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عـون:ال يـمكن السكوت عن االتهامات املوجهة لي وللـحكومة
دياب :نتعرض لالستهداف منذ اليوم األول لتشكيل احلكومة

متطوعو الدفاع املدني مجدداً يف اعتصام نادر أمس االول أمام وزارة الداخلية
رئيسيا اجلمهورية واحلكومة
ميشال عون وحسان دياب
ّ
يقضي بدعوة
مرسومًا،
جملس النواب إىل عقد
استثنائي يفتتح بتاريخ
 ،2020/6/8وخيتتم بتاريخ

 2020/10/19ضمنًا ،وحيمل
الرقم  ،6442وبرنامج
اعماله« :مشاريع القوانني
احملالة إىل جملس النواب،
إليه،
ستحال
واليت
وسائر مشاريع القوانني

 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
مـعاملة جيدة

والنصوص
واالقرتاحات
قرر مكتب اجمللس
اليت ُي ّ
طرحها على اجمللس.
حددها الرئيس دياب
الشروط ،أو املمنوعات
اخلمسة ،باآلتي:
 - 1عدم قطع الطرقات.

التتمة على الصفحة 21

وزير الدفاع األمريكي السابق يتهم ترامب
بالسعي لـ «تقسيم» الواليات املتحدة

شن وزير الدفاع األمريكي
ّ
السابق جيم ماتيس ،الذي
استقال من منصبه احتجاجًا
على انسحاب قوات بالده
من سوريا ،هجومًا غري
الرئيس
على
مسبوق
دونالد ترامب األربعاء،
ّ
متهمًا امللياردير اجلمهوري
«تقسيم»
لـ
بالسعي
ّ
املتحدة.
الواليات
وقال ماتيس يف تصريح
نشرته جملة «ذي أتالنتيك»
على موقعها اإللكرتوني
إن «دونالد ترامب هو
ّ
أول رئيس يف حياتي ال
حياول توحيد األمريكيني،
يدعي ّ
بل إنه ّ
بأنه
حتى ال ّ
حياول فعل ذلك» ،مضيفا
«بد ً
ال من ذلك ،هو حياول
تقسيمنا».
وهذا أول انتقاد من نوعه
يصدر عن ماتيس ،اجلنرال
السابق يف سالح املارينز
والذي حيظى باحرتام كبري
يف بالده والذي سبق له
وأن رفض مرارًا توجيه أي
ّ
ألنه كان
انتقاد لرتامب
يعترب ّ
أنه من غري املناسب
انتقاد رئيس أثناء توليه
منصبه.
وأضاف اجلنرال املتقاعد
ّ
االتهامية
يف مرافعته

ّ
حبق ترامب «لقد تابعت
بغضب واستياء أحداث
هذا األسبوع» ،مدافعًا عن
املتظاهرين الذين يطالبون
ّ
حق» باملساواة يف
«عن

تصدت الدفاعات اجلوية
امس
مساء
السورية
االول اخلميس ،لصواريخ
أطلقتها طائرات إسرائيلية
من أجواء كسروان وجبيل

اللبنانيتني.
ومسعت انفجارات يف
بريف
مصياف
حميط
محاة نامجة عن تصدي

احلقوق.
وتشهد الواليات املتحدة
موجة احتجاجات غري مسبوقة
منذ عقود أشعلتها وفاة

التتمة على الصفحة 21

واشنطن تطالب بسحب اجليش

وزير العدل :االحتجاجات اس ُتغلت

مكتب
مدير
اعلن
الفيدرالي
التحقيقات
األمريكي كريستوفر راي،

إن «بعض املشاركني
يف االحتجاجات هم من

التتمة على الصفحة 21

حكومة الوفاق الوطين الليبية «تستعيد
السيطرة» على طرابلس بالكامل
الوفاق
حكومة
أعلنت
الوطين يف ليبيا ،املدعومة
من األمم املتحدة ،سيطرتها

الكاملة
طرابلس

على
بعد

العاصمة
استعادة

التتمة على الصفحة 21

All aspects of Building & Carpentry:
- New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas

دفاعات اجليش السوي تتصدى
لعدوان إسرائيلي على محاة

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ Granny
 Flatsوالسقائف ( )Pergolasوغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم0455 166 777 :
Email: luxcorp@outlook.com.au

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
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Follow us on

فرصة أخرية اإلثنني للمركزي واملالية لإلتفاق على األرقام!

وضعت السلطة ضوابط
لتحرك اليوم السبت،
بدءًا من ساحة النجمة،
خيتلط
شعارات
حتت
فيها السياسي باملطليب،
وقت
يف
واملعيشي،
ينطلق حراك صيدا يف
حتركه اجلمعة (امس)،
لنفي صفة االشرتاك مع
حترك السبت ،يف الشق
السياسي من الشعارات.
وعلى وقع متديد التعبئة
من  8حزيران (بعد غدا
االثنني) إىل  5متوز
ضمنا ،أي ما يقرب
من أربعة أسابيع ،بناء
على إنهاء جملس الدفاع
األعلى ،مع الطلب إىل
األجهزة العسكرية واألمنية
التشدد يف الردع ،وقمع
ّ
املخالفات ،ملنع تفشي
وانتشاره،
الفريوس
ووضع ضوابط أو  5شروط
التحرك احتجاجا
يف ما خص
ّ
على تردي األوضاع ،وقع

0412 224 604
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Lincoln Street, East Brunswick, VIC 3057

خربة طويلة

العالناتكم
يرجى االتصال بصاحب
الخربة والكفاءة
واالختصاص
ايلي
على الرقم:

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

Greater investment needed for schools in Sydney’s west
I’ve heard ﬁrst-hand from teachers and parents
that Granville South Public School does not
have a school hall onsite for assemblies and
students need to get on a bus and travel to
Granville East Public for this space. This is just
a small insight into the bare essentials that
are missing from public schools in Sydney’s
west. They join a long line of schools that need
greater support and investment.
As an elected representative it’s my
responsibility to ensure Cumberland City
residents don’t go without and this includes
school children in our community.

We look forward to working with the State
Government to make sure our school children
don’t go without, and that they are engaged in
positive learning environments.

Merrylands Community Service Centre
Supporting our
small businesses as
restrictions ease
Small businesses are the backbone of any
economy and our local restaurants and cafes
are doing it tough during this unprecedented
time. Cumberland is known for its food and
we’re blessed to have a variety of different
cuisines, which reﬂect our cultural diversity
so be sure to check out a local eatery, order
your favourite meal and help support small
businesses. If you are a small business owner
and facing difﬁculties as a result of the
COVID-19 pandemic, there’s a range
of government support packages and
services available.
For more information on Council initiatives,
visit: www.cumberland.nsw.gov.au

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

Be sure to visit our new Community Service
Centre (Shop 1/205 Merrylands Road,
Merrylands) if you have any questions about
Council projects or services or would like to
raise issues where we may be able to assist.

We intend to roll out these Centres in each of
our wards, to be on the ground assisting our
local community.

The ofﬁce is open 9am to 4pm or by
appointment. This is Cumberland City
Council’s way of servicing the local community
and making ourselves accessible to local
residents, particularly while COVID-19
restrictions are in place.

رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو
هناك حاجة إىل استثمارات أكرب للمدارس
يف غرب سيدني
Granville East إىل قاعة مدرسة
 هذه مجرد نظرة ثاقبة على.Public
األساسيات التي تفتقدها مدارس
 انها سلسلة.عامة يف غرب سيدني
طويلة من املدارس التي تحتاج إىل
.دعم واستثمار أكرب
اننا نتطلع إىل العمل مع حكومة
الوالية للتأكد من ان يستفيد طالب
 وأن،املدارس من هذه االستثمارات
.ينخرطوا يف بيئات تعليمية إيجابية

ً بصفتي ممث
 من مسؤوليتي،ال منتخبـًا
ضمان استفادة سكان كامربالند من
،االستثمارات املخصصة للمدينة
وهذه تشمل أطفال املدارس يف
.مجتمعنا
لقد سمعت بشكل مباشر من املعلمني
Granville وأولياء األمور أن مدرسة
 العامة ليست لديها قاعةSouth
لالجتماعات ويحتاج الطالب فيها
إىل ان يستقلوا الباصات للذهاب

مركز مرييالندز لخدمة املجتمع
هذه هي وسيلة بلدية مدينة
كامربالند لـخدمة املـجتمع املحلي
وإتاحة الفرصة للسكان املحليني
 ال سيما أثناء وجود،للوصول إليها
.19 قيود كوفيد
نحن نعتزم تعميم هذه املراكز على
 لنكون،) البلديةwards( كل أجنحة
.على األرض ملساعدة مجتمعنا املحلي

تأكدوا من زيارة مركز خدمة املجتمع
Shop 1/ 205 Merrylands( الجديد
) إذا كانتRoad, Merrylands
لديكم أي أسئلة حول مشاريع البلدية
أو خدماتها أو ترغبون يف إثارة مسائل
.قد نتمكن من املساعدة بشأنها
 من4  صباحـًا حتى9 املكتب مفتوح من
.بعد الظهر أو عن طريق اخذ موعد

دعم أعمالنا
ومصالحنا الصغرية
مع تخفيف القيود
األعمال واملصالح الصغرية هي
 وتقوم،العمود الفقري ألي اقتصاد
املقاهي املحلية لدينا بذلك خالل
 تشتهر.هذه الفرتة غري املسبوقة
 ومن دواعي،كامربالند بمأكوالتها
سرورنا أن لدينا مجموعة من
املأكوالت املختلفة التي تعكس
 لذا تأكدوا من،تنوعنا الثقايف
التحقق من املطاعم املحلية وطلب
وجباتكم املفضلة واملساعدة يف
دعم األعمال واملصالح التجارية
 إذا كنتم أصحاب شركة.الصغرية
صغرية وتواجهون صعوبات
 فهناك، 19 نتيجة لوباء كوفيد
مجموعة من حزم الدعم الحكومية
.والخدمات املتاحة
ملزيد من املعلومات حول مبادرات
www. : يرجى زيارة،البلدية
cumberland.nsw.gov.au
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لـبنانيات

جملس الوزراء مدد التعبئة حتى  5متوز

عـون:ال يـمكن السكوت عن االتهامات املوجهة لي وللـحكومة
دياب :نـحن مـع حـق الـتظاهر لكـنه قد يـتحول إىل فـوضى

قرر جملس الوزراء يف اجللسة
اليت عقدها قبل ظهر أمس
االول ،يف قصر بعبدا ،متديد
حال التعبئة العامة حتى  5متوز
املقبل ضمنا ،كما طلب من
جملس االمناء واالعمار اعداد
تقرير تقييمي ضمن مهلة 15
يوما لعقود الفرز واملعاجلة يف
حمافظات بريوت وجبل لبنان
وكسروان جبيل (باستثناء
قضاء جبيل) من عام 2019
وحتى اليوم.
ولفت رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون يف اجللسة اىل
احلمالت اليت «تتناول احلكم
واحلكومة حول اسباب االزمة
الراهنة ،يف الوقت الذي يعرف
اجلميع ان ال انا وال انتم سبب
هذه االزمة» ،وقال« :انه امر
مؤسف جدا ال ميكن السكوت
عنه واالستمرار يف حتمل
االتهامات اليت توجه الينا.
باالمس اوضحت يف بيان
موقفي وتساءلت فيه متى
كان توجهي غري دستوري؟
انا امارس صالحياتي كاملة
واعرف صالحيات اجلميع ال
سيما جملس الوزراء» .ودعا
الوزراء اىل التضامن والرد
بطريقة «موضوعية وتعكس
مناقبية ومهنية عالية».
اما رئيس جملس الوزراء
حسان دياب ،فتطرق اىل
االستهداف السياسي الذي
يطال احلكومة اليت ترصد يوميا
الواقع املعيشي .واكد انه مت
البدء بتوزيع الدفعة الثانية
من املساعدات املالية بعدما
مت توسيع قاعدة املستفيدين
منها ،وانه «من املفرتض
أن يلمس الناس خالل أيام،
حصول تراجع ملحوظ بأسعار
املواد الغذائية ،وعودة تدرجيية
للدورة االقتصادية».
واذ شدد على تأييده حق
التظاهر وتفهم صرخة الناس،
اعرب عن «اخلوف من أن حتصل
حماوالت لتوظيف هذه الصرخة
بالسياسة ،وتتحول مطالب
وهموم الناس إىل وسيلة
تتسبب جمددا بالعودة إىل قطع
الطرقات وتقطيع أوصال البلد
وإقفال املؤسسات وتعطيل
أعمال الناس وبالتالي صرف
املوظفني والعمال» .ودعا
اىل ممارسة احلق الدميوقراطي
بهدوء ومن دون شغب ،مع
اخذ تدابري الوقاية الصحية
من وباء كورونا الذي ما يزال
ينتشر حتى اليوم.
وسبق اجللسة لقاء بني رئيسي
اجلمهورية وجملس الوزراء ،مت
فيه حبث املواضيع املدرجة
على جدول االعمال.

عبد الصمد

وبعد انتهاء اجللسة ،حتدثت
وزيرة االعالم الدكتورة منال
عبد الصمد جند اىل الصحافيني،

فقالت« :عقد جملس الوزراء
جلسته االسبوعية عند احلادية
عشرة والربع من قبل ظهر
اليوم برئاسة رئيس اجلمهورية
وحضور رئيس جملس الوزراء،
والوزراء الذين غاب منهم
الوزير طارق اجملذوب.
يف مستهل اجللسة ،حتدث
رئيس اجلمهورية مركزا على
االوضاع
متابعة
ضرورة
االقتصادية واملالية والنقدية
لتبيان الواقع الذي تعيشه
البالد راهنا.
وخاطب الوزراء قائال« :املؤسف
ان الرأي العام يستمع يوميا اىل
محالت تتناول احلكم واحلكومة
حول اسباب االزمة الراهنة ،يف
الوقت الذي يعرف اجلميع ان ال
انا وال انتم سبب هذه االزمة.
ال حنن سرقنا املال العام وال
احد يستطيع اتهامنا بشيء.
اقرأ الصحف واتابع حمطات
التلفزة واالتهامات اليت توجه
اىل احلكم واحلكومة وهذا امر
مؤسف جدا ال ميكن السكوت
عنه واالستمرار يف حتمل
االتهامات اليت توجه الينا.
باالمس اوضحت يف بيان
موقفي وتساءلت فيه متى
كان توجهي غري دستوري؟ انا
امارس صالحياتي كاملة واعرف
صالحيات اجلميع ال سيما
جملس الوزراء .لذلك ادعوكم
اىل ان تكونوا متضامنني مع
بعضكم البعض والرد على كل
االتهامات اليت توجه اليكم.
فأنتم غري مسؤولني عما حل
يف البالد نتيجة سنوات من
التسيب واهلدر واالهمال،
ولتكن ردودكم موضوعية
ومهنية
مناقبية
وتعكس
عالية».
أضافت« :ثم حتدث دولة
الرئيس فقال :منذ اليوم
األول لتشكيل هذه احلكومة،
تعرضت لالستهداف ،واحلكم
عليها سلفا .لألسف ،كان
هذا االستهداف سياسيا ،مع
أننا قلنا إننا ال نريد الغرق يف
السياسة ،وإننا جئنا للعمل على
ملفات البلد املرتاكمة ،وعندنا
مهمات كبرية وثقيلة هدفها
إنقاذ البلد وختفيف سرعة
االنهيار وحجم تداعياته على
الناس .بالتأكيد حنن نتفهم
مطالب اللبنانيني ،ونعرف حجم
الضغوط االجتماعية واملعيشية
عليهم .لذلك ،نعمل ليل
نهار لتخفيف معاناة الناس.
واحلكومة ترصد يوميا الواقع
املعيشي .وهي مستمرة بهذه
املهمة ،ولذلك بدأنا بتوزيع
الدفعة الثانية من املساعدات
املالية بعدما مت توسيع قاعدة
املستفيدين منها ،استنادا
إىل دراسات ميدانية قام بها
اجليش اللبناني ،بالتعاون مع
وزارة الداخلية مباشرة وعرب

تأجيلها اىل االسبوع املقبل،
ملعاجلة بعض االمور العالقة».
سئلت :هل ستكون ادارية
فقط؟
اجابت« :من املفرتض ان تكون
كذلك ،ولكننا مل نتسلم بعد
جدول اعمال اجللسة املقبلة».

الرئيس عون مرتئسا الجلسة يف قصر بعبدا
البلديات واملخاتري .أيضا ،من
املفرتض أن يلمس الناس
خالل أيام ،حصول تراجع ملحوظ
بأسعار املواد الغذائية ،وعودة
تدرجيية للدورة االقتصادية
بعدما مسحنا بفتح عدد كبري من
املؤسسات حتى حنافظ على
دميومة العمل للعمال وأصحاب
املؤسسات.
حنن نتفهم صرخة الناس اليت
تشعر بوطأة الوضع االجتماعي.
لكن اخلوف أن حتصل حماوالت
الصرخة
هذه
لتوظيف
بالسياسة ،وتتحول مطالب
وهموم الناس إىل وسيلة
تتسبب جمددا بالعودة إىل قطع
الطرقات وتقطيع أوصال البلد
وإقفال املؤسسات وتعطيل
أعمال الناس وبالتالي صرف
املوظفني والعمال .حنن مع حق
التظاهر ،لكن هذا احلق يتحول
إىل فوضى إذا عاد أسلوب
قطع الطرقات وختريب األمالك
العامة واخلاصة .ال أعتقد أن
أحدا من اللبنانيني يقبل بهذه
املمارسات اليت ال تشبه التعبري
لدينا
ليس
الدميوقراطي.
مشكلة أن ينزل الناس إىل
الشارع ،لكن جيب أن يكون
هناك التزام بـ  5شروط:
األول :عدم قطع الطرقات.
الثاني :عدم حصول عمليات
ختريب ألمالك الدولة وأمالك
الناس.
الثالث :عدم الصدام مع
اجليش وقوى األمن واألجهزة
العسكرية واألمنية.
الرابع :عدم الصدام مع الناس
الذين يريدون الذهاب إىل
أشغاهلم.
اخلامس :أن يضعوا كمامات
حلماية أنفسهم وعائالتهم من
وباء كورونا.
حقنا
ممارسة
نستطيع
ومن
بهدوء
الدميوقراطي
دون شغب ،حتى لو كان هذا

التعبري حيمل أبعادا سياسية،
وضروري جدا أن يأخذوا
تدابري الوقاية الصحية من وباء
كورونا الذي ما يزال ينتشر
حتى اليوم .بكل األحوال ،حنن
اليوم أمام توصية اجمللس
األعلى للدفاع بتمديد حالة
التعبئة العامة ،على أمل أن
نصل إىل املرحلة اليت نطمئن
فيها إىل أن الناس صاروا
بأمان من هذا الوباء ،ألن أي
خطأ يف التقدير أو باإلهمال،
قد يؤدي إىل موجة جديدة من
الوباء».
وتابعت« :بعد ذلك ،باشر
جملس الوزراء درس جدول
اعماله ،واختذ يف شأنه
القرارات املناسبة ومنها:
اوال :املوافقة على
اجمللس االعلى للدفاع
حالة التعبئة من 8
اجلاري وحتى  5متوز
ضمنا.

انهاء
بتمديد
حزيران
املقبل

ثانيا :االبقاء على األنشطة
االقتصادية اليت مسح هلا
بإعادة العمل تدرجييا ضمن
نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية
املشار إليها يف املادة /2/
من املرسوم رقم 2020/6251
وضمن شروط معينة ارتكزت
على املعايري اآلتية :كثافة
املختلطني
وعدد
اإلختالط
وإمكانية التعديل ومستوى
األولوية واملخاطر احملتملة.
ثالثا :الطلب إىل األجهزة
كافة
واألمنية
العسكرية
التشدد ردعيا ،يف قمع
املخالفات مبا يؤدي اىل عدم
تفشي الفريوس وانتشاره.
رابعا :الطلب اىل
واملشكورة
االعالم
تعاونها مع االجهزة
والصحية والسلطات

وسائل
على
االمنية
احمللية،

االجيابية

االستمرار باحلمالت
التوعوية والوقائية».
وقالت« :استمع جملس الوزراء
اىل عرض قدمه وزير الصناعة
الصناعي
النهوض
خلطة
واحملاور االسرتاتيجية لتنمية
القطاع الصناعي .كذلك استمع
اجمللس اىل عرض قدمه وزير
البيئة عن خارطة الطريق
 2025-2020لالدارة املتكاملة
للنفايات الصلبة .وقرر اجمللس
الطلب اىل جملس االمناء
واالعمار اعداد تقرير تقييمي
ضمن مهلة  15يوما لعقود
الفرز واملعاجلة يف حمافظات
بريوت وجبل لبنان وكسروان
جبيل (باستثناء قضاء جبيل)
من عام  2019وحتى اليوم.
وقدم وزير الشؤون االجتماعية
عرضا للربنامج الوطين للتكافل
وبرنامج
NSSP
االجتماعي
االمان
لشبكة
الطوارىء
االجتماعي  ESSNPوبرنامج
استهداف االسر االكثر فقرا
 .NPTPوكلف جملس الوزراء
االمني العام للمجلس القاضي
حممود مكية ترؤس جملس
اخلدمة املدنية بالتكليف اىل حني
تعيني رئيس اصيل».

حوار

ثم دار بني وزيرة االعالم
والصحافيني احلوار التالي:
سئلت :ملاذا مت تكليف القاضي
مكية؟
اجابت« :هذا التكليف هو
موقت وملدة اسبوعني ،ومت
االتفاق على ان يكون اخلميس
املقبل موعدا الجراء التعيينات
ومن ضمنها تلك املتعلقة
مبجلس اخلدمة املدنية ،وهو
اجراء حصل سابقا».
قيل هلا :سبق ومت تأجيل
موضوع التعيينات من االسبوع
الفائت اىل االسبوع احلالي؟
اجابت« :قلت لكم انه اعيد

سئلت :مت توزيع «قانون
قيصر» على الوزراء ،ما هو
املوقف الرمسي اللبناني منه؟
اجابت« :من املفرتض ان يرفع
وزير اخلارجية اقرتاحا حول
املوضوع جمللس الوزراء يف
ضوء السياسة اخلارجية اليت
ستعتمدها الدولة ،ومت تشكيل
جلنة وزارية ستعقد اجتماعها
االول االثنني املقبل ،وذلك
ضمن اطار املوقف الرمسي من
هذا القانون».
سئلت :هناك تأخري يف مسألة
التعيينات ،فما الذي يعيق
اجنازها؟
اجابت« :مت التأكيد واالصرار
على التالحم يف اطار القرارات
اليت تتخذ يف جملس الوزراء
بعيدا عن اي خلفيات سياسية.
هناك عقبات تتم معاجلتها يف
موضوع التعيينات الجناز التغيري
الذي نتمناه ،والتأخري بالتالي
هو للخري وليس لالستمرار يف
سياسات معتمدة سابقا .وان
حتصل التعيينات وفق اسس
وتراعي
وموضوعية
متينة
التغيري املطلوب ،افضل من
ان تأتي بشكل سريع وال ختدم
اهداف احلكومة».
سئلت :ابدى الرئيس دياب
ختوفه من فوضى ميكن ان
حتصل بسبب التحركات على
االرض ،ما هي املعطيات اليت
متلكونها يف هذا اجملال؟
اجابت« :ليست ختوفا مبقدار
ما هي خوف على سالمة
االشخاص املتظاهرين ،وهذا
اجراء استباقي واخذ احتياطات،
وحرصا على سالمة املتظاهرين
واهداف التظاهرة».

مرسوم دعوة مجلس النواب

اجلمهورية
رئيس
وكان
ورئيس جملس الوزراء وقعا
اليوم املرسوم رقم 6442
والقاضي بدعوة جملس النواب
اىل عقد استثنائي يفتتح
وخيتتم
2020/6/8
بتاريخ
بتاريخ  2020/10/19ضمنا.
وحدد املرسوم برنامج اعمال
العقد االستثنائي وفق اآلتي:
«مشاريع القوانني احملالة اىل
جملس النواب واليت ستحال
اليه ،وسائر مشاريع القوانني
واالقرتاحات والنصوص اليت
يقرر مكتب اجمللس طرحها
على اجمللس».
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لــبنانيات

الوفاء للمقاومة :املعوقات أمام انتاجية احلكومة مفتعلة
ويراد مقايضة إزالتها باخلضوع لسياسات اإلدارة األمريكية

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري بعد ظهر امس
االول ،مبقرها يف حارة حريك،
برئاسة النائب حممد رعد ،ورأت
يف بيان على االثر« ،كأن مطلع
حزيران على موعد مع احلزن
يستثريه فقد عظيم من رجاالتنا
أو حدث جلل يصيبنا بنائبة أو
فاجعة أو غم يطول به املقام.
يف  4حزيران من العام 1989
ودع املسلمون واملستضعفون
يف العامل قائدا فذا وشجاعا
وعاملا جمددا ومثال صاحلا وفريدا
على مستوى الرؤية واحلكمة
والتدبري واإلدارة وعلى مستوى
القدوة والنموذج يف عامل
السلوك ويف عامل السياسات
والتحوالت املعاصرة .إنه اإلمام
آية اهلل العظمى السيد روح اهلل
املوسوي اخلميين قدس سره،
الذي أقض مضاجع املستكربين
يف العامل وأربك خمططاتهم
وأفشل مشاريعهم فيما أبدع
يف استنطاق مفاهيم اإلسالم
وإحياء مضامينها احلضارية
والتغيريية الشاملة ،وبعث
يف نفوس املسلمني خصوصا
روح
عموما
واملستضعفني
النهوض وعزم اجلهاد وثقة
وبصوابية
حبقهم
املوقنني
منهجهم يف احلياة .معه صار
للصراع ضد أعداء اإلنسانية
والعدالة طعم خاص ،فباتت
التضحية مهوى أفئدة املناضلني
اجملاهدين وبات النصر موعدا
واقعيا ال جمرد حلم مستبعد.
فكره وثورته وفرادة شخصيته
ومواقفه ،جتمعها مدرسة متميزة
يف عامل البنى احلضارية اإلنسانية
املتعددة األبعاد واآلفاق ،ولقد
قيل فيها أنها مدرسة األنبياء
يف استنطاق وحيهم وحتقيق
أهدافهم».
ولفتت اىل أنه «يف اخلامس
من حزيران للعام ،1967
تستعرض األمة مبرارة صور
النكسة املخيبة آلماهلا واحملبطة
ذوو
فينربي
لتطلعاتها،
النهج املقاوم ليجعلوا منها
حمطة غنية بالدروس والعرب
تتحول يف ضوئها الرهانات
واالسرتاتيجيات ،وتبقى تذكر
األجيال املتعاقبة ببؤس اهلزمية
وعاقبة الغفلة عن طبيعة عدونا
يف هذه املنطقة وضرورة
اإلبقاء على اجلهوزية الدائمة
ملواجهة اعتداءاته ومشاريعه
التوسعية .أما حزيراننا اجلاري
يف العام 2020م ،فيحل علينا
وال تزال منطقتنا تكابد املشقات
بصالبة
وتواجه
واالهوال،
من أجل حتررها واستقالهلا
ونهوضها فيما تواصل قوى
حماوالت
واهليمنة
التسلط
إخضاع شعوبنا ودولنا ملناهجها
السياسية واالقتصادية يف
سياق أخبث هجمة عدوانية
استنزفت كل وسائل التضليل
على
والتحريض
اإلعالمي
االنقسام والفوضى وفرض
العقوبات األحادية اجلانب ضد
الدول والقوى املناهضة هلا
يف لبنان وسوريا وتطويق دول
أخرى حبروب ونزاعات إقليمية
ملنع استقرارها.
ورغم كل هذه العدوانية

الظاملة ،يظهر التخبط لدى
اإلدارة األمريكية سواء يف
تعاطيها مع أزمة وباء كورونا
وتداعياته ،أو يف التعامل مع
التظاهرات الشعبية اليت نشطت
ضد العنصرية وامتدت إىل عدد
كبري من الواليات وختللتها
مظاهر عنف سلطوي واضطرابات
بسبب ارتباك االدارة وعجزها
عن احتواء املشكلة وحماصرتها،
مع ما هلذا العجز من انعكاس
سليب على دور أمريكا وتأثريها
يف التعامل مع أزمات العامل
ومشاكله املختلفة».
ورأت الكتلة أن «النزعة
العنصرية والتسرع يف استخدام
العنف املفرط ضد املواطنني
األمريكيني ال سيما منهم ذوو
األصول األفريقية ،يكشفان زيف
ادعاء أمريكا الرقي احلضاري
واملدني ،ويظهران هشاشة
االلتزام بالقوانني وتردي القيم
االجتماعية السائدة ،فضال عن
أن دعوات السلطة املتسارعة
إىل التشدد يف استخدام العنف
ضد املتظاهرين تفضح كل
االدعاءات الواهية اليت حتاول
أن تسوق احلرص املزعوم على
حقوق اإلنسان والدميوقراطية
ونبذ العنف وحل املشاكل
بالطرق السلمية».
واعتربت أن «سالح العقوبات
اآلحادية اجلانب ،الذي تستخدمه
اإلدارة األمريكية للعدوان ضد
دول وقوى النهوض يف منطقتنا
والعامل ،إن دل على شيء إمنا
يدل على ضعف املنطق وفقدان
التأثري اللذين حتاول اإلدارة أن
تعوضهما بالفرض والضغط
وعروض القوة يف كثري من
األحيان .لكن هذا السالح
يرتد سلبا على مستخدميه حال
استهدافهم الشعوب أو القوى
الوازنة يف البلدان ،وخصوصا
تلك اليت تتبنى عقيدة وطنية أو
تلتزم رؤية اسرتاتيجية».
ولفتت اىل أن «ما مسي قانون
قيصر ليس إال إجراء دكتاتوريا
الدميقراطية
وقاحة
يكشف
الكاذبة يف الواليات املتحدة

األمريكية ،وهو إجراء لن خيضع
سوريا وشعبها ،كما مل ختضع
كل العقوبات األمريكية إيران
الثورة اإلسالمية وشعبها بل
أسهمت يف دفعهما لالعتماد
على النفس واالكتفاء الذاتي
وبناء القدرات الوطنية عالية
اجلودة يف خمتلف الصعد
واجملاالت».
وإذ دانت «هذا املنهج األمريكي
االستبدادي وكل ما يصدر على
أساسه من اجراءات» ،أكدت
أنه «لن حيقق األهداف املتوخاة
منه ،بل سيزيد قوى املمانعة
عزما وقدرة على الصمود
واملواجهة».
وأشارت إىل أن «الظروف
احلرجة والصعبة اليت حتيط بعمل
احلكومة اللبنانية الراهنة ،ال
ختفى على أحد من اللبنانيني،
وإن تفاقم األزمات املعيشية
والنقدية من شأنه إحلاق الضرر
الكبري باجلميع فضال عن أنه
يفتح البالد على خماطر التوترات
االجتماعية احلادة اليت قد تطيح
مبا تبقى من بنى وهياكل
السياسات
أفرغتها
عظمية
اخلاطئة من حمتوياتها االجتماعية
واالقتصادية .وإذا كان البعض
قد عزف عن التعاون مع احلكومة
لسبب أو آلخر ،فإن املعوقات
اليت حتول دون حتقيق اإلنتاجية
املطلوبة يف هذه املرحلة هي
معوقات مفتعلة مبعظمها ويراد
مقايضة إزالتها باإلذعان للتبعية
واخلضوع لسياسات اإلدارة
األمريكية الراعية ملصاحل الكيان
الصهيوني الغاصب لفلسطني
على حساب مصاحل كل شعوب
ودول املنطقة العربية ومنها
لبنان».
وشددت على أن «ابتزاز
عيشهم
بلقمة
اللبنانيني
واستقرار أوضاعهم هو أسوأ
النماذج اليت ال تغري أحدا
باالحنياز إليها ،فضال عن أن
االستجابة هنا تعين االنزالق يف
شبكة األفخاخ املنصوبة لتحقيق
مصاحل العدو اإلسرائيلي على
حساب مصاحل لبنان وشعبه».

الراعي التقى مديرة التعاونيات وشخصيات

ابي رميا :احلل الوحيد ألراضي السا بتطبيق القانون

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قبل ظهر امس
االول يف الصرح البطريركي
يف بكركي ،املديرة العامة
للتعاونيات غلوريا ابو زيد
اليت عرضت ألبرز نشاطات
التعاونيات «يف ظل الظروف
الصعبة اليت مير بها لبنان،
والعمل على آلية حمددة تبقي
فقط على التعاونيات وصناديق
التعاضد الفعالة».
واكدت ابو زيد «أهمية عمل
هذه التعاونيات والصناديق يف
هذه املرحلة» ،الفتة اىل «ان
األزمات جيب ان تكون حمفزا
للناس لكي تتعاضد وتتعاون
يف ما بينها للوصول اىل خري
اجلميع يف احلد االدنى» ،مشرية
اىل ان «هدف التعاونيات
والصناديق التعاضدية هي
مساعدة الشرحية املتوسطة وما
دونها من املواطنني».

ابو فاضل

والتقى الراعي الكاتب واحمللل
السياسي جوزيف ابو فاضل،
وكان حبث يف «التطورات
على الساحة احمللية ،وال سيما
لناحية القضايا اليت مل تشهد
اي تقدم باجتاه حلها ،اضافة
اىل تشديد على ضرورة تكاتف
مجيع الفرقاء وتوحيد جهودهم
ملساعدة لبنان على جتاوز
املرحلة الصعبة اليت مير بها».
واكد ابو فاضل «ان مرجعية
بكركي احلكيمة ممثلة بشخص
غبطة البطريرك الراعي قادرة
على حل املشاكل اللبنانية
اللبنانية واملارونية -املارونية،مبا فيه صون الكيان اللبناني
وخري اللبنانيني».

عقدت جلنة املال واملوازنة جلسة
برئاسة النائب ابراهيم كنعان،
وحضور النواب نقوال حناس،
سليم سعادة ،ايوب محيد،
غازي زعيرت ،االن عون ،دميا
مجالي ،ادي ابي اللمع ،طارق
املرعيب وأنور اخلليل ،املدير
العام لوزارة الصناعة داني
جدعون ،مدير احملاسبة العامة
يف وزارة املالية رجاء الشريف،
رئيسة الدائرة القانونية يف
وزارة االقتصاد مارلني نعمة،
مستشار وزيرة العمل نبيل رزق
اهلل وعضو جملس ادارة مجعية
الصناعيني بول ابي نصر.

كنعان

عقب اجللسة قال كنعان« :تركز
البحث على انشاء الصندوق

سيفسح اجملال امام املزيد من
اإلشكاالت واخلالفات».
وتابع« :يف العام  2011تألفت
جلنة برعاية نواب املنطقة
والقيادات السياسية أمجعت
على ان الفريق االول املمثل
باملطرانية املارونية يف جونية
والفريق الثاني املمثل بأهالي
السا اتفقوا على ان هناك
مسحا لألراضي قد مت منذ
العام  .1939واذا كان هناك
من اعرتاضات على هذا األمر
فليتقدم كل صاحب حق بابراز
اليت
املطلوبة
املستندات
تثبت ملكيته لالرض ،وبدوره
القاضي العقاري هو من حيقق
القانون .اال ان املساحني
وبسبب اإلعتداءات املتكررة
عليهم مل يتمكنوا من مسح
األرض وبالتالي مل تتمم هذه
اآللية اليت جيب ان تطبق الن
احلل الوحيد هو بتطبيق القانون

وليس باي طريقة اخرى.
فالعيش املشرتك يصان من
خالل تطبيق القانون».
وختم ابي رميا« :لذلك علينا
العمل بسرعة لكي حنرك هذه
اآللية القانونية اليت تعطي كل
صاحب حق حقه .واملشروع
الذي انطلقت به املطرانية مع
شركة الدكاش جيب ان يستمر
ألنه امنائي بامتياز».
ومن زوار الصرح ،الوزير
السابق فوزي حبيش والنائب
هادي حبيش ،ثم املدير العام
للزراعة لويس حلود واملدير
العام للمصلحة الوطنية لنهر
الليطاني سامي حسن علوية
اللذين عرضا مع البطريرك
الراعي اللية التعاون مع
البطريركية يف سبيل تعزيز
القطاع الزراعي ودعم الكنيسة
له ومساعدة العائالت االكثر
فقرا.

عون يرتأس اجتماعا ماليا يف بعبدا

ابي رميا

ثم استقبل النائب سيمون ابي
رميا ،الذي قال بعد اللقاء:
«موضوع أراضي السا كان
حمور احلديث الذي تطرقت اليه
مع غبطته .هذا اإلشكال اآلني
املرتبط بالعقار  50وباحلل
النهائي ألراضي السا الذي،
ان مل يبصر النور قريبا فهو

جلنة املال حبثت يف انشاء صندوق للبطالة بسبب كورونا
كنعان :يسهم مبعاجلة أزمة كبرية تتطلب اجراءات سريعة مع
فقدان  100الف وظيفة
املرتبط باحلد من البطالة يف
املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
والناجتة عن أزمة كورونا
واالنهيارات اليت مر بها لبنان منذ
 8اشهر .وقد وضعتنا وزارتي
الصناعة واالقتصاد يف االرقام
وتطورها يف األشهر املاضية،
حيث فقدت اكثر من  100الف
وظيفة ،اضافة اىل نسبة كبرية
من االجراء واملوظفني الذين
يتقاضون نصف راتب حبسب
اإلحصاءات» ،وقال« :الوضع
ينذر مبشكلة وطنية كبرية،
واملطلوب اجراءات سريعة.
والوزارات املعنية تتلقف اجيابا
وترحب باقرتاح القانون املقدم
يف هذا اخلصوص».
اضاف« :لقد جرى االتفاق على
وضع وزارتي العمل واالقتصاد

البطريرك الراعي مستقبال السيدة غلوريا ابو زيد

دراسات احصائية للمؤسسات
املتضررة ،وحتى تلك غري
املسجلة .على أن ميول الصندوق
الذي سينشأ من اقتطاع %1
من الفوائد ،اضافة اىل متويل
املؤسسات الدولية واملغرتبني
الراغبني باملساعدة».
ورأى أنه «على الرغم من ان
الصندوق ليس مؤسسة عامة،
اال انه سيخضع الدارة جلنة
وزارية حبسب اقرتاح القانون
وهي مسألة قابلة للنقاش،
تأمينا الفضل اوجه الشفافية.
وتنتهي مهمة الصندوق عندما
تنتهي األزمة اليت حنن بصددها.
وسيكون هناك اجتماع ثان مع
املعنيني ،يف ضوء الداتا اليت
ستقدم ليبحث على اساسها
القانون مع االرقام الواردة».

رئيس الجمهورية مرتئسا االجتماع املالي يف قصر بعبدا

يرتأس رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون صباح امس االول
يف القصر اجلمهوري ويف حضور
رئيس احلكومة الدكتور حسان
دياب اجتماعا ماليا ،يشارك
فيه وزير املال غازي وزني،
حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ،املدير العام لرئاسة
اجلمهورية الدكتور انطوان
شقري ،املدير العام لوزارة
املال االن بيفاني ،مستشار

الدكتور
اجلمهورية
رئيس
شربل قرداحي ،مستشار رئيس
احلكومة جورج شلهوب وهنري
شاوول .ويبحث االجتماع سري
املفاوضات مع صندوق النقد
الدولي بشأن خطة احلكومة
للتعايف املالي.
بني
لقاء
االجتماع
سبق
الرئيسني عون ودياب حبث
واألوضاع
املستجدات
يف
العامة.

وزير الصحة من برجا :الكمامات إلزامية
أعلن وزير الصحة محد حسن
برجا ان
خالل زيارته بلدة
«لبنان ليس يف موسم رشح
بل يف موسم كورونا» ،مشريًا
اىل ان «الكمامات إلزامية مع
التأكيد على ضرورة التباعد
والسرعة يف التبليغ عند ظهور
أي عوارض».
واكد ان وزارة الصحة ستبقى
اىل جانب اهلها يف بلدة برجا
وهذا القطوع ستنجاوزه كما
جتاوزناه يف الضاحية وبشري

ومزبود وجمدل عنجر وجديدة
القطيع والوردانية الفتا ان
سيمر
املسؤول
التعاطي
ولكن العربة ملن يتعظ وان ال
نغامر باالمن الصحي للمجتمع
اللبناني.وقال :أهنئ املرجعيات
واالهالي يف برجا واملنطقة على
جهودهم وجتاوبهم ملواجهة
خطر كورونا ،مشريا إىل ان
وزارة الصحة قدمت وستقدم
املستلزمات الطبية املطلوبة
ملواجهة كورونا.
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لـبنانيات

جلنة الشؤون اخلارجية شددت على تطبيق  1701والتمسك باليونيفيل

جابر :كوبيتش أكد ضرورة جناح املفاوضات مع صندوق النقد الدولي
عقدت جلنة الشؤون اخلارجية
واملغرتبني جلسة ،قبل ظهر
امس االول يف اجمللس النيابي،
برئاسة النائب ياسني جابر
وحضور النواب :جورج عقيص،
ابراهيم عازار ،ميشال موسى،
امني شري ،فؤاد خمزومي،
االن عون ،ابراهيم املوسوي،
نعمة افرام ،بيار بو عاصي،
علي بزي ،حسن عز الدين،
علي عمار ،سامي فتفت ،فريد
البستاني ،انيس نصار ،قاسم
هاشم ،فادي سعد .وحضر
املمثل اخلاص لالمني العام
لالمم املتحدة يان كوبيتش،
وعن وزارة اخلارجية واملغرتبني
رئيس دائرة امريكا املستشار
جورج جالد.

جابر

اثر اجللسة ،قال رئيس اللجنة
النائب جابر« :استضفنا اليوم
يف جلنة الشؤون اخلارجية املمثل
اخلاص لالمني العام لالمم
املتحدة يان كوبيتش ،وبالطبع
كما يعلم اجلميع هناك حموران
اساسيان للحوار معه ،اوال
موضوع قرار االمم املتحدة رقم
 1701واليونيفيل ودورها يف
اجلنوب ،وايضا موضوع اخلطة
االقتصادية يف لبنان ومعاجلة
االوضاع املالية واالقتصادية،
واالمم املتحدة تلعب دورا فعاال
ضمن جمموعة الدعم الدولية يف
لبنان».
اضاف« :يف املوضوع االول،
شددنا كلجنة للشؤون اخلارجية
على متسكنا بتطبيق القرار
 1701ودور اليونيفيل الذي
فوض لالمم املتحدة ممارسته
يف السنوات املاضية .وقمنا
اخلارجية
للشؤون
كلجنة
بزيارة خارج جملس النواب
اىل الناقورة ،اىل مركز االمم
املتحدة ،من اجل التأكيد على
هذا املوضوع .ان التعاون مع
االمم املتحدة تارخيي ،ولبنان
كان من الدول املؤسسة هلا.
واليونيفيل ودورها يف اجلنوب
حقق  14سنة من االستقرار،
وحنن حرصاء على استمرار هذا
االستقرار».
وتابع« :هناك احتضان رمسي
وشعيب لقوات اليونيفيل يف
اجلنوب ،ونشكر هلا الدور
التنموي الذي قامت وتقوم
به يف اماكن انتشارها .ولكن
طبعا لبنان أعلن موقفه عرب
فخامة الرئيس ودولة رئيس
جملس الوزراء ورئيس اجمللس
النيابي االستاذ نبيه بري
واجمللس النيابي ،يف متسكه
بهذه القوات وبدورها الذي
كلفت به ومارسته بنجاح يف
السنوات املاضية ،وبضرورة
عدم هز هذا االستقرار من خالل
مطالبات جديدة».
املالي
املوضوع
وعن
جابر:
قال
واالقتصادي،
«ركزنا على موضوع دور
اجمللس النيابي التشريعي،
وما يقوم به من تشريعات
جديدة ضرورية من اجل اجناح
هذه اخلطة ودعم هذا اجمللس
للحكومة يف ما تقوم به .وقد
أثنى السيد كوبيتش على ما

اجمللس االعلى للدفاع :متديد التعبئة لغاية
 5متوز والتشدد ردعيا يف قمع املخالفات
قرر اجمللس األعلى للدفاع رفع
انهاء اىل جملس الوزراء يتضمن
إعادة متديد حالة التعبئة العامة
اعتبارا من تاريخ 2020/6/8
ولغاية  2020/7/5ضمنا ،واالبقاء
على األنشطة االقتصادية اليت
مسح هلا بإعادة العمل تدرجييا،
والطلب إىل األجهزة العسكرية
واألمنية كافة التشدد ردعيا يف
قمع املخالفات.

بيان

قامت به احلكومة يف تصديها
جلائحة كورونا ،وجناح لبنان يف
هذه الصدد .ونوه مبا قام به
لبنان من اجل احلفاظ على صحة
املواطنني ،وايضا كان هناك
تأكيد على ان لبنان جيب ان
ينجح يف مفاوضاته مع صندوق
النقد الدولي ،الن هذا النجاح
ليس فقط هو مصدر ملساعدات
مالية او قروض من صندوق
النقد ،بل هو عبارة عن شهادة
ثقة باخلطة اقتصادية اليت
أطلقها لبنان وهو يساعد يف
النجاح بتطبيق هذه اخلطة».
وردا على سؤال ،قال« :شرح
السيد كوبيتس بشكل واضح

ما جيري اليوم يف جملس االمن
وهو ينقل املوقف .حنن عربنا
عن موقفنا يف هذا املوضوع،
وهو طبعا سيقوم بنقل املواقف
اللبنانية ،ان على مستوى
السلطة التنفيذية او السلطة
التشريعية .حنن كما قلنا نريد
من قوات اليونيفيل ايضا ان
تتصدى للخروق االسرائيلية.
لبنان مل خيرق القرار الدولي،
ومل يكن ابدا دولة معتدية او
دولة احتلت ارض الغري .نريد
ان يكون هناك موضوعية يف
هذا املوضوع ،واكدنا ان لبنان
متمسك بهذا القرار وبدور
اليونيفيل».

الريس زار املطران عوده موفدا من جنبالط:

أكدنا أهمية االستقرار والوحدة الوطنية
مهما تباينت اآلراء السياسية

إستقبل مرتوبوليت بريوت
وتوابعها املطران الياس عوده
مستشار رئيس احلزب التقدمي
اإلشرتاكي رامي الريس موفدا
من رئيس احلزب وليد جنبالط.
وقال الريس« :تشرفت اليوم
بلقاء سيادة املرتوبوليت الياس
عوده بتكليف من رئيس احلزب
التقدمي اإلشرتاكي األستاذ
وليد جنبالط .لقد نقلت لسيادته
حتيات األستاذ وليد وتقديره
الدائم ملواقف سيدنا الوطنية
وحرصه الدائم على استمرار
التشاور والتنسيق والتواصل
يف كل احملطات ،ال سيما يف
املنعطفات الصعبة كاليت مير
بها لبنان يف هذه اللحظة.

كانت مناسبة لالستماع إىل آراء
سيادته ونظرته للتطورات على
الساحة الوطنية واالستفادة من
قراءته هلذه التطورات واجتاهاتها
املستقبلية .من جهتنا أيضا،
ّ
أكدنا أهمية االستقرار والوحدة
الوطنية على الصعيد الداخلي
مهما تباينت اآلراء السياسية
وتنوعت على أكثر من صعيد.
كانت أيضا مناسبة للنقاش يف
كل ما يطرح من صيغ سياسية
يف هذه اللحظات احلساسة
واملفصلية اليت ال تصب يف
مصلحة الوحدة الوطنية الداخلية،
والصيغة السياسية القائمة على
والتنوع يف لبنان يف
التعددية
ّ
إطار الوحدة الداخلية».

فقد أصدر اجمللس البيان اآلتي:
«بدعوة من فخامة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،عقد اجمللس
االعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة
العاشرة من قبل ظهر اليوم
اخلميس الواقع فيه  4حزيران
 2020يف القصر اجلمهوري،
ملتابعة آخر التطورات واإلجراءات
للحد من انتشار فريوس كورونا،
حضره دولة رئيس جملس
الوزراء ،ووزراء :املالية ،والدفاع
الوطين ،واخلارجية واملغرتبني،
والداخلية والبلديات ،واالقتصاد
والتجارة ،والعدل ،واالشغال
العامة والنقل ،والصحة العامة.
كما حضر االجتماع ،كل من :قائد
اجليش ،مدعي عام التمييز ،مدير
عام رئاسة اجلمهورية ،مدير عام
االمن العام ،مدير عام قوى األمن
الداخلي ،مدير عام أمن الدولة،
أمني عام اجمللس األعلى للدفاع،
مفوض احلكومة لدى احملكمة
العسكرية ،املستشار األمين
والعسكري لفخامة الرئيس،
مدير املخابرات يف اجليش،
مدير املعلومات يف االمن العام،
رئيس شعبة املعلومات يف قوى
االمن الداخلي ،نائب مدير عام
أمن الدولة.
استهل فخامة الرئيس االجتماع،
التدابري
عن
موجز
بعرض
واإلجراءات اليت اختذت منذ
اعالن متديد التعبئة العامة بتاريخ
 2020/5/25يف إطار الوقاية من
فريوس كورونا ،كما شدد على
أهمية تقيد املواطنني باالجراءات
اليت اصدرتها احلكومة.
ثم اوضح دولة رئيس جملس
الوزراء ان اخلطر ما زال داهما،
وأن االصابات ما زالت تسجل
وأن االجراءات والتدابري اليت
اختذت ما زالت ضرورية وملحة
وذلك لتفادي أي موجة ثانية وقد
تكون عواقبها صعبة املعاجلة.
مع االشارة اىل أن التدابري
واالجراءات اليت خففت وفقا
للمراحل اليت سبق ومت اصدار
إنهاء بها خاصة تلك اليت تنعكس
اجيابا على االوضاع االقتصادية.
وبالتالي اقرتح دولة الرئيس
متديد اعالن التعبئة العامة
استنادا إىل التوصية الصادرة
عن اللجنة املعنية مبتابعة اجراءات
الوقاية من فريوس كورونا
واليت قضت بإقرتاح متديد إعالن
التعبئة ملدة  4أسابيع أي لغاية
 ،2020/7/5على أن يتم االبقاء
على النشاطات االقتصادية ،اليت
ميكن أن تعاود العمل تدرجييا
ضمن نطاقها ووفقا ملراحل زمنية
حمددة وباالستناد إىل شروط
معينة.
ثم اطلع معالي وزير الصحة
احلضور على أهمية أن يكون
املواطن مسؤوال وشدد على أهمية
التعاون مع االجهزة املعنية ومع
السلطات احمللية لتفادي تفشي
الوباء ،وإنطالقا من ذلك شدد
وزير الصحة على ضرورة االلتزام
بفرتة احلجر خاصة للوافدين من
اخلارج.

وبعد استعراض االوضاع االمنية
والتداول واالستماع اىل الوزراء
املختصني وايضا قادة األجهزة
العسكرية واألمنية منذ اعالن
متديد التعبئة العامة بتاريخ
 2020/5/25وحتى اليوم تقرر
االستمرار بإعالن التعبئة العامة.
ويف إطار متابعة مواجهة هذا اخلطر
بالتعبئة العامة ،اليت تنص عليها
املادة  2من املرسوم االشرتاعي
رقم ( 1983/102الدفاع الوطين)
مع ما تستلزمه من خطط وايضا
احكام خاصة تناولتها هذه املادة،
باإلضافة اىل التدابري واالجراءات
اليت سبق واختذها جملس الوزراء
يف اجتماعاته السابقة.
قرر اجمللس األعلى للدفاع رفع
انهاء اىل جملس الوزراء يتضمن:
 .1إعادة متديد حالة التعبئة العامة
أعلن متديدها باملرسوم رقم
اليت ُ
اعتبار من تاريخ
2020/ 6403
ً
 2020/6/8ولغاية 2020/7/5
ضمنًا.
 .2التأكيد على تفعيل وتنفيذ
التدابري واإلجراءات الصادرة
عن دولة رئيس جملس الوزراء
(تعليمات تطبيقية للمرسوم

 )6198والقرارات ذات الصلة
الصادرة عن معالي وزير الداخلية
والبلديات ،وذلك خالل فرتة متديد
التعبئة العامة املذكورة أعاله.
األنشطة
على
االبقاء
.3
االقتصادية اليت مسح هلا بإعادة
العمل تدرجييا ضمن نطاقها
ووفقا للمراحل الزمنية املشار
إليها يف املادة  2من املرسوم
رقم  2020/6296وضمن شروط
معينة ارتكزت على املعايري اآلتية:
كثافة االختالط وعدد املختلطني
ومستوى
التعديل
وإمكانية
األولوية واملخاطر احملتملة.
 .4الطلب إىل األجهزة العسكرية
واألمنية كافة التشدد ردعيا،
يف قمع املخالفات مبا يؤدي اىل
عدم تفشي الفريوس وانتشاره
والتنسيق والتعاون مع اجملتمع
االهلي والسلطات احمللية لتحقيق
ذلك.
 .5الطلب اىل وسائل االعالم
تعاونها
على
واملشكورة،
مع االجهزة االمنية والصحية
والسلطات احمللية االستمرار
التوعوية
االجيابية
باحلمالت
والوقائية».

اجلوزو :الطائفية واملذهبية دمرتا لبنان
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
اعترب مفيت جبل لبنان الشيخ حممد
علي اجلوزو ،يف تصريح له امس
االول ،انه «ليس جديدا ما طرحته
املرجعية الدينية الشيعية ،وقد
حتدث االعالم العربي كثريا عن
املشروع اإليراني يف املنطقة»،
مشريا اىل انه «منذ سنوات،
حذرنا من خطر هذا املشروع على
االمة العربية واالسالمية ،النه
مشروع فتنة مذهبية مل يكن له
مكان يف هذا العصر».
وقال« :املهم ان الدول العربية
مل تتحرك جديا ملواجهة هذا
املشروع الفتنة ،وكان كبار
علماء االزهر الشريف يرددون
دائما انه ال فرق بني السنة
والشيعة ،رغبة يف مجع كلمة
املسلمني وجتنيبا هلم من االثار
املدمرة اليت ترتتب على ذلك».
اضاف« :الشيعة والسنة كانوا
على وفاق دائم يف لبنان،
وكنت انا من انصار هذا الوفاق

وسعيت لتأكيده من خالل
مواقفي يف املناسبات الدينية
الشيعية ،ولكن ايران لالسف
الشديد مل تتوقف عن الدعوة
اىل تصدير الثورة ،واخذت
توسع نشاطها يف العراق لزرع
الفتنة بني السنة والشيعة،
وجنحت يف ذلك».
وتابع« :الطائفية واملذهبية دمرتا
لبنان ،ووصل الشعب اللبناني
اىل احلضيض وطار الدوالر من
البنوك ،وال نعلم إذا كانت أموال
املودعني ستعود اليهم ،أم انها
ستطري اىل بلد آخر».
واردف  »:ادعو للرئيس رفيق
احلريري بالرمحة ،النه سعى
النقاذ لبنان من حرب طائفية
عمياء ،فكان مؤمتر الطائف ،وكان
اتفاق الطائف ،والرئيس ميشال
عون و»حزب اهلل» كالهما ضد
الطائف ،فإىل اين يريدون اخذ
لبنان واخذ الشعب اللبناني؟».

احلريري عرض االوضاع مع اجلراح واستقبل
قاضي البقاع األوسط وراشيا وامام جبيل
استقبل الرئيس سعد احلريري
عصر اليوم يف «بيت الوسط»
الوزير السابق مجال اجلراح
وعرض معه األوضاع العامة
وشؤونا بقاعية.
كما استقبل قاضي البقاع
األوسط وراشيا الشيخ طالب
مجعة ،يف حضور مستشار

للشؤون
احلريري
الرئيس
اإلسالمية الشيخ الدكتور علي
اجلناني ،وعرض معه االوضاع
يف البقاع عموما.
والتقى احلريري إمام مدينة
جبيل الشيخ غسان اللقيس
وعرض معه قضايا وقفية
واجتماعية ختص منطقة جبيل.

القاضية ن ّصار أوقفت الناشط ربيع الزين وجاهياً
أصدرت قاضي التحقيق األول
يف الشمال مسرندا نصار ،امس
االول ،مذكرة توقيف وجاهية
يف حق الناشط ربيع الزين،
وذلك بعد استجوابه عن بعد
جبرائم إحراق مصارف وسرقات
بواسطة اخللع والكسر وتعديات

على أمالك عامة وخاصة.
وكانت قوة من جهاز أمن
الدولة قد أوقفت الزين يف
الثالث من اجلاري يف حملة
جبيل على خلفية مذكرة توقيف
صادرة يف حقه ،وأودع القضاء
املختص.
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لـبنانيات

احللقات التشاورية عن حاضر اإلعالم ومستقبله يف يومها الثاني

عبد الصمد:اولوية السعي لنهضة املؤسسات اإلعالمية
قبل تعديل اقرتاح قانون اإلعالم

سألت وزيرة اإلعالم الدكتورة
منال عبد الصمد جند «اي اعالم
نريد اليوم وألي مواطن»؟
واشارت اىل اننا «امام حتديات
بالوضع
تتمثل
وصعوبات
وهذا
السيىء
اإلقتصادي
ما ملسناه باقفال عدد من
الصحف واإلذاعات» ،متخوفة
من ان «يأتي وقت ال جند فيه
مؤسسات تطبق قانون اإلعالم
اجلديد».
واصلت الوزيرة عبد الصمد
لليوم الثاني على التوالي،
سلسلة احللقات التشاورية مع
القطاع اإلعالمي عن «حاضر
ومستقبل اإلعالم يف لبنان»اليت
تنظمها وزارة اإلعالم يف
السراي احلكومي بهدف اجياد
رؤية تطويرية للنهوض بالقطاع
اإلعالمي.
وعقدت احللقة الثانية مع
رؤساء جمالس ادارات الصحف
واإلذاعات املرخصة مبشاركة
رئيس جلنة اإلعالم واإلتصاالت
النيابية النائب حسني احلاج
حسن.
استهلت اللقاء الوزيرة عبد
الصمد باإلشارة اىل ان األولوية
هي السعي لنهضة املؤسسات
اإلعالمية قبل تعديل اقرتاح
قانون اإلعالم« ،لذا نعمل
على ايصال صوتكم واألخذ
بآرائكم باخلطة اإلسرتاتيجية
اليت وضعتها الوزارة امام
التحديات الصعبة اليت نواجهها
ومن الضروري ان نولي عناية
هلذا القطاع».
ورأت ان « تغيريا طرأ على
دور اإلعالم العام واخلاص
الذي حتول اىل اعالم رقمي»،
الفتة اىل ضرورة مراعاة هذا
التغيري عند التعديل يف انظمتنا
لتتالءم معه ،وهذا ما ادى
اىل حتول اإلعالم احلكومي اىل
اعالم عام يراعي حاجات اجملتمع
ويؤمن التواصل واحلوار مع
املواطنني ،كما ان العالقة
بني الدولة واملواطن تغريت،
وبالتالي من الطبيعي ان نغري
دورنا وانظمتنا بشكل يراعي
هذا التغيري ونبين عالقاتنا على
اساس الثقة واإلعالم احلر غري
املوجه بل املسؤول.
واشارت الوزيرة عبد الصمد
اىل الشوائب اليت تعرتض
العمل اإلعالمي ،منها عدم
املصداقية واألخبار الكاذبة،
مشددة على وجود فرق بني
اجتزاء الكلمة واحلقيقة «وهذا
يكمن يف النوايا».
وحتدثت عن التحديات اليت
يواجهها اإلعالميون منها :سالمة
الصحافيني واملراسلني الذين
يتعرضون للكثري من األذى
«وهذا غري مقبول» ،معربة
عن السعي اىل التشدد يف
العقوبات ألي شخص يتعرض
لسالمة املراسل والصحايف.
ورأت انه مقابل هذه التحديات
هناك نقاط اجيابية ،منها
هوية لبنان اإلعالمية ومنصته
احلرة وهذا ما نتغنى به وجيب
احملافظة عليه .مذكرة انه «حتى
يف احلرب حولت الصحافة لبنان

ساحة

حرب

اىل

من
حرب».
واضافت ان الصناعة اإلعالمية
هي من نقاط قوة لبنان فهي
تتميز باجلودة العالية وبكلفتها
املنخفضة وباستقطاب اخلارج
للعمالة
األولوية
واعطاء
اللبنانية ،اضافة اىل املهارات
بها
يتميز
اليت
العالية
اللبنانيون .وقالت« :لدينا
استديوهات يف اإلذاعة اللبنانية
ميكن استثمارها ووضعها يف
تصرف الطالب والعاملني يف
القطاع اإلعالمي مع السعي اىل
انشاء حاضنة اعالمية تساهم
يف النهوض بهذا القطاع».
واردفت»:هدفنا من اطالق هذا
احلوار وضع خطوط عريضة يتم
السري بها برعاية جلنيت اإلدارة
والعدل واإلعالم واإلتصاالت
بهدف وضع قانون متكامل
يراعي كل التطورات والتغيريات
احلاصلة».

الحاج حسن

ساحة

وتناول النائب احلاج حسن
عناوين عدة اوهلا اننا نؤمن حبرية
اإلعالم ،ونأمل ان يكون اإلعالم
يف لبنان مسؤوال ،مشريا اىل
«ان وظيفة اإلعالم هي ايصال
اخلرب الصحيح ،فال اعالم حمايد
بل لكل اعالم رأيه والراي ليس
من الضروري ان يكون مطابقا
لكن هناك فرق بني تكوين
الرأي او حرف احلقيقة والذهاب
اىل ما هو مضر للمجتمع  .وال
احد يستطيع وضع قانون حيدد
فيه املسموح وغري املسموح
ما حيتم مسؤولية على اإلعالم
نفسه».
وثاني العناوين اليت ذكرها
احلاج حسن هي «القيم» وقال:
«احيانا حيصل جتاوز حلدود
ما هو مقبول من قيم عند
كل الطوائف واملذاهب وحتى
عند العلمانيني» ،سائال »:هل
الشتم والسب يعترب حرية»؟
وقال« :كرئيس للجنة اإلعالم
واإلتصاالت ومبن أمثل (حزب
اهلل) حنن مع حرية اإلعالم وهذا
ما جيب ان تضمنه السلطات
رئاسات
من
الدستورية
وجملس نيابي ووزارتي العدل
واإلعالم فكلهم مسؤولون
وعليهم ان يتحملوا مسؤولية
ما يبث .منتقدا تاخري صدور
القانون املوجود اليوم يف
جلنة اإلدارة والعدل» ،آمال ان
يكون لدى وزيرة اإلعالم الكثري
من التعديالت عليه ،خصوصا
ان اإلعالم يتطور ووسائل
التواصل تتطور ايضا ،وعلى

القانون ان يراعي ذلك وان
يصدر يف اسرع وقت.
واكد ان «التوجه هو لقانون
يراعي وضع ضوابط اكثر
راحة واراحة للوسائل اإلعالمية
سواء يف كيفية الرتخيص او
لناحية املراقبة واملتابعة مع
تشكيل حمكمة اإلعالم بدل
حمكمة املطبوعات على ان ميثل
الصحافيون امامها مع الغاء
عقوبة السجن» .ودعا اىل
«تنظيم املواقع اإللكرتونية
اليت تعترب اليوم صحافة مثلها
مثل اي وسيلة اعالمية».
ورأى «ان للبنان امكانية
ليكون منصة اعالمية واسعة
النطاق فلدينا البنية التحتية
الالزمة ولكن تلزمنا التشريعات
ولبنان تأخر عن انشاء هذه
املدينة اإلعالمية وتكنولوجيا
املعرفة ،وال ميكن ان نتكلم عن
اعالم مفصول عن اإلتصاالت
والثقافة والسياحة».
ودعا احلاج حسن اىل «تنظيم
القطاع النقابي الذي يلزمه
حل بالقانون والتفاهم ومعاجلة
تشريعية يشرتك فيها اصحاب
الشأن».

اقرتاحات

وقدم املشاركون اقرتاحات
وتوصيات منها :الدعوة اىل
وضع قانون عصري لإلعالم
التكنولوجي
التطور
يراعي
ويرتافق مع انعاش ومعاجلة
وضع املؤسسات اإلعالمية اليت
حتتضر يف لبنان .واحلاجة اىل
نص قانوني يسمح للمواقع
اإللكرتونية بتسجيل علم وخرب
يف وزارة اإلعالم واعطاء
صالحية منح بطاقات لإلعالميني
اىل هيئة موسعة يف الوزارة
من اجل وضع آلية اصدار صفة
الصحايف واحملرر.
بوضع
املشاركون
وطالب
املهنية
لألخالقية
ضوابط
والزام املؤسسات اإلعالمية
بها .والغاء عقوبة حبس
الصحايف واستدعائه من قبل
الضابط األمين ومكتب جرائم
املعلوماتية.
كما دعا املشاركون اىل توحيد
النقابات يف اطار احتاد حيافظ
على خصوصية كل نقابة يف
كل قطاع وانشاء صندوق
تعاضد والعمل على تأمني
حقوق اإلعالميني اإلنسانية
واإلجتماعية وتقديم مساعدات
للمؤسسات
مالية
وحوافز
والعاملني ،كذلك اىل وضع
اسرتاتيجية للتحول من اإلعالم
التقليدي اىل اإلعالم الرقمي.

اخللوي :ألفا لـ«التيار» وتاتش لـ«أمل»!
إيلي الفرزلي
باركت جلنة االتصاالت النيابية
التوزيعة السياسية الطائفية اليت
توصل إليها وزير االتصاالت
ّ
الختيار جملسي إدارة جديدين
لشركيت اخللوي .احلجة أن هذا
لبنان .وإذا مل تسر األمور على
هذا النحو ُتعرقل .كان يفرتض
أن يكون جملس اإلدارة مؤلفًا من
ثالثة أعضاء ،لكن عندما تبني أنه
ال يتسع لكل الوالءات ،زيد العدد
إىل مخسة .نظريًا ّ
حلت األزمة،
لكن يبقى التنفيذ .فهل تنتهي
املماطلة اليت استمرت خلمسة
ويسرتد قطاع اخللوي؟
أشهر ُ
حدها .مل يعد مقبو ً
ال بعد شهر
زادت املماطلة عن ّ
من موافقة جملس الوزراء على قرار اسرتداد
شبكيت اخللوي أن تبقى األمور على حاهلا .حتى
احملاوالت الشكلية لتعيني جملس إدارة جديد
لكل من الشركتني يصطدم بالعراقيل التقليدية.
القطاع يعيش فرتة شديدة احلساسية ،فيما
يستمرون يف إحصاء أزالمهم يف
السياسيون
ّ
اإلدارة ،ساعني إىل زيادتهم .ال أحد يريد أن
خيرج من الستة والستة مكرر .يعلن رئيس جلنة
االتصاالت النيابية حسني احلاج حسن أن وزير
االتصاالت يف صدد تعيني جملس إدارة يراعي
التوازن الطائفي والكفاءة .هاتان صفتان ال
ملحة،
تلتقيان إال يف لبنان .إن كانت الكفاءة حاجة ّ
فما فائدة التوازن الطائفي يف إدارة شركتني،
يفرتض أنهما مصدر الدخل األبرز للخزينة .ال
مكان للبديهيات .الواقع أقوى من املرجتى .وهو
صامد حتى لو انهار البلد .يوم اإلثنني ،أراد
وزير االتصاالت أن يستبق جلسة جلنة اإلعالم
اليت عقدت االربعاء (املاضي) ،بإعالن تعيني
أعضاء جملسي اإلدارة .مل يكن البحث مرتكزًا
املعينون كفوئني.
على الكفاءة ،وإن قد يكون
ّ
البحث طال الوالءات السياسية والطائفية فقط،
مع مراعاة االختيار من داخل الشركتني .القسمة
رست حينها على أن تكون «ألفا» مسيحية اهلوا
باسيلية اإلدارة ،و»تاتش» إسالمية اهلوا حركية
اإلدارة .عمليًا ،لن يتغري شيء بني إدارة الدولة
للقطاع وإدارة القطاع اخلاص .يف احلالتني ،متت
احملافظة على التوازنات السياسية واخلدماتية
نفسها.
كان متوقعًا أن خترج األمساء كالتالي :جملس
إدارة «تاتش» يؤلف من علي ياسني (عضو حالي
من حصة حركة أمل) رئيسًا ،حياة يوسف (حمسوبة
على فيصل كرامي) ،وشربل قرداحي (عضو
حالي من حصة التيار الوطين احلر) وعضوان.
جملس إدارة «ألفا» مؤلف من رفيق حداد (تيار)
رئيسًا ،والعضوان ألني كرم (التيار) وعماد حامد
(احلزب التقدمي االشرتاكي) .القسمة فرطت
عندما خرج من يرفض حياة يوسف ،ساعيًا إىل
استبداهلا برىل أبو ظهر ،اليت حتظى بدعم أمين
وسياسيُ .أحرج وزير االتصاالت .ال ميكنه أن
مساها كرامي ،وال ميكنه أن خيالف
عمن ّ
يتخلى ّ
رأيًا وازنًا .دعم واضح تلقاه من النائب مجيل
السيد ،الذي اعترب أن مافيا الشركتني بدأت
منذ صدر قرار اسرتداد القطاع بعرقلته عرب:
تأخري رواتب املوظفني ،تأخري تزويد احملطات
باملازوت ،السعي لفرض أزالمها يف جملس
اإلدارة ،محالت على الوزير.
مل يتأخر الوقت ،قبل اجرتاح احلل على الطريقة
اللبنانية أيضًا .بد ً
ال من ثالثة صار عدد أعضاء
جملس اإلدارة مخسة .هكذا ميكن استيعاب
حواط ألعضاء جلنة
كل األطراف .هذا ما أبلغه ّ
االتصاالت .ببساطة ،يقول عضو يف اللجنة:
هذا هو الواقع ،الوزير مضطر إىل إرضاء كل
السياسيني ،وإذا مل يفعل يعرقلون عمله .تربير
االعوجاج مستمر .ملاذا افتعال مشكلة لالختيار
بني أبو ظهر ويوسف ،على سبيل املثال؟
ُ
فلتعينّ االثنتان ،وهكذا دواليك .احلجة أن ال
رواتب إضافية ستدفع ،وبذلك إن كان عدد
أعضاء جملس اإلدارة ثالثة أو مخسة أو سبعة،
لن يؤثر ذلك على مالية الدولة (طاملا أن االختيار

تصوير مروان طحطح

يتم من داخل الشركة) .لكن ذلك ال يأخذ بعني
االعتبار أن عضو جملس اإلدارة يفرتض أن حيمل
تلقائيًا سهمًا يف الشركة .تضاعف عدد حاملي
األسهم ،لكن ال يهم.
يف احملصلة ،جيزم مصدر ّ
مطلع بأن األمر انتهى،
وما هي إال أيام حتى يعلن وزير االتصاالت أمساء
املعينني يف جملس اإلدارة .قانونيًا ،إعالن
ّ
فاملخول حق التعيني هو
الوزير ال قيمة له.
ّ
اجلمعية العمومية للمساهمني .ولتجتمعُ ،يفرتض
أن تتم دعوة حاملي األسهم خطيًا ،قبل  20يومًا
من االجتماع ،على أن يقرتح املساهم األكرب ،أي
وزارة االتصاالت عرب مصريف عودة وفرنسبنك،
األمساء املقرتحة لعضوية جملس اإلدارة.

حواط يوسـّع مجلس إدارة شركتي الخلوي
إلرضاء كل األطراف!

كل ذلك ال يزال جمرد فرضيات ،ما دام
االسرتداد مل يتحقق بعد« .بدأت الوزارة
بالتسلم» عبارة ترتدد منذ أكثر شهر ،لكن
الواقع خمتلف .املماطلة صارت مريبة .منذ شباط
صدرت استشارة هيئة التشريع واالستشارات
بوجوب االسرتداد فورًا ،لكن الوزارة مل تكرتث.
بعدها نقل عن الوزير طالل حواط قوله ألعضاء
جلنة االتصاالت ( 25شباط) إن «قيمة الشركتني
واملداخيل ستتدنى يف حال اسرتدادها من ِقبل
الدولةّ ،
بأن الوضع
تحججًا ّ
سيئ»ُ ،م ّ
ألنها ُمدير ّ
االقتصادي «سينعكس على مداخيل القطاع،
لذلك جيب ختفيض املصاريف» .بعد حنو شهر،
غي رأيه ،وصار مؤيدًا لالسرتداد .نال التنويه
رّ
واإلشادة من كثر ،قبل أن يعلن أن عملية
االسرتداد قد حتتاج إىل ثالثة أشهر .ملاذا حتتاج
إىل كل هذه املدة؟ مل يقل .يف هذا الوقت،
كانت شركة زين تفيت باستمرارها يف الفرتة
االنتقالية «يف إدارة شركة تاتش بواسطة
بناء على املسؤولية اليت
تسميه
جملس إدارة
ً
ّ
تتحملها إىل حني إمتام عملية التسليم والتسليم
بشكل نهائي» .من أين أتت بهذه الفتوى؟ مل
تقل ،لكنها مل تتوقف عن تربير ّ
توقفها عن عدم
ّ
وللموظفني .املقتنعون
دفع األموال للمتعهدين
بأن ما تفعله الشركة يندرج يف إطار الضغط
لعدم االسرتداد كثر .لكن الشركة تؤكد أن عدم
جتديد صالحيات جملس اإلدارة أفقده صالحية
صرف األموال ،لكنها يف املقابل تعلن أنها
لن متانع أن تدفع من أمواهلا ملوردي املازوت.
هذا يؤكد أن احلل كان بيدها لكنها مل تلجأ
إليه .الوزير يتحمل املسؤولية أيضًا .مل حيرك
ساكنًا إلنهاء معاناة املوظفني أو املوردين اليت
تتكرر شهريًا .وهو ،للمناسبةّ ،
حل أزمة رواتب
شهر أيار من خالل جتديده والية جملسي إدارة
الشركتني لثالثة أيام ،مبا ّ
ميكنهما من توقيع
صرف الرواتب.
هل انتهت املماطلة؟ جتارب األيام واألشهر
السابقة تدل على أن املماطلة صارت نهجًا.
وهذه املرة يفرتض أن يبصر جملسا اإلدارة،
املوزعان طائفيًا وسياسًا ،النور قريبًا ،على
ّ
أن تبدأ بعدها عملية االسرتداد ،طبقًا للمادة
 31من العقد .وهي آلية ال حتتاج إىل شركة
قررته وزارة
خاصة تنظمها أو تديرها ،خبالف ما ّ
االتصاالت اليت ّ
كلفت شركة  PMIباإلشراف على
ّ
ّ
التسلم والتسليم ،وهي املكلفة بالتدقيق
عملية
ً
يف مالية الشركتني أساسا.
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اســرتاليات

شركة تفجر موقعا تراثيا عمره آالف السنني

بدون أدنى شعور بالندم أو
األسف ،أقدمت شركة تعدين
أسرتالية على تفجري موقع تراثي
وثقايف مهم للسكان األصليني
يف غربي أسرتاليا يف نهاية
األسبوع املاضي ،حبجة توسيع
منجم للحديد.
وما يثري االنزعاج يف أسرتاليا،
حيال هذا األمر ،أن شركة
التعدين املسؤولة عن احلادث
فعلت ذلك بإذن من الدولة،
األمر الذي يسلط الضوء على
قوانني احلفاظ على الرتاث
الضعيفة يف أسرتاليا ،خصوصا
وأن الشركة حصلت على اإلذن
بتنفيذ التفجريات يف العام
.2013
وأقدمت شركة «ريو تينتو»
للتعدين وبشكل متعمد على
تدمري ملجأي «جوكان »1
و»جوكان  ،»2اللذين يعود
تارخيهما إىل ما قبل أكثر من
 46ألف سنة ،يف منطقة بيلبارا،
غربي أسرتاليا.
وكان سكان البالد األصليني،
املعروفني باسم «أبورجيين»
قد سكنوا املالجئ الصخرية
قبل أكثر من  46000سنة،
مما جيعلها واحدة من أقدم
مواقع الرتاث يف البالد،
وتفجريها يشكل خسارة تراثية
وثقافية كبرية ألصحاب املوقع
التقليديني من شعوب بينيكورا
وبوتو كونيت كوراما ،باإلضافة
إىل علماء اآلثار الذين مل جيروا
حتريات كاملة عن هذه املواقع.
ونقلت «أي بي سي» عن
رئيس جلنة أرض بوتو كونيت
كوراما ،جون أشبورتون ،قوله
«شعبنا منزعج وحزين للغاية
من تدمري هذه املالجئ الصخرية
وحزين على فقدان االتصال
بأسالفنا وكذلك أرضنا ..ندرك
أن شركة ريو تينتو قد امتثلت
اللتزاماتها القانونية ،ولكننا
نشعر بقلق بالغ إزاء عدم مرونة
األسس التنظيمية».
وعثر يف العام  ،2014خالل
رحلة استكشافية للموقع ،على
عناصر ذات أهمية أثرية يف
مالجئ الصخور ،تضمنت أحجار
الطحن القدمية ،وهي أدوات
مصنوعة من عظام الكنغر تعود
إىل حوالي  28000سنة ،وحزام
عمره  4000عام مصنوع من شعر
اإلنسان ولقى أثرية أخرى.
وأوضح أشبورتون يف بيان
«هذا أحد أقدم املواقع ،إن
مل يكن األقدم على اإلطالق
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يف املرتفعات بيلبارا وهو جزء
من املناظر الطبيعية الغنية يف
املنطقة اليت مل تتم دراستها
بتعمق ..هناك أقل من حفنة
من مواقع السكان األصليني
املعروفة يف أسرتاليا مثل هذا
املوقع ونعلم من الدراسات
األثرية أنها واحدة من أقدم
املواقع االستيطانية البشرية
على املستوى الوطين ..ال ميكن
االستهانة بأهميتها».
من جانبها قالت أستاذة
القانون يف جامعة ديكني
سامانثا هيبورن ،إن مالجئ
جوكان الصخرية هي املواقع
األسرتالية الداخلية الوحيدة اليت
وثقت النشاط البشري حتى
آخر العصر اجلليدي ،مضيفة
«إن الرتاث الثقايف للشعوب
األصلية جزء أساسي من حياة
جمتمع الشعوب األصلية وهويته

الثقافية».
وأشارت إىل أن شركة ريو
تينتو كانت تعمل «ضمن
القانون» ،وأن «هذا الفشل يف
وضع ضمانات تنظيمية مناسبة
ويف الوقت املناسب يكشف
عن جتاهل وعدم احرتام ملواقع
السكان األصليني املقدسة».
ويف بيان نشر بعد احلادث
تعب ريو تينتو عن أي
املدمر ،مل رّ
وصرح متحدث
أسف،
ندم أو
ّ
باسم الشركة لوكالة فرانس
برس «عملت ريو تينتو بشكل
بناء مع ممثلي شعب بوتو كونيت
كوراما يف جمموعة من املسائل
الرتاثية مبوجب االتفاقية وعدلت
عملياتها حيثما أمكن عمليا
لتجنب اآلثار الرتاثية ومحاية
األماكن ذات األهمية الثقافية
للمجموعة».
املصدر :سكاي نيوز

مطار غرب سيدني الدولي ير ّحب
بوصلة مرتو جديدة
رحب مطار غرب سيدني
ّ
حكوميت
بإعالن
الدولي
أسرتاليا ونيو ساوث ويلز أن
العمل سيبدأ هذا العام لضمان
وصل املطار بالقطار.
سيتم ربط مطار غرب سيدني
الدولي (نانسي بريد والتون)
بشبكة السكك احلديدية يف
سيدني عرب مرتو سيدني
اجلديد  -مطار غرب سيدني،
ً
تزامنا مع أول
املقرر افتتاحه
ّ
رحلة عرب املطار.
سيضم سيدني مرتو  -مطار
غرب سيدني حمطتني يف
موقع املطار ،إحداهما يف
مبنى املسافرين الدوليني
معا باملطار واألخرى
واحملليني ً
جممع مشاريع األعمال يف
يف
ّ
املطار ،الذي يربط الركاب
بسانت ماريز يف الشمال،
هيلز
بأورشارد
وكذلك
والدنهام وأيروتروبوليس.
وقال رئيس مطار غرب
سيدني بول أوسوليفان إن
بناء املطار ومشاريع الطرق
والسكك احلديدية الداعمة
له من املقرر أن تضخ اآلن
ما قيمته  20مليار دوالر من
البنى التحتية اجلديدة يف
منطقة غرب سيدني.
وقال أوسوليفان« :إن مطار
غرب سيدني الدولي مشروع

يتكرر يف حياة اجليل
ال
ّ
الواحد وهو يثبت بالفعل أنه
للتحول يف غرب
العامل احملفز
ّ
سيدني».
«إن سيدني مرتو  -مطار غرب
سيدني لن يضمن فقط وصل
املطار بشبكة السكك احلديدية
سيكمل قدرة
يف املدينة ،بل
ّ
املطار على خلق منو اقتصادي
وفرص للمنطقة وبالتالي
خلق فرص عمل لسكان غرب
سيدني وتوفري طرق جديدة
ّ
لتنقل الناس.
«سيضمن الطريق السريع
ً
أيضا أن
 M12اجملاني اجلديد
يكون املطار موصو ً
ً
مباشرة
ال
بشبكة الطرق السريعة يف
مما مينح الركاب
سيدني،
ّ
خيارا حول كيفية الوصول إىل
ً
مطار سيدني اجلديد.
«وللمرة األوىل يف سيدني،
سيوفر مطار غرب سيدني
الدولي لشركات الطريان
خيارا حول املطار
والركاب
ً
الذي يرغبون يف استخدامه
«.
سيفتح مطار سيدني الدولي
أبوابه للرحالت اجلوية الدولية
واحمللية ولشحن البضائع يف
سيلب يف
عام  ،2026وهو
يّ
البداية خدمة ما يصل إىل 10
سنويا.
ماليني مسافر
ً

خطة  HomeBuilderحلكومة موريسون:

مَن املؤهلون للحصول على  25ألف دوالر

مت الكشف عن التفاصيل
الكاملة ملنحة HomeBuilder
اجلديدة لرئيس الوزراء ،مبن
حتديدا من سيكونون
يف ذلك
ً
مؤهلني وما هو املبلغ الذي
سيحصلون عليه.
فقد كشفت حكومة موريسون
النقاب عن خطة HomeBuilder
البالغة قيمتها  688مليون دوالر
واملصممة للتصدي لالخنفاض
املتوقع بنسبة  50يف املئة يف
بناء املنازل اجلديدة.
ومن املقرر ان يكون قد اعلن
السيد سكوت موريسون عن
كامل تفاصيل خطة اإلنقاذ
االقتصادية من خالل منح نقدية
بقيمة  25000دوالر للمنازل
اجلديدة والزيادات (الزودات)
على املنازل املوجودة بدءا
من منتصف ليل امس االول
اخلميس.
ولكنك لن تكون مؤه ًال للحصول
على هذه الدفعة النقدية إال إذا
كنت ستنفق  150ألف دوالر
أو أكثر على التجديد (الزيادات
والتحسينات املنزلية) ،وتفي
مبتطلبات اختبار الدخل ،مع
حظر برك مشاريع برك السباحة
ومالعب التنس.
بالنسبة لبناء املنازل اجلديدة،
جيب أن يكون مثن العقار 750
ألف دوالر أو أقل.
للتأهل ملنحة هوم بيلدر
 ،HomeBuilderحتتاج إىل بناء
منزل جديد بقيمة أقل من 750
ألف دوالر أو إذا كنت تقوم
بتجديد منزل موجود بالفعل،
فيجب أن يكون قد مت تقييمه
ً
مسبقا بأقل من  1.5مليون
دوالر.
وقال رئيس الوزراء« :إذا
كنت قد أوقفت هذا التجديد
أو البناء اجلديد ،فإن مبلغ
 25000دوالر إضايف نضعه
على الطاولة جنًبا إىل جنب
مع معدالت الفائدة القياسية
املنخفضة مما يعين أن الوقت
قد حان للقيام بذلك».
واضاف يقول «إن هذا االستثمار
ال يتعلق فقط مبساعدة
األسرتاليني على حتقيق حلمهم
يف احلياة ،بل يتعلق خبلق
فرص العمل واملساعدة يف
دعم أكثر من مليون عامل مبن
يف ذلك عمال البناء والدهان
واالدوات الصحية والكهرباء
وغريهم ممن يعملون يف جمال
البناء يف مجيع أحناء البالد».
كما كشف موقع news.com.au
يوم اإلثنني  ،أن قيمة املنح
ستكون  25000دوالر.
ففي نيو ساوث ويلز ،يعين
ذلك أن مشرتي املنزل األول
الذين يبنون منزلاً
جديدا ميكنهم
ً
احلصول على  35000دوالر يف
شكل منح بناء واعفاءات رسوم
يف حني سيتم دمج منحة
 25000دوالر مع خطط الوالية
احلالية.
وجيب على املتقدمني لـ
ً
أيضا استيفاء
HomeBuilder
عتبتني للدخل للتأهل هلذا
الربنامج.
• جيب أن يكسب الفرد  125ألف

بناء على
دوالر أو أقل يف السنة ً
اإلقرار الضرييب لعام 19/2018
أو يف وقت الحق.
• جيب أن يكون دخل الزوجني
جمتمعني أقل من  200ألف دوالر
بناء على اإلقرارات الضريبية.
ً
سيتم اعطاء هذه املنح النقدية
ألي عقود مربمة بني  4حزيران
(امس االول اخلميس)  2020و
 31كانون االول .2020
وهذا يعين أن العزاب واألزواج
حاليا منزلاً
جديدا
الذين يبنون
ً
ً
سيفقدون املال مع احلافز
القصري احلاد الذي ينتهي يف
ليلة رأس السنة.
سوف مُينع املستثمرون وبناة
املنازل (الذين حيصلون على
رخص ختوهلم االشراف على
بناء منازهلم السكنية او ما
يعرف بـ  )owner builderمن
املطالبة باملنحة..
اي انه للحصول على املنحة
جيب تسليم االشراف على
اعمال البناء للحاصلني على
شهادة بناء من املعاهد او
اجلامعات.
إن مشرتي املنزل األول الذين
يتطلعون إىل بناء منزل جديد
ليسوا هم الفائزون الوحيدون،
حيث سيتم تقديم املنح
النقدية إىل اصحاب املنازل
احلالية الذين يرغبون يف جتديد
منزل العائلة (شرط ان تكون
قيمة التجديد  150ألف دوالر
وما فوق).
ومع ذلك ،سيتم تطبيق اختبار
الدخل على املنح للتأكد من أن
أصحاب املاليني واألشخاص
الذين يقللون من دخلهم
اخلاضع للضريبة من خالل
الصناديق االئتمانية ال ميكنهم
املطالبة بهذا املبلغ.
وللتأهل خلطة ،HomeBuilder
عاما
جيب أن يكون عمرك 18
ً
ً
مواطنا
وما فوق ،وأن تكون
فردا،
أسرتاليا وأن تكون
ً
ً
وليس شركة أو شركة ثقة.
وتأتي هذه القواعد للحصول
على املنحة اثر االدعاءات
القائلة بأن العائالت الثرية
احتالت على اخلطة األصلية
ملشرتي املنزل األول اليت
وضعتها حكومة هوارد من خالل
شراء عقارات ووضعها باسم
ابنائها الصغار لسحب النقود.
وجيب إبرام العقود قبل 31
كانون االول  2020للتأهل

هلذه املنحة.
بالنسبة إىل التجديدات ،جيب
أن تساعد األعمال على حتسني
املنزل من الداخل واخلارج
وحتسني مستلزمات األمان
وإمكانية العيش فيه.
ال ميكن استخدام منح بناء
املنازل الجراء إضافات إىل
املمتلكات غري متصلة مبكان
اإلقامة الرئيسي مثل برك
التنس
ومالعب
السباحة
واملنتجعات اخلارجية والسونا
واحلظائر ( )shedsوالكاراجات.
وتأتي املنح اجلديدة البالغة
 25000دوالر لتضاف اىل برامج
منح مالك املنزل األول للواليات
واملقاطعات ،وامتيازات رسوم
الدمغة وخطط املنح األخرى،
باإلضافة إىل خطة اإليداع
األوىل لقرض املنازل يف
الكومنولث (the government’s
First Home Loan Deposit
 )Schemeوخطة التوفري األوىل
للمنزل.
وتقدر تكلفة اخلطة بـ 688
مليون دوالر ،ولكنها مدفوعة
بالطلب وميكن أن تكلف أكثر
استنادا اىل عدد
أو أقل وذلك
ً
األسرتاليني الذين يطالبون
بنقود املنحة.
وتوقع وزير اخلزانة جوش
فرايدنبريغ أن تدعم اخلطة
 140ألف فرصة عمل مباشرة
ومليون وظيفة أخرى ذات صلة
بقطاع البناء السكين.
وقال ان «قطاع البناء هو
الصناعة األوىل اليت يغطيها
برنامج  JobKeeperاحلكومي
الذي يعمل به أكثر من
مليون أسرتالي يف مجيع أحناء
القطاع».
واستطرد يقول «مع توقع تراجع
االستثمار السكين بنحو  20يف
املائة خالل ربع السنة املالي
املنتهي يف حزيران احلالي،
سيدعم برنامج HomeBuilder
أنشطة البناء السكين والوظائف
وفرص العمل يف مجيع جماالت
هذه الصناعة بشكل خاص ويف
االقتصاد بشكل عام».
وقال وزير اإلسكان مايكل
سكر إن هذه اخلطة ستكمل
خطة اإليداع األوىل لقروض
اإلسكان احلكومية اليت ساعدت
 10آالف من مشرتي املنزل
األول يف متلك منزل خاص بهم
هذا العام.

صفحة 8

Saturday 6 June 2020

الـسبت  6حـزيران 2020

Page 8

اسـرتاليات

ختفيف القيود :ما هو املسموح يف كل والية ومقاطعة؟ «يوم تارخيي» :احلكومة تقرر رد كل الديون اليت
مجعها برنامج التحصيل اإللكرتوني للسنرتلينك

بعد أكثر من شهرين على
تطبيق قيود أرهقت املصاحل
التجارية كافة ،عادت احلياة
اليوم لتضج يف العديد من هذه
املصاحل يف إطار املرحلة الثانية
من خطة احلكومة لعودة النشاط
االقتصادي واالجتماعي عقب
أزمة كورونا.
وإليكم أبرز التغيريات اليت دخلت
حيز التنفيذ منذ صباح الثالثاء
يف خمتلف الواليات واملقاطعات
األسرتالية:
نيو ساوث ويلز
 معظم الطرقات الرئيسية بدأتتشهد تصاعدًا يف حركة السري
بعد أن مت رفع القيود عن السفر
غري الضروري داخل الوالية
 ميكن لـ 50شخصا أن حيضروايف وقت واحد إىل دور العبادة
أو إىل مراسم اجلنازة
 املطاعم واحلانات ستتمكنمن استقبال  50زبونًا يف وقت
واحد
 ميكن لـ 20شخصا فقط حضورحفالت الزفاف
 املعارض واملتاحف واملكتباتوصالونات التجميل أعادت فتح
أبوابها
 ال يزال سكان الوالية غريقادرين على دعوة أكثر من
مخسة أشخاص إىل منازهلم ،وال
يزال حظر التجمعات ألكثر من
 10أشخاص يف األماكن العامة
املفتوحة قائمًا
فكتوريا
 تتحضر املطاعم والقهاويوأماكن التجمع األخرى يف
الوالية إلعادة فتح أبوابها لكنها
لن تتمكن من استقبال أكثر من
 20شخصا ومن املفرتض حفظ
مسافة  1.5مرت بني الطاوالت.
كما يطلب من املطاعم أن حتتفظ
بأرقام الزبائن للمساعدة يف تتبع
تبي
احلاالت اإلضافية يف حال نّ
إصابة أحد الزبائن بالفريوس.
 سيسمح للمكتبات واملعارضواملتاحف ومراكز التسلية ودور
العبادة وصالونات التجميل
وأماكن التدليك بإعادة فتح
أبوابها شرط أن ال تستقبل أكثر
من  20شخصًا يف وقت واحد
 سيتمكن سكان الوالية منزيارة منازهلم املخصصة للعطالت
والتوجه إىل أماكن التخييم
 ال يزال على سكان الواليةالعمل من منازهلم إذا كان ذلك
ممكنًا
 رامة خمالفة التعليمات قدتصل لـ $ 1,652لألفراد و9,913

 $للمصاحل التجارية
كوينزالند
قدمت حكومة الوالية موعد
 ّختفيف القيود بنحو أسبوعني
(من  12إىل  1حزيران/يونيو) غري
أنها حتى الساعة رفضت فتح
احلدود مع الواليات األخرى قبل
متوز /يوليو
 سيتمكن سكان كوينزالند منالسفر والتنقل داخل الوالية
 ميكن للمطاعم والقهاويواحلانات والنوادي الرياضية
استقبال عشرين شخصًا كحد
أقصى
جيب أن يكون مجيع الزبائنجالسني أثناء وجودهم يف
املطعم أو احملانة ،وسيسمح
فقط خبدمة الطاوالت لتقديم
الطعام أو املشروب
 ميكن لـ 20شخصا أن حيضرواإىل مالعب الرياضة
 سيسمح بالتجمعات داخلاملنازل لعشرين شخص كحد
أقصى
مقاطعة أراضي العاصمة
 بدأت العاصمة الفيدراليةباجلزء االول من املرحلة الثانية
من ختفيف القيود يوم السبت
املاضي
 من املسموح استقبال 20شخصًا يف املطاعم والقهاوي
والصاالت املرخصة وصالونات
التجميل والتدليك
 ميكن حضور  20شخصا فقطيف دور العبادة وحفالت الزفاف
واملراسم الدينية األخرى
 املتاحف واملعارض وغريهامن املعامل الوطنية والسياحية
أعادت فتح أبوابها شرط التقيد
باستقبال  20شخضًا فقط كحد
أقصى
غرب أسرتاليا
 تبدأ يف السادس من الشهراجلاري املرحلة الثالثة من خطة
حكومة غرب أسرتاليا لتخفيف
القيود واملؤلفة من أربع مراحل
 حبسب املرحلة الثالثة ،جيبوجود شخص واحد ضمن مساحة
 2مرت مربع بد ً
ال من  4أمتار
مربعة
 سيتم رفع عدد األشخاصاملسموح يف التجمعات داخل
وخارج األماكن املغلقة إىل
 100شخص مع السماح بتجمع
 300شخص يف ظروف وأماكن
حمددة
 ميكن لصالونات التجميلاالستمرار بعملها يف وقت
سيسمح ملراكز التدليك وغريها

من اخلدمات املشابهة إعادة فتح
أبوابها
 سيسمح بالسفر داخل الواليةغري أنه سيبقى ممنوعًا زيارة
 274من املناطق الريفية اخلاصة
بالسكان
اخلاصة
مبجتمعات
األصليني
جنوب أسرتاليا
 تبدأ اليوم املرحلة الثانية منختفيف القيود يف والية جنوب
أسرتاليا
 ميكن للمطاعم واحلاناتالسينما
ودور
والقهاوي
واملسارح واملتاحف والصاالت
الرياضية أن تستقبل  80شخصًا
كحد أقصى شرط االلتزام بقاعدة
شخص واحد ضمن األربعة أمتار
مربعة
 صالونات التجميل ومراكزالتدليك ستفتح أبوابها من جديد
ولكن سيسمح هلا باستقبال 10
زبائن فقط
 ميكن لـ 50شخصًا أن حيضروامراسم اجلنازة
تازمانيا
 لن تبدأ املرحلة الثانية منختفيف لبقيود يف تازمانيا قبل
 15حزيران /يونيو
 مع هذه املرحلة سيسمحلعشرين شخصًا بالتجمع معًا
داخل أو خارج األماكن املغلقة
وأبرزها املطاعم واحلانات ودور
السينما واملعارض واملتاحف
واملسارح ودور العبادة وحفالت
الزفاف وصالونات التجميل
والنوادي الرياضية واملزادات
على البيوت والعقارات
 سيسمح خلمسني شخصًاحبضور مراسم اجلنازة
 من املتوقع أن تبقى احلدودمغلقة أمام باقي الواليات يف
هذه املرحلة
مقاطعة أراضي الشمال
 تبدأ املقاطعة املرحلة الثالثةمن ختفيف القيود يف  5حزيران/
يونيو
 مع املرحلة الثالثة ،تعود معظماملصاحل التجارية واخلدمات
الستكمال نشاطها املعتاد مع
التقيد مبجموعة من الشروط
ّ
 سيتمكن السكان من الذهابإىل املالهي ودور السينما
احلفالت
وحضور
واملسارح
املوسيقية
 سيتم رفع مجيع القيود عناخلدمات اليت تقدمها صالونات
التجميل
املصدرSBS :

أعلنت احلكومة الفيدرالية عن
عزمها رد كل األموال اليت
مجعها برنامج حتصيل الديون
من
Robodebts
اإللكرتوني
متلقي إعانات السنرتلينك منذ
تطبيق عام 2016
تعتزم احلكومة رد أكثر من 720
مليون دوالر حصلت عليهم من
خالل برنامج حتصيل الديون
اإللكرتوني املثري للجدل الذي
استخدمه السنرتلينك خالل عهد
حكومة موريسون.
ومجع الربنامج  470,000دين
من خالل الربنامج قبل أن تتبني
عدم دقته ويبدأ املتضررين يف
حتريك دعوى قضائية للحصول
على التعويض.
وقال وزير اخلدمات احلكومية
ستيورت روبرت إن هيئة
اخلدمات األسرتالية املسؤولة
عن السنرتلينك بدأت بالفعل
يف وضع اآلليات املطلوبة لرد
الديون ،مبا يف ذلك آلية إعالم
املتضررين باخلطوات القادمة
الستعادة حقوقهم.
وأضاف الوزير «سنقوم مبشاورات
مع املسرولني املعنيني باملوضوع
مبا يف ذلك هيئة الرقابة على
الكومنولث ،ونعتزم أن يكون
التواصل بوضوح أولويتنا خالل
تلك املرحلة ليتمكن الناس من
فهم ما يعنيه هذا املوضوع
بالنسبة هلم».
وستشمل املبالغ املعادة الفوائد
على الديون ورسوم حتصيل
األموال.
وكان النظام املثري للجدل قد
صدر حبقه حكم قضائي يعتربه
غري قانوني .وقالت احملكمة
الفيدرالية أن السنرتلينك مل
يكن متأكدا من أن الديون كانت
صحيحة.
وكانت احلكومة قد بدأت بالفعل
يف تقليل اعتماد على برنامج
التحصيل اإللكرتوني للديون
قبل قرار احملكمة .ويعتمد
الربنامج على دمج بيانات مكتب
الضرائب والسنرتلينك لريصد
أي دفعات غري مستحقة حيصل
عليها املستفيدون من اإلعانات
احلكومية.
باالتصال
الربنامج
ويقوم
بشكل
املعنيني
باألشخاص
تلقائي ،إن كانت احلسابات
تشري إىل أنهم تلقوا مبلغا أكرب
مما يستحقوه بواقع ألف دوالر
أو أكثر .ولكن تبني بعد التدقيق
أن خطابا واحدا من بني كل مخس
خطابات مت إرساهلا كانت تعتمد
على معلومات غري صحيحة.
وقال املتحدث باسم اخلدمات
االجتماعية يف حزب العمال
بيل شورتن إن برنامج احلكومة
الذي اعتقدت أنه سينجح مبجرد
جتربته ،قد انهار متاما اآلن .وقال
شورتن «ما زال جيب عليهم
اخلضوع للمساءلة أمام العائالت
اليت فقدت أبنائها الشباب بعد
أن قتلوا أنفسهم عندما خضعوا
لربنامج حتصيل الديون ،ولألضرار
املتنوعة والقلق واملضايقة اليت
تسببوا فيها».
من جانبها قالت املتحدثة باسم
حزب اخلضر رايتشل سيوارت إن
اإلعالن عن رد النقود هو «يوم
تارخيي» .وقالت «أنا مفعمة
باملشاعر وأنا أتذكر كل املعاناة
اليت مل نعرفها واليت تسبب فيها
هذا الربنامج غري القانوني».
وكانت حكومة العمال السابقة قد
قدمت برناجما شبيها عام ،2011

ولكن كان جيب أن يقوم موظف
من هيئة املوارد البشرية مبراجعة
كل حالة على حدة ،ولكن حكومة
االئتالف نقلت الربنامج إىل نظام

أوتوماتيكي بالكامل يف عام
.2016
املصدرSBS :

عودة إلتزامات مكاتب العمل ملستفيدي
إعانات السنرتلنك

اعلنت وزيرة اخلدمات االجتماعية
آن روستون إن الوقت قد حان
لكي يظهر «حسن النية» مليون
ونصف املليون أسرتالي يتلقون
دخلهم بالكامل من احلكومة
من خالل مدفوعات األعانات
االجتماعية املسماة جوب سيكر.
واضافت الوزيرة روستون أن
ذلك يتم من خالل تسجيلهم مع
مزود خدمات التوظيف (مكاتب
العمل) كمرحلة أوىل من العودة
إىل تطبيق متطلبات االلتزام
املتبادل.
وشددت الوزيرة الفيدرالية يف
حديثها اىل صحيفة «نيو دايلي»
األسرتالية إن احلكومة تركز
بشكل خاص على «األشخاص
ً
حديثا عن العمل» ألنهم
العاطلني
أبدا التواصل مع
«مل يسبق هلم ً
املكاتب من قبل».
وتشري السيدة روستون إىل أنه
من اجليد بالنسبة هلم التواصل
مع مكاتب العمل «ألنه بعد ذلك
ميكنهم معرفة ما ميكن ملقدم
اخلدمة القيام به ملساعدتهم

من

أنهم

جاهزون

للتأكد
للعمل».
وسيوفر إعادة العمل لشرط
االلتزام املتبادل دخ ًال لـ 65
وكالة توظيف خارجية أو مكتب
عمل.
وتبلغ قيمة أموال قطاع مكاتب
سنويا
العمل  1.5مليار دوالر
ً
ممولة بالكامل من دافعي
الضرائب ويتقاضون رواتبهم
مقابل كل زبون يسجلونه.
ويعمل مكتب العمل على الـتأكد
من قيام الزبون الذي حيصل على
االعانات االجتماعية من السنرتلنك
بتنفيذ ما يسمى بشرط االلتزام
املتبادل أي االعانات مقابل
البحث عن عمل.
وميكن ملقدمي خدمات التوظيف
(مكاتب العمل) وقف مدفوعات
الرعاية االجتماعية إذا فشل
الشخص العاطل عن العمل يف
تلبية معايري االلتزام املتبادل أو
فشل يف حضور املواعيد.
املصدرSBS :

جامعات اسرتالية على «حافة
األفالس» واخلسائر  16مليار دوالر

تعاني بعض اجلامعات االسرتالية
من نقص النقد لديها بفعل
تبعات وباء كورونا االقتصادية.
وحسب صحيفة «ذا أيج»
الصادرة اليوم فأن جامعة ال
تروب املعروفة تتعرض على
سبيل املثال خلطر االنهيار يف
غضون أسابيع ما مل تستطيع
تأمني مساعدة من املصارف
وتوقع اتفاقية مع املوظفني
خلفض األجور.
وقد مت ختفيض احتياطيات
جامعة ال تروب النقدية إىل احلد
األدنى املطلوب للوفاء مبصاريف
التشغيل لشهر واحد حيث أنها
تعاني من فقدان الطالب األجانب
بسبب أزمة كورونا  ،اليت قضت
على  16مليار دوالر من أموال
قطاع اجلامعات األسرتالية.
وقال نائب رئيس اجلامعة جون
ديوار  ،يف إحاطة للموظفني
يوم الثالثاء  ،إن اجلامعة «ليس
لديها أموال مطوية يف اجلزء
اخللفي من األريكة» وأنه ما مل
يوافقوا على ختفيض الراتب
بنسبة  10يف املائة  ،فإن جامعة
ال تروب ستلجأ إىل االستغناء
عن خدماتهم .
وأبلغت مصادر ال تروب صحيفة
«ذا ايج» أن بنك  ANZقد
رفض تقديم تسهيالت ائتمانية
غري مضمونة للجامعة مببلغ 100
مليون دوالر وأن اجلامعة باعت
بالفعل  29مليون دوالر من
األسهم للحصول على املزيد من
النقد.
ونفى الربوفيسور ديوار فشل
اجلامعة يف تأمني االئتمان
وقال إن املفاوضات مستمرة
مع املصارف .وقال إنه كجزء
من هذه املفاوضات  ،فأن

«املصارف مهتمة برؤية إجراءات
حول موازنة حساباتنا مبرور
الوقت».
ولدى سؤاله عما إذا كانت
اجلامعة معرضة خلطر اإلفالس
 ،قال الربوفيسور ديوار:
«إن اإلجراءات اليت نتخذها
تتعلق بإعداد االستدامة املالية
املستمرة للجامعة».
من جانب آخر ،أبلغ املدير املالي
للجامعة ،مايك مسيث  ،املوظفني
يف ندوة عرب اإلنرتنت ملدة 90
دقيقة أن جامعة ال تروب تواجه
ً
اخنفاضا يف اإليرادات يرتاوح
بني  400مليون دوالر و 520
مليون دوالر من اآلن وحتى
نهاية عام  .2021وحتى اآلن  ،مت
توفري أموال من املدخرات بقيمة
 207ماليني دوالر فقط من أجل
ملء فجوة التمويل املتوقعة.
قال السيد مسيث إنه يف غياب
التخفيض املقرتح لألجور ،
ستصبح  450وظيفة زائدة عن
احلاجة.
وقد أظهرت حسابات جامعة
ال تروب لعام  2019واليت مت
عرضها يف الربملان يوم الثالثاء
أنه قبل أن يوقف الوباء سوق
الطالب الدوليني  ،كانت
احلساابت املالية للجامعة تتدهور
بالفعل.
واخنفض فائض التداول يف
العام املاضي البالغ  19.4مليون
دوالر من  30مليون دوالر
املسجلة يف العام السابق ،
وزادت القروض  75مليون
دوالر جراء لقروض سكن
الطالب اجلدد .
يذكر أن جاء ربع إيرادات اجلامعة
لعام  2019من الطالب األجانب.
املصدرSBS :
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مـقاالت وتـحقيقات

عـن تـغيري ُحـكومة دياب وعـودة الـحريري
ناجي س .البستاني

األيام القليلة املاضية احلديث عن ُقرب ُحصول تعديل
كثر يف
ّ
ُحكومي كبري ،وحتى عن إحتمال إستقالة ُ
احلكومة احلالية برئاسة
بعيدا باحلديث عن
حسان دياب .وهناك من ذهب
الدكتور
ً
ُ
ّ
متهيدا لعودة رئيس ُ
احلكومة السابق
إتصاالت خلف الكواليس
ً
احلكم .فهل هذه َ
ي إىل ُ
املعلومات صحيحة ،أم ّ
أنها
سعد احلرير 
جُمّرد إشاعات؟
ّ
أن الوضع ُ
برمته غري متني ،ألكثر من سبب
ال
شك ّ
احلكومي ّ
ُ
احلالية قد
أن ورقة احلكومة
وسبب،
لكن هذا األمر ال يعين ّ
ّ
ّ
إستهلكتّ ،
وأنه حان وقت إستبداهلا.
ّ
ً
ّ
قوية،
وإعالمية
سياسية
تتعرض حلمالت
شك أيضا أنها
وال
ّ
ّ
ّ
ّ
داخلية
من أكثر من جهة وطرف ،وذلك بسبب غرقها خبالفات
ّ
عول على ّ
أنها ستكون خُمتلفة
خيب آمال كل من ّ
ُمتتالية ،بشكل ّ
ُ
عن سابقاتها ،وبسبب حديث رئيسها عن إجنازات مل ترتجم على
صوصا بالنسبة إىل الناس الغاضبني من سرعة فقدانهم
األرضُ ،خ
ً
ُ
ُ
لوظائفهم ،ومن سرعة فقدانهم لقدراتهم الشرائية ،وكذلك
الكالمية.
ذرعا باإلجنازات
بالنسبة إىل كل األشخاص الذين ضاقوا
ً
ّ
أن رئيس ُ
يتعرض حلملة ُمربجمة من ُخصومه داخل
احلكومة
كما ّ
ّ
ّ
خُ
سلطات
الطائفة
نية ،حتت عناوين متلفة ،منها التخلي عن ُ
ُ
الس ّ
رئاسة ُ
عدة ،ومنها
احلكومة والتغاضي عن خُمالفات ُد
ستورية ّ
ّ
ُ
أيضا ُ
ً
ضعف التمثيل الشعيب واحلضور السياسي ،ومنها كذلك
وماصصات على ُمستوى التعيينات،
األمر ُ
الدخول يف تسويات حُ
وتكرارا! وكان
مرارا
يف «سيناريو» سبق أن شاهده اللبنانيون
ً
ً
لقيام رئيس ُ
احلكومة بتعديل موقفه من معملسلعاتا الكهربائي
ّ
ودخوله على خط تعيني حُمافظ جديد ملدينة بريوت
بشكل ُمفاجئُ ،
ّ
إستغلها
سلبية،
 ،ومدير جديد جمللس اخلدمة املدنية ،إرتدادات
ّ
ُخصوم دياب لإلنقضاض عليه.
امل ّ
لكن هذه احلمالت ُ
األرضية
أي صدى ،لوال
ّ
ركزة ما كانت لتلقى ّ
ّ
ّ
كومية ،بشكل
أخريا يف أكثر من ثغرة ُح
اخلصبة هلا ،واليت متثلت
ً
ّ
أسفر عن إنهيار هالة التمايز اليت حرصت ُ
احلكومة على وسم
نفسها بها .ومشلت هذه الثغرات إستمرار إرتفاع سعر صرف
اللبنانية ،على الرغم من كل
الدوال ر األمريكي يف ُمقابل اللرية
ّ
حُ
ماليني كبار!
املاوالت لتغيري هذا الواقع ،ومنها إعتقال مسؤولينّ
ّ
ّ
كما مشلت تلويح «احلزب الدميقراطي اللبناني» بإستقالة من مُيثله
يف ُ
خلفية التعيينات يف املناصب اخلاصة بالطائفة
احلكومة ،على
ّ
القضائية ،بعد تهديدات
سيما منصب قائد الشرطة
ُ
ّ
رزية ،وال ّ
الد ّ
«تيار املردة» وقبله من قبل «حركة أمل»،
مُماثلة سابقة من قبل ّ
ّ
إستقاللية ُ
ومتثلت
احلكومة!
وذلك على الرغم من كل ما قيل عن
ّ
أيضا باخلالف َ
هذه الثغرات ً
املفتوح بني وزيرةالعدل،ماري كلود
السياسية اليت تقف خلفها من جهة ،وجملس القضاء
جنم ،واجلهة
ّ
ى من جهة أخرى ،بشأن تباين وجهات النظر من التشكيالت
األعل 
ً
كشوفا على العلن ،عرب
وأن هذا اخلالف بات َم
القضائية ،خاصة
ّ
ّ
حد إطالق
ومالحظات قاسية! وبلغت الثغرات ّ
بيانات وتغريدات ُ
محالت ُم ّ
ّ
د وغريهم
واإلتصاالت واإلقتصا 
املالية
ركزة على وزراء
ّ
وإعالمية حُمسوبة على
سياسية
احلالية ،من قبل جهات
يفاحلكومة
ّ
ّ
ّ
داعما هلذه ُ
احلكومة!.
الفريق السياسي الذي ُيفرتض أن يكون
ً
واألمثلة األخرى على الثغرات ُ
كومية ال تنتهي ،وهي تأتي
احل
ّ
ُ
ُ
ولية
العربية
كمل مشهد حُماصرة احلكومة عرب الضغوط
َ
لت ّ
والد ّ
ّ
ُ
تتحدث عن عدم إستعداد
املتواصلة ،واليت ترتافق مع تقارير
ّ
تتم
مادية أو
ملد لبنان بأي ُمساعدة
أي جهة
خارجية ّ
ّ
مالية ،ما مل ّ
ّ
ّ
ّ
ُمعاجلة ُنفوذ «حزب اهلل» يف الدولة ككل! وبسبب طول الفرتة
امل ّ
ُ
الدولي ،كثرت اإلشاعات
صندوق النقد َ
للمفاوضات مع ُ
توقعة ُ
ّ
ّ
اإلجيابية على هذا اخلط ،خاصة يف ظل عدم توحيد موقف
غري
ّ
ُ
اللبنانيني ،ويف ّ
ظل البلبلة احلاصلة على ُمستوى
املفاوضني
ّ
ُ
التنسيق بني القطاعني العام واخلاص .والضغوط على احلكومة،
ّ
ً
ولية العاملة يف اجلنوب
ملف التجديد
أيضا
تتناول
للقوات َ
ّ
الد ّ
ّ
الدخول على هذا اخلط شاهرة
جهات
خارجية ُ
اللبناني ،حيث تحُ اول ّ
ّ
سالح اإلبتزاز.
إن «قانون قيصر» األمريكي الذي يستهدف
من جهة أخرىّ ،
ّ
شك
السوري ،سيكون له بدون
تشديد اخلناق على النظام
ُ
سلبية على لبنان.
إرتدادات
ّ
ل والسرقة والفلتان
يف ُغضون ذلك ،إرتفعت أعدادجرائم القت 
امل ّ
ُ
واحلياتية القائمة ،ما
املعيشية
سلح بشكل عام ،بسبباألزمة
ّ
ّ
ُ
أن
إضافية لإلنتقاد .وليس
أسبابا
أعطى ُمعارضي احلكومة
بسر ّ
ً
ّ
ّ
مركزية كربى
شعبية
التحضريات قائمة على قدم وساق ،لتظاهرة
ّ
ّ
واسعا
يوم السبت (اليوم) ،األمر الذي ُينتظر أن يفتح الباب
ً
اإلحتجاجية اليت ستضعف هيبة
أمام موجة جديدة من التحركات
ّ
ُ
احلكومة.
«التيار
فإن حتالف
لكن وعلى الرغم من هذا املشهد
السوداويّ ،
ّ
ّ
الوطين ُ
أمن ،وال يزال،
احلّر» وقوى « 8آذار» ،والذي كان قد ّ
للحكومة احلالية ،لن يسحب الغطاء
الغطاء السياسي والنيابي
ُ
اللجوء إىل تعديل وزاري
أن إحتمال
عنها يف الوقت الراهن .حتى ّ
ُ
إعالميا ،هو يف حكم ُ
علما ّ
أنه ُطرح
ؤجل
تردد
حمدود ،كما ّ
امل ّ
حالياً ،
ً
ً
للحكومة.
للبحث خلف الكواليس من قبل بعض القوى الداعمة ُ
«تيار ُ
املستقبل» ،فهو ،وعلى الرغم من
وبالنسبة إىل رئيس
ّ
حاليا ،بل
السلطة ،ال يريد محل كرة النار
رغبته يف العودة إىل ُ
ً

ُي ّ
فضل إلقاء إرتدادات األزمة الراهنة على سواه.
ً
عربية
مالية
وأصال ،ما مل يضمن احلريري ُحصوله على ُمساعدات
ّ
ّ
فوريةّ ،
السلطة يف
فإنه لن ُيغامر بالسعي للعودة إىل
ولية
َ
ُ
ّ
ود ّ
ً
ّ
ُ
«التيار الوطين احلّر»
أن
املرحلة الراهنة ،هذا إذا سلمنا جدال ّ
ّ
وغريه من القوى ،ال مُيانعون هذه العودة.
الدكتور دياب باقية يف املدى َ
املنظور،
يف اخلتامُ ،حكومة
ُ
واألشهر القليلة ُ
مصريية ،ليس هلا فحسب ،مّ
إنا للعهد
املقبلة
ّ
ّ
ق النجاح الذي طال إنتظاره أو الغرق بالفشل
ككل ،لناحية حتقي 
ّ
ُ
ّ
تتمنى التعثر هلذه احلكومة ،وحتلم
التام .وحتى اجلهات اليت
أن
بالعودة إىل
السلطة على حصان أبيضُ ،تدرك،كما غريهاّ ،
ُ
وسقوط كل األمحال الثقيلة َ
فشل هذه ُ
املوروثة ،من
احلكومة ُ
مبهمة اإلنقاذ يف
ألي جهة للقيام
أي فرصة ّ
يدها ،قد ال يرتك ّ
ّ
ُ
املستقبل ،ألنه بكل بساطة لن يبقى ما مُيكن إنقاذه!.

«اليونيفيل» وقصة ابريق الزيت
طوني خوري

باتت قضية التجديد لقوات الطوارىء الدولية العاملة يف اجلنو 
ب
«اليونيفيل» ،كقصة ابريق الزيت اليت يتخذها الناس عربة عند
مير عام بعد
احلديث عن موضوع يتكرر بشكل دائم .وما يلبث ان ّ
آخر ،حتى تطفو هذه القضية على سطح املياه الللبنانية كغواصة
تقضي وقتها حتت املاء قبل ان تطفو ملرة واحدة بعدها ثم تعود
اىل مكانها البعيد عن االنظار .ال احد يذكر «اليونيفيل» اال يف
ثالث حاالت :عند حصول اعتداءات برية او حبرية او خرق للحدود،
وعند حصول اشكاالت مع االهالي يف مناطق وقرى جنوبية ،وعند
احلديث عن التجديد لعملها وطبيعته .احلالة الثالثة هي االكثر
تداو ً
ال يف زمن قصري ،فاحلالتني الباقيتني ال حتظيان باهتمام كبري
فمسؤوليته دولية وعلى
التجديد
اما
حمصورة،
تبقى
معاجلتهما
الن
ّ
عاتق الدول الكربى والصغرى معًا (ولو ان القرار يبقى يف يد
دول القرار حصرًا) .ها حنن اليوم يف حضرة هذه احلالة ،وها هي
احتماالت عدم التجديد هلذه القوات او تغيري طبيعة عملها لتكون
اكثر قوة مع صالحيات اوسع يف القسم اللبناني ،حتضر بقوة يف
سوق االخبار ،ووفق العرض والطلب وفق اهواء اخلط السياسي
لكل شخص.
لكن احلاجة باتت ملحة لتغيري هذه القاعد ة اليت اصابت الناس
بامللل ،ومل تعد حتمل معها اي تشويق او اثارة او «حبس
انفاس» ،فالنتيجة معروفة كقصة ابريق الزيت ،وسيتم التجديد
لـ»اليونيفيل» وفق الشروط والقواعد نفسها اليت عملت يف ظلها
منذ العام  ،2006وحتى لو اعترب البعض انه جيب احداث تغيريات
يف مكان ما يف طبيعة هذ العمل ،فهو يدرك متامًا بأن الوقت
احلالي ال يصلح ملثل هذا االمر ،وسيكون من االفضل واالضمن
ارجاء اي حبث جديد يف هذه املسألة اىل ان تنتهي بعض املسائل
داع ضروري
امللحة اليت يتعاطى معهاالعا 
مل اليوم .ليس هناك من ٍ
او مستجد بشكل طارىء لبحث امكان احداث تغيريات يف عمل
القوات الدولية ،فاهلدوء قائم ،والتهديدات االعالمية اليت تطلق
ليست جبديدة ومل تؤد يومًا اىل اندالع اشتباكات او حرب ،اضافة
اىل ان ليس هناك اي بلد معين بهذه القوات ،يرغب يف اضفاء
صالحيات جديدة او توسيع تلك القائمة الن هذا يعين دون شك
وقوع خطر اكرب على اجلنود الذين ينتمون للبلد املعين وغريه من
لتحمل وزر مثل هذا
البلدان املشاركة ،فمن مستعد يف هذا الوقت
ّ
االمر امام شعبه؟ ناهيك عن ان لبنان ليس يف وارد الدخول يف
ّ
غض النظر
مواجهة عسكرية مع اسرائيل ،وال االخرية قادرة على
عن مشاكلها الداخلية واملتاعب العسكرية املمكن ان تتأتى من اي
مواجهة حمتملة مع اي طرف (فلسطيين او لبناني) للدخول يف حرب
كبرية ال يعرف احد كيف ستنتهي.
ويف ظل املشاكل الصحية والسياسية واالجتماعية الكبرية اليت
تعاني منها كل دول العامل دون استثاء ،هل يعتقد احد انه من
املنطقي التفكري بأن هذه البلدان تتعجل طرح مسألة بهذه االهمية
يف هذا الظرف حتديدًا ،ومع العلم املسبق بأن ليس هناك اي خطر
آني الندالع اشتباكات او مواجهات بني الطرفني املعنيني؟ ويف
ّ
ّ
والسياسية ،فإن كلفة
الدبلوماسية
ختطي كل العقبات
حال مت
ّ
ّ
ّ
سيتكفل بالتمويل ،مع معاناة
املواجهات ليست قليلة ،فمن الذي
االوروبية و
اخلليجية والدول
العربية
كل الدول مبا فيها الدول
ّ
ّ
ّ
اجتماعية على
كوارث
انعكست
خانقة
اقتصادية
امريكا ،من ازمة
ّ
الوضع الداخلي؟.
ان موقف لبنان معروف من االمر ،وهو التجديد للقوات الدولية
مثل ما درجت عليه العادة ،وانه مستعد للتعاون معها لضمان
االمن واالستقرار واهلدوء ،فيما موقف اسرائيل معروف ايضًا جلهة
رضاها عن عدم انزعاجها من هذه القوات اليت ال تتدخل يف عملها
خارج لبنان وداخله ،وسيبقى موقف الدول الغربية على حاله جلهة
«ابداء القلق» من شناطات حزب اهلل وتأثري ما يقوم به على
االستقرار واهلدوء القائم ،ليخلص الوضع اىل التجديد دون تغيري،
الدولية» لالختفاء حتت املاء لفرتة غري قصرية
«الغواصة
وتعود
ّ
ّ
من الزمن.

حضور «قيصر» األمريكي يف
لبنان أكرب من سوريا
ماهر الخطيب

ت على
يبدو أن قانون «قيصر» األمريكي ،الذي يفرض عقوبا 
أي دولة أو شخصية تتعامل معاحلكومة السورية ،سيكون العباً
اساسيًا على الساحة اللبنانية أكثر من الساحة السورية ،يف
ّ
ظل اإلنقسام السياسي القائم يف البالد منذ سنوات ،باإلضافة
إىل األزمتني املالية واإلقتصادية ،اللتان فرضتا على احلكومة
اللبنانية فتح باب املفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،مع
ما يعنيه ذلك من شروط سياسية بدأ التلويح بها يف األيام
املاضية.
ّ
مؤخًرا ،طالب أمني عام «حزب اهلل» السيد حسن
يف خطاباته
هلل احلكومة بإعادة العالقات إىل طبيعتها مع دمشق،
نصرا 
على قاعدة وجود الكثري من امللفات اليت حتتاج إىل تنسيق
مباشر بني الدولتني ،مع العلم أن هذه الدعوة جاءت على وقع
فتح بعض األفرقاء السياسيني ملف املعابر غري
الشرعية بني
ّ
ّ
البلدين وعمليات التهريب القائمة على
ضفيت احلدود ،إال أن
هذه الدعوة مل َ
تلق محاسًا لدى اجلانب احلكومي ،ال سيما من
يتوجس من إحتمال أن
قبل رئيس احلكومةحسان دياب ،الذي
ّ
اخلارجية األوىل له ،وهو ما أعاد التلميح
تكون دمشق الوجهة
ّ
السيد نصراهلل ،عرب القول ّ
إليه
أنها حتتاج إىل بعض التشجيع
ّ
للقيام مبثل هذه اخلطوة.
حيز
من وجهة نظر مصادر سياسية متابعة ،دخول «قيصر» ّ
أي دعوة
التنفيذ ،االثنني املاضي ،من املفرتض أن «يفرمل» ّ
إىل التنسيق مع اجلانب السوري ،نظرًا للتداعيات اخلطرية اليت
وجهوا
قد ترتتب على ذلك ،ال سيما أن املسؤوليني األمريكيني ّ
أكثر من رسالة
تهديدية للجانب اللبناني يف هذا اجملال ،عرب
ّ
حملية،
سياسية
وقوى
ات
شخصي
على
عقوبات
التلويح بفرض
ّ
ّ
أي حماولة إلتفاف من
ملنع
جادة
تبدو

ن
واشنط
وتشري إىل أن
ّ
أي جهة ،سواء لبنانية أو غري لبنانية.
بها
تقوم
املمكن أن
ّ
أنه يف ّ
وترى هذه املصادرّ ،
ظل الوضع اللبناني املعروف ،من
املمكن القول أن هذا القانون هو مبثابة «قنبلة موقوتة» على
كيفية التعامل معه
طاولة جملس الوزراء ،حيث بدأ البحث يف
ّ
على املستوى الرمسي ،وتلفت إىل أن لبنان ال ميكن أن يتجاهل
وجوده بأي شكل من األشكال ،لكن يف املقابل هناك الكثري
كيفية ّ
من «األلغام» اليت عليه البحث يف
جتنب «الدوس» على
ّ
ّ
ورد يف األيام املقبلة،
حمل أخذ
أحدها ،األمر الذي سيكون
ّ
ّ
امللفات
داخل احلكومة وخارجها ،بالتزامن مع فتح العديد من
األخرى اليت على صلة بالعالقة مع اجلانب السوري أو سالح
«حزب اهلل».
بالنسبة إىل املصادر نفسها ،التداعيات ،خصوصًا على املستوى
السياسي ،املرتتبة على «قيصر» ستكون يف لبنان أكرب من
تلك اليت يف سوريا ،بسبب اإلنقسام بني األفرقاء احملليني،
حيث من املفرتض أن ترتفع األصوات املنادية إىل اإللتزام
به ،بعيدًا عن حماولة قوى أخرى الدعوة إىل عدم املشاركة يف
أن هذا القانون هو جزء من املعركة
حصار دمشق ،وتشري إىل ّ
اليت خُتاض ضد سوريا ،لكن لبنان لن يكون قادرًا على القيام
بأي أمر عملي.
ّ
لدى قوى الثامن من آذار رؤية خمتلفة هلذا الواقع اجلديد،
أهمية التنسيق مع اجلانب السوري،
حيث التأكيد الدائم على
ّ
على املستويني اإلقتصادي والسياسي ،األمر الذي يساهم
ّ
يف معاجلة
امللفات العالقة منذ سنوات ،وترى مصادر من
هذه الـقوى أن لبنان غري قادر على عالج أي من أزماته دون
التواصل مع البوابة الوحيدة إىل الدول العربية ،وهو ما كانت
اإلقتصادية على مدى السنوات
تعاني منه الكثري من القطاعات
ّ
املاضية.
من وجهة نظر هذه املصادر ،القانون األمريكي اجلديد ليس
اللبنانية ،اليت ال ميكن أن تكون
من املفرتض أن يعين احلكومة
ّ
شريكًا يف احلرب على سوريا بعد أن كانت احلكومات السابقة
ّ
تتبنى سياسة «النأي بالنفس» ،خصوصًا أن هذه العقوبات
أمامية بل مفروضة من دولة ال تزال تعترب نفسها حتكم
ليست
ّ
العامل ،رغم املتغيرّ ات الكبرية اليت تشهدها الساحتني اإلقليمية
والدولية ،باإلضافة إىل األحداث اليت تشهدهاالواليات املتحدة
على املستوى الداخلي.
على الرغم من ذلك ،ال تنكر املصادر نفسها خطورة الواقع الذي
احمللية ،لكنها ترى ّ
أنه من املبكر
يفرضه «قيصر» على الساحة
ّ
احلديث عن كيفية التعامل معه بانتظار املوقف الذي سيصدر
عن احلكومة
اللبنانية بشكل رمسي ،نظرًا إىل أن املوضوع ال
ّ
ّ
جتزم
ها
أن
إال
صعيد،
من
أكثر
على
الدرس
يزال قيد
بأن
ّ
ً
مير مرور الكرام.
أن
ميكن
ال
ال
كام
به
اإللتزام
ّ
اللبنانية ستكون «حبلى» بالتطورات
الساحة
لة،
احملص
يف
ّ
ّ
السياسية واإلقتصادية يف املرحلة املقبلة ،و»قيصر» سيكون
احلاضر األبرز يف ّ
ظل التداعيات املرتتبة عليه ،يف ظل التهديدات
أي فريق.
األمريكية اليت ال تستثين ّ
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مـقاالت وتـحقيقات

ال تقفوا عند حدود قانون قيصر ..فهو ّ
هش وأجوف عنصرية...هزائم ...فشل ...تنتج الربيع األمريكي ثم؟
جـورج عـبيد

ً
ً
مسلطا
سيفا
كثريون ينظرون إىل قانون قيصر
معا .لقد أشهره دونالد
على لبنان وسوريا ً
ترامب مع إدارته من غمده ليضعه على رأس
قرر
ثم
ّ
سوريا ّ
يرتد به على لبنان .ملاذا وفجأة ّ
هذا الرجل إشهار سيف قيصر يف هذا الظرف
بالذات ومل يشهره من قبل؟
ال يسوغ بتقدير واضح التفريق بني اللحظة
وهي عند ترامب «كمال األزمنة» ،وبني
حركته االنتخابية املوصولة يف أمعاء اللحظة
وجوفها .يقول بولس الرسول« :إن األطعمة
للجوف واجلوف لألطعمة» ،لقد أوجد ترامب هذا
القانون املوضوع على عهد سلفه باراك أوباما
االنتخابية من
بذكاء خبيث وحاقد ،لينقل معركته
ّ
ّ
املتفجر بالتظاهرات
املتعثر بل
األمريكي
الداخل
ّ
ّ
وأعمال الشغب بعد قتل الشرطة جلورج فلويد
املشرقي
عمدا ،إىل املدى
«اللص األسود»
ً
ّ
ّ
األمريكية
احلرب
نتيجة
الوجود
الذي يعيش قلق
ّ
معا.
املالية
والعبثية على لبنان وسوريا ً
ّ
ّ
االنتخابية»
«املعركة
تلك
نقل
من
ترامب
يريده
ما
ّ
اليهودية
املنظمات
رضى
ة
املشرقي
الدائرة
إىل
ّ
ّ
عليه بتكثيف أصواتها لصاحله .وحياول،
التمزق العميم
بالتالي ،إشاحة النظر عن واقع
ّ
األمريكية املتحدة ،بعد
الذي تشهده الواليات
ّ
اللص
فلويد
جلورج
األبيض
الشرطي
حادثة قتل
ّ
ّ
عنصرية حاقدة وحقرية.
بطريقة
األسود
الزجني
ّ
ّ
ما يفعله ترامب من إشهار «سيف قيصر» ،أنه
حياول الربط بني تطويق سوريا من أربع حدود
سورية
عراقية
ة-سورية،
أردني
ة-سورية،
لبناني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ة-السورية املغلقة يف
الرتكي
احلدود
عن
ناهيك
ّ
ّ
اجملوفة
األساس بفعل احلرب ،وصفقة القرن
ّ
واليت حياول تعوميها ،وبني القرارين 1559
و 1701يف لبنان مع تشديد األمريكيني وعلى
دولية على ّ
كل
لسان ديفيد شينكر بوضع قوات
ّ
ة-السورية ،وإغالق املعابر غري
اللبناني
احلدود
ّ
ّ
يشدد اخلناق على
بهذا
وهو
سوريا،
مع
ة
الشرعي
ّ
ّ
حزب اهلل.
األمريكية يف
لقد انتدبوا هلذه الغاية السفرية
ّ
لتتصرف مع اللبنانيني
بريوت دوروثي شيا
ّ
بصيغة اآلمر الناهي ،وتفرض عليهم بعدم
توجيه املساعدات إىل سوريا واالستمرار
مبحاصرة حزب اهلل ،لكن مل خيرج أحد من
مشددة وهامته مرفوعة إىل
اللبنانيني ركبه
ّ
ّ
ّ
واحلق ليقول للسيدة شيا،
ومكللة بالنور
فوق
الداخلية ،أنظري إىل حال بالدك
بشؤونك
إهتمي
ّ
حتول الفوضى اخل ّالقة إليها
كيف امست بعد
ّ
ّ
وغزوها الواليات ّ
ختططون لكي
كلها ،وكنتم
تغزو مشرقنا كمطلق لتقسيمه ،مل يعدلك شأن
على اإلطالق مبسائلنا وإرادتنا وعالقاتنا مع
اجلوار ...هل جيرؤ أحد قد شرب حليب السباع
علنا هلا هذا القول،
أمه ليخرج ويقول ُ
من ثديي ّ
فرجنية
سليمان
الرئيس
له
املغفور
كما فعل
ّ
حني طرد دين براون من منزله ألنه جاء ببدعة
نقل املسيحيني من لبنان إىل كندا...
ّ
ألن
ة
وجودي
القضية
أن
مما ال
ّ
شك فيه ّ
ّ
ّ
ّ
املالية على لبنان أمضى وأعتى من
احلرب
ّ
العسكرية عليه .فقد ّ
شلت هذه احلرب
احلرب
ّ
البلد ،مبمارستها إجرام سرقة أموال املودعني
لبنانية والتالعب
وتهريبها إىل اخلارج بأدوات
ّ
األمريكي .وهي تطال
بسعر صرف الدوالر
ّ
اللبناني مبحاولة
السياسي
جبوهرها النظام
ّ
ّ
فرض تغيريه عن طريق تلك احلرب وبوسائلها
تشن على سوريا
وطرائقها .احلرب عينها
ّ
واقتصاديا وخنقها بغية إجراء
ماليا
بتطويقها
ًّ
ًّ
الداخلية
التسوية
مستوى
على
واضحة
تعديالت
ّ
ّ
وحذرنا يف هذا املوقع وسواه
بينا
وقد
فيها،
ّ
بأن األمريكيني يستهلكون األرض
ة،
مر
ّ
غري ّ
اللبنانية كما األرض العراقية كما صفقة القرن
ّ
السورية املتصاعدة من
بغية تطويق التسوية
ّ
ّ
سيما بعد معركة
ميدانيا ،ال
احملققة
النتائج
ًّ
ّ
ً
طريقا للنصر والتغيري يف
عدت
اليت
حلب
ّ
املعادالت ،وقد فهمها األمريكيون كبداءة
لرتاجعهم من املنطقة.
بأن قانون قيصر
ترامب،
لقد فات دونالد
ّ
الصادر سنة  2016انطلق من بيئة خمتلفة
عن البيئة اليت يتآكلها االضطراب يف الداخل
فأي طرح يبديه األمريكيون جتاه
األمريكي.
ّ
ّ

املنطقة خيتلجه التجويه ويصاحبه التفريغ،
ً
ً
مبعنى ّ
ً
وثابتا .ذلك
وراسخا
ماكنا
أنه لن يكون
أن أمريكا ما قبل كورونا شيء وما بعدها
ّ
شيء آخر .فقد انكشفت عورتها بعد حادثة
اقتصادي
جورج فلويد ،وهي حمكومة بوضع
ّ
بقوة،
ر
متفج
واجتماعي
مرير وضاغط للغاية،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بشدة إىل أن انفجر ترامب حبكام
متفلت
وأمين
ّ
ً
ساخطا وقائ ًال هلم إقمعوهم ،أي إقمعوا
الواليات
املشاغبني واملتظاهرين ،وهذا خطاب مل يكن
سائدا قب ًال يف تاريخ الرؤساء األمريكيني .لقد
ً
األمريكي  3000مليار دوال
املالي
العجر
بلغ
ّ
ّ
أمريكيّ ،
ومثة عاطلون عن العمل مشلوحون يف
ّ
حتولوا إىل قنابل موقوتة باإلضافة
األزقة وقد ّ
ّ
املتوسط والثقيل
التسلح من العيار
إىل عمليات
ّ
اجلارية على قدم وساق ،باإلضافة إىل اخلسائر
البشرية الناجتة من كورونا وهي هائلة للغاية،
ّ
مل تشهدها أمريكا من قبل ال من قريب وال من
بعيد.
الداخلي هدفه اإلشارة
األمريكي
االستطراد
هذا
ّ
ّ
بأن أمريكا قد فقدت القدرة على
الواضحة
ّ
السيطرة على العامل وفرض العقوبات عليه.
اللبناني تأليب
فمهما حاولت أمريكا يف الداخل
ّ
التبع هلا للتظاهر وإشاعة الفوضى اخل ّالقة
بعض ّ
«بعصيان» من هنا وشغب من هناك ،فهذا
بقوة بعهد
سيسقط أمام صخرة األمن املمسوك ّ
أمني على دوره يف احملافظة على سيادة لبنان
وسالمة أراضيه .هذه الزاوية اليت تقف دوروثي
شيا وديفيد شينكر على عتباتها ،لن تكون
املتورمة ،بل مغلقة أمامهما.
مفتوحة لشهواتهما
ّ
األمريكية ليست
األذرع
فإن
ذلك،
باإلضافة إىل
ّ
مفتولة العضالت بل هي من حليب سائل ،ال
متلك القدرة على خلط األوراق وقلب الطاولة
الدولي .لقد استبدل األمريكيون
لصاحل اجملتمع
ّ
املالي واالقتصادي
بالضغط
األذرع
الضغط بتلك
ّ
الدولي الستجالب
النقد
لصندوق
واستعماهلم
ّ
املزيد من الضغوطات ،وهذا بتقدير كثريين لن
مؤداه.
يؤدي ّ
ّ
الطبيعي ً
إذا ،ومن هذه الزاوية بالذات ،أن
من
ّ
األمريكية مل
اإلدارة
بأن
ة
اللبناني
احلكومة
تفهم
ّ
ّ
ّ
أي شيء على اإلطالق.
تعد متلك القدرة بفرض ّ
أربعة عوامل ّ
تؤكد هشاشتها وفقدانها القدرة ال
سيما بفرض قانون قيصر وهي:
ّ
اإليرانية باجتاه فنزويلال ومل يلق
1مرور البارجةّ
أية مقاومة واضحة.
مرورها ّ
2عامل كورونا وقد هزم دول العامل ّكله مبا فيها
وبشريا.
واقتصاديا
ماليا
أمريكا
ًّ
ًّ
ًّ
األمريكي وقد اختذ
الداخل
يف
املفتوح
3الصراعّ
يتم على عتبة االنتخابات
صفة
العنصرية ،وهو ّ
ّ
األمريكية.
ّ
ّ
اآلحادية
وحتول العامل من
الصيين
4تصاعد الدورّ
ّ
التعددية يف إدارته.
القطبية إىل
ّ
ّ
هذه العوامل كافية لتجويف قانون قيصر،
باإلضافة إىل ذلك فهي منطلق ،بالتالي ،لكي
ّ
ومليا لالجتاه
جديا
اللبنانية للتفكري
حتفز الدولة
ًّ
ًّ
ّ
ً
بلوغا حنو الصني .هذا التفكري
حنو الشرق
يفرتض به أن ّ
سيما
يتجه بداءة حنو سوريا،
ّ
موجهة على
ليست
ة
املالي
ة
األمريكي
بأن احلرب
ّ
ّ
ّ
ّ
سوريا مبنأى عن لبنان وليست على لبنان مبنأى
ً
بأن بعض الشروط
أيضا
سيما
عن سوريا،
ّ
ّ
اليت تلوح آفاقها انكشف باالنصباب املعاكس
اللبنانية-
خصوصية العالقة
والسليب يف جوف
ّ
ّ
ّ
السورية ،واستهالك مسألة احلدود لتشديد
ّ
التطويق على سوريا ولبنان ،وجذب لبنان حنو
فتنة يعرف األمريكيون ّ
بأنها لن تكون ناجحة.
قرر حزب اهلل السيطرة املطلقة (كمجرد
ماذا لو ّ
احلدودية وفصلها عن
املناطق
على
سيناريو)
ّ
اللبناني ،ماذا سيجين األمريكيون من
الداخل
ّ
ذلك حتى لو اضطر اإلسرائيليون تفجري منطقة
اجلنوب فهل نسوا تقرير فينوغراد ،ونتنياهو
بدوره غارق يف حبران كبري وجلج خطاياه
الكثرية؟
ّ
اللبنانية
احلكومة
ه
تتوج
أن
سوى
حل
من
ليس
ّ
ّ
السورية بفتح
احلكومة
مع
والتباحث
سوريا
حنو
ّ
احلدود وعودة النازحني السوريني إىل بالدهم،
املشرقية ،وهذا وحده
والعمل على حنت السوق
ّ
كاف خلالصنا أمجعني.

أمني حطيط

منذ ان انتصرت أمريكا يف احلرب العاملية
الثانية،سارعت إىل فرض شبهوصاية واحتالل واقعي
على أوروباوسعت إىل اهليمنة على كل املعمورة
ونصبت نفسها قائدة للعامل،معتقدة ان «اهلل
اختارها لتقوم بهذه الوظيفة» من اجل « نشر احلرية
والدميقراطية «بني الدول والشعوب،ورفعت شعار
«حقوق األنسان « إىل احلد الذي أجازت لنفسها ان
تتدخل وتعاقب كل من تتهمه بانه خرق هذه املبادئ
وأهدر سالمة او كرامة مواطنيه .متناسيةأنها دولة
ب واإلبادة
قامت يف األصلعلى الفتل واالغتصا 
والتهجري..
ومن املفيد التذكري هنا ان ما يطلق عليه اليوم اسم
الواليات املتحدة األمريكية هي نتاج عمليات متالحقة
بدأت بعد اكتشاف األرض بهجرة األوربيني البيض
اليها،وانتهت بإقامة الدولة احلالية بعد اإلبادة اليت
تعرض هلا سكان البالد األصليني (أمسوهم اهلنود
احلمر ظنا منهم بان األرض املكتشفة هي اهلند ذات
السكان ذوي البشرة اليت متيل إىل احلمرة) إبادة
رافقها نقل او استقدام افارقة من ذوي البشرة
السمراء او السوداء ليكونوا عماال وخدما هلم يف
مزارعهم وحقوهلم .وهكذا نشأت الشخصية األمريكية
وجتذرت فيها النزعةالعنصرية اليت جتعل من األبيض
سيدا واألسود عبدا واألمحر شخصا ال يستحقاحلياة
 .وان اهم وأخطر ما يف الشخصية األمريكية
نزعتان داخلية قائمة على العنصرية والتمييز
بني املواطنني،وفوقية تسلطية قائمة على النزعة
االستعمارية واهليمنة على الشعوب والدول األجنبية.
نزعتان حتكمتا بسلوك أمريكا منذ نشأتها وال زالتا
تتحكمان بسياستها وسلوكها داخلياوخارجيا.
بيد ان سياسة التمييز العنصري يف الداخل كانت
تواجه بني احلقبة واحلقبة باحتجاجات وأعمال رفض
تصل إىل حدود الثورة وتتوصل يف بعض األحيان
إىل انتزاع قدر من احلقوق لغري البيض لكنها مل
تصل حتى اليوم إىل انتزاع احلق باملساواة بني
املواطنني وبقي التمييز العنصري قائما رغم تشدق
حكومة الواليات املتحدة األمريكية حبقوق األنسان
وعلى سبيل املثال جند ان السود الذين يصل
عددهم اليوم يف أمريكاإىل  18السكان ليس هلم
يف الوظائف العامة أكثر من  120وليس هلمأال 2من
 100من جملس الشيوخ و 10%من النواب .أمااألخطر
فليس ما يظهر يف الوظائف أمنا ما يكمن يف نفوس
البيض ضد السود من نظرة فوقية و ازدراء و اتهام
بالكسل و البالهة ما جيعل العالقة بني الطرفني
غري ودية و غري سليمة يف اكثر األحيانو اكثر ما
جتلى مؤخرا منوذجعن هذا األمر ما جاء على لسان 
ب عندما كال االتهامات و التشنيع ضد أوباماو
ترام 
سلوكه و هو سلفه يف رئاسة الدولة و هي اتهامات
تنضح منها العنصرية بأبشع صورها .أما املثل
األخري األبشع الراهن للعنصرية األمريكية فقد ظهر
يف الوحشية اليت اقدم فيها شرطي ابيض على خنق
مواطن اسود حتى املوت يف مشهد شديد اإليالم
مثري لالسى و احلزن املصحوب بالغضب واالستنكار
رفضا هلذه الوحشية .
ويف مفعول تراكمي أدت جرمية الشرطي األبيض
إىل إطالق موجة مناالحتجاجات الشعبية ضد التمييز
العنصري وضد أداء السلطات احمللية واملركزية اليت
كان فريوس كورونا قد فضح عجزها وتقصريها
واظهر وهن النظام الصحي املعتمد يف أمريكا فضال
عن اخلفة والسطحية اليت عاجل بها املسؤولون
بدءا من ترامب،الوباء على صعيد أمريكا كلها ما
أدىإىلإصابةما يكاد يالمس املليوني شخص من
أصل 6ماليني مصاب يف كل العامل ووفاة أكثر
من  100ألف من أصل  370يف كل العامل.وبات
السؤال املطروح األن هل يتحولجورج فلويد (املواطن
من أصل أفريقي الذي خنقه الشرطي األبيض) إىل
بوعزيزي أمريكا وتتحول مدينة منيابوليس األمريكية
إىل مهد للربيع األمريكي كما كانت مدينة سيدي
ي وظهر انه
بوزيد التونسية مهدا ملا امسيربيع عرب 
احلريق العربي؟ سؤال جدير بالطرح واالهتمام خاصة
إذا عرجنا على أكثر من ملف وموضوع تتخبط فيه
أمريكاوحتصد منها نتائج سلبية.
بالعودة إىل واقع احلال األمريكي دوليا فأننا جند
ان أمريكا تعاني اليوم من فشل وإخفاق وهزائم يف
اخلارج ال حتجبها املكابرة وال ميكن ألعالم او حرب
نفسية إخفاؤها ،وتعاني من صعوبات يف الداخل ال
ميكن الحد ان يتجاوزها وال ميكن ملليارات الدوالرات
اليت سلبتها ن اخلليج ان حتجبها ،فاذا مجع حصاد
اخلارج السيئ إىلأوضاع الداخل السلبية كان من
املنطقي ان يطرح السؤال امللح «أمريكا إىل أين؟»
وكيف سيكون وضعها كدولة متحدة وكيف سيكون

موقعها يف العامل؟ ألنه من الطبيعي ان يفكر املراقب
بان اهلزائم واالضطرابات البد ان تلقي بظلها الثقيل
على الكيان ودوره هلذا يربر طرح السؤال حول مصري
أمريكا الذي بات حتت عالمة استفهام؟
قبل اإلجابة نعود للتوقف عند اهلزائم األمريكية
يف اخلارج واليت تسببت يف تأكل اهليبة األمريكية
وتراجع قوة الردع األمريكي نتيجة فشل أمريكا
يف أكثر من ملف يف طليعتها عدوانها على دول
ق وسورية
ط خاصة العرا 
وشعوب الشرق األوس 
واليمن ،وعجزها رغم احلروب املتعددة األنواع اليت
شنتها وتشنها من عسكرية إىل إرهابية إىل نفسية
إىل اقتصادية وسياسية ،رغم كل ذلك مل تستطع
أسقاط حمور املقاومة الذي وجه هلا مؤخرا صفعة
قاسية يف قاعدة عني األسدصفعة أنزلتها صواريخ
إيران البالستية ،وركلة مؤملة يف فنزويال محلتها
ناقالت النفط اإليراني .صفعة وركلة كانت قد
سبقتهما سلسلة من اهلزائم امليدانية بدءا من حرب
ن وصوال إىل سورية واليمن ومرورا
 2006يف لبنا 
بالعراق حبيث باتت أمريكا تضع يف راس أولوياتها
اليوم البحث عن انسحاب امن من املنطقة حيفظ ماء
الوجه.
ني فان أمريكا حتصد مزيدا من
أما على اجلبهة معالص 
اإلخفاق مع كل موقف تطلقه مهددة الصني بشي ما،
وبات من املسلم به ان الصني تفعل وتتقدم وان
ل أالحامال
أمريكا تصرخ وترتاجع ولن يكون املستقب 
ألخبار اشد سوءا ألمريكا مما مضى على الصعيد 
االقتصادي وسيكون امر وأدهى إذا فكرت أمريكا
باملواجهة العسكرية حيث يؤكد اخلرباء األمريكيون
ان هزمية اسرتاتيجية عظيمة تنتظر أمريكا إذا حاربت
الصني عسكريا.
وعلى صعيد العالقات معروسيا فقد بات من املتوافق
عليه ان كل احلصار والتهميش الذي فرضته أمريكا
على روسيا ذهب أدراج الرياح مع تقدم األخرية
من الباب السوري لتحتل موقعا متقدما على الساحة
الدولية مكنها وبدون خوف من ان متارس حق الفيتو
ن دون خشية من أمريكا كما مكنها من
يفجملس األم 
تقديم املساعدة العسكرية للحكومة السورية ألفشال
العدوان اإلرهابي عليها املدعوم أمريكيا.
يبقى ان نذكر حبال العزلة الدولية اليت أوقعت
أمريكا -ترامب نفسها فيها خبروجها من أكثر اتفاق
او معاهدة دولية وتنكرها لقرارات جملس األمن
وتصرفها خالفا لقواعد الدولي العام.
أما يف الداخل فان اهم واخطر ما تواجهه أمريكا
االن هو تلك االضطرابات اليت نرى ان اطالق اسم
«الربيع األمريكي» عليها اسوه بالتسمية األمريكية
ملا حصل يف الشرق األوسط و امسي بـ «الربيع
العربي» هي تسمية معقولة ،هذه االضطرابات اليت
تكاد تالمس الثورة واليت يرافقها النهب واإلحراق
والسرقة والقتل واليت متددت اآلن خارج مينيابوليس
لتصل إىل  19والية و الزالت قيد التوسع إىل درجة
التخوف من مشوهلا كل الواليات األمريكية ال 50
ما شكل خطرا جديا باتت احلكومة األمريكية ختشاه
فعليا جعلها تلجا إىل فرض إعالن التعبئة يف بعض
الواليات واالستعانة باحلرس الوطين واجليش يف
واليات أخرى ،وباتت كلها تشكل نذر شؤم على
أمريكا ال يعرف إىلأين ستودي بالنظام األمريكي
الذي يعاني كثريا أمام تراجع االقتصاد وتفشي 
البطالة وإفالس الشركات واشتداد الغضبالشعيب
دون ان ننسى وجود نزعات انفصالية لدى بعض
الواليات.
ان تراكم هزائم اخلارج خاصة بوجه حمور املقاومة
والصني وروسيا كما تقدم ،مع التخبط والفشل يف
الداخل واملعرب عنه بالفشل يف معاجلة ازمه كورونا
وتفشي البطالة إىل حد بات فيه  40مليون أمريكي
عاطا عن العمل وإفالس شركات وأقفال أخرى مبا ينذر
بوضع اقتصادي صعب يفاقم العثرات االجتماعية ثم
انفجار الغضب الشعيب إىل حد الوصول إىلالبيت
األبيض واجتياز احلاجزاألمين األول أمامه ما اقلق
ترامب ودفعه إىل االختباء يف طوابق حتت األرض
وغموض الرؤية يف معاجلة األحداث ،كلها مسائل
تربر السؤال هل ان كيان الواليات املتحدة األمريكية
يف خطر؟ وهل ان وحدتها مهددة؟ وهل سيتأثر
موقعها دوليا بكل هذ األحداث؟
أسئلة جدية ال بد من طرحهايف ظل ما نسمع ونقرأ
ونراقب؟ ويضاف السؤال اآلخر هل ستشرب أمريكا
من كاس ربيعي أمريكي خاص بها كما سقت شعوب
الشرق األوسط مما أمسته ربيعا وكان حريقا التهم
األخضر واليابس؟  ...وعلى أي حال ان أمريكا بعد
اهلزائم اخلارجية واالنفجارات والعثرات الداخلية لن
تكون هي أمريكا اليت تسيطر على العامل هذا إذا
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مـقاالت وتـحقيقات

أرض األحرار وموطن الشجعان :جتربة اجتماعية فاشلة بعد إدلب وسوريا ..إردوغان يتحدى بوتني يف ليبيا
علي عواد
لألمريكيني
حيلو
ُ
اجلمل
اختصار
وإعادة
الطويلة،
تسمية األشياء حتى
السيئة منها على
حنو لطيف .يف أحيان
كثرية ،يشار إىل
الكلمات «احلساسة»
من دون البوح بها
فعليًا .كلمة «زجني
على
»Negro
ــ
سبيل املثال ،رغم
ما حتمله من فظاعة
وتاريخ ظامل حبق
ذوي
املواطنني
األفريقية
األصول
يف الواليات املتحدة،
يومأ إليها يف اإلعالم
واجملتمع األمريكي
بـ» »The N wordأي

حـسن مـحلي

شهدت الساحة الليبية خالل األسابيع الثالثة
تطورات مثرية ،أهمها االنتصارات
املاضية
ّ
اليت ّ
حققتها الفصائل املوالية حلكومة الوفاق،
املدعومة من الرئيس الرتكي رجب طيب
إردوغان.
وفسرت املعلومات هذه االنتصارات بالدعم
ّ
الرتكي املباشر والكبري برًا وجوًا وحبرًا ،مع
ّ
مسلحي الفصائل اإلرهابية
نقل اآلالف من
من إدلب ،وإىل جوارها إسطنبول ،ومنها إىل
ليبيا ،باعرتاف إردوغان نفسه.
وجاء اتصال الرئيس إردوغان بالرئيس
األمريكي دونالد ترامب ( 23أيار/مايو) ليثري
العديد من التساؤالت ،بعد املعلومات اليت
قالت إن إردوغان استنجد برتامب ضد حليفه
يف سوريا الرئيس بوتني ،مع االدعاءات
األمريكية حول انتقال طائرات روسية من
سوريا إىل ليبيا لدعم قوات خليفة حفرت.

«إنه يدعى الحُـلم األمريكي ،ألنه عليك أن تكون نائماً لتصدّقه» (أ ف ب )

كلمة  .Nهكذاُ ،يفكر املشاهد يف الكلمة السيئة
الذكر من دون أن يكون قد مسعها مباشرة،
يف حماولة تنم عن خجل حملو ذكرى استعباد
السيد األبيض .على
األشخاص السود على يد
ّ
هذا النهج ،حياول مستشار األمن القومي للبيت
األبيض ،روبرت أوبراين ،خالل مقابلة على شبكة
يوجه سردًا خللفية ما جيري
«سي أن أن» ،أن
ّ
من احتجاجات يف بالده ،بالقول إن العنصرية
ليست موجودة يف النظام األمريكي ،بل إن بعض
«التفاحات الفاسدة (عناصر) داخل الشرطة هي
عنصرية».
من غري املمكن فهم الزلزال الذي وقع يف
الواليات املتحدة من دون العودة إىل  25أيار/
مايو املاضي .ذلك اليوم ،كانت امرأة بيضاء
تدعى آميي كوبر تتنزه بصحبة كلب هلا من دون
رسن ،يف حديقة سنرتال بارك يف نيويورك .خالل
جتول كوبر ،التفت إليها موظف يف احلديقة يدعى
ّ
كريس كوبر (من العائلة نفسها) وهو من أصول
أفريقية .طلب كوبر منها التقيد بقوانني احلديقة
وربط الكلب الذي متلكه برسن .استشاطت املرأة
وهددت كريس بأنها ستتصل بالشرطة
غضبًا،
ّ
ً
يهدد حياتها
البشرة
أسود
ال
رج
أن
وتبلغهم
ّ
وحياة كلبها.
كل ذلك ّ
مت تصويره ،وانتشر على كل منصات
التواصل .هذه احلادثة أشعلت الغضب يف
جمتمع املواطنني السود ،إذ كشفت بوضوح أن
املواطنني البيض على علم بأن الشرطة تعامل
ذوي البشرة السمراء بعنف ،وهي لن تهتم
بالبحث يف حقيقة ما جرى معهم ،بل ستستمع
إىل كالم البيض.
تلك احلادثة كشفت أيضًا عن خوف املواطنني
السود من الشرطة ،ملا هلا من تاريخ قمعي
ووحشي يف التعامل معهم .وعلى رغم طرد
آميي من عملها ومصادرة كلبها ،فإن الشارع
كان يغلي ،ولكن ليس إىل حدود االنفجار .غري
أن يوم  25أيار نفسه كان حيمل حادثة صادمة
أخرى ،هي خنق وقتل مواطن أسود يدعى جورج
فلويد ،بعد أن وضع شرطي أبيض رجله على
رقبته قرابة تسع دقائق خالل عملية اعتقال من
دون مقاومة .وعلى رغم أن احلادثة مت تصويرها
يف فيديو ،فإنها مل تنتشر على النحو الكايف
ً
بداية ،بسبب احلادثة األوىل مع آميي.
بعد يوم واحد على خنق فلويد وقتله ،انفجر
الشارع ،وصارت كلماته األخرية« :ال أستطيع
التنفس» شعار االحتجاجات .الغضب عارم:
مواطنون من كل األعراق نزلوا إىل الشارع ،لقد
رأوا العنصرية بأبشع صورها أمامهم ،خصوصًا
أن احلادثتني خلصتا معاناة املواطنني السود،
يف يوم واحد .يضاف إىل ذلك تسجيل حنو 40
مليون مواطن أنهم أصبحوا متعطلني عن العمل
حديثًا بسبب وباء كورونا .تلك األحداث جمتمعة
خلقت املشهد الذي نراه اليوم .ولعل أفضل من
وصف ما جيري هو الربوفيسور كورنل وست ،من
جامعة برينستون ،خالل مقابلة صادمة له على

«سي أن أن» ،قال فيها« :نشاهد فشل أمريكا
كتجربة اجتماعية ،وما أقصده أن تاريخ السود يف
أمريكا منذ أكثر من  200عام يشهد على فشل
النظام الرأمسالي األمريكي يف إيصال قيمه اليت
يتغنى بها ،مثل العدالة واحلقوق وحرية األفراد،
إىل مجيع مواطنيه بالتساوي».
وأضاف وست« :إن ثقافة هذه البالد بات حيركها
سوق املبيعات .كل شيء للبيع هنا ،كل شخص
كذلك .هذا ال يؤمن أي تغذية هلدف أو معنى
حلياة أي شخص هنا .هذا فشل لإلمرباطورية
األمريكية وعلى املستويات كافة .لقد حذرنا
مارتن لوثر كينغ ،كأنه يقول لنا اليوم :لقد
حدثتكم عن العسكرتاريا ،وعن الفقر واألفكار
املادية والعنصرية بكل صورها» .وأكمل« :يبدو
أن النظام غري قادر على تصحيح نفسه ،لقد
جربنا وجوهًا سوداء يف مراكز القرار العليا يف
هذه البالد ،ماذا فعل احلزب الدميوقراطي؟ لقد
ولدت حركة حياة السود مهمة حتت كنف رئيس
ومدع عام ورئيس لألمن الداخلي وكلهم من
دولة
ٍ
البشرة السوداء .كلهم مل يستطيعوا جعل النظام
يقدم اإلصالحات اليت حيتاج إليها جمتمع السود
واألعراق األخرى .اليوم لدينا فاشي جديد جيلس
يف البيت األبيض ،يرى املتظاهرين لصوصًا ،يف
يبجل ظهور مجاعات مؤيدة له بالسالح».
حني ّ
أما اإلعالم األمريكي ،فينقسم اليوم يف مقاربته
املقربة من
األزمة ،إذ تعتمد شبكة «فوكس نيوز»
ّ
الرئيس دونالد ترامب واحلزب اجلمهوري السرد
الذي حياول متريره أوبراين ،أي إنها جمرد مشكلة
لدى بعض العناصر من الشرطة العنصريني وميكن
التخلص منها عرب إصالحات .غري أن ترامب ذهب
ٍ
حدود خطرية ،عندما قال خالل
باألمر بعيدًا وإىل
تغريدة على «تويرت»« :عندما تبدأ أعمال النهب،
يبدأ إطالق الرصاص» .هذه اجلملة بالتحديد تعود
إىل  ،1967وهي صادرة عن قائد شرطة ميامي
والرت هيدلي ،املعروف بكرهه السود ،وقد جلبت
غضب الصحف ومجاعات حقوق اإلنسان حينذاك
ضده.
املقرب من احلزب الدميوقراطي،
اإلعالم
أما
ّ
مثل «سي أن أن» ،فيحاول توجيه االنتفاضة
احلالية إىل انتفاضة يف وجه الرئيس ،تبدو خجولة
أمام عمليات النهب أمام الكامريات يف بعض
األحيان.
يف النتيجة ،ما جيري اليوم هو انفجار لعجز
حتمل نظام قائم على
املواطنني السود عن
ّ
التمييز العرقي وكاره لـ»الغريب» عنه .اجملتمع
هو أفراد جيمعهم عقد اجتماعي ،يتفق اجلميع فيه
على ما هلم من حقوق وواجبات ،غري أن رؤية فئة
معينة من اجملتمع ،أن هذا العقد الذي وافقت
ّ
عليه ال يؤتي مثاره إال على الفئة األخرى ،سيدفع
بهؤالء حتمًا إىل اخلروج منه.
قال جورج كارلني ذات يوم ،وهو من أشهر
مؤدي الكوميديا السوداء على املسرح« ،إنه
ّ
يدعى ُ
احللم األمريكي ،ألن عليك أن تكون نائمًا
لتصدقه».
ّ

وجاء تأكيد الرئيس إردوغان ( 27أيار/مايو)
وإصراره على املوقف الرتكي يف ليبيا ،ليحمل
يف طياته املعاني الرئيسية لسياسة أنقرة يف
ليبيا ،وعربها يف الشمال األفريقي بأكمله.
وقال إردوغان« :إن الذين يقولون لنا ماذا
تفعلون يف سوريا وإدلب وليبيا! سوف نريهم
قريبًا ماذا نفعل وسنفعل».
وجاء االحتفال بالذكرى  467لفتح القسطنطينية
(إسطنبول) يف  29أيار/مايو ليعكس املعاني
احلقيقية ألقوال الرئيس إردوغان ،إذ متت
تالوة سورة الفتح خالل هذا االحتفال الذي
أقيم يف متحف آيا صوفيا ،الذي كان كنيسة،
فحوهلا حممد الفاتح إىل جامع ،ثم أصبحت
ّ
متحفًا يف األول من شباط/فرباير  1935يف
عهد أتاتورك.
ومن املتوقع أن ترى العواصم الغربية يف
موقف إردوغان استفزازًا تارخييًا هلا ،كما سرتى
الدول اليت تدعم خليفة حفرت ،وهي السعودية
ومصر واإلمارات والسودان واألردن ،يف كالمه
عن ليبيا ،حتديًا واضحًا وصرحيًا هلا ولكل من
يعرقل مشاريعه هناك ،مبعنى أن إردوغان،
ومعه قطر ،ضد هذه الدول اخلمس اليت يبدو
أنها ليست على مستوى التحديات الرتكية
اليت ستطاهلا بشكل أو بآخر ،وهو ما نفهمه
من كالم إردوغان الذي قال« :يف الذكرى
 500لفتح إسطنبول ( ،)2053سوف حنيي كل
ذكرياتنا التارخيية اليت تليق بأجدادنا».
أما االستنجاد الرتكي بأمريكا ،وإن كان صحيحًا،
فاهلدف األهم منه هو «تلقني» الرئيس بوتني
الدرس الالزم ،ملنعه من سياسات «اإلحراج
واملضايقات» لرتكيا يف سوريا وإدلب ،اليت
تستمر فيها احلشودات العسكرية الرتكية
الكبرية.
كما يبدو واضحًا أن الرئيس إردوغان ،ال من
خالل حواره مع ترامب فقط ،بل أيضًا من خالل
اإلشارات اليت يبعثها سرًا وعلنًا إىل فرنسا
وأملانيا وإيطاليا ،لن يرتك ،وإن استطاع،
ليبيا للروس ،كما أنه يسعى إىل أن يكون له
موطئ قدم أبدي يف ليبيا.
وتتحدث املعلومات هنا عن إقامة قاعدة تركية،
ّ
ورمبا مع األمريكيني ،يف مطار الوطية غرب
ليبيا ،وبدعم مباشر أو غري مباشر من تونس.
وجاء قرار أنقرة بإعالن الساحل الرتكي على
البحر األسود وقرب احلدود الرتكية مع بلغاريا
منطقة عسكرية ممنوع االقرتاب منها ،كإشارة
مهمة على أن شيئًا ما سيحدث قريبًا يف هذا
البحر ،كما هو احلال يف األبيض املتوسط.
وحتدثت املعلومات أيضًا عن مباحثات تركية-
أمريكية لبناء قاعدة مشرتكة يف املنطقة ،وهو
ما سيزعج روسيا اليت تسعى واشنطن إىل
إحراجها ،عرب مساعيها لبناء قاعدة حبرية هلا

قرب املوانئ الرومانية يف البحر األسود ،الذي
شهد توترًا جديًا ( 29أيار/مايو) عندما اعرتضت
طائرات روسية طائرة جتسس أمريكية يف
املنطقة.
ويتزامن كل ذلك مع قرار أنقرة املفاجئ
بسحب سفينة البحث والتنقيب عن الغاز
والبرتول ،وامسها «فاتح» ،من جوار قربص،
وإرساهلا إىل البحر األسود يوم االحتفال بفتح
إسطنبول.
ويراهن الرئيس إردوغان من خالل كل هذه
املعطيات على حنكته ومهارته يف التوفيق
بني التكتيك واالسرتاتيجية يف جممل حساباته
اخلارجية ،كما يراهن على نقاط الضعف يف
عالقاته مع اآلخرين ،كما هو احلال اآلن مع
روسيا اليت تعاني من سلسلة من املشاكل
يف عالقاتها مع الغرب ،وفق قناعات األوساط
احلاكمة يف أنقرة.

ويدفع ذلك الرئيس إردوغان إىل مواجهة
الضغوط الروسية يف إدلب وسوريا عمومًا،
تارة بالتحالف مع أوكرانيا ،وتارة باالستنجاد
بالرئيس ترامب ،وتارة أخرى باحلديث عن
إلغاء صفقة «أس  ،»400 -وأخريًا مع إشارات
املصاحلة مع «إسرائيل» ،وهو ما سيغيرّ من
برمتها يف املنطقة ،إن كانت
موازين القوى ّ
تكتيكية أو اسرتاتيجية.
وما على إردوغان يف مثل هذه احلالة إال أن
يرضي اإلسالميني العرب املوالني له ،مبن
فيهم محاس وأمثاهلا« ،بضروريات الصداقة»
مع «إسرائيل» ،اليت يتم نقل البرتول الكردي
العراقي إليها عرب املوانئ الرتكية ،لكسب
ود تل أبيب أكثر من دول «صفقة القرن»
األمريكية اليت يسعى الرئيس ترامب إىل جر
تركيا إليها.
وقد حتمل األيام القليلة القادمة إشارات عملية
ومهمة يف هذا االجتاه ،ولكن بعد أن نرى :هل
ّ
ستوفق أنقرة بني حتالفها مع أمريكا يف ليبيا
وخالفها معها يف شرق الفرات؟ وكيف؟
ستحسم اإلجابة على هذا التساؤل الكثري من
األمور االسرتاتيجية ،بعد أن فشلت التكتيكات
يف وضع النقاط على احلروف يف الكثري من
القضايا يف سوريا ،وعربها يف املنطقة،
مبا يف ذلك الدور اإليراني يف سوريا،
وأحاديث املساومات والصفقات والرهانات
الروسية  -الرتكية  -اإلسرائيلية  -األمريكية،
بانعكاساتها على موازين القوى الداخلية يف
سوريا ،فمع سيناريوهات املستقبل السوري،
وبعد التطورات احملتملة اليت يراهن الكثريون
عليها بعد تطبيق قانون «سيزر» ،بات واضحًا
أن الصيف القادم سيكون ساخنًا بالنسبة إىل
اجلميع ،ولكن يف سوريا أو ً
ال ،وليبيا ثانيًا.
وقد استنفر الرئيس إردوغان كل إمكانياته
لتحقيق كل أهدافه ،ألنه يرى يف ذلك ضمانة
لفرض سياساته ،ليس يف الداخل فقط ،بل
على املنطقة العربية والشمال أيضًا ،وبعد
ذلك العمق األفريقي الذي تهتم أنقرة بدوله
بشكل خاص ،فقد زار الرئيس إردوغان خالل
السنوات األخرية ،وبشكل خاص بعد «الربيع
العربي» ،مجيع الدول األفريقية ،واستقبل
معظم رؤسائها يف تركيا ،وأقام عالقات
جيدة معها ،وفتح السفارات الرتكية يف معظم
عواصمها ،وخصوصًا تلك اليت متلك طاقات
وإمكانيات اسرتاتيجية ،سياسية وعسكرية
وأمنية واقتصادية وجتارية ومالية.
شبه البعض االنفتاح الرتكي على القارة
وقد َّ
السوداء باالنفتاح اإلسرائيلي على أفريقيا،
أو ً
ال بعد قيام «إسرائيل» ،ويف املرحلة التالية
بعد حرب حزيران/يونيو  ،1967وأخريًا بعد
اتفاق كامب ديفيد ،عندما قالت تل أبيب
للدول املذكورة« :ها قد تصاحلنا مع العرب،
فتعالوا نعمل معًا».
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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

حرب املالكني واملستأجرين :أمريكا يف فوضى :ترامب يتهم «معاداة الفاشية» باإلرهاب

األسـوأ لـم يـأت بـعد
رحيل دندش

يومًا بعد آخر ،تكرب الئحة املستأجرين الذين باتوا بال مأوى بعدما عجزوا
عن دفع بدالت اإلجيارات ،فيما تكرب من الطرف اآلخر الئحة إنذارات
اإلخالء اليت باشر بها املالكون يف مواجهة املستأجرين .هذه «احلرب»
اليت بدأت تظهر إىل العلن مؤخرًا ،ال تزال خارج حسابات الدولة اليت
تتعامل مع املسألة على قاعدة تأجيل اخلالف ال ّ
حله.
جمددًا ،عادت حكاية املالكني واملستأجرين .العودة ،هذه املرة،
ليست من باب قانون االجيارات ،بل من الباب الذي فتحته األزمة
االقتصادية مؤخرًا ،لناحية توتر العالقة بني الطرفني ،بعدما بات
املستأجرون عاجزين عن تسديد إجيارات البيوت اليت يسكنونها .بعد
سبعة أشهر من عمر التدهور االقتصادي ،عادت حكاية إبريق الزيت
بني الطرفني ،وهذه املرة كانت شاملة ،إذ مل تقتصر على العاصمة
بريوت ،بل طالت مناطق كثرية مل يعد املستأجرون فيها قادرين على
دفع اإلجيارات اليت كانت حتى ما قبل التعبئة العامة مقدورًا عليها.
مع ذلك ،تبقى احلصة األكرب لبريوت ،حيث  %50من السكان حيملون
صفة مستأجرين ،ما يضع نصف السكان أمام سيناريوات ليس أقلها
التشرد .ومع بداية شهر جديد واستحقاق بدل جديد لإلجيار ،باشر مالكو
ّ
«وفر» بعض املستأجرين
العقارات بـ»حترير» إنذارات اإلخالء ،فيما
على هؤالء عناء اإلنذار ،فرتكوا البيوت اليت يسكنونها وانتقلوا للعيش
مع عائالتهم وأقاربهم .مع ذلك ،تبقى هذه الفئة أقلية ،يف مقابل
الفئة اليت «تتلقى يوميًا إنذارات إخالء ،حيث تردنا يوميًا اتصاالت من
مهددين باإلخالء ،وبعضهم جرى إخالؤهم تعسفيًا وبالقوة
مستأجرين
ّ
إذن قضائي» ،حبسب الباحثة
دون
من
البلدية
شرطة
أو
الدرك
مبؤازرة
ٍ
املدينية يف «استوديو أشغال ،مرصد السكن» نادين بكداش .وهي
توضح لـ»األخبار» أن الشكاوى تراوح بني ما يتعلق برتاكم بدالت اإلجيار
يصر مالكون كثر على تقاضي بدل
وأخرى تتعلق بـ»عملة» البدل ،حيث
ّ
اإلجيار بالدوالر أو ما يوازيه باللرية .ويف هذا اإلطار ،تروي قصصًا
حتدث كل يوم ،منها قصة «مستأجر يف منطقة اجلناح هرب من املنزل
يهدده بإخالء املنزل» ،و»مستأجرة يف منطقة
لئال يواجه املالك الذي ّ
الدورة اعتدى املالك عليها بالضرب» و»ثالث يف حارة حريك انتقل مع
أمنه له رب عمله ،بعدما أخرجه املالك
زوجته وطفله للعيش يف كاراج ّ
من البيت الذي كان يعيش فيه».
ٍ
بكارثة اجتماعية .لكنها ليست كارثة املستأجرين
القصص كثرية ،وتنذر
فقط ،بل كثري من املالكني أيضًا ممن ال ميلكون مورد رزق آخر غري تلك
البيوت ،فيما تقف الدولة متفرجة على الطرفني من دون تدخل تشريعي
واضح حلمايتهما يف ظرف حرج يطال اجلميع .وهو ما يستدعي ،وفق
بكداش« ،تدخل كل من وزارات الشؤون االجتماعية واملالية والعدل
عرب تشريع خاص وسريع يف اجمللس النيابي ينظم العالقة بني املالكني
واملستأجرين يف هذا الظرف االستثنائي لئال يواجهوا مصريهم وحدهم،
ّ
ّ
مؤشر الرتفاع احلد األدنى لألجور أو
للتضخم أو
وربط اإلجيارات مبؤشر
املقدرة باللرية اللبنانية،
متوسط املداخيل يف القطاعني العام واخلاص
ّ
ّ
مبا يكفل محاية املالكني واملستأجرين معًا».
واألهم راهنًا ،وفق بكداش ،اتباع سياسة «صفر إخالء» وترمجة
ذلك بقوانني تربط أي إخالء بتأمني البديل وفقًا ملسؤولية الدولة
يف ضمان حق السكن وتأمينه ألصحاب احلاجة ،خصوصًا يف ظل
الشتاء وفرتات انتشار الوباء ،الفتة إىل أن االكتفاء بقانون تعليق
املهل الرقم  2020/160الصادر يف ( 2020/5/14يعلق سريان مجيع
املهل القانونية والقضائية والعقدية وذلك من تاريخ  ١٨تشرين أول
 ٢٠١٩حتى ٣٠متوز « )٢٠٢٠ال حيل املشكلة بل يؤجلها ،إذ إن القانون
ينطوي على تعليق بدالت اإلجيار أثناء التعبئة العامة على أن تبقى
مستحقة ،مستثنيًا بدالت اإلجيار القدمية فقط» .أكثر من ذلك ،القانون
تشوبه أيضًا ثغرات عديدة ،إذ «مل حيدد كيفية استحقاق البدالت،
وهل تستحق دفعة واحدة؟ وكيف سيتمكن ذوو الدخل احملدود من
تسديدها إذا ما استحقت دفعة واحدة بعد تاريخ انتهاء التعليق؟».
من هنا ،تشري بكداش إىل ضرورة التعاطي مع املوضوع جبدية أكثر،
وذلك يبدأ من مسؤولية البلديات يف وضع لوائح وفقًا ملعايري واضحة
يعولون على بدالت اإلجيار كمدخول شهري
وشفافة باملالكني الذين ّ
أساسي ،ليتم مشلهم يف خطتها املعنية بالدعم االقتصادي واملساعدة
االجتماعية الطارئة.
من جهته ،أشار رئيس نقابة مالكي العقارات واألبنية املؤجرة يف
لبنان ،باتريك رزق اهلل ،اىل أن التعليق قد يفاقم الوضع االقتصادي
الصعب لكثري من املالكني الذين يعتاش بعضهم فقط من إجيار العقار
ولديهم التزامات خالل فرتة التعليق .رزق اهلل لفت يف اتصال مع
«األخبار» اىل أن «املالكني خسروا بسبب هبوط سعر صرف اللرية
 %70من قيمة بدالت اإلجيار ،وإذا ما أضيف إليها معدل التضخم
وغالء املعيشة ،تصبح اخلسارة بنحو  .»%300وأشار اىل أن «املالك
يريد تأجري العقار وال يناسبه إغالق املنزل يف مثل هذه الظروف ،لكن
من غري املعقول أن يكون سعر صرف الدوالر أكثر من  4000لرية
ويتقاضى إجيار البيت على أساس سعر  .»1500ورغم «أننا ال نقبل
بتشريد املستأجرين ،إال أننا من جهة أخرى نرفض قطع أرزاق املالكني،
مبا ّ
يذكرنا مبأساة اإلجيارات القدمية» ،داعيًا اىل «عقد تفاهم رضائي
بني املالكني واملستأجرين ،لكل حالة على حدة ،بشأن قيمة اإلجيار،
واعتماد طريقة بالدفع عرب اجلدولة أو التقسيط».

نادين شلق
أكثر من  2500شخص جرى توقيفهم خالل عطلة نهاية األسبوع
يف الواليات املتحدة .االحتجاجات وأعمال العنف واملواجهات اليت
شهدها العديد من املدن األمريكية ،دفعت إىل نشر احلرس الوطين
ولكن ّ
كل ذلك مل مينع من
التجول.
يف أكثر من والية ،وفرض حظر
ّ
ّ
ٌ
رجل أسود ُقتل على
مواصلة االحتجاج ،فاألسباب ال تزال موجودة:
أيدي رجال شرطة بيض بطريقة عنيفة ،عملية حتمل الكثري من الرموز
واملعاني بالنسبة إىل فئة كبرية من اجملتمع األمريكيّ ،
واتهام بقتل
متعمد ال يشفي غليل املتظاهرين .ولكن وسط ّ
كل ذلك ،يبدو
غري
ّ
ضالته أو ّ
ّ
مشاعته ،وهي منظمة «أنتيفا»
أن دونالد ترامب وجد
ّ
املتطرفة اليت ّ
التحركات ،من دون
اتهمها بالوقوف وراء
اليسارية
ّ
ّ
حد تصنيفها بـ»منظمة إرهابية»...
دليل على ذلك ،وذهب إىل ّ
جمرد شعار أطلقه عرب إحدى تغريداته
تصنيف قد ال يعدو كونه
ّ
املتطرفني،
املستفزة ،يف سبيل استمالة األمريكيني اليمينيني
ّ
ّ
الذين ّ
تضررًا من نشاط هذه
ميثلون قاعدته االنتخابية ،واألكثر
ّ
املنظمة.
مل تنفع مقاربة إدارة دونالد ترامب ألحداث مينيابوليس سوى يف
تطور األوضاع يف اجتاه معاكس ملا تشتهيهُ .نشر «احلرس الوطين»
ّ
خالل اليومني املاضيني يف أكثر من والية ،فازداد الناس عنفًا يف
وجه ّ
التجول يف أكثر
كل من يضع شارة أمنية .صدر قرار حبظر
ّ
التحدي ومواصلة
من والية ــ بداية من مينيابوليس ــ فاختار الناس
ّ
احتجاجهم .صدر قرار باتهام الشرطي املسؤول عن مقتل جورج
فلويد بالقتل غري العمد ،فطالبت عائلته واملتظاهرون الغاضبون
بتوجيه تهمة بالقتل العمد...
النتيجة املباشرة :مواجهات يف أكثر من عشرين مدينة ،بينها لوس
أجنلس وشيكاغو وأتالنتا ،ونيويورك وداالس ،وفيالدلفيا .من
سياتل إىل نيويورك ،تظاهر عشرات اآلالف للمطالبة بتوجيه تهمة
القتل العمد ،وتوقيف آخرين يف قضية فلويد .وقعت املواجهات
احملتجني والشرطة ،وتواصل تكسري الواجهات الزجاجية
بني
ّ
سيارات ومراكز تابعة للشرطة ،كما ُن ّظمت تظاهرة
للمحال .أحرقت ّ
لساعات أمام البيت األبيض .وأصابت عدوى االحتجاجات جمموعة
كبرية من املدن ،بينها بوسطن ودنفر ودميوين وهيوسنت والس
فيغاس وممفيس وبورتالند...
ّ
تتوسع ،ترتفع املخاوف من الفوضى العارمة،
كلما كانت التظاهرات
ّ
ولذلك أعلن حاكم مينيسوتا ،تيم وولزّ ،
عامة لعناصر
أنه أمر بتعبئة ّ
احلرس البالغ عددهم  13ألفًا ،من أجل جَ
«لم مثريي الشغب الذين
ارتكبوا أعمال نهب وأضرموا النار» يف منطقة سانت بول يف
مينيابوليس ،يف خطوة غري مسبوقة منذ احلرب العاملية الثانية.
بل إن وولز ذهب أبعد من ذلك ،فأشار إىل أنه حبث مع البنتاغون
أن
قوات من اجليش ،فيما أوضحت صحيفة «نيويورك تاميز» ّ
نشر ّ
الشرطة العسكرية ُو ِ
تأهب بطلب من ترامب ،وهي
ضعت يف حال ّ
بدورها خطوة غري مسبوقة منذ عقود.
ال شيء ينزع فتيل التوتر ،لكن ال شيء مينع ترامب من مواصلة
مقاربته االستفزازية عرب نسب حالة الفلتان إىل «جمموعات من
املتطرف» ،خصوصًا ُ
املعادين للفاشية ،يف
اليسار الراديكالي
ّ
أن املشاغبني ينتمون إىل
الوقت الذي رأى فيه حاكم مينيسوتا ّ
بتفوق العرق األبيض .ترامب
خمربة ،ومجاعات تؤمن
جمموعات
ّ
ّ
ّ
ختطى اتهامه بإعالن تصنيف حركة «أنتيفا» املناهضة للفاشية
إعالن قد ال ّ
خيفف عنف املتظاهرين وغضبهم ،وعلى
بـ»اإلرهابية».
ٌ
األغلب لن ّ
يؤثر يف مسار التظاهرات ،على أنه من غري املؤكد هل
ّ
ولكنه قد يساعد الرئيس
هذه املنظمة ناشطة فع ًال يف االحتجاجات.
ّ
املؤلفة من األمريكيني
يف إيصال رسائل إىل قاعدته االنتخابية
املتطرفني الذين يرون يف املنظمة اليسارية
البيض واليمينيني
ّ
بد
خرب جزءًا كبريًا من حياتهم وأنشطتهم .وهنا ،ال ّ
عدوًا لطاملا ّ
املخرب للمناسبات اليت
أن «أنتيفا» معروفة بعملها
من اإلشارة إىل ّ
ّ
ّ
املتطرف ،وهي تستخدم جمموعة من األساليب من
ينظمها اليمني
ّ
أجل ذلك ،مبا فيها الصراخ والغناء ،وإنشاء سالسل بشرية من
املتطرف .وبعض أنشطتها
أجل منع مرور املتظاهرين من اليمني
ّ
قد يكون عرب وسائل التواصل االجتماعي ،كما قد ينشر عناصرها
ّ
معلومات شخصية عن خصومهمّ ،
يتمكنون من التسّبب
حتى إنهم قد
املتطرفني اليمينيني من أعماهلم بعد فضحهم عرب
يف طرد بعض
ّ
اإلنرتنت...
ّ
ضالته يف «أنتيفا» ،أو رمبا ميكن القول إنه وجد
إذًا ،وجد ترامب
الفرصة ساحنة أخريًا من أجل املضي قدمًا يف هذا التصنيف الذي
مرة ،منذ انتخابه؛ فتغريدته
كان قد أعلن ّ
نيته بشأنه أكثر من ّ
تكرر على لسان
إنه
بل
اجملال.
هذا
يف
ليست األوىل
أمر كان قد ّ
ٌ
سياسيني حمافظني آخرين ،مثل عضو جملس الشيوخ عن تكساس
تيد كروز .مع ذلك ،مل ّ
يتضح بعد هل تسعى إدارة ترامب جبدية
إىل إدراج «أنتيفا» يف هذا التصنيف عرب القنوات الرمسية ،إذ
ّ
سيتطلب ذلك التنسيق مع أجهزة احتادية ،من بينها وزارات األمن
الداخلي واخلزانة والعدل ،ووكالة االستخبارات املركزية ،ووكالة
استخبارات الدفاع ،إضافة إىل مكتب التحقيقات الفدرالية.
ّ
حتمل
لذلك ،من املشكوك فيه أن
تتمكن احلكومة الفيدرالية من ّ
عبء وصف «أنتيفا» كمجموعة إرهابية؛ ففي الوقت الذي يتحدث
ّ
احمللي» ،ال يوجد أي بند يف
فيه «قانون باتريوت» عن «اإلرهاب
ّ
يتعلق بتصنيف منظمات حملية إرهابية .بل إن
القانون الفيدرالي

يتحدث فقط عن اجلماعات اإلرهابية الدولية .ورغم
القانون املعين
ّ
ّ
يصنف مجاعات اإلرهاب
أن «باتريوت» ــــ الذي صدر عام  2001ــــ
ّ
احمللي اليت تنخرط يف أعمال عنف «عن طريق إخافة السكان
املدنيني ...للتأثري يف سياسة احلكومة» ،فإن تعريف «مكتب
ّ
احمللي
التحقيقات الفيدرالي» يشري منذ عام  2019إىل اإلرهاب
ّ
تتبنى األيديولوجيات
على أنه صادر عن األفراد واجلماعات «اليت
املتطرفة ذات الطبيعة السياسية أو الدينية أو االجتماعية أو
ّ
أن ترامب عندما طرح هذا
العرقية أو البيئية» .أكثر من ذلك ،يبدو ّ
االقرتاح ،منذ البداية ،مل يكن يدرك ّ
أنه حمدود باملنظمات الدولية
ّ
احمللية .لذا ،قد يقتصر إعالنه األخري على القيمة الرمزية ،أو يف
ال
حال صدر القرار فقد يكون عبارة عن أمر رئاسي ،خيدم عرب توجيه
مكتب التحقيقات الفيدرالي وغريه من منظمات إنفاذ القانون،
باجتاه حتديد األولوية يف التحقيق يف أنشطة اجملموعة .باختصار،
ميكن القول إن ترامب استسهل إطالق هذا التصنيف ملا حيمله من
احمللي» وصو ً
ّ
ال إىل كل ما يسمى الفئات
توسيع ملعايري «اإلرهاب
«املتطرفة» ،وهو ما ال ّ
ِ
املناهض إىل
يوفر إلدارته طريقة لتحويل
ّ
كبش فداء سياسي فقط ،بل فرصة أخرى إلعادة تركيز اخلوف
األمريكي على أهداف غري موجودة ،يف حني أن التهديدات احلقيقية
شن احلرب على اجملتمع املدني.
تواصل ّ
انتقادات ترامب البالغية حول اإلرهاب اليساري غري دقيقة،
أن «أنتيفا»
والتصنيف الذي ّ
هدد به دونه عقبات كثرية ،أوالها ّ
يتحدث عنها ال متلك هيكلية واضحة ومتماسكة ،وهو ما يطرح
اليت
ّ
أن هؤالء
تساؤالت عن معنى خطوته قانونيًا وتداعياتها .وثانيهاّ ،
املتطرفني» مسؤولون عن مقتل  %2من األمريكيني،
«اليساريني
ّ
املتطرفون اليمينيون  %74من
خالل العقد املاضي ،بينما ارتكب
ّ
جرائم القتل اليت تدخل يف إطار القتل ألسباب سياسية ،وهي
املتطرف.
مستويات منت فقط وسط موجة عاملية من النشاط اليميين
ّ
حيتجوا بقدر
للمشرعني ،ولدونالد ترامب ،أن
احملصلة ،ميكن
يف
ّ
ّ
ّ
التطرف اليميين
أن
ما يشاؤون على عنف «أنتيفا» ،لكن احلقيقة ّ
ّ
أكثر خطورة.

القاضي ابراهيم :سنواصل اخلوض يف ملفات الفساد
فإن اجلانب القضائي
على الرغم من اعالن الصرافني فك اضرابهمّ ،
املرتبط بهم مل ينته بعد ،وفق ما ّ
املدعي العام املالي القاضي
اكد ّ
علي ابراهيم الذي قال لـ «اجلمهورية»« :هذا امللف مستمر ولن
يتوقف ،واحلملة على املتالعبني بالعملة الوطنية ستتواصل حبزم
كلي وبال هوادة لردع املضاربات غري املشروعة بالدوالر ،واليت
ترتتب عليها انعكاسات شديدة السلبية على الدولة وكذلك على
املواطن».
ان امام النيابة العامة املالية ورشة عمل
ولفت القاضي ابراهيم اىل ّ
مكثفة يف هذه الفرتة ،يف سياق احلملة على الفساد ومكافحته.
مشريًا اىل ّ
انه سيبدأ حتقيقاته اعتبارًا من يوم غد الثلثاء ،يف
اجلانب املتعلق بهدر اموال الدولة ،يف ملف الفيول املغشوش.
وذلك بالتوازي مع حتضري سريع لإلستماع اىل كل املتعهدين يف كل
التعهدات اليت اجروها مع الدولة اللبنانية ،لتبيان مدى شفافيتها
ّ
ومدى انطباقها مع شروط النزاهة ،وكذلك تبيان مكامن اخللل اليت
تعرتيها ،على حساب مصلحة الدولة وماهلا العام.
ستتم تباعًا ،قال:
ان استدعاءات املتعهدين
وإذ اشار ابراهيم اىل ّ
ّ
«هذا ملف كبري جدًا ،وسأقاربه مبسؤولية وبوحي من ضمريي وحرصي
ان الغاية من هذه التحقيقات
على عدم ظلم احد ،مع التشديد على ّ
ليست التعامل مع كل املتعهدين كسلة واحدة ،بل الغاية االساس
مد يده على اموال الدولة ،وبالتالي هذا جيب ان
هي الفصل بني من ّ
ويعاقب قانونًا وينال جزاءه  ،وبني من التزم منهم بالقانون
يحُ اسب ُ
ومل ّ
خيل بالتزاماته ،ومل خيتلس املال العام او تسّبب بهدره».
وردًا على سؤال قال« :النيابة العامة املالية ستواصل اخلوض يف
ملفات الفساد اليت تقع ضمن نطاق صالحياتها واختصاصها .وحنن
يف هذا السياق قد بدأنا مسارًا يتناول ملفات الفساد املرتاكمة،
وسنكمل فيه بذات وترية العزم واالرادة والتصميم ،اليت انطلقنا
بها وفق األطر القضائية اخلالصة ،وصو ً
ال اىل حتقيق مصلحة الدولة
وصيانة كرامات الناس .وكما قلت ،لسنا يف وارد ان نظلم احدًا،
بل حتقيق العدالة ومصلحة الدولة واملواطنني».
يتعرض لضغوط سياسية حتمله على الرتاجع عن بعض
وعما اذا كان
ّ
ّ
امللفات ،قال القاضي ابراهيم« :ال توجد ضغوط سياسية ،ويف
علي واجيب وضمريي ،واعمل بهدوء
املبدأ انا انطلق بعملي مبا ميليه ّ
من دون اي مراعاة ألي اعتبارات مهما كانت ،سياسية او غري
سياسية .وسأستمر بتأدية واجيب إلحقاق احلق ،وال تهاون بذلك،
فليس يف قاموسي الرتاجع او الرضوخ لضغوط ايًا كان مصدرها،
وخيطئ من يعتقد ذلك .فأنا استند اىل جبل صلب اساسه إحقاق
العدالة ومصلحة البلد وكل اللبنانيني».
وتوجه القاضي ابراهيم عرب «اجلمهورية» اىل كل املواطنني قائال:
ّ
ّ
لتلقي شكاوى املواطنني وألي
«ان النيابة العامة املالية حاضرة
ّ
معلومة موثوقة مرتبطة باختالس اموال الدولة او هدرها ،وتأمل اال
يرتدد املواطنون بذلك».
ّ
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مفاجأة عكر :احلكومة تتبنى قانون «قيصر»؟ أطماع الشركات تقلّص املعروض :ال أزمة بنزين
يف خطوة ُمستغربة وخطريةّ ،
تولت
تنفيذها وزيرة الدفاع زينة عكر،
ُو ّزع قانون «قيصر» على الوزراء
يف جلسة احلكومة األخرية لـ «االطالع
عليه» .فهل من نية لتحويل القانون
األمريكي إىل مرسوم لبناني،
للمشاركة يف حصار سوريا امتثا ً
ال
لألوامر األمريكية؟
يضع الرئيس حسان دياب كل
ِ
«جيبته» الصغرية.
أسالفه يف
ّ
كل
للبصم على
يداه ممدودتان
ُ
ْ
ما مُيليه دفرت الشروط الدولي.
ْ
ِ
دشنتها قضية
وافرة،
األمثلة
العميل عامر الفاخوري وتهريبه من
لبنان ،بالتعاون مع حكومة دياب،
اليت شكرها الرئيس األمريكي
دونالد ترامب شخصيًا على ِ
ذلك،
من دون أن خيرج منها تعليق واحد

ميسم رزق

قرر دياب تأليف لجنة من اختصاصيني لتحديد مفاعيل هذا القانون
على لبنان! (هيثم املوسوي)

على الشكر .ومهما كان دور احلكومة يف قضية
ّ
للشك يف أن لواشنطن
الفاخوري ،مل يعد ِمن جمال
ِ
داخل جملس الوزراء .وهذه
«مجاعتها الضاغطة»
تعمل حاليًا على خياطة خطط اقتصادية
اجلماعة اليت َ
َ
يعد
 ماليةوفق املواصفات الدولية املطلوبة ،مل ُ
«تورطها» حمصورًا مبلف عميل أو خطط «إصالحية».
ّ
طي مبدأ النأي بالنفس،
فقد ّ
قررت هذه اجلماعة ّ
واستبداله بسخاء النفس مع األمريكيني إىل درجة
ّ
حصارهم
صفهم يف
أنها ُتريد أن تقتاد لبنان إىل
ِ
يّ
وتبن قانون «قيصر»
لسوريا ،باالمتثال ألوامرهم
اخلاص بالعقوبات الشديدة على سوريا!
فيوم اجلمعة املاضي ،ويف جلسة ِ
جملس الوزراء،
ّ
خارج
حط على طاولة احلكومة بند «غريب» من ِ
وزعتها نائبة رئيس
جدول األعمال .جمموعة أوراق ّ
احلكومة ،وزيرة الدفاع زينة عكر على زمالئها،
قيصر»
لنص «قانون
تتضمن الرتمجة العربية
َ
ّ
ّ
ً
طالبة منهم «االطالع عليه» ،ألن «على
األمريكي،
وقت ِ
ٍ
الحق» .وقالت عكر،
احلكومة أن ُتناقشه يف
حبسب ما نقل عنها زمالؤها« :يف حمادثاتي مع
السفرية األمريكية ،أبلغتين أنهم جادون يف تطبيق
القانون ،وكل من يتعامل مع سوريا سيكون عرضة
للعقوبات .وأنا أود أن ّ
تطلعوا على القانون ألن
بعض الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظرياتها
السورية .وحنن يف مفاوضات مع صندوق النقد،
نتعرض لعقوبات
وجيب أن نكون حذرين لكي ال
ّ
َ
حتدثت
تؤثر سلبًا على املفاوضات».
وقبل اجللسةّ ،
عكر إىل زميلها وزير الصناعة عماد حب اهلل يف
األمر ،متسائلة« :ماذا علينا أن نفعل؟ األمريكيون
بدأوا جس النبض» .وهذا احلديث سبقه أيضًا
نقاش بني عكر ورئيس احلكومة ،الذي بدوره
ِ
فقرر أن يكون القانون مادة
«األوامر»،
وصلته
ّ
وخاصة
للتداول بني الوزراء الختاذ قرار مشرتك،
ّ
وازنة .وحبسب
أن للبنان ِمن هذا القانون ّ
حصة ِ
ما علمت «األخبار» ،اتفق دياب وعكر على إطالق
يتحول
الوزراء على القانون ،لدراسته .هكذا،
ّ
قانون أمريكي إىل ورقة رمسية من أوراق الدولة
اللبنانيةُ ،يناقشه جملس الوزراء ،ال من أجل اختاذ
موقف سياسي منه ،بل كمادة قانونية كما لو ان
جملس النواب اللبنانية أصدره .وهنا ال بد من طرح
أكثر من سؤال:
وصلت إىل لبنان مراسلة رمسية من السفارة
هل َ
ُ
تطلب من احلكومة
األمريكية أو اإلدارة األمريكية
اللبنانية تطبيق القانون؟ أم أن بعض من هم يف
الرد على الدعوات ُ
املتتالية لالنفتاح
قرروا
ّ
احلكومة ّ
على سوريا ،رئة لبنان االقتصادية ،برفع ورقة
العقوبات وتركيع البالد؟
ِ
داخل احلكومة ،ينقل أكثر من مصدر وزاري
من
استغرابه خلطوة عكر يف الشكل ،من دون الدخول
النيات .واألكثر استغرابًا ،أن هذا القانون الذي
يف ّ
ال يعين حماصرة سوريا وحدها ،بل حماصرة لبنان
َ
معظم الوزراء! علمًا بأن احلديث عنه
أيضًا ،جيهله
يعود ألشهر ،ويف متنه تأكيد لـ»استهداف أي
شخصيات رمسية وسياسية وحزبية ورجال أعمال
تربطهم عالقات جتارية بالنظام السوري» .ومع أن
النص مل ِ
يأت على ذكر لبنان حرفيًا ،إال أن اللبناني
كان موقوفًا يف إيران) وهو عضو
نزار زكا (الذي َ
يف فريق «قيصر» ،قال منذ أيام لـ»العربية.نت»

إن « 4دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ
اعتبارًا من منتصف متوز وتستمر حتى نهاية آب
وتتضمن أمساء مسؤولني وشركات خاصة
املقبل،
ّ
يف سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا» ،فيما
تعرض «كل
ينص بشكل واضح على
القانون
ّ
ّ
شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري
أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا يف
قدموا الدعم العسكري
عالقات جتارية مع النظام أو ّ
واملالي والتقين».
احلركة السياسية باجتاه حتويل قانون احلصار على
سوريا إىل «مرسوم حكومي» مل تبدأ خبطوة وزيرة
الدفاع ،بل بتحريك ملف التهريب وضبط احلدود،
توسعت أطره من قبل الفريق الذي يدور
والذي
ّ
يف فلك احملور ُ
حد املناداة
املعادي للمقاومة إىل ّ
بتطبيق القرار  ١٧٠١على احلدود مع سوريا حبجة
«سد مزاريب الفساد» ،علمًا بأن املقصود به
إطباق اخلناق على سوريا واملشاركة يف جتويع
ِ
مصادر سياسية رفيعة
الشعب السوري ،كما تقول
املستوى يف فريق  8آذار .وتضيف املصادر أن
خطوة عكر  -دياب تثري استغراب بعض القوى
«ليس
السياسية املشاركة يف احلكومة .حتى اآلن
َ
هناك من قرار نهائي لكيفية مواجهة هذا األمر
ّ
من ِ
تكشف ما هو املقصود
داخل احلكومة ،بانتظار
ّ
يفضل فريق  8آذار التعامل معها ،حبسن
منها».
وخاصة أن
نية ،من باب التنبيه وأخذ العلم،
ّ
ّ
مؤسسات كثرية وعددًا من الوزارات لديها ّ
خط
مفتوح وتعامالت مع سوريا .أما «إذا اتضح أن
يّ
تبن القانون وتطبيقه
احلكومة ذاهبة يف اجتاه
وإلزام الدولة اللبنانية به ،فحينها سيكون هناك
ليس
كالم آخر ونربة أعلى ،خاصة أن هذا القانون
َ
ٌ
تذهب أي حكومة لبنانية سابقًا
األول من نوعه ،ومل َ
ِ
الالفت من
إىل االلتزام مبثل هكذا قوانني» .يبقى
بني كل ِ
ذلك أن دياب قرر مناقشة األمر «بتأليف
جلنة من اختصاصيني لتحديد مفاعيل هذا القانون
على لبنان».
ُ
املتحدة
يف مجيع األحوال ،يبدو أن الواليات
قررت التحرك على اجلبهات كافة ،يف
األمريكية ّ
وقت واحد ،ضد املقاومة .فإضافة إىل ما جرى
داخل احلكومة ،بدأت األصوات على األرض ِ
ِ
ترتفع
يف السياق ذاِته .وهو ما حصل يف التظاهرة
األخرية أمام قصر العدل يف بريوت حتت عنوان «ال
للدويلة داخل الدولة وال للسالح غري الشرعي»،
ّ
وختللتها دعوات إىل األمم املتحدة للعمل على
تطبيق القرارات  1559و 1680و 1701يف ما خص
نزع سالح «امليليشيات» وترسيم احلدود مع سوريا
حتت الفصل السابع ،مع تأكيد «رفض االحتالل
اإليراني ووجود بندقية خارج اجليش اللبناني
وترك قرار احلرب والسلم بيد جمموعة تأمتر بأجندة
ْ
إيرانية» .فهل َ
السر يف حديث مساعد
كانت كلمة
ّ
وزير اخلارجية األمريكية ديفيد شينكر ،يف مقابلته
حني قال ُ
منذ أيام إننا
مع تلفزيون «فرانس ،»٢٤
َ
«ننتظر كي نرى مدى التزام احلكومة باالصالحات،
وتنفيذها بالفعل ،عندها نرى موقفنا من دعم لبنان
يف ما يتعلق مبلفها يف صندوق النقد الدولي»؟
يقصد شينكر باإلصالحات تنفيذ القرارات
وهل
ُ
الدولية والقوانني األمريكية؟ املطلوب من رئيس
احلكومة ونائبته اإلجابة.

ايلي الفرولي
ثالثة أطراف يسهمون يف تقليص نسبة املعروض
من مادة البنزين ،املستوردون واملوزعون
واحملطات .كل منهم يسعى إىل ختزين ما أمكن
لكي يكسب فارق السعر يف األسبوع الذي يلي.
ويف ظل االجتاه التصاعدي لألسعار ،فإن ذلك
قد يتكرر كل أسبوع إذا مل تعمد وزارة الطاقة
إىل تنظيم عمل الشركات وإعداد جداول مقارنة
بني ما تشرتيه من حمروقات وما تبيعه .يف هذا
الوقت ،تستمر شكاوى الشركات من تأخر مصرف
لبنان يف فتح االعتمادات.
جمرد
هل من أزمة بنزين جديدة تلوح يف األفق؟ ّ
التساؤل جعل الناس يسارعون إىل احملطات
مللء خزانات سياراتهم بالوقود .البيان الصادر
ٌ
أسف
عن حمطات األيتام ،زاد الذعر .يف البيان،
لـ»نفاد املخزون يف معظم البقاع واجلنوب،
وتوافره يف حمطات بريوت حتى يوم ٍ
غد ،حيث
سيبدأ بالنفاد يف عدد منها».
تقول إدارة احملطات إن األمر «عائد إىل اقتصار
التوزيع على املنشآت وعدد قليل جدًا من
الشركات ،يف حني توقف باقي الشركات عن
التوزيع».
مصادر مطلعة توضح أن شح مادة البنزين سببه
ثالثة أمور :تأخر املصارف يف فتح االعتمادات
لشركات استرياد النفط ،وسعي كل أطراف
سلسلة اإلمداد ،أي املستوردين واملوزعني
واحملطات ،إىل ختزين البنزين لالستفادة من
ارتفاع األسعار ،وتقلص قدرة منشآت النفط
على بيع البنزين بسبب مشارفة خمزونها على
النفاد.
أزمة حمطات األيتام مرتبطة باملشكلة األخرية،
فهي منذ بدأت املنشآت باسترياد البنزين ّ
وقعت
معها عقدًا لتزويدها حباجتها .إال أن دخول
املنشآت ،كما الشركة اليت تستورد لصاحلها (zr
 ،)energieعلى خط أزمة الفيول املغشوش ،أدى
إىل عرقلة عمل املنشآت وتأخرها يف استرياد
الفيول .تقول مصادر مطلعة إن املنشآت ترتيث
يف استكمال العقد ،أضف إىل أنها غري قادرة
املوردة ،يف ظل تواري
على التواصل مع الشركة
ّ
ممثلها عن األنظار .ولذلك ،حرصًا منها على
تأمني حاجة السوق ،عمدت إىل إطالق مناقصة
جديدة السترياد البنزين ،بالرغم من أن الكمية
املتعاقد عليها مع  ١٥٠( ZRألف طن) مل ُتستورد
ّ
تفض العروض).
بكاملها (غدًا
احلصة السوقية املنخفضة للمنشآت ( ١٠يف
حتد من
املئة) ،بغض النظر عن واقعها الراهنّ ،
تأثريها يف السوق ،فيما تبقى الشركات هي
املزود األساسي للبنزين .لكن تزداد شكاوى
هذه الشركات من تأخر مصرف لبنان يف تأمني
االعتمادات الدوالرية املطلوبة لالسترياد .وذلك
يتسبب يف تأخري الشحنات وتأخري عمليات
التفريغ .ولذلك ،يطالب ممثل شركات التوزيع،
فادي أبو شقرا ،وزير الطاقة ،عرب الزميلة
«األخبار» ،مبعاجلة املوضوع يف أسرع وقت ،قبل
أن تتفاقم أزمة شح الفيول.

«الفيول املغشوش» يسهم يف تقليص مخزون
منشآت النفط من املحروقات

الضلع الثالث لألزمة مرتبط ببدء األسعار العاملية
للنفط باالرتفاع .األربعاء يف  ٢٠أيار املاضي،
كان سعر صفيحة البنزين عند التسلم يف بريوت
 ٥٤٢٠لرية ،بينما كانت الرسوم الواجبة عليها
 ١٢٣٤٠لرية .يف األسبوع الذي تلى ،أي يف ٢٨
أيار (تأخر إصدار اجلدول يومًا واحدًا) ،تبني أن
سعر الصفيحة عند التسلم ارتفع  ٥٠٠لرية ليصل
إىل  ٥٩٢٠لرية ،لكن نظرًا إىل تثبيت سعر املبيع
للعموم ،فقد اخنفضت الرسوم إىل  ١١٨٤٠لرية،
ما يعين أن الـ ٥٠٠لرية اليت زادت على سعر
الصفيحة حسمت من الرسوم.
وخزاناتها البحرية
انطالقًا من اعتبار شركات النفط ّ
مبثابة مناطق حرة ،فإن دفع الرسوم ال يتم عند
ّ
تسلم الشحنة ،بل ُتدفع يوميًا عن الكميات
احململة يف صهاريج التوزيع ،أي عند خروجها
من خزاناتها .وعليه ،فإن هذه الرسوم ال ُتدفع
ّ
تسلم الشحنة ،بل
حبسب قيمتها احملددة لدى
حبسب قيمتها يف يوم تسليم الكميات املطلوبة

بتصدر
للموزعني .هنا حتديدًا تبدأ األطماع
ّ
ّ
املشهد .لشركة النفط مصلحة يف ختفيض كمية
ّ
املسلمة واحملافظة على القدر األكرب من
البنزين
ً
املخزون بانتظار نشر اجلدول اجلديد .انطالقا من
أن التسليم بعده يوفر عليها  ٥٠٠لرية عن كل
صفيحة.

تقلصت قدرة منشآت النفط على بيع البنزين
بسبب مشارفة مخزونها على النفاد

بالتوازي ،تسعى شركات التوزيع إىل ختزين ما
أمكن من الكميات قبل ارتفاع الرسومّ ،
عل فارق
السعر يكون يف صاحلها ،واألمر نفسه تسعى
إليه احملطات ،اليت تعمد إىل ختزين البنزين
وبيعه حبسب السعر األعلى.
يقلل نقيب مستوردي النفط ،جورج فياض،
من تأثري هذه املساعي .يقول إن هذه عملية
جتارية طبيعية حتصل يف حاالت ارتفاع السعر أو
اخنفاضه ،فالكل يسعى إىل التخزين لالستفادة
من فارق السعر إذا كان متجهًا صعودًا ،والكل
يسعى إىل تقليص التخزين إذا كان متجهًا
نزو ً
ال.
ويؤكد فياض أن هذا الصراع أو التنافس ال
كرره
ينعكس على املستهلكني .واألمر نفسه ّ
جتمع املستوردين يف بيان ،إذ أشار إىل أنه «ال
ّ
داعي للتهافت إىل حمطات توزيع احملروقات،
حيث ستقوم الشركات بتوزيع احملروقات
كاملعتاد بدءًا من اإلثنني (اليوم) .لكن يف
البيان أيضًا إشارة إىل تقييد حركة التوزيع
ربطًا بعوامل ثالثة :حاجة السوق وبرجمة البواخر
اليت تصل تباعًا واملخزون .كما ترفع الشركات
عنها تهمة التخزين لتلصقها باملوزعني «الذين
يسعون إىل التخزين أكثر من طاقتهم وأكثر من
الطلب الفعلي للسوق».
حبسب البيان ،فإن األكيد أن ال أزمة بنزين يف
األفق ،خاصة أن ال مصلحة ألحد يف التوقف عن
البيع .لكن مع ذلك فإن أحدًا ال يضمن أن تنخفض
الكميات املعروضة يف األيام الثالثة اليت تسبق
إصدار جدول تركيب األسعار ،ما دامت األسعار
تشهد ارتفاعًا.
ّ
وهذا يتطلب ،حبسب مصدر معين ،تدخل وزارة
الطاقة يف أمرينّ :
حث مصرف لبنان على عدم
تأخري دفع االعتمادات ،وإصدار جداول توضح
الكميات املستوردة والكميات املوزعة ،أو على
األقل مراقبة هذه الكميات ومنع الشركات من
تقليص مستوى البيع عن املعدل اليومي حتت
أي ظرف (حاجة السوق  ٥.٥ماليني برميل يوميًا،
اخنفضت حنو  ٣٠يف املئة يف فرتة التعبئة
العامة).

املازوت مفقود أيضاً

إضافة إىل البنزين ،يستمر الشح يف مادة
املازوت يف األسواق .لكن هنا ،خبالف البنزين،
فإن للمنشآت احلصة السوقية األكرب ،ما يعين
أن تقليص إمداداتها ميكن أن يؤثر سلبًا على
املستهلكنيُ .يذكر أن املناقصة اليت أطلقتها
املنشآت السترياد املازوت فشلت للمرة الثانية
على التوالي ،بسبب تقدم عارض وحيد (كورال).
وحبسب قانون احملاسبة العمومية ،فإن اإلدارة
املعنية حيق هلا بعد ذلك أن ختتار ما بني إعادة
إجراء املناقصة أو التفاوض على السعر مع
املتقدمة .التأخري ،إضافة إىل اخنفاض
الشركة
ّ
اهتمام شركات النفط باسترياد هذه املادة،
أسهما يف فقدانها من السوق ،علمًا بأن رئيس
فياض يقول إن
ّ
جتمع مستوردي النفط جورج ّ
يعوض
الشركات تسعى إىل تنظيم إمداداتها ،ما ّ
النقص يف السوق قدر اإلمكان.
بالنتيجة ،فإن أصحاب املولدات اخلاصة ،الفئة
األكثر استهالكًا للمازوت ،يؤكدون أنهم يشرتون
هذه املادة من السوق السوداء ،وبزيادة تصل
إىل  ٣٠يف املئة ،علمًا بأن مثة يف املقابل من
يقول إن هذه العمليات حمدودة ،فعدد من
الشركات عرض على أصحاب املولدات كميات
من املازوت ،إال أنهم إما ال ميلكون القدرة على
التخزين ،أو خيزنون كميات فائضة عن حاجتهم
للمتاجرة بها.
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15 صفحة

إعــالن

All aspects of Building & Carpentry:
- New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة
Granny والزيادات (الـزودات) على املـنازل املـوجودة والـ
..) وغري ذلكPergolas(  والسقائفFlats
0455 166 777 :اتـصلوا بـ ايلي على الرقم
Email: luxcorp@outlook.com.au
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

16 صفحة

٣٢ ﺻﻔﺤﺔ

صفحة 17

Saturday 6 June 2020

الـسبت  6حـزيران 2020

Page 17

إعــالنات

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography
Drummers
جلميع

حاجاتكم

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

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

أيضـًا منحـًا للشركات الصغرية املؤهلة
عزيزي املقيم
ملساعدتها على تطوير التسويق والرتويج
على مدى األسابيع القليلة املاضية ،عملت عرب اإلنرتنت.
البلدية على العديد من املبادرات املثرية،
حيث نستعد لطرحها لتنشيط مدينتنا .يوظف قطاع التصنيع لدينا وحده حوالي
كنتم قد الحظتم أننا بدأنا أيضـًا بإعادة فتح  17000شخص ،ولهذا السبب ،سأضغط
بعض املرافق ،مع اتخاذ االحتياطات الالزمة على الحكومة الفيدرالية وحكومة الوالية
للحفاظ على سالمتكم.
ألخذ شركاتنا ومصالحنا بعني االعتبار عند
منح العقود الرئيسية.
اآلن ،أكثر من أي وقت آخر ،كمجتمع ،يجب
أن نتطلع إىل املستقبل والعمل معـًا ،حتى يجب أن تنتهي أيام منح عقود بماليني
نتمكن من االستمتاع بمدينتنا النابضة الدوالرات لشركات أجنبية .نحن جميعـًا
بالحياة وبطريقة حياتنا الجديدة.
جزء من التعايف ويجب أن ندعم شركاتنا
ومصالحنا باختيار املحلي أو ًال .
مفتاح النجاح هو نجاح أعمالنا املحلية وكيفية
انعكاسها وارتدادها .يوجد يف مدينتنا أكثر أخريا ،أود أن أشكر كل واحد منكم على
من  36000شركة  /مصلحة مسجلة توظف تعاونكم ومرونتكم خالل هذه األوقات
عشرات اآلالف من السكان املحليني .األمهات الصعبة .لهذا السبب ،طلبت من البلدية
واآلباء والطالب جميعهم يعملون محليـًا.
عرض مبادرتي التقديرية ونشر حملة
«شكرًا لكم» ،حتى أتمكن من عرض مجتمعنا
لقد بدأت حملتنا لبدء االقتصاد املحلي على بقية املجتمعات يف بلدنا والعالم.
للتو بمبادرة «تناولوا الطعام العاملي ،قموا
Yours sincerely
بزيارة محالتنا» التي تهدف إىل جذب
اآلالف من الناس لتجربة واختبار العديد من
Clr Khal Asfour
املطاعم املتعددة الثقافات .ستقدم البلدية
MAYOR

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
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إعـالنات

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

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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مــتفرقات

قلعة عمالقة أشبه باخليال معروضة للبيع بـ 160ألف دوالر

سيتون كاسيل

قلعة يف اسكتلندا

قلعة فاسايد

قلعة بريشن

قلعة إيرلشيل كاسيل

َّ
حطت على السوق العقاري يف اسكتلندا مخسة
عقارات معروضة للبيع تشكل فرصا نادرة احلدوث
على مستوى العامل ،حيث أن العقارات اخلمسة عبارة
جيد املشرتي ألي
عن قالع تارخيية وتقليدية رمبا ال ُ
منها مثيال يف العامل ،بينما سيكون السكن بداخلها
أشبه باحللم أو اخليال أو أقرب اىل أفالم الكرتون.
وتعترب أسعار القالع العمالقة الفارهة منخفضة نسبيًا
خاصة إذا ما قيست مبساحة األرض املقامة عليها
ومواصفاتها وشكلها وجذورها الضاربة يف التاريخ،
حيث ترتاوح أسعار القالع اخلمسة الفارهة واخليالية
بني  130جنيها اسرتلينيا ( 160ألف دوالر) ،أما
أغلى هذه القالع فيبلغ مثنها مثانية ماليني جنيه
اسرتليين ( 9.8مليون دوالر أمريكي).
وتعترب هذه األسعار منخفضة مقارنة مع أسعار
العقارات يف بريطانيا ،حيث إن متوسط سعر
املنزل يف العاصمة لندن يبلغ حاليا  672ألف جنيه

اسرتليين ( 828ألف دوالر أمريكي) ،ما يعين أن
املشرتي مبقدوره االستحواذ على قلعة تارخيية
عمالقة يف اسكتلندا مقابل مبلغ مالي يكاد ال
يشرتي شقة سكنية صغرية يف لندن.
وعرضت شركة «سافيلز» العقارية يف بريطانيا
هذه القالع اخلمسة للبيع ونشرت صورها للعموم
حبثًا عمن يشرتيها ،فيما تتميز هذه القالع اخلمسة
املعروضة للبيع بأنها ترتبع على مساحات واسعة
من األراضي اخلضراء ،ما يعين أن املشرتي سوف
يستمتع حبديقة منزلية استثنائية.
وفيما يلي القالع اخلمسة:
أو ً
ال :قلعة «سيتون كاسيل» وتقع يف قرية
اسكتلندية ُتدعى «لوجننيدري» ،وتتكون هذه القلعة
من  13غرفة نوم ،وترتبع على أرض مساحتها 13
هكتارًا ،وهي من تصميم الفنان املعماري روبرت
آدم ،وتبعد عن مدينة أدنربة  16كيلومرتا فقط.

قلعة نوكهول
أما مثن هذه القلعة فيبلغ  8ماليني جنيه اسرتليين
( 9.8مليون دوالر أمريكي).

سيتون كاسيل

ثانيًا :قلعة «بريشن» ،وتقع يف بلدة بريشن
باسكتلندا ،وتتميز هذه القلعة بأنها تضم مخسة
أكواخ إضافية إضافة إىل مبناها الرئيس الذي
يضم  13غرفة نوم ،ويعود بناء هذه القلعة إىل
بدايات القرن الثالث عشر .أما السعر املطلوب
هلذه القلعة فهو ثالث ماليني جنيه اسرتليين (3.7
مليون دوالر أمريكي).

قلعة بريشن

ثالثًا :قلعة «فاسايد» وتقع يف بلدة ترانينت،
ويعود بناؤها إىل القرن اخلامس عشر ،وتتكون من
صالة ضخمة وستة غرف نوم كبرية ،وهي معروضة
للبيع مقابل مليون و 700ألف جنيه اسرتليين (2
مليون دوالر أمريكي).

قلعة فاسايد

رابعًا :قلعة «إيرلشيل كاسيل» وتقع يف بلدة
«ليوكارس» االسكتلندية ،وتعود إىل القرن
السادس عشر وتضم عشرة غرف نوم ،إضافة
اىل غرفتني للمالبس ،وستة غرف لالستقبال ،أما
السعر املطلوب مقابل هذه القلعة فهو غري معلن
من قبل الشركة اليت تدير عملية البيع ،ويقتصر
على التفاوض املباشر مع املشرتين املهتمني.

قلعة إيرلشيل كاسيل

خامسًا :قلعة «نوكهول» وتقع يف بلدة «نيوبريغ»
باسكتلندا ،وتعود إىل القرن السادس عشر ،كما
أنها مقامة على قطعة أرض صغرية نسبيًا تبلغ
مساحتها  0.23هكتارا ( 930مرت مربع) فقط،
وحتتاج اىل الكثري من أعمال الصيانة .أما السعر
املطلوب مقابل هذه القلعة فيبلغ  130ألف جنيه
اسرتليين ( 160ألف دوالر أمريكي).

صفحة 20

Saturday 6 June 2020

الـسبت  6حـزيران 2020

Page 20

كـتابات

هكذا انتصر النبيذ

وضـاع الـقمر

مشوع
تؤسس ما توارى من
كأس ّ
ٍ
ٌ
خلف ميالد ّ
داء
الن ْ
الزغب احلميم
توهج ّ
كأسان قبل ّ
ّ
املبتل
على مشارف صدرك
ّ
ّ
يكف عن
بالشمس البتول وال
ماء..
الس ْ
ّ
كأس لترتك طيننا املوروث يف
ٌ
الزجاجة ثم ترفعنا إىل دفء
قعر ّ
احلفيف شجريتني تالقتا سكرًا
اهلواء
على غصن
ْ
ِ
اخلمر تنشرنا على وتر
الغناء
حلن شاعٍر
متيمتني بصدر ٍ
السكر
ينساب يف
اخلفي
ّ
ّ
ً
قصيدة
واضح
جماز
فأراك أنثى من
ٍ
ٍ
اخلفاء
من بني أضالع
ْ
ِ
عيناك يف الطور األخري
من النبيذ
ً
ً
روحية
كتابة
متارسان
ِ
اجللي
الصمت
يف صفحة
ِّ
حتددان اللؤلؤ
الشهوي
ّ
ّ
ِ
الغواية
يف طوق
غياهب
موج يف
ِ
ّ
أي ٍ
ِ
كحل ِك
باغت صبوتي؟
البحري
َ
ُ
حتى تسلقين
ارجتاف
ِ
ِ
احلمراء
احلافة
األرض عند
الدوار
وابتدأ
ُ
ِ
الشجري
برمتك
كما يليق
ّ
ّ
واخضل ّ
داء
الن ُ
سكرت من ٍ
تعرق من
ُ
وله ّ
مقام اجلمر أصعد يف
ِ
اللهاث
اىل الطبيعة وهي تفعل
عريها
يف احلالة القصوى من
الشجِر
املسو ِر باحلمام
ّ
ُ
وهكذا انتصر النبيذ وعاد
من سكٍر نداؤك يا جسد..

وضاع قمري
وتهتكت أوصالي
وانهار سهري
فكل ما أوحيت لي
من فوضى كأنها امطار
تطاردني
غضب تعاندني
وزخات
ٍ
وذكريات العمِر تغازلين
األنفاس
متعثرة
وأشياء
تسحقين
وكل خرافاتك تسحرني
تركت القلم فال ادري
أي رياح من الشك جتادلين
وبظالم الليل ترعبين
فهل أنا خملوقة من ورق !!!
نسيت امسي وعنواني
وبطاقة والدتي وكل خالني
حبثت عن الصمت فلم اجده
وحاورت دروب العتاب فتبعتين
ِ
ونسجت من ضباب
الشك
قصيده عمياء فلم ترمحين
ضعت وضاع معي كل الضياع
وبقيت احبث عن اتفه األسباب
ٍ
لبيت اصبح كان يا ما كان
ضربت علي حيطان األوهام
فتمزق قلمي من عنف االحزان
وضاع الزمن بكل نبضات
الوريد
وحلظات رعناء ُت َّس ِطُر
َ
مواثيق األمان
أعِر َف اجلواب
وكي ْ
اجلواب غاب مع
لكن
َ
َ
َ
وملوحة
ورائحة
املوج
الرمل واإلميان بكل االوهام
ورجعت لوحدي بكل العصيان
والطغيان
َ
الرحيل حني جاء
هددت
ُ
يومًا بدون ميعاد
الصمت يف فمي
مات
َ
ُ
سأم
وصرخت يف
ُ
ٍ
أود أن أرحل
ال تلوموني فاحلظ غادر
وجبان
زرعت الفشل فوق مقاعد
األحزان
فاختفى وعشت وحدي
حبلم ضاع وماتت كل
األماني
وانتهى حلم السنني ينساب
كالضوء كزخات املطر
وكذبت روايات زمن قادم
ليقرأ شعرا ويذوب حبا

محمد عامر األحمد  -سورية

الدكتوره خوله الزبيدي

االعـرتاف بالـخطأ فـضيلة

الالفت للنظر يف هذه االيام
هو تراكم األخطاء البشرية
والعنصرية واحلزبية والدينية
منذ عهد االستقالل فيما
حنن الشعب اللبناني نعيش
على الطبيعة وعلى االحالم
املستحيلة.
أنا ال
أمحل العهد احلاىل أي
ّ
خطأ وال الدولة ألن القانون
والدستور ال يطبقان حسب
نصوصهما بل حسب الرغبات
واالمالءات السياسية ،ولذلك
عن الواقع
فاننا بعيدون
املفرتض ان نعيشه اىل
الواقع املفروض حمكومني
لعدة جهات تهيمن على
القيادات السياسية من رأس

اهلرم حتى أسفل القاعدة ،وبعيدين جدًا عن
تأمني حاجات الشعب اللبناني امللحة ،الشعب
الذي عانى منذ زمن طويل من شدة الويالت
وما زال يعاني إىل هذا اليوم فمنه من مات
جوعًا ومنه من مات قهرًا ومنه من مات وجعًا
وخوفًا ومنه من مات حمروما من حقوقه ومن
كل شيء ،ألنه ولعدة عقود مضت مل يتغري
أي شي يف هذا الوطن..
الذي نراه يتغري دائمًا هو العهد الروتيين
الذي يتغري من السيئ إىل األسواء ،يناقشون
بعضهم داخل الربملان مثل اجلدل البيزنطي
العقيم الذي ليست له نهاية مقنعة او منفعة
ترضي اي حزب منهم مهما كان ،وكل عهد
دائمًا يعمل حتت ضغوط أقليمية هلا روادها
وأسيادها من أجل مصاحل
معينة وسياسات
ّ
داخلية وخارجية ال ختدم أبناء الوطن.
الذي نراه يتغري يف لبنان هو ان الشعب
اللبناني ازداد انقساما على ذاته وتفرق
واصبح كانتونات حزبية ودينية وطائفية،
هذا الفراغ املتشعب وهذه القوانني واحلروب
ّ
النفسية
فرقت الناس وأصبحوا يف عزلة
تامة عن بعضهم البعض ،فابتعدوا عن العمل
املشرتك وأصبحوا كانتونات متشعبة أو قبائل
ال مستقبل هلم وال حياة وال رجاء وال قيامة.
إن مجيع هذه العثرات املشينة واملتشعبة
اليت مير بها اللبنانيون أفقدتهم الثقة بأولياء
الوطن والقيمني عليه ،ونتيجة هذه الضغوط
واحلرمان داخل الوطن املمزق اضطر الناس
للهجرة منه اىل بالد اهلل الواسعة ..وبسبب
عدم االمان واستحالة احلصول على وظيفة اال
لـ «احملظوظني» ممن هلم «ضهر» والنعدام
االطمئنان وفقدان األمل باملستقبل هاجر
قسم من اللبنانيني وحارب قسم منهم ومات
قسم آخر والذين ُفرض عليهم أن يبقوا يف
الوطن وهم الذين يعانون من الفقر واملرض
واجلوع واحلرمان.
الواقع األليم هو ان املغلوب على أمرهم يف
لبنان ال حيصلون على اي مساعدات من الدولة
وليس هلم اي مدخول من االنتاج الوطين من
املواد اخلام اي املواد األولية وهي الثروات
الطبيعية املوجودة حتت االرض وحتت البحر..
فلماذا االستقالل وملاذا الوطن الذي أصبح
جثة هامدة فاقدة احلياة ،هذه األسباب جعلت
الناس يعيشون يف
يأس شديد وأصبحوا
ٍ
يف طريقهم إىل نار اجلحيم يصارعون املوت
وهم أحياء يصارعون العواصف اهلوجاء اليت
تهيج األمواج وتغرق السفينة ليصبحوا عائمني
على وجه املياه فتقذف بهم االمواج إىل
الشواطئ وتلقي بهم امواتًا على الصخور
وال يستطيعون بأن ينجوا من غضب الرياح
الشديد الذي ال مفر منه.
اننا يف وطننا مثل السفينة اليت تلعب بها
رياح البحر وتؤرجحها االمواج وطاقمها ليس
من اهل الكفاءة واالختصاص فيغرقون مجيعًا

ويصبحون أرقاما بشرية ال قيمة الي انسان
منهم وال اهمية للحياة فيه ويبقون يف تهديد
دائم من القراصنة الربمائيني من اجلهات
االربع ،الذين ال يولون احرتاما لالنسان
واإلنسانية يف مجيع إرجائه.
ومن املعروف انه إن مل يكن يف وطننا
متدن واستقرار فمن املستحيل أن تكون
لنا حياة وسالم وازدهار ،الن الوطن يشبه
فريقا رياضيا ،فإن مل يكن الفريق متحدا مع
بعضه البعض بكل قواه قلبا واحدا ويدا واحدة
وهدفا واحدا ،بغض النظر عما هو مذهب كل
العب او اىل اي حزب ينتمي ،فانه ال يستطيع
انتصارا واحدًا ..هذا هو منوذج
أن حيقق
ثاني
ً
ٍ
عن الوطن ..فمن هو املسؤول الذي ميتلك
الشجاعة ويعرتف بأخطاء الدولة يف املاضي
واحلاضر ويغيرَ ويعكس وجه التاريخ ماضيًا
وحيسن وجه الوطن إىل األفضل
وحاضرًا
ّ
ملصلحة الشعب ويعرتف باألخطاء السابقة
جلميع االحزاب املتناحرة وجيمع الناس مع
بعضهم ،لكي ننسى املاضي األليم واحلاضر
املشؤوم بكل ما عليه من عذاب مستمر وفقدان
مستقبل جلميع أبنائه املثقفني واملزارعني
والصناعيني وغريهم من أصحاب املهن احلرة
والكفاءات العالية..
من هو الزعيم التقليدي اإلنسان املخلص
الذي يعود ويزرع الثقة يف نفوس الناس
لكي ينسوا املاضي واملعاناة والصعاب وال
يبقون حتت خط الفقر والوجع واجلوع..
اننا نتضرع اىل اهلل ان يرسل النعم واخلريات
اىل كل عائلة وكل إنسان وكل بيت ونسأل
زعماء الوطن االفاضل من غري تسمية الذين
يؤمنون باهلل الديان لكي يعودوا ويبنوا
مصريهم على احلق وحده الذي يعلو وال يعلى
عليه ،وأن يشفقوا على األرواح واألطفال
واملسنني واملرضى واجلياع املقطوعني
وجيدوا احلل املناسب هلذه االمة املعذبة لكي
ترجع وتعيش عن جديد وحتيا مبحبة متبادلة
وتصبح بيتا واحدا ووطنا واحدا للجميع ..وطنا
يتمتع باكتفاء ذاتي ويؤمن أساسيات احلياة
لكل عائلة حتمل اهلوية اللبنانية ..عندها نفتخر
بهويتنا اللبنانية ونعود ونردد ونقول لبنان
وطن االنسان واإلنسانية واألمومة واحلنان
لكل إنسان ولد فيه ،وطن حر سيد مستقل
جلميع أبنائه وجنوده البواسل محاة االرض
والعرض إىل األبد.
حتيتنا للحرية وحتيتنا جلنوده البواسل األحرار
وحتية لكل إنسان خيدم لبنان ويرفعه عاليًا
لكي تصبح أرضه نورا ومنارة للعلم واألدب
وحدوده احملبة ال غري اليت تعلو لكي تعانق
أعالي السماء القريبة من اهلل.

بقلم نوفل حنا نوفل
مرشد روحي واجتماعي سدني
اوسرتاليا
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تـتمات

دفاعات اجليش السوري...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

السورية للصواريخ اإلسرائيلية.
وقال مصد عسكري يف وزارة الدفاع السورية إن الطريان احلربي
اإلسرائيلي استهدف من فوق األجواء اللبنانية ،أحد مواقعنا
العسكرية يف حميط مصياف.
وتابع املصدر أنه «على الفور تصدت وسائط دفاعنا اجلوي
للصواريخ املعادية ،وأسقطت عددًا منها».
بأن وسائط دفاعنا اجلوي تصدت
أفاد التلفزيون السوري
لعدوان إسرائيلي يف أجواء مصياف بريف محاة.
وأضاف  :إن املعلومات األولية تفيد أن العدوان اإلسرائيلي
أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية وبأن العدوان مت
من األجواء اللبنانية يف منطقة اهلرمل.شرية وبأن العدوان مت من
األجواء اللبنانية يف منطقة اهلرمل.

وزير العدل :االحتجاجات...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اخلارجني عن القانون» ،ووزير العدل يتحدث عن عدم ثقة
«األمريكيني األفارقة» بالقانون األمريكي.
وناشد عمدة واشنطن موريل بوزر ،احلكومة الفيدرالية إخالء شوارع
العاصمة من القوات العسكرية اليت استقدمتها.
وكانت بوزر قالت الثالثاء املاضي إنه من غري املناسب أن «جيري
استخدام اجليش يف القيام بعمل الشرطة يف شوارع الواليات
ً
معتربة أنه «استخدام غري مناسب للجيش».
املتحدة»،
وبعثت رئيسة جملس النواب االمريكي نانسي بيلوسي مبذكرة
استفسارية اىل الرئيس ترامب حول مهام االجهزة االمنية
والعسكرية يف واشنطن .
وقالت يف املذكرة «نعرب عن قلقنا من تصعيد عسكرة األوضاع
وغياب وضوح املهام املنوطة بالقوات وخاصة املهام املنتظرة
من نشر قوات احلرس الوطين وتراتبية املسؤولية اليت يتبع هلا»،
ً
مضيفة» يتعزز القلق من ظهور عناصر رمسية مسلحة دون حتديد
هويتها او مرجعيتها يف ظل حتذيرات سابقة لوزارة العدل من خماطر
اساليب مشابهة «.
كما طالبت يف املذكرة بتوفري قائمة مفصلة حول األجهزة والقوات
العسكرية كافة املنخرطة وتوضيح دورها ومسؤولياتها خالل نشرها
يف العاصمة واشنطن .
من جهته ،قال وزير العدل األمريكي وليام بار «سننجح يف إرساء
النظام ومنع التجاوزات من خالل مكتب التحقيقات الفيدرالي
والوكاالت احمللية» ،مضيفًا أنه «من غري املقبول أن بعض
األمريكيني األفارقة ال يثقون بنظامنا القانوني».
ُ
استغلت من قبل «جمموعات
ويف تصريح له أوضح بار أن االحتجاجات
ومجاعات متطرفة الرتكاب جرائم وعمليات نهب» ،مشريًا إىل أن
«جهود الوكاالت الفيدرالية ترتكز على احملرضني العنيفني» ،على
حد قوله.
بدوره ،قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي كريستوفر
راي ،إن بعض املشاركني يف االحتجاجات على مقتل جورج فلويد
هم من اخلارجني عن القانون وحيملون أجندات متطرفة.
وأضاف راي أن «قوانني محاية احلريات مضمونة وحنرص على
تطبيقها دون تفرقة».
وكان مراسل امليادين يف واشنطن أفاد باستقدام قوات إضافية
لتعزيز احلراسة يف حميط البيت األبيض.
ويأتي تعزيز القوات يف حميط البيت األبيض بعد اجتماع مجع ترامب
بوزير الدفاع مارك اسرب ،أكد فيه األخري أن «نسب املتظاهرين
من ذوي البشرة البيضاء تفوق نسب املتظاهرين األمريكيني
األفارقة».
ورفع املتظاهرون مطالب جديدة تدعو إىل «إعادة تأهيل عناصر
الشرطة».
وننوه هنا انه مت توقيف اكثر من  10آالف شخص خالل املظاهرات
االحتجاجية اليت تشهدها الواليات املتحدة االمريكية.

حكومة الوفاق الوطين...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

السيطرة على مطار العاصمة.
وكانت قوات القائد العسكري خليفة حفرت حتاصر املطار منذ نيسان
عام  ،2019لكن الدعم املتزايد من تركيا ساعد قوات احلكومة على
دحر قوات حفرت .وجتري اآلن حماوالت حثيثة إلعادة بدء احملادثات
بني طريف النزاع بشأن وقف دائم إلطالق النار.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ اإلطاحة بالزعيم معمر القذايف
وقتله يف  ،2011وأصبح شرقها حتت سيطرة قوات حفرت ،وغربها
يف أيدي جمموعات مسلحة تساند حكومة الوفاق الوطين.
ومل ينجح اهلجوم الذي شنته قوات حفرت للسيطرة على طرابلس
يف حتقيق الغرض منه لكنه تسبب يف مقتل املئات وتشريد حنو
 200ألف شخص.
وكانت تقارير مسربة لألمم املتحدة عن ليبيا يف بداية شهر أيار قد
حتدثت عن وجود مئات املرتزقة من مجاعة روسية تدعى «جمموعة
فاغنر» يقودها يفغيين بريغوجني ،الذي يقيم صلة وطيدة مع
الرئيس الروسي فالدميري بوتني.
ُ
والتقطت صور لقوات احلكومة املعرتف بها من األمم املتحدة يف
قاعدة الوطية اجلوية اليت سيطرت عليها جنوبي العاصمة طرابلس.

وزير الدفاع األمريكي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وفاة املواطن األسود األعزل جورج فلويد يف مينيابوليس بوالية
مينيسوتا يف  25أيار حني قضى اختناقًا عندما ضغط شرطي أبيض
بركبته على عنقه حتى املوت بعدما اعتقله مع زمالئه وكّبلوا يديه
إىل اخللف وثّبتوه أرضًا.
امتدت إىل عشرات املدن
وأثارت هذه الواقعة موجة احتجاجات
ّ
األمريكية ومتثلت بنزول مئات االالف اىل الشوارع يومًا بعد آخر
تنديدًا بالعنصرية والعنف الذي متارسه الشرطة وانعدام املساواة
يف اجملتمع األمريكي.
وإذا كان مئات آالف املتظاهرين عبرّ وا عن مواقفهم االحتجاجية
أن بعض التظاهرات
بطريقة سلمية يف سائر أحناء البالد ،إال ّ
شابتها أعمال شغب وعمليات نهب.
هدد ترامب اإلثنني بنشر اجليش
ّ
وردا على أعمال العنف هذه ّ
يف املدن «إلنهاء املشكلة سريعًا» ،يف موقف سارعت املعارضة
إلدانته ،معتربة ّ
أنه ينطوي على نزعة استبدادية.
شدد ماتيس على «وجوب ّ
ّ
يشتت انتباهنا حفنة من
أال
ويف مقاله ّ
اخلارجني على القانون .التظاهرات هي عشرات آالف األشخاص
املبدئيني الذين ّ
يؤكدون على وجوب أن نلتزم قيمنا».
وأضاف الوزير السابق «جيب أن نرفض وحناسب املسؤولني الذين
يسخرون من دستورنا».

عون :ال ميكن السكوت...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

 - 2عدم حصول عمليات ختريب المالك الدولة وأمالك ّ
الناس.
 - 3عدم الصدام مع اجليش وقوى األمن واألجهزة العسكرية
واألمنية.
 - 4عدم الصدام مع ّ
الناس الذين يريدون الذهاب إىل اشغاهلم.
 - 5ان يضعوا كمامات حلماية أنفسهم وعائالتهم من وباء
كورونا.
وسط ذلك ،كان ملفتًا للمراقبني امران:
 - 1دعوة الرئيس عون الوزراء إىل التضامن والرد بطريقة موضوعية
على االتهامات اليت «توجه الينا» ،وما حيدث من استهداف ال ميكن
السكوت عنه ،واالستمرار يف حتمل االتهامات ،مضيفا :انا امارس
صالحياتي كاملة ،واعرف صالحيات اجلميع،ال سيما جملس الوزراء.
 - 2تعليق العسكريني املتقاعدين املشاركة يف تظاهرة السبت،
والدالالت اليت حتملها ،يف حني تتجه األنظار إىل اإلجراءات األمنية،
واإلجراءات املضادة املتوقفة على طبيعة الشعارات اليت سرتفع..
وتوزع نشاط قصر بعبدا امس االول اخلميس بني اجتماع مالي واخر
امين للمجلس االعلى للدفاع قرر طلب متديد التعبئة العامة بعد
ازدياد االصابات بفريوس كورونا ،وجلسة للحكومة اقرت بنودًا
عادية وشهدت اعرتاضًا مبدئيًا من الوزيرين غازي وزنة وعماد
حب اهلل على تكليف االمني العام جمللس الوزراء حممود مكية ادارة
جملس املدنية بالتكليف النه ُطرح من خارج جدول االعمال وألنه
يعين تأجيل البت بالتعيينات اإلدارية املرتقبة.ولكن بعد التداول
تقرر تكليفه ملدة اسبوعني فقط على ان تتم التعيينات بعدها ورمبا
قبلها.
وردًا على اسئلة الصحافيني ،وحتديدًا يف موضوع التعيينات،
البت
أوضحت وزيرة االعالم منال عبد الصمد جند« ،أن سبب عدم
ّ
بالتعيينات هو وجود بعض العقبات «اليت حناول جتازوها لنصل
إىل التغيري .واضافت :هناك عقبات قيد املعاجلة إلحقاق التغيري
املنتظر» ،وأعلنت االتفاق على اجراء التعيينات يف جلسة اخلميس
املقبل.
ولكن اجللسة شهدت ايضا كالما سياسيًا لرئيس اجلمهورية ميشال
عون ردًا على اتهامه مبصادرة صالحيات جملس الوزراء ورئيس
احلكومة ،بقوله «ال احد يستطيع اتهامنا بشيء ،واتهام احلكومة أمر
مؤسف وال ميكن االستمرار بالسكوت عنه».
كما كان لرئيس احلكومة حسان دياب مقاربة مماثلة حيث قال:
«منذ اليوم األول لتشكيل احلكومة ،تعرضت لالستهداف ،واحلكم
عليها سلفا .لألسف كان هذا االستهداف سياسيًا ،مع أننا قلنا ال
نريد الغرق يف السياسة وجئنا للعمل على ملفات البلد املرتاكمة،
وعندنا مهمات كبرية وثقيلة هدفها إنقاذ الوطن».
أضاف« :من املفرتض أن يلمس الناس خالل أيام ،تراجعًا ملحوظا
يف أسعار املواد الغذائية ،وعودة تدرجيية للدورة االقتصادية،
بعدما مسحنا بفتح عدد كبري من املؤسسات حتى حنافظ على دميومة
العمل للعمال وأصحاب املؤسسات».
وقد حبث جملس الوزراء يف جدول اعمال من سبعة بنود ابرزها:
استكمال البحث يف التدابري واالجراءات الوقائية لفريوس كورونا،
طلب وزارة الشباب والرياضة املوافقة على مشروع مرسوم يرمي
اىل ابرام االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة
بني اجلمهورية اللبنانية ومنظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة اليونيسكو املوقعة يف باريس ،طلب وزارة الداخلية
والبلديات املوافقة على مشروع حتقيق بطاقات اقامة بيومرتية مع
متمماتها ،طلب وزارة املالية املوافقة على سبيل التسوية على
تفويض الوزير توقيع العقد مع شركة «»Orient Capital Limited
لتقديم خدمات لتحديد هوية محلة السندات ونسبة متلكهم ،عرض
وزارة الصناعة خلطة النهوض الصناعي واحملاور االسرتاتيجية لتنمية
القطاع الصناعي ،عرض وزارة البيئة لتطورات خارطة الطريق 2020
  2025لالدارة املتكاملة للنفايات الصلبة ،عرض وزارة الشؤوناالجتماعية لتقرير مرحلي عن :الربنامج الوطين للتكافل االجتماعي،

برنامج الطوارئ لشبكة االمان االجتماعي ،برنامج استهداف االسر
االكثر فقرًا.
ويف املقررات الرمسية ،موافقة جملس الوزراء على توصيات
اجمللس االعلى للدفاع وهي« :انهاء متديد التعبئة حتى  5متوز
ضمنًا ،واالبقاء على االنشطة االقتصادية اليت مسح هلا بالعمل
تدرجييًا ،ومت الطلب من وسائل االعالم عرض إعالنات توعوية ضد
فريوس كورونا.
ثانيًا :االبقاء على األنشطة االقتصادية اليت مسح هلا بإعادة العمل
تدرجييًا ضمن نطاقها ووفقًا للمراحل الزمنية املشار إليها يف املادة
معينة ارتكزت على
 /2/من املرسوم رقم  2020/6251وضمن شروط ّ
املعايري اآلتية :كثافة اإلختالط وعدد املختلطني وإمكانية التعديل
ومستوى األولوية واملخاطر احملتملة.
ثالثًا :الطلب إىل األجهزة العسكرية واألمنية كافة التشدد ردعيًا،
يف قمع املخالفات مبا يؤدي اىل عدم تفشي الفريوس وانتشاره.
رابعًا :الطلب اىل وسائل االعالم واملشكورة على تعاونها مع
االجهزة االمنية والصحية والسلطات احمللية ،االستمرار باحلمالت
االجيابية التوعوية والوقائية.
وبناء على ذلك ،تقرر تأجيل فتح مطار رفيق احلريري الدولي من
اواخر حزيران اىل اخلامس من متوز ،حيث يتقرر فتحه يف ضؤ تقييم
حاالت كورونا وتفشي الوباء.
وحسب املعلومات املتوافرة عن االجتماع ،جرى التشدد على االمن
االستباقي خالل حتركات يوم السبت املقبل ،والتنسيق بني كل
االجهزة االمنية وبني القضاء ملالحقة كل من يثري الشغب.ومت
حتديد مخسة شروط للتعامل مع املتظاهرين هي:
قدمه وزير الصناعة خلطة النهوض
واستمع جملس الوزراء اىل عرض ّ
الصناعي واحملاور االسرتاتيجية لتنمية القطاع الصناعي .كذلك
استمع اجمللس اىل عرض قدمه وزير البيئة عن خارطة الطريق
 2025-2020لالدارة املتكاملة للنفايات الصلبة.
قدم وزير الشؤون االجتماعية عرضًا للربنامج الوطين للتكافل
كما ّ
االجتماعي  NSSPوبرنامج الطوارىء لشبكة االمان االجتماعي ESSNP
وبرنامج استهداف االسر االكثر فقرًا .NPTP
وبناء على طلب الرئيس عون ،قدم وزير االتصاالت من خارج جدول
االعمال عرضًا حول قطاع اخللوي وسري عمله لتشكيل جملسي ادارة
لشركيت «الفا وتاتش».
وقالت الوزيرة شريم« :ان شاء اهلل يروحوعند يلي سرقو مش
حكومة الرئيس دياب هيي يلي سرقت»( .مزيد من التفاصيل على
الصفحة )3

االجتماع املالي

ويكاد ،وفقا ملا صدر عن االجتماع املالي ،الذي ترأسه الرئيس
عون ،وحضره الرئيس دياب ،وخصص للبحث يف مسار املفاوضات
مع صندوق النقد الدولي يف شأن خطة احلكومة للتعايف املالي ،ان
يقتصر البحث على توحيد األرقام الصادرة عن وزارة املال ومصرف
لبنان ،يف مقاربة واحدة ،على ان حيسم اجتماع ثان االثنني (بعد
غد) ،لبت األرقام ،تسهيال للمفاوضات.
وبعد االستماع إىل عرضني من كل من وزير املال غازي وزني،
شدد الرئيس عون على ضرورة
وحاكم مصرف رياض سالمة،
ّ
االستعجال يف املوضوع ،وعدم االستغراق بالوقت ،وانه ال ميكن
التوجه إىل الصندوق بعرض أرقام رمسية متباعدة.
ويأتي االجتماع بعد حتذير املنسق اخلاص لألمم املتحدة يان
كوبيتش من ان االختالفات بني األرقام بني احلكومة واملصرف
املركزي ال تؤدي اال إىل اضعاف موقف لبنان يف احملادثات مع
صندوق النقد.
ومن املقرر أن تعقد جلنة فرعية بالربملان تسعى للمساعدة يف حل
األزمة اجتماعات مغلقة مع املصرف املركزي واحلكومة يف األيام
القليلة املقبلة لتضييق الفجوة بني األرقام حبلول االثنني ،وذلك
حبسب إبراهيم كنعان الذي يرأس اللجنة.
وأضاف إبراهيم كنعان ،الذي يرأس جلنة املال واملوازنة يف
الربملان ،أن أغلبية الكتل الربملانية تؤيد نهجا يتعامل مع اخلسائر
بشكل تدرجيي ال يف دفعة واحدة.
وقال لرويرتز «من املهم احلصول على موافقة الربملان ،إذ جتب
دستوريا مصادقة الربملان على أي اتفاق مع صندوق النقد».
وأظهرت خطة وضعتها احلكومة للتعايف االقتصادي فجوات واسعة
يف النظام املالي مبا يف ذلك خسائر بقيمة  83مليار دوالر يف
النظام املصريف .وبعد ذلك ،طورت مجعية املصارف اللبنانية ،اليت
رفضت اخلطة احلكومية ،مقرتحاتها اخلاصة.
وكشف خبري اقتصادي عن ان املفاوضات اليت جيريها وفد احلكومة
اللبنانية مع صندوق النقد الدولي تدور يف حلقة شبه مفرغة لعدة
اسباب اوهلا النقسام الوفد املفاوض وثانيا للتباين يف ارقام
مايسمى باخلسائر املالية وثالثا لغياب االلتزامات اجلدية باجراء
االصالحات املطلوبة يف الكهرباء والتهرب الضرييب واجلمركي.
واشار اىل انه إزاء هذا الواقع املؤسف ،تقرر ان يعقد االثنني املقبل
اجتماع مشرتك يف وزارة املال حيضره إىل جانب الوزير وفريقه،حاكم
املصرف املركزي ووفد من املصرف ووفد مجعيةاملصارف بناء على
نصائح من العديد من السياسيني الكبار واملعلمني يف اجلهات
املالية الدولية بهدف تنسيق املواقف واخلروج بتصور مشرتك يوحد
املوقف اللبناني باملفاوضات اجلارية السيما ما يتعلق منها بارقام
اخلسائر باملالية والبالغة ماية الف مليار لرية لبنانية والتصورات
املطلوبة حلل االزمة املالية انطالقا من خربات وممارسات العديد
من الوفد املفاوض بهذااخلصوص السيما بعد اقتناع العديد من
املسؤولني بان ارقام مصرف لبنان ومجعية املصارف هي االقرب
اىل الواقع مما ورد يف خطة احلكومة.
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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

قطعة من القمر
للبيع ..ولكن السعر
خيالي جداً

تناكف ترمب..نانسي بيلوسي خبرية بتنسيق كمامتها مع ثيابها
يبدو أن رئيسة جملس النواب األمريكي نانسي بيلوسي أصبحت
خبرية يف تنسيق األقنعة الواقية من كورونا مع أزيائها .وهي
خطوة تعتمدها حلماية نفسها من أي إصابة حمتملة بهذا الفريوس
ولكن أيضًا لتسجيل موقف سياسي معارض للرئيس دونالد
ترمب الذي يرفض رفضًا قاطعًا اعتماد هذا «األكسسوار» .فقد
أصر الرئيس األمريكي منذ انتشار وباء كورونا يف الواليات
ّ
املتحدة على رفضه استعمال األقنعة الواقية ،وتشري بعض
املعلومات إىل أن رفضه هذا يعود إىل خوفه من أن تبدو إطاللته
أمام الصحافيني سخيفة أو مثرية للضحك.
 أناقة ختدم الرأي واملوقف:تستعمل نانسي بيلوسي لغة األقنعة للتعبري عن آراء ومواقف

رمبا ُيصبح حتقيق حلم بعض الناس بأن تطأ أقدامهم على
القمر أمرًا سهل املنال ويف متناول اليد ،لكن الثمن يبدو
باهظًا ،وهذه املرة ليس بالوصول إىل سطح القمر ،وإمنا
بنزول قطعة من هناك إىل كوكب األرض الذي يعيش عليه
البشر ،ويعاني من أسوأ جائحة يف تارخيه الناشئة عن فريوس
كورونا املستجد.
ويف واحدة من أغرب وأندر صفقات البيع حطت على األسواق
العاملية معروضة للبيع قطعة نادرة جدًا مت انتزاعها من على
سطح القمر ،وهي ليست سوى صخرة حجرية لكن هذه الصخرة
النادرة أغلى من الذهب ،حيث إن الثمن املقدر هلا هو مليونني
ونصف املليون دوالر أمريكي ،حبسب ما أورد تقرير نشرته
صحيفة «مرتو» الربيطانية واطلعت عليه «العربية.نت».
وحبسب املعلومات املنشورة فإن القطعة املعروضة للبيع هي
«نيزك قمري» وهو يف حقيقة األمر صخرة مأخوذة من القمر
ويبلغ وزنها  13.5كيلو غرامًا ،أما مثنها املقدر فهو مليوني
جنيه إسرتليين ( 2.5مليون دوالر أمريكي).
ويقول العلماء إن هبوطها على كوكبنا رمبا يكون قد نتج عن
اصطدام كويكب أو مذنب بالقمر يف وقت سابق ،ما أدى
إىل سقوط هذه الصخرة أو «النيزك» على األرض ومن ثم مت
العثور عليه وبات معروضًا للبيع أمام العامة.
وحيمل هذا النيزك القمري اسم ( )12691 NWAويسود
االعتقاد بأن هذا النيزك هو خامس أكرب صخرة تسقط من
القمر على كوكب األرض على اإلطالق .ويوجد حاليًا على
األرض  650كيلو غرامًا فقط من الصخور القمرية ،وهذه
الصخرة هي واحدة من هذه الصخور املسجلة اليت اكتشفها
العلماء على كوكبنا.
وتوجد هذه الصخرة القمرية حاليًا لدى واحد من أكرب بيوت
املزاد يف العامل ،وهو شركة «كريستيز» املتخصصة بتنظيم
املزادات العاملية وبيع القطع النادرة اليت ُيؤتى بها من خمتلف
أحناء العامل.
وقال رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي يف «كريستيز»
جيمس هيسلوب إنها «جتربة ال ميكن أن ُتنسى أن تتمكن من
أن مُتسك بيديك قطعة من عامل آخر».
وأضاف« :إنها قطعة حقيقية من القمر ،ويبلغ حجمها حجم كرة
القدم ،أو أكرب بقليل ،أو أنها أكرب من رأس االنسان العادي»،
مشريًا إىل أن هذه القطعة عثر عليها رحال جمهول يف وقت
سابق يف إحدى صحارى إفريقيا ،ليكتشف بأنها وصلت إىل
كوكب األرض بعد أن قطعت مسافة  240ألف ميل ( 384ألف
كيلومرت) ،وهي املسافة الواقعة بني القمر واألرض.
َّ
ومتكن العلماء من تأكيد أن هذه القطعة الصخرية جاءت من
القمر إىل كوكب األرض بعد أن متت مقارنتها مع قطع جاءت
بها املهمة الفضائية األمريكية «أبولو» اليت حطت على سطح
القمر منتصف القرن املاضي ،حيث عادت «أبولو» ومعها 400
كيلو غرامًا من سطح القمر ،فيما يوجد حاليًا على األرض 650
كيلو غرامًا ،ما يعين أنه مت العثور على  250كيلو غرامًا سقطت
من القمر على كوكب األرض.
يشار إىل أن شركة «كريستيز» تعتزم عرض القطعة الصخرية
للبيع اخلاص املباشر ،وليس يف مزاد علين ،حبسب املعلومات
اليت نشرتها صحيفة «مرتو».

ملكة اجلمال تطلب الطالق من
الشرطي»خانق» جورج فلويد

بعدما أعلنت السلطات األمريكية ،اعتقال الشرطي ديريك
تشوفني ،املتهم بقتل األمريكي من أصول إفريقية ،جورج فلويد
وتوجيه تهمة القتل غري العمد له ،كشف حمامي زوجة الضابط
أنها تقدمت بطلب الطالق.
وقالت كيلي شاوفني ،زوجة الشرطي السابق يف والية
مينيابوليس األمريكية ،إنها بصدد طلب الطالق من زوجها الذي
تسببت جرمية قتله جلورج فلويد يف ضجة كبرية حول العامل ،وفقا
ملوقع « »CBS minnesotaاألمريكي.
ويف بيان أصدره حماميها ،أكدت كيلي البالغة  46سنة ،واليت
فازت مبسابقة «ملكة مجال سيدات مينيسوتا» قبل عامني ،أن
مقتل فلويد على يد زوجها كان أمرا مدمرا بالنسبة هلا ،معربة
عن تعاطفها الشديد مع عائلته وأحبائه ومع كل من حزن على
هذه املأساة.
كما تابع البيان« :يف حني أن السيدة شوفني ليس لديها
أطفال من زواجها احلالي ،فإنها تطلب بكل احرتام أن حتصل
هي ووالداها وعائلتها على األمان واخلصوصية خالل هذه الفرتة
العصيبة».
فلويد أثناء خنقه
وبينما يبدو أن جرمية زوجها كانت السبب يف طلبها الطالق ،مل
جتزم كيلي بشكل واضح إن كان هذا هو السبب أو إن كانت
هناك أسباب أخرى.
االتهام بالقتل
يذكر أن ممثال لالدعاء العام بوالية مينيسوتا كان أعلن أنه مت
القبض على ضابط الشرطة األبيض الذي شوهد وهو يضغط
بركبته على عنق جورج فلويد قبل أن يلفظ أنفاسه األخرية يف
ليال
مينيابوليس ،ووجه إليه االتهام بالقتل ،وذلك بعد ثالث
ٍ
من االحتجاجات العنيفة على الواقعة هزت املدينة الواقعة يف
الغرب األوسط.
وقال ممثل االدعاء مبقاطعة هينبني ،مايك فرميان ،يف إفادة
صحافية ،إن ديريك تشوفني ،الضابط الذي شوهد يف مقطع
فيديو التقطه أحد املارة بهاتفه احملمول وهو جيثم ضاغطًا بركبته
على رقبة جورج فلويد ،االثنني ،قبل وفاة فلويد ( 46عامًا)،
اتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل غري العمد.
كما أضاف فرميان« :إنه حمتجز ووجه إليه االتهام بالقتل .لدينا
أدلة ،لدينا مقطع الفيديو الذي صوره املواطن ،ذلك املقطع
املروع والرهيب الذي شاهدناه مجيعًا مرارًا وتكرارًا ،ولدينا
كامريا الضابط اليت كانت مثبتة على سرتته ،ولدينا إفادات من
بعض الشهود».

مناهضة لسياسة ترمب .وهي أصبحت ُتعرف برباعتها يف تنسيق
هذا األكسسوار مع أزيائها رغم أنها ال تهتم دائمًا بتثبيته جيدًا
على األنف والفم لتأمني احلماية هلما .وقد مت رصدها يف أكثر
من مناسبة وهي تستعمل وشاحا صغريا تلفه كقناع حول الوجه
مع احلرص على تنسيقه مع أزيائها.
 تأثري نانسي:من أبرز اإلطالالت اليت ظهرت بها نانسي بيلوسي مؤخرًا كانت
إطاللتها خالل حفل تنصيب املمثل الدميقراطي املنتخب كويسي
مفومي يف بداية الشهر اجلاري .فقد لفتت األنظار يف هذه
املناسبة بقناع زهري بلون أزيائها ثم ظهرت بعد عدة أيام بقناع
نسقته مع سرتتها الليلكية خالل إطالق مشروع
مطبع باألزهار ّ
ّ
مساعدات للوقاية من كورونا بقيمة  300مليار دوالر يف جملس
النواب.
ختتار بيلوسي أقنعتها من متجر  Donna Lewisالواقع يف والية
فرجينيا األمريكية .وتقول صاحبة املنجر أن املوديالت اليت
ً
مباشرة من املتجر
ترتديها رئيسة جملس النواب األمريكي تنفذ
بعد ظهورها بها .حتى إن وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة
سجلت إعجابها خبيارات بيلوسي األنيقة ونشرت
هيالري كلينتون ّ
يف صفحتها على موقع إنستغرام صورة لبيلوسي مرفقة بتعليق:
«زعيمة األغلبية يف جملس النواب ،وزعيمة تنسيق األلوان بني
الزي والقناع».
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مـجتمع وأسـرة

تعليم الطفل التعاون واملشاركة

فكرة التعاون واملشاركة من املهارات اليت تساعد األطفال يف
االعتماد على أنفسهم خالل مراحل حياتهم الحقًا ،أشبه بتعلم
القراءة واألرقام واحلروف ،وتتطور هذه املهارات االجتماعية للطفل
ٍ
كاف عند دخوله للمدرسة ،ليصبح باستطاعته تبادل األدوار
بشكل
واحرتام اآلخرين ،وتكوين الصداقات ،واملعروف أن األطفال يف
سنوات عمرهم األوىل يبدؤون باستكشاف عاملهم االجتماعي وعلى
املدرسني واألهل مراقبة الطفل ،واكتشاف إذا ما كان قادرًا على
املشاركة ،واإلنصات إىل تعليمات املدرسني بشكل جيد أم ال؛
حيث إن ممارسة مهارة التعاون والتواصل االجتماعي مع اآلخرين
تؤهل الطفل للنجاح األكادميي الحقًا ؛ حيث إن القبول االجتماعي
يؤثر بشكل كبري على إحساس الطفل جتاه نفسه ،ويظهر ذلك
التأثري يف الفصول الدراسية ،فمن الصعب على الطفل أن يركز
يف دراسته وهو مكتئب أو معزول ليس له أصدقاء .معنا الدكتورة
فؤاده هدية أستاذة علم نفس الطفل بعني مشس؛ لتوضيح خطوات
اكتساب الطفل ملهارة التعاون وكيفية املشاركة ودور األهل
 1مظاهر عدم التعاون واملشاركةاالبن غري املتعاون يعد شخص أناني وانطوائي ،حيب نفسه وال
حيب أن يقدم اخلري لآلخرين ،ويبخل عليهم بعطائه وجهده ومعارفه
وخرباته ،فتجدينه يعيش يف عزلة وانفراد بالنفس ،وهروب من
الصداقات والعالقات واللقاءات وعدم االندماج االجتماعي
يفضل الصمت مع اآلخرين وجيد صعوبة يف التفاهم معهم ،ال
يتدخل وال يبدي رأيه أو يوجه أي نصيحة ،مع عدم االهتمام مبحدثه،
ويقضي معظم وقته يف األنشطة السلبية كمشاهدة التليفزيون
واأللعاب اإلليكرتونية
كما أنه يشعر بالضيق عند طلب أي خدمة منه وحماولة اهلروب
والتعذر .وإن اضطر ألدائها فيكون مقصرًا ،كما أنه يتسم باألنانية
وحب الذات وطلب املساعدة دائمًا من اآلخرين مع عدم مساعدتهم،
ودائمًا ما جتدينه غري منشرح النفس نظرًا إلصراره على عدم
املشاركة والتعاون ،وبالتالي كثرة استقبال ردود أفعال تدينه
وتوخبه.
 - 2أسباب عدم تعاون طفلي
شعور االبن بالنقص وعدم الثقة بالنفس واإلحباط واليأس
والسلبية ،كثرة مقارنة االبن مبن حوله من اإلخوة أو األقرباء أو
اجلريان
مطالبة االبن بأعباء دراسية أكرب من وسعه ،مع عدم مساعدته يف
االستذكار واحلفظ وتركه مبفرده ،وقد تكون األسباب عضوية أو
نفسية.
 - 3كيف أمني حب التعاون لدى طفلي؟
أو ً
ال :التعاون والتفاعل بشكل جيد مع اآلخرين قدرات ال تظهر مع
الطفل منذ الوالدة ،فيجب أن حيرص األهل على تنميتها لديه بداية
منذ بلوغه سن الثالثة ،مما يساعده يف حياته االجتماعية ،وتعزيز
املسئولية لدى الطفل من أهم األمور اليت من شأنها أن تنمي
حب التعاون لديه ،فعندما يشعر الطفل بأنه مسئول عن أغراضه،
ألعابه ،غرفة نومه ميكن أن يعرف متامًا دوره يف املنزل وأهمية
ٍ
سقف واحد
تعاونه مع أهله وإخوته؛ ألنهم يعيشون كلهم حتت
وخيضعون للقواعد نفسها
ثانيا :من املهم أن يتعلم الطفل أهمية انتظار دوره أثناء اللعب،
ّ
بد
شخص آخر ،مبعنى أنه عندما
وحتى أثناء التحدث مع
يتكلم ال ّ
ٍ
من أن ينتظر اجلواب والعكس صحيح ،فتعليم الطفل احرتام نظام
األدوار ميكن أن جيعله يدرك أهمية وجود اآلخر واحرتام رأيه ،وهذا

ً
خال متامًا من
قدرة على التعاون واملشاركة
ما جيعله أكثر
بشكل ٍ
ٍ
األنانية
 - 4علمي طفلك املشاركة
ثالثا :على األهل أن يكونوا مثا ً
ّ
ال حَي ِ
بشكل
ويقلده
تذي به طفلهم
ٍ
إجيابي ،فعندما يشاهد الطفل أن التعاون بني األهل ومشاركة
املسؤوليات واألعمال املنزلية هو أمر سائد يف أجواء العائلة ،فال
بد من أن ترسخ يف ذهنه هذه الفكرة ويبدأ بتقليدها والعمل بها
ّ
حتى عن دون قصد
رابعا :إن احلرص على تعليم الطفل أنواع الرياضة املبنية على
اللعب ضمن فريق ،ميكن أن يساعده كثريًا على تنمية روح التعاون
أي
واملشاركة أيضًا ،يعلمه أن األنانية ال ميكن أن توصله إىل ّ
سر النجاح ،وهذا ما ينعكس
مكان ،روح الفريق هي األساس وهي ّ
إجيابًا على نفسيته وعلى سلوكياته اليومية
 - 5ست خطوات على اآلباء القيام بها
األوىل :التخلي عن فكرة إيذاء األطفال حتى نعلمهم الصواب
واخلطأ ،مما يسبب جرحًا كبريًا لالبن ،الرتبية جيب أن تتسم بالطرق
اليت متنح األطفال شعورًا باالحرتام واالهتمام من قبل الوالدين،
حبيث يكون الكبار مرآة من األخالق ،حني يتطلع إليها األبناء تكون
سلوكياتهم رد فعل يتصف باالحرتام املتبادل مع الوالدين
الثانية  :وصف املشكلة؛ إذا ما وصفت للطفل املشكلة مباشرة
يصبح مدركًا متامًا هلا ،وسيكون لديه فرصة للتفكري يف احلل ،أو
فرصة لتذكر ما عليه فعله
الثالثة :إعطاء املعلومات والرتكيز على احللول؛ خطوة تساعد
على فهم ما جيب على الطفل فعله ،وتنمي عقله وتوسع إدراكه
بشكل كبري ،وتكون مقبولة بالنسبة له ،وتساعد الوالدين واألبناء
يف الرتكيز على احللول بد ً
ال من التهديد أو إلقاء احملاضرات أو
السخرية
 - 6اختصري كالمك
الرابعة :اختصار الكالم؛ إذ يعتاد األبناء اللعب الكثري حتى يلهيهم
ذلك عما جيب عليهم القيام به جتاه أنفسهم ،فتبدأ األم يف إعطاء
حماضرات مصحوبة بالصوت العالي حول عدم االلتزام باتفاقاتها
معهم ،هنا ينصح بأن ختتصر األم الكالم لكلمة تلفت انتباه األبناء
إىل ما جيب عليهم القيام به
اخلامسة :مشاركة املشاعر؛ مبعنى حني ُيفصح اآلباء عن مشاعرهم
ومشاركتها مع الصغار يكونون أكثر صدقًا ،وبها خيربهم اآلباء ما
يريدون من دون أن نؤذيهم أو نؤملهم؛ مما جيعلهم حيبون التعامل
معنا حتى يف حالة الغضب ما دمنا ال نهامجهم
السادسة :كتابة املالحظات؛ الطفل كائن اجتماعي ،هدفه الشعور
باالنتماء واألهمية ،لذا ميكننا أن نكتب مالحظة جنذب بها انتباههم،
ورمبا أضفينا على كلماتها شيئًا من املزاح ملزيد من التشجيع،
يف النهاية جيب أن ينشأ الطفل وسط حميط اجتماعي من األهل
واألصدقاء واجلريان ،لتتأكد أن طفلك لديه ما يكفي من احلاالت
أمامه ليتعلم اللطف ،فعلى سبيل املثال ساعد جارتك أو صديقك
أو شخصًا غريبًا ،وتأكد من أن طفلك قد رأى ذلك
 - 7نظام املكافأة وخطوات للتشجيع
من املهم أن نشيد باألعمال اجليدة اليت يقوم بها أطفالنا ،مث ًال
أن خنربهم بأن «اجلارة كانت سعيدة عندما قدمت هلا ماء» ،أو
«كانت جدتك معجبة بك عندما أمسكت هلا الباب أثناء دخوهلا»
ميكنك أن تسأليهم عن ألطف األنشطة اليت يريدون تقدميها
ألصدقائهم يف املدرسة ،وتشجعيهم على تنفيذها أو تطويرها

بشكل أفضل
 - 8أخربوا طفلكم مبدى حبكم
شجعي طفلك على مساعدتك يف أعمال املنزل ،أو األعمال اخلارجية
اليت ختططني للقيام بها ،وال تنسي أن تشيدي به وسط أي جتمع
عائلي
البيئات اإلجيابية تعزز اللطف ،تأكدي من إخبار طفلك مبدى حبك
وتقديرك له ،مهامجته وإظهار سلبياته تربز السلوكيات الفاسدة
 - 9طرق للعالج
أكثري اجللوس مع ابنك وحتاوري معه بنظام األسئلة :ما أخبارك؟
ماذا فعلت اليوم؟ من أصدقاؤك؟
أحسين االستماع إىل إجاباته وأظهري االهتمام بكلماته واستوضحي
منه ليكون منطلقك للعالج
اطليب منه  -وبكل احرتام -أن يعاونك يف عمل ما ،وقدمي له
عبارات الشكر والثناء عندما يبدي استجابة وتعاونًا
نظمي وقت ابنك؛ ضعي له حدًا أقصى يف مشاهدة التليفزيون
واأللعاب اإلليكرتونية ليتسنى له الوقت للمساعدة والتعاون
عدم تدليل الطفل التدليل املفرط ،والعمل على أن يقوم خبدمة
نفسه واالعتماد عليها تدرجييًا
 - 10كيف أعلم االبن األكرب التعاون؟
لدفع األطفال الكبار للمساهمة يف ميزانية األسرة جيب عمل لقاء
مالي لألسرة؛ لكي يعلم األطفال أنهم مل يعودوا صغارًا وجيب
التعرف على بعض املسئوليات اليت يتحملها اآلباء؛ مثل شرح
تكاليف الطعام والكهرباء والغاز وصيانة املنزل واملالبس وخدمات
الطهي والتنظيف ،وإذا كان هناك إجيار للمنزل ،فيجب أن يعرف
األطفال الوضع املالي لألسرة بصراحة شديدة حتى إذا كان وضعًا
قاسيًا
ال جيب أن يكون شخص واحد فقط يف األسرة املسئول عن مجيع
األعمال املنزلية ،فاجلميع جيب أن يشارك يف احلفاظ على شكل
املنزل مبن فيهم األطفال ،بتحديد دور كل شخص يف التنظيف
ويف التسوق ويف تغذية احليوانات األليفة ويف إصالح بعض
األشياء ،ميكنك كتابة هذه الواجبات وتعليقها حتى يستطيع كل
فرد من أفراد األسرة رؤيتها لتكون مبثابة جدول أسبوعي
 - 11كيف تغلبني على شعورك بالذنب
توقعي أيتها األم أن يتضايق األطفال من الفكرة ومقاومتهم ،فهم
اعتادوا على احلصول على كل شيء بسهولة ،من املمكن أن يكون
األطفال غري مستعدين لذلك ،وجيب عليك أن تعديهم هلذه اخلطوة
الصعبة خطوة من بعد خطوة ،إىل أن حيني دورهم للمساهمة وحتمل
املسئولية حتى وإن كانت مشاعر االستياء مازالت مسيطرة.
جيب أن تتغلب على الشعور بالذنب جتاه األطفال الكبار بسبب
دفعك هلم للمساهمة يف ميزانية املنزل خاصة إذا كان وضع
األطفال املالي ليس على ما يرام ،فقد تشعرين بالذنب عندما
تطلب النقود لكن جيب عليك أن تعريف أنك ال تساعدين أبناءك
عندما تبعدينهم عن الواقع القاسي للحياة ،بل العكس متامًا فهذا
قد يضرهم
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صـحة وغـذاء

جتنبها أثناء تفشي «كورونا»… أسوأ 5
أطعمة تضر بصحة الرئتني

تقوم الرئتني بتزويد اجلسم باألكسجني
وختليصه من ثاني أكسيد الكربون ،لذلك
فالرئتني يعتربان أهم أجزاء اجلسم اليت تقوم
عليها احلياة.
وسواء كان لديك مشاكل مع رئتيك أو كنت
مهتما فقط بالتأكد من أنك تقوم بكل ما يف
ً
وسعك للحفاظ على قوتهما ،خاصة خالل وقت
حيث جيتاح العامل جائحة تؤدي إىل مشاكل يف
التنفس ،فإن احلفاظ على صحة الرئتني قدر
دائما فكرة جيدة.
اإلمكان هو
ً
ميكن لنظامك الغذائي -إىل جانب تبين العادات
الواضحة مثل عدم التدخني وممارسة الرياضة
دورا
وتقليل تعرضك لتلوث اهلواء -أن يلعب
ً
مهما يف احلفاظ صحة الرئتني .وفيما يلي
قائمة بأسوأ األطعمة اليت جيب احلد من تناوهلا
للحفاظ على صحتهما ،حبسب موقع Eat This,
 Not Thatاألمريكي.

 .1اخلبز
ميكن أن تساهم الكربوهيدرات البسيطة مثل
الدقيق املكرر والسكريات يف سوء صحة
الرئتني .وال يزيد اخلبز االلتهاب الرئوي
فحسب ،ولكنه يتطلب الكثري من العمل من
جانب الرئتني يف عملية التمثيل الغذائي.
تقول ليزا ريتشاردز ،أخصائية التغذية:
«إن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات
سيسمح للجسم بإنتاج كمية أقل من ثاني
أكسيد الكربون ،وهو أمر جيد ألي شخص
يعاني من أمراض الرئة».
كما تشري تساو-لني موي ،أخصائية الوخز
باإلبر والطب البديل ،إىل أن االلتهاب الناتج
ميكن أن «يتسبب يف تضييق املسالك اهلوائية
وإنتاج البلغم».
وتضيف« :تظهر األحباث أن هناك عالقة مع
مرض االضطرابات اهلضمية وأمراض الرئة،
وميكن أن يظهر عدم حتمل الغلوتني كمشاكل
يف الرئة مع السعال».
 .2الربوكلي
قد يتفاجأ البعض يف إجياد الربوكلي الصحي
ضمن هذه القائمة ،فبينما يف بعض احلاالت،
جيدا لصحة الرئتني
ميكن أن يكون الربوكلي
ً
بفضل ثراءه مبضادات األكسدة وإمكانات
مكافحة السرطنة ،تشري أماندا ويبسرت ،مدرب
العقل واجلسم املعتمد ،إىل أنه -يف الواقع-
ميكن أن ُيسهم يف تدهور صحة الرئة السيئة
بسبب ميله إىل التسبب يف حدوث انتفاخ.

تلقائيا بالصحة اجليدة
وتقول« :ألننا نفكر
ً
عندما نفكر باخلضار ،من السهل أن ننسى أن
هناك حاالت خاصة جيب فيها احلد من بعض
األطعمة الصحية األخرى».
وتضيف «إذا كنت تعاني من االنتفاخ بعد
تناول أطعمة مثل الربوكلي أو القرنبيط أو
امللفوف ،فحاول احلد منها أو تبديلها إىل
أغذية مغذية أخرى».
 .3اآليس كريم
من املعروف أن منتجات األلبان تزيد من إنتاج
املخاط ،كما توضح طبيبة العالج الطبيعي آنا
جونسون «خاصة يف اجلهاز التنفسي» مما
جيعله «الطعام األول الذي جيب أن حند من
استهالكه خالل موسم الربد واإلنفلونزا ،واآلن
مع كوفيد .19
 .4الرقائق
ليس من املستغرب أن الطعام املعاجل ال يعترب
جيدا لصحة الرئتني ،إذ أن األطعمة املصنعة
ً
مثل رقائق البطاطس مليئة بالدهون املشبعة
مفيدا للصحة العامة،
أيا منها
ً
واألمالح ،وال يعد ً
أو صحة الرئة على وجه التحديد.
تقول الدكتورة لينا فيليكوفا ،دكتوراه يف
الطب ،وهي مستشارة طبية يف املكمالت
الغذائية« :الدهون املشبعة والتقابلية تساهم
يف صحة القلب واألوعية الدموية ،واليت ترتبط
مباشرة بصحة الرئة».
 .5البرية
الكحول ليس مناسبا للرئتني بأي شكل من
األشكال ،وخاصة النبيذ األمحر أو الكوكتيالت،
وكالهما ميكن أن يساهم يف تفاقم االلتهاب،
لكن البرية قد تكون أسوأ خيار على اإلطالق.
ميكن أن تتسبب األطعمة الغازية يف االنتفاخ
ونظرا ألن الكحول يساهم
وحتى نوبات الربو.
ً
ً
أيضا يف اجلفاف ،فمن األفضل االبتعاد عنه
إذا كنت تتطلع إىل حتسني صحة الرئة.

خرباء:الصيف حيد من انتشار فقدان تدرجيي حلاسة هامة
قد يدل على نقص فيتامني D
كورونا وال يقضي عليه
يف اجلسم!
يراهن كثريون على حلول فصل الصيف وارتفاع

درجة احلرارة ،ألجل تطويق فريوس كورونا
املستجد (كوفيد  )19الذي أصاب ماليني
األشخاص وأربك احلياة يف العامل ،لكن الطقس
ليس كافيا لوحده يف املعركة ضد اجلائحة.
وحبسب صحيفة «واشنطن بوست» ،فإن اخلرباء
يرجحون فعال أن يساهم فصل الصيف وارتفاع
درجات احلرارة يف تراجع فريوس كورونا ،لكن
األمر يتعلق بـ»أثر حمدود» وليس بالقضاء على
الوباء بشكل نهائي.
ويقول اخلرباء إن الصيف لن يكون مفيدا يف
احلرب ضد كورونا ،إذا اعتقد الناس أنه بوسعهم
أن خيرجوا كما شاؤوا ،وأن ارتفاع درجة احلرارة
كاف لواحده ،وهذا معناه أن الناس مضطرون
إىل احرتام اإلرشادات الصحية ،مثل التباعد
االجتماعي.
وأوضح الباحث بكلية هارفارد للطب ،حممد
جياللي ،أن الطقس عامل ثانوي ،وبالتالي ،ال
ينبغي النظر إليه كشيء فارق يف احلد من انتشار
الوباء.
ويثار النقاش بشأن الصيف بعدما بات هذا
الفصل قريبا جدا ،أي على بعد أسابيع ،فيما
تبادر مدن كثرية يف العامل إىل ختفيف إجراءات
احلجر ألجل إعادة احلياة إىل طبيعتها بشكل
تدرجيي.
وفيما ترفع احلكومات القيود املفروضة بشكل
تدرجيي ،يتساءل كثريون حول ما إذا كان من
املمكن مثال أن يسبحوا يف املسابح العامة أو
الشواطئ.
وأوردت الصحيفة أن السباحة يف املسبح مثال
آمنة من الناحية الصحية ،نظرا لوجود مادة الكلور
يف املاء ،لكن هذه احلماية مرتبطة أيضا باحرتام
التباعد ملسافة ستة أقدام.
ويشري بعض اخلرباء إىل أن مدنا كربى يف العامل
سجلت انتشارا كبريا للمرض رغم طقسها احلار،
مثل حواضر سنغافورة والربازيل وإندونيسيا
واإلكوادور.
ويشدد خبري الطقس ،توماس مولينا ،أن
الفريوس ينتشر بشكل شرس يف خمتلف دول
العامل ،يف كافة أنواع الطقس ،لكن هذا الرأي ال
حيظى باإلمجاع يف الوسط العلمي.
كتبت «واشنطن بوست» أن عددا من البحوث
والربامج الذكية ،قاست تأثري الطقس على
فريوس كورونا ،خالل اآلونة األخرية ،وكشفت
وجود عالقة.
ويف ورقة حديثة صادرة عن باحثني يف كلية
الطب بهارفارد ،تبني أن احلرارة تساهم يف
احنسار فريوس كورونا حني تتجاوز  25درجة
مئوية ،واعتمد هذا التقرير على بيانات صحية
وأخرى متعلقة بالطقس يف  3739يف موقعا يف
خمتلف مناطق العامل.

حيصل جسم اإلنسان على فيتامني  Dيف
الغالب من أشعة الشمس .ومع ذلك ،فإن
إجراءات اإلغالق واحلماية من عدوى كورونا،
منعت بعض الناس من اخلروج للتمتع بأشعة
جنم جمموعتنا الشمسية.
ويعد فيتامني  Dهاما للغاية يف املساعدة
على تعزيز امتصاص الكالسيوم ،ما يؤدي إىل
عظام قوية وصحية.
ودرس باحثون من اجلامعة الوطنية لعلوم
الصحة يف إلينوي ،أمريكا ،العالقة بني الشم
ونقص فيتامني .D
ويف دراستهم الصغرية ،الحظوا أن امرأة تبلغ
من العمر  47عاما ،ال متارس عادة التدخني،
ُ
ش ّخصت سريريا بنقص فيتامني الشمس.
وكان مستوى فيتامني  Dاألولي للمشاركة،
منخفضا عند  .32ng/Mlومنذ البداية ،تبني أن
املشاركة عانت من فقدان للشم على املدى
الطويل.
وعلى مدى  8أشهر ،أعطيت املريضة مكمالت
فيتامني  Dجبرعات حمددة .وحبلول نهاية
التجربة ،زادت مستويات فيتامني  Dإىل 96ng/
 .Mlكما أبلغت املريضة «عن حتسن ملحوظ يف
حاسة الشم».
وكتب الباحثون« :قبل دورة املكمالت الغذائية،
كان بإمكانها شم أقوى الروائح فقط ،وفقط
إذا مت االحتفاظ باملادة بالقرب من أنفها .مل
تستطع شم رائحة الدخان أو الطعام الفاسد يف
ثالجتها .ومع مرور الوقت ،كانت قادرة بشكل
تدرجيي على شم املزيد من الروائح الكريهة،
مع االستمتاع بطعم الطعام مرة أخرى».
كما درس الباحثون حالة أنثى أخرى غري مدخنة،
تبلغ من العمر  34عاما ،أعلنت «تارخيا من
فقدان حاسة الشم لسنوات».
وعندما ُفحصت مستويات فيتامني  Dلديها،
تبني أنها منخفضة بشكل مدهش 9.4ng/ -
 .Mlوتناولت املريضة مكمالت فيتامني  Dمرة
واحدة يف األسبوع ملدة شهرين.
وبعد يوم واحد من تناول مكمالت فيتامني ،D
كتب الباحثون« :فوجئت املريضة بأنها متكنت
من شم رائحة التوابل على شخص استخدمها
أثناء الطهي يف ذلك اليوم».
وبعد  8أسابيع من تناول املكمالت ،زادت
مستويات فيتامني  Dإىل .29ng/mL
وأفاد الباحثون« :لقد كانت قادرة دائما على
شم رائحة إضافية وخمتلفة .ومع ذلك ،ما
تزال ال تستطيع الشعور بالروائح اخلفية مثل
الزهور».
ومن دراسة احلالتني هاتني ،أكد الباحثون أن
هناك صلة بني نقص فيتامني  Dواخنفاض
حاسة الشم.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS
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‘Now is not the time’: Scott Morrison blames welfare principle
also ‘followed by Labor’ for robo-debt scandal

Josh Frydenberg cheers former AFL footballer Matthew Richardson.
The Treasurer says people have every right to spend their super money
any way they like.Credit:AAP

Prime Minister Scott Morrison has blamed a welfare principle followed by
both major parties for the
$720 million in Centrelink
robo-debts the federal
government will repay.
“The income averaging
principle is one that has
been followed by Labor
and Coalition governments for a very long period of time,” Mr Morrison
said on Monday morning.
“Over the course of dealing with this issue, that
principle was not something that could be relied
upon.”
The federal government
revealed on Friday it
would repay 460,000
Centrelink debts accrued
since 2015 at a cost of
almost three quarters of
a billion dollars, a controversy Mr Morrison
blamed on a decades-old
income-averaging principle followed by both
major parties.
After the government announced it would repay
$721 million to 373,000
people caught up in the
robo-debt scheme, Prime
Minister Scott Morrison
has spoken for the first
time about it.
The robodebt scheme relied on income-averaging
- which smoothed welfare recipients’ income
over several pay cycles
- to calculate what debts
were owed.
Mr Morrison followed Attorney-General Christian
Porter and Social Services Minister Anne Ruston

in not apologising for the
robo-debt scheme.
“[The failure of incomeaveraging] doesn’t mean
those debts don’t exist.
It just means that they
cannot be raised, solely,
on the basis of using
income-averaging,” Mr
Morrison said.
Asked what he would say
to victims of the scheme,
the Prime Minister said,
“I think the time for those
sorts of statements is
another time, not right
now.”
Senator Ruston also refused to apologise when
asked about the debts on
Monday morning, saying
“the matter is subject to
legal proceedings and
obviously I need to be
careful about I say in this
area.”
Labor’s government services spokesman Bill
Shorten apologised to
victims in an Instagram
video.
“I am sorry,” Mr Shorten
said. “I’m not the government but as someone in
public life I’m sorry you
had to go through this
madness.”
A class action lawsuit
steered by Gordon Legal will continue despite
the federal government
pledging to repay debts,
where the scheme’s victims will seek an apology
and compensation.
The Morrison government is standing by its
policy that allowed the
early release of superannuation to more than 1.8

million people despite
much of the cash being
spent on gambling and
alcohol, arguing people
are exercising their free
choice.
As Labor likened the
scheme to “another robo-debt” that would cost
people in retirement and
benefit overseas-based
gambling
companies,
Treasurer Josh Frydenberg said the released
money was helping Australians when they needed it most.
As part of its response
to the coronavirus pandemic, the government is
enabling people to withdraw up to $10,000 from
their
superannuation
this financial year with a
similar amount available
between July 1 and September 24.
The Australian Prudential
Regulation Authority on
Monday said 1.8 million
people had so far used
the scheme, withdrawing more than $12 billion.
Less than one per cent of
applications have been
rejected.
Analysis by credit bureau
illion and consultancy AlphaBeta, part of Accenture, shows those using
their super spent almost
$3000 more than normal
in the fortnight after receiving the lump sum.
Their analysis, based on
the bank transactions of
13,000 people who have
withdrawn superannuation since the coronavirus outbreak, showed
40 per cent of them had
not experienced a drop in
income or their loss had
been fully offset by other
government payments.
Sixty-four per cent of
their spending had gone
on discretionary goods
such as furniture and alcohol, with 11 per cent of
going towards gambling.
Separate data compiled
by the NAB from its cus-

tomer base showed gambling spending is 71.5
per cent up since the
start of the year, the biggest increase of any industry group tracked by
the bank.
Mr Frydenberg said it was
up to recipients to decide
on what they spent their
super.
“We’re going through a
once-in-a-century pandemic and people do
need that extra funding,
that extra financial support over and above other government initiatives
to help them get through
this period,” he said.
“We are comfortable with
the fact that people are
accessing their money
when they need it most.”
Prime Minister Scott Morrison also argued Australians should make their
own spending choices
with the super funds.
“It’s their money. I don’t
go round telling people
how to spend their own
money,” he said.
To be eligible for the
scheme, people have to
be unemployed or suffer
a 20 per cent reduction
in hours during 2020.
The Tax Office tells applicants they do not need
evidence to support their
claim but warns they may
need documentation at
some point in the future.
Applications are taking
an average of 3.3 days
to be processed from receipt through to payment.
Most of the claims rejected have been because
of multiple applications
by people seeking to get
$20,000.
Labor’s shadow assistant
treasurer Stephen Jones
said the government, instead of learning from
the problems around its
robo-debt scheme under which it is repaying
$721 million to people hit
with unlawful debts for
alleged welfare overpay-

ments based on flawed
calculations.
He said the scheme, as
passed by the Parliament,
required the money to go
to hardship cases but
this was being ignored.
Instead, there was little
oversight for a scheme
that would ultimately cost
many young Australians
in their retirement.
“A scheme that is providing a stimulus to over-

sees gambling operators
is not in the national interests and surely not in
the interests of individual
Australians,” he said.
“Everybody loses if this
scheme doesn’t work
properly. The individuals lose, they don’t have
money for retirement
earnings. Taxpayers lose
because it means we’re
paying more for pensions.”

LANDMARK CHILD ABUSE REFORMS PASS PARLIAMENT
A significant barrier preventing child sex offenders from being held to
account will be removed
under nation leading reforms passed by the NSW
Parliament today.
Attorney General Mark
Speakman said this was
an important achievement for survivors of
child sexual assault.
“Today marks a significant milestone in our
fight against the scourge
of child sexual abuse,”
Mr Speakman said.
“The Evidence Amendment (Tendency and Coincidence) Act 2020 will
enable more evidence
about an accused person’s sexual interest in
children to be considered
by the jury in child sexual
assault proceedings.”
The Royal Commission
into Institutional Responses to Child Sexual
Abuse found the exclusion of this kind of evidence led to cases of
‘unwarranted acquittals’
in child sexual offence
proceedings. It recommended law reform to enable greater admissibility
of this evidence in those
proceedings.
“While these reforms
cannot undo the crimes
of the past, or take away a
survivor’s pain, they will
help to deliver justice for

survivors across NSW,”
Mr Speakman said.
Uniform Evidence Law
jurisdictions agreed to
implement a Model Bill at
the Council of AttorneysGeneral meeting in November last year, following a two-year law reform
process led by NSW.
NSW is the first jurisdiction in Australia to introduce the Model Bill and
now leads the way for
other Uniform Evidence
Law states and territories
to follow in its footsteps.
“We want to ensure that
our criminal justice system is a fair one. These reforms will enable relevant
evidence to be put before the court, while also
maintaining appropriate
safeguards to ensure the
right to a fair trial.”
“The NSW Government
has led the nation in its
response to the recommendations of the Royal
Commission. I call on
other states and territories to follow NSW’s lead
and introduce these crucial reforms.”
The reforms will commence on 1 July 2020.
Read more about NSW
Justice responses to the
Child Abuse Royal Commission, including the
Evidence Amendment
(Tendency and Coincidence) Act 2020,
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Uni bosses blindsided by lack of support Homebuyers grant: Who is eligible for $25k
HomeBuilder scheme
for jobs deal struck with union
The four vice-chancellors
who negotiated an ill-fated
national jobs protection
plan with the National Tertiary Education Union believed they had a mandate
from other university leaders and expected more to
sign up to the framework.
The national plan ultimately
collapsed after 17 universities rejected it. The framework was designed to save
12,000 jobs nationwide in
exchange for pay cuts but
faced wariness from vicechancellors and a backlash
led by hardline union members who opposed any concessions.
NTEU national president
Alison Barnes slammed
“greed and fear” among
vice-chancellors and criticised the four involved in
negotiations, saying they
were either not representing
a broad coalition of university leaders or had agreed to
protections for employees
that some vice-chancellors
would not tolerate.
La Trobe University vicechancellor John Dewar,
one of the four university
heads who worked on the
plan, told The Age and The
Sydney Morning Herald
the effort had “not been a
complete failure because
... it has shown what could
be done through a collaborative approach between
unions and management”.
Professor Dewar and
Charles Sturt University
vice-chancellor
Andrew
Vann were drawn from the
31 universities represented
by the Australian Higher Education Industrial Association while Margaret Gardner
(Monash University) and
Jane den Hollander (University of Western Australia)
were drawn from non-member universities in an effort
to get broad representation
of the sector. The approach
was backed by peak body
Universities Australia.
“We felt that we had a mandate to negotiate this. So I
suppose, yes, we did have
an expectation that more
vice-chancellors would take
it up,” Professor Dewar
said.
He conceded the plan was
complex and said some

vice-chancellors held “misplaced” fears about a proposed national panel that
would scrutinise university
finances in order to make a
judgment on what level of
pay cuts were justified. The
panel included union representation.
The plan outlined 12-month
variations to enterprise
agreements, which would
have to be approved by
staff votes at individual
universities. The NTEU cancelled a national vote of
union members on the plan
after it became clear many
vice-chancellors would not
adopt it.
“Every university has a different financial situation
and it may be that in drafting the variation, it had assumed one size would fit
all. It has obviously turned
out that’s not the case,”
Professor Dewar said.
La Trobe faces revenue
losses of $400 million to
$520 million between now
and the end of next year
and is desperately trying
to secure more support
from banks and get staff to
agree to pay cuts to avoid
job losses.
AHEIA executive director
Stuart Andrews said the
national framework was
negotiated in “complete
good faith on both sides”
but some universities felt
the measures were not adequate to tackle the “speed
and scale” of their issues
while others felt the consultation processes were
excessive.
“Some other unions apart
from the NTEU are opposed, as are some university NTEU branches which
has also complicated decision making,” Mr Andrews
said.
Dr Barnes said universities
had baulked at the proposal
because they feared scrutiny from the national panel.
“They didn’t want that scrutiny of their books, they
didn’t want transparency,
and presumably they didn’t
want constraints around
their ability to make people
redundant,” she said.
Universities are still able
to implement a version of
the jobs framework but the

NTEU has dropped it as a
“national plan” and warned
the consequence will be
major job losses and a major escalation of industrial
disputes.
New modelling released by
Universities Australia has
projected total losses of between $3.1 billion and $4.8
billion this year and $16
billion between now and
2023 because of the blow
to international student fee
revenue.
The government has guaranteed $18 billion in funding for universities this
year but has resisted further support despite escalating calls from the sector. Education Minister Dan
Tehan discussed the crisis
with vice-chancellors on
Wednesday as part of a
regular meeting schedule.
In a statement following the
meeting, Mr Tehan said the
priority was getting campuses open for teaching
and noted the funding for
research and education
already being provided by
the government. He said he
was “confident” universities could navigate the crisis.
“According to the most recent financial data, in 2018
universities had total revenue of over $34 billion,
of which nearly $18 billion
came from the Commonwealth. Out of that revenue,
after cash expenses, universities had $4.6 billion in
reserves,” he said.
Deakin University and
CQUniversity have started
laying off staff and the
Australian National University has flagged voluntary
redundancies as it faces a
$225 million budget blow.
Western Sydney University vice-chancellor Barney
Glover said his institution
had been pursuing a strategy that was consistent with
the “spirit and principles of
the framework” in aiming to
protect jobs.
“I believe the fact that the
national negotiations were
proceeding and the unprecedented nature of the range
of measures being considered certainly assisted us
in local discussions,” Professor Glover said.

The full details of the PM’s
new HomeBuilder grant
have been revealed, including exactly who will be
eligible and how much they
will get.
The Morrison government
has unveiled a $688 million HomeBuilder scheme
to combat a predicted 50
percent decline in the construction of new houses.
Eligible participants in
the...
Scott Morrison will fire the
starter’s gun on a renovation rescue for the economy
with $25,000 cash grants
for new homes and renos
from midnight tonight.
But you will only qualify for the cash splash if
you’re spending $150,000
or more on a renovation
and you meet an income
test, with swimming pools
and tennis court projects
banned.
For new home builds, the
value of the property must
be $750,000 or less.
News.com.au has confirmed the full details of the
new scheme, to be called
HomeBuilder, including the
income test to qualify for
the cash.
To qualify for HomeBuilder,
you need to be building a
new home worth less than
$750,000 or if you are renovating an existing property
it needs to have been previously valued at less than
$1.5 million.
“If you’ve been putting
off that renovation or new
build, the extra $25,000
we’re putting on the table
along with record low interest rates means now’s the
time to do it,’’ the Prime
Minister said.
“This investment isn’t just
about helping Australians
bring their dream home
to life, it’s about creating
jobs and helping support
the more than one million
workers in the sector including builders, painters,
plumbers and electricians
across the country.”
As revealed by news.com.
au on Monday, the value of
the grants will be $25,000.
In NSW, that means first
home buyers building
a new home could get
$35,000 in grants to build

and stamp duty concessions when the $25,000
grant is combined with existing state schemes.
Applicants for HomeBuilder must also meet the following two income caps to
qualify for the scheme.
• Singles must be earning
$125,000 or less based on
their 2018/19 tax return or
later.
• Couples must have a
combined income of less
than $200,000 based on
their tax returns.
The cash splash will be offered for any contracts entered into between 4 June
2020 and 31 December
2020.
That means singles and
couples who are currently
building a new home will
miss out on the cash with
the short, sharp stimulus
to end on New Year’s Eve.
Investors and owner builders will be banned from
claiming the cash with the
scheme designed to help
low and middle income
earners claim the property
ladder.
First home buyers looking
to build a new home are
not the only winners, with
the cash grants to be extended to owner occupiers
who want to renovate the
family home.
However, an income test
will apply to the grants
to ensure that millionaires and people minimising their taxable income
through trusts cannot
claim the cash.
To qualify for the HomeBuilder scheme, you must
be aged 18 years or older,
an Australian citizen and
be an individual, not a
company or trust.
Those rules follow claims
that wealthy families rorted
the Howard Government’s
original First Home Buyers Scheme by purchasing
properties for toddlers and
children and pocketing the
cash.
Contracts must be entered
into before December 31,
2020 to qualify for the
cash.
For renovators, the works
must improve the accessibility, safety and liveability
of the dwelling.

Homebuilder grants cannot be used for additions
to the property that are unconnected to the principal
place of residence such
as swimming pools, tennis
courts, outdoor spas and
saunas, sheds or garages.
But the new $25,000 grants
is on top of existing State
and Territory First Home
Owner Grant programs,
stamp duty concessions
and other grant schemes,
as well as the Commonwealth’s First Home Loan
Deposit Scheme and
First Home Super Saver
Scheme.
The cost of the scheme is
estimated at $688 million
but it is a demand driven
scheme and could cost
more or less depending
on how many Australians
claim the cash.
Treasurer Josh Frydenberg predicted the scheme
would support 140,000
direct jobs and another
1,000,000 related jobs in
the residential construction sector.
“The construction sector is the number one
industry covered by the
Government’s JobKeeper
program with more than
a million Australians employed across the sector,’’
he said.
“However with dwelling investment expected to decline by around 20 per cent
through the June Quarter,
the HomeBuilder program
will support residential
construction activity and
jobs across the industry at
a time when the economy
and the sector needs it
most.”
Housing Minister Michael
Sukkar said the scheme
would complement the
government’s First Home
Loan Deposit Scheme
which has helped 10,000
first home buyers get into
a home of their own this
year.
“HomeBuilder will build
upon this, creating even
more opportunities for
Australians to build a new
home or renovate an existing home for their family,
while supporting our vital
residential construction industry.”
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Australia in recession with first quar- ‘Drastic surgery’: Liberal senator Andrew
ter of negative growth in nine years Bragg’s plan for superannuation overhaul

Treasurer Josh Frydenberg said the June figures will be “far more severe than what we have seen today.Credit:Alex Ellinghausen

Treasurer Josh Frydenberg says Australia is in
recession after the economy was battered by
bushfires and the early
stages of the coronavirus
pandemic to shrink by
0.3 per cent in the March
quarter, the first quarter of negative growth in
nine years.
The popular definition of
a recession is consecutive negative quarters of
growth, and economists,
the Treasury and the
RBA are all resigned to
the June quarter showing
the economy experiencing its worst three-month
period since the 1930s.
The Australian Bureau of
Statistics on Wednesday
said a collapse in consumer spending on services and falls in government capital expenditure
and household construction contributed to the
March quarter result.
The negative quarter is
only the fourth time this
century the economy
has gone backward in a
three-month period. The
last recession was in
1990-91.
Mr Frydenberg conceded
the country is in recession “on the basis of the
advice that I have from
the Treasury Department
about where the June
quarter is expected to
be”.
He said the next quarter
figures will more fully
reflect the coronavirus
pandemic and associated

shutdowns, which began
in Australia in March.
Josh Frydenberg has
admitted the Australian
economy is in recession
after the economy shrunk
0.3% in the March quarter
with more bad news to
come.
“The economic impact
will be severe. Far more
severe than what we
have seen today. That’s
what Treasury’s advice
to me is.”
In the March quarter
household spending fell
by 1.1 per cent but it was
skewed by the summer’s
fires and the pandemic.
Spending on essentials
was up 0.6 per cent but
expenditure on discretionary goods and services dropped by an outsized 3.9 per cent.
Total business investment dropped by 0.4 per
cent while capital spending by governments
dropped by 0.7 per cent.
Net trade contributed 0.5
percentage points to the
result, but was this largely due to a drop of 6.2 per
cent in imports.
ABS chief economist
Bruce Hockman said the
economy had slowed
sharply before the full
impact of the coronavirus pandemic.
“This was the slowest
through-the-year growth
since September 2009
when Australia was in
the midst of the global
financial crisis and captures just the beginning

of the expected economic effects of COVID-19,”
he said.
All of the nation’s major
bank economists had
been expecting a fall in
GDP through the March
quarter.
National Australia Bank
forecast minus 0.1 per
cent, ANZ predicted minus 0.2 per cent, Commonwealth Bank and
AMP believed it would be
minus 0.3 per cent while
Westpac tipped minus
0.4 per cent.
The household saving
ratio increased to 5.5 per
cent, reflecting a lift in
gross disposable income
and a fall in consumption.
The increase in income
was due to a 6.2 per cent
jump in social assistance
benefits such as JobSeeker and help to fireaffected communities.
Of the states and territories, NSW suffered the
biggest hit during the
quarter with state final
demand down by 1.5 per
cent.
Final demand also fell in
Victoria (minus 0.1 per
cent), South Australia
(minus 1 per cent) and
the Northern Territory
(minus 1.2 per cent).
It lifted in Western Australia by 0.9 per cent, by
0.6 per cent in Queensland and by 2.1 per cent
in the ACT.
The last time Australia’s national accounts
showed a contraction in
economic growth was in
March 2011.
On that occasion, the
original report from the
bureau showed a 1.2 per
cent drop, due largely to
cyclones that disrupted
mining production across
Queensland and Western
Australia. Over the years,
that initial report has improved to a fall of 0.3 per
cent.
It was followed by a 1.2
per cent jump in GDP in
the June quarter.

Liberal senator Andrew Bragg wants Australia to change direction on
super.Credit:Alex Ellinghausen

Australia’s $2.8 trillion
superannuation system
should be opened up to
cut fees, help people use
their savings towards
their own homes and increase contributions to
women as part of a wider
goal of ensuring at least
50 per cent of retirees can
be self-funded over time.
In a new book to be released today, Liberal senator Andrew Bragg has
outlined a plan for “drastic surgery” on the nation’s super funds which
he criticises for charging workers $32 billion in
fees every year without
enough scrutiny and too
little pressure to deliver
better performance at
lower cost.
“The purpose is not to
junk super but to make it
work harder for the workers,” Senator Bragg said
of his proposals. “The
purpose is to try to get
us to change direction by
re-calibrating the scheme.
Are workers getting a
good deal? No. Is the
taxpayer getting a good
deal? No.”
Senator Bragg also urges
the Morrison government
to dump the way workers
are put into default funds
and argues instead for a
new scheme akin to the
Future Fund. The fund
would be a new “semigovernment”
default
fund with low fees that
outsourced the management of assets to several
wholesale fund managers including the Future
Fund.

“[A] simple default fund
should be established ...
it could collect contributions and outsource investment management to
established managers like
the Future Fund,” Senator
Bragg said.
Senator Bragg wants to
change the First Home
Super Saver Scheme
to allow workers to use
mandatory super contributions to buy their first
home. At the moment,
only extra contributions
made voluntarily to super
by first home buyers are
able to be used, up to a
maximum $30,000.
Shared retirement funds
for families and increased
super contributions for
women would also be part
of a wider goal of ensuring at least 50 per cent of
retirees can be self-funded over time, reducing the
reliance on the pension.
In his book, Bad Egg:
How to Fix Super, Senator
Bragg castigates funds
for underperforming compared to the Future Fund
at the same time they
charge more than the
government’s sovereign
wealth fund.
The super industry not
only benefits from $32
billion in annual fees but
from tax concessions
worth $36 billion for
members, raising questions about whether there
is enough scrutiny of the
way the sector manages
the lucrative flow of workers’ cash.
The Morrison government
is considering how to

overhaul the way workers
are put into default funds
if, like most, they do not
select their preferred fund
and instead allow unions
or employers to name
their funds for them.
A review of Australia’s retirement system by an independent panel is due to
present its final report to
Treasury next month.
The current pool of superannuation funds under
management is 1.4 times
the size of the Australian
equities market at June
2019 and is expected to
reach $5 trillion by 2029,
with super funds on track
to own 20 per cent of all
listed Australian companies by 2034.
The book was planned
before the coronavirus
pandemic but Senator
Bragg said the federal
government’s decision to
allow struggling workers
access to $20,000 from
their super paved the way
for more changes.
More than 1.7 million individuals have had their
applications approved to
get access to their superannuation through this
scheme, to the tune of
$14 billion.
“I think that has potentially broken a dam wall on
this conversation. People
know it’s their money now
more than they did before
the crisis,” he said.
Senator Bragg wants to
give more Australians the
ability to have SMSF-style
flexibility in their superannuation, including by
increasing the maximum
number of fund members
from four to six. About
13,800 of the applications
for early withdrawal were
from Self-Managed Super
Funds, data from the ATO
shows.
“I know a lot of people will
be expecting me to say
we should abolish super,
I don’t think we should. I
think the idea is very good
but I do think the execution has been poor.”
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إعــالن

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

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني
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أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
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
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