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االحتجاجات جتتاح بريوت وطرابلس والعديد من املناطق واصطدامات بني القوى األمنية واحملتجني ت ُـسقط جرحى

«حرائق الدوالر» تضع البلد أمام احتمالني :سقوط حاكم «املركزي» أم احلكومة؟!
انهيار اللرية يوحـّد الطوائف وختوّف من صراعات مذهبية وطائفية تقضي بتقسيم الوطن!

تكاد احلكومة ،تقرتب
من االحتفال ،مبا تصفه
«تعيينات مالية وادارية»،
مع االرتفاع اجلنوني بأسعار
الدوالر ،وجتاوز الـ5000
لرية لبنانية لكل دوالر،
تردد عن بلوغه سقفًا
وما ّ
يرتاوح بني  6و 7آالف،
ومبادرة أصحاب احملالت
التجارية يف أسواق بريوت،
من الرببري إىل الطريق
اجلديدة ،وبربور ،وصوال
إىل مار الياس على اقفال
هذه احملالت ،حتى تعاجل
وضعية الدوالر ،ويتمكنون
من العمل.
وليل أمس االول ،بدا
املشهد خمتلفًا ،املعاجلة
تكون حبكومة من طينة
فوات
قبل
سياسية،
األوان :تهاوت ظروف
التشنج ،هتافات تعكس
الوحدة اإلسالمية ،بعد
يف
املشرتكة
الصالة

التجمع االحتجاجي الواسع يف محلة املشرفية يف الضاحية الجنوبية ليل أمس االول الخميس
جامع مجال عبدالناصر يف
كورنيش املزرعة ،بني
شبان من «تيار املستقبل»
وحركة «امل» توسعت
لتصبح شعارات وطنية:

اسالمية  -مسيحية.

أبعد من الدوالر!

على انه أبعد من الغليان
االرتفاع
ضد
الشعيب
اهلستريي للدوالرُ ،طرح

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

مصري احلكومة على بساط
البحث ،ملواجهة املرحلة
الصعبة املقبلة..
فثمة من يعتقد انه إزاء
اخلطر احملدق بلبنان ،من
زاوية «سيناريو دولي
خمتلف لنسف االستقرار
وتدمري االقتصاد وتأجيج

املذهبية
الصراعات
ويقضي
والطائفية،
بتقسيم البلد وحتويله إىل
فدراليات أو واليات متحدة
لبنانية».
ان
املعلومات
ويف
إعادة تعويم «حلف بري-
احلريري -جنبالط» ،يهدف
إىل إسقاط «سيناريو
الفدرالية» ،واملدخل لذلك
يكون عرب:
 - 1إسقاط حكومة دياب
«كواجب شرعي» ،إلعادة
بناء ترويكا سياسية جديدة
قادرة على مواجهة املشروع
التقسيمي اجلديد( ..وفقا
لقيادي بارز يف  8آذار»
 - 2املدخل حبكومة جديدة،
تكون عرب «حكومة أقطاب»
بامكانها ان تتخذ قرارات
سياسية جريئة يف وجه
األمريكية
الصغوطات
وخمططات الفتنة».
 - 3كيف؟ املعلومات
تتحدث عن اجتاه للتخلص

التتمة على الصفحة 21

البيت األبيض :ترامب فرض عقوبات
على احملكمة اجلنائية الدولية

أعلن البيت األبيض امس
االول اخلميس ،إن الرئيس
األمريكي دونالد ترامب،
أصدر أمرًا رئاسيًا بـ «فرض
عقوبات على مسؤولني يف
احملكمة اجلنائية الدولية».
وأضاف البيت األبيض
يف بيان ،أن ترامب مسح
بتوسيع قيود احلصول
على التأشرية إىل الواليات
مسؤولي
ضد
املتحدة
احملكمة اجلنائية الدولية،
وأفراد أسرهم.

أعلن وزارة الدفاع األمريكية
(البنتاغون) أمس األول
اخلميس أنها ستقدم 250
مليون دوالر إىل أوكرانيا
لتعزيز قدرتها يف الدفاع
عن «نفسها ضد روسيا».

يأتي ذلك ،بسبب قرارات
متعلقة مبوافقة احملكمة
«على فتح حتقيق خاص
بانتهاك حقوق االنسان
وجرائم حرب ،وأخرى ضد
اإلنسانية» يف أفغانستان،
وهو ما يشمل التحقيق يف
انتهاكات حمتملة من قبل
القوات األمريكية.
وأشار البيت األبيض إىل
أنه «لدى الواليات املتحدة

التتمة على الصفحة 21

واشنطن :امليليشيات املوالية إليران
أكرب خطر على العراق
أعلن مساعد وزير اخلارجية
لشؤون الشرق األدنى
ديفيد شنكر يف تصرحيات
له امس األول اخلميس إن
على العراق منع عمليات

قصف السفارة األمريكية
يف بغداد ،الفتا إىل أن
اخلطر األكرب الذي يقف
حائال أمام تقدم العراق هو

التتمة على الصفحة 21

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

البنتاغون يقدم  250مليون دوالر
اىل أوكرانيا «ملواجهة روسيا»
وكانت قناة «سي إن
إن» التلفزيونية األمريكية
ذكرت يف آذار املاضي،
أنه مت إبالغ الكونغرس
األمريكي خبطط وزارة

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

0412 224 604

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Council’s face-to-face Customer Service functions reopen
face services were suspended. Now that these
face-to-face services have resumed, it’s
important that we maintain social distancing.
Our staff have protective masks and hand
hygiene facilities are available, on site to help
prevent the spread of the virus. Remember, if
you’re unable to come in for these services, in
person, you can still contact the Customer
Service Function
As COVID-19 restrictions continue to ease, I’m
pleased to conﬁrm that our customer support
function has reopened at Council’s Merrylands
and Auburn buildings. I want to thank our
ratepayers for their patience while our face-to-

§ 02 8757 9000
á council@cumberland.nsw.gov.au
www.cumberland.nsw.gov.au

Thank you and we’ll see you soon.

Employ local

Domestic students must be prioritised

If you are a local business seeking
employees in Sydney’s west, why not
consider hiring locally, or if you’re looking for
employment close to home, take a look at
what’s on offer.

As an elected representative, I support NSW
universities making more places available
for local students. I know that universities
rely heavily on the revenue brought
in from foreign students and the number
of enrolments for foreign students has
been growing.

For more information visit,
www.cumberland.nsw.gov.au/employ-local

I would like to see this emphasis change to
ensure that greater consideration is given
to supporting domestic enrolments and

students living locally, who are seeking
a tertiary education. I have written to the
Federal Government on this issue.
Australians deserve a quality education and
their needs should be prioritised. I have
written to the Federal Government
on this issue.
To read my letter visit
www.cumberland.nsw.gov.au

رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو
إعادة فتح وظائف خدمة يجب إعطاء األولوية
عمالء البلدية وجهـًا لوجه
للطالب املحليني
إذا كانت لديكم مصلحة محلية
توظيف محلي

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

وتبحثون عن موظفني يف غرب
 فلماذا ال تفكرون يف،سيدني
 أو إذا كنتم،التوظيف محليـًا
تبحثون عن عمل بالقرب من
 فألقوا نظرة على ما هو،املنزل
.معروض
للمزيد من املعلومات زوروا
www.cumberland.nsw.
gov.au/
Employmentlocal

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

ً بصفتي ممث
 فإنني أدعم،ال منتخبـًا
جامعات نيو ساوث ويلز بتوفري
.املزيد من األماكن للطالب املحليني
أعلم أن الجامعات تعتمد بشكل كبري
على اإليرادات التي يتم جلبها من
الطالب األجانب وأن عدد املسجلني
.للطالب األجانب يف تزايد
أود أن أرى هذا الشيء يتغري
للتأكد من إيالء اهتمام أكرب لدعم
التسجيالت املحلية والطالب الذين
يعيشون محليـًا ويبحثون عن التعليم
 لقد كتبت إىل الحكومة.العالي
.الفيدرالية بشأن هذه املسألة
يستحق األسرتاليون تعليمـًا جيدًا
.ويجب إعطاء األولوية الحتياجاتهم
لقد كتبت إىل الحكومة الفيدرالية
.بشأن هذه املسألة
لقراءة رسالتي زوروا
www.cumberland.nsw.gov.
au

مع استمرار القيود املفروضة بسبب
 يسعدني أن، يف الرتاجع19 كوفيد
أؤكد أن وظيفة دعم العمالء قد أعيد
فتحها يف مباني مرييالندز وأوبرن
 أود أن أشكر دافعي.التابعة للبلدية
الرسوم على صربهم أثناء تعليق
 اآلن بعد استئناف.خدمات وجها لوجه
 من املهم أن،خدمات وجهـًا لوجه
.نحافظ على التباعد االجتماعي
لدى موظفينا أقنعة واقية وتسهيالت
تعقيم اليدين متوفرة يف املوقع
.للمساعدة يف منع انتشار الفريوس
تذكروا أنه إذا لم تتمكنوا من الحضور
 فال يزال،شخصيا لهذه الخدمات
بإمكانكم االتصال بوظيفة خدمة
02 8757 9000 :العمالء على الرقم
E:Council@cumberland.
nsw.gov.au
www.cumberland.nsw.gov.
au
.شكرا لكم وسنراكم قريبا
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لـبنانيات

الراعي يبارك مسرية القربان يف رعايا جونيه:

جمتمعنا اللبناني يعاني من احلقد
وكأنه مل يتعلم من املاضي

عبد الصمد زارت نقابة الصحافة :دور الدولة
مل يعد موجها وتطوير قانون االعالم ضروري

عتربت وزيرة االعالم الدكتورة
منال عبد الصمد جند ،بعد
زيارتها نقابة الصحافة ،ان
«العالقة مع النقابة هي من
االمور االساسية لتنظيم واقع
القطاع االعالمي» ،مشرية اىل
«ضرورة تطوير قانون االعالم
يف ضوء التطورات احلاصلة».
وقالت« :حنن امام مشروع
البدالت
لتخفيض
قانون
الوسائل
على
املتوجبة
على
وشددت
االعالمية».
«ضرورة النهوض بالقطاع
وخلق فرص عمل تعيد االعالم
اللبناني منارة كما كان».
زارت عبد الصمد مقر النقابة
بعد ظهر امس االول ،وكان
يف استقباهلا نقيب الصحافة
عوني الكعكي واعضاء جملس
النقابة ،وجرى خالل اللقاء
البحث يف االوضاع االعالمية
وشؤون تنظيم املهنة.

الكعكي

املاروني
البطريرك
بارك
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي بعد ظهر امس االول،
مسرية القربان املقدس اليت
انطلقت من كنيسة الصرح
البطريركي يف بكركي ومرت
بكافة رعايا مدينة جونيه بتنظيم
من كهنة الرعايا ،ملناسبة عيد
القربان املقدس.
وبعد رفع الصالة والسجود
امام القربان القى الراعي
تأمال قال فيه »:يا رب حنن
اليوم يف عيد القربان املقدس
الذي أردته أن يكون معنا يف
كل مكان وكل زمان ،جندد
إمياننا حبضورك وبوجودك معنا
كرفيق درب ،وجندد إمياننا
حببك الالمتناهي ورمحتك،
لذلك ويف دموع عاملنا الذي
نعيشه اليوم ويف مشاكلنا
العاملية والوطنية ،نلتجأ اليك
بصرخة كل العامل ،وصرختنا
بنوع خاص من لبنان ،فالعامل
كله معذب فتكت فيه جائحة
كورونا ،وشلت كل احلركة
وزادت الفقر واجلوع واملرض،
لذلك حنن نلتجىء اليك يف هذا
الزياح املقدس ،ومن كنيسة
اىل كنيسة يف ظل ظروف
منعتنا من إقامة االحتفال
املعهود ،والسبب هو فريوس
كورونا».
اليوم
«ولكن
اضاف:
نستعيض عن االحتفال باملرور
أمام الكنائس وصوال اىل
جونيه ،ونعترب هذه احملطات
اليت منشيها سويا ،حمطات
لكل لبنان والعامل ،فالكثري من
الناس حيملون الوجع واملعاناة،
ولكن حنن نقول لك يا رب أن
العامل تعب ،لذا نلتمس منك
إبادة هذا الفريوس ،وأن
يتعظ العامل ويقرأ عالمات
األزمنة ويعرف الناس معنى
حياتهم ووجودهم .أنت الذي
علمتنا أن ال قوة أمام قوتك،
ال سالح وال مال وال سلطة،
فنلتمس منك أن متس قلوب
اخلطأة واألشرار».
وتابع« :وحنن يف وطننا لبنان،

خالل املسرية

يف هذه األرض اليت آمنت بك
والغنية بكنيستك واليت هي
جزء من األراضي املقدسة
واليت وطأتها أنت بأقدامك
البشرية ،نلتمس منك يف هذا
الوقت الذي يعاني منه جمتمعنا
اللبناني من احلقد ،وكأنه مل
يتعلم من املاضي ،نلتمس أن
تعطينا نعمة احملبة .حنن نعلن
امياننا بك يا رب ألنك أداة
الوحدة وعالمة الوحدة .وكلما
رأينا جسدك يف القربان نتذكر
أن القربانة كانت حبة قمح
مُجعت ُ
وطحنت ُ
وخبزت فصارت
القربانة ،وكذلك اخلمر ،فأنت
يا رب عالمة الوحدة وينبوع
الوحدة ،لذا نطلب منك أن
تساعد شعبك ليتحلى بالشجاعة
لتخطي اخلالفات واألزمات،
ونبتهل اليك يف سر القربان

الذي فيه علمتنا كيفية مرضاة
اآلب السماوي ،ولكن اليوم
معظم العامل وضعت اهلل جانبا
واستغنت عنه ،فعلمنا مجيعا
سر التقوى ومرضاة اهلل».
وختم« :وأخريا يا رب يف زمن
اجلوع ،وكما قلت لنا أن اجلوع
احلقيقي هو اجلوع الروحي
واجلوع اىل جسدك الوليمة
املقدسة لكل الناس ،مهما
تنوعت اختالفاتنا وانتماءاتنا
الوطنية والسياسية .نضع
اليوم مجيع هذه النوايا يف
قلبك املقدس فاقبلها صالة
بإسم اجلميع ،لك اجملد اىل
األبد».
ومساء احتفل الراعي برتبة
السجود للقربان املقدس يف
كنيسة الصرح البطريركي يف
بكركي.

بداية ،عرب الكعكي عن سروره
لتولي سيدة وزارة اإلعالم،
وقال« :هناك اعالميات تفوقن
على الرجال يف هذا القطاع».
ومتنى هلا النجاح يف مهمتها
من اجل «حتقيق ما هو خري
الصحافة ،فهي ملمة يف
شجون وشؤون هذه املهنة،
وتعرف مشاكلها عن كثب».
وأشار اىل ان «املؤسسات
اإلعالمية وخصوصا املؤسسات
املكتوبة تعاني من تراجع يف
عدد القراء ويف اإلعالنات».
وقال« :بالرغم من توقف
مؤسستني عريقتني عن العمل
هما دار الصياد والسفري ،فقد
ظهرت مؤسستان جديدتان هما
اجلمهورية ونداء الوطن .لذلك،
اقول بأن الصحافة املكتوبة لن
متوت».
ولفت اىل طباعة صحيفة
«نيويورك تاميز» يف بريوت

والذي يعترب «مؤشرا وتأكيدا
على استمرارية الصحافة».
ومتنى على وزيرة االعالم
ان «يتم تنظيم املواقع
اإللكرتونية» .وقدم هلا مذكرة
بهذا اخلصوص ،مشريا اىل
«الدور الكبري الذي ميكن ان
تلعبه يف هذا اجملال».
عبد الصمد
من جهتها ،أوضحت عبد
الصمد ان «الزيارة هي من
األمور اهلامة لتنظيم العالقة
بني وزارة اإلعالم والنقابة
والتعاون من اجل تنظيم
القطاع اإلعالمي الذي اثبت
دوره املهم يف األزمات ويف
اي ظروف متر بها البالد».
وأشارت اىل التحول يف دور
اإلعالم املكتوب ،وقالت« :أنا
ضد ما يقال عن انتهاء دور
الصحافة املكتوبة فهي ما
زالت مستمرة ،لكن دورها
حتول ،اذ زاد عدد قرائها على
الوسائل الرقمية .رسالتها
بقيت ولكن األسلوب هو الذي
تغري ،واملطلوب تعزيز دور
الصحافة املكتوبة سواء ورقيا
او رقميا من خالل محايتها
لتستمر يف نقل الكلمة احلرة
والصحيحة واملعلومة الدقيقة،
فنحن نلمس قدرة املعلومات
املضللة والكاذبة على نشر
التضليل واألذى واخلراب يف
البلد».
أضافت« :حنن يف طور ابداء
الرأي يف اقرتاح قانون اإلعالم
الذي تبحث فيه جلنة اإلدارة
العدل .ولقد وضعت عليه
تعديالت وأضيفت اليه امور
مل تكن ملحوظة يف القوانني
السابقة وآخرها قانون 382
الصادر عام  ،1994لقد اصبح
لدينا اعالم رقمي تعتمده كافة
وسائل اإلعالم ومن الضروري
ان نعيد تنظيم هذا القطاع».

ولفتت اىل «الدور املهم
ووصفتها
للنقابات»،
بـ»حاضنة األشخاص القيمني
على هذا القطاع» ،مشددة على
«ضرورة تأمني حقوق هؤالء
األشخاص لضمان استمرارية
عملهم».
ورأت أن هناك «تغيريا يف
دور اإلعالم العام ،فدور
الدولة الذي مل يعد دورا
موجها بات اعالما موجلا بتلبية
حاجات اجملتمع ،وهو يوازي
دور اإلعالم اخلاص يف نشر
املعلومات ويف فتح باب احلوار
والنقاش وتبادل اإلفكار».
وقالت« :وضعنا بني ايديكم
خطة وزارة االعالم اليت ميكن
ان حتدد ما هو الدور الذي
نقرتحه هلا ،وضرورة تطوير
قانون االعالم يف ضوء
التطورات احلاصلة».
أضافت« :حنن امام مشروع
البدالت
لتخفيض
قانون
الوسائل
على
املتوجبة
االعالمية».
«ضرورة
على
وشددت
النهوض بالقطاع وخلق فرص
عمل تعيد االعالم اللبناني
منارة كما كان».
وردا على سؤال حول محاية
اإلعالميني ،قالت« :لدينا
شق مالي وآخر معنوي ،ولقد
اقرتحت وزارة اإلعالم يف
القانون اجلديد ختفيض البدالت
املتوجبة على وسائل اإلعالم،
وانتاج صناعة اعالمية بإمكانها
خلق فرص عمل وجتعل من
لبنان منارة لالعالم كما كان
سابقا».
واعتربت ردا على سؤال ،ان
«احلكومة حنجت باألمس يف
ختطي العقبات واجناز ملف
التعيينات».
بعد ذلك جالت عبد الصمد
والكعكي يف ارجاء النقابة.

املكتب االعالمي للرئيس حلود ردا على كالم للسنيورة:

يقدم خدمة يف إنعاش الذاكرة لنا وللثائرين على الفساد يف هذه األيام
صدر عن املكتب اإلعالمي
لرئيس اجلمهورية السابق
العماد اميل حلود البيان
اآلتي:
«قرأنا يف إحدى الصحف كالما
لرئيس احلكومة السابق فؤاد
السنيورة يتهمنا فيه بالفساد
والطائفية وعرقلة االصالح.
لذا ،اخرتنا التوضيح ال ردا
على شخص ال يستحق ،بل
إنعاشا لذاكرة الرأي العام
اللبناني.
إن من ميلك فكرا طائفيا ال
يوحد اجليش اللبناني الذي
حيمي اجلميع اليوم ،ومن
ضمنهم السنيورة نفسه حني
يتظاهر الناشطون أمام منزله
معتربين أنه أحد املساهمني مبا
وصل اليه لبنان اقتصاديا.
أما االتهام بالفساد ،فنحيله
اىل دراسة مستقلة نشرت
منذ أسبوعني وأثبتت أن عهد
الرئيس حلود كان األقل فسادا

يف مرحلة ما بعد الطائف ،وهو
أمر يشهد عليه بعض اخلصوم
يف السياسة.
أما بالنسبة اىل عرقلة اإلصالح،

فهناك الكثري من التقارير
واألرقام املنشورة ،ومنها تلك
الصادرة عن صندوق النقد
الدولي اليت تشكل مرجعية

مالية هلا ،يف أكثر من مصدر
عن تراجع اهلدر والتقشف
يف السنوات اليت توىل فيها
الرئيس حلود سدة الرئاسة.
وملزيد من إنعاش الذاكرة،
نعود اىل العام  ،1993حني
سعى السنيورة اىل مد يده
على رواتب العسكريني ،فوقف
الرئيس حلود يف وجهه ،ومحى
اجليش وحصن أمنه االجتماعي،
كما حصن املؤسسة العسكرية
يف وجه إغراءات املال،
وخصوصا من حقائب ال500
ألف دوالر اليت كانت ترسل
شهريا من دولة خليجية يعرفها
اجلميع ،وخصوصا السنيورة.
كذلك هناك الكثري مما حيكى
عن ارتكابات السنيورة ،ولكن
لنعطي مثال له صلة باألزمة
اليوم اليت كان السنيورة
وبعض أصدقائه أبرز من ساهم
فيها ،حني استمر يف رئاسة
حكومة غري دستورية شرعت

ملف النورماندي،أي الواجهة
البحرية لوسط بريوت ،وقد
قدمها هدية لفريقه السياسي
وتقدر اليوم حبوالي  30مليار
دوالر ،وهي كانت لتساعد
بإنقاذ لبنان ماليا ،من دون
حاجة اىل حجز ودائع الناس او
االقتطاع منها ،ال مسح اهلل.
ومن دون أن ننسى ملف
اهلبات بعد حرب متوز وقيمتها
كبرية جدا ،وأقلها مبئات ماليني
الدوالرات ،ومل يعرف كيف
صرفت إذ مل متر يف جملس
الوزراء ،بإصرار من السنيورة
نفسه الذي تعمد أيضا إخفاء
قيمتها احلقيقية.
ما سبق غيض من فيض،
وللسنيورة الشكر على إثارة
هذه املواضيع اليت نستطيع أن
نكتب عنها جملدات ،وهو بذلك
يقدم خدمة يف إنعاش الذاكرة
لنا وللثائرين على الفساد يف
هذه األيام».

صفحة 4

Saturday 13 June 2020

الـسبت  13حـزيران 2020

Page 4

لــبنانيات

احلريري :التعيينات حصلت على أساس احملاصصة وهناك من حياول من خالل
مداومة نائب رئيس احلكومة يف السرايا ترسيخ أعراف مرفوضة ولن متر
اعترب الرئيس سعد احلريري أن
«حكومة التكنوقراط اليت قالوا
يوما إنها خالية من األحزاب
وأعطيناها فرصة مائة يوم
مل حتقق أيا من األهداف اليت
أتت من أجلها ،والبلد يشهد
حاليا انهيارا اقتصاديا يف
غاية اخلطورة» ،الفتا إىل أن
«التعيينات حصلت على أساس
احملاصصة ،وهي مل تكن مللء
الفراغ يف اإلدارة ،بل ملمارسة
الكيدية ضد األطراف غري
املشاركة يف احلكومة» ،وقال:
اإلصالحات،
موضوع
«يف
أوقفت رئاسة اجلمهورية بكل
فخر التشكيالت القضائية ،وما
حيصل اليوم أنه عندما يتخذ قرار
يف جملس الوزراء ال يلبثون أن
يعودوا عنه ،كأنه ليس هناك
رئيس حكومة وال صالحيات
لديه .فهنيئا للعهد القوي
باإلجنازات القوية والتعيينات
القوية وبطريقة التعامل القوية
مع البلد».
أضاف« :كنا استبشرنا خريا
بأن جملس الوزراء رفض إنشاء
معمل سلعاتا ،ثم ما لبث أن
انقلب على قراره» ،متسائال:
«ما هي نظرة اجملتمع الدولي
وصندوق النقد والبنك الدولي
حيال ما جيري؟».
ورأى أن «هناك من حياول
من خالل مداومة نائب رئيس
احلكومة يف السرايا احلكومية
ترسيخ أعراف مرفوضة ولن
متر ،وإذا أرادوا وضع أحد يف
السرايا سنضع مقابله شخصا
آخر يف رئاسة اجلمهورية ،فكفى
تعديا على صالحيات رئاسة
احلكومة ووضع أعراف جديدة
لن متر» ،وقال« :أي رئيس
حكومة لديه ذرة فهم هلذا البلد
لن يقبل بهذا األمر».
ورأى أن «التيار الوطين احلر
حياول أن يهبش من هذه
التعيينات قدر ما يستطيع من
املواقع ،يف ظل أزمة اقتصادية
صعبة ،فالدول ال تدار بهذه
الطريقة».
ولفت إىل أن «ما حيصل يف
املنطقة هو صراع أمريكي -
روسي  -تركي  -إيراني»،
وقال« :وحنن أضعف حلقة فيه،
والطريقة الوحيدة للمحافظة على
أنفسنا هي أن ننأى بلبنان عن
هذه الصراعات».
كالم احلريري جاء يف دردشة
له مع الصحافيني يف «بيت
الوسط» ،عصر امس االول،
استهلها بالقول« :تشكلت
هذه احلكومة ،وقالوا لنا يوما
إنها خالية من األحزاب وإنها
يف مكان ما حكومة تكنوقراط،
وأعطيناها فرصة مئة يوم .وبعد
هذه املدة ،قالوا لنا إنهم اجنزوا
 97يف املئة من أهدافهم ،إال
أننا لغاية اآلن مل نر ما هي هذه
األهداف .البلد يشهد انهيارا
اقتصاديا مستمرا ،والفكرة
األساسية من حكومة التكنوقراط
هي وضع حد حلالة االنهيار اليت
نشهدها ،لكننا اليوم نرى أن
سعر صرف اللرية متفاوت جدا،

وهو أمر يف غاية اخلطورة ،ومن
شأنه أن يؤدي إىل تضخم
عال جدا ينعكس على املواطن
اللبناني واإلدارة بسبب ارتفاع
سعر صرف اللرية».
أضاف مستهزئا« :وبالنسبة إىل
التعيينات اليت حصلت ،واضح
أنها مل تكن فيها أي حماصصة،
ال أحد طالب بشخص معني وال
أحد أزاح شخصا معينا ،ومل
تكن هناك أي كيدية ،واحلكومة
حكومة تكنوقراط سائرة على
الصراط املستقيم .كنا نتمنى
اعتماد آلية التعيينات اليت
أقررناها يف جملس النواب».
وتابع« :يف موضوع اإلصالحات،
كنا استبشرنا خريا بأن جملس
الوزراء رفض إنشاء معمل
سلعاتا ،وإذ بنا نفاجأ بقرار آخر
يعيد سلعاتا إىل اخلطة .وهنا
السؤال :كيف برأيكم ينظر
اجملتمع الدولي أو صندوق
النقد أو البنك الدولي اىل ما
جرى؟ وقبل إقرار اخلطة ،أين
جملس اإلدارة واهليئة الناظمة
للكهرباء ،وأنتم راكضون إلجراء
تعيينات؟ التعيينات اليت حتصل
ليست مللء الفراغ ،بل ملمارسة
الكيدية ضد األفرقاء غري
املشاركني يف احلكومة .لقد
مت تعيني جملس للقضاء األعلى
وعمل بأسلوب علمي حبت ،وحنن
كتيار مستقبل لسنا ممتنني
بالكامل من كل هذه التشكيالت
من حيث املواقع ،ولكن مبا ان
جملس القضاء األعلى وضعها،
فإني أحرتم اجمللس وأكمل على
أساسها ،لكن واضح أنه بكل
فخر ،أوقفت رئاسة اجلمهورية
هذه التشكيالت».
وأردف« :ما حيصل اليوم أنه
عندما يتخذ قرار يف جملس
الوزراء ال يلبثون أن يعودوا
عنه ،كأنه ليس هناك رئيس
حكومة وال صالحيات لرئيس
احلكومة ،فهنيئا للعهد القوي
باإلجنازات القوية والتعيينات
القوية وبطريقة التعامل القوية
مع هذا البلد .لألسف ،إذا نظرنا
أين كنا وأين نصبح ،جند أننا يف
تراجع .أضف اىل ذلك ،التهديد
املستمر لعدد من مكونات
احلكومة باالستقالة يف الوقت
الذي جيب أن تكون فيه هذه
احلكومة حكومة تكنوقراط».
وقال« :كذلك ،هناك أمر
آخر مؤسف والفت حيصل يف
السراي ،فرئاسة احلكومة لطاملا
كانت رئاسة احلكومة وصالحيات
رئيس جملس الوزراء منصوص
عليها يف الدستور .أما اليوم
فنجد نائب رئيس احلكومة
تداوم يف السرايا وبالتزام.
هذه األعراف اليت حياول
البعض ترسيخها هي أعراف
مرفوضة ،ولن متر .فاذا أرادوا
وضع أحد يف السراي سنضع
مقابله شخصا آخر يف رئاسة
اجلمهورية ،فكفى تعديا على
احلكومة
رئاسة
صالحيات
ووضع أعراف جديدة لن متر،
وأي رئيس حكومة لديه ذرة
فهم هلذا البلد لن يقبل بهذا

أجاب« :هل ينقصنا عسكر يف
البلد؟ االستنابات باتت عسكرية
وال شيء حيدث إال كما يريد
فالن أو فالن ،فهل حنن دولة
عسكرية أم دميقراطية؟».

االمر».
أضاف« :بالتأكيد هناك حلول،
ولكن جيب أن نكون واضحني.
أليس ما نشاهده من ختبط
يف األرقام بني بعبدا ورئاسة
احلكومة واملصرف املركزي
امرا معيبا؟ وهل أتوا ليحققوا
مكاسب ألحزابهم ام إلجياد حل
للمشاكل يف البلد؟».

حوار

سئل :ما رأيك مبا يقال إن
هناك معلومات أوجبت عليك
الرد على رئيس حزب «القوات
اللبنانية» الدكتور مسري جعجع
بهذا الشكل باألمس؟
أجاب« :ليس هناك من أمر
أوجب ذلك ،لكن احلكيم منذ
فرتة يقول إنه هو يعرف أين
هي املصلحة ،وما هي مصلحة
سعد احلريري وكيف جيب على
سعد أن يتصرف .أنا ال أتدخل
«يف مصلحتك وما الذي تقوم
به» ،لكن ،هل ستعلم كل
الناس كأنك أنت «الفهمان»
الوحيد وغريك ال يفهم شيئا.
رأيي يف هذا املوضوع قلته
باألمس وانتهى ،لكي أقول له:
افعل أنت ما تراه مصلحتك ،وأنا
أعرف مصلحيت ،لكين منذ اآلن
أقول لكم ،وقد رأيتم ذلك مين
وطبقته ،إن مصلحيت لن تعلو
على مصلحة الناس .ما يهمين
هم الناس ،وهنا أقصد بالناس،
الشيعي والسين واملسيحي
والدرزي وكل الطوائف .أريد
أن أمسع أحدا يتحدث باسم كل
اللبنانيني وليس باسم طائفة
واحدة فقط ،ألن البلد فيه
مسلمون ومسيحيون ،وعلينا
أن نركز على كيفية إنقاذ لبنان
ككل وليس هذا احلزب أو
ذاك .ولبنان اليوم يعيش حجرا
اقتصاديا ورأينا ما الذي يتجه
إليه الكونغرس األمريكي».
سئل :سرى حديث يف األيام
األخرية أنك عائد إىل احلكومة،
فما مدى صحة ذلك؟ وهل أنت
جاهز للعودة؟
أجاب« :أنا ال أطلب العودة إىل
رئاسة احلكومة وال أريد ذلك.
أنتم تعرفون شروطي .وحني
أنظر إىل احلكومة أرى أنها ال
متلك  %1من الشروط اليت كنت
أطلبها ،علما أنها كان يفرتض
أن تكون حكومة تكنوقراط .إذا
كان الفريق الذي يستأجر هذه

احلكومة يريد أن يغري فهذا
شأنه ،أنا لست راكضا وال أريد
العودة والسلطة ال تعنيين ،من
يعنيين هم الناس».
سئل :ماذا بشأن ما حصل يوم
السبت؟
أجاب« :حنن نقر أن هناك
احتقانا يف البلد وأن هناك من
يريد إراقة الدماء يف البلد ،لكين
ال أفهم ما الذي تقوله رئاسة
احلكومة؟ هل هم املستهدفون
أم لبنان؟ أمل حين األوان هلم
أن يدركوا أن أحدا ال ينظر
هلذه احلكومة بشكل إجيابي؟ ما
حصل يوم السبت الفائت أمر
خطري جدا وكبري ،ولكننا حنن
أكرب ،احلكماء يف البلد أكرب،
وهذا ما جيب أن نعول عليه
دائما ،بالتأكيد على االعتدال
والعيش املشرتك .علينا أن
حنافظ على تركيبة لبنان بكل
الوسائل .ما حصل السبت كان
خطريا ،ولكن احلمد اهلل أن
احلكماء يف البلد كانوا واعني
لألمر ،والصغار الذين افتعلوا
هذه املشكلة جيب أن يدفعوا
الثمن .ال ميكننا أن نستمر يف
البلد بتأجيج الشعارات الدينية
دون أن يلقى من يقوم بهذه
األعمال أي قصاص .االستنكار
ال يكفي ،هناك من جيب أن
يدفع الثمن».
سئل :إىل أي مدى تأثرت لكون
هذه املظاهرة ،اليت ال عالقة هلا
بك ال من قريب وال من بعيد،
كانت تصب عليك شخصيا؟
أجاب« :هناك بعض اإلعالم
الذي لديه هواية لزج اسم سعد
احلريري يف كل شيء بالبلد،
هداهم اهلل».
سئل :ما قصة احلديث دائما
عن صراع بني بهاء وسعد
احلريري؟
أجاب« :بهاء أخي الكبري،
وهناك البعض مثل نبيل احلليب
وغريه ،ممن هم غائبون منذ
فرتة متعطشون لدور هلم يف
لبنان وجيربون أنفسهم ،ولكل
احلق بأن جيرب .أما بالنسبة
إلينا كتيار املستقبل فإن هذا
ال يؤثر علينا بشيء».
سئل :حيكى يف الكواليس
السياسية عن حكومة عسكرية،
فما رأيك بهذا الطرح؟

سئل :الناس يتخوفون من عمل
عسكري يف املنطقة استكماال
للضغط االقتصادي ،فهل لديك
أي معلومات يف هذا الشأن؟
أجاب« :ما حيدث يف املنطقة
هو صراع أمريكي  -روسي -
تركي  -إيراني ،وما أعرفه عن
لبنان أننا بلد صغري وأنه أضعف
حلقة يف هذا الصراع .الطريقة
الوحيدة لكي حنافظ على أنفسنا
هي بأن ننأى بأنفسنا عن كل
هذه األمور اليت ال دخل لنا بها.
لألسف النأي عن النفس يف
حكوميت مل يكن كما جيب ،ألنه
حصلت تدخالت ببعض لدول،
وتصرحيات مل يكن جيب أن
تصدر من قبل بعض األحزاب
يف لبنان .من هذا املنطلق ،إذا
أراد لبنان فعال أن يعود إىل
مكان ميكنه من خالله خماطبة
اجملتمع الدولي من جديد ،فعلى
األقل عليه أن حيرتم كالمه
وموقفه بالنأي بالنفس».
سئل :قيل أن الرئيس دياب
وقف عند خاطرك يف التعيينات
ومل يأت بأمساء مستفزة بالنسبة
إليك ،فما ردك؟
أجاب« :مل يسألين أحد يف
موضوع التعيينات ،وأنا مل
يكن لي أي دخل يف هذا
اإلطار .نسرين مشموشي أثبتت
كفاءتها يف جملس اخلدمة
املدنية والقاضية رندا يقظان
كانت قد ظلمت أيضا يف هذا
الشأن ،لكن واضح أن هناك
شخصا حيرك التعيينات ،وخري
سبيل على ذلك تعيني حمافظ
كسروان  -جبيل ،حتى بات
هناك مخسة مسيحيني وأربعة
مسلمني.
مع
صومت
لكنكم
سئل:
احملاصصة يف جملس النواب؟
أجاب« :حنن صوتنا ضد
احملاصصة .وما الذي نقوله
من خالل هذه التقسيمات؟ هل
نقول أن املسيحي جيب أن يدير
منطقته واملسلم جيب أن يدير
منطقته؟ هناك سياسات غريبة
يف البلد ،والتيار الوطين احلر
على وجه اخلصوص يعمل وكأن
شيئا مل يتغري بعد  17تشرين
األول ،وهو يظن أنه عليه اآلن
أن «يهبش» قدر ما يستطيع
ويعني بقدر ما يستطيع يف
هذه الفرتة .الدول ال تدار بهذه
الطريقة .وكيف يكون ذلك يف
ظل أزمة اقتصادية يعيشها
البلد ،تفرتض بنا أن نأتي
باألكثر كفاءة إلدارة املواقع».
سئل :لكن هناك ثالثيا استفاد
من التعيينات ،هم بري  -دياب
 باسيل ،فلماذا التصويب علىحصة التيار الوطين احلر يف
وقت أن الرئيس بري نال ما

طلبه؟
أجاب« :إنها احملاصصة ،فيما
كنا نطالب حبكومة تكنوقراط،
والرئيس بري كان واضحا
وصرحيا جدا ويقول :إذا كان
هناك من يريد أن يأخذ حصة
فأنا أيضا سآخذ حصيت .ولكن
لو أتوا إىل الرئيس بري وقالوا
له أن أحدا لن ينال حصة لكان
من السباقني إىل اعتماد آلية
للتعيني ولتقدم املرشحون
دون أي حماصصة».
سئل :لكن هذا اخلطاب يأخذه
عليك مجهورك بأنك ال تريد
احملاصصة يف حني اجلميع
حيصل على حصص له؟
أجاب« :ها هو الوزير السابق
سليمان فرجنية ،مل يذهب إىل
جلسة جملس الوزراء».
سئل :يقال أن الرئيس
بري حريص على متثيلك يف
التعيينات؟
أجاب« :كال ،أنا مل أطلب شيئا
من أحد ،ومل يتحدث إلي أحد
يف هذا اجملال».
سئل :هم حيرصون عليك؟
أجاب« :احلرص ال يكون كذلك.
أنا ال أريد أن حيرصوا علي وال
على تيار املستقبل ،بل على
البلد وعلى الناس .انظروا اآلن
ملا حيدث يف أوجريو ،ليس سوى
استهداف يف القضاء .واليوم
قررت «سوناطراك» أنها ال تريد
التعاقد جمددا مع لبنان ،ممتاز
أننا جعلنا املستثمرين األجانب
يهربون .فكيف سنواصل العمل
يف السياسة؟ وبعد ذلك تقول
احلكومة أنها أجنزت  %97من
أهدافها ،وهم مل يتفقوا حتى
اآلن على أرقام».
سئل :كيف تنظر إىل تصفري
الديون؟
أجاب« :هل هذا األمر معقول؟
يصبح هذا األمر ممكنا لو كان
الشخص لديه دين فيما ميلك
عشرين مليونا ،أما العكس،
فكيف نتحدث عن تصفري
الديون؟
سئل :من هم حلفاء سعد
احلريري احلاليون؟ وهل هناك
اجتاه حللف رباعي جديد؟
أجاب« :أهم حلفائي هم الناس.
كذلك لدي عالقة جيدة جدا مع
سليمان بيك فرجنية وعالقة
مميزة مع الرئيس بري ومع وليد
بيك جنبالط ،وحتى الكتائب.
رمبا خنتلف مع الكتائب بوجهات
النظر لكن على األقل هناك
احرتام متبادل».
سئل :هل ستلتقي سليمان
بيك فرجنية؟
أجاب« :نعم».

صليبا

كذلك استقبل الرئيس احلريري
رئيس «حركة شباب لبنان»
إيلي صليبا وعرض معه األوضاع
العامة.
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لـبنانيات

أبي نصر هنأ بتسمية حمافظ لكسروان جبيل:
دياب عرض مع اجملذوب واألساتذة
عون عرض مع السفرية
لالسراع يف وضع كل اإلمكانات الالزمة األمريكية العالقات بني البلدين املتفرغني يف اللبنانية ملفي التفرغ
بتصرفها لتباشر فورا مسؤولياتها
والدخول إىل املالك

هنأ رئيس الرابطة املارونية
النائب السابق نعمة اهلل أبي
نصر ،يف بيان ،أبناء منطقة
كسروان الفتوح  -جبيل بتسمية
جملس الوزراء حمافظا حملافظة
كسروان جبيل للمرة االوىل بعد
إقرار إنشائها بتاريخ /9 /14
 ،2017بالقانون رقم 2017/50
وبعدما كان تقدم من اجمللس
النيابي بإقرتاح قانون بهذا
الشأن يف  .2003/4/9وقال
»:إننا نشكر رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون ،ورئيس
جملس الوزراء الدكتور حسان
دياب واجمللس جمتمعا على
هذا القرار.كذلك نشكر مجيع
القوى السياسية اليت أسهمت
يف حتقيق هذا احللم الذي طاملا
انتظره أبناء احملافظة اجلديدة».
وإذ هنأ أبي نصر احملافظ
اجلديد السيدة بولني ديب،
طالب بـ «اإلسراع يف وضع كل
اإلمكانات الالزمة بتصرفها من
أجل أن تباشر فورا مسؤولياتها
وأداء املهمات امللقاة عليها،

بدءا من وضع املراسيم
التنفيذية ،واهليكلية اإلدارية،
الالزمة،
املوازنة
ورصد
وتوفري املبنى الذي ستشغله
وسائر املقتضيات اللوجستية
املطلوبة».
وتابع أبي نصر »:علما أن
نواب كسروان الفتوح  -جبيل
الذين سبق أن اجتمعوا بتاريخ
«الرابطة
يف
2019/8/26
املارونية» مببادرة من رئيسها،
ويف حضور رئيس إحتاد بلديات
كسروان الفتوح ،وقد وعدوا
العمل على تأمني األموال
اجلديدة
للمحافظة
الالزمة
وتقديم الدعم الالزم إلمتام هذا
اإلجناز التارخيي ملنطقتهم».
وقال»:إن تعيني حمافظ جديد
لكسروان الفتوح  -جبيل ،يعزز
التوجه حنو الالمركزية اإلدارية
واإلمناء املتوازن اللذين نادت
بهما «وثيقة الوفاق الوطين»
ويوفر على مواطين مشقة
التنقل إىل بعبدا ،وهدر الوقت
واملال والصحة».

حب اهلل حبث مع اجمللس الوطين لريادة االعمال واالبتكار
يف دعم القطاع الصناعي وتعزيز املهارات االنتاجية
اجتمع وزير الصناعة عماد
حب اهلل قبل ظهر امس االول
مع وفد من اجمللس الوطين
لريادة االعمال واالبتكار ،ومت
البحث يف كيفية دعم القطاع
الصناعي وجماالت استعمال
التقنيات الرقمية ودراسة
واقع حال الصناعيني ورواد
االعمال وكيفية املساعدة
ضمن منظومة دعم متكاملة.
ّ
وركز اجملتمعون على»اهمية
الثغرات
وحتليل
حتديد

الصناعي
القطاعني
يف
واالقتصادي ،وحتليل االنتاج
الصناعي وتعزيز املهارات
تدريبية
دورات
وتوفري
للعاملني يف القطاع مع حتديد
خاص للمهارات املطلوبة،
والتكامل بني خمتلف قطاعات
االعمال ال سيما يف قطاع
الصناعات الزراعية وتقليل
االعتماد على االسترياد واجياد
فرص عمل جديدة ودخل
مستدام لألسر».

االحرار :نأسف الصوات تذكر
بايام سوداء مرت على الوطن

أسف حزب الوطنيني األحرار
يف بيان ،اىل انه «بالرغم من
الظروف اخلطرية اليت منر بها،
تعمد بعض األصوات اىل التذكري
بأيام سوداء مرت على لبنان،
جراء تفلت السالح الفلسطيين
يومها وهيمنة سالح اإلحتالل
السوري تاليا» ،وقال« :واجهنا
هذا السالح الغريب بإصرارنا
على الوحدة الوطنية اليت
جتلت بلقاء الوحدة يف شوارع
الشياح يف خريف العام ،1975
حني التقى أهالي عني الرمانة،
وعلى رأسهم الشهيد النمر
داني كميل مشعون ،مع مساحة
الشيخ حممد يعقوب وأهالي

الشياح ،ومتت إزالة الدشم
واملتاريس بني املنطقتني .كما
جابهنا هذا السالح الغريب على
امتداد الوطن ،فال تزال جبهات
املواجهة تردد أمساء ال3500
شهيد من منور حزب الوطنيني
األحرار الذين سطروا بدمائهم
على تراب لبنان املقدس أجمادا
وإنتصارات وبطوالت».
وختم« :هلذه األصوات احلاقدة
نقول :كفى نبشا يف آالم
املاضي ومآسيه ،وكفى تغاضيا
عن التضحيات اليت بذهلا رجال
حزب الوطنيني األحرار حفاظا
على الكرامة الوطنية وعلى
سيادة لبنان وحريته».

جنبالط  :لقاء و جلسة حمادثات صرحية و قيمة مع سفراء
السعودية واالمارات والكويت

غرد رئيس «احلزب التقدمي
جنبالط
وليد
االشرتاكي»
عرب «تويرت»« :لقاء وجلسة
حمادثات صرحية وقيمة مع
اصدقاء لبنان السفري الكوييت
السيد عبد العال القناعي عميد

السفراء وسفري اململكة العريبة
السعودية السيد وليد البخاري
وسفري االمارات العربية السيد
محد الشامسي ،الذين اكدوا
حرصهم التارخيي املعروف
الستقرار لبنان وسيادته».

رئيس الحكومة مستقبال الوفد

رئيس الجمهورية مستقبال السفرية االمريكية

إستقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا ،سفرية
الواليات املتحدة األمريكية
يف بريوت السيدة دوروثي
شيا يرافقها نائب رئيس
قسم السياسة واالقتصاد
يف السفارة السيد Andrew
 ،Daehneوعرض معها العالقات
وسبل
األمريكية
اللبنانية-
تطويرها يف اجملاالت كافة .كما
أجرى الرئيس عون مع السفرية

شيا جولة أفق تناولت التطورات
اإلقليمية الراهنة.
وأكدت السفرية األمريكية
لرئيس اجلمهورية دعم بالدها
للبنان يف اجملاالت كافة
والوقوف اىل جانبه يف الظروف
الصعبة اليت جيتازها ،موضحة
أن الواليات املتحدة األمريكية
تدعم اخلطوات اإلصالحية اليت
يقوم بها لبنان كي يتمكن من
اخلروج من االزمة االقتصادية
املالية اليت يعاني منها.

شـريط االحـتجاجات
إصابة  8أشخاص نتيجة إشتباك بني القوى
األمنية ومتظاهرين يف طرابلس
صدر عن غرفة عمليات جهاز
الطوارئ واإلغاثة يف يوم
اخلميس  11حزيران 2020
البيان التالي :وقع إشتباك
بني القوى األمنية ومتظاهرين
يف حميط ساحة النور ومصرف
أدى
مما ّ
لبنان يف طرابلسّ ،
إىل إصابة  8أشخاص جبروح
ورضوض عديدة؛ وقد عمل
جهاز الطوارئ واإلغاثة يف
اجلمعية الطبية اإلسالمية على
إسعافهم مجيعًا ونقل  4منهم
إىل مستشفيات النيين،
املظلوم واإلسالمي للمعاجلة.
وقام حمتجون يف طرابلس
ببتحطيم الفتة مصرف لبنان.
وأفادت غرفة التحكم املروري
بأن الطرقات املقطوعة ضمن
نطاق بريوت  :هي
احلمرا امام مصرف لبنان
سليم سالم مقابل سجاد
قبالن
الرببري
برج الغزال
الطرقات املقطوعة ضمن
نطاق جونية و اجلديدة :
حملة
جبيل
اوتوسرتاد
الرحبانية باالجتاهني
مصبح
ذوق
اوتوسرتاد
باالجتاهني
انطلياس
اوتوسرتاد
باالجتاهني
اوتوسرتاد الدورة باالجتاهني
الطرقات املقطوعة ضمن
نطاق البقاع:
تعلبايا
سعدنايل
كسارة مفرق االنطونية

مستديرة زحلة
الفيضا
املرج
غزة
كامد اللوز
حوش احلرمية
املنارة جب جنني.
قطع الطرق يف منطقة خلدة
جبميع االجتاهات.
مسريات كبرية بالدراجات
النارية يف وسط بريوت
األوضاع
على
احتجاجًا
املعيشية.
قطع الطريق باجتاه ساحة
رياض الصلح وسط بريوت
باإلطارات املشتعلة حيث
استخدمت قوات مكافحة
الشغب الغاز املسيل للدموع
إلنهاء االحتجاجات.
ومع مثول هذا العدد اىل
الطباعة كانت عمليات الكر
والفر ما زالت مستمرة بني
احملتجني والقوى االمنية.
وقام متظاهرون برمي احلجارة
واملفرقعات باجتاه اجليش
اللبناني يف وسط بريوت.
وتراجع املتظاهرون من ساحة
رياض الصلح اىل ساحة
تقدم القوى
العذارية بعد
ّ
االمنية.
وقام حمتجون باقتحام مبنى
لبنان واملهجر يف وسط
بريوت واضرام النريان فيه.
وحتى ظهر امس اجلمعة
كان
سيدني
بتوقيت
أوتوسرتاد الزوق ال يزال
مقف ًال باالطارات املشتعلة
باالجتاهني.

استقبل رئيس جملس الوزراء
الدكتور حسان دياب ،وفد
اهليئة التنفيذية لرابطة األساتذة
املتفرغني يف اجلامعة اللبنانية
برئاسة الدكتور يوسف ضاهر،
حبضور وزير الرتبية والتعليم
العالي الدكتور طارق اجملذوب
احلكومة
رئيس
ومستشار
الدكتور أسعد عيد.
ومت التداول خالل االجتماع يف
أحقية اجلامعة اللبنانية بتخصيص

موازنة مالية مناسبة هلا .كما
مت البحث يف ملفي التفرغ
والدخول إىل املالك ،إضافة إىل
محاية صندوق التعاضد وتعيني
جملس جديد للجامعة .وتطرق
أيضا اجملتمعون إىل ضرورة
تعزيز دور اجلامعة اللبنانية ،يف
ظل الوضع االقتصادي الصعب،
وحتضري الشروط واإلمكانات
كافة بهدف استيعاب األعداد
املتزايدة من الطالب.

يونان استنكر استمرار سياسة االقصاء والتهميش للمكون
السرياني من احلق يف التمثيل يف وظائف الفئة االوىل
صدر عن امانة سر بطريركية
السريان الكاثوليك االنطاكية
بيان جاء فيه« :اثر صدور
التعيينات االدارية واملالية
االخرية يف جلسة جملس الوزراء
مساء البارحة ،واالستمرار يف
اعتماد نهج اقصاء املكون
وطائفتنا
عموما
السرياني
السريانية الكاثوليكية خصوصا
عن التمثل يف وظائف الفئة
االوىل ويف سائر املراكز
الرمسية االخرى يف الدولة ،ادىل
صاحب الغبطة مار اغناطيوس
يوسف الثالث يونان بطريرك
السريان الكاثوليك االنطاكي،
بالتصريح التالي فقال:
«ابصرت تعيينات الفئة االوىل
النور مساء البارحة يف جلسة
احلكومة اليت قرب موعدها
لتتمكن السلطة من امرار
صفقاتها .اما ما ليس جبديد
فهو استمرار سياسة االقصاء
والتهميش للمكون السرياني
عموما ولطائفتنا السريانية
الكاثوليكية خصوصا احلق يف
التمثل يف وظائف الفئة االوىل
عرب موظفني أكفياء ومؤهلني
وغري فاسدين ،اذ وبعد اقصاء
املكون السرياني عن متثيله
يف رئاسة احدى غرف ديوان
احملاسبة بقاض نزيه ومشهود
له ،وبعد شطبهم السم
املرشحة السريانية عن التمثل
يف اجمللس الدستوري ،أتت

تعيينات البارحة استمرارا للنهج
التهميشي نفسه ،على رغم
وعود فخامة الرئيس الدائمة
بان عهده سيشهد حضورا
فاعال ومؤثرا للمكون السرياني
يف االدارة الرمسية ،غري ان
الوعود ذهبت كما دائما ادراج
الرياح.
فهل السبب عدم وجود
موظفني اكفياء من أبناء املكون
مراكو
ليشغلوا
السرياني
اخلدمة يف االدارة الرمسية ،أو
ان السبب عدم وجود موظفني
فاسدين من ابناء املكون
السرياني ليختاروهم لشغل
هذه املراكز؟ فاذا كان السبب
االخري هو احلجة ،فهنيئا هلم
بسياسة احملاصصة والزبائنية
هذه ،اما اذا كان السبب اقصاء
وتهميشا ممنهجا ،فنقول هلم:
«سقطت االقنعة عنكم».
وختم« :اما شعبنا السرياني،
فانه سيبقى مؤمنا بهذا الوطن
وال بد من ان يأتي مسؤول
برفع هذا االقصاء ،وعندها
يدرك اللبنانيون مجيعا مدى
الظلم والكيد اللذين عانهما
ابناؤنا طوال العهود املتالحقة،
وصوال اىل ما يسمى بـ «العهد
القوي».
شبعنا من وعودكم الفارغة
او
نيأس
ولن
واملنمقة
نستكني حتى حتصيل حقوق
ابنائنا كلها».

النائب مجيل السيد :ملاذا ُفقد الدوالر هذا األسبوع؟

غرد النائب اللواء مجيل السيد عرب تويرت قائ ًال :ملاذا إنفقد الدوالر
هذا األسبوع؟!
 مخسة بنوك رئيسية كانت تعرض التالي:نشرتي منك  ٥٠ألف  $نقدًا
ونعطيك مقابلها شيك مصريف ب  ١١٠آالف!$
يعين مقابل كل $نقدي يعطونك  $٢،٢مصريف،
جن أل $وفقد من السوق!
وبالتالي ّ
وكل كالم عن تهريب الدوالر للخارج هو تغطية وكذب على
الناس! رياض سالمة يعرف..
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لـبنانيات

غجر بعد لقائه رئيس اجلمهورية:

ال ميكن سوناطراك فسخ العقد من جهة واحدة كميات
املازوت كافية والشركات تزود السوق حباجاتها
إستقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون قبل ظهر امس
االول يف قصر بعبدا ،وزير
الطاقة واملياه رميون غجر وعرض
معه ألوضاع القطاع واملشاريع
اجلديدة اليت تنوي الوزارة
القيام بها السيما تلك املتعلقة
بالكهرباء .وكان اللقاء مناسبة
أطلع فيها الوزير غجر الرئيس
عون على آخر املستجدات يف
موضوع احلفر يف بلوك رقم
 4وما يتوقع من بدء عمليات
احلفر يف بلوك رقم  ،9إضافة
اىل مسألة تأمني املازوت يف
السوق اللبناني.

الوزير غجر

بعد اللقاء حتدث الوزير غجر
اىل اإلعالميني فأشار اىل أنه
مت «التطرق اىل أوضاع قطاع
الطاقة واملشاريع اجلديدة يف
هذا اإلطار ،السيما تلك املتعلقة
بالكهرباء وتقدم املفاوضات مع
الشركات املصنعة كما وسائل
التمويل ،إضافة اىل موضوع
احلفر يف بلوك رقم  9من قبل
شركة توتال والذي حنن بانتظار
القرار النهائي بشأنه ،كذلك
نتائج التقرير الذي سيصدر
بالنسبة للبلوك رقم .»4
وقال« :كما تناول البحث قضية
الفيول غري املطابق للمواصفات
والتحقيقات اجلارية بشأنه،
ووضعت فخامة الرئيس يف
أجواء املشاكل اليت تتعرض هلا
السوق».
ولفت اىل مشكلة تأمني املازوت
للسوق اللبناني ،فقال« :تعرضنا
يف هذا املوضوع لنكسات عدة،
ومنها ما حصل من حوالي
أسبوعني ألننا مل نتمكن من فتح
إعتمادات يف مصرف لبنان يف
الوقت الالزم ،إذ كانت هناك
خطورة من أن تتعرض ناقلة
النفط حلجز يف البحر من قبل
اليورو بوند هولدرز .وحنن يف
صدد دراسة هذا املوضوع كي
نصل يف نهاية املطاف اىل
نتيجة متكن عدم تعريض الدولة
اللبنانية اىل هذا االمر».
أضاف« :أما املسألة الثانية،
وتتعلق مبوضوع الفحوصات.
فنحن يف لبنان لدينا ثالث
خمتربات تابعة للمنشآت ،جمهزة
بشكل متطور لفحص الفيول
ومؤهلة للقيام بهذا النوع من
الفحوصات اليت ال ميكن إجراؤها
من قبل خمتربات خاصة.
وبسبب االجراءات القضائية،
فإن معظم املوظفني يف هذه
املختربات هم اآلن قيد احلجز
القضائي ،وال ميكن ألحد غري
هؤالء إجراء الفحوصات املطلوبة
نظرا ملؤهالتهم وتدريبهم على
ذلك .وهم من يقومون بإجراء
املراقبة.
حتت
الفحوصات
إضافة اىل وجود جتهيزات
خاصة متطورة تعطينا النتائج
بشكل دقيق .إال أنه صدر قرار
من قبل القضاء بعدم إمكانية
خروج هؤالء املوظفني للذهاب
اىل املخترب إلجراء الفحوصات،
ولذلك توقفنا لفرتة عن القيام

حيت تسلم من كيجيان
هبة مقدمة من الصني
للمستشفيات احلكومية

اخلارجية
وزير
تسلم
واملغرتبني ناصيف حيت من
السفري الصيين وانغ كيجيان
يف قصر بسرتس هبة مقدمة
من السفارة اىل املستشفيات
احلكومية يف لبنان مؤلفة من
 17500كمامة طبية 1500
وحدة من اللباس الوقائي
الطيب و 1320نظارة وقائية
وألف زوج من األحذية.

جتمع العلماء املسلمني زار االمني
العام حلركة اجلهاد وتأكيد عمق
العالقة بني الطرفني

حتي

الوزير غجر مصرحا من امام القصر الجمهوري
بها وتأخر هلذا السبب تزويد
السوق وتغذيته باملازوت.
إال أن األمور عادت اآلن اىل
طبيعتها ،ومن املفروض أن تتم
تغذية السوق بالكمية املطلوبة
من املازوت خصوصا أننا
كقطاع عام نتعاون يف ذلك مع
القطاع اخلاص .فإذا ،صعوبة
فتح االعتمادات الالزمة وعدم
إمكانية إجراء الفحوصات أخرا
تغذية حاجات السوق».
وعن تهديد شركة «سوناطراك»
بفسخ العقد ،أوضح الوزير غجر
أن «الشركة ال ميكنها فسخ
العقد من جهة واحدة» .وقال:
«من املعلوم إنه إذا قامت أي
جهة بفسخ العقد ترتتب عليها
تبعات كثرية ،وهي تستطيع
أن تعرب عن عدم رغبتها مبتابعة
عملها عندما تنتهي مدة العقد،
وليس بفسخ العقد قبل انتهاء
مدته».
وتابع« :إن الشركة مل تقل إنها
تريد فسخ العقد ،بل حتدثت عن
تعرضها حلملة إعالمية ،وهي
من املمكن أال تكون لديها رغبة
بأن تقدم مناقصة جديدة أو
إبرام عقد جديد ،وحنن نؤكد أن
العقد احلالي ال ميكن أن ينتهي
قبل  31كانون األول .ووسائل
االعالم ضخمت املوضوع وحتدثت
عن نية فسخ الشركة للعقد ،إال
أن الشركة ستكمل فيه اىل
النهاية ،إذ أن اي جهة تريد
فسخ العقد جيب أن يكون لديها
أسباب موجبة لذلك وستتحمل
تبعات هذا الفسخ».
وعن مدى تأثري نتائج التنقيب
عن النفط يف بلوك رقم 4
على البلوك رقم  ،9وتأثري
إخنفاض سعر النفط عامليا على
رغبة الشركات ومحاستها على
التنقيب عن النفط يف لبنان،
أشار وزير الطاقة اىل أن «نتائج
حفر بلوك رقم  4تساعد على
تقويم نتائج رقم  .»9وقال:
«وفقا هلذه النتائج من املمكن
مثال تغيري مكان التنقيب ،وهذا

ما قد حيصل .ووفقا للعقد جيب
حفر البئر قبل نهاية عام 2021
يف البلوك رقم  .9أما بالنسبة
لرغبة الشركات يف احلفر،
فأنا أظن أنها إخنفضت كثريا،
وألسباب عدة ،ومنها إخنفاض
أسعار النفط ،وتكبد الشركات
خسائر باهظة بسبب جائحة
كورونا ،فخفضوا ميزانياتهم
بنسبة  20و . % 30وعلى االرجح
إنه يف حال طرح مناقصات
جديدة او دورة تراخيص يف
هذا املوضوع ،لن تنجح اليوم
يف اي بلد كان ،والدليل على
ذلك أن الباخرة اليت حفرت يف
لبنان ،كان من املفروض أن
تتجه مباشرة اىل قربص للحفر،
إال أنها مل تفعل ذلك ألنه مت
إلغاء البلوك .وعادت اىل لبنان
إلجراء بعض التصليحات ،وهي
إذا مل جتد أي عمل هلا يف مكان
آخر ،ستبقى يف لبنان حلفر
البلوك رقم  .9وهذا أمر طبيعي
وهو موضوع جتاري».
ويف موضوع تأمني املازوت
ألصحاب املولدات ،قال« :إننا
كمنشآت تابعة للدولة نؤمن
أكرب كمية من املازوت للسوق
اللبناني ،وأشرنا اىل مشكلة
تأخري فتح االعتماد ،وقد مت
حلها ،وعدم إمكانية إجراء
الفحوصات .أما القطاع اخلاص
فكان ميلك كمية وافرة من
املازوت وبدأ بتوزيعها ،وأصحاب
املولدات يتزودون بكمية كربى
من املازوت من املنشآت ألننا
كقطاع عام نبيع املازوت بالسعر
الرمسي .وأصحاب املولدات ال
يشرتون بالسعر الرمسي من
الشركات اخلاصة بل يدفعون
أكثر .وعندئذ ،ونظرا الرتفاع
أسعار املازوت عند القطاع
اخلاص تقع املشكلة .إال أن
املوضوع اليوم يسري يف االجتاه
الصحيح وهناك كميات كافية
من املازوت ونقوم بالفحوصات
الالزمة ،إضافة اىل أن الشركات
اخلاصة تزود السوق».

فهمي عرض مع اجلابر العالقات مع قطر
والتقى عبود حمافظا جديدا لبريوت

عرض وزير الداخلية والبلديات العميد حممد فهمي مع سفري قطر
يف لبنان حممد اجلابر للعالقات اللبنانية القطرية من جوانبها كافة.
والتقى حمافظ مدينة بريوت اجلديد القاضي مروان عبود وعرض
معه شؤونا ادارية مع تسلمه احملافظة.

بعد اللقاء وتوقيع االتفاقية،
قال الوزير حيت »:نتقدم
بالشكر من مجهورية الصني
الشعبية عرب السفري الصيين
يف لبنان .وحنن نقدر عاليا
هذه اهلبة الطبية والصحية
الضرورية واليت تشكل احدى
رموز التعاون بني بلدينا.
وهي ليست املرة األوىل
اليت تقدم فيها الصني هبة
صحية للبنان يف هذه الظروف
الصعبة اليت نعيشها مجيعا يف
مواجهة جائحة الكورونا وتذهب
املعنية
املستشفيات
اىل
مباشرة».

كيجيان

بدوره ،قال السفري كيجيان
»:يشرفين اليوم ان اسلم
الصينية
السفارة
بإسم
يف لبنان دفعة جديدة من
املساعدات العينية يف مكافحة
الوباء كوفيد  19اىل لبنان.
ومنذ تفشي الوباء اختذت
احلكومة اللبنانية سلسلة من
التدابري العلمية والقوية .وبعد
أكثر من شهرين من التعبئة
العامة يشهد وضع الوباء يف
لبنان التوجه حنو االستقرار
بفضل جهود احلكومة اللبنانية
وتعاون اجيابي من الشعب
اللبناني .ومن هنا اعرب عن
للشعب
العالي
احرتامي
اللبناني وبشكل خاص اىل
االطقم الطبية اليت تبذل كل
جهدها».
ولفت اىل «ان الوباء مل ينته
بعد ،وما زالت السيطرة عليه
صعبة ومهمة شاقة .وحبسب
منظمة الصحة العاملية ال يوجد
أي دولة قادرة على حتسني
نفسها من دون مراعاة
االخرين مهما كانت قوتها».
وقال»:وتعتزم الصني تقديم
ما يف وسعها من مساعدات
للدول املتضررة من الوباء
وخاصة الدولة النامية يف
وانتشاره
الوباء
مكافحة
لعودة االنتعاش االقتصادي
واالجتماعي على امل ان
تستطيع الصني التوصل اىل
لقاح يكون بتكاليف مقبولة
لتمكني الدول النامية من
استعماله».

السفري املصري

وكان الوزير حيت إستقبل سفري
مجهورية مصر العربية الدكتور
ياسر علوي ومت البحث يف
االوضاع يف لبنان واملنطقة.

ترحيب باملبادرة املصرية

وصدر عن وزارة اخلارجية  ،بيان
رحبت فيه ب»مبادرة مجهورية
مصر العربية حلل الصراع يف
ليبيا» ،مثمنة «اجلهود اليت
تبذهلا يف سبيل الوصول إىل
حل عادل وشامل يؤمن السلم
واإلستقرار لليبيا ويعيد األمن
واالزدهار لشعبها».

زار وفد من جتمع العلماء
املسلمني برئاسة رئيس اهليئة
اإلدارية الشيخ الدكتور حسان
عبداهلل االمني العام حلركة
«اجلهاد اإلسالمي» زياد خنالة،
وكان اللقاء مناسبة للحديث
عن «آخر التطورات الفلسطينية
وخصوصا بعد اإلجراءات األخرية
اليت اختذها العدو الصهيوني
يف ما يتعلق بضم بعض
مستوطنات الضفة الغربية على
طريق مشروع الضم لغالبية
مناطقها مبا فيها غور األردن».
حبسب
اجملتمعون،
واعترب
بيان ،أن «هذا العمل يؤكد أن
العملية اليت مسيت زورا وبهتانا
بالعملية السلمية ليست إال
كذبة كربى افاد منها الصهاينة
المرار الوقت وصوال إىل هدفهم
احلقيقي ،وهو السيطرة على
كامل الرتاب الفلسطيين ،مقدمة
لسيطرة أكرب على أراض عربية
أخرى لتحقيق حلمهم بإسرائيل
الكربى والذي لن يتحقق بإذن
اهلل وسواعد اجملاهدين ،بل
سيكون مصري هذا الكيان برمته
الزوال إىل األبد».

وعزى الوفد حركة «اجلهاد
اإلسالمي» وعائلة فقيد اجلهاد
واملقاومة الدكتور رمضان عبد
اهلل شلح».
وأكد أن «زياد خنالة هو خري
خلف خلري سلف» ،متمنني له
النجاح يف مهمته ،سائلني
املوىل عز وجل أن نصل سويا
للصالة يف املسجد األقصى».
وأكد ايضا «عمق العالقة اليت
جتمع بني جتمع العلماء املسلمني
اإلسالمي،
اجلهاد
وحركة
وحرصهم على تطويرها يف
الفلسطينية
القضية
خدمة
العلماء
جتمع
واستعداد
املسلمني لوضع إمكاناته كافة
يف خدمة خط اجلهاد واملقاومة
يف فلسطني باعتباره تكليفا
شرعيا ،مستعدين لبذل الغالي
والنفيس يف سبيل هذه
الغاية».
من جهته ،شكر خنالة للوفد
تعزيته ،مؤكدا «استمرار نهج
اجلهاد واملقاومة الذي بدأه
الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي
وسار على دربه املرحوم الدكتور
رمضان عبداهلل شلح».

االحزاب االرمنية دعت أبناء الطائفة
اىل اجتياز هذه املرحلة بكل عقالنية

عقدت االحزاب االرمنية الثالثة
اهلنشاك والطاشناق والرامغفار
إجتماعا ليل أمس االول ،حضره
ممثلو االحزاب االرمنية ،حيث
تطرق اجملتمعون اىل االوضاع
السياسية واالجتماعية السائدة
يف البالد ،كذلك اىل ما حصل
على مواقع التواصل االجتماعي،
اذ ان شخصا يدعي ويعرف عن
نفسه انه من «اجلمعية املاردلية
العربية اللبنانية» ،واستعمل
تعابري حتريضية جتاه الطائفة
االرمنية ال تساهم يف احملافظة
على االستقرار والسلم االهلي،
خاصة يف هذه االيام حيث البالد
يف مرحلة دقيقة ومصريية.
واشار ممثلو االحزاب اىل «ان
هذا الشخص الالمسؤول يلعب
على وتر الطائفية واملذهبية
بسقف إرهابي يستفز ابناء
الوطن ،باعرتافه باالبادة االرمنية
اليت ارتكبتها السلطنة العثمانية
وانها كانت حمقة حبق الشعب
االرمين ،معربا عن كراهيته جتاه
هذا الشعب.
وبهذا التعبري يدين ويعارض
إعرتاف جملس النواب اللبناني
باالبادة االرمنية سنة 2000

والذي يصادف على إعرتافه 20
عاما ،ويتعرض اىل كرامة الشعب
اللبناني».
ورأت االحزاب االرمنية انه من
«الضروري مالحقة هذا الشخص
قانونيا» ،طالبة من الدولة
اللبنانية إختاذ االجراءات املناسبة
حبقه امام القضاء واالسراع يف
معاقبته».
ودعت االحزاب االرمنية مجيع
«أبناء الطائفة االرمنية اىل اجتياز
هذه املرحلة بكل عقالنية ،كما
يف املاضي كذلك اليوم وعدم
االجنرار والوقوع يف افخاخ
الطائفية والفتنة والبقاء اوفياء
اىل شهداء القضية واحلق والبقاء
أوفياء اىل وطننا احلبيب لبنان».
وختمت االحزاب االرمنية الثالثة
«نؤمن أن لبنان بلد العيش
االرمنية
والطائفة
املشرتك
كانت وال تزال وستبقى دائما
حترتم كافة الطوائف اللبنانية
وخصوصيتها ،كما انها حتظى
الطوائف».
مجيع
بإحرتام
«التكاتف
اىل
داعيةاجلميع
والوحدة الوطنية من اجل ختطي
الصعوبات الكثرية اليت يواجهها
الوطن».
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مـقاالت وتـحقيقات

معركة توزيع اخلسائر حتتدم :املصارف تلوم السياسيني واملودعني ...وسائر اللبنانيني!
محمد وهبة

يوجه الشكر العميق جلمعية
كان يفرتض بالشعب اللبناني أن
ّ
خطة بديلة من ّ
مصارف لبنان على إعداد ّ
خطة احلكومة للتعايف،
مبنية على رؤية اقتصادية قائمة على االستيالء على أصول الدولة.
تفرط يف أموال املودعني،
والشكر
ٌ
واجب أيضًا ،ألن املصارف مل ّ
بددت أمواهلم وترفض شطب اخلسائر ...هذه خالصة اللقاء
بل ّ
الذي عقدته مجعية املصارف االربعاء املاضي مع اإلعالميني لعرض
خطتها البديلة من ّ
ّ
جمرد نسخة أكثر وضوحًا
خطة احلكومة .هي
ّ
لسلوك «أوليغارشية لبنان»
حتتدم معركة توزيع اخلسائر .احلكومة وصندوق النقد الدولي،
حيددان اخلسائر بنحو  241تريليون لرية ،يف مقابل حاكم
اللذان ّ
مصرف لبنان رياض سالمة ومجعية املصارف اللذين يسعيان
لطمس القسم األكرب من اخلسائر .وهناك متايز ما بني سالمة
واملصارف .احلاكم يرفض اإلقرار باخلسائر ،بينما املصارف ترفض
شطبها وترى أنه ميكن تعويض أي خسائر عرب ّ
خطة ذات رؤية
ّ
اخلطة اليت عرضتها اجلمعية
اقتصادية .الركن األساسي يف هذه
االربعاء املاضي على اإلعالميني ،يهدف إىل إضفاء «املالئكية»
على املصارف بد ً
ال من شيطنتها .هم مالئكة .السياسيون «شيطنوا
املصارف» على ما قال أمني الصندوق يف اجلمعية تنال الصباح.
يفرطوا يف أموال املودعني
مه ًال .املصارف ليسوا شياطني! أمل
ّ
ّ
ووظفوها مع الدولة رغم علمهم بأنها ستنفقها؟ «منذ مخس سنوات
نوظف أموا ً
مل ّ
ال لدى الدولة ،بل وضعناها لدى مصرف لبنان .يف
القصار .ثم
أفضل مكان» حبسب عضو جملس إدارة اجلمعية نديم
ّ
يردف األمني العام للجمعية مكرم صادر« :الضغوط السياسية على
بددت الودائع».
مصرف لبنان هي اليت ّ
ّ
لتجنب تبديد الودائع من خالل توظيفها مع
إذًا ،هم عملوا جبهد
الدولة (أي يف سندات اخلزينة اليت تصدرها وزارة املال) لكن ّ
مثة
سياسيني أجربوا مصرف لبنان على تبديدها .هل يعتقدون أيضًا أن
مصرف لبنان جزيرة على كوكب آخر وليس جزءًا من سلطة ما بعد
احلرب األهلية؟ تصنيف مصرف لبنان هو تصنيف الدولة نفسها.
املشكلة ال تكمن يف التصنيف ،بل يف إساءة استعمال األموال.
يسأل القصار «أين سنضعها؟» .مثة إجابة أبسط من ذلك :ملاذا
أخذمتوها أص ًال إذا كنتم ال تستطيعون توظيفها؟ ألستم مؤمتنني
على الوديعة؟
املهم .رواية املصارف عن أسباب األزمة ،كما وردت يف اللقاء
الذي حضره رئيس مجعية املصارف سليم صفري والصباح وعضو
اهليئة وليد روفايل والقصار وصادر ،تقع يف ثالثة مكامن:
السياسيون ،املودعون ،اللبنانيون عمومًا .أجوبتهم عن األسئلة
اليت طرحت دارت حول هذه املسائل الثالث مرارًا وتكرارًا؛ حنن
مالئكة :احلق على السياسيني .احلق على اللبنانيني .واحلق على
املودعني .فالسياسيون ضغطوا على مصرف لبنان للحصول على
األموال .و «ليس املودعون وحدهم استفادوا ،بل كل اللبنانيني
قوة شرائية» حبسب
استفادوا من النظام املالي الذين أعطاهم ّ
روفايل.
هلذه األسباب «السياسيون كانوا مرعوبني أيام انتفاضة 17
ضدهم ،حنو املصارف»
املوجهة
تشرين ،فأعادوا حتويل االنتفاضة
ّ
ّ
حبسب الصباح .لكن املفارقة أن الصباح استأنس مبقابلة لنائب
يتحدث باسم
رئيس جملس النواب إيلي الفرزلي «الذي أعتقد أنه
ّ
الرئيس نبيه بري» ،ليشري إىل أن ّ
خطة احلكومة لن متر يف جملس
النواب .عفوًا .هل وقعتم يف التناقض؟ هل أن بري والفرزلي
وسائر النواب ليسوا سياسيني؟ هؤالء الذين تتهمونهم بتبديد
ودائع الناس هم الذي يدافعون عن خطتكم اليوم! غريب.
على أي حال .ما حصل بعد  17تشرين األول ،برأي املصارف ،ال
ّ
يشكل دلي ًال كافيًا لتوجيه الشبهات حنو املصارف« .فالدولة هي
القصار .ثم أضاف
وفق
بلبنان»
الودائع
استعمال
حصرت
اليت
ّ
الصباح« :حاكم مصرف لبنان قاهلا يف مؤمتره الصحايف إن األموال
ستبقى خلدمة االقتصاد الوطين» .حقًا؟ يف الواقع ،مل يصدر
أي تعميم عن حاكم مصرف لبنان إلبقاء هذه األموال يف خدمة
االقتصاد الوطين .أص ًال املصارف ال حتتاج إىل موافقة مصرف
لبنان لتحويل األموال .كل ما تفعله هو حتويلها عرب «سويفت».
أص ًال هو حتويل دفرتي صرف ،ألن األموال تدفع من حساباتهم
لذمة مصرف لبنان وحاكمه ،بل
يف اخلارج .ليس يف األمر إبراء ّ
شبهة واضحة حول املصارف وقيامها باستنسابية حتويل األموال
وفرض قيود غري مشروعة على الودائع .فقد كان واضحًا أنه جرت
عمليات حتويل أموال إىل اخلارج يف وقت املنع املزعوم .بعض
هذه األموال مملوك من أصحاب املصارف ،وبعضها يعود لكبار
املودعني اللبنانيني واألجانب.
هكذا إذًا ،اللبنانيون استفاقوا يف  17تشرين األول على انتفاضة
ضد
كان يفرتض أن تطيح النظام السياسي ،لكنها انقلبت
ّ
املصارف .ملاذا؟ ألن املصارف مالئكة .هذا التوصيف يفرض
حكمًا الكشف عن الركن الثاني من ّ
خطة املصارف البديلة .تقول
ّ
اخلطة إنه جيب على الدولة ،ألنها مسؤولة عن خسائر النظام
هذه
املالي ،أن تضع أصو ً
ال من أراض متلكها ،وشركيت اخللوي ،وطريان
الشرق األوسط ،وشركة انرتا ،وشركة كازينو لبنان ،واملرافئ
اللبنانية ،ومطار بربوت ،وسواها ،يف صندوق« .اخرتنا هذه
الشركات ألنه ميكن خصخصتها الحقًا» يقول روفايل .وإيرادات
ّ
ستغطي اخلسائر (ضمانة) ،وسيصدر مقابلها سند
هذا الصندوق

دين على احلكومة بقيمة  40مليار
دوالر بفائدة منخفضة .قسم من
إيرادات الصندوق ستستعمل من
أجل تغطية خسائر مصرف لبنان
ّ
ويتحمل
تشكل أساس اخلسائر،
اليت
ّ
ّ
التعثر يف
القطاع املصريف خسائر
إقراض القطاع اخلاص ،ثم تعيد
املصارف رمسلة نفسها وتنطلق
حنو ممارسة «املالئكية» جمددًا .أين
الرؤية االقتصادية؟ هي هنا يف
الصندوق .يعمل الصندوق بطريقة
واحدة :بد ً
ال من أن تذهب إيراداته
إىل اخلزينة ،ستذهب لتغطية
اخلسائر .إنه ّ
حل مناسب ملن؟ لكل
أوليغارشي صغري يريد أن يستولي
على ما تبقى من موارد يف لبنان.
هذا الصندوق سيكون صنيعة
بدد الطرفان ودائع الناس ،يريدون
املصارف والسياسيني .فكما ّ
اليوم االستيالء على ما تبقى من املوارد .هذا األمر ّ
جينبهم رمسلة
حصلوها من توظيف األموال لدى مصرف
أنفسهم باألرباح اليت
ّ
لبنان والدولة على مدى  25سنة.
حلظة .عن أي أرباح نتكلم؟ فاألمني العام للجمعية أجرى دراسة
تشري إىل أن املصارف مل تراكم األرباح على مدى  25سنة ماضية،
ّ
ضخت أكثر من  %70منها يف الرساميل .ومن أجل ماذا؟
بل
من أجلكم أيها اللبنانيون« .لتقوية انتشار املصارف لتصل إىل
كل املناطق اللبنانية» يقول صادر… حقًا؟ أمل يراكموا األرباح؟
رمسلوها من أجل اللبنانيني واقتصاد لبنان! هذا الكالم يستوجب
تفسريًا واضحًا :رساميل املصارف ميلكها املساهمون يف املصارف،
ّ
ضخها من األرباح هي أصول اكتسبها هؤالء.
وأي رساميل جرى
وحصلوا أرباحًا تفوق الوصف ،وآخرون
كثريون منهم باعوا أسهمهم
ّ
ّ
فضلوا الرهان على احنياز النظام هلم .بعضهم حاول بيعها وفشل.
وحوهلا إىل أرقام يف
بعضهم ندم حتمًا .بعضهم اشرتى عقارات
ّ
ميزانيات املصارف .وبعضهم اشرتى مصارف يف اخلارج .اآلن
يريدون القول إن الرساميل ليست كاألرباح ،أي مل تستعمل .هذه
حتولت
الرساميل هي جزء من األرباح
املمولة باملال العام ،واليت ّ
ّ
تبددت.
إىل خسائر مثلها مثل كل الودائع اليت ّ
ّ
تتطرق إىل مصري الودائع .بأي عملة ستدفع؟
خطة املصارف ال
ّ
وبأي سعر؟ هل ستدفع أص ًال؟ هم يزعمون الدفاع عنها يف مواجهة
اهلريكات ،لكن ّ
خطتهم ال تضمن شيئًا للمودعني ،وال حتى فلسًا
حتولت إىل خسائر ،مل تعد موجودة.
واحدًا .أص ًال هذه الودائع ،اليت ّ
هناك أوراق على الدفاتر واحلواسيب تشري إىل وجودها ،وهناك
دفاتر أخرى تشري إىل أنها غري موجودة.
رغم ذلك ،تعد املصارف بأن ّ
خطة احلكومة «تتطلب  40سنة لنعد
إىل الناتج احمللي اإلمجالي يف .2018أما ّ
خطتنا فهي تضمن العودة
ّ
فاخلطة تشري إىل أن النمو سيعود خالل سنة
أسرع» وفق روفايل.
واحدة على شكل ( ،)Vأي إنه ينخفض إىل  %13،8يف2020
ّ
التضخم فسيعود بالشكل نفسه
ويرتفع إىل  %2يف  .2021أما
ّ
لعل هذا التفاؤل مل
ولكن مقلوبًا ،فيرتاجع من  %53إىل .%12
حيصل يف أي دولة يف العامل تعاني من أزمة مالية وأزمة نقدية
وأزمة مصرفية وفوقها أزمة كورونا.
على أي حال ،املصارف تعلم أن ّ
خطتها مطروحة يف إطار معركة
ردًا على سؤال عن حجم اخلسائر
توزيع اخلسائر .قاهلا روفايل ّ
حبسب تقديرات املصارف« :حنن يف مرحلة تفاوض ال ميكن أن
نكشف أنفسنا».

آليّة مصرف لبنان :للمراقبة ال أكثر

آلية التعامالت اليت ستجرى بينه
أصدر مصرف لبنان تعميمًا ّ
حيدد ّ
وبني الصرافني من أجل جلم ارتفاع الدوالر وإبقائه ضمن سعر
مستهدف ّ
يقل عن  3600لرية .مبعزل عن تفاصيل اآللية ،فقد كان
الفتًا أنها تزامنت مع ارتفاع سعر الصرف إىل ما يفوق  5000لرية
لكل دوالر يف السوق السوداء ،وسط ندرة يف توافر الدوالرات
الورقية .عمليًا ،إن اآللية لن يكون بإمكانها السيطرة على تسعري
الدوالر ألن األمر يتعلق باملضاربات احلقيقية اليت قد جترى خارج
حتوطًا من ارتفاعات مرتقبة
هذه اآللية .فاحلاجة إىل الدوالرات
ّ
تدفع الكثريين إىل املخاطرة يف شراء وبيع الدوالر خارج النظام
الصرييف .هذا النوع من اآلليات االصطناعية ال يكفي ،ألن حاجة
السوق الفعلية للدوالرات كبرية جدًا ومتواصلة ،والكميات اليت
حيتاج إليها القطاع اخلاص أكرب بكثري من قدرة النظام الصرييف
على تأمينه بسعر رمسي من مصرف لبنان .لو كان مصرف لبنان
موهلا بالطرق االعتيادية عرب املصارف.
قادرًا على متويل السلع لكان ّ
املصرح عنه من قبل
ببساطة ،هذه اآللية تنظيمية حبتة ملراقبة املال
ّ
أي من الصرافني بالتصريح
الصرافني ،لكن مل جيرب أو يفرض على ّ
ّ
تشكل حجم أعماله الفعلي .فمصرف
خزنها أو اليت
عن األموال اليت ّ
لبنان ما زال يعلن أن حجم السوق لدى الصرافني ال يفوق %10
من جممل التداول وأن هذه النسبة ال ميكنها أن ّ
تؤثر على السعر.
ميوهلا؟ مل نشهد بعد أي
إذًا كيف تدخل كل السلع إىل لبنان ومن ّ

تصوير مروان طحطح
انقطاع يف أي سلعة ،بل شهدنا ارتفاعات يف األسعار تفوق ارتفاع
سعر الصرف!

تعاف «مؤقت» لسعر صرف اللرية
ٍ

ارتفع سعر صرف اللرية السورية يف السوق غري الرمسية ،االربعاء
املاضي ،إىل حدود  2300لرية لكل دوالر ،بعد اخنفاضه بشكل غري
مسبوق اإلثنني املاضي ،وجتاوزه حينها حاجز  3500لرية /دوالر.
غي سعر الصرف بهامش كبري خالل يوم واحد ،أتى وسط حالة
َت رُّ
فوضى سادت سوق الصرافة ،وتسببت جبمود التعامالت فيه
واخنفاض التعامالت التجارية ،وال سيما للسلع اليت ارتفعت
أسعارها خالل األسبوع اجلاري.
الالفت أن التغري األخري مل يأت جراء تدخل مباشر ومعلن من جانب
مصرف سوريا املركزي؛ إذ مل يعلن األخري أي ّ
تدخل يف السوق عرب
ّ
ضخ كميات من النقد األجنيب ،بل على العكس ،تشري التصرحيات
التوجه حنو تقليل اإلنفاق من االحتياطي األجنيب إىل
احلكومية إىل
ّ
أدنى حد ممكن.
ّ
تولت أوساط غري رمسية الرتويج حلملة
وخالل هذين اليومني،
واسعة تقودها جهات أمنية ونقدية ،إلخراج املضاربني من سوق
صور حلزم
الصرف؛ وانتشرت عرب وسائل التواصل االجتماعي
ٌ
كبرية من الدوالرات األمريكية ،قال ناشروها إنها تعود ملضاربني
وزع تلك الصور
يف السوق ،وضبطت ومتت مصادرتها.
وتعمد من ّ
ّ
اإلشارة إىل التاريخ الذي يفرتض أنها ضبطت فيه ،يف حماولة
لرفع صدقيتها ،وزيادة تأثريها على سوق الصرف.
صحة تلك الصور ،فإن املصرف املركزي يعمل جبهد
ومبعزل عن
ّ
لتقييد احلواالت غري الرمسية الواردة إىل سوريا؛ إذ اختذ إجراءات
حد وقف العمل لعدد من شركات
قانونية رادعة وصلت إىل ّ
ّ
ّ
تسلم أية حواالت
وحذر املواطنني من
الصرافة وحتويل األموال،
ّ
املرخصة حتت طائلة العقاب.
خارج الشركات
لتجار وصناعيني يف حماولة لدعم
وخرجت األربعاء املاضي مبادرات ّ
قيمة اللرية السورية؛ وأبرزها عن «رابطة التجار السوريني» يف
الكويت ،اليت قال رئيسها فهد خضري ،إنه سيتم حتويل «مبالغ
ضخمة» إىل داخل البالد لدعم سعر الصرف ،على أن يتم يف مرحلة
الحقة توجيه الدعم إىل الصناعيني السوريني.
كذلك بدا الفتًا خفض «اجلمعية احلرفية للصياغة وصنع اجملوهرات»
السورية سعر غرام الذهب الواحد بقيمة  25ألف لرية سورية بشكل
مفاجئ .وهو ما ُترجم على أنه خطوة أتت بتوجيه حكومي بهدف
حتويل الطلب على «مالذ آمن» حنو الذهب بد ً
ال من الدوالر.
التحسن
يكاد جيمع املتابعون للملف االقتصادي السوري على أن
ّ
ّ
مؤقت ،وال ميكن التعويل عليه كمؤشر
احلالي يف سعر الصرف،
الرتفاع مستدام يف قيمة اللرية.
ويعزز ذلك غياب اسرتاتيجية حكومية واضحة للتعامل مع انزالقات
ّ
تضخم أسعار السلع االستهالكية واخلدمات
سعر الصرف ،وال مع
الرئيسية ،برغم ضغطها املتزايد على السوريني.
كذلك ،فإن من غري املمكن عمليًا فصل جمريات االقتصادين
خيص سعر صرف اللريتني
السوري واللبناني ،وال سيما يف ما
ّ
السورية واللبنانية؛ وهو ما برز بشكل أكرب بعد صيف العام
املاضي ،عرب انعكاس تدهور الواقع النقدي اللبناني على نظريه
ّ
احلل املستدام يف أحد البلدين ال ميكن فصله
السوري ،ما يعين أن
عن االستقرار يف اآلخر.
وحتدثت أوساط اقتصادية سورية عن التأثري السليب للقروض
تتسرب خارج قطاع اإلنتاج على قيمة العملة الوطنية؛
الكبرية اليت
ّ
على اعتبار جلوء كبار املقرتضني إىل حتويل املبالغ املقرتضة إىل
الدوالر بد ً
ال من استخدامها يف ما خصصت له باألصل .وطالبت تلك
متول
األوساط بتجميد منح القروض الكبرية واالكتفاء بتلك اليت ّ
املشاريع الصغرية ،إىل جانب تفعيل آلية تتيح حتصيل القروض
اليت ذهبت إىل قطاعات غري إنتاجية.
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اسـرتاليات

« :JobKeeperشرط
اإليقاف» يسمح لرئيس
الوزراء بقطع املدفوعات مبك ًرا

وزير املال ماتياس كورمان
رفض وزير املالية ماتياس
كورمان ضمان عدم طرد املزيد
من العمال من تشريع JobKeeper
حيث شهدت جلسة استماع يف
جملس الشيوخ محاوة كبرية.
فقد رفض السيد كورمان
تقديم ضمان بعدم طرد املزيد
من العمال من  JobKeeperقبل
تاريخ انتهاء املوعد الرمسي
املقرر ،ويقول إن هناك «شرط
ايقاف» يف التشريع يسمح
بذلك.
وعلى الرغم من تقديم رئيس
ً
ضمانا بأن تشريع
الوزراء
حتى
سيستمر
JobKeeper
نهاية شهر ايلول املقبل ،إال
أن  120.000من العاملني يف
جمال رعاية األطفال لن يعودوا
بدءا من
يؤمنون إعانة األجر
ً
حزيران اجلاري مبوجب تغيريات
جديدة.
تسمح
التشريع
ومبوجب
التغيريات مبنح سلطات واسعة
لسحب
موريسون
حلكومة
مدفوعات .JobKeeper
على سبيل املثال ،ينص
التشريع بوضوح على ما يلي:
«جيوز ايقاف احلق يف دفع
 JobKeeperمبوجب هذا اجلزء أو
إلغاؤه أو إنهاؤه أو تغيريه أو
إخضاعه لشروط مبوجب تشريع
الحق».
فخالل جلسة استماع نارية يف
جملس الشيوخ يف COVID-
 19يف كانبريا يوم الثالثاء
انتقادات
وجهت
املاضي،
الذعة للسناتور كورمان بشأن
قرار استبعاد العاملني يف
رعاية األطفال من إعانة األجر
مبوجب حزمة انتقالية أعلن عنها
يوم االثنني املاضي.
وتساءلت السيناتورة العمالية
كاتي غاالغر ،قائلة« :هل هذا
ضمان أن  JobKeeperسيكون
موجودا وميكن للناس االعتماد
ً
عليه  ،يف احلقيقة هذا ليس
ً
ضمانا على اإلطالق».
ورد السيناتور كورمان بإنه «ال
يوافق على ذلك البتة» ،وقال:
«سيكون  JobKeeperهناك
(.»)JobKeeper will be there
وقالت السيناتور غاالغر إن األمر
ليس كذلك إذا فقد 120.000
عامل يف رعاية األطفال للتو
الوصول إىل .JobKeeper
وتساءلت «ما الذي يعتمدون
عليه؟ ..وهل ستستبعد قطاعات

أخرى من JobKeeper؟»
وردًا على ذلك ،مل
كورمان
السيناتور
ضمانات.
ً
«حسنا ،مرة أخرى مل نتخذ
وقال
أي قرارات فيما يتعلق بأي
قطاعات أخرى .لست على علم
بوجود أي قطاعات يف نطاق
االستبعاد .لكن حيق لي القول
أنين لست على علم يف هذه
املرحلة  ...بنتائج وتوصيات
مراجعة اخلزانة ''.
واضاف يقول «لن أستبعد اي
تعديالت يف نهاية املراجعة..
حزب العمال دعا إىل إدخال
تعديالت .لقد طلبت من
العاملني بدوام جزئي ومتقطع
الذين ال يكسبون عادة 1500
دوالر تعديل راتبهم».
ومع ذلك ،لن ترتك مراكز
رعاية األطفال دون استفادة،
فهي ستضمن دفع مبلغ
انتقالي بنسبة  25يف املائة من
مستويات اإليرادات قبل كوفيد
.19
من احملتمل أن تكون هذه القيمة
أقل من  JobKeeperولكنها أكثر
مرونة ألنها تسمح للمراكز
باستخدام األموال لدفع اجر
العاملني بدوام جزئي ومتقطع
الذين مل يكونوا مؤهلني يف
السابق لـ  ، JobKeeperوخاصة
أولئك الذين يعملون يف رعاية
ما بعد ساعات الدراسة.
لكن السيد كورمان أملح إىل أن
اإلصالح املستقبلي احملتمل هو
النظر يف عدد العاملني بدوام
جزئي ومتقطع الذين يتلقون
أجورًا أقل من املعدل الثابت
الذي تبلغ قيمته  1500دوالر من
ً
سابقا،
 JobKeeperمما كسبوه
مشريا إىل أن حزب العمال دعا
ً
ً
أيضا إىل هذا اإلصالح.
وقال «قد تكون هناك بعض
التعديالت اإلضافية».
وكان رئيس الوزراء سكوت
موريسون قد صرح للصحفيني
قائال أن  JobKeeperلن تنتهي
يف وقت مبكر.
وقال« :لقد مت النص على
توفري  JobKeeperملدة ستة
أشهر يف التشريعات وميكن
للناس االعتماد على ذلك».
ثم سأل أحد الصحفيني السيد
موريسون« :هل ميكنك ضمان
ذلك؟ هل سيستمر حتى نهاية
شهر ايلول؟» فأجاب« :نعم».
يقدم
أي

الصني حت ّذر طالبها من الدراسة يف أسرتاليا وسط تصاعد التوتر بني البلدين

ّ
حذرت بكني الطالب الصينيني
من الدراسة يف أسرتاليا ،على
خلفية خماوف مرتبطة بفريوس
كورونا املستجد والعنصرية ،يف
تصعيد جديد للتوترات املخيمة
على العالقات الدبلوماسية بني
البلدين.
ويندرج حتذير بكني يف إطار
موجة تصعيد بدأت حني طالبت
أسرتاليا بتحقيق مستقل حول
طريقة تعامل السلطات الصينية
مع فريوس كورونا املستجد الذي
ظهر العام املاضي يف وسط
الصني ،ولكشف مصدره.
وأثار الطلب األسرتالي غضب بكني
ردت باستهداف كانبريا يف
اليت ّ
عدد من اجلبهات ال سيما السياحة
والتجارة واآلن الدراسة ،علما
أن الطالب الصينيني يشكلون
النسبة األكرب من الطالب األجانب
يف اجلامعات األسرتالية.
وجاء يف التحذير الصيين أن
«وزارة التعليم ّ
تذكر كل الطالب
املغرتبني بضرورة إجراء تقييم
للمخاطر وبتوخي احلذر يف
خيار الدراسة يف أسرتاليا أو
العودة إىل أسرتاليا (الستكمال)
الدراسة».
وذكرت الوزارة «عددا من حوادث
املعاملة التمييزية حبق آسيويني
يف أسرتاليا» خالل جائحة كوفيد-
 ،19واعتربت أن الوباء ال يزال
يشكل خطرا.
وتابعت الوزارة أنه «مل تتم
إىل اآلن السيطرة على تفشي
فريوس كورونا املستجد ،كما
أن السفر الدولي وإعادة فتح

اجلامعات ينطويان على خماطر».
ويأتي البيان النادر غداة حتذير
املتحدثة باسم وزارة اخلارجية من
تعرض صينيني يف أسرتاليا إىل
ّ
«كثري من التمييز» ،وبعد أيام من
حتذير بكني رعاياها من السفر إىل
أسرتاليا.
ومع إغالق احلدود االسرتالية أمام
السفر غري الضروري من وإىل
األراضي االسرتالية بسبب الوباء،
وعدم حتديد موعد إلعادة فتحها،
فإن التحذير الصيين يبقى رمزيا
بدرجة كبرية.
وأقر مسؤولون أسرتاليون حبصول
حوادث عنصرية ،لكن وزير التجارة
االسرتالي ساميون برمنغهام اعترب
أن «القول إن اسرتاليا ،متثل يف
أي شكل من األشكال ،وجهة غري
آمنة للزوار هو فكرة واهية».
وردا على دعوات إلجراء حتقيق
مستقل يف مصدر الوباء ،هدد
السفري الصيين يف كانربا مبقاطعة
واسعة للمستهلك الصيين للسلع
االسرتالية ،وهو حتذير تبعه حظر
استرياد حلوم البقر من أربعة
منتجني اسرتاليني كبار.
ويف أيار فرضت الصني رسوما
مجركية بقيمة  80باملئة على
الشعري االسرتالي وسط اتهامات
بإغراق السوق ،وهي خطوة قد تبلغ
كلفتها  500مليون دوالر اسرتالي
( 350مليون دوالر أمريكي) على
األقل سنويا ،حبسب مخسة من
مزارعي هذه احلبوب.
املرجح أن يفاقم التحذير
ومن
ّ
األخري من الدراسة يف أسرتاليا
الصعوبات اليت يواجهها هذا

حتذير من ازدياد حاالت االنسداد يف
مياه الصرف الصحي

تقوم  Sydney Waterباإلبالغ
عن ارتفاع يف حاالت االنسداد
يف نظام مياه الصرف الصحي
بسبب تزايد األشياء غري القابلة
للتخلص منها بدفق املياه مثل
املناديل الرطبة اليت يتم رميها
يف املرحاض.
يأتي االرتفاع بعد أسابيع من
احلمام
النقص املستمر يف ورق
ّ
لدى املتاجر يف خضم فريوس
كورونا .COVID-19
ويقول السيد  Darren Cashمدير
مركز الزبائن لدى Sydney Water
إن ختلص الزبائن من بدائل ورق
احلمام عن طريق دفق املياه
ّ
يف املرحاض ميكن أن تكون له
عواقب وخيمة على الصحة العامة
والبيئة.
وأضاف« ،حنن قلقون ألننا
شاهدنا ارتفاعًا بنسبة  22%يف
حاالت االنسداد خالل شهر آذار/
مارس بسبب األشياء اليت ال
ميكن التخلص منها بدفق املياه
مثل املناديل الرطبة واملناديل
الورقية.
وقال السيد  Cashإن «تراكم
املناديل الرطبة ومناديل الوجه
واملناشف الورقية مع الدهون
والزيوت والشحوم اليت يسكبها
الناس يف اجملاري ميكن أن
يسّبب حاالت انسداد وما نسميه
بكتلة أوساخ كبرية .ميكن أن
يؤدي ذلك إىل فيض يف جماري
املياه احمللية واملنازل».
وأضاف أنه «حتى ولو ُكتب على
علبة املناديل الرطبة أنه ميكن

التخلص منها بدفق املياه ،فإن
ّ
تتحلل .وعلى
الواقع هي أنها ال
رغم أن مناديل الوجه ميكن أن
تكون مصنوعة من مواد ناعمة،
ّ
تتحلل».
فإنها أيضًا ال
«إذا ُأجرب الناس على استخدام
احلمام فيجب
بدائل عن ورق
ّ
عليهم التخلص منها يف سلة
املهمالت».
والكلفة اليت تتكبدها Sydney
 Waterإلزالة  500طن من املناديل
الرطبة اليت جرى التخلص منها يف
املرحاض من نظام مياه الصرف
الصحي تزداد مبقدار  8ماليني
دوالر كل سنة ،وهذا الرقم آخذ
يف االرتفاع.
وقال السيد  Cashإن «املشكلة
ليست ضربة مالية لـ Sydney
 Waterفقط ،بل أن مالكي املنازل
الفردية أيضًا قد يكون عليهم أن
يدفعوا من جيوبهم فواتري السمكرة
الباهظة .أحد سكان سيدني تلقى
فاتورة مسكرة بقيمة  16 000دوالر
لتصليح مشكلة سّببها التخلص
من مناديل رطبة بدفق املياه يف
املرحاض».
وأضاف« ،جيب على زبائننا أن
يتذكروا أنه ميكن التخلص من
ثالثة أشياء فقط بدفق املياه يف
املرحاض– البول ،الرباز وورق
احلمام».
ّ
ّ
«نذكر زبائننا أيضًا بأن يستخدموا
برميل النفايات للتخلص من
والشحوم
والزيوت
الدهون
وغريها من فضالت الطعام بد ًال
من رميها يف األحواض».

القطاع.
وكانت جمموعة ضغط قد ّ
حذرت
األسبوع املاضي بأن اجلامعات
األسرتالية قد ختسر ما يصل
إىل  11مليار دوالر أمريكي
جراء استمرار إغالق احلدود أمام
الطالب األجانب الذين يبقون
القطاع صامدا.

ويعد قطاع التعليم ثالث أكرب
الصادرات األسرتالية بعد خام
احلديد والفحم ،مع أكثر من
مسجلني
 500ألف طالب أجنيب
ّ
العام املاضي ،ما يوفر مداخيل
لالقتصاد األسرتالي بنحو 32
مليار دوالر أسرتالي.
املصدرAFP :

أسرتاليا توقع اتفاقية اسرتاتيجية شاملة مع
اهلند وسط سعي البلدين ملواجهة نفوذ الصني

وقعت أسرتاليا واهلند اتفاقا
لتطوير عالقاتهم الدبلوماسية
خالل قمة افرتاضية مجعت زعيمي
البلدين يوم أمس .ووقع البلدين
اتفاقية اسرتاتيجية شاملة تضم
عدد من االتفاقيات اجلديدة
وجماالت التعاون يف األحباث
واإلنرتنت والبنى التحتية والتجارة
والعلوم
واإلمداد
والتعليم
العسكرية والشؤون البحرية يف
منطقة اهلند -الباسيفيك.
جاء ذلك يف وقت يسعى فيه
البلدين إىل مواجهة النفوذ
الصيين املتزايد يف منطقة
الباسيفك ،ومع تزايد التوترات
بني أسرتاليا والصني بسبب
دعوة احلكومة الفيدرالية لفتح
حتقيق مستقل يف أصول نشأة
فريوس كورونا.
وكانت احلكومة الصينية قد
فرضت مجارك باهظة على الشعري
األسرتالي بنسبة  80يف املائة
لتقضي فعليا على جتارة الشعري
بني البلدين.
وقال رئيس الوزراء سكوت
موريسون إن تطوير العالقات
مع اهلند سيبين الثقة أكثر بني
البلدين« :يف وقت كهذا نرغب
يف التعامل مع األصدقاء والشركاء
الذين نثق فيهم ،وهذه الشراكة
صمدت يف وجه الزمن».
وأضاف رئيس الوزراء أثناء حديثه
مع نظريه اهلندي ناريدرا مودي
عرب الفيديو لينك« :حنن نتشارك
يف رؤيتنا لوجود أنظمة تعددية

ومفتوحة وحرة وحيكمها القانون
يف املنطقة ،سواء كان ذلك يف
جمال الصحة أو التجارة أو أي
جمال آخر».
وال متلك أسرتاليا اتفاقية شراكة
اسرتاتيجية شاملة مع أي دولة
أخرى إال الصني وإندونيسيا
مشروع
وكان
وسنغافورة.
توقيع اتفاقية جتارة بني البلدين
أمر معطل منذ سنوات .وقال
موريسون خالل القمة إن مستوى
تدفق االستثمارات والتجارة بني
البلدين حاليا أقل من املستوى
املطلوب ،معربا عن أمله يف تطوير
العالقات احلالية بشكل سريع.
أسرتاليا هي ثامن أكرب شريك
جتاري ألسرتاليا وخامس أكرب
سوق صادرات للبضائع األسرتالي
بسبب جمالي الفحم والتعليم.
وترغب أسرتاليا أن جتعل اهلند
ضمن أكرب ثالثة شركاء جتاريني
للبالد.
وكان من املقرر أن يسافر
موريسون إىل اهلند يف يناير
كانون الثاني املاضي ،لكنه قام
بإلغاء الرحلة بسبب اندالع حرائق
الغابات ،ثم أتى فريوس كورونا
ليوقف حركة املالحة الدولية.
ولكن منذ ذلك احلني ،تواصل
موريسون مع مودي أكثر من مرة
عرب اإلنرتنت ،كان أخرها القمة
االفرتاضية اليت مجعت الزعيمني
باألمس.
املصدرSBS :

أسرتاليا :الصني ال تستجيب لطلباتنا
إجراء مباحثات

أعربت أسرتاليا عن خيبة أملها
من أن الصني ال ترد على
التوترات
لتخفيف
نداءاتها
بني البلدين واليت تصاعدت
بعد أن دعت كانبريا إىل إجراء
حتقيق دولي يف منشأ فريوس
كورونا.
وقال وزير التجارة األسرتالي
سيمون برمنغهام ،الذي طلب
إجراء حمادثات مع نظريه
الصيين منذ أسابيع ،إن بكني
جتاهلت نداءات كانبريا.
وأضاف يف تصرحيات هليئة
اليوم
األسرتالية
اإلذاعة
االثنني« :لألسف طلباتنا من
أجل إجراء مباحثات قوبلت بشكل
سليب حتى اآلن ،وإن «هذا أمر
خميب لآلمال».
وتصر أسرتاليا على أن دعوتها
إلجراء حتقيق مستقل يف
اجلائحة اليت تقول إنها نشأت
على األرجح يف سوق للحيوانات
الربية يف مدينة ووهان
الصينية ،ال تستهدف الصني
سياسيا.
واتهمت الصني أسرتاليا بالقيام

«حبيل تافهة» ،فيما حذر سفري
الصني يف أسرتاليا من أن
املستهلكني الصينيني قد
يقاطعون املنتجات األسرتالية
إذا واصلت كانبريا هذا
التحقيق.
وعلقت الصني أيضا استرياد
اللحم البقري من أربع من أكرب
شركات تصنيع اللحوم يف
أسرتاليا ،وفرضت تعريفات
مجركية كبرية على واردات
الشعري على الرغم من إعالن
اجلانبني أن تلك اإلجراءات
ليس هلا صلة باخلالف بشأن
اجلائحة.
وتعد الصني أكرب سوق
للصادرات األسرتالية حيث
حتصل على أكثر من  30%من
صادرات أسرتاليا من حيث
القيمة.
وتوترت العالقات بشكل عام
بسبب اتهامات كانبريا بتدخل
الصني يف شؤونها الداخلية
والقلق مما تعتربه أسرتاليا
نفوذ الصني املتزايد يف منطقة
احمليط اهلادئ.
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مـقاالت وتـحقيقات

رام اهلل :نردع قرار الض ّم مبحاربة املقاومة!
بريوت حمود

يبدو قرار السلطة الفلسطينية وقف «التنسيق األمين» مع العدو
حربًا على ورق .فاخلطوات اليت اختذتها ردًا على قرار إسرائيل
إحالل سيادتها على الضفة وغور األردن وضم املستوطنات مل
تبدل شيئًا يف جوهرية عملها ومهمتها كأداة يف خدمة االحتالل.
كل ذلك جزم به الوزير حسني الشيخ ،يف مقابلة مع «نيويورك
تاميز»
ورد يف مدى واقعية قرار السلطة الفلسطينية
أيام على أخذ
ّ
ٌ
وقف التنسيق بكل صوره مع العدو اإلسرائيلي حسمه من جهة
سلوكها الفعلي (راجع عدد األمس :وقف انتقائي لـ»التنسيق»:
السلطة تناور بالورقة األخرية) ،ومن جهة أخرى حوار لوزير الشؤون
املدنية ،حسني الشيخ ،مع صحيفة «نيويورك تاميز» األمريكية
قدم مقاربة سريالية للرد على القرار
الثالثاء املاضي .الشيخ ّ
اإلسرائيلي ــ األمريكي ضم الضفة احملتلة ،قائ ًال إن «السلطة
ستستمر يف تقليص املوازنات والرواتب املنقولة إىل قطاع غزة
من جهة (بعد قرارها وقف استالم أموال الضرائب من إسرائيل)،
ويف حماربة اإلرهاب يف الضفة من جهة أخرى» ،وهدف ذلك «ردع
إسرائيل عن إحالل قانونها على الضفة».
يف املقابلة ،أوضح الشيخ املسار الذي ستسلكه رام اهلل بالقول
إن «السلطة ستتخذ خطوات لالنفصال عن إسرائيل وإجبارها على
َ
مليوني
حتمل املسؤولية الكاملة كجيش حمتل عن حياة أكثر من
فلسطيين» ،إذ يرى مسؤولو السلطة أن خطوات من هذا النوع
«قادرة على جعل إسرائيل واجملتمع الدولي يأخذانها على حممل
اجلد ويسحبان نية الضم ،قبل فوات األوان» .يضيف املسؤول
البارز عن العالقات مع إسرائيل (جبانب مدير املخابرات ماجد فرج)،
وأقرب مستشاري رئيس السلطة ،حممود عباس« ،لسنا عدميني
أو محقى وال نريد فوضى ...حنن براغماتيون ،وال نريد أن تصل
األمور إىل نقطة الالعودة .الضم يعين أنه ال يوجد طريق للعودة
يف العالقات مع إسرائيل» ،يف إشارة إىل إعالن عباس «االنسحاب
ّ
املوقعة مع إسرائيل والواليات املتحدة» مبا يف
من مجيع االتفاقات
ذلك «التنسيق األمين» .مع ذلك ،يستمر أمن السلطة يف اعتقال
املقاومني وإحباط أي عمليات ضد العدو ،وهو ما يراه الشيخ
«اسرتاتيجية تتمسك بها السلطة رغم كل شيء ...لسنا سلطة
حملية أو مجعية خريية».
بلدية
ّ
«االسرتاتيجية اليت تتبعها السلطة تهدف إىل تذكري إسرائيل بعبء
غياب األوىل ،وإثبات االستعداد للسماح هلا باالنهيار إذا ما فرضت
إسرائيل السيادة (على مستوطنات الضفة والغور)» ،مستدركًا،
«إما أن يعودوا عن قرارهم بالضم وأن تعود األمور إىل طبيعتها،
وإما أن يواصلوا الضم ويصبحوا قوة احتالل يف الضفة» .وبرغم
أن املسار التفاوضي قبل توقيع اتفاق أوسلو إىل اليوم مل
يفض سوى إىل تقديم تنازل وراء آخر من السلطة ،وصو ً
ال إىل
ِ
فصلت التسوية يف اخلطة
اإلجهاز الكامل على «حل الدولتني» كما ّ
األمريكية ـــ اإلسرائيلية املعروفة بـ»صفقة القرن» ،رأى الوزير
الفلسطيين أنه «يف حال أصبح قيام دولة فلسطينية غري قابل
للتحقق» ،فإن الرد سيكون بـ»تقليص السلطة الوظائف املدنية
مثل إدارة املدارس واملستشفيات ومراكز الشرطة ،ما يشكل
أن سلوك السلطة منذ
خطورة على إسرائيل» ،مع أن الواقع ُيظهر ّ
«أوسلو» مل خيرج عن كونها أداة وظيفية يف خدمة االحتالل.
يف األسبوع املاضي ،أعلن مستشارو «أبو مازن» أن السلطة لن
ّ
تتلقى أموال الضرائب اليت جتبيها إسرائيل ،وردًا على ذلك،
قال الشيخ للصحيفة األمريكية« :من الواضح أنها أموالنا ،لكننا
بناء على االتفاقات بيننا» ،رغم أن ذلك «سيتسبب
سنحصل عليها ً
يف أزمة اقتصادية للسلطة ،ما جيربها على خفض الرواتب وتسريح
املوظفني ودمج اإلدارات أو حتى تعطيل احلكومة» .كيف ستفيد
هذه اخلطوة يف الضغط على إسرائيل؟ جييب« :السلطة ستقطع
 105ماليني دوالر من األموال اليت ترسلها إىل غزة كل شهر
لرواتب املسؤولني والعموالت واخلدمات الطبية .قد تؤدي هذه
التخفيضات إىل تقويض الوضع األمين يف القطاع الذي تسيطر
عليه محاس» .واستطرد« :كل يوم ،أنسحب (السلطة) من
مسؤولياتي .وبذلك أقول لإلسرائيليني :إذا استمر هذا الوضع،
سيتعني عليكم حتمل كل املسؤولية كقوة احتالل .من شأن ذلك
إعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل توقيع أوسلو».
يصر الشيخ على تطبيق رام اهلل عقيدتها األمنية،
بعد كل هذا،
ّ
إذ يقول« :قوات األمن ستواصل احلفاظ على القانون والنظام
وحماربة اإلرهاب (يقصد حركات املقاومة) ،لكنها ستعمل وحدها»،
يف تأكيد ملا حتدثت به مصادر أمنية .كما أشار إىل أن «السلطة
لن تسمح بسفك الدماء .اهلدف هو ّ
جتنب العنف والفوضى ...هذا
قرار اسرتاتيجي .حنن نريد السالم ودولتني ،لكنين ال أتعاون
مع إسرائيل» .وعن كيفية عمل األمن إذا وجد أن فلسطينيني
شن عملياتّ ،
أكد أنها «ستعتقلهم إذا كانوا ال يزالون
يعتزمون
ّ
يف الضفة .ولكن إذا كانوا قد وصلوا إىل داخل إسرائيل بالفعل،
ّ
ملمحًا إىل أن جيري التحذير عرب وسيط:
سنحذر اإلسرائيليني»،
ّ
«سأجد طريقة إليقافه» .وأضاف« :أي إسرائيلي ُيعتقل يف
األراضي الفلسطينية لن نسلمه للسلطات اإلسرائيلية ...لن أنقله
إىل إسرائيل .من يوجد هنا وحيمل اجلنسية اإلسرائيلية ويرغب يف
املخدرات أو املتاجرة بالسالح ...ال أستطيع إيقافه؟ لن نسلم
بيع
ّ
أحدًا إلسرائيل».

االستباق األردني لضم الضفة :إىل أين تذهب عمّان؟
وسيم محمد

بعد ركود إجباري يف األردن ألسابيع بفعل فريوس كورونا املستجد،
تكثف وزارة اخلارجية اتصاالتها بأصدقائها مع اقرتاب اخلطوة
اإلسرائيلية املرتقبة لضم األغوار والضفة احملتلة ،املتوقعة بداية
الشهر املقبل .وعلى املقلب اآلخر ،تتباين ردود الفعل اإلسرائيلية
على الرفض األردني بني متجاهل ،وقلق من كيفية تصرف «الشريك
املريح يف عملية السالم» .إىل أن يظهر شيء ،ترتقب العيون
التقارير الصادرة عن الصحافة العربية لتعرف ما هو جديد ،خاصة أن
عمان تتمسك بديباجة التصرحيات الرمسية املعهودة.
مر خرب إطالق النار من «حرس احلدود» اإلسرائيلي على متسلل
ّ
جمهول من األراضي األردنية إىل فلسطني احملتلة ،قبل حنو

واشنطن تستعجل الض ّم:

داعي للكنيست
بقرار حكومي وال َ
يحيى دبوق

هل يفي رئيس احلكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،مبا وعد به،
ويضم ثلث الضفة احملتلة يف األول من الشهر املقبل؟
اإلشارات الواردة من تل أبيب تشري إىل الشيء ونقيضه ،مع حديث
واسع عن إمكان التأجيل ،وحمادثات تقودها اإلدارة األمريكية لتحقيق
الضم من دون أي تداعيات تؤثر سلبًا يف االنتخابات الرئاسية يف
الواليات املتحدة ،يف تشرين الثاني/نوفمرب املقبل.
وبناء على توجهات
ً
واشنطن لتحقيق غالبية إسرائيلية واسعة لعملية الضم ،شارك السفري
لدى تل أبيب ،ديفيد فريدمان ،يف اجتماع ضم نتنياهو ووزير األمن
بيين غانتس ،إضافة إىل وزير اخلارجية غابي أشكنازي ورئيس
الكنيست ياريف ليفني ،ملناقشة خطة الضم (وفق صحيفة «جريوزاليم
بوست»).
مصدر أمريكي كشف خالصة موقف واشنطن من اخلطة جلهة توقيتها
ومستوى اإلمجاع اإلسرائيلي إزاءها وكذلك طريقة إقرارها قانونيًا
وأسلوب تنفيذها ،ما يوحي أن الواليات املتحدة هي اليت تقرر أو ًال،
يتبعها اإلسرائيليون ،يف كل ما يتعلق بالضم ،مبا يشمل من جتب عليه
املوافقة ومن يسمح له باالمتناع أو الرفض.
وفق املصدر األمريكي ،موافقة غانتس ضرورية ،وعليه أن يكون جزءًا
ال
يتجزأ من املوافقني على اخلطة إن أرادت املؤسسة السياسية أن
ّ
توافق اإلدارة األمريكية عليها .وكما يشري املصدر ،تسعى الواليات
املتحدة إىل االبتعاد عن مسار املوافقة القانونية عرب الكنيست
واالكتفاء مبوافقة احلكومة ،إذ «ميكن من ناحية القانون فرض السيادة
على أراضي االنتداب الربيطاني بقرار يصدر عن جملس الوزراء ،وهو
ّ
مسار
مفضل» ،ومن شأنه تعطيل إقرار الضم طبقًا لقانون يصدر عن
الكنيست بغالبية عادية لكن «مصحوبًا بفوضى وخطابات معارضة ال
تعرب عن إمجاع» .على هذه اخللفية ،تسعى اإلدارة األمريكية إىل إقرار
الضم سريعًا «بال ضجة سياسية يف إسرائيل» ،ما من شأنه إفادة
الرئيس دونالد ترامب يف سباقه للفوز بوالية رئاسية ثانية ،ومن دون
تداعيات سلبية عليه .وهذا يدفع واشنطن إىل الضغط باجتاهني :إقرار
اخلطة يف احلكومة اإلسرائيلية عرب موافقة غانتس وحزبه« ،أزرق أبيض»
إضافة إىل إقرارها يف موعدها
املقرر أو ما يقرب منه ،األول من الشهر
ّ
املقبل ،وثانيًا االبتعاد قدر اإلمكان عن موعد االنتخابات األمريكية
الحتمال أن تتسبب اخلطة يف ردود سلبية يف الساحة اإلقليمية.
ما ورد يف تلك الصحيفة يفسر تسريبات أخرى وردت الثالثاء املاضي
يف اإلعالم العربي (صحيفة «يسرائيل هيوم») عن توجه لدى غانتس
ّ
لزيارة األردن على خلفية خطة الضم ،إذ إنه
معين وفقًا ملوقفه املعلن
بضرورة تنسيق اخلطوة إقليميًا ،وحتديدًا مع اجلانب األردني ،ما يعين
ضرورة معاينة موقف عمان بعيدًا عن موقفها العلين «الذي يشمل
أغراضًا دعائية» ،وقد ال يعرب عن موقف اململكة الفعلي .ومن املعروف
َ
أن
موقفي غانتس واشكنازي غري واضحني رمسيًا من اخلطة ،وإن كانا
ال يعارضانها بذاتها ،لكنهما يعلقان موافقتهما على موقف واشنطن،
وكذلك أال يؤدي إىل تداعيات إقليمية سلبية من شركاء إسرائيل يف
اإلقليم .ويف تقرير «يسرائيل هيوم» تأكيد أن موعد زيارة غانتس
سيكون خالل األسابيع املقبلة ،من دون اإلشارة إىل موعد حمدد ،ما
يفسح اجملال أمام األسئلة ،ومنها هل الزيارة قبل أو بعد الضم ،وهل
هي زيارة استكشاف موقف ،أو تربيرية لواقع الضم بعد اختاذه؟
يف غضون ذلك ،ذكرت صحيفة «معاريف» أن املؤسسة األمنية تستعد
لتصعيد أمين واسع النطاق يف الضفة نتيجة أي توتر سياسي يعقب
إقرار خطة الضم الشهر املقبل .ووفقًا ملصادر عسكرية نقلت عنها
الصحيفة يوم الثالثاء املاضي ،ال متلك املؤسسة األمنية معلومات
استخبارية ملموسة عن تصعيد مقبل ،لكنها تقدر «احتماالت معقولة جدًا
ّ
لتصعيد ميداني ...يف ما يتعلق باجليش اإلسرائيلي،
حيتل التأهب يف
امليدان الحتمال التصعيد رأس سلم األولويات لدى األركان العامة،
لكن ذلك ال ينعكس قرارات تتعلق بزيادة التعزيزات واستدعاء قوات
احتياط إلخضاعها لتدريبات مسبقة» .وربطًا
بتشوش املوقف السياسي
ّ
يف تل أبيب ،والتدخل األمريكي الضاغط لفرض شروط حمددة نقيضة
ملا كان يخُ طط له بتمرير الضم عرب قانون يف الكنيست بغالبية بسيطة،
ذكرت «معاريف» أن اجليش الذي يؤكد االستعداد ملواجهة احتماالت
ّ
تصعيد يف الضفة «ال يعلم إىل اآلن أي شيء عن القرارات
املتوقع أن
تقرها املؤسسة السياسية يف كل ما يتعلق بالضم ومداه وحدوده»،
علمًا أن ثالثة أسابيع فقط تفصل امليدان وتداعياته عن املوعد املعينّ
من نتنياهو.

أسبوعني ،بهدوء ومن دون أي تعليق أردني ،بل اختفى األمر كما
لو أنه مل حيدث ،ليضاف إىل رصيد حاالت أخرى مشابهة يكشف
عمان وتل أبيب ،وآخرها
عنها اإلعالم العربي يف مراحل التوتر بني ّ
«تهريب أسلحة» من اململكة إىل فلسطني يف نيسان/أبريل .2019
هكذا ،ال يعدو األمر على ما يبدو كونه مناكفات إسرائيلية توظفها
إسرائيل جلس نبض «العالقة الفاترة» مع األردن ،أو فرض وقائع
للنقاش على الرأي العام اإلسرائيلي واألردني على حد سواء ،وال
سيما بعد إلغاء العمل مبلحقي معاهدة «السالم» اخلاصني مبنطقيت
الباقورة والغمر يف تشرين األول/أكتوبر املاضي ،وانتهاء مدة
انتفاع املزارعني اإلسرائيليني منهما حلصد احملاصيل يف أيار/
مايو املاضي .من هنا ،ومن
مستجد ضم الضفة احملتلة والغور،
ّ
ّ
ينربي
الكتاب واحملللون اإلسرائيليون يف تشريح املوقف األردني
والتصرحيات امللكية األخرية بشأن مستقبل التسوية ،فينقسمون
بني من يراها «تهديدات فارغة» ،ومن يرى أنها «عالقة غري عادلة»
مع «شريك سالم» أثبت حسن نياته على مدار سنوات .لكن أن يقول
امللك عبد اهلل الثاني ،قبل مدة ،جمللة «دير شبيغل» األملانية« ،إن
خطوة ضم املستوطنات وغور األردن ستؤدي إىل صدام كبري»،
فذلك يعين أن القصر محُ َرج داخليًا وخارجيًا وحباجة إىل هامش
يستطيع احلركة عربه ،فض ًال عن أنه يريد لفت نظر «األصدقاء
األوروبيني» ،إذ تتصل هذه التصرحيات بالزيارة املتوقعة لوزير
اخلارجية األملاني ،هايكو ماس ،إىل تل أبيب ،هذا األسبوع (أعلنت
عمان أنه سيصل إليها اليوم األربعاء) ،للتحذير من تداعيات ضم
الضفة ،وملفات أخرى.
أما أصدقاء األردن يف الواليات املتحدة ،فاستأنفوا حتركاتهم
املناوئة لسياسات رئيسهم دونالد ترامب ،وهي حتركات تتقاطع مع
املصاحل األردنية .أبرز هؤالء قيادات من احلزب الدميوقراطي ورئيسة
جملس النواب نانسي بيلوسي اليت أعلنت معارضتها الضم ،خالل
اجتماع افرتاضي عقدته مع أعضاء «اجمللس الدميوقراطي اليهودي».
بيلوسي ،املوصوفة بأنها قريبة من اململكة ،خاصة أن آخر زيارة
هلا إىل اململكة كانت يف تشرين األول املاضي ،قالت إن «ضم
أراض من جانب أحادي
يعرض املستقبل للخطر ،ويقوض مصاحل
ٍ
ّ
األمن القومي األمريكي ،وعقودًا من السياسة احلزبية ...حنن قلقون
للغاية ملا نراه حيدث بشأن الضم» .وعن «صفقة القرن» ،قالت:
«إنها ال حتتوي على شيء مشرتك مع كلمة خطة أو سالم» .كذلك،
تتعاىل أصوات نواب أمريكيني آخرين ضد الضم ،فحتى املرشح
الدميوقراطي جو بادين أعلن معارضته ،وهو ما
يصعب األمر على
ّ
إدارة ترامب اليت اشرتطت بدورها «إمجاعًا إسرائيليًا» للتنفيذ ،أمر
يضغط بدوره على رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو ،الذي يواجه
انتقادات من أعضاء «جملس مستوطنات الضفة» غري الراضني عن
اخلطة ،ألنها ال تناسب خرائطهم ،ما ميثل عام ًال إضافيًا ملؤشرات
لعمان.
مرحية ّ
على جانب الضفة الشرقية ،يتمسك األردن خبيار «السالم» رغم كل
ما سبق ،بل ّ
يتكئ عليه يف رفض بسط «السيادة» اإلسرائيلية على
الضفة الغربية واألغوار ،وهو ينظر بعني األمل إىل إعالن اإلدارة
األمريكية ،على لسان املندوبة األمريكية الدائمة لدى األمم املتحدة،
كيلي كرافت ،أن بالدها «تبذل جهودًا حثيثة مع أطراف اللجنة
الرباعية وأعضاء جملس األمن الستئناف املفاوضات املتوقفة منذ
 ،»2014اليت كان يشارك فيها األردنيون بطبيعة احلال ،عرب تواصل
ثنائي مباشر مع اإلسرائيليني .فحاليًا ،ال حوار أردنيًا ــ إسرائيليًا
يف العلن ،وقد ال يكون هناك حوار مباشر أيضًا مع حكومة نتنياهو
ــ غانتس الرامية إىل بسط سيطرتها على األراضي «احملتلة من
األردن» عام  .1967لكن الالفت هنا ما تطالعنا به الصحافة العربية
عن قبول األردن تسويات خبصوص متثيل سعودي يف جملس األوقاف
وشؤون املقدسات اإلسالمية الذي
وسعت احلكومة األردنية ،بقرار
ّ
من جملس الوزراء ،عضويته ،ليزداد العدد من  11إىل  18عضوًا
يف شباط/فرباير  ،2019وكلهم فلسطينيون .هذه الزيادة أتاحت
لشخصيات حمسوبة على السلطة يف رام اهلل أن تكون بوزن أكرب يف
اجمللس .أما ما قيل عن قبول عضوية الرياض ،مع غياب التأكيد
حوله ،فإنه كمن يطلق النار على نفسه بالنسبة إىل احلكم اهلامشي
عمان بالرياض
يف األردن ،خاصة أن من غري املنطقي أن تستعني ّ
جملابهة أنقرة ،خصوصًا أن موقف تركيا يف هذا امللف أقرب إىل
اململكة ،بعدما أبدت دعمًا للوصاية اهلامشية.
عمان بعرج يف دفاعها
مع هذه املؤشرات اإلجيابية الضعيفة ،متشي ّ
عن الوصاية على أوقاف القدس ،وكذلك عن اخليار السياسي
الضامن هلا ،أي «حل الدولتني وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها
متسكها بذلك إال ألنه مطلب سيادي داخلي.
القدس الشرقية» ،فما ّ
لكن ،رغم اإلشادة بالعالقات وتضافر اجلهود بني األردن والسلطة
يف هذه املرحلة احلرجة ،فإن عبد اهلل ودائرته احمليطة ممن يصوغون
القرار ،يدركون أن هذا التقارب غري مفيد ،ألن رام اهلل تعاني من
موات واضح ورفض فلسطيين داخلي هلا ،ولذلك يكرب أملهم بالثقل
عمان من القاهرة أكثر من
املصري .تقول مصادر إن ما تريده ّ
بيان مشرتك رافض للضم ،ألن املطلوب فعليًا «تشكيل تكتل من
ّ
موقعي معاهدات السالم مع إسرائيل ليكون صدى أي تهديد من
أي مستوى مدويًا وأكثر جدية عند اإلسرائيليني» .املشكلة هنا أن
مصر تقيس مصاحلها مع حمور السعودية ــ اإلمارات الالهث للتطبيع،
ما يفقد اململكة دورها كممر إجباري بني عواصم اخلليج وتل أبيب،
ومن خلفها الطريق االقتصادي الواعد ،وحتى كقناة اتصال رمسية،
إذ بوجود الرياض تبدو املرجعية الدينية أقوى آلل سعود منها آلل
هاشم ،وهذا أكرب خماوف األردن اليت يلعب عليها اإلسرائيليون.
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مـقاالت وتـحقيقات

 :Dis-United Statesالشرخ الداخلي وتسارع االحندار

أصداء «قيصر» يف بغداد:

وليد شرارة

ابتعدوا عن طهران ودمشق

بدأ سياسيون ،وخرباء لصيقون مبراكز
صنع القرار يف الواليات املتحدة ودول
غربية أخرى ،يفصحون عن خماوفهم
حيال تداعيات سياسات دونالد ترامب
الداخلية واخلارجية على موقع بالده
املهيمن على املستوى الدولي .كثرت
مثل هذه التحذيرات منذ توليه السلطة،
لكنها احنصرت بالشأن اخلارجي بشكل
عام .اجلديد اليوم هو تناوهلا لسياسته
الداخلية وما تعتربه تعميقًا متعمدًا
سيسرع مع
للشرخ بني األمريكيني،
ّ
عوامل بنيوية أخرى ،املسار التارخيي
لرتاجع سيطرة الغرب على العامل .مل
يرتدد وزير الدفاع األمريكي السابق،
جاميس ماتيس ،يف اتهام الرئيس
بالسعي لتقسيم األمريكيني ،وحتى
بعدم التظاهر باحلرص على وحدتهم،
على عكس مجيع الرؤساء األمريكيني
السابقني .مل يعرف عن ماتيس شعور
ّ
امللقب بـ «الكلب
انساني مرهف ،وهو
اجملنون» ،وال تعاطف مع ضحايا العنف
العنصري املؤسسي ،املزمن يف بالد
العم سام .أخشى ما خيشاه ،هو ومجيع
املذعورين من تعاظم الشرخ األمريكي،
هو انعكاساته السلبية جدًا على دورها
اإلمرباطوري ،خاصة يف ظل التحدي
املتمثل يف صعود دور القوى غري
الغربية ،ويف مقدمتها الصني.
االنقسام الداخلي والعالقات املتوترة
مع احللفاء التارخييني هما بال ريب
تهديد هلذا الدور .ومن الواضح أن
مجيع املمتعضني من سياسات ترامب،
يف الواليات املتحدة والغرب ،جيدون
يف الظروف احلالية ،ويف اقرتاب
االنتخابات الرئاسية ،فرصة ساحنة
لتشديد اهلجوم عليه.

كان الشرخ الداخلي ،خالل حرب
فيتنام ،بني األسباب التي أدت إىل الهزيمة

االنقسام الداخلي األمريكي ليس
من صنع ترامب ،على الرغم من أنه
يزيده حدة منذ انتخابه .من املمكن
القول إن السياق العام اجليوسياسي
واجليواقتصادي ،الناجم عن التحوالت
االمجالية ،التدرجيية ولكن املستمرة،
يف موازين القوى الدولية ،هو الذي
أنتج هذا االنقسام .فكما يؤدي التوسع
اخلارجي ومأسسة النهب عرب التاريخ إىل
ترسيخ االستقرار الداخلي و «السلم
األهلي» يف املراكز اإلمرباطورية،
يفضي احنسار سيطرتها اخلارجية إىل
تأجيج تناقضاتها الداخلية ،وتقويض
هذا السلم على املدى البعيد .لن يشذ
مآل اإلمرباطورية األمريكية عن هذه
القاعدة اليت انطبقت على مجيع تلك
اليت سبقتها .هذا هو االستنتاج الذي
املؤرخ بول كينيدي،
توصل إليه مث ًال
ّ
ّ
منذ  ،1988يف مؤلفه املرجعي «صعود
واحندار القوى العظمى» ،ويف كتابه
املهم اآلخر (« )1992االستعداد
للقرن احلادي والعشرين» ،والعديد
من املفكرين البارزين كإميانويل
فالرشتاين وجيوفاني أريغي وإميانويل
تود .مل تنجح الواليات املتحدة يف
منع صعود «منافسني من املستوى
نفسه» كما أوصى بول ولفوفيتز،
أعده بطلب من
يف تقرير محل امسه ّ
البنتاغون عام  ،1992وال يف احلؤول
دون ّ
متكن «آخرين» ،كالصني واهلند،
من توظيف العوملة ،اليت انطلقت
كمسار بإشرافها ،ملصلحتهم ،وها
املرة لذلك.
هي حتصد اليوم النتائج
ّ
نوستاجليا املاضي اجمليد ،وهي من
مؤشرات إدراك النخب والرأي العام
لرتاجع موقع بلدهم الدولي كما رأينا
يف العديد من الدول االستعمارية
األوروبية اهلرمة ،تنتشر حاليًا يف

أشرف كريم

يفضي انحسار السيطرة الخارجية ملراكز اإلمرباطورية إىل تأجيج تناقضاتها الداخلية (أ ف ب)
أوساط أمريكية عديدة ،ونشهد مث ًال،
على موقع «فورين بوليسي» ،تباكيًا
على أيام هنري كيسنجر وسياسته
اخلارجيه «الواقعية».
املعنيني
اخلرباء
من
يرى قطاع متعاظم
ّ
بالسياسة اخلارجية للواليات املتحدة،
وبعضهم وثيق الصلة مبراكز القرار و/
أو بالدولة العميقة ،كريتشارد هاس،
رئيس جملس العالقات اخلارجية ،أبرز
منتدى هلؤالء ،أن التطورات الداخلية
األخرية يف بالدهم ،كجائحة «كورونا»
وتداعياتها ،واالحتجاجات الشعبية
على قتل جورج فلويد ،سيكون هلا
«وقع عميق وطويل األمد على نفوذها
الدولي».
ويضيف هاس ،يف مقال يف «فورين
أفريز» نشر يف  5حزيران أن «السؤال
ّ
يتعلق بالقدرات اليت ما زالت
األبرز
متوفرة فع ًال للواليات املتحدة .هل
باستطاعة دولة لديها  42مليون عاطل
من العمل ،وناتج حملي إمجالي مرتاجع،
ومصانع مغلقة ،واحتجاجات واسعة
تتحول أحيانًا إىل أعمال شغب،
النطاق
ّ
وانقسام داخلي عميق ،أن تكون العبًا
مؤثرًا على املستوى الدولي؟ االجابة
عن هذا السؤال ليست سهلة البتة.
القدرات املتوفرة ال تقتصر على
األدوات العسكرية واالقتصادية،
بل هي تعين أيضًا االستعداد
الستخدامها ...امليل إىل االنطواء حنو
الداخل واالبتعاد عن العامل منا باطراد
بعد التدخل األمريكي يف العراق
وأفغانستان .تشهد البالد اآلن شرخًا
داخليًا متعاظمًا ،سيقضي على األغلب
على ما تبقى من استعداد للتدخل
اخلارجي ،مهما كانت مربراته الظرفية.
بعض املنتحبني بسبب األخطاء
األمريكية يف العقدين املاضيني
سريحبون باالستدارة حنو الداخل .لكن
االنطواء الكامل ال يقل خطورة عن نزعة
التدخل اجلاحمة ،ألنه حيرم واشنطن
من إمكانية محاية مصاحلها .لن يكون
باستطاعتها أن تعزل نفسها عن عامل
تعرب فيه الفريوسات والغازات الدفيئة
واهلجمات
اإلرهابية
واجملموعات
السيربانية احلدود بكل سهولة».
يف مقابل هذه القراءة املقدمة من قبل
أحد رموز تيار وازن وعابر للحزبني بني
النخب األمريكية املعنية بالسياسة
اخلارجية ،يربز اقتناع ،خاصة بني
مثقفني يف العامل العربي ،مفاده أن
قوة النظام األمريكي وحيويته تؤهالنه
لتجاوز األزمة احلالية واالحتفاظ مبوقعه
الدولي وكأن شيئًا مل يكن .يقارن
هؤالء بني االحتجاجات الراهنة وبني
تلك اليت وقعت يف أواخر الستينات،
أي يف أوج االعرتاض على حرب
فيتنام وتنامي حركة احلقوق املدنية

لألفارقة األمريكيني ،ليخلصوا إىل
أنها استطاعت البقاء قوة دولية أوىل
رغمًا عن ذلك .هم يتغاضون عن أنها
كانت يف ذروة قوتها السياسية
واالقتصادية والعسكرية يف تلك
احلقبة ،وأنها كانت تقود حتالفًا دوليًا
ضخمًا يف مقابل االحتاد السوفياتي.
تغيرّ ت األوضاع كثريًا اليوم ،على
مستوى قدراتها وحتالفاتها ،بينما
هي ختوض غمار «تنافس اسرتاتيجي»
مع الصني وروسيا وتتبع سياسات
عدوانية جتاه دول كإيران وفنزويال.
احملرر املشارك
يذكر جنان غانيش،
ّ
يف يومية «فايننشال تاميز» ،الوثيقة
الصلة بأوساط األعمال يف بريطانيا
والواليات املتحدة ،يف مقال بعنوان
الفت« :أمريكا املنقسمة غري قادرة
على املنافسة يف حتد بني القوى
العظمى» ،بأن الشرخ الداخلي هو عامل
ضعف كبري ألي طرف دولي ،وبأنه
كان ،خالل حرب فيتنام ،بني األسباب
اليت أدت إىل اهلزمية األمريكية فيها.
بالتوازي مع سياسات تعميق االنقسام
يف الداخل ،عمد ترامب إىل تسعري
اخلالفات مع حلفاء الواليات املتحدة
منهم
قسم
يرفع
األوروبيني.
الصوت ،باسم ضرورة االحتاد يف
مقابل «التهديد الصيين» حملاولة محله
على تعديل سياسته حياهلم .روالن
باريس ،الزميل املشارك يف «شاتام
هاوس» ،أي املعهد امللكي للشؤون
الدولية يف بريطانيا ،رأى يف مقال
على موقع األخري أن «الدميقراطيات
املنقسمة ال تستطيع مواجهة التحدي
الصيين» .وبعد أن أعلن عن الئحة
تتضمن السعي
اتهامات للصني
ّ
للسيطرة على اهليئات الدولية واهليمنة
على قطاعات التكنولوجيا املتقدمة،
خاصة الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا
احليوية ،والرتويج لنموذجها من
«الرأمسالية السلطوية» واستخدام
أدواتها االقتصادية واملالية كرافعة
للتحكم سياسيًا يف بلدان عديدة ،دعا
باريس «الدميقراطيات الليربالية» إىل
جتاوز خالفاتها املتفاقمة ،والنامجة
أو ً
ال وأساسًا عن طريقة تعامل ترامب
ّ
مع بقية احللفاء ،للتفاهم على خطة
مواجهة مالئمة.
سينتهز أطراف عديدون ،يف أوروبا
والواليات املتحدة ،مأزق ترامب
الداخلي للعمل على إضعاف حظوظ
إعادة انتخابه عرب املشاركة يف تهشيم
صدقيته.
غري أن الشروخ اليت أسهم يف
تعميقها ،مهما كانت نتائج االنتخابات
ستسرع االحندار
الرئاسية القادمة،
ّ
األمريكي يف عامل تعتمل فيه تغيرّ ات
كربى.

ساعات وينطلق احلوار
بغداد |
ٌ
االسرتاتيجي العراقي ــــ األمريكي.
ملفات كثرية على الطاولة .مناخ
ٌ
ّ
من الظروف
املعقدة يف العراق
واملنطقة والعامل.
األولوية ،وفق
ّ
أكثر من مصدر ،للمشهد األمين
ومآالته إن اتفق اجلانبان على
جدولة انسحاب االحتالل األمريكي
من البالد ،أو إعادة متوضعه ،مع
األخذ باالعتبار هاجس إعادة إنتاج
«داعش» لنفسه .مثة من يرى أن
احلوار
لقاء غري مباشر بني طهران
ٌ
وواشنطن ،وحماولة
عراقية جديدة
ّ
لتقريب وجهات النظر بني
العدوين.
ّ
أيضًا مثة من يرى أن احلوار حماولة
أمريكية لعزل العراق عن جريانه يف
ّ
حمور املقاومة ،وأن يكون متناغمًا
أكثر مع احملور األمريكي ــــ اخلليجي،
مع االستثمار يف شخص مصطفى
الكاظمي الذي يوصف أحيانًا بأنه
أمريكي اهلوى.
ّ
ٌ
عدة ُتطرح إزاء هذا احلدث
أسئلة ّ
ّ
التحول ،مع
ــــ
تكتم شديد من
ّ
ّ
اجلانبني،
وترقب إيراني للنتائج.
كل ذلك يتزامن مع بدء واشنطن
تنفيذ قانون «قيصر» ،والتساؤل
داخل العراق وخارجه عن موقف
بغداد منه.
يف مناورة إلعادة «سيناريو »1990
العراقي على سوريا ،خيوض
األمريكيون جتربة الورقة
االقتصادية
ّ
ّ
جمددًا بعد إخفاق سيناريو 2011
املستمر حتى اليوم ،الذي أسفر
عن إنهاك بنية الدولة واقتصادها.
التشريع اجلديد الساعي إىل تقديم
كل املسؤولني عن «انتهاكات حقوق
اإلنسان إىل العدالة» ،وفق
السردية
ّ
األمريكية ،سمُ ّ ي «قانون قيصر
ّ
حلماية املدنيني السوريني» ،وأدرج
يف موازنة الدفاع لعام  2020لتفادي
أي عرقلة جديدة داخل الكونغرس
بعد أكثر من مخس سنوات على
كتابته وصياغته .القانون يدخل
حيز التنفيذ الشهر اجلاري ،وتأمل
واشنطن أن يساهم يف «تهديم»
أركان االقتصاد السوري ،وفرض
عقوبات على الرئيس بشار األسد
ومالحقة األفراد /الشركات
املقربني
ّ
من الدولة ،سواء السوريني
أو األجانب ،كما يسمح بتجميد
أصوهلم ومنعهم من الدخول إىل
الواليات املتحدة .وهو يستهدف
العسكرية والبنى
املصانع
التحتية
ّ
ّ
و»املصرف املركزي» السوري،
جبانب عقوبات جديدة ضد موسكو
وطهران مع استمرارهما يف تقديم
الدعم إىل دمشق.
ّ
يف بغداد ،مثة من يسأل هل
سيؤثر
«قيصر» يف العراق وعالقاته مع
ٌ
َ
سؤال مل
سوريا.
يلق إجابة دقيقة
حتى اآلن ،وفق أكثر من مصدر
سياسي ودبلوماسي .مثة من
ّ
يعول من العراقيني املتعاطفني مع
ّ
دمشق ،وحتديدًا من حلفاء طهران،
على قدرة الدولة السورية على
مواجهة القانون املستجد بعالقاتها
مع جمموعة من الدول الصديقة
كروسيا والصني وبعض دول آسيا
وأفريقيا ،ودول اجلوار كالعراق
واألردن ولبنان .لكن تلك الدول

قد تكون غري بعيدة من مشوهلا
باملشروع،
وخاصًة أن واشنطن قد
ّ
تذهب باجتاه كسب إمجاع دولي حتت
ذريعة «قصقصة أجنحة طهران» يف
املنطقة.

ربما يؤثر «قيصر» يف التنسيق
األمني بني األجهزة السورية والعراقية

يف هذا اإلطار ،يقول أستاذ العلوم
السياسية عبد العزيز عليوي،
إن تطبيق القانون سيكون له
أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية
على العراق املتداخل مع سوريا
بصورة كبرية يف عدد من القضايا
املشرتكة ،مشريًا إىل «تزامن سريان
القانون مع احلوار االسرتاتيجي بني
بغداد وواشنطن ،وهو أمر قد حيرج
احلكومة العراقية إذا مل تلتزمه ،ألن
ذلك لن يروق واشنطن».
ويضيف عليوي« :طهران اليت
تتفاخر بدعمها لبغداد يف حربها ضد
اإلرهاب لن ترضى هي األخرى بأي
موقف عراقي
مؤيد أو حتى صامت
ّ
عن تطبيق قيصر».
العراق ،الذي ميلك ثالثة منافذ
حدودية
شرعية تربطه مع سوريا،
ّ
قد
يتعرض هو اآلخر حلرب غذائية،
ّ
فاملستهدف هنا دول حمور املقاومة،
اليت تريد واشنطن قطع التواصل
بينها وفرض عقوبات جديدة عليها
ألهداف جيوسياسية واقتصادية
وعسكرية ،يف حال عجزت عن
مواجهة حلفاء طهران يف العراق
وسوريا ولبنان .وفق مصدر
سياسي
ّ
ّ
مطلع ،تسعى إدارة الرئيس دونالد
ترامب إىل «بناء عالقة جديدة مع
العراق وفق مصاحلها» ،موضحًا أن
«تطبيق قيصر على سوريا وإمكانية
مشوله العراق قد يكون اهلدف من
ورائه تكرار سيناريو العقوبات
املفروضة على إيران .الضرر
األكرب سيكون اقتصاديًا ويستهدف
التبادل التجاري بني البلدين ،ألن
القانون غري واضح املعامل واحلدود،
وقد
يفسر أي تعاون جتاري على
ّ
ّ
أنه دعم لدمشق ،كما سيفتح
باب االبتزاز األمريكي للعراقيني
للحصول على مزيد من التنازالت...
على األقل يف مواقف تزعج إيران،
مقابل السماح باستئناف بعض
النشاطات التجارية مع سوريا،
على غرار ما حيدث يف االستثناء
السترياد الطاقة من طهران».
يف موازاة ذلك ،ينشط داخل
ٌ
الكونغرس
حراك للحزب احلاكم
سيسفر عنه إصدار مذكرة عقوبات
ٍ
شركات
جديدة تطاول
إيرانية
ّ
وصينية بذريعة «تهديد السلم
الدولي ودعم اإلرهاب» ،وهذه
املرة ليس بعيدًا إلغاء عقود تصدير
الكهرباء من طهران إىل بغداد ،يف
وقت يكون فيه اهلدف من احلوار
االسرتاتيجي عزل العراق
كليًا
ّ
عن إيران .ويف جانب آخر ورقة
«قيصر» اليت قد ال تكون اقتصادية
فقط ،بل قد ُتضعف جهود التنسيق
بني أجهزة املخابرات العراقية ــــ
السورية يف ضرب ومالحقة فلول
ّ
تنظيم «داعش» الناشطة على
حدود البلدين.
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مـقاالت وتـحقيقات

رسـائل «الـسبت االسـود»
جوني منري
بعد فرتة انقطاع طويلة فرضها العزل والتباعد بسبب وباء
«كورونا» ،كان من املفرتض ان يشكل احلراك الشعيب بداية
انطالقة حاشدة إلعادة طرح الالئحة املطلبية االصالحية واليت
لغاية اآلن بقيت صوتًا يف الربية ،ومل ّ
تنفذ الطبقة السياسية
احلاكمة أي بند منها ،خالفًا لوعودها.
لكن التحضريات اليت حصلت خالل االيام اليت سبقت يوم
ّ
السبت ،شهدت دخول قوى وأحزاب سياسية على اخلط،
واألهم إدخال عناوين سياسية عن سابق تصور وتصميم،
وهنا بيت القصيد.
لذلك شهدت االيام اليت سبقت خالفات حول ضرورة عدم
اخللط بني املطالب االصالحية والعناوين السياسية ما أدى
اىل انسحاب العديد من القوى ،وإفقاد
التحرك عفويته الشعبية
ّ
ميز انطالقة تشرين .أضف اىل ذلك دخول قوى
وهو ما ّ
سياسية معارضة
للتحرك على خط تسعري اخلالفات وإحداث
ّ
تشققات ،خصوصًا يف طرابلسّ .
كل ذلك جعل املشاركة
الشعبية عادية يف افضل االحوال.
لكن السؤال االبرز كان
ّ
هل ّ
مثة رسائل خارجية ودولية عرب تظاهرة السبت املاضي
موجهة اىل «حزب اهلل» مبوازاة املفاوضات مع صندوق النقد
ّ
الدولي والشروع يف تطبيق قانون «قيصر» حول احلدود
ان الرتكيز يف هذا االطار
اللبنانية  -السورية؟ كان الواضح ّ
ً
متحور حول طبيعة القوى املشاركة ،خصوصا على املستوى
يّ
السن واليت شهدت حضورًا جديدًا هو بهاء احلريري شقيق
الرئيس سعد احلريري ومنافسه يف الوقت نفسه.
َ
ان «النكهة السياسية» املسيحية
انتفت بعد إعالن
ذلك ّ
تركت
انها
ولو
املشاركة
عدم
اللبنانية»
«القوات
حرية القرار
ّ
حملازبيها .وكذلك على الساحة الدرزية مع إحجام احلزب
ّ
«التقدمي االشرتاكي» عن املشاركة .لذلك
تركز الرصد
السياسي على الساحة السنية ،وحتديدًا مع حركة أنصار بهاء
احلريري ومعه الوزير السابق اشرف ريفي ،حيث كان الرتكيز
على موضوع سالح «حزب اهلل».
ّ
التحقق ما اذا كان ُم ِ
ويف معرض
رسل هذه الرسالة دولة
أي أثر لذلك .فالسعودية ومعها
خارجيةَ ،بدا عدم وجود ّ
االمارات غائبتان كليًا عن لبنان وعن عناوين الصراع فيه،
وانشغاهلما يرتكز على الصراع الكبري الدائر مع ايران وتطورات
املوقف االمريكي والساحة اليمنية.
اما تركيا ،واليت
تردد أنها مهتمة بإحياء نفوذ هلا على
ّ
ّ
الساحة السنية الشمالية يف لبنان ،فَبدا انها كانت بعيدة
ان مناصري اجلماعة االسالمية ،واليت
عما حصل بدليل ّ
جدًا ّ
تعترب االقرب اىل املناخ السياسي الرتكي ،كانوا غائبني عن
ان تركيا تدرك جيدًا «قواعد» التأثريات
املشاركة .أضف اىل ّ
ان أي
اخلارجية يف الساحة اللبنانية احلساسة .ومبا معناه ّ
ّ
تدخل او تأثري هلا ال ميكن ان حيصل خبالف الرغبة االمريكية.
يبقى يف النهاية احتماالت وقوف واشنطن وراء الرسالة.
لكن التدقيق الفعلي يف «زوايا» حراك السبت مل ُيظهر
ّ
وجود بصمات امريكية فعلية .فالزوايا اليت تنطلق منها عادة
تأثريات وضغوط واشنطن بقيت هادئة وبعيدة عن أي حركة،
الحظته معظم اجلهات اليت تتوىل يف العادة تفكيك
وهو ما َ
شيفرة الرسائل الدولية .ال بل اكثر،
فإن هنالك من قال
ّ
ان واشنطن مل تكن مسرورة بالنتائج اليت أفضى اليها حراك
ّ
السبت ،خصوصًا لناحية انتقال الصراع من صراع مطليب
َ
داخل البيئة الشيعية اىل صراع مذهيب َو ّح َد الشيعة
وأزال
«التشققات» بني أطرافها .وهو يف احلقيقة مشهد مناقض
ملشهد اعتصامات وتظاهرات صور والنبطية وبعلبك .وقد
يكون التأكد من عدم وجود بصمات امريكية أدى الحقًا اىل
إلغاء التظاهرة ضد السفارة االمريكية.
تقدم
ووفق ما
ان ما حصل
ّ
ّ
فإن معظم اآلراء أمجعت على ّ
وجهت يف احلقيقة
هو نتيجة حسابات ضيقة بشعارات كبرية ّ
ضربة حلراك  17تشرين.
فخالل مرحلة التحضريات لتظاهرة السبت اندفع أنصار بهاء
احلريري يف عملية التحضري مشا ً
ال وبقاعًا ،ويف املقابل عمل
تيار «املستقبل» ليس فقط على مقاطعة التظاهرة ،بل ايضاً
يفسر ايضًا
على احلد من جتاوب الشارع السين معها وهو ما
ّ
غياب صيدا عن املشاركة .كان اهلدف عدم َمنح بهاء احلريري
بابًا واسعًا بل نافذة صغرية جدًا.
وبالتالي،
فإن الشعار السياسي الذي ُطرح َبدا وكأنه من
ّ
ان شعار مواجهة
إنتاج داخلي وألسباب داخلية ،خصوصًا ّ
«حزب اهلل» هو شعار ّ
جذاب على مستوى الشارع السين.
تدحرجت
االمور
فإن
وكما كان متوقعًا
تلقائيًا حنو األسوأ
ّ
ّ
وبسرعة .عند جسر الرينغ بداية ،واالهم بني عني الرمانة

والشياح واألخطر لي ًال يف الطريق اجلديدة وبربور ،وسط
شائعات وحتريض مذهيب .مصدر ديبلوماسي أوروبي رفيع
ان كل ما حصل كان
ومهتم بالتفاصيل اللبنانية ،اعترب ّ
ّ
متوقعًا باستثناء ما حصل يف الشياح  -عني الرمانة ،والذي
جاء وليد حلظته ومن دون ختطيط مسبق ،كما قال السفري
االوروبي البارز.
وأمجعت االوساط الديبلوماسية على اختالفها والقوى
تنوعها على األداء املمتاز والدقيق
السياسية اللبنانية على ّ
للجيش اللبناني .يف الواقع
الزم قائد اجليش جوزف عون
َ
واىل جانبه مدير املخابرات غرفة العمليات طوال الوقت منذ
الصباح الباكر وحتى ساعة متأخرة من الليل.
وجاءت حصيلة إصابات اجليش لتعكس املهمة الصعبة
والقاضية بضبط الوضع زهاء  25جرحيًا احدهم إصابته بالغة،
وأدت اىل فقدان عينه بصورة دائمة وذلك يف إشكاالت
ّ
منطقة الناعمة .يف وقت غابت فيه
كليًا السلطات السياسية
ّ
على أنواعها وبقي اجليش وحيدًا يف امليدان.
ان جمموعات كبرية
ّ
تبع مواجهات عني الرمانة تبينّ
ويف َت ّ
من الدراجات النارية دخلت اىل عني الرمانة خالل ذروة
التوتر ومواجهات وسط بريوت ،وبدأت االحتكاكات بالشتائم
وتطورت اىل إطالق نار يف اهلواء ،قبل ان ينجح اجليش
يف السيطرة على الوضع .ولكن هل محلت الدراجات النارية
رسالة ما؟
ان هذه اجملموعة مل تنطلق من
ّ
يف التحقيقات االولية تبينّ
جابت العديد من املناطق
الشياح بل من حي السلم ،وهي َ
قبل الدخول اىل عني الرمانة ،ما يدفع الستبعاد فرضية توجيه
رسالة ما.
تب
واليت
دورها
لعبت
الشائعات
فإن
الرينغ
جسر
أما عند
ينّ
ّ
ّ
انها مل تكن مبعظمها صحيحة .فعندما َي ّ
تفلت الشارع يصبح
املنطق السائد هو منطق الغريزة.
دفع بالوضع
وهذا ما
ليتطور اىل احتقان كبري يف الطريق
َ
ّ
اجلديدة وبربور وحصول إطالق نار كثيف،
ألزم اجليش على
َ
حتريك مجُ نزراته وإدخاهلا ونشرها يف املنطقة استعدادًا
لألسوأ ،وهو ما أدى اىل اعادة السيطرة على الوضع بعد
حواىل النصف ساعة.
ويف طرابلس استمرت االشارات املتهورة ،خصوصًا مع
تطويق واستهداف مراكز قوى االمن الداخلي وحماولة الدخول
اليها واحتالهلا .فهنالك من استمر يف اندفاعاته املتهورة
وغري املدروسة وكأنه يريد ان يقول إنه ال يريد وجود الدولة.
األرجح انه مل يكن يعرف ماذا يفعل.
ولكن ماذا يف النتائج السياسية؟
أو ً
ال ،توجيه ضربة للحراك الشعيب الفعلي ،وقد يكون من
القريب.
املدى
يف
شعبية
حتركات
إحياء
إعادة
الصعب
لكن
ّ
البديل قد يصبح السعي إلقفال الطرقات .وحدها القرارات
َ
«الغبية» للسلطة السياسية قادرة أن تعيد إحياء
االنانية و
التظاهرات.
ثانيًاَ ،بدا الفتًا الفراغ السياسي الشامل والكامل طوال
النهار ،فيما كان من املفرتض تأمني املظلة السياسية
املطلوبة حلماية عمل اجليش الدقيق والصعب .فماذا لو حصل
خطأ ما؟ أمل يكن جيدر بالسلطة السياسية تأمني حضورها
أساسًا حلماية اجليش؟
يؤمن حلسان دياب موقعًا
ثالثًاَ ،بدا ّ
ان موقع رئاسة احلكومة مل ّ
فظهر وكأنه غري موجود.
ولو باحلد االدنى داخل طائفته،
َ
رابعًا،
ان نتائج يوم السبت لعبت لصاحل سعد احلريري
ظهر ّ
َ
القادر يف ظروف مماثلة على تأمني الغطاء املطلوب واحلضور
الالزم .وهو ما ملسه مجيع أخصامه بدءًا من «حزب اهلل»
نفسه.
خامسًا ،مل يكن هنالك من وجود للحكومة ،وظهر مرة جديدة
ان قدراتها ضعيفة جدًا.
ّ
سادسًا ،كسب «حزب اهلل» يف إعادة توحيد الساحة الشيعية
خلفه وترميم كل التصدعات اليت كانت ُتقلقه ،لكن يف
َ
املقابل
ضاعف من خسارته على الساحة املسيحية بسبب
مواجهات عني الرمانة ،واليت ستستفيد «القوات اللبنانية»
من نتائجها يف إطار توسيع مساحة نفوذها الشعيب.

أبناء جيل احلرب وَرثوا
أحقاد أهاليهم!
ناجي س .البستاني

عدة بني ُمواطنني
منذ العام  2005وحتى اليوم ،حصلت إحتكاكات ّ
مناطقية،
ومذهبية وحتى
وطائفية
سياسية
خبلفيات
لبنانيني،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
على غرار تلك اليت حصلت يفبريوت ُ
الكربى ليل السبت–األحد.
تتطور إىل ما ال تحُ مد ُعقباه،
ويف بعض األحيان ،كادت األمور
ّ
سياسيني سابقني
التعرض بالسباب والشتائم ملسؤولني
بسبب
ّ
ّ
أيضا .ولوال ّ
ً
تدخل
دينية
حاليني ،وملقامات ولرموز ولشعائر
أو
ّ
ّ
الرمسية بشكل حازم وسريع يف
األمنية
اجليش اللبناني والقوى
ّ
ّ
ّ
موية وسوداء يف
مرة ،لكان من املحُ تمل العودة إىل مرحلة َد ّ
كل ّ
يتكرر هذا «السيناريو» بشكل دائم؟.
فلماذا
.
ن
لبنا
تاريخ
ّ
بعيدا عن التكاذب اإلعالمي اللبناني ُ
املعتاد ،وعن التصاريح
ً
الرمسية اليت خُت ّفف من هول ما حيصلُ ،وصو ً
ال إىل احلديث عن
ّ
ٍ
أهم
إن أحد
أياد
طوابري خامسة وعن
إستخبارية ُمعادية ،إخلّ .
ّ
ّ
أسباب سري لبنان على حافة اهلاوية ،هو أحقاد هائلة َموروثة
من جيل إىل جيل ،وخاصة تلك اليت أورثها قسم من اجليل
الذي عاش احلرب يف لبنان بني العامني  1975و ،1990إىل
ردد الكثري من شباب
أبنائه .وليس من باب
الصدفة أن ُي ّ
ُ
ومذهبية ،ال يعرفون
طائفية
سياسية ُوهتافات
اليوم ،شعارات
ّ
ّ
ّ
ً
شيئا عنها ،سوى ما أخربهم بها أهلهم ومعارفهم .وليس من
ً
بالسوء،
يتعرض الكثري من شباب اليوم
أن
ا
أيض
دفة
الص
باب
ُ
ُ
ّ
دينية
ولشخصيات
سياسية رحلت منذ ُعقود،
لقيادات ولزعامات
ّ
ّ
ّ
الدنيا منذ زمن بعيد ،ولشعائر ولرموز ديانات
غابت عن هذه ُ
لعمليات «غسل دماغ»
تعرضوا
كونهم
دياناتهم،
ُمغايرة عن
ّ
ّ
تكررة من قبل أهاليهم وأقاربهم ومعارفهم.
ُم ّ
وبكل بساطة ،يمُ كن احلديث عن ُحقد ُمتوارث من جيل إىل آخر،
وعن ُبغض ُبّبغائي لكل ما هو خُمتلف ،وهذه الظاهرة ليست
حَمصورة ببعض ُ
تدة يف العامل
تعصبني يف لبنان ،بل هي مُم ّ
امل ّ
خري
ا
حالي
ة
األمريكي

ة
املتحد
الواليات
يف
أمجع .وما حيصل
ً
ّ
ُ
دليل على ذلك ،حيث مل خيرج البعض من عقدة صراع القرون
املاضية بني البشرة البيضاء والبشرة ُ
لونة ،وحيث يكفي خطأ
امل ّ
فردي يف بعض األحيان إلشعال أعمال شغب على مساحة آالف
الكيلومرتات ،مع ُمسارعة البعض إلختاذ متوضعات ُمربجمة ُم ً
سبقا
السود «شقيقهم» يف لون
عن غري وجه حق ،فيؤازر بعض
ُ
رما ،ويؤازر بعض البيض
البشرة  -حتى
ّ
ولو كان ُمذنًبا أو مجُ ً
صاحب البشرة ُ
مدا بقتل إنسان
املماثلة  -حتى لو كان
تسبب َع ً
ّ
كبل! وهذا األمر ما كان ليحصل لوال توريث أحقاد من املاضي،
ُم ّ
تفوقهم يف مرحلة من
حيث مل خيرج بعض البيض من عقدة
ّ
بوديتهم يف تلك
املراحل ،ومل خيرج بعض
ُ
السود من ُعقدة ُع ّ
املرحلة!.
تعددة من احلروب
روحا ُم ّ
وبالعودة إىل لبنان ،ورث الكثريون ُج ً
واإلنقسامات اليت سادت يف لبنان منذ العام  1840حتى األمس
سلطوي ُف ِقد
القريبُ ،مضافة إىل ُمعاناة البعض من عقدة ّ
تفوق ُ
دنيوية
مع ُمرور الوقت ،يف ُمقابل ُمعاناة البعض اآلخر من عقدة
ّ
العقود القليلة املاضية.
إجتماعية
طبقية مل تبدأ بالتغيرّ سوى يف ُ
ّ
ّ
عقائدية الطابع،
سياسية
ويكتمل املشهد اإلنقسامي خبالفات
ّ
ّ
وليةُ ،ت ّ
طائفية
غذيها إختالفات
اإلقليمية
هلا إمتداداتها
َ
ّ
والد ّ
ّ
والنفوس .وكل ما سبق ُي ّ
ومذهبية ُم ّ
شكل
العقول
ُ
تجذرة يف ُ
ّ
ودينية،
سياسية
أي شرارة
فتيل بارود قاب ًال لإلشتعال عند ّ
ّ
ّ
ُ
واملنفتح،
العلمانية والتفكري الدميقراطي
نتيجة غياب الرتبية
ّ
قوية
وكذلك بسبب غياب
ّ
احلس الوطين ،وعدم اإلنتماء إىل دولة ّ
ومنصفة...
وعادلة ُ
َ
ّ
املعضلة ُ
أن اخلروج من هذه ُ
خفية حتت مجر
دمرة
وال
شك ّ
امل ّ
وامل ّ
األحقاد ُ
يتم بني ليلة ُ
وضحاها ،وبالتأكيد
املتبادلة ،ال يمُ كن أن ّ
ُ
ّ
الوطنية غري
الرنانة وبكذبة الوحدة
باخلطابات
يتم
ال يمُ كن أن
ّ
ّ
َ
والقوية ،وإىل اإلنتماء
املوجودة .فاخلروج إىل الدولة الواحدة
ّ
ّ
الدينية
متاما للرتبية
علمانية ُمعاكسة
يتطلب تربية
الوطين،
ً
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
ويتطلب ً
شجع
تربية
أيضا
واملنغلقة،
تشددة
امل ّ
سياسية ُمنفتحة ُت ّ
ّ
ّ
تقبل اآلخر ،بد ً
الدميقراطية وعلى ّ
ال من
على
حق اإلختالف وعلى ّ
ّ
التقوقع السياسي ُ
تعصب واألعمى واجلاهل .وهذه الرتبية
امل ّ
تشعب أكثر من جيل بها ،وهي ال تصلح إال
ال تستقيم إال بعد
ّ
متى ما شعر ّ
كل ُمواطن ّ
بأنه ينتمي إىل وطن واحد ،وإىل دولة
وبأنه فرد كامل ُ
ّ
احلقوق والواجبات ،ال خيتلف بشيء عن
واحدة،
ِ
«املّلة»
بعيدا عن اإلستقواء بعدد أكرب من أبناء
فرد آخر فيها،
ً
الشرعية هناك ،وبدعم
سلطة
الواحدة هنا ،وبسالح أقوى خارج ُ
ّ
َمصلحي خارجي أفعل هنالك ،إخل.
ويف اإلنتظار ،ال يمُ كن سوى التعويل على دور اجليش اللبناني
التعدي وحلفظ األرواح والكرامات
الرمسية ،ملنع
األمنية
والقوى
ّ
ّ
ّ
ُ
أن العمل لبناء الدولة
واملمتلكات ،بشكل عادل للجميع .وطاملا ّ
فعليا بعد ،من غري ُ
ُ
املستغرب
والقوية والعادلة مل يبدأ
وحدة
امل ّ
ً
ّ
ولكونفدرالية هنالك .فهذه اخليارات،
لفدرالية هنا
صدور دعوات
ُ
ّ
ّ
وطنية زائفة ،ومن أحقاد دفينة
مرة ،من وحدة
مبئة
أفضل
تبقى
ّ
ّ
«ضوءا
ومذهبية خُميفة تنتظر
وطائفية
سياسية
ومن غرائز
ً
ّ
ّ
ّ
أخضر» لتفجريها!.
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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

أيّهما أوالً القروض أم حترير اللرية؟
نقوال ناصيف
حجبت أحداث السبت وشبح
احلرب االهلية ما عداها بضع
ساعات ،قبل أن تعود مآزق
االصل اىل الصدارة .من
ّ
جراء
تعذر احللول االقتصادية
واستعصاء احللول السياسية،
مثة َمن أوحى لالختناق املعيشي
بفتح باب أمين للنفاذ منه.
يواجه احلوار بني احلكومة
اللبنانية وصندوق النقد الدولي
إشكالية ،تبدو حتى اآلن غري
قابلة للحل .كال الطرفني
ينطلق من ثابتة مرتبطة باللرية
اللبنانية ال يتزحزح عنها ،وال
يتصرف حيال اآلخر بتساهل.
ّ
طلب صندوق النقد حترير سعر
صرفها للفور ،كي يتمكن من
تقدير القروض اليت ميكنه
أن يقدمها للبنان من ضمن
يف
لالصالحات.
تصوره
ّ
املقابل اجاب الوفد اللبناني

هل بات التفاوض مع صندوق النقد يتطلب مظلة سياسية؟ (هيثم املوسوي)

املفاوض مبعادلة معاكسة ،مفادها ان القروض اليت ميكن
ان يقدمها صندوق النقد تتيح للدولة اللبنانية تقدير موعد
حترير سعر صرف اللرية .الفريق االول يربط القروض بتحرير
سعر الصرف او ً
ال وللفور ،بينما الثاني يضعه يف مرحلة الحقة
للقروض اليت يدرجها يف رأس اولوياته.
اضافت وجهة نظر الوفد املفاوض اللبناني بلسان وزير املال
غازي وزني ،ان حصول لبنان على  10مليارات دوالر
مقسطة
ّ
على ثالث سنوات جيعل حترير سعر صرف اللرية متاحًا عام
 ،2021لكن على مراحل ،حبيث يصري اىل تطبيقه مبرونة
وتدرج.
ّ
ال تزال االشكالية هذه شائكة وقائمة ،وإن ال تبدو وحدها
عثرة يف طريق تقدم املفاوضات بني الطرفني .اىل حترير
سعر صرف اللرية ،يطلب الصندوق شرطني مهمني آخرين،
هما معاجلة املالية العامة للدولة عرب عجزي اخلزينة وميزان
املدفوعات ،ومباشرة اصالحات بنيوية اساسية اوهلا الكهرباء
واجلمارك والتهرب الضرييب ،وال تنتهي برفع الدعم عن
اخلدمات االساسية وفرض ضرائب صارمة.
على حنو كهذا يتواصل التفاوض بتقطع تقين حبت يكتفي
بلغة االرقام ،يف وقت جتري فيه مناقشات مسهبة يف
اوساط مسؤولني كبار عن احلاجة اىل مواكبة التفاوض التقين
مبظلة سياسية ،ال تزال متعثرة اىل اآلن .مبقدار ما تكمن
مشكلة االنهيارين النقدي واالقتصادي يف ارقامهما ،تقيم
املشكلة السياسية يف صلبهما ،كون املرجعية الفعلية هلذين
االنهيارين ترتكز على التوالي على الطبقة احلاكمة ومصرف
لبنان .ما يشرتطه الصندوق من اصالحات لتقديم القروض
صور لدى املتحمسني لدوره
ُي َّ
ميد يده اىل ما
مبن ّ
على أنه اشبه َ
موزعة على الطبقة
اضحى قطاعات ّ
احلاكمة :الكهرباء واالتصاالت
واملرافق واملعابر احلدودية .لذا
سهل على اكثر من فريق تفسري
مهمة الصندوق على انها تستهدفه
هو بالذات النتزاع هذا االمتياز ،ما

ما يشرتطه
صندوق النقد
يمس قطاعات
استولت عليها
الطبقة الحاكمة

يفضي اىل تعذر اخلوض يف سبل توفري املظلة السياسية
للتفاوض التقين.
ما بات معلومًا ان املهمة املنوطة حبكومة الرئيس حسان دياب،
بازاء التفاوض مع صندوق النقد ،االكتفاء بالدور التقين،
فيما ُيعزى القرار السياسي اىل الكتل اليت اتت بها .املشكلة
نفسها يطرحها التعامل مع خطة ماكينزي .رغم ان حكومة
الرئيس سعد احلريري ومن بعدها حكومة دياب تبنتاها ،ملا
تزل حربًا على ورق ،ومل يصر اىل وضع آلية تطبيقية هلا ،على
اهمية اقرتاحاتها لولوج االقتصاد املنتج ،املالزم لالصالحات
البنيوية.
مل يكن املوقف املرتجرج من سعر صرف اللرية اال احد اعراض
سّربت اىل وسائل
االزمة املستعصية .يف املسودة اليت ُ
االعالم قبل اسابيع ،ودحضت حكومة دياب صحتها ،ورد حترير
سعر صرف اللرية فورًا ويف هذه السنة بالذات ،وهو الشرط
الرئيسي لصندوق النقد الذي اقرتن آنذاك بلفت املسؤولني

اللبنانيني اىل جناح التجربة املصرية وضرورة االقتداء بها.
استجابت حكومة دياب هلذا الشرط ثم ختلت عنه ،بعدما اعرتض
بري ،وخصوصًا استعجال اجرائه وتداعياته
عليه الرئيس نبيه ّ
على احلياة اليومية للبنانيني يف املرحلة احلالية .اخرجه وزير
املال من اخلطة االصالحيةُ ،
فشطب كي يصبح املوقف الرمسي
للمفاوض اللبناني من حترير سعر صرف اللرية رهن شرطني
متالزمني :حترير مرن متدرج على امتداد اشهر ،واحلصول سلفًا
على قرض اول من صندوق النقد.
يف تقدير املنادين ،من بني املسؤولني الكبار ،مبظلة سياسية
موازية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي اسباب شتى:
 - 1رغم احلاجة اىل صندوق النقد واستمرار التفاوض معه،
وهو يف االصل معتاد التفاوض الطويل املدى وإن بنتائج
قليلة االهمية ،اال ان مثة َمن بات يعتقد يف احلكم انه مل
يعد ممرًا الزاميًا ،وإن بدا بالفعل انه حاجة املرحلة احلاضرة.
ما يشرتطه لتقديم قروض مالية اكرب من مقدرة اللبنانيني
على احتماله ،من غري ان متتلك احلكومة اللبنانية خطة اصالحية
حتظى بأفضل  -وليس اوسع  -تأييد هلا .يف الفرتة االخرية
بدأت تعلو من داخل احلكم اصوات
تتحدث عن مزيد من الثغر
ّ
فيها ،اىل حد ان اجلوالت االخرية للتفاوض مع الصندوق راحت
تتجاوز اخلطة ،اىل طرح اسس جديدة كما لو ان ّ
مثة تنص ًال
متدرجًا منها .بات وزير املال،
ممهدًا لكل جولة تفاوض ،يعقد
ِّ
اجتماعات مع الفريق اللبناني املفاوض لتوزيع االدوار يف
االفكار اجلديدة اجلاري طرحها.
 - 2ال يكتم املنادون باملظلة السياسية املوازية للتفاوض،
يقينهم بأن لصندوق النقد اجندة سياسية ال يسعه التربؤ
منها ،وإن بدا التفاوض قائمًا على مناقشات تقنية بني
موظفني ميثلونه وبني فريق الدولة اللبنانية .مع ان احلصة
االمريكية يف متويل صندوق النقد ال تزيد عن  %17من موازنته
 وهي االعلى  -لكنها كرقم يف ذاته ليست حامسة ومقررة،بيد ان احدًا ال يتوهم انها ال متثل الثقل الفعلي لالمريكيني
يف الصندوق .نفوذ واشنطن فيه اقوى من حصتها ،وكذلك
تأثريها يف شركائها اآلخرين فيه ،كاليابان واوروبا واخلليج
العربيّ ،
يغلب احلسابات السياسية على لغة االرقام.
لذا يربر اصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بسلسلة وقائع ظهرت
اىل السطح يف االسابيع االخرية ،مع انطالق جوالت التفاوض،
لن يكون آخرها ما يثار عن تداعيات «قانون قيصر» على لبنان
ومصري القوة الدولية يف اجلنوب واحياء احلديث عن القرار
 ،1559وايصاد االبواب دون وصول العمالت الصعبة اىل
يصر عليها الصندوق.
لبنان ،فض ًال عن رزمة املطالب اليت
ّ
 - 3يف اعتقاد املنادين باملظلة السياسية للتفاوض ،ان
التجربة اليت تقدم عليها احلكومة العراقية برئاسة مصطفى
الكاظمي ميكن استنساخها لبنانيًا ،بفتح حوار سياسي  -يصبح
مظلة  -مع قوى التجاذب االقليمي احمليطة بلبنان ،وخصوصًا
االمريكيني وااليرانيني والروس .على حنو ما فعله الكاظمي
مبحاولة حتييد بالده ،الواقعة عند تقاطع نزاع االمريكيني
وااليرانيني ،يف وسع لبنان احلصول على فرتة مساح له
ّ
خترجه من االشتباك الدائر بني هؤالء،
وجتنبه انفجارًا اقتصاديًا
واجتماعيًا يستدرج انفجارًا امنيًا ،مل يكن بعض ما حدث السبت
بعيدًا من مؤشراته ،وخصوصًا املذهبية والطائفية.

مصرف لبنان يضرب «قطاع»
املستلزمات الزراعية
راجانا حمية

متر مناسبة رمسية من دون «الزمة» حتويل االقتصاد من
تكاد ال ّ
الريع إىل اإلنتاج ،وخصوصًا يف ّ
شقيه الزراعي والصناعي ،حتى
«عدة الشغل» للخطاب الرمسي الذي دخلت إليه ،مع
صارت
ّ
الوقوف على حافة االنهيار ،مصطلحات جديدة مثل دعم املزارعني
وتعزيز القطاعات اإلنتاجية واالنتقال من االقتصاد الريعي إىل
اإلنتاجي .لكن ،على ما يبدو ،ال تزال هذه املصطلحات فضفاضة
على فهم املعنيني ملا تعنيه ،وخصوصًا يف ظل التناقض بني
اخلطاب والواقع ،إذ ال تزال الزراعة قطاعًا مذمومًا .وعندما عزمت
الدولة على دعم املزارعني وقطاعهم أخريًا ،جاءت الرتمجة ممسوخة
ّ
«سلة دعم».
يف
على األقل ،هذا ما قاله املزارعون لوزير الزراعة عباس مرتضى،
صص إلبداء الرأي بالئحة
أواخر األسبوع املاضي ،يف اجتماع ُخ ّ
املستلزمات الزراعية واملدخالت اليت أعلن عنها مصرف لبنان
أخريًا ،ضمن السلة الغذائية واملواد األولية للصناعات الغذائية
اليت أطلقتها وزارة االقتصاد والتجارة .يف الشكل ،ال تفي الالئحة
بالغرض كونها مل تتضمن ما يكفي مما يعوزه القطاع الزراعي من
مستلزمات .أما يف املضمون ،فلم تنل رضى املعنيني يف القطاع
الزراعي من مزارعني ومستوردي مستلزمات
ومعدات زراعية،
ّ
إذ أنها تفرض عليهم رمسيًا ،ما حياربونه منذ تشرين الثاني
املاضي ،تاريخ وقف املصارف التحاويل واالعتمادات وإلغاء
القروض الزراعية اليت حالت دون استرياد املزارعني ما يلزمهم،
إذ أن مصرف لبنان اليوم ،عرب وزارة االقتصاد ،يفرض على
مستوردي املستلزمات واملعدات الزراعية دوالر االسترياد على
أساس  3200لرية ،وبالنسبة إىل هؤالء  3200« ،لرية ما بتفرق
عن الـ 4000اليت كنا ندفعها» ،حبسب رئيس جتمع املزارعني
والفالحني يف البقاع إبراهيم الرتشيشي .كما أن القرار يعين
أن
القيمني عليه «بعيدون كل البعد عن هموم القطاع وحاجاته».
ّ
برأي الرتشيشي ،وغريه من املزارعني ،لن يغيرّ هذا الدعم معاناة
املزارعني ،إذ أن استرياد املستلزمات واملعدات الزراعية على
أساس  3200لرية للدوالر يعين أن «األزمة مستمرة» ،يقول
جورج الصقر ،رئيس نقابة مزارعي البطاطا يف البقاع ،الفتًا
اىل أن «أكثر من  %80من املزارعني ،هذا العام ،مل يتمكنوا
من استعمال األدوية ملكافحة اآلفات واحلشرات» ،و»حواىل
 %50منهم مل حيصلوا على األمسدة الكافية ملزروعاتهم» ،فيما
« %100مل يشرتوا املعدات الزراعية احلديثة الالزمة هلم» .هذا
ما أشار إليه بيان املكتب التنفيذي لتجمع املزارعني يف البقاع.
ّ
حمذرًا من أنه إذا استمر هذا الفرض قائمًا« ،فاألرجح أننا العام
وستدب اجملاعة» ،يقول الصقر.
املقبل لن نزرع
ّ

إذا استمر مصرف لبنان يف إجراءاته فاألرجح أننا لن نزرع شيئاً العام
املقبل

مع ذلك ،ليس دوالر االسترياد هو ما يقصم ظهور املزارعني
فقط ،إذ أن سلة الدعم نفسها خذلت الزراعة مرة إضافية،
من خالل دعم استرياد بعض األصناف األساسية يف روزنامة
املزارعني ،وخصوصًا احلبوب كالعدس واحلمص والفاصولياء.
ويأسف الرتشيشي لقرار «االقتصاد» دعم هذه األصناف «بدل
دعم زراعتها حمليًا وتأمني احلماية هلا» ،معربًا عن اخلشية من
قرارات
دعم إضافية «منها دعم الشعري ،يف الوقت الذي تبدأ
ٍ
فيه احلصيدة عندنا».
يعيد املزارعون ومستوردو املستلزمات واملعدات الزراعية
ّ
التذكري باملطلب األساس
املتعلق بدعم هذا القطاع ،أسوة
بالقطاعات األخرى «من خالل مشل استرياد املعدات واملستلزمات
الرئيسية للنهوض بالقطاع الزراعي بالتعميم  530ملصرف لبنان
أسوة بالدواء والقمح واحملروقات وغريها ،على قاعدة تأمني
مصرف لبنان  %85من الدوالرات وفق السعر الرمسي ،فيما
يتكفل املستوردون بـ %15املتبقية» ،وخصوصًا أن ما حيتاج
إليه القطاع من املستلزمات ال
يتعدى الـ 140مليون دوالر سنويًا،
ّ
على ما يؤكد نقيب مستوردي املستلزمات واملعدات الزراعية،
ميشال عقل .وإال «حترير أموالنا يف املصارف» .ما عدا ذلك ،ال
خيارات متاحة.
جديدة
الئحة
هؤالء
حاليًاُ ،يعد
مفصلة باملستلزمات واملعدات
ّ
الزراعية ،نزو ً
ال عند طلب وزير الزراعة ،على أن يعرضها على
جملس الوزراء ،واالتفاق عليها «مبا خيدم هذا القطاع الذي
يشكل العمود األساسي يف حتصيل وحتقيق األمن الغذائي»،
على حد قول مرتضى .املزارعون ،من جهتهم ،يعرفون ما
ينقصهم ،بورقة ومن دونها .فإضافة إىل املطالبة بدعمهم
بدوالر االسترياد وحترير أمواهلم ،يطالبون أيضًا بصياغة سياسة
دعم لألصناف األساسية اليت يزرعونها ،وخصوصًا احلبوب بد ً
ال
من دعم استريادها ،ودفع مستحقات املزارعني من
خمصصات
ّ
القمح ،وتسهيل عملية التصدير إىل األسواق اخلارجية ،والعمل
مع السلطات السورية إللغاء الضريبة عن السيارات
املصدرة
ّ
أو املعاملة باملثل ،وتأمني مادة املازوت للمزارعني ومكافحة
التهريب وضبط املعابر ومنع تهريب ُ
املنتجات إىل األسواق
اللبنانية ّ
بكل الوسائل ومصادرتها.

صفحة 14

Saturday 13 June 2020

الـسبت  13حـزيران 2020

Page 14

مـقاالت وتـحقيقات

أنـ ِقذوا الـبالد مـن الـرعاع
رضوان مرتضى

ُرعاع وشتائم ومواكب دراجات نارية وفيديو،
هي شرارات «اجليل اجلديد» من الفتنة .يف
السياسة ،القوى «الوازنة» ال تريد نقل اخلالفات
إىل االحرتاب العسكري ،لكنها يف الوقت عينه،
تدفع القوى األمنية إىل الرسوب يف اختبار جلم
العابثني باألمن .املسرحية «الباخية» نفسها تنجح
دومًا يف إشعال النار .كل البيانات تبقى كذبًا
ردع الرعاع.
إىل أن ُي َ
هذا ليس صحيحًا ،إذ مل تكن أحداث فوضى
ليل السبت مفاجئة لألجهزة األمنية .فقد
ّ
بأن اشتباكات متنقلة
صدقت
توقعات خمربيها ّ
حدًا
ستقع .فالتعبئة الطائفية كانت قد بلغت ّ
غري مسبوق مع رفع جمموعات مشبوهة شعارًا
ملغومًا لتظاهرة السبت :نزع سالح املقاومة.
ورغم حماوالت بعض جمموعات حراك  ١٧تشرين
إعادة توجيه الشعارات حنو الشعارات املطلبية،
ّ
التوتر
أن
وإعالن عدد كبري منها االنسحاب ،إال ّ
كان قد َ
بلغ ُ
استفزت
أش ّده .الشعارات املرفوعة
ّ
مناصري حركة أمل وحزب اهلل .بدأ ذلك افرتاضيًا
على وسائل التواصل االجتماعي وجمموعات
تنشط على تطبيق واتساب .ثم بدأت التعبئة
أن القرار لدى قيادتي
استعدادًا للمواجهة ،إال ّ
احلزب واحلركة كان التطويق ملنع أي صدام.
ُن ِّسق ذلك مع استخبارات اجليش لضبط الشارع
للحؤول دون االصطدام بني الشارعني .أقفل
اجليش مداخل ضاحية بريوت اجلنوبية منذ الساعة
الثانية من بعد الظهر ملنع خروج اجملموعات
للحؤول دون أي صدام .كذلك عمدت حركة
أمل إىل إقفال مسربني يوصالن خندق الغميق
إىل جسر الرينغ ومنع التجمعات ،وسط استقدام
تعزيزات من فوج املغاوير .كان القرار مبنعهم
من الوصول إىل ساحة الشهداء .يف هذه األثناء،
نشطت جمموعات على واتساب لتنسق التحرك
باسم شباب الضاحية.
حيل دون وصول
كما أن االجراء املتخذ مل ُ
تبعد رمية
عشرات الدراجات النارية إىل نقطة
ُ
حجر عن مئات املتظاهرين الذين مل جيتمعوا على
شعار واحد .فمن أشعل الشرارة األوىل للفتنة؟
ٍ
رواية األجهزة األمنية ألحداث السبت تنطلق من
أن جمموعة
نشِر خ ٍرب وسط بعض املتظاهرين عن ّ
من أهل اخلندق الغميق اختطفت متظاهرًا .هذا
اخلرب دفع بنحو مئة متظاهر إىل التوجه فجأة من
ساحة الشهداء باجتاه جسر الرينغ ،لكن القوى
األمنية منعت وصوهلم إىل مقربة من اخلندق.
حراس املدينة،
معظم هؤالء كان من أنصار ّ
االئتالف الذي يضم شبانًا طرابلسيني ،بينهم
أنصار الوزير السابق أشرف ريفي .وكان بينهم
جمموعات تتبع للناشط ربيع الزين الذين كان غائبًا
أن مالئكته كانت حاضرة .شتم
لكونه موقوفًا ،إال ّ
هؤالء رئيس جملس النواب نبيه بري وزوجته رندة
بري ،ثم بدأوا برشق احلجارة .وهنا حيضر مشهد
مصور لتوقيف شخصني من املتظاهرين .األول
أوقفته قوى األمن والثاني أوقفه اجليش ،إال ان
املتظاهرين متكنوا من حتريرهما .لكن جنح الطوق
األمين يف الفصل بني الشارعني مئات األمتار.
مل ُتسمع شعارات هؤالء جيدًا يف الشارع املقابل.
تسلم اجليش واستخباراته ناحية شباب اخلندق،
فيما تولت قوى األمن جانب املتظاهرين ،وسط
قرار واضح من وزارة الداخلية بالفصل .غري أن
الفيديوات اليت كانت ُتنشر على تطبيق واتساب
ومواقع التواصل االجتماعي فعلت فعلها .بعض
املوجودين يف اجلهة املقابلة شتموا السيدة
وع ِّمم .تقول
س ِّجل ذلك ُ
عائشة زوجة النيب حممدُ .
رواية قوى األمن إن النقل املباشر لقناة «أم
تي يف» أظهر اهلتافات على الشاشة ،فاحتدم
التوتر جمددًا ،من دون أن حيصل التماس بني
الفريقني.
ورغم ذلك ،كان األمر يف «امليدان» جملموعات
الرعاع الذين شتموا زوجة النيب حممد بالقرب من
ساحة الشهداء ،ثم توجهوا من دون أي سبب
إىل عني الرمانة ،يف ظل انتشار معلومات عن
توجيههم الشتائم للصليب .ترافق ذلك مع
خروج أصوات من جمموعات مشبوهة يف الشارع

املقابلُ .
شتم أهل الضاحية ورموز كاإلمام موسى
الصدر.
عادت اجملموعة اليت مل تتمكن من الوصول إىل
املتظاهرين وهي ترفع هتافات مؤيدة حلزب اهلل
ثم احنرفت صوب
وحركة أمل باجتاه الضاحيةّ ،
عني الرمانة ُ
لتشعل املواجهة بني الشارعني.
يؤكد شبان من منطقة الشياح أن سائقي
الدراجات النارية ليسوا من الشياح .يف هذه
النقطة ،تفيد رواية استخبارات اجليش بأن
موكب الدراجات النارية يف الطريق بدأ بشتم
رئيس حزب القوات مسري جعجع وحزب الكتائب
ومقدسات دينية .فتعرض لرشق من جمموعة
شبان كانوا يف عني الرمانة .عندها ركن هؤالء
دراجاتهم وهجموا باجتاه عني الرمانة .وتضيف
رواية اجليش مساع طلقات نارية مصدرها عني
ّ
فتدخل اجليش للفصل بني الشارعني.
الرمانة،
إن عنصرًا
أما رواية قوى األمن فتقول روايتها ّ
من البلدية يف عني الرمانة أطلق النار يف اهلواء،
ثم عمد عناصر اجليش إىل إطالق أعرية نارية
لردع املهامجني والفصل بينهم وبني شبان من
ص ّب الزيت على النار مرتني.
عني الرمانة .هكذا ُ
ويف هذه االثناء ،كان التوتر ينتقل اىل الطريق
الفاصل بي بربور وطريق اجلديدة ،واندلعت
اشتباكات مسلحة ،على خلفية ما جرى يف ساحة
الشهداء.
تفرقوا قبل ساعات ،لكن
قد
املتظاهرون
كان
ّ
تداعيات الفيديو املتداول لشتم زوجة النيب زاد
االحتقان .اجتمعت جمموعات من الطريق اجلديدة،
تقول قوى األمن إنها تتبع لبهاء احلريري ،عرب
عيسى كرمييب وجمموعته ،فيما يؤكد احملامي
أن هؤالء يتبعون لتيار املستقبل
نبيل احلليب ّ
أن قراره عدم املشاركة يف الفتنة.
على اعتبار ّ
هذه اجملموعة بدأت بشتم بري وزوجته والسيد
موسى الصدر والسيد حسن نصر اهلل.
وهلذا الفصل روايات أيضًا .واحدة تقول إن
طلقًا ناريًا من مسدس غلوك ُأطلق باجتاه بربور،
فرد مسلحون مناصرون حلركة أمل ،ليبدأ إطالق
ّ
نار كثيف .والرواية الثانية تقول إن شتم اإلمام
الصدر أثار غضبًا كبريًا يف بربور ،فعمد مسلحون
من املنطقة إىل إطالق النار بكثافة باجتاه طريق
اجلديدة.
دوي الرصاص
على
االشتباكات
مناطق
أهالي
نام
ّ
ووقع أخبار التوتر اليت تتناقل عرب جمموعات
الواتساب لتحكي عن فتنة احلرب والفوضى
كأن شيئًا مل
األهلية ،لكن بريوت استيقظت
ّ
يكن .وحدهما عني الرمانة والشياح كانتا تغليان.
انتشرت الشائعات من جديد ،مثل أن جمموعة يف
عني الرمانة أجربت مواطنني مسلمني على إقفال
حماهلم وتهديدهم بطردهم من املنطقة ،وسط
استنفار شبان املنطقة قرب حممصة صنني.
وعلى بعد عشرات األمتار ترقب شبان من منطقة
الشياح .وحدها األجهزة األمنية كانت شاهد
زور؛ أعلن بيان ملديرية التوجيه يف اجليش عن
توقيف أربعة أشخاص أجانب ،سودانيني وسوري
وفلسطيين ،كانوا بني املتظاهرين .لكن ماذا عن
الرعاع الذين أخرجوا من البالد أقبح ما فيها؟

«احل ّق على اإلعالم» :تهمة جاهزة لك ّن
«اجلسم لبّيس»
مهى زراقط

دعت وزيرة اإلعالم منال عبد الصمد يف تغريدة
هلا أمس «اإلعالم» إىل أن «ينأى بنفسه عن
الصراعات وأن ال
ينجر إىل االنقسامات احلزبية
ّ
ّ
والطائفية وإىل
توخي الدقة يف النقل بعيدًا
ّ
عن إثارة املشاكل والفنت».
بغض النظر عن
مضمون التغريدة ،وموقع صاحبتها املوضوع
على طاولة البحث منذ سنوات ،تسرتعي
االنتباه التعليقات عليها واليت انقسمت بني
مطالبني مبحاسبة اإلعالم (قناة  mtvحتديدًا)
وهم الغالبية ،وبني
متخوفني من القمع ،أو
ّ
حريصني على حرية الرأي والتعبري .ذلك أن
أصحاب وجهة النظر املدافعة عن املؤسسات
اإلعالمية رفضوا رمي التهمة على اإلعالم مبا
أن مهمته «نقل ما حيصل» فقط.
يعيدنا هذا الكالم إىل التهمة اليت رافقت أهل
اإلعالم منذ بداية احلرب األهلية يف لبنان،
وترافقه اليوم ،وهي عن حجم مساهمتهم
يف تأجيج هذه احلرب.
الرد الوحيد على
ّ
وجه غالبًا
التهمة اجلاهزة واملمجوجة اليت ُت ّ
ّ
«احلق على
إلعفاء كثريين من مسؤولياتهم:
ٍ
اإلعالم» ،هو
تذاك بات ممجوجًا أيضًا« :حنن
ننقل الواقع» .قليلون هم الصحافيون الذين
خرجوا بعد احلرب ليعرتفوا مبا اقرتفوه .يف
حوارات مع صحافيني عاصروا تلك الفرتة ،ال
نستمع منهم إىل تربير من قبيل :كنت أنقل
الواقع فحسب .هناك اعرتاف واضح بأن
وسائل اإلعالم على اختالفها كانت شريكة يف
ما حصل ،عن قناعة بالتغيري الذي تنتظره ،أو
امتثا ً
ال لسياسات
املمولني.
ّ
ّ
منذ عام  ،2005عادت تهمة «احلق على اإلعالم»
تنتشر يرافقها
الرد اجلاهز أيضًا :حنن ننقل ما
ّ
جيري .وأمس ،اختارت قناة  mtvأن تضيف
إىل هذا
الرد دلي ًال فنشرت ،ردًا على احلملة
ّ
اليت طالبت مبحاسبتها ألنها ّ
بثت فيديو يتضمن
هتافات مذهبية مسيئة ،كما أعادت نشر فيديو
قديم
يتضمن حتريضًا مذهبيًا ،توضيحًا ذكرت
ّ
فيه بأنها مل تكن الوحيدة اليت نقلت هذا
اهلتاف املسيء ،فنشرت فيديو يظهر املشهد
نفسه على قناة  .lbciمل تلتفت القناة إىل أنها
قدمت دلي ًال على عدم مهنيتها
بهذا التوضيح ّ
يف أحسن االحتماالت ،إذ يبدو واضحًا أن
مراسلتها صمتت عند بدء اهلتافات املسيئة،
ثم قالت لزميلتها يف االستديو« :عم حناول
تقدر توصل أد ما كان اهلتافات» ،لتطمئنها
زميلتها احملرتفة يف االستديو ،دنيز رمحة:
«واضحة ،واضحة اهلتافات» .يف املقابل،
يظهر فيديو  lbciاملراسلة هدى شديد وقد
التفتت إىل حساسية ما يقال فأكملت كالمها
ليغطي صوتها صوت اهلتافات .موقف شهدنا
مثله قبل وقت غري قصري ،حيث كان املراسل
الذي فرض احرتامه على اجلميع ادمون ساسني
مينع صدور اهلتافات املذهبية ،يف حني تطلب
مذيعة يف استديو قناة أخرى من زميلها أن
يسرتيح قلي ًال من الكالم« :دعنا نستمع إىل

الـ .»ambiance
ّ
مالحظتان
تستحقان التوقف عندهما تعليقًا
على ما حصل:
أو ً
ال:
الرد الذي يستعني به أهل اإلعالم ميكن
ّ
تقبله من مراسل ميداني ،أو من صحايف
ّ
مبتدئ،
يصدق فع ًال أن املشهد الذي يراه
ّ
وينقله هو احلقيقة .لكن أن يقوله مسؤولون
يف مؤسسات إعالمية ،فهذا يعين أمرين :إما
أنهم يكذبون ،وإما أنهم ال يعرفون شيئًا
عن مهنتهم ودورها .إذا عدنا إىل اهلتافات
املذهبية املسيئة ،فقد كان ميكن وصفها
ومييز املتخصصون بني أمر
بأنها أمر حصل.
ّ
حصل وهو موجود يف الواقع ،وبني احلدث،
َ
«أعلمة» هذا األمر ،أي تناوله يف وسائل
وهو
اإلعالم .بهذا املعنى ،تكون وسائل اإلعالم
مسؤولة عن األخبار اليت ترتئي نشرها ،أو
تغطيتها ،وال يسمح هلا باستخدام تربير «أنا
أنقل ما جيري فقط» .وإال فإن أمورًا كثرية
حصلت السبت املاضي ،وكان ميكن أن
تتحول
ّ
إىل حدث منها مث ًال أن رج ًال مسنًا قدم مشيًا
من الغازية إىل صيدا حام ًال بضاعته على
كتفيه ليبيعها ،وعاد مساء سريًا على األقدام
أيضًا من من دون أن يبيع شيئًا .ومنها أيضًا
أن الطريان اإلسرائيلي بقي ّ
حيلق يف األجواء
اجلنوبية حتى ساعات الفجر األوىل وأن أهل
املنطقة سهروا على «عنينه» ،فيما الشاشات
تنقل إليهم «اقتتال اإلخوة» بسبب شعارات
مذهبية مسيئة كان ميكنها أن تبقى «أمرًا
حصل» لوال أن الشاشات واهلواتف الذكية
حولتها إىل «حدث» استدعى ردود فعل
ّ
وصلت إىل حافة احلرب.
يتنصّل أهل التلفزيون من آخر ما أبقته لهم
التطوّرات التقنية أي شرح ما يجري
ثانيًا :ال يشعر أهل التلفزيون خبوف على
مستقبلهم .ففي ّ
ظل ّ
كل التغيريات احلاصلة
يف عامل اإلعالم ،ال شيء ميكن أن يطمئن
الصحايف إىل مستقبله إال حاجة الناس إليه،
وإىل الثقة به .لكن لألسف ،يتناقض سلوك
املعنيني مع ما يفرتض أن يقوموا به ليحافظوا
على حضورهم وعلى احلاجة إليهم ،لتكون
وسائل اإلعالم هي املنتهكة ملعايري مهنتها.
أي وقت حاجة
معايري باتت تشكل أكثر من ّ
وجودية هلا .فتجدها ختتار عوضًا عن تعزيز
موقعها املهين ،خوض منافسة مع مواقع
التواصل االجتماعي على كسب اجلمهور وحصد
عالمات اإلعجاب وإعادة النشر .وال مانع عندها
من إعادة ّ
بث فيديو قديم حيمل عنوانًا طائفيًا،
وإرسال إشعار عنه عرب اهلواتف الذكية ،ثم
حموه بعد افتضاح أمره.
ما حيصل أن وسائل اإلعالم ،وال سيما
القنوات التلفزيونية،
تتنصل من خالل هذا
ّ
السلوك من آخر دور أبقته هلا
التطورات
ّ
التقنية ،وهو شرح ما جيري للناس .وهذا
ينقلنا إىل مالحظة ثالثة ،وأخرية ،غري بعيدة
متامًا عن اإلعالم ،وهي حماولة البعض اإلشادة
بوعي رجال السياسة الذين جنحوا يف مللمة
الفتنة أول من أمس ،وكأن ّ
كل ما حصل منذ
اإلعالن عن
حترك  6حزيران كان عفويًا من
ّ
قبل مجيع األطراف .التظاهرات هي واحدة من
«املعارك» اليت خيوضها السياسيون ويلجأون
إلجناحها (أو إفشاهلا) إىل ّ
كل ما يساهم يف
التعبئة ،موحني للجماهري أنهم هم من يقودون
التغيري .كيف كان ميكن سرد خرب التظاهرة،
وبالتالي حشد ّ
كل هذا العدد من املراسلني
لنقلها مباشرة (وصناعة حدث منها) لوال
مهدت هلا بني
«السرديات» املتقابلة اليت ّ
الداعني إليها وبني املناهضني هلا ،وكيف
ميكن إعفاء السياسيني من هذه السرديات؟
املؤسف أن ما حصل أول من أمس ليس
جديدًا ،ومل يكن مفاجئًاّ .
كل اجلديد هو أن
ً
ّ
تاريخ  6حزيران
يدق مسمارًا إضافيا يف نعش
 17تشرين.
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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
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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

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

نسهر على راحة الزبائن
165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW,
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654
E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

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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أسـرة ومـجتمع

 11لعبة داخل املنزل لألطفال

ال يوجد شيء مثل لعبة جيدة جلمع العائلة.
فرغم انتهاء احلجر املنزلي بسبب انتشار
فايروس كورونا ،إال أن التباعد االجتماعي
الزال مطلوبًا ،واألفضل أن نتعود عليه
حنن وأطفالنا ،يف ما يلي قائمة بألعاب
األطفال الداخلية اليت ميكن أن تناسبك
جيدًا عندما ترغبني يف قضاء بعض الوقت
مع أفراد العائلة ،أو عندما ال يسمح
باألنشطة اخلارجية .فاكسري ضجرهم مع
هذه األلعاب:

كيف ألعب؟
 - 1اكتيب كلمات خمتلفة على قطع من الورق
وأسقطيها يف الوعاء.
 - 2اطليب من طفلك التقاط القطع ورمسها
على اللوح دون أن خيربك ما هي .بالتناوب،
ميكنك الرسم ،وميكنه أن خيمن.
اقرتاح :ميكنك جعل هذه اللعبة أكثر متعة
من خالل وجود جمموعات والتنافس ضد
بعضهم البعض.

 1موازنة اجلسمهذا نشاط سهل ،وميكن أن يكون رائعًا
لألطفال الصغار ،ويساعدهم على حتسني
املهارات احلركية وتوازنهم.
ما ستحتاجني إليه :طبشورة لرسم
املكعبات ومساحة أرضية مسطحة للعب.

 - 5الكرات السهلة
باستخدام بعض الكرات ودلو ،ميكنك
االستمتاع بلعبة كرة السلة املصغرة يف
املنزل.
ما ستحتاجني إليه :مساحة للعب .كرات.
دلو.

كيف ألعب؟
 - 1ارمسي املربعات ورقميها.
 - 2ميكنك أن تطليب من الطفل أن ميشي على
ساق واحدة ويتنقل داخل هذه املربعات.
جيب على الطفل املشي فقط على
املربعات ،وإذا سقط أو تعثر فسيكون
خارج اللعبة.
 – 3أما الطفل الذي ميشي متجاوزًا هذه
املسافة بالكامل من دون السقوط من
الشريط يفوز باللعبة.
اقرتاح :غريي قواعد اللعبة ،كأن يغري
بالقدم األخرى ،أو بوضع اليدين على
خصره.

كيف ألعب؟
 - 1ضعي الدلو يف مكان واحد واطليب من
طفلك التحرك على بعد خطوات قليلة منه.
 - 2ميكنك بعد ذلك تبادل األدوار معه لرمي
الكرات يف الدلو .حتركي بعيدًا عن الدلو بعد
كل دور.
اقرتاح :ميكن هلذه اللعبة أن تكون حتديًا
لألطفال األكرب سنًا باستخدام الدالء ذات
الفتحة الضيقة.

 - 2رمي الكرات
ستساعد هذه اللعبة يف بناء التنسيق بني
اليد والعني لطفلك.
ما ستحتاجني إليه :الكرات البالستيكية،
وأكواب الشرب البالستيكية.
كيف ألعب؟
 - 1ضعي الكأس على كرسي على الطاولة،
أو على األرض شريطة أن يكون األطفال يف
وضعية القرفصاء.
 - 2أعطي كل طفل كرة أو أكثر.
 - 3ميكنك أن تطليب من الطفل اختاذ خطوات
قليلة بعيدًا عن الكأس وفقًا لعمره.
 - 4اشرحي لطفلك أن عليه رمي الكرة ،يف
وقت واحد ،يف الكأس.
بنفس توقيت األطفال اآلخرين ،وليكرر
التجربة حتى تصبح  5مرات ،والعدد األكرب
هو للطفل الفائز.
اقرتاح :ميكنك استخدام القطع املعدنية
بدل الكرات.
 3البولينغ يف األماكن املغلقةقومي بإنشاء صالة بولينج بسيطة يف
منزلك واستمتعي .فهذه اللعبة مثالية
أيضًا لتنسيق اليد والعني عند األطفال.
ما ستحتاجني إليه :مساحة أرضية مسطحة
للعب ،وعشر زجاجات فارغة أو علب
صودا .وكرة بالستيكية أو كرة تنس.
كيف ألعب؟
قومي بوضع مياه حتى الربع يف الزجاجة
وأغلقيها جيدًا.
ّ
رتيب الزجاجات يف نهاية املمر .مثل
دبابيس البولينج ،واطليب من الطفل أن
يضرب هذا الرتتيب باستخدام الكرة.
اقرتاح :ميكنك حتى اختيار جمموعة البولينج
املتاحة بسهولة يف حال كان لديك
واحدة.
 - 4فزورة الرسم
هي لعبة ممتعة تتطلب من العب واحد
رسم صورة تشري إىل الكلمة ،حيث يتعني
على الالعب اآلخر ختمينها بشكل صحيح.
ما ستحتاجني إليه :ورق أو لوح وقلم
رصاص أو عالمة.

 6دورة العوائق الداخليةميكنك بناء دورة عقبة حول املناطق احملمية
ضد األطفال؛ هذا خيار ممتع لألطفال من
خمتلف األعمار.
ما ستحتاجني إليه :كراسي جلوس
وبطانيات وكرة التمرين وشبكة ،أو أي
شيء آخر قد يكون مفيدًا.
كيف ألعب؟
 - 1قومي بإعداد األلعاب اليت تعيق الطفل
حسب ما تسمح به املساحة وكما تريدنهاثم
ضعي القواعد.
 - 2قد تتطلب كل عقبة طريقة خمتلفة
لعبورها .على سبيل املثال ،اطليب من
طفلك املرور من حتت كرسي أو املرور عرب
نفق األغطية مرتني قبل أن ينتقل إىل العائق
التالي .وهو عرب شبكة مت نصبها .وسيتم
منحه نقطة فقط بعد االنتهاء بنجاح من
كل عقبة.
اقرتاح :جيب محاية املنطقة من قبل
الطفل قبل وضع مسار عقبة لتجنب أي
إصابات.
 - 7اتبع القائد
إذا كان لديك العديد من األطفال يف
املنزل ،ميكن أن يكون هذا النشاط ممتعًا
للغاية وهو أحد أسهل الطرق جلعل األطفال
يتابعون ما تفعلني.
ما ستحتاجني إليه :قائمة األنشطة
البسيطة .مساحة للعب.
كيف ألعب؟
 - 1حددي مواضيع خمتلفة للعبة .ميكن أن
يكون نشاطًا بدنيًا أو إمياءات أو تعبريات.
ميكنك أن تكوني القائد أو تعطي كل طفل
فرصة ليكون القائد.
 - 2سيتعني على مجيع الالعبني تقليد ما
يفعله القائد  ،والقفز  ،والرقص  ،والضحك
 ،إخل.
اقرتاح :ميكن أن تكون هذه اللعبة العذر
املثالي للضغط يف بعض التمارين عندما
يكون األطفال ملزمني داخل املنزل.
 - 8األلغاز
هذه اللعبة متنح طفلك الوصول إىل
خمتلف األلغاز اليت ميكن أن تكون جذابة
وتعليمية.
ما ستحتاجني إليه :أنواع خمتلفة من األلغاز
بالصورة أو الكلمة

كيف ألعب؟
 - 1اشرحي لطفلك أنه حيتاج إىل ضبط قطع
اللغز معًا لتكوين صورة يف حالة وجود لغز
صور.
 - 2إذا كان لديك أطفال صغار  ،فيمكنك
جتربة بعض ألعاب األلغاز ثالثية األبعاد.
 - 3األلغاز والكلمات ممتازة لألطفال األكرب
سنًا من أجل حتسني مفرداتهم.
اقرتاح :احتفظي ببعض كتب األلغاز يف
متناول يدك واليت ميكن إعطاؤها لطفلك
عندما ال تستطيعني اخلروج.
 - 9بناء حصن أو خيمة
على الرغم من أنها ليست بالضرورة لعبة،
إال أنها ميكن أن تبقي طفلك مشغو ًال
ومشغو ًال.
ما ستحتاجني إليه :الوسائد وكراسي
جلوس وصناديق من الورق املقوى
والبطانيات .أو أي شيء آخر يف املنزل
ميكن استخدامه.
كيف ألعب؟
 - 1لصنع حصن من الورق املقوى ،ميكنك
ببساطة تكديس بعض صناديق الورق
املقوى معًا ولصقها بشريط.
 - 2تكديس الوسائد على اجلانبني مع وجود
فجوة بينهما وإلقاء بطانية على حصن وسادة
بسيط.
 - 3ميكن أن تساعدك بعض العصي والبطانية
على بناء خيمة اهلنود احلمر.
 - 4ما عليك سوى تغطية طاولة أو كرسيني
ببطانية ،وسيكون لديك حصن صغري.
ميكنك أيضًا طي البطانية على جانب واحد
وتسميتها مدخ ًال.
اقرتاح :ميكنك بناء حصن مع الوسائد
وصناديق الكرتون والبطانيات مع
أطفال.
 10الدومينوميكن أن يكون تكديس الدومينو
ومشاهدتها يف تتابع سريع ممتعًا
لألشخاص عرب األعمار .ميكن أيضًا أن مينح
طفلك شيئًا ليعمله ليوم كامل.
ما ستحتاجني إليه :لعبة الدومينو.
كيف ألعب؟
 - 1كدسي الدومينو يف النمط والرتتيب
الذي يفضله طفلك .ميكنك مساعدة طفلك
يف ذلك.
 - 2مبجرد تعيني مجيع القطع ،ميكنك أن تطليب
من طفلك قلب القطعة األوىل ومشاهدتها.
اقرتاح :جربي توثيق كل شيء على
الفيديو لذاكرة تدوم.
 11لعبة االستماعهذه اللعبة تعليمية وممتعة
الصغار .حيث تكشف قدرات
لدى الطفل من خالل إجباره على
ما ستحتاجني إليه :الكثري من
املتنوعة اليت هلا صوت مميز.

لألطفال
االستماع
الرتكيز.
العناصر

كيف ألعب؟
 - 1امجعي العناصر مثل األمشاط
واألوعيةواألقالم والزجاجات واأللعاب
والساعات وما إىل ذلك ،اليت هلا أصوات
فريدة.
 - 2ضعي العناصر على الطاولة واطليب من
الطفل تدوين مالحظة ذهنية عنها.
خذي األشياء بعيدًاثم اطليب من الطفل
أن يدير ظهره إىل اجلانب اآلخر أو يغلق
عينيه.
 - 3اختاري عنصرًا وصوتًا معه .إذا مخن
الطفل ذلك بشكل صحيح ،فهو يسجل
نقطة.
اقرتاح :ميكنك استخدام معصوب العينني
للتأكد من أن الطفل ال يتلصص.

 10طـرق ملـنع طـفلك مـن الـسرقة
حتار أغلب األمهات يف كيفية عالج
السرقة عند األطفال ،وما هي
األسباب اليت تدفع الطفل للسرقة،
قد يكون تعلم طفلك السرقة بسبب
ضغط األقران ،إال أن الصغار قد
يفعلون ذلك دون أن يدركوا أنه
خطأ ،التقت سيدتي نت بالدكتور
حممد هاني اختصاصي الصحة
النفسية وتعديل السلوك؛ ليعرفنا
على األسباب اليت تدفع األطفال
للسرقة ،و 10طرق لعالج السرقة
لدى األطفال.
أسباب تدفع األطفال للسرقة ؟
مييل األطفال إىل السرقة من آبائهم
أو أشقائهم أو أصدقائهم أو أقاربهم
ألسباب خمتلفة .إذا كان طفلك يفعل
الشيء نفسه ،فقد يكون ذلك نتيجة
ألي مما يلي:
 .1عدم ضبط النفس :قد ال يتحكم
طفلك يف أفعاله وميكنه فقط سرقة ما
يراه أمامه.
 .2التشوق ليصبح غنيًا كعندما يتوق
طفلك إىل شيء باهظ الثمن ،والذي قد
يشعر بأنك قد ال تتمكنني من حتمله ،فقد
مييل إىل السرقة.
 .3ضغط األقران :قد يكون طفلك يف
شركة خاطئة يف املدرسة أو يف حي حيث
يتصل باآلخرين .قد يكون لديه صديق
حيب سرقة األشياء من اآلخرين ،وميكن
أن يؤدي هذا الضغط إىل تأجيج سلوك
السرقة لدى األطفال أيضًا.
 .4جلذب االنتباه :عندما يشعر طفلك بأنه
ال حيظى باهتمام ٍ
كاف من معلمه أو منك،
فقد يشعر باحلاجة إىل القيام بشيء مثل
السرقة جلذب انتباهك.
 .5للمتعة :قد يسرق طفلك دون معرفة
أن هذا النشاط خاطئ .قد يأخذ أشياء
ليست مفيدة له ،فقط للحصول على
بعض املتعة.
 10طرق ملنع طفلك من السرقة
بصفتك أحد الوالدين ،حتتاجني إىل
احلفاظ على اهلدوء والتصرف بطريقة
مسؤولة أثناء التعامل مع هذه
املشكلة .العقوبة القاسية لألطفال
الذين يسرقون لن تكون ذات فائدة.
إليك بعض الطرق اليت ميكنك من
خالهلا التعامل مع مشكلة السرقة اليت
يواجهها طفلك:
 .1ال تتهمي طفلك أبدًا
ما مل تكوني قد رأيت طفلك يسرق أو
مسعت عنه من شخص تثقني به متامًا،
فال تتهميه.
قد يكون طفلك أحيانًا ضحية اتهامات
كاذبة أو سوء فهم.
 .2قولي بوضوح إن هذا خطأ كبري
جيب أن يعلم األطفال أن عملية السرقة
غري مقبولة.
جيب أن ختربيهم بأن عملهم هذا عمل
خاطئ وميكن أن يسجنوا بسببه.
 .3حافظي على هدوئك
ال ترفعي صوتك ،استخدمي العصا أو
الثرثرة عند طفلك يف أي وقت.
عليك أن جتعلي طفلك يدرك حركته
اخلاطئة ،دون إجباره على القول بأنه
لن يسرق مرة أخرى.
 .4اطليب من طفلك إصالح اخلطأ
إذا قبل طفلك أنه يسرق ،فأخربيه أن
يعتذر للشخص الذي سرق منه .يقدم
هدية صغرية لذلك الشخص إلصالح
املشاعر الصعبة.

ميكن أن تكون هذه جتربة مهينة
لطفلك ،واليت ستساعده على االبتعاد
عن السرقة لألبد.
 .5ساحمي طفلك
رغم أن هذه مشكلة مؤملة عليك
مواجهتها كأحد الوالدين ،عليك أن
تنقلي لطفلك أنك ما زلت حتبينه وقد
ساحمته.
ميكنك إعطاء طفلك عناقًا وتقبي ًال
يساعده على االمتناع عن فعل ذلك مرة
أخرى ،إذا قام بذلك جلذب االنتباه.
اكتشفي أسباب دافع الطفل
.6
للسرقة
إذا كنت ترغبني يف منع طفلك من
السرقة ،جيب عليك النظر يف السبب
اجلذري الذي تسبب يف هذا اإلجراء.
إذا كان طفلك يف شركة خاطئة،
فتحدثي مع معلمه وتأكدي من أنه
ليس على اتصال مع هذا الصديق.
 .7ابقي على اتصال بطفلك دائمًا
اهلواتف
تشغيل
بإيقاف
قومي
احملمولة وأجهزة الكومبيوتر احملمولة
لبعض الوقت ،واستمتعي بوقتك مع
أطفالك.
سيساعدك ذلك على االلتصاق بأطفالك
وتقديم احلب الكايف هلم.
سيساعد ذلك طفلك على التوقف عن
ممارسة السرقة ومناقشة احتياجاته
لك.
 .8ال تغريه بالسرقة
عندما تعلمني أن طفلك يسرق ،تأكدي
أنك ال تقدمني فرصة إلغرائه للقيام
بذلك مرة أخرى.
قفل خزانتك ،ال تسهلي الوصول
املباشر إىل املال ولديك مبالغ صغرية
جدًا يف احملافظ أو حقائب اليد.
 .9تعليم امللكية
علمي أطفالك أن يعرفوا عن امللكية
الشرعية.
عندما يكون لديك طفالن أو أكثر
يف املنزل ،ال تتبعي سياسة «مجيع
األلعاب للجميع».
ّ
علمي طفلك أن يطلب اإلذن باللعب
بلعبة أخيه أو أخته ثم يعيدها بعد
اللعب.
 .10امدحي صدق طفلك
إذا كان ابنك يتحدث عن احلقيقة،
فأعجيب به لفعل ذلك.
إذا وجد طفلك حمفظتك املفقودة،
فقيمي جهوده ،وعلميه أنه قام بالفعل
الصحيح الذي كان عليه فعله ،وأن اهلل
سوف جيزيه برزق وفري نتيجة ألمانته.
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كـتابات

يديك...
ِ
لـِ

مسرى
ً

يف

اتاه
جّ

ليديك
وح..
الر ِ
ّ
ُ
تعبث
يبدأ باألصابع وهي
يف تفاصيل امتدادي حنو
ٍ
وقت
ًِ
املب ّ
بامللوحة..
شر
الرمل
ً
ساند ّ
بني ّ
الرغائب
ظلي وانكسارات ّ
حتت
أطالل انهياري ..
ٌّ
كف تصافح هلفيت
أم أنين!!
ّ
ً
أسئلة
أمسكت
تعلقها
ُ
األصابع
ُ
كاإلشارات الربيئة يف ميني
القلب
يا وقع ّ
النبوءة يف قرار
احللم يا سكنى
السماء مبا
أحب من الغناء وما
ّ
ّ
أراود من مسارات
ّ
نهد يف مساري
الت ّ
ُ
ليديك
أهلث باحلنني إىل
األظافر
حني تبدأ من بياض الفكرة
احلمراء
يف قصب اشتعالي الرتقاء
املستحيل
ّ
التلون واقرتاف
من
الرعش
ّ
يف قزح احلكاية..
واحلكاية شهقة ّ
التأويل يف
طرق احنساري ..
محمد عامر األحمد  -سورية

املايكرو تشيبس ومصري العامل! العنصرية السافلة ضد اإلنسان واإلنسانية
أصبح العامل على كف عفريت ال أحد يعلم ما هو مصريه؟!
التجاذب السياسي ما بني الدول الكربى الذي ينعكس على
العامل أمجع الذي هو ما بني الشيوعية والبورجوازية العاملية،
من املمكن أن يؤثر على حياة االنسان بشكل خطري وغري
مسبوق بتاتًا ،وذلك من أجل عدة أسباب متتالية نذكر منها:
التضخم السكاني عامليًا،
زيادة الفقر واألمراض،
تطوير الرجل اإللكرتوني اآللي ليكون البديل عن اإلنسان
لتخفيض اليد العاملة وبأقل كلفة ممكنة،
قراصنة الصناعة والتجارة العاملية،
التحكم باملواد اخلام عامليًا،
التحكم بقوة السيولة واألموال لصاحل أكرب بنك يف العامل،
الغاء العملة النقدية يف مجيع بلدان العامل لكي يتحكموا باملال
لوحدهم فال يعود أحد يستطيع ان يشرتي اي شيء إال بواسطة
املايكرو تشيبس املعطاة له،
افالس أكثر من  ٨٠باملئة من دول العامل ملصلحة البنك
الدولي والصندوق الدولي،
كثافة الدين العام اليت تعاني منها غالبية الدول من الصعب
دفع فوائدها ،أو من املستحيل بأن تسدد بكاملها،
تطوير الكمبيوتر لكي يشارك اإلنسان يف تكوينه وتطويره
اجلديد يزيد عضوا جديدا على أعضائه سيكون أهم وأخطر
عضو عند اإلنسان وأمسه مايكرو تشيبس الذي تدعمه حكومة
العامل الواحد  ,one world order one world governmentأي
حامل رقم  ٦٦٦الذي هو عدو اخلري أي ابليس ،الذي يذكره
الكتاب املقدس يف رؤيا يوحنا إصحاح  ١٣الذي يتكلم عن
اللقاح اجلديد من مادة السيليكون اليت تزرع وحتقن حتت اجللد
حيث تعمل يف إزدواجية داخل عقل اإلنسان لكي يسيطروا
على خاليا الدماغ ويتحكموا به كما يريدون بواسطة التلفون
 G5والكومبيوتر واألقمار االصطناعية والفضائيات ،كل هذا
ميوله اليوم بيل غايت  bill gateUSAلكي ميتلكوا العامل أمجع
بواسطة الكومبيوتر ويسيطروا على االنسان وعقله ليصبح
مملوكًا هلم يف مجيع االمور ويفقد السيطرة على نفسه
وحريته وحقوقه وأمواله وأمالكه ليصبح مشاعا للغري وليس
لنفسه.
جيب على مجيع الناس أن يرفضوا هذا اللقاح اجلديد الذي
حيارب العامل بعدة أمساء وأمراض جديدة وفريوسات يقولون
عنها قاتلة ،ألن هذا اللقاح حمطة معلومات لإلرسال واالستقبال
يف كل خملوق من البشر ،به يغسلون أدمغة الناس الضعفاء
ويقولون هلم بواسطة اإلعالم املكثف املرئي واملسموع ان هذا
اللقاح اجلديد اليد الساحرة والدواء الوحيد لكل داء والويل ثم
الويل للعامل أمجع إذا جنح هذا املخطط اللعني ،الذي يعادي
السماء واألرض واألديان واالنسان.
أن مصري العامل سيكون اىل زوال وميوت األمل والنشاط
حيا ميتا ،وحياته بيد قوى
والطموح داخل اإلنسان فيصبح ُ
الشر الظاملة اليت هي اكرب منه بكثري.
ً
لذا علينا أن نأخذ
موقفا معاديًا هلذه الظاهرة كي ال يدمروا
اإلنسان والعائلة والبيت والوطن ..النصيحة أن ال نتأخر بتاتًا
فمن االن وصاعدًا جيب أن نرفضها رفضًا كام ًال وقاطعًا وبكل
قوة وشراسة ،وان ال نقبل بأي شكل من األشكال هذه
الظاهرة املذهلة واملخيبة لآلمال وما وراءها من خراب وتدمري
وشرور واحنطاط وموت لكل دولة وكل انسان وكل شيء
لراحة اإلنسان واحلياة والعيش الرغيد.
طلبنا منكم أن نكون مجيعًا صوتًا وأحدًا ضد اللقاح الذي
يقضي على األخضر واليابس ومينعنا من ان نعيش احلياة
عائلة واحدة ممتلئة فرحا وحمبة وجناحا إىل األبد وال أحد
يستطيع بأن يفصلها عن بعضها أو ميزقها ال من قريب وال
من بعيد.
أمتنى أن يكون هذا احلل قريبًا ،وينفذ قبل فوات األوان،
وقد أعذر من أنذر ،وال ينفع الندم عندما خنسر مجيع ما
جنيناه ابتداء من العائلة اىل املال واألمالك يف كل أيام
حياتنا ،وما هي قيمة احلياة حتت هذه الظروف املؤملة واالفكار
الشريرة البائسة والذل الذي ال يرحم أحدا ،ففي هذا اللقاح،
ً
اذا حتقق ،يصبح مجيع الناس
أمواتا يف مجيع نواحي احلياة
ويعيشون يف هاجس اخلوف املوت اآلتي.
ففي هذا اللقاح يصبح الناس امواتًا وهم أحياء فال يعودون
جيدون أي فرق ما بني احلياة واملوت.
هذه هي املصيبة الكربى والكارثة اهلائلة اليت تنتظرنا يف
القرن احلادي والعشرين فان مل حنسن التصرف وان مل
نكن على قدر كاف من الوعي نكون قد حكمنا على انفسنا
باملوت.

ابشع ما حيصل يف هذا البلد ويف عدة بلدان من العامل هو
العنصرية القاتلة والكراهية الشيطانية القذرة من أجل اللون
والعرق واملرجع ومن أجل اجلنسية والدين واحلزب والطائفة،
حيث نري دائمًا يف العديد من املدارس ويف الشارع ويف
العمل وفى عدة مراكز انشائية وعملية أن بعض الناس
يريدون االبتعاد والتحريض والتفرقة العنصرية البغيضة بني
كل الناس.
فهل أصبح العامل يف طريقه إىل ما قبل العصور الوسطى
اي إىل التخلف واهلمجية وعقلية القبائل والعشائر القدمية،
يدعي أنه أبن الست وآخر ابن اجلارية،
وهل هناك إنسان ّ
فهل هناك أبناء من الست وأبناء من اجلارية وما هو الفرق
بينهما؟؟
كما نعلم ،اإلنسان يف طبيعته خملوق ضعيف وليس هو
اخلالق والديان ،وله مقاييس متساوية عق ًال وجسدًا ،أنا ال
أعتقد أن البشر من عدة مصادر متشعبة ،أو انهم بشر تطوروا
من خملوق ليس انسانا لكي يتأقلموا ويكونوا بشرًا راشدين..
انهم من مصدر واحد أي أحفاد آدم وحواء ال غري ،وال يوجد اي
أنسان خملوق خيتلف عن اآلخر إال باألعمال احلسنة والتصرفات
اجليدة واإلميان باهلل ،فلماذا ندين إخوة لنا باإلنسانية ونرتفع
عنهم ،هل حنن اآلهلة حيق لنا أن نرتفع ضد الغري لكي ندين
الشعوب؟ أو هل اللون واملال يرفعاننا إىل أعلى من اإلنسان
اآلخر لكي ننال القوة والغلبة والعنفوان؟ ،فما هو الشيء
املميز الذي مييزنا عن باقي البشر؟
منذ البدء واألنسان يف طبيعته أنسان ميال إىل الشر واحلقد
واالنتقام ممتلئ أخطاء وخطايا ال أكثر وال أقل
ماضيا وحاضرًا،
ً
فمن هذا املنطلق جيب بأن نعامل مجيع الناس يف هذا اجملتمع
يف منتهى الطهارة واألخالق واحملبة واالنسانية ،ونتعامل مع
اجلميع كما اوصانا اهلل به والذي أراده اهلل على حسب
مشيئته وحكمته بأن خيلقهم بشرا مثلنا ولكن بعدة الوان
ولغات ومن جبلة واحدة ..حان الوقت لنا أن نعطي ما هلل هلل
وما لقيصر لقيصر.
ما أراده لنا صاحب املشيئة االهلية هو نعود ونعيش يف
الواقع على حسب إرادته أي يف اإلميان واحملبة والتواضع
واملساحمة ،ألننا ال نستطيع أن نغري مشيئته وحكمته وحكمه
العادل على اجلنس البشري ..إن حياة االنسان قصرية جدًا
على هذه األرض وما هو املربر هلا ،إلنك أنت أيها األنسان بال
عذر أمامه عندما ختالف وصاياه  ،وال من املمكن أن ّ
ختلد على
هذه األرض ومتلك أي شيء منها ،بل أنك سرتحل يف يوم
من األيام تاركًا كل شيء وراءك ،وأكثر الناس ال يعلمون
يف أي ساعة وأين يوم سيكون رحيلهم األخري ،وأين سيكون
مصريهم األبدي..
فلماذا الكربياء واملظاهر واذالل بعض الناس إخوة لنا يف
كل شيء خلقي؟ ،فهل من املمكن أن ينسى أولئك الناس
املتعجرفون واملتكربون أن مصريهم حتت الرتاب وانهم
سيصبحون رفات متساوين باملوت يف مكان واحد للجميع
وهو القرب البيت الرتابي يف باطن االرض ،ومن املمكن إن
ينتهوا يف العذاب األبدي حيث ال راحة هلم ال ليال وال نهار.
من أجل هذا املصري البائس وهذه االعمال الساقطة يف
ما بيننا ،جيب علينا أن نسجد له رب الكون بكل أحرتام
وخشوع وإميان ،ونطلب منه باحلاح أن ميطر علينا من ينبوع
حمبته ورمحته ويهدينا إىل نور معرفته وعمل خالصه البديهي
والفريد من أجلنا حنن البشر.
شكرًا هلل الذي أحبنا وخلصنا ووعدنا بالرجاء والقيامة واحلياة
معه يف ربوعه ورحابه ،له كل الشكر واحلمد اىل االبد امني.

بقلم نوفل حنا نوفل
مرشد روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا
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تـتمات

«حرائق الدوالر» تضع البلد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

من احلكومة.
ثالثة خيارات مطروحة -1 :اقدام الرئيس دياب ،على استخالص
العرب ،وتقديم استقالة حكومته .وهذا احتمال ضعيف ،حيث انه
أبلغ من يعنيه األمر انه لن يستقيل حتت ضغط الشارع والتهويل
بالفتنة ،والتقسيم وانهيار اللرية ،فضال عن ممانعة بعبدا ،والتيار
الوطين احلر حول إسقاط احلكومة ،فهي تدعمها وتدعم رئيسها.
 - 2استقاالت مجاعية من احلكومة منها ،عدم عودة وزراء النائب
السابق فرجنية إىل احلكومة ،واملضي مبقاطعة جملس الوزراء.
تطور املوقف على األرض ،لفرض أمر واقع ،يقضي باستقالة
-3
ّ
احلكومة ،حتت ضغط الشارع.
وباالنتظار ،مل يتأخر الرئيس دياب من إدراك خطورة ما جيري،
وسارع ليل امس االول إىل ،إلغاء مواعيده امس اجلمعة وذلك من
أجل عقد جلسة طارئة جمللس الوزراء خمصصة ملناقشة األوضاع
صباحا يف السراي احلكومي ،على
النقدية ،عند التاسعة والنصف
ً
أن تستكمل اجللسة عند الساعة الثالثة يف القصر اجلمهوري.
والسؤال :ملاذا جلسة متتد كل النهار ،وملاذا تبدأ صباحًا يف
السراي الكبري ،ثم تنتقل إىل بعبدا ،ما مل حتدث املفاجأة؟
وبصرف النظر عن االتصاالت اليت جرت لي ًال ،سواء عرب قيادات
«الثنائي الشيعي» أو قصر بعبدا ،ملعاجلة أزمة ارتفاع سعر
الدوالر ،الذي يهدد حبرق البلد ،وليس االطاحة حبكومة.
وقبل جملس الوزراء ،يلتقي الرئيس دياب نقابة الصرافني،
وكشفت أوساط مقربة من التيار الوطين احلر أن إقالة رياض
سالمة على طاولة جملس الوزراء.
وقالت مصادر وزارية ان الرئيس دياب ليس بوارد االستقالة،
وان ما جيري يذكره بالتظاهرات اليت رافقت تكليفه باحلكومة.

سالمة

اما حاكم مصرف لبنان رياض سالمة املعين املباشر مبا جيري ،فذكر
ببيان له ليل امس االول ،بالبيان الصادر عنه تاريخ 2020/6/9
وفيهُ :يطلب من مجيع الصرافني املرخصني من الفئة «أ» أن
يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدوالر على سعر 3850
لرية لبنانية على ان ينخفض تدرجيًا اىل سعر  3200لرية لبنانية.
على الصرافني ان يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم املستفيد.
يقوم مصرف لبنان وخالل  48ساعة بتحويل الطلبات اليت ُقدمت من
الصرافني واليت متت املوافقة عليها من قبل املصرف املركزي اىل
حساباتهم اخلارجية لدى املصارف اليت سوف يشري اليها الصراف
عندما يتقدم بالطلب اىل مصرف لبنان .وتقوم املصارف بتسديد
هذه الطلبات وتسليم االموال نقدًا .أما مبا يتعلق بالصرافني
غري املرخصني والذين يعملون خارج القانون ،سيتم مالحقتهم
ومعاقبتهم تبعًا لقرارات احلكومة ووزارة الداخلية.
واضاف ان اي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه اآللية
العليا ُ
وتشطب رخصته ،واصفًا
سوف حُيال اىل اهليئة املصرفية ُ
املعلومات عن سعر صرف الدوالر مقابل باللرية اللبنانية بأسعار
بعيدة عن الواقع ،مما يضلل املواطنني ،وهي عارية عن الصحة
متاما.
وكانت اللرية اللبنانية يف السوق السوداء سجلت اخنفاضًا غري
مسبوق أمام الدوالر امس االول اخلميس المس عتبة اخلمسة آالف،
وفق ما أفاد صرافون وكالة فرانس برس ،رغم حتديد سعري
املبيع والشراء رمسيًا ،يف بلد يشهد انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا
وارتفاعًا جنونيًا يف أسعار السلع .وتعقد السلطات اجتماعات
متالحقة مع صندوق النقد الدولي أم ًال باحلصول على دعم مالي
يضع حدًا لألزمة املتمادية ،يف وقت تقرتب اللرية من خسارة
حنو سبعني يف املئة من قيمتها منذ اخلريف .وفيما سعر الصرف
حددت نقابة الصرافني
الرمسي ما زال مثبتًا على  1507لرياتّ ،
امس االول سعر شراء الدوالر بـ  3890كحد أدنى والبيع بـ3940
كحد أقصى ،يف خطوة بدأتها منذ أيام بالتنسيق مع احلكومة
يف حماولة لتثبيت سعر الصرف على  3200لرية .وبينما أغلق
العديد من حمال الصريفة أبوابه حبجة عدم توفر الدوالر ،قال أحد
الصرافني يف بريوت لفرانس برس ،رافضًا الكشف عن امسه،
إن سعر مبيع الدوالر يف السوق السوداء بلغ مخسة آالف لرية
ّ
اخلميس بينما الشراء  .4800ويف الضاحية اجلنوبية لبريوت ،بدأ
شراء الدوالر صباحًا بـ  4850لرية ،وفق ما أوضح أحد الصرافني
يف السوق السوداء لفرانس برس .ويف جنوب لبنان ،قال أحد
املواطنني إنه باع مبلغًا بالدوالر ألحد الصرافني بسعر  4750لرية.
ويف حماولة لضبط سوق الصرافة غري الشرعية ،يعتزم مصرف
لبنان بدء العمل مبنصة الكرتونية لعمليات الصرافة يف  23حزيران
اجلاري.
ويف سياق متصل ،عقد الوفد املفاوض اللبناني برئاسة وزير
املالية د .غازي وزني اجتماعه الثالث عشر مع صندوق النقد
الدولي حبضور حاكم مصرف لبنان رياض سالمة على رأس فريق
من البنك املركزي .متحور االجتماع حول موضوع اعداد وتنفيذ
املوازنات العامة املالية العامة ،على ان تستكمل املشاورات نهار
االثنني.

شيا يف بعبدا

دبوماسيًا ،اوضحت مصادر مطلعة انه تعليقا على ما تردد من
اخبار بأن السفرية األمريكية سألت رئيس اجلمهورية عن سبب
عدم تعيني بعاصريي يف التعيينات املالية ,فإن الكالم غري
صحيح على األطالق كاشفة ان احلديث بينهما تناول املفاوضات
مع صندوق النقد الدولي وان السفرية األمريكية أكدت متابعتها

املوضوع متمنية الوصول اىل نتيجة اجيابية.
وعلم انها اثارت الوضع يف اجلنوب ودور اليونيفيل كما قانون
قيصر واشارت وفق ما علم اىل ان لبنان غري معين به وان ال نية
للواليات املتحدة األمريكية مبعاقبة لبنان وان املساعدات األمريكية
ستستمر اىل لبنان واجليش اللبناني.
ونفت املصادر ان تكون السفرية األمريكية قد سألت عن اي
اسم معني يف التعيينات امنا استوضحت مؤكدة ان جو االجتماع
كان اجيابيا ومل يسوده اي تشنج.

الدوالر يشعل لبنان

على األرض ،عاشت بريوت واملدن الكربى من الشمال إىل اجلنوب
والبقاع كتلة غضب ،فبعد وصول سعر صرف الدوالر إىل حدود
عمت اإلحتجاجات خمتلف
الـ 7000لرية مقابل الدوالر الواحدّ ،
املناطق اللبنانية حيث قطع عدد من احملتجني اوتوسرتاد طرابلس
احتجاجا
 عكار يف حملة باب التبانة بالعوائق وبلوكات الباطون،ً
على ارتفاع سعر صرف الدوالر وتردي االوضاع املعيشية.
هذا وأقفل عدد من شبان «احلراك» يف مدينة صيدا ساحة دوار
ايليا يف املدينة باجتاهاتها االربعة بالسيارات ،وعلقوا الفتة وسط
الساحة كتب عليها «مغلق  -صيدا تنتفض وعيش يا فقري»،
احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدوالر.
وذلك
ً
كما نفذت جمموعة من حمتجي «احلراك» وقفة امام حمال الصريفة
يف شارع رياض الصلح يف املدينة ،احتجاجا على ارتفاع سعر
صرف الدوالر وعدم التزام اصحاب حمال الصريفة بالسعر الرمسي
للدوالر ،ورددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان وسياساته
املصرفية.
وأقدم احملتجون على قطع الطريق يف جب حنني عند مستديرة
«بنك عودة» واملؤدي اىل بلدات غزة  -كامد اللوز  -الال -وكفريا،
احتجاجا على االوضاع املعيشية.
وذلك
ً
وقطع عدد من احملتجني طريق عزمي وكافة مسارب ساحة
عبداحلميد كرامي باالطارات والعوائق ومستوعبات النفايات،
احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدوالر ،ورددوا هتافات منددة
ً
بالسياسيني والفساد.
وأعلنت غرفة التحكم املروري عن «قطع السري على اوتوسرتاد
احملمرة باالجتاهني ،وعلى اوتوسرتاد املنية حملة نفق عرمان
باالجتاهني» ،كما أفادت عن «جتمع عدد من احملتجني على تقاطع
برج الغزال».
ثم انتقلوا إىل امام مجعية املصارف لالعتصام ،كما جتمعوا على
جسر الرينغ وقطعوا الطرقات هناك.
كما قطعوا الطريق يف منطقة قصقص وكورنيش املزرعة وعمدوا
إىل قطع الطرقات يف احمللة.
وانضم حمتجون من خندق الغميق ،على الدراجات النارية إىل
الرينغ ،ووسط بريوت ،يف حماولة الضفاء الصبغة الوطنية على
التحرك ،بإعالن شعارات معادية للطائفية واملذهبية ،وهتافات
ّ
ضد حاكم مصرف لبنان.
ويف ساحة رياض الصلح وسط بريوت قطع احملتجون الطريق

باجتاه باإلطارات املشتعلة حيث استخدمت قوات مكافحة
الشغب الغاز املسيل للدموع إلنهاء االحتجاجات.

التحرك ،فقطعت الطرقات يف
وانضمت الضاحية اجلنوبية إىل
ّ
األوزاعي ،واملشرفية ،وعلى طريق املطار ،قرب اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى.
ويف طرابلس ،جتمع احملتجون كذلك امام فرع مصرف لبنان
يف املدينة ،رافعني اإلعالم اللبنانية ومطلقني هتافات منددة
بالسياسة املالية وافقار البلد وجتويع الناس بسبب الغالء وارتفاع
سعر صرف الدوالر االمريكي ،وسط انتشار للقوى االمنية وعناصر
مكافحة الشغب .والحقا حاول احملتجون اقتحام املصرف املركزي
فيما رمى أحدهم قنبلة (مولوتوف).

ووقع إشتباك بني القوى األمنية ومتظاهرين يف حميط ساحة
أدى إىل إصابة 8
مما ّ
النور ومصرف لبنان يف طرابلسّ ،
أشخاص جبروح ورضوض عديدة؛ وقد عمل جهاز الطوارئ
واإلغاثة يف اجلمعية الطبية اإلسالمية على إسعافهم مجيعًا
ونقل  4منهم إىل مستشفيات النيين ،املظلوم واإلسالمي
للمعاجلة.

وتشهد االحياء الداخلية يف طرابلس مسريات راجلة وعلى الدراجات
النارية ،احتجاجا على الوضع االقتصادي الصعب.
ووصلت تعزيزات من اجليش اللبناني إىل امام مصرف لبنان يف
حماولة البعاد احملتجني وتطويق املكان ما ادى اىل مواجهات بني
الطرفني.
ويف صيدا ،قطع الشارع يف وسط املدينة ،احتجاجًا ،واحرقت
املستوعبات واالطارات ،وعاد املواطنون احملتجون إىل نصب خيمة
يف شارع ايليا.
وقطعت الطرقات يف عاليه وحبمدون ليال باالطارات املشتعلة.
ويف صور والنبطية ،عاد احملتجون إىل الشارع ،احتجاجًا على
ارتفاع أسعار الدوالر.

البيت االبيض :ترامب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سبب قوي لالعتقاد بوجود فساد وسوء سلوك على أعلى املستويات
يف مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،وتساؤالت حول
نزاهة التحقيقات املتعلقة باألمريكيني».
من جهته ،قال وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو إن «احملكمة
اجلنائية الدولية تريد التحقيق يف مزاعم عن جرائم ارتكبها
جنود أمريكيون يف أفغانستان» ،مضيفًا أنه «ال ميكن أن

خيضع األمريكيون للمحاكمة واالعتقال من قبل احملكمة اجلنائية
الدولية».
وشدد بومبيو على أنه «ال ميكن أن جنلس على احلياد من قبل
حمكمة صورية تهددنا» ،مشريًا إىل أن «احملكمة اجلنائية الدولية
تريد مقاضاة إسرائيل وهذه إهانة للعدالة».
وقال وزير اخلارجية األمريكي أن «احملكمة اجلنائية مسيسة»،
معتربًا أن «إسرائيل صديق محيم لنا وال ميكن للجنائية الدولية
حماكمة من يدافع عن نفسه».
وتعليقًا على ذلك ،قال رئيس الكنيست اإلسرائيلي ياريف
ليفني ،إن «قرار ترامب العمل ضد حمكمة اجلنايات الدولية له
أهمية اسرتاتيجية ألمن إسرائيل».
وكانت احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي بهولندا أكدت أن محالت
التشويه اإلسرائيلية اليت تستهدفها بشأن حيادها «لن تؤثر يف
جمريات التحقيق بشأن فلسطني».
وأوضحت املدعية العامة يف احملكمة فاتو بنسودا يف بيان أن
«احملكمة جتري حتقيقها بشأن فلسطني على حنو حمايد ومستقل،
مؤكدة أن «االدعاءات اليت يتداوهلا االعالم اإلسرائيلي ال أساس
هلا».
بدوره ،قال وزير الدفاع األمريكي مارك إسرب ،إن «جنودنا لن
خيضعوا ألي أحكام من هذا الكيان غري الشرعي» ،مطالبًا احملكمة
اجلنائية «باحرتام القانون الدولي حقوق االنسان».
من جهته قال مستشار األمن القومي األمريكي روبرت أوبراين
إن «الواليات املتحدة مل تصادق على قانون حمكمة اجلنايات
الدولية» ،واعترب أنها «غري كفوءة وفاشلة وال ختضع للمساءلة»،
حد تعبريه.
على ّ
أما وزير العدل األمريكي وليام بار فاعترب أن هذه احملكمة «أصبحت
أداة سياسية من قبل خنبة دولية».
وقال بار إن «روسيا تتالعب يف حمكمة اجلنايات الدولية وفقًا
ملصاحلها» ،مضيفًا أن «قرار ترامب سيضمن إحلاق تداعيات
خطرية مبن حيقق يف حماسبة اجلنود األمريكيني».

واشنطن :امليليشيات املوالية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

امليليشيات املوالية إليران.
وأضاف شنكر أن «إطالق الصواريخ على سفارتنا يعكس مدى
أهمية احلوار االسرتاتيجي مع احلكومة العراقية يف الوقت الراهن.
وأكد أن املليشيات املوالية إليران واليت تعمل خارج سيطرة
احلكومة العراقية ال تزال تشكل مشكلة وخطرا على العراق وعلى
سيادته واستقراره وعلى تشجيع االستثمار فيه ،الفتا إىل أن هذه
املليشيات تبقى حتديا جديا أمام تقدم العراق اقتصاديا.
وأكد أن هناك تعهدات من احلكومة العراقية بضبط هذه العناصر
وفرض السيادة.
كان وزير اخلارجية األمريكي ،مايك بومبيو ،أكد أن «احلوار
االسرتاتيجي» بني الواليات املتحدة والعراق سيبدأ اخلميس (امس
األول) ،كاشفًا أن مساعده للشؤون السياسية ،ديفيد هيل،
سريأس الوفد األمريكي ،الذي سيضم ممثلني لوزارات الدفاع
والطاقة واخلزانة ووكاالت عدة.
كما قال بومبيو إنه «بوجود خماطر جديدة تلوح يف األفق السيما
جائحة كوفيد ،-19وتدهور أسعار النفط والعجز الكبري يف املوازنة،
من الضروري أن تلتقي الواليات املتحدة والعراق كشريكني
اسرتاتيجيني إلعداد خطة للمضي قدمًا تلحظ املصلحة املشرتكة
لكل من بلدينا».

البنتاغون يقدم  250مليون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الدفاع األمريكية لتزويد أوكرانيا «مبحطات رادار مضادة للمدفعية
وقوارب دورية ومعدات أخرى» ،مقابل  125مليون دوالر.
ووفقًا ملصادر القناة يف الكونغرس حينها فإن «هذا سيكون
نصف املساعدات العسكرية املخصصة ألوكرانيا مببلغ  250مليون
دوالر».
هذا وتعتزم الواليات املتحدة إرسال  600جندي للمشاركة يف
مناورات عسكرية يف أملانيا يف األسابيع املقبلة ،على الرغم من
أن واشنطن تنظر يف خفض عدد جنودها املتمركزين يف هذا
البلد ،وفق ما علمت وكالة فرانس برس.
وأبلغت وزارة الدفاع األمريكية ممثلي جلنة الدفاع يف الربملان
األملاني خبططها للمضي قدمًا جبدول املناورات العسكرية ،حبسب
ما أفادت مصادر داخل اللجنة.
وقال أحد املصادر «سيشارك اجلنود األمريكيون من تاريخ  10متوز
املقبل باملناورات اليت ستجري يف منطقة بريغن/موينسرت للتدريبات
العسكرية مع  400جندي أمريكي متمركزين يف أملانيا».
والتدريبات هي جزء من مناورات «ديفندر يوروب  »20اليت ّ
مت
تعليقها يف آذار/مارس بسبب وباء «كوفيد »-19لكن ّ
مت إعادة
إطالقها حتت اسم جديد هو «ديفندر يوروب  20بالس».
يف غضون ذلك ،قالت وزارة اخلارجية الروسية امس االول
اخلميس ،إن موسكو ترحب بانسحاب حقيقي للقوات األمريكية
من أملانيا ،ورأت املتحدثة باسم اخلارجية ماريا زاخاروفا ،أن
«االنسحاب األمريكي من أوروبا سيخفض من التوتر العسكري
هناك».
يأتي ذلك بعد تأكيد احلكومة األملانية أن الواليات املتحدة تدرس
احتمال خفض عديد قواتها يف البالد ،وهي خطوة يقول منتقدون
تقوض حلف مشال األطلسي».
إنها «قد ّ
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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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آثــار

«كنز» داعش املعتقل :هذا ما فعلناه بآثار سوريا والعراق

من آثار مدينة تدمر السورية املدرجة على الئحة الرتاث العاملي بعد أن حظيت بموافقة اليونسكو

داعش يدمر آثار املوصل

سوريا  -آثار منهوبة

تدور السورية

تدور السورية
من ال يذكر كيف انهال الدواعش قبل سنوات على آثار املوصل وغريها
من املدن العراقية ،فال يزال املشهد والفيديوهات اليت صورت يف
حينه حتز يف قلوب العراقيني أمجع ،إال أن «كنز» املعلومات الذي
وقع يف قبضة االمن العراقي حبسب ما أعلن جهاز املخابرات العراقي
األسبوع املاضي كشف الكثر من األسرار عن التنظيم اإلرهابي الذي
روع املاليني.
وكانت العربية أجرت مقابلة مع أحد أهم قادة داعش يف العراق ،طه
عبد الرحيم عبد اهلل بكر الغساني املكنى بـ «عبد الناصر قرداش»،
الذي كشف حقائق كثرية عن التنظيم اإلرهابي.
فصاحب فكرة توحيد فرعي العراق وسوريا حتت راية الدواعش ،يعترب
صندوقا أسود حيمل كنوزا من املعلومات.
ولعل التحقيقات الالحقة مع قرداش ستكون مفيدة ملا سيكشفه
املعتقل لالستخبارات عن آليات عمل التنظيم اليت كان هو واحدا من

من آثار املوصل التي حطمها داعش

أهم قواعده يوما ما.

اليت تعود للحقبة اآلشورية قبل آالف السنني.

إىل ذلك ،ويف حوار مع «املركز األوروبي لدراسات مكافحة اإلرهاب
واالستخبارات» ،قبل أيام ،كشف قرداش عما يعترب الثقل االقتصادي
للتنظيم اإلرهابي ،وعائدات رحبه ومصدر متويله.

ويف الفيديو الذي بثه ما عرف آنذلك بـ»املكتب اإلعالمي لوالية
نينوى» ،تدمري الدواعش لقطع أثرية يعود بعضها إىل احلضارة
اآلشورية ،اليت سادت يف العراق يف القرن السابع قبل امليالد.
ورمى حينها عناصر التنظيم قواعد القطع على األرض لتحطيمها،
وأخرى استخدم اإلرهابيون مطارق لتفتيتها.

فقد أفاد القيادي الداعشي يف معرض حديثه ،أن التنظيم حاول نقل
اآلثار اليت نهبها من مناطق سيطرته إىل أوروبا لبيعها ،إال أنه فشل
بعد  4حماوالت كبرية ،خاصة آثار سوريا ،فهي مسجلة ضمن الرتاث
العاملي ومعروفة ،فلم جيد حال إال الذهاب إىل خيار تدمريها ومعاقبة
من يتاجر بها.
فيديو هز العامل
ويفتح كالم قرداش جروحا تعود لعام  ،2015حني ظهر مقطع فيديو
انتشر على اإلنرتنت ،حيمل اسم تنظيم داعش ،ويوضح قيام مقاتليه
يف مشال العراق بتحطيم جمموعة من التماثيل واملنحوتات النفيسة،

بعد الفيديو الذي هز العامل لشناعته ،أفاد موظف سابق يف متحف
املوصل ،أن التماثيل اليت دمرت ،هي تلك املوجودة يف املتحف
الشهري يف املدينة الواقعة مشال العراق اليت احتلها التنظيم قبل
سنوات.
فيما قال خرباء حينها ،إن اآلثار املدمرة تشمل قطعا أصلية ،وأخرى
أعيد بناؤها من قطع مبعثرة ،إضافة إىل نسخ عن قطع أصلية موجودة
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آثــار

«كنز» داعش املعتقل :هذا ما فعلناه بآثار سوريا والعراق
يف متاحف أخرى.
وتشمل القطع آثارا من احلقبتني اآلشورية
والبارثية ،ويعود بعضها إىل فرتة ما قبل ميالد
املسيح.
يذكر أن اآلشوريني هم إحدى أقدم الطوائف
املسيحية يف الشرق األوسط ،وكانوا من األقليات
الدينية األقدم اليت اختذت من مشال العراق موطنا
أساسيا هلا.
تنديد عاملي
وأثار فيديو التحطيم الشهري تنديدا عامليا بفظاعة
ما ارتكبه تنظيم داعش اإلرهابي من جرائم،
فقد أدانت األمم املتحدة ومنظماتها الثقافية
واإلنسانية ،واملراكز واملتاحف واألكادمييات،
هدم وجتريف احلضارة اآلشورية املوجودة حتت
سيطرة التنظيم اإلرهابي «داعش»من قبل
إرهابيي داعش ،واليت يرجع تارخيها إىل  3آالف
سنة قبل امليالد ،وعدته من جرائم احلرب.
خمبأة ستظهر!
يف السياق أيضا ،أبدى منسق شؤون مكافحة
اإلرهاب يف االحتاد األوروبي ،جيل دو كريشوف،
يف باريس قبل أيام ،اقتناعه بأن عددا كبريا
من القطع األثرية املسروقة خالل سيطرة تنظيم
داعش على أجزاء واسعة من سوريا والعراق ال
تزال خمبأة يف املنطقة بانتظار بيعها الحقا.
وقال دو كريشوف خالل مؤمتر صحايف« :لدي
سرق ال يزال خمزنا يف حميط
قناعة بأن الكثري مما ُ
سوريا والعراق بانتظار تراجع االهتمام لطرح هذه
القطع يف األسواق لدى (دور مزادات) كريستيز
أو سوذبيز يف غضون ست إىل سبع سنوات».
دو كريشوف ،الذي يؤكد أنه درس هذه املسألة
بصورة معمقة ،لفت إىل أن التصدي لتهريب
اآلثار مهمة صعبة ،ألن «كثريين ممن يشرتون
هذه القطع ال يدركون أنهم ميولون اإلرهاب».
وذكر أن الشخص الذي يشرتي قطعا أثرية
«يتكون لديه انطباع بأنه يسدي خدمة للبشرية
ّ
من خالل محاية قطعة رائعة من الدمار على يد
اهلمجيني».
يشار إىل أن قانون اآلثار يف العراق رقم 55
لسنة  ،2002كان قد جعل عقوبة اإلعدام ملن
يسرق اآلثار أو يؤذيها.
وسيطر التنظيم املتطرف على مدينة املوصل،
كربى مدن مشال العراق ومركز حمافظة نينوى،
يف هجوم شنه يف يونيو/متوز من عام ،2014
قبل أن يندحر منه بعد دخول القوات العراقية يف
يوليو/متوز من عام .2017

تدمر السورية (فرانس برس)

تدمر السورية (فرانس برس)

واحدة من القطع األثرية العراقية املستعادة بعد
سرقتها خالل االحتالل األمريكي للعراق

تدمر السورية (فرانس برس)

أحد األعمال العراقية املستعادة بعد سرقتها إثر
االحتالل األمريكي

عمل موزاييك يعتقد أنه من حلب ،عرض للبيع على فيسبوك
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صـحة وغـذاء

منها الضحك والغناء…  5طرق «سهلة» لرفع كفاءة الرئتني
تزود الرئتان اجلسم بأكسجني حيوي على
أساس حلظة بلحظة مع طرد نفايات ثاني أكسيد
الكربون على طول الطريق ،وبالنظر إىل مدى
أهمية هذه املهام ،فليس من املستغرب أن
تعاني صحة اجلسم ككل عندما تتطور مشاكل
الرئة املزمنة.

 .4الضحك والغناء
ً
أيضا
أي نشاط يؤثر على عضالت البطن يؤثر
على عمل الرئتني ،لذلك كل من الضحك
والغناء يؤثران على عمل الرئتني.

وترتبط وظيفة الرئة بكفاءة استخدام اجلسم
لألكسجني الذي يتلقاه ،بينما ميكن حتسني
قدرة الرئة ،ال ميكن حتسني وظيفتها .وهذا
يعين أن حتسني صحة الرئة يتعلق بتحسني
سعة الرئة.

ال يزيد الضحك فقط من سعة الرئة ولكنه ً
أيضا
يدفع اهلواء غري النقي للخروج من الرئتني حتى
ميكن دخول مزيد من اهلواء النقي .وباملثل،
يعمل الغناء على عضلة احلجاب احلاجز ،مما
ً
أيضا على زيادة سعة الرئة.
يساعد

ً
طرقا ملساعدة رئتيك على
توفر متارين الرئة
أن تصبح أكثر كفاءة يف إدارة تدفق اهلواء
ومستويات األكسجني ،وفيما يلي مخس طرق
سهلة لتحسني صحة الرئة حبسب ما جاء يف
تقرير ملوقع  The Powerful Patientاألمريكي.
وضع رجاء اجلداوي على جهاز التنفس الصناعي
بعد تدهور حالتها
 .1التنفس البطين
يستخدم التنفس الصحي احلجاب احلاجز ،وهو
عبارة عن ورقة عضلية على شكل قبة تقع بني
الصدر والبطن ،وجيب أن تساعد عضلة احلجاب
احلاجز الرئتني على االمتالء باهلواء عن طريق
حتريكها ألسفل ثم دفع اهلواء خارج الرئتني
ويعرف هذا التمرين باسم
أثناء حتركها ألعلىُ ،
التنفس البطين حيث يرتفع وينخفض البطن
مع كل نفس.
يف حني أن احلجاب احلاجز من املفرتض أن
يكون العضلة األساسية للتنفس ،فإن العديد
من األشخاص يطورون دون علم عادة استخدام
عضالت الرقبة والكتفني والظهر ،مما حيد
بشكل كبري من كمية اهلواء الذي يدخل ويرتك
الرئتني.
بدأت دراسة حبثية نشرت عام  2016يف جملة
علم العالج الطبيعي األمريكية ،يف مراقبة آثار
التنفس البطين على وظيفة اجلهاز التنفسي،
وقد أظهرت نتائج الدراسة حتسن ملحوظ يف
سعة الرئة ملن ميارسون التنفس البطين .ويف
الواقع ،يقوي التنفس البطين عضلة احلجاب
احلاجز ،ويساعد بدوره على عمل الرئتني
بشكل أكثر كفاءة.
للقيام بهذا التمرين ،عليك التنفس من بطنك،
ويساعد وضع يد على البطن وأخرى على الصدر
أثناء الشهيق والزفري يف القيام به بشكل
أفضل ،استنشق اهلواء من األنف ملدة ثانيتني
ثم أخرجه من خالل الشفاه ملدة ثانيتني .أثناء

الرئتني.

الزفري ،اضغط ألسفل على البطن للتأكد من
إشراك عضلة احلجاب احلاجز.
 .2التنفس بالشفاه
غالًبا ما تنتج حاالت الرئة املزمنة ،مثل التهاب
الشعب اهلوائية والربو ،من التهاب الشعب
اهلوائية امللتهبة اليت متنع اهلواء من الدوران
عرب الرئتني.
وعندما حيدث هذا ،يصبح اهلواء القديم
ً
حمجوزا يف الداخل مما جيعل من الصعب على
الرئتني امتصاص اهلواء اجلديد أو النقي
(واألكسجني).
تسبب هذه احلاالت الشعور بالضيق يف التنفس
معظم الوقت ،لكن تنفس الشفة املتعرجة جيرب
الشعب اهلوائية على البقاء مفتوحة لفرتة أطول
عند الزفري حتى ميكن طرد اهلواء القديم وميكن
امتصاص املزيد من اهلواء النقي.
من
من
أي
من

السهل القيام بتمارين الرئة عرب التنفس
الشفة وميكن القيام بها يف أي مكان ويف
وقت .يتضمن التمرين االستنشاق ببطء
خالل األنف والزفري من خالل الشفتني.

 .3متدد األضالع
تؤدي مترين األضالع إىل متدد األضالع أو
توسيعها ،مما يساعد الرئتني على استيعاب
أكرب قدر ممكن من اهلواء.
يتطلب هذا التمرين الرئوي أن تكون يف وضع
قائم ومستقيم مع وضع يديك على الوركني.
استنشق اهلواء ببطء حتى متتلئ رئتيك .احبس
أنفاسك ملدة  20ثانية أو ملدة طويلة ،ثم قم
بالزفري ببطء .اسرتخ ثم كرر التمرين ثالث
مرات أخرى.
تساعد متارين األضالع -بشكل منتظم -على
دخول املزيد من اهلواء إىل رئتيك والزفري
بشكل كامل حتى ال يرتاكم اهلواء الراكد يف

 .5زيادة النشاط اليومي

ميكن لزيادة مستوى نشاطك اليومي بشكل
عام أن يعمل على حتسني صحة الرئة ،وذلك
مثل املشي السريع أو ركوب الدراجة ،وهو
األمر الذي حيسن صحة القلب واملزاج العام.
أظهرت دراسة كندية على للشيخوخة فوائد
الستبدال  30دقيقة فقط من وقت الراحة يف
اليوم بأنشطة شاقة.
كان املشاركون يف الدراسة يعانون من ضعف
يف وظائف اجلهاز التنفسي بسبب حاالت
مثل الربو ومرض االنسداد الرئوي املزمن،
وقد أظهرت نتائج الدراسة زيادة ملحوظة يف
سعة الرئة ،مما مكن املشاركني من استنشاق
كميات أكرب من اهلواء وزفريها بشكل مستمر.

 3عالمات حتذيرية غري معتادة قد تكشف اإلصابة بسرطان الرئة
تشمل أعراض سرطان الرئة صعوبة التنفس
والصداع وآالم الصدر املستمرة .ولكن قد
يتعرض الفرد أيضا خلطر اإلصابة بالورم إذا
طور أيا من هذه العالمات غري العادية.
ويعد سرطان الرئة أحد أخطر أنواع السرطان
اليت يتم تشخيصها ،حيث يصعب حتديده عادة
حتى ينتشر إىل أجزاء أخرى من اجلسم .وقد
تكون عرضة خلطر اإلصابة باملرض إذا عانيت
من عالمات غري عادية :تورم يف الوجه أو الرقبة
أو حبة يف الصوت ،أو حتى تورم أصابعك.
وعندما يضغط الورم على الوريد الذي ينتقل
من الرأس إىل القلب ،فإنه يؤدي إىل التورم.
كما ميكن أن تكون حبة الصوت  -تغيري غري
طبيعي يف صوتك  -ناجتة عن سرطان الرئة،
وسببها ورم يف الصدر يضغط على احلبال
الصوتية.
ويف الوقت نفسه ،قد يؤدي املرض أيضا إىل
عارض يعرف باسم طقطقة األصابع.
وإذا كان اجلسم ال يتلقى ما يكفي من
األكسجني ،كنتيجة مباشرة لسرطان الرئة،
فقد يؤدي إىل تضخم أطراف األصابع واحنناء
األظافر إىل أسفل.
وكشف موقع  Express Healthأن «سرطان
الرئة ميكن أن يصيب جسم اإلنسان ،دون أن
يالحظه أحد ،حيث ال يعاني العديد من املرضى
يف البداية من أعراض».
وأوضح أن العالمة األكثر شيوعا للحالة هي
السعال املستمر ،الذي يزداد سوءا مبرور
الوقت ،ما يؤدي إىل سعال الدم أو البلغم
ّ
املصفر .وهناك عالمات أخرى أكثر غرابة
ينبغي مراقبتها ،مثل التورم يف الوجه أو
الرقبة .ويعد سرطان الرئة السبب الرئيسي

يف طقطقة األصابع ،ما يؤدي إىل تورمها.
وميكن أن يؤدي أيضا إىل التهابات متكررة
يف الصدر ،أو فقدان الوزن الشديد دون
أي سبب واضح .كما أبلغ بعض املرضى عن
اصفرار جلدهم وعيونهم.

مواد غذائية تساعد على
ختفيض الوزن
نشرت الدكتورة يلينا كالني ،خبرية التغذية
الروسية ،قائمة باملواد الغذائية اليت يساعد
تناوهلا يف الغداء والعشاء على ختفيض
الوزن.
وتشري اخلبرية ،إىل أنه من الضروري تناول
الطعام فقط عند الشعور باجلوع .ألن هذا مع
التغذية املتوازنة يساعد على التخلص من الوزن
الزائد واحلصول على الرشاقة املطلوبة.
وتنصح اخلبرية بتناول األمساك والدواجن
واللحوم واخلضروات والفواكه الطازجة
واجملففة واملكسرات والكربوهيدرات املعقدة
يف النهار .ألن األمساك تزود اجلسم بأمحاض
أوميغا 3-الدهنية املفيدة ،اليت حتسن حالة
اجللد والشعر ،وكذلك عملية التمثيل الغذائي.
وأما اللحوم فتحسن وظائف الدماغ ،وتزود
اجلسم بالعناصر والفيتامينات الضروريةـ
وميكن تناول املعكرونة املصنوعة من أنواع
القمح القاسية معها.
وأما يف املساء ،فإن أفضل طعام لراحة املعدة
هو السمك غري الدهين والدواجن واللحوم
واخلضروات الطازجة واملطبوخة .وميكن أيضا
تناول منتجات األلبان والبيض.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

Saturday 13 June 2020

12

ƒchOƒ°S

4
9

6
5

1

1

8

9

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

5

8

3

8

9

6

2

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1
2

4
9

4

7

2

9

6

4

5

4
3

5

7

8

3

7

3

1

9

4
5

8

9
1

3

6

8
7

7

6

3

``g 1438 ¿ÉÑ©°T 12 ``` 2017 QÉjCG 8 ÚæK’G ``` πÑ≤à°ùŸG

(§°Sh iƒà°ùe)

1

12

27 صفحة

2020  حـزيران13 الـسبت

¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYEG

AL - MUSTAQBAL – Monday May 8 - 2017

(Ö©°U iƒà°ùe)

3

á«∏`` ` ` ` تــسلية
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `°ùJ
ƒchOƒ°S

1

3

2

6

6

8

1

4

9

5

7

5

9

8
9
10

√òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG º°ù≤e
É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–
q
§N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9 ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG
.…OƒªYh »≤aCG

º¡°Sh IQƒ°U

11

:Ék jOƒªY *

äÉeƒ∏©e

:Ék «≤aCG *

.πMGQ …ô°üe êôﬂ ` 1
á∏FÉY ` ` Ék jôW íÑ°UCG ` ` ódGh ` ` 2

ÖMÉ°U πMGQ …ô°üe πã‡ ` ` 2

.á«cÒeCG á∏ã‡ ` ` 3

áª°UÉY ` ` á«cÒeCG áª°UÉY ` ` 3

.ΩCÉ°ùf ` ` »HôM ñhQÉ°U ` ` 5

.Üô£°VG ` ` ™Ñàj ` ` 4

™jOƒd á«æZCG ` ` ¬MÓ°S ôNBG ` ` 7

.¬∏≤Y ó≤Øj ` ` ¤EG ô¶ædG ΩGOCG ` ` 6

.¿GRhC’G øe ` ` Öë°SG ` ` 8

.∫GõZ ` ` ¿É°ùfEG πc ¬∏ªëj ` ` 8

.á«HôY á«eÓYEG ` ` 1

.πMGQ …Qƒc ¢ù«FQ

:ô°û«eÉgƒ«f O
IóëàŸG äÉj’ƒdG ióMEG
»°ù∏WC’G ≈∏Y á«cÒeC’G
,»bô°ûdG ∫Éª°ûdG ‘
,2ºc 24,097
É¡àª°UÉY .¿959,000
É¡jhôj .QOƒµfƒc
.∑ÉÁôe
***
:∑Qƒjƒ«f O
IóëàŸG äÉj’ƒdG ióMG
»°ù∏WC’G ÚH á«cÒeC’G
,iÈµdG äGÒëÑdGh
,2ºc 128,401
.¿20,200,000
øe ,ÊÉÑdCG É¡àª°UÉY
,ƒ∏ØH ,∑Qƒjƒ«f É¡fóe
,Î°ù°ûJhQ ,õdƒa GôZÉ«f
É¡jhôj .RƒcGÒ°S
∫ÓJ .∑hÉgƒeh ø°Sóg
ô°ûàæJh äÉHÉ¨dG Égƒ°ùµJ
äGƒæb .äGÒëÑdG É¡«a
»JÒëH §HôJ áMÓe
ø°Só¡dÉH ƒjQÉàfhCGh ÉjQG
äÉ©eÉL .»°ù∏WC’Gh
.IójóY

.IQƒ°üdG

.¢SGO ` ` ™ÑàJ ` ` 4

.á«HhQhCG

.á«fÉæÑd á∏ãªŸ ∫hC’G º°S’G ` ` 6

.»≤°S ` ` πNóe ` ` 5

.‘É°üdG

.π≤Y ` ` 7

.´QÉ°üj ` ` ÖZôf ` ` 9

‘ OGƒ°S ` ` ƒjQÉàfhG áª°UÉY ` ` 9

.á«Ø°ûc

.∞µdÉH Üô°V ` ` ôëH ` ` 10

áæjóe É¡H á«fÉæÑd Ió∏H ` ` 10

.IôØ°üdG

øe ™ªL ` ` áeÉY äÉMÉ°S ` ` 11

»°UÈb …Qƒ£°SG ¿Éæa ` ` 11

k Éã“ âëf
.Üô°S ` ¬H ΩôZCGh ’

.¢SÉædG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

á¶MÓŸG ábO

G

…

ä

¥

G

´

O

¿

G

±

G

Ω

´

G

¢U

ì

G

Ü

`g

∫

∫

∑

O

¿

∫

ì

I

O

G

´

h

¿

`g

¿

G

h

O

¢S

G

´

I

ä

G

ê

´

∫

¥

…

Æ

Ω

`g

…

∫

G

h

I

´

ä

ç

∑

∫

G

±

•

G

¿

…

Ω

G

∑

`g

¿

h

O

`g

…

Ω

Ω

∫

Ω

O

O

…

Q

ä

G

∫

R

`g

¢S

h

…

¢S

Ω

´

G

I

h

∫

G

´

G

G

∫

Q

ê

∫

P

…

∫

…

¿

ì

…

G

ä

`g

±

…

G

G

á«≤jôaCG áª°UÉY :±hôM á°ùªN øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *
∂dÉØWG

GPG

¿EÉa

øeõ∏d

∫ƒ≤J Ée

âæc

¬HÉë°UG

ájG

¬Lh

ójôJ ’

¬fhó¡j

á«ªgG

∂ãjóM

¿G

IOÉY

‘

º¡«dG

™ª°ùj

áYÉ°S

¬JÉ«M

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH
º¡°Sh IQƒ°U

(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

1
3
2
6
8
7
4
9
5

8
9
5
4
1
2
3
6
7

7
4
6
3
9
5
2
1
8

4
7
3
8
5
1
9
2
6

5
2
9
7
4
6
1
8
3

6
1
8
2
3
9
7
5
4

2
8
7
1
6
4
5
3
9

3
5
4
9
2
8
6
7
1

9
6
1
5
7
3
8
4
2

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

2
6
8
1
7
4
3
9
5

9
1
5
2
3
6
7
4
8

3
7
4
9
8
5
1
2
6

7
8
3
4
5
9
6
1
2

6
5
1
7
2
3
4
8
9

4
2
9
6
1
8
5
7
3

8
9
6
3
4
7
2
5
1

5
4
2
8
6
1
9
3
7

1
3
7
5
9
2
8
6
4

ÉeóæY

óYÉ≤àj
πLôdG

πª©dG øY
’h

Oƒ©j

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG
:Ék «≤aCG *

5 ,∂ª°S ` ` ÜCGQ ` ` 4 ,…G ` ` ¿ÉÑb ` ` 3 ,ÓÑ«d’ ` ` 2 ,ΩGõb’G ` ` 1

,ƒæjQÉe ¿É°S ` ` 7 ,∫O ` ` ºµHOG ` ` ÜO ` ` 6 ,Éµj’ ` ` ¿hôÁ ` `
.…QOG â°ùd ` ` 11 ,Qƒe ôLhQ ` ` 10 ,ÉK ` ` 9 ,Òd ` ` ¿ƒf ` ` 8
:Ék jOƒªY *

` ` 5 ,ΩCGh ` ` Úb ` ` 4 ,ôH’G ` ` 3 ,ÉeÉH’G ` ` 2 ,¢Sójô≤dG ` ` 1

Úc πµjÉe ` ` 7 ,¢SƒJhôH ` ` Ω’G ` ` 6 ,∫Q ` ` ¿Góæ°S ` ` ÜR

11 ,Qƒãj ` ` óc ` ` 10 ,óM ` ` ∫h ` ` 9 ,Gôa ` ` øeG ` ` 8 ,âL ` `

.…QGÈdG ` `

á©FÉ°†dG áª∏µdG

‹É¨æÑdG

≥HÉ°ùdG Oó©dG ∫ƒ∏M

Page 27

Page 28

Saturday 13 June 2020

2020  حـزيران13 الـسبت

28 صفحة

NEWS

Government’s $150K in- JobKeeper review could Abbott vows his pubstant asset write-off scheme see further changes
lic service will go on
extended until end of year

Millions of small businesses are expected to benefit from the extended scheme. Picture: iStockSource:istock

Millions of Australian businesses that have faced a
“very tough” time during
the coronavirus crisis will
get a $300 million helping
hand.
The Federal Government’s
$150,000 instant asset
write-off scheme will be
extended until the end of
2020 – and millions of
businesses are set to benefit.
Treasurer Josh Frydenberg confirmed the program will now last a further six months, until
December 31, at a cost of
$300 million.
It is expected to help
around 3.5 million Aussie
businesses.
“(They) will be able to go
and buy equipment or machinery, other materials
for their business – up to
$150,000 – and write it off
straight away,” Mr Frydenberg told Sky News today.
“They can buy a pizza
oven, they can buy a coffee machine, they can buy
a new truck, a new tractor
– they can buy new materials for their business.”
He said the tax incentive,
which came into effect in
March, would help businesses recover from the
devastating
COVID-19
outbreak.
“For a number of businesses it is very tough,
but businesses aren’t just
looking at today, they’re
looking at tomorrow,” he
said.
WHAT IS THE INSTANT
ASSET WRITE-OFF?
According to the Australian Taxation Office, the
policy allows eligible busi-

nesses to claim an immediate deduction for the
business portion of the
cost of an asset – for example, a truck for a delivery business or a tractor
for a farming business – in
the year the asset is first
used, or installed ready
for use.
It an be used for multiple
assets as long as the cost
of each individual asset
is less than the relevant
threshold of new and second-hand assets.
In March, the government
expanded the scheme to
soften the blow of the coronavirus pandemic.
Previously, it allowed businesses making $50 million
per year to write off purchases up to $30,000, but
it was extended to businesses making $500 million per year and purchases worth up to $150,000.
Those rules were supposed to end on July 1 this
year, but will now remain
until the end of 2020.
In a nutshell, it means
owners can deduct the
total amount of eligible
purchases up to that
$150,000 threshold from
their tax total during the
financial year the items
were bought.
It can also be used by businesses multiple times.
The news comes days
after Mr Frydenberg confirmed Australia had entered its first recession
in almost three decades,
after the economy shrank
0.3 per cent in the March
quarter with a significantly
larger fall expected in the
current June quarter.

Treasurer Josh Frydenberg says a review of the
JobKeeper scheme will
look at ways to improve
it, amid speculation more
workers could be moved
off the payment.
Treasurer Josh Frydenberg has signalled further changes to the JobKeeper wage subsidy
scheme will likely be
made in late July after a
review.
Speculation is mounting
the Morrison government
will cut out individual
sectors from JobKeeper
after announcing childcare workers would be
removed on July 20.
Mr Frydenberg will announce the findings of
Treasury’s review of
wage subsidies on July
23 alongside a financial
update.
“It is in place, legislated
to September. We will
be looking to see how to
strengthen and improve
that program,” he told
reporters on Tuesday.
Mr Frydenberg pointed to
Treasury’s forecast that
850,000 people could
return to work when
stage three of eased coronavirus restrictions are
rolled out in July.
Prime Minister Scott Morrison last week guaranteed the program would
continue for the full legislated period, days before it was announced
one sector would be cut
off early.
Deputy Labor leader
Richard Marles took aim
at the government for removing childcare staff.
“That’s a complete
breach of faith,” he told
Sky News.
Childcare workers will
receive transitional payments, which the government argues are only
slightly less than wage
subsidies.
Treasury and the tax office’s bungled JobKeeper prediction will be in
sharp focus at a Senate

hearing on Tuesday.
Finance Minister Mathias
Cormann, Treasury boss
Steven Kennedy and
Australian Taxation Office commissioner Chris
Jordan will face the coronavirus response committee.
The federal government
originally predicted the
$1500 fortnightly payments would cost $130
billion and cover more
than six million workers.
But it was later revealed
three million fewer employees were part of
the scheme, forcing the
projection to be revised
down to $70 billion.
The ATO and Treasury
blamed the massive
miscalculation on businesses making errors on
JobKeeper application
forms.
Coronavirus cases have
remained low across
Australia, with new infections in single digits
again on Monday.
There have been 102
coronavirus deaths in
Australia, with fewer
than 460 active cases of
the disease nationally.
GPs are calling for a
place on the Australian
Health Protection Principal Committee, alongside national and state
chief health officers.
The Royal Australian
College of General Practitioners president Harry
Nespolon said the move
would ease concerns
about testing criteria information and personal
protective equipment.
“Having an RACGP representative on the Australian Health Protection
Principal
Committee
would make a significant
difference,” Dr Nespolon
said in a submission to
the coronavirus Senate
committee.
“GPs should also be
provided with information such as government
modelling and local epidemiological data.”

A number of former federal and state politicians
and party officials are
receiving Queen’s Birthday honours, including
Tony Abbott and Bronwyn
Bishop.
Former prime minister
Tony Abbott and a suite
of long-serving coalition
politicians are joining the
ranks of the nation’s most
honoured citizens.
Mr Abbott - a staunch monarchist - is one of three appointments as Companion
(AC) of the Order of Australia in the Queen’s Birthday
Honours List on Monday.
The 25-year parliamentary
veteran, who lost his seat
of Warringah at the 2019
election, receives the nation’s top honour for eminent service to the people
and parliament of Australia
and significant contributions to trade, border control, and to the indigenous
community.
Mr Abbott said he “could
not have done anything in
life without the members
and supporters of the Liberal Party” and he wanted
to recognise and thank
them.
“This award doesn’t mark
the end of my public service, it’s just that it now
takes a different form, and
I wear a number of different uniforms to do it,” he
said.
Mr Abbott became prime
minister in 2013 after
campaigning heavily on
a promise to “stop the
boats”.
His policies of turning
around asylum seeker
boats and keeping refugees in offshore detention
attracted strong criticism,
but have also been hailed
as saving thousands of
lives.
He drew attention to indigenous matters through
routinely spending time in
remote communities and
was Malcolm Turnbull’s
special envoy on indigenous affairs after being
ousted as leader.
The woman Mr Abbott
once described himself as
a “political love child” of
- Bronwyn Bishop - also
enters the Order of Aus-

tralia, appointed an officer
(AO).
Mrs Bishop was in parliament for 29 years, first as
a senator before switching to the lower house in
1994 amid speculation
she was chasing the party’s leadership.
Mr Abbott appointed her
speaker in 2013 but she
was forced to resign two
years later after chartering
a $5000 helicopter from
Melbourne to Geelong for
a Liberal fundraiser.
Her citation notes she
gave distinguished service to parliament and to
women in politics.
“When I started out there
really were hardly any
women at all in politics,”
she told AAP.
“I really set out to make
sure that I could help other women see that women
could do it.”
However, she opposes
the idea of quotas, saying they “make women
second-class citizens”,
and is sceptical of moves
by other Liberal women to
establish a fighting fund
to help the campaigns of
female candidates.
Former attorney-general
Philip Ruddock is also
appointed an AO, as is
veteran Nationals senator Ron Boswell and former Liberal premiers Mike
Baird from NSW and Denis
Napthine from Victoria.
Former Queensland Nationals MP Bruce Scott
has been appointed a
Member (AM) of the Order
of Australia.
There are also several
Liberal Party officials
receiving honours, including former honorary
treasurer Andrew Burnes
whose travel company
Helloworld was embroiled
in a political expenses
scandal.
From the other side of
politics, NSW Labor veterans John Della Bosca and
Graham Richardson also
receive AOs.
Former independent MP
Tony Windsor, who held
the balance of power in
Julia Gillard’s minority
parliament, has been appointed an AM.
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JobKeeper: ‘Kill clause’ allows PM to NSW to ease further virus restrictions
cut off payments early
The NSW government has Ms Berejiklian said she ment.
announced that more re- will “absolutely” ensure Asked whether the state

Finance Minister Mathias
Cormann has refused to
guarantee more workers
won’t be kicked off JobKeeper as a Senate hearing turned fiery.
Finance Minister Mathias
Cormann has refused to
offer a guarantee that more
workers will not be kicked
off JobKeeper before the
official expiry date and
says there’s a “kill clause”
in the legislation that allows it.
Despite the Prime Minister
offering a guarantee that
JobKeeper will last until
the end of September on
Friday, 120,000 childcare
workers will no longer
secure the wage subsidy
from June under new
changes.
The changes were allowed
under the legislation because it grants broad powers to the Morrison Government to withdraw the
JobKeeper payments.
For example, the legislation clearly states: “An
entitlement to JobKeeper
payment under this Part
may be cancelled, revoked,
terminated, varied or made
subject to conditions by or
under later legislation.”
During a fiery Senate hearing into COVID-19 in Canberra om tuesday, Senator
Cormann was grilled over
the decision to kick childcare workers off the wage
subsidy under a transition
package announced on
Monday.
“This guarantee that JobKeeper will be there and
people can count on it,
that isn’t really a guarantee

Mathias Cormann faced a grilling
in the Senate hearing. Picture: AAP
Image/Lukas CochSource:AAP

at all is it,’’ Labor Senator
Katy Gallagher asked.
Senator Cormann responded by saying he
“completely disagreed
with that”.
“JobKeeper will be there,’’
he said.
Senator Gallagher said
that wasn’t the case if
120,000 childcare workers had just lost access to
JobKeeper.
“What are they counting
on?’’she asked. “Will you
rule out other sectors losing JobKeeper?”
In response, Senator Cormann offered no guarantees.
“Well, again we have not
made any decisions in
relation to any other sectors. I am not aware of any
sectors being in scope.
But I qualify that by saying I am not aware at this
point … of the findings and
recommendations of the
Treasury review,’’ he said.
“I won’t rule out adjustments at the end of a review. The Labor Party has
called for adjustments.
You’ve asked for casuals
who don’t ordinarily earn
$1500 to have their pay
adjusted downwards. So

don’t tell me you haven’t
recommended any adjustments, you have.”
Childcare centres will not
be left with nothing however, they will secure a
transitional payment of
25 per cent of pre-COVID
levels of revenue.
This is likely to be worth
less than JobKeeper but
is more flexible because it
allows centres to use the
money to pay for casuals
who were previously not
eligible for JobKeeper,
particularly those working in after school hours
care.
But he hinted the most
likely future reform is
consideration of casuals
who are paid more under
the flat rate $1500 JobKeeper payment than they
previously earned, noting
the Labor Party has also
called for this reform.
“There may well be some
further adjustments at the
edges,’’ he said.
“Does that mean more
people are going to get
kicked off JobKeeper,’’
Senator Gallagher asked.
“Is that code?”
On Friday, the Prime Minister told reporters that
JobKeeper would not end
early.
“The six months provision of JobKeeper has
been set out in legislation
and people can count on
that,’’ he said.
Mr Morrison was then
asked by a reporter: “You
can guarantee that? That
will be there until the end
of September?”
“Yes,’’ he replied.

Three in four hold anti-Aboriginal bias

A new survey has revealed
the shocking invisible barrier faced by indigenous
people, with three in four
people holding an unconscious racial bias against
them.
Three out of four Australians hold a racial bias
against indigenous Austra-

lians.
No matter their age, gender, job, religion, education
level or income - the majority of people on average
held an unconscious negative view.
The findings from an Australian National University
study released on Tuesday

revealed an invisible barrier, author Siddharth Shirodkar says.
“It was certainly shocking
... but it also wasn’t necessarily surprising,” he told
AAP.
“It says something, not so
much about indigenous
people, it says something

strictions will be eased but one eager group is in
for a disappointment.
NSW eased further restrictions on wednesday, with
rules on outdoor sports to
be lifted from next month.
Sports teams will be allowed to resume competition from July 1. Outdoor sports are currently
restricted to 10 people
or less – which includes
players, officials and
spectators.
The State Government has
already announced that
children’s sport competitions can return from July
1.
But Premier Gladys Berejiklian said footy fans
will be in for a disappointment.
Asked whether the state
will see fans at the footy
this weekend, Premier
Gladys Berejiklian said:
“Not this weekend, no.”
“The use of corporate
boxes and the like is the
first stage of engagement,
but please know we look
forward to further easing
restrictions, and to bringing some level of normality back to our lives,” she
told the Nine Network on
wednesday morning.
Globally, there have been
more than 7.2 million
known coronavirus infections, with a global death
toll of 409,617.
In Australia there have
been 7267 cases, with
3114 in NSW, 1062 in
Queensland, 1687 in Victoria, 440 in South Australia, 599 in Western Australia, 228 in Tasmania, 108
in the ACT and 29 in the
NT.

no further protests take
place.
“As you saw we were the
only State Government
that actually took the protests to court to have it
deemed illegal,” she said
on wednesday morning.
“Unfortunately, the Court
of Appeal overturned the
initial decision.
“In any issue, health orders are there for a reason and it is only because
we’ve stuck to them that
we’ve done so well. If we’d
all abandoned that and
hadn’t stuck together, we
wouldn’t be in the position
we are.”
NSW is set to ease further
restrictions, with rules on
outdoor sports to be lifted
from next month.
Sports teams will be allowed to resume competition from July 1, Sports
Minister Geoff Lee announced on wednesday
morning on 2GB.
Outdoor sports are currently restricted to 10
people or less – which
includes players, officials
and spectators.
Under the new rules, spectators will not be permitted
to gather in stands, and
food and drink venues can
open for 50 people. Contact details of people entering premises will also
need to be kept.
The State Government had
already announced that
children’s sport competitions could return from
July 1.
Premier Gladys Berejiklian
said further details would
be announced later, but
confirmed that footy fans
are in for a disappoint-

more about the rest of us.”
Men were more biased than
women against First Australians.
Western Australians and
Queenslanders showed
higher levels of unconscious prejudice, while
people in the Northern
Territory and ACT showed
less.
People who identified them-

selves as “strongly left
wing” still showed signs of
negative views against Aboriginal people, while those
who put themselves on the
right-wing side displayed
higher levels of bias.
Australians showed the
same level of bias against
Aboriginals as people held
against African Americans
in the United States.

will see fans at the footy
this weekend, Premier
Gladys Berejiklian said:
“Not this weekend, no.”
“The use of corporate
boxes and the like is the
first stage of engagement,
but please know we look
forward to further easing
restrictions, and to bringing some level of normality back to our lives,” she
told the Nine Network on
wednesday morning.
The Queensland Government has been slammed
after denying that the
state’s border closure is
creating financial hardship for businesses.
“This is about arrogance,”
said Today host Karl Stefanovic on wednesday
morning. “I’ve never seen
this before from a public
official. It defies belief to
me, and more importantly
reality.”
“This is just arguing
against the absolutely
bloody obvious, and what
is really concerning is not
just that arrogance, but the
Queensland government
listening to the people,”
added Queensland senator Matt Canavan.
A group of business owners and individuals are
challenging Queensland’s
border closure in the High
Court, arguing the measure is “irrational” and
causing them financial
harm.
Six plaintiffs have accused
the government of implementing discriminatory
and unnecessary policies
to limit the spread of the
virus.
Sydney barrister Guy
Reynolds SC, who is representing the group, said
the border closure was
“irrational” and had possibly been made for an “improper purpose”.
But the Palaszczuk government has denied the
border closure is creating
financial hardship, saying
health risks assoc¬iated
with COVID-19 are a
substantial threat to the
safety of the state and its
people.
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Record wave of terrorists to be set free from Australian prisons in 2020 Ruby Princess deemed

ton told A Current Affair
that keeping tabs on the
terrorists once they leave
prison won’t be easy.
“If they’re not subject to
parole we have very little
legal capacity to be able to
see what’s going on and to
keep them safe,” he said.
Under the Commonwealth
Criminal Code, courts have
Abdul Nacer Benbrika will be released in November. Picture: the power to order terrorABCSource:Supplied
ists watched after their
sentence has finished for
a further three years after.
But authorities have found
they are hard to obtain as
it’s difficult to prove intent.
Mr Barton said the enforcement of these orders
“sucks a lot of money,
that suck resources and it
Bilal Khazal will also be released this year.Source:News Limited
only takes a small gap for
A fifth of Australia’s which took down Benbri- them (the terrorist) to fit
locked-up terrorists will ka, told A Current Affair he through.”
be released from prison has doubts as to whether Judge Antony Whealy,
this year. It’s feared they the jailed terrorist no long
haven’t been reformed be- poses a threat.
hind bars.A record number “When he was put inside,
of convicted terrorists will he had very strong convicbe released from Austra- tions,” he said. “It would,
lian jails in 2020 and ex- in my view, to be swayed Scott Morrison has declared
perts fear they may not be or turned, take a lot for there was “no slavery in
reformed.
that.”
Australia” sparking claims
This year will see 11 con- “We’re not talking about he doesn’t know his counvicted terrorists released an everyday crime, we’re try’s history.
from NSW and Victorian talking about a person who Australians rally to support
jails.
was convicted for plan- Black Lives Matter moveThat is over a fifth of the ning a terrorist attack and ment in nationwide protests
54 people who were be- for conspiring with others Aussies have gathered
hind bars for terrorism of- within Australia.”
across the nation to show
fences in Australia at the He previously told 2GB, support for the Black Lives
start of the year.
he has received informa- Matter movement.
They include Abdul Nacer tion that Benbrika hasn’t Scott Morrison’s declaration
Benbrika, the Algerian- changed his radical be- that there was “no slavery
born radical preacher at liefs, hence the reason his in Australia” has sparked
the centre of the 2005 parole was knocked back claims he doesn’t know the
Pendennis plot, which saw on multiple occasions.
history of the country he
conspirators plan to attack “There’s been information leads.
targets in Sydney and Mel- filtering to me from those As the history wars over
bourne.
that are connected into Black Lives Matter protests
The plotters stockpiled the prison systems that he intensify around the globe,
precursor
¬explosive hasn’t moved away from the Prime Minister has
chemicals, scouted ¬tar- his beliefs,” he said.
called for future protesters
gets and acquired ammu- Also to be released this in Australia to be charged
nition.
year is Bilal Khazal, a one- for breaching COVID-19
Benbrika was infamously time confidant of Osama health orders.
overheard in police wire bin Laden.
Defending British explorer
taps exhorting his follow- The former Qantas bag- Captain Cook’s record in
ers to do “maximum dam- gage handler and al-Qae- Australia amid activists’ call
age’’ in their attacks.
da supporter from Sydney for historical statues to be
He is due for release on was developing a terrorist defaced and removed he
¬November 4, having been DIY handbook and was said Australia’s record was
repeatedly denied parole. sentenced to 12 years in better than many countries
Peter Moroney, who was 2008.
at the time.
involved in the squad Terrorism expert Greg Bar- “Well, when you’re talking

now retired, sentenced
nine of the so-called Pendennis terror conspirators
to lengthy jail terms in
2009 in what was the longest and most ¬expensive
criminal trial conducted in
Australia.
Mr Whealy told The Australian when the time came,
there would be “a powerful argument’’ for keeping
some of the more extreme
offenders in jail, such was
their commitment to extremist ideology.
“I’m speculating but I think
there will be a powerful argument that a number of
those men will not have
renounced their fanaticism and will pose a threat
to the community,’’ he told
The Australian.
“I am pessimistic. It will be
a tough task for the court
to make a decision.’’

Scott Morrison claims ‘no slavery
in Australia,’ sparking backlash
about Captain James Cook,
in his time he was one of the
most enlightened persons
on these issues you could
imagine,’’ he told 2GB radio.
“I mean, Australia when it
was founded as a settlement, as New South Wales,
was on the basis that there’d
be no slavery.
“And while slave ships continued to travel around the
world, when Australia was
established yes, sure, it was
a pretty brutal settlement.
My forefathers and foremothers were on the First
and Second Fleets. It was a
pretty brutal place, but there
was no slavery in Australia.”
Captain James Cook was
murdered in Hawaii in 1779
when relations between his
crew and islanders soured.
After the theft of a longboat,
Cook attempted to kidnap
Kalani’opu’u, the ruling
chief. During the ensuing
fight he was fatally stabbed.
The islanders treated his
body as a chief, carefully
cleaning his bones for preservation as religious icons.

low-risk without info
A special inquiry into the
Ruby Princess saga heard
from NSW Health senior
medical officer Dr Sean Tobin
who was part of the team who
deemed the ship low-risk.
A NSW Health medical officer
deemed the Ruby Princess
cruise ship low-risk mainly
because no passengers had
been to countries with worrying COVID-19 outbreaks, an
inquiry has heard.
NSW Health communicable
disease senior medical officer Dr Sean Tobin was one of
several public health experts
who gave the ill-fated cruise
ship permission via email to
disembark at Circular Quay
on the afternoon of March
18.
The Special Commission of
Inquiry into the Ruby Princess on Tuesday heard that
Dr Tobin had acknowledged
the “fair number of passengers and crew presented with
respiratory systems” when
deciding on the low-risk rating.
But counsel assisting Richard Beasley SC noted Dr
Tobin had only seen the
Ruby Princess’ pre-arrival
risk assessment form and
not the acute respiratory disease logs.
The pre-arrival form stated
2.7 per cent of passengers
or crew had presented with
respiratory illness but only
0.94 per cent had influenzalike illness, which met the
state’s low-risk criteria of under one per cent.
Mr Beasley asked Dr Tobin
if consideration was given
to treat the 0.94 per cent by
rounding it up to one as a
precaution.
Dr Tobin - also the state’s
chief human biosecurity officer - said he didn’t believe
“the one per cent was a hard
and fast rule”, the inquiry
heard.
He also confirmed he was
not aware of an upward trajectory being reported on
the ship as he had not been
shown the acute respiratory
disease logs which indicated
daily increases of influenzalike illness or acute respiratory illness from March 15.
He confirmed it could have
“possibly” been helpful to
see the report before making
his assessment but added

those involved hadn’t discussed disease trajectory as
part of their decision-making
process.
No “high-risk passengers
and crew” was the major
motivator for Dr Tobin’s decision.
“You’ve said the most significant factor was the absence
of passengers and crew who
had travelled through China,
South Korea, Iran or Italy in
the last 14 days before embarkation,” Mr Beasley read
from Dr Tobin’s statement.
Commissioner Bret Walker
SC said he thought it was “a
bit odd” that clinical judgements were being made
without the authorities having seen individual patient
records.
“There were a number of key
factors we were considering,” Dr Tobin replied.
“I didn’t see anything in this
that would suggest that I
should look at the ARD log in
more detail.”
Mr Beasley later told the
hearing Dr Tobin now believed the ship should have
been classified as a medium
risk.
But the counsel assisting
said he believed it should
be high-risk status considering there were 104 “suspect
cases” on board.
Mr Walker agreed with the
potential high-risk status and
asked why people would be
left off the ship before test
results were revealed.
“With the benefit of hindsight
we may have done things
differently but I think one of
the things that was weighing
on our mind was the impact
on those couple of thousand
passengers,” the senior
medical officer said.
Dr Tobin told the inquiry earlier he was part of a panel
that initially discussed the
health and risk assessments
of cruise ship entry into NSW
and was also involved in providing insight on the states’
draft cruise ship protocol
document.
The special commission of
inquiry will continue with Dr
Tobin.
The Ruby Princess has been
linked to more than 20 coronavirus deaths and 600 infections across Australia including a cluster in Tasmania.
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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

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

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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