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تعيني  3قضاة يف هيئة التفتيش القضائي ..واجتاه أمريكي لشمول «قانون املاغنتسكي» لبنان ملالحقة املتهمني بالفساد الذين أوصلوا البالد اىل االنهيار املالي

دياب :التـسويات السياسية على حـساب الدولة واملـؤسسات أوصـلتنا اىل قعر اهلاوية
توجهنا للتدقيق يف حسابات مصرف لبنان والتدقيق اجلنائي سيتوسـّع اىل بقية مؤسسات الدولة

عقد جملس الوزراء جلسته،
امس االول اخلميس ،يف
السرايا احلكومية برئاسة
الوزراء
جملس
رئيس
دياب
حسان
الدكتور
وحضور الوزراء ،حيث أقرت
تعيني  3مفتشني لدى
هيئة التفتيش القضائي
جتديد
على
ووافقت
التعاقد مع أطباء مراقبني
يف وزارة الصحة.
بعد اجللسة ،تلت وزيرة
اإلعالم الدكتورة منال
عبد الصمد جند املقررات
«يف
اآلتية:
الرمسية
مستهل اجللسة ،قال دولة
الرئيس :مع كل خطوة
تقدم عليها احلكومة ،تزداد
احلمالت عليها .طبعا،
حنن نرحب باالنتقاد البناء
ألننا مقتنعون بأن النقد
املوضوعي يصوب عملنا
ويفيدنا ،لكن من املؤسف

االنهيار ،السلطة هي اليت
أخطأت.

الدكتور حسان دياب مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف السراي
أن احلمالت على احلكومة
ال تستند إىل منطق النقد
املوضوعي.
أضاف الرئيس :الناس
يدركون جيدا أن التسويات
كانت
اليت
السياسية
حتصل على حساب الدولة

واملؤسسات ،هي اليت
تسببت بوصول البلد إىل
قعر اهلاوية .هناك دائما
خلط بني الدولة وبني
السلطة .وكلما أخطأت
السلطة تتحمل الدولة
وزر أخطاء السلطة ،مع أن

 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

الضحية األوىل لكل األخطاء
مبفهومها
الدولة
هي
احلقيقي».
ثم قال دولة الرئيس:
ليست الدولة هي اليت
أخطأت بالسياسات املالية
اليت أوصلت البلد إىل

عرضت
حكومية

إعالم
وسائل
صينية لقطات

من خمترب يف ووهان يف

رحبت قربص ،أمس األول
اخلميس ،بقرار الواليات

التفاصيل على الصفحة 21

األسد خالل لقاء باقري :االتفاقية العسكرية
جتسد مستوى العالقات الثنائية
التفاصيل على الصفحة 21

«املعارضة اإلسرائيلية» :االحتجاجات بسبب تباطؤ
االقتصاد قد تتحول إىل عنف
التفاصيل على الصفحة 21

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

التتمة على الصفحة 21

قربص ترحب بـ «قرار
أمريكي» أثار غضب تركيا

املتحدة منحها متويال إلجراء

التتمة على الصفحة 21

حتقيق يؤكد الصلة بني أكرب تفشيني لفريوس
كورونا يف فيكتوريا

وتابع :احلكومة التزمت مبا
جاء يف بيانها الوزاري،

لقطات من خمترب ووهان «لدحض
الشكوك» حول تسرب كورونا منه

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

أضاف :لذلك ،توجهنا إىل
التدقيق حبسابات مصرف
لبنان والتدقيق اجلنائي
ضمنا كمحطة أوىل ،وأنا
مع توسيع هذا التدقيق
ليشمل كل مؤسسات
الدولة .أساسا ،التدقيق
يف مصرف لبنان سيفتح
تلقائيا نوافذ وأبوابا باجتاه
بقية مؤسسات الدولة،
وبالتالي ،سيؤدي إىل
توسيع دائرة املؤسسات
اليت يشملها التدقيق .هذه
نقطة أساسية يف عملية
اإلصالح ،واحلكومة ماضية
خبطواتها اإلصالحية ،رغم
حماوالت تهشيم صورة
هذه اإلصالحات.

كامل
جدول
ولدينا
انتهت
اليت
بامللفات
وبامللفات الباقية ومواعيد
إجنازها .وحنن جاهزون

لنشرح بالتفصيل لكل من
لديه رغبة مبعرفة احلقيقة،
ألننا نطمح إىل حلول

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
Service NSW for Granville
Ratepayers regularly tell me that a Service NSW
Centre would make it so much easier for them to
go about their business and make transactions
with the State Government. At the moment,
residents in Merrylands and Granville are
required to travel to Parramatta or Auburn.
We have identiﬁed a space for a Service
NSW Centre if Council proceeds with its
potential relocation to Granville. The proposal
to relocate to Granville, which is currently
subject to a feasibility study, would streamline
Council’s operations and bring around 600
staff into the one location on Memorial Drive.
The Centre would be conveniently located
on a street next to the train station and there
would be parking available.
We want to help the NSW Government provide
another Service NSW Centre for residents and
limit any unnecessary red tape that may delay

Guildford Public School
gets crossing
I’m delighted to announce that a new pedestrian
crossing will be installed for Guildford Public
School in Sydney’s west after Cumberland City
Council progressed the safety measure at a trafﬁc
committee meeting. This all thanks to terriﬁc
advocacy from year 6 students at the primary
school who want to improve safety for their
school community.

Students left to right: Mohamad Elomran and Akram Omar
Christopher Haberecht (Principal) and Steve Christou (Mayor)

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

this commitment becoming a reality. As a result,
Council is offering to provide a space for a
Service NSW Centre in the new administration
building for Granville if Council opts to centralise
its operations. In February last year, Service NSW
issued a press release stating that its footprint
will expand across Sydney with 10 new Service
Centres and Merrylands was included as one of
the 10 locations. The new Centre in Merrylands is
yet to eventuate.
Council will write to the Premier of NSW and
Minister for Customer Service requesting their
support for the proposal. In a recent meeting,
Council provided in-principle support to provide
a space for a Service NSW Centre, within
Council’s new administration building. The space
would be subject to a lease agreement once the
building is ﬁnalised.

رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو

مدرسة غيلدفورد
العامة تحصل على
ممر للمشاة

يسعدني أن أعلن أنه سيتم
تركيب ممر جديد للمشاة
ملدرسة غيلدفورد العامة
يف غرب سيدني بعد
أن تقدمت بلدية مدينة
كامربالند يف إجراءات
السالمة يف اجتماع لجنة
.املرور
كل هذا بفضل الدعوة
الرائعة من طالب الصف
السادس يف املدرسة
االبتدائية الذين يرغبون
يف تحسني السالمة
.ملجتمع مدرستهم
إذا كانت لديكم أي مشاكل
،ترغبون ان أساعدكم فيها
:فالرجاء االتصال بي على
0419 651 187
steve.christou@
cumberland.nsw.gov.
au

Service( خدمة خدمة نيو ساوث ويلز
) لغرانفيلNSW

قد يؤخر ان يصبح هذا
، ونتيجة لذلك.االلتزام حقيقة
تعرض البلدية توفري مساحة
 يف املبنىNSW ملركز خدمة
اإلداري الجديد لـغرانفيل إذا
»اختارت البلدية «مـَرْكـَزة
.عملياتها
)centralise(
 فرباير من العام/يف شباط
 أصدرت خدمة نيو،املاضي
ساوث ويلز بيانـًا صحفيـًا يفيد
بأن تواجدها سيتوسع عرب
 مراكز خدمة10 سيدني مع
جديدة وتم تضمني مرييالندز
 املركز.كأحد املواقع العشرة
الجديد يف مرييالندز لم يتم
.تثبيته بعد

سوف تكتب البلدية إىل
رئيسة والية نيو ساوث ويلز
ووزير خدمة العمالء تطلب
 يف اجتماع.دعمهما لالقرتاح
 قدمت البلدية،عـُقد مؤخرًا
دعمـًا مبدئيـًا لتوفري مساحة
ملركز خدمة نيو ساوث ويلز
 داخل مبنى اإلدارة الجديد،
 ستخضع املساحة.للبلدية
التفاقية اإليجار لدى االنتهاء
.من املبنى

 بشكل،يخربني دافعو الرسوم
 أن مركز خدمة نيو،منتظم
Service NSW( ساوث ويلز
) سيـُسهـّل لهم كثرياCentre
القيام بأعمالهم ومصالحهم وإجراء
 يف.معامالت مع حكومة الوالية
 يـُطلب من املقيمني،الوقت الحالي
يف غرانفيل ومرييالندز السفر
.إىل باراماتا أو أوبرن
لقد حددنا مساحة ملركز خدمة
 يف حال تابعت البلديةNSW
.عملية نقله املحتملة إىل غرانفيل
،إن اقرتاح االنتقال إىل غرانفيل
،الذي يخضع حاليـًا لدراسة جدواه
من شأنه أن يبسـّط ويسهـّل
عمليات البلدية ويجلب حوالي
 فرصة عمل إىل مكان واحد600
Memorial( يف ميموريال درايف
 سيكون املركز يف موقع.)Drive
مالئم يف شارع بجوار محطة
 وسيكون هناك موقف، القطار
.متاح للسيارات
نريد أن نساعد حكومة نيو
ساوث ويلز يف تقديم مركز آخر
لخدمة نيو ساوث ويلز للمقيمني
والحد من أي روتني غري ضروري
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لـبنانيات

بري استقبل نوابا والسفرية االمريكية وجتمع العلماء

جملس الوزراء وافق على تعيني  3مفتشني لدى هيئة التفتيش القضائي
الزين :الضغوط على لبنان ال
واملوافقة على جتديد التعاقد مع أطباء مراقبني يف وزارة الصحة
تعفي احلكومة من واجباتها

عقد جملس الوزراء جلسته
امس االول اخلميس يف السرايا
احلكومية برئاسة رئيس جملس
الوزراء الدكتور حسان دياب
وحضور الوزراء.
بعد اجللسة ،تلت وزيرة اإلعالم
الدكتورة منال عبد الصمد جند
املقررات الرمسية اآلتية« :يف
مستهل اجللسة ،قال دولة
الرئيس :مع كل خطوة تقدم
عليها احلكومة ،تزداد احلمالت
عليها .طبعا ،حنن نرحب
باالنتقاد البناء ألننا مقتنعون بأن
النقد املوضوعي يصوب عملنا
ويفيدنا ،لكن من املؤسف أن
احلمالت على احلكومة ال تستند
إىل منطق النقد املوضوعي.
أضاف الرئيس :الناس يدركون
جيدا أن التسويات السياسية
اليت كانت حتصل على حساب
الدولة واملؤسسات ،هي اليت
تسببت بوصول البلد إىل قعر
اهلاوية .هناك دائما خلط بني
الدولة وبني السلطة .وكلما
أخطأت السلطة تتحمل الدولة
وزر أخطاء السلطة ،مع أن
الضحية األوىل لكل األخطاء هي
الدولة مبفهومها احلقيقي».
ثم قال دولة الرئيس :ليست
أخطأت
اليت
هي
الدولة
بالسياسات املالية اليت أوصلت
البلد إىل االنهيار ،السلطة هي
اليت أخطأت.
أضاف :لذلك ،توجهنا إىل
مصرف
حبسابات
التدقيق
لبنان والتدقيق اجلنائي ضمنا
كمحطة أوىل ،وأنا مع توسيع
هذا التدقيق ليشمل كل
أساسا،
الدولة.
مؤسسات
التدقيق يف مصرف لبنان
سيفتح تلقائيا نوافذ وأبوابا
باجتاه بقية مؤسسات الدولة،
وبالتالي ،سيؤدي إىل توسيع
دائرة املؤسسات اليت يشملها
التدقيق .هذه نقطة أساسية
يف عملية اإلصالح ،واحلكومة
ماضية خبطواتها اإلصالحية،
رغم حماوالت تهشيم صورة
هذه اإلصالحات.
وتابع :احلكومة التزمت مبا جاء
يف بيانها الوزاري ،ولدينا
جدول كامل بامللفات اليت
الباقية
وبامللفات
انتهت
ومواعيد إجنازها .وحنن جاهزون
لنشرح بالتفصيل لكل من لديه
رغبة مبعرفة احلقيقة ،ألننا نطمح
إىل حلول حقيقية للوضع الذي
وصلنا إليه.
كما أكد الرئيس أن هذه
احلكومة ليست لديها نية
لتغيري النظام االقتصادي احلر،
لكن املشكلة يف فهم مفهوم
النظام االقتصادي احلر .كانت
الفوضى االقتصادية احلرة هي
السائدة يف البلد ،أو رمبا نظام
اهلدر احلر .ولذلك ،ما نقوم به
هو خمتلف بالشكل واملضمون
عن املفهوم الذي كان سائدا،
فما نقوم به هو تصحيح املفهوم
والنظام االقتصادي احلر ،ألن
ما نعرفه عنه هو خمتلف متاما عن
الفوضى اليت كانت سائدة.
األوضاع
إىل
وبالنسبة
واالجتماعية
االقتصادية
الرئيس
ذكر
واملعيشية،

الرئيس بري مستقبال السفرية شيا

دياب مرتئسا جلسة مجلس الوزراء
أن احلكومة مستمرة يف دفع
املساعدات املالية إىل العائالت
للشهر الثاني ،وعدد العائالت
تدرجييا.
يزداد
املستفيدة
وكذلك ،بدأنا فعليا بتطبيق خطة
السلة األساسية املدعومة اليت
تتضمن أغذية ومواد استهالكية.
هذه اخلطة سيكون تأثريها مهما
باجتاهني :األول ،ختفيف األعباء
على املواطنني .والثاني ،ختفيف
الطلب على الدوالر .وبالتالي،
تراجع سعر الدوالر ،بالتزامن مع
استمرار فتح املطار الذي يساعد
يف ضخ عمالت صعبة بالسوق.
ويف هذا اإلطار ،أسف دولة
الرئيس أن يتسبب ذلك بارتفاع
عدد اإلصابات بوباء كورونا من
اخلارج ،وأن اليوم يرتفع العدد
بشكل الفت بسبب إصابة واحدة
عممت الوباء على عدد كبري نتيجة
اإلهمال وعدم املسؤولية.
ووجه نداء إىل اللبنانيني مجيعا،
فقال :لنحافظ على إجنازنا يف
مواجهة كورونا .ال نريد أن
خنسر الفرصة املوجودة اليوم
حتى نستفيد على املستوى
االقتصادي لتخفيف األعباء عن
البلد .املطلوب من اجلميع اليوم
االنتباه الشديد ،هذا اإلهمال قد
يأخذنا إىل خطر كبري ،وستكون
النتيجة صعبة علينا.
ومن أبرز مقررات جملس
الوزراء:
 قرار باملوافقة على تعيني 3مفتشني لدى هيئة التفتيش
القضائي ،وهم السادة :ماري
أبو مراد ،مايا فواز ،وجاد
معلوف.
 املوافقة على جتديد التعاقدمع أطباء مراقبني يف وزارة
الصحة العامة.
كما استمع اجمللس إىل عرض
نائب رئيس جملس الوزراء
وزيرة الدفاع ملسار التقدم
يف االصالحات احلكومية ،وإىل
عرض وزير اخلارجية خلالصة
اجتماعاته يف إيطاليا والفاتيكان
املتعلقة بدعم لبنان».

حوار

وردا على سؤال عن انتقاد
الرئيس سعد احلريري احلكومة،
قالت وزيرة اإلعالم« :دائما
هناك مشكلة وهناك نتائج،
فاملشكلة تتسع عندما تكون
احللول بطيئة ،واحللول بطيئة
لوجود عقبات وعراقيل ،ومتى
فبالتأكيد
العراقيل
تذللت
ستضيق األزمة».
وعن اتهام احلكومة بأنها
حكومة اللون الواحد ،قالت:

«ال ميكن احلديث عن حكومة
لون واحد ،فكل وزارة لديها
مهامها ودورها .احلكومة ليست
عبارة عن كل النظام الذي هو
جمموعة من األجهزة ،والسلطات
تكمل بعضها البعض ،وكل
منها يؤدي دوره يف إطاره.
وبالتأكيد ،سنصل إىل احلل».
وردا على سؤال عن مصدر
العقبات اليت تعيق عمل احلكومة،
قالت« :هناك سلة متنوعة
من العقبات ،وال نتحدث عن
مضمونها اآلن ،بل سنستمر يف
مسارنا بالتعاون مع اجلميع».
وعن املعلومات اليت تتحدث عن
عودة االجتماعات واملفاوضات
بني وفدي احلكومة وصندوق
النقد الدولي وتوافر مؤشرات
إجيابية حول مقاربات امللف
املالي واحتمال اإلتفاق على
األرقام ،قالت وزيرة اإلعالم:
«هناك مؤشرات إجيابية يف هذا
الصدد ،لكن مل يبحث جملس
الوزراء يف هذا املوضوع يف
جلسة اليوم .من املفرتض أن
يوضح وزير املال مستجدات
هذا امللف الثلثاء املقبل».
وعن استقالة املدير العام لوزارة

املال آالن بيفاني ،قالت« :مل
يبحث هذا املوضوع اليوم،
وسيؤجل إىل الثلثاء املقبل».
وردا على سؤال عن إمكانية
حضور حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ورئيس مجعية
املصارف سليم صفري جلسة
الثلثاء املقبل ،قالت« :اآلن،
هناك اجتماع مالي حبضور احلاكم
ورئيس مجعية املصارف للبحث
يف امللف املالي».
وعن احلديث عن استقالة احلكومة
واإلصالحات اليت تقوم بها،
قالت« :االستقالة هلا أصوهلا.
اإلصالحات
إىل
وبالنسبة
فاحلكومة مستعدة لعقد جلسة
مع اإلعالم لتفنيد تفاصيل هذه
اإلصالحات اليت تنجز تباعا».
وعن احتمال كشف احلكومة
أمساء املعرقلني ،قالت« :ليس
هذا هدفنا ،وال نفكر بسلبية،
بل هدفنا أكل العنب ،وليس
النظر إىل اخللف لكي ال نقع،
بل نتطلع إىل األمام بكل عزمية
وإصرار بأن نستمر يف عملنا،
وكلما ازدادت الصعوبات زاد
إصرارنا على االستمرار يف
مسؤولياتنا».

إجتماعان لرئيس احلكومة
الدكتور حسان دياب

ترأس رئيس جملس الوزراء
الدكتور حسان دياب مساء امس
االول اجتماعا ماليا حضره نائب
رئيس جملس الوزراء وزيرة
الدفاع زينة عكر ،ووزراء البيئة
والتنمية اإلدارية دميانوس قطار
واملالية غازي وزني واالقتصاد
والتجارة راوول نعمة ،حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة،
نواب حاكم مصرف لبنان :وسيم
منصوري ،بشري يقظان ،سليم
شاهني ،ألكسندر موراديان،
مستشار رئيس اجلمهورية شربل
قرداحي ،مستشارا رئيس جملس
الوزراء خضر طالب وجورج
شلهوب ،وعن مجعية املصارف
نائب رئيس اجلمعية نديم القصار
وأمني السر وليد روفايل وروجيه
داغر عضو اجلمعية.
واستكمل اجملتمعون البحث يف
اخلطة املالية.
كما ترأس دياب ،مساء امس
االول ،يف السراي احلكومي،
اجتماعا للجنة متابعة أزمة معامل
الرتابة حبضور وزير البيئة
دميانوس قطار ،املدير العام
لوزارة الصناعة داني جدعون،

املدير العام لوزارة البيئة
بارج هاجتيان ،مستشار رئيس
احلكومة الياس عساف ،وعدد من
أصحاب شركات الرتابة واملقالع
والكسارات واملصانع وممثلني
عن احتاد بلديات وفعاليات
أكادميية ومجعيات بيئية من
اجملتمع املدني واإلئتالف الشعيب
ضد املقالع والكسارات.
وعرض اجملتمعون واقع قطاع
معامل الرتابة واملقالع ومت
التداول باقرتاحات حلول لألزمة
حتد من اآلثار البيئية والصحية
على املواطنني.
واستمع دياب من احلضور إىل
املشاكل اليت يواجهها هذا
القطاع واقرتاحات احللول وأكد
«اهتمام رئاسة جملس الوزراء
بهذا امللف» ،ودعا «مجيع
األطراف املعنية إىل متابعة
احلوار والتفاهم للتوصل إىل
حلول عملية بأقل خسائر ممكنة،
على قاعدة التشارك بني اجلميع
وتفعيل نظام الرقابة ،ما يسمح
للشركات مبعاودة العمل ضمن
األطر القانونية مع مراعاة
الشروط البيئية والصحية».

استقبل رئيس جملس النواب
االستاذ نبيه بري يف مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة ،وفدا
من «جتمع العلماء املسلمني»
برئاسة القاضي الشيخ امحد
الزين ،الذي قال بعد اللقاء»:
تشرفنا بلقاء دولة رئيس جملس
النواب االستاذ نبيه بري .وكان
اللقاء مناسبة ملناقشة االوضاع
يف لبنان واملنطقة وخاصة
الصعبة
املعيشية
االوضاع
اليت مير بها املواطن اللبناني
حيث نقلنا لدولته ما نسمعه
من الناس الذين يعيشون
حقيقة أمل اجلوع وعدم قدرتهم
على تأمني احلاجات الضرورية
لعائالتهم واطلعنا دولته على
اخلطوات اليت يقوم بها ملعاجلة
هذا الوضع الصعب والنقاشات
الدائرة مع احلكومة والقوى
السياسيه وداخل الربملان ،كل
ذلك يف اطار السعي للخروج
من املأزق .وأكدنا لدولته على
ما يلي:
اوال  :مع علمنا وقناعتنا بان
ما حيصل ناتج يف االساس عن
قرار امريكي مبنع حتويل االموال
اىل لبنان وضغط على الدول
لعدم مساعدته كذلك للضغط
على املقاومة ولفرض قرارات
على لبنان خبصوص ترسيم
احلدود املائية يف البلوك
رقم  ، 9اال ان ذلك ال يعفي
احلكومة من القيام بواجباتها يف
معاجلة الشق الثاني واالساسي
من االزمة الناتج عن الفساد
واهلدر وسرقة املال العام،
وطالبنا باجراءات حامسة يف هذا
اجملال.
ثانيا :نبهنا ودوله الرئيس
على علم بذلك من سعي خارجي
العداء لبنان الدخال البالد يف
فتنة طائفية ومذهبية مل تنجح
اىل االن  ،اال انها ما زالت
مستمرة ونوهنا مبواقف دولته
منها يف ما سبق واطلعنا على

خطته يف مواجهتها مستقبال
 ،فيبقى دولته رمزا للوحدة
الوطنية واالسالمية ومساهما
فاعال يف احلفاظ على العيش
الواحد.
ثالثا :أكدنا على ضروره
تسهيل جملس النواب وتسريع
االجراءات القانونية اليت تساعد
يف فتح افاق التعاون مع
الدول املستعدة ملساعدة لبنان
خاصة الصني والعراق وروسيا
وايران وعدم االذعان للضغوط
االمريكية ملنع ذلك .فاملصلحة
اللبنانية العليا جيب ان تكون
احملرك والدافع الي خيار يتخذه
لبنان.
رابعا  :مع وجودنا يف خضم
مشاكلنا الداخلية اال ان ذلك
جيب أال مينعنا عن التنبه ملا
جيري يف املنطقة خاصة يف
فلسطني احملتلة واليت يعمل
الكيان الصهيوني لضم اجزاء
من الضفة الغربية مقدمة لتنفيذ
صفقة القرن مبا متثل من
اجهاض للقضية الفلسطينية.
وقد اطلعنا دولة الرئيس على
اخلطوات اليت يقوم بها يف هذا
اجملال مع الفصائل الفلسطينية
والسلطة ملواجهة هذه اخلطوات
من خالل وحدة وطنية فلسطينية
شاملة .واكدنا لدولته ان جناح
هذه املواجهة سينعكس اجيابا
على لبنان الن كل الضغوط
اليت متارسها الواليات املتحدة
االمريكية هدفها محاية الكيان
الصهيوني ودعمه وبالتالي فان
افشال املخططات الصهيونية
سيساهم يف ختفيف الضغط
عن لبنان».
كما عرض الرئيس بري االوضاع
العامة وشؤونا تشريعية خالل
استقباله النواب حممد احلجار،
علي فياض وحممد خواجة.
وبعد الظهر ،استقبل الرئيس
بري السفرية االمريكية دوروثي
شيا.

بيان توضيحي من مكتب وزيرة االعالم حول
ما حصل مع مراسلي فرانس  24يف احلمرا
االربعاء

وطنية  -صدر عن مكتب وزيرة االعالم الدكتورة منال عبد الصمد
جند ،البيان اآلتي:
«بعد االطالع على جمريات ما حصل باألمس (االربعاء املاضي) يف
شارع احلمرا بني مراسلي فرانس  24والقوى االمنية ،تبني ان الطاقم
االعالمي للوسيلة اإلعالمية املذكورة مل يستحصل مسبقا على بطاقة
ممارسة املهنة يف لبنان من الوزارة كما يقتضي القانون .وبعد
التواصل ،سيتقدم الفريق االعالمي لفرانس  24بتقديم املستندات
املطلوبة وفق االصول».

صفحة 4

Saturday 11 July 2020

الـسبت  11تــموز 2020

Page 4

لــبنانيات

مؤمتر صحايف مشرتك لوزيري الرتبية والصحة ورئيس اللبنانية حول
التدابري واإلجراءات إثر تسجيل حالة كورونا يف كلية اإلعالم
عقد وزير الرتبية والتعليم
العالي القاضي طارق اجملذوب
ووزير الصحة العامة الدكتور
محد حسن ورئيس اجلامعة
اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب،
مؤمترا صحافيا مشرتكا يف
وزارة الرتبية ،حول التدابري
من
املستخدمة
واإلجراءات
اجلهات الثالث إثر تسجيل حالة
كورونا إجيابية لدى إحدى طالبات
كلية اإلعالم  -الفرع األول يف
اجلامعة اللبنانية ،وذلك يف
حضور مدير الفرع األول الدكتور
عماد بشري ،الدكتور راغب
جابر ،الدكتور خليل بيضون،
مديرة اإلرشاد والتوجيه هيلدا
اخلوري ،املستشار اإلعالمي
لوزير الصحة رضى املوسوي
واملستشار اإلعالمي لوزير
الرتبية ألبري مشعون.
املجذوب
وتال وزير الرتبية بيانا مشرتكا،
عاودنا
«لقد
فيه:
قال
التدريس يف كليات اجلامعة
اللبنانية بهدف التعويض على
الطالب وإجراء امتحانات لكل
الصفوف اجلامعية جزء منها
عن بعد واجلزء اآلخر حضوري
حبسب االختصاصات ،وذلك
للحفاظ على مستوى التعليم
اجلامعي .وقد أخذت اجلامعة
اللبنانية مشكورة كل اإلجراءات
الوقائية الالزمة ،لكن سنواجه
بعض احلاالت وسنعاجل األمر
بطريقة مهنية علمية .وحفاظا
على سالمة الطالب يف اجلامعة،
سيتم فحص كل الطالب يف
املبنى الذي تنقلت فيه الطالبة
العزيزة على قلوبنا مجيعا
املصابة اليت نأمل هلا الشفاء
العاجل لتعقيمه ،كما فحص
املخالطني ومتابعتهم من جانب
وزارة الصحة العامة».
أضاف« :إن وزارة الرتبية
بالتعاون
العالي
والتعليم
مع وزارة الصحة ،ستصدر
بروتوكوال صحيا ملواكبة العام
الدراسي واجلامعي املقبل.
سنطلق يف القريب العاجل مع
معالي الوزير واملعنيني خطة
العودة اىل املدارس واملعاهد
جوانبها
بكل
واجلامعات
الصحية والرتبوية والنفسية
واإلجتماعية .إن اإلجراءات اليت
ستقوم بها الطواقم الطبية
التزامنا
تؤكد
املتخصصة،
بتوفري كل املستلزمات والتدابري
اليت تضع حدا إلنتشار فريوس
كورونا .كل طالب وأستاذ
وموظف ومستخدم يف اجلامعة
هو مبثابة فرد من عائلتنا،
وإن املراقبة احلثيثة ألوضاع
الطالب والعاملني وقياس
احلرارة عند الدخول إىل املبنى
والرتكيز على وجود العوارض،
أدت إىل كشف اإلصابة يف
أسرع وقت ممكن والتنبيه إىل
مصدرها والذي ثبت أنه من
خارج اجلامعة .من هنا ،فإن
لبنان على غرار دول العامل
اليت تعاني تداعيات الفريوس،
يعمل بكل مؤسساته وخصوصا
الصحية والطبية ،على إعادة

الوزيران املجذوب وحسن ورئيس الجامعة خالل املؤتمر
فتح البالد بكل وعي الستئناف
النشاط اإلقتصادي والرتبوي
وعلى املستويات كافة ،ضمن
خطة العودة اآلمنة إىل احلياة
الطبيعية».
وتابع« :إننا نقدر عاليا التعاون
بني املؤسسات يف القطاعني
العام واخلاص ،كما نقدر الدور
الوطين الذي تضطلع به وسائل
اإلعالم يف مواكبة هذا األمر
وتوعية املواطنني ،والتشديد
على العمل والدراسة واإلنتاج
الوطين ضمن معايري احلماية
الصحية املفروضة».
حسن
بدوره ،قال وزير الصحة« :ال
شك أن تسجيل حالة كورونا بني
الطالب هو أمر متوقع ،ولكن
احلكمة يف متابعة اإلجراءات اليت
تفضل معالي الوزير اجملذوب
باإلشارة إليها ،وحنن كوزارة
صحة عامة بطواقمنا الطبية
والصحية سنتابع املوضوع
طبقا للخطة املوضوعة من جانب
اللجنة الوطنية ملكافحة فريوس
كورونا .أود أن أشري إىل أن
هذا األمر هو جرأة مدروسة
ومسؤولة من جانب معالي وزير
الرتبية وحضرة رئيس اجلامعة،
بأن يعود الطالب إىل اجلامعة
وصروحها ،فهذه رسالة إجيابية
إىل العامل حول العام الدراسي
املقبل».
أضاف« :أغتنم الفرصة لتوجيه
رسالة إىل اللبنانيني مجيعا
وخصوصا إىل عامل اإلنتشار
اللبناني .إذ أن اليوم سيكون
الرقم صادما بعدد اإلصابات
لكنه لألسف مرتبط بشكل أو
بآخر باإلغرتاب اللبناني .فقد
تبني أن أحد املغرتبني الذي
ظهرت فحوصه إجيابية كان
حضر عرسا وذهب إىل حوض
السباحة ولعب كرة القدم ،ومل
يسأل عن اإلجراءات حتى قبل
أن تصدر نتيجة فحوصه الطبية.
لذا ،أود أن أصر وأؤكد أن
املسؤولية الفردية والشخصية
هي واجبة ،فكلنا مسؤول من
سلطات حملية وبلدية وأمنية
بأن نتابع هذه احلاالت ،وإذا
كان هناك من يتجاوز فيجب أن
خيضع للقانون».
وتابع« :إن تعاوننا مجيعا إن
كان يف امليدان مع إعادة فتح
البلد ،أو يف اجلامعة وأينما كنا،
جيب أن يكون ضمن اإلجراءات
التباعد
وتطبيق
الوقائية
اإلجتماعي ،واملسافة اآلمنة
هي السبيل الوحيد لدرء انتشار
الوباء على كل الصعد».
أيوب
أما رئيس اجلامعة فقال« :أشكر

ومعالي
باحلفاظ
للسالمة
اجلامعة

معالي وزير الرتبية
وزير الصحة ،وأذكر
على القواعد العامة
الصحية لكل أساتذة
اللبنانية وطالبها».
أضاف« :إن ما تعرضنا له
باألمس من شخص مصاب
من خارج اجلامعة اللبنانية قد
حضر إىل اجلامعة ،ولكن اختاذ
اإلحتياطات لدى إدارة اجلامعة
كانت معقولة للغاية من أجل
عدم انتقال العدوى .فقد
خاضت اجلامعة جتربة العودة
إىل الصفوف ملتابعة الدروس
احلضورية للطالب الذين مل
يتمكنوا من متابعتها عن بعد،
وملتابعة الدروس التطبيقية
اليت ال ميكن أصال أن تنجز عن
بعد .باإلضافة إىل امتحانات مع
كل املعايري الواجب إختاذها
وعلى رأسها استخدام الكمامة
والتباعد اإلجتماعي ،فقد جنحت
اجلامعة اللبنانية ،ال سيما وأن
عددا كبريا من الكليات شارفت
على إنهاء إمتحاناتها .وهناك
كلية أجنزت إمتحاناتها بالكامل،
وبالنسبة إىل كلية اإلعالم
أود التأكيد أن احلالة اليت مت
إكتشافها باألمس يف الفرع
األول خالل اإلمتحان ،ولكن
هذه اإلمتحانات ظلت مستمرة
يف الفرع الثاني ويف عمادة
الكلية ،باإلضافة إىل الفروع
األخرى».
وتابع« :أشكر وسائل اإلعالم
على املتابعة احلثيثة ملا جيري
يف اجلامعة اللبنانية ،ولدعمهم
الكامل هلا .فهذه اخلطوة أساسية
بالنسبة إلينا ،لكي نبين عليها
يف العام الدراسي املقبل .حنن
كجامعة لبنانية حتتضن حنو 82
ألف طالب ،ال ميكننا إال أن
ننهي العام الدراسي يف شكل
الئق ،ألننا نتوقع أن نستقبل
يف العام الدراسي املقبل أكثر
من  82ألف طالب ،وبالتالي ال
ميكننا مراكمة األعداد من سنة
إىل أخرى ،وأعتقد أن اإلجراءات
اليت مت اختاذها يف اجلامعة،
هي اجراءات جريئة واستثنائية.
وأشكر معالي الوزيرين على
دعمهما الدائم للجامعة اللبنانية
يف الوصول إىل ما وصلت
إليه ،ونؤكد أننا سوف نتابع
اإلجراءات يف شكل كامل يف
كل فروع اجلامعة اللبنانية ،لكي
يصبح إمكان إنتقال العدوى
ضئيال ،ومع الكمامة يتدنى
مستوى انتقال العدوى إىل أقل
ما ميكن».
وأردف« :إن اإلمتحانات يف
الفرع األول تسري ،وإذا كنا
أوقفنا اإلمتحانات يف وقت

متأخر باألمس ،فقد كان لدينا
صعوبة لوجستية يف إعادة
برجمة اإلمتحانات لنعاودها غدا
ألسباب تقنية حبتة ،وليس هلا
عالقة باإلصابة اليت تعرضت
هلا الطالبة .لذا سوف نعاود
اإلمتحانات يف الفرع األول
لكلية اإلعالم يوم اإلثنني
املقبل ،ونأمل أال يكون أي
شخص من املخالطني هلذه
الطالبة قد أصيب بالعدوى».
حوار
وردا على سؤال عما إذا كانت
متت ترمجة خوف الطالب باحلالة
اليت مت تسجيلها باألمس ،وأن
الطالب خيتلطون خارج املبنى،
قال أيوب« :جيب أن خناف،
ولكن بعقل ،وقد كنا على
استعداد أنه يف أي حلظة ميكن
أن نكتشف حالة إصابة ،ولكن
طاملا أن اإلجراءات الصحية يتم
تنفيذها يف شكل مناسب،
فباعتقادي أننا جيب أن نتابع،
إذ أننا كمؤسسات تربوية جيب

أن نأخذ إجراءات واضحة وقد
قمنا بذلك .وإن القوانني
واإلمكانات ال تتيح لنا إجراء
امتحانات عن بعد ،وإن معظم
طالبنا متجاوبون ،فنسبة احلضور
تالمس املئة باملئة يف بعض
الكليات واألماكن مثل الكليات
التطبيقية .وحنن نتعاطى مع
طالبنا وكأنهم من أبنائنا.
وكما نسمح ألبنائنا باخلروج من
البيت وعيش حياتهم يف شكل
طبيعي ،فإن طالبنا حيضرون
إىل اجلامعة ويعيشون حياتهم
الرتبوية بصورة طبيعية ،ضمن
معايري حمددة ومتخذة يف
كل الفروع .وحنن ننشر على
موقع اجلامعة كل اإلمتحانات
اليت جترى يف الفروع كافة،
ويتضح من خالل األفالم تطبيق
املمارسة املتشددة جلهة التباعد
يف الصفوف واملالعب وارتداء
الكمامة».
وإذا كان الطالب املخالطون
عن
سيتوقفون
للمصابة

«أكيد
قال:
امتحاناتهم،
وملدة عشرة أيام وجنري
الفحوص الطبية يف مستشفى
رفيق احلريري واجلامعي على
نفقة وزارة الصحة ،بناء على
التعاون بيننا .وأشكر معالي
وزير الرتبية على متابعته حتى
منتصف الليل ،وكذلك معالي
وزير الصحة .وأشيد بعمل
فريق تاسك فورس يف اجلامعة
اللبنانية ،هذا الفريق الذي أخذ
على عاتقه مع الدكتورة روال
عطوي مهمة التواصل مع كل
األشخاص الذين متت املخالطة
معهم ،ومت إجراء أول فحص
خمربي هلم اليوم ،ولو كان
سيظهر أنه سليب يف حال كانت
العدوى منذ يوم واحد ،ولكن
هذا الفحص يدلنا ما إذا كان
أحد هؤالء الطالب مصابا قبل
جميئه إىل اجلامعة ،وهذا مؤشر
ميكن أن نبين عليه يف وقت
الحق ،فنحافظ على جامعتنا
وطالبنا».

احلريري من بكركي :لبنان يدفع أمثانا إقليمية ومير يف
أسوأ وضع اقتصادي وعلى كل طرف أن يضحي وأنا ضحيت
زار الرئيس سعد احلريري،
ظهر امس االول اخلميس،
البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي يف
بكركي ،وعقد معه اجتماعا
حضره الوزير السابق غطاس
خوري واملستشاران هاني
محود وداود الصايغ والنائب
البطريركي العام حنا علوان
ومدير اإلعالم يف الصرح
البطريركي وليد غياض .ومت
خالل اللقاء عرض األوضاع
والتطورات العامة اليت تشهدها
البالد.
بعد اللقاء ،حتدث الرئيس
احلريري فقال« :التقيت اليوم
غبطة البطريرك ،وكان لي
الشرف أن أكون هنا ،حيث
حتدثنا يف العديد من األمور،
وال سيما األوضاع الراهنة.
وحنن نعترب هذا الصرح صرحا
للحوار واالعتدال يف لبنان،
والعالقة بني بيتنا وبكركي
كانت دائما وطيدة وأنا
متمسك دائما بها ،ألن لبنان
حباجة ألن يكون فيه حوار بناء
ملصلحة اللبنانيني».
وأضاف« :مير لبنان اليوم يف
أسوأ وضع اقتصادي ميكن أن
نشهده تارخييا ،وهناك تفكري
يف هذه احلكومة وهذا العهد
بتغيري النظام االقتصادي
اللبناني احلر إىل نظام آخر.
البعض يقول :كال حنن ال
نريد أن نغري النظام ،ولكن
كل األفعال والتنظريات اليت
نراها اليوم يف اإلعالم يف ما
يتعلق باالقتصاد ،هي لتغيري
النظام االقتصادي احلر ،وهم
يتهموننا بانتهاج االقتصاد
الريعي وغريه».
وتابع« :السياحة كانت يف
أوجها يف لبنان يف العام

 ،2005قبل استشهاد رفيق
احلريري وحتى العام ،2010
وحني تكون السياحة خبري
والصناعة
الزراعة
تكون
واملطار خبري .كذلك مسعت أنه
جيب علينا أن نتجه حنو الزراعة
والصناعة ،وهذا أمر جيد جدا
وضروري ،لكين أتساءل :كيف
ميكننا أن نقيم صناعة من دون
كهرباء؟ وكيف ميكننا أن نقيم
زراعة من كهرباء؟ كيف ميكننا
أن ننقل صناعتنا وزراعتنا من
دون طرقات؟ كيف سنصدرها
من دون مرافئ أو مطار؟ كيف
سيأتي السياح إىل البلد من
دون أن نفكر يف التطوير؟
سبق أن وصلنا يف السابق إىل
 10ماليني شخص يستخدمون
املطار ،وكان هناك من انتقد
رفيق احلريري ألنه أنشأ مطارا
يتسع لستة ماليني مسافر،
يف حني أننا يف املستقبل،
حني يعود االستقرار ،سنحتاج
إىل مطار يتسع لـ 15أو 20
مليون مسافر .لكن املهم
يبقى االستقرار وأن يشهد
البلد استقرارا سياسيا وأمنيا
وإقليميا .لبنان اليوم يدفع
أمثانا إقليمية ال جيب أن
يدفعها ،وهذا هو املشكل
األساسي .شبابنا يغادر البلد،
البطالة تتزايد ،وكل هذا بسبب
ماذا؟ بسبب عدم االستقرار».
وأردف« :نرى اليوم أيضا
شهدها
اليت
التعيينات
اجلميع من دون آلية ،وهذه
اآللية عادت إىل جملس
النواب بسبب عدم موافقة
العهد عليها ،علما أنها تأتي
بالكفاءات .ما نقوله اليوم هو
أننا نريد أن نأتي بالكفاءات.
مل
القضائية
التشكيالت
حتصل ،والتعديل على قانون

اهليئة الناظمة للكهرباء وكل
هذه األمور ال ختدم مصلحة
لبنان يف اإلصالح .إذا أردنا
أن نضبط اللرية اللبنانية ال بد
من خطوات إصالحية حقيقية
لكي يرى اجملتمع الدولي أن
لبنان يقوم خبطوات حقيقية.
كلما نتأخر ،كلما يتأخر العهد
والدولة عن ذلك كلما كان
األمر مضرا بالنسبة إىل لبنان،
وهذا ما يؤثر على سعر صرف
اللرية».
وقال« :أريد أن أحتدث عن
موضوع التحقيق املالي ،وهنا
أتساءل عن أمر أحسه غريبا:
يريدون وضع التهمة كلها
على املصرف املركزي وعلى
املصارف ،يف حني أن الدولة
هي اليت استدانت  90مليار.
فما األفضل أن حنقق فيه :من
صرف الـ 90مليار أو من أعطى
الـ 90مليار؟ من أعطى هذا
املبلغ كان جمربا على إعطائه
ألن الدولة طلبته لصرفه.
وسبق أن قدمنا يف كتلة
املستقبل قانونني يف العامني
 2006و 2008بأن يكون هناك
تدقيق مالي على الدولة منذ
إقرار اتفاق الطائف ،ولنقم
بهذا التدقيق على كل الوزارات
واحلكومات اليت مرت ألنها هي
املسؤولة عن الصرف .كما أننا
جيب أن جنري هذا التدقيق يف
الكهرباء .أال حتتاج  46مليار
صرفت على الكهرباء أن يتم
التدقيق بها وكيف حصل اهلدر
يف هذا املوضوع؟».
وختم قائال« :أنا أتشرف دائما
بأن أكون عند غبطة البطريرك
وأعترب دائما أن البطريركية هي
األساس يف جبل لبنان وكل
لبنان وهذه العالقة أساسية
بالنسبة لنا».
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لـبنانيات

االدارة ناقشت تشديد العقوبات على التهريب وحق
الوصول اىل املعلومات عدوان:اعطاء مهلة للمرامل
والكسارات خمرب للبيئة ويتعارض مع قرارات قضائية

إمام التقى وفد الوطين احلر :املرحلة تتطلب مزيدا من
الوعي والتكاتف ..اخلطيب :األصوات الرافضة لآلخر
بعيدة عن قيم اهل املدينة

املفتي إمام مستقبال وفد التيار الوطني الحر

عقدت جلنة االدارة والعدل
جلسة برئاسة النائب جورج
عدوان وحضور النواب:
مسري اجلسر ،البري منصور ،غازي
زعيرت ،ميشال موسى ،علي
عمار ،عدنان طرابلسي ،هادي
حبيش ،نديم اجلميل ،ابراهيم
املوسوي ،ابراهيم عازار ،حسن
عز الدين ،بوال يعقوبيان ،جورج
عطااهلل ،جورج عقيص .وحضر
ايضا والقاضيان غالب غامن
وماريز العم ونقيب االطباء
الدكتور شرف ابو شرف.

عدوان

اثر اجللسة ،قال رئيس
اللجنة النائب عدوان« :ناقش
جلنة االدارة والعدل تشديد
العقوبات على التهريب ،اذ
انه مشكلة كبرية بالنسبة اىل
الدولة وخصوصا يف ما يتعلق
باملواد املدعومة ،واليت تكلف
الدولة مبالغ طائلة .ومن هذا
املنطلق ،نعمل على مشروع
قانون ارسلته احلكومة يتعلق
بتشديد العقوبات والغرامات
اليت تتعلق بالتهريب ،وهذا
املوضوع ماضون قدما به الن
ذلك من شأنه ان خيفف من
هذه اآلفة اليت ،مع االسف،
سنبقى حنكي عنها واليت ال جند
هلا حلوال.
املوضوع الثاني :الذي حكينا
فيه اليوم يتعلق يف حق
الوصول اىل املعلومات .وكما
تعرفون ،هناك قانون صادر
عن حق الوصول اىل املعلومات
لكل الناس والسباب متعددة
ال
تطبقه االدارات وال الوزارات.
من يطلب معلومات ال يستطيع
احلصول عليها كنا نبحث يف
اقرتاح قانون جلعل الوصول
اىل املعلومات اسهل ونلزم
كل االدارات وجنعل كل الناس
يستطيعون الوصول اىل كل
املعلومات».
وأضاف« :املوضوع الذي اريد
التوقف عنده مهم ويتعلق
للمرامل
احلكومة
بسماح
والكسارات باعطائها مهلة
للستوكات وإكمال اعماهلا.
اخلطر يف املوضوع ان احلكومة
قامت بهذا االمر وهناك احكام
قضائية صادرة يف حق كثري من
الكسارات واملرامل متنعها من
متابعة العمل ،وبالتالي يصدر
قرار من احلكومة خمرب للبيئة

عدوان مرتئسا جلسة االدارة والعدل
ومن دون آليات ويتعارض مع
قرارات قضائية .هذا عمل ال
نستطيع اال ان نتوقف عنده.
من اجل ذلك اختذت اللجنة
اليوم قرارا يف حضور وزيري
الداخلية والبيئة واحملافظني
املسؤولني عن التطبيق ورئيس
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
اىل جلسة يف االسبوع املقبل
بسبب هذه الفوضى واليت
تتسبب يف خراب البيئة وهدر
مال عام وحنكي مببالغ كبرية
سندخل يف تفاصيلها االسبوع
املقبل ،وايضا من دون ان
نضع القواعد اليت جيب العمل
عليها .ال اعرف كيف ان
احلكومة يف وضع كهذا حتتاج
اىل دوالر من غيمة ولرية من
غيمة تقوم بكل هذا املوضوع
دون ان توفر ايرادات للدولة.
كيف ان حكومة تدعي االصالح
وتقوم بهذا املوضوع مع ما
يتأتي عنه من ختريب للبيئة.
كلنا نعرف حالة الناس ولكن،
من جهة ثانية ،الدولة لديها
امكانات ان تدخل امواال على
االقل للمساعدة بسبب ضيق
احلال والظروف اليت منر بها،
من اجل ذلك دعونا الوزراء
املختصني واحملافظني ومصلحة
الليطاني لنرى كيف سنمارس
رقابة جملس النواب وكيف
سنضع اسسا لتطبق القواعد
اليت جيب ان تطبق».
وتابع« :دعونا وزيرة العدل اىل
جلسة االسبوع املقبل ،وتعلمون
ان هناك عددا من اإلخبارات
اليت قدمها النواب وكتل
نيابية ال نعلم اين اصبحت يف
القضاء ،لالستماع منها اين
اصبحت هذه اإلخبارات وما هي
االجراءات اخلاصة بها».
وقال« :اتوقف عند موضوع
خطر جدا كنت اثرته من هذا
املنرب ويتعلق باهلجمة على
بريوت وطرابلس وحرق احملال

وتكسريها .وقلت اننا نتابع
هذا املوضوع وكل موضوع
نطرحه سنتابعه .هنا اقول ان
االجهزة االمنية قامت بدورها
كامال وكل من شارك يف اعمال
التكسري واحلرق والتخريب
يف االمالك العامة واخلاصة
قبضت عليه مشكوره االجهزة
االمنية .واملصيبة الكربى انهم
أحيلوا على القضاء وهو مهمته
احلفاظ على القانون ودعم
السلم االهلي فخلي سبيلهم!
اذا ،هذا سؤال سيطرح على
وزيرة العدل بقدر ما حنن
مؤمنون باستقالل القضاء بقدر
ما اوجه رسالة ألقول ان هذا
النوع من املمارسات ال يقبله
اللبنانيون وال اعتقد ايضا انه
ميكن السكوت عنه .وبقدر ما
نطلب استقالل القاضي عندما
يتخذ قراراته ،نريد ايضا ان
يتمتع القاضي باملسؤولية
ويطبق القانون .من احرق حمال
وكسر وخرب اذا هو فعل ذلك
من تلقائه او ان احدا ارسله.
كيف هم خارج السجن واي
رسالة نوجهها اىل أولئك الذين
خيربون السلم األهلي ونقول:
بقدر ما حنن مع حق التظاهر
بقدر ما نريد احلفاظ على احلريات
وندافع عنها ،امنا التخريب جيب
وضع حد له .وال يعقل ان تقوم
االجهزة االمنية بدورها ثم جند
قاضيا غري مسؤول ال يطبق
القانون ونسكت .هذه كلها
مواضيع ستكون مواضيع حبث
مع وزيرة العدل .واعود ألطلع
الرأي العام على األسباب وماذا
حصل .وهذا املوضوع اذا كان
البعض يعتقد ،حتى القاضي
الذي قرر ختليته ،انه انتهى
عند هذا احلد يكون ال يعرف اننا
يف نظام برملاني واننا بقدر ما
نريد قضاء مستقال بقدر ما نريد
ممارسة دورنا كامال بالرقابة
على ما جيري يف الوطن».

مرتضى أحال اىل التفتيش املركزي املشاريع
املمولة من املنظمات الدولية

أحال وزير الزراعة عباس مرتضى اىل التفتيش املركزي كافة
املشاريع املمولة من املنظمات الدولية يف الوزارة.
وأشار املكتب االعالمي لوزير الزراعة يف بيان ،إىل أن «خطوة
مرتضى أعقبت سلسلة محالت اعالمية مفربكة توحي بوجود فساد
مرتبط بأداء الوزارة ،حتديدا يف املشاريع املمولة من املنظمات
الدولية».

استقبل قائمقام مفيت طرابلس
والشمال الشيخ حممد إمام يف
دار الفتوى بطرابلس ،نائب
رئيس «التيار الوطين احلر»
الوزير السابق طارق اخلطيب
ممثال رئيس التيار النائب
جربان باسيل على رأس وفد من
التيار ،يف حضور رئيس دائرة
األوقاف اإلسالمية يف طرابلس
الشيخ عبد الرزاق إسالمبولي،
وضم وفد التيار املهندس
عفيف نسيم ،الدكتورة صابرين
عبد اخلالق ،إحسان اليايف ،إيلي
دياب ،حسان احلسن ،طوني
فياض وسامر الرز.

إمام

وعلى االثر ،قال إمام« :اليوم
هو يوم مميز نرحب فيه بدار
الفتوى الدار الوطنية اجلامعة،
مبعالي الوزير طارق اخلطيب
على رأس الوفد الكريم وما
ميثل ،ومن خالله نرسل التحية
ملعالي الوزير جربان باسيل،
ونعرب عن تقديرنا انه خصنا
بهذه الزيارة .وتناولنا األمور
املشرتكة
واهلموم
الوطنية
اجلامعة ،وضرورة التعاون مع
كل املكونات يف الوطن ملقاربة
هموم الناس خصوصا يف هذه
األزمات والظروف اإلستثنائية
اليت نعيشها».
أضاف« :ال بد من تكاتف اجلهود
وتقوية التواصل بني اجلميع
والتعالي عن الصغائر حتى
نقارب املصلحة العامة واألمور
العامة املهمة اليت تهم املواطن
على مساحة لبنان ،وحنن
يف دار الفتوى يف طرابلس
والشمال ندفع باجتاه استنهاض
اهلمم والطاقات والوقوف مع
الناس ومع ما ميرون به من
ضائقة ووطأة شديدة يف
هذه األيام ،لكننا نقول دائما
«ان مع العسر يسرا» كما قال
اهلل تعاىل ،فاملرحلة تتطلب
مزيدا من الوعي ،ومزيدا من
التكاتف والتعالي ،وهذا إن
شاء اهلل يشعر به اجلميع ويدفع
باجلميع باجتاه تطبيقه والعمل
مبضمونه».

الخطيب

من جهته ،قال اخلطيب« :جئنا
اليوم نزور صاحب السماحة
أنا ورفاقي يف التيار الوطين
احلر ،أوال لنبارك لصاحب
السماحة ولطرابلس والشمال
توالها،
اليت
باملسؤوليات

ومتنينا له كل التوفيق والنجاح،
ودعونا اهلل تعاىل ان يشد على
يده .وأريد ان أستأذن صاحب
السماحة ألضيف على توصيفه
هلذا النهار بأنه مجيل ،فأقول
انه مجيل ومفيد ،واعترب اننا
كتيار وطين حر خرجنا من هذه
اجللسة الكرمية مع صاحب
السماحة ،وحنن حنمل الكثري
من األفكار املفيدة اليت التقينا
فيها مع مساحته واليت كان فيها
تأكيد مشرتك على وجوب الرتفع
عن كل الصغائر والكيديات
واحلرتقات السياسية ونرى
وجع الناس وأملهم وصرختهم
والناس هي من اوىل إهتماماتنا
اليوم يف التيار الوطين احلر».
أضاف« :أكدنا على وجوب محاية
لبنان وعدم وقوعه يف املشاكل
الداخلية ،وعلى محاية األمن
الغذائي واألمن العام للمواطنني
وعلى حماربة الفساد .وأشار
صاحب السماحة اىل مبدأ حنن
نعتربه من اهم مبادئنا يف العمل
السياسي يف التيار الوطين احلر،
وهو مبدأ الشفافية بالعمل،
إضافة إىل ما يرافق الشفافية
وهو السلوك الفردي يف أي
عمل يريد اإلنسان ان يتعاطاه،
سواء باإلدارة ،او بالعمل الذاتي
او بتعاطيه بالعمل اإلجتماعي».
وتابع« :حنن سعداء جدا ،ومحلنا
لصاحب السماحة حتيات وتقدير
معالي الوزير جربان باسيل
رئيس التيار الوطين احلر،

وأكدنا على مضمون احملادثة
اليت حصلت بينهما والتهنئة
اليت سبق ان قدمها الوزير
باسيل عرب وفده باتصال وعربنا
حنن اآلن ،بأن هناك مساحة
مشرتكة كبرية ميكن ان نعمل
من خالهلا مع مساحته ومع هذه
الدار الكرمية وبني كل القوى
السياسية اللبنانية».
وردا على سؤال عما إذا
كانت زيارته تشكل استفزازا
لطرابلس ،قال اخلطيب« :حنن
حنمل لطرابلس والشمال ولبنان
كل احملبة وكل الود ،ونتفهم
متاما رأي الناس وحنرتمها سواء
كان مؤيدا للزيارة او معارضا
هلا ،ويف احلقيقة انا مل أمسع
بصوت معارض ،حنن كم اتينا
وكم لنا هنا وحنن كتيار وطين
حر موجودون على كافة األراضي
اللبنانية ،حنن وغرينا من القوى
السياسية ،وأعتقد ان هذا هو
حق لكل القوى السياسية ان
تعمل اينما كان حتى من مل
يؤيد األحزاب اليوم له احلق بأن
يكون اينما كان ايضا ،وبالتالي
طرابلس مدينة عريقة بأهلها
ومرجعياتها الدينية والسياسية
والعائلية واإلجتماعية ،هكذا
عرفناها وهكذا ستبقى بالتأكيد
برعاية صاحب السماحة والقيمني
على شؤونها ،واألصوات اليت
ترفض اآلخر هي اصوات بعيدة
عن قيم اهل طرابلس وعن
تقاليدهم وعاداتهم».

اعتصام حاشد يف صيدا القدمية احتجاجاً
على تردي األوضاع املعيشية
قامت اللجنة الشعبية للتنظيم
الشعيب الناصري يف صيدا
القدمية بتنظيم اعتصام احتجاجًا
على انهيار االوضاع االقتصادية
واملعيشية شارك يف االعتصام
حشد كبري من املواطنني
الغاضبني الذين رددوا هتافات
اإلذالل
لسياسات
رافضة
واإلفقار والتجويع وألقى النائب
أسامة سعد كلمة تناول فيها
ما يتعرض له الشعب اللبناني
يوميًا على أبواب الصرافني أو
عند انقطاع التيار الكهربائي
واملياه باالضافة اىل اذالل جيل
الشباب العاطل عن العمل.
واعترب سعد أن أزالم السلطة
هم ناهبو االموال العامة الذين
ما زالوا مستمرين منذ ثالثني
عامًا يف نهب أموال الشعب

الذي دفع االمثان الباهظة وحرم
من حقه يف العيش الكريم.
ودعا سعد جيل الشباب اىل
رفض الذل ومواجهته والتصدي
هلذه االوضاع من أجل استعادة
املهدورة
واحلقوق
الكرامة
يف زمن الذل الذي يعيشه
الشعب اللبناني ،زمن االزمات
واالنهيارات وتبخر املداخيل
وغالء االسعار اجلنوني .
وكانت كلمة لعضو اللجنة
املركزية يف التنظيم الشعيب
الناصري حسني البواب قال
فيها إن األوضاع زادت سوءًا
بسبب سلطة العجز والفساد
 ..سلطة الفوضى اهلدامة بكل
اجملاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية واالمنية  ..فوضى
املعيشية وفوضى االسعار ..
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لـبنانيات

سامي اجلميل :لبنان رهينة بيد احلريري استقبل وفدا من غرفة شوكت مسلماني :إغتيال سياسي وشخصي
حزب اهلل واحلل بأن تستعيد طرابلس والرافعي مع وفد علمائي
الدولة سيادتها وقرارها
واحتاد العائالت البريوتية

اجتمعت اجلالية العربية مبؤسساتها وأفرادها (ضمن قيود التباعد
االجتماعي) يف دار مجعية أبناء الضنية لتقدم الدعم للسيد شوكت
مسلماني ضد احلملة املغرضة ضده .كل هذا بسبب مواقفه اجلريئة
ضد الطغيان واالحتالل ومناصرة احلق والشعوب املظلومة وباألخص
قضية الشعب الفلسطيين والشعوب االبروجينية .وطالبت اجلالية
باحقاق احلق واالتقيد مببدأ «أنك بريء حتى تثبت ادانتك» وليبقى
اجلميع حتت سقف القانون ويأخذ العدل جمراه.
وأصدرت اجلالية البيان التاي الذي مت ارساله اىل مجيع أعضاء
الربملان يف والية نيو ساوث ولز.
من املبادئ األساسية لنظام العدالة اجلنائية األسرتالية إفرتاض
الرباءة( .املتهم بريء حتى تثبت إدانته).
على الرغم من األقتحام الكبري الذي قام به البوليس الفدرالي ملكتب
وبيت السيناتور وعضو الربملان األسرتالي السيد شوكت مسلماني
وتفتيشه على نطاق واسع  ،مل توجه إليه أي إتهامات كما أنه ليس
موضع أدنى شك يف أي عالقة له مع اجلمهورية الشعبية الصينية.

النائب سامي الجميل
اعترب رئيس حزب الكتائب
النائب سامي اجلميل يف حديث
عرب «اجلديد» أن «الواليات
املتحدة يف صراع مع ايران وال
عالقة للبنان بهذا الصراع»،
مشريا اىل «ان لبنان مل يكن
حماصرا اىل أن وضع حزب اهلل
يده على البلد ووضع لبنان
الرمسي يف مواجهة مع اجملتمع
الدولي».
ورأى أن «حزب اهلل خيوض
معارك مع كل العامل ،وطبعا
سريدون عليه ،فاحلزب ورط
اللبنانيني بصراعاته ألنه وضع
الدولة والشعب اللبناني درعا
يف معركته مع الغرب دفاعا عن
ايران ال عن لبنان».
وأشار اىل «أن من تعدى على
لبنان هو من عزله بالقوة ومنعه
من احلصول على الدعم من كل
دول العامل».
وعن القبول بنفط من ايران
قال اجلميل« :اذا كان الثمن
أن نتورط بالعقوبات فلدي
مشكلة ،مشددا على «أننا نريد
احلصول على النفط يف إطار
القانون واجملتمع الدولي»،
سائال« :ملاذا جتربوننا على ان
ننعزل دوليا»؟
ولفت اىل أن املطروح أن خنرج

من االقتصاد العاملي وان نصبح
حماصرين من كل الدول ،ألنه
عندما تقاطعنا أمريكا فمثلها
ستفعل اوروبا والعامل العربي،
سائال« :هل جيب أن نكون
معزولني وان نشكل ثنائيا مع
ايران يف مواجهة العامل كله؟»
اجلميل» أن لبنان رهينة
واعترب
ّ
بيد حزب اهلل ،مؤكدا ان احلل
ليس باهلروب اىل األمام وعزل
أنفسنا بل ان تستعيد الدولة
سيادتها وقرارها وتضع حدودا
حلزب اهلل ومتيز نفسها عنه
وتنفتح على اجملتمع الدولي
ألن الشعب اللبناني ال يتحمل
املكان الذي وضعونا فيها».
ودعا رئيس الكتائب حزب اهلل
إىل «أن يضع نفسه حتت سقف
الدولة وأن يلتزم بالقوانني
وعندها سنحميه حنن ولن نسمح
ألحد أن حيميه عنا ،إمنا حزب اهلل
مصر على اخلروج عن القوانني
وأن يفتح على حسابه ويورط
لبنان».
واكد انه «ال ميكن حلزب اهلل أن
يتصرف كما يتصرف ويوصل
البلد اىل املكان الذي وصل اليه
ويتوقع من الناس أن تسري معه
يف اسرتاتيجيته ،ألنه لن يأخذنا
بالقوة اىل اسرتاجتيته».

فرعية االدارة والعدل تابعت درس
اقرتاحات القوانني املتعلقة بالقضاء العدلي

عقدت اللجنة الفرعية املنبثقة عن
االدارة والعدل واملكلفة درس
اقرتاحات القوانني املتعلقة
بالقضاء العدلي امس االول
جلسة برئاسة النائب جورج
عدوان وحضور النواب السادة:
بوليت يعقوبيان ،مسري اجلسر،
حسن عز الدين ،جورج عطاهلل،
بالل عبد اهلل وشامل روكز.
كما حضر كل من:نقيب حمامي
بريوت االستاذ ملحم خلف،
نقيب حمامي طرابلس االستاذ
حممد املراد ،القاضي اليان
صادر ممثلة جملس القضاء
االعلى.
 القضاة السادة :جاد معلوف،رنا عاكوم ،حيى غبورة ،الفني
ابو ديوان ،ماريز العم وكارال
شواح.
واشارت اللجنة يف بيان اىل
انها تابعت درس االقرتاحات
املذكورة،وملا كانت قد انهت
يف اجللسة السابقة الفصل
الثالث من الباب الثاني مع

تعليق بعض املواد ،تابعت يف
هذه اجللسة عملها يف مناقشة
املواد اليت تليها ،فناقشت
مواد الفصلني الرابع واخلامس
من الباب املذكور املتعلقة
بتنظيم حمكمة التميز وادارتها
وصالحيات الرئيس االول فيها،
كما دور هيئتها العامة ونصابها
وكيفية اختاذ قراراتها.
و تابعت اللجنة جلستها ودرست
املواد املتعلقة بالنيابة العامة
التميزية وعالقتها بالنيابات
العامة االستئنافية وخصائصها،
والتقرير السنوي الذي جيب ان
تعده.
بعد االستماع اىل نقابيت
احملامني وجملس القضاء االعلى
ووزارة العدل ،وبعد املناقشة
والتداول اقرت غالبية املواد
ً
معدلة.
املذكورة
رفعت اجللسة على ان تتابع
اللجنة عملها يف اجللسة التالية
بالدوائر
املتعلقة
باألحكام
القضائية.

الحريري خالل استقباالته

استقبل الرئيس سعد احلريري
عصر امس االول يف «بيت
الوسط» وفدا من غرفة التجارة
والصناعة والزراعة يف طرابلس
ولبنان الشمالي برئاسة رئيس
الغرفة توفيق دبوسي ،وجرى
عرض «للمنظومة االقتصادية
الوطنية يف لبنان من طرابلس
الكربى».
بعد اللقاء ،قال دبوسي:
«استعرضنا اليوم مع الرئيس
احلريري امللف االقتصادي
واملالي ومشاريع جديدة للبنان
من طرابلس الكربى .من املؤكد
أن املرحلة صعبة ،سواء لبنانيا
أو عربيا أو دوليا ،ولكن
شخصية دولة الرئيس وإميانه
بذاته وبوطنه ميداننا دائما
بالتفاؤل .من جهتنا ،أكدنا له
أنه بإمكاننا أن نستثمر طرابلس
والشمال وطنيا ،مبا يشكل
رحبا لكل لبنان ،ألن موقع
لبنان اسرتاتيجي ،وذلك بفضل
طرابلس الكربى حتديدا».
اضاف« :وحنن كغرفة جتارة
وصناعة وجتارة نرى أن طرابلس
قادرة على أن تكون عاصمة
لبنان االقتصادية .وهناك عدة
مشاريع ،إن كان مرفأ لبناني
عربي دولي من طرابلس الكربى
أو مطار عربي دولي من القليعات
أو منصة النفط والغاز واملنطقة
االقتصادية اخلاصة ،وحتويلها
من  500ألف مرت إىل  5مليون
مرت ،من طرابلس الكربى ،كل
ذلك جيعل من طرابلس قادرة
على أن تكون عاصمة لبنان

االقتصادية ورافعة لالقتصاد
الوطين».
وختم« :وبدال من أن نستخدم
طرابلس لدمار لبنان ،نريد أن
نستخدمها إلعمار لبنان .من هنا،
كانت لدينا وجهات نظر متطابقة
مع الرئيس احلريري ،الذي أكد
لنا أنه هكذا يرى طرابلس
والشمال وكل لبنان».

الرافعي

وكان احلريري التقى إمام مسجد
التقوى الشيخ سامل الرافعي مع
وفد من العلماء .وبعد اللقاء،
قال الرافعي« :أردنا أن
نشكر دولته على وقوفه معنا
يف موضوع استدعاء احملكمة
العسكرية لي ،كما شكرناه
على موقفه من موضوع الشيخ
بسام الطراس .وقد تداولنا
أيضا يف موضوع املوقوفني
اإلسالميني والتفلت األمين
الذي يزداد يوما بعد يوم يف
طرابلس ،باإلضافة إىل موضوع
األمن الغذائي يف لبنان ككل،
وضرورة اختاذ التدابري املطلوبة
للتصدي هلاجس اخلوف من
اجلوع عند الناس».

عائالت بريوتية

كما استقبل احلريري رئيس
احتاد العائالت البريوتية حممد
عفيف ميوت مع ممثلني عن
مجعيات ورابط آل حسامي،
فاكهاني ،الكردي وعيتاني،
وعرض معهم ألوضاع العاصمة
بريوت ومطالب أبنائها.

بعد ما قام به يف قصر العدل...

تنويه ومكافأة للرقيب األول درة
وجه احملامي العام اإلستئنايف
يف بريوت القاضي زاهر محادة
كتابا اىل النائب العام التمييزي
القاضي غسان بركات ،طلب
فيه تنويها ومكافأة للرقيب
األول يف جهاز أمن السفارات
علي درة لقيامه بإحباط عملية
تفجري قنبلتني داخل قصر
العدل يف بريوت.
وورد يف الكتاب« :من خالل
حتقيقاتنا واستقصاءاتنا من
شهود عيان بتاريخ ،2020/7/9
مبوضوع حماولة املدعو حسن
ديراني فتح قنبلة أمام مدخل
مكاتب قضاة حمكمة اجلنايات
يف بريوت يف الطابق الثالث،

وحيازته لقنبلة أخرى ،تبني لنا
أن الرقيب أول علي درة قد
أقدم على عمل بطولي يف جلم
املدعو حسن ديراني واحليلولة
دون قيامه بتفجري القنبلة اليت
فتح صمامها ،وقام بوضع الصق
بالستيكي عليها ملنع انفجارها
بعد أن كان قد استحوذ على
القنبلة األخرى منه باحليلة».
وأضاف»:لذلك ،نرفع اليكم
كتابنا هذا مقرتحني عليكم إجراء
ما ترونه مناسبا جلهة تنويه
ومكافأة الرقيب أول علي درة
على عمله البطولي الذي حال
دون إزهاق األرواح يف قصر
عدل بريوت».

لكن ولألسف فإن بعض وسائل اإلعالم وبعض القادة السياسيني
سارعوا باحلكم عليه كما قاموا بالتحريض بشكل مهني لشخصه مما
يدل على أنها محلة للقضاء على مستقبله السياسي.
إن حرية الرأي والتعبري مقدس وتعترب حجر األساس مبجتمعنا
الدميقراطي .ومن املفارقات أن احلملة اليت تشنها بعض املنظمات
اإلعالمية ضد السيد مسلماني  ،واليت تضم سلسلة دعوات من
السياسيني من كال احلزبني الرئيسيني «لطرده من الربملان»  ،ال
تتوافق مع سياسة اإلنفتاح والتسامح مع اآلراء املخالفة .إن هذه
السلوكيات مزدوجة وخمزية وعلى قدر كبري من النفاق وال ميكن
تفسريها إال على أنها إغتيال للمستقبل السياسي للسيد مسلماني.
إننا املوقعني أدناه ُندين بشدة هذه احلملة املنظمة.
لقد تناول السيد مسلماني خالل حياته املهنية العديد من قضايا
العدالة اإلنسانية واإلجتماعية مبا يف ذلك قضية السكان األصليني
،األسرتالني العرب واآلسيويني والشعب الفلسطيين احملتل  ،كذلك
األطفال ذوي اإلعاقة واألقليات يف الشرق األوسط وشبه القارة
اهلندية.
من املفرتض أن تقدر جهود السيد مسلماني واإلشادة بأعماله اجليدة
لذلك ندعو مجيع أعضاء الربملان والنواب إىل محاية دميقراطيتنا
وإرادة الشعب.
جيب أن يتوقف على الفور التآمر لإلطاحة بالسيد مسلماني من برملان
نيو ساوث ويلز .وأي حماولة حلرمان السيد مسلماني من العدالة
الطبيعية واإلنصاف اإلجرائي ستعرض التحقيق للخطر وتعرض نظامنا
الدميقراطي للسخرية.
هذا البيان مت توقيعه من قبل ممثلو اجلالية العربية االسرتالية

This the English statement signed by representatives of the Arab
Australian community in NSW.
Shaoquett Moselmane: Character Assassination
A core principle of the Australian criminal justice system is the presumption of innocence unless proven guilty beyond reasonable
doubt.
Notwithstanding the raid on his office and home last week by Federal
agents, Mr Shaoquett Moselmane, MLC, has to date not being accused of any wrongdoing and is not a suspect in the AFP investigation. This was acknowledged by news media reports. Despite this, the
trial by other media and the disgraceful witchhunt by radio shockjocks and some newspaper commentators can only be construed as
a concerted political campaign and public lynching.
Freedom of opinion is at heart of our democratic multicultural society and needs to be protected at any cost. Divergence of opinions
is, therefore, a healthy and central principle of our democracy. The
silencing of dissenting views by some media organisations and political leaders from both major parties of our NSW and Federal Parliaments can only be construed as politically inspired character assassination
Arab Australians loudly denounce this orchestrated campaign.
Mr Moselmane has been a voice for the voiceless. He has taken up
many humanitarian and social justice issues, including the plights
of Aboriginal, Arab and Asian Australians, Palestinians under occupation, Kids with disabilities and minorities in the Middle East, and
the Indian subcontinent. He has served diverse communities tirelessly without fear or favour and with generosity of spirit. In fact, he
should be commended for his good work and efforts not publicly
condemned and humiliated.
We call on MPs to protect our democracy and the will of the people.
Conspiring to oust Mr Moselmane from the NSW Parliament should
cease immediately. Any such attempt denies him natural justice and
tarnishes the process of the Federal investigation and makes a mockery of our democratic system.
Signed by representatives of the Australian Arab community.
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مـقاالت وتـحقيقات

حان وقت تصحيح األجور
إيلي الفرزلي

ً
مقارنة بارتفاع سعر
األجور تتآكل .مل يعد باإلمكان االنتظار أكثر.
صرف الدوالر ،فإن قيمة األجور تراجعت حنو  80يف املئة .الـ675
ألف لرية اليت ُيفرتض أن مُت ّثل احلد األدنى لألجور ،صارت تساوي
 77دوالرًا .هذا معدل من األدنى يف العامل .وإن أكمل الدوالر على
الوترية ذاتها ،فلن يتأخر اللبنانيون عن الفوز بلقب أصحاب الدخل
األدنى يف العامل.
مثة من يرفض الربط بني األجور والدوالر ،انطالقًا من أن املقارنة
جيب أن تكون بني األجور والقدرة الشرائية هلذه األجور .تلك أيضًا
تراجعت بشكل استثنائي .إذا كان الراتب ّ
مركبًا من مخسة عناصر هي
السلة الغذائية والنقل والطبابة والسكن والتعليم ،فإن احلد األدنى
لألجور مل يعد يكفي حتى لتأمني السلة الغذائية .فكيف يكمل العامل
حياته؟ ومن أين يأتي بثمن الطبابة والنقل والسكن والتعليم ،عدا عن
استكمال السلة الغذائية؟
كل ذلك يشري إىل أنه ال مفر من تصحيح األجور .االحتاد العمالي العام
سبق أن طالب وزيرة العمل مليا ميني بدعوة جلنة مؤشر غالء املعيشة
إىل رفع احلد األدنى لألجور وتصحيحها بنسبة التضخم« ،كحل وحيد
حلماية القدرة الشرائية لألجر وحتسينها» .الوزارة ال تزال تتحفظ على
صرحت بأنه مل يعد لألجور حاليًا
الدعوة ،بالرغم من أن ّ
ميني سبق أن ّ
أي قيمة فعلية .لكنها يف املقابل ،ربطت أي تعديل هلذه األجور بثبات
سعر الصرف ،مشرية إىل أنه «جيب أن يتم ذلك بعد دراسة دقيقة
ّ
وليس بشكل عشوائي،
لتجنب ما حصل بعد إقرار سلسلة الرتب
والرواتب».
ميني ليس بعيدًا عن موقف اهليئات االقتصادية .مصدر يف
موقف ّ
تقدر املعاناة اليت يعانيها املوظفون،
اهليئات االقتصادية يقول إنها ّ
لكنها تعترب أن املعاناة مشرتكة بني العمال وأصحاب العمل .ال يرتدد
املصدر يف اعتبار أصحاب الثروات الذين حققوا أرباحًا هائلة على
سنوات (مل تنعكس حتسينًا ألوضاع العمال واملوظفني) ،متساوين
يف ُ
ّ
لتجنب
املصاب مع الذين صاروا ينتظرون الراتب كل شهر ،فقط
اجلوع.
يف النتيجة ،فإن هذه اهليئات ،اليت يزور وفد منها برئاسة حممد
شقري مقر االحتاد العمالي اليوم ،ال تزال تعترب أن أي زيادة يف األجور
حاليًا ستكون مبثابة املسمار األخري يف نعش االقتصاد .حجة هؤالء
شرين،
أن الوضع الراهن قضى على املؤسسات ،اليت صارت بني ّ
اإلقفال أو تقليص النفقات ،ومن بني اخليارات صرف املوظفني أو
ختفيض رواتبهم .يؤكد املصدر أن اهليئات تريد أن
حتسن القدرة
ّ
الشرائية للموظفني ،لكنها ال ميكن أن ختطو هذه اخلطوة قبل ثبات
سعر الصرف وتنفيذ احلكومة إلصالحات جدية توقف االنهيار .أما يف
الوقت الراهن ،حيث آالف املؤسسات تقفل يوميًا ،فإن أي خطوة غري
حمسوبة ستؤدي ،بد ًال من حتسني وضع املوظفني ،إىل زيادة عدد
العاطلني من العمل.
يوم
كل
فقيه،
حسن
العمالي
االحتاد
رئيس
بالنسبة إىل نائب
مير من
ّ
دون زيادة الرواتب يسهم يف زيادة معدالت الفقر ،بسبب زيادة
نسبة املوظفني العاجزين عن تأمني حاجات أسرهم .يؤكد فقيه أن
مطلب زيادة الرواتب سيكون بندًا أول يف حمادثات اليوم مع اهليئات
االقتصادية .أما حجة أن األزمة تطال اجلميع ،فريد عليها بأن عددًا
كبريًا من القطاعات مل يتضرر .أضف إىل أنه ال ميكن املقارنة بني من
اخنفضت أرباحه ومن داهم اجلوع أسرته .من اخنفضت أرباحه ميكنه
أن يصمد ريثما يستقر الوضع ،بينما من جيوع ال ميلك ترف االنتظار.
بشكل أوضح ،تطال األزمة اليوم فئتني حتديدًا:
العمال واملوظفني
ّ
والعاطلني من العمل .الفئة األوىل ُ
ضربت مالءتها بشكل كامل ،بعدما
وصلت نسبة التضخم إىل  363يف املئة .والفئة الثانية ّ
منت احلكومة
على جزء منها مبنحة الـــ 400ألف لرية ،اليت بالكاد تسمح بتأمني
الطعام ألسبوع .لذلك ،كان إنشاء صندوق للبطالة أسوة بأغلب بلدان
العامل ،من بني مطالب االحتاد العمالي إىل وزارة العمل.
ال شيء مأمو ًال من االجتماع ..اهليئات االقتصادية تنتظر جالء صورة
ّ
االنهيار،
حمذرة من أن يكون تأثري زيادة الرواتب شبيهًا بتأثري
سلسلة الرتب الرواتب .على األرجح هؤالء ال يرون يف أسباب االنهيار
سوى السلسلة ،وهم بالتالي يرون يف زيادة الرواتب تثبيتًا لالنهيار،
غافلني عن أن وزن الرواتب من املبيعات ،سلعًا وخدمات ،ال تزيد
على  10يف املئة (تزداد هذه النسبة يف القطاع التعليمي) ،حبسب
اخلبري االقتصادي كمال محدان .أضف أن حصة الرواتب من الناتج
معدهلا يفوق مخسني يف
احمللي ال تتعدى  22يف املئة ،يف حني أن ّ
املئة يف أوروبا.
هذا يعين أن أصحاب العمل عندما شعروا بتأثري الضائقة االقتصادية،
مل جيدوا أمامهم سوى
العمال ،لتخفيف نفقاتهم ،بالرغم من إدراكهم
ّ
أن كتلة األجور ال ّ
متثل نسبة كبرية من األكالف .جيري التعامل مع
املوظف على أنه احللقة األضعف ،الذي يسهل املس حبقوقه ،حبجة
االنهيار واإلفالس ،وبتغطية من اجلهات احلكومية املسؤولة.
الضمان االجتماعي ،الذي حيتاج بدوره إىل عملية إنقاذ ،ربطًا مبوجوداته
اليت انهارت قيمتها ،سبق أن أصدر دراسة تشري إىل أن  37.5يف
املئة من املداخيل
املصرح عنها تقل عن مليون لرية ،و 86يف مئة
ّ
من األجور تقل عن ثالثة ماليني لرية .ذلك يظهر متامًا حجم املعاناة
اليت يعيشها املوظفون ،الذين يواجهون ،منذ ما قبل األزمة املالية،
اخنفاض القدرة الشرائية ألجورهم .آخر تصحيح لألجور كان يف العام
 ،2012ومنذ ذلك احلني ،ازداد التضخم بشكل كبري ،قبل أن ينفجر
مع بداية العام .2020
شرائح الرواتب تلك ،ربطًا مبطلب االحتاد العمالي رفع احلد األدنى
لألجور إىل ضعفي أو ثالثة أضعاف احلد األدنى احلالي ،تعين أن ما
يزيد على ستني يف املئة من العاملني صاروا يتقاضون احلد األدنى
املفرتض أو أقل.

احتياجات الناس من «فوق»
راجانا حمية

ّ
السلة الغذائية املدعومة ،اليت أعلن عنها الثالثاء املاضي،
مل تكن
ّ
ّ
املعنيون بها .إذ جاءت أقل من التهليل الذي
على قدر ما توقعه
ّ
مر األيام املاضية ،واحنرفت يف بعض فئاتها عن اهلدف
نالته على ّ
ّ
سد  %80من احتياجات املواطنني األساسية،
املتوخى منها ،وهو ّ
ً
تضمنت سلعا أقرب إىل الكماليات منها إىل األساسيات.
بعدما
ّ
أضف إىل ذلك ،أنها ،من ناحية أخرى ،أتت لتدعم مواد ينتجها لبنان
حمليًا وتفيض عن حاجته يف بعض األحيان.
ّ
ِ
السلة» .هذه العبارة تتصدر الـ»تراند» منذ الثالثاء املاضي.
«نْزلت
إذ باتت السلة الشغل الشاغل لناس ينتظرون من يسعفهم يف
لقمة عيشهم اليت «طارت» مع سعر صرف الدوالر .االربعاء املاضي،
وعقب اجتماع ما قبل اإلعالن عن السلة املدعومة على أساس سعر
صرف  3900لرية لبنانية للدوالر ،خرج وزير االقتصاد والتجارة،
ّ
«مبشرًا» بدعم يفرتض أن خيفف من الثقل الذي يتحمله
راوول نعمة
ً
الناس بسبب االرتفاع اجلنوني يف أسعار السلع ،وحتديدا تلك اليت
شدد عليه نعمة ،كما
حتمل الطابع اليومي األساسي .وأكثر ما
ّ
«الشركاء» من «زراعة» و»صناعة» ،هو أن السلة ستغطي %80
من احتياجات املواطن األساسية.
«نزلت» السلة ،لكنها مل تكن على قدر توقعات كثر ،من مواطنني
ومزارعني ونقابات الصناعات الغذائية وبعض املستوردين .كانت
سلة ببنود كثرية ،من دون أن تعين أنها بنود صاحلة لالستفادة،
وخصوصًا أنها تضمنت كثريًا من السلع املنسوبة «زورًا» إىل ما
ميكن تسميته احتياجات أساسية للمواطنني ،إضافة إىل «املبالغة
يف دعم استرياد مواد تنتج حمليًا وجند صعوبة يف تصريفها أص ًال»،
على ما يقول أنطوان احلويك ،رئيس جتمع املزارعني اللبنانيني.
يف املبدأ ،ميكن احلديث عن  11فئة تندرج حتتها السلع البالغ
عددها  ،333وتتضمن اللحوم ومشتقاتها ،املنتجات الدهنية
والزيتية ،اخلضر الطازجة واملعلبة واملثلجة ،البذور واملكسرات
والثمار اجلوزية ،مواد غذائية متفرقة ،مواد استهالك شخصي،
دواجن وحيوانات ،أمسدة ،إنتاج حيواني وأعالف ،أدوية بيطرية
للمواشي والدواجن ،مكونات سلع تصنع يف لبنان.
املعنيون على
يف ما خيص فئات السلع اجلاهزة لالستهالك ،يأخذ
ّ
ينم عن ختطيط ،فثمة سلع مستغرب وجودها
«اإلخراج» أنه «مل ّ
ضمن الالئحة» ،على ما يقول احلويك .ينطلق األخري من املنتجات
الزراعية واملواد األولية املستخدمة فيها .يف الشق األول ،ال
ّ
ونتحشم على الناس كي
يستوعب وجود سلع «ننتجها بكميات
يشرتوها» ،منها على سبيل املثال :البصل والسماق وزيت
الزيتون املكرر .ويستغرب احلويك كيف مرت تلك السلع على وزير
الزراعة عباس مرتضى ،وال جيد جوابًا سوى أنه يف صدد التحضري
لـ»الساعة الصفر» ملواجهة «سياسة الدولة التدمريية حبق الزراعة
واإلنتاج الوطين والقطاعات اإلنتاجية».
هي مالحظات أولية يبديها املعنيون يف تقييمهم للسلة ،لكنها
أساسية ،ولعل أهمها اإلجابة عن سؤال :ماذا تعين عبارة السلع
لـ»دس» كثري
تسد حاجات أساسية؟ ال جيد هؤالء تفسريًا
اليت
ّ
ّ
يعدد بعضها رئيس مجعية محاية
من السلع حتت خانة األساسياتّ ،
املستهلك ،زهري برو :هوت دوغ .فطر معلب .رقائق ذرة .رقائق
ّ
ّ
حملى .مكسرات .قهوة سريعة
منكهة .قشطة .حليب مكثف
ذرة
التحضري .مبيض للقهوة .خردل .مشمش جمفف .كرنربي .عصائر
مركزة.
ليست أزمة سلع مضمومة على عجل بقدر ما هي أزمة ختطيط
وسوء تقدير وفهم الحتياجات الناس األساسية .هذا ما يقوله برو
وغريه كثر ،ومنهم أمحد حطيط ،رئيس نقابة الصناعات الغذائية
يف لبنان .يشري حطيط اىل أنه كان للسلة وجهان ،أحدهما إحيابي
يعول حطيط على دعم استقرار
واآلخر سليب .يف الشق األول،
ّ
أسعار السلع ،إضافة إىل انعكاسها على سعر صرف الدوالر يف
السوق ،أما يف الشق اآلخر ،فيعيد اإلشارة إىل سلع «بال عازة»،
سلع أخرى حيتاج
كان األوىل االستغناء عنها إلفساح اجملال أمام
ٍ
إليها املواطنون فع ًال .ويف ما يتعلق بالصناعات الغذائية ،كان
األوىل دعم املنتجات احمللية بدل استريادها ،كالبهارات مث ًال .مع
ذلك ،كان مثة «جانب مشرق» يف ما خيص دعم املواد األولية
لبعض الصناعات اليت يستطيع لبنان من خالهلا حتقيق اكتفاء ذاتي
«مثل املعلبات على أنواعها واملشروبات والبهارات والدجاج».
يَ
وجهت نظر.
النظرة إىل السلة لدى مصنعي الغذاء حتمل دائمًا
حبسب منري البساط ،صاحب معامل البساط وعضو نقابة الصناعات
الغذائية« ،لسنا أمام عالمَ
مثالي» ،انطالقًا من التجربة اليت رافقت
ّ
الئحة الدعم األوىل لناحية الصعوبات اليت واجهتها يف ظل األزمة
املالية احلالية ،كفتح االعتمادات والتأخر يف املوافقات املطلوبة من
جلنة مصرف لبنان اليت تدرس الطلبات ،فض ًال عن قدرة املصرف
على تغطية التكاليف .إىل ذلك تضاف ما تتطلبه اآللية من شفافية،
وخصوصًا أن «العرف» السائد أن «هناك مستوردين أوراقهم
حاضرة ،فيما آخرون ال يصلون ع السريع» .من هنا ،املطلوب أن
تكون اآللية واضحة وشفافة وأن تطبق بطريقة سليمة.
املشكلة هنا «أننا نعمل على استرياد بضائع عم تستهلك وعم نرجع
نستهلك غريها» .هذه باختصار وظيفة السلة .حيلو للبساط أن
يقيم مقارنة بني ما أقدمت عليه وزارة االقتصاد واآللية اليت كانت
خيص دعم الصناعة ،وإن كانت
أقرتها وزارة الصناعة يف ما
ّ
قد ّ
مل تطبق إىل اآلن .وهي اآللية اليت تتعلق بدعم الصناعيني بـ 100
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مليون دوالر أمريكي «ليست هدية من مصرف لبنان ،وإمنا تسييل
أموال الصناعيني احملجوزة» .أهمية تلك اآللية أن «فيها استدامة
أكثر ،يكفي أن أقوم بتحويل ملرة واحدة حتى ميشي الدوالب وال
يعود الـ  fresh moneyيشكل هاجسًا».
ّ
املصنعني واملزارعني ،حيضر التجار .يشكو رئيس نقابة
بعيدًا عن
مستوردي املواد الغذائية يف لبنان ،هاني حبصلي ،لكون «دورنا»
يف السلة اقتصر على إبداء الرأي ،على عكس الالئحة األوىل اليت
أعطوا مالحظاتهم عليها .لذلك ميكن احلديث هنا عن بعض الثغرات
لناحية «وجود أصناف ميكن التخفيف منها إلعطاء مساحة أكرب
ألصناف أخرى» .كذلك يعرتض حبصلي على وجود بعض األصناف
«مثل العصائر املركزة» ،وإن كان الصناعيون يعتربون أنها «هلم»،
إذ ميكن اعتبارها مادة أولية يف اإلنتاج.
ما عدا ذلك ،هلؤالء وجهة نظر أخرى ال عالقة هلا باألصناف ،بقدر
ما هلا عالقة باآللية .صحيح أن ال آلية نافذة إىل اآلن ،ولكن مثة
شروط قاسية وضعتها وزارة االقتصاد «ال نتصور معها أن تكون
هناك كمية كافية من السلع اليت سيجري دعمها» .منطلق هذا األمر
هي الشروط اليت تضعها الوزارة لناحية سعر املبيع والكلفة اليت
«ال أعتقد أنها ستغطي التكاليف اليت يتكبدها التجار ولن تكون
حافزًا لكثريين» .قد ال تكون «عملية مستدامة ،وخصوصًا إذا ما
أخذنا يف االعتبار أن السلعة املستوردة ستباع بسعر الكلفة ،فيما
سعر الصرف غري ثابت واألموال حمجوزة يف املصارف».
اخلوف اآلخر من تلك اخلطوة هو أنها تعمل على تعزيز قطاع
اقتصادي «على حساب قطاع آخر ،هو االسترياد» ،يقول البحصلي.
يستدرك األخري« :لسنا ضد تطوير الصناعات اللبنانية ،وهذا ليس
ّ
يشغل
موضوعًا للنقاش ،ولكن ليس على حساب تدمري قطاع آخر
آالف األيدي العاملة» .أضف إىل ذلك أن هذا األمر «من شأنه إلغاء
املنافسة ،فعلى األقل جيب أن يكون لدى املواطن اللبناني خيار
النتقاء منتج دون آخر».

املستلزمات الزراعية

من باب السلة املدعومة على سعر صرف الـ  3900لرية لبنانية،
ّ
السلة
يستعد املزارعون للمواجهة العلنية األوىل معها .فقد أتت تلك
ّ
لتلغي «كل أمل باستعادة ّ
حقنا بأن تشمل املستلزمات واملعدات
واألدوية الزراعية بالتعميم  530ملصرف لبنان» .حيسم رئيس جتمع
املزارعني اللبنانيني املوقف من السلة باعتبار أنه سيكون هلا أثر
سليب على املزارعني واملستهلكني على ٍ
حد سواء «إذ إن الـ 3900
هي  3أضعاف القيمة اليت كنا نستورد على أساسها املعدات ،فيما
املبيع باللرية اللبنانية ،وهنا تقع اخلسارة».

OUR LADY AGED CARE CENTRE LIMITED
LAYING OF FOUNDATION STONE CEREMONY
AT 128A ALFRED STREET, HARRIS PARK NSW
;“Here am I, the servant of the Lord
)let it be with me according to your word.” (Lk 1:38
In these uncertain and unprecedented time God continues to provide a ray of hope to us all. With gratitude to
the Lord, and with great joy, on 24 July 2020, Our Lady
Aged Care Centre Limited (OLACC) operating as a charity,
under the patronage of His Excellency, Antoine-Charbel
Tarabay, Maronite Bishop of Australia, will mark the commencement of the second phase of works to construct the
Our Lady Aged Care Centre at Harris Park.
This much anticipated and significant phase of the project
will be marked with the laying of a foundation stone by
His Excellency, Bishop Antoine-Charbel Tarabay together
with, Assistant Federal Minister for Finance, Charities and
Electoral Matters, the Honourable Senator, Zed Seselja.
Also, in attendance will be the Board members and other
dignitaries.
The OLACC Board and the Maronite Church of Australia
aim to develop a world-class Aged Care Centre at Harris
Park to serve its aging community. It will serve to help
meet the rising demand and need of the local community
for quality aged care.
This is an important milestone in the life of our community
recognising the invaluable contribution that the elderly
have sacrificed and continue to sacrifice for the betterment of our society.
The OLACC Board is extremely grateful to the Federal
Government, the Maronite Eparchy of Australia, and the
wider community, all of whom have contributed so much
to support the work thus far in delivering the Aged Care
Centre.
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اسـرتاليات

الرحالت اجلوية مستمرة وآالف
انتهاك صارخ :ركاب طائرة قادمة
أندروز يعتذر لسكان فيكتوريا مع تسجيل
من ملبورن غادروا مطار سيدني دون هبطوا يف أسرتاليا وسط أزمة كورونا  134حالة جديدة قبل ساعات من اإلغالق
فحوصات
يف انتهاك صارخ للقواعد
الصحية ،غادر  137راكبا مطار
سيدني بعد وصوهلم على منت
طائرة قادمة من ملبورن دون
إجراء فحوصات للتأكد من عدم
محلهم لعدوى فريوس كورونا.
وكان الركاب على منت طائرة
جيت ستار  JQ250وصلت إىل
سيدني قبل السابعة من مساء
يوم الثالثاء املاضي.
املسؤولني
كبرية
وقالت
الصحيني يف نيو ساوث ويلز
الدكتورة كريي تشانت إن
الفريق الصحي املسؤول عن
فحص الواصلني كان مشغوال
بفحص ركاب طائرة أخرى
وصلت يف نفس الوقت.
وأضافت تقول وقالت الدكتورة
تشانت «كان هناك مشكلة يف
املطار حيث خرج الركاب يف
الوقت الذي كان فريق الفحص
الطيب مشغوال مع طائرة
أخرى».
ووتابعت قائلة «يف املطار اآلن
تعليمات إرشادية تضمن أن
الفرق الصحية ستكون موجودة
وقادرة على إجراء الفحص ولن
يسمح مبغادرة أحد قبل حدوث
هذا».
ويف بيان ،قال املتحدث باسم
وزارة الصحة يف نيو ساوث
ويلز إن طاقم عمل شركة
الطريان مسح للركاب مبغادرة
املنطقة املسورة ،وهو ما يعد
انتهاكا للتعليمات اإلرشادية
اخلاصة بفحص الركاب.
ومبجرد معرفتهم مبا حدث ،قام

املسؤولون الصحيون وطاقم
املطار والشرطة بتعقب 89
من أصل  137وأعادوهم إىل
املنطقة املسورة من أجل إمتام
الفحص .ولكن  48راكبا كانوا
قد غادروا بالفعل املطار.
وجنحت وزارة الصحة بالفعل
يف التواصل مع  45راكبا منهم
وجتري اآلن ترتيبات خضوعهم
للفحص الطيب.
أما باقي الركاب ،وهم ثالثة،
فقد رفضوا اخلضوع للفحص
ومتت إحالتهم إىل شرطة نيو
ساوث ويلز.
تشانت
الدكتورة
وقالت
«لو قام أي شخص بالسفر
باملخالفة ألي أوامر صحية،
سنقوم بتحويله إىل الشرطة
الختاذ اإلجراءات الالزمة بناء
على مدى ظهور أعراض عليهم
وللتأكد من محاية اجملتمع».
وجتري السلطات الصحية يف
فيكتوريا فحوصات لدرجات
احلرارة وأماكن اإلقامة لكل
املسافرين الذين يغادرون
الوالية ،للتأكد من أن كل
املسافرين قد مروا بعملية
فحص قبل املغادرة.
وقال متحدث باسم شركة
الطريان جيت ستار إن الشركة
قد ساعدت يف الوصول إىل
الركاب« :بالتعاون مع مطار
سيدني قمنا بتحسني إجراءات
املغادرة للركاب لكي نتجنب
حدوث موقف كهذا جمددا».
املصدرSBS :

معركة على الطريق السريع ..أفعى
تتسلل لسيارة وحتاول قتل سائقها

وجد رجل أسرتالي نفسه يف
معركة شرسة مع أفعى شديدة
السمية ،ظهرت فجأة يف شاحنة
كان يقودها على طريق سريع،
قبل أن يتمكن من قتلها.
ووثقت كامريات مثبتة يف سيارة
شرطة الواقعة ،إذ الحق شرطيون
الشاحنة اليت كان يقودها الرجل
يف والية كوينزالند األسرتالية،
بعدما الحظوا أنها تسري بسرعة
كبرية يف شارع مزدحم.
وبعدما أجرب الضباط السائق على
الوقوف على جانب الطريق ،تبني
أن أمرا خطريا حيدث معه.
وقال السائق إنه كان يدافع
عن حياته ،اليت هددتها األفعى
البنية الشرقية ،املعروفة بأنها

واحدة من أكثر األفاعي مسية
يف العامل.
وروى السائق ،الذي عرف باسم
جيمي ،تفاصيل احملنة اليت مر
بها ،والصدمة بادية على وجهه،
إذ قال إن األفعى ظهرت بغتة
بني قدميه ،قبل أن تسمه
وحتاول لف نفسها حوله.
ومتكن ،حبسب تقرير الشرطة،
من قتل األفعى ،مستخدما حزام
األمان الذي يرتديه وسكينا
كانت جبانبه.
ونظرا لوضعه الصعب ،قرر
الشرطيون عدم منحه خمالفة
على السرعة الزائدة ،واستدعوا
اإلسعاف لنقله بسرعة إىل
املستشفى.

بلغ عدد الواصلني إىل أسرتاليا
أكثر من  250ألف مسافر منذ
إغالق احلدود وسط جائحة
كورونا ،وفقا لبيانات حصلت
عليها شبكة أي بي سي
اإلخبارية.
وأعلنت وزارة اخلارجية والتجارة
أن أكثر من  357ألف مواطن
أسرتالي ومقيم بصورة دائمة
عاد إىل البالد منذ بداية شهر
آذار /مارس.
ميدانيا ،ساعدت الوزارة أكثر
من  26000مواطن أسرتالي
ومقيم بصورة دائمة يف العودة
على منت أكثر من  315رحلة ،من
بينها  63رحلة سهلت مباشرة من
قبل احلكومة الفيدرالية.
من جهتها ،قالت قوة احلدود
األسرتالية إنه بني  21مارس
و 30يونيو وصل أكثر من
 212000مسافر من اخلارج ،يف
وقت واصلت فيه البالد حظر
سفر األجانب الذين مل يستوفوا
إعفاءات السفر من دخول
البالد.
مواطنون
هؤالء
ومعظم
معلمة
وتقول
أسرتاليون.
املرحلة الثانوية من كوينزالند
أالنا الندولفو واليت كانت تعيش
وتعمل يف لندن ،وحتاول العودة
إىل املنزل إنها «اعتقدت أنين

سأنتظر حتسن األوضاع ،واليت
مجيعا أنها ستنتهي
اعتقدنا
ً
بغضون شهر أو حنو ذلك».
ومع ارتفاع عدد اإلصابات
حاولت
كورونا،
بفريوس
الندولفو العودة إىل البالد،
لكنها صدمت من عدم وجود
رحالت إىل أسرتاليا خالل
تصفحها اإلنرتنت.
ودفعت الندولفو ثالثة أضعاف
السعر املعتاد لرحلة العودة
من لندن وال تزال يف احلجر
يوما يف فندق
الصحي ملدة ً 14
بربيسنب.
وال تعد هذه احلالة فريدة من
نوعها حبسب ،رئيس تطوير
عمليات الطريان يف مطار
بريسنب جيم باراشوس.
وشرح قائال «أعتقد أن الكثريين
منهم اعتقدوا أنهم سينتظرون
إىل حني هدوء الوضع املرتبط
بكوفيد.»-19
وحاليا ،تصل حوالي أربع رحالت
دولية على منت كل واحدة منها
حوالي  160راكًبا ،إىل مطار
بريسنب الدولي يوميا.
والواليات
قطر
وكانت
املتحدة ونيوزيلندا وبريطانيا
وإندونيسيا ،الدول اخلمسة اليت
عاد منها معظم األسرتاليني.
املصدرSBS :

سجلت والية فيكتوريا  134حالة
إصابة جديدة بفريوس كورونا
فيما يستعد سكان مدينة ملبورن
لعودة فرض إجراءات اإلغالق
من الدرجة الثالثة منتصف ليل
اليوم وملدة ستة أسابيع.
وقال دانيال أندروز رئيس
حكومة الوالية إن  75من بني
اإلصابات املسجلة اليوم جاءت
من أبراج اإلسكان االجتماعي
التسعة يف فليمنغتون ونورث
ملبورن واخلاضعة إلجراءات
إغالق كاملة غري مسبوقة يف أي
مكان يف أسرتاليا.
وقال أندروز خالل مؤمتر الصحفي
«حنن نعمل بأقصى طاقتنا،
ونفعل أفضل ما ميكننا ،ونعرف
أننا نطلب الكثري من سكان
فيكتوريا ونعرف بالطبع ،أن
اجلميع مل يكن يرغب أن نكون
يف الوضع الذي وجدنا أنفسنا
فيه يف الوقت احلالي».
وستدخل كافة أحياء مدينة
ملبورن باإلضافة إىل منطقة
ميتشل شاير مرحلة اإلغالق من
الدرجة الثالثة لتتمكن السلطات
من استعادة السيطرة على
تفشي الوباء.
وقال أندروز «لو عملنا معا
خالل األسابيع الستة القادمة،
فمهما كان الوضع صعبا

«تيك توك» يثري اجلدل يف أسرتاليا« ..جاسوس بصورة تطبيق»

قال السناتور األسرتالي جيم
موالن نائب رئيس قسم التدخل
اخلارجي يف تصرحيات لصحيفة
الغارديان إن تطبيق «تيك توك»
قد يكون «خدمة للتجسس وجلمع
البيانات متخفيا يف صورة تطبيق
للتواصل االجتماعي ،وطالب
املستخدمني األسرتاليني باحلذر
والتدقيق».
وكان النائب الوطين جورج
الصني
اتهم
كريستنسن
واحلزب الشيوعي احلاكم بإساءة
استخدام التطبيق ودعا إىل
حظره ،كما حث رئيس الوزراء
سكوت موريسون األشخاص
الذين حيملون بياناتهم إىل
التطبيق ،على توخي احلذر.
من جانبه ،صرح املدير العام
لشركة تيك توك  -أسرتاليا،
لي هنرت ،أن الشركة ال تشارك
بيانات املستخدمني مع احلكومات
األجنبية ،كما رفض خماوف معهد
السياسة االسرتاتيجية األسرتالي
( )Aspiبأن هناك خاليا داخل
الشركة تقوم جبمع البيانات.
وتطبيق تيك توك مملوك لشركة
 ،ByteDanceوهي شركة تقنية
مقرها يف بكني ،ولديها 1.6
أسرتالي،
مستخدم
مليون
معظمهم حتت سن .25
وحبسب الغارديان ،تعرض تيك
توك ملزيد من التدقيق بسبب
التسريبات اليت تبني أنه خيضع
للرقابة على املواد اليت تضر
بسياسة الصني اخلارجية أو تذكر
سجلها يف جمال حقوق اإلنسان
وحجم البيانات اليت جتمعها عن
مستخدميها.
وكان كريستنسن كتب على
فيسبوك« :جيب حظر تيك
توك يف أسرتاليا وكذلك
شبكات االتصال عرب اإلنرتنت
األخرى اليت تستخدمها وتسيء
استخدامها أجهزة املخابرات

واجليش الشيوعي الصيين مبا
يف ذلك .»WeChat
بدوره ،صرح رئيس الوزراء
موريسون أنه «من املناسب
للناس أن يكون لديهم وعي
متزايد مبصدر هذه املنصات
واملخاطر اليت متثلها».
وقال موالن إن لديه «خماوف
مماثلة» بشأن تيك توك ولكنه
ً
يعتقد
أيضا أن مجيع شركات
الوسائط االجتماعية جيب أن
تكون أكثر شفافية بشأن كمية
املعلومات اليت جتمعها وكيف
حتمي خصوصية املستخدمني.
وكشف موالن عن «ادعاءات
من قبل األشخاص الذين
قاموا باهلندسة العكسية لتيك
توك بأنه عبارة عن خدمة جلمع
البيانات متخفيا يف شكل أحد
وسائل التواصل االجتماعي»،
مشريًا إىل أنه من السابق ألوانه
التفكري يف فرض حظر وبد ً
ال من
ذلك شجع األفراد على ممارسة
املسؤولية الشخصية.
بينما أخربت غيين مكاليسرت،
رئيسة اللجنة املختارة يف جملس
الشيوخ بشأن التدخل األجنيب
عرب وسائل التواصل االجتماعي،
صحيفة الغارديان أسرتاليا:
«عندما يكون لدينا خرباء يف
األمن القومي والتقنيني يثريون
خماوف بشأن تيك توك ،علينا
أن نأخذ هذه املخاوف على حممل
اجلد».
ورد مدير شركة تيك توك يف
أسرتاليا « :ال تقوم الشركة
مبشاركة معلومات املستخدمني
لدينا يف أسرتاليا مع أي حكومة
أجنبية ،مبا يف ذلك احلكومة
الصينية ،ولن يفعل ذلك إذا
ُطلب منه ،نولي أهمية قصوى
خلصوصية ونزاهة املستخدم».
اهلند
وحظرت اهلند ،يف  30يونيو

الفائت ،تطبيق «تيك توك»
إضافة اىل  58تطبيقا للهواتف
تطبيقات
معظمها
احملمولة
صينية ،مشرية إىل أن السبب
يعود إىل خماوف أمنية.
تكنولوجيا
وزارة
وقالت
املعلومات اهلندية ،يف بيان،
إن التطبيقات «تضر بسيادة
ونزاهة اهلند ،والدفاع عن اهلند،
وأمن الدولة والنظام العام».

ومؤملا وحمبطا ،فإنه ميكننا أن
نتجاوز مرحلة البقاء يف املنزل
احلالية ».وأضاف «حنن مجيعا
نعمل جبد للغاية ،عمل مضين،
صباحا ومساء ،من أجل أن نصل
إىل تلك النتيجة .بالطبع ،على
مجيع سكان فيكتوريا مشاركتنا
يف تلك اجلهود .أنا واثق أنهم
سيفعلون ذلك».
واعتذر أندروز أيضا على
املشقة اليت ستتكبدها الكثري
من العائالت يف فيكتوريا خالل
فرتة األسابيع الستة القادمة:
«أنا أعتذر عن عدم الراحة
والتحديات الكثرية اليت سيتعني
على الكثري من عائالت فيكتوريا
مواجهتها خالل األسابيع الستة
القادمة .فنحن مل نكن نود أن
نكون يف هذا املوقف».

لكنه أكد «ال ميكننا العودة
للوراء .ال ميكننا تغيري تلك
األشياء اليت أوصلتنا إىل
املرحلة احلالية .ولكن ميكننا
االستجابة بشكل مالئم ،وهذا
يعين أن يلتزم اجلميع بالقواعد
ألن هذه القواعد موضوعة من
أجل أن يلتزم بها اجلميع».
وتأمل السلطات أن تستكمل
التسعة
األبراج
فحوصات
حبلول
االجتماعي
لإلسكان
نهاية اليوم .ويعيش قرابة
 3000شخص يف تلك األبراج
وخيضعون إلغالق تام ،مينعهم
من املغادرة ألي سبب كان.
وقال أندروز «حنن متأكدون أننا
سنتمكن من إنهاء الفحوصات
اليوم ».وأضاف «أؤكد جمددا
لكل فرد يف تلك األبراج أنك
لن ختضع هلذه القيود أكثر مما
جيب ولو للحظة واحدة ،من أجل
سالمتك وصحتك ورفاهيتك،
ومن أجل الصحة العامة أيضا».
املصدرSBS :

أسرتاليا ختفض أعداد الرحالت الدولية خوفا
من انهيار نظام احلجر الصحي يف الفنادق

أعلنت والية غرب أسرتاليا عن
وضع حد أقصى لعدد الواصلني
إليها من اخلارج بواقع  525شخصا
يف األسبوع لتقليل الضغط على
نظام احلجر الصحي يف الفنادق.
وقال وزير الصحة يف الوالية
احلكومة
إن
كووك
روجر
الفيدرالية وافقت على طلب
حكومة الوالية ،يف وقت تستعد
فيه السلطات هناك الستقبال
طائرتني من الدوحة وسنغافورة
على متنهما  245مسافر.
جاء اإلعالن يف وقت وضعت
نيو ساوث ويلز حدا أقصى على
الرحالت الدولية اليت تصل إىل
سيدني بواقع  450شخصا يف
اليوم.
وكانت والية فيكتوريا قد منعت
هبوط الرحالت الدولية على
أراضيها لتتمكن من الرتكيز على
احتواء تفشي الوباء الذي يعصف
بالوالية .وواجهت السلطات
انتقادات حادة بعد أن أدت
خمالفات يف نظام احلجر الصحي
يف الوالية إىل عودة تفشي
فريوس كورونا.
بدأ
فيكتوريا
قرار
وبعد

املسافرون يف البحث عن بدائل
بعيدا عن والية كوينزالند واليت
تفرض على الواصلني تسديد
حساب إقامتهم يف فنادق احلجر
الصحي ملدة أسبوعني .وهو ما
دفع كل من سيدني وبريث إىل
التحرك لوضع عدد أقصى ألعداد
الواصلني من أجل احلفاظ على
نظام احلجر الصحي ومنعه من
االنهيار.
وكانت وزارة اخلارجية قد حذرت
من تعرض نظام احلجر الصحي
يف سيدني إىل ضغط كبري،
حيث قالت« :لو كان مقرر لك
السفر إىل سيدني خالل األيام
أو األسابيع القادمة فتأكد من
تفاصيل الرحلة وخطط للرحلة
مسبقا مع شركة الطريان».
وقالت سلطات نيو ساوث ويلز
إنها ال ترغب يف انهيار نظام
احلجر الصحي يف الفنادق.
وقامت نيوزيلندا بوضع قيود
على عودة املسافرين بسبب
عدم توافر أماكن يف فنادق
احلجر الصحي بعد زيادة يف
أعداد األشخاص الذين يرغبون
يف العودة إىل البالد.
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مـقاالت وتـحقيقات

نغمة بيع الذهب :إصرار على تبديد ثروة اللبنانيني ...إلعفاء املصارف هل يكون العراق «املمر اآلمن»
رىل ابراهيم
للبنان أم تعرقله واشنطن؟

تبخرت ،تلك حقيقة ثابتة ،ولو أن
أموال املودعني
ّ
يسوق العكس .اخلطوة
«حزب املصارف» ما زال
ّ
التالية اليوم اليت بدأ بعض املصرفيني الرتويج هلا
هي ضرورة «تسييل الذهب» إلطعام الفقراء ،وحتى
ال يتمكن الدائنون من احلجز عليه يف اخلارج .لكن،
األساس يف هذا الطرح ،يتمثل يف استعمال موجودات
لسد خسائر املصارف
الدولة اليت هي ملك للشعب،
ّ
وإعفائها من احملاسبة.
«احتياطي الذهب خط أمحر» ،تغريدة نشرها املستشار
املالي املستقيل هنري شاوول يوم االثنني املاضي،
موحيًا كأنه ّ
مت طرح املوضوع على طاولة تغطية اخلسائر
ً
من أموال الشعب جمددا .وتلك نظرية أشار اليها رئيس
جملس بنك املوارد الوزير السابق مروان خري الدين
أخريًا يف إحدى مقابالته التلفزيونية ،بعد أن كان ّ
حذر
قبلها بأشهر من عدم دفع سندات اليوروبوندز حتت
طائلة احلجز على احتياطي الذهب املودع يف الواليات
املتحدة وعلى طائرات «الشرق األوسط» .والقضية
هنا أكرب من أن يطالب مصريف بإطفاء خسائره من

ماهر الخطيب

هناك من يطرح ضرورة رهن الذهب أو بيعه لالستمرار يف تأمني االعتمادات
الالزمة لدعم البنزين والدواء والطحني (مروان طحطح)

املال العام ،إذ بات السؤال الرئيسي :كيف يستخدم احتياطي
أي وقت؟
الذهب ويف ّ
يف حسابات املصرف املركزي واملصارف واحلزب الداعم هلما،
قرش املودعني «األبيض» مل يعد متوفرًا ليومهم األسود وال
جس النبض اليوم حول امكانية مصادرة
ألي يوم آخر ،وجيري
ّ
ّ
«القرش األصفر» ،وفقًا لالسرتاتيجية نفسها ،إذ مثة من يتحدث
عن تسييل جزء من احتياطي الذهب الستعماله عند استنزاف
كل الدوالرات املوجودة يف مصرف لبنان .وذلك مينحهم املزيد
من الوقت للهروب من املساءلة وتنفيذ إصالحات نقدية إلعادة
الثقة بالنظام االقتصادي واللرية اللبنانية ،فيما يف الواقع ،ال
يعدو األمر كونه مراكمة للخسائر ،لتصبح االشكالية القائمة هي
املس مبوجودات الدولة ،وال
طريقة إطفائها وبأي مثن من دون
ّ
سيما الذهب ،ال من ناحية الشعارات الرنانة كـ»الثقة العاملية»
لسد
و»ضمانة البلد» ،بل رفضًا الستخدام املال العام جمددًا
ّ
وتهرب املصارف من مسؤولياتها.
فجوة مصرف لبنان
ّ
من هذا املنطلق ،يتحدث بعض االقتصاديني؛ فربأيهم احتياطي
الذهب يستعمل يف األزمات الكربى ،وتلك أزمة نعيشها ،لكن
تسليمها ملن هدر املال العام وصادر ودائع الناس مبثابة جرمية،
خصوصًا أن لبنان ميلك حنو  9ماليني و 222ألف أونصة موزعة
ما بني املصرف املركزي وقلعة «فورت نوكس» األمريكية،
مبا قيمته اليوم حنو  16مليار دوالر .القيمة تلك فتحت شهية
املصرفيني ،فآثروا التسويق لفكرة تسييل الذهب يف حال
نفدت الدوالرات أو فشلت املفاوضات مع صندوق النقد.
املعادلة بسيطة برأيهم :الدولة اللبنانية طلبت مساعدات بقيمة
 10مليارات دوالر من الصندوق ،وبالتالي ميكن اللجوء اىل
االحتياطي األصفر لتأمني املليارات املطلوبة .أما ملاذا حتميل
الدولة وزر ما تسببت فيه سياسة مصرف لبنان وتغذت من
خالله باقي املصارف؟ «ألن خطة حزب املصرف األساسية تقوم
على حتميل اخلسائر للدولة ومصادرة أصول الشعب وموجوداته
من دون املس بأموال أصحاب املصارف ورساميل مصارفهم
وأصحاب الودائع الكبرية» .وألنه ال ميكن تسليم «رقبة» الدولة
ملن أفلسها وقادها حنو االنهيار ،يصبح جمرد إثارة موضوع
الذهب جرمية« .خليهم يفلوا» ،يقول الوزير السابق شربل حناس
«لنحقق انتقا ً
بصالحيات
ال سلميًا للسلطة ونؤلف حكومة انتقالية
ّ
املدنية...
الدولة
أسس
وتضع
اإلفالس،
تداعيات
تواجه
تشريعية
ّ
ّ
بعدها نتكلم عن املوجودات وما جيب فعله».

«الذهب مقابل القمح والدواء»

مثة سيناريو آخر متداول يف إطار تسييل الذهب واستخدامه،
بناء على القانون
وذلك رغم أن هناك استحالة لبيعه أو رهنه،
ً
الرقم  42الصادر عن جملس النواب اللبناني يف العام ،1986
التصرف باملوجودات الذهبية لدى
والذي ينص على «منع
ّ
مصرف لبنان أو حلسابه ،بصورة استثنائية ،مهما كانت طبيعة
التصرف وماهيته ،سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غري
هذا
ّ
مباشرة» ،إال يف حال قرر الربملان الذي يقف غالبيته مع حزب
املصرف ،تعديل القانون .السيناريو هذا يستند إىل خضوع
الدولة اللبنانية لقوانني حماكم نيويورك املدنية يف ّ
حل أي نزاع
بينها وبني الدائنني إذا ما ّ
ختلفت عن السداد ،على ما تنص
اتفاقية إصدار سندات الدين بالعمالت األجنبية (اليوروبوندز)،
ما يضع الذهب اللبناني حتت رمحة قرارات احملاكم األمريكية يف
حال مت رفع دعاوى حبق الدولة.
لكن املبدأ العام يف القانونني األمريكي واالنكليزي ،وفقًا لوزير
العمل السابق كميل بو سليمان ،أن «أصول وأموال املصرف
املركزي ال ميكن استعماهلا إلطفاء دين الدولة» ،كما أن من غري
املمكن «حجز أصول الدولة اال بصدور حكم قضائي ونهائي ،لكن
ليس هناك من دعاوى أص ًال» .ذلك ال يلغي ،وفقًا لبو سليمان،
حماولة الدائنني احلجز على أصول البنك املركزي بصفته غري

مستقل عن الدولة« ،لكن لدينا دفوع قوية حلماية األصول».
ويرى بو سليمان أن من األسهل احلجز على احتياطي مصرف
لبنان بالعملة األجنبية املوجود يف اخلارج« :اخلطر موجود ،ولكن
ما زلنا بعيدين عنه كثريًا».
ما سبق يقود اىل مطالبة البعض ،مبعزل عن كيف وملاذا استعمال
الذهب ،بأن يتم نقله اىل لبنان مبا أن املسبب الرئيسي إليداعه
يف الواليات املتحدة ،أي احلرب األهلية ،انتفى .األساس يف
احلديث عن استخدامه اليوم ،حبسب مستشار رئيس اجلمهورية
للشؤون االقتصادية شربل قرداحي ،هو «بعض املصرفيني
الراغبني يف السطو على الذهب من منطلق ضرورة رهنه
لالستمرار سنة ونصف أو أكثر».
والذهب بوصفه جزءًا من
االحتياطيات اخلارجية «ممنوع
املس به ،ألن عليه ضمانة
سيادية وهو مملوك من
املركزي ،وأيضًا كي يبقى
ضمن بيان امليزانية ويطبع
العملة يف مقابله» .ففي العادة

يرفض اقتصاديون املس
بأونصة ذهب واحدة،
مطالبني بتحقيق جنائي
للكشف عن طريقة
صرف األموال

يشكل الذهب والعمالت  80أو  90%من موجودات املركزي،
لكنهما مل يشكالن بتاريخ  2019/12/31سوى  35%من املوجودات
يف مصرف لبنان .يف حني أن النقد بالتداول ميثل  90%من
املوجودات ،بينما ال ميثل لدينا سوى حنو  .10%رغم ذلك ،هناك
من يريد وضع كل احتياطيات الدولة اللبنانية على طاولة القمار.
وهناك من يعتقد أن احتياطيات املركزي بالعملة األجنبية لن
ختدم طوي ًال ،وبالتالي يفرتض تأمني اعتمادات للدواء والبنزين
والطحني ّ
جتنبًا لتجويع الشعب .يف هذه احلالة« ،لن يأكل الناس
ذهبًا ،بل ستضطر الدولة اىل تسييل ذهبها إلطعامه .احلديث هنا
استباقي ،ولكن يفرتض الشروع يف إجراءات نقل هذا الذهب
اليت تستغرق وقتًا طوي ًال» .وهو افرتاض خاطئ وال ميكن طرحه
من هذه الزاوية ،وفقًا لوزير االقتصاد السابق منصور بطيش:
«قبل التطرق اىل موضوع الذهب الذي ميلكه الشعب اللبناني
حصرًا ،جيب أن نعرف حقيقة أرقام مصرف لبنان ،وعليه إطالعنا
على حلوله لألزمة وكيف يعتزم إطفاء اخلسائر بالدوالر .فالفجوة
تزيد على  50مليار دوالر ،وتتجاوز كل دين الدولة بالعملة
األجنبية ( 33.5مليار دوالر) وحتتاج اىل تدقيق تشرحيي جنائي
يكشف لنا كيف وصلنا اىل هذه احلال» .من تالعب بودائع
الناس ،حبسب بطيش ،لن يصعب عليه التالعب باحتياطي
الذهب ،وال ميكن تغطية «اخلطيئة» بواحدة أكرب .قبيل ذلك
أيضًا« ،نريد الئحة مبوجودات الدولة وأصوهلا.
جدي لألصول ومن
كيف نطالب ببيع الذهب بغياب أي إحصاء ّ
يستثمرها ومن يستفيد منها .جيب إقرار اإلصالحات قبل املس
بأي قرش أو أونصة من املال العام».
من هذا املنطلق ،يشري رئيس جملس اإلدارة واملدير العام لـ
 FFA Private Bankجان رياشي إىل أن تسييل الذهب جرمية.
ّ
وحل ملشكلة الدوالرات املتمثلة
املطلوب إصالح اقتصادي
يف «الفجوة» ما بني الدوالرات املسجلة على الدفرت كودائع
والدوالرات املوجودة يف النظام املصريف .أما الذهب وباقي
االحتياطيات ،فهما ميثالن جزءًا من ودائع الناس حبيث هناك 50
سنتًا من موجودات املصارف يف البنك املركزي لكل دوالر.
هل ننفقهم اليوم ليبقى سنت واحد لكل دوالر؟ األولوية
اليوم «إلعداد خطة تعيد إنعاش االقتصاد وتعمل على تكوين
ميزان مدفوعات إجيابي لتصحيح اخللل احلاصل من سوء النظام
املصريف» .وبغياب أي إصالح هلذا النظام ،يستحيل بناء اقتصاد
ناجح .بيع املوجودات ال حيل املشكلة ،وال يفرتض أن يطرح ممن
لسد فجواتهم:
أنفقوا الدوالرات ويريدون اليوم تسييل الذهب
ّ
«أصلحوا النظام املصريف» ،يقول رياشي.

على وقع تفاقم األزمتني اإلقتصادية واملالية يف لبنان،
التوجه
جاءت الدعوات للبحث عن اخليارات البديلة من خالل
ّ
شرقًا ،اليت طرحت فيها عنوانني أساسيني ،األول هو
الصني أما الثاني فهو إيران ،يف حني كانت قد سبقتها
دعوات أخرى إىل إعادة التنسيق مع احلكومة السورية،
بوصفها بوابة لبنان الربية الوحيدة حنوالعامل العربي.
وسط هذه األجواء املعقدة ،اليت كانت تطغى عليها حالة من
الرتدد على املستوى احلكومي ،جاءت زيارة الوفد الوزاري
العراقي إىل لبنان ،يف االسبوع املاضي ،بعد إعادة فتح مطار
ت الدولي أبوابه ،اليت محلت معها مؤشرات إىل تعاون
بريو 
ممكن بني البلدين وفق صيغ متعددة ،عنوانها األساسي،
ط العراقي مقابل
على املستوى احمللي ،اإلستفادة من النف 
تصدير املواد الغذائية والصناعية.
من حيث املبدأ ،العالقات اللبنانية العراقية قائمة منذ سنوات
طويلة ،والتعاون بني البلدين على املستوى اإلقتصادي ليس
باجلديد ،يف حني أن الواقع السياسي يف الدولتني ،ال سيما
يف املرحلة اليت تلت سقوط الرئيس الراحلصدام حسني،
يسمح بتعزيز هذا األمر ،خصوصًا أنهما يعانيان من املشاكل
واهلموم نفسها ،إال أن ما ينبغي التوقف عنده هو الرتابط
بينهما لناحية صراع النفوذ اإلقليمي والدولي ،فالواليات
د كما هو الواقع يف بريوت ،وكذلك
ة حاضرة يفبغدا 
املتحد 
األمر بالنسبة إىل إيران ،وهنا قد تكون النقطة األساسية
اليت ينبغي التوقف عندها.
احلوار العراقي اللبناني على هذا الصعيد ،حبسب ما تؤكد
مصادر مطلعة ال يزال يف بداياته ،لكنها تشري إىل أنه واعد
ومن املمكن الرهان عليه لعدة أسباب ،بعيدًا عن حديث
البعض عن إمكانية حصول عرقلة من هنا أو هناك ،وتؤكد
ن مصلحة يف عدم عرقلة هذا املسار ،نظرًا إىل
بأن لواشنط 
أن إحتمال العرقلة يعين فتح الباب ،أمام لبنان حتديدًا،
للذهاب بعيدًا يف خياراته ،اليت قد تكون نتائجها أصعب
بالنسبة إىل الواليات املتحدة.
يف هذا اإلطار ،تلفت هذه املصادر إىل أن ما يعين واشنطن
هو  3مسارات أساسية ،يف ما يتعلق بتعاون لبنان مع أي
جهة خارجية أخرى ،هي املساعدات اليت قد حتصل عليها
املؤسسة العسكرية ،والقطاع املصريف ،وعامل اإلتصاالت،
األمر الذي جرت اإلشارة إليه يف األيام املاضية من قبل
أكثر من مسؤول أمريكي رفيع املستوى ،يف سياق التحذير
من التعاون مع الصني ،وترى أن إمكانية العرقلة األمريكية
خليار التعاون مع بغداد ،ستعين دفع بريوت إىل البحث عن
خيارات أخرى ،أبرزها طهران ،ال سيما مع إرتفاع مستوى
الضغوط اليت متارسها حتت عنوان حماصرة نفوذ «حزب
اهلل».
على الرغم من ذلك ،ترفض املصادر نفسها احلديث عن
تسوية مسحت بفتح أبواب التعاون بني البلدين ،نظرًا إىل
أن مصري هذا التعاون مل ّ
يتضح بعد ،لكنها يف املقابل
تؤكد أن واشنطن قادرة على العرقلة يف حال أرادت ذلك،
ي ليس
ال سيما أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم 
بعيدًا عنها ،ال بل هو من احملسوبني عليها ،بالرغم من توليه
منصبه نتيجة إتفاق أمريكي إيراني ،وتدعو إىل إنتظار ما
ستكشفه األيام املقبلة على هذا الصعيد.
زيارة الوفد العراقي ،حبسب املعلومات ،كان قد سبقها
تواصل مع رئيس احلكومة العراقية ،ساهم يف تأمينه مدير
عاماألمن العاماللواء عباس إبراهيم ،وقبل ذلك كان هناك
تواصل بني الكاظمي وأفرقاء يف قوى الثامن من آذار خالل
مرحلة اإلتفاق على تكليفه ،يف حني أن رئيس اجمللس
ي سبق له أن زار بغداد يف العام املاضي.
النيابينبيه بر 
بالنسبة إىل إحتمال أن تكون بوابة العرقلة قانون قيصر
ت على احلكومة السورية
األمريكي ،الذي يفرض عقوبا 
واجلهات املتعاونة معها ،تؤكد املصادر املطلعة أن هذا
القانون لن يكون هو العقبة ،حيث من املمكن أن تطلب
الدولتني إستثناءات من جانب واشنطن ،بالتزامن مع
التواصل مع احلكومة السورية من أجل تقديم تسهيالت
ت اللبنانية
معينة ،ال سيما بالنسبة إىل كلفة نقل الصادرا 
حنو بغداد ،وهو ما تدرك واشنطن أنها ال ميكن أن تقف
عائقًا أمامه.
احملصلة ،ميكن وصف اخليار العراقي بأنه مبثابة
يف
املمر
ّ
ّ
اآلمن خالل مرحلة احلصار ،الذي مينع الوصول إىل مرحلة
يكون فيها لبنان مضطرا للذهاب إىل خيارات أخرى ،من
املمكن أن تكون من وجهة نظر واشنطن متطرفة ..لكن هل
يكفي لوحده ملنع الذهاب إىل تلك اخليارات؟.
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مـقاالت وتحقيقات

مساعدات مالية «حمدودة» من الكويت وقطر

تفاهم بري  -باسيل يشمل التدقيق
اجلنائي وحلحلة الكهرباء
نقوال ناصيف

أفضى اجتماع اخلميس (من االسبوع املاضي) بني
بري والنائب جربان باسيل اىل أكثر
الرئيس نبيه ّ
من االتفاق على شركة تدقيق تشرحيي حلسابات
مصرف لبنان .بعض ما توافقا عليه ُسّرب ،وبات
على طاولة جملس الوزراء ،والبعض اآلخر حيتاج اىل
قليل من الوقت.
ُي ّ
علق َمن اطلع على فحوى مداوالت اخلميس بني
بري ورئيس كتلة لبنان القوي
رئيس الربملان نبيه ّ
النائب جربان باسيل أهمية فائضة ،يف ضوء
صنفني من التفاهمات أبرماهما:
األول سياسي مرتبط بسلسلة اجتماعات عقداها
يف االشهر اخلمسة املنصرمة ،انتهت اخلميس
اىل اتفاقهما على ان يتجاوزا خالفات املاضي،
ويؤسسا ملرحلة جديدة ال تستند  -كالسابق  -اىل
أحكام مسبقة ،وتبادل شكوك أحدهما يف اآلخر قبل
مما يتوخاه.
التحقق ّ
بري وباسيل أن يطويا ما رافق ماضي عالقة
قرر ّ
ّ
حزبيهما من شتائم ومحالت ختوين وتشهري
ونزاعات ،كانت تندلع جملرد أن يبدي أحدهما
موقفًا فيناحره اآلخر ،وباتا يف صدد االنتقال
اىل فتح صفحة جديدة .تفاهما أيضًا على توسيع
مروحة التواصل االجيابي ،كي يشمل أفرقاء آخرين
يف احلكومة وخارجها ،وتضييق شقة اخلالفات اىل
احلد االدنى املمكن ،بعدما ملسا أن الدولة آيلة اىل
التحلل الكامل.
الثاني ،تقين مرتبط ببضعة إجراءات أدرجاها يف
نطاق انطالق االصالحات االقتصادية ،تبدأ باالتفاق
على حلحلة مشكلة قطاع الكهرباء مع تعيني جملس
االدارة واهليئة الناظمة ،على أن ال تتسلم صالحياتها
قبل وضع املراسيم التطبيقية .يرتافق ذلك مع
موافقة رئيس اجلمهورية ميشال عون وباسيل على
قبول استقالة املدير العام لوزارة املال آالن بيفاني
 وكان يف ما مضى مرشحهما حلاكمية مصرفلبنان خلفًا لرياض سالمة  -مع احتمال أن يعرضا
عليه منصبًا جديدًا .بيد أن االهم يف اتفاقهما،
رسو خيارهما على شركة تدقيق جنائي (تشرحيي)
ّ
حلسابات مصرف لبنان هي شركة ( ،)FTIعلى أن
يواكب عملها مدققون لبنانيون .مل يكن رئيس
احلكومة حسان دياب بعيدًا من االطالع على اخليار
البديل من شركة «كرول» ،وخصوصًا أنه  -كرئيس
مصر على إجراء التدقيق احملاسيب يف
اجلمهورية -
ّ
ضوء القرار الذي اختذه يف شأنه جملس الوزراء.
بري ،ومعه حزب اهلل،
من الدوافع اليت أملت على ّ
رفض شركة «كرول» ،وكان رئيس اجلمهورية
ختوفهما من استخدام التدقيق التشرحيي
متسك بهاّ ،
ّ
يف غايات سياسية ،من غري أن ُيعزى هذا الرفض
بالضرورة اىل وجود مكتب للشركة يف إسرائيل،
أو يف عداد موظفيها إسرائيليون ،ومعظم شركات
التدقيق احملاسيب الدولية هلا مكاتب يف الدولة
العربية ،ويعمل فيها لبنانيون كما اسرائيليون يف
مكاتبها من حول العامل.
حبسب ما بلغ اىل الثنائي ،لشركة «كرول» اتصاالت
تعاون وثيقة مع االنتليجانسيا االسرائيلية ،ما
يضفي على املعلومات اليت حتوزها من لبنان
واستثمارها من ثم أهمية مضاعفة.
بري وباسيل رغبا يف إدراج سلة توافقاتهما
رغم أن ّ
يف سياق تطمني «اجملتمع الدولي» اىل عزم لبنان
على إجراء إصالحات اقتصادية ومالية جدية ،بدءًا
من الكهرباء ،اال أن معطيات منفصلة عن اجتماع
اخلميس تشري اىل وقائع اضافية:
 - 1تبعًا ملا تكشف عنه مراجع رمسية عالية ،فإن دولتني
خليجيتني هما الكويت وقطر جتري اتصاالت معهما من
خالل قناة مسؤول أمين لبناني ،على عالقة وطيدة
مبسؤولني كبار فيهما ،ترمي اىل تقديم مساعدات
مالية اىل لبنان .أجرى الوسيط أكثر من تواصل
معهما ،وحاز نتائج اجيابية .بيد ان املساعدة املالية
املتوقعة ال ترمي اىل إخراج لبنان من حمنته النقدية
واالقتصادية ،وليست على النحو الكفيل بانتشاله،
بيد أنها تتوخى منحه مزيدًا من االوكسجني الذي
يساعده على صمود جمتمعه يف مواجهة االزمة
اخلانقة .ليس االمريكيون بعيدين من االطالع على
هذا املسعى ،بل حيظى بصرف نظر حمدود من أجل

تفادي اختناق لبنان ،لكن مع اإلبقاء على أوسع
مقدار من الضغوط والقيود املتواصلة املفروضة
عليه من خالل احلصار النقدي .لكل من الكويت
وقطر أسباب خمتلفة لدعم لبنان جزئيًا :االوىل جراء
عامل تقليدي تارخيي جيمعها به جعلها على الدوام
مر عقود تساعده ،واألخرى حلسابات سياسية
على ّ
يف ظل االبواب املغلقة لدول اخلليج كالسعودية
وعمان.
واالمارات والبحرين ُ

باسيل التقى سالمة مرتني خالل أسبوع ،وطلب
استمرار تدخله يف السوق

يتحدث
 - 2مثة رأي بات مطروحًا يف أوساط الرئاسات،
ّ
عن عقبات يف طريق إجراء تدقيق حماسيب تشرحيي،
والدخول اىل حسابات مصرف لبنان ،مرتبطة بقانون
النقد والتسليف الذي يرعى أحكام مصرف لبنان
وصالحياته واستقالله .لدى مصرف لبنان أطر
تنظيمية جييز القانون هلا مراقبته ،منوطة بهيئة
التحقيق اخلاصة ومفوض احلكومة لديه ،لكن ليس
بأي جهة أخرى أو شركة خاصة حتديدًا .مل ُي ِثر حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة هذا الشق يف املشكلة
حتى اآلن ،وهو يراقب السجال الدائر يف أوساط
املسؤولني من حول دور شركة التدقيق احملاسيب،
من غري أن يكون ملمًا بعد باملدى الذي يريد جملس
الوزراء ،ورئيسا اجلمهورية واحلكومة خصوصًا ،من
التدقيق احلسابي الوصول اليه .ما هو معلن حتى
اآلن إجراء تدقيق شامل مطلق يف كل حسابات
مصرف لبنان واىل سنوات طويلة ،فيما تبدو مهمة
كهذه بالغة الصعوبة ،وتتطلب اكثر من بضعة اشهر
كما يتوقع املسؤولون ،بل رمبا اىل ابعد من نهاية
العهد احلالي بكثري .بذلك متسي املهمة معقدة،
وخصوصًا أن أيًا من املسؤولني الكبار مل حيدد
اجلوانب املثرية لشكوكه يف أداء مصرف لبنان
وحاكمه ،ومكامن االرتكابات وأبوابها.
يرتبط االمر كذلك بقانون السرية املصرفية الذي
يوجب تعديل بعض أحكامه ،من أجل السماح
بالولوج اىل حسابات مصرف لبنان ،ما يفضي اىل
وضع املهمة لدى جملس النواب.
صوب اىل حاكم
 - 3مع أن التدقيق احملاسيب املزمع ُي َّ
مصرف لبنان ،بيد أن العالقة اليت باتت جتمع االخري
باملسؤولني الكبار تشي مبا هو نقيض ذلك متامًا.
استقبله رئيس اجلمهورية يف يوم استقالة بيفاني
احملسوب على الرئيس ،فكانت إشارة سلبية
ذات مغزى ،بعدما بات قاطعًا بأن عون مل يعد
يف وارد إقالة سالمة .أكثر من مرة دعا رئيس
احلكومة احلاكم اىل جلسات جملس الوزراء ،من غري
أن تؤدي مشاركته اىل حلول جدية توقف االنهيار،
أضف لقاءات دياب بسالمة دوريًا .يف اجتماع
بري وباسيل ،كان مثة اتفاق على
اخلميس بني ّ
أن التدقيق احملاسيب التشرحيي ال يستهدف احلاكم
أخطاء جرمية ،بل كشف كل
بالذات ،إال إذا ارتكب
ً
ما يدور داخل جدران مصرف لبنان.

تلقت وزارة املال إشارات عن احتمال رفع أصحاب
السندات دعاوى دولية على لبنان

عالقة التطبيع هذه باحلاكم تتواصل يف العلن
والسر .اجتمع به باسيل األحد بعيدًا من االضواء
للمرة الثانية خالل أسبوع ،وطلب منه ما كان
طلبه قب ًال رئيس احلكومة ،وهو االستمرار يف ضخ
الدوالرات يف السوق بغية وقف تدهور اللرية
اللبنانية.
 - 4ال تزال مشكلة أصحاب سندات اليوروبوند ،غري
اللبنانيني ،قائمة يف ذاتها مذ قررت احلكومة اللبنانية
املقدرة بنحو
يف آذار الفائت التوقف عن تسديدها،
ّ
 15مليار دوالر .مذذاك ال تواصل بني وزارة املال
وأصحاب السندات ،بعدما ربطت احلكومة اللبنانية
التفاوض معهم على هيكلتها وجدولتها يف ضوء ما
سيسفر عنه تفاوضها مع صندوق النقد الدولي.
يف اجلولة السادسة عشرة توقف التفاوض مع
الصندوق جراء اخلالف على حتديد ارقام اخلسائر،
ما أتاح توجيه إشارات سلبية اىل وزارة املال عن
احتمال رفع أصحاب السندات دعاوى دولية عليها،
سواء لعدم تسديد املستحقات أم عدم الدخول يف
التفاوض معهم .هذه املعلومات نقلت اىل املراجع
الرمسية العليا.

املستشفيات تعلن «االنتحار اجلماعي»:

اإلقفال خالل ثالثة أسابيع
راجانا حمية

فعلتها نقابة أصحاب املستشفيات اخلاصة
بإعالنها االمتناع عن استقبال املرضى ،باستثناء
تهدد احلياة .أعطت النقابة مهلة
احلاالت اليت
ّ
زمنية مستحيلة ،وهي تعرف متامًا أن املعركة
غري متكافئة يف ٍ
بلد يقف على حافة االنهيار.
ولئن كانت بعض املطالب حمقة ،والدولة تتحمل
اجلزء األكرب من املسؤولية فيها ،إال أن إقفال
أبواب املستشفيات يف وجه الناس أخطر من أي
خسارة أخرى.
ثالثة أسابيع فقط منحتها نقابة أصحاب
املستشفيات اخلاصة للدولة قبل أن تقفل أبوابها
يف وجه املرضى .هذه املرة ،القرار حاسم وال
عودة عنه .هذا ما ّ
أكده سليمان هارون ،نقيب
أصحاب املستشفيات .ثالثة أسابيع وبعدها...
سيأتي الطوفان الذي رمست النقابة بعض
مالحمه ،يف مؤمترها الصحايف الثالثاء املاضي.
إذ أعلنت انتهاء عمل الكثري من األقسام يف
وتوجه هذه األخرية إىل حصر
املستشفيات،
ّ
عملها باستقبال احلاالت الطارئة وتلك اليت تهدد
حياة املرضى .لكنها تبقى مرحلة فاصلة بني
قرار الدولة و»الدعسة» التالية اليت ستخطوها
املستشفيات ،مع إعالنها أن عدم التجاوب مع
املطالب ستكون نتيجته «اإلقفال شبه التام
ملعظم األقسام ،باستثناء قسمي غسيل الكلى
والعالج الكيميائي».
وهي املرحلة األخرية من االنتحار اجلماعي الذي
قررته النقابة ،منفردة ،وخصوصًا أنها تعرف
أن هذه املهلة غري كافية البتداع احللول يف
بالد تقف على حافة االنهيار .كما تدرك النقابة
أن املعركة غري متكافئة يف وجه دولة عاجزة،
ومرضى ّ
جلهم من الفقراء ،باتوا اليوم أكثر
فقرًا مع األزمة االقتصادية املالية اخلانقة.
هكذا ،ختوض النقابة معركة ضد الناس .وإذا
كانت بعض املطالب حمقة ،إال أن إقفال أبواب
املستشفيات «أمر خطري» ،على ما يقول رئيس
جلنة الصحة النيابية عاصم عراجي.
مع ذلك ،ال خيار آخر أمام النقابة ،حبسب
هارون ،ألن «الوصول إىل االنهيار الكامل
بات قاب قوسني أو أدنى» لسببني أساسيني،
أوهلما مزمن ويتعلق باملستحقات املالية
للمستشفيات العالقة يف ذمة الدولة ،وثانيهما
طارئ فرضته األزمة املالية والزيادة اجلنونية
يف كلفة االستشفاء .يف أول األسباب ،يسرد
هارون القصة الطويلة للمستحقات اليت تتكرر
كل عام .هذه املرة ،األزمة بدأت عام  2018مع
بعض اجلهات الضامنة (الطبابة العسكرية وقوى
األمن الداخلي) ،وال تنتهي مع األشهر الستة
األوىل من العام اجلاري .وفيما أعلنت وزارة
الصحة العامة إرسال ملف باملستحقات العائدة
للمستشفيات عما تبقى عن العام املاضي،
إضافة إىل ملف سلفة مالية عن األشهر الثالثة
ّ
تتلق املستشفيات
األوىل من السنة اجلارية ،مل
بعد خربًا من وزارة املال عن تلك الدفعات .وحتى
يف حال قررت الوزارة الصرف «فلن يكون ذلك
قبل شهٍر من اآلن» ،يقول هارون .أما بالنسبة
إىل ما يف ذمة الطبابة العسكرية وقوى األمن
الداخلي ،فـ»مل نقبض أي قرش منذ  5أشهٍر،
كما أن املستحقات عن جزء من العامني 2018
و 2019مل ُتدفع بعد» .أضف إىل ذلك أن النقابة
ّ
«تبلغت من الطرفني عدم إمكان إرسال ملف
املستحقات قبل شهرين أو ثالثة ،ما يعين أنه
قبل  4أشهٍر ال ميكن احلديث عن أي شيء».
يف ذمة الدولة ما يفوق األلفي مليار
للمستشفيات ،إضافة اىل ما يف ذمة الطبابتني
العسكريتني اللتني مل تعلن أرقامهما بعد .وقد
طرحت أخريًا فكرة تقسيط تلك الدفعات كما
يفعل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي عرب
سلف شهرية ،إال أنه ال جواب رمسيًا على ذلك
بعد.
لذلك« ،ما بقى فينا حنمل» ،حيسم هارون،
واصفًا املرحلة اليوم بأنها «األخطر ،لكون
املستحقات فقدت  80%من قيمتها كونها باللرية

اللبنانية» يف وقت زادت فيه كلفة االستشفاء
وما يلحقها من زيادات على املستلزمات واملعدات
الطبية .املعركة ،هنا ،خاسرة ،لناحية الفارق بني
الكلفة التشغيلية والتعرفات املعمول بها حاليًا،
وخصوصًا أن «اجلهات الضامنة الرمسية تضع
فواتريها باللرية على أساس سعر صرف دوالر
بـ  1500لرية ،يف حني يالمس الدوالر اليوم
الـ  10.000آالف لرية» .من هنا ،كانت املطالبة
بتعديل تلك التعرفات ،وإن كانت مصادر وزارة
ّ
تؤكد أن من املستحيل اليوم اإلقدام
الصحة
على مثل هذه اخلطوة ،لتفادي ظلم املواطنني
الذين يتقاضون رواتبهم باللرية.
مثة سبب آخر يرهق النقابة يتعلق بالئحة األسعار
اليت تعتمدها اجلهات الضامنة للمستلزمات
الطبية .فهذه الالئحة مل تتغيرّ منذ حنو  20عامًا،
ما «جيعل الفارق شاسعًا بني سعر املستلزم
يف الالئحة وسعره اليوم» .وما يزيد األمر
سوءًا أزمة الدوالر ،وقرار مصرف لبنان يف ما
يتعلق باسترياد املستلزمات الطبية الذي ترك
هامشًا مقداره « 15%علينا شراؤها بسعر صرف
يقدر هارون الفارق يف
السوق» .ومن هنا،
ّ
سعر املستلزم «بني السعر الرمسي احملدد من
قبل اجلهات الضامنة والوكيل حبواىل .»80%
مستجدة بدأت تظهر «عوارضها»
وهذه أزمة
ّ
مع أزمة الدوالر .إذ إن املستشفيات تتلقى
مستحقاتها وبدل خدمات االستشفاء باللرية،
فيما «التزاماتها كلها بالدوالر» .نتيجة لذلك،
زادت «الكلفة التشغيلية للمستشفيات بنسبة ال
تقل عن  50%عما كانت عليه قبل األزمة احلالية،
ما أدى اىل خلل كبري يف توازنها املالي» ،يف
وقت اخنفض فيه عدد املرضى بالنسبة نفسها
(إىل ما دون النصف) بسبب زيادة األسعار
وأزمة كورونا.
يبقى أن البلد كله ممسوس بهذه املعادلة
غري املتكافئة :االلتزامات بالدوالر والرواتب
واملستحقات باللرية .هذه ليست أزمة قطاع
واحد ،وهي تاليًا «أكرب من الوزارة» ،على
ما تقول مصادر وزارة الصحة .لذلك ،ليس
املطلوب اليوم قرارًا كالذي أعلنت عنه النقابة
ألنه قرار «ما بينحمل» ،وإمنا «الصرب كرمى
للناس يف هذه املرحلة» .وهو األمر نفسه الذي
«الرتوي كي
كان حيّبذ عراجي أن تتخذه النقابة:
ّ
حلول
تستطيع جلنة الصحة النيابية التوصل إىل
ٍ
مرضية» .حبسب عراجي ،كان األوىل منح اللجنة
هامشًا من الوقت «لنكمل ما بدأناه يف سبيل
ختفيف الضرر عن القطاع الصحي».

لجنة الصحة ستطرح دعم مصرف لبنان السترياد
املستلزمات الطبية بالكامل

ال حلول ستأتي دفعة واحدة ،بل حماوالت
حدة األزمة .ولذلك« ،تقوم وزارة الصحة
لتخفيف ّ
مبا تقدر عليه» .من ذلك ،مث ًال« ،إقرار جملس
النواب سلفة  450مليار لرية لتهدئة أوضاع
املستشفيات» ،والعمل على إعداد دراسة
ّ
تسلمها
لشراء الوزارة معدات ومستلزمات طبية
للمستشفيات بسعٍر مدعوم .هذه اخلطوة ،حبسب
املصادر« ،حتتاج إىل شهرين تقريبًا كي تدخل
حيز التنفيذ ،مبا يعفي املستشفيات من جشع
املستوردين».
ويف السياق نفسه ،تعقد جلنة الصحة النيابية
اجتماعًا طارئًا استكما ً
ال الجتماعني سابقني ،من
ً
أجل صياغة التوصيات النهائية متهيدا لنقلها
إىل اجلهات املعنية ،وال سيما رئاسة جملس
الوزراء ومصرف لبنان ووزارة الصحة .ومن بني
التوصيات املطروحة ،الطلب إىل مصرف لبنان
حترير املستلزمات الطبية من القرار 85%( 530
سعر صرف رمسي و 15%سعر الصرف السوق)،
على أن ُيضبط يف املقابل تهريب األدوية أو
احتكارها لبيعها على أساس سعر صرف السوق
السوداء ،وحتصيل مستحقات املستشفيات مع
ترشيد األخرية إلنفاقها ،والتواصل مع إدارة
اجلمارك لضبط تهريب األدوية حتديدًا.
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مـقاالت وتحقيقات

املصارف تسرق بيوت اللبنانيني الضمانات العقارية

أحد أوجه «معركة توزيع اخلسائر» :السطو على أمالك املقرتضـني
ملعركة توزيع اخلسائر أوجه عديدة ،واحد
منها هو الضمانات العقارية اليت ُتريد
املصارف االستحواذ عليها ُ
لتخفف من
نسبة اخلسائر يف القروض املتعثرة .يعين
ذلك طرد الناس من املنازل ،والسيطرة
على العقارات ،وإقفال املؤسسات،
العمال ...املهم بالنسبة إىل
وطرد
ّ
املقص إىل أموال
املصارف أن ال يصل
ّ
أصحابها.
الـ «حزب» ُ
كون من القطاع املصريف
امل ّ
وعدد كبري من النواب والسياسيني ،ال
تتحمل خزينة البنك املركزي
ُيريدون أن
ّ
واملصارف التجارية خسائر األزمة احلالية.
ّ
يتلقى اجملتمع،
عملهم يكمن يف أن
ً
وحتديدًا الطبقات األكثر ضعفا ،وحده
ّ
حتى ولو حاولوا التعمية
املصائب،
باستخدام أدبيات لطيفة على نسق:
«محاية املودعني» .فاألساس اليوم
يف التجاذبات بني خمتلف قوى السلطة

ليا القزي

سيتحمل اجلزء األكرب
يكمن يف حتديد كيفية توزيع اخلسائر ،ومن
ّ
منها .االندماج شبه الكامل بني املصرفيني وقسم فاعل من
الربملانيني ،مل يعد خافيًا على أحدّ .
جتلى التعاون بني االثنني يف
تقصي احلقائق» اليت أنهت العمل على تقريرها
اجتماعات «جلنة
ّ
«االستقصائي» لألرقام األسبوع املاضي .وأبرز ما ورد يومها،
ويعطي تفسريًا دقيقًا لعبارة «معركة توزيع اخلسائر» ،كان يف
ُ
امل ّ
حديث النائب ابراهيم كنعان عن القروض ُ
تعثرة يف القطاع
املصريف .قال يومها ّ
إنه «تبي» وجود فارق بقيمة « 26ألف
ّ
املتعثرة»،
مليار لرية بني ما تطرحه احلكومة وحقيقة أرقام القروض
فاخلطة املالية احلكومية أشارت إىل وجود  40ألف مليار لرية من
امل ّ
القروض ُ
أن اللجنة النيابية ّ
تبنت الرقم الذي
تعثرة ،يف حني ّ
أن
زودتها به املصارف ،وهو  14ألف مليار لرية .الفارق األساسي ّ
ّ
يَ
و»تقصي احلقائق» ،أدرجتا يف احلسابات
جلنت املال واملوازنة،
ّ
وجود الضمانات العقارية ،اليت على أساسها ُتعطي املصارف
القروض ،وبالتالي يمُ كن االستفادة منها لتخفيف اخلسائر ،علمًا
بأنه من غري الواضح ،كيف ّ
ّ
متكنت املصارف من احتساب قيمة
هذه الضمانات ،وعرفت كم ستستفيد منها ،فيما تشري تقديرات
أن قيمة هذه الضمانات تراجعت مع انهيار سعر
كثرية إىل ّ
صرف اللرية ،والسوق ال حُيّركه سوى األشخاص الذين يشرتون
هربوا» أمواهلم عرب الدفع بالشيكات.
العقارات لـ ُ
«ي ّ
الضمانة هي ما حتجز عليه املصارف ،لقاء املوافقة على إعطاء
الزبون قرضًا .اإلعالنات عن مزاد علين ،ووضع إشارة قضائية
عقار ،وإقفال مصنع ...كانت متأل وسائل اإلعالم ،يف
على
ٍ
ّ
ّ
املوقع بينها
كل مرة كانت املصارف ُتريد فيها تنفيذ العقد
ّ
ُ
وبني املقرتض ،الذي قد تدفعه أسباب متنوعة إىل أن يتخلف
عن تسديد مستحقات الدين .منذ سنوات ،واملصارف التجارية
اللبنانية ال تمُ ارس دورها يف تفعيل االقتصاد ودعم القطاعات
ُ
حتولت إىل ممارسة «املراباة» ،بعد أن اكتشفت ّ
أنها
املنتجةّ .
سيما
طريقة سهلة جلين الكثري من األرباح بطريقة
«شريرة» ،وال ّ
ّ
ٌ
غارق يف
إقراضها «الدولة اللبنانية» .فاألخرية زبون ُمفلس،
الديون والعجوزات ،املنطق يفرض عدم االستمرار يف إقراضه.
فلو كان من يطلب االستدانة أحد ُ
املزارعني املحُ تاجني إىل متويل
ُ
ستخاطر و»تدعمه».
مشروع زراعة التني ،ملا كانت املصارف
ولكن مع الدولة األمر مخُ تلف.
استمرت املصارف ،عرب مصرف لبنان ،يف أخذ أموال املودعني
واستخدامها لشراء سندات دين عام ،لقاء فوائد مرتفعة كانت
قررت «الدولة»
سجل أرباحًا
ُت ّ
ُ
للمساهمني يف البنوك .وحني ّ
ختفيف تبعيتها للدين العام ،عرب اقرتاح إعادة هيكلة  40%منه،
ّ
«مصادرة» أمالك ّ
فتتمكن
كل الشعب،
ّ
ردت املصارف بالدعوة إىل ُ
ّ
ّ
«القلة» املهيمنة .هذا ما ورد يف اخلطة اليت
من تعويض خسائر
بأن على «الدولة أن تضع أصو ً
ال
عرضتها مجعية املصارفّ ،
من أراض متلكها ،وشركيت اخللوي ،وطريان الشرق األوسط،
وشركة انرتا ،وشركة كازينو لبنان ،واملرافئ اللبنانية ،ومطار
ّ
ستغطي
بريوت ،وسواها ،يف صندوق .وإيرادات هذا الصندوق
اخلسائر».
ّ
التعثر يف قروض
باملنطق نفسه ُتريد املصارف أن تتعامل مع
القطاع اخلاص .فوضع اليد على الضمانات العقارية يعين زيادة
بؤس الناس .من رهن بيتًا ،سيجد نفسه مطرودًا منه .سيارة
ألنه ّ
ستنتزع منه ّ
شخص ماُ ،
ختلف عن تسديد السندات .عقارات
ٍ
ألن أصحابها مل
عديدة ستبيعها املصارف يف املزاد العلينّ ،
سددوا قروضهم .معامل ومؤسسات سيضطر أصحابها إىل
ُي ّ
ألن املصرف حجز على ممتلكاتهاّ .
كل
اإلقفال وطرد
العمالّ ،
ّ
ما ُرهن يف سبيل احلصول على قرض ،ستضع املصارف يدها
عليه حملاولة تعويض اخلسائر يف حمفظتهاُ ،
نجي بذلك نفسها
فت ّ

«خيبة أمل» لعون من كالم
الراعي ..وصمت مينع السجال!
علي ضاحي

تصوير هيثم املوسوي
من دفع رساميلها إلطفاء اخلسائر .تعاملت املصارف ،واللجنة
النيابية ،مع هذا املوضوع من خلفية حسابية حبت ،من دون
إقامة أي اعتبار للمعايري االجتماعية ،متامًا كما فعلت منذ ما
بعد تشرين األول  2019وأزمة «كورونا» ،إذ جلأت إىل احلجز
على أمالك ُمتخلفني عن تسديد
تحدية
الفوائد على التسليفاتُ ،م ّ
قرارات اإلعفاء مؤقتًا.
حدّدت الحكومة نسبة القروض
املتعثرة بـ 40ألف مليار لرية
ولكن حتى املصلحة االقتصادية

وضع اليد على
الضمانات العقارية
يعني زيادة بؤس الناس
وطردهم من بيوتهم

تتصرف املصارف بأسلوب «دفرتي».
واملالية ،تفرض أن ال
ّ
يتم البحث عن ُطرق لزيادة النمو وتقليص اخلسائر ،هل
ففيما ّ
معدالت الفقر والبطالة و»تشليح»
من مصلحة للمصارف يف زيادة ّ
الناس ّ
كل ما ميلكونه؟
بأن تقريرهم يتضمن
حُياجج نواب يف جلنة
«تقصي احلقائق» ّ
ّ
نسق
«أرقام جلنة الرقابة على املصارف ،يف وقت ّ
أن احلكومة مل ُت ّ
مع الطرف املعينّ ،
ألنها كانت ُتريد أن ُترضي صندوق النقد
قسمة بني 29
الدولي» .ويشرحون ّ
أن قروض القطاع اخلاص ُم ّ
مليار دوالر أمريكي ،وما يوازي  15مليار دوالر باللرية اللبنانية،
على أساس سعر صرف الـ 1515لرية« .اخلطر األساسي ،حبسب
جلنة الرقابة ،هو يف ّ
تعثر القروض بالدوالر األمريكي .كان الرقم
سدد الدين .جلنة الرقابة
ألن البعض ّ
أكثر من ذلك ،ولكنه ّ
تدنى ّ
حسمت اجلدل» .ويعرتف هؤالء النواب ّ
بأنه «ستكون لألمر تبعات
على الناس ،ولكن احلسابات كانت مالية ال اجتماعية».
يف حديثهم ،خيلط النواب بني القروض اليت مل تحُ تسب «غري
ّ
يتمكن أصحابها
ُمنتجة» ،وبالتالي ما زال «األمل» ُمرتفعًا يف أن
من تسديدها ،وبني القروض اليت ُأدرجت يف حسابات املصارف
على ّ
أن املصرف لن يسرتدها.
أنها «هالكة» ،وبات حمسومًا ّ
ّ
توقعت جلنة الرقابة على املصارف
يف  27نيسان املاضي،
(راجع «األخبار» ،ملحق رأس املال) أن تتضاعف «قيمة القروض
ّ
«املتعثرة» يف نهاية  2020لتبلغ 15.22
والتسليفات املصرفية
مليار دوالر أو ما نسبته  30.5%من جممل احملفظة البالغة 49.9
مليار دوالر يف نهاية شباط .»2020
ّ
أن األرقام اليت
ويؤكد العاملون على اخلطة املالية احلكومية ّ
ً
وضعوها ،حصلوا عليها أيضا ...من جلنة الرقابة على املصارف،
محود (انتهت واليتها يف آذار الفائت).
يوم كانت برئاسة مسري ّ
أن الرقم النهائي للقروض ُ
ويضيفون ّ
املتعثرة
أنه «اتفقنا على ّ
ُ
ال حُيتسب إال بعد التدقيق يف دفاتر ّ
كل واحد من املصارف».
األخرية امتنعت عن تسليم أرقامها إىل احلكومة« ،وأعطتها ملمثلي
أن رقم اخلسائر الوارد
صندوق النقد الدولي ،الذين تبينّ هلم ّ
يف اخلطة احلكومية هو األدق».
يرد العاملون على اخلطة
ولكن هل جيوز استخدام الضمانات؟
ّ
احلكومية ّ
بأنه «جيب التعامل مع احلاالت بطريقة مستقلة ،ووضع
معايري واضحة للتعامل مع الضمانات».
ولكن بالنسبة إىل اخلطة احلكومية ،هذه أيضًا خسائر ،ألسباب
عديدة .أو ً
ال« ،أليس أخذ عقار أو سيارة ُمقرتض ما ،أيضًا خسارة؟
ً
عد تفقريا للشعب ،فيما الليربالية تقتضي أن تحُ ّمل
استخدامها ُي ّ
اخلسائر لصاحب رأس املال» .ثانيًا ،واحدة من األزمات الرئيسية
ّ
ّ
ستتمكن
تتعلق بنقص السيولة بالعمالت األجنبية« ،فهل
يف البلد
املصارف من بيع العقارات بدوالرات آتية من اخلارج ،أم أنها
ست ّ
ُ
ضخم حمفظتها العقارية كما حصل يف التسعينيات؟» .ثالثًا،
وحبسب «ما نقله صندوق النقد للمصارف ،فقدت الضمانات
الكثري من قيمتها ،وتسييلها ليس كافيًا لتعويض اخلسائر».

ي من مرجعية وطنية او ً
ال ومرجعية مارونية دينية
ما متثلهبكرك 
ثانيًا وما تشكله مع بعبدا والرئاسة االوىل من هالة وطنية
ومسيحية ،جيعل من مواقف سيدها حمط إهتمام ومتابعة دائمًا
وكذلك تدقيق يف معانيها ومغازيها.
يف  12حزيران املاضي حط البطريرك املاروني بشارة الراعي
رحاله يف زيارة لبعبدا .وتقول اوساط متابعة للعالقة بني
الرجلني ،انها ضمنيًا كانت للتأكيد على اهمية موقع حاكم
مصرف لبنان وعدم املس برياض سالمة ،بعد مواقف اعلن
فيها ان احلكومة او جزء منها يتجه اىل اقالته .كما وفرت
غطاء مارونيا له من بكركي ومتنيا من بعبدا ،كما حتدث الراعي
عن خطة الكنيسة للزراعة ومنع اجلوع ومكافحة االزمة املعيشية
واالقتصادية اخلانقة .وكان الفتًا ان الراعي طلب عدم حتميل
املسؤولية لطرف واحد واملقصود رئيس اجلمهورية وال سيما
بعد تصاعد مواقف للحراك بالتظاهر ضده وصو ً
ال اىل املطالبة
بإستقالته او رحيله.
هذه الزيارة كانت الزيارة االحدث للراعي اىل بعبدا ،ويف موقف
جديد فسر على انه مل خيدم حوار بعبدا او«اللقاء الوطين» ،دعا
الراعي بعد  10ايام وقبل يومني من انعقاد «اللقاء الوطين»
يف بعبدا يف  25حزيران ،عون «إىل إصدار وثيقة وطنية يف
اللقاء الوطين» ،مقرتحا «تأجيل اللقاء من أجل التوافق على حل
لالزمات».
وأكد الراعي «ضرورة أن تقر الوثيقة الوطنية بسلطة الدولة
الفعلية دون سواها على األراضي اللبنانية وااللتزام بقرارات
الشرعية الدولية».
هذه املواقف وفق االوساط  ،بدأت تعكس تبد ً
ال يف موقف
ح وحتى العالقة مع «حزب اهلل
بكركي من العهد ومسألة السال 
» .وبعد اسبوع من موقف تأجيل احلوار ،اتى موقف الراعي
يف إنتقاد قرار القاضي حممد مازح حبق السفرية االمريكية 
دوروثي شيا ليعكس تبد ً
ال وفق االوساط ايضًا وترجيح كفة
ب ولسالح
املواقف املعارضة للعهد وحلكومة الرئيس حسان ديا 
«حزب اهلل».
االستدارة الكبرية يفالسياسة واليت تشري اىل تبدل يف مواقف
الراعي هي موقفه االحد املاضي والذي يعكس وفق االوساط
مقاربة جديدة كليًا ملواقف الراعي منذ توليه سدة البطريركية
املارونية ليذكر مبواقفه االخرية مبواقف الراحل البطريرك صفري
بعد  9سنوات وبضعة اشهر على انتخابة بطريركًا يف العام
 . 2011وخلفًا للبطريرك صفري الذي كانت له مواقف متمايزة
عنرئاسة اجلمهورية والعماداميل حلود وكذلك عن «حزب اهلل»
واخلط املتحالف معسوريا وإيران.
ُ
مناشدة الراعي رئيس اجلمهورية «العمل
واستوقفت االوساط
على فك احلصار عن الشرعية والقرار الوطين احلر» ،ودعوة
الدول الصديقة لإلسراع إىل جندة لبنان كما كانت تفعل كلما
تعرض خلطر ،ومنظمة األمم املتحدة للعمل على إعادة تثبيت
ّ
استقالل لبنان ووحدته ،وتطبيق القرارات الدولية ،وإعالن
حياده».
هذا الكالم التصعيدي السياسي من الراعي القى صدى قويًا يف
بعبدا ويفحارة حريك ،اذ تشري املعلومات ان رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون شعر بـ «خيبة أمل» من كالم الراعي يف
توقيته ومضمونه ،لكنه ككل املقربني منه وكذلك وزراء ونواب
«التيار» تعمم عليهم عدم التعليق على مواقف الراعي ،او فتح
سجال مع بكركي والتأكيد على احرتام موقعية بكركي الدينية
وما متثله من هالة دينية وحمرتمة لدى عون واحمليطني به.
يف املقابل تؤكد االوساط نفسها ان «حزب اهلل» و  8آذار
يشعرون بإستغراب سياسي يف مضمون وتوقيت هذه املواقف
اليت تتالقى مع احلملة االمريكية واخلليجية والداخلية على 
سالح املقاومة .وخصوصًا الكالم عن احلياد ويف ظل تهديدات
اسرائيلية لي ًال ونهارًا وكذلك اخلروقات اليومية الربية والبحرية
واجلوية وليس آخرها االعالن عن سرقة إسرائيلية موصوفة
للنفط اللبناني .ويسعى العدو اىل تشريعها عند اعالن استدراج
العروض للتنقيب عن حقل غازي حدودي متنازع عليه مع لبنان.
اما احلديث عن جندة لبنان وفك احلصار عن الشرعية فكأنه
يقول ان «حزب اهلل» حياصر العهد واحلكومة ولبنان ،ويأخذه
رهينة ،واملطالبة الدولية بنجدته وكأنه القول الصريح ان لبنان
حيتله «حزب اهلل»!
وعلى غرار بعبدا ،حيرتم «حزب اهلل» العالقة الشخصية مع الراعي
ومع مرجعيته الدينية ومع هالة بكركي ،لكنه يف السياسة
آثر الصمت وفق املعلومات وال يريد اخلوض يف سجال مع
بكركي ،كما حدث لدى زيارته االراضي احملتلة راعويًا رغم
متنيه وقتها عرب وفد كبري عدم الزيارة ملنع اي تداعيات او
حساسيات وبالتالي قد تنتهي مفاعيل مواقف الراعي قريبًا
رغم وجود توقعات من االوساط نفسها ان يكون هناك تتمات
لكالم الراعي ومواقف سياسية اكثر حدة وتصعيدًا جتاه العهد
و «حزب اهلل»!
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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

اقرتاح تعديل قانون الكهرباء:

«حـلم» الـخصخصة يـعود إلـى الـحياة
إيلي الفرزلي

تعديل قانون الكهرباء على طاولة جملس الوزراء .الغاية تقديم
بند إصالحي لـ»اجملتمع الدولي» ،الذي يعترب إنشاء هيئة ناظمة
للقطاع أولوية .التيار الوطين احلر ال ميانع مبدأ إنشاء اهليئة،
لكنه يريد إخضاعها لوصاية وزير الطاقة .تلك إشكالية عمرها
ّ
حتل .مع ذلك ،فإن املشكلة تبقى يف أصل
عشر سنوات ومل
القانون :اخلصخصة.
البند السابع على جدول أعمال جملس الوزراء يستعيد نقاشًا
يقارب عمره العشرين عامًا .قانون تنظيم قطاع الكهرباء الرقم
 ،462أقر يف عام  ،2002لكنه منذ ذلك التاريخ مل ّ
ينفذ .احلجة
كانت دائمًا أنه «متضارب ومتناقض وغامض وغري قابل للتنفيذ
مرت السنوات حاملة حماوالت عديدة للتعديل لكن
قبل تعديله»ّ .
شيئًا مل يتغيرّ  ،فكانت النتيجة ال تنفيذ وال تعديل.
هذه املرة ،يبدو أن القرار اختذ لتعديله .ببساطة ألنه مل يعد
باإلمكان التغاضي عن أحد أبرز شروط البنك الدولي ،أي إنشاء
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء .هذا ليس سرًا .مصدر مسؤول يف
وزارة الطاقة يقول إنه ال جدوى اقتصادية من تطبيق القانون
 ،462لكن مع ذلك ،فإن وضعه على سكة التطبيق من خالل
إقرار التعديالت ،سيعطي رسالة إجيابية لـ «اجملتمع الدولي»،
الذي يشرتط إنشاء هيئة تنظيم القطاع ،لتمويل أي مشروع يف
قطاع الكهرباء.
التعديالت ليست من شروط البنك الدولي ،لكن التيار الوطين
مر السنني تعيني اهليئة الناظمة قبل تعديل
احلر رفض على ّ
القانون .صحيح أن عشرين عامًا جعلت من بعض األحكام اليت
يتضمنها القانون بال قيمة ،إال أن األولوية كانت بالنسبة إىل
التيار ،الذي تعامل مع الوزارة كأنها حصته األبدية :ال هيئة
ناظمة خارجة عن سلطة الوزير .وعليه ،فإن التعديل األبرز يتعلق
بتعديل الصالحيات الواسعة للهيئة ،وجعل معظم نشاطها خاضعًا
ملوافقة وزير الطاقة .بالنتيجة ،فإن ذلك القانون وتعديالته
ّ
تسلم
ظلت دائمًا خاضعة للصراعات السياسية ،وال سيما بعد
التيار الوزارة يف عام  .2009قبل ذلك التاريخ ،كان هنالك
طي صفحة القانون ،إلبعاد شبح اخلصخصة
اتفاق ضمين على ّ
عن القطاع.
لذلك ،فإن موضوع التعديل ُطرح بشكل جدي بعد صدور ورقة
سياسة القطاع يف عام  ،2010ثم طرح مع إقرار القانون 181
يف عام  .2011إنشئت جلنة وزارية للنظر يف التعديالت ،ورفعت
مشروع قانون لتعديل القانون للمرة األوىل يف  ،2012/3/21إال
أنه مل يقر .ومنذ ذلك التاريخ ،يف كل مرة كانت تطرح فيها
مسألة تعيني هيئة إدارة القطاع ،كان الرد من وزراء الطاقة
يكون باستحالة تعيني اهليئة قبل تعديل القانون أو ً
ال.
يف  14نيسان  ،2019وإثر اخلالف املتعلق بطرح اقرتاح لتعديل
مادة يف القانون ( 462اإلجازة بإنشاء معامل الكهرباء وفق عقود
يعدل فيها اجمللس
 ،)BOTوهي مل تكن املرة األوىل اليت
ّ
القانون الذي مل ّ
ينفذ يف مجيع مندرجاته ،صدرت توصية نيابية
بإجناز التعديالت على القانون وتشكيل هيئة تنظيم القطاع .كان
امليل حينها إىل ضرورة إلزام احلكومة بتطبيق القانون ،462
أصر ،مرة جديدة،
لناحية تشكيل اهليئة ،لكن التيار الوطين احلر،
ّ
على ربط األمرين ،أي تعديل القانون ثم تشكيل اهليئة ،وهو ما
تضمنته مسودة جديدة رفعت إىل جملس الوزراء يف .2019/3/26
ّ
كذلك عادت الوزارة وأرسلت مسودة جديدة يف ،2020/2/28
تضمنت مالحظات اللجنة الوزارية اليت عقدت آخر اجتماعاتها يف
.2019/10/25
هل يسري التعديل اليوم حنو اإلقرار؟ مصادر يف وزارة الطاقة
تتوقع أن توافق احلكومة على مشروع القانون وحتيله إىل اجمللس
النيابي ،وخاصة أن كل اجلهات التقنية والسياسية شاركت يف
إعداد التعديالت .لكن يف املقابل ،فإن جهات أخرى ال تزال عند
رفضها تعيني هيئة ناظمة بال صالحيات.
مشكلة القانون وتعديالته أنها ال تتناول مسألة اهليئة الناظمة
فقط ،بل تشمل مصري مؤسسة كهرباء لبنان ومصري املوظفني،
واألهم أنها تنهي دور الدولة يف قطاعات اإلنتاج والتوزيع،
وترتك هلا السيطرة اجلزئية على قطاع النقل.
خالصة التعديالت ،كما صار معروفًا ،هي إلغاء استقاللية اهليئة.
تعديل املادة السابعة يؤكد وجوب أن تنشأ اهليئة يف وزارة
الطاقة ،وتكون قراراتها خاضعة للمخطط التوجيهي الذي تعده
الوزارة ،على أن ترفع اقرتاحاتها وتوصياتها إىل الوزير للمصادقة
عليها .بالنسبة للوزير رميون غجر ،فإن هذا التعديل ال يهدف إىل
نزع صالحيات من اهليئة وإعطائها للوزير ،بل اهلدف هو عدم
تعارض مهماتها مع صالحيات الوزير ،إذ إن تعيني اهليئة من
دون تعديل صالحياتها ،سيجعل القانون قاب ًال للطعن.
بعد إفراغ اهليئة من صالحياتها ،يأتي دور احملاصصة .اهليئة ،كانت
حبسب القانون مؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء ،وتلك «سقطة»
املشرع آنذاك .أن يكون األعضاء  ،5فهذا ال يراعي
يتنبه هلا
مل
ّ
ّ
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تستنسخ هيئة
الكهرباء ،جتربة هيئة البرتول ،لناحية الصالحيات احملدودة ،اليت
تضمن سيطرة وزير الطاقة عليها ،ولناحية مراعاة احملاصصة
الطائفية بني الطوائف «األساسية».
التعديالت ،املقدمة من وزير الطاقة يف  ،2020/4/27تعين عمليًا
حتويل اهليئة اىل هيئة استشارية ليس هلا أي دور تنفيذي
يف تنظيم قطاع الكهرباء ،حيث تبدي فقط الرأي أو االقرتاح
يف بعض األمور؛ من بينها االتفاقات واألذونات واإلجازات يف
جمالي إنتاج وتوزيع الطاقة اليت يعود لوزير الطاقة أمر ّ
بتها،
بصرف النظر عن رأي اهليئة أو اقرتاحها ،ما يتعارض مع اإلشارة
إىل استقاللية اهليئة ماليًا وإداريًا وفنيًا.
كذلك ،فإن نقل الصالحيات من اهليئة اىل وزير الطاقة يستتبع
حكمًا نقل املسؤوليات إليه عم ًال مببدأ ال مسؤولية من دون
صالحية .وهذا يعين ،على سبيل املثال ،أنه كما سيكون للهيئة
اجلهاز البشري واالحتياجات اللوجستية لكي تتمكن من القيام
بدورها يف املرحلة النهائية ،فإن الوزير بدوره سوف حيتاج اىل
إعداد اجلهاز البشري واالحتياجات اللوجستية لكي يتمكن من
القيام بصالحياتها.
حتى صالحية الرتخيص من خالل مناقصات عامة إلنتاج ما يزيد
على  25ميغاواط ،أو عرب استدراج عروض لإلنتاج الذي يقل عن
 25ميغاواط ،سحبت من اهليئة ،لتصبح املادة اخلامسة (الفقرة
الثانية) على الشكل اآلتي :ميكن للوزير ،بقرار من جملس الوزراء،
وبناء على اقرتاحه املستند إىل رأي اهليئة أن يتعاقد مع شركة
ً
مبدة أقصاها  25سنة لإلنتاج بقدرات تتعدى  10ميغاواط….
إضافة إىل تلك النقطة اليت تهدد مشروع التعديل مرة جديدة،
فإن األخطر يبقى يف أصل القانون ،الذي يتعامل مع اخلصخصة
كأمر واقع .ببساطة ،قطاع الكهرباء سيكون خاصعًا للقطاع
اخلاص .حتى مؤسسة كهرباء لبنان ستتحول إىل شركة ،قابلة
بدورها للتشركة مع القطاع اخلاص .مصادر متابعة تسأل إذا
كان لبنان قادرًا حاليًا على إنتاج  2200ميغاواط ،فهذا يعين أن
كل ما حيتاج إليه هو  1500ميغاواط.
وهذه كمية صغرية ليتم التخلي عن القطاع من أجلها .مليار
دوالر ،هي تكلفة هذه الكمية ،وهو مبلغ ميكن للشركات املهتمة
تؤمنه عن طريق  BOTباملقارنة مع
باالستثمار يف لبنان أن
ّ
اخلسارة اليت ميكن أن تتكبدها الدولة من جراء خسارة قطاع
اإلنتاج ،بعدما سبق أن خسرت قطاع التوزيع .للمناسبة ،فإن
أعدت
جلنة إدارة مشروع مقدمي خدمات التوزيع يف كهرباء لبنان ّ
كتابًا يقرتح إبالغ جملس الوزراء أن املشروع مل حيقق أهدافه،
وأبرزها ختفيض اهلدر الفين وغري الفين.
املوظفون بدورهم ،سيتحركون رفضًا إلقرار القانون ،وال سيما
املادة  45منه .نقابة موظفي املؤسسة جتتمع ،بعنوان واضح:
املادة  45يف نصها احلالي لن متر.
حبسب مصادر النقابة ،فإن املادة اليت تعنى مبصريهم مل تناقش
معهم ،بل أرسل هلم ملخص عبارة عن ثالثة أسطر فقط .يف
نص املادة إشارة إىل أن «األجراء واملستخدمني مع املؤسسة»
سيتوزعون على ثالث فئات :إما أن يتم اختيارهم للعمل يف
ّ
اهليئة ،أو أن يتم اختيارهم من قبل أي من الشركات ،أو يف
احلاالت األخرى تطبق عليهم أحكام الفائض املرعية اإلجراء.
بثالثة أسطر ،يتم حتديد مصري  1500موظف ،من دون حتى األخذ
برأيهم ،علمًا بأن مصري موظفي الوزارة لن يكون أفضل بكثري.
فهؤالء إما أن يبقوا يف مالك الوزارة ،أو أن يتم اختيارهم للعمل
يف اهليئة أو إحدى الشركات ،أو أن ينقلوا إىل مالكات اإلدارة
العامة األخرى ،أو أن يوضعوا بالتصرف ،علمًا بأنهم مجيعهم
يدركون أن االنتقال إىل القطاع اخلاص سيعين التخلي عن أمانهم
الوظيفي.

السلّة «امللغومة» ...الدعم املـنهوب سلفاً
محمد وهبة
تقدر كلفة ّ
سلة السلع الغذائية واملواد األولية املدعومة مبا بني 1،5
ّ
مليار دوالر و 1،8مليار دوالر سنويًا ،أي ما يوازي قيمة نصف السلع
الغذائية اليت كان لبنان يستوردها يف السنوات املاضية .وسيتم
ّ
السلة من الدوالرات اآلتية إىل لبنان بواسطة
متويل استرياد هذه
التحاويل اإللكرتونية عرب املؤسسات غري املصرفية (.)…OMT
تتضمن الئحة السلع املدعومة عشرات األصناف اليت ُأدرجت فيها
على مرحلتني .األوىل كانت يف  27أيار ،والثانية يوم االربعاء
املاضي .يف املرحلة األوىل ،كان الدعم عبارة عن تأمني الدوالرات
ّ
سلة حمدودة من السلع الغذائية
بسعر  3200لرية السترياد
املكملة لإلنتاج احمللي .إال أنه
األساسية اجلاهزة لالستهالك أو
ّ
تقرر توسيع ّ
سلة
يف املرحلة الثانية اليت صدرت االربعاء املاضيّ ،
السلع لتشمل عشرات األصناف من السلع اجلاهزة لالستهالك
ستمول على أساس سعر الدوالر  3900لرية.
واملواد األولية اليت
ّ
هذا التخّبط يف تسعري الدوالر ويف حتديد اللوائح وآليات الدعم
َ
وزراتي االقتصاد والزراعة واملصارف التجارية
متر بني
اليت
ّ
امتد ألسابيع يف االجتماعات اليت
ومصرف لبنان ،هو نتاج صراع
ّ
التجار ووزراء الصناعة والزراعة بالتنسيق املباشر مع
عقدت بني
ّ
مصرف لبنان واملصارف التجارية وبإشراف مستشارين من رئاسة
احلكومة أيضًا.
انتهى األمر بإعداد الئحة ملغومة من السلع اليت ختتلط فيها السلع
األساسية والسلع اليت ميكن االستغناء عنها .فمن غري الواضح،
ّ
املعلبة
املكرر ،أو البصل ،أو القشطة
ملاذا سيدعم زيت الزيتون
ّ
ّ
احمللى
ومبيضات القهوة وزبدة الكاكاو والبسكوت
واجلوز واللوز
ّ
ّ
ولعل األغرب
والشوكوال اخلام األبيض والتوابل على أنواعها…
وزيري االقتصاد والزراعة ،أنهما اختارا دعم سلع
يف خيارات
َ
تستفيد من رسوم محائية مجركية ،أو سلع هلا بديل مماثل ّ
حملي.
ليس واضحًا ملاذا سيدعم جتار املواشي ،وجتار اللحوم امل ّربدة يف
الوقت نفسه ،وملاذا سندعم التونة املعلبة والسردين واألمساك
الطازجة أيضًا؟ ماذا عن األمساك احمللية؟ وليس واضحًا ملاذا
سندعم األجبان املبسرتة بد ً
ال من تقديم الدعم لألجبان احمللية،
وليس واضحًا ملاذا سندعم املارتديال والكورند بيف واهلوت دوغ،
والفستق احلليب والزعفران… فهل هذا هو وقت الرفاهية؟ هل
ّ
املبذر؟
حيتمل لبنان االستمرار بهذا النمط االستهالكي
ّ
التجار الذين فرضوا
السلة سريعًا أمام جشع
عمليًا ،قد تسقط هذه
ّ
جدول أعماهلم على كل املؤسسات الرمسية ،بطريقة تثري الشكوك
التجار واملصرفيني والعاملني يف الشأن
بأن العالقات اليت جتمع
ّ
العام هي أقوى من كل األزمات .ال ميكن تفسري هذه العالقة إال
مبسارات الفساد املنتشرة يف بنية السلطة وشركائهم من أصحاب
الرساميل .الفساد ما زال منتشرًا وقادرًا وقويًا .فمنذ النقاشات
ّ
بسلة الدعم ،خاض املستوردون معركة نهب الدعم.
األوىل املتعلقة
ّ
ميثل هذا الدعم فرصة مثينة ملن هو قادر على إدخال مستورداته أو
جزء منها يف الئحة السلع املدعومة .هذه الالئحة ّ
توفر هلم نوعًا من
االستقرار يف إعادة تكوين خمزوناتهم ،فض ًال عن أنها ّ
متثل فرصة
كبرية لتحقيق أرباح هائلة.
ملاذا؟ ألنه خالل األزمات املتصلة بارتفاع سعر صرف العملة األجنبية
بشكل متسارع ،وندرتها من األسواق يف بلد يعتمد على االسترياد
التجار يقومون بتسعري البضائع
للحصول على السلع األساسية ،فإن
ّ
يف املخزون أو تلك املعروضة للبيع على الرفوف حبسب توقعاتهم
لسعر العملة األجنبية (الدوالر) على قاعدة «قيمة االستبدال»
( ،)Replacement Valueأي قيمة إعادة تكوين املخزون .مبعنى آخر،
يسمحون ألنفسهم ،بعيدًا عن أي رقابة فعلية للسلطات ،بتسعري
السلع بشكل يومي أو حتى كل بضع ساعات انسجامًا مع تطورات
سعر الصرف يف السوق السوداء .هذا األمر يسمح هلم بإعادة تكوين
رساميلهم من جيوب املستهلكني ،ويتيح هلم أيضًا االستمرار يف
حتويل اللريات الناجتة من املبيعات واليت تفقد قيمتها سريعًا ،إىل
أصول (سلع) يتم تسعريها بالدوالر وفق السوق السوداء.
وإىل جانب هذا األمر ،تبينّ من ملفات الدعم األوىل اليت وصلت
التجار يطلبون دعم السلع ،بينما هم يبيعون
إىل مصرف لبنان أن
ّ
السلع املخزنة ،أو املستوردة سابقًا ،بأسعار أعلى بكثري بذريعة أنها
مستوردة قبل الدعم .هذه اللعبة فيها الكثري من القذارة واجلشع،
ألن وجود الدعم يلغي تذبذب «قيمة االستبدال» ويلغي مفاعيل
ارتفاع سعر الدوالر يف السوق السوداء وانعكاساتها على توقعات
املستوردين .هم سيستوردون السلع بقيمة موازية أو قريبًا جدًا
من قيمة املخزون املستورد قبل شهرين عندما كان سعر الدوالر
التجار
يف السوق السوداء ضمن حدود الـ  4000لرية .غري أن هدف
ّ
من هذه اللعبة هو املزيد من النهب .اهلدف هو ابتزاز الناس من
أجل احلصول على دعم لقيمة املخزون السابق!
ّ
ميثل هذا النوع من الدعم سياسة فاشلة يف إدارة األزمة  -االنهيار،
لكنه يأتي أيضًا يف ظل فشل أكرب من قوى السلطة املتواطئة مع
التجار ،إذ إنه ليس بإمكان هذه القوى مراقبة األسعار املدعومة
ّ
وليس لديها القدرة على ذلك أص ًال .يف األيام املاضية ،نفذ مراقبو
محاية املستهلك اعتصامًا عن العمل ألنهم جمربون على إجراء جوالت
املراقبة بسياراتهم اليت باتت كلفة صيانتها باهظة جدًا (زيت
سيارات ،مكابح ،دواليب… ) ،فما هي ّ
خطة وزير االقتصاد ملراقبة
عشرات األصناف؟ أص ًال ،هل لديه القدرة على التمييز بني كميات
السلع املدعومة اليت ستعرض على الرفوف يف السوبرماركت ،وتلك
اليت سيتم ختزينها؟ هل باإلمكان مراقبة األسعار يوميًا؟
ّ
سيتحكمون باألمن
هذه اآللية امللغومة تشي بأن أصحاب الرساميل
الغذائي للبنان ،وسينتشر أزالمهم يف املناطق للحصول على قطعة
من اجلبنة .هم أص ًال انتشروا يف املناطق وباشروا باإلجراءات
املعتادة لتحويل الناس  -اجلوعى إىل زبائن يف السياسة .إنه
النظام يأكل نفسه ويأكل اجلميع معه.
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مـقاالت وتـحقيقات

بني فخامة اجلبل ودولة الصالبة لبنان لن
يكون ورقة للتفاوض عليها
جورج عبيد

الصباحي مع فخامة الرئيس اجلبل العماد ميشال عون
احلوار
ّ
مضيء بالرؤى .ثالث توابت تظهر خلف الكلمات ويف جوفها.
اإلميان غري املتزعزع ،الثبات الراسخ ،والعمل الزاخم.
يدرك فخامته الصعوبات اهلائلة مبنسوبها املرتفع .ومع ذلك،
احمليا
فهو ال يلني وال يستكني .مرفوع اهلامة كما رأيناه ،ساطع
ّ
كما عهدناه ،مقتحم لألسوار كما ألفناه ،يسري يف قلب األزمات
البتة باحنناءة ّ
ّ
ذل أو
مواجها ،وال يسمح
وعتماتها وعواصفها
ً
ّ
فتوشح به
األمهات
حليب
من
اجملد
رضع
سجود باطل لشعب
ّ
متعمد من أين أتى ،فاخليارات
بتجويع
يسمح
وأضاء العامل ،لن
ّ
تتحرك من الشرق وبإمكانها أن تفعل فعلها،
مفتوحة وها هي
ّ
وال يعين هذا على اإلطالق فقدان التوازن يف عالقات لبنان
ّ
ولكنها متى فقدت عند اآلخرين
اللبنانية،
الدولية يف القراءة
ّ
ّ
تتحول إىل قهر وعسف ،إىل
أن
بإمكانها
حينئذ
متعمدة
حبروب
ّ
ّ
جور وظلم ،وإىل استيالء ووصاية أو احتالل أو إىل افتعال
حروب فتجدر مواجهتها لكونها حتاول أخذ لبنان إىل نهاية وخيمة
وإنهاضه بعد ذلك ّ
حتما غريبة عنه وتأسره بالتالي
حبلة سرياها
ً
خبيوطها الزائفة وأدبياتها البائتة والباهتة مع فقدانه هلويته على
كافة األصعدة.
التصميم على املواجهة واضح يف معامله ،عند فخامته ،شعب
ّ
يذل ولن ينغمس يف الفنت ولن
لبنان لن جيوع ولن يركع ولن
فسادا ولعبت بقوت
أن األذرع اليت عاثت
ً
يبتلعه الفقر .عندهّ ،
نهائيا .ومن
ستلوى
هويتها
من
ة
الوطني
الناس وأفرغت العملة
ًّ
ّ
سلب األموال سيعيدها وهو صاغر.
ً
ممكنا الصمت املديد وترك األمور مفتوحة على فوضى
فلم يعد
خ ّالقة تفرغ مسومها يف جسد وطننا وتقتات من حياتنا .هذا
يصر الرئيس عليه بشموخه وأنفته ،وأية
نضال عتيد ومرير
ّ
تسوية ستبدو مشبوهة لن تكون على حساب اللبنانيني وكرامتهم
أو كرامة الوطن ،وهي يف اجلوهر والشكل مرفوضة ،فقد بلغ
السيل الزبى.
هذا االستنتاج انطلق من بعد جلسة منعشة للنفس والقيم .ميزة
الرجل ّ
أنه يدخل أعماق نفسك املبعثرة واخلاشية والرانية يف آن،
يلملم احلطام بلطفه املعهود وكياسته الطيبة وحمبته الفائضة
ً
جديدا.
إنسانا
وحبزم وطيد وجيمعه فيك ويطلقك حبب وكرب
ً
ّ
استشرايف جبوهر
االنكباب على اجللسات معه ارتواء من فكر
ّ
مطل على آفاق واسعة وكربى من
اسرتاتيجي
مشرقي وببعد
ّ
ّ
فكرية
وحصافة
ة
الهوتي
بالغة
على
ومستند
املنطقة،
لبنان إىل
ّ
ّ
ّ
مادة للحوار ومن ثم
فلسفية
وقراءة
تؤهله لبث الرؤى وجعلها ّ
ّ
ليتكون بها بالنسبة إليه وملن عاصره ويعاصره وجود
للوجود
ّ
جديد.
رؤية ميشال عون بتجلياتها غري منفصلة عن املوقف الذي أطلقه
حسان دياب يف جملس الوزراء أمس .مل يقل
رئيس احلكومة ّ
كلمته ليمشي حتى يسمع اآلخرون ومن بعدها يسريون وينسون،
سيما أولئك الواقفني على
بل ليفهموا جوهر الواقع املعيش ،ال ّ
بظن أن من دفعهم للوقوف سيعيد األطالل يف
أطالل بابل
ّ
القفار إىل قصور وعمارات مليئة بالقناطر والعقد ،وسيخلع من
موقعه من اقتحم «النادي العتيق» احملصور مبن والوا ويوالون
ة-عربية فاغرة الفم وفاجرة الوجه.
دولي
ثنائية
ّ
ّ
ّ
القضية بعمقها .مل
جوهر
على
إصبعه
دياب
حسان
وضع
لقد
ّ
تداهمه فزعة يف الليل مل يدغدغه شيطان نصف النهار لينهيه
ّ
احلق وينأى به عن وضع اإلصبع
عن املواجهة أو يثنيه عن قول
على اجلرح .لقد بدأ العهد ينطلق أبى من أبى وشاء من شاء.
فاحلرب على العهد ،واحلكومة جزء منه ،حرب على لبنان بهدف
وكرا للبوم والغربان
إسقاطه ودفنه يف وادي النسيان ليصري
ً
ّ
شنت احلرب على
مقرا لعفاريت الزمان .سنة  2011حني
أو
ً
سوريا ،ظهرت الرؤية كاملة بأهدافها غري املعلنة واليت غدت
معلنة .ليست احلرب إلسقاط الرئيس ّ
حصرا ،وقد
بشار األسد
ً
ً
معروفا ّ
بأنه متى سقط الرجل سقطت سوريا من الشرق إىل
بات
البحر وسقط معها العراق ولبنان .مل تسقط سوريا من سوريا،
ففشلت احلرب عليها من داخلها وخارجها ،وبدأ النصر يكسو
يسريا من جسدها ،ويكسر من أحرق أرضها.
جزءا
ً
ً
ألن احلرب فشلت يف سوريا وعليها .نقلوها إىل لبنان بعد سنة
ّ
السر املقول« ،وصل العماد ميشال عون إىل احلكم
كلمة
.2016
ّ
ّ
ّ
تكتل اجلميع بوجهه،
ولكننا لن ندعه حيكم» .حتت هذا الستار
فحاكوا املؤامرات وعملوا على نصب الفخاخ .استهلك األمريكيون
السعودية لتطويق العهد وتقويض
أذرعتهم ،حتالفوا من جديد مع
ّ
املقاومة اليت كسرت إسرائيل يف متور سنة  2006وكانت سبًبا
جوهريا يف حتقيق النصر يف جزء كبري من سوريا .وعلى الرغم
ًّ
قرر فخامته ببادرة طيبة افتتاح عهده بزيارة اململكة
من ذلك ّ
ة-العربية،
العربي
السعودية ،ودعا منها إىل املصاحلات
العربية
ّ
ّ
ّ
ّ
مرة ،ألنها السبيل الوحيد للنجاة من السقوط
غري
الدعوة
وكرر
ّ
ّ
املذهيب والصراع
االنقسام
من
العربي
العامل
وإنقاذ
الوحول
يف
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية .كالم غاي بيتشر
طات
املخط
يف
والسقوط
اجلوار
مع
ّ

مل يغب عن األذهان والعيون حني قال يف صحيفة إيديعوت
أحرونوت سنة  2015لقد انتهى عصر النفط
العربي وبدأ عصر
ّ
اإلسرائيلي معظم العرب ما
اإلسرائيلي .لقد ابتلع العقل
العقل
ّ
ّ
ّ
املشرقي الدائب على
املثلث
خالل لبنان وسوريا والعراق ،هذا
ّ
منع تهويد القدس وبيع فلسطني.
ّ
وظلوا ممعنني على تأليب احلالة
مل يفهم السعوديون ذلك
السياسية يف لبنان مذ استدعوا بفظاظة سعد احلريري وذاق
ّ
مرارة اإلهانة يف «مملكة اخلري»( .مش هيك يا سليم صفري؟؟!!
ً
يبدو ّ
صونا لكرامته
إنك نسيت )...وانهمك الرئيس بإعادته
ً
وحفاظا على سيادة لبنان .واعتربه خطفه من قبل «مملكة اخلري»
فرد سعد
سيادية
وطنية
قضية
واعتداء على لبنان إىل أن عادّ .
ً
ّ
ّ
ّ
مجيل الرئيس احلبيب الذي دمعت عيناه حلظة لقياه بعاطفة
واملتجسدة فبه ،خبروجه
املتجلية
نبيلة عبرّ ت عن القيم األخالقية
ّ
ّ
بعدائية سافرة ومطلقة ،فكيف
الطوعي من العهد والتفافه عليه
ّ
ّ
األحباء على تعوميه وهو الفاقد اجلوهر اخلصيب؟ ومن
يعمد أحد
ّ
أنه ال يزال ّ
ّ
قال ّ
السين بأكثريته املطلقة وقد الحظنا
ميثل الوجدان
ثم ياتي احلواب
وانقساما
وأفقيا
دائريا
انشطارا
ً
عموديا فيه؟ ّ
ًّ
ًّ
ًّ
ً
الوطنية اليت
من مصدر جازم« :لقد انتهى عصر حكومات الوحدة
ّ
حتولت إىل حكومة مسسرات وسرقات باسم الوحدة الوطنية يف
لبنان وعليه .هذا النوع من احلكومات هو من قاد حنو اإلفالس
ّ
وكل رهان من أي نوع تبديه أية جهة ساقط ال حمال.
بأن احلملة قد
حسان دياب وحني رأى ّ
رئيس احلكومة الدكتور ّ
ّ
أمين تركي
ة-سعودية وحراك
أمريكي
حدا ال يطاق بقيادة
بلغت ًّ
ّ
ّ
يف طرابلس ومنها إىل بريوت ،وقف يف وسط األزمة وأمسك
بيد اجلبل الشامخ وقالّ :
«إننا يف حلظة االصطدام ،وهناك جهات
وخارجية عملت وتعمل ّ
مدويا ،وتكون
حتى يكون االصطدام
حملية
َّ
ّ
ّ
ّ
ووصف التماهي
حتطم كبري ،وخسائر ضخمة».
النتيجة حصول
ّ
بأن ّ
مثة جهات يف الداخل تنطلق
البليغ بني الداخل واخلارج معت ًربا ّ
ً
ّ
الطائفية حملال وضعها
الشخصية مغلفة حبساباتها
من مصاحلها
ّ
ّ
خارجية إلدخال لبنان يف صراعات املنطقة
«إما هي أدوات
ّ
ّ
وتشجعه
وحتويله إىل ورقة تفاوض ،أو هي تستدرج اخلارج
ّ
الدولية
على اإلمساك بالبلد للتفاوض عليه على طاولة املصاحل
ّ
واإلقليمية».
ّ
ثم أكمل قائ ًال ّ
بأنه اختار املواجهة على الرغم من قرار كبري مبحاصرة
ّ
اللبناني
أي مساعدة عن لبنان وميعنون بتجويع
البلد ،ومينعون ّ
ّ
ً
معروفا املمارسات
بهذا احلصار املمارس .ثم انتقد كما بات
اخلارقة واهلاتكة لألعراف الدولية والدبلوماسية ،وبعضها أصبح
األمريكية
مشريا بصورة غري مباشرة إىل دور السفرية
فاقعا
ً
ً
ّ
السعودي وليد البخاري.
دوروثي شيا والقائم باألعمال
ّ
ّ
ّ
اخلط واجتمع
الصيين ظهر على
لقد بدأت املواجهة .السفري
برئيس احلكومة ووفد وزاري والتصميم ظهر من اجلانبني
العراقي
للتعاون الوثيق .واليوم كانت زيارة الوفد الوزاري
ّ
نية عبرّ عنها رئيس حكومة العراق مصطفى الكاظمي
مثمرة ضمن ّ
املشرقي ،وسوريا على الرغم من تلويح شيا
بالتواصل مع اجلوار
ّ
أن اجلغرافيا أكرب
بقانون قيصر لن تكون بعيدة عن لبنان ،ذلك ّ
برمته ،إنها
ديكتاتور ،وسوريا مدخل لبنان إىل العامل
العربي ّ
ّ
ّ
للتنفس.
الرئة الباقية
ّ
بأن احلكومة باقية ولن يسقطها شيء
حزب اهلل من جهته أكد ّ
والوزير السابق جربان باسيل ّ
أكد بدوره ّ
بانه مل يطالب بتغيري
احلكومة ،وسعد احلريري نفسه نفى ّ
بأنه عامل للعودة .فيما
اآلمال معقودة على لقاء هام جيمع بني فخامة الرئيس ومساحة
ّ
وحيطم
إنقاذية للبنان خيرق احلجب
اسرتاتيجية
السيد لرسم
ّ
ّ
األغالل.
حكومة حسان دياب باقية .وكل ما يقال خارج هذا السياق من
قبيل استمرار أو دميومة احلرب على العهد برمته وبهدف إسقاط
لبنان أو كما قال دولته بهدف إمساكه للتفاوض عليه.
البداءة تنطلق من إقالة رياض سالمة من حاكمية املصرف حتى ال
يسود الزنى مالنا من جديد ،وحماكمة سليم صفري على التواءاته
اخلارجية ومطالبته املتكررة ببيع مؤسسات الدولة بكالم
ووالءاته
ّ
ً
مستهزئا وهو داخل إىل جملس
جارح وغري مسؤول ،إىل أن قال
الوزراء« :أنا جايي على االجتماع حتى إشرب كاس» .وهذا
خالصي
ونهائيا وهو مشتهى
جديا
التصميم على اإلقالة عاد
ًّ
ًّ
ّ
للبنان .فكيف ً
الدولي
إذا وبعيد كالم رئيس هيئة الصندوق
ّ
املالي هذا املنحدر؟ إقالته
محل سالمة بلوغ لبنان بالواقع
الذي ّ
ّ
واسرتاتيجي لنهوض لبنان وعودة احلياة إليه.
حيوي
مطلب
ّ
ّ
السياسي وبدأنا مبرحلة العفاف مع رئيس
لقد انتهى عصر الزنى
ّ
صخري اإلميان.
مجهورية جبل ورئيس حكومة صلب اإلرادة
ّ
ّ
البشرية بتعدياتهم
ستطوى جبهودهما صفحة آكلي اللحوم
ّ
اليومية .مبجونهم الداعر وفجورهم الفاغر
الوحشية ،وعربداتهم
ّ
ّ
احلق الثائر ونعاله .لن يفرض أحد على لبنان خيارات
حتت رماح
شريرة .لبنان سيسري إىل الضوء ليشرق به ،وسيعلو وجهه
كالشمس يف ّ
بهي ال يعروه مساء.
جتل
ّ

ربع احملال التجارية أقفل نهائياً

إقفاالت «مؤقتة» ته ّدد قطاع البيع بالتجزئة
إيلده الغصني

ربع احملال التجارية يف بريوت واملناطق أقفلت أبوابها منذ بداية السنة
اجلارية .وحتى نهاية  2020يتوقع أن يبقى ثلث هذه احملال فقط
مفتوحًا بسبب أزمة سعر صرف اللرية وشح الدوالر وتراجع القدرة
الشرائية للبنانيني واملقيمني.
ّ
«املؤقت»
أعلن عدد من حمال البيع بالتجزئة يف لبنان ،أخريًا ،اإلقفال
سيما سعر صرف الدوالر ،وهو ما قد جيعل
إىل حني ضبط األوضاع ،وال ّ
اإلقفال «دائمًا» ،لعدم ّ
ّ
مؤشرات حيال «الضبط»
توفر
املرجو .من بني
ّ
الشركات اليت ّ
توقفت عن البيع ،شركة «مايك سبورت» اليت أعلنت
غري
والشراء
البيع
لعبة
يف
رفضها «االخنراط
الرمسية لعملة الدوالر
ّ
وحتديد أسعار البضائع والسلع لدينا على هذا األساس ،ما يقتضي
إغالق فروعنا كافة مؤقتًا» .كذلك فعلت شركات أخرى ،منها «ماري
حددت شركات عديدة موعدًا إلقفال متاجرها
فرانس» .يف املقابل ّ
وفروعها ،بالتضامن يف ما بينها ،ألنها «فرصتنا األخرية للبقاء» ،بينما
أجلت شركات أخرى املوعد اىل نهاية العام اجلاري ،مثل «أديداس»
ّ
اليت أعلنت «تعليق اإلدارة املباشرة ملتاجرها يف لبنان وإغالق مكاتبها
االقتصادية».
التحديات
اعتبارًا من نهاية  ،2020بسبب
ّ
ّ
العاملية اليت ّ
األزمة
عن
هذه اإلقفاالت ليست بعيدة
أملت بقطاع البيع
ّ
بالتجزئة يف ظل اإلقفال بسبب فريوس كورونا ،وقد تراجعت مبيعاته
بشكل ملحوظ يف بريطانيا والواليات املتحدة مث ًال .لكن يف لبنان ،إىل
جانب اإلقفال على مدى ثالثة أشهر ،شهدت القدرة
الشرائية لدى
ّ
املستهلكني تراجعًا كبريًا ،بالتزامن مع هبوط سعر صرف اللرية أمام
الدوالر« .منذ نهاية عام  2011حتى تشرين األول  2019اخنفضت
املبيعات بنسبة
وسطية هي  ...%40وبني تشرين األول املاضي وآذار
ّ
 ،2020ناهزت نسبة اخنفاض املبيعات  ،»%70كما يقول رئيس مجعية
جتار بريوت ،نقوال مشاس ،لـلزميلة «األخبار».
اإلقفاالت
نسبة
يف النصف األول من السنة اجلارية «بلغت
النهائية
ّ
ّ
 %25يف بريوت واملناطق» ،حبسب مشاس ،يف حني «تشري
التوقعات
إىل أنه حتى آخر  2020فإن ثلث احملال فقط سيبقى مفتوحًا» .أما
خالل التعبئة العامة ،فإن «نسبة تراجع املبيعات وصلت إىل مئة
ّ
يف املئة ،إذا استثنينا املأكوالت واملشروبات
واملعقمات وأدوات
التنظيف» .يعزو مشاس أسباب «احتضار القطاع التجاري وتراجعه إىل
احلضيض» ،إىل مشكالت يف الطلب« ،إذ اخنفضت القدرة
الشرائية
ّ
لدى اللبنانيني» ،ويف العرض «بسبب عدم قدرة التجار على حتويل
األموال إىل املوردين يف اخلارج يف ظل الظروف املالية واملصرفية».
وخيتصر املوقف بأن «القطاع التجاري يف أسوأ أوضاعه ،سواء كانت
احملال مغلقة أم مفتوحة ،وهو قطاع ال يريد أن ميوتّ ،
لكنه ال يستطيع
أن يعيش ،وال
مر :االستمرار
ّ
سيما أن التجار أمام خيارين أحالهما ّ
مع نزيف دائم عرب خسارة رساميلهم بسبب ارتفاع سعر الصرف ،أو
ّ
اإلقفال النهائي ،وهو ما يؤدي إىل خسارة أمواهلم
وموظفيهم وتبعات
تؤدي
اإلخالء التجاري ...لكنهم اختاروا خطًا وسطيًا عرب إقفاالت مؤقتة ّ
حمدد!».
أجل غري ّ
إىل جتميد نشاطهم إىل ٍ
ّ
املوظفني والعمال
بد أن تنعكس على
واملؤجرين وأصحاب
اإلقفاالت ال ّ
ِّ
املوالت ،وغريهم من املستفيدين من قطاع البيع بالتجزئة .ويف هذا
السياق ،أوضح رئيس جملس إدارة شركة «أدميك» ،املدير العام
لـ»سييت مول» ميشال أبشي ،لـ»األخبار» ،أن «ارتفاع سعر صرف
الدوالر وتراجع
كميته يف السوق اليت تسمح حملال البيع بالتجزئة
ّ
ّ
أديا إىل
تقلص البضائع مع اقرتاب
بشراء بضاعتها من اخلارجّ ،
انتهاء املوسم الصيفي وعدم قدرتها على االسترياد للموسم الشتوي
واألشهر املقبلة ...فال سيولة لشراء بضاعة بديلة ،يف حني ال هامش
حمددًا لتعديل أسعار البضائع املعروضة بالتوازن مع سعر سوق
ّ
على
للمستهلكني
قدرة
وال
آخر،
إىل
يوم
من
املختلف
الدوالر
حتمل
ّ
هذا الفارق».
ويف الوقت عينه ،فإن «إلغاء متويل املصارف هلذا القطاع ،بعدما
كانت متنح التجار دفعات مسبقة ،حرم القطاع من القدرة على احلصول
على العملة
«يضر
األجنبية» .وال ينفي أن إقفال حمال البيع بالتجزئة
ّ
ّ
ّ
تشكل عامل جذب للسياح والوافدين»ّ ،
باملوالت ،خصوصًا أنها
لكنه
يربطه أيضًا بقطاع املطاعم واملقاهي ...وبضرر الحق باخلزينة بسبب
«انعكاس إقفال احملال على الضرائب اليت كانت تدفعها ،مثل الضريبة
على القيمة ُ
املضافة والرسوم
اجلمركية والضرائب على األمالك املبنية،
ّ
ّ
واشرتاكات الضمان االجتماعي
سيما أن احملال املوجودة
ملوظفيها ،وال ّ
ّ
يف املوالت ملزمة بالتصريح عن مبيعاتها
وموظفيها» .وينذر من «تبعات
تضم حنو  400ألف ّ
موظف».
الصرف والبطالة يف هذه القطاعات اليت
ّ
األزمة برأي أبشي مرتتّبة عن قرارات احلكومة السابقة ،وأخطاء التقدير
حمددة من السلع والقطاعات ،يف حني أن «ذلك
عرب حصر الدعم بأنواع ّ
سيما خالل التعبئة
أحلق الضرر بقطاعات أخرى غاب عنها الدعم ،وال ّ
العامة ،غري أننا اضطررنا كقطاع خاص إىل دعم أنفسنا ،إذ عمدنا مث ًال
إىل إعفاء احملال املستأجرة يف املول من دفع اإلجيارات طوال فرتة
اإلقفال ،ومساعدة
مالية عرب الدفع فقط حبسب نسبة املبيع حتى
ّ
آب املقبل» .لكن ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل بعد إعادة افتتاح
«أدى إىل اخنفاض املبيعات بنسبة تراوح بني  30و %40خالل
البلد ّ
الشهر األول لالفتتاح مقارنة بالعام املاضي» ،بينما يشهد قطاع البيع
بالتجزئة «احندارًا كليًا منذ  ،2015ما سينعكس على التوظيف» .وبشأن
اإلقفاالت املؤقتة وكيفية تعاطي
املؤجر مع احملل املقفل ،يرى أنه
ّ
«سيتم التعاطي وفق كل حالة ،بينما ال يوجد إقفال باملعنى املؤقت،
ّ
ِ
املقفلة عودتها
إذ تربط الشركات
بتحسن الوضع ،وهو أمر شبيه
ّ
بانتظار أعجوبة ...فال مؤشرات هلذا
التحسن أو الخنفاض سعر الصرف
ّ
أو لدعم القطاع من قبل الدولة ،كما رشح عن االجتماعات املتواصلة
اليت نعقدها» ،فال جتاوب مع مطالبنا بـ»حسم الضرائب خالل فرتة
اإلقفال ،وإلزام املصارف بإقراضنا بفوائد منخفضة».
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سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

$1000 إشرتوا بـ
وما فوق واحصلوا
Tool على
 جماناKit

)Handymen( ) للمحرتفني و الـTools( ع ّدة
..يف جماالت البناء وامليكانيك والكهرباء وغريها
للـبيع

نـوعية ممـتازة بأسـعار منـافسة

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

Bargain Warehouse
Int + Ext
100% Acrylic

APCO (3 in 1)
20 L : $115

Mould Resistance
Int + Ext

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد
جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

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

طالء لربك السباحة

Unit 4, 1350, Canterbury

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Rd, Punchbowl NSW 2196
APCO (Roof Paint)
APCO (Luxe) Acrylic
100% Accrlic 20L : $175 20 L : $90

Tel: 9759 3835

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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مــناسبات

وفد من التجمع املاروني االسرتالي يزور السيد
كلوفيس البطي لتهنئته بنجاح العملية
خضع أمني عام حزب الوطنيني
األحرار يف اسرتاليا عضو
التجمع املاروني االسرتالي
الصديق كلوفيس البطي
لعملية جراحية يف مستشفى
ويستميد تكللت بالنجاح،
حيث عاده عدد من األهل
واألصدقاء.
ويف املنزل زاره وفد من
التجمع املاروني االسرتالي
ضم رئيسه فهد اجلعيتاني
االدارية
اللجنة
واعضاء
غسان العويط ورميون أبي
عراج وجورج حنا.
كما زار السيد البطي رئيس
 OLCعضو بلدية
حزب
بلدية
رئيس
كامربالند
باراماتا سابقا لعدة دورات
السيد بول غريارد والزميل

عزيزي املقيم

الصديق كلوفيس البطي يتماثل للتعايف يف املنزل

أنطونيوس بو رزق اضافة
اىل عدد كبري من العائلة
واالصدقاء.
أسرة «اهلريالد» والزميل
أنطونيوس بو رزق ،اللذان

أخوة بالصديق
تربطهما عالقة ّ
كلوفيس البطي ،يتمنيان
له التعايف العاجل والعودة
اىل مزاولة نشاطاته وأعماله
كاملعتاد.

بعض املواضيع تصعب الكتابة عنها وهذا
املوضوع على وجه الخصوص واحد منها،
ألنه مخجل ويحدث يف منازلنا وضواحينا
و مجتمعا تنا .
احتفل يوم االثنني  15حزيران /يونيو باليوم
العاملي للتوعية بشأن إساءة معاملة املسنني،
وكما هو الحال يف كل عام ،فإنه يسلط
الضوء على جميع املجتمعات للتعرف على
أكثر الفئات ضعفاً وتعليمها وحمايتها.
إساءة معاملة املسنني هي قضية اجتماعية
عاملية تؤثر على صحة ورفاهية واستقاللية
وحقوق اإلنسان ملاليني من كبار السن حول
العالم .إنه يستحق اهتمامنا جميعـًا يف
املجتمع ،حيث يقع على عاتقنا كلنا وضع حد
إلساءة معاملة املسنني Elder Abuse -
هي مسؤولية الجميع!
يجب أن يكون كبار السن قادرين على
العيش باحرتام وكرامة وأمن ،وأن يكونوا
متحررين من أي نوع من االنتهاكات .لهذا
من الضروري تحديد جميع عالمات إساءة
معاملة املسنني ،فهم القوانني األساسية
حول مقدمي الرعاية ،ادراك زيادة األمان يف
منازلهم وزيادة معرفتهم بالحياة الصحية.

كلنا لدينا شخص مسن نحبه .لقد شارك
أجدادي وأهلي الكثري من الدروس والنصائح
الهامة يف الحياة ملساعدتي يف تجاوز
األوقات الصعبة .يف حني أن حياتنا مزدحمة،
من املهم أن نخصص الوقت لرؤية أهلنا .ان
قضاء الوقت معهم واالستماع إىل قصصهم
يذكرهم بإرثهم يف حياتنا.
لدينا يف جميع أنحاء أسرتاليا مواطنون
مسنـّون وتقع على عاتق الجميع مسؤولية
محاولة حمايتهم .هؤالء الناس ضروريون
لنسيج مجتمعنا ..فهم يـُثرون حياتنا،
وهم قدوة ألطفالنا ويقدمون مساهمات
إيجابية ملجتمعنا .حان الوقت بالنسبة لنا
اآلن لالعرتاف بأهميتهم وبحقهم يف احرتام
مجتمعاتهم وخاصة أسرهم.
ملزيد من املعلومات،
بشأن إساءة معاملة
أو استغاللهم ،يرجى
الخاص بالشيخوخة
.1800 353 374

أو لإلبالغ عن مخاوف
كبار السن أو إهمالهم
االتصال بخط املساعدة
واإلعاقة على الرقم:

Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

وفد التجمع املاروني االسرتالي يزور الصديق كلوفيس البطي يف منزله لتهنئته بنجاح العملية

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات
حامت
شـركة
والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات
اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من
االختصاصيني يف مجيع أنواع
التمديدات الكهربائية
نعمل  24على  24ساعة يوميا

All aspects of Building & Carpentry:

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

خربة طويلة صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

دقة يف العمل

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

- New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
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
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نتعهد مجيع أنواع املشاريع
السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل
البنايات املتعددة الطبقات
خربة طويلة واختصاصية
يف صناعة األملنيوم
أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

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

 120عاماً على والدة مؤلف «األمري الصغري»:

أنطوان دو سانت إيكزوبريي« ..إيكاروس» جبناحني من ورق
احالم الطاهر

أمري يسكن مع زهرة
كان يا مكان يف قديم الزمان
ٌ
ٍ
محراء على كوكب بالكاد يكربه حجمًا ،وكان
حباجة إىل
صديق .مجيعنا التقينا «األمري الصغري» املقيم يف
ويت لنا حكايته ،وال سيما حكاية
ور َ
وحدته هناكُ ،
ّ
حبه زهرة كان يعتقدها فريدة يف الكون،
وتنقله بني
الكواكب والعوامل ،وصداقته مع ذلك الثعلب الذي
يروضه كي يصبح االثنان فريدين
يطلب منه أن ّ
يف عامل متشابه .من التيفيناغ إىل طريقة بريل
للمكفوفني ،ومن احلسانية إىل البشتو ُترجم الكتاب
إىل أكثر من  300لغة وهلجة حملية .لكن الشهادات
اليت نقرؤها عن مؤلفه أنطوان دو سانت إكزوبريي
( 1900ــــ  )1944على وفرتها لن تستحيل «إجني ًال»
ُمعتمدًا يقدم صورة كاملة عنه ،فهو أو ًال مؤلف
شخصية أسطورية ساذجة أذهلت أجيا ًال من القراء.
خمرتع
وأيضًا
مولع بالفيزياء والرياضيات ،يف رصيده
ٌ
ٌ
أكثر من  11شهادة براءة اخرتاع يف تطوير حمركات
الطائرات ،باإلضافة إىل كونه موظفًا من أولئك الذين
ّ
يعطلون امللفات
وطيارًا جعل من مهنته حيزًا للمعادلة
ّ
ً
ّ
الروائية ،موظفا إياها
جسر عبور إىل مخسة كتب،
َ
ليبدو الطريان والكتابة نسيجًا مشدودًا
كضفريتي
ّ
«دي أن إيه» معقودتني ببعضهما.
ظل اختفاء أنطوان دو سانت إكزوبريي على منت
طائرة «لوكهيد بي -38اليتنغ» اليت أقلعت يف مهمة
استطالعية فوق املتوسط لغزًا ،إىل أن ُع ِثر على
سلسلة يده بالقرب من مرسيليا كان اسم زوجته
حمفورًا عليها .ويف عام  ،2003مت العثور على أجزاء
من الطائرة .وألن قيادة قوات احللفاء كانت قد
أكدت أن املنطقة مل تشهد ،يف احلقيقة ،أي معركة
جوية ،فقد ُ
اعترب مفقودًا حتى نشر أحدهم مذكرات
تبدأ بـ «ميكنكم التوقف عن البحث .أنا من أطلق النار
على سانت إكزوبريي» وهو هورست ريربت طيار
يف سالح اجلو األملاني ،مل يغفر لنفسه قتل كاتبه
املفضل يف  31متوز (يوليو) .1944
عزى البعض االهتمام االستثنائي بسانت إكزوبريي
لكونه طيارًا وحسب .جان فرنسوا رافيل على سبيل
املثال ّ
اتهمه يف منشور احتجاجي باستبدال الدماغ
البشري
مبحرك طائرة قائ ًال« :صار نبيًا رغم أن
ّ
معجزته الوحيدة أنه كشف للفرنسيني بأن الغباء
يصبح حقيقة فلسفية عميقة إذا ما رفعناه عن األرض
مسافة سبعة آالف قدم» .ومل
يتوان يف وصف
َ
مؤلفاته بـ «االستغباء من قمرة القيادة» .ولنا أن
نتساءل أيضًا من كان سانت إكزوبريي حقًا؟ كاتب
أصيل أم قيمة أدبية زائفة؟ وتبقى أفضل طريقة
ملعرفة ذلك الغوص يف حياة وأدب مؤلف أشهر
كتاب فرنسي ُوضع لألطفال يف القرن العشرين
واألعلى مبيعًا بعد الكتاب املقدس.

الطفولة :الحديقة الذهبية

حكاية أنطوان دو سانت إكزوبريي هي حكاية طفل
يلهو جبنود بالستيكيني ،ولد يف فرنسا تهدهدها
روى
أوهام العظمة وسيرَ ملحمية لقادة عظام ُت َ
بطوالتهم لألجيال الالحقة بلغة تشبه الصوت الكورالي
الذي يتغنى باملبادئ والنظام وانصهار الفردانية يف
املعارك الفعلية .ومتت تنحية احلرب جانبًا حني ُف ِّسرت
بوصفها نظامًا من الرموز واالستعارات واجملازات،
لكن هذا التضليل الذي أحدثته يف العقول والقلوب
املغامرات واملآثر اإلنسانية الفائقة للجيش الفرنسي
خالل احلرب العاملية األوىل -يف معركة آراس على
سبيل املثال -ستزول إىل األبد بعد هزمية  .1940لكن
ليس قبل أن تطبع بعمق جي ًال بأكمله بني احلربني
العامليتني .جيل ينتمي إليه سانت إكزوبريي ويعترب
النصر يف ساحات احلرب عالمة التفوق الروحي
واألخالقي.
أنطوان هو االبن الذي طال انتظاره جلان وماري
دو سانت إكزوبريي ،ولد يف ليون يف  29حزيران
(يونيو)  .1900رغم وفاة والده بسكتة دماغية يف
حمطة قطار قبل عيد ميالده الرابع ،إلاّ أن احلنني إىل
«لست متأكدًا
سنواته األوىل سيطارده بقية حياته:
ُ
من أنين عشت منذ الطفولة» ،أو «يا له من منفى
مضحك أن يتم نفيك خارج الطفولة» .كما لو أن حياة
مؤلف «األمري الصغري» كانت فقط مواجهة طويلة
ومؤملة بني الطفل الذي كانه والرجل الذي عليه أن
يكون« :ملاذا هذه الرغبة يف مواجهة الرجل بشبح
طفل ضعيف؟».
سرعان ما سيحل حمل األب املفقود أب آخر مثالي
تظهر مالحمه جلية يف رواية «القلعة» اليت مل تكتمل
ُ
ونشرت بعد رحيله .يرتاءى فيها أمري الصحراء،
هذا األب اخليالي وهو يلقن ابنه احلكمة والقيادة:

أردت ،أستطيع إنشاء حضارة ّ
متقدة باحلماس،
«إذا
ُ
كتائبها مفعمة بالبهجة وتنبعث الضحكات الصافية
من
العمال العائدين يف نهاية النهار .حب احلياة
ّ
فيها شديد ،واألمل قوي يف معجزات يأتي بها الغد.
وقصائد ُيسمع فيها للنجوم صدى».
لطاملا كان سانت إكزوبريي طالبًا مشتت الذهن،
يعاني من االستيقاظ يف السادسة صباحًا ومن
دروس النحو ،لكنه كان يعود خالل العطل إىل سان
موريس ،مملكته املشتهاة اليت يسودها قانون واحد:
اللعب ،وأحيانًا االخرتاعات اخلطرية ،مثل اخرتاع دراجة
هوائية طائرة ،باإلضافة إىل استغراقه يف دروس
الغناء وكتابة املسرحيات والتعرف إىل أنواع األعشاب
والزهور .يقول« :أتذكر ألعاب طفوليت ،احلديقة
املظلمة والذهبية املأهولة باآلهلة .اململكة اليت ال
حدود هلا اليت خلقناها من كيلومرت مربع ،مل نستطع
أبدًا أن نكتشفه أو نسرب أغواره بالكامل» .وقد وثقت
شقيقته سيمون ـــ اليت كانت مثله شغوفة بالكتابة
ـــ هذه الذكريات يف كتاب بعنوان «مخسة أطفال
يف حديقة».

طريان ليلي

كان سانت إكزوبريي متذبذبًا يف خياراته ،احناز
يف البداية إىل مدرسة الفنون اجلميلة اليت التحق
بها كمستمع لدراسة اهلندسة املعمارية .وحني بدأ
خدمته العسكرية ،أخذ دروسًا خاصة يف الطريان
ليعرض عليه يف العام التالي التحول إىل القوات
ُ
اجلوية الفرنسية ويتم تعيينه طيارًا يف الفوج 37
املقاتل يف الدار البيضاء .سترتاءى له البيئة اجلديدة
كحلم ظل يستحضره طازجًا يف كل كتاباته .رغم
احلرارة واجلفاف وامللل بدا مذهو ًال مبشاهد الصحراء
«أرى من املساء رجا ًال عجائز رائعني ونساء صغريات
كالنقط ،تربز هاماتهم باللون األسود من الغيوم
احلمراء وتتحلل ببطء حتى تتوارى خلف اجلدران».
لكن بعد عودته إىل أجواء باريس امللبدة بشعور
بالالواقعية ،أذعن إىل اعرتاضات عائلة خطيبته،
الروائية املستقبلية لويز دو فيلموران ،وترك مهنة
الطريان «اخلطرة» ليتوىل وظيفة حماسب ،حيث كان
ّ
يتحلل من الضجر يف ساعات الدوام« :أتثاءب يف
مكتب مرتين يف مرتين وأشاهد سقوط املطر يف
الفناء الذي تطل عليه نافذتي ،بينما أقوم بعمليات
مجع وطرح» .وسيتحرر يف النهاية من هذا القفص
منفص ًال عن خطيبته ويلتحق بشركة «التيكوير» كطيار
عام  1926وينشر يف العام نفسه أول قصة قصرية
له.
استتبع سانت إكزوبريي اشتغاله على اللغة اليت
تنقل جتربته كمدير ترانزيت اخلطوط اجلوية ملطار
كيب جوبي يف املنطقة اإلسبانية جنوب املغرب،
يف الصحراء الكربى ،حيث مشلت واجباته التفاوض
بشأن اإلفراج اآلمن عن الطيارين املفقودين الذين
أخذوا كرهائن من قبل قبائل الصحراء الكربى ،وهي
مهمة حمفوفة باملخاطر أكسبته وسام الشرف من
احلكومة الفرنسية.
عي يف عام  1929مديرًا لفرع
وسي نَّ
ُ
للشركة العامة للربيد اجلوي يف األرجنتني ،يتفقد
الطرق اجلوية اجلديدة عرب أمريكا اجلنوبية ويشارك
يف بعثات البحث عن الطيارين املفقودين.
هذه الطرق اجلوية احملفوفة باملفاجآت ّ
وفرت املادة
اخلام لروايته «بريد اجلنوب» ( )1928اليت ولدت من
تأمالته يف عزلة طرفاية يف الصحراء املغربية تلتها
رواية ثانية «طريان ليلي» ،كتب مقدمتها أندريه
ِ
جيد وفازت جبائزة «فيمينا» ،لكن
متجد
مشاهدها ّ
روح الفتوة والوالء للقائد البطل ،وتضعنا أمام
شخصية ريفيري القائد املغامر حبياة
الطيارين إلحراز
ّ
انتصاراته يف ساحة صراع جتاري شرس .وللعبارات
اليت يرددها القائد يف صيغة ِح َكم ،من قبيل «ليست
سعادة اإلنسان يف احلرية إمنا يف تقّبل واجب ينهض
ِ
و»أح ّب من تقودهم ولكن من دون أن ختربهم
به»
بذلك» أن ُتقرأ اليوم كمديح للنظام الشمولي وقد
ساهمت آنذاك يف تشويه صورة سانت إكزوبريي
بني مثقفي عصره رغم أنه نقل ما عايشه يف عوامل
شركات املالحة اجلوية وسباق السرعة مع وسائل
النقل األخرى.

السقوط األول

مثل فابيان الذي يصارع عواصف الثلج والضباب
يف «طريان ليلي» ،وافق سانت إكزوبريي على
املشاركة يف رحلة باريس  -سايغون على أن يصل
بني املدينتني يف أقل من مخسة أيام وأربع ساعات
وكانت وزارة الطريان آنذاك ختترب قدرة طائرات
النقل على التحمل وتعطي مكافآت للطيارين األكثر

جرأة .لكن طائرته ستصطدم بهضبة وتسقط يف
الصحراء .يقول «الصحراء؟ لقد أتيحت لي الفرصة
ألقرتب منها يومًا ما ،ألحفظ خطوطها عن ظهر قلب
[ ]...وجدت نفسي يف مصر ،على حدود ليبيا ،عالقًا
يف الرمال كما يف الصمغ واعتقدت أنين سأموت».
انتشله البدو بعد ثالثة أيام من التجوال اليائس،
وكان يشارف على اهلالك من العطش ،حينها قال
عبارته الشهرية« :الغرق يف وسط احمليط أهون
من
الغرق يف هذه الصحراء» .وبعد شهر قضاه
ِ
يف القاهرة ،عاد إىل فرنسا ليكتب مغامراته يف
سلسلة من املقاالت لصحيفة L›Intransigeant
ويدرجها الحقًا يف فصل من «أرض البشر» (.)1939
ُ
احلساسية األدبية هنا مستقاة أساسًا من التوثيق،
وال دور للمخيلة يف صناعتها ،بل لألمر الواقع،
وهذا ما ميايزها ،وبذلك سيتم إرساله لتغطية احلرب
يف إسبانيا حيث سيكتب املانشيت املدوي« :هذه
احلرب ليست سوى بروفة لصراع على وشك أن
يندلع يف فرنسا».

س ّلة السرطانات

تصدق النبوءة لتغدو احلرب ظرفًا حياتيًا يضطر سانت
ُ
إكزوبريي أن خيتربه ويرى رفاقه يسقطون وخيتفون
ويقتلون يف  .1940كابد «الطني واملطر وآالم
الروماتيزم يف املزارع واألمسيات اخلاوية والشك
واخلوف على علو عشرة آالف مرت» لكن األسوأ قد
حدث ،فقد سقطت فرنسا بيد أملانيا النازية وأعلن
ّ
املارشال فيليب بيتان احلكومة الفيشية
موقعًا
اتفاقية اهلدنة اليت تقسم البالد ملنطقتني ،األوىل
خاضعة للسلطة العسكرية األملانية املباشرة واملنطقة
الثانية تبقى حتت السيادة «الشكلية» الفرنسية.
وانضم بيار الفال للحكومة ليصبح فيها املهندس
الرئيسي للنظام الفيشي ،التقاه سانت إكزوبريي
حني ذهب للحصول على تأشريته األمريكية وأشار
عال «ها هو الرجل الذي باع فرنسا!».
إليه بصوت ٍ
وحني تأكد من أنه مسعه ،أضاف خماطبًا رفاقه:
قلت ما يكفي ليطلقوا
«حسنًا اآلن وقد
علي النار
ُ
ّ
صباح الغد ،ما رأيكم أن نذهب يف نزهة؟».
على مدى ستة أشهر ،فشلت كل حماوالت صاحب
«رسالة إىل رهينة» ( )1943يف توحيد أبناء بلده الذين
بدوا خانعني لالحتالل راضني مبصريهم يف بلد أصبح
شبيهًا خبلية واحدة تنقسم إىل نصفني حيدق واحد
منهما فقط باآلخر ويتمحص فيه كغريب .فقرر الرحيل
إىل الواليات املتحدة لتغيري الرأي العام األمريكي من
املوقف االنعزالي إىل دعم املشاركة املباشرة يف
احلرب ،ولبى دعوة ناشره كريتيس هيتشكوك للبقاء
بضعة أسابيع للمشاركة يف ندوات قبل العودة إىل
مشال أفريقيا للقتال .لكن منفاه سيدوم أكثر من
عامني ،ليجد نفسه يف جمتمع فرنسي وصفه بـ»سلة
السرطانات» مزقته املشاحنات احلزبية وجير عليه
موقفه «الالسياسي» عداوات يف كل من املعسكر
الديغولي ومجاعة فيشي.

«ال شك أنني أحلم»

الشقة اليت أقام فيها أنطوان دو سانت إكزوبريي
تقع يف الطابق الثالث والعشرين من مبنى يطل على
سنرتال بارك .زوجته كونسويلو «املرأة الربكانية» من
ستصر على أن
السلفادور،
تنضم إليه بعد ذلك بعام
ّ
ّ
وتسكن شقة أخرى على بعد بضعة طوابق .يعيش كل
واحد منهما مغامراته العاطفية على حدة ويلتقيان يف
املشاجرات وحفالت العشاء قبل أن يعودا للسكن معًا
من جديد يف لونغ آيالند يف بيت مرتامي األطراف ثم
يف مانهاتن على امتداد إيست ريفرُ .يقال إنها كانت
ترميه بصحون فناجني الشاي وهو يتفاداها الواحد
تلو اآلخر بينما يواصل التحدث إىل ضيوفه .كان
يبلغ أربعني عامًا آنذلك ،يوقظ أصدقاءه يف ساعات
غري معقولة ليقرأ هلم آخر ما كتب وحيلم بالعودة
إىل القتال قبل قضاء بقية أيامه يف دير للرهبان.
كان يعاني من األرق واالكتئاب رغم أنه كان يتمتع
بشهرة مطلقة يف أمريكا ،فقد باعت «أرض البشر»
 250ألف نسخة وحازت مع «عناقيد الغضب» جلون
شتاينبك «جائزة الكتاب الوطين للواليات املتحدة».
كتاب «الطيار احلربي» استهله جبملة بسيطة على
طريقة كامو« :ال شك أنين أحلم»
ليسجل موقفًا
ّ
إنسانيًا رؤيويًا شام ًال ،كما هي احلال يف بعض
األعمال الروائية اليت يسقط أصحابها يف بئر
التنظري .قرأه روجيه مارتني دو غار يف نيس عام
 1943وخلص انطباعاته قائ ًال« :إن سانت إكزوبريي
ُم ِ
لهم طاملا يكتفي باحلديث عن مهنته كطيار ،ولكن
حني خيوض يف األخالقيات ويريد أن يستخلص من
جتربته الشخصية عقيدة وأسلوب حياة يصبح ال
يطاق .الكتاب طموح جدًا لكن النهاية خميبة لآلمال».
وقد كان من
املقرر أن يصدر الكتاب يف  1942يف
ّ
أمريكا ،لكن الكاتب استمر يف احلذف واإلضافة ،ومل
ّ
يسلم املخطوط إال يف العام التالي .ويف هذه األثناء،
كانت اليابان قد نفذت غارة جوية مباغتة على بريل
هاربر أرغمت الواليات املتحدة على دخول احلرب.

وها قد حان أخريًا وقت الطيار كي يقنع الرأي العام
أن الفرنسيني ليسوا جبناء ومتعاونني مع
األمريكي ّ
حترض
النازية .ولذلك ،كان تأثري الرواية فوريًا ألنها ّ
على الصراع من أجل قتل اخلوف وإثبات الذات ،تواطأ
معها القارئ األمريكي وبيعت حواىل  150ألف نسخة.
أما يف فرنسا ،فقد مسح الرقيب األملاني جريهارد
هيلر بنشره بعد حمو مجلة واحدة «هتلر الذي بدأ هذه
احلرب الوحشية» ،لكن األصوات املنددة سرتتفع من
معسكر فيشي ألن املؤلف حيتفي بشجاعة رفيق سالح
يهودي .أما املعسكر الديغولي هو اآلخر ،فسيكشر
عن أنيابه ألنه ال حيب كثريًا لعبة الغميضة اليت تعتمد
إرسال القارئ إىل غياهب النفس البشرية ،لتفكيكها
وترويضها ،خاصة أن النهاية جاءت غامضة« :غدًا
سنلتزم الصمت أيضًا» يكتب سانت إكزوبريي «غدا
أمام الشهود سنكون املهزومني ،وعلى املهزومني
أن يصمتوا مثل البذور» .كلمة بذور هنا تدل على
دبر يف اخلفاء ،شيئًا ما سيزهر أخريًا
أن شيئًا ما ُي َّ
يف هذا اخلراب لكن التشبيه هش للغاية ودقيق
للغاية كي ال يسحقه حذاء عصر ال ُتقبل فيه أنصاف
املواقف.
يف هذه األثناء على الكوكب ب  ،612كان األمري
الصغري يعرف جيدًا أن «الشيء املهم ال تبصره
العني» ،وكان يراقب يوميًا الشمس وهي تغرب
أربعًا وأربعني مرة يف انتظار أن تنمو زهرته الفريدة
بأربع أشواك حتتمي بها من العامل.

األمري الصغري

يف بانيو الشقة  220يف سنرتال بارك ساوث ،يقوم
سانت إكس كما
يسميه املقربون بتجارب علمية
ّ
باأللعاب للتفكري يف عمليات اإلنزال .يتخيل األمواج
والتيارات والغواصات ويصنع طائرات ورقية جيمعها
يف سالل كبرية ثم يرميها الواحدة تلو األخرى يف
سنرتال بارك مثل طفل كبري بائس ،نصف أمري نصف
ليوناردو دا فينشي ،آالته ونصوصه حتلم باحلرية،
لكنها تصطدم حبرية الرجل الدميقراطي األمريكي اليت
ال تتعدى «شراء جريدته الصباحية الستيعاب هذا
الفكر اجلاهز واالختيار بني ثالثة آراء ألنهم اقرتحوا
عليه ثالثة آراء» .وعلى الرغم من جناح «طيار حربي»،
إال أن حالة سانت إكزوبريي الصحية تدهورت جراء
معاناته من عواقب حادث قديم وانتهى به املطاف
يف املستشفى يف لوس أجنلس حيث اكتشف حكاية
حورية البحر الصغرية ألندرسن ،وحفزه ذلك على
كتابة حكايته مستعينًا بعلبة من األلوان املائية أهداه
إياها صديقه املستكشف بول إمييل فيكتور ،ليولد
األمري الصغري بقامته
الظلية وشعره اجملعد األشقر
ّ
على ورق
يسمى  Onion skin paperألنه يف منتهى
ّ
الرقة.
تقول األسطورة إن يوجني رينال الناشر األمريكي،
رأى ذات يوم «األمري الصغري» مرسومًا على زاوية من
زوايا ورق الطاولة يف مطعم «أرنولد» يف نيويورك.
وحني سأل «من هذا» ،أجاب سانت إكزوبريي« :ال
أعلم،
ولكن هذا الفتى الصغري ذو الوشاح يطارد
ْ
خيالي منذ سنوات» .يف السادس من نيسان
(أبريل)  ،1943صدر كتاب «األمري الصغري» عن دار
«رينال أند هيتشكوك» األمريكية ،بعد مرور أكثر
ِ
ستة أشهر على اقرتاح رينال بأن يحُ رر أنطوان
من
ٍ
ِ
لقصة لألطفال ُتعرض
جبعله بط ًال
الصيب الذي يرمسه
يف واجهات املكتبات يف أعياد امليالد .يبدأ كتاب
«األمري الصغري» من احللم والطبيعة وتلقائية العواطف
بوصفها عناصر للمقاومة وتشييد عامل ممكن ،ويروي
اللقاء بني طيار تعطلت طائرته يف الصحراء يوقظه
صيب صغري هامسًا «من فضلك ارسم لي خروفًا»،
ليتبني أنه أتى من الكوكب ب ،-612الذي تركه لكثرة
متاعبه مع أهم ما ميلك ،وهي زهرته الفريدة ،عندما
مل يكن مستعدًا هلا« ،فهو
صغري وال يعرف كيف
ٌ
ً
حيب األزهار بعد» .يبدو لنا الكتاب
أمثولة فكرية
متكاملة ،نصًا فلسفيًا يدنو من «روبنسون كروزو»،
«حي بن يقظان» أكثر من دنوه من
وبالتالي من
ّ
أي كتاب آخر ،خاصة حني نتأمل سخرية الكاتب من
عامل البشر عرب أفكار ورحالت األمري بني الكواكب؛
من امللك الذي يظن أن كل الناس رعاياه وعبيده،
وحتى النجوم عليها واجب الطاعة ،والرجل املغرور
الذي ال يسمع سوى اإلطراء ويردد على الدوام «قدم
لي خدمة ،حاول أن ُتعجب بي» ،ومدمن اخلمر الذي
يشرب لينسى خجله من شربه للخمر ورجل األعمال
ُ
امل ِ
عد جنوم السماء اليت يظنها يف حيازته
نهمك يف ّ
ومن حقه .املناخ ومفردات القصة حتيلنا إىل حياة
املؤلف الشخصية؛ فالثعلب كان قد رآه أثناء طريانه
ذات يوم يف الصحراء املوريتانية ،وأشجار الباوباب
الضخمة حملها من مساء السنغال ،أما الوردة ،فتشري
دالئل كثرية إىل أنها ليست سوى زوجته كونسويلو
علي أبدًا أن أهرب ،كان
اليت خياطبها قائ ًال« :ما كان ّ
علي أن أدرك احلنان الكامن خلف ِح َيلها .إن الزهور
ّ
تناقض نفسها دائمًا ،لكنين كنت أصغر من أن أعرف
كيف أحبها».
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Do not be afraid of the one who kills the body, but fear
the one who kills the soul and the body together
No one knows what is being woven against us and around us from the
group of the enemies of God from the evils and wars and his deception, which we see and hear on the means of advertising that does not
encourage anyone to continue in this state of vulnerability globally, in
any work, home, job and profession, and every day we see the multiplication of patients and how much it is The number of dead in many
countries of the world, but all these dark and unjust circumstances that
we are experiencing are among the most dangerous psychological,
spiritual and mentally frightening circumstances that destroy human
ambition and cultivate all kinds of fear, suffering, obsessive and weak
within a person, which can affect a lot of his family and work interest

And spiritual, because the fear of these diseases is the only thing that destroys a person and
keeps him away from everything, but a person can avoid and fight all these diseases that
come from sin that carry him fear and experiences in order to fall into them, but when he relies on God’s strength and faith in him, he takes His request and relaxes in himself, his mind
and his body, because the believer is the first thing he gets is the lack of fear of anything, and
he who fears is the most distant person from God and is empty of faith,
As we promised, do not be afraid because I am with you, but the true believer does not fear
but rather rejoices and sings he goes and teaches to give and preach, because fear comes
from Satan and faith and power comes from God alone, because we can surely overcome
fear and his ability and authority with a seed of faith and piety, but not Neglecting yourself
is a commons so that Satan will betray you and become his followers, so that you may die
in spirit and body and neglect your family and give way to the gruesome fear that Satan
originates by entering into yourself, your mind and your home so that he may control you
and keep you away from all the blessings of life that God has given to you our Creator and
Creator of the universe in order to live and live in it With joy and pleasure and you feel that
God is with you and helps you for everything difficult, so why do we not know what God
intended for every person who believes in him, why do we neglect God’s teachings in his sacred message and neglect the most important thing for us by asking him to give us strength
and victory over oneself a victory over the temptor a victory over pride And lack of faith is
a victory over the lack of love for one another. Why do we trust in the world or the creature,
that is, the weak person and ask him before we ask God who gave us life that is priceless
with the money of the whole world, here we see terrifying and terrifying experiences in In
every place and time we see a lack of faith and a distance from God in several European and
non-European countries, but the universe from now on has begun to face major difficulties
and has become in an endless problem and in the greatest unprecedented global and human
suffering, and some people have not changed their thoughts and faith and do not want To
come to God, who prepared everything beautiful for them, but what do we wait for and we
do not know where our unknown fate will be, and do we want to show us more than all these
blows, dangers, experiences, desolation and worries that we are going through so that we
can believe in him and not others, and if we do not believe and come close to God and return
With all confidence and faith to him and we ask him for a hand of help and forgiveness in order to give us grace and grant us peace and comfort and protect us from all the experiences
that come to this world that floundering in his woes from the beginning of creation to this
day, there is no comfort for them, no peace, prosperity, or stability, but killing weight, stealing, conquest, wars, and contempt People for each other for goals that no one knows and in
order to implement the agenda and planner of the enemy of goodness the devil and moreover
that all these things that fail a person and take his ambition and remove his life to the lowest
level of life, accumulate debts on people more than 8 to 30 percent every year, and more
importantly, the risk of family problems, divorce and the deterioration of families in terms of
lack of work and failure to provide the family with its basic and living requirements, so where
has awareness of people, maturity and culture become, and where faith, union and active
participation have become, in order to face all these coming currents on All people, and here
I stress common treatment in order to ensure our future and support our merchants to buy
all the supplies of the house from each other in order to encourage all Arab stores, building
workshops and free-holders so that we give them all our works to work with one hand so
that we all get the greatest wealth from which society as a whole can benefit, especially in
this The critical conditions that do not guarantee us what is tomorrow, and what is the fate
of every person and every family. The Lord blesses everyone and every person builds his
community from the ground up because he builds an environment that does not perish, does
not starve, does not disappear, and does not diminish, no matter how many pressures, wars
and pitfalls abound, and here I repeat His blessed saying, Every kingdom divided by itself
ruins ruin and curses its sons. There is the great tragedy that we have made in our hands,
ruin, woes, and failures for all. Let us sow love among us in order to reap from it. Show her
goodness, peace, strength, blessing and enduring giving
Without any competitor, so that we may all live without asking anyone other than God, who
brought us together one family and one community, so that we may revive us spirit and body,
fulfilling all his commandments in word and deed so that we may believe in the Lord, God,
and religions, and no one else.

ال ختافوا ممـّن يقتل اجلسد بل خافوا
..ًممـّن يقتل الروح واجلسد معا

ال أحد يعلم ما حياك لنا وحولنا من مجاعة
أعداء اهلل من شرور وحروب وخدع وما نراه
 يف هذه،ونسمعه على وسائل اإلعالم
ّ  ال،احلالة املستفحلة عامليًا
يشجع أحدا على
االستمرارية يف إي عمل وبيت ووظيفة
 فكل يوم نرى تكاثر املرضى.ومهنة
.واالموات يف العديد من دول العامل
ان مجيع هذه الظروف الظاملة اليت منر بها
من أخطر الظروف املخيفة نفسيًا وروحيا
وعقليًا اذ انها حتطم طموح اإلنسان وتزرع
فيه مجيع أنواع اخلوف واملعاناة والوسواس
 ومن املمكن أن تؤثر على الكثري،والضعف
 ألن اخلوف من،من إهتمامه العائلي والعملي والروحي
،يدمر االنسان ويبعده عن كل شيء
هذه األمراض
ّ
،ولكنه يستطيع أن يتجنب وحيارب مجيع هذه االمراض
،اليت مصدرها اخلطيئة واليت حتمل له اخلوف والتجارب
 ألن اإلنسان،عندما يتكل على قوة اهلل واإلميان به
،املؤمن اول شيء يناله هو عدم اخلوف من اي شيء
.والذي خياف فارغ من االميان وأبعد إنسان عن اهلل
وكما وعدنا ال ختافوا ألني معكم فان املؤمن احلقيقي ال
ّم
،ويرن يذهب ويعلم ويعطي ويبشر
خياف بل انه يفرح
ألن اخلوف يأتي من إبليس واإلميان والقوة من اهلل
 اننا وبكل تأكيد نستطيع أن نتغلب على اخلوف..وحده
 فال تهمل نفسك لكي..وسلطانه باإلميان والتقوى
يغدر بك إبليس وتصبح من أتباعه فتموت روحًا وجسدًا
وال تهمل عائلتك وتعطي اجملال للخوف الشنيع الذي
مصدره إبليس لدخول نفسك وعقلك وبيتك فيسيطر
عليك ويبعدك عن مجيع بركات احلياة اليت وهبها اهلل
لك خالقنا وخالق الكون من أجل ان حتيا به وتعيش
بفرح وسرور وتشعر بإن اهلل معك ويعينك على كل
.شيء عسري
فلماذا ال نعلم ما هو قصد اهلل لكل انسان مؤمن به؟
ملاذا نهمل تعاليم اهلل يف رسالته املقدسة ونهمل أهم
شيء لنا وهو أن نطلب منه إعطاءنا قوة االنتصار على
اجملرب وعلى الكربياء وعدم اإلميان وعلى
الذات وعلى
ّ
عدم احملبة لبعضنا؟ ملاذا نتكل على العامل أي على
االنسان الضعيف ونطلب منه وال نطلب من اهلل الذي
اعطانا احلياة اليت ال تثمن مبال العامل كله؟
ها حنن نرى التجارب املرعبة واملخيفة يف كل
 نرى قلة اإلميان واالبتعاد عن اهلل يف..مكان وزمان
ً  لقد بدأ الكون منذ..العامل أمجع
اآلن وصاعدًا يواجه
الصعوبات الكربى وأصبح يف مشكلة ال نهاية هلا ويف
 ومع هذا فان،معاناة كونية وبشرية مل يسبق هلا مثيل
بعض الناس مل يغريوا أفكارهم وسلوكهم وال يريدون
..أن يأتوا اىل اهلل الذي أعد هلم كل شيء مجيل
ماذا ننتظر لنأتي اليه يف هذا العامل اجملهول املصري؟
هل نريد أن يرينا أكثر من كل هذه الضربات واملخاطر
اليت منر بها لكي نؤمن به ال بغريه؟
إننا إن مل نؤمن باهلل ونعود اليه ونطلب منه املساعدة
 فال راحة لنا وال سالم وال إستقرار،والغفران والنعمة
بل قتل وسرقة وحروب ألهداف ال يعرفها أحد من أجل
.تنفيذ أجندة وخمطط عدو اخلري ابليس
ّ
تفشل اإلنسان وتأخذ طموحه وتذله
ومن االمور اليت
٣٠  اىل أكثر من٨  تراكم ديون الناس من،يف حياته
 مما يؤدي اىل مشاكل حياتية وطالق،باملئة كل سنة
وتدهور وتدمري العائالت بسبب فقدان متطلباتها
 أين أصبح الوعي لدى الناس..األساسية واملعيشية
والنضوج والثقافة وأين اصبح اإلميان واالحتاد
 لكي نواجه مجيع هذه التيارات،واملشاركة الفعلية
واألخطار احملدقة بنا؟
وهنا أشدد على املعاملة املشرتكة لكي نضمن مستقبلنا
جتارنا بشراء مجيع لوازم
ّ أقصد بذلك ان نعمل على دعم
فنشجع مجيع احملالت العربية وورش
البيت من بعضنا
ّ
البناء وأصحاب املصاحل احلرة باعطائهم مجيع اشغالنا
فنعمل يدا واحدة وحنصل مجيعًا على ثروة يستفيد منها
.اجملتمع ككل وباألخص يف هذه الظروف احلرجة
الرب يبارك اجلميع وخاصة كل انسان يساهم يف بناء
جمتمعه ألنه بذلك يبين بيئة ال تفنى وال جتوع وال تزول
..مهما كثرت عليها الضغوط واحلروب والعثرات
وها أنا أردد قوله املبارك «كل مملكة تنقسم على
 وهنا الفاجعة الكربى اليت،»ويسبى بنوها
ُ ذاتها خترب
 فلنزرع احملبة يف ما بيننا لنحصد..هي من صنع أيدينا
من مثارها اخلري والسالم والقوة والربكة والعطاء فنحيا
مجيعًا باهلل عائلة واحدة وجمتمعا واحدا متممني مجيع
.وصاياه ومؤمنني به ربا واهلا وديانا اىل االبد

 سدني اوسرتاليا- بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي واجتماعي

مقدمات ما قبل املاء

شاعر
أنا
ٌ
قب ْة
ّواألرض حتيت ر
ّ
ّ نقحتها من
ٍ
آخذ يف
لغو
كل
ٍ
... الريش حنو خفوتها
ّ
ونصبت روحي فوق ما ألف
ُ
ٍ
خفاء
البيان من الغموض ومن
فاغٍر
وأعربه
ألقيم جسرًا للبياض
ْ
بر القصيدة ما
ُ
ّ أمضيت يف
جماز طائٍر
زقو من
يناهز ألف
ٍ
ٍ
حتى استطعت هديلها
ْ
ٍ
حنجرة
أغنية وأكثف
بأقل
ّ وأقمت يف
كل البحور مآدب
، املعنى على شرف الكالم
اخليال
عمق
جعلت يف
ُ
..شواطئي
كي ال تكون مرافئي
ْ
شويعرة
لشويعٍر و
ٌ
عازف
أنا
.. واملاء جنل أصابعي
أطفو على خشب الكمنجة
ّ
 حنو/النهوند
/آخذًا برشاقة
ٍ
أغنية تطاول برقها
ضفاف
ٍ
غمامة
حد اشتهاء
ّ
ّ
ْ متعث
ٍ
رة
.. مكبوتة
ٌ
باقة
أوتار روحي
ٍ
أنثوي ال
صوت
من عشب
ٍّ
ّ
ماء
ُ الس
ّ تؤطره
ْ
مبسطرة
وال يقاس
ٌ
عاشق
أنا
األنثوي
وعاء للحليب
قليب
ِّ
ٌ
نذرته
ُ
ِ
الرشفة
وأطعت نهدًا مل
ُ
ّ يواف
العرجاء يف كهنوتها
َ
ًألعيد قلبًا خارجا
ُْ
..جمزرة
من
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األسد خالل لقائه باقري ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعرب الرئيس السوري بشار األسد عن ارتياحه لنتائج اجتماعات
اجلانبني السوري واإليراني ،وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري
والتقين بني البلدين« ،اليت جتسد مستوى العالقات االسرتاتيجية
اليت جتمع بني سوريا و إيران» ،وفق تعبريه.
واضاف الرئيس السوري يقول خالل استقباله ،امس االول اخلميس،
رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة اإليرانية اللواء حممد
باقري والوفد املرافق له ،أن االتفاقية «تأتي كنتيجة لسنوات من
العمل املشرتك والتعاون ملواجهة احلرب اإلرهابية على سوريا،
والسياسات العدوانية اليت تستهدف دمشق و طهران».
من جانبه ،أكد اللواء باقري األهمية اليت توليها بالده ملواصلة
تعزيز العالقات بني البلدين يف خمتلف اجملاالت ،ملا لذلك من
«منفعة متبادلة لشعيب البلدين ،ومحايتهما من حماوالت التدخل يف
شؤونهما واستهداف استقاللية قرارهما».
ّ
ووقع وزير الدفاع السوري علي أيوب ورئيس أركان اجليش
اإليراني حممد باقري ،أمس األربعاء ،اتفاقية شاملة للتعاون
العسكري فيما بينهما ...وتنص االتفاقية حبسب مراسل امليادين،
على «تعزيز التعاون العسكري واألمين يف جماالت عمل القوات
ّ
املسلحة ومواصلة التنسيق».
من جهتهّ ،
علق اإلعالم اإلسرائيلي على توقيع االتفاقية العسكرية
بني سوريا وإيران بالقول إنها مبثابة «إعالن نوايا ورسالة مزدوجة
إلسرائيل».
أن األمر املهم هو التصريح
إىل
ة،
اإلسرائيلي
اإلعالم
وسائل
وأشارت
ّ
ّ
الذي أطلقه رئيس أركان اجليش اإليراني حممد باقري مباشرة بعد
أن بالده تنوي مساعدة
التوقيع على االتفاق ،حيث حتدث عن ّ
اجلوي اخلاصة به.
اجليش السوري وتطوير منظومات الدفاع
ّ

«املعارضة االسرائيلية» :االحتجاجات ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أعلن زعيم املعارضة اإلسرائيلي يائري البيد ،امس االول اخلميس،
إن «االحتجاجات بسبب تباطؤ االقتصاد قد تتحول سريعًا إىل
العنف مع إعادة فرض القيود الحتواء تفشي فريوس كورونا وتأخر
املساعدات احلكومية للعاطلني».
ويف ظل القلق من قفزة جديدة يف حاالت اإلصابة بكورونا يف
األراضي الفلسطينية احملتلة ،أمر رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو
جمموعة من الشركات هذا األسبوع بإغالق أبوابها ،وألغى بعض
معسكرات األطفال الصيفية ،مبددًا «اآلمال» يف جتاوز آثار مستوى
قياسي للبطالة بلغ .21%
وخرج حمتجون من خمتلف التيارات السياسية إىل الشوارع مطالبني
باإلسراع يف تقديم التعويضات من احلكومة االئتالفية ،اليت يرون
أنها أكرب من الالزم وتفتقر إىل الكفاءة .فيما صرفت احلكومة
اإلسرائيلية أقل من نصف املساعدات البالغة  29مليار دوالر اليت
تعهدت بها.
وقال البيد لـ»رويرتز»« :نتحدث مع أشخاص يتزايد يأسهم
وغضبهم ويشعرون ،عن حق ،أن البلد ختلى عنهم يف أصعب
األوقات».
وتابع «األمر يزداد صعوبة يومًا بعد يوم .أتعاطف مع مشاعر
الغضب ،لكين قلق من احتمال اللجوء للعنف نتيجة هلذا الغضب .ما
أحاول القيام به هو أال أشجعه لكن أحذر مما قد حيدث».
ورد البيد على سؤال عن مدى ُبعد «إسرائيل» عن العنف قائ ًال إنها
«ليست بعيدة .ليست بعيدة مبا يكفي».

لقطات من خمترب ووهان ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

قلب نظريات املؤامرة املرتبطة بفريوس كورونا املستجد ،فيما
تسعى بكني للرد على ادعاءات بأن املنشأة كانت مصدر الوباء
العاملي.
وتعد اللقطات اليت بثتها حمطة «سي سي تي يف» األوىل من داخل
خمترب «بي فور» التابع للمعهد منذ افتتاحه يف عام .2017
وتضمن التقرير فقط بضع لقطات موجزة ملناطق خمتربية فعلية،
أن بروتوكوالت السالمة
مت التقاطها من وراء زجاج مسيك .وذكر ّ
حالت دون التقاط مقاطع أقرب مسافة ،وركز التقرير على دحض
الشكوك حول تسرب الفريوس من املخترب.
وقال يوان تشى مينغ مدير خمترب ووهان الوطين للسالمة احليوية «مل
تكن هناك حوادث تسرب ملرض أو إصابات بشرية» من املعمل.
أن «تفشي جائحة ناجم عن أي مرض معد ال بد أن يكون حمط
وتابع ّ
اهتمام اجلمهور» ،مضيفًا «بسبب اخلوف والشعور بالعجز وكذلك
االفتقار إىل املعلومات ،يربط العديد من األشخاص بشكل طبيعي
تفشي (وباء) يف منطقة بأقرب خمترب .وعندما يعلمون املزيد عن
الوضع واملخترب تتبدد الشائعات تدرجييًا».
كما يعتقد العلماء أن كوفيد -19الذي ظهر ألول مرة يف ووهان
وانتشر الحقًا يف أرجاء العامل ليقتل أكثر من نصف مليون شخص،
نشأ أساسًا يف اخلفافيش وميكن أن يكون انتقل إىل االنسان عرب
حيوان ثديي آخر.
وكان الرئيس دونالد ترامب وشخصيات أمريكية أخرى ذكرت مرارًا
أن الفريوس ميكن أن يكون قد تسرب من معهد ووهان لعلم
الفريوسات أو حتى مت إنتاجه عمدًا هناك.
وقال مسؤولون صينيون يف أوىل مراحل تفشي املرض إن

الفريوس رمبا انتشر من سوق يف املدينة يبيع احليوانات احلية
والربية ،ولكن مل يتم تأكيد ذلك.
وراجت على االنرتنت ألشهر شائعات بأن خمترب السالمة احليوية
متورط يف تفشي الوباء ،قبل أن يطرح ترامب ووزير خارجيته مايك
بومبيو نظرية املؤامرة يف النقاش العام.
ودعت الواليات املتحدة ومن بعدها أسرتاليا إىل إجراء حتقيق يف
أصل الوباء.
من جهتها ،سرتسل منظمة الصحة العاملية خبريًا يف صحة احليوانات
وعامل أوبئة إىل الصني يف نهاية هذا األسبوع لوضع أسس إجراء
املستجد.
حتقيق خبصوص األصل احليواني لفريوس كورونا
ّ
وقال مدير املخترب يوان إنه بينما قد ينظر البعض إىل املخترب على
أنه «صندوق أسود سري» ،مؤكدًا بأنه «منفتح للغاية وشفاف»
وأن املنشأة تأمل يف أن تصبح «منصة للتبادل الدولي ورؤية
املزيد من العلماء األجانب يأتون للعمل يف خمتربنا»ّ ،
لكنه مل يقدم
تفاصيل.

حتقيق يؤكد الصلة بني ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أكد احملققون على ان هناك صلة بني أكرب تفشيني لفريوس
كورونا على اإلطالق يف فيكتوريا ،مما يشكل جمموعة واحدة ضخمة
تسعى السلطات الصحية إىل احتوائها.
ويقول احملققون إنه من الواضح اآلن أن االصابات الـ  113يف
جمموعة كلية التقوى واالصابات الـ  159يف أبراج اإلسكان العام
على صالت قوية ببعضهما ،وليس من الواضح بعد من منهما
أصيب بالفريوس أو ً
ال.
وكال التفشيني الكبريين للفريوس هما أكرب حالة شهدتها فيكتوريا
ً
متجاوزة حاالت تفشي الفريوس يف سيدار اللحوم
على اإلطالق،
حيث اصاب  111يوم اخلميس.
واعلن كبري مسؤولي الصحة بريت ساتون إنه ال يعرف أي جمموعة
اصيبت أو ً
ال وقال «الصلة الوبائية بني كلية التقوى وأبراج
االسكان الشعيب ليست سوى حلقة وصل .رمبا يكون قد ذهب يف
اجتاه واحد ،أو رمبا ذهب يف االجتاه اآلخر .قد تكون هناك عمليات
استرياد متعددة للفريوسات (يف كال املكانني) «.
ومن املقرر ان يكون اجتمع جملس احلكومات الوطين امس اجلمعة
ملناقشة عدد من املوضوعات مبا يف ذلك حدود الواليات ،فنادق
احلجر الصحي والوافدين من اخلارج.
وقد سجلت أسرتاليا حتى يوم أمس االول اخلميس ما جمموعه
 8870حالة من كوميد  3264 ..19يف نيو ساوث ويلز3098 ،
يف فيكتوريا 1068 ،يف كوينزالند 443 ،يف جنوب أسرتاليا627 ،
يف غرب أسرتاليا 228 ،يف تازمانيا  112 ،يف مقاطعة العاصمة
األسرتالية و  30يف املقاطعة الشمالية.

قربص ترحب ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أن اخلطوة تعزز
تدريبات عسكرية مع قواتها ألول مرة ،مشرية إىل ّ
العالقات بني البلدين.
وأعلنت واشنطن قرارها ،األربعاء املاضي ،ما أثار غضب تركيا
حليفة واشنطن يف حلف مشال األطلسي ،واليت حتتل الثلث
الشمالي للجزيرة املتوسطية.
أن
واعترب املتحدث باسم احلكومة القربصية ،كريياكوس كوشوسّ ،
القرار «اجراء جديد يساهم يف ترقية عالقات قربص مع الواليات
املتحدة».
وتابع يف بيان أنه «أيضا رمز للدور املعزز لبالدنا كدعامة لالستقرار
واألمن والتعاون».
إن قربص ستواصل التعاون وتدعيم عالقاتها مع
وقال كوشوس ّ
كافة الدول لتعزيز االستقرار واألمن يف املنطقة.
ويندرج هذا التعاون ضمن برنامج التعليم والتدريب العسكري
األمريكي الدولي ،الذي يهدف إىل تدريب ضباط أجانب وتعزيز
التعاون بني الدول الصديقة والقوات األمريكية.
وأفاد وزير اخلارجية األمريكي ،مايك بومبيو ،الصحفيني بأن «هذا
جزء من جهودنا لتعزيز العالقات مع الشركاء اإلقليميني الرئيسيني
لتعزيز االستقرار يف شرق البحر املتوسط».
لكن تركيا سارعت إىل االحتجاج على قرار واشنطن تعزيز تعاونها
العسكري مع نيقوسيا.
وقالت وزارة اخلارجية الرتكية يف بيان إن «مثل هكذا إجراءات ال
تساهم يف اجلهود املبذولة إلجياد حل للمشكلة القربصية ،بل إنها
ّ
املتصلب للجانب القربصي اليوناني».
تعزز املوقف
ّ
وفرضت الواليات املتحدة احلظر على توريد األسلحة للجزيرة يف عام
 1987يف حماولة لتجنب سباق تسلح والتشجيع على حل سلمي يف
اجلزيرة اليت يشكل القبارصة اليونانيون غالبية ّ
سكانها.
ويقول منتقدو القرار إنه جاء بنتائج عكسية بإجبار قربص ،العضو
حاليا يف االحتاد األوروبي ،على البحث عن شركاء آخرين ،فيما
أغضبت تركيا الواليات املتحدة بشرائها منظومة صواريخ دفاعية
متقدمة من روسيا ،رغم عضويتها يف احللف األطلسي.
يف العام  1974احتلت تركيا اجلزء الشمالي من قربص ردًا على
لضم اجلزيرة إىل اليونان.
انقالب قام به قوميون قبارصة سعيًا
ّ
وال تعرتف تركيا حبكومة قربص ،وتوترت عالقاتهما بسبب اكتشاف
احتياطات غاز ضخمة يف شرق البحر املتوسط.
وانهارت احملادثات اليت تدعمها األمم املتحدة بشأن إعادة توحيد
اجلزيرة على أساس منطقتني وجمموعتني يف يوليو  2017ومل

تستأنف من ذاك الوقت.

دياب :التسويات السياسية ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حقيقية للوضع الذي وصلنا إليه( .التفاصيل الكاملة على الصفحة
)3

اجتماع مالي

اىل ذلك ترأس رئيس جملس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء
امس االول اجتماعا ماليا حضره نائب رئيس جملس الوزراء وزيرة
الدفاع زينة عكر ،ووزراء البيئة والتنمية اإلدارية دميانوس قطار
واملالية غازي وزني واالقتصاد والتجارة راوول نعمة ،حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،نواب حاكم مصرف لبنان :وسيم منصوري،
بشري يقظان ،سليم شاهني ،ألكسندر موراديان ،مستشار رئيس
اجلمهورية شربل قرداحي ،مستشارا رئيس جملس الوزراء خضر
طالب وجورج شلهوب ،وعن مجعية املصارف نائب رئيس اجلمعية
نديم القصار وأمني السر وليد روفايل وروجيه داغر عضو اجلمعية،
وقد استكمل اجملتمعون البحث يف اخلطة املالية.

الوزير غجر

وكان غجر قال أمس االول إن لبنان ال يعتزم يف الوقت الراهن
التفاوض مع إيران السترياد الوقود ،وذلك بعدما قال األمني
العام حلزب اهلل املدعوم من طهران إنه جيري حمادثات مع احلكومة
اللبنانية بشأن الفكرة.
وقال غجر ،يف إشارة حملادثات مع احلكومة العراقية بشأن إمدادات
وقود حمتملة ،إنه ال توجد خطط يف الوقت الراهن للتفاوض مع
إيران السترياد الوقود وإن املناقشات احلالية مع العراق.
وردا على سؤال عن مصري لبنان يف حال قررت «سوناطراك» عدم
ً
إرسال املزيد من الفيول ،أجاب غجر« :العتمة».
وكشف أن «الدولة اللبنانية حاولت حجز باخرة ثانية لـ»سوناطراك»
ولوال تدخلي لتصحيح هذا املوضوع من خالل التواصل مع رئيس
اجلمهورية لكان البلد غرق يف العتمة».
ولفت غجر إىل أن «بعض املصارف العاملية يفتح االعتمادات
للبنان لشراء احملروقات لكنه ال يعزز هذه االعتمادات».
واقتصاديا وليس فقط يف
ماليا
جدا
وتابع« :الوضع صعب ً
ً
ً
موضوع الكهرباء ،ومن الصعب أن نعد الناس بشيء قبل تأمني
االستقرار االقتصادي واملالي يف البلد».
وذكر أن «املعامل اليت أنشئت يف التسعينيات كان جيب أن تعمل
على الغاز ولكنها اليوم تعمل على الديزل».
ّ
املصنعة يف العامل
وقال إن «املناقصات مل تعد جمدية والشركات
أبدت استعدادها للمساهمة يف الكهرباء يف لبنان».
عدة متعلقة بالوضع املالي ،رحلت إىل جلسة جملس
وبدا ان مسائل ّ
الوزراء الثالثاء املقبل ،سواء مصري استقالة املدير العام لوزارة
املال آالن بيفاني ،فض ًال عن مسار التفاوض مع صندوق النقد
الدولي.

ال مبادرة «فرنسية»!

دبلوماسيًا ،نفت مصادر ديبلوماسية اوروبية يف بريوت علمها
بوجود اي مبادرة فرنسية للمساعدة يف حل االزمة اللبنانية النامجة
يف جانب كبري منها عن االشتباك االمريكي -االيراني يف الشرق
األوسط.
وقالت :ترددت معلومات فحواها ان الوزير لودريان سيزور لبنان
قريبا لرعاية تقديم دفعة من املساعدات املالية للمعاهد واملدارس
اليت تدرس الربامج الفرنسية وسينتهز هذه الزيارة الطالق املبادرة
الفرنسية للمساعدة يف التخفيف من تداعيات االشتباك االمريكي-
اإليراني يف املنطقة عن لبنان والتخفيف من تأثري العقوبات اليت
تفرضها اإلدارة االمريكية على املنطقة ككل .لكن مل يصدر اي
اعالن رمسي او تبلغ اي جهة رمسية او ديبلوماسية بأي إخطار
من هذا القبيل ،يف حني اظهر املوقف االخري للوزير الفرنسي
استياءه الكبري من أداء احلكومة اللبنانية وختليها عن القيام باجراء
االصالحات املطلوبة كما وعدت ،ما يؤشر اىل استياء فرنسي كبري
من أداء احلكومة بعد اكثر من مئة يوم من تأليفها ويناقض كل
مايرتدد عن إمكانية زيارة الوزير الفرنسي اىل لبنان.
من جانب آخر ترددت معلومات عن حتركات مرتقبة للعديد من
الدول االوروبية بالتنسيق مع الواليات االمريكية ملساعدة الدولة
اللبنانية لتنفيذ القرار 1559لبسط سيطرتها على مجيع اراضيها
ونزع سالح كل املليشيات مبا فيها سالح «حزب اهلل» ،يف حني
مل حتدد الية هذا التحرك ومن يشمل وكيفية تنفيذ القرار املذكور
الذي بات حيظى بدعم وتأييد جهات وأطراف لبنانية متعددة وقسم
كبري من الشعب اللبناني.

«قانون املاغنتسكي»

تردد انه من بعد قانون قيصر وعقوبات الكونغرس
إىل ذلك،
ّ
االمريكي وبينما يستعد السيناتور تيد كروز لوضع مسودة قانون
عقوبات جديدة أكثر تشددًا على حزب اهلل مبجلس الشيوخ عاد
الكالم عن استخدام الواليات املتحدة جمددًا «قانون املاغنتسكي»
استعمل على روسيا وبلدان أخرى وهذه املرة سيشمل لبنان
والذي
ُ
مبقاربة امريكية هي األوىل من نوعها .هذا القانون سيطال الفاسدين
واملعتدين على حقوق االنسان مبا يعين سيطال نوابًا ومسؤولني
ومتعهدي أشغال متهمني بالفساد
حاليني وسابقني ورجال أعمال ُ
واستغالل السلطة مبعنى آخر من كان جزءا من السلطة الفاسدة
اليت أوصلت البالد اىل هذا االنهيار املالي .واشنطن ُتعد لقنبلة
عقوبات على الفاسدين ستزلزل لبنان فبموجب قانون ماغنتسكي
تشمل العقوبات جتميد أموال ومنع أصحابها واملتعاونني معهم من
استخدام النظام املصريف االمريكي ودخول االراضي االمريكية.
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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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سـيارات

ألـفا رومـيو تاريـخ عـريق
فـي  100عـام

احتفلت شركة ألفا روميو اإليطالية العريقة بذكرى تأسيسها الـ110
قبل أيام ،وهو ما جيعلها أحد أقدم الشركات يف جمال صناعة
السيارات حول العامل.
وسلط موقع «أوتو كار» اإلليكرتوني الضوء على أهم حلظات شركة
ألفا روميو خالل الـ 100سنة واحلديث عن تأسيس الصانع اإليطالي
العريق وأهم املوديالت األيقونية يف تارخيه.

أول سيارة

جنحت شركة ألفا يف عام  1911وبعد تعيينها للمصمم جوسييب
بريوسي أن تتفق على أول تصميماتها وأنتجت سيارة مبحرك
صغري يعمل بقوة  24حصانًا فقط واستمر إنتاجه لثالث سنوات
حتى عام .1914

تطوير ألفا روميو

تطورت شركة ألفا روميو يف عام  1922بعد انتهاء احلرب العاملية
األوىل وقدمت طراز ألفا روميو RL

طراز ألفا روميو 6C

تألقت بعد الطرازات اليت أنتجتها ألفا روميو قدميا ،فهناك النسخة
األخرية من فئة  6Cمن إنتاج عام  1938واليت كانت متتلك حمرك
بسعة  2.5لرت واستمرت هذه السيارة تنافس يف األسواق حتى
وقف إنتاجها يف عام .195

طراز 1900 C52

متكنت ألفا روميو من هز سوق السيارات العاملي بطراز Disco
 Volanteأو ما يعرف باسم  C52 1900يف عام .1953
وتعاونت ألفا روميو مع شركة كاروزيرا تورينج املنافسة هلا يف
هذا الوقت إلطالق هذا الطراز.

األيقونة Giulietta

أنتجت ألفا روميو طراز جوليتا  Giuliettaألول مرة يف عام 1954
مبحرك سعته  1.3لرت وبقوة  118حصان.
ويعد طراز جوليتا أحد أهم أيقونات شركة ألفا روميو وال تزال
تنتجه حتى اآلن بعدما طرح الصانع اإليطالي بشكل رمسي جوليتا
.2020
ولكن تشري التقارير إىل أن ظهور جوليتا يف  2020سيكون األخري
بعدما قررت الشركة اإليطالية إيقاف إنتاجها بسبب اخنفاض
مبيعاتها.

طراز سرتدالي  33النادر

حيتل طراز سرتدالي  33مكانة خاصة يف تاريخ شركة ألفا روميو
والذي يعد طرازًا نادرًا وهو ما يعرف أيضا باسم .Tipo 33
وطرحت ألفا روميو طراز سرتدالي  33يف الفرتة من  1967وحتى
عام  ،1969وأنتجت الشركة  18نسخة فقط من هذا الطراز بسبب
تكلفته الكبرية واليت تعادل  10ماليني دوالر بالقيمة احلالية.

طراز جوليا

ظهر موديل جوليا للمرة األوىل يف عام  ،1962واستمر حتى عام

 ،1977وكان يعرف هذا الطراز باسم  Type 105وتوفر مبحركات
تراوحت سعتها بني  1.3لرت و 1.6لرت.

ألفا روميو يف التسعينيات

تألقت ألفا روميو يف فرتة التسعينيات من القرن املاضي وأنتجت
طرازات رياضية مثل سبايدر بعد تعاون مع شركة بينيفرينا
اإليطالية.
ومت طرح موديل سبايدر الرياضي ألول مرة يف عام .1993
واستمر تقديم ألفا روميو للسيارات املميزة يف التسعينيات وذلك
من خالل سيارات هاتشباك مثل موديالت  156و 166و.147

أسرع طرازات ألفا روميو

عادت ألفا روميو لألضواء بقوة يف الفرتة بني عامي  2007و2010
بطرحها ألحد سياراتها وذلك عن طريق بوابة موديل  8Cوالذي ميلك
حمرك بسعة  4.7لرت ويولد قوة  444حصان.
وخالل معرض جنيف الدولي يف عام  ،2011أعلنت ألفا روميو عن
طراز  4Cوالذي يعمل مبحرك قوته  237حصان.
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مـن هـنا وهـناك

متاجر مايكروسوفت ستختفي رأس زعيم داعش مطلوب..
هلذا السبب
واملكافأة تتضاعف

أعلنت شركة مايكروسوفت ،عمالق صناعة الربجميات بالواليات
املتحدة ،عن نيتها إلغالق كافة متاجرها حول العامل كجزء من
خطة تنوي الشركة تنفيذها لتحويل كافة مبيعاتها إىل الفضاء
اإللكرتوني.
وقالت الشركة إنها خصصت حنو  450مليون دوالر أو ما يوازي 5
سنتات للسهم من أجل شطب األصول احملتملة من قوائمها املالية
للربع الرابع احلالي من العام املالي للشركة بعد إغالق املتاجر،
حبسب ما ذكره «ماركت وتش».
ومنذ أواخر مارس املاضي سارعت الشركة إىل إغالق متاجرها يف
مدن عدة حول العامل مع تفشي جائحة كورونا وما تبعه من إجراءات
اإلغالق اليت اختذتها احلكومات والشركات لوقف تفشي الوباء.
وحبسب املوقع اإللكرتوني للشركة اليت يبلغ عدد متاجرها للتجزئة
حنو  83متجرا ،يف وقت قالت فيه الشركة إن موظفي مبيعات
التجزئة لديها سيواصلون العمل من مكاتب املؤسسة املختلفة أو
عن طريق العمل عن بعد وهو النهج الذي اتبعته عديد الشركات
األمريكية يف خضم اجلائحة.
وقال نائب الرئيس لدى مايكروسوفت ديفيد بورتر »،لقد منت
مبيعاتنا عرب اإلنرتنت خالل الفرتة املاضية مع تطور ملحوظ يف
عروضنا الرقمية وذلك مبساعدة فريق مبيعات موهوب جنح يف
خدمة عمالئنا خارج حدود التواجد الفعلي واالتصال املباشر».
وتابع »،لقد أثبتت القوى العاملة لدينا قدرتها على جناح شركتنا
يف خدمة عمالئها يف أي وقت وعلى أي مستوى خالل األشهر
القليلة املاضية».
وتوجهت عديد الشركات األمريكية الكربى حنو دعم العمل عن بعد
بفعل اجلائحة مع إعالن شركة تويرت يف وقت سابق من العام عن
توجهها العتماد تلك اآللية لكافة موظفيها والذين ال تتطلب أعماهلم
التواجد يف مقرات العمل.
وتراجع سهم «مايكروسوفت» بنحو  2٪يف تعامالت اجلمعة يف
وقت بلغت به مكاسب السهم منذ مطلع العام اجلاري حنو 25٪
فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي منذ مطلع العام بنحو 9.8٪
حبسب ما ذكره موقع «ماركت وتش».

بريطاني يصبح مليونريا بسبب كورونا!

ال يزال السعي للقبض
على رأس داعش متواص ًال
على الصعيد العاملي ،ال
سيما من قبل التحالف
الدولي والواليات املتحدة،
فبعيد االعالن عن التقرير
عن
الصادر
السنوي
اخلارجية األمريكية جلهة
اجلهود املبذولة للقضاء
أعلنت
اإلرهاب،
على
الواليات املتحدة مضاعفة
املكافأة املعروضة مقابل
احلصول على أي معلومات

تتيح القبض على زعيم تنظيم داعش اجلديد ،لتصل إىل عشرة
ماليني دوالر.
وقالت وزارة اخلارجية األمريكية يف بيان مساء األربعاء إن أمري
حممد سعيد عبد الرمحن املوىل «ساعد يف ارتكاب وتربير اختطاف
أفراد األقليات الدينية اإليزيدية يف مشال غربي العراق وذحبهم
واملتاجرة بهم».
كما نشر احلساب الرمسي لـ «مكافآت من أجل العدالة» على تويرت
تغريدة أعلن فيها أنهضاعفة املكافأة على حجيعبداهلل إىل  ١٠مليون
دوالر ،مؤكدًا أن «الواليات املتحدة مصممة على حتديد وإجياد قادة
التنظيم اإلجراميني ،على الرغم من هزمية داعش».
وكانت واشنطن وضعت الزعيم اجلديد للتنظيم يف آذار/مارس
على الئحتها السوداء «لإلرهابيني الدوليني».
يذكر أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي قتل ليل  27-26تشرين
األول  2019يف عملية عسكرية أمريكية يف حمافظة إدلب بشمال
غربي سوريا .ويف نهاية الشهر ذاته ،أعلن التنظيم رمسيا تعيني
أبوإبراهيم اهلامشي القرشي خلفًا للبغدادي.
ً
ّ
إن بعضهم
لكن القرشي مل يكن
معروفا لدى احملللني ،حتى ّ
ّ
شكك أص ًال يف وجوده .ومنذ ذلك احلني ،حددت العديد من أجهزة
املخابرات الغربية املوىل على ّ
أنه الزعيم احلقيقي لتنظيم داعش.

داعية سعودي ميتدح الفنانة وعد:

جاءتين يف املنام ومعها عالمة!

استقالة مسؤول حكومي بعد ظهوره
وهو يستحم يف اجتماع عرب اإلنرتنت

تقدم مسؤول حكومي إسباني باستقالته من منصبه بعد أن ظهر عن
طريق اخلطأ وهو يستحم خالل اجتماع رمسي أقيم عرب اإلنرتنت.
وقالت صحيفة «الغارديان» الربيطانية ،إن عضو جملس البلدية يف
مشال إسبانيا ،برناردو بوستيلو ،استقال ،إثر تركه فيديو اجتماع
اجمللس عرب اإلنرتنت دائرا عن طريق اخلطأ أثناء استحمامه.
وأوضحت الصحيفة أن «أعضاء اجملالس فى توريالفيغا عقدوا يف
وقت سابق اجتماعا على اإلنرتنت ملناقشة بعض عدة قضايا بشأن
البلدية ،اليت يقطنها حوالي  52000شخص ،حيث التحق العديد من
أعضاء اجملالس باالجتماع يف  8صباحا ،وبثوه عرب اإلنرتنت للصحفيني
واملواطنني».
وامتد انعقاد االجتماع إىل منتصف النهار ،ما جعل برناردو بوستيلو،
يشعر بالقلق من أنه لن يكون لديه الوقت لالستحمام ونقل ابنته
إىل التزاماتها قبل التوجه إىل وظيفته األخرى كمدرس سباحة».
وتوصل بوستيلو إىل ما بدا له احلل األمثل لتعدد املهام ،وهو نقل
الكمبيوتر إىل احلمام حتى يتمكن من االستماع إىل االجتماع أثناء
االستحمام ،ولكن لألسف ظهرت صورة له وهو يستحم يف اجلزء
السفلي األيسر من الشاشة ،حاول زمالؤه حتذيره باالتصال به ،إال
أن صوت املياه اجلارية حال دون أن يسمع الرنني املستمر.
وتسبب هذا الظهور املشني بوستيلو يف موجة استياء بني حضور
االجتماع حيث قال أحدهم« :قل شيئا لبريني .قل له شيئا بسرعة»،
وسأل آخر« :أال ميكننا فصله من االتصال أو فعل أي شيء؟»،
وتدارك رئيس البلدية األمر بسرعة وأعلن نهاية االجتماع ،فيما
أوضح بوستيلو أن «األمر كان حادثا بريئا يعكس فشله يف املعرفة
التكنولوجية ومل يقصد به أي شيء شائن».

كمامة ذهبية بـ 4آالف دوالر يف اهلند!
حقق بريطاني يعمل يف جمال العقارات وزوجته إيرادات بلغت أكثر
من  30مليون جنيه إسرتليين ( 37مليون دوالر) يف  3أشهر فقط
عن طريق بيع سوائل مطهرة بعد الزيادة الكبرية يف الطلب عليها
بسبب تفشي فريوس كورونا املستجد.
وأشارت صحيفة «مريور» الربيطانية ،إىل أن أندرو مونتاجيو
وزوجته راشيل ،قررا إنشاء شركة صغرية لتعبئة املطهرات وبيعها
يف شهر مارس/أذار املاضي ،بعد توصيات السلطات الصحية
للمواطنني بضرورة استعمال املطهرات باستمرار للحماية من
فريوس كورونا املستجد.
وأضافت الصحيفة أن الشركة توظف اآلن  12عامال ووقعت
عقودا مع  8شركات وحمال كبرية مبا فيها سلسلة متاجر «ألدي»
الشهرية.
وقالت الصحيفة أن أندرو وراشيل استطاعا حتقيق أكثر من 30
مليون جنيه يف غضون  12أسبوعا فقط عن طريق بيع سوائل
تطهري وتعقيم للوقاية من فريوس كورونا املستجد املسبب ملرض
«كوفيد .»19 -
وقال أندرو« :مع اإلعالن عن اإلغالق يف مارس ،رأينا على الفور
أهمية تقليل اعتمادنا على الواردات والرتكيز على التصنيع يف
اململكة املتحدة لضمان وصول كل من مقدمي اخلدمات الصحية
والشركات اخلاصة إىل منتجات عالية اجلودة وبأسعار معقولة واليت
أصبحت اآلن أساسية يف املعركة ضد الوباء».
وأضاف« :حنن فخورون بتقديم بعض الدعم الذي متس احلاجة إليه
يف املعركة ضد كورونا من خالل إهداء منتجنا للجمعيات اخلريية
ويف نفس الوقت ،بناء عمل ناجح».
وتابع« :منذ البداية قبل  12أسبوعا فقط ،شهدنا زيادة كبرية يف
الطلب على منتجاتنا يف مجيع أحناء اململكة املتحدة».
وأردف« :حنن مستمرون يف تأمني عقود كبرية وقمنا بزيادة
اإلنتاج إىل  90ألف لرت يف األسبوع ،حيث حصلت شركتنا على
تعاقدات مع شركات ضخمة».

نشرت الفنانة السعودية وعد مقطع فيديو لداعية سعودي وهو
ميتدحها دون أن يكون بينهما سابق معرفة أو تعامل.
ويف املنشور الذي نشرته الفنانة عرب حسابها يف «إنستغرام»،
ظهر الداعية وهو يفسر رؤيا ظهرت فيها املطربة السعودية وعد،
حيث أشار أنه رآها يف منامه وكانت عالمة على الفرج وحتقيق
األماني قائال« :وعد من اهلل ،سبق أن أتاني رمز فيها يدل على
الفرج وحتقيق األماني ،نعم أمدحها ،احنا مالنا دخل من الظاهر».
وكان تعليق وعد على املقطع« :سبحان اهلل ال يعرفين وال أعرفه
ويتكلم عين بالطيب».
ولقي ثناء الداعية على املطربة السعودية جدال بني رافض ومؤيد،
فيما فسره البعض على أنه خطوة تندرج يف سياق التسماح الديين
مع الظواهر الفنية النسائية يف اجملتمع السعودي ضمن إطار
الرؤية اجملتمعية اجلديدة اليت ينادي بها ولي العهد السعودي
حممد بن سلمان.

يضع رجل هندي كمامة مصنوعة من الذهب بقيمة قال إنها تقرب
من  4آالف دوالر للوقاية من فريوس كورونا املستجد «كوفيد-
 ،»19الذي يتفشى على نطاق واسع يف اهلند.
وأشار رجل األعمال ،شانكار كورهادي ،من مدينة بونا يف غرب
اهلند إىل أن الكمامة مصنوعة من أونصتني من الذهب ( 60غراما)
وقد استغرق إجنازها  8أيام.
وقال شانكار لوكالة فرانس برس «إنها كمامة رفيعة وتضم
مسامات صغرية ملساعدتي على التنفس».
وأضاف «ال أعلم ما إذا كان ذلك كافيا للوقاية من فريوس كورونا
لكنين أختذ تدابري وقائية أخرى».
وأشار رجل األعمال ( 49عاما) إىل أنه يهوى التزين حبلي ذهبية
تزن كيلوغراما لدى اخلروج من املنزل تشمل قالدات وأساور
وخوامت يف كل أصابع يده اليمنى.
وأوضح كورهادي ،الذي يرتأس شركة مصنعة للحظائر الصناعية،
أن فكرة وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريرا عن رجل
يضع كمامة من الفضة.
وتابع« :الناس يستوقفونين اللتقاط صور سيلفي معي .هم
يقفون مذهولني لدى رؤييت أضع كمامة ذهبية يف السوق».
وقد فرضت اهلند على سكانها وضع الكمامة يف األماكن العامة
سعيا الحتواء تفشي فريوس كورونا املستجد ،الذي أصاب حنو
 650ألف شخص يف البالد وأدى إىل وفاة أكثر من .18600
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صـحة وغـذاء

دراسة :بعض مرضى «كوفيد »19-لن
ختلص من إجهاد العني بسبب
يستعيدوا حاسة الشم والتذوق!
استخدام الكمبيوتر يف خطوات..
أفادت دراسة جديدة بأن زهاء  %90من األشخاص الذين فقدوا
حاسة الشم والتذوق بسبب اإلصابة بفريوس كورونا ،استعادوها
بالكامل أو حتسنوا يف غضون شهر ،ولكن حنو  %10مل يسرتدوها
أبدا.
وكشف تقرير «بي بي سي» ،أن الدراسة اإليطالية وجدت أن
 %49من املرضى استعادوا حاسة الشم أو التذوق متاما ،وحتسنت
لدى  ،%40ولكن البقية أفادوا بأن أعراضهم إما ظلت كما هي
أو ساءت.
وعانى بعض األفراد املصابني بـ»كوفيد »19-من فقدان حاسة
الشم أو التذوق ،كأعراض أساسية لفريوس كورونا اجلديد ،ولكن
الدراسة احلديثة وجدت أن احلاسة ال تعود دائما.
ودرس فريق دولي من الباحثني حالة  187إيطاليا أصيبوا بالعدوى،
ولكن حالتهم مل تتطلب دخوهلم املستشفىُ .
وطلب منهم تقييم
حاسة الشم أو التذوق بعد التشخيص مباشرة ،وبعد ذلك بشهر.
ومن بني  113شخصا أبلغوا عن تغري يف حاسة الشم أو التذوق،
قال  55منهم إنهم تعافوا بالكامل ،و 46أبلغوا عن حتسن يف
أعراضهم ،وقال  12شخصا إن أعراضهم مل تتغري أو أصبحت
أسوأ ،وفقا للتقارير.
وقال أولئك الذين أبلغوا عن أعراض حادة ،إن األمر استغرق وقتا
أطول للتحسن.
ونشر اخلرباء نتائجهم يف جملة AMA Otolaryngology — Head
.and Neck Surgery
وكتب الدكتور جوشوا ليفي ،من كلية الطب جبامعة  Emoryيف
أتالنتا« :حتى مع وجود نسبة عالية من الدقة ،فإن العدد املذهل
املتأثر بهذا الوباء املتطور ،يشري إىل طوفان شبه مؤكد من املرضى،
الذين من احملتمل أن يتقدموا لعالج األعراض املستمرة».
واقرتح ليفي أنه يف احلاالت طويلة املدى ،ميكن للناس التفكري
يف العالج مثل التدريب على الرائحة ،للمساعدة يف استعادة
احلواس.
وقالت الربوفيسورة كلري هوبكنز ،إن فريقها جيري املزيد من
األحباث حول األشخاص ،الذين يعانون من أعراض طويلة األمد.
وأضافت هوبكنز ،رئيسة مجعية علم األنف الربيطانية« :البيانات
من أمراض فريوسية أخرى ،وبعض البيانات اجلديدة اليت جنمعها،
تشري إىل أن الغالبية العظمى من الناس ستتحسن ،ولكن بالنسبة
للبعض ،سيكون التعايف بطيئا .وبالنسبة لألشخاص الذين
يتعافون بسرعة أكرب ،من احملتمل أن الفريوس مل يؤثر إال على
اخلاليا املبطنة ألنوفهم.
أما أولئك الذين يتعافون بشكل أبطأ ،قد يكون الفريوس أثر
على األعصاب املرتبطة بالرائحة أيضا .وقد تستغرق هذه اخلاليا
العصبية وقتا أطول يف التعايف والتجديد».

يؤدي استخدام أجهزة الكمبيوتر لساعات طويلة اجهاد وآالم يف
العني مما يهدد بضعف البصر وهنا سندلكم على مترين جينبكم
هذه اآلالم.
ونظرا ألن اخلطوط الفاصلة بني ساعات العمل وغري ساعات العمل
باتت ضبابية ،لدرجة أن بعض األشخاص وجدوا أنفسهم يعملون
لفرتة أطول مما يفرتض فع ًال ،ما يتسبب يف إصابتهم بأضرار
بالغة باألخص يف العني بسبب تزايد وقت تصفح الشاشة أمام
الكمبيوتر،
لذلك اقرتح اخلرباء ،وفقا ملا مت نشره يف موقع تاميز نيوز ناو،
بعض التمارين الرياضية اليت ميكن أن تقلل من خطر ضعف العني،
وتقلل من اإلجهاد والتوتر.
وجاء التمرين على النحو التالي:
 ميكنك اجللوس أثناء التمرين ،وأخذ اسرتاحة جيدة من العمل. اجلس على ظهرك بشكل مستقيم. امسك أصبعك السبابة بأي يد أمام وجهك على مستوى العنيعلى بعد بوصات من وجهك.
 اضغط على اإلصبع.بعيدا عن الوجه ،ولكن استمر يف الضغط.
 حرك إصبعك ببطءً
بعيدا للحظة.
 انظرً
 أعد ضغطك على اإلصبع ،وحركه مرة أخرى إىل الوضع األوليببطء.
بعيدا للحظة.
 انظر مرة أخرىً
 -كرر التمرين ثالث مرات.

أوىل عالمات السرطان
تظهر على اجللد
حذرت الدكتورة يلينا مسرينوفا ،أخصائية األورام اخلبيثة ،من
خطورة الثؤلول التناسلي .الذي يرتاوح حجمه ما بني 1ملليمرت
وحتى بضعة سنتيمرتات.
والثؤلول التناسلي ،عبارة عن ثؤلول أحادي مدبب ،وعادة عديم
اللون .وال تظهر له أي أعراض يف املراحل األوىل من ظهوره.
لذلك ال يهتم بها الشخص يف أحيان كثرية.
ويصيب الثؤلول التناسلي يف البداية املنطقة التناسلية ،وأحيانا
ينتشر يف أماكن خمتلفة يف اجلسم .وتنشأ هذه الثآليل نتيجة
إصابة اجلسم بفريوس الورم احلليمي البشري.
وتقول األخصائية« ،تنمو الثآليل وتتنتشر تدرجييا لتصبح ثؤلوال
كبريا .وهذا يشكل خطورة كبرية على الصحة ،نتيجة تطوره إىل
ورم خبيث ،بتكرار إصاباته».
وتؤكد اخلبرية ،أن حماولة التخلص من هذه الثآليل ذاتيا ،قد
يؤدي إىل عواقب وخيمة .لذلك جيب إزالتها فقط بعد استشارة
الطبيب املختص ،حيث أن الطريقة املثلى للتخلص منها هي
االستئصال بالليزر.

ماذا حيدث للجسم عند
اإلفراط بتناول العسل؟

أعلنت الدكتورة أولغا ديكر ،خبرية التغذية الروسية ،أن اإلفراط
بتناول العسل ،يعقد جدا عملية ختفيض الوزن.
ووفقا للخبرية ،يعادل مؤشر ارتفاع مستوى السكر يف الدم
للعسل  60وحدة .وهذا يعين ،أن تناوله يرفع بصورة حادة مستوى
الغلوكوز يف الدم ،ما جيرب البنكرياس على إفراز كمية كبرية من
هرمون األنسولني ،وهذا مينع ختفيض الوزن بفعالية.
وتقول« ،إذا تناول الشخص ثالث مالعق طعام من العسل يوميا،
فال تنتظر نتائج سريعة .كما أن تسخني العسل إىل أعلى من 60
درجة مئوية ،يفقده اإلنزميات والفيتامينات املفيدة .أي ال ينصح
بإضافة العسل إىل الشاي الساخن».
وتشري اخلبرية ،إىل أن للعسل سعرات حرارية عالية ،حيث أن كل
 100غرام منه تعطي  304كيلوسعرات ،وملعقة الطعام تعطي 64
كيلوسعرة .ولكن يف نفس الوقت حيتوي العسل على فيتامينات
 Bو  Cو  Kومحض الفوليك .كما أنه مطهر ممتاز.
وتقول اخلبرية حمذرة «جيب عدم إعطاء العسل لألطفال الذين تقل
أعمارهم عن سنة  ،ألنه قد حيتوي على أبواغ اجلراثيم احملفزة
للتسمم الغذائي ،ألن آليات الدفاع املعوي مل تتشكل عندهم يف
هذا العمر».

كيفية اكتشاف السرطان والسكري
عن طريق الرائحة
أعلنت إيرينا سكوروغودايفا ،أخصائية األمراض اجللدية ،على قناة
«روسيا  ،»1أن رائحة العرق غري العادية ميكن أن تكون عالمة على
عمليات مدمرة يف اجلسم وخلل يف بعض األعضاء.
وقالت إنه يف كثري من األحيان أثناء اإلصابة مبرض السرطان،
يبدأ الشخص يف التعرق أكثر ،وتتشكل «رائحة حلم تالف» يف
اجلسم.
وأوضحت األخصائية أنه خالل مكافحة األورام اخلبيثة ،ينتج اجلسم
«عامل خنر الورم» ،مما يزيد من درجة حرارة اجلسم.
وأشارت إىل أن «أحد أعراض السرطان هو اخنفاض درجة احلرارة،
الذي يستمر لفرتة طويلة».
خلفض درجة حرارة اجلسم ،يبدأ اجلسم نظام التنظيم احلراري،
ويبدأ الشخص يف التعرق.
وتنبعث من مرضى السكري ،غالًبا رائحة األسيتون أو التفاح
الناضج.
وأضافت طبيبة األمراض اجللدية «إذا اخنفض مستوى األنسولني
لديك بسبب مرض السكري ،فهذا يعين أن اجللوكوز ال يدخل
اخلاليا ،وجيب أن تولد اخلاليا الطاقة بطريقة ما وبالتالي تأخذ
الطاقة من الدهون».
وأشارت الطبيبة إىل أنه نتيجة هلذه العملية ،تتشكل أجسام الكيتون
يف جسم مرضى السكري اليت تتحول إىل أسيتون.
وأضافت أنه بالنسبة ملشاكل الكبد والكليتني ،يكون العرق برائحة
األمونيا.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS
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FW: NSW Government Weekly Update - 3 July 2020
STAY COVID-19 SAFE AS
RESTRICTIONS EASED
- As NSW relaxes more
COVID-19 restrictions, new
rules will be put in place to
prevent Melbourne residents
living in virus hotspots from
travelling across the border.
- Health Minister Brad Hazzard said the NSW Government will impose strict penalties on Melbourne residents
in outbreak areas who seek
to enter NSW in defiance of
the NSW public health orders. These orders will incorporate the same restrictions
as those being put in place in
Victoria.
- NSW Health has finalised
checklists to allow businesses affected by the easing of
restrictions to be prepared for
operation. These checklists
provide guidance for businesses to develop a COVID
safety plan. You can find the
checklist here: https://www.
nsw.gov.au/covid-19/covidsafe-businesses
- All venues must adhere to
their business specific COVID
Safety Plan consistent with
NSW Health guidelines.

BUSINESSES AND COMMUNITY ORGANISATIONS
URGED TO REMAIN COVID
SAFE
- NSW businesses and community organisations are being reminded to comply with
the State’s public health orders, with thousands more
expected to reopen their
doors to customers this
weekend.
- As the state reopens, it
is important businesses and
their customers remember
that a lax approach to COVID
safety would risk the community and could lead to severe
economic damage if it results
in further outbreaks.
- NSW Government inspection program found that, of
the 649 venues visited during the month of June, 95 per
cent were complying with the
rules. Further information is
available at https://www.nsw.
gov.au/covid-19/covid-safebusinesses
AMAZON BACKS SYDNEY
FOR HIGH-TECH EXPANSION
- Amazon is developing a
new advanced storage and
distribution centre near the
Western Sydney Aerotropolis, creating 1,500 jobs in addition to 700 jobs during its

construction, while contributing to economic recovery
after COVID-19.
Premier Gladys Berejiklian said Amazon’s commitment reflected the NSW
Government’s focus on innovation and technology to
create jobs.
- The Fulfilment Centre located in the Oakdale West
Industrial Estate will aim to
be delivering packages to
NSW residents and beyond
by Christmas 2021.

CAPACITY INCREASES ON
PUBLIC TRANSPORT
- Capacity on public transport will increase across the
network, but customers are
being reminded to stay safe
and continue to practise
physical distancing.
- Minister for Transport Andrew Constance said while
NSW is in a position to allow
more customers back on to
the network important safety
measures are sill in place.
EXTRA SUPPORT FOR
SMALL BUSINESS FROM 1
JULY
- Small businesses will soon
have additional cash to reinvest in their operations with
the new $3,000 Small Business Recovery Grants and
payroll tax changes coming
into effect this Wednesday,
1 July.
- NSW Treasurer Dominic
Perrottet said the measures
were designed to help entrepreneurs and mum and dad
owners relaunch and revitalise their businesses, as part
of the Government’s more
than $13.6 billion COVID-19
stimulus support measures.
- Small business owners
can get advice from more
than 110 Business Connect
advisors to help them innovate, pivot or take advantage
of opportunities in the market. More information is available here.
FIRST DRIVE THROUGH NEW
M5 TUNNELS
Drivers in south-west
Sydney will soon benefit
from major travel time savings with the New M5 tunnels
between Beverly Hills and St
Peters almost complete.
- Premier Gladys Berejiklian
and Minister for Transport
Andrew Constance travelled
underground in the nine kilometre tunnels for the first
time to inspect progress on
the $4.3 billion project.

- When complete, WestConnex will provide drivers with
a 33km road network, bypassing up to 52 sets of traffic lights.
NEW FLEET OF SHARKSPOTTING DRONES
- A modern fleet of sharkspotting drones will soon
patrol the NSW coastline
with the NSW Government
announcing a new $8 million
strategy to protect beachgoers from sharks.
- Minister for Agriculture
Adam Marshall said the new
approach to shark management was based on five
years of scientific research
into shark behaviour and the
most effective ways to protect beachgoers.
- Full results of the NSW
Government’s Shark Management Strategy are available
on the SharkSmart website https://www.sharksmart.nsw.
gov.au/

SERVICE NSW OFFERS
BOOST FOR BUSINESS
Business owners can
now start, grow and manage their business faster and
easier, thanks to a new onestop shop online platform,
launched by the NSW Government.
- Minister for Customer Service Victor Dominello said
the Service NSW Business
Profile platform would make
it easier for businesses to
update their details, complete
government transactions and
apply for grants.
- Once customers establish their Business Profile,
they will be able to access it
through their MyServiceNSW
account. For more information on the Business Profile
visit mybusiness.service.
nsw.gov.au or call 13 77 88.
CUTTING RED TAPE TO
HELP COMMUNITY GROUPS
BE IN THE BLACK
- Charities and community
groups can now raise money and conduct community
events free of unnecessary
red tape and administrative
costs, following changes to
community gaming laws by
the NSW Government.
- Minister for Better Regulation, Kevin Anderson, said
under the changes not-forprofit organisations can now
operate social and fundraising events without having to
apply for a permit for each

and every activity.
- For more information on
the new Community Gaming laws, please visit https://
www.fairtrading.nsw.gov.au/
games-of-chance.
COVID-19: EXPANDED JURIES FOR SHORTER TRIALS
- The Supreme and District Courts can now order
up to three additional jurors
in criminal trials estimated
to run four weeks or longer,
under an amended regulation
to the Jury Act 1977 to allow
trials to continue if a juror
falls ill.
- Attorney General Mark
Speakman said the amendment to the Jury Regulation
2015 is necessary to address
potential increases in juror
absences during the COVID19 pandemic.
- The new regulation will
commence on the day it is
published on the NSW Legislation website.
LOWER PUBLIC TRANSPORT FARES FOR MORE
VETERANS
- An expansion in eligibility for concession travel will
see veterans with a disability, widows and dependent
children who lost a parent
among those saving on public transport fares.
Minister for Transport
Andrew Constance said it
means additional eligible
veterans, widows, widowers
and dependents of deceased
service men and women can
benefit from unlimited travel
on the Opal network capped
at $2.50 per day.
STATE’S SOCIAL HOUSING
SET TO SURGE
- More than 1,000 homes
have now been completed
under the NSW Government’s
innovative Social and Affordable Housing Fund.
Minister for Families,
Communities and Disability
Services Gareth Ward said
another 2,500 new homes
are in the program’s pipeline,
with about half already under
construction.
- The SAHF is a key initiative of Future Directions of
Social Housing in NSW building more and better housing
that blends-in with local communities.

nounced it will fund a full
year of council rate relief for
owners of homes, farms and
businesses lost in the bushfire crisis.
- Deputy Premier and the
Minister responsible for Disaster Recovery John Barilaro said the Government is
extending council rate relief
for eligible property owners
affected by the bushfires to
help them recover and rebuild
their lives and businesses.
- The NSW Government recently announced its unprecedented bushfire support has
hit $2.3 billion in funding, with
2,500 destroyed properties
cleared so far, at zero cost to
property owners. Bushfire recovery funding from the Government has been distributed
through grants, temporary
accommodation, clean-up
and industry support.
CELEBRATING TWO YEARS
OF NDIS SUCCESS
More than 120,000 people
across the state are benefiting from the National Disability Insurance Scheme (NDIS),
including nearly 54,000 people who are receiving supports for the first time.
- Minister for Families, Communities and Disability Services Gareth Ward said marks
two years since the full rollout of the NDIS in NSW, with
the scheme continuing to
change lives and unlock opportunities for people, their
families and carers.

gram undertaken by the NSW
Government has met the initial 2,800 property clearing
target and announced further support for communities
through a rebuild and housing strategy.
The Deputy Premier and
Minister responsible for Disaster Recovery John Barilaro visited Cobargo and met
with the Morrison family to
view their cleared property
and discuss plans to rebuild.
SECURING HOUSING FOR
THE HOMELESS
- Rough sleepers across
NSW are about to benefit
from the largest housing response dedicated to rough
sleepers in NSW history with
a program to secure homes
rapidly from the private rental market underway.
- Minister for Families, Communities and Disability Services Gareth Ward said the
$36 million Together Home
project would deliver stable
housing and wrap-around
support for hundreds of people experiencing homelessness.

LARGEST EVER PURCHASE
FOR NATIONAL PARK ESTATE
- The 153,415 hectare Narriearra Station in far north west
NSW is the largest purchase
of private land for national
parks in the State’s history.
- Environment Minister Matt
Kean says the purchase will
help protect threatened species, important habitat and
ACCELERATING DROUGHT wetlands.
RECOVERY FOR FARMERS
- The NSW Government is ENHANCED MONITORING
delivering a new $310 million OF SERIOUS SEX OFFENDdrought assistance package ERS
to ensure ongoing support - A new state-of-the-art exfor farmers battling drought panded electronic monitoring
while delivering new initia- facility has opened in Sydney
tives to assist those entering to provide 24/7 GPS tracking
the early stages of recovery. and enhanced supervision,
Deputy Premier John after new legislation made it
Barilaro and Minister for a mandatory requirement for
Agriculture Adam Marshall all serious sex offenders on
announced the commence- parole.
ment of the new drought as- - Minister for Counter Tersistance package which in- rorism and Corrections Ancludes key changes to better thony Roberts said the NSW
support primary producers Government had invested
looking to restock - To find $21.8 million to deliver the
out more about the eligibil- expanded Electronic and Exity criteria and how to apply, ternal Monitoring Group with
visit the RAA website https:// additional staff and equipwww.raa.nsw.gov.au/ or call ment.
***********
1800 678 593.
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
NSW GOVERNMENT BUSH- Boutelet@premier.nsw.gov.au”
FIRE CLEAN-UP MEETS INI- and
RATE RELIEF EXTENDED TIAL JUNE 30 TARGET AS ElectorateOffice
EastHills
REBUILD BEGINS
FOR BUSHFIRE VICTIMS
“ElectorateOffice.EastHills@
- The NSW Government an- - The bushfire clean-up pro- parliament.nsw.gov.au”
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Calls for Daniel Andrews to quit amid Victoria’s coronavirus second wave and Melbourne’s lockdown

Victorian Premier Daniel Andrews dismissed calls for him to resign. Picture: David CroslingSource:News
Corp Australia

Daniel Andrews blamed
the “complacency” of Melburnians for the second
wave of COVID-19. Many
say it’s his fault – and he
should quit.
In shutting down Australia’s second-largest
city, home to almost five
million people, Daniel
Andrews blamed “complacency” among Melburnians for the resurgence
of coronavirus.
But critics say the true
blame rests with the Victorian Premier himself,
and there are calls for his
resignation amid claims
the public have lost faith
in his ability to lead.
An “unsustainable” spike
in new cases of COVID-19
prompted the grave announcement on Tuesday
that Melbourne will re-enter stage three lockdown
for six weeks.
“I think a sense of complacency has crept into us
as we let our frustrations
get the better of us,” Mr
Andrews said. “I think that
each of us know someone
who has not been following the rules as well as
they should have.”
But the beginning of this
second wave of infections
has been linked to a catastrophic failure in Victoria’s mandatory hotel
quarantine procedures,

which his government
was responsible for.
From March, Australians
returning from overseas
were placed in compulsory isolation for a 14-day
period in accommodation facilities across Melbourne.
The Victorian Government
contracted private security firms to manage hotel
quarantine sites, in contrast to other states that
used a mix of police and
Defence Force personnel.
The results were devastating.
The government devised
its approach in just 24
hours and awarded the
security job without a tender process, saying there
wasn’t time.
Guards were allegedly
given a five-minute briefing before starting work,
leading to claims of serious improper conduct.
Among the allegations to
emerge are that security
personnel had sex with
some quarantined travellers, ignored basic hygiene rules, allowed those
in isolation to mingle with
others, and even let some
people leave early.
Quarantined families were
allegedly allowed to visit
other guests to play card
games, and some people
left hotels to get fast food,

it was alleged.
The debacle is now the
subject of a judicial inquiry.
Liberal Opposition leader
Michael O’Brien said yesterday the lockdown of
Melbourne is the “catastrophic failure of Daniel
Andrews’ failure on hotel
quarantine”.
He also accused the Premier of being distracted
with Labor Party political
issues, referring to last
month’s damning 60 Minutes exposé of branchstacking in Victoria that
saw three ministers
dumped.
Mr Andrews was asked
directly at a press conference today if he felt “community anger” towards his
government undermined
his credibility.
“I am accountable – there’s
never been a doubt about
that,” he said.
“I am accountable for
what happens across our
state. That’s what being
the leader of the state
is all about. At the same
time, that job requires me
to make not just the popular calls, but the really difficult, hard calls.”
If there was indeed a
sense of community complacency about coronavirus social distancing,
blame for that could also

Black Lives Matter protest in Melbourne. Picture: Alex CoppelSource:News Corp Australia

be shared by the Victorian
Government.
That’s the view of Dr Margaret Heffernan OAM,
an academic and behavioural researcher at RMIT
University, who said the
government’s conduct
contributed to “message
and compassion fatigue”.
“In Victoria … a lack of resilience among sectors of
the population (was) compounded by contradictory
messages from government – ‘constrain social
behaviours, but it is OK to
mass protest’ – and led to
confusion and lack of trust
in our mandated leaders,”
Dr Heffernan said.
Black Lives Matter protests were held across
Australia last month,
including in Melbourne
where social distancing measures remained
stricter than in other capitals.
While Mr Andrews said
at the time he would prefer the demonstration be
postponed, he directed
police not to fine attendees for breaching rules.
“I’m not going to the
protest. I would suggest to other people they
shouldn’t go to the protest either,” he said.
At that time, Victoria Police had issued almost
6000 infringement notices to others in the state
found to be in violation of

public health orders, four
times higher than in NSW.
“We can go back over
Black Lives Matter,” Mr
Andrews said today.
“It shouldn’t have happened. But unless you
want Victoria Police to literally lock up and arrest
10,000 people … I think
there’s a range of practical reasons why that just
would not have worked.”
While the protest hasn’t
been linked with an outbreak, with only a handful
of positive cases relating
to people who attended,
hundreds of infections remain under investigation.
There’s a clear sense of
anger and dismay in Melbourne in the wake of yesterday’s announcement,
with talkback radio flooded with upset calls.
Many seemed especially
annoyed that they had
been blamed for the return of COVID-19 cases
by Mr Andrews.
“Well, I made a number
of comments yesterday
and I think that’s an accurate description of the
way some people are behaving,” he said, adding:
“That’s not every Victorian.”
When asked by a reporter,
the Premier said he wasn’t
considering resigning.
“What I’m not just considering, but delivering, is the
response to this pandemic

and seeing this through.
That’s what’s most important and it’s what I’m going to get done.”
The Victorian Liberal Party is calling for ministers
responsible for the state’s
coronavirus response,
particularly Health Minister Jenny Mikakos, to be
sacked in the wake of the
second wave.
Ms Mikakos raised eyebrows at the weekend
when she attempted to imply Melbourne’s outbreak
was somehow linked to
the Ruby Princess debacle in NSW – from March.
While he swatted away
criticism from the Opposition, saying he wasn’t interested in “silly political
games”, Mr Andrews offered an apology to Victorians for the pain that’s to
come in the next several
weeks.
“I apologise for the inconvenience, the great challenge that many, many
Victorian families
are going to have to experience,” he said.
“It’s not where we wanted to be. But we can’t go
back. We can’t change
those things that have
got us to this point. We
can only respond appropriately and that involves
everyone following the
rules because they are
rules that are there for everyone.”
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Victorian virus outbreak spreads to ACT

Victoria’s COVID-19 outbreak
has spread to the ACT, with
the country’s capital recording three new cases linked to
a Melbourne hotspot.
Australia has recorded a
total 8697 cases of COVID19, with 3251 in New South
Wales, 2942 in Victoria, 1068
in Queensland, 443 in South
Australia, 624 in Western
Australia, 228 in Tasmania,
111 in the Australian Capital
Territory and 30 in the Northern Territory.
The WHO had previously said
the possibility of airborne
transmission was “certainly
not supported by solid or
clear evidence”, but the organisation’s scientists have
backflipped on their stance,
telling reporters in a briefing it “cannot be ruled out”
in “crowded, closed, poorly
ventilated settings”.
However, Professor Coatsworth offered a “word of caution” over the advice.
“Let me just but a little word
of caution on that particular
comment of aerosolisation.
We know that you can find
virus in the air around someone who is infected but those
tests are largely done in laboratory conditions,” he said.
“We do not necessarily know
the implication of that and
how readily that means the
virus is going to be spread
beyond the 1.5 metres that
we recommend people to socially distance.
“We have to remember that
the basic reproductive number is only 2.5 and that is
more consistent with viruses that the primary mode of
spread is contact and droplet
rather than airborne.”
Tasmania is the latest state
to announce a hard border
with Victoria, with Premier
Peter Gutwein saying travellers from the state will be
turned back.
“As of midnight tonight we
will put in place additional
restrictions on Victorian travellers. Last Sunday evening
we put in place additional
restrictions on essential travellers from Victoria including
additional hygiene and movement restrictions in response
to what was occurring in the
Melbourne community,” he
said.
“Those travellers were contacted directly, so that is why
we have not been speaking

about it. It is one of those
things that the people who
needed to know were contacted on those restrictions
were put in place. It is important to know that those
restrictions were put in place
at that particular time.
“Victorians will not be allowed to travel to Tasmania
and anyone who has spent
time in Victoria in the 13 days
prior to travel will not be permitted to travel either.”
Tasmanians returning from
Victoria will be require to
self-quarantine upon arrival.
“If visitors arrive from Victoria without an exemption
letter, they will be asked to
return home,” Mr Gutwein
said.
“I know that is difficult but at
the end of the day we need to
be very clear in terms of what
is occurring with our borders
and they will be turned back
at their own expense.”
The ACT has recorded three
new cases of coronavirus, all
linked to the outbreak in Victoria.
The three cases, one woman
and two men, are from the
same household.
Two of the infected people
arrived in Canberra from a
Melbourne hotspot on July 2.
The third person is a household contact.
The ACT was planning to further ease coronavirus restrictions on Friday but Chief Minister Andrew Barr said that
was now unlikely to happen.
“We understand that not
moving to the stage three
measures on Friday will be
frustrating for many,” Mr
Barr said.
“But in simple terms, we cannot put the hard work of this
community at risk by moving
too far too fast.”
Other states and territories
have also recorded new
COVID-19 cases linked to
people travelling from Melbourne.
A Victorian child tested positive for the virus after travelling from Melbourne to Merimbula in southern NSW on a
family holiday.
They were tested before leaving Melbourne and the results were originally reported
negative but after arriving in
NSW they learnt the child’s
test was actually positive.
The case and their family were not from a hotspot,

when they travelled to NSW
on 4 July.
Before learning the result, the
family had visited the Tathra
hotel, with staff and patrons
now being contacted.
The Northern Territory also
recorded its first case in three
months last week after a man
returning from a Melbourne
hot spot has tested positive
for coronavirus.
NT authorities said the man
had quarantined in a Melbourne hotel for 14 days after
returning from overseas and
then spent time with family in
one of the city’s 10 hot-spot
postcodes while awaiting a
flight to Darwin.
The man flew into Darwin
from Brisbane on Monday on
QF836 and returned a positive test result last Wednesday.
Mr Morrison said Melburnians have to “tough it out”
until the six-week lockdown
period is over.
“The job if you’re a Melburnian is to tough it out – and
it will be tough – but know
the rest of the country is with
you. The rest of the country
knows that the sacrifice that
you’re going through right
now is not just for you and
your own family, but it’s for
the broader Australian community.”
He said he was grateful to
people in Victoria for their
handling of the new virus
spike.
“I want to thank Melburnians
for how they’re dealing with
this. I can imagine the frustration. You can imagine a
business that had just started opening up again and
now they got to close down
again. Heartbreaking. Frustrating. Talking to their staff,
kids were about to go back to
school, the uncertainty that
is attached to all of that – we
all understand.
“But this is a virus that
doesn’t communicate itself
in terms of its intentions or
how it’s going to behave.
We’re dealing with a lot of unknowns here and that means
that there will be circumstances like this and how
we respond is what we have
control over.
“We don’t have control over
the virus as such, but we do
have control over how we
respond and I think how Melburnians, in particular, and

Victorians more broadly, are
dealing with this very hard
news is commendable and
I thank you very, very much
for it.”
The PM said his position on
borders has not changed.
“We need to understand
what’s happened here in Victoria,” he said.
“What we have effectively
done is Victoria has self-isolated, so that creates a protection for all the other states
and territories at the one time
and it doesn’t leave it to the
arbitrary decision of one Premier or another.
“My view about people moving from New South Wales to
Queensland or to South Australia or Western Australia
has not changed.
“When you have a situation of
an outbreak, you contain the
outbreak. And that outbreak
is presently in Melbourne.
And to ensure we don’t get
further breaches of that, that
outbreak is being contained
now at the Victorian border.
“That has always been the
approach. Arbitrary decisions about state borders is
a separate issue and we’ll
continue to maintain our position – that Australia is one
country, and the response
that is needed in relation
to outbreaks will be put in
place, and that will provide
the appropriate protections
an that’s what’s being done.
“This is about Victoria isolating itself, not other states
shutting itself off to Victoria.
There’s a key difference in
that. If the situation escalates.”
Asked if he believes the Victorian border can be contained,
Mr Morrison said the Victorian government is “seeking
to ensure that containment
measures are there”.
“As each containment ring
does its job, it puts less pressure on the ring external to
it.”
Mr Morrison has announced
an additional 6100 places
in-home aged care places,
funded by the federal government.
The rollout will commence
immediately, and will be
evenly split among Levels 1,
2 and 3.
The aged care royal commission will also be extended by
three months, to February 26
next year.

‘All support necessary’: Frydenberg
promises economic help to Victoria

Federal Treasurer Josh
Frydenberg has promised
Victoria all the help it requires from the Commonwealth after the state was
plunged into a further six
weeks of economic uncertainty through strict coronavirus lockdown measures.
The state’s most senior
member of the Morrison government said the situation in
Victoria was “serious” and
the latest COVID-19 outbreak
was at “a critical point”.
Federal Treasurer Josh
Frydenberg has promised
Victoria all the help it needs
to get through another severe lockdown.
Industry groups on Tuesday
night warned the Andrews
government’s decision to
shut down Melbourne for at
least six weeks was a “retrograde step” that will cause
untold damage to the economy and employment.
Mr Frydenberg told The Age
and the Herald that from the
beginning the federal and
state governments had prioritised the protection of
lives based on medical advice, while also providing
significant economic support to cushion the blow to
those affected.
“With Victoria comprising around a quarter of the
Australian economy, what
happens in Victoria matters
to the rest of the nation and
will impact on the speed and
trajectory of our economic
recovery,” Mr Frydenberg
said.
“We will continue to provide
all the support necessary to
the Victorian government as
we are all in this together.”
He said the federal government had injected more
than $10 billion into the
Victorian economy from the
JobKeeper program and the
cash flow boost during the
past three months, as well
as Australian Defence Force
personnel and Commonwealth public servants to
provide logistical and frontline health support.
The federal government
is reviewing its $70 billion
wage subsidy program, due
to finish in September, with
Mr Frydenberg to deliver an
economic statement on July
23 outlining ongoing sup-

port and which programs
will expire.
Prime Minister Scott Morrison and Premier Daniel Andrews have remained in constant contact during the past
week about the potential
support the Commonwealth
can provide.
Asked on Tuesday if he believed the JobKeeper plan
should be extended, Mr Andrews said he was confident
Mr Morrison understood
there would be different
forms of hardship in different parts of the country.
“I think he is going to be
guided by that hardship
just as we are,” Mr Andrews
said.
“Where there is hardship
you have to have a response
that is appropriate to that.”
The Victorian Chamber of
Commerce and Industry
warned the state’s businesses would suffer and some
would permanently close as
a result of the six-week lockdown.
Chief executive Paul Guerra
said it was vital to control
the current outbreak for the
sake of the long-term future
of the economy
“Businesses in metropolitan
areas that have only just reopened and started to trade
again will now be forced to
either close or return to the
reduced operations they had
in place before restrictions
were eased,” Mr Guerra
said.
“Many of these businesses
were already desperate and
this will be a tipping point for
them.”
Tim Piper, the Victorian head
of the national employer association Ai Group, said
businesses did not have an
on-off switch that “can be
flicked without the danger of
turning out the lights permanently”.
“Some businesses were just
starting to recover but now
will lose confidence and may
be unable to finance a second attempt at recovery,” Mr
Piper said.
“The government will need to
find new ways to support business and the best way would
be to keep this shutdown as
short as possible and make it
clear that such action will not
be taken again.”
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BRIDGING THE DIGITAL GAP: HOW ONE IT STUDENT IS NOW PAYING IT FORWARD
Merrylands local Majd Achji
had an interrupted education
after spending his teenage
years escaping Syrian conflict, but a second chance at
learning through TAFE NSW
has allowed him to pay it
forward and help others access online education during
COVID-19.
After arriving in Australia in
2017 and completing a ‘Welcome to Australia’ course
with Multicultural Youth Affairs Network NSW (MYAN
NSW), Majd enrolled in a Certificate IV in IT Networking
at TAFE NSW Lidcombe and
has now graduated with a
Diploma in IT Networking. He
has since secured his first
full-time job as an IT Support
Officer.
Majd also volunteers with
MYAN NSW and when he
heard during the COVID-19
lockdown that some students
and households did not have
the technology to access
their education online, he
wanted to put his practical
IT skills to good use to help
these families out.
Thanks to MYAN NSW and
Majd, a handful of donated
laptops are being set up for

Picture: TAFE NSW student, Majd
Achji is using his IT skills to pay it
forward.

newly arrived migrants and
refugee students with Majd
fixing and preparing the network drives for these students to ensure they can continue their studies at home.
Majd said he wanted to use
his skills to pay it forward
given that he was in the same
position only a few years earlier.
“I was so happy to know the
IT skills and knowledge I
learnt in my course were directly helping these students
get online to continue their
learning.
“Coming from a background
where I couldn’t go to school
and have learning resources
at my fingertips, helping
these students get online

made me realise how far I
have come in my education
and that TAFE NSW unlocked
my potential,” Majd said.
Among the families helped
by Majd is a university student who previously had to
complete his assignments
using his mobile phone, and
a family of five children who
had one computer to access
schooling between them.
According to data by Infoxchange there is still more
than 2.5 million Australians
who aren’t online. With increasing demand placed on
the IT industry during COVID19 as many people shift to
remote working, there has
never been a more important
time to study an IT related
course. There were around
33,000 new jobs created in
networking and programming in the last three years
alone.1
MYAN NSW Youth Programs
coordinator, Hannah Lai,
said Majd had been a crucial
IT support to their organisation.
“Majed’s IT expertise has
been crucial for newly arrived young people to feel
more included and connect-

ed through technology. As a
state body representing the
rights and interests of young
people from refugee and migrant backgrounds, MYAN
NSW continues to advocate
for the digital inclusion of
all young people, no matter
their backgrounds,”
TAFE NSW Head Teacher
of Information and Commu-

nications Technology, Phillip Lennon, said it was rewarding to see Majd use his
skillset to impact so many
people.
“Majd is a shining example
that the practical skills students learn at TAFE NSW
can have rippling impacts on
the wider community as students use their knowledge to

better the lives of others,” Mr
Lennon said.
If you are ready to enrol in a
TAFE NSW IT course in Semester 2, visit www.tafensw.
com.au or call 131 601.
Media contact: Jessica Cortis, TAFE NSW Media and
Communications Business
Partner, mobile:
0456 170 211.

DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography Drummers
جلميع
حاجاتكم

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

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
 ساعة يوميا24  على24 نعمل

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

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

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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