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الكونغرس يدعو إىل الوقوف بوجه مساعي إيران والصني يف لبنان ..هيل :ىّول زمن تقديم املساعدات من دون شفافية وحماسبة وانهاء الفساد املستشري

الـحريري ي ُـجهز ورقـة إصـالحية ..و«الـتيار» يـشرتط اعـتذاره مـن باسـيل:

لـسنا مـتلهفني للدخـول فـي الـحكومة ..نـريد وزارة فاعـلة تـؤدي دورها

احلراك السياسي يف لبنان
مازال يتنقل بني احلكومة
وحكم احملكمة الدولية،
الرئيس سعد احلريري
يدعو حزب اهلل للتضحية
بتسليم احملكوم عليه
سليم عياش اىل احملكمة
الدولية كخطوة مسهلة ملا
بعدها ،ويدعمه يف هذا
رئيس القوات اللبنانية
مسري جعجع ،يف حني
يتجاهل حزب اهلل ما يطالب
به ،فيما الرئيس ميشال
عون ال يرى منح احلريري
«شيكا على بياض» يف
موضوع تشكيل احلكومة،
وأكثر من ذلك فإن

مستشاره الرئاسي بيار
رفول يشرتط على احلريري
االعتذار من جربان باسيل!
احلريري الذي تواصل امس
االول مع مساعد وزير
اخلارجية الروسية ميخائيل
بوغدانوف يعكف يف هذا
الوقت على اعداد ورقة
اصالحية تبدو مستوحاة من
مبادرة الرئيس الفرنسي
اميانويل ماكرون اليت
تشري اىل حكومة «مهمة
حمددة» ،ما جيعل توقيت
بدء االستشارات النيابية
امللزمة مرتبطا مبدى قابلية
هذه الورقة للتسويق على
مستوى خمتلف األطراف.

ظواهر األمور ،حتى اليوم،
وبناء على االجتماع األخري

بني الرئيس ميشال عون

التتمة على الصفحة 21

أوروبا تـعارض «سـناب بـاك»..
وبومبيو :تدعمون نظام إيران
التفاصيل على الصفحة 21

ترامب :أتوقع انضمام السعودية إىل
اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي
التفاصيل على الصفحة 21

هيل والسفرية األمريكية دوروثي شيا يف مرفأ بريوت بعد االنفجار (رويرتز)

ماكرون :قوى أجنبية تتدخل يف
ليبيا وتنتهك حظر السالح
التفاصيل على الصفحة 21

We are open.
Helping you stay connected
with family during these
tough times.
Call the team at Telstra Store Wetherill Park
to find out more
02 9765 0600
Stockland Mall, Wetherill Park
Near Best & Less
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إعــالن

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Granville Centre to open its doors
Cumberland City Council is gearing up for the
opening of the Granville Centre next week.
This new $25 million centre is Council’s largest
community facility at over 2000 square metres
across two ﬂoors, and offers a vibrant meeting
place of community activity supported by the
co-location of Council services and programs.

Follow our Social Media
Channels for video updates
on Council services.
Cumberland City Council Sydney
cumberlandcitycouncil

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

The Centre includes a wide-range of resources,
like digital recording equipment and software,
photography and video equipment, along
with virtual reality and robotics capabilities.
Other spaces include a library, art gallery,
new pool entry with a café and kiosk areas,
and multi-sports courts and playgrounds.
The Granville Centre is an accessible facility
and has on-site parking.
Suitable for young and older residents, this
Centre will be one of the only places in Sydney’s
west to offer a hub for community, mentorship,
business and leisure under the one roof. I’m
excited we’re delivering this project in the heart
of Granville - an area that has been overlooked

for some time and has been in serious need of
investment and infrastructure upgrades.
I’m also excited to announce that Council is
calling for Expressions of Interest (EOI) to book
spaces at The Granville Centre for a range of
events, activities and projects from week 2 of
September. This is more than a community
centre; it’s a space for residents and the greater
community from all walks–of-life to play, learn,
mentor, innovate and inspire.
The Granville Centre is located at 1 Diamond
Avenue, Granville with bookable hours from
5am to midnight, Monday to Sunday. EOI
applications close on Wednesday 26 August
2020, 4pm.
For more information and to submit
a booking application, visit
www.cumberland.nsw.gov.au/granvillecentre
The project is jointly funded by the NSW
Government and Cumberland City Council.

رسـالة رئـيس الـبلدية سـتيف كـريـستو
. مسا ًء4  الساعة، 2020 أغسطس

.التحتية

كما يسعدني أن أعلن أن البلدية تدعو
) لحجزEOI( إىل التعبري عن االهتمام
مساحات يف مركز غرانفيل ملجموعة
من األحداث واألنشطة واملشاريع بد ًءا
. سبتمرب/من األسبوع الثاني من أيلول
 تتشارك يف تمويل املشروع حكومة.هذا أكثر من مجرد مركز مجتمعي
إنها مساحة للمقيمني واملجتمع األكرب نيو ساوث ويلز وبلدية مدينة
.من جميع نواحي الحياة للعب والتعلم كامربالند
.واإلرشاد واالبتكار واإللهام

ملزيد من املعلومات وتقديم طلب
 قم بزيارة، حجز
www.cumberland.nsw.gov.
au/granvillecentre

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

:يقع مركز غرانفيل على العنوان
1 Diamond Avenue, Granville
5 مع ساعات قابلة للحجز من الساعة
 من االثنني، صباحـًا حتى منتصف الليل
 آخر موعد لطلبات التعبري.إىل األحد
/ آب26 ) يوم األربعاءEOI( عن االهتمام

مركز غرانفيل على وشك افتتاح أبوابه

 تشمل املساحات األخرى.والروبوتات
ًا
ومدخل جديدًا
مكتبة ومعرضـًا فنيـًا
للمسبح مع مساحات املقهى والكشك
 ان مركز.ومالعب رياضات متعددة
غرانفيل هو مرفق يسهل الوصول إليه
.ويحتوي على موقف سيارات يف املوقع

تستعد بلدية مدينة كامربالند
الفتتاح مركز غرانفيل األسبوع
 الذي، هذا املركز الجديد.املقبل
 هو، مليون دوالر25 تبلغ تكلفته
أكرب مرفق مجتمعي للبلدية حيث
2000 تزيد تزيد مساحته عن
،مرت مربع موزعة على طابقني
 املناسب للمقيمني الصغار،ويوفر مكان اجتماع نابضا بالحياة وهذا املركز
 سيكون أحد األماكن،لألنشطة املجتمعية مدعومـًا باملوقع وكبار السن
 الفريدة يف غرب سيدني التي توفر.املشرتك لخدمات وبرامج البلدية
مركزًا للمجتمع واإلرشاد واألعمال
 أنا متحمس.يتضمن املركز مجموعة واسعة والرتفيه تحت سقف واحد
 مثل معدات وبرامج كوننا نقوم بتحقيق هذا املشروع يف،من املوارد
 وهي منطقة تم تجاهلها- التسجيل الرقمي ومعدات التصوير قلب غرانفيل
،والفيديو
الفوتوغرايف
إىل لبعض الوقت وكانت يف حاجة ماسة
جانب قدرات الواقع االفرتاضي إىل االستثمار وتحديث وتطوير البنية
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لــبنانيات

بري التقى كوبيتش ورشدي وعرض األوضاع العامة مع فهمي

عاين املساعدات الفرنسية يف ميدان سبق اخليل

ارسالن :األولوية هي اإللتفاف حول ما لوموان :أملس فعالية حتركنا وهناك شفافية
تبقى من السلطة الشرعية
تامة يف العمل الذي نعتربه منوذجيا

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،يف مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة،
املنسق اخلاص لألمني العام
لألمم املتحدة يف لبنان يان
كوبيتش ونائبته املنسقة
املقيمة لألمم املتحدة للشؤون
جناة
الدكتورة
االنسانية
رشدي ،وقد جرى خالل اللقاء
عرض األوضاع العامة.
بعدها التقى بري رئيس
«احلزب الدميقراطي اللبناني»
النائب طالل ارسالن الذي
قال بعد اللقاء« :نتشرف
دائما بزيارة دولة الرئيس
نبيه بري يف الظروف كافة،
وخصوصا يف الظرف احلالي
الذي مير به البلد على
املستوى الصحي ،ونطلب
أن يكون هناك إجراءات جدية
وليست فقط على ورق ،ألن
الوضع فاق التحمل مبواجهة
كورونا ،وكانت مناسبة أيضا
الستعراض األوضاع كافة بعد
أن كثرت املصائب علينا يف
البلد ما بني الوضع الصحي
والوضع اإلقتصادي ووضع
الفساد واإلصالح».
أضاف« :حنن طبعا نشد على
يد الرئيس بري ،كما نشد
على يد كل اللبنانيني من
أجل التوصل اىل برنامج عمل
إصالحي جدي ضد الفساد،
يصلح كل املوبقات اليت
حصلت يف البلد على مدى
طويلة،
وسنوات
سنوات
حيث وصلنا لوقت ندفع مثنها
بشكل كبري جدا وبأمثان باهظة
وأكرب من قدرة اللبنانيني
على التحمل .وعندما تقول
األونسكو أن أكثر من %50
من الشعب اللبناني أصبح
حتت خط الفقر ،علينا أن
نتعاطى بهذه املواضيع حبد
كبري من املسؤولية واجلدية،
ألن الدولة مل تعد تتحمل وال
البلد يتحمل».
وتابع« :األولوية اآلن بالنسبة
الينا واىل الرئيس بري هي
اإللتفاف حول السلطة الشرعية
بالبلد وما تبقى من السلطة
الشرعية اليت متثل وحدة
اللبنانيني ،وعلينا كسياسيني
وكمجتمع مدني اإللتفاف حول
بعضنا البعض لننجز شيئا
ليس لصاحل فالن أو فليتان
بالبلد ،بقدر ما هو لصاحل كل
اللبنانيني حتت سقف وحدة
اللبنانيني والقيادات اللبنانية
مبقاربة امللفات اخلطرية اليت
تواجهنا على املستويات كافة،
والوقت أصبح ضد مصلحتنا
وضد مصلحة البلد .الرهان
على الوقت أصبح مكلفا أيضا
بشكل كبري جدا ،وأصبح يضع
أعباء على اللبنانيني حنن بغنى
عنها يف هذه الظروف ،وعلينا
أن نتوحد ونقوم مبقاربة
واحدة حول احلكومة املقبلة
اليت جيب أن تتحمل مسؤولية

الرئيس بري مستقبال املنسق كوبيش والدكتورة رشدي

مواجهة الوضع اإلقتصادي
واإلجتماعي السيىء الذي
وصلنا إليه يف البلد ،فكانت
كل هذه املواضيع حمور حبث
بيننا وبني دولة الرئيس،
وكان لدينا طبعا املقاربة
نفسها والنظرة نفسها هلذا
املوضوع».
سئل :اىل أين وصلت هذه
املقاربة وهل أصبح هناك شبه
إمجاع على رئيس احلكومة؟
أجاب« :ال أستطيع أن أقول
أنه حصل اتفاق اآلن ،ولكن
أستطيع القول أن املساعي
جدية بهذا املوضوع ،واجتماع
الرئيس بري مع فخامة
رئيس اجلمهورية كان حسب
ما فهمت جيدا ،وستستمر
املشاورات بني الكتل النيابية
كافة ،واألهم وقبل أن نتفق
على الشخص ،وبغض النظر
من هو هذا الشخص ،أن
تكون احلكومة قوية وقادرة
مبواصفاتها ،ويف الوقت
ذاته أن يكون برناجمها
متفقا عليه ،فكفى رهانا على
أشخاص ،الرهان جيب أن
يكون على برنامج عمل منسق
بني احلكومة املقبلة وشكلها
وإرادتها مع اجمللس النيابي،
والرئيس بري حاضر يف هذا
املوضوع طبعا ،بعهدة ورعاية
رئيس اجلمهورية ،وعندها
ال يعود األشخاص مشكلة،
فاألشخاص يتفق عليهم،
ولكن املهم أن نضع القطار
على السكة الصحيحة ،وأن
خنرج من سياسة إرضاء فالن
أو فليتان على حساب الشعب
اللبناني وأن يكون اتفاق

واضح على برنامج عمل الكل
يلتزم به ،ووضع مهل ،فنقول
إنه خالل  3أشهر أو  6أشهر
يطبق هذا البند وهذا البند
لكي نستطيع اخلروج من هذا
املستنقع الذي وضعنا أنفسنا
به لنخرج من الدائرة املفرغة
اليت وضع فيها لبنان».
سئل :هل ملست من الرئيس
بري أن هناك حكومة قريبة
وتكليفا قريبا هو مرشحه
الرئيس سعد احلريري؟
الرئيس
«يسعى
أجاب:
بري كل جهد لتوسيع دائرة
التكليف
قبل
املشاورات
ووضع برنامج العمل الذي
سيتفق عليه مع القوى والذي
سيتفق عليه مع رئيس احلكومة
الذي سيكلف يف اطار تشاوري
عام ،والكل يلتزم املشروع
اإلصالحي ببنوده ،القصة
ليست أن حيل فالن مكان
فالن ،القصة اإللتزام بورقة
عمل ألن لبنان فعال مل يعد
يتحمل جتارب وال يتحمل أحد
أن جيرب به ،يوجد ورقة عمل،
وهذه الورقة يلتزم اجلميع بها
مسبقا وتؤلف احلكومة ويتم
التكليف بناء على هذه الورقة
واجمللس النيابي يلتزم بها،
واحلكومة مهما كان شكلها
عليها أن تلتزم بها».
وبعد الظهر عرض بري
األوضاع األمنية واإلجراءات
اليت ستقوم بها السلطات
جملابهة
املختصة
األمنية
جائحة كورونا خالل لقائه وزير
الداخلية والبلديات يف حكومة
تصريف األعمال العميد حممد
فهمي.

احلريري حبث مع بوغدانوف العالقات
الروسية اللبنانية واملساعدات

صدر عن املكتب اإلعالمي للرئيس سعد رفيق احلريري ،بيان
جاء فيه« :مت اليوم (امس االول) اتصال هاتفي بني الرئيس
سعد احلريري واملمثل اخلاص لرئيس روسيا االحتادية يف بلدان
الشرق األوسط وأفريقيا نائب وزير اخلارجية الروسي ميخائيل
بوغدانوف مت خالله ،حسب بيان صادر عن وزارة اخلارجية
الروسية ،حبث عدد من املواضيع اآلنية ،وتناول العالقات
اللبنانية الروسية ،خاصة الوضع االقتصادي واالجتماعي
املتأزم يف لبنان بعد االنفجار املدمر الذي وقع يف الرابع من
الشهر احلالي.
وقد قيم الرئيس احلريري عاليا املساعدات الروسية اليت
ساهمت مبحاوالت اإلنقاذ من الكارثة الضخمة ،ومت التأكيد من
الطرف الروسي على التضامن مع الشعب اللبناني والرتكيز
على املواقف الروسية الثابتة يف دعم سيادة واستقالل ووحدة
األراضي اللبنانية واالستقرار الداخلي يف لبنان».

زار وزير الدولة لشؤون
السياحة والفرنسيني يف
اخلارج والفرنكوفونية جان
يرافقه
لوموان،
باتيست
برونو
الفرنسي
السفري
فوشيه ،امس االول ،ميدان
سبق اخليل يف بريوت ،حيث
املساعدات
استيداع
يتم
الفرنسية من مواد طبية
وأدوية ومواد بناء ،والتقى
مع املنظمات غري احلكومية
هذه
من
تستفيد
اليت
املساعدات ،وحتدث إليهم
واىل املوزعني والعاملني
الفرنسيني يف جمال اإلغاثة،
اضافة اىل عناصر اجليش ،يف
حضور رئيس مؤسسة رينيه
معوض النائب السابق ميشال
معوض وعدد من املتطوعني
واإلعالميني وأركان السفارة.

لوموان

وحتدث لوموان ،فأوضح ان
زيارته تأتي «يف إطار متابعة
لزيارة الرئيس الفرنسي
امانويل ماكرون املتمسك
التضامن
عن
بالتعبري
الفرنسي بالكامل مع لبنان،
وقال:
وفعالية».
بقوة
«أملس فعالية حتركنا يف
املرفأ ويف املدارس ،حيث
نقوم باملساعدة يف العديد
من األشغال ،بفضل شراكاتنا
مع حنو  15هيئة من اجملتمع
املدني ومن بينها مؤسسة
رينيه معوض ،فنحن سنقوم
بواسطة هذه املؤسسة بتوزيع
عدد من احلاجات الضرورية
حلياة اللبنانيني اليومية مثل
الالزمة
واملواد
الطحني،
إلصالح املنازل».
أضاف« :ان التحدي لدينا
يكمن يف السرعة يف تقديم
املساعدة لتصل بفعالية حيث
هناك حاجة ،وكما تالحظون
هناك شفافية تامة يف العمل
الذي نعتربه منوذجيا ،وأحيي
كل الطواقم املوجودة هنا
منذ حنو مخسة عشر يوما من
عناصر الدفاع املدني ،واألمن
املدني ،ومركز األزمات،
واجلنود أيضا ألنهم يقومون
بعمل لوجيسيت ،اذ ان هذه
املواد تصل اىل املرفأ على
منت بواخر آتية من فرنسا،
اللبناني
اجليش
ويقوم
بإيصاهلا اىل هذا املكان
ليصار اىل توزيعها .وكل
عناصر هذه السلسلة تعمل
جبهد من أجل حتسني حياة
اللبنانيني الذين تأثروا بشدة
من كارثة  4آب».
وردا على سؤال حول مساعدة
فرنسا يف محاية اإلرث الثقايف
الذي تضرر ،أجاب« :زرت
اليوم عددا من املنازل الرتاثية
اليت جتسد اإلرث التارخيي
للبنان ولبريوت ،وسنعمل
على حشد املؤسسات الدولية
إلنقاذ تراث املدينة وتقديم

وزير الدولة الفرنسية لوموان والسفري فوشيه يف ميدان سباق الخيل

اإلجابات املطلوبة ،وهناك
حركة تضامن نشأت لدى
املهنيني واملتخصصني يف
النقابات ولدى املهندسني،
وحنن نشهد تضافر العديد
من اإلرادات الصاحلة ،وان
دور سفرينا يكمن يف تنسيق
كل هذه اجلهود والتأكد من
ان كل هذه املساعدات تذهب
اىل املكان املناسب».
وردا على سؤال حول اجلهات
اليت يتم التنسيق معها ،قال:
«نعمل بشكل وثيق مع اجليش
اللبناني ،الذي يتعاون من
الناحية اللوجستية مع الفرق
املوجودة هنا ،ومع كل
اجلهات ومؤسسات اجملتمع
املدني ،واعتقد أن اجلميع
متجند من أجل خري لبنان.
استجابة
مدى
وحول
املسؤولني اللبنانيني خلارطة
الطريق اليت وضعها الرئيس
ماكرون لدى زياته لبنان،
قال« :زيارتي هنا هي هلدف
إنساني ،والتأكد من ان كل
شيء يسري على ما يرام،
واألمور تتقدم ،وهذا هو واقع
احلال ،اما يف ما خيص الشق
السياسي ،فقد وجه الرئيس
ماكرون رسالة صادقة ورسالة
تضامن ،وسيزور لبنان قريبا،
وهناك أمل وترقب خبصوص
األجوبة املنتظرة من لبنان».
وختم« :ان اللبنانيني يف
فرنسا صدموا مبا حصل مثلهم
مثل كل الفرنسيني ،وهذه
الصدمة وصلت اىل مجيع احناء
فرنسا ،اىل باريس وليون

ومارسيليا وتولوز ،وذلك
لتداخل العالقات اإلنسانية
بيننا ،وهناك حنو  25ألف
فرنسي -لبناني يف لبنان،
وحنو  200ألف من اجلالية
اللبنانية يف فرنسا ،وهناك
عالقات قوية ووطيدة».

معوض

من جهته قال معوض« :أشكر
فرنسا اليت كانت أول من
وقف اىل جانب لبنان والشعب
اللبناني منذ وقوع الفاجعة،
وحنن شعرنا مبحبتها ،وحنن
حباجة اىل كل اصدقاء لبنان
ليس إلعادة اعمار بريوت
فقط ،امنا ليعيش الشعب
اللبناني بكرامة ،ومن هذا
املنطلق انا موجود بصفيت
الرئيس التنفيذي ملؤسسة
معوض ،وحنن منذ اللحظة
األوىل كنا اىل جانب الشعب
اللبناني ضمن ثالث اولويات:
مساعدة
الغذائي،
األمن
الناس طبيا ،واألهم إعادة
تأهيل هذه املنطقة اليت
متثل التعددية يف لبنان بكل
مكوناتها ،ولن ندع بريوت
متوت».
وأوضح ان «التعاون مع
السفارة الفرنسية مستمر،
واألساس يف أي تعاون هو
الشفافية ،فالناس تريد ان
تتأكد من وصول املساعدات
بشفافية بعيدا عن قنوات
الفساد ،وحنن نفتخر بأننا
أثبتنا الشفافية واملناقبية
يف العمل ،كما الوضوح
واالحرتاف».

رئيس اجمللس املاروني :حلكومة من خارج
االحزاب والتيارات السياسية

رأى رئيس اجمللس العام املاروني وديع اخلازن ،يف حديث
تلفزيوني اليوم ،أننا «أصبحنا حباجة اىل حكومة من خارج
االحزاب والتيارات السياسية كي يتمكن اجمللس النيابي
من مساءلتها وحماسبتها جبرأة وشفافية .حكومة مصغرة من
ذوي الكفاءات واخلربات والعالقات الدولية ،حكومة مستقلني
تنال ثقة اللبنانيني قبل أن تنال ثقة القيادات واالفرقاء
السياسيني ،خصوصا اننا لسنا يف حال من الرتف السياسي،
ومل يعد الوضع االقتصادي واالمنائي واالجتماعي يف البالد
حيتمل املزيد من املراوغة واالقتتال سياسيا واعالميا على
احلصص واملغامن».
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لــبنانيات

جعجع :تبني أن احملكمة غري مسيسة وأقل اإلميان تنفيذ حكمها على
الدولة مسؤولية القبض على عياش وتسليمه وإال دق آخر مسمار يف نعشها
اعترب رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ،أن
«البعض افرتض ،قبل صدور
حكم احملكمة ،أنها مسيسة،
ولكن بعد صدور حكمها
واحليثيات املوجودة يف احلكم
وطريقة التطرق اىل اجلرمية،
تبني بشكل واضح أنها غري
مسيسة ،وأنها عملت وفقا
ألقصى املعايري العلمية ،لذلك
أقل اإلميان تنفيذ حكمها»،
مشددا على أن «جرمية اغتيال
الرئيس رفيق احلريري ليست
جرمية عادية أو بسيطة ،إنها
جرمية ستحفر يف الوجدان
اجلماعي اللبناني عميقا وطويال،
لذلك تقع على الدولة ،ممثلة
هذه املرة بالسلطة اإلجرائية
أي رئيس اجلمهورية واحلكومة،
مسؤولية هائلة ،فإما تنفيذ
حكم احملكمة بالقبض على
سليم عياش وتسليمه للمحكمة
الدولية ،أو دق آخر مسمار يف
نعش هذه الدولة ،وترك ندوب
ال أدري إذا كان باإلمكان يف ما
بعد معاجلتها ،يف جسد التعايش
اللبناني  -اللبناني ،واستطرادا
يف وجود هذا الوطن بالذات».
كالم جعجع جاء يف تصريح عقب
انتهاء اجتماع تكتل «اجلمهورية
القوية» ،الذي استغرق حواىل
الساعتني وعقد برئاسته يف
املقر العام للحزب يف معراب،
يف حضور نائب رئيس احلزب
النائب جورج عدوان ،النواب
سرتيدا جعجع وبيار بو عاصي
وجورج عقيص وعماد واكيم
ووهيب قاطيشا وفادي سعد
وشوقي
حبشي
وأنطوان
الدكاش وجوزيف اسحق وماجد
إدي ابي اللمع وأنيس نصار،
الوزراء السابقني مي الشدياق
وريشار
الرياشي
وملحم
قيوجميان وجو سركيس ،أمني
سر التكتل النائب السابق
فادي كرم ،رئيس جهاز اإلعالم
والتواصل شارل جبور ،عضوي
اهليئة التنفيذية إيلي براغيد
ورجا الراسي ومستشار رئيس
احلزب سعيد مالك.
ووجه جعجع «حتية كبرية جدا
لروحي الشهيدين وسام عيد
ووسام احلسن ألن أغلبية
حيثيات احلكم الصادرة عن
احملكمة الدولية مبنية على
عملهما».
وقال« :حزب القوات اللبنانية
أيد احملكمة الدولية منذ اللحظة
األوىل ،لذلك نأخذ احلكم
الصادر منها على ما هو عليه،
بكل رحابة صدر وبكل رضى
إال أن هذا احلكم وبكل صراحة
هو كناية عن ربع حكم ليس
ألن احملكمة ال تتمتع بالكفاءة
املطلوبة أو ألن األشخاص
فيها مشكوك بأمرهم أو ألنها
مسيسة أو ألي سبب من هذا
القبيل ،إمنا انطالقا من الظروف
اليت عملت فيها هذه احملكمة.
فالسلطة اليت كانت قائمة حني
ارتكبت جرمية اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ،تالعبت
وبسرعة هائلة بعد وقوعها
مبسرح اجلرمية ،وحمت الكثري

د .سمري جعجع
من األدلة اليت كانت من املمكن
ان تكون ذات فائدة ،كما أن
نظام احملكمة وبعد التدخالت
السياسية وخصوصا من روسيا
يف جملس األمن ،أتى ضيقا
جدا ملسألة بهذا احلجم ،زد على
هذا كله أن أيا من املتهمني
سلم نفسه لتتمكن احملكمة
من استجوابه ،باإلضافة إىل
أنها مل تتمكن من التحرك ولو
قليال يف حتقيقاتها امليدانية
من أجل تبيان احلقائق على ما
هي عليه ،ونذكر مجيعا الواقعة
عندما أرسلت احملكمة فريقا من
احملققني إىل طبيبة نسائية من
أجل معرفة تفصيل بسيط ،وهو
ما إذا حضر يف إحدى التواريخ
احملددة حضر شخص معني إىل
العيادة مع زوجته أو ال ،فلم
يستطع الفريق احلصول على
هذه املعلومة البسيطة ،لذلك
قلت أن احلكم أتى ربع حكم،
انطالقا من الظروف اليت عملت
فيها احملكمة .من هذا املنطلق،
أي شيء أتى يف احلكم لعدم
كفاية الدليل ،يف حقيقة األمر
ليس كذلك ،إمنا لعدم متكني
احملكمة من مجع األدلة الالزمة
ليصبح الدليل كافيا».
أضاف« :على الرغم من كل هذه
العوامل القاهرة ،متكنت احملكمة
من تسليط الضوء على حقائق
عدة .أوال ،اغتيال الرئيس
رفيق احلريري عملية إرهابية
مت تنفيذها ألهداف سياسية،
ويف هذا اإلطار اجلميع تذكر كم
مسعنا من النظريات اخلنفشارية
يف لبنان وقتها ،حتى وصل
الدرك يف البعض إىل أن
يكادوا يقولون إنها عملية
انتحار ،إال أن حكم احملكمة
دحض كل هذه النظريات.
ثانيا ،أسقطت احملكمة كل
الفرضيات والسيناريوهات يف
ما يتعلق باخللفيات السياسية
للجرمية ،وأكدت يف املقابل
أن االغتيال جاء بسبب رغبة
رفيق احلريري بإخراج سوريا
من لبنان ،وقرار االغتيال اختذ
بعد اجتماع الربيستول الثالث
الذي شارك فيه تيار املستقبل
وطالب خبروج اجليش السوري
من لبنان .واجلدير بالذكر
ايضا على هذا الصعيد ،اتهام
الرئيس رفيق احلريري مرارا

وتكرارا ،بأنه هو من لعب
الدور األساسي يف استصدار
قرار جملس األمن رقم 1559
الذي يدعو ايضا اىل حل كل
خارج
املسلحة
امليليشيات
الدولة .ثالثا ،أكد حكم احملكمة
املسؤولية املباشرة ألحد كوادر
حزب اهلل ،سليم عياش،
يف تنفيذ االغتيال ومشاركة
عشرات من عناصر احلزب يف
التحضري ،وبطبيعة احلال ،ليس
هناك أحد من بيننا ،يعتقد ان
السيد سليم عياش قام على
نفقته اخلاصة بشراء طنني
من املتفجرات وشاحنة وجتنيد
كل هذه العناصر والشبكات
واملراقبة وكل العمل التحضريي
والتنفيذي للجرمية .وهذا ما
دفع الرئيس سعد احلريري
إىل التصريح :املطلوب اليوم
من حزب اهلل أن يضحي بعد أن
صار واضحا أن شبكات التنفيذ
من صفوفه».
وكان جعجع استهل كلمته،
بتهنئة اللبنانيني برأس السنة
اهلجرية ،قائال« :على الرغم من
كل املأساة اليت نعيشها اليوم،
أردت أن أوجه هذه التهنئة ،إذ
مهما كانت أحزاننا كبرية ،احلياة
مستمرة ،وعلينا ان نتحامل
على أنفسنا لكي نتمكن من
االستمرار وحماولة البناء قدر
اإلمكان لألجيال اليت ستأتي
من بعدنا .أمتنى أن حيل رأس
السنة يف العام املقبل علينا
مجيعا ،بظروف أفضل من خالل
عملنا وإمياننا الكبري».
وردا على سؤال عن موقف
«حزب اهلل» من احملكمة الدولية
وتسليم سليم عياش أجاب:
«حزب اهلل يعترب نفسه غري
معين بهذه احملكمة ،فيما حنن
معنيون بشكل كبري جدا بها،
وهذا املوقف تشاركنا به أكثرية
كبرية جدا من الشعب ،وبالتالي

على الناس أن حترتم بعضها
البعض .أما بالنسبة إىل تسليم
سليم عياش ،فحقنا حنن على
الدولة ،حنن مواطنون لبنانيون
ندفع هلا ضريبة ونعيش يف ظل
قوانينها ،لذلك يقع على هذه
الدولة ممثلة بالسلطة اإلجرائية،
مسؤولية تسليم سليم عياش،
ومن هونيك ورايح ،على كل
شخص أن يتحمل مسؤوليته».
وبالنسبة إىل إمكان من مل
يتحمل مسؤوليته يف حادثة
وقعت منذ أسبوعني أن يتحمل
مسؤوليته إزاء جرمية ارتكبت
منذ  15عاما ،قال« :هذا كالم
صحيح ،ولكن ليس علينا سوى
أن نطرح األمور كما هي وكما
جيب أن تكون».
ورفض الرد على سؤال عن
احلكومة العتيدة ،معتربا أن
«هذا املوضوع خارج السياق
وأفضل ترك اإلجابة عليه إىل
وقت الحق».
وعن انفجار مرفأ بريوت،
جدد التأكيد أن «ال ثقة لدينا
يف التحقيقات اليت تقوم بها
جلان حتقيق حملية ،لسبب
بسيط وهو أن الدولة متهمة
على كل مستوياتها ،فكيف
هلا أن تقوم هي بالتحقيق؟
من جهة أخرى ،لدينا كامل
الثقة بالتحقيق الدولي ،لذلك
سنعمل جاهدين للوصول إليه
وسنقوم جبمع التوقيعات على
عريضة من كل املتضررين من
هذا االنفجار ،تطالب بتحقيق
دولي ،أمامنا اليوم أكرب دليل
إىل نزاهته وشفافيته .ففي
ظل الظروف الصعبة اليت عمل
بها ،توصل إىل نتيجة وأشار لنا
إىل الطريق ،أما إذا ما أرادت
الدولة سلوك هذه الطرق فهذه
أصبحت مسؤولية الدولة».
وعما إذا كان يستبشر خريا من
عودة الرئيس الفرنسي اميانويل
ماكرون يف األول من أيلول إىل
لبنان ،قال« :الرئيس ماكرون
يعمل جاهدا ملساعدة لبنان.
أما إذا كان هذا اجلهد سيعود
علينا باخلري أو ال ،فهذه املسألة
مرتبطة بالشباب يف السلطة
عندنا ،يف حال جتاوبوا معه
أو ال ،فإذا بقوا على ما نراهم
اليوم ،كل واحد بعدو مبوال،
وهذا الذي يريد إرجاع الرئيس
سعد احلريري واآلخر ال يريد
وهذا حيتسب مكتسباته واآلخر
أيضا ،فماذا بإمكان الرئيس
ماكرون أن يفعل؟»
وأيد جعجع موقف البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي الذي قال:
«ال حكومة إنقاذ من دون
منقذين».

وديع عقل جيدد حتديه للقاضي عويدات!

غرد عضو اجمللس السياسي يف التيار الوطين احلر احملامي وديع
ً
مرة جديدة أحتدى القاضي غسان عويدات نشر
عقل قائ ًال »:
حمضر حتقيق أمن الدولة (قبل شهرين من اإلنفجار)! احلقيقة حق
لكل أهالي الشهداء الذين ُقتلوا يف #بريوت واجلرحى واملنكوبني.
احلقيقة يف حمضر أمن الدولة بإشارة غسان عويدات .من حذر؟
نريد احلقيقة ...احلقيقة
من أمر؟ من نفذ؟ ومن مل يفعل شيء؟
ُ
ل #لبنان»

املكتب االعالمي لوزير الصحة أصدر
تعليمات لتطبيق التعبئة العامة ملواجهة
التحدي الوبائي اخلطري

الوزير حسن

صدر عن املكتب اإلعالمي
لوزير الصحة العامة الدكتور
محد حسن البيان االتي« :عمال
العامة
التعبئة
مبقتضيات
وحبال الطوارئ ووفق توصيات
اللجنة العلمية الطبية ومتابعة
لواقع التفشي الوبائي ،يطلب
اإللتزام بالتالي:
أوال  -على مجيع األطباء
املراقبني للوزارة والكوادر
الطبية االمتناع عن إدخال احلاالت
الباردة اىل املستشفيات ملدة
 15يوما وحصرها باحلاالت
الطارئة ،والعمل على إفراغ
أسرة املستشفيات من احلاالت
املتماثلة للشفاء واليت ال
تستوجب البقاء فيها ،حفاظا
على صحة املرضى والطاقم
الطيب من انتشار العدوى.
ثانيا  -يطلب من املستشفيات
احلكومية واخلاصة اليت ترتدد
يف استقبال حاالت مشتبه

بإصابتها بكورونا أو مشخصة ان
تنخرط بواجبها الوطين والصحي
اإلنساني يف ظل تفشي الوباء
ووفقا لنص العقود املربمة
وأنظمة حالة الطوارئ املرعية
اإلجراء.

ثالثا  -على مجيع املراقبني
الصحيني يف مالك وزارة
الصحة االنضمام لفريق الرتصد
الوبائي وتتبع احلاالت عرب
مديرية الوقاية الصحية وفقا
لتعليمات الرؤساء املباشرين
وأطباء األقضية.
رابعا  -يطلب من مواطنينا
الكرام إبداء أقصى درجات
التعاون والتزام أماكن إقامتهم
ما أمكن للحد من عدد اإلصابات
واحملافظة على صحتهم وصحة
أسرهم وتطبيق السلوك الوقائي
الفردي واجملتمعي للتمكن من
مواجهة هذا التحدي الوبائي
اخلطري».

أبو شرف عاين األضرار يف مستشفى
الوردية :على الدولة حتمل مسؤولياتها
جتاه املستشفيات املتضررة
زار نقيب أطباء لبنان يف
بريوت الربوفسور شرف أبو
شرف ،قبل ظهر امس االول،
مستشفى سيدة الوردية يف
اجلميزة ،حيث استقبلته رئيسة
املستشفى األخت نيكوال عقيقي
وعدد من األطباء واالداريني،
واطلع على االضرار اجلسيمة
اليت حلقت به ووضعته خارج
اخلدمة نهائيا ،إضافة إىل
استشهاد ممرضة من طاقمه
الطيب.
ويف ختام زيارته اليت تأتي
يف اطار اجلولة اليت يقوم بها
على املستشفيات املتضررة
من كارثة انفجار مرفأ بريوت،
لفت أبو شرف إىل أن «تأهيل
هذا املستشفى تطلب 15
سنة عمل ضاعت خالل ثوان،
وهو اليوم يف حاجة ماسة
وسريعة إىل املساعدات املالية

والتجهيزات واملعدات الطبية
ليعاود نشاطه وحيافظ على
املوظفني والعاملني فيه ،علما
أنه مل يسرح أحد منهم .ويعمل
اجلميع مثل خلية حنل لتنظيف
املستشفى من الركام والزجاج
املتناثر».
وذكر أن «املسح األولي قدر
اخلسائر واألضرار مبا ال يقل عن
 10ماليني دوالر ،ومل يتقدم
أحد حتى اآلن للمساعدة يف
اعادة الرتميم».
ووعد «بتأمني الدعم عرب
االتصال باملنظمات الدولية
واهليئات املاحنة» ،آمال من
مسؤولياتها
«حتمل
الدولة
املستشفى
هذا
ومساعدة
األخرى
املستشفيات
وكل
املتضررة ،كي ال يهاجر األطباء
واملمرضات ،وكي يعود لبنان
مركز الشرق األوسط الطيب».
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لـبنانيات

قبالن للسياسيني يف رسالة اهلجرة وعاشوراء:
املفيت عسريان :للرتفع عن اإلنقسامات ملواجهة
للتنازل ملصلحة الوطن والشعب املنكوب وتشكيل
األخطار الداهمة
حكومة وطنية جامعة قادرة على انقاذ لبنان
وصف رئيس اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى اإلمام الشيخ
عبد األمري قبالن ،انفجار مرفأ
بريوت بأنه «كارثة إنسانية
أدخلت احلزن والسواد إىل كل
اللبنانيني املطالبني أكثر من أي
وقت مضى بالعمل يدا واحدة
لقيام الدولة العادلة اليت ال
تعرف الفساد والظلم واإلهمال»،
مطالبا القضاء باخلروج «بنتائج
واضحة وأحكام مربمة حتدد
املسؤولني واملتسببني بهذه
القصاص
لينالوا
الفاجعة،
الذي يستحقونه على جرميتهم
النكراء».
وطالب السياسيني بـ «أن
يتعظوا مما جرى ويتنازلوا
وشعبهم
وطنهم
ملصلحة
املنكوب منذ زمن بفعل الفساد
واهلدر وسياسة احملاصصات
ونهب املال العام» ،وأن
يتفقوا «على تشكيل حكومة
وطنية جامعة وقادرة على انقاذ
لبنان من االنهيار االقتصادي
والرتدي املعيشي وحتقيق
االستقرار السياسي وجتنيب
وطننا االنزالق يف مستنقع
الفنت».
جاء ذلك يف رسالة اهلجرة
وعاشوراء هلذا العام ،واليت
استهلها بالقول« :نستعيد
مع اطاللة شهر حمرم احلرام
ذكرى هجرة رسول اهلل (ص)
إىل املدينة اليت شكلت حمطة
إلحقاق احلق وجتسيد اإلميان
فعل تضحية ،حيث قدم فيها
االمام علي بن ابي طالب (ع)
أروع منوذج للفداء حني بات
يف فراش رسول اهلل (ص)،
مقتديا بالنيب الكريم الذي حتمل
يف هجرته ودعوته املشقات
والصعاب واألذى يف سبيل
اعالء كلمة اهلل».
أضاف« :ويف شهر حمرم ،كانت
هجرة احلسني (ع) إىل العراق
كهجرة النيب إىل املدينة ،فالنيب
هاجر لنشر الدين وحفظ تعاليمه،
واحلسني هاجر إلصالح أمة جده
ولتحصني الدعوة ومحايتها من
الفساد والبغي ،فاستشهد يف
سبيل حفظ رسالة رسول اهلل
(ص) من االحنراف ،وبذاك
استكمل احلسني (ع) رسالة
جده رسول اهلل (ص) ،فكانت
نهضة احلسني جتسيدا لقول
رسول اهلل :حسني مين وأنا
من حسني ،أحب اهلل من أحب
حسينا .فاإلسالم حممدي الوجود
وعلوي احلفظ وحسيين البقاء،
وهو بقي نقيا متينا مبنأى عن
التحريف بفعل تضحيات أهل
بيت النبوة الذين كان لسان
حال كل منهم يف امللمات« :إن
مل يكن غضب منك علي يا رب،
فال أبالي».
وتابع« :وإذ يعز علينا هذا العام
أن ال نقيم جمالس العزاء العامة
واالقتصار على وسائل االعالم
والتواصل االجتماعي ،يف ظل
تفشي جائحة كورونا اليت عطلت
احتشاد املؤمنني إلقامة جمالس
احلب والوالء لسيد الشهداء،

فإننا نشدد على ضرورة التزام
التوجيهات واالرشادات الطبية
االحتياطات
أقصى
واختاذ
والتدابري الدقيقة اليت حتول
دون تفشي الفريوس ،وندعو
املؤمنني إىل إحياء اجملالس عن
بعد وعدم التجمع واالحتشاد
وإظهار احلزن من خالل نشر
الرايات احلسينية واالتشاح
بالسواد».
واستطرد« :إننا حباجة اليوم
إىل وقفة حسينية تتضافر فيها
كل اجلهود العربية واإلسالمية
الرساءالعدل ،فينصف قادة
شعوبهم
االسالمي
العامل
ويلتزموا العدالة نهجا للحكم ،مما
يستدعي أن يبذلوا اجلهد إلعادة
الوئام بني الدول االسالمية من
خالل احلوار والتشاور ،فيقفوا مع
شعب لبنان يف نكبته ،ويوقفوا
احلروب يف اليمن وليبيا،
ويتعاطوا مع قضايا األمة من
منظار الثورة احلسينية الرافضة
للظلم والطغيان ،وهذا ما حيتم
على زعماء العرب واملسلمني
التعامل مع االحتالل اإلسرائيلي
بوصفه احتالال ألرض عربية
إسالمية ينبغي العمل لتحريرها،
مما يستدعي أن ينتصروا للحق
يف فلسطني ويدعموا شعبها
يف مقاومته وتصديه لغطرسة
االحتالل وعدوانه ،فال يبيعوا
دينهم بدنيا غريهم بالرضوخ
ملا يسمى صفقة العصر اليت
نعتربها مشروع نكبة جديدة لألمة
االسالمية تفضي إىل تصفية
القضية الفلسطينية اليت نعتربها
قضية مقدسة والتخلي عنها
خيانة لالمة وعمال حمرما وباطال
ينايف القيم االنسانية والتعاليم
الدينية.
وحنن نستنكر بشدة كل أشكال

التطبيع مع الكيان الصهيوني،
فإننا نسأل عن املصلحة املتوخى
حتقيقها يف عقد اتفاقيات مع
عدو غاصب وعنصري ،حيرم
التطبيع معه شرعا ،وندعو إىل
التضامن العربي واإلسالمي
يف مواجهة العدو الصهيوني،
ونشدد على ضرورة التمسك
بوحدتنا الوطنية املرتكزة على
حتصني مراكز القوة يف وطننا
من خالل دعم جيشنا الوطين
والتشبث بقوة باملعادلة اليت
محت لبنان وحررت أرضه».

وناشد اللبنانيني «أن يكونوا
متكافلني،
متحابني
أخوة
حبفظهم
وطنهم
فيحفظوا
لبعضهم البعض ،فما حصل
يف بريوت كارثة إنسانية
أدخلت احلزن والسواد إىل كل
اللبنانيني املطالبني أكثر من أي
وقت مضى بالعمل يدا واحدة
لقيام الدولة العادلة اليت ال
تعرف الفساد والظلم واإلهمال،
وحنن ننتظر أن خيرج القضاء
بنتائج واضحة وأحكام مربمة
حتدد املسؤولني واملتسببني
بهذه الفاجعة ،لينالوا القصاص
الذي يستحقونه على جرميتهم
النكراء ،ونعترب أن استعادة
ثقة املواطنني بالدولة تبدأ من
القضاء العادل املطالب بشدة
أن يثبت جدارته وكفاءاته
ونزاهته بكشف كل املالبسات
اليت سببت الكارثة وحتديد
املسؤوليات واالرتكابات ،إذ
نعول عليه يف قيامة لبنان
املعافى واملستقر».
وختم مطالبا السياسيني ب»أن
يتعظوا مما جرى ويتنازلوا
وشعبهم
وطنهم
ملصلحة
املنكوب منذ زمن بفعل الفساد
واهلدر وسياسة احملاصصات
ونهب املال العام ،حتى حصلت
الكارثة لرتاكم من معاناة
هذا الشعب املفجوع باملآسي
والنكبات ،وعليهم ان يتفقوا
على تشكيل حكومة وطنية جامعة
وقادرة على انقاذ لبنان من
االنهيار االقتصادي والرتدي
املعيشي وحتقيق االستقرار
وطننا
وجتنيب
السياسي
االنزالق يف مستنقع الفنت».

وزير اخلارجية حبث مع لوموان يف
املساعدات الفرنسية والتجديد لليونيفيل

استقبل وزير اخلارجية واملغرتبني
يف حكومة تصريف االعمال شربل
وهبة وزير الدولة املسؤول عن
السياحة والفرنسيني املقيمني
يف اخلارج والفرنكوفونية يف
وزارة اخلارجية الفرنسية جان-
باتيست لوموان ،وتناول البحث
املساعدات االنسانية الفرنسية
للشعب
توفريها
وأهمية
اللبناني ،اليت تشكل أساسا
لزيارته لبنان.
وحبث اجلانبان يف املستجدات
يف املنطقة ،وتبادال اآلراء يف
املواضيع السياسية ،السيما
املشاورات يف نيويورك بشأن

الطوارىء
لقوات
التجديد
الدولية العاملة يف جنوب لبنان
«اليونيفيل».
وكان لوموان قد جال يف قصر
بسرتس ،متفقدا األضرار اليت
نتجت عن انفجار املرفأ.

دعا مفيت صيدا والزهراني
اجلعفري الشيخ حممد عسريان
«مجيع اللبنانيني» اىل «تعزيز
التعاون والرتفع عن االنقسامات
لصون املصلحة الوطنية ملواجهة
األخطار الداهمة».
ويف كلمة وجهها مبناسبة ذكرى
اهلجرة النبوية الشريفة وذكرى
عاشوراء ،شدد على «وجوب
املساءلة ملعرفة من أوصل
البالد اىل هذا االنهيار املخيف
واخلطري» ،وأكد على ضرورة
«حماسبة كل متورط يف تفجري
مرفأ بريوت».
وجاء يف كلمة عسريان« :يف كل
يوم يطالعنا األمريكي بأمر جيود
من خالله على اسرائيل من جيب

العرب وأرضهم ومصاحلهم.
باألمس القريب كانت صفقة
القرن ،وباحلقيقة هي صفقة
تصفية القضية الفلسطينية
وحقوق الشعب الفلسطيين،
هذه الصفقة اليت تهدف إللغاء
حق العودة وضم الضفة اىل
دولة االحتالل وتوطني الشعب
الفلسطيين حيث هو ،هذه
الصفقة املشؤومة ما كانت
لتوجد أو جيرؤ االسرائيلي
وراعيه األمريكي على اإلعداد هلا
لوال التخاذل والتهاون العربي
املستمر منذ نكبة  .1948وهذا
اعالن القدس عاصمة للدولة
الصهيونية مل يواجه بالتصدي
إلسرائيل
الرادع
والفعل

مكافأة الضابط الذي أوقف زياد عيتاني

أصدر رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون يوم  14آب مرسومًا
منح فيه قدمًا استثنائيًا لرتقية
أربعة ضباط من املديرية العامة
ألمن الدولة ،بينهم املالزم أول
فراس عويدات ،الذي سبق أن
توىل التحقيق يف قضية املمثل
املسرحي زياد عيتاني .هذا
التحقيق انتهى بفضيحة كربى
التسبب يف سجن عيتاني
بعد
ّ
ظلمًا ألكثر من  100يوم ،بعدما
ُل ِّفقت له تهمة التعامل مع العدو
اإلسرائيلي .وحصل عويدات
على ِق َدم استثنائي مدته عام
واحد ،ما يعين أنه ميكن إدراج
امسه على جدول الرتقية ،قبل
عام من موعد استحقاق ذلك.
ومع عويدات ،حصل كل من
النقيب فضل عباس والنقيب
فادي شبيب واملالزم أول
جوزف ملكي على قدم استثنائي
مدته  6أشهر .وصدر املرسوم
بناء على اقرتاح رئيس احلكومة
ً
حسان دياب ،املبين على اقرتاح
جملس قيادة املديرية العام
ألمن الدولة املؤلف من املدير

العام اللواء طوني صليبا ونائبه
ويعد ِ
القدم
العميد مسري ّ
سنانُ .
االستثنائي أكرب مكافأة ميكن أن
حيصل عليها أي ضابط يف أي
مؤسسة أمنية وعسكرية ،لكونها
متنحه عمليًا ترقية استثنائية
قبل أوانها ،حبسب ما كشفت
صحيفة «األخبار».
ويف التربير الذي سيق يف
املرسوم ملكافأة الضباط أن
ك ًال منهم هو «ضابط نشيط
وجمتهد وانضباطي ،أظهر مرارًا
شجاعة فائقة وبراعة خارقة
يف استثمار املوارد احملدودة
ّ
فتمكن من
املوضوعة بتصرفه،
بناء وتفعيل شبكات استعالمية
والقيام مبداهمات ضمن نطاق
أدت إىل توقيف
عمله اإلقليمي ّ
جبرم
وجمموعات
أشخاص
التخطيط للقيام بأعمال إجرامية
وإرهابية خمتلفة ،جمازفًا حبياته
ومظهرًا جرأة وأداء مميزين يف
التقدير».
ويف الصورة أعاله مرسوم
ترقية الضباط األربعة الذي
حصلت عليه قناة «اجلديد»

وامريكا والدول الداعمة هلا ،ال
بل كانت هذه االجراءات مقدمة
ملا اعلنت عنه دولة اإلمارات
وغريها من العمالة والتعامل مع
العدو الصهيوني .هذه األمور
وغريها ال ميكن ان نواجهها اال
بالوحدة الوطنية بني املسلمني
الوحدة
ألن
واملسيحيني،
الوطنية هي املدماك األساس
يف املواجهة ملا متثله فلسطني
للمسلمني واملسيحيني على
السواء».
وأضاف« :ان ما حصل يف
بريوت من تفجري ،أضر بكل
اللبنانيني.
وجبميع
لبنان،
وال بد ان اليد العابثة هي
يد اسرائيلية ،او متعاونة مع
اسرائيل ،من اجل إفساد لبنان
وإرهاقه بأعباء ثقيلة ،ليكون يف
عداد الدول املتسولة لريضى
باهلوان والتوطني واملصاحلة.
لكننا نقول ان الشعب اللبناني
شعب قوي يضمد جراحه
ويتجاوز ازماته ويبقى ضمن
لبنان الواحد إلعادة اعماره،
رافضا كل التجاذبات اخلارجية
من توطني وغريه .واننا ندعو
مجيع اللبنانيني لتعزيز التعاون
والرتفع عن االنقسامات لصون
ملواجهة
الوطنية
املصلحة
األخطار الداهمة» .وتابع« :متر
البالد بأزمة اقتصادية واجتماعية
ووباء كبري وما ينجم عن هذا
من اضطرابات تعم البالد ،ومن
تدهور املال العام ،لذلك جيب
احملاسبة واملساءلة من قبل
األجهزة الرقابية والقضائية
ملعرفة من أوصل البالد اىل هذا
االنهيار املخيف واخلطري .نشكر
اهلل ان ما حصل مل يهدد السلم
األهلي واالستقرار ،مع إصرارنا
على حماسبة كل متورط يف هذا
التفجري العاصف الذي أسقط
الكثري من الضحايا وأحدث دمارا
كبريا كاد ان يؤدي اىل فتنة
عمياء».
وقال« :يبقى لبنان بلد العيش
األهلي
والسلم
املشرتك
واحملبة،
الوطنية
والوحدة
وخاصة اننا على ابواب السنة
اهلجرية املباركة ألن اهلجرة
خلامت األنبياء اىل يثرب مل تكن
اال طلبا للحرية وللسلم والسالم
الروحي ،فسلمنا األهلي مطلوب
منا يف ذكرى اهلجرة النبوية
املباركة ،هذه اهلجرة اليت عم
العامل نفعها تقرتن بتضحية سيد
الشهداء احلسني بن علي الذي
ضحى بالغالي والنفيس ،ضحى
بكل شيء من اجل اعالء كلمة
احلق ليعيش اإلنسان باحلرية،
ليعيش االنسان بسالم».
وختم عسريان« :ندعو اىل إقامة
جمالس عاشوراء ،لكن علينا ان
حنرتس من الوباء ،وعلينا ان
نأخذ اإلجراءات االحرتازية كافة،
ليبقى الوباء بعيدا .نرجو اهلل
تبارك وتعاىل ان يرفع البالء
والوباء عن مجيع اللبنايني
وعن مجيع البالد بربكة جمالس
عاشوراء ،فإن الدعاء يدفع
البالء ،فكيف اذا كان الدعاء يف
ذكرى عظيمة ،ذكرى احلسني
عليه السالم .كل عام وانتم
خبري».
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لـبنانيات

منسق لقاء األحزاب يف طرابلس :ملعاملة املتسبب يف قرار احملكمة الدوليّة إبطال للفتنة واندراج يف تسوية
انفجار مرفأ بريوت كمجرم حقيقي ينال أشد العقوبات
حتمي لبنان من التم ّدد النيوعثمان ّي املقيت

علق منسق لقاء االحزاب والقوى
الوطنية يف طرابلس عبداهلل
خالد ،على انفجار مرفأ بريوت
بالقول« :حيتاج املرء للكثري
من اهلدوء والروية للحديث عن
زلزال كبري كاد يقضي على ست
الدنيا بريوت ،تاركا وراءه آالف
الضحايا من شهداء ومفقودين
وجرحى ودمار أوقع خسائر
مبليارات الدوالرات ومئات آالف
املشردين.
وأضاف« :بداية ال بد من
اإلشارة اىل األسباب اليت أدت
إىل اإلنفجار ،وسرعان ما نعي
انه يفرتض بنا أن نبدأ احلديث
عن السفينة اليت نقلت املواد
املتفجرة واليت تشكل حبد ذاتها
لغزا كبريا مل يتم التعامل معه
باحلرفية املطلوبة خصوصا وأن
األخبار املتداولة تشري إىل أنها
انطلقت من جورجيا لتصل إىل
موزانبيق فكيف وصلت إىل تركيا
حيث مت تغيري طاقمها بالكامل ثم
وصلت إىل طرابلس واستأنفت
طريقها إىل بريوت حبجة حتميل
بضائع أخرى ليتم اكتشاف أن
محولتها ال تسمح حبمل املزيد من
البضائع».
وتابع« :األمر اآلخر هو طبيعة
املواد اليت محلتها السفينة وهي
نيرتات األمونيوم اليت تستخدم
بنسب مئوية حمددة ليصلح
استخدامها كأمسدة يف الزراعة
وبعدد من املتفجرات باالضافة
اىل دورها التفجريي .وكيف يتم
التعامل بإستهتار وعدم مسؤولية
مع كمية من املتفجرات تكاد
تصل إىل ثالثة آالف طن دون
إبالغ وزارة الدفاع وقيادة اجليش
بهذا األمر إلختاذ اإلجراء املطلوب
يف مثل تلك احلاالت ويف الوقت
املناسب؟
كيف ميكن أن ال يتم الرتكيز على
أهمية وضرورة التوقف مطوال مع
صاحب السفينة وقبطانها ملعرفة
األسباب احلقيقية للتلكؤ يف دفع
املستحقات املطلوبة للخزينة اليت
ال تتجاوز  100الف دوالر ليتم
بعد ذلك حجز بضاعة تقدر مباليني
الدوالرات وحجز طاقم الباخرة
واإلفراج عنه بعد أن صودرت
البضاعة ووضعت بشكل عشوائي
ودون اختاذ اإلجراءات اإلحتياطية
لكيفية التعامل مع متفجرات ميكن
أن تشكل قنبلة موقوتة تهدد أمن
املرفأ واملناطق اجملاورة له حبيث
يصبح اهلم بيع البضاعة لشخص
حمدد دون إبالغ قيادة اجليش مبا
حصل والذي يهدد األمن الوطين
يف البالد؟»
وتابع« :لقد أصبح واضحا أن
القسم األكرب من املواد املتفجرة
قد سرق وقد مت بيعه األمر الذي
خفف وطأة اإلنفجار وإال لكان
اإلنفجار بتداعياته الكارثية أكرب
بكثري مما حصل األمر الذي جعلنا
نكتشف ميزة للفساد والفاسدين
اليت يفرتض أن نثين عليها
لدورهم غري املسبوق .ورغم أنين
أدرك حجم الفساد يف أجهزة
الدولة ومؤسساتها الذي يتسم
دائما باإلهمال والبريوقراطية
وتضارب الصالحيات ،إال أنه مل
يعد جائزا عدم طرح السؤال عما
إذا كان ما حصل يف املرفأ هو
جمرد إهمال أو عمل مدبر علما
أنه يف احلالتني يفرتض أن
يعامل الفاسد واملهمل كمجرم
حقيقي حبيث ينال أشد العقوبات
مع التشديد على أن تطال

العقوبة الرؤوس الكبرية قبل
الصغرية احرتاما لدماء الشهداء
واملفقودين واجلرحى واليت جيب
أن ال تذهب هدرا إضافة إىل
الدمار الكبري الذي حل باملرفأ
واملناطق اجملاورة له».
وختم« :لعل املدخل الطبيعي
ملعرفة ما جرى وجيري وسيجري
يكمن بداية يف الرتكيز على
حل إشكالية خط سري السفينة
والتوقف عند تغاضي اصحاب
البضاعة عن املطالبة بها مع ما
تعنيه من تكبدهم خسائر كبرية قد
يكون من الصعب التغاضي عنها

إال إذا كانت األمساء اليت ذكرت
هي جمرد ستار ألشخاص آخرين
كانوا يريدون وصول البضاعة
إىل لبنان ليتم استخدامها بعد
ذلك يف مناطق أخرى .والواقع
أن اإلجابة عن تلك األسئلة
ترسم خطة الطريق املطلوبة لبناء
مستقبل جديد للبنان ال مكان
فيه للفساد واملفسدين يؤدي
إىل بناء دولة قوية عادلة تشدد
على املواطنة وتبتعد عن أوهام
استعادة ماض وىل ولن يعود...
أما موضوع اإلنفجار فيحتاج إىل
حديث آخر».

أمحد احلريري :ما هي الصفقة
اليت جرت بني أمريكا وحزب اهلل؟
اعلن السيد أمحد احلريري يف
تصريح لتلفزيون اجلديد :ان
السفري ديفيد هيل قال إنه
ال مشكلة بالتعامل مع حكومة
فيها «حزب اهلل» وهنا نتساءل
ما هي الصفقة اليت جرت بني
أمريكا واحلزب؟
وقال ان سعد احلريري ليس
مهرو ً
ال لرئاسة احلكومة املقبلة
وهو يراقب األوضاع السياسية
واضاف قائال «بدنا نشوف اذا
سليم عياش عايش الن كل
املتهمني ُأ ِ
نتحروا ..وانقتلوا»
ورأى أمحد احلريري انه إذا مل

يسلم حزب اهلل املدان سليم
عياش فإن األمم املتحدة اليت
أنشأت احملكمة سوف تتخذ
خطواتها مع جملس األمن
وتابع يقول «ان رفيق احلريري
كان يشرتي عمره عندما كان
يدفع املال للسوريني».
وقال :بعد أن قدم السيد حسن
نصر اهلل العزاء لنا باستشهاد
رفيق احلريري عرض علينا
املساعدة يف معرفة احلقيقة
ومن وقتها مل يفعل أي شيء
وال أصدق أن حزب اهلل ال يعرف
حقيقة ما جرى

حزب الوطنيني األحرار :حكم احملكمة
الدولية يدين يف طياته حزب اهلل

رأى اجمللس األعلى ل»حزب
يف
األحرار»،
الوطنيني
بيان بعد إجتماعه األسبوعي
الذي عقده إلكرتونيا برئاسة
رئيس احلزب النائب السابق
دوري مشعون ،أن «حكم
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان
القاضي بإدانة قيادي عسكري
يف حزب اهلل يف تنفيذ تفجري
 14شباط  ،2005يدين يف
طياته حزب اهلل ويلزمه تسليم
اجلاني للقضاء املختص .كما
يوجب على الدولة اللبنانية
وسلطاتها ،إذا وجدت ،إلقاء
القبض على اجلاني إلحقاق
العدالة واستكمال التحقيق
لكشف اآلمرين واملخططني
واملتعاونني الرتكاب هذه
اجملزرة الكربى».
أضاف« :إن هذا احلكم ينفي
مقولة أن سالح حزب اهلل هو
سالح مقاومة ضد إسرائيل،
فها هو يستعمل ملمارسة
إرهاب وإجرام غري مسبوقني
يف الداخل اللبناني ،وهو
سالح مرتبط مبصاحل دول
وحماور إقليمية ،وجب إنهاؤه
وتسليمه لألجهزة الشرعية
اللبنانية».
واعترب أن «فساد املنظومة
احلاكمة وإمعانها يف ممارسة
حماصصة بغيضة ،بعد ما سببته
من مآس ونكبات وإذالل حبق
حيتمان
اللبناني،
الشعب
وحماسبتها
فورا
سقوطها
وإعادة إنتاج سلطة فاعلة
بدءا حبكومة انقاذ حيادية من
اختصاصيني مستقلني مع

صالحيات تشريعية إستثنائية،
تقر قانونا إنتخابيا جديدا
وعصريا جترى على أساسه
إنتخابات نيابية مبكرة».
وتابع« :ان ما حيفظ لبنان
ويعزز صمود أهله يف أرضه،
هو «حياد لبنان» الذي نادى
به حزب الوطنيني األحرار منذ
تأسيسه .وعليه ،فإن احلزب
يثمن كثريا املذكرة اليت
أصدرها البطريرك (املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس)
الراعي« ،مذكرة لبنان واحلياد
الناشط» ،ويطالب اجملتمعني
العربي والدولي بدعم ما ورد
يف املذكرة البطريركية وتنفيذ
مندرجات القرارات الدولية
املرتبطة بتحقيق سيادة لبنان
وسالمة أراضيه ،ووقف تدخل
بعض الدول يف شؤونه وزرعها
الفنت فيه ووقف تسليح
عمالئها وميليشياتهم».
ورأى أن «ما يزيد من أمل
اللبنانيني ،بعد النكبة -الفاجعة
إثر تفجري مرفأ بريوت ،هو ال
مباالة أهل السلطة مبصريهم
وغيابهم وغيبوبتهم وتنصلهم
من تبعات مسؤولياتهم .إن
حزب الوطنيني األحرار يكرر
طلبه قيام جلنة حتقيق دولية
ملعرفة حقيقة االنفجار وأسبابه
وحتديد املسببني حملاسبتهم».
وختم« :محى اهلل لبنان وأهله،
وأعاد هلم سالما وطمأنينة
وازدهارا وأعيادا مباركة .مع
التمنيات للمسلمني يف لبنان
والعامل بعيد رأس سنة هجرية
سعيد».

جورج عبيد

الدولية الفاترعلى
تقيأ اللبنانيون قرار احملكمة
ّ
لقد ّ
ً
فاترا ألن
ساخنا وال تكن
باردا أو
قاعدة «كن
ً
ً
أتقيأه من فمي» ،كما جاء يف سفر الرؤيا.
الفاتر
ّ
ّ
فإن الشيء
جوهّ ،
بغض النظر عن فتورته وضبابية ّ
اجلوهري الكامن فيه عدم حتميل سوريا وحزب
ّ
مسؤولية اغتيال الرئيس رفيق احلريري.
اهلل
ّ
أهمية القرار أمرين
تكمن
وهنا
احملكمة
تت
ب
ث
لقد
ّ
ّ
أساسيني ملن قرأ وتابع املسارات ّ
كلها:
املصري
ثبتت نظرية احملامي
ّ
-1األمر األول :لقد ّ
استطرادا
بأن اتهام وليد جنبالط ومعه
ً
ياسر احلسن ّ
مسري جعجع وسعد احلريري ومعظم قوى فريق 14
ّ
األدلة والقرائن والوثائق.
سياسي خال من
آذار
ّ
حبد ذاته ،وكما برهن األستاذ
واالتهام
السياسي ّ
ّ
ياسر حسن ،يؤول إىل حترير سفك دم الرئيس
تعمد احلسن اإلضاءة على تلك
بشار األسد ،وقد ّ
الناحية ليس مبرور عابر ،بل بالتوكيد والتأكيد،
أن ّ
واضحا من قبل من اتهم
تهديدا بالقتل
مثة
ً
على ّ
ً
وخباصة الرئيس بشار األسد وحزب اهلل
سوريا
ّ
والرد
السياسي،
فإن االتهام
ّ
بالقتل ،وعلى هذا ّ
ّ
ِ
معاكس
يتحول إىل اتهام
الشعبوي ،بإمكانه أن
ّ
ّ
ِ
للمتهمني واحملِرضني .وقد
من قبل املتضِررين
السورية
تبينّ من حيث املعلومات بأن الدولة
ّ
تعد ًّ
ملفا بهذا اخلصوص من أجل املقاضاة
بدأت ّ
ّ
واحلقوقية احملقة بعدما أثبتت احملكمة
القانونية
ّ
ّ
براءة سوريا وحزب اهلل ،من دم رفيق احلريري.
بأن احملكمة تعاطت مع
ّ
-2األمر الثاني :تبينّ
مشولية يف التقييم والقراءة.
تلك اجلرمية بعدم
ّ
وقد بدأت األسئلة تطرح عن هسام هسام
وزهري الصديق ،وأين هما من هذا القرار ومل
ّ
يؤت بهما للشهادة وإن ظهرا
مت إخفاؤهما ومل
َ
وبعيدا عن هذا
بالنسبة لكثريين كشاهدي زور؟
ً
مرة على كتاب عمران
التفصيل ،لقد أضأنا غري ّ
«النفاق
أدهم حتت عنوان:
األمريكي» ،وفيه
ّ
فصل كامل وخطري حتت عنوان :كوندوليزا رايس
قتلت رفيق احلريري ،واملعلومات فيه جاءت على
لسان جون بريكنز وديفيد نيومن ،والثالثة ال
يزالون على قيد احلياة ،فلماذا مل تقم احملكمة
الدولية باستدعائهم كشاهدين على الرواية قو ً
ال
ّ
ً
وضمها إىل سياق
وتأليفا لإلدالء مبعلوماتهم
ّ
ومشولية
الدولية متزنة
الدعوى ،فتظهر احملكمة
ّ
ّ
بقراءتها وحبثها للوصول حنو احلكم العادل ،فبدا
سليم عياش من هذه الناحية ال طعم وال لون له،
مزروعا يف الكيان الذي شيئ له أن
وقد يكون
ً
يكون يف موقع املتهم ،فظهرت األمور على غري
لغزا ّ
مغل ًفا
ما متناه كثريون ،وسليم عياش ليس ً
ويتم
جوهري
يتفجر يف كيان
بل هو لغم زرع حتى
ّ
ّ
ّ
بأن هذا الكيان ال
ب
ليت
ة
فتنوي
االجتاه حنو حالة
ّ
ينّ
ّ
يعرفه وهو منتم إىل كيان آخر غري منكشف.
بنصه
الدولية
يتبينّ من ذلك ،بأن قرار احملكمة
ّ
ّ
ّ
سياسي بامتياز،
ولكنه
حقوقي،
ظهر بلبوس
ّ
ّ
سياسي بامتياز؟
فلماذا هو
ّ
والضبابية
وفاتر.
ضبابي
نا
بي
كما
سياقه
-1ألن
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسية بالتجسيد
املنطلقات
خيدمان
والفتور
ّ
وليس بالتنطري البحت.
ّ
-2ألنه متاشى ،وبقراءة دقيقة ،مع املعنى املراد
أن قرار احملكمة
من انفجار مرفأ بريوت .كما ّ
ولد من املعنى الكامن خلف اغتيال الرئيس رفيق
املرتجحة بني قرارين
احلريري ،أي تزخيم الفتنة
ّ
دوليني هما  1559و ،1595فانفجرت الفتنة،
وشهدنا امتداداتها طوي ًال من العراق إىل سوريا.
مبعنى أن قتل رفيق احلريري أباح وبوضوح
ّ
السوري-اللبناني
املثلث
الفوضى اخل ّالقة ،يف
ّ
ّ
الدولية حاولت السري مبضمون
العراقي .واحملكمة
ّ
ّ
القرار  1559الذي ّ
نفذ مبعمودية دم الرفيق ،فلم
ّ
ألن ّ
تفلح ّ
األدلة بل ألن
مثة من أخفى
البتة ،ليس ّ
احملكمة مل تكتشفها وتظهرها على ما هي عليه.
-3ألن املعنى املراد من انفجار املرفأ يف بريوت
ّ
أخذ لبنان حنو التدويل .يف السياق عينه جيدر
القول وحبسب الرتجيحات الظاهرة ،بأن احملكمة
الدولية يف املرحلة السابقة أريد هلا بالقرار 1595
ّ
أخذ لبنان حنو التدويل بربط هذا القرار بالقرار
طوعي من القيادة
 1559الذي مت تطبيقه بقرار
ّ
ً
مطلع طرح سؤا ً
ّ
بد
ال
السورية .مصدر
دقيقا ال ّ
ّ
من اإلطاللة واإلضاءة واإلجابة عليه ،هل كان
مثة سباق بني قرار احملكمة وبني االنفجار يف
املتعمد
ويرجح املصدر بأن االنفجار
بريوت؟
ّ
ّ

وبقوة ،هو اعتداء واضح جاء باتفاق ما بني أمريكا
ّ
بد من اإلشارة إىل أن كاتب
وإسرائيل( .هنا ال ّ
هذه السطور باإلضافة إىل سكان منطقة عاليه
وصوفر وحبمدون وسوق الغرب ،باإلضافة إىل
اإلعالمية هال حداد مسعنا صوت
احلية
الشهيدة
ّ
ّ
اللبنانية وفوق بريوت
طريان إسرائيل يف األجواء
ّ
قبل االنفجار وبعده ،ولقد شاهد أهل عاليه وسوق
الغرب وبيت مري وبعض من أهل بريوت طائرة
ً
قازانا على املرفأ ثم استتبعته
إسرائيلية تطلق
ّ
بصاروخ ...هذا مطروح على ذمة التحقيق).
الدولية يف متنه جيايف مبدأ
-4ألن قرار احملكمة
ّ
ّ
اللبنانية ،ومينع القدرة
ة
للقضي
املطلق
التدويل
ّ
ّ
على الفتنة ونزع فتيلها ،وقد تلقفه الرئيس
السياسي ،وليس باملعنى
سعد احلريري باملعنى
ّ
احلقوقي البحت ،جاراه فيه األفرقاء السياسيون
ّ
بأن
اآلخرون .ما
يهم هنا ،ويف هذا السياقّ ،
ّ
ّ
وحقوقيا
سياسيا
احلق بالتحديد لسوريا
القرار أعاد
ًّ
ًّ
مما جيعل املراقبني يطرحون السؤال التالي :ملاذا
ّ
ً
ً
بعضا
بأن
إذا كانت احلرب على سوريا،
سيما ّ
ّ
اللبناني-
السياسي
من جوانبها ارتبط «باالتهام
ّ
ّ
وخباصة للرئيس بشار
الدولي لسوريااخلليجي
ّ
ّ
ّ
األسد باغنيال الرئيس رفيق احلريري ،وباتهام
عملية االغتيال.
اجلهات عينها حزب اهلل بتنفيذ
ّ
اللبناني يف احلرب على سوريا ،أي على
واالندراج
ّ
حتما إىل طبيعة االغتيال
الرئيس بشار األسد منتم ً
ّ
السين بني
وخباصة
املذهيب
كما إىل الربط
ّ
ّ
مؤمتري
مبدأ
إىل
االعتبار
معيدين
لبنان وسوريا،
ّ
الساحل خالل سنيت  1932و 1936وليس إىل مبدأ
أو ً
احلريري،
ال» الذي أطلقه الرئيس سعد
ّ
«لبنان ّ
أو ً
ال غالف لطبيعة حركة االنقضاض على
ولبنان ّ
املذهبية يف سوريا .وبهذا املعنى،
احلكم
هوية
ّ
السياسي ،وكما استنتج
معناه
يف
احملكمة
قرار
ّ
جودية أعاد سوريا وحزب اهلل إىل
عماد
صديقي
ّ
طاولة املفاوضات.
ّ
معا
ماذا ميكن أن
نرتقب من القرار واالنفجار ً
بالنتائج؟
ّ
تتجلى بربط التسوية يف العراق
النتيجة الكربى
بالتسوية يف لبنان املنتظر ظهورها يف احلكومة
املقبلة .هذا يفرتض أن ال نهمله ّ
البتة يف التقييم
الواقعي .إنفجار بريوت الرهيب واملخيف ،أطلق
ّ
العنان مبعان خطرية أريد هلا أن تنفجر .أتى
سياسية جديدة
الرئيس إميانويل ماكرون برسالة
ّ
مل يألفها اللبنانيون من بعد تقوم على سياق
تغيريي ،ويف الوقت عينه على سياق آخر توفيقي
مع حزب اهلل .وقد ّ
أكد الفرنسيون ومن دون
بأن ال ّ
حل يف لبنان من دون شراكة
التباس ّ
مع حزب اهلل وإيران .مبعنى أن ماكرون نقض
الشينكري (سنرى ما سيأتي به ديفيد
املنطق
ّ
شينكر بعد زيارة ديفيد هيل إىل لبنان حبال
متت زيارته كما قيل) ،ومنطق اإلدارة العميقة
التطرف
جتاه لبنان ،فيما االنفجار هدف لتعزيز
ّ
بالتحريض على الفتنة ،كخالصة لعملية التطويق
امريكيا بوجه العهد ولبنان.
املمارسني
والتجويف
ًّ
َ
نظرية الفتنة،
ليعزز
الدولية
ثم أتى قرار احملكمة
ّ
ّ
ّ
ّ
ويوسع مهمة ماكرون ويعيد حزب اهلل وسوريا
ّ
السياسية ،لتفتح من
بفعل تربئتهما إىل الطاولة
ّ
جديد آفاق ماكرون والالعبني الدوليني باجتاه
املشرقي،
أساسي يف املدى
سوريا كالعب
ّ
ّ
ولأليام اآلتية أن تثبت ذلك.
ختاما ،حنن مرحلة جديدة ستؤثر على تركيبة
ً
احلكومة اجلديدة ،وهي غالًبا تركيبة تسووية،
منطلقة من تالق جديد بني سعد احلريري وحزب
وسينضم وليد
اهلل والرئيس ميشال عون،
ّ
جنبالط بتموضع جديد هلذا التالقي ،ولن يكون
سيتوسع
احلكومية ،بل
حمصورا يف الرتكيبة
ّ
ّ
ً
حنو دمشق وبغداد والشرق ،مع إمكانية ترقب
السعودي-
وستجدد احلوار
إيراني،سعودي
حوار
ّ
ّ
ّ
ّ
املصري ،يف مواجهة التمدد النيو-السوري
ّ
ّ
عثماني الذي وجد لبنان إحدى قواعده السوداء
ّ
فيما فرنسا وضعت بوراجها على شواكئنا ويف
املتوسط ملواجهة متدده املقيت.
العنوان اجلديد املنتظر ،لبنان إىل تسوية جديدة
ّ
املد
ظل تسوية واضحة ملواجهة
هادئة يف
ّ
النيو-عثماني الرهيب .وقبول سعد احلريري
ّ
بقرار احملكمة اندراج واضح يف آفاق املواجهة
ومعانيها.
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مـقاالت وتـحقيقات

كتاب مفتوح إىل فخامة الرئيس اجلبل العماد ميشال عون كباش داخلي حول شكلها ..وفيتوات
جورج عبيد
خارجية على من سيتوىل رئاستها

«قتالك أو جرحاك فيك ذخرية ،فاضرب
وحر
حر
بها ،إضرب بها
ّ
ّ
عدوك ،أنت اآلن ّ
وحر»
ّ
(حممود درويش)
سيدي الرئيس،
مل أجد أبلغ من هذا البيت للشاعر
الفلسطيين حممود درويش ألخاطبك يف
حلظات مؤملة عجاف ،اقتحمت عاصمتنا
وست الدنيا،
املغناج بريوت احلبيبة
ّ
فطمرتها بالرماد ،فانهمرت الدماء مدرارة،
الناصري املرفوع على اخلشبة،
وكأنها دماء
ّ
بل هي عينها تنهمر فوق تراب عروسة
الدنيا ،فأمسى قتالها وجرحاها ذخرية
للبنان ،خذيرة لك لتضرب بها أعداء لبنان
سيدي
الداخليني واخلارجيني ،والدماء يا
ّ
جتعلك اآلن خارج القيود ،أي «أنت اآلن
وحر».
وحر
حر
ّ
ّ
ّ
يف القصيدة عينها ،قال درويش:
«حاصر حصارك باجلنون وباجلنون
ذهب الذين حتبهم ...ذهبوا
فإما أن تكون أو ال تكون
ّ
عدوك ال
مفر إضرب
ال
حصارك
حاصر
ّ
ّ
مفر»
ّ
جنون االنفجار يف بريوت يستدعينا مجيعنا
وأنت يا سيدي الرئيس على رأسنا لنستعيد
ّ
احلق ،اليت قدتها يوم
جنون الثورة ،ثورة
رئيسا للتيار وحلمنا معك بالعودة
كنت
ً
إىل قصر الشعب .بولس الرسول األكرم
إصحاحا كام ًال عن احملبة يف
العظيم ،كتب
ً
رسالته الثانية إىل أهل كرونثوس ،وأظهر
ّ
أن احملبة
بأن احملبة
تتأنى وترفق ،غري ّ
بدورها تثور على الباطل والدجل واخليانة
واإلجرام ،تثور ألنها تأبى الظلم ،وقد
ً
سوطا ودخل
فعلها السيد املبارك يوم جدل
ً
مكانا للصيارفة فطردهم
اهليكل وقد جعلوه
بعنف وتوبيخ قائ ًال هلم بيت أبي ليس بيت
جتارة.
خالل الصيف املنصرم ،بدأ التحضري
للحصار ،كانت حادثة قربمشون إحدى
عالماتها املباشرة مع جمموعة عالمات
تضاف إليها ،كانت قد ظهرت نافرة .ويف
 17تشرين األول سنة  2019بدأ احلصار
يشتد من الشارع إىل املصارف ،وراحت
ّ
واملالية تستعر وتعصف
احلرب االقتصادية
ّ
على لبنان وفيه ،وحاول بعض األشرار
باخلسة واحلقارة تطويق املناطق
املتشحون
ّ
الواصلة حنو بعبدا ،وأراد بعضهم إدخالنا
وبطرائق ملتوية بعملية انعزال ممهورة
بالزيف بني املدفون وكفرشيما ،ومن جديد
ّ
املتمثلة
الشرعية
يتيسر هلم إسقاط
حتى
ّ
ّ
بك ،فلم يستطيعوا بعدما أخبطوا وخاب
أملهم .وبعدما ّ
تأكد ملشغليهم األمريكيني
والسعوديني عبثية املسعى وفقدان
القدرة ،أدخلوا البلد بكاملة مرحلة الشلل
الكامل والتالشي املطلق ،فأغلقت املصارف
ّ
واستغل أصحابها التطويق ،بل كان
أبوابها
هربوا
حتى
ه،
أشد
على
بينهم
فيما
التماهي
ّ
ّ
ودائع اللبنانيني إىل اخلارجن بسرقة ملحوظة
ّ
اللبناني
املصريف
وغري مسبوقة يف التاريخ
ّ
والعاملي وبتغطية من حاكم مصرف لبنان
ّ
وتنفيذ من سليم صفري وشركائه ّ
ومت ذلك
أمريكي مباشر من مايك
بناء على طلب
ّ
بومبيو وديفيد شينكر.
ومع اشتداد الضغوطات عليك ،صمدت
وصربت ،وبدوت كصخرة علقت على جمد
لبنان ،الذي تسربلته يف حلظات النضال.
وعلى الرغم من احلقد املتدحرج ،أبيت
مواجهة احلقد باحلقد .بل دابت يا حبيب على
استقبال أعتى أعدائك وأشرس مبغضيك،
احملب ووساعة
القروي
ببساطة الرجل
ّ
ّ
الرؤيوي املتسع اآلفاق ومهابة
املفكر
ّ
الرئيس املسؤول عن لبنان بأسره ،وقد
الدستورية للمحافظة على
أقسمت اليمني
ّ
سيادته ودستوه وسالمة أراضيه .وحاولت
مبحبتك العارمة والعامرة دعوة اجلميع للحوار
وسدوا آذانهم
فأغلقوا األبواب والنوافذ
ّ
فامتنعوا عن اللقاء وأمعنوا يف املواجهة.

استندت إىل احملبة اجملانية كما كتب األب
الراحل ألكسندر مشيمن فلم يفهموا لغتها،
وأنت عامل أنهم مل ولن يفهموا فاستمروا
يف غيهم« ،هلم أفواه وال يتكلمون ،هلم
آذان وال يسمعون ،هلم عيون وال يبصرون،
مثلهم ليكن صانعوهم واملتكلون عليهم»،
ثم نفثوا مسومهم يف احلقول املباركة،
ّ
وتقيأوا النريان من أجوافهم فأحرقوا
ّ
وحركوا جنودهم
مواسم اخلري والعطاء،
ّ
املرئيني وغري املرئيني ،وبدأوا يطلقون
النعوت القبيحة حبقك ،وحيملونك تبعة ما
جيري يف البلد ،فيما هم اجملرمون القبيحون
والفاسدون املارقون .هل تعلم سيدي ما هو
ذنبك؟ ذنبك ّ
أنك رجل قيم ومبادئ ورؤيا،
ّ
لبناني-مارونيمسيحي
ك
أن
ذنبك وببساطة
ّ
ّ
ّ
عربي تدمن على لغة الضادميثاقيمشرقي
ّ
ّ
ّ
ّ
احلق املقاوم
حبصافة ،ذنبك أنك وقفت مع
واملواجه بصالبة ،وأبيت استباحة لبنان من
اإلسرائيلي قبل سواه ،وآزرت قتال
العدو
ّ
ّ
التكفريية اليت زرعها األمريكيون يف
القوى
ّ
سوريا ،وقد اعرتفت هيالري كلينتون بأنها
صنيعتهم ،بل رفضت احلرب على سوريا
معا ،وأدركت ما أدركه
ألجل سوريا ولبنان ً
عمالق كبري هو البطريرك الراحل إغناطيوس
بأن سقوط سوريا يعين سقوط
الرابع هزيمّ ،
الفلسطينية وها
للقضية
وحنرا
العراق ولبنان
ّ
ّ
ً
هي تنحر بفعل عملية التطبيع بني اإلمارات
وإسرائيل ،ذنبك أيها اجلبارّ ،
أنك رفضت
وال تزال ترفض دمج النازحني السوريني
اللبناني ،ومعنى الدمج يشي
يف اجملتمع
ّ
الدميغرافية،
بتذويبهم وتغيري معامل لبنان
ّ
ويعين استهالك لبنان يف احلرب على
سوريا ،ويعين فقدان سوريا ّ
الشرعي
حقها
ّ
ّ
الوجودي املتكامل ،ذنبك أنك رفضت
باحلل
ّ
وال تزال ترفض توطني الفلسطينيني يف
ّ
حل
لبنان ،والتوطني ينزع القدرة على
ّ
وكأنك
الفلسطينية يف فلسطني
القضية
ّ
ّ
جد
ّ
تردد مع الزعيم الراحل فارس اخلوري ّ
صديقتنا املشرتكة الشاعرة كوليت خوري
حتل ّ
قضية فلسطني ال ّ
إال يف سهوهلا
بأن
ّ
وروابيها وجياهلا ووديانها وشواطئها ،أو
حد بسالم عادل وشامل.
بأدنى ّ
جمموعة تلك الذنوب استجمعوها ودولبوها
ثم سكبوها يف قالب واحد ثم
ّ
وصنعوها ومن ّ
بعملية
وجههوها كألغام متفجرة ،وانطلقوا
ّ
ثم ّ
وظفوا جمموعة من اجليوش
حتريضية ّ
ّ
ضدك
اإللكرتونية ،لتأليب الرأي العام
ّ
ّ
شخصية وضد عهدك ،استعملوا
بصورة
ّ
فيها ّ
كل األسلحة املمكنة واملوجودة يف
حوزتهم .فصدقهم بعض ضعاف النفوس
التقييمي ،وبعض ممن
والفارغني من الفكر
ّ
ظننت أنهم منا ومعنا دخلوا يف أفالكهم
ّ
فضلوا ،على رجاء أن
وساروا يف دروبهم
نورا ينقذهم من
يقذف اهلل يف صدورهم ً
الغزالي يف َّ
مؤلفه
الضالل ،كما كتب اإلمام
ّ
«املنقذ من الضالل».
االقتصادي
مسؤولية التدحرج
محلوك
ّ
ّ
ّ
واملالي وبلوغ لبنان حنو هذا املنحدر ،ضمن
ّ
هدف واحد ووحيد ،وهو أن تقف مبواجهة مع
أن عهدك سيسقط بأطروحات
حزب اهلل ،أو ّ
فتنوية كاستقالة احلكومة واستقالة النواب
ّ
النيابي ،.واالجتاه حنو جتويف
اجمللس
من
ّ
مؤسسات الدولة من هويتها فض ًال عن
ّ
كل
احللول وترسيخ مفهوم التدويل يف
عملية استالب واسرتهان
شيء وكأننا أمام
ّ
ووصاية جديدة ،وهذه ّ
كلها جاءت قبل
انفجار بريوت ضمن مفهوم احلياد .وصاحب
األساسية
احلياد الذي اعترب أحد األحزاب
ّ
ميليشيا حتت مقولة احلياد ،وبعد االنفجار
يفسر وجود
الرهيب يف بريوت ،كيف
ّ
واألمريكية
والفرنسية
اإلنكليزية
البوارج
ّ
ّ
ّ
قبالة شواطئنا؟
ّ
الكمي الكبري ،والذي ّ
مت حتت
كل هذا الرتاكم
ّ
ثم العصيان والتأليب،
ستار الثورة ومن ّ
وإغالق الطرقات ،له هدف واحد إسقاط
العهد ،وإسقاط النظام والبلد مع إسقاط
العهد والبلوغ حنو نظام جديد بل لبنان جديد

مشغليهمّ .
ّ
يؤكد
على مقاسهم ،وحتت رعاية
بأن الرتاكم
بعض اخلرباء يف علم السياسةّ ،
سليب مننوعي
الكمي إذا تالقح مع ما هو
ّ
ّ
ّ
تاليا ،أن يقود إىل انفجار كبري يف
شأنه،
ً
مكان ماّ .
مثة استنتاج واضح يا سيدي
احلد الفاصل بي
بأن انفجار بريوت هو
ّ
ّ
ما كان وما ميكن أن يكون .واستنتاج آخر
أدت إىل نوعية االنفجار
بأن
نوعية الرتاكم ّ
ّ
بأن اإلهمال والفساد
الرهيب ،وغالب
الظن ّ
ّ
واإلرهاب من فصيلة واحدة ،وما حصل يف
رسخ ترابط األفعال الثالث
مرفأ بريوت ّ
مبفهوم واحد وجوهر واحد عنوانه اإلطاحة
بالعهد-اإلطاحة بالبلد .وقد كان لي مقال
فسرت من وجهة نظري
على هذا املوقعّ ،
بأن هذا االنفجار ناتج عن
اإلمكانية
اجلوهرية ّ
ّ
ة-إسرائيلية .حجيت يف
أمريكي
إرهابية
عملية
ّ
ّ
ّ
ّ
ذلك ،ثالث تساؤالت :ملاذا أسرع الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون بزيارة لبنان بعد
ّ
الدولي عليه وما
احلادث وما معنى االنكباب
ّ
ورسوها أمام
حربية
معنى استخدام بوارج
ّ
ّ
شواطئنا؟
تكومت األفاعي والثعابني
وفور االنفجار،
ّ
وتفح وتنفث مسومها ،وتكشف عن
تزعف
ّ
ثم انضم الضباع حوهلا لينهشوا
أنيابهاّ ،
حلم لبنان من خالل حلم عهدك ،وبدأوا
حيملونك مسؤولية اإلهمال بل مسؤولية
االنفجار ،وحنن نعلم أنهم يستهلكون
ّ
ويستغلون دم الشهداء بتوظيف شديد
ضدك يا فخامة الرئيس وضد احلكومة
ّ
حسان دياب ،الذي مل
برئاسة «اآلدمي» ّ
فقدم استقالته ،فيما أنت
يقو على الصمود ّ
َ
ً
وراسخا كالسنديان الشامخ،
صامدا
ال تزال
ً
ّ
ً
ثابتا مبواقفك،
الكف،
نقي الضمري ،نظيف
ّ
وفيا بالتزاماتك ،ناصع احمليا ،مرفوع اهلامة
ًّ
حي عليه أن
وشامخ القامة .من له ضمري ّ
ّ
ّ
الغاشة
احلق ،وخيرس األلسنة
يقف ويقول
ّ
الصديق باإلثم والكربياء.
املتكلمة على ّ
ولكونهم أبناء اإلثم آن الوقت يا سيدي
الرئيس ،لرتفع يدك بكرب وعنفوان ،وأنت
القائل أنا العماد ميشال عون يف احلرب
املسؤولية ّ
كل املتآمرين على
وحتمل
والسلم،
ّ
ّ
لبنان باألمساء وتضعهم أمام مسؤولياتهم
وإمثهم من سياسيني ومصرفيني ورؤساء
وإعالمية ،بدأت
خنبوية
أحزاب وجمموعات
ّ
ّ
تتكوكب وتدعو للفدرالية وتضغط من
املسيحية لكي تسقط وأنت كما
الزاوية
ّ
ّ
باحلق،
أنت لن تسقط .لن ينجو لبنان سوى
ّ
احلق .لقد آن الوقت
وأنت بالذات صاحب
ّ
احلق ً
عينا .ال
لكشف قبحهم وإخراسهم بهذا
ّ
واحلق
حرية التعبري
يعين هذا أن تقف بوجه ّ
يف املعارضة ،فهو ّ
مقدس وقد قلت
حق
ّ
مرة بأنه حق مضمون للجميع .لكن،
لنا غري ّ
لسنا مع القذارات والقذرين والفاسدين
واجملرمني واحلقريين ،الذين سفكوا الدماء
وسلبوا منا هناء احلياة فتآلفوا على سلب
الدولة وحتويلها إىل مزرعة ...آن الوقت يا
فخامة الرئيس التهامهم بآثامهم .خسئ ّ
كل
من يتهمك ،خسئوا مجيعهم ،فأنت من بتهم
ولست من تتهم ...فشروا.
واملرمدة يا فخامة
من أجل بريوت اجلرحية
ّ
الرئيس ،من اجل دماء الشهداء ،من أجل
ّ
احلق الذبيح على أمجل شاطئ يف املتوسط،
مجيعا أال انهض...
من أجل احلبيب ،من أجلنا
ً
فقد»سقط القناع عن القناع /سقط القناع/
قد أخسر الدنيا /نعم لكين أقول اآلن ال/
هي آخر الطلقات ال»...
فخامة الرئيس ،حاصر حصارك باجلنون
وباجلنون ذهب الذين حتبهم ،فإما أن تكون
أو ال تكون» ...تلك هي فلسفتنا اآلن بوجه
فإما أن نكون أو
الوجودية علينا،
احلرب
ّ
ّ
ال نكون كما قال شكسبري يف مسرحيته
الشهرية هاملت ،وقدرنا أن نواجههم
وحناصر حصارهم وأن نكون معك من أجل
ّ
باحلق
لبنان وأنت صخرته العنيدة والصلبة
إىل آخر حلظة من عهدك ،ال تتكلل سوى
بنور اهلل ،ومن مثل اهلل؟ أال كان اهلل معك
ومع لبنان احلبيب ،والسالم.

حسني زلغوط

مرت علىاستقالةاحلكومة وإىل اآلن «ال حس وال خرب»
تسعة أيام ّ
عن االستشارات النيابية اليت يفرتض برئيس اجلمهورية الدعوة
إليها لتسمية اسم من سيؤلف احلكومة اجلديدة ،من دون اإلعالن
عن األسباب الكامنة وراء هذا التأخري .وقد نصت املادة  53من
الدستور يف فقرتها الثانية «يسمي رئيس اجلمهورية رئيس احلكومة
ب استنادًا إىل استشارات
املكلف بالتشاور مع رئيس جملس النوا 
نيابية ملزمة يطلعه رمسيًا على نتائجها» .وعلى الرغم من ان
الدستور اللبناني مل يقيد رئيس اجلمهورية مبهلة من أجل البدء
بهذه االستشارات اال انه ال جيوز ان تتخطى هذه املدة عن املدة
املعقولة.
فكما هو معلوم لو ان الوضع السياسي مستقر ،واحوال لبنان يف
أحسن حال ،لكانت هذه االستشارات قد حتدد موعدها رمبا بعد
ساعات قليلة على استقالة احلكومة ،اما والوضع اللبناني بهذا السوء
على كافة املستويات ،يبقى موعد االستشارات ُعرضة للقال والقيل
وتعرتيه الكثري من االجتهادات والتفسريات.
كثر من املطلعني على الوضع اللبناني خصوصًا يف الداخل توقعوا ان
تكون هناك حكومة جديدة قبل نهاية هذا الشهر حبيث يزور الرئيس
األول من أيلول للمشاركة يف
ن لبنان يف
الفرنسي مانويل ماكرو 
ّ
احتفالية مئوية لبنان الكبري ويكون يف لبنان حكومة جديدة ،غري ان
هذه التوقعات قد خابت فيما يبدو ،حيث ان ال معطيات داخلية أو
يسرة،
خارجية يف األفق توحي بأن والدة احلكومة اجلديدة ستكون ُم ّ
ال بل ان هناك من بدأ يعرب عن خشيته من ان يكون عمر حكومة 
ل طوي ًال ،ورمبا يكون أشهرًا يف ظل املخاض العسري
تصريف األعما 
الذي يعيشه لبنان ومعه املنطقة بكاملها.

هل يطول عمر حكومة تصريف األعمال إىل ما بعداالنتخابات األمريكية
يف الخريف املقبل؟

ليس خافيًا ان هذا التأخري يف تأليف احلكومة ناجم عن انقسام
عامودي يف السياسة الداخلية يف الدرجة األوىل ،وعن فيتوات
خارجية بدأت تطفو على السطح من جهة ثانية ،حيث ان املؤشرات
املتوافرة إىل اآلن تؤكد صعوبة اتفاق القوى السياسية على شكل
احلكومة أو ً
ال ،وعلى تركيبتها ثانيًا ،كما انها تؤكد على ان الطريق
اإلقليمي والدولي غري سالكة لتشكيل حكومة جديدة حيث ان عوامل
خارجية متشعبة تعيق عمليةالوالدة ،فالفرنسي يريد شيئا واالمريكي
يريد شيئا آخر ،والرتكي يريد دورًا وكذلك االيراني وهكذا دواليك،
وهو ما ُيشري إىل ان العامل اخلارجي له تأثري مباشر على تأليف
احلكومة رمبا يكون أكثر واقوى من العامل الداخلي ،وهذا يوحي بأن
عملية التأليف ستدور يف حلقة مفرغة ملدة طويلة.
وإذ تربر مصادر سياسية مطلعة عدم جلوء رئيس اجلمهورية إىل
اآلن لتحديد موعد االستشارات والولوج يف عملية تأليف احلكومة
لشعور الرئيس عون بوجود آراء سياسية متباعدة بشكل يعيق إىل
حد ما التفاهم على اسم من سيؤلف احلكومة العتيدة ،وان رئيس
ّ
ي للتشاور يف هذا
بر 
اجلمهورية أجرى أكثر من اتصال بالرئيسنبيه ّ
املوضوع ،فإن مصادر سياسية أخرى ترى وجوب الدعوة إىل هذه
االستشارات ولتأخذ العملية الدميقراطية مداها ،مشددين على ان
االنقسام احلاصل يف الرأي بني القوى السياسية لن يتبدد بسهولة،
وان هذه احلجة للتأخري غري مقنعة ،وهذا الفريق ينحاز بشكل قوي
إىل اجمليء حبكومة حيادية بعد ان أثبتت حكومات الوحدة الوطنية
على مدى ازمنة عابرة فشلها يف خوض عملية إنقاذية للبلد.
وبني هذا وذاك فريق ثالث ال يرى وجود ضرر يف التأني يف حتديد
موعد لالستشارات النيابية ريثما تنجلي األمور الداخلية واخلارجية
بعض الشيء ،حيث ان املناخات املوجودة خصوصًا بعد الزلزال
تشجع على
الكبري الذي ضرب لبنان وجنم عن انفجا ر املرفأ ال
ّ
اخلوض يف غمار تأليف حكومة تكون قادرة على التعامل مع املرحلة
الراهنة مبا ُيساعد لبنان على اخلروج من أزماته املتشعبة ،سياسيًا
واقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا وكذلك فإنه من املمكن االنتظار بعض
الوقت القتناص الفرصة املؤاتية لنقل لبنان من حالة التوترات
واالحتقان إىل حالة االستقرار خصوصًا وان هناك اهتمامًا دوليًا
ملحوظًا لتقديم يد العون للبنان.
وإذ تؤكد مصادر سياسية متابعة وجود اتصاالت ومشاورات بعيداً
عن األنظار لتفكيك الصواعق من امام الشروع يف عملية تأليف
احلكومة ،فإنها يف الوقت ذاته تكشف عن وجود معوقات داخلية
وخارجية كثرية متنع إجناز هذا االستحقاق يف وقت قريب ،وإن كانت
ت يف األيام القليلة املقبلة.
تتوقع ارتفاع منسوب هذهاالتصاال 
وترى املصادر انه من الصعب راهنًا التكهن باسم من سيتوىل
تأليف احلكومة ،سيما وأن اخلالف األساسي بني األطراف السياسية
يدور حول شكل هذه احلكومة فهناك من يدعو إىل تأليف حكومة
حيادية ،وهناك من حيبذ ان تكون حكومة وحدة وطنية ،كما ان
الرأي الدولي متفاوت أيضًا حول هذا املوضوع ،وهو ما يعين ان حبل
تصريف األعمال سيكون طوي ًال وان هذا األمر رمبا يستمر إىل ما بعد
االنتخابات األمريكية يف اخلريف املقبل ،اال يف حال حصلت بعض
التنازالت من هنا أو هناك يف سبيل مترير هذا االستحقاق يف حال
كانت هناك نوايا دولية صادقة مبساعدة لبنان للخروج من أزماته.
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اسـرتاليات

احلكومة الفيدرالية تربم اتفاقا النتاج لقاح
واعد ضد كورونا وتتعهد بتوزيعه جمانا
أعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون ضمان حصول البالد
على لقاح «واعد» ضد فريوس
كورونا ،مؤكدًا أن أسرتاليا
ستصنعه وتوزعه جمانًا على
السكان.
وقال موريسون أن اسرتاليا
توصلت إىل اتفاق مع جمموعة
األدوية السويدية الربيطانية
«أسرتازينكا» بشأن اللقاح الذي
تطوره مع جامعة أكسفورد.
واوضح أن لقاح أكسفورد
تقدما
هو من اللقاحات األكثر
ً
يف العامل ،وأن احلكومة
متكنت مبوجب هذا االتفاق من
تأمني توافر اللقاح مبكرأ لكل
أسرتالي.
واضاف رئيس الوزراء «إذا ثبت
فعال ،فسنقوم
أن هذا اللقاح ّ
بتصنيع وتقديم اللقاحات على

الفور بدون مساعدة أي شخص
وجعلها جمانية ل 25مليون
أسرتالي».
ولقاح أكسفورد واحد من مخسة
لقاحات يف املرحلة الثالثة من
حاليا .ويأمل الباحثون
التجارب
ً
يف احلصول على نتائج حبلول
نهاية العام.
وهذا االتفاق هو االول الذي
وكشف
أسرتاليا.
توقعه
موريسون أن حكومته جتري
ً
أيضا مناقشات مع «العديد
من االطراف حول العامل» حول
اللقاحات احملتملة ،بينما تدعم
الباحثني احملليني يف جهودهم.
ً
اتفاقا
لكن احلكومة مل توقع بعد
نهائيا مع «أسرتازينكا» بشأن
ً
سعر اللقاح ،ومل يتم اختيار أي
مصنع حملي بعد.
وكانت أسرتاليا قد وقعت

بالفعل اتفاقا بقيمة  25مليون
دوالر أسرتالي مع شركة
األمريكية
الطبية
املعدات
بيكتون ديكنسون لتوريد 100
مليون حقنة وإبرة الستخدامها
يف وصف جرعات اللقاح.
ومل يثبت أي لقاح ضد الفريوس
حاليا فعاليته بعد
قيد التطوير
ً
يف التجارب السريرية .ولكن
مت بالفعل استباق طلب 5,7
مليارات جرعة على األقل يف
مجيع أحناء العامل.
وجيري اختبار مخسة لقاحات -
ثالثة يف الدول الغربية واثنان
يف الصني  -يف املرحلة الثالثة
على آالف األشخاص ،بينها
لقاح أكسفورد.
«أسرتازينكا»
أبرمت
كما
اتفاقات مع الواليات املتحدة
وأوروبا والربازيل.

إعالن مدينة سيدني  CBDبؤرة لتفشي كورونا

أأعلنت وزارة الصحة بوالية نيو
ساوث ويلز املنطقة اخلاضعة
جمللس بلدية سيدني بؤرة
لتفشي وباء كورونا ،وسط
خماوف من انتشار عدوى جمتمعية
جمهولة املصدر شرقي املنطقة.
وتضم هذه املنطقة وسط
مدينة سيدني التجاري ومنطقة
سريكيلركي ،مع تعداد سكاني
يبلغ  240ألف نسمة.
دعت
احرتازي،
وكإجراء
السلطات سكان والية نيو
ساوث ويلز الذين زاروا املنطقة
خالل األسبوعني املاضيني إىل
إجراء فحوصات إذا كانت لديهم
أعراض خفيفة لفريوس كورونا،
مبا يف ذلك سيالن األنف أو حكة
يف احللق.
كما أعلنت حكومة الوالية
ضواحي كامبلتاون ،كانرتبري-
بانكستاون ،كمربالند ،فريفيلد،
ً
ومدينيت ليفربول وباراماتا
أيضا
كبؤر لتفشي الفريوس.
وحذرت السلطات الصحية من أن
العشرات من رواد أسواق سيدني
 Sydney Marketsمعرضون خلطر
اإلصابة بكوفيد -19بعد أن عمل
شخص يف أحد أشهر أماكن
التسوق يف املدينة أثناء إصابته
بالعدوى.
وزار الشخص املصاب سوق
سيدني يف فليمنغتون يف 9
أغسطس ،ولكن مت تشخيصها
بعد أسبوع.
وبنجاح ،متكنت السلطات من
حتديد املخالطني عن قرب
ونصحهم بعزل أنفسهم ملدة
أسبوعني وإجراء االختبارات.
كما يعترب أي شخص آخر زار
السوق بني الساعة 8
صباحا و
ً
مساء على اتصال غري رمسي
4
ً
وجيب أن يراقب األعراض.
وحبسب وزارة الصحة بالوالية
جرت عمليات تعقيم وتطهري
للسوق ،وال يوجد أي خطر حالي
على الزوار.
وتأتي هذه احلالة من بني عدد
اإلصابات املتزايدة غري معروفة
املصدر األمر الذي يثري قلق
السلطات.
من جهتها ،أعلنت رئيسة الوالية
غالديس بريجيكيليان أن نيو
ساوث ويلز سجلت سبع حاالت

إصابة جديدة فقط بفريوس
كورونا  ،لكنها ال تزال قلقة
أكثر من أي وقت بشأن انتشار

العدوى حيث ال تزال مصادر
العدوى جمهولة.
املصدرSBS :

نيو ساوث ويلز تفرض قيودا جديدة على
املدارس تشمل إلغاء مجيع حفالت التخرج

منعت املدارس احلكومية يف
نيو ساوث ويلز حفالت التخرج
وخترج الثانوية  Formalsوأنشطة
اجلوقات الغنائية وكل الفاعليات
االجتماعية يف حماولة ملنع انتشار
فريوس كورونا.
ودفعت سلسلة من اإلغالقات
للمدارس يف الوالية وزارة
التعليم إىل إعالن قواعد جديدة
تتالئم مع إجراءات السالمة
اخلاصة بكوفيد.
األربعاء
يوم
من
وابتداء
فإن كل املدارس العامة يف
الوالية سيتعني عليها تبين
تلك التغيريات للتأكد من أن
بقاء اجملتمع آمنا داخل وخارج
املدرسة ،طبقا لبيان صادر عن
وزارة التعليم يف نيو ساوث
ويلز.
وينع على أي شخص تظهر عليه
مُ
أعراض كوفيد -19العودة إىل
املدرسة حتى إجراء فحص وظهور
النتيجة سلبية.
وتشمل القيود اإلضافية اليت
سيتم فرضها يف املدارس خالل
الرتم الثالث:
* جيب أن يبقى الطالب ضمن
اجملموعة أو الصف الدراسي
من
للحد
فيه
املوجودين
االختالط.
* منع تنظيم فاعليات مدرسية
خارج املنطقة احمللية اليت تشمل
املدرسة مبا يف ذلك التنقل بني
املناطق اإلقليمية والريفية
* الفاعليات الرياضية واالحتفالية
داخل املدرسة الواحدة ال يتجاوز
احلضور فيها  100شخص يف أي
قاعة وجيب أن ُتعقد يف املنطقة
احمللية اليت تضم املدرسة
* حضور اجلمهور مبا يف ذلك
اآلباء والقائمني بالرعاية غري
مسموح به داخل املدرسة أو يف
الفاعليات الرياضية اليت تجُ رى
خالل ساعات الدراسة

* كل فاعليات الغناء اجلماعي
وكذلك استخدام آالت النفخ
اجلماعية غري مسموح به
* فاعليات الرقص والدراما
اجلماعية ميكن أن تستمر ولكن
يف إطار خطة السالمة اخلاصة
بكوفيد
* منع حفالت التخرج مبا يف ذلك
حفالت خترج الثانوية املعروفة
باسم  formalsأو أي فاعليات
اجتماعية أخرى
* ميكن للمدرسة أن تعقد فاعلية
جتمع طالب الصف الثاني عشر
يف املدرسة دون وجود اآلباء
مبناسبة انتهاء الدراسة أو دراسة
تأجيل الفاعليات حتى وقت الحق
من العام
* جيب على مجيع املنظمات
واجلهات العاملة داخل أراضي
املدرسة أن يعتمدوا خطة أمان
خاصة بكوفيد ويطبقوا املعايري
املطلوبة بشكل صارم.
وتضاف تلك القيود اجلديدة
إىل التعليمات الصحية املوجودة
بالفعل واملطبقة يف املدارس
واليت تشمل غسل اليدين جيدا
والتباعد االجتماعي للبالغني
ومنع الزيارات غري الضرورية
إىل املدرسة.
يأتي إعالن القيود اجلديدة يف
وقت أغلقت فيه مدرسة Sydney
 Girls High Schoolبعد إصابة
إحدى الطالبات وبدأ التنظيف
وتعقب
والتعقيم
العميق
املخالطني .وسجلت الوالية
مخس حاالت جديدة خالل األربع
وعشرين ساعة املاضية وهو أقل
رقم تسجله الوالية من  12يوليو
متوز املاضي.
ويوجد حاليا  378حالة يف نيو
ساوث ويلز ال تعرف السلطات
مصدر اإلصابة وهو ما يسبب
قلق لدى رئيسة حكومة الوالية.
املصدرSBS :

رئيسة والية نيو ساوث ويلز تعتذر «بال حتفظ»
على أخطاء سفينة روبي برينسس
خرج التقرير وبانت احلقائق
واعتذرت رئيسة والية نيو
ساوث ويلز عن األخطاء اجلسيمة
وغري املربرة يف مسألة الباخرة
السياحية روبي برينسس اليت
نزل منها  2700مسافر يف مرفأ
سيدني ،دون خضوعهم لفحص
كوفيد .19
أسابيع من جلسات
بعد ثالثة
َ
جلنة
أصدرت
االستماع،
التحقيق اخلاصة يف قضية
روبي برينسس نتائجها.
التقرير الذي جاء ب  330صفحة
وجه انتقادات قاسية للسلطات
الصحية يف  NSWبينما برأ
سلطات محاية احلدود.
والثالثاء املاضي خرجت
رئيسة والية الوالية غالديس
برجييكليان لتعتذر علنا عن
«األخطاء الفظيعة» بعدما وصف
التقرير ما حدث بأنه ال حيتمل
التربير أو التفسري أو األعذار.
التحقيق الذي قاده احملامي
 Bret Walker SCوجد أن
السلطات الصحية يف والية
نيو ساوث ويلز ارتكبت أخطاء
جسيمة و «غري مربرة» أثناء
كارثة سفينة الرحالت البحرية
 ،Ruby Princessاليت أدت إىل
انتشار  COVID-19يف مجيع
أحناء البالد.
السيدة
قرأت
أن
وبعد
برجييكليان نتائج تقرير حتقيق
خالل عطلة نهاية األسبوع
بعد نشره للجمهور ،قالت
للصحفيني يف سيدني أنها
تعتذر اآلن دون حتفظ ألي
شخص عانى نتيجة األخطاء اليت
ارتكبها أفراد من وزارة الصحة،
كما جاء يف التقرير.
ونوهت على وجه اخلصوص،
باثنني وستني شخصا اصيبوا
بالفريوس بطريقة ثانوية».
وكانت جلنة التحقيق اخلاصة
برئاسة  Bret Walker SCحددت
سلسلة من األخطاء ،قالت أنها
ال حتتمل التربير أو التفسري
أو العذر ،ارتكبتها السلطات
الصحية يف نيو ساوث ويلز،
قبل وبعد السماح ل 2700
راكب بالنزول إىل رصيف
 Circular Quayيف سيدني يف
شهر آذار املاضي.
وقد مُسح للركاب بالنزول قبل
ظهور نتائج فحوصات فريوس
كورونا خضع هلا ثالثة عشر
راكبا ،واليت أظهرت يف وقت
الحق إصابة ثالثة منهم على
األقل .وقال احملقق Walker
إن التأخري يف إجراء الفحوص
مل يكن مربرا.
كما وجد أن حكومة نيو ساوث
ويلز أخطأت بالسماح للركاب
الذين نزلوا من السفينة
بالسفر مباشرة إىل الواليات
األخرى واخلارج ،منتهكة بذلك
أمرا صحيا حديثا.
وقال التقرير إنه كان من
املفرتض أن خيضع كل الركاب
لفحص فريوس كورونا يف
الوقت الذي كانوا فيه يف
احلجر الصحي االلزامي.
ووجد التحقيق أن تفشي
فريوس كورونا على منت روبي
برينسس قد أدى إىل إصابة

 663راكبا و 28وفاة ،منهم
عشرون يف أسرتاليا ومثانية
يف الواليات املتحدة.
وأشار التقرير إىل أنه ويف 10
آذار ،صدر حتديث جديد من قبل
(الرابطة األسرتالية لألمراض
املعدية) يقول إنه جيب أجراء
فحوص على «أي حالة مشكوك
بها» على منت السفينة.
لكن عندما أجرى موظفون
«تقييما للمخاطر» يف  18آذار
املاضي مل يكن لديهم التعريف
اجلديد لكلمة «حالة مشكوك
بها» أو «َ suspect case
وخُلصت
اللجنة إىل القول إن «ذلك كان
خطأ جسيما وحمسوسا».
جدير بالذكر أيضا أن ركاب
سفينة روبي برينسس وذويهم
بدأوا بدعوى قضائية مجاعية
حبق شركة Carnival Plc and
 ،Princess Cruise Linesويطالب
مكتب احملاماة Shine Lawyers
الذي ميثلهم بتعويضات من
خالل احملكمة الفدرالية.
ويف لقاء مع SBS Arabic24
تقول احملامية الدكتورة بهية
أبو محد إنه يف عصر االنرتنت
واملعلومات ال يوجد أي مربر
على عدم معرفة املسؤولني
باملعلومات ،وقالت «لكنهم ال
يريدون أن يسمعوا».
وتوقعت احملامية أبو محد
أن تتم مقاضاة احلكومة من
قبل املتصررين باإلضافة إىل
الشركة املالكة للسفينة.

ويقول حمامون من مكتب
احملاماة  Shine Lawyersإن
الدعوى ستكون أن الشركة
انتهكت
للسفينة
املالكة
الضمانات املقدمة للزبائن،
وتصرفت بشكل مضلل وخادع،
وأخفقت بالوفاء بواجبها الرعائي
يف توفري سفينة آمنة.
«املالك واملشغل علما باملخاطر
اليت قد يتعرض هلا الركاب
قبل أن ترتك الباخرة لكنهما
أخفقا باختاذ اخلطوات الالزمة
حلماية وأمن املسافرين على
منت الرحلة اليت يشرفون
عليها».
وان املسافرين وثقوا باختاذ
شركة (كارنيفال) اإلجراءات
املناسبة ،لكنهم مل يبلغوا
كورونا،
فريوس
مبخاطر
والبعض منهم دفع أغلى مثن.
وكانت الشركة عربت يف بيان
«جل احرتامها لضيوفها،
هلا عن ُ
وقالت إنها تدرك تأثري كوفيد
 19على اجلميع يف أحناء العامل،
ومنهم بعض ضيوفنا ،وعناصر
الطاقم ،وعوائلهم».
جدير بالذكر أيضا أنه وباإلضافة
إىل هذا التحقيق ،جتري شرطة
نيو ساوث ويلز ،واحملقق يف
أسباب الوفيات ،حتقيقني
منفصلني بالقضية ،ويتوقع
أن يصدرا تقريرهما يف غضون
شهر من اآلن.
املصدرSBS :

ّ
حث سكان فكتوريا على التسجيل
النتخابات اجملالس البلدية القادمة

تستعد مفوضية االنتخابات بفكتوريا ( )VECإلجراء انتخابات
آمنة خالل هذه الظروف غري العادية النامجة عن جائحة كورونا،
ُّ
وحتث مجيع السكان املؤهلني ودافعي رسوم اجمللس البلدي
ٍ
موعد
على التحقق من حالة تسجيلهم يف قوائم الناخبني يف
مساء يوم اجلمعة  28آب /أغسطس لكي
اقصاه الساعة 4
ً
يستطيعوا التصويت يف انتخابات اجملالس احمللية يف أرجاء
فكتوريا يف تشرين األول /أكتوبر هذا العام.
نداء قبل املوعد
أصدر مفوض االنتخابات Warwick Gately
ً
النهائي للتسجيل ،قائ ًال« :إذا كان عمرك  18سنة أو أكرب
وتعيش يف أو تدفع رسومًا يف نطاق جملس بلدي يف فكتوريا،
قم بالتسجيل وادل برأيك بشأن مستقبل اجمللس البلدي
مبنطقتك».
يستطيع املواطنون األسرتاليون الذين بلغوا عمر  18سنة أو
غريوا عناوينهم أن يقوموا بالتسجيل أو حتديث تفاصيلهم عرب
املوقع اإللكرتوني .vec.vic.gov.au/enrolment
يتم تسجيل أي شخص يف قائمة الناخبني للوالية إستنادًا إىل
عنوانه احلالي تلقائيًا للتصويت يف هذه االنتخابات .وهناك
ً
أيضا فئات تسجيل إضافية للمالكني غري املقيمني واملستأجرين
وممثلي الشركات واملواطنني غري األسرتاليني الذين يدفعون
رسوم اجمللس البلدي .كما جيب على األشخاص ضمن هذه
الفئات االتصال باجمللس احمللي للحصول على املزيد من
املعلومات.
ستكون انتخابات جمالس فكتوريا لعام  2020أكرب برنامج انتخابي
فردي يف الوالية ،مع توقع  4.5ماليني ناخب وأكثر من 2000
مرشح مشاركني يف االنتخابات يف أرجاء  76بلدية.
لن جيري جملس مدينة  ،Caseyوجملس مدينة ،Whittlesea
وجملس  South Gippsland Shireانتخابات عامة يف تشرين
األول /أكتوبر هذا العام.
يتوفر املزيد من املعلومات حول التسجيل عن طريق االتصال
بالرقم  1300 805 478أو عرب  ،vec.vic.gov.auحيث ميكن
ً
أيضا االشرتاك يف خدمة  VoterAlertاجملانية لتلقي
للناخبني
تذكريات مهمة بشأن االنتخابات عن طريق رسائل  SMSوالربيد
اإللكرتوني.
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مـقاالت وتـحقيقات

القواعد األمريكية يف املهداف:

تفاصيل دمسة عن تاريخ العالقات:

خريطة «مض ّخمة» للمدارس املتضررة:

انطالق املقاومة الشعبية؟ سفارة إسرائيلية يفيحيىأبودبوقظيب منذ  !2017هل بدأ السباق على املساعدات؟
فاتن الحاج

أيهم مرعي

عملت السفارة اإلسرائيلية يف أبو ظبي تحت ستار وكالة تابعة لألمم
املتحدة (أ ف ب )

تدرك واشنطن أن اتهام العشائر أو الجيش السوري سيدفعها إىل
تصعيد أكرب معهما (أ ف ب )

عد استهداف قاعدة أمريكية يف ريف دير الزور الشرقي حدثًا
ُي ّ
ٌ
ربا ميثل شرارة مقاومة
األول من نوعه.
أمنيًا الفتًا هو
ّ
حدث مّ
ضد األمريكيني ،خصوصًا أنه يأتي بعد القصف الذي
شعبية
ّ
طال اجليش السوري ،وبالتزامن مع توتر متصاعد بني العشائر
حد إنشاء جملس عسكري من ِقَبل قبيلة
و»التحالف الدولي» ،بلغ ّ
العكيدات قبل أيام.
ال ميكن فصل حدث استهداف القاعدة األمريكية يف حقل كونيكو
ّ
حملية الصنع ،عن االستهداف األمريكي
الغازي بثالثة صواريخ
للجيش السوري يف قرية تل الذهب يف ريف القامشلي،
ّ
ضد وجود
مسلحة
هددت بإطالق مقاومة
ّ
وبيانات العشائر اليت ّ
ّ
متأخر من
واشنطن يف سوريا .االستهداف الذي جاء يف وقت
قوات
ليل أول من أمس ،طاول احلقل الغازي الذي تتمركز فيه ّ
أمريكية وأخرى فرنسية وبريطانية ،تبعد مسافة سبعة إىل مثانية
كيلومرتات من نقطة وجود القوات احلكومية السورية .وفيما مل
ُيعرف حجم األضرار ،قال الناطق باسم «التحالف الدولي» ،مايلز
كاغينز ،إنه ال خسائر أو أضرار يف صفوف «التحالف» ،بعد
سقوط «ثالثة صواريخ من نوع كاتيوشا صغرية احلجم ،بالقرب
من قاعدة كونيكو ،شرق سوريا».
وعلى رغم حمدودية احلدث ،جلهة نوع الصواريخ وعددها
األول
عد
وتأثريها ،إلاّ أنه ُي ّ
تطورًا أمنيًا بارزًا ،لكونه االستهداف ّ
ّ
للقواعد األمريكية منذ دخول عناصرها إىل األراضي السورية يف
ِ
أي جهة
أيلول /سبتمرب عام  .2014وحتى يوم أمس ،مل
تعلن ّ
مسؤوليتها عن العملية ،على رغم أنه ميكن وضع ما حدث يف
إطار تبادل الرسائل بني دمشق وواشنطن ،أو يف سياق انطالقة
ضد األمريكيني يف الشرق السوري.
غري معلنة ملقاومة شعبية
ّ
ّ
ولعل تزامن االستهداف مع استشهاد عنصر من اجليش السوري
الطوافات األمريكية ،جيعل التخمينات
وإصابة اثنني آخرين بنريان
ّ
الرد العشائري على األمريكيني ،لتأكيد رفض
تنصب يف اجتاه
ّ
ّ
خيص توسيع املقاومة
وجديتها يف ما
العشائر املساس باجليش،
ّ
ّ
سيما أن العملية جاءت بعد أيام من إعالن قبيلة
الشعبية ،وال
ّ
العكيدات «تشكيل جملس عسكري ( )...وبدء املقاومة الشعبية
ّ
احملتل األمريكي وأدواته ومرتزقته يف املنطقة».
ضد
ّ
أي اتهام للعشائر أو اجليش
من جهتها ،تدرك واشنطن أن ّ
السوري سيدفعها يف اجتاه تصعيد أكرب مع اجلانبني .ومن هنا،
ّ
ألي جهة ،مبا فيها «داعش»،
تفضل عدم توجيه أصابع االتهام ّ
الذي تنشط خالياه بشكل الفت بالقرب من املوقع املستهدف.
يف موازاة ذلك ،تفيد مصادر ميدانية بأن «التحالف الدولي»
بقيادة واشنطن عمل أخريًا على زيادة حمدودة لقواته يف املنطقة
الواقعة بني الشدادي يف ريف احلسكة اجلنوبي ،وصو ً
ال إىل أطراف
البوكمال على احلدود السورية  -العراقية .وحبسب هذه املصادر،
توجهت
فإن «غالبية األرتال األمريكية اليت كانت تدخل من العراق ّ
حنو نقاط وقواعد التحالف الدولي ،يف حميط حقول النفط والغاز
يف ريف دير الزور الشرقي» .وتضيف املصادر أن «واشنطن
ّ
مسلحة يف املنطقة ،ما دفعها إىل إرسال
ختشى ظهور مقاومة
مما
املزيد من التعزيزات لتحصني نقاطها ومواقعها بشكل أكرب ّ
كانت عليه يف الفرتات السابقة».
مواز ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية «مقتل ضابط روسي،
على خط
ٍ
عسكريني اثنني ،بتفجري عبوة ناسفة كانت مزروعة على
وإصابة
َّ
جانب الطريق يف حمافظة دير الزور ،أثناء عودتهم من مهمة
إنسانية» .ووفق مصادر ميدانية ،فإن «حقل ألغام انفجر أثناء
يضم جنودًا وضباطًا روسًا ،برفقة جمموعات من
مرور رتل آليات
ّ
الدفاع الوطين يف حميط حقل التيم النفطي» .وأشارت املصادر
أدى إىل استشهاد ضابط روسي برتبة لواء
إىل أن «االنفجار ّ
وجرح اثنني آخرين ،واستشهاد مخسة من عناصر الدفاع الوطين،
بينهم قائد مركز الدفاع الوطين يف مدينة امليادين ،حممد تيسري
متعمد وراء
أي استهداف إرهابي
الظاهر» ،فيما استبعدت «وجود ّ
َّ
احلادثة».

ّ
يتكشف املزيد من املعطيات حول تاريخ العالقات
يومًا بعد يوم،
ّ
بني إسرائيل واإلمارات ،لتؤكد أن اتفاق التطبيع مل يكن إال إماطة
عما هو قائم فع ًال .آخر تلك املعطيات ما نشره اإلعالم العربي
للثام ّ
عن وجود سفارة إسرائيلية يف أبو ظيب ،و 500شركة إسرائيلية
تعمل يف األراضي اإلماراتية.
وليد
مل يكن اتفاق التطبيع بني العدو اإلسرائيلي ودولة اإلمارات
َ
ّ
متجذرة سبقت حلظة اإلعالن عنها مبا
حلظته؛ إذ إن خلفه عالقات
يزيد عن العقدين .هذا ما كشف عنه اإلعالم العربي أمس ،مشرياً
ؤسس لتمثيل دبلوماسي ،بقدر ما يرفع عنه
إىل أن االتفاق ال ُي ّ
الغطاء .يدور احلديث ،هنا ،حول سفارة إسرائيلية يف اإلمارات
حتت ستار مؤسسات أممية ،وزيارات دورية رمسية وخاصة من
سياسيني ورجال أعمال ومسؤولي استخبارات ،إضافة إىل وفود
مشاركة يف منتديات ومؤمترات خاصة وحكومية ودولية ،مبا يشمل
وفودًا رياضية كانت تظهر إىل العلن بني احلني واآلخر ،إذ إن
«جواز السفر اإلسرائيلي مل يكن يثري االستغراب يف اإلمارات».
تقرير صحيفة «هآرتس» بدا مشبعًا مبعطيات دمسة ،وإن مل َتْرق
حد املفاجآتَ .يِرد يف التقرير أنه ألكثر من عشرين عامًا كانت
إىل ّ
تتطور ببطء ،إىل أن
السرية بني اجلانبني
العالقات الدبلوماسية
ّ
ّ
أي وقت مضى.
باتت يف األيام القليلة الفائتة أكثر وضوحًا من ّ
تتعدى ،عمليًا ،حدود ترقية البعثة اإلسرائيلية
املسألة اآلن ال
ّ
احلالية يف أبو ظيب إىل سفارة رمسية علنية ،بعدما عملت لغاية
األسبوع املاضي حتت غطاء إحدى الوكاالت التابعة لألمم املتحدة.
ّ
َ
ممثل
أسست تلك البعثة يف تشرين األول /أكتوبر  ،2017عرب
وت ّ
ً
معرتف به
دبلوماسي دائم حيمل جواز سفر إسرائيليا ،ويف مكتب
َ
من السلطات اإلماراتية ،ويرتفع يف داخله العلم اإلسرائيلي ،علمًا
أنه يقع داخل مبنى خاص بوكالة تابعة لألمم املتحدة ،هي «وكالة
املتجددة» .وتنقل الصحيفة عن مصدر إماراتي أنه من غري
الطاقة
ّ
املتوقع أن تفتتح اإلمارات سفارتها لدى إسرائيل يف القدس
احملتلة ،يف إشارة منه إىل إمكان أن تكون السفارة يف تل أبيب،
ال يف القدس.
تضيف «هآرتس» أنه بالتوازي مع أنشطة املوساد يف املنطقة،
مر السنوات املاضية يف دول
عملت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية على ّ
اخلليج ،وكانت على اتصال مع املسؤولني احلكوميني واهليئات غري
الرمسية والشركات التجارية وعناصر أخرى يف هذه الدول .وما بني
عامي  2016و  ،2018زارت أربعة وفود إسرائيلية دولة اإلمارات،
َ
التحركات يف عام  2019مع قيام  15وفدًا من
لتتزايد وترية هذه
ّ
إسرائيل بزيارة اإلمارات ،مع وجود علم مسبق بكونهم إسرائيليني.
يف الوقت نفسه ،زار رجال أعمال إسرائيليون اإلمارات بشكل
ّ
مستقل ،بعيدًا عن االنتظام االعتيادي لوزارة اخلارجية.
ساعدت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية ،حتى اآلن ،ما يقارب 500
شركة إسرائيلية على العمل يف اإلمارات .ويف ّ
تقدم
كل أسبوعَ ،ت ّ
حواىل عشر شركات إسرائيلية بطلب إىل الوزارة ملساعدتها يف
ّ
يتم
حملية هناك ،يف الوقت نفسه الذي
التواصل مع شركات
ّ
فيه استقبال رجال أعمال إماراتيني .ويساعد مسؤول يف اخلارجية
يف معهد التصدير يف إقامة روابط بني الشركات اإلسرائيلية
متعددة ،من
وتلك اإلماراتية ،علمًا أن «التعاون» يشمل جماالت
ّ
بينها املياه والتكنولوجيا والزراعة والصحة وتكنولوجيا قطاع
قطاعي األمن الداخلي
اخلدمات املالية ( ،)fintechإضافة إىل
َ
واألمن السيرباني .وتتولىّ الوزارة ،حاليًا 20 ،مشروعًا مشرتكًا مع
قدر قيمتها مبئات املاليني من الدوالرات .كذلك،
اإلماراتينيُ ،ت ّ
َو ّقعت «جمموعة  »42اإلماراتية للذكاء االصطناعي واحلوسبة (اليت
ّ
مذك َ
ّ
رتي تفاهم مع شركة «رفائيل»
تتخذ من أبو ظيب مقرًا هلا)
للصناعات العسكرية لتطوير فحوصات خاصة مبكافحة فريوس
صصت إسرائيل مبلغًا ماليًا
«كورونا» بشكل سريع ّ
جدًا ،بينما َخ ّ
كبريًا لبناء جناح هلا يف معرض «إكسبو دبي».
إىل ذلك ،أشارت مصادر يف اخلارجية اإلسرائيلية ،يف إجياز
خاص لعدد من املراسلني املعتمدين لديها أول من أمس ،إىل
أنه يف أعقاب اإلعالن عن اتفاق التطبيع مع اإلمارات ،تحَ ّدث وزير
اخلارجية ،غابي أشكنازي ،مع ثالثة وزراء خارجية عرب جددَ ،ف ّ
ضلت
آخرين
املصادر أن ال ُت ّ
سمي دوهلم ،لتضاف تلك االتصاالت إىل َ
نظرييه يف اإلمارات وسلطنة ُعمان.
كان أجراهما أشكنازي مع
َ

أن أعمال املسح امليداني للمدارس املتضررة من انفجار مرفأ
رغم ّ
ِ
تنته بعد ،مل يكن مفهومًا ملاذا نشر املركز الرتبوي
بريوت مل
للبحوث واإلمناء خريطة باملدارس الرمسية واخلاصة الواقعة يف
املناطق املتضررة باالنفجار ،وعددها  ،673و»إيهام» الرأي العام
بأنها «مدارس متضررة» ،أو هذا على األقل ما فهمه الكثريون.
فيما أحصت وزارة الرتبية ،حتى اآلن 75 ،مدرسة رمسية متضررة
فقط ،وأوردت  -يف خريطة أخرى  -أمساء هذه املدارس والرقم
الرتبوي لكل منها ،وأعلن املكتب اإلقليمي لليونسكو أن االنفجار
أحلق دمارًا جزئيًا أو شام ًال بـ  70مدرسة رمسية و 50مدرسة خاصة
فحسب.
تزدحم األسئلة بشأن غياب التكامل يف العمل بني الوزارة واملركز
الرتبوي ،وعن اهلدف من خريطة املركز وخلفيات تضخيم العدد
فيها ،وما إذا كانت لذلك عالقة باملساعدات اليت سيحصل عليها
القطاع الرتبوي من اجلهات املاحنة.
رئيسة املركز ندى عوجيان لفتت إىل أن «هناك جهات تطلب
منا معلومات عن املدارس املتضررة وقد أعددنا جداول تتضمن:
االسم ،احملافظة ،القضاء ،قطاع التعليم ،الرقم الرتبوي للمدرسة،
رقم اهلاتف ،الربيد اإللكرتوني ،عدد التالمذة ،البلدة ،احلي،
الشارع ،اسم املدير .»...مثل هذه اللوائح توفر ،حبسب عوجيان،
«داتا للراغبني يف دعم املدارس بالتعاون مع الوزارة».
بأن فريقها مل يزر املدارس الرمسية واخلاصة
وأقرت عوجيان ّ
ومل جيِر مسحًا ميدانيًا للتأكد من أن ضررًا حلق بهذه املدرسة
أو تلك ،بل استعان مبشروع اخلريطة املدرسية الذي كان أجراه
قبل االنفجار! وأوضحت أن اخلريطة اليت ُنشرت على موقع
املركز تتضمن توزيعًا جغرافيًا للمدارس الواقعة يف املناطق
األكثر تضررًا باالنفجار واحملددة من كيلومرت واحد وحتى 7.6
كيلومرتات ( 410مدارس) ،ويف املناطق األقل تضررًا املمتدة
من  7.6كيلومرتات وحتى  12.6كيلومرتًا ( 263مدرسة) .اهلدف
األساس من اخلريطة ،كما قالت عوجيان« ،تقديم صورة أولية
ألعداد املدارس وتوزيعها يف املناطق املتضررة» ،مشرية إىل
أن املرحلة الثانية ستتم بالتنسيق مع وزارة الرتبية باعتبارها
اجلهة املسؤولة عن الرتميم والبناء ،حيث «سيجري كشف ميداني
على املدارس لتحديد حجم األضرار وكلفتها يف كل مدرسة».
وأضافت« :صحيح أن بعض املدارس تضرر بفعل االنفجار ،لكن
هناك مدارس بعيدة عن مكان االنفجار ويف مناطق نائية وليس
مقومات التعليم ،وهذه جيب أن ال ننساها .كما أن
لديها أدنى
ّ
من بني املدارس الواقعة يف مناطق االنفجار مدارس مقفلة وقد
تكون متضررة وجيب التنبه إىل هذا األمر».
وبدا الفتًا أن تضع عوجيان ،وهي تتولىّ مسؤولية رمسية ،ترميم
املدارس وبناءها يف الدرجة الثانية من األهمية ،وأن تعطي
املقومات
األولوية يف مساندة العام الدراسي املقبل لتوفري
ّ
ّ
للتعلم عن بعد ،سائلة« :أين حنن من املوارد الرتبوية
األساسية
الرقمية ،واإلنرتنت والكهرباء والكثري من احلاجات األساسية هلذا
املقومات ميكن تأمينها يف
التعلم؟» ،مشرية إىل أن «مثل هذه
ّ
وقت أسرع من الرتميم ،من أجل مساعدة املعلم والتلميذ لدخول
آمن إىل العام الدراسي وتوفري العدالة وتكافؤ الفرص وتدريب
األساتذة واألهل والتالمذة» .الالفت أكثر كان دعوة رئيس
املركز الرتبوي إىل «دعم املدارس اخلاصة اليت تشكل غنى
للبنان ،وال سيما أن مدارس كثرية أقفلت وأخرى يف طريقها
إىل اإلقفال».
وزير الرتبية يف حكومة تصريف األعمال طارق اجملذوب اكتفى
وسيصدر تقرير علمي
إن «األرقام املعلنة غري صحيحة
ُ
بالقول ّ
بشأن املدارس املتضررة األسبوع املقبل» ،مشريًا إىل أن الوزارة
هي املسؤولة عن إحصاء املدارس وليس املركز الرتبوي .وأكد
«أننا لن نسمح بأي هدر» ،على أن يتحدث الحقًا عما سيجري يف
الوزارة واملركز.

عويجان :ترميم املدارس املتضررة سيتم بالتنسيق مع وزارة الرتبية

وكان مدير املكتب اإلقليمي لليونسكو محد بن سيف اهلمامي قد
اجتمع غداة االنفجار بوزير الرتبية وكشف ،يف بيان ،أن تضرر
املدارس يهدد بتعطيل العام الدراسي لـ 55ألف تلميذ لبناني
وغري لبناني ،وأن اليونسكو ستتكفل بإعادة تأهيل املدارس
املتضررة بالتنسيق مع الشركاء الرتبويني واجلهات املاحنة،
كما ستوفر نوعني من الدعم :وصول مجيع الطالب إىل التعليم
من خالل أجهزة إلكرتونية وموارد تعليمية رقمية جلميع الطالب،
وضمان جودة التعليم عن بعد من خالل تقديم الدعم التقين
ِ
ومطوري املناهج واملعلمني
لواضعي السياسات الرتبوية
والفين
ّ
لتطوير برامج التعليم عن بعد».
السؤال :كيف سيكون شكل املساعدات من اجلهات املاحنة وهل
ستذهب األموال مباشرة إىل وزارة الرتبية أم إىل املركز الرتبوي
بالنظر إىل أن مؤمتر املاحنني أعلن أن املساعدات ستذهب إىل
الناس وليس إىل احلكومة ،ومن حيدد األولويات يف دعم القطاع
الرتبوي؟
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مـقاالت وتحقيقات

«إف  »35قريباً إىل اإلمارات :احللف العسكري ...بعد التطبيع مفهوم «القيادات اجلديدة»
يحيى دبوق
يف لبنانٌ :
حبث عمّن يطبّع مع
إسرائيل؟!

ّ
تتطلع تل أبيب إىل مرحلة ما بعد اتفاق التطبيع مع أبو ظيب ،يف اجتاه
توقيع اتفاقات مماثلة مع دول خليجية أخرى ،على أن يعقبها حلف
عسكري واسع النطاق ،جيمع إسرائيل واملطّبعني ُ
اجلدد معها ،إضافة
إىل مصر واألردن ..هي واحدة من اخلطوات املنوي تنفيذها ضمن
خطوات أخرى ،بوصفها جزءًا ال يتجزأ من اتفاقات التطبيع مع اإلمارات
ّ
يتكشف تباعًا يشري إىل ذلك،
وعدد آخر من الدول اخلليجية .ما
وخصوصًا صفقة تسليح أمريكية ضخمة مع أبو ظيب تشمل وسائل
قتالية نوعية ،من بينها طائرات «إف  ،»35وإن حرصت إسرائيل  -يف
العلن  -على التشديد أنها «ما زالت» تعارض هذا النوع من التسليح
األمريكي لدول يف املنطقة ،حتى تلك اخلليجية اليت متوضعت إىل
رمسيًا ،أنها لن تعاديها.
جانبها وأعلنت،
ّ
حبسب «يديعوت أحرونوت» ،مل يكن اتفاق التطبيع بني إسرائيل
واإلمارات على أساس «السالم مقابل وقف
الضم» يف الضفة
ّ
متطورة»
ابتداء ،بل وفقًا لـ»السالم مقابل أسلحة
الغربية ،كما ُر ِّوج له
ً
ّ
ّ
تتلقاها اإلمارات من الواليات املتحدة بقيمة عشرة مليارات دوالر،
وهي صفقة تسليح نوعية تتضمن مقاتالت «إف  »35وطائرات مسيرّ ة
نوعية أخرى .الالفت يف ما ذكرته الصحيفة،
متطورة جدًا ،وأسلحة
ّ
ّ
املنظومتني
هو التشديد على أن صفقة التسليح جاءت من دون علم
َ
األمنية والعسكرية يف تل أبيب ،األمر الذي حيمل دالالت كثرية ،تشري
خصوصًا إىل أن االعتبارات األمنية باتت خارج العوامل املؤثرة سلبًا
يف العالقات مع اجلانب اخلليجي ،واإلماراتي حتديدًا ،الذي ال ختشى
أي تبعات سلبية الحقة على أمنها ،يف
املؤسسة السياسية اإلسرائيلية ّ
مؤسسة اجليش اإلسرائيلي بعيدة
إبقاء
حال تسليح أبو ظيب .يفسر ذلك
ّ
من «االتفاق التارخيي» مع اإلمارات ،وإن كان للخصومة السياسية
بني نتنياهو ومنافسيه الدور األكرب يف إبقاء االتفاق بعيدًا من
وزيري
َ
َ
اللذين علما به من
األمن واخلارجية ،بين غانتس ،وغابي أشكنازي،
خالل وسائل اإلعالم ،حلظة اإلعالن الرمسي عنه قبل أيام.
تأكيد مكتب رئيس احلكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،أنه ال يزال
ألي صفقة تسليح ّ
ختل بالتوازن العسكري يف
على موقفه الرافض ّ
التوجه ،بل إىل موافقة
املنطقة ،ال يشري إىل جدية معارضة هذا
ّ
يقابلها رفض يف العلن .يف اإلطار نفسه ،أشارت «هآرتس» ،يف
سياق تقريرها ،إىل أن دول اخلليج مارست ضغطًا كبريًا على إسرائيل
لتغيري موقفها من صفقات التسليح األمريكية .ونقلت الصحيفة عن
مصادر إسرائيلية شاركت يف حمادثات مع اإلمارات يف السابق،
شكوكها إزاء ِّ
ختلي نتنياهو عن معارضة إسرائيل التقليدية لبيع وسائل
متطورة لإلمارات .وأبدت املصادر قلقلها من احتمال أن تكون
قتالية
ّ
املقربون من نتنياهو،
اآلن
يقودها
اليت
والسرية
اخلاصة
احملادثات
ّ
أي رئيس املوساد يوسي كوهني والسفري اإلسرائيلي يف واشنطن
رون ديرمر ورئيس جملس األمن القومي مئري بن شبات« ،ربمّ ا»
السري ،من دون إطالع
توصلت إىل مثل هذا االتفاق (التسليحي)
ّ
ّ
كبار املسؤولني األمنيني يف إسرائيل عليه.
يف التعليقات اإلسرائيلية ،قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية
السابق ،الرئيس احلالي ملعهد أحباث األمن القومي ،اللواء عاموس
متطورة
يدلني ،إن «من املعلوم أنهم يف اإلمارات يطلبون أسلحة
ّ
للغاية من األمريكيني واإلسرائيليني ،وما (كان) حيول دون ذلك ،أنه
التفوق النوعي
ال توجد اتفاقات سالم بني الدولتني ،وكذلك ضرورات
ّ
(التسليحي) إلسرائيل» ،يف إشارة إىل انتفاء أو ّ
تقلص معارضة تل
أبيب للتسليح النوعي ألبو ظيب ،بعد إبرام اتفاق التطبيع معها .بدوره،
لفت املسؤول السابق عن شعبة االستخبارات يف املوساد ،حاييم
تومر ،يف حديث إىل اإلذاعة العربية ،أمس ،إىل أنه ال توجد مشكلة
يف رفع احلظر عن تزويد الواليات املتحدة طائرات «إف  »35لإلمارات،
خاصة أن االتفاق مع أبو ظيب ميكن أن يكون شراكة إلسرائيل ضمن
ّ
ضد اإليرانيني .يف السياق نفسه،
سيناريو أو آخر ،يف خدمة املواجهة ّ
مهتمة أيضًا بتوسيع التعاون األمين مع اإلمارات؛ وهي
تبدو إسرائيل
ّ
ّ
أكدت أن رئيس املوساد الذي ّ
حل ضيفًا على إمارة أبو ظيب ،سيناقش
ّ
ً
مع املسؤولني اإلماراتيني عددا من امللفات ،ومن ضمنها صوغ مذكرة
تفاهم أمنية بني اجلانبني.
كل ذلك يقود إىل نتيجة ميكن أن تتطابق مع ما طالبت به وزارة
شؤون االستخبارات يف تل أبيب واليت أشارت يف وثيقة صدرت
عنها إىل أن ملف التعاون األمين بني إسرائيل واإلمارات يأتي على
رأس سلم االهتمام يف تل أبيب ،إذ إن اتفاق التطبيع مع أبو ظيب
ّ
ميكن من تعزيز حتالف عسكري بني دول اخلليج وإسرائيل ،فض ًال عن
زيادة التعاون يف تأمني البحر األمحر .ويرد يف الوثيقة أيضًا ،ضرورة
استغالل إسرائيل الفرصة املتاحة هلا لتحقيق مصاحلها ،كون شركات
إنتاج السالح اإلسرائيلية تعمل جاهدة لزيادة صادراتها األمنية إىل
دول اخلليج.
قررت إبعاد نفسها يف هذه
يف هذا الوقت ،يبدو أن سلطنة عمان ّ
املرحلة عن التوقيع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل .إذ نقلت قناة
«كان» عن مسؤولني يف مسقط قوهلم يف حمادثات مغلقة ،إنهم
ينضموا حاليًا إىل عملية التطبيع خوفًا من الرأي العام ورد الفعل
لن
ّ
السليبّ للجمهور يف السلطنة .وأضافت القناة ،أن السلطان اجلديد
ّ
تسلم منصبه منذ أقل من عام ،لذلك تشري
لعمان ،هيثم بن طارق،
ّ
يتمكن من القيام خبطوة دراماتيكية يف هذه
التقديرات إىل أنه لن
املرحلة.
املتحدث باسم اخلارجية السودانية،
على النقيض من ُعمان ،قال
ّ
ّ
تتوقع
حيدر صادق ،لشبكة «سكاي نيوز عربية» ،أمس ،إن بالده
التوصل إىل اتفاق سالم مع إسرائيل ،مؤكدًا وجود اتصاالت بني
ّ
اجلانبني ،ومشريًا إىل أنه ال يوجد سبب الستمرار العداء والتنافس بني

اجلانبني .حديث اخلرطوم الرمسي عن تطبيع العالقات مع تل أبيب لقي
ترحيبًا خاصًا يف إسرائيل ،ومن رأس اهلرم السياسي فيها ،إذ رأى
نتنياهو يف التصرحيات السودانية «قرارًا شجاعًا» للزعيم السوداني
عبد الفتاح الربهان ،الفتًا إىل أن إسرائيل «ستبذل قصارى جهدها
لتحويل هذه الرؤية إىل حقيقة ناجزة».
وبعدما أعاد نتنياهو التأكيد أنه ال تغيري يف تنفيذ خطة الضم بل
ّ
«تأجيل
موقت» ،أكد وزير املالية اإلسرائيلي ،يسرائيل كاتس ،أن
ّ
يتعلق بالقضية
أي شرط يف اتفاق التطبيع معها،
تضع
مل
اإلمارات
ّ
الفلسطينية ،يف تأكيد منه أن ال عالقة لالتفاق من أساسه ،بإلغاء
الضم أو تأجيله ،خالفًا للرواية اإلماراتية االبتدائية يف أعقاب اإلعالن
يشدد عليه
تعزز ما
عن االتفاق مع العدو .وجاءت تأكيدات
إضافية ّ
ّ
ّ
نتنياهو من أن خطة الضم تأجلت دون أن تلغى ،وهو ما ورد على
لسان مستشار ترامب ،جاريد كوشنر ،وإن يف معرض تشديده على أن
اخلطة لن ّ
تنفذ ،إذ قال يف إحاطته لوسائل اإلعالم يف واشنطن ،إن
رئيس احلكومة اإلسرائيلية ّ
أكد لإلدارة األمريكية أنه لن يقوم خبطوات
ّ
تتعلق بالسيادة (الضم) دون موافقة من البيت األبيض ،و»حنن ال
ننوي إعطاء هذه املوافقة يف املستقبل القريب».

بشهادة التاريخ :البوارج والسفن
والطائرات لن حتدد مصري لبنان
طوني خوري

ما اسرع اصحاب الـ «بروباغاندا» يف تسويق منتجهم اعالميًا حني حيلو
هلم وبالسرعة اليت يرغبون بها ،ووفق الفكرة اليت يريدون زرعها يف
العقول ،ولو كانت غري منطقية .فبعد الكارثة اليت حلت بلبنان جراء
انفجار مرفأ بريوت ،بدأت تلوح على حدود مياهه االقليمية البوارج
ن وحامالت الطائرات من جنسيات دولية خمتلفة .ومع التسليم
والسف 
بأن هذا التواجد مريب ،وال ميكن ان يتعلق فقط بالدواعي االنسانية،
فإن التفسري الذي سارع البعض اىل ّ
تبنيه ونشره على نطاق واسع،
هو ان هذه القطع احلربية امنا اتت إلنقاذ لبنان وفرض نظام دولي
بالقوة عليه ،وهو ما أملح اليه ايضًا وزير اخلارجية االيرانيحممد جواد
ظريف خالل تواجده يف بريوت.
تصدق هذه النظرية ،ولكن التاريخ يتحدث عن منطق آخر مغاير
قد
ُ
متامًا ملا يقال ،واذا كانت مصلحة ظريف تتالقى مع مصلحة اصحاب
«الربوباغاندا» ولو من رؤية سياسية خمتلفة ،فإن التاريخ والوقائع
ّ
ونفكر يف ما اذا كانت هذه االفكار
ال يسايران احدًا .فلنقف حلظة
ّ
احلل يضرب عرض احلائط كل
قابلة للتنفيذ ،ووفق املنطق ،فإن هذا
واملالية اليت فرضت على لبنان على مدار عام
االقتصادية
الضغوط
ّ
ّ
كامل للوصول اىل تسوية ما ،كما انه يطيح بكل ما قام به الرئيس
ن يف الشهر املاضي وتسويقه ملبادرته
الفرنسي اميانويل ماكرو 
السياسية اقليميًا ودوليًا.
وهل يعتقد احد انه لو هناك بالفعل قرار متخذ بفرض «النظام»
بالقوة على لبنان ،كانت ابقت الدول على قوات «اليونيفيل» العاملة
ّ
للرد على اي عمل عسكري
يف اجلنوب واليت ستكون «لقمة سائغة»
ّ
ان حياة كل جندي يف الدول
دولي؟ فعلى عكس ما يعتقد الكثريونّ ،
االجنبية هلا حساباتها يف املعادالت السياسية والشعبية ،وميكن ان
يطيح بإدارة بأكملها ،فكيف اذا كان العدد كبريًا؟ وقد شهدنا ما
حصل يف الواليات املتحدة االمريكية وبعض الدول االوروبية من
الزج باجلنود يف املعارك خارج البالد من جهة ،واعادتهم
ضغوط لوقف
ّ
اىل ثكناتهم يف دوهلم من جهة اخرى .وربطًا باملوضوع نفسه ،اليس
من املنطقي احلصول على موافقة دولية شاملة يف جملس االمن،
تؤدي اىل تعديل عمل قوات «اليونيفيل» يف لبنان وتعطيها صالحيات
ّ
اوسع ،فيما املواقف ال تزال معروفة حتى اليوم ،واالجتاه هو اما ابقاء
أي طموح يف تعديل
املهام على حاهلا ،او استعمال «الفيتو»
ّ
للحد من ّ
هذه املهام.
ّ
للتدخل
نقطة اخرى جيدر التوقف عندها وتتعلق باخلطط املوضوعة
العسكري املفرتض ،وهل يقتصر فقط على توجيه ضربات من البحر
الن هذا السيناريو يصلح فقط يف احلروب على دول فيما
واجلو؟ ّ
عدوة وان املستهدف هو «حزب
دولة
ليس
لبنان
ان
على
يتفق
اجلميع
ّ
حيملون لبنان مسؤولية
انهم
ون
االسرائيلي
املسؤولون
قال
ولو
اهلل»
ّ
ّ
افعال احلزب ،لكن باقي الدول ال تدخل يف مثل هذا االسلوب .وحتى
لو ّ
فسيؤدي ذلك
وحبرية حلزب اهلل فقط،
جوية
ّ
ّ
مت فع ًال توجيه ضربات ّ
اىل سقوط مدنيني باملئات كما حصل عام  ،2006وال قدرة الي دولة
على حتمل مسؤولية مثل هذه اجملزرة .اضافة اىل ذلك ،سيكون
الزاميًا نشر عدد كبري من اجلنود الدوليني على االراضي اللبنانية ،مع
كل ما يعنيه ذلك من خماطرة غري حمسوبة النتائج ملا سيلي هذا االمر
يف حال حصوله ،على غرار ما حصل يف العام  1982والذي ال تزال
ذكراه ترتدد حتى اليوم.
احلربية
بناء على ذلك ،هناك نظرية اخرى تقول بأن وصول هذه القطع
ّ
يصب يف خانة تعزيز احلصار على احلزب ،ولكنها تبقى ايضًا
امنا
ّ
الن التمويل االساسي للحزب يأتي عرب الرب وبأساليب
شك
موضع
ّ
بأن التواجد يف املتوسط هو
خمتلفة .اما
النظرية الثالثة ،فتقول ّ
ّ
«التحرش» ب
يف
والعامل
االوروبيني
ى
تتحد
اليت

ا
تركي
رسالة اىل
ّ
ّ
القارة العجوز
ية
جد
اىل
والتنبيه
النفط،
عن
التنقيب
ومبسائل
اليونان
ّ
ّ
اي خطر تركي يف هذا السياق.
يف التعامل مع ّ

ماهر الخطيب

منذ السابع عشر من تشرين األول املاضي ،تطغى على
الساحة احمللية املواقف الدولية واإلقليمية الداعية إىلحماربة
د واإلصالح ،األمر الذي من املفرتض أن يكون موضع
الفسا 
استغراب ،ليس ألن أغلب الطبقة السياسية احمللية ليس
فاسدًا ،بل ألن اجلهات اليت حتمل تلك الشعارات كانت ،على
مدى سنوات طويلة ،هي الراعية هلذه الطبقة ،لكن على ما
تلب طموحاتها.
يبدو مل تعد ترى أنها يّ
التنبه إىل جمموعة من املعطيات،
يف هذا السياق ،من الضروري
ّ
أبرزها املوقف األمريكي من األحداث احمللية ،الذي عرب عنه
مساعد وزير اخلارجية األمريكيةديفيد هيل ،خالل زيارته إىل
بريوت االسبوع املاضي ،لناحية تأكيده أن إنفجارمرفأ بريوت
كان ،بطريقة او بأخرى ،من أعراض أمراض يف لبنان هي
جدا ،وكل من
أعمق بكثري ،وهي أمراض استمرت لفرتة طويلة ً
يف السلطة تقريبًا يتحمل قدرًا من املسؤولية عنها.
هذا املوقف األمريكي ليس باجلديد ،بل يعود اىل ما قبل
تعيني السفرية احلالية يف بريوت دوروثي شيا ،حني
اعتربت السفرية السابقة اليزابيث ريتشارد ،يف رسالتها
الوداعية ،أن النظام ،يف العقود القليلة املاضية ،مل يعد
تارخيية للشعب اللبناني لقلب
يعمل ،وبالتالي هذه فرصة
ّ
ّ
أن واشنطن ال متانع اإلنقالب على
الصفحة ،يف
مؤشر إىل ّ
بعض حلفائها يف لبنان ،أو مجيعهم ،يف حال كان ذلك
سيقود إىل قلب املعادلة اليت حتقق مصاحلها ،إنطالقًا من
عناوين اإلصالح ومكافحة الفساد.
من خالل ذلك ،يصبح من املمكن فهم مساعي الرتكيز يف
التصويب على كل من «التيار الوطين احلر» و»حزب اهلل» يف
توجيه اإلتهامات ،سواء عرب وسائل اإلعالم أو من خالل بعض
القوى السياسية املشاركة يف السلطة منذ ما يزيد عن 30
عامًا ،بينما حضور كل من التيار واحلزب ال يتجاوز  15عامًا،
ّ
يستحق التوقف عنده ،نظرًا إىل أنه يقود إىل
األمر الذي
طرح «القيادات اجلديدة» الذي جيري التداول به يف بعض
األوساط احمللية.
حتى اآلن ،مل تظهر تلك «القيادات» املطلوبة بشكل واضح
وعلين ،لكن على ما يبدو اإلصرار على الدعوة إىل إنتخابات
نيابية مبكرة أو احلكومة احليادية ُيراد له أن يكون البوابة
املناسبة لظهورها ،وهذا الواقع ليس وصفة خاصة بالساحة
العربية األخرى ،اليت
اللبنانية ،بل شهدته العديد من الدول
ّ
شهدت نزاعات حملية يف الفرتة املاضية ،من مصر إىل تونس
وصو ً
ال إىل ليبيا والصومال واجلزائر.
يف معظم تلك الدول ،كانت «القيادات اجلديدة» عبارة عن
عسكرية ،ال خترج سياسيًا عن دائرة احملور الذي
جنراالت
ّ
أمريكية ،لكن يف لبنان
اإلقليمية برعاية
تقوده بعض القوى
ّ
ّ
الوضع خمتلف ،حيث ال ميكن أن تكون تلك «القيادات»،
عسكرية ،لذلك
واملذهبية،
الطائفية
بسبب تركيبة اجملتمع
ّ
ّ
ّ
كان الرتكيز على بعض اجملموعات من اجملتمع املدني ،من
أنها ّ
دون أن يعين ذلك ّ
كلها مرتهنة أو متورطة يف هذا
السيناريو ،بهدف أن تتوىل قيادة «اإلنقالب» ،الذي بات
احلديث عنه علنيًا يف األوساط ،إىل جانب قوى وشخصيات
سياسية أخرى.
التحول ،مل ولن يكون الوصول إىل حماربة
اهلدف من هذا
ّ
خريية
الفساد أو اإلصالح يف لبنان ،فالدول ليست مجعيات
ّ
تبحث عن مساعدة الشعوب بال مثن ،بل إدخال البالد يف
ل الذي جيتاح املنطقة ،فليس
املسار التطبيعي مع إسرائي 
تفصي ًال كان اللقاء ،الذي مجع رئيس جملس السيادة
االنتقالي بالسودان عبد الفتاح الربهان مع رئيس الوزراء
اإلسرائيليبنيامني نتانياهو ،قبل أشهر ،وصو ً
ال إىل اإلعالن
عن «اإلتفاق التارخيي» بني اإلمارات ،اليت تدعم السلطة
اجلديدة يف اخلرطوم ،وإسرائيل.
اللبنانية يأتي يف
احملصلة ،كل ما حيصل على الساحة
يف
ّ
ّ
هذا السياق ،الذي سيتمظهر يف املرحلة املقبلة يومًا بعد
آخر ،يف ّ
توسع طروحات حماربة الفساد واإلصالح ،لكن
ظل
ّ
السياسية كانت مسؤولة عن
األساس يكمن ّ
بأن أغلب القوى ّ
فتح الباب أمامه ،سواء عرب تقصريها أو إهماهلا أو التواطؤ،
وما تقدم ال يعين الدفاع عنها أو الرغبة يف بقائها بل الدعوة
إىل التنبه إىل كل ما حيصل.
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مـقاالت وتحقيقات

مواجهة مصرية ــ تركية
جديدة ...يف البحر؟
رمزي باشا

تلوح بوادر أزمة مصرية ــ تركية جديدة ،لكن هذه املرة ليس
بسبب التدخل العسكري الرتكي يف ليبيا بل ترتبط باالستكشافات
البحرية اليت جتريها أنقرة يف منطقة شرق املتوسط ،بعدما
اعرتضت مصر عرب وزارة اخلارجية على تنفيذ سفينة تركية أعمال
مسح «سيزمي» يف منطقة تتداخل مع النقطة الرقم  ،8اليت
تعد «منطقة اقتصادية مصرية خالصة» .يأتي املوقف املصري
ّ
مدعومًا مبا مت التوافق عليه يف «منتدى غاز شرق املتوسط» الذي
يضم قربص واليونان ،ليتوسع الحقًا ويشمل العدو اإلسرائيلي
وإيطاليا واألردن والسلطة الفلسطينية ،على ما يقول موقع
املنتدى الذي مقره يف القاهرة .والصدام بني القاهرة وأنقرة
صدام آخر مع نيقوسيا ومنع بالقوة
بشأن احلدود البحرية ،بعد
ٍ
ألعمال االستكشافات لألخرية ،كاد يتحول إىل اشتباك عسكري
مع اليونان الشهر املاضي ،للسبب نفسه.
تقول مصر إنها تستند إىل «اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار»
اليت تنص على امتداد املنطقة االقتصادية اخلالصة إىل أكثر من
 200ميل حبري من خطوط األساس اليت يقاس منها عرض البحر
اإلقليمي ،وكما ورد يف كتاب لصالح الدين عامر حول «القانون
الدولي للبحار» ،فإن سواحل مصر على املتوسط تصل أقصى
الغرب من جزيرة كريت على بعد  190مي ًال من السلوم ،فيما
تقع السواحل الرتكية يف مواجهة املنطقة الوسطى من الساحل
املصري وتبعد عن اإلسكندرية حنو  280مي ًال حبريًا .وكانت مصر
قد ّ
وقعت تقامسًا للحدود البحرية مع قربص يف  2003تبعتها
مذكرة تنفيذية يف  ،2014كما وقعت اتفاقية مماثلة مع اليونان
بعد إنهاء قضايا عالقة .لكن احلدود البحرية مع فلسطني مل يتم
ترسيمها ،انتظارًا التفاق ترسيم حدود يفرتض أن يوقع أو ً
ال
بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
يف املقابل ،حددت تركيا اجلرف القاري هلا للمرة األوىل ،عندما
أرسلت خماطبة إىل األمم املتحدة يف  ،2004فيما أبرمت اتفاقية
لرتسيم احلدود البحرية مع مجهورية مشال قربص الرتكية اليت ال
يعرتف بها اجملتمع الدولي .ونهاية العام املاضي ،أبرمت اتفاقية
أخرى مع حكومة «الوفاق الوطين» يف ليبيا لرتسيم احلدود
البحرية ،وهي خبالف «بطالنها قانونيًا» وفق الرأي املصري
لعدم أحقية «الوفاق» يف توقيع اتفاقات دولية وغياب املوافقة
من جملس النواب اللييب ،فإنها «تنتهك مجيع االتفاقات الدولية
املرتبطة بأعالي البحار وختلق حدودًا حبرية بني دولتني ال توجد
وبناء على ذلك،
بينهما مثل هذه احلدود وفق القواعد الدولية».
ً
قدمت تركيا مذكرة اعرتاض على االتفاقات اليت أبرمتها قربص،
وعلى الرتاخيص اليت منحتها األخرية للشركات العاملية من أجل
البدء بالتنقيب استنادًا إىل التقسيم من جانب واحد.
وكان الفتًا حرص أنقرة على تقوية أسطوهلا العامل يف التنقيب
عن الغاز والنفط يف السنوات األخرية عرب شركة النفط الوطنية.
وتركيا من الدول الرائدة يف دعم شركاتها الوطنية من أجل
التنقيب ،على عكس قربص ومصر واليونان اليت تلجأ إىل
الشركاء األجانب ،علمًا بأن األوىل اشرتت سفنًا عديدة بدأت
العمل بالفعل خالل السنوات املاضية ،أبرزها السفينة اليت
أطلقت عليها اسم «حممد الفاتح» ،وهي واحدة من أكثر السفن
تطورًا يف احلفر يف املياه العميقة ،ضمن خطة تضمن زيادة
االعتماد على الكفاءة الوطنية بد ً
ال من األجانب.
وعلى مدار السنوات املاضية ،تتهم مصر تركيا بعرقلة
االستكشافات القربصية يف املتوسط ،رغم توقيع نيقوسيا
اتفاقيات منفصلة لرتسيم احلدود البحرية مع مصر يف 2003
ولبنان يف  2007وإسرائيل يف  ،2010وهي االتفاقات اليت
ّ
جنبتها أي خالفات مع جريانها باستثناء أنقرة اليت عمدت إىل
عرقلة األنشطة القربصية ،بل إىل مضايقة السفن اليت جتري
أعمال املسح بإبعاد الشركات األجنبية ومنها «إيين» االيطالية.
لكن ،على العكس من استقواء تركيا عسكريًا على قربص اليت
تستعني بالشركات العاملية يف مناطقها االقتصادية لضمان
محاية هذه الشركات عرب بلدانها ،فض ًال عن احلماية األوروبية
كونها عضوًا يف االحتاد األوروبي ،وهو ما يكاد يتشابه مع
املوقف اليوناني ،يبدو الصدام مع مصر يف هذه النقطة خمتلفًا
كليًا ،خاصة أن القاهرة تؤكد أنها لن تسمح باملساس مبناطقها
االقتصادية اخلالصة سواء لرتكيا أم لغريها.
هذا التأكيد يرتافق مع تعزيز مصر ترسانتها البحرية بصورة
غري مسبوقة حباملة طائرات «ميسرتال» وفرقاطات وغواصات،
خاصة منذ تزايد اكتشافات الغاز الطبيعي اليت تنفذها كربيات
الشركات العاملية .وتعزيز الرتسانة للدفاع عن املصاحل املائية
يعين أن املواجهة العسكرية خيار حمتمل ،خاصة مع استناد
مصر ،كما تعلن دومًا ،إىل القوانني الدولية وترسيم حدودها
بوضوح مع غالبية دول اجلوار يف شرق املتوسط باستثناء تركيا
إبان حكم الرئيس الراحل حممد مرسي مترير ترسيم
اليت حاولت ّ
هلذه احلدود كان يهدر مساحات شاسعة على الدولة املصرية،
وهو ما رفضته وزارة الدفاع واجلهات املعنية بامللف منذ مطلع
.2013

أنقرة يف مواجهة «الكل»! تركيا وإسرائيل أبرز العوائق
رمزي باشا

بينما تتزايد ،أو تتبدل ،التحالفات يف املنطقة ،تبدو الفتة
كثرة الدول اليت تدخل يف صدامات مع تركيا مقارنة بتحالفات
حمدودة لألخرية ارتباطًا مبواقفها السياسية يف قضايا عديدة،
لكن تبقى هذه التحالفات حتى اليوم حتافظ على التناقضات
داخلها .ففي الوقت الذي تستقوي فيه قربص واليونان
بعضوية االحتاد األوروبي وتستغل تركيا وجودها يف «حلف
مشال األطلسي» ،تبدو احتمالية املواجهة العسكرية بني اليونان
وقربص ،مع تركيا ،شبه مستحيلة ،خاصة أن األزمات الداخلية
يف االحتاد واملوقف األملاني الراغب يف وقف التصعيد مع
تركيا ،عوامل تدفع إىل إرجاء أي أزمات جديدة .مع ذلك ،تتفهم
برلني رغبة أثينا ونيقوسيا يف احلفاظ على حقوقهما يف ثروات
املتوسط ،لكنها ترى أن اللحظة غري مناسبة لالشتباك بسبب
قضايا أخرى أكثر أهمية ،وهو موقف تتشارك فيه مع باريس،
رغم الدعم الفرنسي للعاصمتني ،لكن الدعم لن يصل إىل درجة
االشتباك ،يف وقت تبحث فيه روما عن مصاحل شركتها األهم،
«إيين» ،املستثمر األكرب يف االكتشافات وصاحبة احلصة الكربى
يف النشاط يف املنطقة.
املوقف األملاني ــ الفرنسي هو السبب الرئيسي يف منع
االحتكاك بني تركيا واليونان ،خاصة أن األخرية بعد توقيع
اتفاقيتها مع مصر باتت حدودها يف منطقة أعالي البحر شبه
واضحة ،وهي قد استبقتها باتفاقية مع جارتها إيطاليا ،فيما
ستبدأ العمل يف بعض املناطق اليت ال خالف عليها يف أقرب
وقت ،ضمن خطوة من أجل التوسع يف جمال اكتشافات الغاز.
وميكن فهم املوقف األوروبي يف سياق التحالفات املوجودة يف
املنطقة من أجل تقسيم ثروات شرق املتوسط على الدول مبا
يتوافق مع القانون الدولي ،وهو ما
يفسر التحالفات القائمة يف
ّ
«منتدى غاز شرق املتوسط».

تحالف مصري قربصي يوناني

عملت الدول الثالث األساسية يف املنتدى منذ  2014على تقوية
التحالف إىل جانب االعرتاض على أي حتركات تركية يف املنطقة،
خاصة مع الرغبة املصرية يف التحول إىل مركز إقليمي للطاقة يف
شرق املتوسط ،مستفيدة من موقعها اإلقليمي ووجود مناطق
جاهزة ميكن ختزين الغاز فيها وتصديره .وخبالف االتفاقية
القدمية اليت ّ
وقعت يف عهد حممد حسين مبارك بني القاهرة
ونيقوسيا من أجل ترسيم احلدود البحريةّ ،
وقعت اتفاقية أخرى
قبل سنوات بينهما ترسم احلدود البحرية بدقة ،وتبعتها الشهر
املاضي اتفاقية أخرى ترسم احلدود البحرية بني مصر واليونان،
وهي اتفاقية تتداخل يف ترسيمها الذي مل ينشر بعد مع ترسيم
ّ
احلدود البحرية
املوقعة بني أنقرة وحكومة طرابلس ،على ما
تفيد مصادر مطلعة .بالتوازي مع ذلك ،تزيد مصر واليونان
تعاونهما اخلاص على املستوى العسكري ،وهو ما انعكس سواء
يف املناورات العسكرية للجيش املصري يف املنطقة البحرية
اخلالصة أخريًا ،أم يف التدريبات املشرتكة اليت نفذتها مصر
مع اليونان قرب جزيرة رودس يف خريف  2017واعرتضت تركيا
عليها رمسيًا.
مثة حتالف آخر داخل املنتدى بني اليونان وقربص وإسرائيل
ظهرت بوادره عام  2010حتى بلغ ذروته قبل مدة قصرية ،وهو
قائم على تعزيز االستفادة من موارد شرق املتوسط .صحيح
أنه توجد اتفاقات ثنائية مت إبرامها مع تعزيز للتعاون العسكري
خاصة بني إسرائيل واليونان بعد توقيع اتفاقية التعاون األمين
يف  2011اليت تبعتها اتفاقية تعاون شبيهة مسحت إلسرائيل
باستخدام القواعد العسكرية اليونانية ،لكن اكتشافات الغاز هي
حجر الزاوية يف هذا التعاون .وميكن القول إن تل أبيب جلأت إىل
أثينا ونيقوسيا من أجل استبدال حتالفها مع األتراك ،وهو ما
انعكس يف اتفاقات التعاون اليت ّ
وقعت مع القبارصة ،وكان
بينها اتفاقية تعيني حدود املناطق االقتصادية للطرفني يف
 ،2010وتبعتها اتفاقات ثنائية عديدة ،بينها اتفاقية أمنية تسمح
إلسرائيل باستخدام مطارين يف قربص من أجل تزويد سالح
اجلو اإلسرائيلي بالوقود .ويتابع قادة هذه األطراف منذ 2016
حتى اليوم اجتماعات دورية ،يأتي يف مقدمتها اكتشافات الغاز
ملواجهة أي حتركات تركية ،خاصة أن أنقرة لديها حتفظات على
اعتبار بعض املناطق خاصة بقربص واليونان.
التحالف الثالث هو التحالف الرتكي مع حكومة «الوفاق الوطين»
الليبية بقيادة فائز السراج وحكومة قربص الشمالية ،وهو حتالف
وإن كان أقل تأثريًا ،فهو مرتبط باملصاحل الرتكية اليت ترغب
أنقرة يف إقرارها ،وسط معارضة ليس من باقي دول اجلوار
فقط بل من الشركات اخلليجية العاملة يف املنطقة اليت بدأت
باالستثمار منذ مدة قصرية يف حقول النفط .ورغم احملاوالت
الرتكية إلقناع دول اجلوار بالدخول يف مفاوضات لرتسيم
احلدود البحرية ،فإن الرؤية الرتكية املسبقة والقائمة على وضع
شروط مرتبطة بطريقة النظر إىل ترسيم احلدود ،ورفض أنقرة
التوقيع حتى اليوم على اتفاقية األمم املتحدة بشأن تنظيم
ترسيم احلدود البحرية ،يدفعان دول اجلوار إىل النظر إىل الرغبة
الرتكية كمحاولة القتناص ما ال متلك من األساس.

حترم اخلالفات والسجاالت دول املنطقة املطلة على البحر
املتوسط ،كقربص وتركيا واليونان ولبنان وفلسطني (والعدو
َ
العمل يف بعض املناطق اليت حتتوي على
اإلسرائيلي) ومصر،
كميات كبرية من الغاز ،لكن تبقى مصر واليونان حتديدًا من
أقل الدول تضررًا بسبب حمدودية سجاالتهما ،على عكس قربص
ولبنان وفلسطني .فبحسب التقديرات األمريكية مثة حنو 9800
مليار مرت مكعب من الغاز قابلة لالستخراج يف املتوسط مل تكتشف
بعد ،إذ ميكن أن تؤدي إىل تدعيم اقتصادات دول املنطقة بصورة
كبرية .واإلشكالية الرئيسية اليت مل حتل حتى اليوم هي املناطق
االقتصادية اخلالصة اليت جيري حتديدها وفق القانون الدولي،
لكن التفسريات املختلفة للجوانب اجلغرافية واجليولوجية تلعب
جراءها،
الدور األكرب يف التوتر احلالي ،والتحذير من حرب من ّ
خاصة مع سعي عواصم عديدة لتكون مراكز إقليمية للطاقة.
رغم الدور األمريكي الكبري يف املنطقة ،بل صفة الواليات املتحدة
كفاعل رئيسي يف خمتلف القضايا ،دفعت التحوالت اإلقليمية منذ
مطلع األلفية حتى وصول دونالد ترامب إىل الرئاسة قوى أخرى،
يف مقدمتها االحتاد األوروبي ،وفرنسا وأملانيا على حنو منفصل،
إىل لعب دور أكرب ،فض ًال عن التحرك الروسي استنادًا إىل حلفاء
ملوسكو يف املنطقة ،وهي أدوار ستبقى مؤثرة حتى لو رغبت
واشنطن يف العودة وتعديل جمريات القرار .إىل حني ذلك ،يبقى
التفسري املختلف للجوانب اجلغرافية واجليولوجية هو حمور الصراع
الرتكي ــ القربصي بصورة رئيسية؛ فرتكيا تؤكد أنه ليس من حق
قربص إعالن املنطقة االقتصادية اخلاصة بها من جانب واحد ،بل
عليها التفاوض يف إطار خيدم قربص الرتكية اليت تتحدث أنقرة
بامسها ،لكن نيقوسيا تدافع عن موقفها باالعتماد على اتفاقية
األمم املتحدة لقانون البحار ،وهو ما أدى إىل تقييد املنطقة
البحرية لسنوات وتعطيل االستكشافات فيها.
وتسعى أنقرة إىل أن تكون مع وكيلها ،مجهورية مشال قربص،
مركزًا للطاقة اإلقليمية وفق الرؤية املعلنة يف  ،2012لكن هذا
األمر يكاد يكون مستحي ًال اليوم مع صعود قوى أخرى والعزلة
شبه املفروضة على أنقرة من جريانها ،وخاصة االحتاد األوروبي
الذي مل يعد متحمسًا للدخول يف شراكات أكرب معها حاليًا .على
املقلب اآلخر ،تسعى مصر إىل أخذ هذا الدور غرب نقل قربص
وإسرائيل الغاز الطبيعي من حقوهلما إليها ،وحتديدًا يف دمياط
وإدكو ،ليجري تسييل الغاز هناك ثم تصديره إىل أوروبا عرب
الناقالت البحرية ،وهو اخليار الذي بدأ تطبيقه بالفعل ،مع سعي
القاهرة إىل التوسع فيه بدي ًال من مقرتحات أخرى ،إذ إنه إما أن
متر برتكيا وإما ستكون باهظة التكلفة مقارنة باجلدوى االقتصادية
للكميات املكتشفة حتى اليوم .أما االحتاد األوروبي ،فريغب يف
توفري إمدادات آمنة للطاقة بديلة من روسيا ،وهو ما يفسر الدعم
القوي لكل من قربص واليونان ومصر ،خاصة مع إدراج مشروع
خط أنابيب الغاز ضمن املشاريع اليت جيري العمل عليها ،وسط
تنافس روسي ــ أمريكي ــ أوروبي كبري يف املنطقة ،مع اتهام
موسكو بأنها تعمد إىل شبه احتكار إلمدادات الغاز إىل القارة
العجوز ،وأنها تعمل عرب شركاتها على تكثيف وجودها يف املنطقة
عرب حلفائها ،ومن بينهم سوريا ولبنان ،وحتى إسرائيل يف حقل
ّ
تعطل استخراج
«ليفياثان»! يف الوقت نفسه إسرائيل ،اليت
الغاز من املنطقة البحرية أمام قطاع غزة ،هي نفسها دخلت يف
تدعي أنه يف منطقتها
سجاالت مع لبنان خبصوص البلوك  9الذي ّ
االقتصادية ،وهو ما اعرتض عليه لبنان رمسيًا يف األمم املتحدة،
ما يعين أن العرقلة يف املنطقة ليست من تركيا فقط ،ولكن
من تل أبيب أيضًا اليت يتغاضى األوروبيون واألمريكيون عن
ويقدر
جتاوزاتها على حنو أكثر تساحمًا من التعامل مع أنقرة.
ّ
اخلرباء قيمة الغاز الذي ميكن استخراجه من املنطقة الواقعة على
شاطئ حبر غزة بنحو  4.5مليارات دوالر سنويًا ،وخاصة أن الغاز
يف املنطقة الفلسطينية اخلالصة على عمق  600مرت فقط ،ما
يسهل استخراجه وبتكلفة منخفضة.
يف املقابل ،ميكن فهم الرغبة الرتكية يف التوسع يف احلدود
البحرية من أجل حتقيق اكتفاء ذاتي من الغاز والنفط .فرتكيا بلد
فقري يف مصادر الطاقة ويعتمد على االسترياد تقريبًا وفقًا للبنك
الدولي ،ولذلك هي مل ّ
توقع على أي اتفاقية بشأن حدودها يف
املنطقة االقتصادية اخلالصة ،سواء يف حبر إجيه أم املتوسط.
كما أنه يف أزمة التنقيب عن الغاز ،متكن مراجعة جذور اخلالفات،
واملرتبطة بالصراع الرتكي ــ اليوناني ــ القربصي يف صراع عمره
يقرتب من مئيت عام ،وحتديدًا منذ ختلص اليونان من سيطرة
الدولة العثمانية عليها بعد اندالع الثورة عام  ،1821وصو ً
ال إىل
«معاهدة لوزان» اليت ّ
وقعت عليها تركيا عام  1922معلنة انتهاء
احلرب ،لكن مثة قضايا عالقة مرتبطة باحلدود البحرية لكل منهما،
خاصة وضع اجلزر الـ 12يف إجيه ومسألة السيطرة على اجملال اجلوي.
ولذلك ،يبدو البحث عن حلول لتسوية هذا اخلالف مرتبطًا يف املقام
األول حبلحلة اخلالفات التارخيية ،وهو أمر ليس سه ًال على خمتلف
األطراف ،كما أن التعاون يف شرق املتوسط حباجة إىل تنازالت
إسرائيلية ،وهو ما ال جيد ضغطًا دوليًا واضحًا ،األمر الذي يعين
أن األوضاع يف املنطقة قابلة لالشتعال دائمًا ما مل حتسم النقاط
العالقة بني األطراف كافة.
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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

سم اآلخرون ّ
ب ّري :رئيس املستقبل ّ
مرشحي ول ُي ِّ
مرشحهم
نقوال ناصيف

تهاتف االثنني املاضي الرئيسان ميشال عون
بري كي يلتقيا الثالثاء املاضي ،ثم ارجآ
ونبيه ّ
املوعد اىل اخلميس او اجلمعة (اول من امس او
أمس) تفاديًا لسوء التفسري ،بالتزامن مع صدور
حكم احملكمة الدولية .بعد بيان آل احلريري ،يقول
بري ان القلق اقل ،والغلواء اقل ،واحلرص اكرب.
ّ
بعدما أخطر به املوفدين الدوليني الثالثة االسبوع
بري
الفائت ،يقول رئيس جملس النواب نبيه ّ
على املأل ان ال مرشح له لرئاسة احلكومة اجلديدة
سوى الرئيس سعد احلريري .ال يشكل موقفه هذا
صدمة ألحد .كان مع احلريري يف حكومة ،2019
وضد استقالته يف تشرين االول عامذاك ،ومع
اعادة ترشيحه لرئاسة احلكومة التالية من غري ان
ّ
مرشح ،وازعجه احجام احلريري عن
يتحمس ألي
ّ
ترشيح نفسه ،اىل ان وصل اىل آخر السطر اآلن.
معه بال تردد.
بري القول ان احلريري مرشح الثنائي
ّ
يتجنب ّ
الشيعي  -مع انه كذلك او ً
ال بأول  -ويصر على
انه مرشحه ومرشح كتلته النيابية .لكنه يضيف:
«ليسم اآلخرون مرشحهم» .ويضيف« :ال مرشح
ِّ
جديًا حتى اآلن اال هو .عندما يكون مرشح احد،
ال يسعه القول انه ال يريد او يفرض شروطًا .مل
امسع انه طرح شروطًا ،مبا يف ذلك ما قيل انه
يريد صالحيات استثنائية .هذا غري صحيح ابدًا.
اذا كانت مثة شروط ،فهي للبنان فقط .اوهلا
االصالح ،وثانيها االصالحات ،وثالثها االصالح،
ورابعها االصالحات ،اىل آخره ...ترشيحي له
اعلنت عنه يف اتصاالتي مع كل من جاء اىل عندي
من املوفدين الدوليني ،وقلته للرئيس ميشال
وشدد على أن «االصالح ليس مطلبًا
عون».
ّ
داخليًا ،بل دولي ايضًا .هو الباب الذي ُيفتح
على صندوق النقد الدولي ،ودول العامل كلها.
اضف انه موضع وحدة بني اللبنانيني .ليس مثة
لبناني ال يريد االصالح بدءًا بالكهرباء ،ألنها وراء
نصف الدين العام».
ُي ّ
فضل رئيس اجمللس ان ال يسهب يف مواصفات
احلكومة اجلديدة ،ما دام ليس مثة بعد رئيس مكلف
لتأليفها منبثق من االستشارات النيابية امللزمة.
من بعيد يرسم بعض مالحمها« :حكومة جامعة .ال
قيود من احد على تأليفها .قوية تتخذ قرارات .من
سياسيني ومن غري سياسيني .من جملس النواب
ومن خارجه .املهم ان تعمل يف الفرصة االخرية
املعطاة هلذا البلد .ال وقت للرتف بعد اآلن».
اال انه يستعجل تأليفها «ألننا فقدنا القدرة على
حتمل تأخريها اشهرًا طويلة ،كما يف املاضي».
ّ
بيد ان التكليف والتأليف عنده حمطة عابرة «ال
تغين عن حاجتنا اىل جراحة يف النظام اللبناني.
ذلك ما قلته يف جلسة اخلميس املاضي ،بعدما
كنت كررته مرارًا يف الثمانينات والتسعينات .انا
ال اطلب تغيري اتفاق الطائف ،بل تطبيق دستور
الطائف».
تقدم به نائبا كتلته انور
مستشهدًا باقرتاح قانون ّ
اخلليل وابراهيم عازار ،سيحيله او ً
ال اىل اللجان ثم
بري التذكري
اىل اهليئة العمومية للمجلس ،اعاد ّ
باملادة  22من الدستور عن قانون انتخاب وطين
يليه استحداث جملس للشيوخ ،كان قد طرحه هو
معد ً
ال على طاولة احلوار عام  ،2016عشية انتخابات
رئاسة اجلمهورية ،ووافق عليه االفرقاء اجلالسون
سيسمون يف
مجيعًا اىل الطاولة ،واخطروه انهم
ّ
الغداة ممثليهم يف اللجنة اليت ستتوىل العمل على
هذا املشروع ،اال ان فريقني اثنني من هؤالء -
تنصال منه متامًا.
بري على عدم ذكرهما -
ّ
يصر ّ
بري انه ال يناقض
مذذاك رقد املشروع الذي يرى ّ
يفسرها على النحو الذي حيفظ
املادة  ،22بل
ّ
مقتضيات الوفاق الوطين :تزامن وضع قانون
انتخاب وطين واستحداث جملس للشيوخ ،عوض
ان يلي الثاني االول يف وقت الحق.
مقتضيات الوفاق الوطين حبسب رئيس اجمللس،
تكمن يف انها تقود اىل «الدولة املدنية» اليت
طالب بها للمرة االوىل يف الثمانينات ،واعاد
طرحها اكثر من مرة اخريًا ،واليت «ال تعين يف اي
حال علمنة تفضي حتمًا اىل اخلراب»:
« - 1قانون انتخاب وطين مناصفة يف املقاعد
بني املسيحيني واملسلمني ،من غري حتديد مقاعد
كل من املذاهب املسيحية واالسالمية .مآل ذلك
جتريد الربملان من املذهبية املتحكمة به .كأن

نضع قانونًا جيعل لبنان دائرة انتخابية واحدة،
او يف احسن االحوال االعتماد على احملافظات
اخلمس دوائر انتخابية وطنية مبا يؤمن االختالط
بني الطوائف واملذاهب ،وجيعل كال منها حاجة
لالخرى.
 - 2استحداث جملس للشيوخ تتمثل فيه العائالت
الروحية ،اي الطوائف اللبنانية ،مبا جيعل كل
طائفة ومذهب ينتخب ممثليه يف اجمللسُ ،يتفق
الحقًا على عدد اعضائه بالتساوي .ناهيك بأن
قراراته تتخذ باالمجاع ،او اقرب ما يكون اىل
النصاب املوصوف .اما الصالحيات املنوطة به،
فتنحصر بالقضايا املصريية .صالحيات منفصلة
عن تلك اليت جمللس النواب ،مستقلة عنها،
وال تتقاطع معها .هذا يعين اننا لن نكون على
صورة فرنسا مث ًال ،حبيث جتتمع الغرفتان ،اجلمعية
الوطنية وجملس الشيوخ ،ويشكالن الربملان.
عندنا الربملان برملان ،وجملس الشيوخ جملس
يشرع
للشيوخ .لكل منهما صالحيات خاصة به،
ّ
بناء عليها وباستقالل تام عن اآلخر .اي ان كل ما
ليس قضايا مصريية يصبح يف اختصاص جملس
النواب وحده .كل ما يرتيط باالحوال الشخصية
يظل عند جملس الشيوخ .ليس صعبًا العثور على
القضايا املصريية اليت جندها يف مقدمة الدستور،
ويف بعض ما ورد يف املادة  65منه عن القضايا
االساسية.
 3ـ اجراء انتخابات متزامنة للمجلسني معًا وفق
عدان بالتزامن ايضًا».
قانون خاص بكل منهماُ ،ي ّ
عندما ُيسأل رئيس اجمللس :هل يف وسع الوضع
حتمل صدمة كهذه ّ
ميثلها مشروعه ،جييب:
احلالي ّ
«هل َمن يشكك من اللبنانيني يف ان لبنان هو بلد
االقليات املتحدة؟ هل َمن يشكك يف ان الفساد
والطائفية توأمان؟ هل َمن يشكك يف ان لبنان
كله اآلن كانتونات مع وقف التنفيذ؟ لناديا تويين
عبارة يف احد دواوينها ،هي ان وطين حروب
اقدم من مياه نهر االردن».
بعد ان يعود بالذاكرة اىل تواريخ احلروب االهلية
يف لبنان منذ اكثر من قرن اىل االمس القريب،
بري «سببها الدائم» اىل «الشعور الطائفي
يعزو ّ
الذي احالنا اىل طوائف متناحرة .خالصنا هو يف
هذه اجلراحة يف نظامنا اليت ادعو اليها ،ألنها
دستورية او ً
ال ،وألننا ال ننشىء منها دستورًا
جديدًا ،وألن حقوق الطوائف واالديان حمفوظة.
فوق ذلك كله ،يقتضي ان ال ننسى ان خصم كل
منا داخل طائفته .ما مانع عدم الذهاب اىل الدولة
املدنية اذًا؟ ال حل سوى هذا .ذلك ما حدثت
به املوفدين الدوليني الثالثة الذين حضروا.
مثلما تكلمت معهم عن زلزال املرفأ واملوضوع
احلكومي ،تطرقت ايضًا اىل هذا االمر .اىل حاجتنا
اىل الدولة املدنية».
وعما آل اليه ترسيم احلدود بني لبنان واسرائيل
يف ضوء حمادثاته مع وكيل وزارة اخلارجية
االمريكية للشؤون السياسية دافيد هيل والزيارة
املرتقبة ملساعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق
االدنى دافيد شنكر اواخر هذا الشهر ،اجاب:
«هذا امللف بني يدي منذ  11عامًا .اوىل مشكالته
بيين وبني االمم املتحدة القناعها مبسؤوليتها
عن ترسيم احلدود .دخل االمريكيون يف السنة
السادسة على اخلط ،وبلغ عدد املتعاقبني على
هذا امللف حنو مخسة مسؤولني .اآلن وصلنا
اىل اخلواتيم .حنن اليوم يف مرحلة حتديد موعد
االعالن عما اتفقنا عليه ،وهو اطار حمادثات
الرتسيم وآليتها ،وليس بعد الرتسيم النهائي.
ما ان يصري اىل هذا االعالن ،اختلى انا عن امللف
وينتقل للفور اىل املراجع املعنية بالتفاوض،
كرئاسة اجلمهورية واحلكومة واجليش .ال تعود لي
عندئذ اي عالقة .لست انا َمن يرسم احلدود،
بل املفاوضات اليت جتريها السلطة االجرائية.
وضعت االطار واآللية الضروريتني ملصلحة
لبنان وحقوقه فقط .قلت هذا الكالم للرئيس
(اميانويل) ماكرون عندما اجتمعت به يف حضور
رئيسي اجلمهورية واحلكومة».
خيتم رئيس اجمللس ان زيارة شنكر «غري مؤكدة
بعد .موقف دافيد هيل امامي كان اجيابيًا للغاية،
كما لو ان االمر انتهى .شنكر هو الذي ميسك
اليوم بامللف .اذا تأكد جميئه ،قد حيمل معه
موقفًا اسرائيليًا مفيدًا».

لبنان إىل «النموذج االيطالي»:

 15ألـف مـصاب خـالل  20يـوماً
وفق تقديرات وزارة الصحة ،سيصل
إمجالي اإلصابات الفعلية احمللية (وليس
اإلمجالية) بفريوس كورونا إىل عشرة
آالف إصابة خالل أربعة أيام ،نصفها
تسّببت به فوضى اإلختالط اليت رافقت
إنفجار مرفأ بريوت .األسوأ من ذلك أن
سجل
مخسة آالف إصابة أخرى ُيتوقع أن ُت ّ
يف األيام الـ  20املقبلة .أمام هذا اجلنون،
تشخص األنظار حنو جهوزية ُ
املستشفيات
يف ّ
ظل أزمة القطاع الصحي ،وإىل قدرة
ُ
سد
على
اخلمسة
امليدانية
ستشفيات
امل
ّ
النقص الفادح ،يف وقت ينزلق لبنان
يومًا بعد يوم حنو «النموذج االيطالي»
قبل االنفجار  -الكارثة ،يف الرابع من
اجلاري ،كان إمجالي اإلصابات اليت
سجلت خالل مخسة أشهر مخسة آالف

هديل فرفور

إصابة .أما بعده ،فإن رقم مخسة آالف آخر سيتم
تسجيله حبلول  24اجلاري ،وفق تقديرات وزارة
الصحة« ،ما يعين أننا سنكون أمام عشرة آالف
ُ
املقبل» ،وفق
إصابة فعلية إمجالية األسبوع
مصادر يف الوزارة« ،وخالل أقل من عشرين يومًا
قد نكون أمام مخسة آالف ثالثة»! أي أن جمموع
االصابات يف نهاية األيام الـ  20املقبلة سيالمس
الـ  15ألفًا.
التحليل األولي ألسباب ارتفاع اإلصابات
يفسرها بفوضى اإلختالط اليت رافقت انفجار
ّ
املرفأ« ،ما انعكس ارتفاعًا يف عدد اإلصابات
يف بريوت ،فض ًال عن تداعيات اإلحتجاجات اليت
شهدتها العاصمة وأدت اىل ارتفاع اإلصابات يف
طرابلس وعكار ،خصوصًا بني من شاركوا يف
التظاهرات».
توقعات الوزارة تستند اىل االرتفاع اليومي
لإلصابات ،والذي
سجل أعلى معدالته أمس
ّ
مع اإلعالن عن  589حالة (ُ 581مقيمًا ومثانية
وافدين) 11 ،منها يف القطاع الصحي ،فيما
سجلت وفيتان جديدتان لريتفع عدد الضحايا إىل
ّ
معلقًا على
 .109ويبقى األمل ،وفق املصادر،
العودة اىل االقفال بدءًا من صباح الغد ،وملدة
أسبوعني ،و»هذا سيكون كفيال بفرملة اإلصابات
والتشدد يف التطبيق
إذا ما مت االلتزام باإلجراءات
ّ
اإلقفال .وستظهر نتائج اإللتزام بعد أسبوع إما
حد معني أو اخنفاضًا يف
ثباتًا لالصابات عند ّ
عددها».
وأمام االرتفاع اجلنوني لإلصابات اليومية ،تزداد
أهمية البحث يف جهوزية ُ
املستشفيات احلكومية
واخلاصة ،ويف طبيعة الدور الذي ميكن أن تلعبه
ُ
املستشفيات امليدانية اليت «نبتت» بعد انفجار
املرفأ.
ُ
باملستشفيات اليت
حتى اآلن ،مل تحُ ّدد الئحة
ُ
خصص حصرًا الستقبال املصابني بفريوس
ست ّ
ّ
«املؤكد» أن البنية اهلندسية
كورونا .لكن
ُ
ُ
املستشفيات يف لبنان ،حبسب وزير
ملعظم
الصحة السابق حممد جواد خليفة ،ال تسمح هلا
بأن تكون «خمتلطة» ،أي أن تستقبل يف الوقت
نفسه مرضى «عاديني» ومصابني بالفريوس،
سواء جلهة فصل املداخل والطوابق وغريها من
عول املعنيون على
األمور اللوجستية .لذلك ُي ّ
املستشفيات امليدانية لصد هجمة الفريوس
تعمق أزمة القطاع الصحي،
املستجدة ،خصوصًا مع ّ
خبروج ثالثة ُمستشفيات من اخلدمة بفعل االنفجار
(الروم واجلعيتاوي والكرنتينا).
ولكن ،إذا كانت ذريعة عدم فتح بعض ُ
املستشفيات
احلكومية واخلاصة أمام مرضى «كورونا» هي عدم
جهوزية املباني هندسيًا ،فكيف يمُ كن الرهان على
ُمستشفيات ال يعدو بعضها عن كونه ِ
«خ َيمًا»؟
بعد انفجار املرفأ ُق ّدمت اىل لبنان مخسة
مستشفيات ميدانية ،هي:
ُ
املستشفى اإليراني يف احلدث (اجلامعة
أسرة
اللبنانية) ،ويضم غرفة عمليات وأربعة
ّ
عناية فائقة مع أجهزة تنفس ،و 12سريرًا ملرضى
يستدعي عالجهم إقامة طويلة ،وصيدلية لتوزيع
أدوية وعيادات للطبابة جمانا.
 ُاملستشفى األردني يف تل الزعرت (يشرف عليه
اجليش اللبناني) ،ويضم حنو مئة سرير وصيدلية،

تصوير هيثم املوسوي
واختصاصيي جراحة عظم وجتميل وجراحة عامة
وصحة عامة وتوليد .كما يؤمن فحوصات pcr
للمرضى قبل عالجهم.
ُ
املستشفى القطري يف األشرفية (موقف
ُمستشفى الروم) ،ويضم حنو  500سرير ،بينها
ثالثة للعناية الفائقة مع أجهزة تنفس إصطناعي،
وسرير عناية لألطفال وسريرين للجراحات
البسيطة ،وصيدلية ألدوية األمراض املزمنة
ُ
واملسكنات.
والسكري
 ُاملستشفى املغربي يف الكرنتينا ،ويضم حنو
ً
ً
 145سريرا وخمتربا وصيدلية ،وهو ُمتخصص يف
عالج األطفال واجلراحة النسائية وأمراض العيون
واجلراحة العامة وجراحة العظام.
 ُاملستشفى املصري الذي استحدث يف حرج
بريوت بعد عدوان .2006
املستشفيات ُيدرك أنها ُت ّ
من يزر هذه ُ
شكل
لكثريين مالذا صحيا يغنيهم عن التكاليف الباهظة
للمستشفيات والعيادات اخلاصة ،إذ يكثر الطلب
فيها على األدوية والعالجات الباردة .فماذا عن
ختصيص بعضها لعالج مرضى «كورونا»؟
حتى اآلن ،ال توجه حنو خيار ختصيص أي من هذه
ُ
املستشفيات ملرضى الفريوس« ،نظرًا اىل بنيتها
وطبيعتها اليت ال تسمح بالعزل» ،حبسب أحد
القيمني على أحد ُ
املستشفيات ،فيما يؤكد رئيس
قسم الوقاية الصحية يف وزارة الصحة الدكتور
جوزف احللو أنه «حتى اآلن ال تزال ُ
املستشفيات
املوجودة قادرة على استيعاب األعداد» ،الفتا
اىل ان خيار ختصيص احد املستشفيات امليدانية
لكورونا «ال يزال ُمستبعدًا» .وحده املستشفى
امليداني القطري ينوي فتح فرع له يف طرابلس
قد يخُ صص الستقبال احلاالت املتوسطة من
املصابني بالفريوس ،نظرًا اىل امتالء غرف العتاية
يف ُ
املستشفيات احلكومية يف الشمال.
صلة ،تشي هذه الوقائع ببطء يف
يف املحُ ّ
التجهيزات املطلوبة على هذا الصعيد يف ظل
تفاقم الوضع الوبائي .وعليه ،طالبت خلية األزمة
يف نقابة أطباء لبنان يف بريوت ،أمس ،بتأمني
ُمستشفيات ميدانية خاصة للعناية ُ
باملصابني بوباء
كورونا «كون ُ
املستشفيات امليدانية احلالية ال
تفي بالغرض» .كما طالبت بتأهيل ُ
املستشفيات
ُ
ومساعدة
املستشفيات اخلاصة على
احلكومية ُ
االهتمام مبرضى كورونا «ألننا قادمون على وضع
سيئ».

هواجس أمنية؟

مبعزل عن حاجة البالد إىل ُ
املساعدات الطبية
اليت «انهالت» بعد انفجار مرفأ بريوت والضربة
القاضية اليت أحلقتها الكارثة بالقطاع الصحي،
مثة هواجس يثريها البعض من أن يكون لبعضها
«كهكات رديفة» ،استنادًا إىل جتربة ُ
املستشفى
امليداني املصري الذي استقدم إىل لبنان عقب
حرب متوز ،وال يزال «مزروعًا» يف حرج بريوت
يف ّ
ظل هواجس وشكوك أمنية حول طبيعة عمله .
وفيما تقول مصادر طبية أن طبيعة ُ
املستشفيات
امليدانية احلالية ال تسمح هلا بالتمركز مستندة اىل
«إخالء» ُ
املستشفى الروسي للمدينة الرياضية،
ترى مصادر رمسية أن الشكوك مشروعة «لكن
بقاء هذه ُ
املستشفيات يبقى رهنا بقرارات تصدر
عن جملس الوزراء».
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مـقاالت وتـحقيقات

بدري ضاهر للمحقق العدلي :أجواء «التيار ـ أمل ـ احلزب»

التحقيقات يف تفجري مرفأ بريوت:

القانون ال حيقق العدالة!
ُع نّي احملقق العدلي يف جرمية تفجري مرفأ
أن اجللسة املقررة لالستماع إىل
بريوت ،إال ّ
وزراء األشغال واملالية والعدل املتعاقبني
منذ عام ُ 2013ألغيت فورًا .السبب إجراء
ّ
يتعلق بانتقال امللف إىل احملقق
روتيين
العدلي ،لكن ذلك ال خُيفي وجود معضلة
ّ
تتعلق بالتحقيق مع الرؤساء والوزراء
والنواب.
اعتذر رئيس حمكمة اجلنايات يف بريوت
القاضي طارق بيطار عن عدم قبول تكليفه
حمققًا عدليًا يف جرمية تفجري مرفأ بريوت.
أن ما تداوله قضاة
مل ُيعلن السبب ،إال ّ
األول شخصي لعدم
يتحدث عن سببني؛
ّ
رغبة عائلته يف وضعه يف دائرة النار
اإلعالمية والسياسية والشعبية .والثاني
إجرائي ،إذ يرفض القاضي أن يسري يف
سيلزم فيه بتطبيق القانون بد ً
ال من
ملف
ُ
حتقيق العدالة لعائالت الضحايا ،وال سيما
أي عدالة لن تكون ممكنة إال إذا كانت
ّ
أن ّ
هناك حماسبة سياسية تبدأ من رأس اهلرم
لتحاكم الرؤساء والوزراء ،على أن تطال
قادة األجهزة األمنية املسؤولة ،والقضاة
الذين يثبت تقصريهم ،واملسؤولني
املدنيني والعسكريني عن املرفأ الذين
كانوا يعلمون ولديهم القدرة والصالحية
على احلؤول دون وقوع ما حصل ،لكنهم
تقاعسوا استهتارًا .لكل هذا ،اختار
القاضي االعتذار .مل يشأ أن يكون شاهد
أن ما
زور ينتهي حتقيقه خبالصة مفادها ّ
ٌ
«إهمال وظيفي» و»تقصري من دون
حصل
نية قصدية» تسببت يف ما حصل،
وجود ّ
ألن النصوص القانونية ،ويف حال مل يكن
هناك من مشتبه فيه بإضرام النريان عمدًا،
وبناء
حتصر القضية بالتقصري واملخالفات.
ً
على ذلك ،رأى القاضي بيطار أنه سيكون
عاجزًا عن إحقاق العدالة ،فاعتذر لتقرتح
صوان
وزيرة العدل اسم القاضي فادي
ّ
على جملس القضاء األعلى .وقبلها جرى
أن أحد
التداول باسم
قاض من الشمال ،إال ّ
ٍ
ٍ
بأن يكون
أعضاء اجمللس حتدث عن
شرط ّ
احملقق العدلي مسيحيًا .وهنا ُتستحضر
«املالحظات الثورية» لوزيرة العدل على
التشكيالت القضائية اليت مل ُتبصر النور،
عندما ّ
متنت ضرورة جتاوز التوزيع املذهيب
والطائفي للمواقع القضائية وكسر ما
مسته «احللقة املقفلة» اليت منحت مواقع
ّ
هلذه الطائفة أو املذهب ،بغية الوصول
إىل مرحلة خيرج القضاء عربها من هذه
الشرنقة إىل رحاب الكفاءة واالختصاص.
غري ّ
أنها نفسها التزمت بالشرط الطائفي
لتطرح أمساء ثالثة قضاة ،آخذة يف االعتبار
أن يكونوا مسيحيني ،بد ً
ال من أن تكون
أولويتها نزاهة القاضي وكفاءته وشجاعته.
سقط على العدلية ُع ٌ
هكذا ُأ ِ
رف جديد بأن
يكون احملقق العدلي من طائفة أكثرية
الضحايا .ومن غري املعلوم من أحصى
وحدد هوياتهم الطائفية ،أم ّ
أنه
الضحايا
ّ
اعتمد هوية طائفية للمنطقة املنكوبة ،مع
بأن احملقق العدلي يف جرمية اغتيال
العلم ّ
الرئيس رفيق احلريري مل يكن مسلمًا ،بل
عراج والثاني الياس
كان األول ميشال بو ّ
عيد .ملاذا مل ُترتك احملسوبية جانبًا ،ليكون
املعيار األول كفاءة القاضي وأمانته على
دماء الضحايا؟

طاملا أنه ال آلية ملالحقة الرؤساء والوزراء،
تكون الكلمة الفصل للمجلس العدلي

احملصلة ،وقعت القرعة على القاضي
يف
ّ
اسم كان معظم أعضاء
صوان .وهو
ّ
ٌ
اجمللس يتمنون اقرتاحه لقربه منهم ،مع
بأن هذا القاضي ،حبسب عارفيه من
العلم ّ
ٌ
دقيق ومهين ويعرف
القضاة والضباط،

النيرتات دخلت مبوافقة احلريري مل يعد قيمة
مضافة  ..ولن يفرض شروطاً
اليونيفل!

رضوان مرتضى

جيدًا .ورغم ّ
مقربًا
أنه كان قدميًا
القانون ّ
ّ
من حزب الكتائب ،إال ّ
أنه قرر منذ زمن
يدرس
االبتعاد عن السياسة .وهو اليوم
ّ
ويتابع ملفاته القضائية بصمت.
يف اجلامعة ُ
ورغم حسناته تلك ،يؤخذ عليه خشيته من
املواجهة .فعلى سبيل املثال ال احلصر،
حيضر شاهد؛ فقد ُأحيل ملف حادثة قربمشون
عليه يوم كان قاضي التحقيق العسكري
أن الوزير السابق سليم
األول باإلنابة ،إال ّ
جريصاتي ّ
اتصل به طالبًا إليه إحالة امللف
على القاضي مارسيل باسيل .يومها ّ
نفذ
صوان ما ُطِلب منه ومل يعرتض،
القاضي
ّ
ليخرب زمالءه كيف ُ
انتزع امللف
خرج
لكنه
ُ
منهُ ،
وطِلب القاضي الذي جيب أن حيال
إليه امللف باالسم! أمام هذا الواقع ،هل
صوان ُركبتيه بوجود جمهر
سيشد القاضي
ّ
ّ
الرأي العام واإلعالم وحجم النكبة؟
ّ
يتسلم ملف تفجري مرفأ
صوان
ومل يكد
ّ
بريوت حتى ُألغيت اجللسة املقررة لالستماع
إىل الوزراء الذين تسلموا حقيبة األشغال
أن امللف
منذ العام  .2013الذريعة كانت ّ
بات يف يد احملقق العدلي حيث ُيصبح
لزامًا أن ُت ّ
كف يد النيابة العامة التمييزية
أن نقاشًا انفتح
املشرفة على التحقيق .غري ّ
يف أروقة قصر العدل .فقد اعترب قضاة
أن احملقق العدلي لن يتمكن من استدعاء
ّ
الرؤساء والوزراء احلاليني .كما قالوا ّ
إنه لن
يتمكن احملقق العدلي من التحقيق مع رؤساء
ونواب ووزراء سابقني ،سوى بصفتهم
شهودًا ،على اعتبار ّ
أنه ُيسائلهم عن فعل
حصل أثناء توليهم لوظيفتهم املشمولة
سيحالون على
باحلصانة ،معتربين ّ
أن هؤالء ُ
اجمللس األعلى حملاكمة الرؤساء والوزراء
يف حال كانوا مشتبهًا فيهم .وبالتالي،
سيعود امللف إىل النقطة الصفر ليقف
بناء
أمام حائط مسدود .وترى املصادر أنه ً
على اإلفادات اليت سيستمع إليها احملقق
العدلي ،إذا وجد أن هناك وزراء أو نواب
أو رؤساء مذنبني ،فسيحيلهم على جملس
ضدهم.
مد ٍع عام
النواب الذي
ّ
يتحول إىل ّ
ّ
أن مراجع قضائية ّ
أكدت لـ «األخبار»
غري ّ
أن ذلك رهن باحملقق العدلي ،على اعتبار
ّ
أن حمكمة الرؤساء والوزراء غري موجودة.
ّ
عد أعلى
فإن اجمللس العدلي الذي ُي ّ
وعليهّ ،
حمكمة جزائية استثنائية بإمكانه االستماع
إىل الرؤساء والوزراء والنواب كشهود
ّ
وكمتهمني أيضًا .وتؤكد املصادر القضائية
أن ال وجود لتنازع صالحية بسبب عدم
ّ
وجود حمكمة الرؤساء والوزراء .وبالتالي،
فإن اليد الطوىل ستكون للمحقق العدلي
ّ
إذا ما ارتأى اإلمساك بزمام األمر ،ألن
ترتيبات األحوال العادية ساقطة حبكم
احلدث االستثنائي .وعليه ،يدخل استثناء
على كل االستثناءات .وطاملا أنه ال آلية
ملالحقة الرؤساء والوزراء ،تكون الكلمة
الفصل للمجلس العدلي ،إذا كانت النية
إحقاق احلق وتطبيق العدالة.

محاولة تالعب أو «ديبّو» وزارة العدل؟

وصل معظم الوثائق واملراسالت اليت طلبها
القضاء الستكمال التحقيق يف تفجري مرفأ
بريوت من مديرية اجلمارك وهيئة إدارة
املرفأ ووزارتي األشغال واملالية ،إال أن
املراسالت املوجودة قي وزارة العدل مل
تصل بعد .أما الذريعة املقدمة فهي عدم
وجود مكننة تسمح بسحب هذه الوثائق
ٌ
أرشيف يدوي ُي ّ
فتش فيه
بسرعة ،بل
أن
املوظف يف
«ديبو» «العدلية» .ورغم ّ
ّ
وزارة العدل هي األقرب جغرافيًا من باقي
الوزارات ،خُيشى أن يكون سبب التأخري
حماولة تالعب إلخفاء بعض الوثائق ُ
املرسلة
من أجهزة أمنية وإدارية.

بدأ احملقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيق يف جرمية
تفجري املرفأ ،ليفتتح امللف باستجواب املدير العام للجمارك
أن لغطًا حصل يف بداية النهار،
املوقوف بدري ضاهر .غري ّ
إن وكالء املوقوفني ضاعوا يف مكان االستجواب حيث
إذ ّ
قصدوا قصر العدل يف بريوت ،لكنهم مل يعثروا على احملقق
أن
العدلي ،ليبلغهم النائب العام التمييزي غسان عويدات ّ
صوان موجود يف احملكمة العسكرية ،قبل أن يتبني
القاضي
ّ
أن وزيرة العدل ماري كلود جنم سافرت على عجل ليل
ّ
تكلف كاتبًا ليكون مع احملقق العدلي،
األحد من دون أن
صوان االستعانة برتيب من الشرطة العسكرية
فقرر القاضي
ّ
ليكون الكاتب.
استمر
وقد انعقدت اجللسة يف احملكمة العسكرية حيث
ّ
االستجواب على مدى أربع ساعات ونصف ساعة ،نفى فيها
ضاهر أي مسؤولية له عن العنرب الرقم  ١٢ونيرتات األمونيوم
اليت يف داخله.
أن هذه املواد ختضع
وأبلغ ضاهر القاضي الذي استجوبه ّ
حلراسة قضائية ،وأنها موجودة يف عهدة املديرية العامة
للنقل الربي والبحري يف وزارة األشغال.
أن ال صالحية لديه إلتالفها وال سلطة له
واعترب ضاهر ّ
عليها ،على اعتبار أن العنرب الرقم  ١٢ليس مستودعًا مجركيًا،
وأن هناك مستودعات ُتشرف عليها اجلمارك خارج املرفأ
ّ
ُتسمى عنابر وهمية تسري عليها مفاعيل املادة  ٢٠٥من
قانون تنظيم اجلمارك اليت ُتتيح إتالف املواد اخلطرة املوجودة
يف داخلها.
أن قوة من
أن ضاهر أبلغ احملقق العدلي ّ
وعلمت «األخبار» ّ
اليونيفل أجرت مسحًا أمنيًا لسفينة روسوس اليت كانت حتمل
شحنة نيرتات األمونيوم عام  ،2013وأخضعتها للتفتيش لدى
دخوهلا املياه اإلقليمية اللبنانية ،إال أنها مل تعترب نيرتات
بأن قوات اليونيفل تقوم
األمونيوم من املواد احملظورة ،علمًا ّ
بدوريات تفتيش يف املياه اإلقليمية تطبيقًا للقرار 1701
وللتثبت من عدم دخول أسلحة .وغاص احملقق العدلي يف
تفاصيل الصالحية واملراسالت اليت أجريت مع القضاء وقصة
دخول السفينة ومسؤولية اجلمارك عن العنرب.
ولدى االنتهاء من االستجواب ،انتقل القاضي صوان إىل
مرفأ بريوت ملعاينة مسرح اجلرمية قبل أن يصدر مذكرة
توقيف وجاهية حبق ضاهر.
صوان كان يف صدد
أن القاضي
وعلمت الزميلة «األخبار» ّ
ّ
استجواب كل من بدري ضاهر واملدير السابق للجمارك
شفيق مرعي ،إال أنه مل يتمكن لضيق الوقت .لذلك تقرر
االستماع إىل إفادة ّ
كل من مرعي ورئيس اللجنة املؤقتة
إلدارة واستثمار املرفأ ،حسن قريطم ،اليوم.

قريطم ومرعي يُستجوبان أمام املحقق العدلي

كذلك تسلم احملقق العدلي ورقة الطلب من النيابة العامة
التمييزية مرفقة مبحضر املباحث اجلنائية وحمضر فرع املعلومات
وحمضر الشرطة العسكرية.
أن امللف الذي توجد فيه إفادات عدد كبري من الشهود
وتبني ّ
ادعاء على  ٢٥شخصًا ،بينهم الضباط املسؤولون عن
تضمن
ً
ّ
أمن املرفأ يف مديرية املخابرات يف اجليش واألمن العام
وأمن الدولة .وطلبت النيابة العامة من احملقق العدلي إصدار
مذكرة توقيف وجاهية حبقهم.
املدعى عليهم أقدموا قصدًا
واعتربت النيابة العامة التمييزية أن ّ
على إدخال مواد خطرة قابلة للتفجري خالفًا ألحكام القانون
اليت حتظر إدخاهلا وقاموا بوضعها ،باالشرتاك والتدخل ،تباعًا
وتعاقبًا ،كل حبسب وظيفته ،يف أحد العنابر يف مرفأ بريوت
مع مواد أخرى ،منها عادية ومنها خطرة جلهة اشتعاهلا السريع
(ميتينول ومفرقعات وفتائل إشعال وكريوسني) ،من دون
اختاذ أي إجراء أو فعل حيول دون امتزاجها طوال سنني،
وصو ً
ال إىل انفجارها ،مع علمهم اليقني خبطورتها .فقبلوا
مجيعًا مع من يظهره التحقيق باملخاطرة بإمكانية انفجارها
وإحداثها الضرر باحلجر والبشر من خالل عدم اختاذهم تدابري
السالمة العامة واألمن وأي تدبري فعلي على االرض حيول دون
الكارثة وفق الصالحيات املعطاة لعدد منهم حبكم القانون
بالنظر إىل مسؤولياتهم الوظيفية ما تسبب حبصول االنفجار
بشكل «رهيب يتجاوز حدود اخليال» ،فأدى إىل استشهاد
 ١٧٧شخصًا وجرح أكثر من  ٧آالف وفقدان آخرين .واعتربت
النيابة العامة أن هذا التفجري تسبب يف اهتزاز األمن القومي
للوطن ،وجعل عاصمته عاصمة منكوبة .كذلك مل تستبعد
النيابة العامة فرضية حصول عمل عدواني أو إرهابي.
والحقًا ،أبلغت املديرة العامة لوزارة العدل ،القاضية ميسم
النويري ،القاضي صوان أنه جرى تكليف كاتب من قبل
وزيرة العدل لريافقه أثناء االستجوابات.

حسان الحسن

بعيدًا من األضواء ،وحلسن سري املشاورات ،ومن
أجل الوصول اىل اخلامتة املرجتاة ،يدور البحث
جديًا يف عمليةتشكيل احلكومة املرتقبة بني خمتلف
األفرقاء املعنيني ،واألجواء ليست «بسوداوية»،
ويف الوقت عينه ،حتى اآلن ،ال جيوز اإلفراط يف
التفاؤل ،على حد تعبري مرجع قريب من الثالثي:
«التيار الوطين احلر – حزب اهلل – حركة أمل».
ويلفت اىل أن هذا الثالثي ملتزم الصمت يف
مرحلة املشاورات ،ما قبل عملية والدة احلكومة،
ّ
علها تبصر النور بنجاح ،للحد من اإلنهيار الراهن،
والبدء يف ورشة النهوض ،واملضي قدمًا يف
حتقيق اإلصالحات املرجوة ،واألهم من ذلك كله،
تأمني احلاضنة الشعبية للحكومة العتيدة ،لتعزيز
فرص جناحها ،ودائمًا حبسب املرجع .وجيزم أن
ٍ
واحد ،على خط
الثالثي املذكور يعمل كفريق
تأليف احلكومة ،ولن يتخذ إال قرارًا موحدًا يف هذا
سواء جلهة تسمية رئيسها املكلف ،كذلك
الشأن،
ً
جلهة شكل احلكومة وطبيعتها وبرناجمها .
وتأكيدًا على ما ورد آنفًا ،يلفت املرجع اىل أن
االجتماع الذي عقد يف األيام القليلة الفائتة يف
مقر الرئاسة الثانية يف عني التنية ،يف حضور
الرئيس نبيه بري ،بني ممثلي الثالثي املذكور،
النائبني جربان باسيل وعلي حسن خليل ومعاون
األمني العام حلزب اهلل حسني اخلليل ،حيمل يف
ً
ٍ
تأكيد على وحدة املوقف والقرار
رسالة
طياته
لدى هذا الثالثي ،بالتالي لن يقبل بأن يعامل،
إال كفريق واحد .ورغم إنطالق املشاورات األيلة
اىل «التأليف» ،غري أن نتائجها ،مل تتظهر بعد،
ٍ
خلف للرئيس حسان
خصوصًا يف شأن تسمية
دياب .ولكن بات من احملسوم ،رفض هذا
طرح «حلكومة حمايدة».
الفريق ،ألي
ٍ
ي اىل
وعن إمكان عودة الرئيس سعد احلرير 
السرايا الكبرية ،يقول املرجع« :قد ال ميانع
الثالثي املذكور عودة احلريري اىل رئاسة
احلكومة ،وإذا كان رئيستيار املستقبل راغبًا يف
تشكيل احلكومةاجلديدة ،ليس بوسعه أن يفرض
شروطًا على األول ،ال بل أنه هو من يفرض
الشروط ،وليس العكس» .ويضيف « :يف هذا
الظرف الراهن ،احلريري ليس بقيمة مضافة على
أي حكومة مرتقبة ،خصوصًا بعد التخلي السعودي
عنه ،كذلك عدم رضى الفرنسيني عن أدائه،
باإلضافة اىل اإلنقسامات يف بيته الداخلي،
ٍ
ٍ
مستقلة
كحالة
خصوصًا بعد ظهور شقيقه بهاء،
عن التيار األزرق» .وخيتم املرجع بالقول « :إن
عنصر القوة الوحيد لدى احلريري ،هو أنه اليزال
رئيس أكرب كتلة نيابية سنية يفاجمللس النيابي،
بالتالي ال ميكن جتاوزه يف الوقت الراهن ،إذا
كان هناك مثة إمجاع داخلي وخارجي ،على تشكيل
ٍ
وحدة وطنية».
حكومة
أضف اىل ذلك ،ان الظروف اليت حلقت «17
تشرين األول  ،»2019مل تعد موجودة اآلن ،جلهة
خروجاحملتجني من الشارع .فاالحتجاجات حمصورة
تقريبًا اليوم ،ببعض القوى اخلائفة على مصريها،
يف أي تسوية مرتقبة ،بني حموري املقاومة
والواليات املتحدة ،ترمي اىل فك احلصار عن
لبنان ،وولوج مرحلة سياسية وإقتصادية وإمنائية
جديدة ،لذلك حتاول هذه القوى ،إستخدام «لعبة
الشارع»ّ ،
علها بذلك تعزز فرص حضورها ،يف
املرحلة املقبلة.
متصل ،وعن اإلستغالل اخلارجي
ويف سياق
ٍ
معينة
إمالءات
لفرض
آب،
من
الرابع
لكارثة
ّ
على لبنان ،وحماولة جتهيل اجلهة املرتكبة،
تؤكد مصادر سياسية سورية ،أن روسيا لن
تسكت أبدًا ،عن وقوع إنفجار بهذه الضخامة ،يف
منطقة متاس حبري مع قواتها يف الشطر الثاني
من احلدود ،ولن ترتك الساحة اللبنانية ،ملعبًا
لألمريكيني وحلفائهم ،خصوصًا يف شأن التحقيق
يف الكارثة ،باإلضافة اىل عدم مساح موسكو
ن باستغالل هذه الكارثة ،ملنع لبنان من
لواشنط 
االنفتاح على الشرق ،كذلك حماولة وضعه حتت
الوصاية الغربية.

صفحة 15

Saturday 22 August 2020

الـسبت  22آب 2020

Page 15

قــداس

كـتائب  -سـيدني يـقيم قـداسا لـراحة نفسـَي ناجـاريان وخـويري

املطران طربيه يرتأس الذبيحة االلهية يعاونه املونسنيور يوسف واالب متـّى

املطران طربيه يرفع القربان املقدس

األخت مارلني شديد

الفقيدة املناضلة جوسلني خويري

لودي فرح أيوب

جميل عبيد

لودي أيوب ،موريس عبيد ،بيرت مارون ،انطوان الدويهي والزميل بو رزق

انطوان فرح ونجله كريستوفر مع بيرت وليا أيوب

أقام قسم سيدني الكتائبي برئاسة السيدة لودي فرح
أيوب قداسا عن نفسـَي املناضلني

بداية أوجه شكري نيابة عن حزب الكتائب اىل سيدنا
طربيه ،ليس ،فقط ،لرتؤسه الذبيحة اإللهية التي
أقيمت على نية شهيدين جديدين لحزبنا الذي تعوّد
على الشهادة ،بل لقيادته الروحية والوطنية لجاليتنا يف
اسرتاليا ،كما اني أشكر كل من شارك اليوم وتضامن ...
فالجرح واحد والقضية واحدة واملصري واحد.
استشهاد األمني العام الرفيق نازو ناجاريان ورحيل
أيقونة املقاومة املؤمنة جوسلني خويري التي حملت
البندقية بيد يف زمن التحديات واملسبحة بيد أخرى يف
زمن السالم واصابة الرفيق النائب نديم الجميـّل تذكرنا
ان قدر الكتائب ان تظل دماء مناضليه تسقي االرزة وان
تبقى تضحياتهم روحا للحرية وان تستمر مواقفهم ،التي
يجسدها الرفيق سامي الجمـيـّل ،دفاعا عن السيادة.
أوَليست هذه املبادئ هي التي استشهد من أجلها
الرئيس البشري وعريس الشهداء بيار وجميع الرفاق
الذين سقطوا من حزب الثالثية الذهبية «اهلل والوطن
والعائلة» ومن سائر األحزاب والقوى السيادية التي
تشاركنا اليوم هذه املناسبة األليمة على قلب لبنان
واللبنانيني.
ان القرار ،الذي اتخذه حزب الكتائب باستقالة نوابه
من الربملان ،ينسجم مع مواقف الحزب التاريخية التي
أرساها الرئيس املؤسس الشيخ بيار الجميـّل ونأمل أن
تحذو حذوَه سائر الكتل النيابية السيادية.
دعوتي اليكم اليوم التضامن مع ضحايا االنفجار الرهيب

الفقيدين نزار ناجاريان وجوسلني خويري

األول استشهد بجريمة تفجري مرفأ بريوت والثانية
تفقدتها العناية اإللهية اثر مرض عضال.
والقداس ،الذي أقيم يف بيت مارون يف سرتاثفيلد
يوم األحد يف التاسع من آب الجاري ،ترأسه سيادة
راعي االبرشية املطران أنطوان شربل طربيه يعاونه
املونسنيور مرسيلينو يوسف واألب يوسف متـّى.
حضر القداس رئيس بلدية سرتاثفيلد السيد أنطوان
الدويهي وعدد من رؤساء األحزاب والجمعيات
واملؤسسات وممثلي واعالم ورجال أعمال.
وخالل القداس ألقى سيادة املطران طربيه عظة تحدث
فيها عن حياة الفقيدين ناجاريان وخويري النضالية من
أجل لبنان والوجود املسيحي فيه.
وبعد انتهاء القداس ألقت رئيسة قسم سيدني الكتائبي
السيدة لودي فرح أيوب كلمة جاءت كالتالي:
صاحب السيادة املطران أنطوان شربل طربيه،
حضرة املونسنيور مرسيلينو يوسف،
االب الجليل يوسف متـّى،
راهبتي الفاضلة مارلني شديد،
الرفاق من كافة األحزاب واملؤسسات،
أيها الرفاق،

الفقيد املناضل نزار ناجاريان

جو ولودي أيوب مع طوني وزينة كسرواني

الزميل أنور حرب ،سعيد الدويهي ،طوني طوق وفادي مللو

بطرس أيوب وحضور

الذي حوّل بريوت «ست الدنيا» اىل مقربة جماعية غارقة
بالدم والدمع والوجع.
دعوتي اليكم الصالة من أجل لبنان الجريح واملنكوب.
دعوتي اليكم الرتفع والتعالي ألن مصري وطن األرز على
املحك وعلينا جميعا العمل على انقاذه.
أشكركم فردا فردا على وقفتكم اىل جانب حزبنا الجريح
وأغتنمها فرصة ألعبـّر فيها عن دعمنا الكامل لغبطة
البطريرك الراعي ولطرحه الحياد ،ونحن نعلم ان
سيدنا طربيه هو القائد املنحاز اىل الحياد ،وقد عوّدنا
على املواقف الوطنية والروحية التي تشبهه ،وعلينا ان
نتجاوب دائما معها ألنها انقاذية بامتياز.
قدر الكتائب هو دائما الشهادة ،فلريحم اهلل األمني العام
نزار ناجاريان والرفيقة جوسلني خويري وكل الضحايا
االبرياء ،وللبنان البقاء واالنتصار.
عاشت اسرتاليا ،عاش لبنان وعاشت الكتائب اللبنانية.
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إعــالن

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

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع من األملنيوم والزجاج

خـدماتنا تـشمل سـائر أنـحاء سـيدني

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات (ِ )ACCESSORIESلألفران الكهربائية ()OVENS

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب نوعية ممتازة بأسعار منافسة
45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 - P O Box, 302, Padstow NSW 2211,

Ph: 02 9792 5988, Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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ســيارات

قصة تقسيم سهم «تسال»
منافسة تسال الصينية تتخذ خطوة سيارة بريطانية جبارة بـ 3
نهم شراء سقفه يتخطى  1500دوالر نوعية يف نيويورك ..ما هي؟
ماليني دوالر!

امللياردير إيلون ماسك

منافسة تسال الصينية

كشفت شركة «  »GMAالربيطانية عن بعض أهم مواصفات سيارة
 Т.50اليت انتشرت حوهلا الكثري من الشائعات منذ اإلعالن عنها
العام الفائت.
وتبعا للشركة فإن السيارة صنعت من خالئط خاصة من املعدن
والفايرب والبالستيك ،وحصلت على هيكل يزن قرابة الطن ،طوله 4
أمتار و 35سنتيمرتا ،وعرضه  185سم ،وارتفاعه  116سم.

شعار شركة تسال

قفز سهم شركة تسال يف تعامالت ،األربعاء املاضي ،قرب 1489
دوالرًا ،بعد أن أضاف  116دوالرًا ،أو  ،8.3%من املكاسب ،إىل
مستوى  1489دوالرًا ،يف تفاعل قوي مع أنباء تقسيم السهم.
ختطط شركة تسال لصناعة السيارات الكهربائية لتقسيم سهمها
ألول مرة يف تاريخ الشركة منذ إدراجها ،وهي خطوة غري متوقعة
نظرا للصعود الصاروخي لسعر السهم منذ مطلع العام
متاما،
ً
ً
اجلاري ،ما قد دفع قيمة الشركة السوقية ألعلى.
ووافقت الشركة بقيادة امللياردير إيلون ماسك ،على جتزئة
اعتبارا
السهم إىل  5أسهم .وسيحصل املساهمون املسجلون
ً
من  21أغسطس على أربعة أسهم إضافية ،واليت سيتم توزيعها
بعد إغالق تداول ناسداك يوم اجلمعة  28أغسطس اجلاري .وقالت
الشركة إن تداول األسهم املعدلة املقسمة سيبدأ يوم االثنني 31
أغسطس.
وتهدف هذه اخلطوة إىل جعل السهم أقل تكلفة للمستثمرين
األفراد ،بعد أن أصبحت الشركة صانع السيارات األكثر قيمة
يف العامل.
وارتفعت أسهم الشركة املصنعة لسيارات سيدان الكهربائية من
الطراز  3ومنوذج الـ «كروس أوفر  « Yبشكل غري مفهوم منذ
مطلع عام  ،2020على الرغم من اضطراب اإلنتاج واملبيعات الناجم
عن جائحة فريوس كورونا.
وقد دفع هذا تسال لتصبح صانع السيارات األكثر قيمة يف العامل
على الرغم من اإليرادات السنوية وحجم إنتاج السيارات الذي
حجما مبا يف ذلك
صغريا مما ينتجه املنافسون األكرب
جزءا
ميثل
ً
ً
ً
تويوتا وجنرال موتور ،وفولكس فاغن.
وختطت القيمة السوقية للشركة أكثر من  279مليار دوالر،
متجاوزة قيمة شركيت تويوتا موتور وفورد موتور جمتمعني.
قال دان آيفز ،احمللل يف  Wedbushمع استمرار شهية املستثمرين
القتناء السهم تعترب هذه اخلطوة ذكية».
آيفز رجح أن يسري عمالقة التكنولوجيا اآلخرين على خطى شركة
تسال .وأعلنت شركة آبل عن تقسيم السهم إىل  4بعد اإلغالق
يف  30يوليو.
كان سهم  Teslaمن األسهم املفضلة للمتداولني اليوميني.
وخالل الشهر املاضي أضاف ما يقرب من  40.000متداول على
منصة  Robinhoodأسهم تسال خالل أربع ساعات.
ويرى احملللون أن جتزئة األسهم اعرتاف حبقيقة أن السوق يتأثر
بشكل متزايد باملستثمرين األفراد.
كانت مكاسب  Teslaمدفوعة جزئيًا بالتكهنات بأن الشركة من
احملتمل أن تنضم إىل  S&P 500بعد حتقيقها أرباحا لعدة فصول.
من شأن ذلك أن جيعل األسهم ضرورية للشراء بالنسبة للصناديق
املشرتكة واملتداولة يف البورصة واليت تتبع املؤشر القياسي.

أحد أحدث السيارات الرياضية الكهربائية لشركة  NIOالتي لم تلق رواجا
رغم الدعاية الكبرية
قدمت شركة  Xpeng Motorsالصينية الناشئة للسيارات الكهربائية
ً
وفقا إلفصاح رمسي.
طلبًا لالكتتاب العام يف بورصة نيويورك،
يف حني مل تكشف الشركة عن عدد األسهم العادية من الفئة «أ»
اليت ستبيعها ،قالت «إكس بينج موتورز» إنها ستبيع 429.846
مليون سهمًا عاديًا من الفئة  .Bوقالت ً
أيضا إنها ختطط جلمع مبلغ
 100مليون دوالر ،وهو رقم من املرجح أن يتغري.
حيق لكل سهم عادي من الفئة «أ» احلصول على صوت واحد بينما
مينح كل سهم عادي من الفئة «ب» حلامله  10أصوات ،حبسب
حمطة « »cnbcاألمريكية.
سيمنح االكتتاب العام شركة «إكس بينج موتورز» دفعة أخرى من
األموال ألنها تواجه منافسة شديدة يف الصني من عدد من الالعبني
مؤخرا يف الواليات املتحدة
مبا يف ذلك  ،Li Autoواليت مت إدراجها
ً
ً
أيضا مع  ،Teslaاليت
و WM Motorو .Nioلكن الشركة تتنافس
سعت إىل تعزيز وجودها يف الصني من خالل مصنع شنغهاي.

ومن السمات املميزة هلذه السيارة هي باباها اللذان يفتحان إىل
األعلى ،وكذلك غطاءا احملرك من اخللف اللذان يفتحان بطريقة
مشابهة لألبواب ،وتصميم الواجهة اخللفية اليت تظهر منها مراوح
التربيد الكبرية.
وحسب موقع موتو  ،1زود مكتب تصاميم  GMAهذه املركبة بنظام
ديناميكية هواء فريد من نوعه ،يعتمد على انسيابية اهلواء يف
جسم اهليكل وعلى مراوح خاصة ،فيه  6أوضاع تشغيل ،وضعان
أوتوماتيكيان ،و 4أوضاع يتحكم بها السائق.
وتبعا للتصميم فإن النظام املذكور سيؤمن للسيارة قوة كبرية
وثباتا على السرعات العالية ،وسيساهم يف التقليل من استهالك
الوقود.
وخالل تطوير هذه املركبة حاول املصممون التخلي عن بعض
التقنيات اليت تزيد من وزنها ،لذا جعلوها تعتمد على نظام دفع
خلفي فقط ،كما زودوها مبحرك بـ  12أسطوانة بسعة  4.0ليرت،
بتصميم فريد ،مينحها قوة تعادل  663حصانا.
ومن املتوقع أن يبدأ طرح هذه املركبات يف األسواق عام 2020
بأسعار قد تصل إىل  3ماليني دوالر.

 IONIQسيارة كهربائية
جديدة من هيونداي

يف وقت سابق من هذا العام ،بدأت  Teslaيف طرح طرازها املصنوع
يف مصنع شنغهاي للمستهلكني يف الصني.
حاليا سيارتني يف السوق جي  3الرياضية ،و P7
متتلك Xpeng
ً
سيدان .فيما ينافس الطراز األخري مع موديل تسال .3
بدأ إنتاج  G3يف نوفمرب  2018وحتى  31يوليو  ، 2020قالت شركة
 Xpengإنها سلمت  18741وحدة للعمالء .فيما بدأ طرح  P7للعمالء
يف مايو من هذا العام ،وحتى  31يوليو ،قامت «إكس بينج موتورز»
بتسليم  1966وحدة من السيارة للعمالء.
وقالت الشركة إنها ختطط إلطالق سيارة سيدان كهربائية ثالثة
يف عام .2021
حاولت  ،Xpengاليت تأسست يف عام  ،2015متييز نفسها عن
منافسيها من خالل التحدث عن استثماراتها يف الربجميات .متتلك
الشركة ميزة تسمى  XPILOTواليت متنح السيارات بعض ميزات
القيادة شبه املستقلة.
يف األشهر الستة املنتهية يف  30يونيو  ،حققت  Xpengعائدات
بقيمة مليار يوان ( 141.9مليون دوالر)  ،باخنفاض عن  1.23مليار
يوان عن نفس الفرتة من العام املاضي .فيما ُأجربت بعض متاجر
الشركة على اإلغالق أثناء ذروة جائحة فريوس كورونا يف الصني
خالل شهري فرباير ومارس.

أعلنت شركة هيونداي موتور االسبوع املاضي عن إطالق
عالمتها التجارية اجلديدة  IONIQللسيارات الكهربائية اليت تعمل
جديدا يف جمال التنقل الكهربائي
بالبطاريات ،لتفتتح بذلك فص ًال
ً
يؤكد ريادتها يف هذا اجملال.
وتعتزم هيونداي تقديم جتارب وطرازات جديدة من السيارات
الكهربائية حتت العالمة التجارية  IONIQتضع العمالء وحاجاتهم
يف مركز االهتمام ،وتركز على احللول املتصلة بنمط احلياة ،حبيث
تتماشى مناذج  IONIQالكهربائية مع رؤية هيونداي املستقبلية
اليت صاغتها حتت شعار «التقدم من أجل اإلنسانية».
وتستثمر هيونداي موتورز خربتها التصنيعية الرائدة يف جمال
السيارات الكهربائية لتقديم ثالثة طرازات مبتكرة حتت العالمة
التجارية  ،IONIQوذلك خالل األعوام األربعة املقبلة.
ويأتي إطالق عالمة  IONIQكاستجابة لطلب سوق السيارات
سرع من خطط هيونداي
الكهربائية العاملي سريع النمو ،والذي ّ
بشأن إطالق السيارات الكهربائية.
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كـتابات

ألبسيين النـّاي

ملاذا يعاني طلبة الط ّب
من ُّ
توهم املرض؟
هايل شرف الدين  -ايالف

ألبسيين ّ
الناي حزنًا

وسهر
ْ
واتركيين
القمر
حتت إغواء
ْ
ربا
مّ
أنساب منيّ شاعرًا

مبتداي احللم
والرؤيا خ ْرب
شاعرًا
يف األرض أبين أجنمًا
ٍ
لغات
من
ٍ
أخر
يف
مساوات ْ
حزن بنى
أستطيع األرض إن
ٌ
حلم
خلف جفين ألف ٍ
واسترت
ْ
ٍ
يقني
ليس خوفًا من
بائد
ٍ
دجنته األرض ومشًا
ّ
أثر
يف ْ
مّإنا
يف احلزن أبين مطلقي
ٍ
حبروف ..

وأغان ..
ٍ
وصور
ْ
وأحيل احلرب غيمًا ممكنًا
تشتهيه األرض
مطر
أفقًا من
ْ

هكذا
يف ّ
الناي أمنو شاعرًا

فرد
قصيب
ٌ
زمر
و آهاتي ْ
فانفخي
ما شئت من عشب املدى
وامسعيين
بني أضالع ّ
جر..
الش ْ

محمد عامر األحمد  -سورية

النفسية
توهم املرض من االضطرابات
ُي ُّ
عد ُّ
َّ
ٌ
قناعة
الشائعة ،حيث تكون لدى صاحبه
ٌ
راسخة بوجود املرض ،على الرغم من عدم
طيب لتلك القناعة .وهذه
وجود أي دليل
ّ
الشكوك تدفع به إىل الرتكيز على األعراض
َ
دالئل على
الطبيعية وتضخيمها واعتبارها
َّ
ِ
أمراض خطرية.
وجود
ٍ
من
الشخص
هذا
عانى
إن
وحتى
مرض
ٍ
فعلي ،فإن ردود فعله تتجاوز مبراحل درجة
ّ
ومستوى املرض .وأخطر ما يف األمر عندما
يلعب الواهم دور الطبيب مع نفسه! ألن أي
عارض -مهما كان بسيطًا -سيكون بالنسبة
إليه قصورًا قلبيًا أو
تشمعًا يف الكبد أو
ُّ
تليفًا يف الرئة! وسبب ذلك هو أن رقابة
ُّ
ٌ
وتتحول
مستنفرة على الدوام،
الذات لديه
َّ
سوي
اهتمام غري
مع مرور الوقت إىل
ّ
ٍ
ٍ
وإسراف يف إجراء التحاليل.
بالصحة
وهنا على املريض بوهم املرض أن يسأل
ذاته (يف جزئها الالواعي) :ما الذي قد
توهم املرض؟
جتنيه من ُّ
يف حاالت اإلحباط الشديد اليت قد يعاني
ُ
تراكم الشعور
وإمكانية
اإلنسان منها،
َّ
بالدونية ُ
تتم إزاحة أو باألحرى
املرافق هلاُّ ،
َّ
إحالة ّ
ٍ
رغبة
كل هذا السخط على الواقع إىل
ٍ
ضمنية بوقوع املرض وحصول املوت.
وخالل هذه الفرتة فإن الالوعي جيلس يف
الظل حماو ً
ّ
الفسيفسائية
ال مجع شظايا لوحته
َّ
َ
ً
قرر شكلها
السوداوي مسبقا .وهذه
َّ
اليت َّ
صحية عابرة ،أو
«الشظايا» هي أي وعكة
َّ
حتى أي عارض بسيط ،حيث
يتم توظيف
ّ
ٍ
الالشعوري.
بتقانة يف املشروع
ذلك
ّ
ً
وتوهم وقوعه
وتاليا فإن خمافة املرض
ُّ
ليست إال تعبريًا
رمزيًا عن الشعور بالفشل
ّ
واليأس والرغبة يف إنهاء احلياة ،وهي أيضًا
إحدى ّ
جتليات «آلية اإلزاحة النفسية».
لكن َّ
أسباب ُأخرى قد تقود إىل
مثة
توهم
ُّ
ْ
ٌ
ٌ
عما أوردناه سابقًا،
متباينة
وهي
املرض،
َّ
ومنها حماولة الطفل تقليد سلوك أحد
والديه ،سواء أكان هذا الوالد مريضًا فع ًال
أو ُمتمارضًا؛ ال فرق.
ّ
مرضي
سجل
أو
تاريخ
وأيضًا يف حالة وجود
ّ
يف الطفولة ،وكان املرض قد وصل بالطفل
إىل شفري اهلاوية وأشعره باقرتاب األجل،
بقي يف
ولكن هذا احلدث
ثم جنا بعد ذلك،
َّ
َ
الذاكرة والذهن ليظهر يف ما بعد على شكل
رغبة بإعادة استحضار جتربة فريدة خاضها
سابقًا.
وأيضًا ميكن أن يهدف هذا النوع من
النفسي إىل ابتزاز املشاعر ،حيث
االضطراب
ّ
نوع ُيصيب كبار السن أكثر من غريهم
إنه ٌ
ملا فيه من قدرة على جلب االستعطاف
واستجرار الشفقة.
ٌ
حالة
ُتضاف إىل هذا الكرنفال من احلاالت،
ُ
سمى بـ «متالزمة طالب
الطب».
أخرى ُت َّ
ّ
وهذه احلالة ُتصيب طالب
الطب يف سنوات
ّ
تستمر إىل ما بعد
دراسته اجلامعية وقد
ُّ
يهتمون
ختصصه! وأحيانًا ُتصيب أشخاصًا
ُّ
ُّ
ً
املعلومات
بقراءة
ا
كثري
الطبية اخلاصة
َّ
باألمراض!
الطب حياول
طالب
أن
هو
ذلك
وراء
والسبب
َّ
ّ
تعرف عليها
املرضية ،اليت
إسقاط احلالة
َّ
َّ
رد
بشكل
توًا ،على نفسه
الواع ،وجتريب ّ
ٍ
َّ
ٍ
فعل املريض واحلالة
النفسية اليت سيكون
َّ
عليها من يقع يف املرض.
أضف إىل ذلك زيادة حساسيته جتاه موضوع
وتعرفه
الطبية
توسع معرفته
املرض ،بسبب
ُّ
َّ
َّ
على أنواع جديدة من األمراض.

باحث سوري يف علم النفس التحليلي

متى وكيف سينتهي
كسلسل املوت يف لبنان؟!
متى وكيف سينتهي مسلسل املوت يف لبنان
ويغلق باب اجلحيم والنار واالنهيار يف الدول
العربية واملنطقة؟!
هل أصبحت الدول العربية فوبيا خميفة جلميع
دول العامل املتطور؟
الشيء اجلديد الذي جيتاح العامل هو التسابق
العلمي والتكنلوجيا احلديثة ،والنجاح الباهر
سيكون من نصيب من لديه االخرتاعات اجلديدة
واقتصاديا وحربيًا واجتماعيًا حيث يتاح له
علميًا
ً
أن يتحكم بالدول األخرى بشكل أو بآخر.
الظاهر لنا جليًا أن ال أحد يأسف على مسلسل
النار واجلحيم واملوت الذي جيتاح الدول العربية
من تفجري عشوائي وحروب متفرقة بني الشعب
الواحد واحلقد احلزبي والطائفي الذي ال يرحم
أحدا ألنه أخطر سالح لقتل البشر وتدمري الدول
واذالل الشعوب وهدم االقتصاد وزيادة التخلف
يف صفوف الناس.
املقارنة املذهلة بني الغرب اي الدول االوربية
والدول العربية هي ان الغرب ينفق  ٨٠باملئة
من مدخوله االمجالي على العلم والثقافة وتعزيز
احلياة االجتماعية وإعطاء اإلنسان حقوقه وتشجيع
مجيع القطاعات للوثوب اىل اعلى مستوى من
الرقي واالزدهار والعمران..
اما يف بعض الدول العربية فان التسابق فهو
على القتال واحلروب والتسلح واملوت حيث انها
ختصص مزانية هائلة من املمكن ان تفوق الـ
 ٨٠باملئة لشراء األسلحة الفتاكة للقتل واحلروب
وهدر الدماء العربية وكأنها ختوض حربا ضروسا
ضد شعوبها.
الشيء املؤسف واحملزن جدًا ما شاهدناه يف
الرابع من آب اجلاري يف بريوت الذي ال مثيل
ثوان
له يف تاريخ اإلنسانية ،ففي خالل بضع
ٍ
حتولت مدينة تنعم باالزدهار وتضج باحلياة اىل
مدينة أشباح خميفة حيث حلقت األضرار بـ 40
ألف منزل و 200ألف شقة ،ويقول خرباء ماليون
ان كلفة االعمار قد تصل اىل  50مليار دوالر.
هل أصبح البلد مفخخا من أساسه ويف أساساته
لكي يتم القضاء على كل إنسان يرفض ان يكون
عميال ويتمرد على القاعدة االستعمارية واالنظمة
اخلارجية ويريد لبنان للبنانيني فقط؟
استضعفوا وطننا فقتلوه نفسيًا وجسديًا
واقتصاديًا ..استضعفوه فتطاولوا على كل
انسان شريف فيه ..فإن مل يقتلوه قتلوا أحد
افراد عائلته او اقربائه او سلبوه كل جنى عمره
وكل ما ميلك وأحرقوا بيته او خمزنه او سيارته.
ألول مرة يف التاريخ البنوك تسلب وختتلس
أموال الناس وتتحول اىل قراصنة يقومون
بتهريب أموال الشعب بالعمالت الصعبة وايداعها
يف حساباتهم يف البنوك اخلارجية وذلك يف اطار
مؤامرة خطرية ودنيئة تهدف اىل جتويعه.
وكأن هذا الشعب املسكني مل ِ
يكفه ما يعانيه من
غالء املعيشة وارتفاع الدوالر ووباء الكورونا حتى
جاءت الضربة القاضية بتدمري املرفأ الذي هو
أهم شريان حيوي لبريوت خاصة ولبنان عامة.
اننا نرى ان تفجري مرفأ بريوت مل يكن عفويا
بل انه مفتعل حسب خرباء علميني وعسكريني،
وما يعزز فرضية االفتعال العمد هو وصول
السفينة احململة بهذه املواد القاتلة اىل فرفأ
بريوت واأللغاظ احمليطة بذلك من انطالقتها
ومصدرها والوجهة اليت سلكتها وصوال اىل مرفأ
بريوت وكذلك تعامل الدولة اللبنانية مع السفينة
وموادها القاتلة من الوزراء اىل املدراء واملدراء
العامني اىل ادارة املرفأ اىل االجهزة االمنية اىل
القضاء اىل غريهم من االجهزة.
ملاذا فتحوا علينا مجيع ابواب جهنم لكي تأكلنا
النار ونصبح رمادا ..وسيذكر التاريخ ان أكرب
مذحبة حصلت كانت يف القرن احلادي والعشرين
يف بلد امسه لبنان..
فلماذا كل هذا احلقد ضد هذا الوطن وابنائه
الذي ينزف مسوما أشد فتكا وقتال من سم
االفاعي.
هذا احقر شيء يصنعه اإلنسان الضعيف عقليًا

والفاقد ضمريه وإنسانيته ،هذا دليل على
عنصريته وختلفه وانعزاله وعدائه هلل والبشر،
حنن كمغرتبني ال نستطيع أن نساعد لبنان اىل
يوم القيامة ،فدولة لبنان هي املسؤولة عن كل
لبناني.
اننا نسأل ماذا بقي لنا يف لبنان واالغراب
يعبثون فيه؟
ملاذا فضلوا املرتزقة يف الوطن على اهله؟
أألن االمم املتحدة تدفع للدولة اللبنانية بدل
ابقاء النازحني اليه والالجئني فيه؟
فاللبناني ميوت او يهاجر والغرباء يشرتون البيوت
بأقل االسعار الن اللبناني ال حيب أن يعيش حتت
وطأة باخلوف على حياته يف وطنه..
ملاذا مل نتعلم من احلروب املاضية واليت لسيت
ببعيدة حيث تهدمت فيها بريوت وقتل شعبها
وهجر قسم كبري من سكانها واحلبل عاجلرار؟
ملاذا نعيش يف وطن فارغ من كل شيء
وباالخص من االمان واألمانة واالستقرار؟
ال عمل وال وظيفة فيه وهناك خطر على حياة
كل إنسان فيه بسبب عجز الدولة عن محايته ..ال
أمانة على فلوس الناس يف البنوك حيث ال أحد
يعلم أين ذهبت االموال..
تدني سعر اللرية اللبنانية وارتفاع اسعار مجيع
العمالت االجنبية وتضخم اقتصادي كبري..
هيمنة االقطاع العشائري واحلزبي والديين على
أهل البلد..
استرياد العديد من أنواع السلع غري الصاحلة
لالستهالك النتهاء مدة الصالحية..
التجارة باالدوية غري القانونية والتالعب باالسعار
بتغطية من جهات معينة..
الرتخيص جلميع أنواع األسلحة غري الشرعية اليت
تشكل خطرا على ارواح الناس..
سرقات ممتلكات الدولة والتزوير واالختالس
بشكل مرعب وبسرية تامة..
الوالء والتعامل مع دول أخرى ملصلحة تلك الدول
على حساب الوطن..
كيف نستطيع كمواطنني أن نعيش ونستمر يف
هكذا بلد؟
هذا الشيء يؤكد لنا أنه من املستحيل أن نبقى
يف لبنان حتت رمحة الصواريخ النووية واملدافع
والقنابل املتطورة وجتار املوت وجحافل بعض
األحزاب واألنظمة يف بلد صغري وضعيف.
مخسون عاما يف احلروب القذرة وهدر الدماء
واكثر من  ١٥٠الف قتيل وجريح يف احلرب على
لبنان الذي ما زال ينازع وأبناؤه حييون من قلة
املوت..
اىل متى يا سادة يا كرام ستتاجرون باألرواح
االموات وتبنون قصوركم
وترقصون على جثث
ً
على رفات األبرياء أبناء الوطن أبناء الشهامة
والكرامة وعزة النفس؟
ألف حتية وإجالل جلميع الشرفاء الذين سقطوا
شهداء يف وطنهم لبنان وويل لكم أيها
الظاملون الذين وان َ
جنومت من حمكمة االرض فلن
تستطيعوا النجاة من حمكمة اهلل ودينونته املخيفة
اليت ليست بعيدة عنكم ،والثمن الكبري الذي
ستدفعونه من حياتكم القادمة سيكون مكلفا
جدًا ..هذا هو وطنكم الذي أصبح ضعيفا ليأكله
االغراب الطامعون فيه.
وكما قال أحد الشعراء عندما كان مريضًا وصفوا
له فرخ الدجاج ،فقبل ان يأكله قال الشاعر
للفروج الصغري استضعفوك فوصفوك ملاذا مل
يصفوا لي حلم االسد؟
أمتنى ّ
أال يكون لبنان مسرحا لتصفية حسابات
ّ
أجنبية واقليمية وأال يصبح شعبه كبش فداء..

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي واجتماعي  -سدني اوسرتاليا
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تـتمات

أوروبا تعارض...

حث وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو ،أمس االول اخلميس،
اجملتمع الدولي على الوقوف أمام تصرفات إيران ،متهمًا األوروبيني
ردًا على إعالن فرنسا وبريطانيا وأملانيا
بدعم النظام اإليراني وذلك ّ
ّ
احلق القانوني إلطالق ما يسمى بآلية
أن الواليات املتحدة ال متلك
ّ
«سناب باك» إلعادة فرض العقوبات األممية على إيران ألنها
انسحبت عام  2018من االتفاق النووي.
وقال بومبيو للصحافيني يف نيويورك بعد إطالق اآللية بشكل
رمسي «ال توجد دولة سوى الواليات املتحدة امتلكت الشجاعة
لكنهم بد ً
ال من ذلك اختاروا االحنياز
والقناعة لتقديم مشروع قرارّ ،
أن «أصدقاءنا يف أملانيا وفرنسا
إىل طهران» .كما أضاف ّ
وبريطانيا قالوا لي يف جمالس خاصة إنهم ال يريدون حلظر السالح
(املفروض على إيران) أن ُيرفع».
كما قال إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أظهرت أن برنامج إيران
النووي ليس سلميا ،مؤكدًا أن الواليات املتحدة ستمنع إيران
من امتالك وتطوير الصواريخ الباليستية ،مضيفًا «تصرفات إيران
تقوض السالم يف العراق واليمن وسوريا» ،مضيفا:أن االتفاق
النووي مع إيران مل يساهم يف استقرار الشرق األوسط وأن عدم
متديد حظر السالح على إيران سيكون خطأ فادحًا.

معلومات مضللة

وأكد بومبيو أن بالده ستفعل كل ما يلزم إلعادة تفعيل العقوبات
(سناب باك) على إيران ،مشريا إىل أن روسيا والصني حتاوالن
نشر معلومات مضللة حول «سناب باك».
واعترب وزير خارجية واشنطن ،أن العقوبات األمريكية ساهمت يف
تقليص متويل ميليشيات إيران ،وقال «حزب اهلل يعيش اآلن
وضعا سيئا بسبب عقوباتنا».
يف املقابل ،عارضت دول أوروبية يف بيان هلا امس االول اخلميس،
مسعى واشنطن إعادة فرض العقوبات األممية على إيران ،وقالت
بريطانيا وفرنسا وأملانيا إنه ليس بوسعها دعم التحرك األمريكي،
قائلة إن اخلطوة تتنافى مع اجلهود الرامية لدعم االتفاق النووي
مع إيران.
كما قالت الدول الثالث يف بيان مشرتك «من أجل احملافظة على
االتفاق ،حنث إيران على العدول عن كل اإلجراءات اليت ال تتماشى
مع التزاماتها ضمن االتفاق النووي ،وعلى العودة إىل االمتثال
الكامل (لبنود االتفاق) دون تأخري»
اما روسيا فقد طلبت أن يعقد جملس األمن الدولي اجتماعا اجلمعة
(امس) بشأن إيران ،يف وقت تسعى فيه الواليات املتحدة
إىل إعادة فرض مجيع عقوبات األمم املتحدة على إيران ،وهي
خطوة رفضتها موسكو ..وقالت البعثة الروسية لألمم املتحدة
لدبلوماسيني يف اجمللس يف رسالة اطلعت عليها «رويرتز» ،إن
روسيا طلبت عقد اجتماع افرتاضي علين للمجلس املكون من 15
عضوا «فيما يتعلق بتطورات اليوم».
جاء ذلك بعدما ،حتركت الواليات املتحدة ،إلعادة فرض كل عقوبات
األمم املتحدة على إيران.

مجلس األمن

فقد قدمت واشنطن ،اخلميس ،رمسيًا طلب تفعيل آلية الزناد -
اإلعادة التلقائية  -لعقوبات شاملة على إيران ،حيث تسلمت األمم
املتحدة رسالة أمريكية بتفعيل العقوبات على إيران لعدم التزامها
باالتفاق النووي والقرار .2231
يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترمب ّ
أنه أمر وزير
ّ
املتحدة تطلب
بأن الواليات
اخلارجية بإبالغ جملس األمن الدولي ّ
«سناباك» من أجل إعادة فرض ّ
األممية
كل العقوبات
تفعيل آلية
ّ
ّ
على إيران بدعوة انتهاكها التزاماتها النووية.
فإن رفع العقوبات عن إيران يف 2015
وحبسب إدارة ترمب،
ّ
ّ
مكنتها من احلصول على عشرات مليارات الدوالرات استخدمتها يف
نشر «الفوضى والدم والرعب» يف الشرق ألوسط والعامل أمجع.

ترامب :أتوقع انضمام ...

صرح الرئيس األمريكي دونالد ترامب بأنه يتوقع انضمام
السعودية إىل االتفاق الذي أبرمته اإلمارات مع العدو االسرائيلي
والذي سيفضي إىل تطبيع كامل للعالقات بني البلدين.
ومبوجب االتفاق ،الذي ساعد ترامب يف التوصل إليه ،وافق العدو
على تعليق الضم املزمع ملناطق يف الضفة الغربية احملتلة .ويعزز
االتفاق أيضا املعارضة إليران ،اليت تعتربها اإلمارات وإسرائيل
والواليات املتحدة اخلطر الرئيسي يف الشرق األوسط.
وقال وزير اخلارجية السعودي إن اململكة ملتزمة بالسالم مع العدو
االسرائيلي على أساس مبادرة السالم العربية ،وذلك يف أول
تصريح رمسي منذ اإلعالن عن االتفاق اإلماراتي مع العدو.
ووضعت السعودية مبادرة السالم العربية عام  2002حيث عرضت
الدول العربية على العدو االسرائيلي تطبيع العالقات مقابل اتفاق
مع الفلسطينيني إلقامة دولة واالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من
األراضي اليت احتلتها عام .1967
ووصف ترامب خالل املؤمتر الصحفي االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي
بأنه اتفاق جيد ،وقال «هناك دول لن ختطر حتى ببالكم تريد
االنضمام إىل ذلك االتفاق» .ومل يذكر دوال أخرى باالسم غري
السعودية.
وقال الرئيس األمريكي أيضا إن اإلمارات مهتمة بشراء املقاتالت
إف 35-اليت تصنعها شركة لوكهيد مارتن ،واليت استخدمتها العدو
يف قتال بالفعل .وقال «لديهم املال ويودون طلب شراء عدد
قليل من الطائرات إف.»35-

وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو إن إسرائيل
ستعارض أي مبيعات من هذا النوع لإلمارات ،فيما أرجعه إىل
ضرورة احلفاظ على التفوق العسكري اإلسرائيلي يف املنطقة.

ماكرون :قوى أجنبية ...

يف ظل استمرار التوتر بني دول االحتاد األوروبي وتركيا جراء
عدة ملفات ،من التنقيب عن الغاز والنفط يف املتوسط إىل ملف
الالجئني وليبيا ،أعلن الرئيس الفرنسي ،إميانويل ماكرون ،أن
«قوى أجنبية تتدخل يف الصراع اللييب وتنتهك حظر السالح».
وقال ماكرون خالل مؤمتر صحايف مشرتك مع املستشارة األملانية
أجنيال مريكل يف فورت دي برجيانكون جنوب فرنسا« :متضامنون
مع اليونان وقربص ونريد خفض التصعيد».
كما أضاف« :حبثت مع مريكل قضية شرق املتوسط ولدينا رؤية
مشرتكة».
وأكد أن «فرنسا وأملانيا ستتصرفان بطريقة منسقة وتريدان
تهدئة التوترات واحرتام السيادة».
إىل ذلك شدد على أنه «يتعني على أوروبا أن حتمي سيادة دوهلا
يف شرق البحر املتوسط عندما تكون موضع شك».
من جهتها ،أوضحت مريكل أن «أملانيا وفرنسا تريدان التأكد من
أن ليبيا قادرة على تشكيل معامل مستقبلها».
يذكر أنه بينما أعلنت احلكومة اليونانية ،أمس االول اخلميس ،عن
موعد تصديق اتفاقها البحري مع مصر بعد أيام من آب احلالي،
أفادت وسائل إعالم حملية بأن قراصنة أتراكًا استهدفوا خالل
الـ 24ساعة املاضية مواقع مرتبطة باجليش ،كاشفني أن هناك
خماوف من أن اجلناة رمبا متكنوا من سرقة بيانات حساسة من
خوادم هيئة األركان العامة للجيش.
فيما نفى مسؤولو البنتاغون أن يكون املتسللون قادرين على
الوصول إىل شبكاتهم الداخلية ،إال أن مصادر أخرى تركت مثل
هذا االحتمال مفتوحًا ،موضحة أن «القضية قيد التحقيق».
يف التفاصيل ،ذكرت املعلومات أن اهلجمات كانت لوحظت صباح
الثالثاء املاضي عندما قام قراصنة أتراك بتغيري الصفحة الرئيسية
ملنطقة مقدونيا الشرقية  -تراقيا ،واملستشفى العسكري العام
رقم  424من خالل نشر صور لسفينة رصد الزالزل «أوروك ريس»
مصحوبة برسائل نصية قومية .وأضافت أنه مبجرد مالحظة اهلجوم،
مت إغالق املوقعني من قبل مديريهما وظال غري نشطني حتى الليلة
املاضية.

احلريري جيهز ورقة ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ورئيس جملس النواب نبيه بري يف بعبدا ،توحي بالتفاهم بني
الرجلني على عدم تأخري االستشارات النيابية امللزمة لتسمية
سّنية وازنة،
رئيس احلكومة العتيدة ،وتاليا على تكليف شخصية ُ
وهذا التوصيف ينطبق ـ برأي الرئيس بري ـ على شخص رئيس
احلكومة السابق سعد احلريري ،وهو ما ال يعارضه الرئيس ميشال
عون ،امنا بشرط أال يضع احلريري شروطا ،أو باألحرى يسحب
شروطه االستفرادية برتكيب حكـــومة االختصاصيني املستقلني
عن األحزاب ،وتنفيذ حكم احملكمة الدولية بتسليم احملكوم عليه
جبرمية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري ورفاقه ،وهنا مثة
من يقول إن احلريري االبن ليس يف وارد تكرار موقف الرئيس
السابق للجمهورية امني اجلميل من حماكمة حبيب الشرتوني املتهم
بقتل شقيقه الرئيس املنتخب بشري اجلميل يف العام  ،1983الذي
أوقف لكن مل خيضع للمحاكمة رغم اعرتافه ،وقد أخرج من السجن
بعد اقتحام اجليش السوري لبعبدا يف  13اكتوبر  ،1990ويفهم
يف بعبدا ان الرئيس ميشال عون لن يقبل اعطاء احلريري «شيكا
على بياض».
لكن يبدو ان هناك ما هو مطلوب اكثر من سعد احلريري ،حبسب
املستشار الرئاسي بيار رفول ،الذي قال يف حديث لقناة «أو.
تي.يف» الناطقة بلسان التيار الوطين احلر «سعد احلريري حط كل
خرب الدنيا ،جربان باسيل
احلق علينا ،صار جربان باسيل هو اللي َّ
ليس مكسر عصا ،وعليه االعتذار من جربان باسيل ،واذا هو ما بدو
جربان باسيل ،حننا كمان ما بدنا اياه».
وقيل له ان جربان باسيل بنفسه اكد انه ليس راغبا يف العودة
خرب البلد،
اىل احلكومة ،فأجاب :هو (احلريري) قال ان جربان َّ
حننا ال يقال لنا هكذا ..عليه باالعتذار ،وحنن نريد حكومة فاعلة
بأشخاص كفؤين.
وعن عالقة التيار مع حزب اهلل ،قال رفول :حنن وحزب اهلل «امسنت
مسلح» يف اإلسرتاتيجيات ،أما يف الداخل ،لكل منا له رأيه ،ثم
استدرك مذكرا بالبند السادس من «التفاهم» مع حزب اهلل الذي
ينص على «بناء دولة جديدة وقضاء مستقل» ،انهم ال يتجاوبون
معنا فيه ،حتى اآلن ،ولي احلق بأن أسأل وبصوت عال.
ويف النهاية قال مستشار الرئيس عون :لسنا متلهفني للدخول
يف احلكومة ،امنا نريد وزارة فاعلة تؤدي دورها.

املحكمة الدولية

اما على صعيد حكم احملكمة الدولية ،فحزب اهلل ما زال على
صمته ،واكتفى النائب السابق عن احلزب نوار الساحلي بتغريدة
على تويرت قائال «احملكمة الدولية املزعومة ،ال تعليق ،وخيبة أمل
للمرتبصني».
أما موقف الدولة اللبنانية من تنفيذ احلكم الذي أصدرته احملكمة
الدولية بإدانة سليم عياش ،العضو يف حزب اهلل ،فما زال عالمة
استفهام!
بدوره اعترب رئيس حزب القوات اللبنانية د.مسري جعجع ويف
مؤمتر صحايف عقب اجتماع كتلته النيابية خصصه للتعليق على

حكم احملكمة الدولية ،ان على احلكومة القبض على سليم عياش
وتسليمه للمحكمة الدولية ،وإما دق آخر مسمار يف نعش هذه
الدولة( .التفاصيل الكاملة على الصفحة .)4
وتشري مصادر عني التينة إىل أن اتصاالت تشكيل احلكومة تتطلب
ورقة اصالحية فرنسية تتضمن حصيلة حمادثات واتصاالت الرئيس
ماكرون يف بريوت ،وتهدف اىل قيام «حكومة مهمة حمددة».

الواليات املتحدة ..ولبنان

على صعيد آخر ،دعت جمموعة من أعضاء جملس الشيوخ الدميقراطيني
واجلمهوريني اإلدارة األمريكية إىل ترؤس اجلهود الدولية ملساعدة
الشعب اللبناني بعد تفجريات بريوت ،والوقوف يف وجه املساعي
اإليرانية والصينية يف لبنان ،فيما قال وكيل وزارة اخلارجية
األمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل إن واشنطن تعاملت يف
السابق مع حكومات لبنانية تضم أعضاء من «حزب اهلل» وإنها
ستنظر يف األمر حال تكرار ذلك.
وحثت جمموعة من أعضاء جملس الشيوخ ،يف رسالة إىل وزير
اخلارجية مايك بومبيو ،البيت األبيض على العمل لتأمني فرص
إصالحات يف لبنان ،حمذرين من أن إيران والصني ستستغالن
الفراغ القائم لبسط سيطرتهما على البالد.
ودعت الرسالة اليت كتبها الدميقراطيون جني شاهني وكريس
مريف وتيم كاين واجلمهوريان جيمس النكفورت وديفيد بردو،
اإلدارة األمريكية لوضع خطة طويلة األمد لتطبيق إصالحات يف
البالد «حيتاج إليها اللبنانيون الذين يعانون يف ظل اقتصاد منهار
وسوء إدارة من قبل احلكومة اللبنانية».
وتقول الرسالة ،اليت وجهها املشرعون كذلك إىل القائم بأعمال
«الوكالة األمريكية للتنمية الدولية» جون بارسا« :إن عدم الثقة
بتقديم املساعدات مباشرة إىل احلكومة اللبنانية بسبب الفساد
املستشري فيها ،هو خري دليل على أهمية أن تتعاطى الواليات
املتحدة واجملتمع الدولي مع أزمة احلكم يف لبنان اليت أوصلتنا إىل
هنا .هذا التفجري كان نتيجة لنظام حكم فاسد فشل مرارًا وتكرارًا
يف تأمني أبسط اخلدمات للشعب اللبناني .لبنان حباجة إىل زعماء
يتعهدون بإصالحات اقتصادية وشفافية وحماربة الفساد إلعادة
إعماره .من مصلحة الواليات املتحدة أن يكون لبنان مستقرًا وآمنًا.
إيران تتوق إىل استغالل هذه الفاجعة لبسط سيطرتها ،وحنن نعلم
أن التمويل الصيين يف لبنان لن يتطلب أي إصالحات ضرورية
يف هذا الوقت احلساس .لذلك فنحن ندعوكم لقيادة جهود حثيثة
طويلة األمد لتحقيق اإلصالحات الالزمة ملساعدة اللبنانيني».
أما هيل فعقد مؤمترًا صحافيًا يف واشنطن ،عرب اهلاتف ،حتدث فيه
عن زيارته إىل لبنان األسبوع املاضي .وقال هيل إن «زمن تقديم
مزيد من األموال لقيادة لبنانية تثري نفسها وتتجاهل اإلرادة
الشعبية قد ولىّ ما مل تغري من سلوكها وسياساتها ،األمر الذي
كنا نطالب به منذ سنوات».
وأضاف هيل أن «لبنان وصل إىل احلضيض بعد االنفجار املأساوي
الذي ضرب مرفأ بريوت وتسبب يف قتل املئات وجرح اآلالف
وتشريد مئات اآلالف وتدمري مناطق واسعة من بريوت».
وقال إن «الواليات املتحدة سارعت إىل تقديم  18مليون دوالر من
املساعدات اإلنسانية ،إضافة إىل غريها من الدول ،ألن االنفجار
الكبري الذي حصل يف املرفأ ،مل يدع جما ً
ال للرتدد أمام هول الكارثة
اإلنسانية اليت حلت».
وأوضح هيل أن نائب رئيس «الوكالة األمريكية للتنمية الدولية»
جون بارسا الذي زار لبنان «قبل وصولي لتنسيق تلك املساعدات
وتطويرها ،التقى مبمثلني ومسؤولني من هيئات اجملتمع املدني
وليس من احلكومة اللبنانية الغائبة كليًا سواء عن أعمال املسح أو
إزالة الركام أو إعادة اإلعمار» حبسب قوله.
وأضاف أن «الشعب اللبناني يرى حكامًا يستخدمون النظام إلثراء
أنفسهم ويتجاهلون املطالب الشعبية» .وقال« :لقد انتهت تلك
احلقبة ،ومل يعد هناك مزيد من املال لذلك ،لقد وصلوا إىل
احلضيض ،وأعتقد أن القيادة عاج ًال أم آج ًال ،ستقدر حقيقة أن
الوقت قد حان للتغيري».
وأضاف« :إذا مل حيدث ذلك؛ فأنا على قناعة بأن املتظاهرين
سيكثفون ضغوطهم» ،معددًا قائمة بالتغيريات املطلوبة من
السياسيني؛ على رأسها إجراء إصالحات مالية واقتصادية ،وإنهاء
الفساد املستشري ،وحتسني الشفافية ،ومعاجلة مشكلة الكهرباء،
وإجراء تدقيق مع البنك املركزي.
وقال هيل إنه أجرى مباحثات مع املسؤولني اللبنانيني داخل
السلطة وخارجها ومع ممثلني عن احلراك الشعيب ،و»أبلغتهم أنه
ال ميكن لإلصالح أن يأتي من اخلارج ،وأن على القادة اللبنانيني
التحلي باإلرادة السياسية وااللتزام بالقيام بهذه اإلصالحات».
وأضاف أن «ما حدث يف مرفأ بريوت أمر سيئ مبا فيه الكفاية،
نواح كثرية دالئل على مشكالت أكرب يف لبنان».
وهو يكشف من
ٍ
وتابع« :القادة اللبنانيون يتجاهلون مسؤولياتهم بشأن تلبية
احتياجات الناس ويقاومون هذا النوع من اإلصالحات اجلذرية
واألساسية اليت حتتاجها البالد» .وأضاف أن «مهمة تشكيل حكومة
لبنانية قادرة على حتقيق ذلك هي على عاتق اللبنانيني أنفسهم
من دون تدخل أجنيب» ،مشددًا يف الوقت نفسه على أن «تقديم
املساعدات يف املرحلة املقبلة مرهون باإلصالحات الضرورية اليت
تتعارض مع مصاحل كل األطراف اليت تريد بقاء الوضع الراهن يف
يعد اليوم جزءًا كبريًا
لبنان على حاله ،مبا فيها (حزب اهلل) الذي ّ
من املشكلة» ..وأضاف أن «االنفجار الذي وقع يف الرابع من
الشهر احلالي وما سببه من أضرار بشرية ومادية ،منوذج لعقود من
الفساد وعدم حتمل املسؤولية واحملاسبة اليت مارستها احلكومات
السابقة حتى اآلن».
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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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مــقابلة

شقيقة املخرج حممد سامي تكشف كواليس مسلسل «الربنس»

ريم سامي :ال أمثل بالواسطة ..وحممد رمضان «غول متثيل»

ريم سامي

ريم سامي

ريم سامي يف مشهد من الربنس
حتاول الفنانة الشابة ريم سامي أن تصنع لنفسها
مكانة خاصة وختتار أدوارًا ذات تأثري وانتشار
مجاهريي ،وكانت مشاركتها يف مسلسل «ولد
الغالبة» بداية انطالقها ،ألنها ظهرت من جنوم
كبار على رأسهم أمحد السقا وإجني املقدم وحممد
ممدوح ،ثم أكدت جناحها مبسلسل «الربنس» يف
شخصية «نورا».
ورغم جناحها امللحوظ ،تطاردها اتهامات عديدة
سببها أنها شقيقة املخرج حممد سامي.
ويف حوارها مع «العربية.نت» ،حتدثت ريم عن
مسلسل «الربنس» ومشاهدها الصعبة وبدايتها
الفنية ،واتهامها بالتمثيل عن طريق الواسطة،
وعالقتها بأخيها املخرج حممد سامي ،وبالنجم
حممد رمضان.
*كيف جاء ترشيحك لشخصية «نورا» وما الذي
أعجبك فيها ومبسلسل «الربنس»؟
شخصية «نورا» حساسة جدا ومتصاعدة وتتعرضللقهر ،ومشاعرها تتقلب بني االنكسار والقوة
والضعف واخلري والعجز ،وهي كلها تناقضات
جتذب أي ممثلة للدور ،فكل حلقة كان بها
كم كبري من املشاعر ولو كانت صامتة طوال
احللقة ،وهذا ما جذبين يف األساس ورشحين
للدور املخرج حممد سامي .وطبعا جذبين ملسلسل
«الربنس» الورق الرائع والشخصيات والنجوم
واإلخراج واإلنتاج ،وقد توقعت جناح العمل
خاصة أنه جيمع بني املؤلف واملخرج حممد سامي،
والفنان حممد رمضان ،وهما ثنائي ناجح جدا
وحيقق طفرات غري مسبوقة بالعمل معا ،وخري
دليل مسلسل «األسطورة» الذي يعترب من أهم
وأجنح املسلسالت املصرية.
*شخصية «نورا» صعبة جدا يف األداء فكيف
ّ
حضرت هلا؟

كان علي حتضري الشخصية بدراستها جيدا جداوالرتكيز على اإلحساس الداخلي لنورا وانفعاالتها
اخلارجية ،وكيف ترتجم ما تشعر به داخليا إىل
أداء واضح بشكل ظاهري ،وساعدني السيناريو
والكتابة وتعليمات حممد سامي بالتأكيد.
*هل هناك مشاهد تعتربينها من أصعب املشاهد
بالنسبة لك يف املسلسل؟
طبعا املسلسل مليء باألحداث واملشاهد الصعبةواملؤثرة بالنسبة لكل املمثلني ،ومن مشاهدي
الصعبة مشهد املواجهة ..مواجهة نورا مع فتحي
وأشقائها بعد معرفتهم بأنها قامت بالتسجيل
هلم دون علمهم ،وهم يعرتفون جبرميتهم ضد
شقيقها «رضوان الربنس».
وكذلك كان مشهد «نورا» مع والدتها (الفنانة
سلوى عثمان) وهي تواجهها باحلقيقة من املشاهد
الصعبة واملهمة والغالية على قليب ،ومن شدة
تأثري به بكيت فى اللوكشني أثناء قراءته،
وكذلك األستاذة سلوى ،واحلمد هلل أن الصدق
يف أداء املشهد وصل للناس وكان مشهدا قويا
وحقيقيا للغاية.
*حدثينا عن ردود األفعال التى حققتها بعد
مسلسل «الربنس» ودور «نورا»؟
 احلمد هلل الشخصية لفتت النظر بشكل كبريوحققت جناحا فوق توقعاتي مثلما جنح كل
املشاركني بالعمل ،ووصلتين إشادات كثرية
وتعليقات عرب مواقع التواصل االجتماعي ،ويف
رسائل متنوعة وحقيقي شعرت أني سعيدة بردود
األفعال سواء اإلجيابية أو اليت انتقدتين.
*كيف كانت كواليس العمل مع حممد رمضان؟
حممد رمضان ممثل رائع و»غول متثيل» ،كمايقولون ،وهذا غري قابل للنقاش أصال باإلضافة
ألنه فنان حمرتم ومتواضع ويتعاون مع اجلميع،
ويقدر زمالءه يف الكواليس وجيتهد يف التجسيد،

ريم سامي يف ولد الغالبة
وهو ميتلك قطاعا مجاهرييا كبريا جدا وله
شعبية عظيمة و»كاريزما» خاصة تطغى
على كل مشهد ،وحقيقي كنت سعيدة
جدا بالعمل ألول مرة مع النجم حممد
رمضان.
*كيف ترين شقيقك حممد سامي كمخرج
وكيف ّ
أثر على أدائك يف «الربنس»؟
 حممد سامى بغض النظر أنه شقيقي،لكنه خمرج له طبيعة خاصة ومن أجنح
املخرجني يف مصر ،ألن لديه رؤية
خمتلفة ،وأنا كممثلة أشعر بدعمه وأن بيننا
كيمياء فى العمل ،وهذا ال يقتصر علي
فقط بل على كل أبطال العمل من الكبري
للصغري ،فهو يهتم كثريا بكل املشاركني
وحيب كل ممثليه لدرجة كبرية ،باإلضافة

املخرج أحمد سامى يضم شقيقته ريم وزوجته مي عمر

ميكننا القول إنه «ملك التفاصيل» ،فهو يهتم
بكل تفاصيل الشخصيات ويتناقش مع اجلميع
فى كل صغرية وكبرية ،وباإلضافة إلمكانياته
كمخرج لديه موهبة التأليف ،وعندما يكون خمرج
ومؤلف العمل فهناك سيطرة كاملة منه على كل
شيء لصاحل املمثل واملسلسل بالتأكيد.
*وما ردك على اآلراء التى تتهمك أنك «متثلني
بالواسطة» عن طريق شقيقك؟
أنا أمسع ذلك االتهام كثريا جدا واحلقيقة أنيمل أمثل من األساس عن طريق شقيقي ،وقد
اجتهت للتمثيل بعد دراسيت وتعلمته يف عدد
من ورش التمثيل ،وبدأت التمثيل مع املخرجة
منال الصيفي من خالل مسلسل «للحب فرصة
أخرية» ،وحصلت على الدور وهي ال تعلم أني
شقيقة حممد سامي ،وقد ذهبت لعمل «أوديشن»
قبل املسلسل وكان دوري فيه هو أول دور
يف حياتي ،ومل يعلم أخي أني أمثل إال بعد أن

انتهيت من املسلسل ،وأبلغته بعد طرح الربومو
أني أحب التمثيل وأريد أن أعتمد على نفسي على
األقل يف البداية.
مب تفسرين ترشيح شقيقك لك يف مسلسلني
*لكن َ
كبريين هما «ولد الغالبة» و»الربنس»؟
حممد سامي يرشح عشرات من الوجوه اجلديدةبأعماله ،ورمبا أنا من ضمنهم وهو ال جيامل يف
شغله ،وإذا كان املمثل غري جيد يستبعده ولو
كان أقرب شخص له.
وأنا أتعامل معه يف التصوير على أنه املخرج،
وليس األخ ،وأعلم جيدا أنه يكره املمثل املهمل
الذي ال يدرس الشخصية جيدا.
وحممد سامي وضع قواعد لكل فنان ،وطاملا
أي فنان يدرس الشخصية جيدا ويؤدي بإتقان
سيصبح ممثال مفضال لدى سامي يف العديد من
األعمال.
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مـن هـنا وهـناك

«طفرة» يف ..2020
ملاذا يتخلى األمريكيون عن
جنسيتهم؟

بينما حيلم كثريون حول العامل باحلصول على اجلنسية األمريكية،
كشفت شركة خمتصة يف إحصاء املغرتبني يف الواليات املتحدة
عن طفرة يف عدد األمريكيني الذين ختلوا عن جنسيتهم خالل
النصف األول من عام .2020

عريس ينهار فجأة وينفجر عمرو دياب ونتفليكس يعلنان
بالبكاء أمام عروسه يف ليلة
مفاجأة كبرية

الدخلة لسبب صادم ال خيطر
على بال

وقالت شركة «بامربيدج أكاونتانتس» ،اليت تتخذ من مدينة
نيويورك مقرا هلا ،إن  5800أمريكي ختلوا عن جنسيتهم يف األشهر
الست األوىل من العام اجلاري ،مقارنة مع  2072شخصا يف عام
 2019بأكمله.
ونقلت شبكة «سي إن إن» اإلخبارية األمريكية عن أليستري بامربيدج،
الشريك يف «بامربيدج أكاونتانتس» ،أن هؤالء األشخاص غادروا
الواليات املتحدة بالفعل.
وأرجع بامربيدج ختلي أمريكيني عن جنسياتهم يف الواليات املتحدة
إىل سياسات الرئيس دونالد ترامب ،وكيفية تعامل إدارته مع
جائحة فريوس كورونا ،فضال عن القرارات السياسية يف الواليات
املتحدة يف الوقت احلالي.
ويف حني أن العديد من األشخاص الذين ختلوا عن جنسيتهم
يشكون من عدم رضاهم عن املناخ السياسي احلالي يف الواليات
املتحدة ،فإن سببا آخر كان وراء قراراهم ،وهو الضرائب املرتفعة،
وفقا لبامربيدج.
وأشار أليستري بامربيدج إىل أنه ال يزال يتعني على املواطنني
األمريكيني الذين يعيشون يف اخلارج ،تقديم إقرارات ضريبية
كل عام ،واإلبالغ عن حساباتهم املصرفية األجنبية واستثماراتهم
ومعاشاتهم التقاعدية.
وجيب على األمريكيني الذين يريدون التخلي عن جنسيتهم دفع
 2350دوالرا أمريكيا ،واحلضور شخصيا إىل مقر السفارة األمريكية
يف البلد اليت يعيشون بها إذا كانوا خارج الواليات املتحدة.
ورغم املخاطر املصاحبة للتخلي عن اجلنسية األمريكية ،يتوقع
بامربيدج استمرار االرتفاع يف هذا االجتاه ،مشريا إىل أن
«الكثريين ينتظرون انتخابات الرئاسة األمريكية يف نوفمرب لريوا
ما سيحدث».
وقال بامربيدج إنه «إذا أعيد انتخاب ترامب ،نعتقد أنه ستكون هناك
موجة أخرى من الناس الذين سيقررون التخلي عن جنسيتهم».

انهار عريس وولول وبكى كاملفجوع عقب انتهاء حفل زفافه
بساعتني ويف ليلة دخلته على عروسه ،لسبب فاجأ عروسه اليت
أقسمت له أنها حتبه ومل ترتكب أي هفوة تثري حنقه وتدفعه
لالنهيار بني يديها.
وسارع العريس لالعرتاف لزوجته أنه بكى وأصيب حبالة حزب
شديد بعد أن تذكر والدته اليت توفيت قبل شهرين من زفافه
واليت كانت تتمنى أن تراه يف ذلك اليوم.
ووفقا ملا أوردته صحيفة «مريور» الربيطانية ،فإن شابة بالغة
من العمر  29عاما ذكرت أن ليلة زفافها كانت األغرب من نوعها
واألكثر بؤسا ألنها قضت الليل يف التخفيف عن زوجها الذي
أصيب بانهيار فور دخوهلما عش الزوجية ،بدل مطارحتها القبل
والغرام.
وشعرت الفتاة باخلوف الشديد واألسى يف البداية عندما وجدت
زوجها جيلس يف ركن مظلم يف املنزل ويبكي حبرارة ،فحاولت
تهدئته لتفهم سبب ذلك البكاء احلار ،لدرجة ظنت معها أنه غري
قادر على القيام بواجباته الزوجية يف ليلة الدخلة أو أنه غري مهتم
بها أو بغريها من النساء.
لكن العريس فاجأها عندما أخربها أنه اشتاق لوالدته واليت كانت
طاملا تنتظر ذلك اليوم ولكنها أصيبت بورم يف املخ وأخفت تلك
احلقيقة عليه حتى ال يقلق عليها وأخربته قبل وفاتها بأيام وأوصته
أال يؤجل حفل الزفاف ويقيمه يف ميعاده وأن يظل متماسكا يف
الزفاف ولكن مل يتحمل وانهار وانفجر ببكاء مرير فور دخوله املنزل
مع من اختارها شريكة حلياته.

بعد غياب دام  27عاما ،يستعد النجم املصري عمرو دياب للعودة
مرة أخرى إىل عامل التمثيل من خالل مسلسل عربي على نتفليكس،
إحدى أكرب شبكات بث األفالم واملسلسالت على اإلنرتنت.
وأعلن حساب نتفليكس اخلاص مبنطقة «الشرق االوسط» يف تويرت
هذا النبأ بالقول «عمرو دياب الفنان األفضل مبيعا يف الشرق
األوسط واحلائز على  7جوائز ورلد ميوزك أورد و  6جوائز أفريكان
ميوزيك أورد ،يعود للدراما بعد غياب  27عام مع نتفليكس».
من جهته ،قال دياب عرب حسامه الرمسي يف تويرت «سعيد جدا
بالتعاون مع نتفليكس يف هذا العمل الفين اجلديد».
وأضاف «أنا من أشد املؤمنني بأن الفن لغة عاملية ،واآلن وبهذا
العمل الدرامي أنا متحمس جدا مع نتفليكس ألن نصل إىل أكثر
من  193مليون متابع يف أكثر من  190دولة حول العامل لالستمتاع
مبحتوى فين جديد -صنع يف مصر -ويستمتع به العامل بأكمله».
وكشف موقع جملة «فاراييت» األمريكية أن املسلسل ،الذي مل
يعرف عنوانه حتى اآلن ،هو عبارة عن دراما موسيقية ،يتم إنتاجها
حاليا.
يشار إىل أن آخر ظهور لدياب يف دور متثيلي كان عام ،1993
وذلك يف فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» ،إىل جانب الراحل عمر
الشريف.

«اتهامات االقتباس» تالحق
إعالن عمرو دياب اجلديد

هكذا ميكن التخلص من الذكريات السيئة

أظهرت دراسة أن حتفيز الكهرومغناطيسي للرأس ميكن أن يساعد
يف التغلب على اضطراب ما بعد الصدمة  PTSDمن خالل التخلص
من اخلوف من الذكريات السيئة.
وحبسب ما نشرته «ديلي ميل» الربيطانية نقال عن دورية Current
أسلوبا
 Biologyالعلمية ،استخدم باحثون من جامعة بولونيا يف إيطاليا
ً
جديدا لتكييف اخلوف من خالل تكوين ذكريات سلبية حمددة ،ثم يتم
ً
توجيه اجملاالت املغناطيسية إىل قشرة الفص اجلبهي بالدماغ.
وتوصل الباحثون إىل أنه يف اليوم التالي للعالج التحفيزي كان
لدى املشاركني استجابة أقل من اخلوف باملقارنة مع أولئك الذين
حتديدا.
مل خيضعوا للعملية نفسها
ً
ميكن أن تساعد التقنية غري اجلراحية يف عالج األفراد املصابني
باضطراب ما بعد الصدمة من خالل تعديل كيفية تفاعل أدمغتهم مع
ذكرياتهم املؤملة.
ويصيب اضطراب ما بعد الصدمة حوالي واحد من كل ثالثة أشخاص
يف أعقاب جتربة صادمة ،وميكن أن يؤدي إىل كوابيس واستدعاء
الذكريات األليمة وأرق وضعف الرتكيز وشعور بالذنب.
وأوضح عامل النفس الربوفيسور سيمون باتاغليا من جامعة بولونيا
بإيطاليا قائلاً  :إن «يف كل مرة يتم فيها استدعاء حدث يف
موضحا
ذاكرتنا ،يوجد هناك فرتة زمنية حمدودة ميكن تغيريها»،
ً
أن «الربوتوكول الذي مت تطويره يستغل هذه الفرتة الزمنية
القصرية وميكنه بالتالي أن يتداخل مع عملية إعادة دمج الذكريات
املنفردة».
ويكمن مفتاح التقنية املبتكرة يف عملية ذهنية تسمى «إعادة
الدمج» ،واليت تعمل على احلفاظ على األحداث وتقويتها وتغيريها
يف ذاكرة الشخص على املدى الطويل.
ً
سليما إلخضاعهم
مشاركا
وقام الربوفيسور باتاليا وزمالؤه باختيار 98
ً
للتجارب يف إطار الدراسة ،حيث مت إعطاؤهم ذكريات سيئة ،قبل

جتريد تلك الذكريات من تأثريها السليب.
وأوضحت الربوفيسورة سارة بورجومانريي ،من جامعة بولونيا ً
أيضا:
أنه «أو ً
ال ،مت إنشاء الذاكرة املنفردة من خالل اجلمع بني التحفيز
غري السار مع بعض الصور .ويف اليوم التالي ،مت تقديم الذكريات
إىل جمموعة من املشاركني بنفس احلافز ،والذي مت تسجيله يف
ذاكرتهم بشكل منفرد».
وأردفت قائلة إنه «باستخدام التحفيز املغناطيسي عرب اجلمجمة
مباشرة بعدئذ ،مت التدخل يف نشاط قشرة الفص اجلبهي».
وأضافت أن هذا أمر أساسي يف عملية إعادة دمج الذكريات
السلبية ،مما يسمح للفريق باحلصول على نتائج «حتى اآلن ،كانت
ممكنة فقط عن طريق تناول املرضى لألدوية».
وقام الباحثون مبقارنة بني تلك جمموعيت املشاركني ،أي اجملموعة
اليت حصلت على التحفيز الكهرومغناطيسي على مناطق التحكم يف
الدماغ ،اليت ال تشارك يف إعادة دمج الذاكرة ،وأولئك الذين مل
يتم إعطاؤهم الذاكرة السيئة.
وأظهرت النتائج أنه يف اليوم التالي ،كان لدى هؤالء املشاركني
حتفيزا على قشرة
التطوعني الذين مت إعطاؤهم ذاكرة سلبية وتلقوا
ً
الدماغ قبل اجلبهي لديهم استجابة خوف خمفضة بشكل كبري عند
إعادة تعرضهم للحافز املسبب للحزن أو غري السار.
وقال الربوفيسور جوزييب دي بيليغرينو ،عامل األعصاب واملشارك
يف الدراسة ،إن نتائج هذه التجربة أظهرت أنه من اجملدي تغيري
استمرار الذكريات املؤملة احملتملة .ورمبا يكون هلذه النتائج
تداعيات حامسة يف جماالت إعادة التأهيل والطب السريري .وأضاف
الربوفيسور دي بيليغرينو قائلاً « :حنن نتعامل مع تقنية جديدة ميكن
استخدامها يف سياقات خمتلفة وميكنها تولي جمموعة متنوعة من
بدءا من معاجلة اضطراب ما بعد الصدمة ،والذي سيكون
الوظائف ً -
حمور دراستنا القادمة».

بعد وقت وجيز من إذاعة اإلعالن اجلديد لعمرو دياب على شاشات
التلفزيون ،يف إطار محلة لشركة اتصاالت مصرية تزامنا مع شهر
رمضان ،اتهم مستخدمون ملواقع التواصل االجتماعي منتجي اإلعالن
بـ»سرقة الفكرة».
وتقوم فكرة اإلعالن الذي يلعب بطولته أبرز مطرب مصري ،على
اسرتجاع ذكريات الطفولة والشباب مع األصدقاء القدامى ،وترتيب
املقابالت مع املعارف والزمالء احملببني يف املناسبات.
لكن على مواقع التواصل االجتماعي ،وخاصة «فيسبوك» و «تويرت»،
سرعان ما انتشر إعالن مشابه أليقونة الغناء الربيطاني إلتون جون،
وبنفس الفكرة تقريبا.
واإلعالن املشار إليه نفذه جون لسلسلة متاجر «جون لويس»
الربيطانية ملوسم عيد امليالد ،ويستعرض مراحل من حياة املطرب
صاحب الـ 72عاما يستعيد خالهلا الكثري من ذكرياته.
وأثارت اتهامات االقتباس ،استياء مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي ،الذين أبدوا دهشتهم مما قالوا إنه «استسهال»
املنتجني ،فيما ألقى آخرون اللوم على بطل احلملة اإلعالنية نفسه.
كما لفت ظهور الفنانة دينا الشربيين يف نهاية اإلعالن االنتباه،
بعدما يشاع مؤخرا عن زواجها من عمرو دياب ،دون تأكيد اخلرب.
وتعكف شركات االتصاالت يف مصر كل عام على تنفيذ محالت
دعائية مبهرة يف شهر رمضان ،وتتعاقد مع جنوم كبار بهدف جذب
أكرب عدد ممكن من املشاهدين.
وإىل جانب عمرو دياب ،ظهر هذا العام يف محالت مشابهة الفنان
حممد رمضان يف إعالن مشرتك مع النجم العاملي جان كلود فان
دام ،واملطربني املصري تامر حسين واللبنانية نانسي عجرم.
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Hotel quarantine Victoria: Photos of rooms, sleeping guards shows depth of bungle

A stained mattress in one of the rooms used by returned travellers in quarantine. Picture: Four
CornersSource:ABC

guards sleep outside hotel rooms in Melbourne. Picture: Four Corners/ABCSource:ABC

They’ve been blamed for
Victoria’s virus outbreak,
now conditions inside Melbourne’s quarantine hotels
have been laid bare in an
expose.
The shocking conditions
inside Melbourne’s quarantine hotels have been
revealed as a fresh probe
into the bungled hotel system gets underway.
A Four Corners investigation on Monday lifted
the lid on “dirty” conditions and risky practices
reported by guests and
guards inside the quarantine hotels as it examined
the conditions that lead to
Victoria’s deadly second
COVID-19 wave.
Two inquiries are examining the role of Melbourne’s
quarantine hotels in the
explosion of community
transmission in the state,
which has seen 17,027
confirmed cases and 334
virus deaths.
Christine Cocks is an oncology nurse and infection
control expert who stayed
at the Rydges on Swanston in April after she returned to Australia from an
overseas trip on the Greg

Mortimer cruise ship.
She told Four Corners
conditions within the hotel
room were “dirty” and that
guards were not adequately protected while on duty.
“When we arrived in our
room and saw the fine layer of dust across the top
of the bar and the shelves
there, and the dirty table,
the dirty desk, across the
top of the bar, we had a
feeling that things might
not have been as clean as
we were expecting of the
whole situation and that
the handling might not be
up to what it should have
been,” she said.
“Some people had stains
on their sheets, as if the
sheets were dirty. There
were a couple of rooms
that had bedbugs. Another
person said that there was
faeces in the toilet that
hadn’t been flushed and
urine splattered on the
floor around the toilet that
she had to clean.”
Ms Cocks told the program
she was also concerned
about guards, working for
private security companies, being potentially exposed to the virus.

“The guards that didn’t
have their gowns on [but]
would be wearing gloves
and masks. But that doesn’t
necessarily protect you,”
she said.
“If you rub your face with a
gloved hand and then after
the glove is off, you scratch
again, put it in your mouth,
near your nose – you’re
away. There goes your infection.
“It takes a mindset and an
education to understand
the nuances of non-transfer of pathogens.”
Three major private security companies — Unified
Security, MSS and Wilson
Security — were contracted by the Victorian government to guard returned
travellers during 14 days
of mandatory hotel quarantine.
In stunning video and photographs obtained by Four
Corners, guests staying
at an undisclosed hotel
filmed unidentified guards
employed working for Unified Security sleeping on
the job.
Unified Security said the
guards
photographed
sleeping have been fired.

Quarantined guest Christine Cocks was concerned by conditions in the hotel. Picture: Four
CornersSource:ABC

Four Corners also spoke
to a guard at one of the
quarantine hotels who revealed his shock at the
inadequate training and
protective equipment on
the job.
Despite his crucial role in
helping to contain any possible cases from returned
travellers, the guard, Peter
— who spoke to Four Corners on the condition of
anonymity — said he had
“no training whatsoever”
prior to starting work at the
Novotel on Collins in April,
saying everything he knew
about the virus he’d learnt
“from television”.
He said he felt unsafe in
the hotel because quarantine guests were ushered
past him while going to
their rooms without masks
or protective equipment.
“Acceptable means there’s
only two feet difference
between us and the guests
who were walking through
the corridors, who arrived
from international, that
want to go to their rooms,”
he said.
“So, there is not much social distancing, no proper
training. I have a family
waiting for me at home. I
don’t wanna pass this disease to them.”
Unified Security said all
guards received infection
control training but Four
Corners spoke to multiple guards who said that
wasn’t the case.
Concerns were raised
about Melbourne’s hotel
quarantine program in May
when a staff member who
worked in the lobby at Rydges on Swanston Street
tested positive to COVID-

19, quickly followed by five
more guards at the hotel.
Then in June, a guard
working for MSS Security
at Melbourne’s Stamford
Plaza tested positive for
COVID-19, and five more
guards at that hotel tested
positive two days later.
Peter, who worked for Unified Security through a
subcontractor, told Four
Corners he “wasn’t surprised” to hear out of the
quarantine breach at the
hotels.
“The way they was running, they’re running very
awful,” he said (sic).
“Inside the rooms … It’s like
live bacteria, and people
who are there aren’t with
proper equipment. And
most of people who are
working there, they’ve got
another jobs. So I wasn’t
surprised we are at this
stage now.”
Ms Cocks said she was
similarly unsurprised by
news of the outbreaks.
“The reaction … was, ‘Well,
I’m not surprised’,” she
said.
“I don’t think any one
person or group can be
singled out as being responsible for the spread
of COVID that started in
Rydges. I think it’s a whole
maze of issues where everything has just lined up
to allow this to happen.”
Two inquiries are examining the role of the bungled
hotel quarantine scheme
in Victoria’s second wave
of infections, which led
to stricter virus measures
across the state, and put
Melbourne under a brutal
stage four lockdown.
A parliamentary inquiry is

looking at the role of hotel
quarantine as part of the
state’s wider COVID-19 response, while on Monday,
a public inquiry began into
hotel quarantine specifically. Counsel Assisting,
Tony Neal QC, confirmed
the evidence over the next
two days will reveal more
about how the current
outbreak can be traced
back to overseas travellers
quarantined in hotels.
He said the fundamental
question to be examined
by the board of inquiry was
who was running and who
was accountable for the
program.
Unified Security, the company contracted by Rydges Hotel, have hired a
lawyer to appear before
the inquiry.
Rydges and Melbourne Hotel Group are also legally
represented along with a
number of government departments.
The hotel quarantine system did not include a frontline role for the Australian
Defence Force nor Victoria
Police, with the state government instead deciding
to engage private security
firms to guard the hotel occupants.
The inquiry will seek to
answers questions like
who was actually running and accountable for
the program, as well as
what would have made it
work better, whether staff
had appropriate access to
personal protective equipment, and how the “huge
demand” of a 14-day, 24/7
quarantine affected the
people who were detained
and those guarding them.
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NSW Government Weekly Update - 14 August 2020

COVID-19 RECOVERY
PLAN
- The NSW Government’s
COVID-19 Recovery Plan
will ensure we remain resilient and build a futureproof economy.
- The six-point plan will
create jobs and improve
the quality of life for the
people of NSW.
1. Infrastructure pipeline
– $100 billion infrastructure pipeline: projects
equal jobs
2.
Planning and precincts – growing industries in key hubs across
the state
3. Education and skills –
equipping our citizens for
the jobs of the future
4. Digitisation – accelerating recovery
5. Advanced manufacturing and local supply
chains – building a selfsufficient economy and
more self-reliance.
6.
Federal-state relations – reduce red tape
and duplication
- The COVID-19 Recovery Plan can be viewed at
https://www.nsw.gov.au/
covid-19-recovery-plan.

The redevelopment
also includes a refurbishment of the existing
hospital to provide more
operating theatre capacity, an expanded medical
day unit and an expanded
transit lounge.
- The new building will
be complete in mid-tolate 2021 and the refurbishment will be finished
in early 2022.

MORATORIUM ON HOTEL QUARANTINE FEE
FOR NSW RESIDENTS
RETURNING FROM VICTORIA
- NSW residents returning from Victoria will have
their hotel quarantine fee
waived for the next month
to ease the financial burden on returnees.
The charge will be
waived retrospectively
and apply to NSW residents already in hotel
quarantine after travelling
from Victoria.
- The moratorium on the
hotel quarantine charge
for NSW residents will
expire at 12:01am Friday,
11 September.
For the most up-to$200 MILLION WYONG date information, visit the
HOSPITAL
REACHES NSW Government webHIGH POINT
site: nsw.gov.au/covid- A new, state-of-the-art 19.
hospital on the Central
Coast is one step closer AN INDUSTRIAL RENAISto completion with the SANCE IN REGIONAL
six-storey clinical servic- NSW
es building reaching its - The NSW Government
is building five powerhighest point.
- The $200 million Wyong house economic precincts
Hospital redevelopment across regional NSW that
would provide first-class will create up to 18,000
healthcare services to the new jobs, attract new investors and strengthen
Central Coast.
- The new clinical servic- regional economies.
The ‘Special Activaes building will include:
* A new emergency de- tion Precinct’ (SAP) program provides a roadmap
partment;
* A new intensive care for investment across the
state and is calling on
unit;
* A new psychiatric emer- industries to choose regional NSW.
gency care centre;
8 A new ambulatory pae- - Special Activation Precincts, regional NSW’s
diatric unit;
* A new and expanded version of economic demedical imaging depart- velopment zones, will cut
red and green tape with
ment;
* A new and 28-bed medi- a 30-day target for plancal assessment unit; and ning approvals. Each pre* Additional 60 inpatient cinct will maintain the lobeds with future expan- cal appeal and amenity of
the area so economic and
sion space.

job growth don’t compro- regional NSW will receive
mise the regional lifestyle a massive boost in 2020
locals love.
with the NSW Government and the National
NEW TOOLKIT HELPS Rugby League announcBUSINESSES GET BACK ing a Premiership game
TO WORK
will take place in Tam- A new online toolkit worth later this month.
is helping businesses as - The game, which will be
they continue to navigate played between the New
the challenges of COVID- Zealand Warriors and the
19.
Newcastle Knights on 29
- Developed by the NSW August is huge news for
Government’s business rugby league in the readvisory service, Busi- gions, where people live
ness Connect, the tool- and breathe sport.
kit includes more than - The NSW Government
35 webinars on a range will be working hand-inof business-related sub- hand with the NRL and
jects, fact sheets and ground staff to ensure
training videos.
all COVIDSafe plans and
- Webinar topics include Public Health Orders are
Business
Disruption: followed.
Rural and Regional, presented by Sue Williams, EXPERT PANEL TO ACfounder of the Great CELERATE REMOVAL OF
Lakes Food Trail, Organic HIGH-RISK CLADDING
Facebook Marketing, and - The NSW Government
Smart Phone Flat Lay has established an expert
Photography.
panel of building and con- To access the Busi- struction specialists to
ness Connect Online help support the removal
Toolkit click here.
of unsafe cladding across
the state.
NEW POLICE ON THE - The Cladding Product
BEAT KEEPING NSW Safety Panel has been
SAFE
tasked with assisting the
- The NSW Police Force NSW Building Commiswelcomes 197 new pro- sioner, building owners,
bationary constables who councils and other reguwill join the record num- lators by identifying, and
bers of frontline police where necessary testing,
doing essential work to the safest ways to remove
keep NSW safe.
and replace high-risk
- Class 342 comprises cladding.
of 125 men and 72 wom- The eight-member
en. Of the probationary panel will be chaired by
constables attesting, 170 Professor Mark Hoffman,
were born in Australia and who led the investigation
27 were born overseas. into building failures at
Their countries of origin Mascot and Opal towers.
include Hong Kong, Ne- It consists of members
pal, Wales and India.
with expertise in building
- The new officers will and construction, product
commence duties in their testing, building surveyvarious commands on ing, certification and fire
Monday 17 August 2020. safety engineering.
The NSW Government
has committed $583 mil- EASIER HOSPITAL AClion over four years to CESS FOR DOMESTIC
deliver 1500 new police VIOLENCE VICTIMS
officers – the biggest sin- Victims of domestic
gle increase for the NSW and family violence will
Police Force in more than now have easier access to
30 years.
NSW public hospitals for
the treatment of their inTRANS-TASMAN
NRL juries, as part of the NSW
CLASH COMING TO TAM- Government’s COVID-19
WORTH
response.
Grassroots footy in - The NSW Government

has changed its NSW
hospital fees policy so
that Medicare ineligible
victims of domestic and
family violence (DFV) –
like those on Temporary
Protection Visas – will
no longer be required to
report the crime to police
in order to access public
hospitals at no cost.
- It is vital that people facing violence at home feel
safe to seek support and
care in our public hospitals, without fear of reprisal from perpetrators.
- For more information
on services and supports,
visit the NSW Government’s ‘Speak Out’ webpage: https://www.speakout.dcj.nsw.gov.au/.
FREIGHT RAIL LINE
DUPLICATION
FASTTRACKED
- New detailed plans for
two freight rail projects,
that will ease traffic congestion on some of Sydney’s busiest roads, have
been approved by the
NSW Government.

The current single
freight rail track between
Mascot and Botany will
be duplicated and a new
passing loop will be added
to the freight line between
Cabramatta and Warwick
Farm stations, allowing
for freight trains up to
1,300 metres in length.
- The two projects are
the latest projects to be
determined through the
NSW Government’s Planning System Acceleration
Program that is keeping
people in jobs and the
economy moving through
the COVID-19 pandemic.
To date, the program has
created opportunities for
more than 41,000 jobs
and $18.2 billion in economic benefit.
***********
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.
au”
and
ElectorateOffice
EastHills
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”

Coronavirus NSW live updates:
Seven new cases for state

Premier Gladys Berejiklian has reminded Australians that Sydney is “pretty
much picking up the load”
for hotel quarantine, after
a security guard catching
coronavirus sparked fears
NSW could be on the same
track as Victoria.
Melbourne stopped taking
overseas arrivals in July
after its hotel quarantine
program was found to be
the source of the state’s
second wave.
“One thing I’m incredibly
proud of in this process…
from day one police have
been in charge of (hotel
quarantine),” Ms Berejiklian said.
“NSW Police has been in
charge and I am eternally
grateful for their efforts.
“It’s why NSW has been
able to process more than
47,000 people and, until
Melbourne stopped processing returned travellers, they’d done about
20,000 – so less than half,

to put things into perspective.”
While the premier said it
had been a “big task” for
NSW Police, the state was
proud to shoulder most of
the responsibility.
“A lot of those people returning to Australia are not
citizens of NSW,” tMs Berejiklian said.
“They live in other states,
but because we bear the
brunt, well we bear most
of the flights coming into
Sydney, we are doing that
on behalf of the nation.
“And with Melbourne out
of the picture, Sydney is
pretty much picking up the
load and if we don’t do it,
number one – we wont get
Aussies back home and
number two, those international flights will get cancelled.
NSW recorded seven new
cases of coronavirus today – two in hotel quarantine and five were locally
acquired.
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Coronavirus vaccine: Scott Morrison announces free COVID-19 vaccines
for Australians but says it will be ‘as mandatory as possible’

Prime Minister Scott Morrison says he intends to
make a free COVID-19
vaccine ‘as mandatory as
possible’ once it’s available.
News.com.au revealedon
Wednesday that the Morrison Government has
confirmed a landmark
agreement with drug giant AstraZeneca to manufacture one of the world’s
most promising coronavirus vaccines currently being developed by Oxford
University researchers.
If it’s proved safe to use,
Prime Minister Scott Morrison believes the agreement will ensure Australians will be among the
first countries in the world
to secure the jab, revealing on Wednesday morning it could be available to
Aussies as soon as early
next year.
Asked whether the vaccine would be mandatory,
Mr Morrison told 3AW’s
Neil Mitchell that it needed
to get to about 95 per cent
of the population.
“I would expect it to be
as mandatory as you can
possibly make it,” the PM
said.
“There are always exemptions for any vaccine on
medical grounds but that
should be the only basis.
“I mean we’re talking
about a pandemic that has
destroyed you know, the
global economy and taken
the lives of hundreds of
thousands all around the
world and over 450 Australians here.
“We need the most extensive and comprehensive
response to this to get
Australia back to normal.”
However, in response to
suggestions there would
be community resistance
to mandating it, Mr Morrison said the government
had not yet made a firm
decision and this would
be made once the medical
issues about the vaccine
were known.
Mr Morrison said there
“we’ll take that issue when
it presents when clinical

trials are finished and we
have to understand what
the medical issues potentially might be and that’s
why we’ll take advice on
its application but ... you
know, I certainly open to
that suggestion but that
is not a position that the
government has taken”.
Mitchell pointed out that
there would be campaigns
from the anti-vaxxers but
the Prime Minister seemed
unfazed.
“I’m used to that, I was the
minister that established
‘no jab, no play’,” he said.
“My view on this is pretty
clear and not for turning.”
A vaccine holds the key
to life returning to normal
for millions of Australians
and the hope that international travel can resume
in the future after the nation’s borders were closed
earlier this year.
While Mr Morrison cautioned that more work
needed to be done to prove
the vaccine was safe to
use, he told news.com.au
the government will fund
the rollout of more than 25
million doses to cover every Australian as soon as
the drug is available which
could be next year.
“The Oxford vaccine is one
of the most advanced and
promising in the world,
and under this deal we
have secured early access
for every Australian,” Mr
Morrison said.
“If this vaccine proves
successful we will manufacture and supply vaccines straight away under
our own steam and make
it free for 25 million Australians.
“However there is no guarantee that this, or any
other, vaccine will be successful, which is why we
are continuing our discussions with many parties
around the world while
backing our own researchers at the same time to find
a vaccine.
In a “Letter of Intent” with
drug company AstraZeneca to supply the University
of Oxford’s COVID-19 vac-

The vaccine against COVID-19 is being developed by the University of Oxford
and the AstraZeneca laboratory. Picture: Juan Mabromata/AFPSource:AFP

cine candidate to Australia, medical manufacturer
Becton Dickinson has also
been engaged for the supply of millions of needles
and syringes.
The Letter of Intent covers
vaccine development, production in Australia and
distribution with a formal
agreement including the
price of the vaccine to taxpayers to follow.
However it will be provided to all Australians free of
charge.
Mr Morrison said he was
also working to ensure
early access to the vaccine
was secured “for countries
in our Pacific family, as
well as regional partners
in Southeast Asia.”
HOW THE VACCINE
WORKS
The Oxford University vaccine is made from a genetically engineered virus that
causes the common cold
in chimpanzees and is
known as ChAdOx1 nCoV19.
Scientists have altered the
virus to make it mimic the
coronavirus and ensure
the immune system can
learn how to attack it. It
does not involve injecting COVID-19 but a virus
that “looks like” the virus
to trigger an immune response.
Recent trials involving
1,077 people showed
promising signs that it
can trigger an immune response but further trials
are underway.
“The preliminary data
shows that it is safe and
induces a strong antibody
response in all vaccinated
volunteers, suggesting

that an effective vaccine
could be within reach,” Oxford University’s Rebecca
Ashfield said in July.
“This trial was the first
time that the vaccine had
been given to humans:
543 healthy adults aged
18-55 were vaccinated
with a single dose of ChAdOx1 nCoV-19. A further
534 people were given a
control vaccine that gives
similar minor reactions, including injection site redness and mild pain.
“Volunteers are having
their immune response
(both antibodies and T cell
levels) monitored for at
least 12 months, and will
also be observed to see
whether or not they develop COVID-19.
“The preliminary data
from the trial clearly demonstrates that the vaccine induces an antibody
response within 28 days.
This response is in a similar range to that in individuals who have recovered
from COVID-19, providing
encouragement that the
vaccine will be able to protect the majority of people
against infection.
During the trials, ten volunteers were also given
a second “booster” dose
of the vaccine which increased the antibody response to even higher
levels.
“Importantly, the vaccine
demonstrates an acceptable safety profile, with no
vaccine-induced severe
adverse events – that is,
no major side-effects,” Dr
Ashfield said.
BUT ANNUAL ‘BOOSTER’ SHOTS MAY BE RE-

QUIRED
Scientists working on the
vaccine believe that one
dose may not be enough
to protect against COVID19 infections.
“My personal prediction —
based on decreases in antibody levels in individuals
infected with other types
of coronavirus, rather than
data from the current vaccine trial — is that we’re
likely to need yearly boosters, similar to annual flu
jabs,’’ Dr Ashfield said.
Deliberately infecting people with the virus may be
possible in future (after
careful consideration of
the ethical implications),
but is not currently allowed.
A second trial has been
launched involving 10,000
UK individuals, focusing
on health workers and
other trials are being conducted around the world,
including in Brazil where
rates of infection are high.
“The expanded UK trial
will include children and
older adults to estimate
vaccine efficacy in these
age groups. Immune responses in people over 70
are often lower than those
in younger adults,’’ she
said.
More than 100,000 people
have already signed up to
take part in trials of COVID19 vaccines.
It follows earlier trials with
mice and rhesus macaque
monkeys.
“Significantly, the vaccinated monkeys were protected from severe disease
after they were challenged
with a much higher dose of
SARS-CoV-2 than humans
would encounter through
natural exposure,’’ Dr Ashfield said.
The volunteers in the current trials will be given a
placebo dose or the vaccine and then be asked to
visit a hospital, or other
research site to test their
response over the next six
months.
COVID-19 JABS TO BE
MANUFACTURED IN AUSTRALIA

Some of Australia’s most
experienced
scientists
and pharmaceutical experts have been brought
together to provide advice
on acquiring safe and effective COVID-19 vaccinations.
The COVID-19 Vaccines
and Treatments for Australia Science and Industry
Technical Advisory Group
held its first meeting this
week with Professor Brendan Murphy, Secretary of
the Department of Health,
leading the group.
On Sunday, Health Minister Greg Hunt confirmed he
was in the final stages of
negotiations with a manufacturer to produce the
drug with AstraZeneca.
“From early on Australian
officials led by my department has been meeting
with developers and manufacturers of a number of
promising vaccine candidates, both domestic and
international, over recent
months,’’ he told news.
com.au.
“We are confident these
actions and targeted investments will put us in
the best possible position
to secure early access to
safe and effective vaccines for Australia.”
In April the University of
Oxford announced its partnership with AstraZeneca
that will see the organisations work with “global
partners” to ensure the
vaccine is available around
the world, particularly for
low and middle income
countries.
Both the university and the
pharmaceutical giant are
working on a not-for-profit
basis during the course of
the pandemic.
“Any royalties the university subsequently receives
from the vaccine will be
reinvested directly back
into medical research, including a new Pandemic
Preparedness and Vaccine
Research Centre. The centre is being developed in
collaboration with AstraZeneca,” Oxford University has said.
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COVID-19 Melbourne live updates: Premier’s warning about ending lockdown
Daniel Andrews says Victoria’s lockdown is at risk
of being extended because
of a major issue facing the
state, despite falling case
numbers.
There has been an increase
in new cases in Victoria
today, with 240 new infections in the past 24 hours
– up from 216 yesterday –
and 13 deaths.
And, despite the sevenday trend showing cases
are dropping, there are
concerns the falling number of new virus cases in
Victoria is simply because
fewer people are getting
tested. Testing centres
in Melbourne are seeing
dwindling numbers – as
few as 20 people a day in
some places.
Mr Andrews said testing
levels have to go up so authorities can get a “complete picture” before easing stage 4 restrictions.
“What we’re all trying to
avoid here is that cases
come down to a point
where we start to think
about opening up… only
to be unable to do that because the test numbers are
too low for us to have clarity about just how much virus is out there,” he said.
The state’s Chief Medical Officer Brett Sutton
said on Wednesday testing numbers were on their
way down.
“We don’t want people who
are out there with coronavirus to be missing out in
these numbers,” he said.
“Every case we find is an
opportunity to stop transmission through isolating
those individuals.”
Mr Andrews said the
16,109 tests recorded
on Wednesday was below usual levels, which
normally average around
20,000. He urged Victorians to get tested, even for
the mildest of symptoms.
“With such low levels of
flu, if you’ve got symptoms then there’s every
chance that you’ve got this
virus,” he said. “The most
important thing to do is to

come forward immediately. We’ve got to keep these
testing numbers up.”
‘Third wave’ Premier warns
of easing too early
Mr Andrews says Victoria
is not ready to talk about
easing restrictions yet.
He said the state risk a
“third wave” if it opens up
too quickly.
“We’ve spent many days
talking about restrictions
and that’s important because it is relevant to every person’s daily life but
we’re just not in a position
to look at the data we’ve
got,” he said.
“We’re into our third week.
We just can’t extrapolate
from that data where we’re
going to be in a week’s
time, where we’re going
to be in three weeks’ time,
two, three, four five weeks’
time.
“It’s just really difficult to
know. We would also look
to be as proportionate to
the challenge as possible.
If something like the curfew was deemed to be no
longer necessary, then it
will come off.
“It won’t be on there – it
won’t be on, it won’t be imposed for any longer than
it needs to be. That’s the
rule we’ve tried to apply
to all different restrictions
we’ve put in place.
“It’s absolutely fine for us
to be having these discussions, it is just hard
to crystal ball where we
might get to. Just so we’re
clear, I wouldn’t want to set
a date – it might be easier
to do that for a little while –
until that date couldn’t be
delivered.
“That’s not the best way
to go. We’ve just got to, I
think, accept, as tough as
it is, that we’ve still got a
long way to go in this and
we have to keep, all of us,
doing everything we possibly can to drive those
numbers down and down
further.
“Then there’ll be a time
where we can say, ‘Yes,
we’re past this. Now let’s
have a proper discus-

sion about what’s a proportionate easing.’ Then,
of course, debates will
start again about whether
you’re opening up too fast
or too slow.
That will be a great day
when we’re having those
debates again about opening up too fast, too slow.
But we have to stay the
course. We have numbers
in the low 200s, the trend
is good.
“We have to acknowledge
that even at that number,
even at that half number,
if you opened up, you
wouldn’t have defeated
the second wave – you’d
just be beginning the process of a third wave. I don’t
think anyone wants that.”
Presser descending into a
tense argument
There are tense scenes
in Melbourne, as Daniel
Andrews answers questions about him claiming
one in four people weren’t
at home when they were
doorknocked.
Victoria Police found that
less than one per cent
were breaking the rules.
Mr Andrews was asked
whether or not he regrets
going so hard on Victorians and making it appear
that so many were doing
the wrong thing.
It led to a tense back-andforth lasting almost eight
minutes.
Here’s some of the exchange;
Andrews; I indicated they
weren’t at home. They
weren’t at home. We didn’t
issue on-the-spot fines.
We referred it to Victoria
Police. It is their job to
determine and investigate
whether people had a lawful excuse not to be at
home.
Just as I foreshadowed,
we didn’t assume that
they weren’t all doing the
wrong thing. There was, as
I said the time, it could be
you choose not to answer
the door.
You might be isolating at
another house. The address for you might be

wrong. It might be as [the
police] put it yesterday,
you might be out the back
in a shed. There are lots of
different reasons.
Reporter; I suppose it is
misleading because a lot
of Victorians assumed so
many more people were
breaching isolation when
it is less than 1 per cent.
Andrews; Again, I’m not
here to ask you questions
but if I might be permitted
to do that, how is it misleading to inform the community that when somebody from the army and
somebody from the health
department knocked on
the door, there was no noone who answered it? How
is that misleading?
Reporter; I suppose it is
misleading because actually less than one per cent
of people were not doing
the wrong thing? That’s a
massive part of it?
Andrews; “Well, that might
be a fair point if we had
said that it was our view
that every single one of
those people were doing
the wrong thing.
Reporter; This was three
days before stage 4 was
announced. It was a big
part of the announcement
on stage 4 lockdown that –
in fact, in the media release
it says, “I know Victorians
are with me when I say too
many people are not taking this seriously and too
many people are not taking this seriously means
too many other people are
having to plan funerals for
those they love.”
Andrews; Yes.
Reporter; So I suppose that
points the finger at Victorians doing the wrong thing
and we now know it is far
less Victorians doing the
wrong thing? :We thought
it could have been as
high as one-in-four were
breaching self-isolation.
We now know it was less
than one per cent. Why did
you make that such a big
part of your announcement
during stage 4 lockdown
instead of, say, that your

Government’s failures in
hotel quarantine?
Andrews; So, that’s the
real question. I’m sorry, we
were building up to that.
I’ve acknowledged there
have been mistakes made.
I’ve set up an inquiry to
give us the answers that
we need. I – I think we’ve
now got to the real question. And I think what I’ve
done, what I’ve said all the
way along is consistent…
Reporter; OK. I won’t ask
about hotel quarantine…
Andrews; You can.
Reporter; Why did you
blame Victorians on the
day you were announcing
stage 4 lockdown?
Andrews; I didn’t do any
such thing
Single-figure increases
not enough to open up
Victorians are two weeks
into stage 4, and Allen
Cheng is asked what number of daily new cases
would lead to stage 3.
He said the state has a
long way to go.
“Look, that’s a discussion
that we’re having over the
next week or so. It would
be substantially lower
than it is now,” he said.
“I won’t give you a figure,
but single digits or even
low double digits.
“But it does also depend
on, you know, if there are
mystery cases, then we
would worry more about
those. So it’s not going
to be a single figure, and
there are going to be a
number of other places as
well.
“In general, a mystery
case means that there’s at
least one other out there,
so I would be happier not
to have any of those.”
He was asked whether,
even if there were single
figure increase in new
cases, whether the state
would move to stage 3 if
there were mystery cases.
“That’s to be determined.
It really depends on some
of the details of those cases,” he said.
“We’re seeing this in the
regions at the moment –

when we’re getting down
to relatively small numbers, we can start to drill
down very carefully into
the data to see where they
might have got it. So we
should be able to close
out some of those mystery
cases a bit better.”
Daniel Andrews said loosening restrictions was “not
just about the raw number
of new cases”.
“It will be some of the circumstances that sit behind
those,” he said.
“If you had very low numbers of community transmission or mystery cases,
and you had 20 cases,
but they were all linked
to known and contained
outbreaks, then that is, in
fact, in some respects, a
lower number than it might
seem.”
Sharp decrease in active
cases
There has been a sharp
decease in active cases –
2291 since yesterday.
Acting Deputy Chief
Health Officer Allen Cheng
explained how this happened.
“I’d probably just explain
the process of how an active case is cleared – it’s
a process we call ‘release
from isolation’. For a lot of
people — for most people,
it involves a case interview
that’s a bit like the opposite of the case investigation that we do at the
start,” he said.
“So it does take an assessment by a trained
health professional. What
it does involve is making
sure that their symptoms
have cleared and enough
time has lapsed since the
start of their illness to allow them to be released
from isolation.
“But for some cases – for
some patients who have
on-go symptoms or people that have more severe
disease that are in hospital
or have been in hospital,
or for some that have impaired immune systems,
they require additional
swabs.
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EAST HILLS WELCOMES 9 NEW RECRUITS A SECURITY FENCE AND WRAPPING FOR CON-

East Hills will be a safer
place with the addition
of 9 new police officers,
after they attested at a
private ceremony at the
Goulburn Police Academy today.
Minister for Police and
Emergency Services David Elliott congratulated
197 recruits on their dedication and hard work as
they embarked on their
chosen career in policing.
“Our recruits of Class
342 come at an important
time for the state of NSW.
I wish them well as they
embark on their chosen
career,” Mr Elliott said.
“These officers can be
assured that they have
the full support of this
government as they step
into their career in law enforcement and service to
the community.”
Police
Commissioner
Mick Fuller AMP said the
latest intake of probation-

Local State Member for East
Hills, Wendy Lindsay MP

ary constables will provide a valuable and timely
boost to police resources
during the COVID-19 pandemic.
“Our newest probationary
constables from Class
342 leave the Academy
during unprecedented
times, they will face
challenges in their first
few months that I won’t
have experienced when I
joined,” he said.
Local State Member for
East Hills, Wendy Lindsay
MP welcomed the 9 new
recruits to the Bankstown

Police Area Command
after more than eight
months of world-class
training at the academy.
“Our new police officers
are a much needed boost
to the East Hills community and they will be a great
help us as we continue to
face the COVID-19 crisis,”
Mrs Lindsay said.
“On behalf of the community, I am pleased to
welcome these officers to
their new command. Police put their own safety
on the line to protect our
community every day,
and I commend these new
officers for their dedication and wish them every
success in their policing
careers.”
“The NSW Liberals &
Nationals are investing
$583 million in 1500 extra officers over the next
four years, the biggest increase in three decades.”
MEDIA: Jennifer Mehanna
| 9772 2774

DELL PARK PUBLIC SCHOOL

Wendy Lindsay MP, with Condell Park public principal Sian Websdale

Condell Park Public School P&C has received more than $15,000 to assist with
the installation of a security fence and
wrapping for the schools playground.
The Member for East Hills Wendy Lindsay
said that this funding will be well spent on
installing a security fence to protect our
kids.
“I am so glad that we can finally move
forward and install a security fence at
Condell Park Public School,” Ms Lindsay
said.
“This security fence will provide the kids
with safety and privacy in their playground
“Parents can rest assure that their kids
will be well protected with this security
fence
“There is nothing more important than the
safety of our children”.
MEDIA: Jennifer Mehanna | 9772 2774

List of names of students

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

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
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

