور واضح يف دور الوزير يف رفع
األمساء مستبعدة ان يكون هناك اي تأثري ملا جرى يف جملس النواب
على جملس الوزراء كما قالت ان الكلمة الفصل يف التعيينات هي
للمجلس.
واوضحت مصادر وزارية ان بند التعيينات ال يزال مدرجا على جدول
اعمال جملس الوزراء بعد ظهر اليوم وان الوزراء تسلموا ثالثة امساء
للمرشحني يف هذه التعيينات مع السري الذاتية متهيدا لألختيار او
التصويت حبسب هذه املصادر.
اما املرشحون ملركز رئيس جملس اخلدمة املدنية فهم :حممد بيضون،
رندة يقظان ومريفت عيتاني.
وعلم ان املرشحني ملركز احملافظ هم :القاضي وهيب دورة،
القاضي مروان عبود ونسيب ايليا.
يف حني ان املرشحني ملركز مدير عام االستثمار هم :غسان نور
الدين ،علي زيدان وباسم شريف.
ورشح ملركز مدير عام االقتصاد كل من :حممد بو حيدر ،موسى كريم
وعلي شكرون.
وافيد ان هناك اجتاها لتعيني مروان عبود حمافظا لبريوت وحممد بو
حيدر مديرا عاما لألقتصاد وغسان نور الدين مديرا عاما للستثمار
يف وزارة الطاقة واملياه كما فهم ان منصب رئاسة جملس اخلدمة
املدنية قد يؤول اما اىل حممد بيضون او رندة يقظان.

احتجاجات

وبعد رفع اجللسة ،واالطاحة بقانون العفو ،قطعت الطرقات ،مشا ً
ال
عند مستديرة املرج -امليناء طرابلس ،ويف ساحة النور ،وعلى طريق
عام حلبا -العبدة ،مفرق ببنني.
يف البقاع ،اقدم املعنيون بالفعو بقاعًا على قطع طريق بريتال-
بعلبك باالطارات املشتعلة احتجاجًا على عدم اقرار قانون العفو.

ترامب يوقع قرارا ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

امس االول قالت املتحدثة باسم البيت األبيض ،كايلي ماكيناني،
إن «مواقع التواصل االجتماعي ويف مقدمتها «تويرت» أظهرت حتيزًا
شديدًا ضد الرئيس األمريكي دونالد ترامب».

وشددت ماكيناني على أنه «جيب أن تعتذر وسائل اإلعالم عن
املعلومات اخلاطئة اليت تنشرها» ،معتربة أن «نية ترامب دائمًا إعطاء
معلومات صادقة للشعب األمريكي».
كذلك رأت أن «تويرت مسح للصني بنشر معلومات مضللة على منصته
حول كورونا وأمور أخرى».
وهدد ترامب يف تغريدتني بإغالق منصات التواصل االجتماعي ألن
«اجلمهوريني يشعرون أن منصات التواصل االجتماعي تسكت أصوات
احملافظني» ،وفق تصرحيه.
وتناول الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» ،مارك زوكربريغ،
تهديدات ترامب يف مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» األمريكية،
ٍ
منصة ما لن يكون «الرد الصائب» من
قائ ًال إن فرض رقابة على
قبل احلكومة.
ورد املدير التنفيذي لشركة «تويرت» ،جاك دورسي ،يف سلسلة
تغريدات له على صفحته الرمسية على قرارات وتصرحيات الرئيس
األمريكي ،وقال« :حقيقة؛ هناك شخص مسؤول يف نهاية املطاف
عن أفعالنا كشركة ،وهو أنا .يرجى ترك موظفينا خارج ذلك».
وأكد دورسي أن الشركة «ستستمر يف اإلشارة إىل معلومات غري
صحيحة أو متنازع عليها حول االنتخابات على مستوى العامل ،وسوف
نعرتف عند وجود أي أخطاء نرتكبها».
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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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مـلبورن

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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مـن هـنا وهـناك

«حياته انقلبت رأسا على عقب»

األمري هاري يعرتف
باألشياء اليت بات يفتقدها

كارثة على األرض ..ربع اكتشاف  4أقارب لـ «خفافيش كورونا»
حشرات العامل «اختفت»

الخفافيش ذات األنف الورقي مميزة بقطعة جلدية على األنف

حشرات العالم ..كيف تختفي؟

اعرتف األمري هاري لبعض أصدقائه باألشياء اليت بات يفتقدها،
منذ ختليه وزوجته ميغان ماركل عن احلياة امللكية قبل أشهر،
واالنتقال للعيش يف الواليات املتحدة.
وحبسب صحيفة «ديلي ميل» ،كشف األمري هاري أنه يفتقد اجليش
الربيطاني ،وأنه ال يصدق كيف «انقلبت حياته رأسًا على عقب».
ويشتاق األمري الذي كان حيمل لقب دوق ساسكيس «للصداقات
اليت كونها خالل وجوده يف القوات املسلحة».
ومت جتريد األمري هاري من الرتب العسكرية بعد أن قرر هو وزوجته
ممارسة حياتهما بعيدا عن العائلة امللكية.
وكان هاري حيمل رتبة كابنت عام يف قوات املارينز امللكية ،وقائد
فخري يف القوات اجلوية امللكية ،وال يزال حيتفظ برتبة رائد.
وأوضح مصدر أن هاري صاحب الـ 35عاما ال يلوم زوجته على
العودة لوطنها ،لكن يراوده شعور بأنه «رمبا كان يتمتع حبماية
أفضل يف اجليش».
وخدم هاري ضمن صفوف اجليش الربيطاني يف أفغانستان خالل
فرتتني ،كانت آخرهما عام  2012وكان خالهلا مساعدا لقائد مروحية
من طراز أباتشي.

دب يعثر على طريقة للتخلص
من مشكلة الذباب...

يبدو أن هذا الدب قد سئم من عض الذباب يف الصيف ،لذلك وجد
طريقة مضحكة لتخفيف معاناته.
وقال الشخص الذي صور احليوان «رأينا هذا الدب على طريق
دميبسرت السريع بكندا يف الصيف .كان هناك الكثري من الذباب،
لكن الدب وجد طريقة جيدة ّ
حلك ظهره .متكنا من تصويره بالفيديو
من سيارتنا».
يف التسجيل ميكنك أن ترى كيف ميشي الدب عرب احلقل ً
حبثا عن
ِّ
حلك جلده .يف النهاية يستقر به املقام على طريق
مكان مريح
ريفي ليبدأ يف حك ظهره للتخفيف من معاناته

املالك احلزين يقع فريسة شهية
للبؤة بعدما كان يصطاد مسكة
يف حدث مثري للدهشة،
وجد طائر املالك احلزين
نفسه فريسة لبؤة بعدما
التحضري
بصدد
كان
لصيد مسكة.
يظهر مقطع فيديو مشهدا
غريبا يف حياة احليوانات
الربية ،إذ وقع طائر املالك
احلزين فريسة للبؤة يف
حديقة Artis Royal Zoo
يف العاصمة اهلولندية أمسرتدام.
ومع وجود فريسته يف فمه ،كانت اللبؤة على وشك املغادرة عندما
ظهر أسد .حتت تهديد تناول طعامه الشهي ،هربت اللبؤة على
كعبيها .ولكن بعد ذلك ظهرت لبؤة أخرى من العدم ،مما أعطى
ملك العلبة لدغة يف مكان مؤسف.
تظهر الصور ،املسجلة حبركة بطيئة كيف ميكن لكل شيء أن يتغري
جدا يف عامل احليوان وكيف ال ميكن ألحد أن يهمل
يف وقت قصري ً
اهتمامه حتى ثانية واحدة.

يف ما يبدو رقما خميفا ،فقد العامل أكثر من ربع حشراته اليت
تعيش يف الرب يف الثالثني عاما املاضية ،وفقا لباحثني تظهر
دراستهم للصورة الكبرية اخنفاضا يف عدد احلشرات على مستوى
العامل.
وختتفي احلشرات من النحل وامللقحات األخرى احلامسة إلمدادات
الغذاء يف العامل إىل الفراشات اليت جتمل األماكن ،مبعدل أقل
بقليل من  1باملائة سنويا ،مع وجود كثري من االختالفات من
مكان إىل آخر ،وفقا لدراسة نشرت يف جملة «ساينس» ،اخلميس
املاضي.
وهذا االخنفاض يف عدد احلشرات أقل مما وجدته بعض الدراسات
احمللية الصغرية ،اليت أثارت خماوف مما يسمى بنهاية العامل
بالنسبة للحشرات.
يف السياق ،قال عامل احلشرات رويل فان كلينك من املركز األملاني
لعلم األحياء التكاملية ،املؤلف الرئيسي للدراسة ،إن ما خلصت
إليه الدراسة يضيف إىل شيء «مثري للقلق بشكل رهيب».
قال نيك حداد خبري الفراشات يف جامعة والية ميشيغان ،والذي مل
يكن جزءا من الدراسة« ،إن الرتاجع يف أعداد احلشرات على األرض
يتواصل ( )..االخنفاض املستمر (للحشرات) على األرض بهذا
املعدل سيكون كارثيا على األنظمة البيئية وعلى البشر .احلشرات
هي امللقحات ،واألعداء الطبيعيني لآلفات واحمللالت ،باإلضافة إىل
أنها حامسة لعمل مجيع النظم البيئية لألرض».
وورد يف الدراسة اليت مجعت حبثا سابقا حول أكثر من 10000
نوع مع البيانات ،أن اخنفاض احلشرات أسوأ يف أمريكا الشمالية،
وخاصة يف غرب وسط الواليات املتحدة ،ويف أجزاء من أوروبا،
ولكن يبدو أن االخنفاض قد تراجع يف الواليات املتحدة يف
السنوات األخرية وفق بيانات من  1676موقعا.
خسر الغرب األوسط  4باملائة من احلشرات يف السنة .وقال فان
كلينك إن اخلسائر العاملية الكبرية تبدو حول املناطق احلضرية
والضواحي وأراضي احملاصيل ،حيث تفقد احلشرات طعامها
وموائلها.
وقال عامل احلشرات يف جامعة ديالوير ،دوغالس تاالمي ،الذي مل
يكن جزءا من الدراسة ،إنه إذا قاد سيارته عرب الغرب األوسط،
حيث يفرتض أن يكون هناك كثري من الفراشات واحلشرات األخرى،
فلن يرى سوى الذرة وفول الصويا يف صحراء احلشرات.
وقال بعض العلماء اخلارجيني إن النتائج منطقية ،لكنهم يشعرون
بالقلق إزاء أن الدراسة تفتقر إىل البحث والبيانات من بعض
املناطق الكبرية ،مثل املناطق االستوائية وأفريقيا.

أعلن باحثون اكتشاف  4أنواع جديدة من اخلفافيش اإلفريقية ذات
األنف الورقي ،اليت تعد قريبة من ساللة اخلفافيش املعتقد بدورها
يف نقل فريوس كورونا املستجد إىل اإلنسان.
ويعترب الكشف ،الذي سلطت عليه الضوء صحيفة «زوكيز» العلمية،
مهما لدراسة هذه الثدييات الصغرية ،والتحقق من مزاعم كونها
عائال للفريوس املسبب ملرض «كوفيد .»19
ومت حتديد األنواع اجلديدة من اخلفافيش بعد فحص عينات مت مجعها
يف إفريقيا ،على مدى العقود القليلة املاضية.
واستخدم الباحثون احلمض النووي لدراسة عينات اخلفافيش
ذات األنف الورقي ،وأدركوا أنه رغم أن بعضها بدا مشابها جدا
لألنواع املعروفة ،فإنها كانت خمتلفة وراثيا ،لذلك صنفت كأنواع
جديدة.
ويف تصرحيات نقلتها شبكة «سي إن إن» اإلخبارية األمريكية،
قال الباحثون إن معرفة املزيد عن اخلفافيش ،سواء الفوائد اليت
تقدمها للبيئة وكذلك احتمالية نقلها لألمراض ،يعد أمرار أساسيا
حلماية هذه احليوانات والبشر على حد سواء.
ورغم الدور املرتبط باخلفافيش يف نقل مرض «كوفيد  ،»19فإن
هذه املخلوقات الليلية تنفذ مهاما أساسية يف احلفاظ على التوازن
البيئي ،كما تساهم يف عمليات تلقيح النباتات.
وتظل اخلفافيش حيوانات غامضة إىل حد كبري بالنسبة للباحثني،
حيث يعتقد العلماء أنهم يعرفون ربع أنواعها فقط ،نظرا لصعوبة
حتديد أماكن معيشتها.
وقال بروس باترسون مؤلف الدراسة الرئيسي وعامل الثدييات
يف متحف فيلد للتاريخ الطبيعي يف شيكاغو« :اخلفافيش صغرية
وليلية وتستخدم الصوت عالي الرتدد والرائحة لتحديد أقربائها
من اخلفافيش األخرى ،ونظرا ألننا أكرب حجما ونهاريون ونعتمد على
الرؤية وأصوات الرتدد املنخفض ،فإننا ال ميكننا قراءة إشاراتهم
بدقة شديدة».
وتابع باترسون« :التنوع احلقيقي للخفافيش اكتشف بالفعل خالل
الـ 25عاما املاضية ،بفضل دراسة احلمض النووي هلا وتكنولوجيا
تسجيل املوجات فوق الصوتية ،مما يساعدنا على التعرف على
اإلشارات اليت تستخدمها».
وقال« :الشيء األكثر إثارة للدهشة بالنسبة لي يف هذه الدراسة،
هو أننا فشلنا يف التعرف على اخلريطة اجلينية لألنواع املعرتف بها
منذ فرتة طويلة» ،لكن «وجدنا اختالفات طفيفة بني أنواع كانت
تعترب نوعا واحدا» يف السابق.
وتعيش اخلفافيش ذات األنف الورقي يف آسيا وإفريقيا وأسرتاليا
ونيوزيلندا ،لكن األنواع اإلفريقية مل ختضع لدراسات كافية ألن
املناطق اليت تعيش فيها يتعذر الوصول هلا.
وحصلت اخلفافيش ذات األنف الورقي على امسها ،بسبب قطع
جلدية فريدة متيز أنوفها ،وتلعب دور الرادار ملساعدتها على التقاط
احلشرات وتوجيه اإلشارات الصوتية إىل باقي أفراد السرب.

«الفريوس العنيد» ..كورونا يعود إىل رجل
بعد  70يوما من شفائه
يف حالة فريدة أثارت اهتمام األطباء ،أثبت اختبار إصابة رجل
بفريوس كورونا املستجد مرة أخرى ،بعد  70يوما من تعافيه من
املرض ذاته.
ففي مدينة ووهان وسط الصني ،اليت كانت بؤرة املرض أواخر
العام املاضي ،قال يوان يوفنغ نائب مدير مستشفى زونغنان،
إن مريضا أصيب بفريوس كورونا جمددا ،بعد أن تعافى منه متاما
قبل أكثر من شهرين.
وقال يوان يف تصرحيات نقلتها وكالة «رويرتز»« :مل نر شيئا
كهذا وقت تفشي فريوس سارس» ،يف إشارة إىل مرض متالزمة
االلتهاب التنفسي احلاد الذي ظهر يف الصني عام  2003وأصاب
اآلالف حول العامل.
وتابع الطبيب إنه «حتى لو تكونت األجسام املضادة لدى املرضى،
فإن ذلك ال يضمن حتصينهم متاما من الفريوس مستقبال».

وكانت اختبارات سابقة كشفت أن أشخاصا حيملون األجسام
املضادة لكورونا بكميات كبرية ،ويف الوقت ذاته مصابون
باملرض.
وعلق يوان على ذلك قائال« :هذا يعين أن الطرفني (املريض
والفريوس) مستمران يف حالة القتال».
وأثارت إمكانية عودة الفريوس إىل املرضى بعد تعافيهم ،بناء
على حاالت مسجلة ،قلقا لدى األطباء حول العامل ،وعززت الشكوك
بشأن جدوى استخدام لقاحات لفريوس كورونا يف املستقبل.
ويعتقد أطباء يف ووهان أن هذا األمر يعد التحدي األكرب أمامهم،
من أجل االنتقال إىل املنطقة اآلمنة يف املعركة مع الوباء يف
املدينة ويف الصني عموما.
وتوصي الربوتوكوالت الصحية بعزل مرضى كورونا ملدة  14يوما،
حيث يعتقد أن هذه الفرتة كافية للجسم من أجل التغلب على
الفريوس.
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مـجتمع وأسـرة

حيل تكسر الروتني وتقوي كيف أجعل زوجي كرمياً معي؟ كيفية التعامل مع الزوج املزاجي
العالقة الزوجية

معدالت الزواج واستمرارها آخذة يف االخنفاض ،األمر الذي جعل
الكثري منا يعتقدون أن العالقة طويلة األمد هي خرافة ،أو ببساطة
ال تستحق كل هذا العناء ،ومع ذلك ،هذا ليس صحيحًا على
اإلطالق.
حبسب موقع  Bright Sideيقدم بعض النصائح اليت متكنك من
احلصول على عالقة قوية وسعيدة.
 .1اكتيب التفاصيل حول رغبات شريكك البسيطة..
يف كل مرة يتحدث فيها شريكك عن مطعم جديد يرغب يف زيارته
أو فيلم يتوقع عرضه أو أي شيء يرغب يف شرائه ،قومي بتدوينه
وميكنك االحتفاظ به كمالحظة على هاتفك اخللوي ،والنظر إليه متى
أردت إخراجه يف موعد أو شرائه هدية لشريك حياتك.
 .2مفاجآت صغرية من وقت آلخر
بعد األشهر األوىل من العالقة ،يبدأ الروتني والتعود على شريك
حياتك؛ فيعد احلب احلقيقي أن ميكنك مفاجأة شريك حياتك حبلوى
مفضلة لديه ،أو إعداد محام ساخن بعد يوم شاق يف العمل ،أو
شراء تذاكر هلذا الفيلم الذي تريدون رؤيته ،الذي كتبته يف دفرت
املالحظات.
 .3حيلة حلل اخلالفات
أثناء اخلالفات ،انتقلي إىل غرف خمتلفة ملدة  20دقيقة ،سوف
مينحك هذا بعض الوقت للتهدئة واألهم من ذلك ،ال مانع من
االعتذار يف كثري من األحيان ،وحماولة إجياد حل للمشكلة معًا.
 .4أخذ إجازة زوجية
مع كثرة اخلالفات الزوجية ،ال مانع من أخذ إجازة زوجية وفعل شيء
حتبينه ،ميكنك التفكري يف احلصول على باديكري أو قهوة وقضاء
بعض الوقت بشكل منفصل؛ حتى يهدأ الوضع وتهدأ اخلالفات
الزوجية.

املرأة حتب الرجل الكريم الذي ال يبخل عليها حببه وال برعايته
وأمواله ،ولكن ماذا تفعل املرأة إذا ما اكتشفت أن زوجها خبيل؟
يقول الدكتور مدحت عبد اهلادي خبري العالقات الزوجية« :الزوج
البخيل أسوأ من الزوج اخلائن ،هذا لسان حال أغلب السيدات
الالتي يكرهن البخل والشح ،ويعانني من مرارة خبل األزواج،
وهناك عدة حيل نسائية ميكن أن تستخدمها املرأة للتعامل مع
خبل زوجها».
حيل للتعامل مع خبل الزوج
التدبري االقتصادي:
فسري له أنك ال تقصدين بالكرم أن يكون رج ًال مبذرًا ،بل جيب
ّ
العيش بتدبري اقتصادي حبسب ميزانيتكما الشهرية اليت جيب
ّ
فوضحي له الفرق بني البخل
عدم ختطيها لتجنب اخلالفات املالية،
والتدبري االقتصادي.
االحتياجات واملتطلبات:
أن لديكما احتياجات مادية ومتطلبات خاصة باألوالد
ال ّ
بد من ّ
ومدارسهم ،وأمورًا أخرى متعلقة باملنزل ،وهي ليست من
بأن هناك
الكماليات ،وهذا األمر جيب إعالم الزوج به؛ لكي يشعر ّ
مستلزمات جيب عليه إنفاق املال من أجلها.
أمثلة من حميطكما:
أعطيه أمثلة مستوحاة من أشخاص حولكماّ ،
بأنهم ميتلكون أمورًا
أنتم حباجة إليها ،واجعليه يرى ما ينقصكما من أمور مادية ،تكونني
ِ
بأن قدرته املالية تسمح له بشرائها ،لكن خبله يقف
أنت على علم ّ
ً
ّ
حاجزا دون ذلك ،فرمبا هذا حيثه على التغيري حنو األفضل.
السعي وعدم االستسالم:
اسعي دومًا لتغيري هذا الطبع فيه ،وال تستسلمي بتاتًا ،بل حاولي
إياك
مرارًا وتكرارًا مهما كان زوجك عنيدًا ،فاإلصرار مهم ،لكن ّ
اإلحلاح عليه بطريقة مستفزة ،بل اختاري أسلوبًا رقيقًا وحمببًا لكي
ِ
يعاندك الشريك متعمدًا ذلك.
ال
اإلنسان املعطاء:
ِ
بأن الكرم ليس فقط يف بذل األموال وإنفاقه برتف،
عليك تذكريه ّ
ً
بل هناك طرق كثرية ألن يكون كرميا ،مثل :مساعدة الناس وهذا
معطاء وحمببًا يف اجملتمع على عكس الرجل البخيل
ما جيعله إنسانًا
ً
الذي يسخر الناس منه.
اإلميان:
أن زوجك رجل مؤمن وخياف ربه ،ومن هنا ميكنك تذكريه
بالتأكيد ّ
ّ
تتمثل باهلبة
بأن الكرم جزء من الواجبات الدينية اليت
دومًا
ّ
ومد يد العون ومساعدة احملتاجني ملا يف ذلك من
والصدقة،
ّ
حسنات وأجر كريم.
األخالق:
ّ
بأن الكرم ميزة حسنة ،فالكرم من صفات الرجال ذوي
ذكريه ّ
األخالق الرفيعة ،ما جيعله رفيع املستوى يف اجملتمع ،فيصبح مثاالً
منوذجيًا ضمن حميطه.
العيوب:
ألن ذلك هو عيب يف شخصية
أعربي له عن انزعاجك من البخل؛ ّ
الرجل ،ومن أكثر السلبيات سوءًا ،وبذلك سيحاول أن يتغري خاصة
إن كان حيبك وحيرص على سعادتك ،وسيتجنب اخلالفات املادية
اليت قد حتصل بينكما بسبب ذلك.

يعاني بعض من األشخاص متقليب املزاج ،أو املعروفني بـ
«املوديني» ،فمن املمكن أن يستيقظ صباحًا وهو يرى الدنيا كلها
ألوان قوس قزح والعصافري تزقزق والفراشات ترفرف ،كما أنه
سوادا بدون أي سبب مقنع ،أو
من املمكن أن يفتح عينيه فرياها
ً
بدون أي سبب يذكر.
نصائح للتعامل مع الزوج املزاجي
تقول اخلبرية النفسية د.أمرية حرباير« :أن تكون املرأة زوجة صاحلة
مهمة ليست بسهلة ،خصوصًا إذا كان الزوج صعب
وفاضلة فتلك
ّ
ومزاجي إىل درجة يصعب التعامل معه ،وعلى الزوجة
املراس
ّ
أن تفكر مليًا يف كيفية إدارة واحتواء عصبية الزوج ومزاجيته
خاصة  ،فالشخصية املزاجية هي شخصية مركبة مليئة بالتناقضات
غري املنطقية ،فتارة تكون حبالة مزاجية جيدة وتارة حبالة مزاجية
صعبة ،وهذا ما جيعل التعامل معه أمرًا صعبًا؛ ألنه من غري املمكن
بد من استيعاب طابع الشخصية املزاجية».
التنبؤ بردة فعله ،فال ّ
وهذه بعض النصائح للتعامل مع الزوج املزاجي:
 ترك مساحة للرجل لفعل بعض األمور وحده ،فقد يبدو ّأنه يشعر
بالسعادة عند قيام الزوجة باختيار مالبسه ،أو عند إعداد الطعام
له ،لكن إن أوكلت إليه مهمة اإلختيار يف بعض األحيان ،فسوف
يشعره ذلك ببعض الراحة واحلرية.
 إظهار االهتمام به وحده ،فعند قيام الزوجة باألمور اليت حيبهاالزوج ،مثل القراءة معًا ،واالهتمام باألنشطة اليت حيب القيام بها،
فإن ذلك سيعود على الزوج بالسعادة والبهجة.
ّ
إن إميان الزوجة بزوجها ودعمه جيعل الزوج
 تقديم الدعم للزوجّ ،مبزاج رائع وهادئ ،باإلضافة لتقديم بعض النصائح له وتأييد
آرائه وأفكاره وأقواله.
إن معرفة ما يريده الزوج جيعله يف مزاج
 معرفة ما يريده ،حيث ّرائع ،فمجرد حماولة الزوجة ملعرفة ذلك وتقدميه له هو أمر جيد،
عما يريده بطريقة غري
ومن املمكن أن تقوم الزوجة بسؤال زوجها ّ
مباشرة.
 األخذ برأيه ،فعند قيام الزوجة بسؤال زوجها عن رأيه بشكلمباشر ،بد ً
فإن ذلك جيعله أكثر
ال من سؤاله عن شعوره حيال األمرّ ،
ً
سعادة وهدوءا ،ما سيساعده على حتسني مزاجه.
إن النقاش مع الزوج يف بعض األمور والتفاوض معه ،واالبتعاد
 ّؤدي للوصول إىل اتفاق جيعل احلياة أكثر
عن الصراع والعناد قد ُي ّ
إن اإلصرار على الرأي والتحيز له جيعل الزوج
راحة وسعادة ،حيث ّ
أكثر عنادًا ،فمن شأن النقاش أن جيعله أكثر مرونة يف طريقة
تفكريه.
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NEWS
and between VET and universities.
Increasing funding and
transparency and performance
monitoring.
Taxpayers, students and
employers should know
where the money is going.
And better coordinate the
subsidies, loans and other
sources of funding, we’ve
got to make the valuable
support that is provided
is going where it needs
to go.
Now, our national hospital
agreement actually provides a good model for
the changes that I would
like to advance. Incorporating national efficient
pricing and activity based
funding models would be
a real step forward.
And this is a system I’ve
made very clear to Premiers and Chief Ministers that my Government
would be prepared to invest more in, but throwing more money into a
bad system doesn not get
you results.
Now, on industrial relations. I’ve been genuinely
heartened by the constructive approach of employers, employees, business groups and unions
working together with the
ACTU through this crisis
to find practical solutions
to keeping Australians in
jobs.
We now need to turn that
into cooperation to create
even more jobs, especially during this all important
recovery phase.
Our current system is not
fit-for-purpose, especially
given the scale of the jobs
challenge that we now
face as a nation.
Our industrial relations
system has settled into
a complacency of unions
seeking marginal benefits
and employers closing
down risks, often by simply not employing anyone.
The system has lost sight
of its purpose - to get the
workplace settings right,
so the enterprise, the

business can succeed, so
everybody can fairly benefit from their efforts and
their contributions.
It is a system that has to
date retreated to tribalism, conflict and ideological posturing.
No side of that debate
has been immune from
those maladies. This will
need to change or more
Australians will unnecessarily lose their jobs and
more Australians will be
kept out of jobs.
The first step is to get everyone back in the room.
To bring people together.
That’s our job. And in particular, that’s my job.
No one side has all the
answers, employees or
employers. Unions or employer organisations.
It is not beyond Australians to put aside differences to find cooperative solutions to specific
problems, especially at a
time like this.
The extent of the damage
wrought by Covid-19 on
the Australian economy,
and the enormity of the
challenge we now face to
get Australians back into
jobs, means the policy
priorities for recovery will
be different to those in
place before this crisis.
We now have a shared
opportunity to fix systemic problems and to realise
gains as a matter of urgency to get more people
back into work.
Now, beginning immediately, the Minister for
Industrial Relations, the
Attorney-General, Christian Porter will lead a new,
time-bound, dedicated
process bringing employers, industry groups, employee representatives
and government to the
table to chart a practical
reform agenda, a job making agenda, for Australia’s industrial relations
system.
The Minister will chair five
working groups for discussion, negotiation and,
hopefully, agreement to
produce that JobMaker
package in the following
areas.

Award
simplification,
what most small and medium sized businesses
deal with with their employees every single day.
Enterprise
agreement
making. We’ve got to get
back to the basics.
Casuals and fixed term
employees, made even
more prescient by recent
changes through the Fair
Work Commission.
Compliance and enforcement. People should be
paid properly and unions
need to obviously do the
right thing, as must employers.
Greenfields agreements
for new enterprises,
where the new investment will go and the certainty is needed more so
than ever.
Membership of each group
will include employer and
union representatives, as
well as individuals chosen based on their demonstrated experience and
expertise and that will
include especially small
businesses, rural and regional backgrounds, multicultural communities,
women and families.
This process, as I said,
will be time-bound and is
expected to run through
to September. We must
make the most of this
time we have and we
must move quickly. It will
become apparent very
quickly if progress is to
be made.
The working groups will
either reach something
approaching a consensus
on issues or they won’t.
But we’ve got to give it
a go. Participation in the
groups is being invited
without prejudice to their
positions.
Ultimately it will be though
the Government that will
take forward a job making agenda from this process.
The purpose is simple and
honest, to explore, and
hopefully find, a pathway
to sensible, long-lasting
reform with just one goal
- make jobs.
To maximise the opportunity for a genuine course

of negotiation, and compromise and cooperation
that is vital to create jobs
and chart an economic
path back to what is mutually beneficial prosperity; in good faith we’ve
decided that the government will not pursue a further vote in the Senate on
its Ensuring Integrity Bill.
Not pursuing a further
vote though, I hasten to
caution, on this Bill, does
not reflect any change or
lack of commitment to
the principle that lawful
behaviour of registered
organisations should be
strictly required on all
work sites in Australia.
The government maintains its complete lack of
tolerance for the kinds of
behaviour we have particularly seen from the CFMMEU on Australian construction sites in recent
years. It’s not only illegal,
it’s costing jobs.
Given how critical the construction sector will be to
the task of rebuilding the
Australian economy, the
government remains committed to ensuring the law
breaking stops. We are
committed to ensuring
that this happens in the
simplest, fairest and most
effective statutory form
possible, which we will
consider going forward.
But our first, the here
and now priority, what
we have to do right now,
is to take this opportunity
to work together through
a genuine good faith process to get some real outcomes, to make the jobs
that Australia needs.
Now in conclusion, businesses and workers are
innovating their way
through this crisis.
Doctors are now prescribing online like never
before, many workers I
suspect will continue to
work from home where it
works for them and their
employer, cafes and pubs
are plotting out safe distances for their customers to dine, distilleries are
making hand sanitiser.
Now, many of these innovations will stay, some

will change, and others
will come along.
But our JobMaker agenda
will harness and support
that innovation and the
partnerships that are now
being created.
We will get Australians
back to work. We will
restore our nation’s finances. We will continue
to guarantee the essential
services that Australians
rely on.
Because we have done
it before and we will do

it again, and we will do it
together.
Together we are facing
down this crisis as Australians and we are doing
so as a successful, vibrant and liberal democracy. Open and transparent, just and fair, noble
and compassionate, never willing to sacrifice the
most vulnerable.
This is our greatest
strength. How good is
Australia!
Thank you very much.

Treasurer admits $60 billion JobKeeper error was
‘regrettable’
Treasurer Josh Frydenberg
has called the $60 billion
JobKeeper reporting error
“regrettable”.
In an opinion piece for The
Australian on monday, Mr
Frydenberg said Treasury
massively overestimated
the number of people who
would need JobKeeper because in March, it assumed
the health crisis would be
much worse and the economic implications would
be more dramatic.
Meantime, Labor wants Mr
Frydenberg to front a Senate inquiry to explain the
bungle.
The government admitted
on Friday its JobKeeper
wage subsidy scheme to assist business and workers
through the COVID-19 pandemic will now be $70 billion
rather than $130 billion and
will now only cover 3.5 million people rather than 6.5
million that had been forecast.
“Ultimately, I have to take
responsibilities for those
things,” Mr Morrison told
media on Sunday.
“So, sure, the estimate was
overstated.”
Opposition frontbencher
Penny Wong says it’s a
“$60 billion black hole in the
economic credibility” of the
government.
“We can’t trust anything
Scott Morrison or Josh
Frydenberg say about the
economy or the budget, and
perhaps worse has been the

failure to front up and take
responsibility,”
Senator
Wong told ABC television’s
Insiders program on Sunday.
“When you’ve got a budget
blunder of this size, I reckon
it’s about time you fronted
up and explained it.”
She said the chair of the
Senate committee into the
COVID-19 response Labor’s
Katy Gallagher will be calling on Mr Frydenberg to give
evidence to the committee.
“What I would say to Josh,
this is your opportunity to
front up and explain the $60
billion blunder to the parliament and to the Australian
people,” she said.
The federal government insists the $60 billion “reporting error” in its JobKeeper
scheme is “very good
news”, but is showing little
sign of wanting to use the
unspent money to extend or
broaden the program.
However, Treasurer Josh
Frydenberg will not front the
Senate inquiry to explain accounting bungle.
“As the Labor Party know
the process for the COVID
Committee is that House of
Representatives ministers,
if required, would appear
through their representative
ministers in the Senate and
be supported by relevant
departmental officials like
takes place during Senate
estimates hearings,” a government spokesperson told
9News.
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caring for country, a principle that indigenous Australians have practiced for tens
of thousands of years.
It means responsible management and stewardship
of what has been left to us,
to sustainably manage that
inheritance for current and
future generations.
We must not borrow from
generations in the future,
from what we cannot return.
This is as true for our environmental, cultural and
natural resources as it is for
our economic and financial
ones.
Governments therefore must
live within their means, so
we don’t impose impossible
debt burdens on future generations that violates that
important caring for country
principle.
Thirdly, we must seek to
leverage and build on our
strengths.
An educated and highlyskilled workforce that supports not just a thriving and
innovative services sector,
but a modern, competitive
and advanced manufacturing sector.
Resources and agricultural
sectors that can both fuel
and feed large global populations, including our own, and
support vibrant rural and regional communities. I know
the Deputy Prime Minister
would agree thoroughly. A
financial system that has
proved to be one of the most
stable and resilient in the
world. World leading scientists, medical specialists, researchers and technologists.
An emerging space sector.
And so much more.
Fourthly, we must always ensure that there is the opportunity in Australia for those
who have a go, to get a go.
This is our Australian way.
Access to essential services,
incentive for effort, respect
for the principles of mutual
obligation. Ensuring equal
opportunities for those in rural and regional communities
to be the same as those in
our cities and our suburbs.
All translated into policies
that seek not to punish
those who have success,
but devise ways for others to
achieve it.
And then there’s the fifth
principle, what I like to call
the Sir Peter Blake principle,
I spoke to Jacinda Ardern

this morning, doing what
makes the boat go faster.
Now, my colleagues are very
familiar with this principle.
Many years ago I worked in
New Zealand, where I looked
after the Government’s then
engagement with Team New
Zealand 2000 America’s Cup
Defence.
Team New Zealand, led by
the late Sir Peter Blake, was
competing in one of the richest sporting events in the
world. The biggest sponsors,
enormous global media investments, broadcast rights,
high tech sport like you’ve
never seen. You would think
no expense spared by any
team in that great quest.
But early on I learned the key
to Team New Zealand’s success.
At one of our early meetings
we met at their headquarters
in Auckland, there was a fella
called Alan Sefton who was
their head of their corporate
operations, and we sat on,
around on rickety old chairs
nd there was this scuffed up
table, the office looked like it
had been saved from demolition.
I noted the surroundings,
and Alan responded by saying that in Team New Zealand you only ask one question - “What makes the boat
go faster?”.
Those chairs wasn’t going
to make any difference, nor
their accommodations.
And their united and focussed effort brought a
whole country together, not
just the team. And they won
and so can we.
This health and economic
crisis has reminded us of
just how much we depend
on a strong and growing
economy for our jobs, for
our incomes, for our health
and education services, our
safety, our security, our social safety net of which we’re
so proud.
To strengthen and grow our
economy, the boats we need
to go faster are the hundreds
of thousands of small, and
medium and large businesses that make up our economy and create the value
upon which everything else
depends.
Value created by establishing successful products and
services, the ability to be
able to sell them at a competitive and profitable price and
into growing and sustainable

markets. It’s economics 101.
That’s what happens in a
sustainable and successful
job making market economy.
Now, it is true that in the
short term, demand stimulus
by government can boost
your economy. And that the
Treasurer and I together with
the Cabinet have supported
this as an emergency response. But it must only be
temporary.
At some point you’ve got
to get your economy out of
ICU.
You’ve got to get it off the
medication before it becomes too accustomed to it.
We must enable our businesses to earn Australia’s
way out of this crisis.
And that means focussing
on the things that can make
their businesses go faster.
The skilled labour businesses need to draw on, the affordable and reliable energy
they need, the research and
technology they can draw on
and utilise, the investment
capital and finance that they
can access, the markets they
can connect to, the economic infrastructure that supports and connects them,
the amount of government
regulation they must comply with, and the amount and
the efficiency of the taxes
they must pay, in particular
whether such taxes encourage them to invest and to
employ.
Now that is the change agenda of our JobMaking plan, to
enable Australia to emerge
from this crisis and set up
Australia for economic success over the next three to
five years.
Skills, industrial relations,
energy and resources, higher education, research and
science, open banking, the
digital economy, trade, manufacturing, infrastructure
and regional development,
deregulation and federation
reform, a tax system to support jobs and investment.
Now the challenges are enormous and you’ll be pleased
to know I’m not going to go
through all of those this afternoon. But wherever possible, I can assure you of this,
I will seek to bring people together to define and achieve
the change we need to in all
of these areas.
And today I just want to focus on just two areas - skills
and industrial relations.

I will address the many other
components of our JobMaker plan in the weeks and
months ahead, as we proceed to the Budget in October. A process that is one of
patiently putting each brick
in the wall.
This will occur simultaneously with managing the
ongoing pandemic, let’s not
lose sight of that, and addressing the right here, right
now, needs of Australians
who continue to be severely
impacted.
So on skills, we need Australians better trained for the
jobs businesses are looking
to create because that’s important.
Off the back of the Joyce Review and my conversations
with Premiers and Chief
Ministers, and of course the
Minister for Skills Michaelia
Cash is here today, we can
bring these matters to the
fore in coming months in the
name of creating jobs.
At a federal level, we are focusing on three key issues.
Firstly, the complexity of a
system that is clunky and
unresponsive to skills demands. Ask any business,
they will tell you that.
The lack of clear information about what those skills
needs are, now and into the
future to guide training and
funding, ask any student
and their parents about what
they think about the system
and whether they are getting
value out of it and they’ll tell
you.
A funding system marred by
inconsistencies and incoherence, with little accountability back to any results. Currently, the average timeframe
to develop or update training
products is 18 months, with
a third taking over two years
to update.
For prospective students,
the large number of choices
that they face for qualifications can be bewildering and
overwhelming. Compounded
by a lack of visibility over the
quality of training providers
and the employment outcomes for those courses.
There are over 1,400 qualifications on offer and almost
17,000 units of competency.
There is also substantial
variation in fees for students
depending on which state
they are in.
For example, in 2019, a student undertaking Certificate

III in Blinds, Awning and
Security Screens received a
subsidy of $3,726 in Queensland, $9,630 in New South
Wales and no subsidy in Victoria unless the qualification
is taken as an apprenticeship. Now, I’m not making
any comment on each of
the individual measures but
there is a wide variety.
Subsidies for a Diploma
of Nursing in 2017 varied
between $19,963 in Western Australia and $8,218 in
Queensland. And all of this
is before the question surrounding the quality of that
training is addressed.
No surprise then that statesubsidised students in
Queensland incur VSL debts
that are on average more
than double that of NSW
subsidised students.
It is no wonder that when
faced with this complexity,
many potential students default to the university system,
even if their career could be
best enhanced through vocational education. I want
those trade and skills jobs
to be aspired to, not looked
down upon or seen as a second best option, it is a first
best option.
To address this challenge,
we have embarked on a series of Skills Organisation
Pilots they are designed to
give industry the opportunity
to shape the training system
to be more responsive to
their skills needs and take
responsibility for qualification development.
Industries defining the
quals.
Three pilots have been established - in human services, digital technologies
and mining - and they have
already begun to show the
benefits of this system. We
need to move forward on
many, many more.
The human services pilot
was actually used to lead development of a national skill
set to help boost the aged
care and disability support
workforce during the COVID19 pandemic and recovery
phase and this work was
delivered much faster than
under the old arrangements
that were progressed under
the previous VET schemes.
The National Skills Commission has been established
under Adam Boyton’s leadership, and will now provide
detailed labour market anal-

ysis, including an annual
report each year setting out
the skill needs of Australia, replacing those existing
lists for apprenticeships and
skilled migration.
This will be supplemented by
the publication of closer to
real time data on the labour
market drawing on emerging
data sets, such as singletouch payroll, to flag emerging skills shortages and other labour market trends and
pressures.
The Commissioner’s analysis is what will also help,
this is important, students
with their career and training
choices via the National Careers Institute (NCI), by giving them the most accurate
and comprehensive data on
where skills gaps and jobs
are. Equipping employers,
equipping employees, equipping students and their families.
Information from the National Skills Commission
will be publicly available and
should inform government
and private investment in
the system, including VET
subsidies and a new national
skills funding agreement.
All comes back to money.
The current National Agreement for Skills and Workforce Development between
the states and the Commonwealth is fundamentally
flawed and it has to change.
By law, the Commonwealth
must hand over to the states
and territories $1.5 billion
every year in untied funding
every year – with no end date
and no questions asked.
The Commonwealth has no
line of sight on how states
use this funding.
The agreement has also
been ineffective in maintaining state investment in these
schemes.
VET funding across all jurisdictions with the exception of Tasmania – has fallen
by 25 per cent on average
over the past decade in real
terms, on a working age per
capita basis.
So it’s time to make some
changes.
Better linking funding to actual forward looking skills
needs, based on what businesses need.
Simplifying the system,
reducing distortions and
achieving greater consistency between jurisdictions,
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Key points from Scott Morrison’s address to the National
Press Club on industrial relations and skills
I begin by acknowledging
the Ngunnawal people, their
elders past, present, and
those who are emerging.
Can I also acknowledge any
servicemen and women and
veterans who may be joining us today either here or
through the broadcast and
can I simply say to you, thank
you for your service.
A year ago I said: “How good
is Australia” and “how good
are Australians.”
And over the past year, Australians have proved this
time and again.
We are an amazing country.
A view shared by all of my
Government, I’m sure all
of the parliament, my colleagues here with me today,
the Deputy Prime Minister,
the Treasurer, the Leader of
the Government in the Senate, my many colleagues, we
believe this passionately.
Australians have stood up,
Australians are proving once
again that we are capable of
doing extraordinary things,
but in a very Australian way.
I am thankful for the many
sacrifices Australians have
made to get us to this point.
But I am also grateful at a
personal level for the time
taken by those to share their
experiences directly with me
during this crisis.
Almost 100,000 Australians
have written to me in the
past couple of months.
So many have suffered and
they continue to hurt, right
here and right now - lost
jobs, reduced hours, seeing
their family businesses shut,
having to close those doors,
or retirement incomes shrink.
Loved ones kept apart.
It has been a time of great
uncertainty as Australians
have had to come to terms
with the sudden and profound changes happening to
their lives.
Greg is a chef with six kids
in Sydney, he wrote to me
about his business suffering
from the restrictions, saying that everything he has
worked for is at risk.
Sue from Jimbooma, told
me that other than a first
home owners grant, she had
never received a cent from
the government. JobKeeper

Scott Morrison says industrial relations system is broken

has saved her business, she
said, and she just wanted to
say thank you.
Anthony, not the one you’re
thinking of, but quite genuinely Anthony from Western
Australia, he sent me his
wedding photo. His wife of
50 years had just passed
away. He said his wife “was
the most caring person you
could ever meet” and he
was absolutely heartbroken
that he couldn’t give her the
send-off she deserved. Of
all the things, of all the decisions we have taken, that
was undoubtedly the hardest.
And I received an email from
three children in Western
Australia that completely
floored me, heir father is
terminally ill. They told me
they understood their Dad’s
funeral would have to be
small. They wanted me to
know they were ok with that because it will help keep the
hospitals available for other
patients with cancers and
diseases.
That’s incredible, our people
are amazing.
And there was Rebhecca, a
young woman, who is also
terminally ill and sent me a
handwritten letter, just wanting to let me know she was
praying for me every day.
And then there’s Thai, from
Traralgon and he wrote this
“we just need someone to
fire the starter’s gun on the
economy. Someone to say,
‘on your marks, get set, go’.
I’ve got good news.
Today I want to talk about
that recovery.
Because that is what millions of Australians are now
relying on.
And there is reason to hope.
Australia is weathering this
storm better than many and

better than most. Indeed, together with a handful of nations we have led the world
in this response.
Our response has followed a
clear plan to save lives and
save livelihoods, with strong
and coordinated leadership
across all governments,
brought together through
the innovation of the National Cabinet.
Firstly in that plan, fight the
virus and save lives.
On the health front this has
meant closing our borders
early, imposing strict isolation and quarantine for
returning Australians, introducing tough social distancing rules and reluctantly having to close business.
We built up our medical
stockpiles of masks and
medicines, we tripled the
critical care capacity in our
hospitals getting the respirators our hospitals need, and
our testing regime led the
world.
We built a health detective
workforce to track and trace
every case, now supported
by the more than 6 million
Australians who have downloaded the COVIDSafe App.
This decisive response has
helped Australia to suppress
the virus and avoid the scale
of devastation, infection, and
death seen in many other
countries around the world.
We should not downplay
this, this achievement and
pretend like the risk never
existed, or that our preparations or our precautions
were unwarranted. Let me
assure you, Australia, the
risk was great and uncertain
and it still is.
Countries like ours, developed sophisticated economies with strong health
systems, have experienced

death rates more than 100
times what we have experienced here in Australia.
The fact our worst case scenarios have not not been realised is cause for great relief,
not apathy.
Second, we have bought
ourselves precious time in
our plan – not just to build up
health system response capacity, but to put in place the
economic lifelines needed to
cushion the cruel economic
blow of the virus.
JobKeeper, JobSeeker and
our business cash flow
measures, the stimulus payments to other beneficiaries
and pensioners, have provided the vital economic bridge
for so many businesses and
workers.
There are more than 5 million
Australians directly benefiting from these payments.
At a now anticipated direct
cost of more than $150 billion in just six months, all
borrowed, all of it, against future tax revenue. These supports can only be temporary.
It was William Green, the
leader of the American Federation of Labour who said
during the Great Depression
in 1934: “we cannot indefinitely support one sixth of
our population on money
borrowed against future
taxes”.
That was a Labour leader in
the Great Depression.
With tangible success on the
health front and economic
lifelines now in place, we
have now embarked on the
next stage of our plan and
that is to reopen our economy.
The National Cabinet’s
three-step plan for a COVID
safe Australia is now being
implemented and great progress is being made. It is anticipated that all three steps
will be completed across the
country in time in July.
According to Treasury, this
three-step plan will see some
850,000 jobs ultimately restored once the full impacts
are realised in the months
that follow.
Success in this current
phase will certainly not be
easy. It cannot be assumed
as we go through this pro-

cess. It will not be business
as usual. Opening up will be
harder than closing down.
We will all have to have to
retrain, to live and work in
a way that creates a sustainable COVIDSafe economy and society as you are
indeed doing here today
(Wedmesday).
SafeWork Australia is providing the tools to help businesses and employees alike
to make these changes.
All of us are in uncharted
territory. There will be inconsistencies, there will be frustrations. There will be trial,
there will be error.
During this time we can also
sadly expect unemployment
and underemployment to
rise before it falls. Debt and
deficits to rise sharply, as
costs rise and revenues fall.
This will test our confidence
and our resolve.
That is why the reopening
of our economy must be followed by a concerted effort
to create momentum and to
rebuild confidence.

This will provide the platform
to reset our economy for
growth over the next three to
five years, as Australia and
the world emerges from this
crisis.
The overwhelming priority of
this reset will be to win the
battle for jobs.
The Budget later this year,
which the Treasurer will
bring down, will play an important part in this reset.
The backdrop for that Budget will be one of the starkest
our country has seen.
The most challenging domestic and global economic
environment we have faced
outside of wartime.
But we should remember
that this event, these difficult times were not caused
by economic failure, but a
global health pandemic. The
problem was not the economy.
And we should be encouraged that we have restored
jobs and rebalanced our
Budget before.
Prior to the COVID crisis,
more than 1.5 million jobs
had been created right
across the country, as we

had promised, and the Budget had been restored to balance from chronic deficits.
Our biggest gains were made
by females in our workforce,
who have been particularly
impacted I should stress by
this crisis. Female workforce
participation rose to record
levels and the gender pay
gap fell to record lows.
So Australia, we have done
this before and we can do it
again, together.
Our confidence is building,
with consumer confidence
climbing back 80 per cent in
the past eight weeks off the
dramatic fall.
We must start though by
working together, and this is
where we start, by restoring
the jobs that have been lost.
We need a JobMaker plan
for a new generation of economic success, that can
guarantee the essentials that
Australians rely on.
As we reset for growth, our
JobMaker plan will be guided by principles that we as
Liberals and Nationals have
always believed in, to secure
Australia’s future and put
people first in our economy.
Firstly, we will remain in Australia an outward-looking,
open and sovereign trading
economy.
We will not retreat into the
downward spiral of protectionism. To the contrary, we
will continue to be part of
global supply chains that
can deliver the prosperity we
rely on to create jobs, support incomes and build businesses.
Our economic sovereignty
will be achieved by ensuring our industries are highly
competitive, resilient and
able to succeed in a global
market. Not by protectionism.
While a trading nation, we
will never trade away our values or our future for shortterm gain.
With trade, alliance and other partners we will work to
establish and maintain the
balance needed for peace
and stability in our region
that upon which everyone’s
prosperity depends.
Secondly, is the principle of
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Scott Morrison says state borders should have never been closed
Prime Minister Scott Morrison has hit out at state and
territory premiers, who
stand firm on their state
border decision to “harm
the economy”.
Australian Prime Minister
Scott Morrison has hit out
at state leaders who refuse
to reopen borders to allow
for domestic travel within
Australia.
Mr Morrison, who appeared on Channel 9’s on
wednesda morning Show,
said the decision made by
some premiers – including
Queensland’s Annastacia
Palaszczuk – to keep borders shut was a motion
not supported by the National Cabinet.
“The National Cabinet has
never agreed that there
should be borders closed
in Australia,” Mr Morrison
said.
“That was never the medical expert advice that
came at any time. Premiers
and their governments in
states, whether it is South
Australia, Western Australia, Tasmania, Queensland, have all made their
own decisions and so they
have got to justify those
decisions.
Mr Morrison said the longer borders are closed,
the harder it will be for
Australia to claw back at
lost millions caused by the
economic downturn of the
COVID-19 crisis.
“There is no doubt that
those sort of borders do
harm the economy, they
do harm jobs and it is important that we get those
removed as soon as possible,” he said.
“I want to stress, the national medical advice that
came from the expert panel
that has driven all the other decisions never recommended closing borders.”
‘DESTROYING PEOPLE’S
LIVES’
The battle of the borders
remains a contentious topic between premiers, with
several states and territories maintaining the closure of their states during
the COVID-19 pandemic.
The closures have been

criticised by the tourism
industry, which is bearing
the brunt of job and financial losses, who all believe
they have gone on for too
long.
Queensland Premier Annastacia Palaszczuk hit
back at Federal Tourism
Minister Simon Birmingham, who on Tuesday said
she was too slow to reopen
Queensland’s borders.
But Ms Palaszczuk said
her decision was based
on medical advice from
Queensland’s Chief Health
Officer, Dr Jeannette
Young.
Pauline Hanson has demanded
Queensland’s
Labor government reopen
the state’s borders by
Thursday, or face legal action in the High Court. The
One Nation senator made
the threat on Wednesday
after accusing Premier
Annastacia Palaszczuk
of “destroying people’s
lives” and livelihoods and
branding the border closures unconstitutional.
Senator Hanson’s party
sent a letter to Ms Palaszczuk on Tuesday telling her
she has until Thursday to
respond, and asking to
see the documented advice on the closures from
the state’s chief medical
officer.
“Because the Border Ban
is invalid, we request that
you undertake to revoke
the Border Ban by 4pm on
28 May 2020,” the letter
says.
Senator Hanson told Nine’s
Today on wednesday program that if the request
is ignored, a challenge to
the constitutionality of the
closures will be filed in the
High Court by the end of
the week.
The state government has
previously dismissed the
legal threat, saying it has
to balance the timing of
the reopening of the borders with medical advice.
Tasmanian Premier Peter
Gutwein has called for his
counterparts to end their
one-upmanship around
the issue of state border
closures.

Mr Gutwein on Tuesday
indicated some of the
island’s coronavirus restrictions could be eased
ahead of schedule before
the June long weekend.
He revealed he had spoken
to some state and territory

leaders about borders but
reiterated he would wait
until at least July before
making any decision on
when and if Tasmania
would reopen.
Mr Gutwein said there
could be some earlier

easing before the June
8 Queen’s birthday long
weekend.
Western Australia will reopen almost all intrastate
borders in time for this
weekend’s WA Day public holiday, while four new

coronavirus cases have
been confirmed.
The state government has
applied to the Commonwealth to have the declarations lifted on June 5, a
fortnight earlier than anticipated.

‘Flagrantly reckless’: Victoria signed China infrastructure deal without consulting DFAT
Victoria did not consult
the Department of Foreign Affairs and Trade
before signing a controversial infrastructure deal
with the Chinese government last year, leaving senior officials concerned it
could undermine Australia’s push to counter Beijing’s growing influence
in the region.
The Age and The Sydney
Morning Herald can reveal Australia’s chief foreign policy makers were
blindsided by Victorian
Premier Daniel Andrews’
announcement that he
had signed the “framework agreement” tying
the state to China’s Belt
and Road Initiative on October 23.
Senior sources within
the Australian government have also confirmed
DFAT had warned the Victorian government that it
was Australia’s policy not
to sign on to the BRI in the
months leading up to the
agreement being inked.
While Victoria briefly
consulted DFAT on an
earlier memorandum of
understanding with Beijing in 2018, and made
some changes based on
its advice, the Andrews
government decided not
to show the draft version
of the more substantial
framework agreement to
the Commonwealth a year
later before signing it.
A DFAT spokesman said
the federal government
was not consulted ahead
of Victoria’s 2019 deal
with China. “Victoria advised the department of
the framework agreement
on the day it was signed

and announced,” the
spokesman said.
The agreement formally
tied Victoria to the BRI,
Chinese President Xi Jinping’s signature foreign
policy agenda to bankroll
infrastructure around the
world, which often directly benefits Chinese firms.
China has been criticised
by some governments including the United States
for engaging in “debt-trap
diplomacy” under the
scheme, whereby developing countries are loaded with unsustainable
debts with the intention
of extracting economic or
political concessions.
There are now widespread concerns within
the federal government
over the prospect of Victorian firms teaming up
with Chinese companies
on deals in the Pacific,
which could push island
nations further into debt
to pay for uneconomic
infrastructure projects.
Australia has launched
its Pacific “step up” partly in response to Beijing’s
growing influence in the
region.
Under the deal, Chinese
firms will be encouraged
to set up shop in Victoria
and be given help to bid
for projects, while Victorian companies would be
looked upon favourably
when bidding for contracts in third party countries under the BRI.
Executive director at the
Australian Strategic Policy Institute Peter Jennings said there was a
serious risk of Victorian
companies directly contributing to Beijing’s debt

diplomacy in the Pacific
under the agreement.
Mr Jennings said the
Andrews government’s
actions “have been flagrantly reckless and undermines a bipartisan
Australian foreign policy
position”.
“Daniel Andrews seems
determined to ignore
federal leadership in this
area, which is mandated
by the constitution. In not
seeking federal advice
he is choosing to be fully
ignorant of Australian national security concerns,”
Mr Jennings said.
“One CCP aim is to increase the dependency
of developing states on
China. This objective runs
counter to Australian interests and counter to
the interests of developing countries. Australian
companies should avoid
being drawn into a CCP
strategy.”
John Blaxland, professor
of international security
and intelligence studies
at the Australian National
University, said the Victorian government’s decision not to show the draft
agreement to DFAT was
“quite extraordinary and
almost adversarial”.
“Victoria has a right to operate the way it wants to
within limits, but it’s just
not constructive to take
this approach,” he said.
Asked whether it consulted DFAT on the wording
of the framework agreement, a spokeswoman for
the Victorian government
said it routinely engaged
with the federal department, “as do each of our
22 international offices”.

“When it comes to China,
we have enjoyed a close
working relationship with
the Australian embassy
in Beijing and DFAT,” the
spokeswoman said.
Some federal and state
Labor MPs were on Tuesday disappointed with the
party’s former Victorian
deputy campaign director, Kosmos Samaras, for
suggesting the BRI agreement helped the Andrews
government win the 2018
state election.
In comments reported in
The Age on Tuesday, Mr
Samaras said the politics
of the agreement helped
swing votes in three Coalition-held seats with a
high number of ChineseAustralians.
One Labor MP told The
Age and The Sydney
Morning Herald it was a
“bad look to be bragging
about ignoring national
security advice to win a
few votes”.
Asked about Mr Samaras’
comments, Labor’s federal deputy leader Richard
Marles on Tuesday said:
“I’ll let Victoria speak for
themselves.”
He added: “But let me
make this clear: a future
Labor government would
not be signing a Belt and
Road agreement with China.
“When we engage in diplomacy and foreign
policy, particularly when
we’re talking about a relationship as complex as
that which we have with
China, it’s really important that it’s done on its
own terms, that it’s not a
function of domestic politics.”
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إعــالنات

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

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية
الصنع من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب وماهر درويش مع املوظفني والعمال

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

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

Bargain Warehouse
Mould Resistance
Int + Ext

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

Int + Ext
100% Acrylic

)APCO (3 in 1
20 L : $115

Unit 4, 1350, Canterbury

طالء لربك السباحة

Rd, Punchbowl NSW 2196

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Tel: 9759 3835

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

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده

من االثنني حتى األحد
من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء

نفتح 7
أيام يف
األسبوع

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

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

