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أخطر ما يف املشهد ضياع
واملعنيني
املسؤولني
تأليف
آليات
بوضع
احلكومة ،واالنطالق إىل
خارطة الطريق الدولية،
اليت بعث بها الرئيس
الفرنسي إىل املسؤولني
قبل عودته إىل بريوت.
وقبل وصول الرئيس
الفرنسي ،ضجت األوساط
بريوت
يف
السياسية
أكدت
تصرحيات
يف
لوزير خارجيته جان ايف
لودريان ،أدىل بها الذاعة
«آر.تي.ال» وجاء فيها:
إن اخلطر اليوم هو اختفاء
لبنان ،لذلك جيب اختاذ
هذه اإلجراءات».
وأكد وزير اخلارجية
هذه
أن
الفرنسي
اإلصالحات ال ميكن أن
تنفذها الطبقة السياسية

تشكيل
إعادة
«جيب
احلكومة وجيب أن يتم
ذلك بسرعة ألن األمر
ملح إنسانيا وصحيا
ملح،
ّ
ّ
وملح سياسيا،
()...
ّ
إذا أرادوا أم يصمد هذا
البلد» .وشدد على أن
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ليبيا ..اعتقاالت وإطالق نار على
حمتجني يف طرابلس
التفاصيل على الصفحة 21

مندوبة أمريكا باألمم املتحدة:
لن نسمح إليران حبيازة السالح
التفاصيل على الصفحة 21

تدخل فوج املغاوير يف الجيش لتطويق إشكال منطقة خلدة
احلالية اليت ينقم عليها
وأضاف
اللبنانيون.
لودريان «إنهم يدمرون
أنفسهم وبعضهم بعضا

 Luxuryللسفر والسياحة
بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

«هذا البلد على حافة
اهلاوية .نصف السكان
يعيشون حتت خط الفقر،
وهناك شباب قلق وهناك
حالة بطالة مروعة وتضخم

مـعاملة جيدة

على
إمجاع
لتحقيق
التقاعس عن العمل .مل
يعد هذا ممكنا ونقول ذلك
بقوة».
رئيس
«قاهلا
وتابع
اجلمهورية عندما زار لبنان
يف  6آب ،وسيقوهلا مرة

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

مصدر يف املقاومة الفلسطينية:

الساعات املقبلة ستشهد رسائل
إىل االحتالل
أعلن مصدر يف املقاومة
الفلسطينية إن فشل
اجلهود املبذولة للتهدئة
من قبل مجيع الوسطاء هو
ناتج عن تعنت االحتالل،
ومتسكه مبعادلة «اهلدوء
مقابل اهلدوء» ال «اهلدوء
مقابل كسر احلصار».

يف
املصدر
وأكد
تصرحياته أن «الساعات
املقبلة ستشهد رسائل
من اجملموعات الشبابية
يف امليدان إىل االحتالل
اإلسرائيلي» ،قائ ًال إنه

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

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات ..مناقيش ع الصاج

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

أخرى عندما يصل إىل
بريوت الثالثاء» .وأوضح
«الكل يعرف ما جيب
القيام به لكن مل تعد هناك
حكومة يف لبنان يف الوقت
الراهن».
ولفت لودريان إىل أنه

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Survey on impacts of the Crescent Parklands
development
Now is the time for residents in Sydney’s west
to have their say on the $525 million Crescent
Parklands development planned for Holroyd.
This massive development proposal will
transform the site into more than 1,200 units, up
to 28 storeys high – situated just off the alreadycongested Woodville Road and M4, and near
Parramatta Road.
At Cumberland City Council, we assess every
proposal on its merit and we support smart
planning. We believe this proposal will
create high-density development in the
wrong location.
We understand there are plans by the NSW
Government to upgrade Woodville Road
and Parramatta Road at this location, and

Follow our Social Media
Channels for video updates
on Council services.

the developer is proposing an extra lane
along Crescent Street, but it is unclear what
improvement this will provide for existing and
future trafﬁc in the area. Having been to the
site, I don’t see how adding an extra lane along
Crescent Street will solve the trafﬁc problems
leading on to Woodville Road but I welcome
further details around the analysis behind this
idea and how it could work.
The State Government has given residents
just 28 days to have their say on this proposal
as part of community consultation, so we’re
giving residents another chance to have their
say with an online survey. The survey results
to be included in our submission to the State
Government in September.

Now is the time
to have your say

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

To participate in Council’s survey,
visit: www.cumberland.nsw.gov.au

Crescent
Street
in peak
hour.

Or make your views known
to the NSW Department of Planning,
Industry and Environment before
Sunday, 30 August 2020 to
PlanComment@planningpanels.nsw.gov.au
Information on the proposal can be found at:
http://www.leptracking.planning.nsw.gov.au/
proposaldetails.php?rid=6785

رسـالة رئـيس الـبلدية سـتيف كـريـستو
حان الوقت اآلن لقول
كلمتكم
البلدية

للمشاركة يف استطالع
:لآلراء زوروا
www.cumberland.nsw.gov.au
أو اجعلوا آراءكم معروفة لدى دائرة
التخطيط والصناعة والبيئة يف نيو
 آب30 ساوث ويلز قبل األحد يف
: بارسالها اىل2020
P l a n C o m m e n t @
planningpanels.nsw.gov.au
يمكن الحصول على معلومات حول
:االقرتاح بزيارة
http://www.leptracking.
/planning.nsw.gov.au
proposaldetails.
php?rid=6785

Crescent Parklands دراسة لتأثريات تطوير
.يمكن أن تعمل
 يومـًا28 لقد منحت حكومة الوالية السكان
فقط للتعبري عن آرائهم يف هذا االقرتاح
 لذلك فإننا،كجزء من التشاور املجتمعي
نعطي السكان فرصة أخرى للتعبري عن
.آرائهم من خالل استطالع عرب اإلنرتنت
سيتم تقديم نتائج الدراسة إىل حكومة
. سبتمرب/الوالية يف أيلول

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

أن هذا االقرتاح سيخلق تنمية عالية الكثافة
.يف املوقع الخطأ

ً
خططا من قبل حكومة
نحن نتفهم أن هناك
نيو ساوث ويلز لتحديث وودفيل رود و
 ويقرتح املطوّر،باراماتا رود يف هذا املوقع
خطاً إضافيـًا على طول كريسنت سرتيت
 لكن من غري الواضح،)Crescent Street(
ما هو التحسني الذي سيوفره هذا لحركة
 بعد.املرور الحالية واملستقبلية يف املنطقة
 ال أرى كيف ستؤدي زيادة،أن زرت املوقع
ممر إضايف على طول كريسنت سرتيت
إىل حل مشاكل املرور املؤدية إىل وودفيل
رود ولكني أرحب بمزيد من التفاصيل حول
التحليل الكامن وراء هذه الفكرة وكيف

حان الوقت اآلن للمقيمني يف غرب
سيدني إلبداء آرائهم بشأن مشروع
 الذي تبلغCrescent Parklands
 مليون دوالر واملخطط له525 تكلفته
 سيؤدي اقرتاح التطوير.يف هولرويد
الضخم هذا إىل تحويل املوقع إىل أكثر
28  بارتفاع يصل إىل، شقة1200 من
يقع املوقع قبالة وودفيل رود.طاب ًقا
) املزدحمة بالفعلWoodville Road(
 وبالقرب من، السريعM4 وطريق
.)Parramatta Road( باراماتا رود

 نقوم،يف بلدية مدينة كامربالند
بتقييم كل اقرتاح بنا ًء على جدارته
وندعم التخطيط الذكي حيث نعتقد
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لــبنانيات

الرئيس عون ل  :Paris Matchلست نادما كوني رئيسا للجمهورية يف هذا الظرف
وما تهربت يوما من حتمل املسؤولية ومصمم على متابعة النضال لتفكيك كارتل الفساد

اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون انه ليس نادما قطعا
على كونه رئيسا للجمهورية يف
هذا الظرف الصعب ،معتربا ان
األمر البديهي بالنسبة اليه وهو
انه ما تهرب يوما من حتمل
املسؤولية ،وقال« :هذا ما كنت
عليه كعسكري وصوال اىل تبؤو
منصب قيادة اجليش .كما كنت
كذلك يف التزامي السياسي...
ولن اتغري اليوم وانا يف قصر
بعبدا».
وشدد الرئيس عون على
تصميمه «وضع حد للفساد من
خالل تطبيق القوانني» ،مشريا
اىل ان «مرحلة أوىل وأساسية
على طريق حماربة الفساد
انطلقت من خالل إقرار حتقيق
مالي جنائي «»Forensic Audit
يف املصرف املركزي اللبناني.
وهذا ألمر مهم من اجل كشف
ما اذا حصلت انتهاكات طاولت
الوضع املالي للدولة .وسيشمل
التحقيق املؤسسات الرمسية
كافة من اجل حتديد مسؤولية
كل منها بطريقة شفافة ،على ان
تتم حماسبة مجيع الذين ارتكبوا
خمالفات».
وإذ أشار الرئيس عون اىل
ان «معضلة الفساد مزمنة يف
لبنان ،وهناك منظومة سياسية
حتمي الفاسدين وتتسرت على
ممارساتهم ،كونها مستفيدة
من ذلك بطريقة مباشرة .ومن
الصعوبة مبكان كسر هذه احللقة
املتينة واملتجذرة ،اليت تتخطى
االنقسامات السياسية لتلتف حول
مصاحل مالية» ،جدد تصميمه على
«متابعة النضال من اجل تفكيك
هذا الكارتل املافيوي» ،ولفت
اىل ان «ما من احد من افراد
عائليت متورط يف الفساد ،لكن
اذا ما فرضنا عكس ذلك ،فإنين
سأتعامل مع أي فرد منهم كما
اتعامل مع اآلخرين ،مبعنى انين
سأحيله امام التحقيق القضائي
لكيما ينال اجلزاء الذي يستحق
اذا ما ثبت تورطه».
وكشف رئيس اجلمهورية أن
«امللح اليوم النسبة الينا هو
التوصل اىل حتقيق جمموع
اإلصالحات اليت تعهدنا بها
يف مؤمتر «سيدر» ،واننا نأمل
ان توازي املساعدات الدولية
حاجات لبنان ،ما يتيح عملية
النهوض به من جديد» ،مذكرا
ان «موقف فرنسا اىل جانب
سائر الدول األخرى حول هذه
املسألة واضح متاما ،ال مساعدة
من دون إصالحات .لقد وصلت
الرسالة وحنن متفقون حياهلا،
اال ان ذلك يتطلب تشكيل
حكومة» ،موضحا ان «بعض
اجلهات السياسية تصر على
وضع العصي يف الدواليب
امام أي صالح ،لكنين من جهيت
ساواصل النضال من اجل وضع
اإلصالحات موضع التنفيذ».
واعرب عن مشاطرته «األمل
الذي ال يوصف لضحايا انفجار
بريوت» ،معتربا ان باستطاعته
«بلسمة جراحهم من خالل
امرين ،االول ،السهر على ان
جترى عملية التحقيق بشفافية
تامة لتحديد املذنبني ،ايأ كان
موقعهم او نسبة مسؤولياتهم،

ولقد التزمت خالل جلسة
جملس الوزراء قبل ان تتقدم
احلكومة باستقالتها بأن تتم
حماكمتهم .واالمر الثاني ،بذل
اجلهود املطلوبة كافة بهدف
طلب مساعدة الدول الصديقة
للتعويض على الضحايا .حنن
سنعيد بناء بريوت ومرفئها وانا
سأسهر على ان يتم ذلك من
دون املس بالرتاث الثقايف
للمدينة».
وملناسبة احياء لبنان املئوية
األوىل العالن دولة لبنان
الكبري ،شدد رئيس اجلمهورية
على ان حلمه «هو تنظيف لبنان
من الفساد الذي ينخر فيه حتى
العظم ،وإرساء أسس دولة
علمانية» ،وقال« :حلمي هو
إرساء عقد اجتماعي جديد حول
«العيش معا» مع القوى احلية
كافة .واذا كان من الصعوبة
مبكان ان نكون متحدين ،فلنجد
نظام عيش معا ونوقف حفر
خنادق ال تساهم يف محايتنا
من بعضنا البعض وال من
انفسنا».
وأشار الرئيس عون اىل انه
«من اجل متتني أسس هذا
البلد ،على اجملتمع الدولي
ان يساعدنا يف إجياد حل
ملسألة الوجود الكثيف لالجئني
وللنازحني على ارضنا» ،مؤكدا
انه «ليس من الطبيعي وال من
األخالقي مبكان ،ان يدع اجملتمع
الدولي بلدا صغريا يتحمل عبئا
مماثال مبا له من تداعيات على
استقراره».
وشدد على انه «سبق لبريوت
ان اجتازت صعوبات نتيجة
أسباب خمتلفة .اال انه يف كل
مرة ،جنح اللبنانيون يف ازالة
كل آثار احلروب واعادوا بناء
عاصمتهم» ،مؤكدا ان «بريوت
ستنهض من جديد مبساعدة
مجيع اللبنانيني ،وبدعم الدول
وعلى
والصديقة
الشقيقة
األخص مبساعدة فرنسا الرئيس
اميانويل ماكرون».
كالم الرئيس عون جاء يف خالل
مقابلة صحافية أجرتها معه جملة
« »Paris Matchالفرنسية يف
عددها الصادر صباح اليوم يف
باريس.

نص املقابلة

ويف ما يلي النص الكامل
للمقابلة:

الندم على الرئاسة

سئل :هل انتم نادمون على
للجمهورية
رئيسا
كونكم
اللبنانية؟
أجاب :قطعا ال .ان البعض
من مؤيدي يأسف لكوني
اجتاز هذه الفرتة الصعبة
والدقيقة ،يف حني ان البعض
اآلخر يعتقد ،على العكس من
ذلك ،ان وجودي يف موقع
الرئاسة يشكل فرصة ،كونهم
يثقون بي وباراداتي يف بلوغ
املستحيل من اجل انقاذ بلدي.
وهناك جمموعات واقعة حتت
تأثري الغضب ،نتيجة االحداث
اليت وقعت يف لبنان ،تنادي
برحيلي من السلطة .يبقى امر
واحد بديهي بالنسبة الي ،وهو
اني ما تهربت يوما من حتمل
املسؤولية .هذا ما كنت عليه

عائليت متورط يف الفساد .ولكن
اذا ما فرضنا عكس ذلك ،فإنين
سأتعامل مع أي فرد منهم كما
اتعامل مع اآلخرين ،مبعنى انين
سأحيله امام التحقيق القضائي
لكيما ينال اجلزاء الذي يستحق
اذا ما ثبت تورطه».

اىل ضحايا االنفجار والتحقيق

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
كعسكري وصوال اىل تبؤو
منصب قيادة اجليش .كما كنت
كذلك يف التزامي السياسي...
ولن اتغري اليوم وانا يف قصر
بعبدا».

وضع حد للفساد

سئل :كيف تنوون وضع حد
للفساد املستشري؟
أجاب« :من خالل تطبيق
القوانني .لقد انطلقت مرحلة
أوىل وأساسية على طريق
حماربة الفساد من خالل إقرار
حتقيق مالي جنائي «Forensic
 »Auditيف املصرف املركزي
اللبناني .وهذا ألمر مهم من اجل
كشف ما اذا حصلت انتهاكات
طاولت الوضع املالي للدولة.
وسيشمل التحقيق املؤسسات
الرمسية كافة من اجل حتديد
مسؤولية كل منها بطريقة
شفافة ،على ان تتم حماسبة
مجيع الذين ارتكبوا خمالفات
عرب استفادتهم من الدولة امام
القضاء املختص.

املساعدات الدولية واالصالحات

سئل :هل غدت الضغوط
بتقديم
املشروطة
الدولية
املساعدة امللحة امرا من شأنه
ان ميس سيادة لبنان؟
أجاب« :انين ال انظر اىل كل هذا
االهتمام الدولي كوسيلة ضغط
وال كتدخل مباشر يف الشؤون
الداخلية اللبنانية .ان دول
العامل ترغب يف مساعدتنا ،وهي
تسدي الينا التوجيه والنصح.
يبقى ان القرار النهائي هو
للبنان وشعبه .أن امللح اليوم
النسبة الينا هو التوصل اىل
حتقيق جمموع اإلصالحات اليت
تعهدنا بها يف مؤمتر «سيدر».
واننا نأمل ان توازي املساعدات
الدولية حاجات لبنان ،ما يتيح
عملية النهوض به من جديد».
سئل :هل ميكن للبنان ان
يتجاوز مساعدة فرنسا واالحتاد
األوروبي والواليات املتحدة،
وبشكل أوسع صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي؟
أجاب« :ال ميكن للبنان ان
يتجاوز ذلك ،وهو غري راغب
مبثل هذا االمر طاملا انه هو
من بادر اىل طلب دعم هؤال
الشركاء كافة .ومن جهيت ،فلقد
اصريت ،يف  9اب احلالي ،اثناء
املؤمتر الدولي ملساعدة لبنان
الذي انعقد مببادرة من الرئيس
ماكرون ،على ان توضع إدارة

كل املساعدات حتت اشراف
األمم املتحدة ،حرصا على
الشفافية من جهة وللتأكد من
حسن التنفيذ من جهة ثانية».
سئل :هل تعتقدون ان هذه
املساعدات ميكن ان تقدم من
دون اجراء اإلصالحات؟
أجاب« :ان موقف فرنسا اىل
جانب سائر الدول األخرى حول
هذه املسألة واضح متاما ،ال
مساعدة من دون إصالحات.
لقد وصلت الرسالة وحنن
متفقون حياهلا ،اال ان ذلك
يتطلب تشكيل حكومة .حنن
يف ظل نظام برملاني ،ويعود
للمجلس النيابي ان مينح ثقته
اىل احلكومة ،كما تعود اليه
امر مهمة إقرار اإلصالحات .ان
هذا املسلك الشرعي قد يعيق
املسار املنشود ،ذلك ان بعض
اجلهات السياسية تصر على
وضع العصي يف الدواليب
امام أي صالح ،لكنين من جهيت
ساواصل النضال من اجل وضع
اإلصالحات موضع التنفيذ».

منظومة الفساد

سئل :عندما تقدم رئيس احلكومة
الدكتور حسان دياب باستقالة
حكومته ،اعلن ان ايدي الدولة
مكبلة امام منظومة الفساد ،هل
هذا االمر صحيح؟
أجاب« :ان معضلة الفساد
مزمنة يف لبنان .وهناك منظومة
سياسية حتمي الفاسدين وتتسرت
على ممارساتهم ،كونها مستفيدة
من ذلك بطريقة مباشرة .ومن
الصعوبة مبكان كسر هذه احللقة
املتينة واملتجذرة اليت تتخطى
االنقسامات السياسية لتلتف
حول مصاحل مالية .أجل ،انه
ألمر صعب الذهاب حتى النهاية
يف القضاء على هذه املنظومة،
لكنين مصمم على متابعة النضال
من اجل تفكيك هذا الكارتل
املافيوي .لقد سعيت جاهدا
اىل ذلك ،خالل السنوات األربع
املنصرمة من والييت ،لكنين
اقر انين مل افلح دائما بسبب
ان العديد ممن ميسك بهذه
املنظومة حيتل مواقع أساسية
يف الدولة».
سئل :اذا ما ثبت ان افرادا
من عائلتكم متورطون يف
مسائل فساد ،على ما يدعي
البعض ،هل انتم على استعداد
لتوقيفهم؟
أجاب« :ما من احد من افراد

سئل :مباذا جتيبون ضحايا
انفجار املرفأ الذين يشكون
غياب الدولة؟
أجاب« :انين اتفهم متاما
معاناتهم نتيجة هذه املأساة،
وليس بوسعي اال ان اشاطرهم
هذا األمل الذي ال يوصف .ومما
ال شك فيه ان باستطاعيت
بلسمة جراحهم اىل حد ما من
خالل امرين:
 السهر على ان جترى عمليةالتحقيق بشفافية تامة لتحديد
املذنبني ،ايأ كان موقعهم
او نسبة مسؤولياتهم .ولقد
التزمت ،خالل جلسة جملس
الوزراء قبل ان تتقدم احلكومة
باستقالتها بأن تتم حماكمتهم.
 بذل كل اجلهود املطلوبة بهدفطلب مساعدة الدول الصديقة
للتعويض على الضحايا .حنن
سنعيد بناء بريوت ومرفئها،
وانا سأسهر على ان يتم ذلك
من دون املس بالرتاث الثقايف
للمدينة.
سئل :هل سجل التحقيق
تقدما؟
أجاب« :ارادتي ان يتوصل
التحقيق اىل خواتيمه بأقصى
سرعة ممكنة .لقد وقعت الكارثة
منذ أسبوعني ،وحتى اليوم
هناك حنو  25مسؤوال مباشرا
او غري مباشر يف املرفأ قد مت
توقيفه .يبقى ان األهم هو يف
حتديد كيفية وصول هذه الكمية
من نيرتات األمونيوم اىل املرفأ،
وملاذا بقيت فيه منذ العام 2013
حتى تاريخ االنفجار؟ ان عالمات
االستفهام كثرية مطروحة وال
جيب اهمال أي من الفرضيات.
وانين اسهر شخصيا على ذلك
واتابع التفاصيل ساعة بساعة
ملعرفة
السعي
وساواصل
احلقيقة».

أي حلم للبنان

سئل :يف األول من أيلول حييي
لبنان الذكرى املئوية ألعالن
دولة لبنان الكبري ،فأي مستقبل
حتلمون هلذا البلد؟
أجاب« :حلمي هو تنظيف لبنان
من الفساد الذي ينخر فيه حتى
العظم وإرساء أسس دولة
علمانية .حلمي هو إرساء عقد
اجتماعي جديد حول «العيش
معا» مع كل القوى احلية.
واذا كان من الصعوبة مبكان
ان نكون متحدين ،فلنجد نظام
عيش معا ونوقف حفر خنادق ال
تساهم يف محايتنا من بعضنا
البعض وال من انفسنا .اال انه
من اجل متتني أسس هذا البلد،
على اجملتمع الدولي ان يساعدنا
يف إجياد حل ملسألة الوجود
الكثيف لالجئني وللنازحني على
ارضنا .لقد انطلق هذا االمر يف
العام  1947مع الفلسطينيني،
ثم استتبع يف العام  2011مع
موجة من حنو مليون ونصف من
النازحني السوريني .واليوم،

وعلى الرغم من كل النداءات
اليت اطلقت من اعلى املنابر
الدولية من اجل عودة النازحني
السوريني اىل بالدهم اليت
أصبحت أكثرية مناطقها آمنة،
فأن هؤالء ال يزالون يف لبنان.
لقد قمنا مبساعدتهم ،وهذا امر
بديهي ،اال ان ذلك كان وملا
يزال فوق طاقتنا .وانه ليس من
الطبيعي وال من األخالقي مبكان
ان يدع اجملتمع الدولي بلدا
صغريا يتحمل عبئا مماثال مبا له
من تداعيات على استقراره».

حزب اهلل والحرب السورية

سئل :ملاذا ال يقوم «حزب اهلل»
املشارك يف احلرب السورية اىل
جانب بشار األسد ،يف التفاوض
من اجل تأمني عودة هؤالء؟
أجاب« :ليس حزب اهلل الوحيد
الذي شارك يف هذه احلرب،
فالعديد من الدول ساهموا
فيها .وبات اجلميع اليوم ،جزءا
ال يتجزأ من االزمة يف سوريا،
كما من حلها ومن مسألة عودة
النازحني».
سئل :يأخذ الشارع غالبا على
حزب اهلل ،األكثري ،بأنه ال جيعل
من لبنان أولويته نتيجة ارتباطه
بإيران اليت باتت منهكة نتيجة
العقوبات الدولية املفروضة
العسكري
ودورها
عليها
املتعاظم يف املنطقة .ما هو
رأيكم جتاه ذلك؟
أجاب« :لو كانت اولويته ايران
عوضا عن لبنان ،ملا كان
مشاركا يف احلياة السياسية
اللبنانية من خالل كتلة نيابية
وعرب حكومات عدة وذلك منذ
سنوات .ان حزب اهلل ملتزم
القوانني اللبنانية واألنظمة
اللبنانية ،وهو ال يستخدم
أسلحته اال كمقاومة للدفاع عن
البلد ضد إسرائيل».
سئل :هذا امر خاطئ ،فاحلزب
اطلق سواعده الكربى ضد
املتظاهرين املعارضني وهو
ملساندة
أسلحته
يستخدم
النظام السوري بناء على طلب
من ايران؟
أجاب« :ال ،ان حزب اهلل مل يعتد
على املتظاهرين السلميني يف
بريوت ،وما من تقرير للقوى
األمنية أشار اىل ذلك .اما
خبصوص مشاركته يف احلرب
يف سوريا ،فلقد اجبت على
سؤالكم حينما أوضحت انه ليس
الوحيد».

اقسى مراحل تاريخ لبنان

سئل :جنرال ،لقد عايشتم
احلروب اللبنانية كافة ،إال انه ما
من مرة دمرت فيها بريوت كما
حصل نتيجة انفجار املرفأ ،هل
تعتقدون بأن لبنان جيتاز اليوم
اقسى مرحلة من تارخيه؟
أجاب« :لقد سبق لبريوت ان
اجتازت صعوبات مماثلة نتيجة
أسباب خمتلفة .اال انه يف كل
مرة ،جنح اللبنانيون يف ازالة
كل آثار احلروب واعادوا بناء
عاصمتهم .واني لواثق انهم
سينجحون يف ذلك من جديد.
اجل ،ستنهض بريوت من جديد
مبساعدة مجيع اللبنانيني وبدعم
الدول الشقيقة والصديقة وعلى
األخص مبساعدة فرنسا الرئيس
اميانويل ماكرون».
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لــبنانيات

رئيس اجلمهورية استقبل وزير خارجية كندا واملديرة العامة لالونيسكو
وتلقى املزيد من برقيات التضامن والتعزية بضحايا انفجار مرفأ بريوت
نوه رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون بـ «رغبة كندا يف
املساهمة بدعم لبنان وشعبه
بعد االنفجار الذي وقع يف
مرفأ بريوت» ،معتربا ان «هذا
الدعم هو دليل جديد للعالقات
املتينة اليت جتمع بني البلدين
والشعبني الصديقني».
عون
الرئيس
ورحب
ب»املساعدة التقنية اليت تنوي
كندا تقدميها يف التحقيقات
اجلارية يف االنفجار» ،اليت
اكد انها «مستمرة جلالء ظروف
الكارثة اليت ضربت لبنان ،وان
إجراءات ستتخذ حبق من تثبت
مسؤوليته عن هذا احلادث».
كالم الرئيس عون جاء يف خالل
استقباله قبل ظهر امس االول
يف قصر بعبدا ،وزير اخلارجية
الكندي فرنسوا فيليب شامباين
والوفد املرافق ،يف زيارة نقل
فيها تعازي رئيس وزراء
كندا جوستان ترودو والشعب
الكندي بضحايا االنفجار الذي
وقع يف مرفأ بريوت يف  4آب
اجلاري.
وعرب الوزير شامباين عن
«تضامن الكنديني مع الشعب
اللبناني الصديق يف احملنة اليت
املت به» ،واضعا إمكانات بلده
«يف تصرف لبنان للمساعدة يف
إزالة اثار االنفجار واملساهمة
يف ترميم املناطق املتضررة
ويف التحقيق الذي جتريه
السلطات اللبنانية» .وأوضح
ان بالده اليت أرسلت مساعدات
فورية اىل لبنان« ،رفعت قيمة
هذه املساعدات اىل  30مليون
دوالر ،وهي جاهزة لتقديم
املزيد اذا اقتضت احلاجة».
ونوه شامباين ب»الدور الذي
يلعبه أبناء اجلالية اللبنانية يف
كندا والذين وقفوا اىل جانب
اخوتهم يف لبنان وساهموا يف
تقديم املساعدات».

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوزير
شامباين ،مؤكدا «العالقات
اللبنانية  -الكندية املتينة»،
ومحله حتياته اىل «رئيس
جوستان
الكندي
الوزراء
ترودو» ،شاكرا «التضامن
الذي تبديه كندا مع لبنان يف
هذه الظروف الصعبة اليت مير
بها».
كما شكر «املشاركة الكندية
يف مؤمتر دعم بريوت والشعب
اللبناني الذي عقد بدعوة من
الرئيس الفرنسي اميانويل
ماكرون» ،ولفت اىل ان
«االضرار كبرية يف املمتلكات
واملنازل ويف املرفأ وان اكثر
من  300الف عائلة تهجرت
من منازهلا» ،مشريا اىل ان
«العمل جيري على اعداد خمطط
توجيهي العادة اعمار املنازل
املتضررة ال سيما االثرية منها
واملدارس وهذا يتطلب جهودا
مشرتكة الصالحها».
وضم الوفد الكندي املرافق
لوزير اخلارجية ،سفرية كندا
شانتال شاستيناي ،مساعدة
الوزير ساندرا ماك كارديل

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال وزير خارجية كندا شامبني

والقائم باالعمال الكندي يف
غاليكان،
غريغوري
لبنان
وحضر عن اجلانب اللبناني وزير
اخلارجية واملغرتبني يف حكومة
تصريف االعمال شربل وهبة
والوزير السابق سليم جريصاتي
شالال
رفيق
واملستشاران
واسامة خشاب.

الوزير الكندي

بعد اللقاء ،صرح الوزير
شامباين للصحافيني ،فقال:
«اشكر رئيس اجلمهورية إلتاحته
الفرصة امامي لنقل التعازي
العميقة باسم الشعب الكندي
وباسم رئيس الوزراء ترودو،
بضحايا املأساة اليت حلت
بالشعب اللبناني ،باإلضافة اىل
التعازي بالكنديني اللذين خسرا
حياتهما يف تلك اللحظة األليمة.
حتدثنا عن املستقبل وعما تقوم
به كندا ملساعدة شعب لبنان يف
اطار املساعدات الفورية ومبلغ
الـ  30مليونا الذي قدمته».
اضاف« :لقد كررت عرضنا
بان نكون جزءا من التحقيق
الدولي اىل جانب الـ اف بي أي
والشرطة الفرنسية ،وباعتقادي
فان كندا باستطاعتها إضافة
قيمة اىل هذا التحقيق ،ليكون
حتقيقا ذا مصداقية وحيقق
العدالة ويتمتع بالشفافية.
ويف اخلتام تناقشنا مبسألة
االمن الغذائي ،حيث ان كندا
كما الشعب الكندي راغبون يف
ان يكونوا جزءا من حتقيق هذا
االمن للشعب اللبناني».
وتابع« :ان ما قلته للرئيس
عون كان بسيطا ،ذلك اننا نريد
ان نكون جزءا من عملية إعادة
االعمار واعتقد ان كندا كانت
دائما تقف اىل جانب لبنان،
وحنن لسنا هنا اليوم فحسب
بل نريد ان نكون على املدى
الطويل وان نستمر يف ذلك»،
ورأى أن «اإلصالحات جيب ان
تكون مرتافقة مع دعم دولي
وخطوات اصالحية جدية ،وجيب
على احلكم ان يكون مفتاح احلل.
وأخريا اريد القول ان الشباب
قد قالوا كلمتهم وكذلك النساء
كما الشارع ،واالن لدينا الطريق
امامنا حيث ميكننا العمل سويا»،
وقال« :انه المتياز ان أكون
هنا وأرغب بان اتقدم بالشكر
اىل رئيس احلكومة الستقباله
لي والستقبال رئيس اجلمهورية

واستماعه لي أيضا».
وردا على سؤال قال« :لقد
ناقشنا ملاذا نريد حتقيقا واعتقد
ان الشعب اللبناني اخربنا ذلك.
حبثت مع وزير اخلارجية مسألة
ماذا واالن نريد ان نبحث كيف
يكون ذلك ،وكيف ميكن ان
يسمح لنا بالوصول اىل عمق
األشياء ،وبان يكون لدينا
حتقيق ذو مصداقية يكون كامال
ويسوق مرتكيب اجلرمية اىل
العدالة».
اضاف« :حنن سنستمر بالعمل
على هذا األساس ،وقد تكلمت
هذا الصباح اىل نائبة رئيس
احلكومة وزيرة الدفاع لضمان
ان يكون هناك تفهم ملشاركة
الشرطة امللكية الكندية يف
التحقيق وسنواصل مناقشتنا
يف االمر .وكما قلت اننا
سعيدين جدا للمساهمة يف
ذلك ،وقمنا بذلك كما تعملون
يف احملكمة اخلاصة بلبنان،
لكن جيب ان يكون االمر وفق
شروطهم .ستكون لنا مساعدتنا
وحنن مؤمنون بالشعب اللبناني
وبان هذا التحقيق سيصل اىل
العمق».
واوضح الوزير شامباين ردا
على سؤال آخر« :خالل البحث
مع الوزراء ورئيس اجلمهورية
عرضت الطريقة اليت ترغب
كندا يف املشاركة يف التحقيق،
والتفاصيل حول كيفية ذلك
سيتم حتديدها الحقا ،ولكن من
الواضح االن ان هناك شروطا
حول العرض الذي تقدمت
به لوزير اخلارجية ولرئيس
اجلمهورية والذي مت قبوله.
واالن علينا حتديد كيف ميكننا
القيام بذلك الننا نريد ان
نكون خملصني للشعب اللبناني
الذي يتوقع ان تشارك كندا
يف التحقيق النه سيكون ذا
مصداقية وشفافا ويصل اىل
العمق لتحقيق العدالة».
وعن اكثر اإلصالحات احلاحا
املطلوبة من لبنان ،قال« :ان
ابرز اصالح مطلوب يقوم
على اعتماد مبدأ احملاسبة،
وطبيعي ان مير ذلك عرب اصالح
املؤسسات ،كما يعود اىل
شابات لبنان وشبابه ان حيددوا
أي نوع من اجملتمع يريدون
العيش يف ظله .وما تقدمت
به اىل فخامة الرئيس هو وضع

اخلربات الكندية املؤسساتية من
قضائية وغريها بتصرف لبنان.
وهذا الصباح عرضنا على سبيل
املثال يف وزارة اخلارجية
مسألة تنشئة اجليل اجلديد من
الدبلوماسيني .وهذا مثال واضح
حيث باستطاعة كندا ان حتدث
فرقا .وحني يتم اعتماد برنامج
صندوق النقد الدولي واطالق
عملية اإلصالح ،فإن باستطاعة
كندا ان تقدم كل املساعدة
التقنية لتحقيق ذلك».
أضاف« :إننا نضع انفسنا يف
سياق احداث هذا التغيري،
واجلميع يؤمن ان املساعدة
الدولية جيب ان ترتافق
بإصالحات جدية .وانا اشعر
بإرادة صلبة يف الدخول اىل
هذه اإلصالحات .وهنا ميكن
لكندا ان حتدث اىل جانب
الشعب اللبناني كافة الفرق
املنشود .وتعرفون انه يف
مؤمتر «سيدر» ،جرى احلديث عن
اصالح قطاع االتصاالت واملياه
والطاقة والرتبية ...هذه كلها
قطاعات ميكن لكندا ان تلعب
فيها دورا إجيابيا ،ال سيما يف
جمال الطاقة ،وهذا ما ذكرته
لفخامة الرئيس الذي رحب بهذا
العرض الكندي ،وهو ينظر اىل
كندا كشريك ميكن الوثوق به
وحيادي ويضع نصب عينيه
مصلحة لبنان واللبنانيني».

املديرة العامة لالونيسكو

واستقبل الرئيس عون ،املديرة
العامة لالونيسكو اودري ازولي
اليت نقلت اليه تعازي اسرة
انفجار
بضحايا
االونيسكو
املرفأ واالستعدادات اليت لدى
املنظمة «لدعم لبنان يف اصالح
املؤسسات الرتبوية واملدارس
واالبنية االثرية والرتاثية اليت
تضررت بفعل االنفجار».
وشددت ازولي على «أهمية
احملافظة على الرتاث التارخيي
للمنازل املتضررة واملساهمة
يف إعادة اعمارها ومحايتها»،
مبدية الرغبة يف «التعاون مع
املؤسسات الرمسية اللبنانية
اليت ستتوىل مسألة إعادة اعمار
االحياء املتضررة».

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا
شاكرا
ازولي،
بالسيدة
زيارتها للبنان وتضامنها مع
الشعب اللبناني ،مقدرا «تعهد

االونيسكو قيادة اجلهود العادة
بناء الثقافة والرتاث وتنسيق
االستجابة الدولية يف هذا
االطار واالهتمام بإعادة تأهيل
املدارس املتضررة ودعم قطاع
التعليم وتنسيق اجلهود وتقديم
الدعم التقين واملادي لوزارة
الرتبية لتطوير التعليم عن بعد
(عرب االنرتنت) وضمان توافر
الوسائل التكنولوجية جلميع
الطالب لتحقيق هذه الغاية يف
ظل الكورونا».
وأوضح الرئيس عون ان
«االنفجار كان ضخما ومبثابة
زلزال واالضرار حلقت بكل
القطاعات (الصحة ،التعليم،
الغذاء ،السياحة ،إعادة االعمار)
إضافة اىل مرفأ بريوت والكثري
من املباني دمرت ،و 200الف
وحدة سكنية تضررت ،وان
هناك  300الف نازح لبناني،
إضافة اىل النازحني السوريني
والالجئني الفلسطينيني».
ولفت اىل ان « %40من البنى
التحتية يف بريوت تضررت
بشكل بالغ ،وان عدد املباني
االثرية املتضررة بلغ  640مبنى
(اثري  - 480ذات طابع اثري
 )160وعدد املناطق التارخيية
وذات الطابع الثقايف املتضررة
بلغ  ،8وتقدر تكلفة إعادة
اعمار املباني االثرية الـ 640
املتضررة  286مليون دوالر
أمريكي» ،واشار اىل ان «عدد
املؤسسات التعليمية املتضررة
بلغ  120مدرسة و 8جامعات
و 20مؤسسة تعنى بالتعليم
التقين واملهين وعدد التالميذ
املتأثرين باضرار املؤسسات
التعليمية حواىل  63الف طالب.
اما عدد الوظائف املتأثرة يف
القطاع الرتبوي (أساتذة -
اداريني) فتفوق  6االف ،كذلك
مت حتويل عدد من املدارس اىل
مأوى ما قد يعرقل بدء العام
الدراسي».
واكد رئيس اجلمهورية ان
«احلاجة كبرية الن يدعم اجملتمع
الدولي لبنان ،ليس فقط يف
الشق اإلنساني ولكن أيضا
يف الشق التنموي» ،الفتا
اىل ان «لبنان لن يستطيع ان
ينهض من دون دعم اجملتمع
الدولي».

وشكر الرئيس عون السيدة
ازولي على دعمها انشاء
«اكادميية االنسان للتالقي
واحلوار» وقال« :نعول على
التعاون والتنسيق معكم ومع
االونيسكو يف سبيل إجناح
هذه املبادرة املهمة لتعميم
ثقافة احلوار والسالم يف لبنان
واملنطقة ،وقمنا بتخصيص
ارض مساحتها  100الف مرت
مربع الستقبال هذه االكادميية
يف منطقة الدامور».
وضم الوفد املرافق للسيدة
ازولي املنسق اخلاص لألمم
املتحدة يف لبنان يان كوبيتش،
مدير مكتب املديرة العامة نقوال
كاسيانيديس ،مساعدة ازولي
يف قطاع الرتبية ستيفاني
جيانيين ومدير مكتب االونيسكو
اإلقليمي للرتبية يف الدول
العربية وممثل االونيسكو يف
لبنان الدكتور محد بن سيف
اهلمامي .وحضر عن اجلانب
اللبناني الوزير السابق سليم
جريصاتي واملدير العام لرئاسة
أنطوان
الدكتور
اجلمهورية
شقري واملندوبة الدائمة للبنان
لدى االونيسكو السفرية سحر
بعاصريي واملستشارون العميد
بولس مطر ورفيق شالال واسامة
خشاب.

السفري الروسي

ويف قصر بعبدا ايضا ،السفري
الروسي الكسندر زاسبكني
الذي اجرى مع الرئيس عون
جولة افق ،تناولت التطورات
وموقف
الراهنة
السياسية
القيادة الروسية منها ،إضافة
اىل مواضيع تهم العالقات
اللبنانية -الروسية.
زاسبكني
السفري
وأوضح
ان بالده «تتابع عن كثب
املستجدات يف لبنان وتدعم كل
ما يعزز الوحدة الوطنية فيه».

برقيات تعزية وتضامن

على صعيد آخر ،تلقى الرئيس
عون املزيد من برقيات التضامن
والتعزية بضحايا انفجار املرفأ
من عدد من قادة الدول،
ابرزهم ،رئيس نيكاراغوا دانيال
اورتيغا ،ورئيس الغابون علي
بونغو اوندميبا ورئيس مجهورية
ساوتومي وبرنسييب ايفاريستو
دو اسبرييتو سانتو كارفالو.

قتيالن و  3جرحى حصيلة االشكال يف خلدة

أرسالن تلقى اتصاال من رئيس اجلمهورية
وجرى البحث يف تداعياته

أعلنت مديرية اإلعالم يف احلزب الدميقراطي اللبناني «أن رئيس
احلزب األمري طالل أرسالن تلقى اتصاال مساء امس االول من
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ،جرى خالله البحث يف
تداعيات إشكال خلدة».
وكان ارسالن أجرى سلسلة اتصاالت بعدد من اجلهات السياسية
واحلزبية ومبسؤولني أمنيني لتطويق اإلشكال ووقف إطالق النار.
وكان قد سقط قتيالن نتيجة األشكال الذي حصل يف منطقة
خلدة هما ح.م.غصن من أبناء العشائر العربية يف منطقة خلدة،
و م.هدوم من اجلنسية السورية .وجرح ايضا ثالثة اشخاص هم:
إ.ع .غصن وم .غصن وج.غصن.
وعملت وحدات اجليش على تطويق وحصر األشكال منعا لتفلت
الوضع.
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لـبنانيات

دياب خالل إطالق منصة التنسيق للجهات املاحنة:

نعاني من أزمة اقتصادية حادة واحلاجة تدعو لدعم انساني وامنائي عكر :نأمل تشكيل حكومة سريعا
ترأس رئيس حكومة تصريف
األعمال الدكتور حسان دياب
يف السراي احلكومي ،امس
األول ،اجتماعني متتاليني،
إلطالق منصة التنسيق للدول
واهليئات املاحنة ملساعدة لبنان
على ختطي كارثة املرفأ شارك
فيهما وزيرا الدفاع واخلارجية
يف حكومة تصريف االعمال زينة
عكر وشربل وهبة.
وحضر سفراء دول :الدمنارك،
أملانيا،
فنلندا،
الصني،
إيطاليا ،قطر ،إسبانيا ،تركيا،
الواليات املتحدة األمريكية،
أرمينيا،
األوروبي،
االحتاد
إيران ،كوريا اجلنوبية ،اليونان،
هنغاريا ،اهلند ،بنغالدش،
رومانيا ،سلوفاكيا ،اجلزائر،
بولندا وسريلنكا ،وممثلني
عن سفراء دول :كندا ،مصر،
اليابان،
العراق،
فرنسا،
هولندا،
الكويت،
األردن،
النروج ،روسيا ،السعودية،
السويد ،سويسرا ،بريطانيا،
املغرب ،تونس ،كازاخستان،
أسرتاليا،
قربص،
بلجيكا،
النمسا ،تشيكيا ،الربازيل،
املنسق اخلاص لألمم املتحدة
يف لبنان ،نائبة املنسق اخلاص
لألمم املتحدة يف لبنان منسقة
الشؤون اإلنسانية ،ممثلة البنك
الدولي يف لبنان ،وفد من
قيادة اجليش ضم العقيد الركن
الياس زيادة ،العقيد الياس
عاد ،والرائد أمني التنوري،
واألمني العام العام للصليب
األمحر جورج كتانة.

دياب

وألقى دياب كلمة قال فيها:
«شكرا على انضمامكم إلينا
وعلى دعمكم املستمر لبلدنا
وشعبنا ،ال سيما يف أعقاب
كارثة مرفأ بريوت .جراح
اللبنانيني ال تعد وال حتصى.
على مر السنني ،عرفوا احلروب
واهلجمات والقنابل والفراغ
السياسي وانعدام االستقرار
املالي والصعوبات االقتصادية.
ويف عصر يوم ذاك الثالثاء
املروع ،حلت الكارثة من جديد،
طاعنة إيانا يف صميم قلبنا
يف بريوت .وعندما بدأ الدخان
الكثيف يتبدد ،بدأت احلقيقة
الصادمة تتكشف».
اضاف« :لقد حصد االنفجار
أرواح أكثر من  190شهيدا حتى
اآلن ،وأسفر عن إصابة أكثر
من  6آالف شخص ،وال يزال
عدد من األشخاص يف عداد
املفقودين .كما تضرر حوالي
 40ألف مبنى ،وفقد أكثر من
 70ألف عامل وظائفهم وتشرد
 300ألف شخص .مل يكن لدينا
وقت نضيعه ،ومل نأل جهدا يف
مواجهة الكارثة».
احلكومة
«أطلقت
وتابع:
وقيادة اجليش اللبناني غرفة
الطوارئ املتقدمة للشروع يف
االستجابة للكارثة .تضطلع
غرفة الطوارئ املتقدمة حاليا
بدور املنسق املركزي لالغاثة
يف حاالت الكوارث يف جمال
مجيع النشاطات الرئيسية ذات
الصلة بالدعم الفوري ،مثل

الغذاء والرعاية الطبية وأعمال
الرتميم واإليواء والتنظيف
وإعادة البناء .عالوة على
ذلك ،تدير وحدة التسليم
ووحدة إدارة خماطر الكوارث
عملية االستجابة .ونعلن اليوم
رمسيا إطالق منصة التنسيق
اخلاصة باجلهات املاحنة ،وهي
األوىل من نوعها على املستوى
التعاون
لتعزيز
احلكومي،
املوحد بني املاحنني ،وحتسني
االستجابة ،وضمان الشفافية.
ستشكل هذه املنصة اليت
ختضع للتحديث املستمر ،مفتاحا
للنجاح على مستوى االستجابة
اإلنسانية والتعايف».
واردف« :لسوء احلظ ،حتل
الكارثة يف وقت يعاني فيه
لبنان أزمة اقتصادية حادة ،وال
يزال يتعامل مع جائحة كورونا
املقلقة .وعليه ،تدعو احلاجة
بشكل كبري إىل الدعم اإلنساني
واإلمنائي .لقد بوشر العمل
جبميع نشاطات اإلغاثة ،حتى
يتمكن الناس من العودة بأمان
إىل منازهلم وحياولون مللمة
جراحهم املادية واملعنوية قبل
حلول فصل الشتاء .إذا كان
هناك شيء واحد مييز اللبنانيني،
فهو هذا التناقض اخلاص بهم
الذي صنعوه على مر السنني
وبوجه كل املآسي :اللبنانيون
مشرذمون ،لكنهم متحدون،
اللبنانيون مكسورون ،لكنهم
صامدون ،اللبنانيون خائفون،
لكنهم مصممون .لكن اللبنانيني
مل يكونوا وحدهم على اإلطالق.
فغداة كل كارثة ،دق التعاطف
بابنا ،وبعد كل ضائقة ،أثلجت
املواساة قلوبنا ،واكتشفنا أننا
حماطون بأصدقاء لن يرتكوا
لبنان أبدا ،أصدقاء تلقوا أيضا
طعنة يف قلوبهم وهم يراقبون
ظالل بريوت الغابرة .من قلبنا،
من بريوت ،نشكركم .سوف
ننهض من جديد».

عكر

ثم ألقت عكر كلمة قالت
فيها« :حضرة السفراء وممثلي
املنظمات الدولية الكرام،أهال
وسهال بكم ،أنتم شهود على
جرحنا ،وأنا أعلم أنكم توجعتم
كما توجعنا .خسرمت أحبابا
كما
وموظفني،
وأصدقاء
خسرنا .وكأن ميناء بريوت،
وكأن عاصمة لبنان بريوت يف
 4آب عربا واختصرا مآسي هذا
الكوكب يف حلظة .هذا اليوم
 4آب  ،2020سيبقى حيا يف
ذاكرتنا اجلماعية ولن ننساه
أبدا .يف ذلك التاريخ ،انقطعت
أنفاس لبنان لثوان وشعرها
اللبنانيون وسيبقوا يشعرون
بها اىل األبد .لقد خفت على
هذه املدينة مثلما خفت على
إبنيت .وكما خاف أهل لبنان
على أحبائهم .لن نتمكن مجيعا
يف هذه القاعة وخارجها من أن
نشعر مثلما شعرت عائالت مئات
الذين استشهدوا ،وفقدوا،
وآالف الذين جرحوا والذين
وذكريات
منازهلم
خسروا
طفولتهم .فال حروب ،وال
سياسة ،بل اإلنسانية جمموعة

دياب وعكر خالل اطالق منصة التنسيق للدول املانحة
يف حلظة جتل .حني حصلت
هذه الكارثة ،وحني رأينا مدى
منكم،
والتعاطف
االهتمام
ممثلني لدولكم ومنظماتكم،
قررنا أن تكون األمور واضحة
وشفافة ،فرتقى اىل مستوى
املشاعر االنسانية اليت عربمت
عنها .قمنا كحكومة ،وقمت
شخصيا ،كما تذكرون يف األيام
االوىل ،بإبالغكم أن األبواب
املساعدات
لتأتي
مفتوحة
املتضررين،
اىل
مباشرة
وإننا ال نريد كحكومة إستالم
املساعدات ،وإننا نوافق على
أية آلية تضعونها».
اضافت« :إن هذه املساعدات
هي للناس وللمستشفيات
واملنازل واحملال املتضررة
وللجمعيات اليت تساهم يف
إعادة اإلعمار .فعلنا ذلك،
ليس ألننا كلبنانيني مواطنني
ورمسيني ،ال نؤمتن ،ففي
ذلك إهانة .ألننا أردنا حمو تلك
الصورة البشعة عن مدى اهلدر
والفساد يف لبنان .وستعمل
احلكومة كجسر للتأكد من أن
املساعدات تصل عرب اجلمعيات
واجلهات املاحنة اىل املتضررين
مباشرة .وكما سرتون أن
املنصة ستؤمن شفافية كاملة
عن االستالم والتوزيع .وسيتم
التدقيق من شركات متخصصة
لنطمئن مجيعا ان األمور جتري
كما جيب».
وتابعت« :نأمل تعيني حكومة
جديدة يف أسرع وقت ،يكون
لديها برنامج إصالحي يرتقي
إىل مستوى هذه الكارثة.
وتعمل على معاجلة األسباب
اليت أوصلتنا إليها ،وعلى تغيري
البيئة السياسية واإلقتصادية
واإلجتماعية واإلدارية ،على أن
حتظى بالدعم من الشعب أوال
ومن القوى السياسية كافة.
إن لبنان ال ميتلك ترف الوقت.
وإميانا منا مببدأ الشفافية
وضرورة اإللتزام باملعايري
والصدقية ،جاءت فكرة إنشاء
املنصة اإللكرتونية .وكانت
حكومة اململكة املتحدة قد
ساهمت بإنشاء هذه املنصة
الداخلية،
وزارة
لصاحل
واليت مت تقدميها لنا من قبل
الوزارة مشكورة وقامت شركة
 sirenبتعديلها ومبساعدتنا
على حتديثها مشكورة أيضا

لتتناسب مع ما نصبو اليه.
إن الدعم الصغري والكبري من
قبل الدول املاحنة الصديقة
واملؤسسات
والشقيقة،
واملنظمات الدولية ،وأهلنا
يف اإلغرتاب ،واملساعدات
اليت وصلت عرب اجلسور اجلوية
والبحرية والربية ،تؤكد حرص
اجلميع على لبنان وشعبه وإذ
نثمن عاليا هذه املبادرات
السريعة ،آثرنا أن تكون هذه
املنصة نافذة للجميع ،لالطالع
على كل املعلومات املتعلقة
باملساعدات ،وبشكل تفصيلي
وشفاف ،وعلى الئحة املتطلبات
عودة املواطنني املتضررين إىل
منازهلم وأعماهلم قبل فصل
الشتاء».
إجناح
«وبهدف
واردفت:
املنصة ،نتمنى على كل الدول
واجلهات املاحنة واجلمعيات
اخلريية ،وكل الداعمني من
لبنان واخلارج ،أن يعينوا نقطة
اتصال ،للتنسيق مع فريق
العمل ،والولوج إىل املنصة
وحتميل املعلومات املرتبطة
بنوع وكمية املساعدات املقدمة
واملوزعة ،من كل جهة وذلك
عرب موقعنا اإللكرتوني https://
 .dcp.pcm.gov.lbوكما قال
جربان خليل جربان ،يف مقال،
«مات أهلي» ،إبان اجملاعة اليت
أصابت لبنان خالل احلرب العاملية
األوىل :ماتوا ،وأكفهم ممدودة
حنو الشرق والغرب ،وعيونهم
حمدقة بسواد الفضاء».
وختمت عكر« :يقولون لي :ما
نكبة بالدك سوى جزء من نكبة
العامل ،نعم ،ولكن نكبة بالدي
نكبة خرساء ،نكبة بالدي جرمية
ومأساة بغري أناشيد وال مشاهد.
أن تعطي شيئا من حياتك ملن
يكاد أن يفقد حياته ،هي األمر
حريا بنور
الوحيد الذي جيعلك
ِ
النهار ،وهدوء الليل .أشكركم
مجيعا فردا فردا وأمتنى أن
تبلغوا شعبكم ،وحكوماتكم
ورؤساءكم الشكر الكبري من
لبنان حكومة وشعبا».
بعد ذلك ،جرى عرض للوقائع
امليدانية واإلحصاءات املادية،
واخلسائر البشرية ،وكيفية
النهوض من خملفات كارثة
إنفجار املرفأ.
بعد ذلك عرض العميد الركن
سامي احلويك ألعمال غرفة

الطوارىء املتقدمة وكيفية
العمليات
وتنسيق
ادارة
اإلنسانية وإعادة اإلعمار ودعم
املواطنني إضافة اىل مسح
األضرار وتوزيع املساعدات
والدعم النفسي واإليواء وكيفية
تعاون اجلمعيات مع اجليش
اللبناني ،وتنسيق مجيع املوارد
وحشدها وتعبئتها وإستعماهلا،
اضافة اىل مسألة التواصل عرب
اخلط الساخن ووسائل التواصل
اإلجتماعي للتبليغ عن حاجات
املواطنني واجلمعيات وتقدمياتها
واملناطق اليت يريدون املساعدة
بها  ،واستعرض مراحل إعادة

إعمار املناطق املتضررة وكيفية
التنفيذ ،واآلليات املعتمدة.
وكان عرض أيضا من قبل
وحدة إدارة املشاريع حول
اسرتاتيجية خطة اإلستجابة
الوطنية والوقائع امليدانية
واإلحصاءات املادية ،واخلسائر
البشرية ،وكيقية النهوض
من تداعيات كارثة إنفجار
املرفأ اضافة اىل املساعدات
وأعادة بناء املرفأ واملباني
املتضررة واحلاجات األساسية
اليت ستساعد اللبنانيني على
النهوض ،وكيفية التنسيق
لتفادي اإلزدواجية.
املنسق مع اجلهات املاحنة
السيد ريشار حنا قدم بدوره
عرضا حول املنصة اإللكرتونية
 ،وكيفية دخول املاحنني والرأي
العام اىل املنصة لإلطالع على
املساعدات ،وطرق توزيعها،
إضافة اىل أهمية حتميل
املعلومات املرتبطة بنوع وكمية
املساعدات املقدمة واملوزعة
من كل جهة.
ويف اخلتام جرى نقاش مع
احلضور الذي نوه باملنصة،
وختلله تأكيد اجملتمع الدولي
على ضرورة مساعدة لبنان
للقيام من حمنته ،وتوحيد اجلهود
وحشد املزيد من املساعدات
واألموال من أجل التعايف املبكر
لنهوض لبنان ودعم شعبه.

دريان استقبل سفري مصر ووفد جلنة
متابعة األزهر للمواطنة

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،سفري مجهورية مصر
العربية يف لبنان الدكتور ياسر
حممد علوي .ومت البحث يف
آخر املستجدات على الساحة
اللبنانية ويف تعزيز العالقات
بني البلدين.
كما استقبل موفدا من جلنة
متابعة األزهر للمواطنة ،حتدث
بامسها النائب السابق فارس
سعيد ،الذي قال« :تشرفنا
بزيارة مساحته ملا هلذه الدار
من مكانة وطنية ومتسكها

بالعيش املشرتك وبثوابت
لبنان وعروبته ،ولدعم مواقف
مساحته الوطنية العامة وتأييدها
وللمزيد من التواصل بني
القيادات واملرجعيات الروحية
من اجل أن يكون هناك شبكة
أمان وطنية للبنان الذي يعاني
من أوضاع شديدة الصعوبة
واحلساسية لتنقل اللبنانيني من
هذه املأساة الوطنية اىل مرحلة
أفضل .وسنواكب هذه املرحلة
احلرجة اليت مير بها الوطن،
وسنستكمل زيارتنا للمرجعيات
الروحية من اجل ذلك».

احلاج حسن نفى االتهامات عن ختزينه نرتات االمونيوم
عندما كان وزيرا للزراعة :من ضمن محالت التضليل
صدر عن النائب الدكتور حسني
احلاج حسن ،البيان اآلتي:
«تعليقا على ما أورده موقع
سرتاتفور ومت تداوله ونشره
من قبل بعض وسائل االعالم
واملواقع االلكرتونية احمللية
اتهامات
وتضمن
والعربية
كاذبة حول ختزين مادة نرتات
االمونيوم من قبل النائب
حسني احلاج حسن عندما كان
وزيرا للزراعة يف مستودعات
تابعة حلزب اهلل.

ان النائب حسني احلاج حسن
ينفي هذه االتهامات مجلة
وتفصيال ويؤكد ان ال اساس
هلا من الصحة على االطالق
ويضعها يف اطار محالت
التضليل والتحريض واالساءة
من قبل جهات خمابراتية
واعالمية معادية .كما يؤكد انه
سيقوم امام القضاء اللبناني
املختص باالدعاء على من
يظهره التحقيق انه فربك هذه
االكاذيب ويقوم بنشرها».

وزارة الصحة 689 :اصابة كورونا جديدة
اعلنت وزارة الصحة العامة جديدة رفعت العدد الرتاكمي
تسجيل  689اصابة كورونا للحاالت املثبتة اىل. 14935
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لـبنانيات

ازوالي :سننظم اجتماعا للدول املاحنة اواخر ايلول إلعادة احياء مدينة بريوت التارخيية الصايغ بعد لقائه الراعي :جندد الصرخة من
الدميان ونقول لنستقبل الرئيس الفرنسي
عقدت املديرة العامة لألونيسكو
اودري ازوالي مؤمترا صحافيا يف
بفكرة موحدة هي رفضنا للموت وتعلقنا باحلياد
قصر سرسق ،اخلامسة والنصف

من مساء امس األول ،دعت فيه
إىل «محاية املناطق املتضررة
من خالل اختاذ تدابري تنظيمية
وتشريعية وجتميد موقت ألي
معامالت عقارية فيها مع تطبيق
تدابري حلماية اإلرث الوطين،
الذي هو اساسي للبنان».
كما أعلنت عن «تنظيم اجتماع
للدول واجلهات املاحنة أواخر
أيلول املقبل لدعم الشعب
اللبناني ومساعدته على إعادة
احياء تارخيه وإعادة إحياء هذه
املدينة التارخيية» ،وقالت:
«لقد اعرتاني األمل ،وأنا أشاهد
تطاير أسطح املنازل والنوافذ
التارخيية
واملباني
مشلعة،
متصدعة ،واملدارس غري متوافرة
لألطفال .كل ذلك يشكل شاهدا
على العنف الذي ال يصدق الذي
ضرب هذه املدينة .ووفقا
للتقديرات األولية ،هناك حنو
 8آالف مبنى متضرر بنسب
خمتلفة ،من ضمنها  600مبنى
ذات طابع تارخيي ،وحنو 60
مبنى معرض لالنهيار».
وأشارت إىل أن «األحياء اجلميلة
اليت كانت حتاكي اإلبداع العاملي
اهلندسية
التصاميم
لناحية
وكانت حمط األنظار حتولت اىل
انقاض» ،وقالت« :إن املدارس
أصيبت أيضا ،فهناك حنو 160
مدرسة كانت تستقبل ما يقارب
 80الف تلميذ ،ويف مكان
الدمار هذا الذي ميزق القلب،
رأيت ايضا املقاومة واأللتزام
وجتند كل من يرفض االنصياع
واإلستسالم ،ومنه اجملتمع
املدني الذي يريد ان يساعد،
واملتطوعون الذين رأيتهم يف
الشوارع حياولون احلفاظ على
هذا اخليط بني املاضي واحلاضر
واملستقبل .لقد شاهدت طاقة
كبرية للغاية بالنسبة إىل البلد،
واود ان اؤكد لكم مجيعكم انكم
لستم مبفردكم فنحن نشارككم
احلزن واألسى ،لكننا معجبون
بهذه الشجاعة».
أضافت« :إن األونيسكو تقف
جبانبكم لتجند كل اجملتمع
الدولي وتدعم إعادة اإلعمار عرب
الثقافة ،ومن اجل الثقافة بغية
التعليم ،ومن اجل التعليم وعرب
التعليم ،وهي اعمدة اعادة البناء
وجيب ان تأتي وتبدأ فورا».
وتابعت« :بالنسبة إىل التعليم،
فهو يشكل مسألة مصريية
للبنان ،وبالتأكيد قلقا كبريا
للعائالت .إن املسألة امللحة
األوىل هي اعادة تأهيل هذه
املدارس اليت دمرت .وستدعم
األونيسكو بالتأكيد مشروع األمم
املتحدة هلذه لغاية .لقد كرسنا
ايضا موارد مالية ملساعدة ما
يقارب  40مدرسة عرب موارد
خاصة لألونيسكو ،ومتويل هذه
املدارس مسألة اولية ،وابعد
من ذلك متابعة اعادة التأهيل
واستمرار التعليم .هذه األزمة
اضيفت اىل ازمات سابقة،
فالعودة إىل املدرسة هذا
العام ستكون صعبة ،لكن هذا
االمر ملح وطارىء للغاية ولرمبا
يكون التعليم عن بعد او تعليم
جزئي عن بعد ،ويف املدارس.
وسنعقد يف اول ايلول جلسة

املديرة العامة لألونيسكو اودري ازوالي
خاصة للمؤمتر والتحالف الدولي
املشكل خصوصا ملواجهة كوفيد
 19يف جلسة خمصصة للبنان».
وأردفت« :جيب محاية ما
يشكل روح هذه املدينة من
خالل تنظيم اعادة بناء الشوارع
املدمرة واعادة بناء ما حيمي
املساحات التارخيية واملساحات
اليت تشكل روح هذه املنطقة،
وأعين روح بريوت ،وأبعد من
ذلك روح لبنان ،من خالل
احرتام التاريخ والطابع األثري
هلذه الشوارع واملناطق إلتاحة
استمرار هذه الديناميكية .فمن
دون هذه الشوارع واملناطق
التارخيية ومن دون هؤالء
املبتكرين ،بريوت لن تكون
بريوت .جيب اعادة ووضع اطر
جديدة لكل هذه اجملتمعات هنا.
تدعو األونيسكو بقوة إىل محاية
هذه املناطق من خالل تدابري
تنظيمية وتشريعية مما ميكن
ان يتسبب به اإلستثمار يف
املباني اجلديدة وايضا هشاشة
الساكنني هنا ،ولرمبا ميكن ان
مينح وضع خاص هلذه املنطقة
ولرمبا جتميد مؤقت ألي معامالت
عقارية ،لقد قلت ذلك بقوة هذا
الصباح خالل اجتماعي بفخامة
رئيس اجلمهورية ،واعتقد انها
مسألة جيب وميكن ان تكون
ذات اتفاق وطين ،وهذا امر
ضروري وابعد من هذه احلالة
الطارئة هنا ،جيب ان نطبق
تدابري حلماية اإلرث الوطين
للبنان وهو اساسي للبنان وهو
ارث غين للغاية ويستأهل ايضا
تدابري على هذا املستوى».
واعلنت ازوالي «ان األونيسكو
تتعهد بتقديم خربتها واجياد
إلعادة
الضروري
التمويل
تأهيل املباني التارخيية املدمرة
واملصابة ايضا من خالل احرتام
ايضا القواعد واإلصول الدولية
إلعادة التأهيل .ان اجملتمع
الدولي والسلطات اللبنانية
واجملتمع املدني جيب ان يعملوا
سويا جنبا اىل جنب ،واإلونيسكو
مستعدة ايضا ان تلعب دورها
الكبري يف هذا الشأن ،كل هذه
اجلهود من اجل بريوت ستكون
موضوع مبادرة نطلقها اليوم
«لبريوت»
باسم
ومسيناها
وحيث سنطلب متويال ماليا ابتداء
من اليوم من اجملتمع الدولي من
الدول من املنظمات اقليمية من
املؤسسات والشركات وايضا
من األفراد ،عليكم وباستطاعتكم
مساعدة بريوت ،من اجل بريوت
وابتداء من اليوم».
وقالت« :سننظم اجتماعا للدول

واجلهات املاحنة اواخر شهر
ايلول وعلينا ان ندعم ونساعد
الشعب اللبناني إلعادة احياء
تارخيه واعادة احياء هذه املدينة
التارخيية ليكون هناك مبادرات
ومقاربات للمستقبل ،من اجل
لبنان ومن اجل كل األجيال ومن
اجل شبان لبنان الذين حيبون
بلدهم ويريدون املضي قدما،
التاريخ يعتمد على املعرفة
وعلى اإلبتكار وكل ما يشكل
بريوت وال ميكن ان نضع حدا
له».

اسئلة

وردا على سؤال قالت ازوالي:
«اعتقد انه علينا اختاذ اخليار،
واخليار يعود اوال لبريوت
وللشعب اللبناني ،ولكن رأيي
اخلاص يعكس فكر األونيسكو
ايضا يف ما يتعلق باعادة اإلعمار
بعد احلروب واملآسي هو ابقاء
اثر ما ،سيكون على اجملتمع هنا
ان يقرر ،ولكن علينا احملافظة
على الطابع التارخيي بطريقة
ما».
ويف ما خيص مسألة التعليم
عن بعد ،قالت« :ميكن ان نبدأ
بالقول إن هذه املسألة هي
مشكلة واجهناها عامليا ،كما
تعلمون انه يف عز هذه األزمة،
كان هناك حنو مليار ونصف
مليار تلميذ غري قادرين على
التوجه اىل املدارس ونصفهم
مل يكن لديه امكانية الوصول
اىل اإلنرتنت .اذا مسألة التعليم
عن بعد ليست دائما عرب اإلنرتنت
لرمبا قد تكون عرب وسائل
اإلعالم والراديو او التلفزيون
اليت يف استطاعتها لعب دور
كبري ،ولكن جيب معاجلة هذه
املسألة .ان هذه األزمة فاقمت
كل املسائل والصعوبات اليت
كانت متواجدة ،خصوصا يف
قطاع التعليم .ولذلك ،رغبنا
يف انشاء هذا التحالف الذي
سيكرس جلسة خاصة للبنان
حيث سنتناول مسألة اإلتصاالت
عرب اإلنرتنت ولرمبا عرب التليكوم
ايضا لتقديم اإلنرتنت جمانا.
مسألة األجهزة ايضا واإلعداد
الكبري لألنظمة التعليمية اللبنانية
اليت لرمبا مل تكرس جهدا كبريا
عرب اإلنرتنت ،وهذا ما سنحاول
ان نقوم فيه يف لبنان اي تقديم
هذه املسائل التصحيحية ملعاجلة
اي اخطاء او ثغرات .ولذلك،
فور مساح الظروف الصحية جيب
على التالمذة ان يعودوا اىل
املدارس».
وردا على سؤال ،قالت:
«نتحدث عن ارث يعكس تاريخ

لبنان وتاريخ شهد خلط كثري من
ثقافات خمتلفة ال جندها يف اي
مكان آخر ،وهي تشكل منارة يف
العامل واقدر دائما هذا اإلرث،
حيث نرى مزجيا بني اخللق
والرتاث ،وهي اماكن كانت
مساحات حرية قيمة للغاية،
وهذا ايضا جزء من هوية لبنان
ورمبا مل نكن نقدر كفاية اهمية
ارث وثقافة بلد من اخلارج،
وحنن نثمن ذلك من لبنان .ويف
ما يتعلق باألرقام واألضرار
نقوم بالدراسات الضرورية،
والسلطات اللبنانية بدأت بإعداد
عمل أولي مع تقديرات ،وذلك
يطبق بتكريس مئات ماليني
الدوالرات الضرورية إلعادة
بناء املباني التارخيية اىل جانب
ومع شركاء من اجملتمع الدولي
من مهندسني ومعماريني ايضا
يقفون جبانبنا ،واعتقد ان ليس
هناك من حل ،اال العمل سويا
من خالل حتالف وطين كامل
للعب هذا الدور».
اضافت« :لدينا اجراءات نطبقها
يف كل دول العامل ،وايضا
مستلزمات شفافة قوية للغاية
مع اي نوع من األنظمة ،وسنطبق
هذه اإلجراءات ،كما نفعل يف
كل دول العامل .وهناك
حاجة لبضع مئات املاليني
من الدوالرات لرتميم املباني
الرتاثية ،فال ميكن ان جنمع
هذه املبالغ بضربة واحدة ،امنا
جبهد مستمر ،ولكن ما تقدمه
األونيسكو ضمانة الشفافية
والقواعد الالزمة إلعادة الرتميم،
وهناك حاجة طارئة للحماية من
األمطار الطارئة ومحاية املباني
من اإلنهيار ،وسيستلزم ذلك
وقتا طويال وجهدا كبريا».
وقالت ردا على سؤال« :ان
امكانية النفاذ للتعليم للطبقات
األكثر فقرا ،انها حتد كبري
للبنان ولكن بالنسبة لنا نؤمن
انه عرب التعليم والرتبية نستطيع
ان حنصل على اثر طويل األمد
املتساوية
الفرص
لتأمني
ومكافحة الفقر».
واعلنت ردا على سؤال آخر:
«طالبنا باختاذ كل التدابري
التتظيمية حلماية اإلرث الثقايف
ومنع اي صفقات عقارية يف
املنطقة وهذا ما طلبته من
الرئيس عون هذا الصباح وحنن
نؤمن انه من الضروري محاية
هذا األرث ،ويف ما يتعلق
بامليزانية نقوم بتقييم اولي
ويشمل عدة مئات من ماليني
الدوالرات الضرورية إلعادة بناء
املباني التارخيية».

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،مساء امس االول يف
الدميان ،الوزير السابق سليم
الصايغ ،وعرض معه األوضاع
احمللية ،ال سيما تداعيات
االنفجار الذي ضرب بريوت
وأجواء احلركة اليت يقوم بها
حزب الكتائب اللبنانية ،إضافة
إىل موضوع احلياد والتحضريات
للمئوية االوىل لوالدة لبنان
الكبري.
بعد اللقاء ،قال الصايغ« :كما
العادة ،نزور صاحب الغبطة
لنستلهم منه املواقف الوطنية
اليت تهم الشعب اللبناني
ونضعه يف أجواء احلركة اليت
نقوم بها من أجل استنهاض
الشعب اللبناني للعودة إىل
التجذر والتثبت بإميانه وأرضه،
خصوصا بعد أن يئس من أداء
السلطة وفقد إميانه بأرضه».
أضاف« :نعترب اليوم أن احللول
األوىل بإجياد حل طوارئ وحل
سياسي سريع من خالل تأليف
حكومة ،واليت مل تؤلف حتى
اليوم .ما الذي مينع ذلك؟ ما
زالوا يفكرون بعقلية املاضي
كأنه مل حيصل االنفجار الكبري
الذي يشبه قنبلة هريوشيما.
ماذا ينتظرون بعد ليتحركوا؟
هل ينتظرون املساعدات الدولية
ويستجدون ويبتذون اجملتمع
الدولي لريضى عنهم ويستمروا
يف ممارساتهم السابقة؟».
وتابع« :ملسنا من سيدنا حتسسا
كبريا للخطر الداهم حتى بالنسبة
إىل املساعدات االنسانية اليت

من املفرتض أن تأتي للناس
يف لبنان ،وهذا يؤكد أن ما من
نية للتعامل بصفاء مع اجملتمع
الدولي .ومن هنا ،نؤكد أن
علينا أوال محاية الشعب اللبناني
ليتمكن من احلصول على هذه
املساعدات ويتمكن أيضا من
العيش بكرامته».
وأرف« :نتحضر لزيارة الرئيس
الفرنسي يف االسبوع املقبل
ليشارك يف الذكرى املئوية
االوىل لدولة لبنان الكبري،
ماذا سنقول له؟ ونطلب منه؟
علينا اوال أن نؤكد له أن لبنان
سيكون حقيقة على مسار احلياد
الذي يعزز الشراكة الوطنية
ويثبت لبنان اجلديد الذي
نريده مجيعا ،احلياد الذي حيمي
الشعب اللبناني يف املستقبل،
وإذا مل يتحقق ذلك نكون يف
مواجهة اخلطر الداهم على الكيان
اللبناني .ولذلك ،جندد الصرخة
من الدميان ونقول لنستقبل
الرئيس الفرنسي برأي وفكرة
موحدة ،وهي رفضنا للموت
وتعلقنا باحلياد ،ولننقذ لبنان
الن الوقت ليس وقت تصفية
احلسابات بني بعضنا ولنرتكها
لالنتخابات النيابية اليت جيب ان
حتصل يف أسرع وقت».
وختم« :أعتقد أن غبطته ستكون
لديه يف األيام املقبلة مواقف
مهمة جدا يف اطار التحضري
والشعب
االوىل،
للمئوية
اللبناني بكل طوائفه وشرائحه
ومناطقه ينتظر هذه املواقف
اليت تعزز موقف لبنان وموقعه
يف العامل».

وهبة تفقد ونظريه الكندي قصر بسرتس

شامباين :املساعدة مستمرة وجيب أن تقرتن باالصالحات
استقبل وزير اخلارجية واملغرتبني
يف حكومة تصريف األعمال
شربل وهبه ،نظريه الكندي
فرانسوا فيليب شامباين الذي
اطلع على األضرار اليت حلقت
بقصر بسرتس جراء انفجار
املرفأ.
بعد اللقاء حتدث الوزيران
اللبناني والكندي ،فرحب الوزير
وهبه بالضيف الكندي ،مؤكدا
«أهمية العالقة مع كندا حكومة
وشعبا وهي دولة صديقة
للبنان ،وحتتضن جالية تعد من
أكرب اجلاليات اللبنانية ،ونفخر
بإجنازاتها ومبا حققته على
صعيد الروابط املستمرة مع
لبنان ونشاطها واخنراطها يف
احلياة السياسية واالقتصادية
يف كندا».
وأعلن أن الوزير الكندي «وضع
كل إمكانات بالده بتصرفنا
وبدورنا ،وأكدنا له أن لبنان
بلدهم وهم مستعدون لتقديم
املساعدات املمكنة للضحايا،
وللذين تضرروا باالنفجار اخلطري
الذي حصل يف مرفأ بريوت»،
مشريا إىل أن «املطلوب
االصالحات من اجلانب اللبناني
والقيام بها يف أسرع وقت
ممكن لتباشر كندا بتقديم
مساعدات اقتصادية ومالية يف
املديني املتوسط والطويل».

شامباين

أما الوزير شامباين فقال« :أقول
لنظريي الوزير وهبه شكرا على
استقبالي يف بريوت اليوم،
وهذا نهار عظيم من الصداقة

بني لبنان وكندا .وقد ناقشنا
اليوم يف حمادثاتنا املساعدة
االنسانية اليت وفرتها كندا.
وتناولنا االصالحات الرئيسية
اليت جيب ان تواكب املساعدة
ويف قطاعات خمتلفة ،علما أن
كندا قدمت حواىل  30مليون
دوالر إىل اللبنانيني كهبة
انسانية .وحتدثنا عن املساعدة
يف إطار «سيدر» على مستويات
أخرى ،ال سيما قطاع الطاقة
والبنى التحتية واالتصاالت
وسبل اخنراط كندا للدعم يف
برنامج االصالحات اليت على
السلطات اللبنانية اجراؤها».
أضاف« :كما تطرقنا إىل
الدعم الكندي للتحقيق اجلاري
يف انفجار املرفأ ،وكندا
مستمرة يف العمل على إحقاق
العدالة من خالل حتقيق شفاف
وكامل .وسبل املساعدة يف
جمال االمن الغذائية مع الدمار
الذي حلق بإهراءات القمح ،اذ
لطاملا كانت كندا إىل جانب
اللبنانيني .وحتدثنا عن كيفية
بناء لبنان الغد واملساهمة يف
دعم قطاع الرتبية».
وختم« :املساعدة مستمرة من
قبل كندا ،وأرى ،كما يرى
الواهبون يف اجملتمع الدولي
انه جيب أن تقرتن باالصالحات
وعلى لبنان اجراء االصالحات،
بعدما مسعنا أصوات اللبنانيني
املطالبني بها .ونود أن نرى
عمال من اجل بناء بلد يكون
على قدر طموحات اللبنانيني
واللبنانيات».
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مـقاالت وتـحقيقات

معارك حترير الشرق ...من تل مندو إىل عرسال :فجر املقاومة بني عص َرين
فراس الشويف

طي صفحة تهديد لبنان من الشرق ،والبلد
ثالثة
ٍ
أعوام ّ
مرت على ّ
مثخن باجلراح من تهديدات الداخل واخلارج .هي سنوات صعبة منذ
ٌ
قدم فيها ّ
ثلة من اللبنانيني دماءهم ووقتهم وأحالمهم يف
ّ ،2011
ّ
املتحدة
مواجهة أعتى املقاتلني التكفرييني مدعومني من الواليات
األمريكية وأتباعها الغربيني واإلقليميني الذين سرعان ما اقتتلوا
فتعددت املشاريع واحلروب واملصاحل واألجندات.
فيما بينهم،
ّ
لكن ،بقيت وجهة املقاومة الوحيدة هي محاية لبنان من شرقه
وضرب املشروع التكفريي يف مهده ،من محص إىل حلب ودير
الزور .ولئن كان لبنان منقسمًا كما دائمًا ،وال ّ
يتفق أهله ال على
عدو وال على صديق ،مل ينتظر املدافعون إمجاعًا ،بل كانوا حيث جيب
ٍ
أن يكونوا ،يف اللحظة احلامسة ،حاملني معهم روح اإلبداع واإلميان.
حتول التهديد إىل فرصة،
وبدل أن تكون الظروف تهديدًا فحسبّ ،
بالدم
وامليدان،
ونهلت املقاومة من معرفة االختبار
فتغمست اخلربة ّ
ّ
اخلاصة
ات
القو
من
متكامل
جيش
حولت املقاومة إىل
ّ
ّ
قو ًة ّ
وأنتجت ّ
املدربة اليت يعصى على أقوى اجملتمعات والدول تشكيلها .يف
ّ
مناسبة الذكرى الثالثة لتحرير كامل اجلرود الشرقية ،أجرت الزميلة
«األخبار» مقابلة مع ضابط رفيع املستوى يف املقاومة ،أبو حسن،
سرد فيها األخري سلسلة املعارك اليت خاضها حزب اهلل خالل أربع
سنوات ،من  2013إىل  ،2017مع تركيز كبري على اجلانب العسكري
من األحداث .وحتفل املقابلة بتفاصيل عسكرية مثرية ،تعكس مدى
ّ
واللوجسيت
البشري
التطور الذي وصلت إليه املقاومة على الصعيد
ّ
ّ
ّ
تصب يف خالصة
املكتنزات،
أن هذه
والتقين
والتسليحي .إلاّ ّ
ّ
ّ
حتول املقاومة إىل مصدر تهديد عسكري اسرتاتيجي جليش
واحدةّ :
العدو اإلسرائيلي ،يفوق بأضعاف ذلك التهديد الذي أسقط مقولة
ّ
َ
َ
عسكريتني عام  2000و.2006
هزميتني
«اجليش الذي ال ُيقهر» يف
ويستخلص أبو حسن من روايته اخلاصة للمعارك ،أن «تشكيالت
ّ
وتنفذ عمليات خاصة
حزب اهلل هي تشكيالت دفاعية باألصل
لكن جتربة سوريا أعطتنا حافزًا لتنفيذ العمل
ذات طابع هجومي،
ّ
اهلجومي بتشكيالت كبرية وواسعة وأساليب جديدة ودمج أسلحة
عدة يف التشكيالت
مع بعضها» .فحزب اهلل ،يتألف من مستويات ّ
ّ
(النخب /النظامي /التعبئة).
«كنا نهاجم بقوات التعبئة مث ًال» ،يقول
وحولنا هذه التشكيالت من شبه
الفرصة،
أبو حسن« ،استفدنا من
ّ
ّ
تتطلب لدى اجليوش جهودًا
هجومية ،وهذه النخب
عسكرية إىل
ّ
ّ
كبرية إلنتاجها .بينما حنن ،الطبقة األدنى لدينا من املقاتلني ،هي
ضد أشرس
فعالية يف امليدان
تشكيالت هجومية قتالية أثبتت
ّ
ّ
مقاتلني ميتلكون إرادة احلرب ،وبظروف مناخية صعبة من  50درجة
فوق الصفر إىل  20درجة حتت الصفر ،مستفيدين من أسلحة
ووسائل مل تكن موجودة بني يدينا يف السابق» .يف املقابل ،يبدو
مدرعًا بأحدث األسلحة ،حفنة
جيش العدو اإلسرائيلي ،وإن كان
ّ
من اجلنود ،مل خيوضوا اشتباكًا حقيقيًا منذ  14عامًا على األقل،
وجنراالتهم اليوم هم أبناء هزمية حرب متوز  2006وجلنة «فينوغراد»
الشهرية .حترير السلسلة الشرقية ،إعالن فجٍر جديد للمقاومة ،بني
عصرين من احلرب :عصر قتال إسرائيل يف لبنان وعصر قتال
إسرائيل يف فلسطني احملتلة.
ٍ
وصوت عميق ،يفرد القائد العسكري الرفيع
قد َت نْي،
بعينني ُم َّت َ
املستوى يف حزب اهلل ،أبو حسن (اسم مستعار) ،أمام «األخبار»،
استعادة لبعض جوانب وأسرار املعارك اليت خاضتها املقاومة إىل
ضد اجلماعات اإلرهابية ،منذ بدء
جانب اجليش السوري ولوحدها،
ّ
القتال يف حوض نهر العاصي وتل مندو يف  ،2013وحتى حترير
آخر ش ٍرب من سلسلة جبال القلمون والسلسلة الشرقية اللبنانية يف
آب  ،2017بعد مرور ثالث سنوات على هذا احلدث التأسيسي.
املقاوم
ودع فيها الضابط
سنوات مريرة ومضنية بالدم والدموعّ ،
ِ
قافلة من الشهداء ،من إخوته وزمالئه وأساتذته وتالميذه ،كان
ُيفِرج خالل املقابلة عن أمسائهم شهيدًا تلو اآلخر ،مع ّ
كل غيمة
ّ
من حريق سجائره ،ومع ّ
تطلب النصر فيها
مفصل يف معركة،
كل
ٍ
تقريب األجساد الفانية.
لكن ،كان للجلجلة مقصد ،وهو الدفاع عن سوريا ولبنان بكل
ّ
وغذتها
عسكرية فرضتها ظروف املعارك
القوة واإلرادة ،بتكتيكات
ّ
ّ
الفياضة بالشجاعة واإلميان.
والقلوب
العقول املشتعلة إبداعًا،
ّ
ومتقدم من العلوم العسكرية
حتولت التجربة إىل مستوى جديد
ّ
حتى ّ
ً
يؤهلها خلوض أعتى
معرفة ونضجًا،
أكسبت املقاومة
اهلجينة،
ّ
َ
عال،
وتسليح
كقوة «خاصة» بأكلمها ،ذات تدريب
احلروب،
ٍ
ّ
ٍ
وتفوقها.
قدراتها
إىل
حلفاؤها
ويأنس
أعداؤها،
يهابها
ّ

تل مندو البداية

من محص ،يبدأ القائد العسكري روايته ،وهو ُيَؤشر بيده حنو شاشة
على احلائط تعكس خارطة عسكرية« .من اختار محص لتنطلق احلرب
ذكي جدًا»ّ ،
يدل أبو حسن« :هي أكرب احملافظات ،وامتداد من
منها
ّ
شرق سوريا إىل غربها ،أي الوسط والقلب ،مع قيمة اسرتاتيجية
تصل الشمال بدمشق ،ومنها مع ريف دمشق ميكن حصار العاصمة
وعزهلا عن لبنان والساحل السوري .ويف ُبعدها اخلارجي تالصق
اإلرهابيون إىل البحر
لبنان واألردن والعراق ،ومن خالهلا يصل
ّ
واملتنوعة،
الواسعة
دميوغرافيتها
التصاهلا باحلدود اللبنانية .وفوق
ّ
ّ
(التياس)/
تضم محص أبرز املطارات العسكرية الشعرياتT4 /
واالسرتاتيجية للجيش
األساسية
تدمر /الضبعة ،وخمازن السالح
ّ
ّ

السوري».
أما القصري ،فهي عقدة العقد
ّ
لـ»مالصقتها احلدود اللبنانية
حتولت
ووادي خالد وأكروم،
ّ
يف  2013إىل قاعدة رئيسية
الستقبال املقاتلني األجانب،
وطبعًا نذكر زيارة أمحد األسري
ألن املطلوب كان تظهري
إليهاّ ،
هذا اجلانب .كانت القصري مركزًا
كبريًا للتدريب وجتميع وتوزيع
املقاتلني والسالح ،أي خلفية
ّ
لكل العمل العسكري
لوجستية
واألهم أنها ُأ ِع ّدت
للمعارضة،
ّ
لتكون القاعدة األساسية ملذهبة
تتزود
احلرب يف سوريا ،وكانت
ّ
من معابر التهريب املفتوحة من
احلدود اللبنانية».
ملاذا شعرت املقاومة باخلطر
خّ
التحرك؟ يقول
واتذت قرار
ّ
ّ
املسلحة
الضابط إن «اجملموعات
ّ
بالتشكل يف منطقة
اليت بدأت
تطورًا
أظهرت
العاصي
حوض
ّ

الهجوم على قارة شهدَ أوّل دمج للتشكيالت بني املقاومة والجيش السوري (هيثم املوسوي)

ّ
سكان
الفتًا ،ومارست يف  2011و 2012اعتداءات عديدة ضد
تقطنها غالبية لبنانية أيضًا .وحنن
احلوض ،وبعض هذه القرى
ُ
احلمام وصفصافة
أحدثنا وجودًا دفاعيًا صغريًا يف قرى مثل
ّ
واحلوش ملساعدة أهلها» .لكن كانت «السيطرة على تل مندو يف
تطور املشروع املعادي.
التحول وخطوة مهمة يف
آذار  2013نقطة
ّ
ّ
إذ يرتفع التل ذو احليثية التارخيية حواىل  70مرتًا عن حميطه
مقد ٍر بـ  450وعرض حواىل  250مرتًا،
طول
السهلي الشاسع ،مع
ٍ
ّ
ويؤمن
ما مينحه إشرافًا على كامل املنطقة احمليطة بـ 360درجة.
ّ
مع القصري إشرافًا على اخلطوط املفتوحة من البادية إىل الساحل،
ويسمى عسكريًا عارضًا
وعلى مساحات واسعة من حدود لبنان،
ّ
ّ
مؤشر اخلطر لدى
حساسًا مفتاحيًا للمنطقة» .سقوط تل مندو «أضاء
قيادة املقاومة ،فتم خّ
اتاذ القرار باالنتقال من الدفاع إىل اهلجوم،
ّ
مؤلفة حينها من فصائل ما سمُ ي باجليش
قوات العدو
وكانت ّ
احلر وكتائب الفاروق مع امتداداتها إىل محاه وحلب
السوري
ّ
املدعو موفق اجلربان،
واجلنوب ،وكان على رأس قيادة املدينة
ّ
ّ
امللقب بأبو السوس (انتقل إىل تنظيم داعش الحقًا)».
خاصة قاتلت
عملية حترير تل مندو ،هي «عمل هجومي ذو طبيعة
ّ
فيه تشكيالت املشاة ،مع تشكيالت قليلة من الدعم الناري،
وكان القتال أفرادًا مقابل أفراد» .الصعوبة يف هذه العملية،
ّ
ّ
متفر َعني عن نهر العاصي،
مسط َحني من املاء
يتوسط
التل
أن
ّ
ّ
ّ
ّ
أي قوة
يشكل مانعًا
أقل عرض بـ  24مرتًا ،ما
ويقدر
ّ
لتحرك ّ
ّ
عسكرية باتجّ اهه» .ومنذ اللحظة اليت خّ
اتدت فيها املقاومة قرار
استعادته« ،قمنا مبحاولتني ،يف األوىل غرق شاب واستشهد،
أما يف الثانية فلم يسقط أي شهيد .العقبة اليت واجهناها أن
فجروا اجلسر الرابط بني التل وال ّرب ،واستعملنا جسورًا
املسلحني ّ
متحركة للجيش السوري لكن مل تكن كافية .وهنا دخل اإلبداع عرب
ّ
تصنيع جسور عائمة لتحمل املقاتلني واستخدام آليات صغرية لنقل
الذخائر واألعتدة».
ّ
ّ
التل ،استفاد
التسلل والسيطرة على
ويتابع أبو حسن أنه «بعد
ّ
إمكانياتنا احملدودة كتشكيالت صغرية ومن قرار
املسلحون من
ّ
ّ
ّ
التوسع
التل فقط وعدم
متخذ يف قيادة املقاومة بالسيطرة على
ّ
فزج حبواىل  400مسلح بهجوم مضاد .لكن هذا اهلجوم كانت
حولهّ ،
ّ
التقدم بثمانية أنساق
مسلحًا حاولوا
كلفته عالية عليهمُ :ق ِتل 50
ّ
هجومية بقيادة أبو أمحد عماد مجعة الذي ألقى اجليش اللبناني
القبض عليه الحقًا وإثر ذلك حصلت معركة عرسال .صحيح أنه
ّ
لكن الثمن الذي
التل،
سقط لنا  8شهداء يف معركة الدفاع عن
ّ
ّ
املسلحون كان مرتفعًا مع خسارتهم أبرز قادة العمل اهلجومي
دفعه
بااللتحام والقتال املباشر مع مقاتلي املقاومة».
ّ
املسلحون بالسيطرة على مطار الضبعة،
رد
ومع استعادة تل مندوّ ،
«ما يعين سيطرتهم على غالبية منطقة مشال وغرب النهر ،ومن
حبرية قطينة إىل محص .وهنا خُّ
بعملية هجومية للدفاع عن
اتذ قرار
ّ
ّ
التل من خارجه ،بتشكيل يوازي  3سرايا قتال على  3حماور .وصار
يتوسع شيئًا فشيئًا حتى خُّ
اتذ قرار حترير كامل منطقة غرب
اهلجوم
ّ
النهر ،واالستعداد لالنتقال إىل شرقه ،وهكذا كان».

من شرق العاصي إىل القصري

لعملية شرق النهر حبسب أبو حسن ،كانت «محاية
الغاية الرئيسية
ّ
بلدة ربلة ،وإجياد موطئ قدم باجتاه منطقة القصري ،عرب حترير
والزراعة والعاطفية والعبودية .والغاية
وحتصني قرى جوسيه
ّ
الثانية هي قطع خطوط اإلمداد من املعابر اليت تصل القصري
متر حكمًا من منطقة جوسيه وقراها ،وبهذه العملية
بعرسال ،واليت ّ
مربعًا ،سقطت
ّ
متت السيطرة على  22قرية مبساحة حواىل  130كلم ّ

مجيعها بـ 48ساعة من اهلجوم».
ّ
ويعلق الضابط على هذه املعركة ،شارحًا خلفيتها العسكرية،
والتجربة اجلديدة اليت خاضتها املقاومة« ،استفدنا بأقصى
ّ
عدة حماور
كن من جمموعة األسلحة اجلديدة ،وعملنا على
ٍ
شكل مُم ٍ
وبعدة أساليب ومناورات ،وهذا ما حيتاج إىل الكثري من الضبط
تعدد أنواع املناورات :مناورة جبهوية/
والسيطرة والتنسيق .يعين ّ
مناورات اخرتاقية /مناورات التفافية /مناورات إحاطة ،كان لدينا
املدرعات .بدأت
قتال باملشاة ،وكذلك بدأنا االستفادة من وجود
ّ
املعركة مع صالة الظهر وانتهت عند صالة املغرب ،يف أحد أيام
نيسان .»2013

تحرير القصري بداية سقوط املشروع

أن «قيادة
خالل احلديث عن حترير القصري ،يكشف أبو حسن ّ
املقاومة كان لديها فكرة عن القيمة االسرتاتيجية للقصري،
لكن خالل املعارك اكتشف اإلخوان حجم هذه القيمة اليت تدفع
باراك أوباما (الرئيس األمريكي السابق لالتصال مبيشال سليمان
(الرئيس اللبناني السابق)! وتستنفر كل الشخصيات األخرى من
رجب أردوغان ومحد بن جاسم والقرضاوي إىل وليد جنبالط».
جيزم القائد أن عملية اهلجوم على القصري مل تبدأ قبل أن ّ
تأكد قادة
العمليات من خروج املدنيني منها .يف بداية املعركة ،كان «هناك
حمظور مينعنا من االستفادة من سالح الطريان ،فالسؤال هو هل
وتأجلت العملية
يوجد مدنيون ،أم ال يوجد؟ وهذا النقاش أخذ وقتًا
ّ
يومني ،وقام الطريان السوري برمي املناشري اليت تطلب مغادرة
َ
أبلغنا السوريون بأن
املدنيني ،ومل يتم العمل اهلجومي إلاّ بعد أن
الناس خرجوا عرب املعابر».
عسكريًا ،تبلغ مساحة القصري حواىل  15كلم مربعًا ،وكان يف داخلها
وتتعرض هلجمات
بضعة مواقع للجيش السوري معزولة أو حماصرة
ّ
انتحارية يومية ،من ِقبل «كتائب الفاروق» وتشكيالت جديدة من
مسي بـ»مغاوير بابا عمرو» ،اخلارجني من احلي
«جبهة النصرة» وما
ّ
احلمصي بعد استعادة اجليش السوري السيطرة عليه.
ّ
املسلحني يف القصري ،وعبد
يقول القائد امليداني إنه «قاتلنا آالف
اجلبار العقيدي (قائد اجليش احلر) قال بعد هزميتهم إنهم سحبوا
 10آالف مقاتل ،حنن نعتقد أننا قاتلنا  6آالف مقاتل يف معركة
أو ً
ْ
فأدخلنا التشكيالت
ال من وجود نقاط للجيش
طاحنة .استفدنا ّ
ُ
سرية ،وعند بدء اهلجوم فتحت حماور اخرتاقية منها يف
إليها بصورة
ّ
وسط املدينة ،وهامجنا حنن من  8حماور بهجوم رئيسي من اجلنوب
باجتاه الشمال ،مستخدمني املناورات االلتفافية ،واإل¥حاطة لتأمني
احمليط .ومع بدء املعركة سيطرنا يف اليوم األول على  %45من
املرة األوىل اليت
بشرية عالية علينا .هذه كانت
املدينة مع كلفة
ّ
ّ
تستخدم فيها املقاومة هذا النوع من القتال يف املدن».
وخيتصر القائد العسكري مراحل العمل يف املدينة بأربع :مرحلة
ّ
«خط
اهلجوم الواسع (السيطرة على حواىل  ،)% 45السيطرة على
ّ
ملبان
يتم القيام بعمليات قضم
ٍ
السكة» ،مرحلة القضم حيث كان ّ
ّ
معقدة جدًا ملهامجة كلّ
أو بيوت بدل اهلجومات الواسعة بـ»عمليات
مستمرة لعمليات هجومية
مبنى على حدة ،وخالهلا تكون التحضريات
ّ
«العملية اهلجومية النهائية
أما املرحلة الرابعة فهي
واسعة»ّ .
ّ
للسيطرة على هدف واحد وهو القصر البلدي يف املدينة ،الذي
سقط مبجرد سيطرتنا عليه .وهذا األمر حاولنا فعله يف اليوم األول
ّ
معقدة أيضًا وكانت واحدة من املناورات
من اهلجوم بعملية اخرتاق
الناجحة نسبيًا .جنحنا يف الوصول إىل قرب املبنى لكن مل نستطع
التثبيت ،إىل أن أجنزنا ذلك يف اهلجوم األخري».

يتبع يف العدد املقبل
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اسـرتاليات

أعلن عن رصد مليار دوالر لصناعة الدفاع للحفاظ على  4000وظيفة الربملان الفيدرالي يقر متديد برناجمي االعانات جوب
رئيس الوزراء يعرب عن قلقه بشأن كيرب وجوب سيكر لستة أشهر اخرى مع خفض مبالغ االعانة

متديد حالة الطوارئ يف فيكتوريا

أقر الربملان الفيدرالي يف
وقت متأخر من ليل االربعاء
املاضي ،متديد برناجمي إعانات
أجور جوب كيرب وجوب سيكر
ملة ستة أشهر أضافية حتى
آذار مارس من العام املقبل.
وسيتم تقليص املدفوعات
مستويني
إىل
وتقسيمها
اعتبارا من أيلول سبتمرب حيث
ً
سينخفض مبلغ االعانة ضمن
جوب كيرب من  1500دوالر
يف أسبوعني إىل  1200دوالر
للمستفيدين من الربنامج اذا
كانوا من ذوي الدوام الكامل
واىل  750دوالر اذا كانوا من
ذوي الدوام اجلزئي.
وقد دعم حزب العمال التشريع،
على الرغم من الدعوات إىل
ابقاء مبلغ دفعات دون تغيري

جوب كيرب عند  1500دوالر
كل أسبوعني ملدة ستة أشهر
أخرى.
كما مت ختفيض مبلغ االعانات
خلطة جوب سيكر بقيمة 300
دوالر كل أسبوعني أعتبارا من
أيلول.

كما مت مشول تزمانيا مع والية
فيكتوريا باعتبارها الواليات
الوحيدة اليت حتصل على
مبلغ  1500دوالر للطوارئ
ملرة واحدة ،ألولئك الذين
ُأجربوا على عزل أنفسهم خالل
الوباء.

احلكومة متنع بيع شركة ألبان أسرتالية إىل الصني
بقيمة  600مليون دوالر

رئيس الوزراء سكوت موريسون
أعرب رئيس الوزراء سكوت
موريسون ،عرب اهلاتف ،عن
قلقه لرئيس والية فيكتوريا
دانيال أندروز بعد أن أعلن
األخري عن خطط لتمديد حالة
الطوارئ يف الوالية.
فقد أثار رئيس الوزراء سكوت
موريسون خماوف بشأن متديد
حالة الطوارئ يف فيكتوريا
شهرا أخرى.
ملدة 12
ً
وكان قد أعلن رئيس والية
فيكتوريا دانيال أندروز ،يوم
االثنني املاضي ،أن حكومته
ستسعى لتغيري القوانني ملنح
كبري مسؤولي الصحة سلطات
خاصة لفرض قيود ملدة عام
آخر.
ومتحدثا يوم األربعاء املاضي،
كشف السيد موريسون أنه أثار
خماوف بشأن هذا التمديد.
وقال« :لقد فعلت ذلك بشكل
مباشر ،وأعلم أن اآلخرين
قد فعلوا ذلك  ،وأعلم أن
شخصيات أخرى من حزب
العمال فعلت ذلك ،وأعتقد أن
من املهم تبديد أي حالة من
عدم اليقني واحلصول على
وضوح بشأن هذه املسألة».
واضاف يقول «أعتقد أن
املواطنني قلقون من أن
عمليات اإلغالق ستمتد ملدة
شهرا أخرى ،وتلقينا العديد
12
ً
من املكاملات عرب مكاتب يف
مجيع أحناء فيكتوريا ،مبا يف
ذلك مكاتيب».
وتابع قائال «ال أعتقد أن
هذا ما يقرتحه رئيس الوالية
على اإلطالق ،ولكن يف هذه
األوقات علينا أن نكون حذرين
للغاية بشأن اإلعالنات اليت
يتم إصدارها».
كما انتقد السيد موريسون
أنطوني
املعارضة
زعيم
ألبانيزي ،متهمًا إياه بـ «النقطة
العمياء» بشأن فريوس كورونا
يف فيكتوريا.
وأعلن انه «ال ميكننا جتاهل
حقيقة ما حدث يف فيكتوريا

وال أعتقد أن رئيس الوالية
يتجاهل ذلك».
وقال «حيثما توجد مسائل
حتتاج إىل أن تثار ،أنا بالطبع
أثريها معه ،وقد فعلت ذلك
باستمرار ويتم ذلك بروح
الشراكة.
واستطرد يقول «أنا ال أسعى
هنا للدخول يف لعبة إلقاء
اللوم».
وزادت املعارضة ضغوطها
على احلكومة الفيدرالية بشأن
تعاملها مع أزمة رعاية املسنني
يف فيكتوريا ،مما أدى إىل
ورود تقارير عن تدهور العالقة
موريسون
السيدين
بني
وأندروز.
كما أشاد السيد موريسون
بتعيني احلكومة الربيطانية
رئيس الوزراء السابق طوني
رئيسا جمللس التجارة
أبوت
ً
الربيطاني.
ووصف السيد موريسون هذا
التعيني بأنه« :توظيف جيد».
وزار السيد موريسون مركز
بيانات يف كانبريا صباح
األربعاء املاضي ،ترافقه وزيرة
الدفاع ليندا رينولدز ووزيرة
صناعة الدفاع ميليسا برايس،
حيث اعلن عن تفديم احلكومة
مليار دوالر إلنفاقها الدفاعي
إلبقاء الشركات واملوظفني يف
العمل.
وقال «هذا سيبقي الناس يف
الوظائف 4000 ..وظيفة ،ومليار
دوالر من النفقات اآلجلة».
ومن املتوقع أن تؤدي هذه
اخلطوة إىل زيادة عدد جنود
االحتياط الذين سيتم منحهم
املزيد من الساعات.
وسريكز برنامج أعمال العقارات
الوطنية البالغ  300مليون دوالر
ً
أيضا على املناطق اإلقليمية مبا
يف ذلك Jervis Bay & Eden
و  RAAF Bases East Saleو
 Pearceو  Waggaو Amberley
و Albury Wodonga Military
 Areaو .Blamey Barracks

كما سيتم إعطاء األولوية
للمشاريع اليت ستطور القدرة
الدفاعية ،وتستهدف قطاعات
التصنيع والبناء والتكنولوجيا
الرئيسية.
ً
أيضا أن عمال
وأعلنت احلكومة
تزمانيا سيكونون مؤهلني اآلن
للحصول على  1500دوالر
من مدفوعات إجازة الكوارث
الوبائية ،إذا مل يتمكنوا من
العمل ألنهم حباجة إىل عزل
أنفسهم أو حجر صحي.
وسيتم تأجيل دفعة املبلغ
اإلمجالي إىل  22آب ،وفيكتوريا
هي الوالية الوحيدة األخرى اليت
تتلقى الدفع.
ومت اإلبالغ عن آخر حالة نشطة
يف تزمانيا يف  13آب ،مما أدى
إىل توضيح أهلية الواليات
لتلقي الدفع.
وأعلن السيد موريسون عن
تقديم «دفعة الكارثة» لسكان
والية فيكتوريا املؤهلني.
وعندما سئل عما إذا كان
سيتيح الدفع للواليات اليت
ليست يف أزمة مثل فيكتوريا
 ،قال« :ال ،هذه دفعة كارثة.
لذا ،إذا كانت هناك والية
أخرى يف وضع كارثي  ..ال
قدر اهلل ذلك  ..باحلجم الذي
نراه يف فيكتوريا ،فسيتم
ادخاهلا يف مدفوعات كوارث
من هذا النوع ،وهي إجازة
وبائية» ،قائال «إذا أرادت
واليات أو مقاطعات أخرى
الدخول يف ترتيب مماثل،
ً
عرضا لتلك الواليات
فسأقدم
واملقاطعات إذا كانت ترغب
بفعل ذلك».
خالل مقابلة يف  7آب ،قال
السيد موريسون« :لقد كتبت
إىل مجيع الواليات واملقاطعات
اليت تقدم هذا العرض ،ومل
تشر أي منها إىل الرغبة
يف قبول ذلك .وسيدعم
الكومنولث قرارات مفوضية
العمل العادل ،ألنها أصدرت
تلك األوامر».

أعلنت شركة ليون لأللبان
واملشروبات عن إيقاف صفقة
بيع خطوط إنتاجها اخلاصة
بتصنيع األلبان واملشروبات
لصاحل شركة تشاينا مينغنيو
لأللبان ،بسبب عدم احلصول
على موافقة اجلهات التنظيمية
األسرتالية.
وألغيت الصفقة اليت وصلت
قيمتها إىل  600مليون دوالر
لبيع الشركة اليت تنتج حليب
 Puraوالقهوة املثلجة  Dareو
 Yoplait Yoghurtاألسرتالي
إىل شركة صينية ،بعد أن
رأى وزير اخلزانة جوش
فرايدنربغ أن البيع «يتعارض
مع املصلحة الوطنية».
وتلقيبا على القرار ،قالت
شركة كريين اليابانية املالكة
لشركة ليون األسرتالية يف
بيان اليوم «نشعر خبيبة أمل
من هذه النتيجة وسننظر اآلن
إىل خيارات مستقبلية فيما
يتعلق بأعمال & Lion Dairy
.»Drinks
َ
وأضاف البيان «تشري ليون
إىل أن شركة تشاينا مينغنيو
كانت
لأللبان
احملدودة
بانتظار نتائج مراجعة جملس
مراجعة االستثمار األجنيب
لشرائها املقرتح لشركة ليون
لأللبان واملشروبات».
ومتتلك شركة األغذية الصينية
 COFCOاململوكة للحكومة
الصينية حوالي  16باملئة من
األسهم يف  Mengniuاملدرجة
يف بورصة هونغ كونغ.
وفرضت بكني عقوبات جتارية
على العديد من املصدرين
األسرتاليني ،يف حني شن
عدد من النواب الفيدراليني
وأعضاء جملس الشيوخ محلة
ضد هذه الصفقة ،حمذرين
من أنها قد تؤدي إىل نقص
يف إمدادات احلليب احمللية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال
ريفيو» األسرتالية األسبوع
املاضي أن احلكومة الفيدرالية
قررت منع عملية البيع.
من جهته ،قال فرايدنربغ

يف بيان إنه مت إبالغه بأن
الشركتني قد «اتفقتا بشكل
متبادل على عدم املضي
قدما يف عملية البيع».
وأضاف «جاء هذا بعد
إبالغ وجهة نظري املبدئية
لشركة مينغنيو لأللبان بأن
االستحواذ املقرتح سيتعارض
مع املصلحة الوطنية».

اجلدير بالذكر أن مفوضية
محاية املستهلك واملنافسة
األسرتالية  ACCCقد وافقت
على بيع شركة ليون يف
فرباير ،بعد النظر يف التأثري
احملتمل على املنافسة يف
السوق األسرتالي.
املصدرSBS :

نتائج التجارب تظهر أن لقاح جامعة
كوينزالند ضد كورونا «آمن وفعّال»

أعلن باحثون من جامعة
كوينزالند إن مجيع النتائج
حتى اآلن تظهر أن لقاح
فريوس كورونا األسرتالي
آمن و «من املرجح أن يوفر
احلماية» ضد .COVID-19
وكشف العلماء من اجلامعة
عن معلومات حول جتارب
اللقاح ما قبل السريرية واليت
اظهرت أن اللقاح حيفز جهاز
املناعة للحماية من املرض.
وخالل التجربة ،أعطى فريق
جامعة كوينزالند جرعات من
لقاحهم لفريان اهلامسرت ثم
عرضها لفريوس كورونا
ّ
الختبار ما إذا كان الدواء
قد أثار االستجابة املناعية
املطلوبة.
قال كيث تشابيل من كلية
الكيمياء جبامعة كوينزالند
إن هذه كانت جمرد «خطوة
واحدة يف العملية».
وأضاف أنه« :بعد جرعة
واحدة ،مت رؤية مستوى
محاية جيد ً
حقا ضد الفريوس
يف الرئة».
وأشار اىل ان «ما يقرب
من نصف احليوانات مل يتم
فريوسات
أي
اكتشاف
على اإلطالق يف الرئتني
والنصف اآلخر لديه مستويات
منخفضة».
ً
ً
ملحوظا يف
اخنفاضا
«لقد رأينا
شدة املرض يف اهلامسرت».
وقال الدكتور تشابيل إن

اللقاح من املرجح أن يوفر
احلماية ضد كل من الفريوس
وأعراض املرضً ،
وفقا لبيانات
التجارب قبل السريرية.
وقال «احلماية اليت رأيناها
بعد جرعة واحدة كانت أفضل
مما كنا نتوقع».
«يبدو أن جرعتني تقومان
بعمل رائع يف احلماية ضد
تكاثر الفريوس واملرض».
وقال زميله تريفور مونرو إن
اجلرعة املزدوجة تتماشى مع
توقعات لقاح فعال.
وقال« :كل ما رأيناه حتى
اآلن مينحنا ثقة مستمرة
ملواصلة التجارب».
وأضاف أنه «ال خماوف
تتعلق بالسالمة» يف التجارب
البشرية.
وقد مت إجراء هذه االختبارات
على اهلامسرت ،لكن لقاح
جامعة كوينزالند هو بالفعل
يف املرحلة األوىل من التجارب
البشرية.
وقال الدكتور تشابيل إن
التجربة تسري على ما يرام
ومل تكن هناك «خماوف
تتعلق بالسالمة على اإلطالق
حيث تناول مجيع املشاركني
جرعات حتى اآلن».
ُ
وأجريت التجربة حتى اآلن على
شخصا ،مع إعطاء آخر 20
120
ً
شخصا جرعة هذا األسبوع.
ً
املصدر /أس بي اس
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مـقاالت وتـحقيقات

سالمة يستعيد صورته :تاجر األدوات املالية
محمد وهبة

من بعيد ،وعرب وسيلة إعالمية سعودية تصدر
باللغة الفرنسية ،حياول حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة تلميع صورته عرب تذكري الناس بقدرته
على بيعهم األوهام واألقاويل والتناقضات.
باختصار ،يعود سالمة إىل صورته األصلية كتاجر
يف األدوات املالية يدير مصرفًا مركزيًا.
جاءت مقابلة سالمة مع موقع «أرب نيوز»
السعودي الصادر بنسخته الفرنسية ،كمحاولة
لتلميع صورة الرجل الذي تدور حوله شكوك
وشبهات متصلة بانهيار النموذج االقتصادي يف
لبنان .إنها صورة التناقضات املبنية على أقاويل
جتتزئ من القوانني ما يتناسب مع اجتاهاتها.
كيف يقول سالمة إن الودائع موجودة يف الوقت
يقر فيه بأن خسائر مصرف لبنان بلغت 81
الذي ّ
مليار دوالر .فمهما كانت أسباب اخلسارة ،هناك
نتيجة واحدة :األموال مل تعد موجودة .سالمة لديه
رأي معاكس .هو نفسه ي ّربر إقراض الدولة طوال
سنوات وجوده كحاكم ملصرف لبنان مبادة يف
قانون النقد والتسليف تشري إىل «االستثناء»
حتدد
ويغفل قيود االستثناء واملادة اليت
ّ
يتحدث عن الشفافية يف
«القاعدة» .هو نفسه
ّ
معرض تكليف شركتني بتدقيق حسابات مصرف
ملدة  27عامًا حتى أصبح معهما كاإلخوة
لبنان ّ
ورمبا أكثر .هو مستعد لدفع  4،6مليارات دوالر لسداد ديون
اليوروبوندز ،لكنه ليس مستعدًا لدعم السلع الغذائية للناس يف
أزمة قاتلة .هذه هي صورة تاجر األدوات املالية.
فرغم كل املالحظات اليت تدور حول تقارير مدققي احلسابات يف
يتمسك سالمة
بيانات مصرف لبنان املالية وسقوط صدقيتها،
ّ
بأن العمليات اليت تنفذها شركتا «ديلويت اند تاتش» و»ارنست
اند يونغ» منذ  1993هي شفافة وكافية ،بعد إرساهلا نتائجها إىل
يبدد الشكوك .طبعًا،
صندوق النقد الدولي ،لتكون تدقيقًا دوليًا ّ
التطرق إىل الرأس السليب للمدققني عن
مل يرغب سالمة يف
ّ
بيانات عام  2018اليت صدرت متأخرة سنة ونصف بسبب إخفاق
ّ
والتأكد من العمليات اليت
املدققني يف االطالع على احلسابات
أبرزها.
ّ
يتذكر فجأة املادة  91من
وكي ي ّربر سالمة مواصلة إقراض الدولة،
قانون النقد والتسليف اليت ُ
«تلزم مصرف لبنان بتمويل احلكومة
أقرها
اليت
«املوازنات
يف
أنه
إىل
عندما تطلب ذلك» ،ثم يشري
ّ
جملس النوابُ ،طلب ّ
منا إقراض  6مليارات دوالر باللرية اللبنانية
بفائدة ّ
أقل بنسبة  1%من معدالت الفائدة احلالية ،ويف  2019صدر
قانون آخر يطالب مصرف لبنان بإقراض  3،5مليارات دوالر باللرية
وبفائدة  ،1%ويف موازنة  2020طالبونا بسداد  3مليارات دوالر».
إذًا ،هي مسألة قانونيةّ .
لعل سالمة تغافل أو غفل عن املادة 90
تنص على اآلتي« :باستثناء تسهيالت الصندوق املنصوص
اليت
ّ
عليها باملادتني  88و 89فاملبدأ أن ال مينح املصرف املركزي قروضًا
املقيد
للقطاع العام» .أما املادة  ،91فهي تشري إىل االستثناء
ّ
تنص على اآلتي« :إال أنه ،يف ظروف استثنائية اخلطورة،
كونها
ّ
أو يف حاالت الضرورة القصوى ،إذا ما ارتأت احلكومة االستقراض
من املصرف املركزي ،حتيط حاكم املصرف علمًا بذلك .يدرس
املصرف مع احلكومة امكانية استبدال مساعدته بوسائل أخرى،
كإصدار قرض داخلي ،أو عقد قرض خارجي ،أو إجراء توفريات
يف بعض بنود النفقات االخرى ،أو اجياد موارد ضرائب جديدة...
وفقط يف احلالة اليت يثبت فيها أنه ال يوجد أي حل آخر ،وإذا ما
أصرت احلكومة ،مع ذلك ،على طلبها ،ميكن املصرف املركزي أن
ّ
مينح القرض املطلوب.»...
تطبق إال يف ظروف استثنائية اخلطورة أو
عمليًا ،إن املادة  91ال
ّ
ضرورة قصوى ،فما هي هذه احلاالت اليت فرضت على سالمة
إقراض احلكومة أكثر من  20سنة؟ علمًا بأن قوانني املوازنة ،أو
القوانني اخلاصة اليت صدرت يف  2018و 2019و 2020ال تفرض
على مصرف لبنان أي خطوة إلقراض احلكومة ،بل هي عبارة عن
إجازة من جملس النواب للحكومة بإصدار سندات خزينة بالعمالت
األجنبية ،أي إن جملس النواب يعطي موافقته املسبقة للحكومة
باالقرتاض بالعمالت األجنبية .يف غالبية األحيان كان االقرتاض
يتم من السوق مباشرة وليس من مصرف لبنان .مل جيربه أحد على
متويل اخلزينة كما يزعم.
يبين سالمة سندًا قانونيًا يف غري ّ
حمله لي ّربر أيضًا اهلندسات املالية
قائ ًال« :عندما تنظر إىل العمليات اليت ُن ّفذت بني مصرف لبنان
واملصارف ،واألرقام بني  2017وحزيران  2020ترى أن البنك
املركزي أصدر سيولة بالعملة األجنبية للسوق للمصارف ،وقام
بتحصيل العمالت من املصارف .ستندهش عندما جتد أننا ضخينا
عملة أكثر بكثري مما أخرجناه 11.5 :مليار».
ّ
ضخ مصرف لبنان  11،5مليار دوالر
أفعال تستحق التصفيق!
بأي عملة؟ طبعًا باللرية .بالفعل لقد ُ
ض ّخت هذه األموال مقابل
الدوالرات اليت أودعتها املصارف لدى مصرف لبنان بتشجيع من

لبنان يف مق ّدمة الدول اليت تشهد
تضاعفاً لعدد الوفيات:

األسوأ ينتظرنا مطلع الشتاء
هديل فرفور

تصوير هيثم املوسوي

هذا األخري ،رغم علمه بأنها أموال املودعني .لكن ما هو مصدر هذه
األموال؟ مل يعرتف سالمةّ .
لعله خائف من اإلقرار بأنها أموال مل
تكن موجودة بل طبعها .أي إنها أموال عامة.
الناس يشكون من هريكات بحكم الواقع وسالمة يفسّرها بوصفها عالقة
«يحدّدها السوق والزبون»
سالمة تراجع يف املقابلة عن الغرور بأنه رمز استقرار اللرية ،مشريًا
إىل أن تطميناته كانت تشمل استقرار النقد ومل تكن تشمل املالية
العامة .هذا اإلحياء بأنه مل يكن يعلم ،أو يدرك ،ما كان حيصل،
احلد األدنى .إال أنه ال يكتفي بذلك ،بل يلقي
جيعله راسبًا يف
ّ
بالالئمة على «الصدمات املتتالية» اليت ضغطت على املصارف
وخلقت حالة ذعر بني املودعني ،مبا يف ذلك إغالق املصارف ملدة
فتحول االقتصاد اللبناني إىل «اقتصاد
شهر أثناء بدء االحتجاجات،
ّ
نقدي» وفقد الناس الثقة بالنظام .كذلك يلوم سالمة احلكومة على
ّ
ختلفها عن سداد اليوروبوندز «كنت شخصيًا ضدها ،وعبرّ ت عنها
رمسيًا» .كان سالمة على استعداد لدفع  4689مليون دوالر من
أصل وفوائد سندات اليوروبوندز ،لكنه اليوم ّ
حيذر من استنفاد
االحتياطيات بالعمالت األجنبية إىل حدود االحتياطيات االلزامية.
قصة أخرى ،إذ إنه يف القسم السادس من قانون
وهلذه األخرية ّ
النقد والتسليف ،وحتت عنوان «العمل يف التأثري على السيولة
خولته املادة  76يف إطار «اإلبقاء
املصرفية وعلى حجم التسليف»ّ ،
على االنسجام بني السيولة املصرفية وحجم التسليف وبني مهمته
العامة ...إلزام املصارف بأن تودع لديه أموا ً
ال (احتياطي أدنى)
حتى نسبة معينة من التزاماتها النامجة عن الودائع» .لكنه ها هو
املس باالحتياطيات االلزامية ،بينما
يتذرع بأن القانون مينعه
اليوم
ّ
ّ
هو قد خلق كتلة نقدية باللرية تفوق  17ألف مليار لرية خالل بضعة
أشهر ،مفلتًا تضخم سعر الصرف ليصل إىل  10آالف لرية يف
السوق املوازية.

يف غالبية األحيان كان االقرتاض يجري من السوق مباشرة ،ولم
يُجرب أحد سالمة على تمويل الخزينة كما يزعم

يقر بأن قيمة اخلسائر يف ميزانيته تبلغ 81
ورغم أن سالمة
ّ
مليار دوالر ،إال أنه يرفض اعتبار هذه اخلسائر عائدة ألموال
املودعني اليت شجع املصارف على إيداعها لديه .ال يزال يعترب
أن «النظام قائم» وأن «أموال املودعني موجودة» .تناقض هائل
قص الشعر حبكم
يف مقابلة واحدة! أما عن شكاوى بالناس بشأن
ّ
فريد سالمة بأن «السوق هو من يقرر ذلك ،والزبون.
الواقع،
ّ
ال يوجد قانون يأخذ املال من الناس ،الفرق حاسم .من املؤكد
أن هناك أسعارًا خمتلفة للدوالر ،لكن السعر الرمسي وكذلك
السعر املفروض على الواردات وسعر السوق السوداء خيتلف،
ألننا أصبحنا اقتصادًا نقديًا .مع كل هذه األحداث ،هناك ضغط
معني .»...ما الذي يفرتض أن يفهمه املودعون من كالم سالمة؟
يتفرج؟ أليس هو املسؤول عن
يقص ودائعهم وهو
هل السوق
ّ
ّ
متعددة
سعر الصرف والسياسات النقدية اليت خلقت أسعار صرف
ّ
موثقة بتعاميم صادرة وموقعة منه وحده يف ظل غياب اجمللس
املركزي؟ أليس هو املسؤول عن سالمة النظام املصريف؟
ال يألو سالمة جهدًا للمواربة .بل يلصق تهمة إنشاء صندوق جلمع
عقارات الدولة واستخدامها كضمانة لقروض املركزي للدولة،
بوزير املال غازي وزني ،متناسيًا أن هذا االقرتاح ورد يف خطة
ّ
وتبناه هو شخصيًا.
املصارف
ينفك ّ
ّ
يذكرنا بأنه بريء
املرة ،كما غريه سابقًا ،ال
كالم سالمة هذه ّ
مهام
جمرد تاجر أدوات مالية ميارس
وقديس ،بينما الواقع أنه
ّ
ّ
ّ
كحاكم مصرف مركزي يف بلد يتآكله الفساد.

استنادًا إىل معدل تضاعف أعداد الوفيات من جراء فريوس
يتصدر لبنان الئحة من الدول يف معدل تضاعف
كورونا،
ّ
أرقام الضحايا الذين حيصدهم الوباء كل عشرين يومًا .يعين
ذلك أن عدد الضحايا يوميًا قد يصل اىل حنو  24حبلول
منتصف الشهر املقبل .األنباء السيئة تتزامن مع معطيات أكثر
سوءًا تفيد بأننا ال نزال يف ذروة املوجة األوىل ،وسندخل
املوجة الثانية مع نهاية اخلريف.
رغم إعالن وزارة الصحة ،الثالثاء املاضي ،تسجيل  12وفاة
معدل للوفيات يف يوم واحد،
خالل  24ساعة ،وهو أعلى
ّ
يتعزز التوجه حنو إنهاء اإلغالق اجلزئي الذي بدأ يوم اجلمعة
ّ
الفائت نهاية هذا األسبوع بد ً
ال من السابع من أيلول ُ
املقبل
كما كان مقررًا .ويعود ذلك اىل ضغوط مُيارسها أصحاب
املطاعم واملقاهي واملنتجعات السياحية وعدد من أصحاب
املصاحل اخلاصة ،يف ّ
ظل أزمة اقتصادية ُتطبق على خمتلف
القطاعات.
إلاّ أن تقصري مدة اإلغالق يبقى رهن اخلطة الوقائية املتكاملة
اليت ستقدمها القطاعات االقتصادية إىل جلنة متابعة التدابري
واإلجراءات الوقائية لفريوس كورونا .رغم ذلك ،يواصل
التمرد على اإلغالق ،ما دفع وزارة
الكثري من أصحاب املصاحل
ّ
الداخلية والبلديات إىل إصدار بيان،الثالثاء املاضي ،أكدت
فيه أنها «لن تتهاون يف تطبيق ما تنص عليه القوانني
ّ
يتعلق بالسالمة العامة
حبق املخالفني ( )...خصوصًا أن األمر
يف ظل التزايد اخلطري ألرقام اإلصابات بالوباء ويف أعداد
الوفيات ،والتحذيرات من عدم توفر أسرة يف غرف العناية
الفائقة».
ومع إعالن وزارة الصحة  532إصابة جديدة (ُ 525مقيمًا وسبعة
وافدين) يتوقع أن ُتالمس أعداد ُ
املصابني الفعليني ،اليوم،
العشرة آالف كما كان متوقعًا منذ نهاية األسبوع املاضي،
فيما ارتفع إمجالي ضحايا الوباء إىل  .138ووصل عدد احلاالت
احلرجة ،حتى ليل الثالثاء املاضي ،إىل  .75ويتوقع تزايد
أعداد هؤالء تزامنًا مع استمرار تسجيل إصابات مئوية يوميًا.
ويعود ارتفاع أعداد الوفيات ،بالدرجة األوىل ،إىل ازدياد
أعداد ُ
املصابني ،حبسب مستشار وزير الصحة الدكتور إدمون
عبود ،مشريًا إىل أن غالبية املتوفني أمس يتجاوزون السبعني،
وأكثرهم يعانون من أمراض مستعصية أو مزمنة ،لكنهم
«يعدون ضحايا للوباء ،ولواله لكانوا عاشوا فرتة أطول».
ّ
األخطر هو ما ورد يف تقرير غرفة العمليات الوطنية إلدارة
الكوارث جلهة تصدر لبنان الئحة تضاعف عدد حاالت الوفاة
(تتضاعف أرقام الضحايا كل عشرين يومًا ،ما يعين احتمال
متفوقًا
أن تسجل بعد عشرين يومًا  24وفاة خالل يوم واحد)،
ّ
بذلك على كل من العراق (تتضاعف أرقام الوفيات كل 42
يومًا) ،والسعودية ( 51يومًا) ،وروسيا ( 63يومًا) ،والواليات
املتحدة ( 100يوم) ،وتركيا ( 117يومًا) والصني (184
يومًا) !...وحبسب التقرير ،فإن حنو  16%من الضحايا تراوح
أعمارهم بني  60و 69عامًا ،وحنو  18%بني  50و 59عامًا ،فيما
تتجاوز نسبة وفيات الذين يتخطون السبعني عامًا .56%
عدد من أجهزة التنفس املتوافرة غري قادر على العمل!
هذه األرقام الصادمة تتزامن مع معطيات ُتفيد بأن واقعًا أسوأ
ينتظر البالد نهاية اخلريف ومطلع الشتاء املقبلني« ،وهو موعد
التقاء ذروة املوجة األوىل وبداية املوجة الثانية للفريوس»،
حبسب أطباء أكدوا لـلزميلة «األخبار» أن ما نشهده اليوم
ليس املوجة الثانية من الفريوس ،بل «ذروة املوجة األوىل».
وسيكون التحدي األبرز يف التمييز بني اإلصابات ،نظرًا اىل
تشابه عوارض «كورونا» واإلنفلونزا املومسية ،ويف تضاعف
الطلب على أجهزة التنفس ،ألن إصابة بعض أصحاب
األمراض املزمنة باالنفلونزا تستدعي دخوهلم ُ
املستشفيات
وحاجة بعضهم امللحة إىل أجهزة تنفس .ويعين ذلك ضغطًا
ُمضاعفًا على القطاع الصحي املرتهل ،ما ّ
حيتم تسريع وترية
إعادة إحيائه واختاذ خطط استباقية الستيعاب الوضع الكارثي
الذي قد نكون مقبلني عليه بعد أشهر قليلة.
ومع أن لبنان ّ
تلقى عددًا من أجهزة التنفس االصطناعي عقب
ً
انفجار مرفأ بريوت ،فضال عن استرياد كميات أخرى ،إال أن
مصادر معنية بقطاع استرياد األجهزة أكدت لـ «األخبار» أن
عددًا كبريًا من األجهزة املتوافرة «ال قدرة له على العمل
بسبب نقص الكثري من ُ
املستلزمات الطبية اليت حيتاج إليها»،
الفتة إىل ضرورة تسيري عمليات استرياد هذه ُ
املستلزمات
ومعاجلة األزمة الفعلية اليت يعاني منها القطاع.
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مـقاالت وتحقيقات

طرد دولة الـ  UNDPمن الدولة اللبنانية
رىل إبراهيم

كان الغرض من التعاون مع برنامج األمم املتحدة االمنائي ،إعادة
تطوير قدرات االدارات العامة املهرتئة بفعل احلرب األهلية20 .
عامًا مرت ،وسط تضارب يف نتائج هذا «االستثمار» ،باستثناء
تقاضي موظفيه رواتبهم بالدوالر عرب مصرف لبنان .لذلك ،عجلت
األزمة االقتصادية يف اختاذ حكومة حسان دياب قرارًا بإنهاء هذا
الربنامج الذي تصل تكاليفه اىل حنو  60مليون دوالر سنويًا .وقد
بدأت الوزارات بإنهاء عقود القسم األكرب من موظفي األمم املتحدة.
الصرف يطال حنو  150موظفًا ،ما يعين  150عائلة من دون دخل
خالل الشهر املقبل.
بناء على طلب من رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب ،بدأت
ً
خمتلف الوزارات بفسخ عقود موظفي برنامج األمم املتحدة االمنائي
ويقدر عددهم بـ  150موظفًا يف اطار «ترشيد االنفاق» ،اذ
،UNDP
ّ
متول خزينة الدولة رواتب هؤالء ومصاريفهم داخل وزاراتها كاملة،
ّ
وتتشارك مع داعمني خارجيني يف ميزانية املشاريع األخرى .وحبسب
حتول وزارة املالية رواتب موظفي الربنامج باللرية
مصادر حكوميةّ ،
اللبنانية على سعر صرف  1500اىل مصرف لبنان الذي يرسلها
بالدوالر اىل نيويورك حيث يتم اقتطاع  5%من جممل قيمتها لصاحل
ادارة الربنامج ،ومن ثم ترسل جمددًا اىل أحد املصارف اللبنانية
ليتقاضوها دوالرات «طازجة» (.)Fresh money
يف متوز املاضي ،طلبت رئاسة احلكومة من وزارة املالية حتويل
فرد الوزير غازي
مستحقات موظفي الربنامج يف السراي احلكوميّ ،
وزني بعدم القدرة على دفع الرواتب بالدوالر بعد اآلن ،عارضًا
القيمون على الربنامج،
حتويلها اىل اللرية اللبنانية ،وهو ما رفضه
ّ
ّ
املمولة من الدولة اللبنانية ،علمًا بأن
احلل بإنهاء املشاريع
فكان
ّ
رواتب هؤالء ،وفق أحد املديرين العامني ،تراوح بني  2000دوالر
و 10آالف .وعليه ،فإن ما يتقاضاه بعضهم يفوق راتب رئيس
اجلمهورية.
املشكلة أن قسمًا كبريًا من املوظفني يتمتعون خبربة عالية ويشغلون
مناصب رئيسية جتعلهم حاجة ماسة يف ظل عدم وجود بدائل هلم.
ففي وزارة االقتصاد ،مث ًال ،املوظف الوحيد املتخصص يف تكنولوجيا
املعلومات معينّ من الربنامج ،أما يف وزارة التنمية االدارية ()Omsar
فال وجود هليكلية ادارية ،بل إن معظم املوظفني تابعون للربنامج،
ما جيعل مشكلة هذه الوزارة أكرب من غريها بعد انهاء العقود.
املشكالت ستربز يف عدد كبري من الوزارات ،خصوصًا وزارة املالية
حيث يعمل هؤالء يف حفظ خدمة الضرائب وتشغيلها الكرتونيًا،
ّ
سريتب
والتخلي عنهم من دون آلية إلعادة اهليكلة أو ملء الشغور
مشاكل على سري العمل ،ما «سيستدعي االستعانة بعمال أجانب»
حبسب أحد املستشارين يف الربنامج ،فيما تؤكد املصادر أنه سيتم
االبقاء موقتًا على بعض موظفي الـ UNDPيف املالية اىل حني حل
هذه املعضلة.
وخبالف التسويق لـ»انتاجية العاملني ضمن الربنامج وخربتهم»،
سجلت اعرتاضات كثرية على أداء هؤالء ومطالبات بإعادة النظر
يف املشروع الذي يستنفد خزينة الدولة لتحقيق ما يسمى Capacity
 ،buildingيف حني أن ّ
جل ما حصل هو تدمري القدرات البشرية ووضع
القطاع العام يف موت سريري .وأبرز مثال على ذلك هو وحدة ادارة
الكوارث ،اليت ثبت عقب انفجار املرفأ أنها «لزوم ما ال يلزم ،وكان
أداؤها هو الكارثة مقارنة باملاليني اليت صرفت عليها» .أما النقطة
الفصل يف هذه املسألة فهي صرف املوظفني ،ما يعين قطع الدخل
عن حنو  150عائلة ،علمًا بأن ال تعويض ملوظفي الربنامج وال ضمان
اجتماعيًا ،وقد عمدت احلكومة اىل صرفهم من دون إنذار .ويقول
أحد العاملني ضمن وكالة األمم املتحدة إن «على الدولة مكافحة
الفساد واحملاصصة واحلشو يف االدارات الذي أدى اىل توظيف
أكثر من  15ألفًا من دون أي حاجة هلم يف السنوات العشر األخرية،
صب غضبها على فريق منتج خيدم مكافحة الفساد وأسهم يف
بدل
ّ
تطوير أداء وزارات عديدة ،وال سيما املالية واالقتصاد والتنمية
االدارية» .وأحد احللول اليت يقدمها مصدر مطلع ،يتمثل يف «ملء
مالك الدولة الشاغر ببعض هؤالء املوظفني ،مما يسهم يف ختفيف
حدة األزمة؛ فبعض برامج الوزارات سيتعطل إذا ما مت صرفهم»،
فيما عدم تنمية القدرات البشرية ،وهي املهمة األساسية اليت أتى
من أجلها رفيق احلريري بربنامج الـ « ،UNDPال يتحمله برنامج األمم
املتحدة ،بل الدولة حصرًا اليت عمدت اىل إجراء توظيفات من خارج
جملس اخلدمة املدنية» .ومن جهة أخرى ،يشري املصدر نفسه اىل
أن ميزانية الربنامج املقدرة بنحو  60مليون دوالر ،تدفع منها الدولة
اللبنانية  9ماليني دوالر ،ويسدد داعمون خارجيون بقية املبلغ ،ما
يعين فعليا «إدخال دوالرات اىل البلد».

إعادة النظر يف الربنامج منذ 2010

يف األساس ،تنضوي غالبية العاملني ضمن برامج األمم املتحدة
تقدم سنويًا اىل الوزراء
االمنائية ضمن مشاريع «اصالحية وتنموية» ّ
ليتم التوافق عليها واحلصول على متويل هلا .جرت العادة على
أن توافق احلكومات املتعاقبة منذ أواخر التسعينيات على ميزانيات
الربنامج على مضض مهما بلغت قيمتها ،اىل أن بدأ الضغط جديًا
لتعديل هذا العقد يف حكومة رئيس احلكومة السابق سعد احلريري،
ما اضطره إىل إيراد بند يف البيان الوزاري ضمن فقرة حتديث
القطاع العام حتت عنوان« :مراجعة برامج األمم املتحدة للتنمية
مع االدارات العامة» .اال أن أي اجراءات عملية مل تؤخذ يومها.

لكن يبدو أن رئيس احلكومة املستقيل حسان دياب قرر املضي
قدمًا يف إنهاء هذا الربنامج ،وهي مهمة تتوالها وزيرة الدفاع زينة
عكر ،وسط حديث عن امتناع دياب بشكل كلي منذ تسلمه رئاسة
الوزراء عن التنسيق مع موظفي الربنامج يف السراي ،على عكس
احلريري الذي اعتاد مناقشة جدول أعمال اجللسات الوزارية معهم
واألخذ مبشورتهم .دياب (وعكر أيضًا) غري املقتنع بفعالية فريق
األمم املتحدة وإنتاجيته ،كان قد طلب من كل الوزارات إعداد
الئحة باملشاريع اليت يعمل عليها موظفو األمم املتحدة ،من منطلق
ترشيد االنفاق ،وال سيما أن مثة من يؤكد متويل احلكومة اللبنانية
ملصاريف هذه املشاريع ،ومن ضمنها الرواتب ووحدة االستشاريني
بالكامل .وهناك من يؤكد أن نصف املبالغ املدفوعة على األقل تتم
عرب متويل من الدولة اللبنانية بالتوازي مع متويل أجنيب ،خصوصًا
من بريطانيا وأملانيا وهولندا .فغالبية هذه املشاريع تشكل نقطة
جذب للجهات الداعمة األجنبية ،ألنها تدور يف حلقة دعم اجملتمعات
اللبنانية املضيفة ،وتعزيز عملية صناعة القرار يف رئاسة جملس
الوزراء ،وبرنامج الطاقة املتجددة ،واألمن والعدل ،وإدارة الكوارث،
ودعم االقتصاد ،واستشارات ،وإصالح السياسات املالية ،وبناء
السالم ،وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف املؤسسات اللبنانية،
وتعزيز إطار عمل الشرطة البلدية ،والتغيرّ املناخي ،وغريها الكثري.
وال تقل ميزانية هذه املشاريع كاملة عن  60مليون دوالر لكل سنة
يف السنوات اخلمس األخرية .موضوع تقليص التكاليف مطروح على
طاولة البحث منذ العام  2010عند مناقشة املوازنة والوقوع على بند
حيمل عنوان مساهمات لربنامج األمم املتحدة االمنائي .ولدى سؤال
أحد النواب عن قيمة مساهمة احلكومة يف هذه املشاريع ،جاء اجلواب
 ،90%يذهب  5%منها مباشرة اىل رئاسة الربنامج مقابل «تكاليف
ادارية وتوظيفات».
مويرو :لن نوقف عملنا
تتحدث مديرة برنامج األمم املتحدة االمنائي يف لبنان سيلني مويرو
عن «تغيري يف طريقة الدعم اليت تقدمها الوكالة اىل االدارات
اللبنانية وليس إنهاء وجود هذا الربنامج» .وتوضح لـ»األخبار»
أن «النقاش قائم مع احلكومة حول كيفية تطوير هذا التعاون
مبا يتناسب مع التطورات السريعة يف البلد .فاألولويات تغيرّ ت
واألوضاع كذلك ،وعملنا املرتكز على االصالح املؤسساتي يقتضي
إضفاء تغيري .ذلك جزء من وجودنا الفعال يف البلد» ،فيما تضع
مصادر حكومية ما جيري يف اطار «ختفيض االنفاق داخل الوزارات
واالصالح االداري» .فالواقع أن ما يسمى «اصالحًا» داخل برنامج
األمم املتحدة أصبح حباجة اىل إصالح ،وال سيما أنه مل حيقق غايته
طوال  20عامًاّ .
جل ما حصل أن موظفي الربنامج شكلوا ادارة رديفة
لالدارة األصلية ،مبعنى أنهم باتوا هم الدولة داخل الدولة .وذلك
أساء اىل خمتلف االدارات نتيجة «احباط» أصاب موظفي القطاع
العام ،وبالتالي أدى اىل قلة انتاجية والمباالة يف حتقيق املطلوب
منهم ،بسبب التفاوت الكبري يف الرواتب بني املوظفني والعاملني
يف الربنامج ،من دون أن خيضع األخريون لرقابة الوزارة وال لدوام
عينون مباشرة من ادارة
عملها ،بل يتصرفون بشكل مستقل ،ألنهم ُي ّ
الربنامج من دون أن يعين ذلك أن ال تأثري لرأي الوزير يف العملية؛
إذ يقول أحد الوزراء إن «الوزير يستغل هذه التوظيفات لتعيني
مستشارين وبعض احملسوبني عليه ،مستفيدًا من دفع احلكومات
اللبنانية وبعض الداعمني الدوليني هلذه املصاريف اليت ال تسجل
يف حسابات الوزارة ،األمر الذي يبقى قيد الكتمان ،ألن الوزير
بدوره يقدم إىل الوكالة تسهيالت بقبول املشاريع املطروحة».

عرض وزير املال تحويل الرواتب اىل اللرية اللبنانية لكن إدارة الربنامج
رفضت

من جهته ،يسمي أحد املديرين العامني العاملني ضمن الربنامج
«اجليش التنفيذي يف ظل غياب الدولة» ،وذلك من منطلق تأثريهم
على القرار داخل االدارات ،سواء يف ما خص التوظيفات اليت حتظى
برواتب عالية أم يف تلزيم املشاريع حللفائهم أم صرف األموال
من دون العودة اىل الوزارة ومن دون علمها أحيانًا .ويصدف أن
املوظفني موزعون على عدد كبري من الوزارات ،خصوصًا الداخلية
واخلارجية والتنمية االدارية واالقتصاد واملالية والبيئة والسياحة،
كما يف مكتب رئيس احلكومة ويف جملس النواب .من جهتها ،تنفي
مويرو صحة ما يقال ،مؤكدة أن املسؤول الوحيد عن التوظيفات هو
ادارة الربنامج ،وجيري األمر باعتماد املنافسة وبكل شفافية« :لدينا
خطة عمل مع احلكومة ،واذا ما احتاجت أي وزارة اىل مستشارين
للمساعدة نليب طلبها وفق امللف املطروح» ،فيما «ال ميكن احلديث
بشمولية عن املوظفني وعدم فعاليتهم» ،مشرية اىل أن «أي اعرتاض
على طريقة العمل تناقش معنا بشكل فردي ،وحنن جاهزون دائمًا
للتعاون .األهم أن املوظفني العاملني معنا خيضعون لنظام معني
ويتم تقييم عملهم بشكل دوري ّ
كل وفق املشروع الذي يعمل
ضمنه ،والتنسيق قائم معهم يوميًا».
تدمري متعمـّد للمؤسسات
منذ حنو  20عامًا ،بدأ برنامج األمم املتحدة االمنائي عمله يف لبنان
بالتعاون مع رئيس احلكومة الراحل رفيق احلريري .الغرض األساسي
كان تطوير االدارات املهرتئة نتيجة احلرب األهلية وإصالحها20 .
عامًا من دون أن حيصل أي إصالح بنيوي يف الوزارات اليت باتت

مبثابة مزاريب هلدر أموال دافعي الضرائب يف لبنان وخارجه لصاحل
بعض املشاريع غري املفيدة ،واليت توجد فقط لتأمني مساهمات.
مثة من يشري اىل «تدمري متعمد وممنهج لالدارة ،لإلبقاء على حجة
التمديد للـ ،UNDPوكلما ضعفت االدارة وترهلت ،ازداد التعلق
مبوظفي الربنامج على حساب إبقاء الفراغ يف مالك الوزارات» .من
جهة أخرى ،أعرب بعض الوزراء السابقني واحلاليني يف حكومة
تصريف األعمال ،عن «عدم ثقتهم بهذا الطاقم عقب الفضيحة
اليت حصلت يف وزارة املالية ،واليت قام بها قبل سنوات موظفان
يعمالن ضمن الربنامج ،عرب بيعهما الربامج املستعملة يف الوزارة،
واليت ّ
كلفتها ماليني الدوالرات ،اىل حكومة كردستان» .عن ذلك،
ً
خص متويل املشروع،
تكرر مويرو جمددا خطأ «التعميم» .أما يف ما ّ
ّ
فتشري اىل أن «مدة الربنامج  5سنوات ويفرتض أن يوافق عليه
اجمللس التنفيذي يف نيويورك .وهناك عدة طرق لتمويله :يف
بعض األحيان تضع الوكالة جزءًا من أمواهلا يف الربنامج ،وهناك
أموال جتتذبها عرب اجلهات املساهمة ،وأخرى عرب احلكومة .يف لبنان،
يتم متويل الربنامج عرب أموال جنتذبها من داعمني حمليني أو أجانب،
ّ
وحتتم اآللية املعتمدة موافقة
يف مقابل بعض الدعم من احلكومة.
جملس الوزراء على الربنامج ،لتعرض بعدها املشاريع على الوزارات
واملؤسسات املعنية لنيل موافقتها حتى يتم البدء بالبحث عن جهات
داعمة هلا» .ماذا حققتم يف السنوات اخلمس املاضية؟ «عملنا على
خفض وطأة األزمة السورية ،وخلق فرص عمل وحتسني اخلدمات،
وخفض حدة األزمة الداخلية ،ومساعدة شرطة البلدية عرب خلق إطار
عمل هلا ،وتشجيع النساء على االنتساب .حنن فخورون جدًا بالعمل
الذي ننجزه ،وما زلنا يف ما يتعلق بالتغيرّ املناخي واللجنة التقنية
ملكافحة الفساد».
«استشارات» برعاية األمم املتحدة
بلغت قيمة العقود االستشارية يف مكتب رئاسة احلكومة  736ألف
دوالر بني كانون الثاني  2017وشباط  .2018هي املثال األكثر
وقاحة على طريقة صرف أموال احلكومة نفسها من قبل املتعاقبني
عليها لصاحل «تنفيعات» ال ختدم سوى مصاحل بعض احملظيني.
ففي  4نيسان  2017جرى شراء عقود استشارية بقيمة  16ألف
دوالر ،ومل يكد ميضي يومان حتى أعيد شراء عقود بقيمة  15ألف
دوالر .ويف  21نيسان من العام نفسه ،بلغت قيمة العقود  29ألفًا
وعقود أخرى بقيمة  18ألفًا ،ويف  24نيسان بقيمة  24ألفًا .مضى
شهر قبل أن يعاود مكتب رئاسة احلكومة االستعانة باستشاريني
بقيمة  75ألف دوالر ،وبعدها بثالثة أيام عقود أخرى بقيمة  64ألفًا!
قدرت ميزانية الربنامج مبليون و 400ألف دوالر،
يف العام ّ ،2019
بينها  341ألفًا استشارات حملية ،و 20ألفًا استشارات دولية ،و32
ألفًا تكاليف سفر ،و 800ألف خدمات تعاقدية لربامج االصالحات.
ومت اعتماد الربنامج نفسه لعام  .2020يف العام ّ ،2015
وقع رئيس
احلكومة السابق متام سالم عقدًا مع برنامج األمم املتحدة بقيمة 4
ماليني دوالر ملدة عامني ،حتت عنوان« :تعزيز اختاذ القرارات يف
مكتب رئيس الوزراء ،لكن ما مت احلصول عليه هو مليونان و800
ألف دوالر دفعتها احلكومة .ويف نهاية ّ ،2017
وقع رئيس احلكومة
سددت
السابق سعد احلريري عقدًا مماث ًال بقيمة  4ماليني و 300ألف ّ
كاملة ،ويفرتض أن ينتهي هذا املشروع بنهاية العام  .2020ما سبق
جمرد منوذج عن كيفية هدر أموال الدولة ،ويسري يف كل االدارات
اليت ختضع لربنامج األمم املتحدة ،وإن بتكاليف أقل .ففي  15أيار
 ،2017اشرتت وزارة الدولة لشؤون املرأة «استشارات» بقيمة 52
ألف دوالر ،و»اتفاقيات فردية» بقيمة  18ألف دوالر يف  28متوز
 ،2017و»استشارات» أخرى بقيمة  42ألف دوالر يف  24آب 2017
و« ...استشارات» جمددًا بقيمة  15ألف دوالر يف كانون الثاني
 .2018يف وزارة الرتبية أيضًا ،بلغت قيمة العقد مع األمم املتحدة
مقسمة ما بني مساندة تقنية واستشارات.
مليونًا و 550ألف دوالر
ّ
مزاريب الهدر «االنسانية»
يستند برنامج األمم املتحدة االمنائي إىل عشرات املشاريع سنويًا
مبيزانية تراوح بني  40مليون دوالر و 70مليونًا سنويًا .العام
املاضي ،بلغت ميزانية الربنامج  69مليون دوالر ،مت صرف  64مليونًا
منها على  53مشروعًا ،بينها  43مليون دوالر على مشاريع تدخل
ضمن خانة «بناء القدرة على مواجهة الصدمات واألزمات» .وغالبًا
وترحل من عام اىل
ما تكون املشاريع هي نفسها تستنسخ سنويًا
ّ
آخر حتت حجة استكماهلا؛ بعضها جمرد عنوان فضفاض يفتح باباً
للحصول على مساعدات إضافية ،وال يعد سوى مزراب هدر اضايف
يف صندوق الدولة «املفخوت» .يف ما يلي تعداد لبعض املشاريع
يف العام  ،2019اليت تدخل ضمن الربنامج واليت كلفت عشرات
املاليني من جيب الدولة (غالبية هذه املشاريع اعتمدت أيضًا لعام
 ،2020واعتمدت يف السنوات السابقة) :مشروع دعم اجملتمعات
اللبنانية املضيفة  27مليون دوالر ،زيادة الوصول اىل املياه يف
اجملتمعات املضيفة  7ماليني ،التجمع الفلسطيين يف اجملتمعات
املضيفة مليونان ونصف مليون دوالر ،دعم اصالح اخلدمة املدنية 3
ماليني دوالر ،برنامج الطاقة املتجددة مليونا دوالر ،صناعة السالم
يف لبنان مليون و 800ألف دوالر ،اصالحات مالية مليون و 800الف
دوالر ،دعم التطور االجتماعي واالقتصادي مليون و 900ألف دوالر،
األمن والعدالة مليون و 800ألف دوالر ،احلوار اللبناني الفلسطيين
(املرحلة األوىل)  844ألف دوالر ،نظام ادارة املخاطر نصف مليون
دوالر ،دعم تقين واستشاري لوزارة الرتبية  800ألف دوالر ،مشروع
املغرتب اللبناني (املرحلة األوىل)  400ألف دوالر ،املواد املستنفدة
لألوزون  400ألف دوالر ،كبح التطرف العنفي  330ألف دوالر،
إدارة الكوارث  260ألف دوالر (املرحلة الثالثة) ،اسرتاتيجية مكافحة
الفساد  90ألف دوالر ،دعم تقين للربملان (املرحلة الثالثة)  191ألف
دوالر ،سكة احلديد والنقل العام  123ألف دوالر.
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مـقاالت وتحقيقات

جاسوسية واعتقاالت ومصادرة أموال :أوقفوا اإلغالق الفاشل ...وافرضوا تدابري احلماية بال ُقوّة!

هكذا حتارب اإلمارات املقاومني
رجب املدهون

ناجي س .البستاني

يف  21شباط ّ
أول حالة إصابة بوباء كورونا ()Covid-19
مت إكتشاف ّ
السلطات َ
دوريا إىل إجراء
عنية
يف لبنان ،ومنذ ذلك الوقت تلجأ ُ
ً
امل ّ
احلد من سرعة اإلنتشار .فهل هذا التدبري هو
اإلغالق للبالد بهدف
ّ
ملواجهة الوباء ،حبسب ُ
األفضل ُ
اخلربات اليت إكتسبت من مخُ تلف دول

التشكيل اىل برنامج احلكومة
بغياب االتفاق على اسم رئيسها
علي ضاحي

عمر العمل اإلماراتي ضدّ «حماس» يعود إىل تاريخ فوز الحركة يف
االنتخابات التشريعية عام ( 2006أ ف ب )

بالتوازي مع جهود العدو اإلسرائيلي الكثيفة ،خالل العقد األخري،
لتجفيف منابع دعم املقاومة الفلسطينية يف الدول العربية ،كانت
اإلمارات الدولة األبرز يف التجاوب مع مطالب االحتالل ،بل كانت
مصادر يف فصائل
األمر
األوىل واألكثر شراسة يف ذلك ،كما تصف
ُ
َ
فلسطينية آثرت السكوت طوال املدة املاضية ألسباب ِمنها ما
ختص اجلالية الفلسطينية هناك .وفق معلومات
خيصها ،وأخرى
ّ
ّ
حصلت عليها «األخبار»ُ ،بذلت على مدى سنوات جهود أمنية
ضد حركة «محاس» حتديدًاُ ،
ون ّفذت اعتقاالت طاولت
واستخبارية
ّ
عناصر وقيادات فيها ،إضافة إىل مصادرة أموال واستثمارات
ّ
التحفظ على كشفه سابقًا ،أما اليوم
يتم
تابعة هلا ،وهو ما كان ّ
َ
ممكنة إماطة اللثام عنه.
فباتت
تقول مصادر يف «محاس» ،لـلزميلة «األخبار» ،إن عمر العمل
ضد احلركة يعود إىل تاريخ فوزها يف االنتخابات
اإلماراتي
ّ
ثم ازداد مع فرض احلصار على قطاع غزة،
التشريعية عام ّ ،2006
مَ
وت ّثلت بوادره آنذاك يف جتفيف منابع احلركة املالية داخل االمارات،
حيث أوقفت السلطات عمليات حتويل األموال ،إضافة إىل مصادرة
قدمتها
أموال كانت يف طريقها للتحويل إىل غزة ،بعد معلومات ّ
ِ
تكتف أبو ظيب بذلك ،بل
سلطات االحتالل عن تلك العمليات .ومل
اعتقلت العشرات من قيادات «محاس» وعناصرها ِمن الذين كانوا
تعرض عدد منهم للتعذيب الشديد على أيدي
مقيمني لديها ،وقد ّ
بن
األجهزة األمنية ملعرفة الشركات اليت تدعمهم ورؤوس أمواهلا ،مِ َ
فيهم أحد أقارب عضو املكتب السياسي موسى أبو مرزوق ،والذي
يتم إخراجه بعد
أوشك على املوت يف السجون اإلماراتية ،قبل أن ّ
وساطات عربية مع اإلمارات ،إضافة إىل رجل األعمال الفلسطيين،
عبد العزيز اخلالدي ،الذي ُ
وتعرض لتعذيب شديد.
اعتقل  45يومًا
ّ
بالتوازي ،أغلقت أبو ظيب أربع شركات لشخصيات فلسطينية
ليست مرتبطة بـ»محاس» ،وصادرت أمواهلا وطردت مالكيها حبجة
ثم نقلت إىل السلطات
أنها تدعم احلركة أو أن هلم أقارب فيهاّ ،
مقربني من «محاس»
السعودية معلومات عن قيادات وعناصر
ّ
مهد لعملية االعتقاالت اليت طاولت العشرات
داخل اململكة ،وهو ما ّ
هناك ،وفق املصدر «احلمساوي» الذي أكد صحة ما نشرته وثائق
«ويكيليكس» عن اعتقال عناصر احلركة وإجبارهم على االعرتاف
يتم الحقًا تزويد إسرائيل بها.
حتت التعذيب مبعلومات ّ
كذلك ،تكشف مصادر أمنية عن عمل إماراتي أمين داخل قطاع غزة،
للتجسس على املقاومة
من بني وجوهه حماوالت جتنيد فلسطينيني
ّ
ّ
اجملندين من ِقَبل املخابرات اإلماراتية
وأقر أحد
خالل األعوام املاضية.
ّ
بأنه ُطلبت منه معلومات عن أماكن األنفاق ومنصات الصواريخ
واجلنود اإلسرائيليني األسرى والقادة العسكريني ،وأيضًا مصادر
الدعم املالي والشخصيات اليت هلا عالقة بتحويل األموال إىل غزة.
وتشري املعلومات إىل أنه بعد كشف العناصر الذين حاولت أبو ظيب
جتنيدهم ،عمدت املخابرات اإلماراتية إىل التعاون األمين مع عناصر
يتبعون القيادي «الفتحاوي» السابق حممد دحالن ،جلمع املعلومات
تهمها ُ
عزز عالقتها بتل أبيب.
اليت
وت ّ
ّ
وسبق ،خالل العدوان على غزة عام  ،2014أن كشف أمن املقاومة
للتجسس» خالل احلرب ،حتت عنوان
«خمططًا إماراتيًا خطريًا
ّ
حبجة تقديم مساعدات
مستشفى ميداني للهالل األمحر االماراتي
ّ
إنسانيةَ .
وتبينّ لألجهزة األمنية آنذاك أن مجيع أفراد الطاقم
مهمتهم السرية اليت
اإلماراتي ضباط يف جهاز املخابرات ،وأن
ّ
تنص على مجع معلومات استخبارية عن
جاؤوا من أجلها إىل غزة
ّ
ُ
واكتشف
ومنصات إطالق الصواريخ.
مواقع «كتائب القسام»
ّ
قدمها فلسطينيون دخلوا
جراء معلومات ّ
الفريق اإلماراتي من ّ
ّ
بتعرضهم لالستجواب
فوجئوا
لكنهم
العالج،
لتلقي
املستشفى
ّ
بطريقة غري مباشرة من الطاقم ،إضافة إىل اكتشاف أمن املقاومة
األمساء احلقيقية ألعضاء الوفد ،الذين خضعوا آنذاك للتحقيق قبل
ويتم ترحيلهم إىل معرب رفح
فرج عنهم بوساطات عربية،
ّ
أن ُي َ
املعدات اليت جاؤوا بها.
ليغادروا القطاع من دون
ّ

التشكيل اىل برنامج احلكومة بغياب االتفاق على اسم رئيسها ال
توحي املشاورات اجلارية بني خمتلف املقار السياسية واحلزبية
والقوى االساسية املكونة لالكثرية ان هناك تقدمًا على اي مستوى
سياسي واقتصادي وحتى على صعيد املشاورات احلكومية.
وتنقل اوساط بارزة يف حتالف «حزب اهلل» وفريق  8آذار ،للزميلة
«الديار» ،اجواء هذه اللقاءات اليت جتري يف غالبيتها خلف االضواء
ن عن اللقاءين بني رئيس اجلمهورية ميشال عون
باستثناء االعال 
ي منتصف االسبوع املاضي ومن
ورئيس جملس النواب نبيه بر 
ل بالرئيس بري ومن ثم بـ
ثم تظهري لقاء النائب جربان باسي 
«اخلليلني».
وتقول االوساط ان السلبية تطغى على هذه املشاورات ،وهي تكمن
يف عدم االتفاق على النقطة االهم يف تأليفاحلكومة وهي الرئيس
الذي سيكلف اذ يبدو االنقسام شديدًا على إسم الرئيس سعد
احلريري وهو امر يعقد املفاوضات الداخلية او ً
ال والذي ميثل انعكاسًا
للمواقف االمريكية والغربية وال سيما الفرنسية والسعودية.
ويف حني يتمسك «الثنائي الشيعي» بالرئيس سعد احلريري العتبارات
داخلية واهمها املظلة اليت ميكن ان يوفرها داخليًا وخارجيًا الي
حكومة يبدو ان «القوات» و «االشرتاكي» متمسكان برفض ترشيحه
بينما موقف الوزير جربان باسيل والعهد ليس متحمسًا للحريري لكنه
ليس موقفًا «مغلقًا» ونهائيًا وهو مرتبط بشكل احلكومة وبرناجمها
ووظيفتها.
وتكشف االوساط ان جديد املواقف هو ابالغ الفرنسيني للقنوات اليت
يتواصلون معها يفبريوت ،وقد تبلغ كل من الرئيس بري و«حزب
س ليست متمسكة باحلريري وليس
اهلل» بالرسالة الفرنسية انباري 
لديها مرشح حمدد ما يهمها هم الربنامج وشكل احلكومة ووظيفتها.
بينما تبدو السعودية متشددة جتاه احلريري او غريه وهي رغم انها
تقول انها ال تتدخل يف الشأن البناني و «سحبت» يدها منه منذ
سنوات ،لكنها ابلغت حلفاءها يف بريوت ان ال دعم وال فرصة الي
شخصية سنية ستؤلف حكومة فيها «حزب اهلل»!
وهذا املوقف املتشدد من السعودية يقابله موقف امريكي متشدد
وغامض ومتناقض يف الوقت نفسه وال سيما حول اسم رئيس
احلكومة وال موقف حاسم برفض احلريري.
وتقول االوساط ان االمريكي «فتح البازار» للتفاوض ويريد حتقيق
مطالب صارت معروفة للجميع .وهي لن تتحقق ال بسنة وال مبئة
وواهم من يعتقد ان «حزب اهلل» سيقبل بعدم متثيله يف اي حكومة
د البحرية والربية
مقبلة او سيوافق على اي سيناريو لرتسيم احلدو 
وكذلك الذهاب اىل اتفاق مع العدو ان ان يتحول لبنان اىل امارات
جديدة.
وتشدد االوساط على انه يف ظل هذا التأزم انتقل االفرقاء اىل
النقطة الثانية وهي برنامج عمل احلكومة بعد حسم هوية احلكومة
وشكلها ووظيفتها اي حكومة سياسية جامعة تضم كل القوى معارضة
ومواالة ،وان يكون برناجمها اصالحيًا يفالقطاع االقتصادي واملالي
ف واعادة االنتظام اىل املؤسسات .وبالطبع زيادة
والكهرباء واملصار 
ت وكذلك
بند اساسي هو اعادة بناء ما تهدم جراء إنفجارمرفأ بريو 
د واستقاللية القضاء وحماكاة املطالب الشعبية للناس
حماربة الفسا 
املنتفضني يف الشارع.
يف املقابل تؤكد االوساط ان بعض التسريبات اليت تتناول إجراء 
االنتخابات الفرعية نهاية ايلول املقبل ليست صحيحة ،وهدفها
التشويش على االكثرية واملزيد من الطعن يف صدر العهد ورعاته
وال سيما «حزب اهلل».
وتلفت االوساط اىل ان اي فراغ يف اي موقع او مؤسسة رمسية او
عامة هو إضعاف للدولة وافراغها من مضمونها وهذا امر لن ُيوافق
عليه ومرفوض.
واكد عليه السيد حسن نصراهلل عندما قال ان االكثرية افشلت
خمطط الفراغ مناستقالة رئيس اجلمهورية اىل احلكومة واالستقاالت
اجلماعية يف جملس النواب للوصول اىل «الدولة الفاشلة» ووضع
لبنان حتت وصاية دولية.
والقول ان االكثرية و»حزب اهلل» والعهد يريدون تأجيل االنتخابات
لكسب  8مقاعد شاغرة مراهقة سياسية وترهات ،الن اي نتيجة كانت
هلذه االنتخابات ال تغري يف شكل التوازنات واالكثرية واالقلية يف
جملس النواب بل هناك احتمال كبري ان تكون نصف هذه املقاعد من
حصة االكثرية فلماذا ختاف منها؟
وعن شرح وزير الداخلية اللواء حممد فهمي للصعوبات اليت تعرتي
اجراء االنتخابات يف موعدها ،تقول االوساط ان هناك سلطة وحكومة
تقرر ومن واجبات الوزير ان يدعو اىل هذه االنتخابات ضمن املهلة
القانونية وكالم فهمي هو تقين حبت وليس سياسيًا.

العامل؟.
اإلجابة ُ
تطور أرقام اإلصابات
املباشرة والسريعة :كال! وجداول
ّ
ُ
سجلة يف لبنان ُتثبت ذلك ،قبل وخالل وبعد كل إغالق جديد للبالد،
امل ّ
بإستثناء بدايات إعتماد هذا التدبري ،أي يوم كان عدد اإلصابات
ً
نخفضا ،ويوم كان الناس ال يزالون خيافون من
اإلمجالي ال يزال ُم
ً
أما اليوم ،وبعد أن
الوباء ،ويوم كان املطا ر ال يزال ُمقف ًال
أيضاّ .
املعطيات َ
تغيرّ ت كل هذه ُ
فإن اإلغالق اجلديد للبالد هو
املذكورةّ ،
ّ
ّ
فاشل بكل املعايري .واألدلة والرباهني تؤكد هذا الواقع ،وأبرزها:
أو ً
وإنتقائية
جزئية
إن تدابري اإلغالق األخرية مل تعد شاملة ،بل
الّ :
ّ
ّ
ّ
ُ
وفيها الكثري من اإلستثناءات ،ما يعين فقدان اهلدف األساسي من
العدوى ستجد طريقها إىل اإلنتشار من
اإلغالق ّ
حبد عينه ،حيث ّ
أن َ
خالل األماكن الكثرية َ
ُ
واملستثناة من اإلغالق .أكثر من ذلك،
املفتوحة
إستنسابية قرارات اإلغالق دفعت الكثريين إىل عدم اإللتزام وإىل
إن
ّ
ّ
عينة وأن
م
منطقة
يف
متجر
غلق
ي
أن
ينفع
ماذا
وبالتالي،
عليه.
د
التمر
ُ ّ
ُ
ّ
يفتح آخر ُمشابه يف منطقة أخرى؟ .وماذا ينفع أن ُيقفل سوق هنا
وأن يفتح ُسوق آخر هناك؟ وماذا ينفع أن ُيغلق مطعم هنا وأن يفتح
مطعم تابع ُ
لفندق هناك؟ واألمثلة ال تنتهي...
منطقية ُ
وتساهم بدورها يف
غري
اإلغالق
معايري
ة
إستنسابي
إن
ثانياّ :
ً
ّ
ّ
إفشال الغاية من اإلغالق ،فكيف يمُ كن أن ينفع إغالق متجر صغري
يتجمع
لأللبسة ،يكاد ال يدخله زبون واحد طوالالنهار ،يف الوقت الذي
ّ
فيه الناس بالعشرات جنًبا إىل جنب يف ُسوق ُ
للخضار مث ًال؟!وكيف
يمُ كن أن ينفع إغالق متجر ِحريف صغري يف الوقت الذي ُيسمح فيه
ضيق لإلحتفال؟!.
ّ
بتجمع عشرات األشخاص يف «شاليه» جبلي ّ
ً
إن نسبة إلتزام الناس بتدابري اإلغالق تراجعت بشكل كبري،
ثالثاّ :
بسبب هذه َ
الفوضى من جهة ،وبسبب تراجع اخلوف من الوباء من
جهة أخرى ،وبسبب ُوجود فئات واسعة من الناس غري واعية وال
ُم ّ
ثقفة وما زالت تنكر حقيقة ُوجود كورونا من األساس ،من دون
أن ننسى العامل احلياتي واملعيشي الضاغط والذي يفرض على
الكثريين اإللتفاف على القانون لتأمني لقمة العيش .أكثر من ذلك،
تقي ًدا
ّ
إن األشخاص الذين يلتزمون بتدابري اإلغالق هم عادة األكثر ّ
موما ،وهم ً
حرصا على اإللتزام
أيضا األكثر
ً
بالقوانني وبالتوجيهات ُع ً
بتدابري احلماية من الوباء ،بينما الكثري من األشخاص الذين يرفضون
باملطلق هم من فئة غري ُ
اإللتزام ُ
إستهتارا ،والذين
املبالني واألكثر
ً
كبريا يف إنتشار الوباء يف املجُ تمع اللبناني.
ا
دور
بالتالي
يلعبون
ً
ً
ّ
وشل عمل قطاعات واسعة فيه ،بالتزامن مع
إن إغالق البالد،
رابعاّ :
ً
ترك املطار يعمل بشكل شبه طبيعي من دون ُمتابعة حازمة ولصيقة
اإلجتماعية احلاشدة
للوافدين ،وبالتزامن مع السماح بتنظيم اللقاءات
ّ
ومبمارسة رياضة
ه
وبالتنز
بني الناس ،وبإقامة حفالت الشواء،
ّ
ُ
يؤمن الغاية من اإلقفال.
ال
املشي ،على سبيل املثال ال احلصر،
ّ
إن حتديد معايري لإلقفال ومواعيد ملنع التجوال،
واألخطر من ذلكّ ،
حبق ُ
والتغاضي عن تطبيق القوانني ّ
األيام
املخالفني–كما حصل خالل ّ
حبد عينهّ ،
ألنه
القليلة املاضية ،هو أسوأ من قرار اإلقفال الفاشل ّ
املخالفة ويزيد اإلستهتار ،وجيعل ُ
شجع الناس على ُ
امللتزمني
ُي ّ
ً
ملخالفات غري ُ
باهظا ُ
يدفعون وحدهم ً
وبصحة
بصحتهم
املكرتثني
مثنا
ّ
ّ
سواهم!.
ً
السلطات َ
أن تدبري اإلغالق ُ
عنية يف
املطّبق من جانب
إذا ،ومبا ّ
ُ
امل ّ
لبنان ،فاشل ،كيف يمُ كن السيطرة على إنتشار وباء كورونا الذي
ّ
التمثل بتدابري احلماية ُ
صار ُم ً
املطّبقة يف
تفشيًا؟ بكل بساطة ،يمُ كن
ُ
ّ
دول العامل املتحضر ،وإستخالص العرب منها!ويف هذا السياق ،جيب
اإلقتصادية،
احلد األدنى من الدور ة
فتوحا ،للحفاظ على
ّ
ترك البلد َم ً
ّ
التشدد إىل أقصى الدرجات يف تطبيق
لكن يف الوقت عينه ،جيب
ّ
واحلد من سرعة إنتشاره ،وفرض
تدابري احلماية من وباء كورونا
ّ
العقوبات والغرامات على ُ
املخالفني.
أقسى ُ
الكمامات ليس يف األماكن العامة
إرتداء
فرض
جيب
آخر،
مبعنى
ّ
فحسب ،مّإنا يف مخُ تلف أماكن التخالط ،وجيب فرض التباعد اإلجتماعي
ّ
الصف وخلف
نظريا ،وكل من ال حيرتم اإلنتظار يف
فعليا وليس
ً
ً
ُ
ُ
بشدة.
إخل.يعاقب
ربى،
الك
واملتاجر
ف

املصار
يف
املرسومة
اخلطوط
ّ
ُ
الكمامات
إرتداء
على
الناس
وتشجيع
التوعية،
الت
مح
تكثيف
وجيب
َ
ّ
واحلد من اإلحتكاك وترك
أي مكان عام،وعلى التباعد اإلجتماعي
ّ
يف ّ
مسافة آمنة يف ما بينهم ،وعلى إلتزام قاعدة غسل األيدي وتطهريها
دوريا .وجيب ُمتابعة كل وافد من اخلارج بشكل لصيق ودقيق-
ً
ّ
خلو
البلديات ،ومنعه من التخالط قبل
مبساعدة شرطة
التأكد من ّ
ُ
ّ
اإلجيابية يف لبنان
جسمه من الوباء .وجيب ُمتابعة وعزل كل احلاالت
ّ
املخالطني هلا وإجراء ُ
بشكل دقيق ،وكذلك ُمتابعة كل ُ
الفحوصات
الالزمة هلم ،إخل.
الطبيعية ،جلهة
احلد األدنى من احليا ة
ومن الضروري احلفاظ على
ّ
ّ
عدم إغالق القطاعات العامة واخلاصة ،لكن مع تطبيق نسبة % 50
من اإلشغال ِفع ًال ال قو ً
الدول ُ
امل ّ
تحضرة ،أعيد مث ًال فتح
ال .ففي ُ
ً
ّ
ُ
دور العبادة ،لكن جيب تسجيل أمساء املصلني ُمسبقا واجللوس يف
أماكن ُمتباعدة محُ ّددة ُم ً
سبقا ،وأعيد فتحاملطاع م واملقاهي ،لكن مع
فصل الطاوالت عن بعضها بطاوالت فارغة من الزبائن ،وأعيد فتح
املتاجر واحملال على أنواعها ،لكن مع إختاذ كل تدابري احلماية ومنع
اإلزدحام ،إخل.
يف ُ
اخلالصة ،أوقفوا اإلغالق الكامل ...وافرضوا تدابري احلماية
ُ
ألن النتائج الفاشلة للتدابري ُ
املتخذة حتى اليوم
ة،
و
بالق
ة
الضروري
ّ
ّ
ّ
فورا بأخرى جديدة،
من قبلكم،
ّ
تتحدث عن نفسها ،وجيب إستبداهلا ً
علنا نصل إىل الغايات َ
ّ
املنشودة!.
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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

رياض سالمة مطمئن :التحقيق اجلنائي طار قبل أن يبدأ!
ايلي الفرزلي
ّ
يوقع وزير املالية العقد املتعلق بالتحقيق التشرحيي
مل
ّ
يف حسابات مصرف لبنان ،لكن مصادره تؤكد أنه سيوقع
يف غضون أيام .ذلك يفرتض أن يفتح بابًا للولوج إىل
مغارة علي بابا ،لكن العقد ال يوحي بهذه الفرصة .هو
مشروط مبراعاة القوانني اللبنانية ،وال سيما منها :السرية
املصرفية والنقد والتسليف ومكافحة تبييض األموال .تلك
هي الوصفة السحرية للقضاء على التحقيق ،وإعطاء رياض
سالمة احلق يف عرقلة عمل شركة «ألفاريز» ،وبالتالي إلغاء
أي فرصة للدخول إىل مغارة مصرف لبنان.
يف  ٢٨متوز املاضي ،وافق جملس الوزراء على التعاقد
مع شركة  Alvarez &Marsal Middle East Limitedلتنفيذ
حتقيق جنائي تشرحيي ( )Forensic Auditيف مصرف لبنان.
ّ
وفوض إىل وزير املالية غازي وزني التوقيع على العقد.
ّ
يوقع العقد حتى
مر شهر على ذلك القرار ،ووزني مل
ّ
اليوم .بالتوازي ،واظب القصر اجلمهوري على التواصل،
شبه اليومي ،مع وزير املالية ّ
حلثه أو سؤاله عن امللف وموعد
ً
التوقيع .مصادر الوزارة تشري إىل أن التأخري كان طبيعيا،
فبعد موافقة جملس الوزراء على التعاقد مع الشركة ،عكفت
الوزارة على التفاوض بشأن العقد وتفاصيله ،ثم إعداده
وإرساله إىل هيئة االستشارات والتشريع ألخذ رأيها .يف
ذلك الوقت ،وقعت كارثة املرفأ ،ثم تلتها استقالة احلكومة
يوم  10آب .عندها صار السؤال :هل حيق لوزير املالية
املستقيل التوقيع؟ يف  ١١آب راسل وزني هيئة التشريع،
األولية ملشروع العقد .وبالفعل،
طالبًا إبداء الرأي بالنسخة ّ
ً
صدرت االستشارة بعد يومني فقط ،متضمنة تأكيدا على
أن «توقيع العقد ال يطرح إشكالية لناحية مسألة تصريف
ّ
ينفذ قرار جملس
األعمال ،على اعتبار أن وزير املالية
الوزراء الصادر قبل استقالة احلكومة واملستوجب التنفيذ
بعد استقالتها» .تلك استشارة مل تلغ حقيقة أن مثة آراء
قانونية تؤكد أن التوقيع على العقد يتخطى صالحيات
الوزير يف فرتة تصريف األعمال ،أو ً
ال ألن قرار جملس
يرتب أي التزام جتاه الغري (الشركة) ،وثانياً
الوزراء مل ّ
ّ
سريتب التزامًا على الدولة ،ماليًا وتعاقديًا.
ألن التوقيع
فهل هذا ممكن يف فرتة تصريف األعمال؟ حبسب هيئة
االستشارات ،نعم هذا ممكن ،لكن املصادر تعترب أن من
األجدى أن يطلب وزير املالية تغطية من رئيسي اجلمهورية
ورئيس احلكومة .مع ذلك ،وبصرف النظر عن آلية التوقيع،
ّ
سيوقع العقد خالل أيام.
تؤكد مصادر «املالية» أن وزني

القوانني «مقربة» التحقيق

مسألة التوقيع ُب ّتت ،لكن بقي إبداء الرأي يف مسودة
العقد .تشري االستشارة اليت أجنزها القاضي حممد فواز
إىل أن تضمني العقد فقرتني تشريان إىل أن التنفيذ جيب
أن يتم وفقًا ألحكام القانون اللبناني سيكون له تأثري
حاسم يف مدى قدرة الشركة على النفاذ إىل املعلومات
اليت جتدها ضرورية .على رأس هذه القوانني «السرية
املصرفية» و»النقد والتسليف».
مصادر مطلعة تؤكد أن هذين القانونني سيكونان سالح
مصرف لبنان لالستنساب يف تزويد الشركة باملعلومات
اليت تريدها ،مبا مينعها من إمتام مهمتها .فإذا كان قانون
السرية املصرفية يعطي هيئة التحقيق اخلاصة صالحية
املوافقة أو رفض طلبات رفع السرية املصرفية عن
احلسابات ،فإن املادة  ١٥١من قانون النقد والتسليف
تشري إىل أن «على كل شخص ينتمي أو كان انتمى اىل
املصرف املركزي ،بأية صفة كانت ،أن يكتم السر املنشأ
بقانون  3أيلول سنة .1956
ويشمل هذا املوجب مجيع املعلومات ومجيع الوقائع اليت
تتعلق ليس فقط بزبائن املصرف املركزي واملصارف
واملؤسسات املالية ،وإمنا أيضا جبميع املؤسسات املذكورة
نفسها واليت يكون اطلع عليها بانتمائه اىل املصرف
املركزي».
ذلك يعين ببساطة أن التدقيق املالي يف حسابات مصرف
لبنان سيكون حتت رمحة حاكم مصرف لبنان ،الذي يتسلح
أيضًا باستقاللية «هيئة التحقيق اخلاصة» ،اليت حتدد
املادة السادسة من قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب (القانون  )٢٠١٥\٤٤دورها ومهامها.
وبالرغم من أن اهليئة ال ختضع يف عملها لسلطة مصرف
لبنان ،إال أن رئاستها من قبل حاكم املصرف ،كما متويلها
الذي خيضع ملوافقة اجمللس املركزي ،يسمحان له بالتأثري
على عملها بشكل كبري .أضف إىل ذلك أن قانون إنشائها
ّ
التدخل يف عملها.
حيد من قدرة السلطات الدستورية على
ّ
حبسب املادة ّ ،١٥١
حيق هلا ،بعد إجراء التدقيق والتحليل
الالزمني… رفع السرية املصرفية لصاحل املراجع القضائية
املختصة أو لصاحل اهليئة املصرفية العليا .شركة التدقيق
ليست حبسب القانون مرجعًا خمتصًا.

سيتس ّلح املركزي بأنه ال يمكن كشف املعلومات إال يف حال
تعديل القوانني يف مجلس النواب

املثال األوضح على ما ميكن أن تفعله اهليئة لعرقلة عمل
الشركة ،كان امتناعها يف نيسان املاضي عن تزويد النائب
العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأمساء األشخاص
الذين أجروا حتويالت من حساباتهم يف املصارف اللبنانية
إىل اخلارج .حجتها أن «املصارف أفادتها بأن األموال
املوجودة يف حسابات هؤالء األشخاص ال توجد حوهلا
ّ
وذكرت بأنه «يف حال مت جتاوز القانون يف هذه
شبهات».
القضية ،فإن ذلك سوف يفسر بأن اهليئة تقوم بتنفيذ
قرار سياسي ،ما يضرب االستقاللية التشغيلية للهيئة،
واليت يفرتض أال تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقًا
للمعايري الدولية اليت ترعى عمل وحدات اإلخبار املالي».
بهذا املعنى ،فإن إقرار جملس الوزراء للتدقيق التشرحيي
يف حسابات مصرف لبنان هو قرار سياسي .فهل هذا يعين
أن التدقيق سيفشل قبل أن يبدأ بسبب إخضاعه للقانون
اللبناني ،الذي يسمح ملصرف لبنان وهيئة التحقيق اخلاصة
برفض التعاون مع الشركة؟
ترفض مصادر معنية الوصول إىل هذا االستنتاج مسبقًا،
وإن كانت ال ختفي أن حاكم مصرف لبنان قادر على نسف
املشروع حبجة القوانني املرعية اإلجراء ،ومبوجب السلطة
اليت ميلكها .وأكثر من ذلك ،تشري املصادر إىل أن اجلهات
املتحمسة للتوقيع ،تدرك قبل غريها أن عمل الشركة حبسب
القوانني اللبنانية يعين أن التدقيق لن يوصل إىل مكان،
تصر على حتصيل إجناز معنوي  -سياسي.
لكنها مع ذلك
ّ

اقرتاحات لن تن ّفذ

بعيدًا عن املالحظات على بنود العقد ،ومنها اقرتاح ختفيض
الدفعة األوىل من بدل عمل الشركة من  40يف املئة إىل
مخسة يف املئة من قيمة العقد ،اقرتحت اهليئة تضمني العقد
دعوة ممثل جمموعة «اجيمونت» (ختضع كل هيئات التحقيق
اخلاصة أو الشبيهة هلا يف العامل لرقابتها) لإلشراف على
مدى التزام هيئة التحقيق اخلاصة بالقواعد االلزامية اليت
تنظم عملها ،والنظر يف أمر عدم تعاون اهليئة مع طلبات
الشركة .كما اقرتحت هيئة االستشارات ،على اعتبار أنها
املستشار القضائي املستقل للدولة ،إشراكها ضمن إطار
اللجنة اليت سيؤلفها وزير املالية ملتابعة تطور عمل الشركة،
مبا يسمح هلا بتوضيح مدى جواز أن يقوم مصرف لبنان
قانونًا بتسليم معلومات للشركة أو حجبها عنها.

هيئة االستشارات أجازت لوزير املالية التوقيع يف فرتة
تصريف األعمال

مصادر وزارة املالية تؤكد أن هذين االقرتاحني مرفوضان
ّ
ميثل تداخ ًال بني صالحيات السلطتني
متامًا ،فاألول
التنفيذية والقضائية ،والثاني ،يدعو إىل إدخال جمموعة
دولية يف صلب التدقيق ،من دون وجود أي عقد معها.
يف األمور األخرى أيضًا ،كتعديل نسبة الدفعة األوىل أو
مهلة التقاضي ،تشري املصادر إىل أن ذلك خاضع للتفاوض
بناء عليه ،وألن االستشارة غري ملزمة ،تتوقع
مع الشركةً .
املصادر أن يتجاوز وزير املالية بعض املالحظات ،اليت ال
يراها يف ّ
حملها.

تقرير أوّلي بمليوني دوالر!

ّ
املتوقعة ،مثة إشكاليات عديدة
بعيدًا عن العراقيل القانونية
وترجح فشل شركة
تواجه وصول التحقيق إىل خواتيمه،
ّ
حمدد بعشرة أسابيع
مهمتها .العقد
«الفاريز» يف إمتام
ّ
ّ
فقط تبدأ بتاريخ إعالن الشركة حصوهلا على املستندات
املطلوبة من مصرف لبنان (خالل مهلة أسبوعني من تاريخ
ّ
تسلمها املستندات أن
إخطاره بالطلب) .على الشركة بعد
تتأكد منها خالل أسبوع .إذا تبينّ هلا اكتماهلا تبدأ عملها،
وإذا تبينّ العكس ،تعيد االتفاق مع املصرف على تزويدها
باملعلومات املطلوبة حبد أقصى أسبوعني أيضًا.
لكن ماذا لو مل يوافق مصرف لبنان على تزويدها بكل
ما تريده؟ حبسب كل املعطيات املرافقة للملف ،فإن أحدًا
ال ميكنه إلزامه ،إال يف حال تعديل القوانني يف جملس
النواب .خالفًا لذلك ،ستكون نتيجة التحقيق ،الذي ّ
كلف
عقدًا بقيمة مليونني و ٢٢٠ألف دوالر (من بينها  ١٢٠ألف
دوالر مصاريف سفر وإقامة ملمثلي الشركة) ،قد وصل إىل
حائط مسدود.
وحتى مع افرتاض اإلجيابية من قبل مصرف لبنان ،فإن
العقد يشري إىل أن على الشركة أن تقدم تقريرًا ،بعد انتهاء
توصلت إليها .التقرير
مهلة العشرة أسابيع ،عن النتائج اليت
ّ
أولي ميكن أن يتضمن طلبًا من الشركة بضرورة
تقرير ّ
استكمال بعض التحقيقات .هذا يعين أموا ً
ال إضافية ووقتًا
إضافيًا ،من دون توقعات إجيابية.

نتنياهو حُي ِّدد وجهة التوظيف بعد تفجري املرفأ:

خمازن حزب اهلل وصوارخيه
علي حيدر

َّ
شخصت «إسرائيل» وجود
منذ اللحظة االوىل النفجار مرفأ بريوت يوم  4آب،
فرصة ميكن الرهان عليها  -حبسب تقديرها  -من أجل حرف وجهة الغضب الشعيب
عرب استثمار هذا املستجد للتصويب على القدرات الصاروخية حلزب اهلل اليت
تعتربها التهديد التقليدي االول على أمنها القومي .قررت قيادتها السياسية
واالمنية بشكل صريح ومباشر وعلين ،توجيه الرأي العام اللبناني والعاملي يف
اجتاهات مرسومة ومدروسة ،يف رهان على حماولة استغالل املخاوف اليت نتجت
عن تفجري املرفأ ،والرتويج ملقولة أن وجود خمازن وصواريخ ّ
ميثل خطرًا على
املدنيني .مل يتمظهر هذا التوظيف على ألسنة معلقني وخرباء فقط ،بل مشل
أيضًا رأس اهلرم السياسي ومروحة من القيادات العليا اىل جانب كبار اخلرباء
من ذوي املناصب االمنية السابقة.
حماولة التوظيف األبرز واالكثر مباشرة كانت على لسان رئيس وزراء العدو
بنيامني نتنياهو ،خالل حمادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون،
(مكتب رئيس حكومة العدو )2020/8/11/ ،حني أوضح له ،من ضمن مواقف
أخرى ،أنه «من أجل تفادي وقوع مآس مماثلة النفجار مرفأ بريوت ،جيب إبعاد
املتفجرات والصواريخ اليت قام بها حزب اهلل بتخزينها يف مجيع املناطق املأهولة
يف لبنان» .الالفت أن مكتب نتنياهو اختار هذه الفقرة التحريضية على حزب
اهلل حتت عنوان الصواريخ ،من ضمن فقرات حمدودة تضمنتها احملادثة اليت كان
هلا سياق سياسي محُ َّدد يف أعقاب زيارة ماكرون االخرية للبنان ،لنقلها اىل
الرأي العام .وبالتأكيد ال يعود ذلك اىل أن رئيس وزراء العدو خياف على أمن
اللبنانيني ،بل كان واضحًا جدًا أنه يحُ ِّدد بذلك وجهة التوظيف للجهات السياسية
واالعالمية واالمنية حول ضرورة التصويب على قدرات حزب اهلل الصاروخية،
حتت شعار املخاوف من تكرار تفجري املرفأ .ولتظهري هذا املفهوم الذي ينبغي
شعار ملرحلة ما بعد تفجري املرفأ ،اختار نتيناهو القناة الفرنسية،
أن يتحول اىل
ٍ
(كجزء من القنوات الدولية املؤثرة يف الواقع اللبناني) ،بهدف الدفع يف هذا
االجتاه ،على أمل أن ينعكس ذلك يف الواقع اللبناني.
مع ذلك ،لدى التدقيق يف املضمون الذي أورده نتنياهو ،فقد كان محُ ْ َكمًا
على مستوى الشعار واهلدف والرهان وحتديد املطلوب .وألجل ذلك ،تدخل
فحدد الشعار يف فقرة «من أجل تفادي وقوع مآس
يف تفاصيل التوظيف،
َّ
مماثلة ،»...وحاول بذلك أن يضفي عليه طابعًا انسانيًا ،كجزء من عدة الشغل.
وحدد
وكشف ايضًا عن رهانه باستغالل حادثة املرفأ ،عرب ربطه املباشر بها.
َّ
املطلب االسرائيلي باالستناد اىل ما تقدم بضرورة «إبعاد املتفجرات والصواريخ
اليت قام حزب اهلل بتخزينها يف مجيع املناطق املأهولة يف لبنان» ،كما يزعم.
وهكذا يصبح جليًا أن اهلدف من ذلك ،إثارة البيئة احلاضنة للمقاومة من خالل
حماولة قلب الصورة ،عرب االحياء بأن ما هو مصدر قوة لبنان ومحايته ،هو مصدر
اخلطر عليه .وألن القضية ليست موقفًا عابرًا ،بل تعبري عن سياسة مدروسة
وهادفة ،أتى يف االطار نفسه حديث وزير االمن اإلسرائيلي بين غانتس ،امام
جلنة اخلارجية واالمن التابعة للكنيست ،اليت عادة ما تكون جلساتها سرية .ومع
ذلك ،فقد مُسح بنشر بعض مما يتصل بالفقرات املتصلة بالتحريض على خمازن
مساه
حزب اهلل وصوارخيه ،فتناول غانتس يف سياق حديثه عن تفجري املرفأ ما ّ
ختزين حزب اهلل للوسائل القتالية داخل البلدات والقرى اللبنانية...
س هذا التصويب على لسان نتنياهو ووزير األمن ،وجود خطة رمسية تبلورت
َع َك َ
من قبل مؤسسة القرار للدفع باجتاه هذا التوظيف .فتعددت مناسبات وأساليب
تظهريه ،وتكررت إثارة املفاهيم والشعارات نفسها ،عرب أكثر من جهة إعالمية
وسياسية .ويف هذا السياق ،تصدى ايضًا هلذا الرتويج بعض كبار خرباء
اسرائيل االمنيني ،من أمثال اللواء عاموس يادلني ،رئيس معهد احباث االمن
القومي ،والرئيس السابق لالستخبارات العسكرية ،الذي رأى أن «االنفجار
يف مرفأ بريوت يوضح خماطر ختزين مواد قابلة لالنفجار يف حميط مدني».
هذا إضافة اىل العديد من املعلقني االسرائيليني الذين تساوقوا مع اخلطاب
التوظيفي وحماولة إنتاج جو إعالمي يدفع حنو إثارة هذه القضية االسرتاتيجية
مبعايري االمن القومي االسرائيلي.
مع ذلك ،ينبغي أال يكون مفاجئًا هذا املستوى من التوظيف .فهو ينسجم مع
اسرتاتيجية اسرائيلية معلنة ،تتمحور حول ما يطلق عليه يف السياق االسرائيلي
«احلرب على الوعي» .وهي بذلك تأتي امتدادًا للحروب اليت حتاول تل أبيب
فيها استغالل كل حمطة اقتصادية أو سياسية أو أمنية مبا خيدم أولويات أمنها
روج له نتنياهو من على
القومي .وضمن هذا االطار ،يأتي أيضًا ما سبق أن َّ
منرب االمم املتحدة قبل سنوات ،والذي هدف يف حينه ايضًا اىل التحريض على
قدرات حزب اهلل اليت عجزت إسرائيل عن منع تراكمها وتطورها ،فلجأت كجزء
من خيارات بديلة وموازية يف آن واحد ،اىل حتريض البيئة احلاضنة للمقاومة.
وبهذا املعنى ،ال يوجد جديد على مستوى املفهوم يف هذه السياسة التحريضية
إال بكونها مصداقًا جديدًا من مصاديق احلرب على الوعي ،ولكونها تستند اىل
استغالل حدث أمين خطري جدًا.
مع أن هذه احملاولة املتجددة تأتي بعد فشل مساعي مماثلة يف أكثر من حمطة
سابقة ،إال أنها من منظور إسرائيلي خطوة يف مسار تراكمي يراهنون يف كيان
العدو على أن يؤدي  -ولو الحقًا  -اىل نتائج مرجوة ،أو على االقل أن يكون
جزءًا من اجلهود املساعدة خليارات أخرى ،كما تنص على ذلك اسرتاتيجيته يف
مقاربتها للحرب على الوعي.
وبعيدًا عن صدقية العدو يف تقديره ألسباب االنفجار ،بأي اجتاه كان ،الالفت
أن االجهزة االمنية االسرائيلية ،حبسب معلقني عسكريني ،وبالرغم من أنها
عرضي (خلل) ،فإنها أضافت أن حزب
خلصت اىل أن التفجري ناتج عن حادث َ
اهلل يبقى متهمًا! وهي بذلك تؤكد أنه أيًا كانت االسباب واجلهات والنتائج،
ينبغي يف كل االحوال توظيف أي مستجد اقتصادي أو مالي أو سياسي أو أمين
للتصويب على حزب اهلل ،ولو كان على قاعدة «عنزة ولو طارت».
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مـقاالت وتـحقيقات

ووهم احلليف ما ُخفي يف اجلمود احلكومي
وهم الدور
ُ
فرنسا ولبنانُ :
ابراهيم األمني

مع القرار  ،1559انتقلت فرنسا ّ
كليًا إىل الضفة اإلمريكية .أطلقت
الرصاص على قدميها يف سوريا ولبنان ،بعدما انتهى دورها يف
فلسطني على صراخ فقط .ومنذ ذاك دخل النفوذ الفرنسي يف
لبنان واملنطقة مرحلة الرتاجع اهلائل.
التحاق باريس بالسياسة األمريكية مل يقتصر على السلطات ،بل
مشل أساسًا القوى االقتصادية وكربيات الشركات اليت تسعى
لنيل حصص يف األسواق العاملية برضى أمريكي .كما انتقلت
العامة واإلعالم .وصار
احملاباة إىل قطاع الدبلوماسية والعالقات
ّ
نادرًا أن تسمع يف فرنسا األصوات النقدية للسياسات العدوانية
اليت تقودها أمريكا وتشارك فيها أوروبا.
يف لبنان ،آخر املسارح اليت ميكن لباريس احلضور فيها يف
املنطقة ،صار الفرنسيون بال حول وال قوة .ال يوجد اليوم ،يف
ّ
االتكال عليه كقوة حامسة ووازنة .وحتى
هذا البلد ،من ميكنهم
تهتم ،فعليًا ،بالرضى األمريكي.
آذار
14
القوى التقليدية يف
ّ
وحده سعد احلريري بات مضطرًا للخيار الفرنسي ،بعدما تفاقمت
مشكلته مع راعيه األساسي ،السعودية ،وانزياح واشنطن إىل
رؤية الرياض يف لبنان .ما ّ
يتعدى كونه
وفرته فرنسا للحريري ال
ّ
نوعًا من احلصانة ،لكنها غري كافية لضمان وجوده يف السلطة .إذ
أنها ال متلك قدرة على منافسة التأثري األمريكي  -السعودي على
لتؤمن حتالفًا ُيبقي
مسري جعجع ووليد جنبالط والكنيسة املارونية
ّ
احلريري يف السلطة.
تقدم ما يشري إىل استعدادها لشراء النفوذ
أما اقتصاديًا ،فلم
ّ
من لبنان .فحتى مدارس الليسيه الفرنسية باتت مشكلة حقيقية
لروادها بسبب الرتاجع يف ّ
كل مستوياتها اإلدارية وأفضليتها
ّ
املالية ،والشركات الفرنسية يف لبنان ليست يف رأس اهتمام
أحد فعليًا .الدعم الفرنسي للبنان صار من املاضي .وال ميكن ألي
حكومة ّ
االتكال على دعم كهذا يتجاوز إطار مؤمترات جلب مزيد من
الديون.
مع اندالع أحداث  17تشرين املاضي ،حاول الفرنسيون الدخول
جمددًا لالستماع إىل خنب لبنانية
جمددًا على الساحة .لكنهم عادوا ّ
ّ
قدمت من األفكار ما أثار حتى حفيظة األجهزة الفرنسية الفاعلة.
ّ
كل الدعم الذي حاولوا تقدميه لبقاء سعد احلريري يف احلكم ،مل
يتجاوز الدعم الذي ّ
وفره له حزب اهلل .والصالت اجلانبية اليت
تربطهم بناشطني يف احلراك الشعيب ليست كافية للبناء عليها.
وعندما تشكلت حكومة حسان دياب .تصرفت باريس ،شأنها
شأن واشنطن وبقية عواصم العامل :بالمباالة وانتظار .لكنها
حتدث
وأقرت بأن وضعية دياب ليست باهلشاشة اليت
عادت
ّ
ّ
عنها خصومه .وحضر إىل بريوت مسؤولون فرنسيون أمكن هلم
االطالع ،مباشرة أو من خالل شركة «الزار» االستشارية ،على
«فظائع الوضع املالي والنقدي» ،حتى بات املسؤولون الفرنسيون
عن امللف االقتصادي يشهرون انتقاداتهم حلاكم مصرف لبنان
رياض سالمة وألركان القطاع املصريف إىل جانب نقدهم املتواصل
للطبقة السياسية.
تفهمًا لرؤية أمريكية
مرحلة
يف
أبدوا،
الفرنسيني
صحيح أن
معينةّ ،
ّ
يقودها فريق جديد يف وزارة اخلارجية ،تدعو إىل تغيري الطبقة
السياسية يف لبنان .لكن للفرنسيني تصورهم عن البديل .وقد
ُعقدت اجتماعات يف باريس ،أبرزها مع مجاعات ُتشرف عليها
االستخبارات اخلارجية الفرنسية ،انتهت إىل أنه ميكن العمل مع
شخصيات جديدة ،بينها من صاروا نوابًا يف الربملان .وعلى ّ
خط
مواز ،سعت باريس إىل بناء عالقة خاصة مع حزب اهللّ .
خط بارد
ٍ
ّ
لكن البحث
وخط ساخن تقوده االستخبارات.
تقوده السفارة،
ّ
املركزي يف هذا اجلانب ال يتصل فقط بالوضع الداخلي ،ألن
ّ
املؤثرين حتتاج إىل
فرنسا تعرف أن بطاقة الدخول إىل نادي
موافقة أمريكية ،وهي موافقة رهن بتلبية مطالب إسرائيل .لذلك
ّ
التحذيرية حول القوة الصاروخية
مهمة نقل الرسائل
تولت باريس
ّ
ّ
للمقاومة .وصار املوفدون الفرنسيون خرباء يف نوعية الصواريخ
حتول الصواريخ الغبية إىل دقيقة .وفيما يقوم
وطبيعة األجهزة اليت ّ
رجال فرنسا يف القوات الدولية العاملة يف اجلنوب بدور الشرطي
احلارس ملصاحل إسرائيل ،يسعى رجاهلا يف بريوت للدخول إىل
قلب املؤسسة العسكرية ،وسط ممانعة كبرية من قيادة اجليش
ّ
تفضل التعامل مع األمريكيني .وعندما ُيسأل قائد اجليش
اليت
العماد جوزيف عون عن سبب برودة العالقة مع باريس يقول:
«صراحة ،ال منلك ما ً
ال لشراء أسلحة وعتاد .وأمريكا الوحيدة اليت
تقدم لنا الدعم جمانًا» .لكن احمليطني بقائد اجليش يضيفون :وما
ّ
عسى أن تقدمه فرنسا يف جمال التسليح الفعلي للجيش؟
املراوحة اليت جعلت املوقف الفرنسي باهتًا ،مل يكن ممكنًا خرقها
إال عرب بوابات جديدة .فجاء التفجري الكبري يف املرفأ .يوم  4آب،
ّ
شك يف أن العامل
صدم العامل بالصور اآلتية من بريوت ،وال
ُ
أظهر تعاطفًا إنسانيًا حقيقيًا مع اللبنانيني .لكن الرئيس الفرنسي
تصرف بطريقة خمتلفة .قفز من كرسيه صارخًا:
اميانويل ماكرون
ّ
لنتحرك!
ّ

تعتقد فرنسا أنها الجهة العاملية الوحيدة القادرة على الدخول إىل
مكاتب جميع اللبنانيني وخصوصاً حزب اهلل

تصرف ماكرون على أن الكارثة مناسبة للقيام بأمور كثرية .أوهلا،

استغالل حاجة لبنان للدعم السريع ملخاطبة كل شركائه الغربيني
بأن ال بد من التحرك فورًاّ .
لكنه سارع إىل إبالغ األمريكيني بأنها
فرصة إلعادة صياغة املوقفُ .نقل الكثري من الكالم عن أن فرنسا
ّ
استغلت ما حصل لتقول لألمريكيني :ها حنن نقف على الرصيف
متفرجني ،وأنتم تديرون حرب العقوبات ،لكن الصراخ اآلتي من
بريوت ليس من عند حزب اهلل وأنصاره أو بيئته ،بل من حلفائنا
حمرجني
والبيئة األقرب إلينا .يومها قيل أيضًا إن األمريكيني بدوا َ
إزاء املشهد املهول الوارد من بريوت .وافقوا على قيام ماكرون
مببادرة ،لكنهم مل يعطوه التفويض املطلق ،ومل ميارسوا أي ضغط
التصور الفرنسي اجلديد.
حقيقي على بقية الالعبني للسري يف
ّ
تعتقد فرنسا أنها اجلهة العاملية الوحيدة القادرة على الدخول
إىل مكاتب مجيع اللبنانيني ،وخصوصًا حزب اهلل .تصرف ماكرون
على خلفية أن مبقدوره انتزاع تفويض أمريكي يتيح له التفاوض
مع احلزب على امللفات اللبنانية الداخلية ،لكن يف إطار يتيح له
تهم أمريكا وإسرائيل والسعودية.
االنتقال الحقًا إىل امللفات اليت
ّ
ّ
حتولت إىل
بريوت
يف
الستقباله
مت
املذلة اليت ُن ّظ
حتى التظاهرة
ّ
ّ
منظمو االستقبال إىل فخ املوقف الغيب برفض
جره
مشكلة .إذ ّ
التعاون مع الدولة عندما أعلن أن املساعدات ستصل مباشرة إىل
الناس وليس عرب املؤسسات الرمسية .لكن بالنسبة إىل جوهر
األزمة ،اضطر إىل قول ما جيب قوله .ألن هاجسه السياسي
التوصل إىل تسوية مع الطرف األكثر فعالية يف
منحصر يف كيفية
ّ
البالد ،أي مع حزب اهلل .وعندما وصل إىل بريوت ،كانت بني يديه
تقارير عن التواصل املعلن أو غري املعلن ،الدبلوماسي والسياسي
واألمين ،الذي جتريه حكومته مع حزب اهلل ،مبا يف ذلك ما جرى يوم
حضر وزير اخلارجية إىل بريوت .وكان ترتيب جدول أعمال ماكرون
يتضمن فرصة لبحث خاص مع حزب اهلل قام على فكرة وحيدة:
ّ
نعرف من أنتم ونعرف حجمكم ،ونعرف دوركم هنا وخارج لبنان،
للتوصل إىل عالج ملشكالت
ونريد صراحة تعاونًا وتنسيقًا معكم
ّ
كبرية ليس أبرزها تشكيل احلكومة اجلديدة.
طبعًا ،مل يقفل حزب اهلل الباب ،وهو أص ًال مل يقفله يومًا يف وجه
جملرد أن
فرنسا ،لكن احلزب ليس من النوع الذي يسيل لعابه
ّ
قررت التحاور معه .صحيح أنه ال يتجاهل موقعها ودورها،
باريس ّ
لكنه يعرف أنها ليست صاحبة القرار .لذلك سيرتك احلزب للجانب
الفرنسي القيام ّ
بكل جوالته وصوالته يف لبنان وخارجه ثم العودة
إليه لبحث أكثر تفصي ًال.
لكن مشكلة أخرى تنتظر فرنسا ،خصوصًا أن قوى بارزة من وليد
ّ
جنبالط ومسري جعجع إىل آل اجلميل وكتلة كبرية من «أبناء لبنان
الكبري» ،مل يبدوا ارتياحًا إىل طريقة اإلدارة الفرنسية لالتصاالت.
بعضهم خاب أمله عندما قال له ماكرون إن احلل يكون بإعادة
تشكيل حكومة يدعمها اجلميع ،وبعضهم اعتقد أن فرنسا أتت لتدير
انقالبًا .لكن ما قد يصدم هذه اجملموعات أكثر ،هو أن ماكرون
كان وقحًا مع قادتهم ،ألنه يتصرف معهم على أساس أنهم
«األبناء األصليون لالستعمار الفرنسي» .عمليًا ،يذهب ماكرون
ليفاوض حزب اهلل معتربًا أن هذه القوى «مضمونة» يف جيبه .لكن
ما حصل بعد مغادرة الرئيس الفرنسي أن انتفاضة قامت بها هذه
اجلماعات ،بدعم مباشر من السعودية ومن خلفها الواليات املتحدة،
وصو ً
ال إىل موقفهم الرافض اليوم لفكرة احلكومة اجلامعة ،ألنهم
يعتربون أن خيار ماكرون سيعيد احلياة إىل التسوية اليت رافقت
وصول العماد ميشال عون إىل قصر بعبدا.
مشكلة فرنسا ستتفاقم أكثر إذا مل تغيرّ سلوكها ،وأداء طاقمها
الذي خيدم يف لبنان دبلوماسيًا وأمنيًا وثقافيًا واقتصاديًا وإعالميًا.
ال يزال كل من يتناوب من الفرنسيني على هذه املناصب ،يلتقي
باجملموعات اللبنانية نفسها ،ويسمع املقاربات نفسها ،ويعيش
على أوهام هذه اجملموعات اليت تعتقد أننا ما زلنا يف عقد
الستينات .أضف إىل ذلك ،ما تظهره االتصاالت اجلانبية عن أن
بأي دعم خاص للبنان .إذ ترفض اإلفراج عن قرش
فرنسا ال تفكر ّ
واحد من خزائنها لدعم غري مشروط أو مشروط للبنان ،بل ال تزال
على الطريق نفسه الذي شقه رفيق احلريري وجاك شرياك ،والذي
ّ
وجل ما تهتم به ،اليوم ،هو السيطرة على
يقود إىل ديون إضافية.
مرافق رئيسية يف لبنان حتت ذريعة إعادة إعمارها أو تشغيلها ،من
املطار وكهرباء لبنان وإدارة املياه والنفايات وصو ً
ال إىل املرفأ
الذي ُيظهر الفرنسيون خشية حقيقية من تسلل الصني أو تركيا
أو قطر إلدارة عملية إعادة إعماره وتطويره وتشغيله..
ليس معلومًا إن كان مبقدور ماكرون ومساعديه استغالل الوقت
القصري ملغادرة املربع الذي يعيشون فيه ،وإدراك حقائق لبنان
اجلديدة ،وعسى أن يكون واعيًا إىل أن اإلشارة األساسية للتغري،
تنطلق من قيامه ،فورًا ،بإخالء سبيل الرهينة اللبناني جورج ابراهيم
عبداهلل قبل األول من أيلول ،وأن يعمد إىل إعداد خطاب ملناسبة
مئوية لبنانه الكبري ،يعتذر فيه عن احتالل بالده للبنان سنوات
طويلة ،ويعتذر من األجيال اجلديدة على ما قام ويقوم به ورثة
استعماره من هذا النظام الطائفي البغيض .غري ذلك ،لن جيد
بعد انفجار املرفأ سوى العودة للتجول يف شارع وحيد ،ميتد من
املتحف حتى مفرتق السوديكو ،حيث بقايا اإلمرباطورية الفرنسية
يف لبنان ،بينما تواصل استخباراته مللمة أوراقها املبعثرة يف
شارع اجلميزة!

عباس ضاهر

حتمل املزيد من الرتف يف السلوك السياسي،
مل يعد يستطيع اللبنانيون ّ
ال بشأن تأليف احلكومة ،وال بالنسبة إىل ملف اإلصالح املطلوب شعبيًا
فبدلت يف املزاج
ودوليًا .هناك تغيريات
إستجدت يف الساحة اللبنانيةّ ،
ّ
الشعيب :هل تعي القوى السياسية حجم التغيري؟ تؤكد التصرفات اليت
ينتهجها القادة السياسيون على ّ
أنهم مل يستوعبوا حتى اآلن ان البلد
وأن املواطنني خيرجون من اثواب العقائد السياسية ،بصورة
تغيرّ ،
ّ
ّ
تستحق قراءة اإلنسحاب السريع من اإللتزامات احلزبية والطوائفية
واملناطقية.
يوحي حجم النقد الشعيب املتواصل ،على وسائل التواصل اإلجتماعي،
أن اللبنانيني تائهون :ماذا يفعلون؟ ال قدرة هلم على
ويف اجللساتّ ،
التعايش مع أزمة معيشية مفتوحة .هل سيجد املواطن املأزوم إقتصاديًا
مساحة للعقيدة السياسية ،مهما بلغ إميانه الوطين بها؟ قد تكون هي احلل
يف حال كانت هي املخرج .لكن تكرار التصرفات السياسية ،وخصوصًا
السلطوية ،يوحي بعدم وجود خمارج لبنانية متوافرة حتى الساعة :ال تزال
املمارسة ،والنكايات ،واحلسابات ،واملصاحلّ ،
كلها هي ذاتها.
ً
ً
إذا كان تغيري النظام السياسي الطائفي ممنوعًا اآلن ،أو ُمستبعدا حاليا،
فإن املخرج ُ
املمكن
أو حيتاج ملسافة زمنية طويلة للتدرج يف تطبيقهّ ،
لفرض حلول لبنانية هو اإلصالح اجلوهري .يبدأ طريقه يف تأليف حكومة
مقتدرة.
كيف تكون احلكومة مقتدرة؟ أثبتت التجربة ان اخلطوات ال تستقيم يف
مكون عن جسم السلطة التنفيذية .هذا هو نظام
ظل تغييب فريق او ّ
بد من مراعاة طوائفه ومذاهبه ومناطقه وتوازناته
لبنان لألسف :ال ّ
السياسية ،حتت عنوان امليثاقية .وإذا كان التيار «الوطين احلر» رفع
شعار «الرئيس القوي يف طائفته» ،أي عدم جتاهل القيادات الوازنة
فإن رئيس التيار «الوطين احلر» النائب جربان باسيل
نيابيًا وشعبيًاّ ،
ً
ينسف تلك املعادلة حاليا ،من خالل رفضه تسمية الرئيس السابق
للحكومة سعد احلريري .قد يكون رئيس التيار الربتقالي على حق ،ألنه
وأن املواطنني يريدون تغيري السلوك السياسي
يرى فع ًال ان البلد تغيرّ ّ ،
التقليدي ،فهل سيطّبق باسيل األمر عينه يف إنتخاباترئاسة اجلمهورية
لطرح شخصيات مدنية ،أو وجوه جديدة؟ مبا أنه دفن عمليًا شعار «القوي
يف طائفته» ،من خالل جتاوز حقيقة متثيل كتلة «املستقبل» ّ
سنيًا،
إما إستشعر أن تياره مل يعد األقوى مسيحيًا ،وال
فيعين ذلك أن باسيل ّ
منافسه حزب «القوات» أو غريه بطبيعة احلال ،أو فع ًال هو يريد ترشيح
شخصية مدنية أو غري وازنة شعبيًا لرئاسة اجلمهورية.
لكن املعلومات تفيد بوقائع أخرى :عندما إندفع الرئيس الفرنسي 
ن حلث اللبنانيني على تأليف حكومة وطنية جامعة ،تبعته
إميانويل ماكرو 
إشارات الرضى األمريكي ،مقرونة بزيارة مبعوث واشنطن ديفيد هيل
اىل لبنان ،الذي جال على الشخصيات السياسية ،لكنه مل جيتمع برئيس
«الوطين احلر» الذي كان ينتظر «لقلوق  »2مع هيل .مل يعتمد باسيل
على ّ
تدخل ماكرون لتسهيلتأليف احلكومة ،أو تسمية احلريري لتأليفها.
أن
رمبا يريد من األمريكيني ان يطلبوا منه ذلك مباشرة ،وهو العارف ّ
ض أن تساعد يف بت أمر والدة حكومة لبنانية
واشنطن مل تطلب منالريا 
جديدةُ .يعزز هذا السيناريو رفض رئيس «القوات»مسري جعجع تكليف
«الشيخ سعد» .هناك كالم يتم تداوله يف لبنان :لو أراد السعوديون
التقرب من «بيت الوسط
ب
تسهيل عودة احلريري ،لكانوا طلبوا منمعرا 
ّ
» ،لكن التباعد بني «احلكيم» و احلريري متواصل ،ال تنفع معه جوالت
ي ّ
للم الشمل بني حليفني
الوزيرين السابقنيملحم الرياش 
وغطاس خوري ّ
سابقني .مما يعين باحملصلة انالواليات املتحد ة ال تقوم بأي ضغط ال
على الرياض ،وال على معراب لتسويق احلريري.
هكذا ،يعرف باسيل أنه بيضة القّبان يف موضوع التأليف احلكومي،
ّ
ي املرتقبة .من
يشكل الوزن املسيحي لحكومة احلرير 
بإعتبار أن تكتله
دون تكتل «لبنان القوي» وبغياب كتلة «اجلمهورية القوية» لن يقبل
احلريري بالتكليف .سبق ورفض ذلك سابقًا.
ً
يستطيع أن يصيب باسيل عصفورين حبجر واحد :أوال ،لفت إنتباه
العواصم اخلارجية إليه ،واملطلوب واشنطن حتديدًا .ثانيًا ،فرض شروطه
احلكومية واإلدارية ضمن ما يطرحه من برنامج حتت عنوان اإلصالح.
األهم ،ملاذا مل يتدخل األمريكيون لدى السعوديني أو يتكلموا مع باسيل؟
س وواشنطن على ذات املوجة اللبنانية :األوىل تريد ان
ال يبدو انباري 
جتلس على كرسي يف حوض شرق املتوسط ،ومن هنا يسعى ماكرون
لفرض تهدئة لبنانية سياسية واقتصادية .والثانية منشغلة بإنتخاباتها
الرئاسية يف واليات أمريكية تستعد لبدء عهد سياسي جديد .هذا العهد
األمريكي نفسه ينتظره اإليرانيون لعقد صفقات تسووية معه ،ال مع
إدارة راحلة .ومن هنا جاء ترجيح ّ
مطلعني على السياسات اإلقليمية ان
ن ال تبذل ايضًا جهودًا يف لبنان لتسريع والدة حكومة :هي تنتظر
طهرا 
اإلدارة األمريكية اجلديد ة لطرح ملفات عدة بني يديها من العراق ،اىل
سوريا ،ولبنان ،واليمن ،وما بينهم وحوهلم يف منطقة ساخنة.
ّ
يسلم اجلميع باإلستعصاء السياسي القائم؟ حاول
على هذا األساس ،هل
ي التسريع بوالدة حكومة ،وهو رفع عنوان
رئيساجمللس النيابينبيه بر 
اإلصالحات الفورية املطلوبة ،ألن البلد مل يعد حيتمل .لكن اليد الواحدة
ال ُتصفق ،فسارع إىل إطفاء حمركاته .غري ّ
أنها ستعود للعمل فور توافر
األجواء اللبنانية .فهل تبقى تلك األجواء رهينة حسابات داخلية ،أم تنتظر
املؤشرات اخلارجية؟ يبدو ان العاملني يتكامالن معًا.
ال ميكن اآلن ألحد أن يرسم سيناريو املخارج ،وال توقيت احللول .ما
وأن املواطن
هو معروف فقط أن األوضاع اإلقتصادية ستزداد سوءًاّ ،
سيزداد أملًا ،ونقمة على القوى السياسية.
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إعــالن

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

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع من األملنيوم والزجاج

خـدماتنا تـشمل سـائر أنـحاء سـيدني
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� ﺘﻘﺪﻡ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺺ
�ﺣ� ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪ�ﻪ ﺇ
ﺳ�ﺪ� ﺃﻥ ﻳ
"ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺩﻋﻮﺓ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ �ﻌ�ﺶ � �� ﻏﺮﺏ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ
�
.ﺃﺧﻒ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ
�
� "ﻭ�ﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﻠ�ﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﺎﺭ�ﺔ ﺃﻭ ﻣﺮ
�
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ�ﺎ ﺃﻭ ﻣ�ﺎﻧﺎ ﻟﻠﻌ�ﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺤﻄﺔ ﺇﺫﺍﻋ�ﺔ ﺃﻭ ﺻﺤ�ﻔﺔ � �� ﻫﺬﻩ
ﻛﺰﺍ
". ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧ��ﺪ ﺃﻥ �ﺴﺎﻋﺪ ﻋ� ﺗ�ﻠﻴﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 ﺇﻧﻨﺎ �ﺤﺎﺟﺔ ﺇ� ﺃﻥ �ﻠﻌﺐ �ﻞ ﺷﺨﺺ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ � �� ﺗﻀ�ﻴﻖ،ﻛ�ﻱ ﺷﺎﻧﺖ
ﻛﺒ�ﺓ
�  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ،ﻣﺴﺆﻭ� ﺍﻟﺼﺤﺔ
� ﻭﻗﺎﻟﺔ
�
.ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋ� ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ � �� ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﻨﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﺻﺎ�ﺔ ﺃﺧﺮﻯ
�
�
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺃﻥ
�ﺳ�ﺪ
 "ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ �ﻌﻤﻞ ﺃﻭ �ﻘ�ﻢ ﺃﻭ ﻗﺪ ﺯﺍﺭ ﻏﺮﺏ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ:ﻭﻣﻀﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺷﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ
�
� ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻔﺤﺺ
."ﺣ� ﺇﺫﺍ �ﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻗﻞ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻟﺪ�ﻪ
�
ﺍﻷ�� ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ
 ﻭﻫﺬﺍ �ﻤﻜﻦ ﺃﻥ �ﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ،� ﺃﻥ ﺃﻋﺮﺍﺿﻪ ﺧﻔ�ﻔﺔ ﺟﺪﺍ
�
� "ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔ��ﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ
� ﺍﻟﻔ�ﻭﺱ
��
 ﺃﺭ�ﺪ ﺃﻥ �ﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ � �� ﺗﺤﺪ�ﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ- �ﺎﻟﻔ�ﻭﺱ �ﺎﻟﻔﻌﻞ
�ﻣﺼﺎﺑ
�ﺪﺭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺪ �ﻜﻮﻧﻮﻥ
�
".ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ
. ﻣﻊ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣ��ﺪ ﻣﻨﻬﺎ �ﻞ ﻳﻮﻡ، ﻓﻴﻬﺎCOVID-19  ﻣﻮﻗﻊ � �� ﻧﻴﻮ ﺳﺎﻭﺙ ﻭ�ﻠﺰ �ﻤﻜﻦ ﻟﺴ�ﺎﻥ ﺍﻟﻮﻻ�ﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﺺ٣٠٢ ﻫﻨﺎﻙ
ُ
�
� ﻟﻠﻌﺜﻮﺭ ﻋ. ﻋ�ﺎﺩﺓ ﺗﻘﺎﻡ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ٢٢  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻋ�ﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋ�ﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﻭﺃﻧﺖ � �� ﺍﻟﺴ�ﺎﺭﺓ ﻭ٩٠ﻭ
ّ ،ﺃﻗﺮﺏ ﻋ�ﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﺤﺺ
https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and- �ﺗﻮﺟﻪ ﺇ
others/clinics
0416 243 252 |  | ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋ�ﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔSean Berry :ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
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Beirut: Explosion
Mr CLARE (Blaxland)
(13:39): Anyone with
Lebanese blood in
their veins lives with
the heartache of what’s
happened to Lebanon
over the last few decades—the civil war,
the bombings, the violence, the assassinations, the interference
of foreign powers, the
influx of refugees, the
corruption, the virus
and now this. Anyone
with Lebanese blood in
their veins won’t forget
the awful images of that
blast or the time they
spent afterwards on the
phone and online desperately trying to find
out if family and friends
were alive or dead.

But Lebanese Australians are made of tough
stuff. They are resilient
and generous, and you

government is helping
as well, and I know that
the help is gratefully received.

Jason Clare MP

can see that now in my
community, a home
for so many Lebanese
Australians. Everyone’s
chipping in, donating
and raising money. The
Maronite eparchy, the
Lebanese Muslim Association, the Melkites
and the Lebanese Orthodox community are
all working together to
raise funds. Human Appeal and Steps of Hope
are on the ground in
Beirut, helping out as
we speak. The federal

Australian
soldiers
were in Lebanon in
1941, almost 80 years
ago. They helped liberate it. Four hundred
and sixteen Australians
died in that campaign,
and the first of them
was a boy from Ballina
called Nicholas Koorey,
a proud Australian with
Lebanese blood in his
veins. He’s buried in
that same city that now
needs to be rebuilt,
Beirut. Just like those
soldiers,
Lebanese
Australians are doing
everything they can to
help.

the speech Jason delivered on Tuesday in Federal Parliament about the
Beirut explosion.

سـتار إيـست
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ســيارات

احلياة عن بُعد ..كيف سيكون
عاملنا بعد  10سنوات؟

مع تسارع استخدام الذكاء االصطناعي ،والتباعد االجتماعي ،يلح
السؤال حول كيفية حياتنا وعاملنا بعد  10سنوات من اآلن وحتديدا
ُ
أكثر من َعقدين على اخرتاع
مر
يف العام ،2030
حيث يكون قد َ
ُ
ِ
إطالق شبكات ،5G
احلوسبة السحابية ،وعقد منذ
وإطالق
،iPhone
ِ
ِ
َ
ُ
هواتف
اجلميع
وميتلك
العامل  8.5مليار نسمة،
سكان
عدد
وسيبلغ
ُ
ُ
ِ
ِ
حت ُ
ذكية ِ
ِ
تطبيقاتهم اليومية.
مل
ٌ
ٍ
عبارة
مدرسة يف العامل هي
وحبسب موقع  Tech Crunchفإن أكرب
مواد
لتوفري
الذكاء االصطناعي
تستخدم
عن برنامج أو Software
َّ
َ
ِ
ُ
ٍ
ٍ
دون
جلميع األطفال
مكان
متخصصة يف أي وقت ويف أي
تعليمية
َ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
أقساط ُمنهكة.
مدرسة فعلية وال
احلاجة إىل
وسيكون أك ُرب ٍ
ِ
املعامالت
ومجيع
بنك يف العامل هو عبارة عن تطبيق،
ُ
املالية ْ
ِ
ٍ
معامالتها
مجيع
ري
رق ِمية .كما ميكن
َ
لصناعات كاملة أن جُت َ
خُ
ٍ
حسابات على الـ .blockchain
النقدية وتِّز َنها يف
ٌ
ٍ
ٍ
وجمموعة من
تطبيق
عبارة عن
بقالة يف العامل هو
كما أن أكرب متجِر
ٍ
الروبوتات ِ -
أي مكان ُنريد
يتم
ُ
أي وقت ويف ِ
تسليم الَبقالة يف ِ
الطائرات ُ
ِ
تدخل
أي
سية
طريق الروبوت أو
بسرعة عن
ٍ
َ
ِ
امل رَّ
دون ِ
ِ
عمليات
بناء على
حنتاجه
الذكاء االصطناعي عما
بشري .وخيبرِ نا
ً
ُ
ُ
ِ
ِ
السابقة.
الشراء
ُ
ٍ
برجميات وروبوتات
شركة
وسيكون أك ُرب مستشفى يف العامل هي
 ِنص ِ
ِ
ات الفيديو ،ميكن
مجيع
إجراء
يتم
ُ
التشخيصات األولية عرب ِم ّ
ِ
ٍ
وص ٍ
فات ِطبية ملرضاها يف أسرتاليا.
لطبيبة خمتصة يف أملانيا
تقديم ْ
ُ
ُ
ٍ
ِ
ِ
بإشراف
بواسطة الروبوتات،
العمليات اجلراحية
تنفيذ مجيع
وسيتم
ِ
املوجود يف منزله.
الطبيب
من
ِ
كما أن أكرب شركة يف العامل ُتدير عملياتها وموظفيها من املنزل،
ُ
مجيع الشركات قد
عام  ،2020وبعد  10أعوام من اآلن ستكون
ُ
منذ ِ
ً
أكثر كفاءة من
بالعمل من املنزل ُي َعد
السماح لعامليها
أدركت أن
ِ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
إجارات املكاتب وما
املال يف
وتوفري
ساعات التنقل،
توفري
حيث
ِ
ُ
ُ
تتَب ُعها من فواتري.
ُ
ٍ
ِ
فيلم
فأي
ترفيه يف العامل هي
شركة
وستكون أك ُرب
شركة برجمياتُ ،
ٍ
أطلب من  Alexaتوصيلَ
ُ
يصل إىل جهازي مباشرة ،وسوف
جديد
ُ
َ
َ
ِ
ِ
اجلزء اآلخر من
األصدقاء يف
الفيلم مع
وأشاهد
الفشار إىل املنزل
ُ
َ
فستان سكارلت جوهانسن يف الفيلم ،ميكنين
العامل ،وإذا أعجبين
ُ
ش ُ
َ
ُ
ِ
خالل يومني على األكثر.
ويصل إىل منزلي
راؤه فورًا
ُ
بياناتنا الشخصية هي أغلى
ومع كل هذا التطور املقبل ،ستكون
ُ
ِ
ِ
اجملوهرات
ينطبقان فقط على
واحلماية
األمن
ممتلكاتنا ،فلم َي ُعد
ُ
ِ
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
وبيانات
احملادثات
وس ِجل
الربيد اإللكرتوني
فحساب
والنقود،
ُ
ُ
ُ
وحسابات الوسائط االجتماعيةُ ،
أمثن إذا ما وقعت
ستصبح
التصفح
ُ
َ
ِ
قراصنة اإلنرتنت.
بأيدي
حتميل
وإذا ما أردت القيام بزيارة الفاتيكان فما عليك سوى
ِ
ِ
ٍ
ِ
الفضاء عرب
رحلة إىل
الذهاب يف
الرابط من جهازك اخلاص ،أو حتى
ِ
ِ
ِ
وخال
اخضرارًا
أكثر
كوكب األرض وهو
تطبيقات ناسا والنظِر إىل
ِ
ٍ
ُ
َ
َ
ُ
ِ
تذكرتك
حتجُز
متتلك
التلوث ،وطبعًا إذا كنت
من
املال الكايف قد ِ
َ
ٍ
رحلة فعلية إىل الفضاء مع .Space X
هاب يف
للذ ِ

احلظ حيول عامال إىل مليونري بثروة
كبرية خالل أيام
بني عشية وضحاها حتول عامل منجم صغري يف تنزانيا للثراء،
وأصبح مليونريًا بعد أن اكتشف اثنني من أكرب األحجار الكرمية من
التنزانيت اخلام اليت يتم العثور عليها على اإلطالق.
حجرا
وجنح سانينو اليزر ،وهو أب ألكثر من  30طف ًال يف اكتشاف
ً
ً
ثالثا يزن  13رط ًال بقيمة تقدر مبليوني دوالر ،فيما تقدر قيمة أول
حجرين بـ  3.4مليون دوالر.
التنزانيت ،ذو اللون األزرق البنفسجي الغامق ،ويعترب أحد أندر
األحجار الكرمية على وجه األرض ،والذي مت اكتشافه سنة 1967م
يف تنزانيا اليت سمُ ّ ي بامسها .وتنزانيا هي املصدر الوحيد املعروف
للتنزانيت .وألن املعروض منه حمدود ،فإن األحجار الكرمية منه
غالية الثمن.
قال اليزر بلغته السواحلية ،يف إشارة إىل اللوائح اليت تقضي
بضرورة بيع أحجار التنزانيت مباشرة إىل احلكومة «بدال من التجار
غري الشرعيني».
وقال وزير املناجم دوتو بيتيكو« :حنن التنزانيني قررنا أن املعادن
جيب أن تفيدنا أو ً
ال كدولة .لقد سئمنا بيع األحجار الكرمية لآلخرين
الذين يستفيدون بينما تظل جمتمعاتنا فقرية .على سبيل املثال،
يف العديد من مناطق التعدين ،ارتفعت األعمال التجارية .حتى
املناطق اليت ال يوجد فيها عمل اآلن ،حتسنت األمور».
وقال اليزر الذي يعيش يف مانيارا «أريد بناء مركز جتاري ومدرسة.
أريد بناء هذه املدرسة بالقرب من منزلي .هناك الكثري من الفقراء
هنا ال يستطيعون حتمل تكاليف ذهاب أطفاهلم إىل املدرسة .أنا
متعلما ولكين أحب أن تسري األمور بطريقة احرتافية ،لذلك
لست
ً
أود أن يدير أطفالي العمل بشكل احرتايف».

 300ألف دوالر مثن رقم هاتف
«جالب للحظ» يف هذه الدولة
بيع رقم هاتف «جالب للحظ» يف الصني بنحو  2.25مليون
يوان ،أو ما يعادل  300ألف دوالر ،إثر مزاد علين شارك فيه
آالف الصينيني يف اليومني املاضيني.
وينتهي الرقم بالعدد مثانية مكررا مخس مرات ،وهو عدد
ينظر إليه الصينيون على أنه فأل خري ألن لفظ «مثانية»
باللغة املندرية يعين أيضا «االزدهار».
وشارك أكثر من  5آالف شخص يف املزاد الذي أقيم السبت
واألحد.
وكثريا ما تسعى الشركات الصينية الراغبة يف نيل إعجاب
املستهلكني أو األفراد األثرياء يف البالد إىل شراء أرقام
هاتف توصف بأنها «جالبة للحظ».
ويستحوذ العدد مثانية على االهتمام األكرب ،إذ يرمز تقليديا
إىل حسن الطالع والنجاح .وعندما استضافت بكني األلعاب
األوملبية قبل أكثر من عقد ،انطلق حفل االفتتاح رمسيا عند
الساعة الثامنة والدقيقة الثامنة من يوم الثامن من الشهر
الثامن (أغسطس/آب) سنة .2008
أما أقل األرقام املطلوبة لدى الصينيني فهو العدد أربعة
الذي يعين لفظ امسه باللغة املندرية «املوت».
ويعود الرقم القياسي ألغلى األرقام اهلاتفية خالل مزاد
علين خلط ينتهي بالعدد سبعة مكررا مثاني مرات .ويرمز لفظ
العدد سبعة إىل «الرفعة» و «جوهر احلياة» .وقد بيع الرقم
بـ 3.91مليون يوان ( 563ألف دوالر).

بعد ضرب تيك توك وفرض عقوبات

بكني لواشنطن «لن خناف»

يف جولة جديدة من التوتر املتصاعد بني البلدين ،شنت
الصني هجومًا حادًا على الواليات املتحدة ،على خلفية
عقوبات جديدة فرضت على مسؤولني يف هونغ كونغ.
ووصف مكتب متثيل احلكومة الصينية يف هونغ كونغ،
السبت ،بـ»الوحشية وغري املنطقية» تلك العقوبات .وقال
املكتب يف بيان إن هذه العقوبات «تكشف النوايا اخلبيثة
للسياسيني األمريكيني بدعم أشخاص مناهضني للصني
وبزرع الفوضى يف هونغ كونغ».
كما اعترب أن تلك اخلطوة األمريكية «تصرفات بهلوانية» لن
ختيف أو ترهب الشعب الصيين.
إىل ذلك ،وصف األمني العام للتجارة يف هونغ كونغ،
السبت ،العقوبات على مسؤولي هونغ كونغ «بالوحشية وغري
املنطقية» ،حمذرا من تأثريات حمتملة لذلك على املصاحل
التجارية األمريكية يف مركز األعمال العاملي.
وقال ادوارد يان للصحافيني «هذا النوع من العقوبات ،إذا
كان يستهدف مسؤولني أو زعماء يف بلد آخر ،هو إجراء وحشي
وغري متناسب وغري منطقي» .وأضاف «إذا طبقت واشنطن
بشكل أحادي هذا النوع من األفعال غري املنطقية ،فسيكون
هلا يف نهاية املطاف تأثري على الشركات األمريكية».
جتميد أصول
وكانت الواليات املتحدة فرضت ،اجلمعة ،عقوبات على
رئيسة السلطة التنفيذية يف هونغ كونغ كاري الم وعشرة
مسؤولني آخرين يف املنطقة ،يف إطار تعزيز ضغوطها على
بكني.
وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول يف الواليات
املتحدة هلؤالء املسؤولني.
وتتهم واشنطن هؤالء الشخصيات بأنهم «مسؤولون بشكل
مباشر عن تنفيذ سياسات بكني يف قمع احلريات والعملية
الدميقراطية».
أما من بني الذين فرضت واشنطن عليهم عقوبات فرئيس
مكتب االرتباط يف املنطقة لو هوينينغ الذي رحب بإدراجه
على الالئحة السوداء ،مؤكدا يف بيان مقتضب «فعلت ما
جيب أن أفعله من أجل البالد وهونغ كونغ».
وأضاف «ليس لدي سنت واحد من األصول األجنبية».
قانون مثري للجدل
يذكر أن واشنطن فرضت تلك العقوبات بعد تبين الصني يف
حزيران/يونيو املاضي قانونا لألمن القومي يف املستعمرة
الربيطانية السابقة ،يقول معارضوه إنه سيؤدي إىل تراجع
غري مسبوق يف احلريات منذ إعادة هونغ كونغ إىل الصني
يف .1997
ويأتي هذا التصعيد األمريكي بالتزامن مع فرض واشنطن
إجراءات قاسية على درتي القطاع الرقمي الصيين «تيك
توك» و»ويتشات» اللتني أجربتهما إدارة الرئيس دونالد
ترمب على إنهاء مجيع العمليات يف الواليات املتحدة.

قصة لعبة «فورتنايت»
وغضب آبل وغوغل ..صراع
املليارات اخلفية
األزمة بني شركة األلعاب اإللكرتونية من جهة وشركيت آبل
وغوغل انفجرت حني أطلقت  Epic Gamesصباح يوم اخلميس آلية
دفع جديدة تسمح لالعيب فورتنايت بالدفع داخل اللعبة مباشرة،
خبصومات تصل إىل  20%مقارنة باألسعار املدرجة يف متجر
تطبيقات آبل ومتجر غوغل بالي.
هذه اخلطوة مسحت بتجاوز إطار الشراء داخل متجري آبل وغوغل
اللذين يقتطعان عمولة  ،30%من كل عملية شراء تتم داخل
التطبيقات املوجودة على متجريهما.
ويبدو أن  Epic gamesكانت تتوقع مثل هذه اخلطوة ،فسرعان
ما تقدمت بدعوى ضد شركة آبل ،زاعمة أنها تستغل مركزها يف
السوق وتفرض قيودًا غري معقولة الحتكار سوق معاجلة الدفع
داخل التطبيق لنظام .IOS
ويف حال فوز  ، Epicميكن أن ُيطلب من آبل وغوغل السماح
للمطورين ببيع عمليات الشراء داخل التطبيق من دون تقاضي
رسوم ،أو السماح للمطورين بتقاضي املدفوعات مباشرة.
أو ميكن لـ آبل وغوغل ببساطة التوصل لتسوية مع  Epicوتغيري
سياساتهما بهدوء كما حدث مع أمازون.
وحبسب Epic gamesتتقاضى أبل عمولة بـ ،15%فقط من
أمازون.
هذه األزمة قد تكون جمرد بداية لسلسلة من النزاعات مع شركات
أخرى مثل  Spotifyوغريها من أصحاب التطبيقات الذين جيدون
جزءا كبريا من إيراداتهم يصب يف خزائن أبل وغوغل.
مشرتيات املستخدمني من متجر تطبيقات آبل بلغت حنو  61مليار
دوالر العام املاضي ،مقابل  30مليار دوالر لتطبيقات غوغل،
ً
وفقا لشركة .Sensor Tower
وتسيطر غوغل عرب أندرويد على أكثر من  ،85%من سوق أنظمة
ً
وفقا لـ .IDC
التشغيل العاملية ،بينما متتلك آبل حنو ،15%
يف املقابل ،هناك من يربر رسوم آبل املرتفعة بالدور الذي تقوم
به يف تشغيل متجر التطبيقات ومراجعة التطبيقات وما تواجه من
خماطر أمنية.

امللياردير وارن بافيت يربح
 26مليار دوالر بسبب كورونا

حققت شركة  Berkshire Hathawayالتابعة لقطب األعمال
األمريكي وارن بافيت قفزة يف أرباحها من استثماراتها
بالشركات املدرجة يف الربع الثاني من العام اجلاري بنحو
 87٪يف خضم أزمة كورونا حينما كانت أسواق األسهم
حول العامل تشهد موجات بيع عنيفة وسط املخاوف املتعلقة
بالوباء.
وسجلت بريكشاير هاثاواي صايف ربح خالل الربع الثاني من
العام اجلاري يبلغ حنو  26.3مليار دوالر بواقع  16314دوالرا
لألسهم املمتازة من الفئة « »Aارتفاعا من حنو  14.1مليار
دوالر لنفس الفرتة من العام املاضي ،حبسب ما ذكره موقع
«ماركت ووتش».
وشهدت تلك الفرتة وحبسب إعالن الشركة شطب أصول
يف صناعة الطريان بنحو  10مليارات دوالر على وقع جائحة
كورونا واليت تسببت حبالة من الشلل من يف مشهد صناعة
الطريان العاملية مع توقف شبه كلي للحركة اجلوية.
وقالت الشركة إنها خفضت قيمة شركتها التابعة Precision
 Castpartsواملتخصصة يف صناعة حمركات الطائرات يف
خضم اجلائحة واليت تسببت مبحو حنو  30٪من القوى العاملة
للشركة مع تراجع حاد يف الطلب.
ويف مطلع مايو أيار املاضي أعلن بافيت عن سحب استثماراته
يف كافة أسهم شركات الطريان واصفا قرار استثماره بها
بـ»اخلاطئ» ،مع ختارجه من حصص يف أكرب  4شركات طريان
أمريكية بلغت بنهاية العام املاضي  11٪يف «دلتا إير الينز»
و 10٪يف «أمريكان إير الينز» ونفس النسبة أيضا يف
«ساوث ويست إيرالينز» و 9٪يف «يونياتد إير الينز».
وقال بافيت يف حينه يف مقابلة مع شبكة « »CNBCاألمريكية
إن حجم تلك االستثمارات يرتاوح ما بني  8-7مليارات دوالر
منوها إىل عدم حتقيق أي مكاسب من تلك االستثمارات.
ولدى  Berkshire Hathawayالتابعة لبافيت حزمة من
االستثمارات يف حنو  90شركة عمالقة على غرار آبل وأمريكان
إكسربيس وكوكاكوال وبنك أوف أمريكا وهي الشركات اليت
تأتي يف طليعة اخليارات االستثمارية لبافيت.
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كـتابات

بـقلب يـد ّق
ٍ

يا ربي ليش خلقت
الزعامة

متى وكيف سينتهي
مسلسل املوت يف لبنان؟!

يا ربي ليش خلقت الزعامة

هلكوا الناس ما عندن كرامي
وصفى بلدنا مغارة للصوص
نعد كم عنا حرامي
ما فينا ّ

ومها نكتب بهيكي نصوص

بقلب ّ
يدق
ٍ

عا مني احلق عا مني املالمه

إىل آخر ّ
احلنني
الناي طعم
ِ

حابب قول كلمة بهاخلصوص

نص
على بعد ٍّ
من الكأس ّ
اجلنون
حتى غيوم
ِ

وين العدل وين الفلوس

عن مرض عضال وسيف دامي

مبا ّ
ظل يّ
من كالمًا ّ
يغنى

أحّبك ..هلاّ أفقت على ّ
الناي
ً
ٍ
مياه
ترنيمة من

وين الضمري احلر والسامي

وبسيف املوت قطعوا الرؤوس
حرقوا الناس قاموا القيامه

ورود ظلموا الناس بوجه العبوس
َ
ٍ
ٍ
بقافلة من
صبح
ليشهق
ٌ
ضاع احلق وين الشهامه

مبني
ويشهد ُس ْكٌر بعطٍر
ِ

أمي
بقلب
ٍ
ّ
تشهاك يف ثدي ّ
على ضلع حلمي

قتلوا العريس واخدوا العروس
وهدموا دار صاحل للمنامه

وكسروا وطن وهلكوا النفوس

اليوم
اقرتفتك من ذاتك
َ

وصار الوطن مطمر للقمامه

اشرحيين بأحوالك ّ
الشاردات

ّ
بوطنا الكان احلى من احلمامه

سرًا
متد ُ
ّ
دت يف نصك اليوم ّ

ومات الشعب املا عندو عمامه

منفى  ..فال خترجيين ..
ً

اليقني
أشد
غيابًا
ّ
ِ
أال فافضحيين

ما يف مكان صاحل للجلوس
باعوا الوطن بشوية فلوس

وشفنا حكم عا شعبو خسوس

زادوا الظلم عالشعب العصامي

خميليت ّ
كل بعضي
ّ

والبقي صار معرت ومنكوس

وبعضي أصابعك البيض

وعبد مأمور من الصف االمامي

املسرتيح على ما التقينا
ُ

منشي بنور اهلل والسالمه

ّ
كلي  ..لغاتك ..
استعيدي
اليامسني
ِ

نسيمك

نعناعك منطلب نعود متل شعب اجملوس

من

ونرفع

إىل آخر ّ
الناي حزني ..
وعاري

متل جنة ملياني أسامي

ونرمي سالحنا ونرمي الفؤوس

وكوني

بقلب ُ
يدق
ٍ

رئة

نالقي وطن مزين بالكؤوس

علمنا

للمجد

ونرجع عا وطن نرفع رؤوس

وحتل عنا املصايب والغمامه
ّ
وطنا حتنيلو العروش
ويرجع

هامه

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 والتكنولوجيا 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 االوروبية
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 ميزانية 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 عام  2020يف 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 اليت 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 فيه وال وظيفة وهناك خطر على حياة
كل إنسان فيه بسبب عجز الدولة عن محايته..
ال أمانة على مال 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..
سرقة 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
والعادلة 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..

تاجو احملبة وشعارو االستقامه
بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي واجتماعي  -سدني اوسرتاليا
محمد عامر األحمد  -سورية
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تـتمات

وزير خارجية كندا...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
هائل» .وقال جان إيف لودريان إن هذا يتطلب تشكيل «حكومة
مهمات» ميكنها بسرعة تنفيذ «إصالحات أساسية وإال فإن اجملتمع
الدولي لن يكون موجودا» للمساعدة .ولفت إىل أنه «لن نوقع
شيكا على بياض حلكومة ال تنفذ اإلصالحات اليت يعرفها اجلميع»
وذكر منها خصوصا اخلدمات العامة والنظام املصريف .وقال قصر
اإلليزيه إن قائمة باإلصالحات املقرر تنفيذها واليت أطلقها الرئيس
ماكرون يف  6آب يف بريوت ،أعدتها باريس وأرسلتها إىل الزعماء
السياسيني اللبنانيني قبل زيارته املقبلة الثالثاء.

رئيس الجمهورية يستقبل شامباين

اىل ذلك نوه رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون بـ «رغبة كندا
يف املساهمة بدعم لبنان وشعبه بعد االنفجار الذي وقع يف مرفأ
بريوت» ،معتربا ان «هذا الدعم هو دليل جديد للعالقات املتينة
اليت جتمع بني البلدين والشعبني الصديقني».
ورحب الرئيس عون بـ «املساعدة التقنية اليت تنوي كندا تقدميها
يف التحقيقات اجلارية يف االنفجار» ،اليت اكد انها «مستمرة جلالء
ظروف الكارثة اليت ضربت لبنان ،وان إجراءات ستتخذ حبق من
تثبت مسؤوليته عن هذا احلادث».
كالم الرئيس عون جاء يف خالل استقباله قبل ظهر امس االول يف
قصر بعبدا ،وزير اخلارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباين والوفد
املرافق ،يف زيارة نقل فيها تعازي رئيس وزراء كندا جوستان
ترودو والشعب الكندي بضحايا االنفجار الذي وقع يف مرفأ بريوت
يف  4آب اجلاري.
كما شكر «املشاركة الكندية يف مؤمتر دعم بريوت والشعب اللبناني
الذي عقد بدعوة من الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون» ،ولفت
اىل ان «االضرار كبرية يف املمتلكات واملنازل ويف املرفأ وان اكثر
من  300الف عائلة تهجرت من منازهلا» ،مشريا اىل ان «العمل جيري
على اعداد خمطط توجيهي العادة اعمار املنازل املتضررة ال سيما
االثرية منها واملدارس وهذا يتطلب جهودا مشرتكة الصالحها».
وضم الوفد الكندي املرافق لوزير اخلارجية ،سفرية كندا شانتال
شاستيناي ،مساعدة الوزير ساندرا ماك كارديل والقائم باالعمال
الكندي يف لبنان غريغوري غاليكان ،وحضر عن اجلانب اللبناني
وزير اخلارجية واملغرتبني يف حكومة تصريف االعمال شربل وهبة
والوزير السابق سليم جريصاتي واملستشاران رفيق شالال واسامة
خشاب.
وعرب الوزير شامباين عن «تضامن الكنديني مع الشعب اللبناني
الصديق يف احملنة اليت املت به» ،واضعا إمكانات بلده «يف تصرف
لبنان للمساعدة يف إزالة اثار االنفجار واملساهمة يف ترميم املناطق
املتضررة ويف التحقيق الذي جتريه السلطات اللبنانية» .وأوضح
ان بالده اليت أرسلت مساعدات فورية اىل لبنان« ،رفعت قيمة
هذه املساعدات اىل  30مليون دوالر ،وهي جاهزة لتقديم املزيد
اذا اقتضت احلاجة».
ونوه شامباين بـ «الدور الذي يلعبه أبناء اجلالية اللبنانية يف كندا
والذين وقفوا اىل جانب اخوتهم يف لبنان وساهموا يف تقديم
املساعدات».

الوزير الكندي

بعد اللقاء ،صرح الوزير شامباين للصحافيني ،فقال« :اشكر
رئيس اجلمهورية إلتاحته الفرصة امامي لنقل التعازي العميقة باسم
الشعب الكندي وباسم رئيس الوزراء ترودو ،بضحايا املأساة اليت
حلت بالشعب اللبناني ،باإلضافة اىل التعازي بالكنديني اللذين
خسرا حياتهما يف تلك اللحظة األليمة .حتدثنا عن املستقبل وعما
تقوم به كندا ملساعدة شعب لبنان يف اطار املساعدات الفورية
ومبلغ الـ  30مليونا الذي قدمته».
اضاف« :لقد كررت عرضنا بان نكون جزءا من التحقيق الدولي
اىل جانب الـ اف بي أي والشرطة الفرنسية ،وباعتقادي فان
كندا باستطاعتها إضافة قيمة اىل هذا التحقيق ،ليكون حتقيقا ذا
مصداقية وحيقق العدالة ويتمتع بالشفافية .ويف اخلتام تناقشنا
مبسألة االمن الغذائي ،حيث ان كندا كما الشعب الكندي راغبون يف
ان يكونوا جزءا من حتقيق هذا االمن للشعب اللبناني».
وتابع« :ان ما قلته للرئيس عون كان بسيطا ،ذلك اننا نريد ان
نكون جزءا من عملية إعادة االعمار واعتقد ان كندا كانت دائما تقف
اىل جانب لبنان ،وحنن لسنا هنا اليوم فحسب بل نريد ان نكون
على املدى الطويل وان نستمر يف ذلك» ،ورأى أن «املساعدات
الدولية جيب أن تقرتن بإصالحات جوهرية ،وان اإلفالت من العقاب
جيب أن يتوقف ،وجيب على احلكم ان يكون مفتاح احلل .وأخريا
اريد القول ان الشباب قد قالوا كلمتهم وكذلك النساء كما الشارع،
واالن لدينا الطريق امامنا حيث ميكننا العمل سويا» ،وقال« :انه
المتياز ان أكون هنا وأرغب بان اتقدم بالشكر اىل رئيس احلكومة
الستقباله لي والستقبال رئيس اجلمهورية واستماعه لي أيضا».
وردا على سؤال قال« :لقد ناقشنا ملاذا نريد حتقيقا واعتقد ان
الشعب اللبناني اخربنا ذلك .حبثت مع وزير اخلارجية مسألة ماذا
واالن نريد ان نبحث كيف يكون ذلك ،وكيف ميكن ان يسمح لنا
بالوصول اىل عمق األشياء ،وبان يكون لدينا حتقيق ذو مصداقية
يكون كامال ويسوق مرتكيب اجلرمية اىل العدالة».
واوضح الوزير شامباين ردا على سؤال آخر« :خالل البحث مع الوزراء
ورئيس اجلمهورية عرضت الطريقة اليت ترغب كندا يف املشاركة
يف التحقيق ،والتفاصيل حول كيفية ذلك سيتم حتديدها الحقا،
ولكن من الواضح االن ان هناك شروطا حول العرض الذي تقدمت

به لوزير اخلارجية ولرئيس اجلمهورية والذي مت قبوله .واالن علينا
حتديد كيف ميكننا القيام بذلك الننا نريد ان نكون خملصني للشعب
اللبناني الذي يتوقع ان تشارك كندا يف التحقيق النه سيكون ذا
مصداقية وشفافا ويصل اىل العمق لتحقيق العدالة».
وقال« :إننا نضع انفسنا يف سياق احداث هذا التغيري ،واجلميع
يؤمن ان املساعدة الدولية جيب ان ترتافق بإصالحات جدية .وانا
اشعر بإرادة صلبة يف الدخول اىل هذه اإلصالحات .وهنا ميكن
لكندا ان حتدث اىل جانب الشعب اللبناني كافة الفرق املنشود.
وتعرفون انه يف مؤمتر «سيدر» ،جرى احلديث عن اصالح قطاع
االتصاالت واملياه والطاقة والرتبية ...هذه كلها قطاعات ميكن
لكندا ان تلعب فيها دورا إجيابيا ،ال سيما يف جمال الطاقة ،وهذا
ما ذكرته لفخامة الرئيس الذي رحب بهذا العرض الكندي ،وهو
ينظر اىل كندا كشريك ميكن الوثوق به وحيادي ويضع نصب عينيه
مصلحة لبنان واللبنانيني»( .التفاصيل الكاملة على الصفحة )4

عون :مصمم على تفكيك كارتل الفساد

اىل ذلك اكد رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون لصحيفة PARIS
 MATCHانه ليس نادما قطعا على كونه رئيسا للجمهورية يف
هذا الظرف الصعب ،معتربا ان األمر البديهي بالنسبة اليه وهو
انه ما تهرب يوما من حتمل املسؤولية ،وقال« :هذا ما كنت عليه
كعسكري وصوال اىل تبؤو منصب قيادة اجليش .كما كنت كذلك
يف التزامي السياسي ...ولن اتغري اليوم وانا يف قصر بعبدا».
وشدد الرئيس عون على تصميمه «وضع حد للفساد من خالل تطبيق
القوانني» ،مشريا اىل ان «مرحلة أوىل وأساسية على طريق حماربة
الفساد انطلقت من خالل إقرار حتقيق مالي جنائي «»Forensic Audit
يف املصرف املركزي اللبناني .وهذا ألمر مهم من اجل كشف ما اذا
حصلت انتهاكات طاولت الوضع املالي للدولة .وسيشمل التحقيق
املؤسسات الرمسية كافة من اجل حتديد مسؤولية كل منها بطريقة
شفافة ،على ان تتم حماسبة مجيع الذين ارتكبوا خمالفات».
وإذ أشار الرئيس عون اىل ان «معضلة الفساد مزمنة يف لبنان،
وهناك منظومة سياسية حتمي الفاسدين وتتسرت على ممارساتهم،
كونها مستفيدة من ذلك بطريقة مباشرة .ومن الصعوبة مبكان كسر
هذه احللقة املتينة واملتجذرة ،اليت تتخطى االنقسامات السياسية
لتلتف حول مصاحل مالية» ،جدد تصميمه على «متابعة النضال من
اجل تفكيك هذا الكارتل املافيوي» ،ولفت اىل ان «ما من احد من
افراد عائليت متورط يف الفساد ،لكن اذا ما فرضنا عكس ذلك،
فإنين سأتعامل مع أي فرد منهم كما اتعامل مع اآلخرين ،مبعنى
انين سأحيله امام التحقيق القضائي لكيما ينال اجلزاء الذي يستحق
اذا ما ثبت تورطه».
وكشف رئيس اجلمهورية أن «امللح اليوم النسبة الينا هو التوصل
اىل حتقيق جمموع اإلصالحات اليت تعهدنا بها يف مؤمتر «سيدر»،
واننا نأمل ان توازي املساعدات الدولية حاجات لبنان ،ما يتيح
عملية النهوض به من جديد» ،مذكرا ان «موقف فرنسا اىل جانب
سائر الدول األخرى حول هذه املسألة واضح متاما ،ال مساعدة
من دون إصالحات .لقد وصلت الرسالة وحنن متفقون حياهلا،
اال ان ذلك يتطلب تشكيل حكومة» ،موضحا ان «بعض اجلهات
السياسية تصر على وضع العصي يف الدواليب امام أي صالح،
لكنين من جهيت ساواصل النضال من اجل وضع اإلصالحات موضع
التنفيذ».
وأشار الرئيس عون اىل انه «من اجل متتني أسس هذا البلد ،على
اجملتمع الدولي ان يساعدنا يف إجياد حل ملسألة الوجود الكثيف
لالجئني وللنازحني على ارضنا» ،مؤكدا انه «ليس من الطبيعي وال
من األخالقي مبكان ،ان يدع اجملتمع الدولي بلدا صغريا يتحمل عبئا
مماثال مبا له من تداعيات على استقراره».
وشدد على انه «سبق لبريوت ان اجتازت صعوبات نتيجة أسباب
خمتلفة .اال انه يف كل مرة ،جنح اللبنانيون يف ازالة كل آثار احلروب
واعادوا بناء عاصمتهم» ،مؤكدا ان «بريوت ستنهض من جديد
مبساعدة مجيع اللبنانيني ،وبدعم الدول الشقيقة والصديقة وعلى
األخص مبساعدة فرنسا الرئيس اميانويل ماكرون»( .التفاصيل
الكاملة على الصفحة )3

إشكال خلدة

على صعيد آخر ،أعلن اجليش اللبناني تطويق اإلشكال يف منطقة
خلدة ،وتوقيف  4أشخاص بينهم  2من اجلنسية السورية ،فيما
«جتري مالحقة باقي املتورطني لتوقيفهم».
وعاد اهلدوء إىل منطقة خلدة ،بعد اندالع اشتباك مسلح ملدة
ساعتني ،سقط على إثره قتيالن ،فيما جرح  3أشخاص.
وعلم أن االشتباك مل يقع على أساس حزبي ،وإمنا نشب بعد اقتحام
ُ
اجليش ملكان حيوي أسلحة.
ودفع اجليش بتعزيزات إضافية إىل منطقة خلدة لضبط الوضع،
وفتح الطرقات اليت أقفلت بعد احلادث ،وأوضح مراسل امليادين،
أن «فوج املغاوير» يف اجليش اللبناني ،تدخل لتطويق إشكال
منطقة خلدة.
وانطلقت سيارات اإلطفاء التابعة للدفاع املدني إىل خلدة ،إلمخاد
النريان اليت أضرمها شبان يف أحد املراكز التجارية.
ويف هذا السياق ،تلقى رئيس احلزب الدميقراطي اللبناني طالل
أرسالن ،اتصا ً
ال من رئيس اجلمهورية ميشال عون ،جرى خالله
البحث يف تداعيات اإلشكال.
فصرح أن
أما رئيس احلزب التقدمي اإلشرتاكي وليد جنبالط،
ّ
«طريق اجلنوب وأمن املواطنني يف منطقة خلدة واجلوار فوق كل
اعتبار» ،مضيفًا أنه «ممنوع على أي جهة حزبية أو سياسية أو
مذهبية ،العبث بالطريق واملنطقة ،اليت هي للجميع».

مصدر يف املقاومة...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

«على االحتالل أن يقرأ هذه الرسائل قبل أن تتدحرج األمور وتنزلق
إىل ما هو أوسع من ذلك».
وأشار املصدر إىل أنه «لدى اجملموعات الشبابية يف امليدان كل
اخليارات لتصعيد أدوات املقاومة الشعبية يف وجه االحتالل».
وأضاف املصدر أنه «إذا ما أقدم االحتالل على التصعيد فإن بيان
غرفة العمليات املشرتكة واضح وعليه قراءته جيدًا ،والبيان يؤكد
أن املقاومة لن تسمح لالحتالل باختاذ أدوات املقاومة الشعبية
كالبالونات احلارقة ذريعة هلا لقصف مواقعها وهي سرتد على كل
استهداف».
املصدر يف املقاومة الفلسطينية تابع قوله إن «االحتالل حياول
استغالل وباء كورونا باعتباره أداة ضعف وهو واهم إذا ظن أن
هناك تأثريًا للوباء على أرض الواقع ،وتكثيف إطالق البالونات
احلارقة خري شاهد» ،مشددًا على أن «اخليار هو املواءمة ما بني
مرض كورونا ومكافحة االحتالل».
ومحلت فصائل املقاومة الفلسطينية االحتالل املسؤولية عن حياة
ّ
أبناء الشعب الفلسطيين ،وقالت« :لن تقف املقاومة صامتة أمام
هذا احلصار».
ويف وقت سابق من امس االول ،أفاد مصدر يف حركة «محاس»
أن زيارة السفري القطري حممد العمادي إىل غزة مل حتقق أي نتائج
ّ
بتعنت مطالب املقاومة برفع
وال سيما أن تل أبيب ما زالت تقابل
احلصار عن غزة.
وقال املصدر إن العمادي نقل لـ «إسرائيل» رسالة شديدة اللهجة
بتحمل تبعات استمرار احلصار واملماطلة يف تنفيذ املطالب .كما
ّ
حذرت الرسالة من أن تعنت االحتالل يدفع املنطقة باجتاه مواجهة
عسكرية حمتومة مع الفصائل الفلسطينية يف املستقبل القريب.
ويشهد القطاع تصعيدًا ميدانيًا ختلله شن سالح اجلو اإلسرائيلي
سلسلة من الغارات استهدفت مناطق عديدة يف أحناء القطاع.

ليبيا :اعتقاالت ...

أطلق مسلحو حكومة الوفاق الليبية ،مساء امس االول اخلميس،
النار على متظاهرين يف طرابلس ،كما اعتقلوا عددا من املتظاهرين
حاولوا الوصول لـ «ميدان الشهداء» .
وأغلقت تشكيالت مسلحة تابعة حلكومة الوفاق ،مساء اخلميس،
شوارع رئيسية يف طرابلس ملنع التظاهرات.
كما جتمعت تشكيالت الوفاق املسلحة يف ميدان الشهداء وسط
طرابلس ،وأغلقت امليدان منعًا ألي تظاهرات.
من جهتها أعلنت قوة محاية طرابلس التابعة للمجلس الرئاسي عن
تأييدها ملطالب املتظاهرين.
وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت مساء األربعاء فرض حظر جتول
شامل لكبح االحتجاجات ،إال أنها تعللت مبحاربة تفشي فريوس
كورونا.
وجاء القرار بعد ثالثة أيام من بدء تصاعد االحتجاجات يف العاصمة
ومدينة الزاوية القريبة ،بسبب تردي الوضع املعيشي وانتشار
الفساد.
وحتدى البعض القرار مساء األربعاء ،وخرجوا إىل ميدان الشهداء
بوسط طرابلس حيث واجهتهم مجاعات مسلحة يف عربات عسكرية
وفرقتهم بالقوة.
من جهتها ،قالت منظمة العفو الدولية ،إن ما ال يقل عن ستة
حمتجني ُخطفوا يوم األحد وأصيب عدة حمتجني بعد إطالق مسلحني
ذخرية حية.
ومتثل االحتجاجات حتديًا جديدًا حلكومة الوفاق الضعيفة واملنقسمة.
من جهته ،أعلن اجليش الوطين اللييب دعمه للمظاهرات الشعبية
العفوية اليت خرجت منذ األحد املاضي يف العاصمة طرابلس ومدن
الغرب اللييب ،للمطالبة بتحسني اخلدمات العامة والنهوض بالوضع
املعيشي املرتدي وللتنديد بتفشي الفساد داخل حكومة الوفاق.
أول تعليق على مظاهرات طرابلس ،رحب املسماري بأي حراك
ويف ّ
احلرية لكل مواطن لييب
شعيب سلمي يف بالده وبأي مساحة من
ّ
للتعبري عن آرائه.

مندوبة أمريكا ...

أعلنت مندوبة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة كيلي كرافت ،إن
بالدها لن نسمح إليران باحلصول على السالح.
وأوضحت كرافت أن إيران تستخدم السالح لإلرهاب ،أن حصوهلا
على السالح هو أسوأ أمر قد حيدث.
وأكدت كرافت أن واشنطن ستعمل على تطبيق آلية العقوبات
املعروفة باسم «سناب باك» يف العشرين من الشهر املقبل ،وفقا
لقرار جملس األمن ألفني ومئتني وواحد وثالثني ،داعية جملس
األمن لاللتزام مبسؤولية لتطبيق اإلجراءات القانونية بهذا الصدد.
واعتربت كيلي كرافت أن أي دولة لن تصوت ملنع امتالك إيران
لألسلحة فإنها تكون مساهمة يف رعاية الدولة األوىل املسؤولة عن
اإلرهاب يف العامل.
قبل ذلك ،كان بومبيو قد أعلن ،يف تصريح عرب مواقع التواصل
االجتماعي ،أن «العقوبات على إيران ستعود منتصف ليل  20أيلول
املقبل».ولفت بومبيو إىل أنه «إذا قدم أي عضو من أعضاء األمم
املتحدة قرارًا يف جملس األمن ملواصلة ختفيف العقوبات على
إيران ،فإن الواليات املتحدة ستعارضه ،وإذا مل يتم تقديم أي
قرار فستستمر العقوبات على إيران يف  20أيلول ..هكذا يعمل
قرار جملس األمن رقم .»2231
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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

نادية اجلندي :اهلجوم على مسلسلي محلة مدبرة

النجمة ناديا الجندي

نبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد السقا

نبيلة عبيد ونادية الجندي

نادية الجندي وسميحة أيوب من املسلسل
كانت مفاجأة بكل املقاييس ،خالل شهر رمضان
املنصرم ،أن تعود النجمة نادية اجلندي للشاشة
الصغرية مبسلسل كوميدي اجتماعي وتشاركها
يف بطولته النجمة نبيلة عبيد ،اليت تنافست معها
لسنوات طويلة عرب الشاشة الفضية.
ومحل مسلسل «سكر زيادة» أكثر من مفاجأة،
منها ضيوف الشرف والفورمات األجنيب الذي
طغى على املسلسل.
ويف حوارها مع «العربية.نت» ،حتدثت نادية
اجلندي عن املسلسل وما جذبها لتقديم مسلسل
ومن من
كوميدي اجتماعي وعالقتها بنبيلة عبيدَ ،
النجوم دعموا املسلسل ،كما ردت على اهلجوم
الذي شنه البعض على املسلسل.
*ما أسباب قبولك العودة للتلفزيون مبسلسل
«سكر زيادة»؟
كنت أحبث عن فكرة جديدة ومبتكرة وجذابةوالعودة بها تكون ذات صدى وهلا أبعاد وأهداف،
ووجدت كل ذلك يف مسلسل «سكر زيادة» الذي
شارك يف بطولته خنبة من النجوم على رأسهم
النجمة نبيلة عبيد ،والفنانون مسيحة أيوب ،وهالة
فاخر ،وبيومي فؤاد ،وحسين شتا ،وهنادي
مهنا ،وميدو عادل ،ومي الغيطي ،وويزو ،وعدد
من ضيوف الشرف ،واملسلسل من إخراج وائل
إحسان وهو من املخرجني الكبار.
والعمل خمتلف عما قدمته من قبل ،وبه كوميديا
جديدة ،إىل جانب أن فكرة احللقات املنفصلة
املتصلة جذبتين ،والعمل حيمل رسالة مهمة من
اجلمهور ،وحيمل كل أنواع الدراما وليس الكوميديا
فقط.

باملسلسل

معقدة

*صرحت بأن شخصيتك
ومستفزة ..فما معنى ذلك؟
ألن بها أحاسيس متناقضة وخمتلفة ،وجدتفعال شخصية عصمت اليت جسدتها هي شخصية
معقدة ،ومستفزة ألي فنان ،فهي تتنقل يف
املشهد الواحد بني الكوميديا والرتاجيديا ،وتعرب
عن ذلك بشكل مباشر ،وهذا صعب جدا على
الفنان ،كما استفزتين «عصمت» ألنها مجعت
بني الرقة والشراسة واحلنان والقسوة والقوة
والضعف ،وكانت خليطا من كل األحاسيس،
ويقال عنه بلغة التمثيل «كاركرت ديناميكي» ألنه
ُ
متفاعل جدا.
*ردد البعض أن شخصيتك احلقيقية بها الكثري
من شخصية «عصمت»؟
فعال هذا حقيقي وشيء ال يضايقين أو أنكره ،بلجدا ،ووجدت فيها
بالعكس فقد أحببت الشخصية ً
الكثري مين ،فهي مثلي عصبية ورياضية وحتب
الدقة والصراحة و تنفعل بسرعة ،ورومانسية،
ومبة للحياة وتقدس الصداقة ،باإلضافة ألنها
حُ
مليئة بالتناقضات .ويف فرتة التحضري اكتشفت
ذلك ،فهناك بعض املواقف أجد نفسي قد
شعرت بها من قبل ،وحقيقي عشت بكل وجداني
ومبعايشة وصدق مع «عصمت».
*ما أصعب مشاهد املسلسل وما الظروف اليت
واجهتموها يف التصوير؟
طبعا أبرز صعوبات العمل هو التعرض جلائحةكورونا يف وقت التصوير ،وما ترتب عليها من
كوارث مثل إغالق املطارات وعدم متكن الكثري

من الفنانني من إكمال مشاهدهم ،واضطرارنا
إللغائها ،باإلضافة ألننا ُعزلنا متاما يف لبنان أثناء
التصوير ،وكان حيضر معنا طبيب ويتم تعقيم
مكان التصوير ،ومت االستغناء عن مشاهد كثرية
بسبب الظروف.
وبالنسبة للمشاهد الصعبة فقد كان هناك
بالنسبة لي الكثري ،ومنها مشاهدي مع أمي اليت
قامت بدورها النجمة مسيحة أيوب ،ومشاهدي مع
الفنان الشاب خالد أنور ،وكذلك مشاهدي مع
بيومي فؤاد وشريف سالمة اليت أعتربها «ماسرت
سني».
*كيف كان التعاون مع النجمة نبيلة عبيد؟ وملاذا
فكرت يف تنفيذ هذا الثنائي غري املتوقع؟
نبيلة عبيد جنمة كبرية وتاريخ طويل ومؤثروممثلة ال ُيستهان بها ،وكان تعاوننا رائعا على
كافة املستويات وليس حقيقيا كل ما تردد عن
أي خالفات من أي نوع.
وجاءت فكرة هذا الثنائي غري املتوقع من منطلق
أن الفنان جيب أن يكون متجددا يف شكله،
وأدواره ،وأيضا من حيث النجوم الذين يتعاون
معهم ،وهلذا فكرت يف عمل ثنائي جديد،
فتعاونت أنا ونبيلة ألول مرة يف حياتنا واحلمد هلل
كان تعاونا رائعا.
*وكيف وجدت التعاون مع املخرج وائل إحسان
يف أول تعاون بينكما؟
سعدت جدا بالعمل مع املخرج وائل إحسان ،فهوخمرج كبري ومبدع وحساس ،ويتمتع بسرعة بديهة،
وذكاء كبري جدا خصوصا يف حل املشكالت ،حيث
خيلق أفكارا وليدة اللحظة ،كما أنه يضيف الكثري

لكل مشهد ،بلمساته وإحساسه.
*كيف تعاملت مع من هاجم املسلسل حتى قبل
عرضه؟
مل أتابع اهلجوم ومل يؤثر يف ،ولكن حكى ليبعض املقربني ما كان حيدث ،وأعتقد أن هذه
محلة مدبرة ضد العمل ،ولكن سعدت أيضا مبن
سوقوا للعمل
دافع عنا ،وعموما من هامجونا
ّ
وأصبحت تريند السوشيال ميديا بسبب هجومهم
فلم أقلق.
ويف املقابل كنت سعيدة بردود الفعل اليت
جاءتين على املسلسل والشخصية ،وأنا تابعت
جيدا أغلب ردود الفعل اليت جاءتين على مواقع
التواصل االجتماعي ،خصوصا من اجليل اجلديد
الذي كان حريصا على متابعيت.
*هل وجدت دعما من بعض الفنانني لك
وللمسلسل؟
طبعا كان هناك الكثري من الداعمني ،وهناككثريون كانوا فرحني بعودتي للدراما ،ومن هؤالء
النجوم كريم عبدالعزيز ووفاء عامر وأمحد السقا
الذي ظهر معنا كضيف شرف.
مسلسلي خمتلف عن األعمال املوجودة على
الساحة ،لذلك ال جيب مقارنته بأي عمل ُعرض
على الساحة ،وعموما أنا أعترب تنوع األعمال يف
املوسم الدرامي يف صاحل اجلمهور ،وجيعل أمامه
العديد من االختيارات وجنعله يتابع ما يريد.
ّ
حتضرين هلا خالل الفرتة
*هل هناك أعمال
القادمة؟
ننتظر أن تعرب جائحة كورونا ونرى ماذا ميكن أننقدم للجمهور.
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صــحة ومـجتمع

منتجات تزيد من خماطر السمنة
واألمراض املزمنة

احذر ...ال تتناول هذه األطعمة عند إصابتك بالربد

مثلما هناك أطعمة يساعد تناوهلا على تقوية املناعة ومقاومة نزالت
الربد واإلنفلونزا ،هناك أطعمة أخرى إذا تناولتها ستؤثر على
مناعتك ،وتقوم بدور سليب عند إصابتك بالربد أو اإلنفلونزا.
وألن أعراض الربد واإلنفلونزا تشابه أعراض فريوس كورونا
املستجد حاليا ،جيب القلق من هذه األعراض ،حتى ال ندخل يف
دوامة كورونا.
وضع موقع « »eatthisقائمة بـ  100نوع من طعام نصح بتجنبها إذا
ظهرت عليك أعراض الربد أو اإلنفلونزا ،منها:
احللويات

يؤدي الكبد ،يف جسم اإلنسان ،إحدى أهم الوظائف (التخلص من
السموم) فمن املهم جدا مراقبة حالته .ويعترب النظام الغذائي هو
األكثر فتكا وتدمريا للكبد يف حال كان خاطئا.
ووفقا لألطباء ،فإن التغذية السليمة ال تساعد فقط يف تقليل
احتمالية اإلصابة باألمراض املزمنة ،ولكن تقلل أيضا بشكل كبري
من خطر تفاقمها.
وأشار األطباء إىل أن الكبد ال حيب أبدا األطعمة الدهنية ،وعلى
وجه اخلصوص ،الوجبات السريعة واللحوم املدخنة والبطاطس
املقلية واللحوم املقلية ،باإلضافة إىل رقائق البطاطس (الشيبس)
والبسكويت واخلبز اجملفف.
كما أن مجيع املنتجات اليت حتتوي على نسبة عالية من النشا
(مثل اخلبز واملعكرونة والكعك واملعجنات) تكون مضرة جدا للكبد،
باإلضافة إىل احللويات اليت حتتوي على نسبة عالية من السكر.
وأضاف األطباء أن ارتفاع مستويات األنسولني يزيد من ضغط
الدم وخيفض مستوى الكوليسرتول «اجليد»  ،ونتيجة لذلك،
تتطور متالزمة أيضية (مزيج من االضطرابات الصحية تنتج بصفة
رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة).
كما ينصح األطباء وخرباء التغذية بتقليل كمية امللح يف الطعام،
وجتنب استخدام اللحوم أو اخلضروات املعلبة ،حيث كل ذلك يؤدي
إىل حالة «الكبد الدهين».
وأردف األطباء أن الكحول والتدخني تؤثر بشكل خطري على الكبد،
حيث بسبب عملية «الفلرتة املستمرة» للمواد الضارة ،الناجتة عن
هذين املنتجني ،تؤدي إىل املوت السريع للكبد.
ويعمل الكبد كفلرت يف جسم اإلنسان ويسمح بإطالق املواد املفيدة
فقط ،ولكن إذا تعرض للتلف بسبب الكحول أو الفريوسات أو
املواد الكيميائية  ،فهو غري قادر على حماربة السموم ،األمر الذي
يؤدي إىل انتشارها بسرعة يف اجلسم ،وفق موقع «.»hronika
وينصح اخلرباء ،يف حال ظهور إرهاق مزمن وأمل يف البطن وتغريات
يف الرباز أو البول والغثيان والتورم ،استشارة الطبيب على الفور
وفحص الكبد.

ألن احللوى مليئة بالسكر ،وهو أحد أهم األشياء اليت جيب جتنبها
من أجل صحة أفضل ،خاصة عندما تكون مريضا ،ويسبب السكر
االلتهاب وقد ثبت أن هذا يقلل من املناعة عن طريق إضعاف خاليا
الدم البيضاء ،كون هذه اخلاليا مسؤولة عن مكافحة العدوى.
الفراولة
ً
مريضا،
إذا كنت تعتقد أن هذا الطعام الرائع رهان آمن عندما تكون
فكر مرة أخرى .فالفراولة حتتوي على مواد حتريضية للهيستامني
اليت ميكنها املساهمة يف تكوين املخاط الذي يعمل باهليستامني
يف الشعور بعدم الراحة يف منطقة األنف ،لذلك ينصح بتجنبها
وتناول الفواكه االخرى مثل الربتقال واليوسفى.
احلليب ومنتجاته
رمبا يكون هذا هو النوع األشهر عند ظهور أعراض الربد واإلنفلونزا،
الذي ينصح باالبتعاد عنه ،وعلميا ثبت أن احلليب الكامل ،على
وجه اخلصوص ،حيفز إنتاج املخاط ،وهو عكس ما تريده عندما
ً
مريضا ،وكذلك ميكن ملنتجات األلبان أن تزيد من أعراض
تكون
السعال والعطس ،وكذلك ينصح بتجنب تناول اجلبنة فى حالة
االصابة النها تزيد من االلتهابات وأعراض الربد ،وكذلك عليك
جتنب الزبادي ،فال داعي لإلفطار به إذا كنت مصابا ،ألنه يساعد
على إنتاج املخاط بشكل مفرط.
اآليس كريم

اجلسم وميكن أن جتعل آالم العضالت أسوأ .ويوضح« :يعمل اجلهاز
نظرا ألن
املناعي بكفاءة أكرب عندما يكون اجلسم رطًبا بشكل جيد.
ً
الكافيني املوجود يف القهوة مدر للبول ،فإنه سيجعلك تتبول
كثريا .إىل جانب أعراض القيء واإلسهال ،فإن الكافيني سيجعل
ً
اجلفاف أسوأ».
الفودكا
جتنب تناول مشروب الفودكا إذا كنت مريضا ألنه وفقا لألطباء،
يزيد من الضغط على اجلسم ويزيد من صعوبة شفائه.
الفلفل احلار
جيب التقليل من التوابل بشكل عام يف حال اإلصابة بالربد أو
ً
مريضا،
اإلنفلونزا ،وخاصة الفلفل احلار جيب جتنبه عندما تكون
خاصة إذا كان سيالن األنف أحد أعراضك .وحبسب األطباء يؤدي
تناوله إىل تهييج للممر األنفي ،مما يتسبب يف زيادة إنتاج
املخاط.
الكاليماري
ابتعد عن الكاليماري متاما إذا كنت مصابا بالربد أو اإلنفلونزا،
وتريد التعايف بسرعة .يقول األطباء أن الكاليماري سيزيد من
كمية اهليستامني اليت يتم إنتاجها يف جسمك ،وهي تؤثر بشكل
مباشر على اجليوب األنفية واملمرات األنفية ،وستزيد من شعورك
بالتعب.
املوز

ال تلجأ إىل اآليس كريم لتهدئة التهاب احللق ،فهذا التصرف قد
تبقيك مريضا لفرتة أطول .ويرى املوقع أن معظم اآليس كريم
مصنوع من منتجات األلبان كاملة الدسم ،مما يعين أنه حيتوي على
نسبة عالية من الدهون املشبعة املسببة لاللتهابات .باإلضافة إىل
ذلك ،حتتوي األشياء احللوة على الكثري من السكر ،وهو مكون آخر
معروف بزيادة االلتهاب.
القهوة
ً
مرهقا بالفعل من
ضروريا عندما تكون
أمرا
قد تبدو القهوة
ً
ً
األنفلونزا ،ولكن إذا كنت ترغب يف احلصول على عالج أفضل
وسريع فعليك االستغناء عنها حتى يتم شفاؤك ،ويقول ريبيكا
لويس ،اختصاصي تغذية مسجل يف  ،HelloFreshفالقهوة جتفف

ابتعد كذلك عن املوز فهو حيتوي على نسبة عالية من السكر ،مما
قد يؤدي إىل االلتهاب ويقلل من كفاءة استجابة اجلهاز املناعي
للمرض.
البيتزا
املكونات الرئيسية للبيتزا لديها القدرة على تفاقم أعراض الربد،
لذا فإن اجلمع بينها كلها ميثا كابوسا على اجلهاز املناعي ،فتناول
البيتزا املوجود بها عادة جنب سيؤدي إىل ارتفاع نسبة الدهون
املشبعة ،وبالتالي إىل حدوث التهاب ،وكذلك القشرة إذا كان
لديك أي نوع من حساسية الغلوتني ،وأيضا الطماطم معروفة بإثارة
اهليستامني ،مما يعين أن الصلصة ميكن أن تسبب لك املزيد من
االحتقان.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL
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Conservative Liberal powerbroker ‘Expect worse’: NSW fire inquiry backs
Marcus Bastiaan resigns from party limited use of controlled burns

Treasurer Josh Frydenberg speaks on the Liberal party branch-stacking allegations.

Michael Sukkar (left) and Marcus Bastiaan.Credit:The Age

Marcus Bastiaan, the controversial conservative
firebrand who attempted
to reshape the Victorian
Liberal Party for the better
part of the past decade, has
resigned from the party.
His resignation from the
party of which he was
once the state vice-president comes after The
Age, The Sydney Morning
Herald and 60 Minutes reported details of a scheme
hatched by the 30-year-old
to use taxpayer-funded
parliamentary staff to engage in factional work.
Mr Bastiaan’s plan was endorsed by Assistant Treasurer Michael Sukkar. Both
Mr Sukkar and the other
federal Liberal MP implicated in the operation,
Kevin Andrews, denied
wrongdoing and referred
the matters to the Department of Finance for investigation.
Federal Labor has called
for Mr Sukkar to be stood
down but Prime Minister
Scott Morrison and the
most senior Victorian Liberal, Josh Frydenberg,

said it was appropriate the
issues were investigated
by the department responsible for politicians’ staff.
In a statement issued on
Monday morning, Mr Bastiaan apologised for the
“foolish and stupid things”
he said in his 20s but denied he broke any rules.
“I reject allegations of
branch stacking. As the
voluntary chair of the party’s membership and training committee between
2015 and 2018, my role
was to recruit and train
new members,” Mr Bastiaan said
“Two years ago, I stepped
down from the party’s administrative committee to
focus on my family and
business. These priorities
have not changed.
“Clearly, I have said foolish and stupid things in
my 20s. I apologise without reservation to those I
have offended, and hope
I’ll be wiser and kinder in
my 30s.
“The ongoing leaking of
years-old historic material
is an unnecessary distrac-

tion for the Liberal Party
and it is with that in mind
that I have resigned.”
On Sunday night, party
state director Sam McQuestin said he would decide “urgently on immediate actions” to be taken in
reaction to the allegations
levelled at Mr Bastiaan and
the two MPs. The party boss
said he would request “full
and detailed” responses
from the figures.
Mr Bastiaan rose to prominence in 2016 when he
fashioned himself as the
party’s great new hope, espousing barrel-chested social conservatism and advocating to remove older
and more moderate MPs.
Branch stacking allegations have long been levelled at Mr Bastiaan, who
has always argued his recruitment was within the
rules.
In 2018, he was elected
vice-president of the party’s Victorian branch and
formed a close alliance
with then-party president
Michael Kroger. He had an
iron grip on party affairs
and helped install state
director Nick Demiris to
run the unsuccessful 2018
election campaign.
Mr Bastiaan stepped away
from party affairs in September. He said at the time
he wanted to spend more
time with wife Stephanie,
but Liberal sources say he
has remained active behind the scenes.

NSW must prepare for similar or worse years following
the extreme 2019-20 bushfire season, with increased
hazard-reduction burning
offering only limited help
as the climate continues to
warm, the NSW Bushfire Inquiry has found.
The inquiry’s report, released on Tuesday, noted
last season was “extreme,
and extremely unusual”.
“It showed us bushfires
through forested regions
on a scale that we have
not seen in Australia in recorded history,” the report
stated.
The authors – former chief
scientist Mary O’Kane and
former deputy police commissioner Dave Owens
– made 76 recommendations that the Berejiklian
government said it would
accept. The first of these
is to set up “a central accountability mechanism
to track implementation
of recommendations” of
such inquiries.
“The season showed us
what damage megafires
can do, and how dangerous they can be for communities and firefighters,”
the report found. “And it is
clear that we should expect
fire seasons like 2019-20,
or potentially worse, to
happen again.
“Climate change as a result
of increased greenhouse
gas emissions clearly
played a role in the conditions that led up to the
fires and in the unrelenting conditions that supported the fires to spread,
but climate change does
not explain everything that
happened.”
While the report makes
several recommendations
about increasing fuel-reduction burns, particularly
near homes, it also noted
that “fuel loads were on
average no higher than
they have been for the past
30 years”.
The Nationals, including
leader and Deputy Premier
John Barilaro, have demanded much more burn-

ing and even grazing particularly in national parks
to reduce fire hazards.
The report, though, suggested more research was
needed to understand the
benefits and costs, noting
that in severe conditions
fires were barely mitigated
by recent burns.
The government, the inquiry found, accepts that
hazard-reduction burns
“targeted in proximity to
assets is on balance more
likely to provide help than
hinder” fire agencies.
The government should
support local councils and
partner agencies “to implement more comprehensive
hazard reduction at a local
level around towns [and]
cities, communities and
local infrastructure assets,
and provide incentives for
communities to organise
themselves to prioritise
and implement local hazard reduction initiatives”,
it added.
Beyond those local areas,
the government should set
a priority for prescribed
burning “in parts of the
landscape where fuel
treatment may help reduce
(the) probability of fires escalating quickly and where
terrain and potential atmospheric interactions are
likely to escalate fires into
fire-generated thunderstorms.”
Such controlled burns, including treating ridge tops,
may need to be conducted
during the night if that is
when conditions are suitable.
The government should
commission research “to
understand better the
cost-versus-benefit and
effectiveness of different [burning] practices in
various circumstances,
including grazing”, the report found.
Premier Gladys Berejiklian, Minister for Police
and Emergency Services
David Elliott, RFS Commissioner Rob Rogers,
and Commissioner of Resilience NSW Shane Fitz-

simmons respond to the
NSW Bushfire Inquiry Report findings.
The inquiry’s other recommendations include “more
emphasis on getting fires
out early; improved backburning protocols, training
and information around
heavy plant use; the right
mix of aerial fire fighting assets; and increased
aerial night fire fighting”,
it said.
The report assessed 1967
submissions and considered a season that involved 11,774 incidents,
the deaths of more than
two dozen people, destruction of 2476 homes,
with more than 5 million
hectares burnt
Emergency Service Minister David Elliott said the
government had already
allocated $45 million more
to help prepare for this fire
season. More funds would
be needed to implement
the
recommendations,
which include improving
the safety of fire trucks, issuing more protective gear
to firefighters and even ensuring 12-hour food packs
are available to crews.
The
recommendations
were “wide-ranging but
what they also show us is
that there is no silver bullet”, Mr Elliott told a media
conference in Sydney.
While fuel loads were
made particularly dry by
the drought and heat, “the
vast majority of these fires
were caused by lightning
strikes” for which the government could do nothing
to prepare for, he said.
The report also recommended the government
work with other states and
the federal government to
provide long-term funding
certainty for the Australasian Fire and Emergency
Service Authorities Council and update its resource
sharing plans. NSW should
also sign a multi-agency
Memorandum of Understanding with Victoria before the 2020-21 fire season commences.
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NSW Government Weekly Update - 21 August 2020
COVID-19
SUPPORT
COURSES HIT 115,000
ENROLMENTS
The NSW Government’s fee-free COVID-19
support short courses
passed 115,000 enrolments before closing last
month, with medical administration the most
popular area.
- The suite of online
courses provided an opportunity for NSW residents to gain new skills at
the height of the pandemic, and were fully funded
by the NSW Government.
- Premier Gladys Berejiklian said people who
enrolled in a TAFE NSW
short course during the
pandemic were putting
the skills to good use.
The program closed
to new enrolments at the
end of last month.
FREE PRESCHOOL IN
NSW CONTINUED FOR
TERM 4
- The NSW Government
announced an extension
of the COVID-19 relief
funding for community
and mobile preschools to
the end of Term 4.
Minister for Education and Early Childhood
Learning Sarah Mitchell
said the continued funding recognises the importance of helping families
keep children engaged in
preschool education.
- While the NSW Government provides ongoing
funding for preschools,
this package provides
additional funds to cover
parent fees and the impact of falling enrolments.
MORE INDUSTRIES TO
BENEFIT AS SMALL BUSINESS RECOVERY GRANT
EXTENDED
- The NSW Government
has extended the deadline for applications to
the $3,000 Small Business Recovery Grant and
expanded the number of
highly impacted industries able to apply.
- The deadline for grant
applications has been extended to 31 August 2020
with 18 additional highly impacted industries

soon able to apply for the
$3,000 Small Business
Recovery Grant.
- The Small Business Recovery Grant can only be
used for expenses from 1
July and where no other
Government support is
available.
- More information on
the Small Business Recovery Grant is available
here. Small business owners can contact Service
NSW for more information
about eligibility on 13 77
88.
TEN PROJECTS FASTTRACKED IN TRANCHE
FIVE
Planning and Public Spaces Minister Rob
Stokes said the projects
in the fifth tranche of the
program will deliver more
than $3 billion in economic value and create opportunities for more than
2,700 jobs, if approved.
- Decisions will be made
on tranche five projects
by 11 September 2020.
For more information visit
http://www.planning.nsw.
gov.au/fast-tracked-assessments.
APPLICATIONS
NOW
OPEN TO FIX COUNTRY
BRIDGES
- Applications are now
open for a new $500 million program that will replace hundreds of ageing
timber bridges and better
connect countless regional communities across
NSW.
Deputy Premier and
Minister for Regional
NSW John Barilaro said
the NSW Government’s
Fixing Country Bridges
program recognised that
maintenance of ageing
timber bridges across regional NSW was a major
burden for local councils
and rate payers.
- Information on Fixing
Country Bridges funding
criteria, program guidelines and how to submit
an application can be
found at nswroads.work/
fixingcountrybridges

- The NSW Government
has ramped up its commitment to COVID safety,
introducing a $5 million
grants scheme to locally
manufacture critical Personal Protective Equipment (PPE) and create
jobs.
- Deputy Premier John
Barilaro launched the program to support domestic
manufacturing of PPE in
NSW by providing grants
to local companies to help
fund equipment, raw materials and recruitment of
skilled staff.
BUSHFIRE
SUPPORT
CONTINUES AS MORE
FAMILIES REGISTER FOR
CLEAN-UP
- Support for bushfireimpacted communities
continues across the
State with an additional
149 property owners
registered for the NSW
Government’s clean-up
program and crews going above and beyond to
clear some of the hardest
to reach properties.
- Support for clean-up
will continue via Public
Works Authority as Laing O’Rourke reach the
completion of their contract with the NSW Government. People seeking assistance, including
clean-up, are urged to
contact Service NSW on
13 77 88.

NSW
GOVERNMENT
BACKS EXPORTERS TO
GO GLOBAL
Small and mediumsized businesses and
regional
communities
across the State are set to
benefit from a coordinated
NSW Government push to
showcase local products
and develop global export
sales.
- Deputy Premier and
Minister for Regional
NSW, Industry and Trade
John Barilaro launched
the NSW Government’s
$12 million Going Global
Package which includes
grants of up to $10,000
for eligible businesses
through the Export AssisPPE MANUFACTURING tance Grant scheme.
TO SKYROCKET IN NSW More information is

available at: global.nsw.
gov.au/nsw-export-assistance-package.
SHARED SPACES TO
TRANSFORM
OUR
STREETS
Streets across NSW
will be transformed into
vibrant pedestrian-friendly public spaces with the
NSW Government announcing the successful
funding recipients under
the $15 million Streets as
Shared Spaces program.
- Minister for Planning
and Public Spaces Rob
Stokes said the funds will
help 27 regional councils
and 14 councils across
Greater Sydney deliver
temporary street transformations, such as cycleways, pop-up parklets
and improved lighting.
- For more information
and the full list of 48 successful proposals visit:
www.dpie.nsw.gov.au/
streetsgrants
PRIMARY PRODUCER
GRANTS PASS $100 MILLION AS SUPPORT FOR
BUSHFIRE COMMUNITIES
CONTINUES
- Support for bushfireaffected primary producers has topped $100 million through the Special
Disaster Grants program,
re-affirming the NSW Government’s commitment to
regional communities.
- Deputy Premier and
Minister responsible for
Disaster Recovery John
Barilaro said the program
provides farmers and
other primary production
businesses in fire-affected areas with a one-off
payment of up to $75,000.
Applications for the
Special Disaster Grant
can be made via the NSW
Rural Assistance Authority, either by calling 1800
678 593 or online at www.
raa.nsw.gov.au.

***********
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.
au”
and
ElectorateOffice
EastHills
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”

premier’s severe criticism of Andrews

Picture: Stefan Postles

Former premier Jeff Kennett has attacked Daniel
Andrews’ warning Victoria’s state of emergency
could be extended, calling
him a “megalomaniac”.
Mr Andrews told reporters
earlier today if there isn’t
a COVID-19 vaccine in 12
months time, restrictions,
the state of emergency –
set to end on September
13 – may have to be extended again.
“Before September 13
(we) will extend the state
of emergency provisions
within the public health
and well-being act for a
maximum of a 12 months.
So that means it will be a
total of 18 months. The six
months we have already
been through plus a further 12 months,” he said.
But Mr Kennett has accused the Premier of simply doing so to wield his
power, writing on Twitter
this afternoon Mr Andrews
is stopping “any future investment in Victoria”.
“He has condemned all
his mates in the construction industry to unemployment,” he wrote.
“Premier Andrews has no
appreciation of the damage
he is doing to Victorian industry, Today’s comments
are those of a meglamanic
(sic), Upper House MP’s
must prevent the this act
of industrial terrorism!”
Social media users deemed
Mr Kennett’s comments
“reckless” and “simply
dangerous”.
Former Victorian Premier and Beyond Blue
founder Jeff Kennett has
expressed his fury at
Daniel Andrews’ call to

extend Victoria’s State of
Emergency for another 12
months.
Victoria’s state of emergency is due to end of
September 13 but Mr Andrews said earlier today
the state cannot afford to
have the restrictions that
go along with the state
emergency end.
“That is the legal instrument that allows rules
about face masks, about
COVID safe work plans
in workplaces large and
small, that is the legal instrument that sits behind
density limits in pubs and
cafes and restaurants.
Things like a positive person, someone who has got
this virus, and required to
isolate at home,” he said.
“Before September 13
(we) will extend the state
of emergency provisions
within the public health
and well-being act for a
maximum of a 12 months.
So that means it will be a
total of 18 months. The six
months we have already
been through plus a further 12 months.”
Mr Kennett, however, has
blamed the Premier of
stopping “any future investment in Victoria”.
“He has condemned all
his mates in the construction industry to unemployment,” he wrote this afternoon on Twitter.
“Premier Andrews has no
appreciation of the damage he is doing to Victorian industry, Today’s
comments are those of a
meglamanic (sic) Upper
House MP’s must prevent
the this act of industrial
terrorism!”
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Victorians urged to claim cash compensation over lockdown PREMIER MUST END DE-

Compensation could cost taxpayers millions of dollars. Picture: Quinn Rooney/Getty ImagesSource:Getty Images

Senator Sarah Henderson during her maiden speech in the Senate chamber at Parliament House in Canberra. Picture: Gary RamageSource:News
Corp Australia

Victorians can seek redress for decisions made by the Chief Health Officer Brett Sutton. Picture: NCA NewsWire / David GeraghtySource:News
Corp Australia

Victorians are being
urged to try and claim
cash compensation from
the state government for
the “unreasonable” lockdown in a shock move
that could cost taxpayers
millions of dollars.
Liberal Senator Sarah
Henderson has revealed
she is urging families
and businesses to consider pursuing compensation after the Victorian
Premier announced he
will extend the state of
emergency for a year.
It follows confirmation
that Jim‘s Mowing founder Jim Penman is offering
to lodge multiple compo

claims for franchise owners who are now banned
from mowing the lawn.
“For Victorians who’ve
suffered loss from unreasonable state emergency
restrictions, there’s the
option to pursue compensation,‘’ Senator Henderson said.
“The Public Health and
Wellbeing Act provides
this important right.
Proud to stand up for
those who need support including in regional
communities.”
Under a little-known
clause of the Public
Health and Wellbeing
Act, Victorians can seek

redress for decisions by
Chief Health Officer Brett
Sutton.
And while the Department of Health and Human Services can reject
the claims, they can be
appealed to the Victorian
Civil and Administrative Tribunal, raising the
prospect of a flood of legal action.
The founder of Jim‘s
Mowing, Jim Penman
said companies had been
crushed by state government decisions which
were not justified.
“The damage the Premier‘s done with this arbitrary shutting down is
just appalling and there’s
no benefit to the public,”
he told the Nine Network.
“I hope we‘ll have thousands – we’ll do everything we can to get every
independent contractor
in the state in a relevant
industry. ”We’re talking
about tens of thousands
of people, potentially.”
Victorian Premier Dan
Andrews‘ plan to extend
the state of emergency for a year has even
prompted a warning from
Labor leader Bill Shorten
that he needs to “calm
the farm” because voters
are ”freaking out”.
“No, I heard about this
yesterday. And I‘ve got to
say, I’ve received a deluge of emails from concerned constituents,’’ Mr
Shorten said.
“And I think all he wants
to do with it is to be able

to still have some powers, to get people to wear
masks and make sure
workplaces have safety
plans. But I think it would
be handy if he cleared
it up today, because I
think that figure of the
12 months had everyone
freaking out on Tuesday
night.
“And I think the explanation is a lot more benign.
But probably time for
Dan the Man to put his
explaining skills on display today and just calm
the farm.”
The Victorian Premier
moved to reassure voters on Tuesday that any
plan to extend the state
of emergency powers did
not mean the lockdown
would continue indefinitely.
“This is very much like an
insurance policy,” Daniel
Andrews said.
“These restrictions will
be in place for not one
day longer than they
need to be.”
But Treasurer Josh
Frydenberg said the Victorian Premier had “a lot
to answer for” over the
lockdowns.
“Victorians are doing it
very tough. There are
Victorians right now who
are subject to curfews,‘’
he said.
“Victorians look at New
South Wales and they
ask, why not us?,’ he
said.
“Now, I understand why
Victorians are now very
concerned by the Victorian government announcing yesterday that
it wants to extend the
emergency powers for
another 12 months. I
share those concerns.
The Victorian government has to explain its
decision.
“At the end of the day we
will do everything to support Victorians get to the
other side of this crisis,
but the Victorian government has a lot of questions to answer.”

LAYS TO HISTORIC ACT

Labor is demanding the
Government urgently
implement the NSW
Modern Slavery Act,
which remains in limbo
despite being passed
by Parliament more
than two years ago.
Representatives from
more than 100 non-government organisations,
faith groups, business
and community members have united online for a virtual rally
organised by NSW Labor, Unions NSW and
Be Slavery Free. The
groups and organisations are also supporting a petition to bring
the issue to a debate in
the NSW Parliament.
NSW Labor Leader Jodi
McKay said the failure
to bring this law into
force is unacceptable
and cannot continue.
“The Modern Slavery Act
is a significant piece of
legislation that brought
Parliament together. It
tackled modern slavery
in the supply chain here
in NSW and established
an Anti-Slavery Commissioner and new offences on slavery,” Ms
McKay said.
“All it takes is the stroke
of a pen by the Premier
to proclaim this bill but
two years on we are still
waiting. We could have
been a leader in modern
slavery protection in the
world, instead we’re left
without a state law.

NSW Mark Morey said:
“Many people who
were already economically insecure have
been made even more
vulnerable during the
COVID-19 pandemic.
The NSW Liberals must
pass this legislation
to address exploitation and stop modern
slavery in the supply
chains of the goods we
purchase.”
The Co-Director of Be
Slavery Free Carolyn
Kitto said: “We have
tried to have a conversation with the Government. We have sent
a letter to the Premier
with 117 signatures
and have had no response.
“This act is urgently
needed for people in
slavery. The people
who are forced to harvest cotton to make our
clothes; the girls forced
into early marriage; the
children forced to perform unspeakable acts
to be downloaded on
internet; people who
have their organs removed and sold. These
are the people this Act
protects. We need urgent action.”
Modern slavery refers
to a range of exploitative practices including forced labour, debt
bondage and human
trafficking. The NSW
Modern Slavery Act requires companies with
a turnover of more than
$50 million to publicly
report modern slavery
statements, including
details of the steps
taken to eliminate slavery from their supply
chains.

“Every day this law sits
idle is a day the most
vulnerable in our society are at risk. This
goes against the will
of the Parliament and
goes against the expectations of the com- TUESDAY, 25 AUGUST
munity.”
2020
MEDIA
CONTACT:
Secretary of Unions 0426 845 559
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Businesses that lose JobKeeper will still PM concerned about Victoria’s state of emergency extension
be able to cut staff hours

Minister for Industrial Relations Christian Porter Credit:Alex Ellinghausen

Businesses that have fallen off JobKeeper will retain the power to cut staff
hours by as much as 40
per cent if they can show
their turnover has fallen at
least a tenth under a Morrison government plan to
save jobs.
Attorney-General Christian
Porter unveiled the bill,
which will be debated by
Parliament this week, as
part of the government’s
plan to extend JobKeeper
payments at a lower rate
until March next year after
negotiations with the Australian Council of Trade
Unions.
The eligibility threshold
smooths the way for the
changes to pass Parliament and staves off some
of the harshest critiques
from Labor, which had
complained even businesses recording profits could be handed the
power to reduce workers’
hours if there was no eligibility test.
Normally businesses do
not have the power to tell
full-time and part-time
workers to cut their hours.
Mr Porter, who is also Industrial Relations Minister, said the 10 per cent
threshold would let businesses keep operating
as the economy recovers
post-pandemic and emphasised the changes are
not permanent.
“It is important that the
flexibility ... continue to be
provided to businesses
which are on the road to
recovery but which haven’t
made it out yet, to ensure

they can continue to trade,
keep people in jobs and
continue to rebuild as we
emerge from the pandemic,” Mr Porter said.
Accountants will be able
to certify large businesses
have passed the 10 per
cent threshold each quarter while small businesses
with fewer than 15 employees can self-assess,
with penalties for those
that lie. Those that pass
can reduce staff members’
hours down to a floor of
60 per cent what they were
working before March this
year.
The government had signalled last month it would
continue the full suite of
JobKeeper workplace flexibilities for all businesses
that had been on the program but seen their revenue bounce back so they
no longer qualified.
But in the most recent financial reporting season
some companies on JobKeeper posted record profits and the union movement signalled its anger at
the proposal.
Businesses with less than
$1 billion in annual revenue need to suffer a 30
per cent drop in turnover
before they can qualify for
JobKeeper, which will give
full time workers $1200
a fortnight and $750 for
those doing less than 20
hours a week.
Labor leader Anthony Albanese said on Monday
that jobs warnings sparked
by the Victorian second
wave and border lock
downs made the case for

JobKeeper to be retained
at a higher rate.
“What we don’t want to
see is a premature withdrawal or reduction in support such that it makes the
recession deeper and longer,” Mr Albanese said.
Employers that remain
on JobKeeper will retain
their powers to cut hours
for full-time and part-time
workers, and change duties and work locations,
but will no longer be able
to tell staff to take annual
leave as they were under
the first phase of JobKeeper, which expires in
September.
Innes Willox, chief executive of business body Ai
Group, said the 10 per
cent test was “reasonable and proportionate”.
The Australian Council
of Trade Union said the
government had moved
on its key concern that
businesses could reduce
workers’ hours unnecessarily but stopped short of
endorsing it.
“We are still concerned
that workers without a
wage subsidy could be
left disadvantaged,” ACTU
president Michele O’Neil
said. “Whilst we do not
believe there is a need for
this legislation, we will
continue discussions.”
Labor will consider the bill
before deciding whether to
support it. “We welcome
the news the government
has backed down on the
most extreme part of this
plan,” the party’s industrial relations spokesman
Tony Burke said.

Scott Morrison PM

Scott Morrison has expressed his concerns over
the phone to Daniel Andrews after he announced
plans to extend Victoria’s
state of emergency.
Prime Minister Scott Morrison has raised concerns
about Victoria’s state of
emergency being extended
for a further 12 months.
Victorian Premier Daniel
Andrews on Monday announced his government
would seek to change laws
to give the chief health officer special powers to make
restrictions for another
year.
Speaking on Wednesday,
Mr Morrison revealed he
had raised concerns about
the extension.
“I did that directly, I know
others have, I know other
Labor figures have, and I
think it’s important to dispel any uncertainty and get
clarity around that issue,”
he said.
“I think people were concerned that the lockdowns
would extend for another
12 months, and we received
many calls through offices
right across Victorian, including in my offices.
“I don’t think that’s what
the Premier is suggesting at
all but in these times we’ve
got to be very careful about
the announcements that are
made.”
Mr Morrison also took a
swipe at Opposition leader
Anthony Albanese, accusing him of having a “blind
spot” to the coronavirus
situation in Victoria.
“We can’t ignore the fact of
what’s happened in Victoria

and I don’t believe the Victorian Premier is ignoring it,”
he said.
“Where there are issues that
need to be raised, I of course
raise them with him, and I’ve
done so consistently and
that’s done in the spirit of
the, the partnership.
“I’m not seeking to get into
any blame game here.”
The Opposition has been
ramping up pressure on the
Federal Government over
its handling of the aged care
crisis in Victoria, prompting
reports of the relationship
between Mr Morrison and
Mr Andrews souring.
Mr Morrison also commended the British Government’s
appointment of former prime
minister Tony Abbott as
president of Britain’s Board
of Trade.
“I think that’s a good hire,”
Mr Morrison said.
Mr Morrison visited a
data centre in Canberra
on Wednesday morning,
flanked by Defence Minister Linda Reynolds and
Defence Industry Minister
Melissa Price.
He announced on Wednesday the government was
bringing forward $1 billion
of its defence spending to
keep businesses and employees in work.
“That will keep people in
jobs, 4000 jobs, and a billion dollars of brought-forward expenditure,” he said.
The move is expected to increase more reservists will
also be given more hours.
A $300 million national estate works program will also
focus on regional areas including Jervis Bay & Eden,

RAAF Bases East Sale,
Pearce, Wagga and Amberley, the Albury Wodonga
Military Area and Blamey
Barracks.
Projects that will develop
defence capability, target
key manufacturing, construction and hi-tech sectors will also be prioritised.
The government has also
announced
Tasmanian
workers will now eligible for
a $1500 Pandemic Leave Disaster Payment, if they cannot work because they need
to self-isolate or quarantine.
The lump sum payment will
be backdated to August 22.
Victoria is the only state
other state to receive the
payment.
Tasmania’s last active case
was reported on August 13,
prompting clarity around
the eligibility of states to receive the payment.
Mr Morrison announced the
disaster payment on August
3 for eligible Victorians.
When asked if he would
make the payment available
to states not in a crisis like
Victoria, he said: “No, this
is a disaster payment. So if
another state were to be in a
position and God forbid they
were that there was a disaster of the scale that we‘re
seeing in Victoria, then a
disaster payment of this
nature, of Pandemic leave,
would be entered into”.
However a few days later on
August 5, Mr Morrison said:
“If other states or territories
want to enter into a similar
arrangement, then I will be
making an offer to those
states and territories if they
wish to do that.”
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BANKSTOWN STREETS TURNED INTO ‘MICRO ROOMS’

Wendy Lindsay MP with Clr Waud, Zakhia and Ishac for $1 million for CBC

Bankstown’s streets will be
transformed with ten pop
up-themed Micro Rooms in
town centres across the City
of Canterbury Bankstown,
thanks to $1 million in funding from the NSW Government’s Streets as Shared
Spaces program.
Canterbury Bankstown City
Council’s ‘Streets as Rooms
for Living: Micro Rooms’
project is one of 48 successful proposals across
the State.
Local State Member for
East Hills Wendy Lindsay
said the funding will help to
transform the area and extend the idea of home into
the public domain by providing more public space
for the community to relax,
exercise and enjoy.
“The Streets as Shared
Spaces program is part of
the NSW Government’s efforts to encourage new and
improved pedestrian and

active transport links that
facilitate social distancing
during the COVID-19 pandemic,” Mrs Lindsay said.
“Not only will these projects improve how we use
our public spaces, they will
create employment opportunities and make our streets
more attractive and welcoming for people.”
Planning and Public Spaces
Minister Rob Stokes said
there had been overwhelming interest in the program,
with more than 145 applications from 99 councils.
“Whether it is new cycle
lanes,
pedestrian-only
streets or wider footpaths,
we’re working with councils
and communities to fund
projects that can make life
better for everyone – both
now and into the future,” Mr
Stokes said.
“The successful projects
demonstrate how innovative thinking can transform

under-utilised space into
accessible public spaces for
our communities to enjoy.”
Local Revesby Ward Councillor Glen Waud said, “This
is a great initiative for our
community which will be
greatly appreciated by
many.”
Bankstown Ward Councillor George Zakhia said, “I
would like to congratulate
our State Government and
the local Member for East
Hills Wendy Lindsay MP on
this great initiative, an idea
that expands a home into a
public domain of the city,
also to bring life back to
our local business centers
during the COVID-19 pandemic.”
The Streets as Shared Spaces program aims to support
physical distancing requirements during COVID-19,
promote the health of local economies and furthers
the NSW Government’s
Premier’s Priority to create greener public spaces.
Councils will need to obtain
all of the relevant approvals and engage with their
community in delivering the
projects.
For the list of 48 successful
proposals: www.dpie.nsw.
gov.au/streetsgrants
MEDIA: Jennifer Mehanna |
9772 2774

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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EXTRA BUS TRIPS ON THE WAY

Wendy Lindsay MP with transdev managing firactor Robert Macey in
front of local buses

Bus customers in Sydney’s south west will benefit from more than 200
additional weekly services
starting from 23 August
2020.
The new services are being
delivered through the NSW
Government’s Growth Services Program, an initiative
to deliver extra services
when and where they are
needed.
“More than 100 additional
weekly services are being
created on route 926 from
Revesby Heights to Bankstown. This will mean ex-

tra services on weekdays
during the afternoon peaks
and into the evening, as
well as new services on
Sundays,” said Wendy
Lindsay MP, the local State
Member for East Hills.
“Customers on route 924
from East Hills to Bankstown via Panania will
benefit from more than 80
additional weekly services.
This will see all Sunday
services extended to service East Hills, as well as
extra services in the evening.”
“We’re also creating 70

new weekly services on
route 923 from Panania to
Bankstown. All buses on
this route will now travel to
Panania on Sundays, and
there will be later services
during evenings.
“We are really pleased
that Transdev can support
the local community, add
jobs and provide these
additional services for the
people of Revesby and
surrounds,” said Robert
Macey, Managing Director,
Transdev NSW.
From 10 August, customers will be able to view the
new services and plan their
journey online at www.
transportnsw.info.
Since March 2011, the
NSW Government have
delivered more than 2,700
additional weekly bus services in Sydney’s South
West.
MEDIA: Jennifer Mehanna |
9772 2774
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 ﻭﺗﻌﻘ�ﻢ �ﺪ�ﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ،(ﻭ�ﻤﻜﻦ ﺃﻥ �ﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ �ﻤﺎﻣﺔ )�ﻤﻜﻦ ﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻥ �ﻌﻄ�ﻚ ﻭﺍﺣﺪﺓ
.ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
� ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ
ﺃﺧ�ﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﻱ
�  ﺃ�ﻀﺎ.ﺃﺧ� ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤ�ﺔ �ﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪ�ﺪ ﻣﻮﻋﺪﻙ
� ،COVID-19 ﺗﻌﺎ� ﻣﻦ ﺃﻋﺮﺍﺽ
�
�
�
 ﺍﺭﺗﺪﻱ �ﻤﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻟﻠﻤﻮﻋﺪ ﻭﺗﺬﻛﺮ ﺃﻥ.COVID-19 ﺳﻔﺮ ﻗﻤﺖ �ﻪ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻗﺎ�ﻠﺖ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺼﺎﺏ ﺏ
ُ
� �
�
َ
. ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻄ�ﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻄﺲ �ﻤﺮﻓﻘﻚ.ﻣ�ﺍ ﻋ� ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺧ��ﻦ � �� ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
1.5 ﺗﺒﻖ �ﻌ�ﺪﺍ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻣﻮﺍﻋ�ﺪ ﺍﻟﺮﻋﺎ�ﺔ ﺍﻟﺼﺤ�ﺔ ﻋﻦ �ﻌﺪ
�
 ﺃﻧﻬﺎ �ﺴﻤﺢ ﻟﻚ.ﻋ� ﺍﻟﻔ�ﺪﻳﻮ
� ﻋ� ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ
� ﺍﻟ� ﺗﺠﺮﻯ
� � ﺍﺳ�ﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎ�ﺔ ﺍﻟﺼﺤ�ﺔ
� ﻣﻮﺍﻋ�ﺪ ﺍﻟﺮﻋﺎ�ﺔ ﺍﻟﺼﺤ�ﺔ ﻋﻦ �ﻌﺪ
� � �ﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ ﻃﺒ��ﻚ ﺩﻭﻥ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ
 ﻭ�ﻤﻜﻨﻚ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ �ﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺃﻭ، ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇ� ﺃﻱ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ.ﻣ�ﻟﻚ
. ﺳﺘﻘﺮﺭ ﺃﻧﺖ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﻈﺎﻡ �ﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻻﺣﺘ�ﺎﺟﺎﺗﻚ.ﺟﻬﺎﺯ �ﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
� �
� �
 ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﺪ�ﻪ.ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴ� � �� ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ﺍﻟﻘ�ﺎﻡ �ﻤﻮﺍﻋ�ﺪ ﺍﻟﺮﻋﺎ�ﺔ ﺍﻟﺼﺤ�ﺔ ﻋﻦ �ﻌﺪ
�ﻭﺍﻟﻤﻤﺮﺿ
�ﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃ�ﺎﺀ
 �ﻤﻜﻦ ﻟﻄﺒ��ﻚ ﺃ�ﻀﺎ ﺃﻥ �ﻌﻄ�ﻚ. ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋ� ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎ�ﺔ ﺍﻟﺼﺤ�ﺔ ﻋﻦ �ﻌﺪMedicare �ﺍﻟﻤ�ﺪ�ﻜ
�ﻄﺎﻗﺔ
�
.ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒ�ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳ�ﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻋﺎ�ﺔ ﺍﻟﺼﺤ�ﺔ ﻋﻦ �ﻌﺪ
 �ﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃ�ﺎﺀ ﺗﺰﻭ�ﺪﻙ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻭﺭﻗ�ﺔ ﺃﻭ.ﺧﻼﻝ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺮﻋﺎ�ﺔ ﺍﻟﺼﺤ�ﺔ ﻋﻦ �ﻌﺪ ﻗﺪ �ﺤﺘﺎﺝ ﻃﺒ��ﻚ ﺇ� ﺇﻋﻄﺎﺋﻚ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒ�ﺔ
� ﺇﺭﺳﺎﻝ �ﺴﺨﺔ
.ﺍﻟ��ﻭﻧ�ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﺇ� ﺍﻟﺼ�ﺪﻟ�ﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪ�ﻚ �ﻌﺪ ﺍﺳ�ﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻋﺎ�ﺔ ﺍﻟﺼﺤ�ﺔ ﻋﻦ �ﻌﺪ
ﺗﻮﺻ�ﻞ ﺍﻷﺩﻭ�ﺔ ﺇ� ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ
�
�
�  ﺃﻭ ﺍﻧﻚ،ﺟ�ﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ �� ﺍﻟﻌﺰﻝ
� � �ﻌﺘ� ﺍﻟﺘﻮﺻ�ﻞ
� � ��ﻤﻜﻦ ﺗﻮﺻ�ﻞ ﺃﺩﻭ�ﺘﻚ ﺇ
،�ﺧﻄ
ﺃ�� ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻤﺮﺽ
ﺍﻟﻤ� �� ﺧ�ﺎﺭﺍ
�
� .ﻣ�ﻟﻚ
�
.ﺃﻭ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟ�ﻘﺎﺀ � �� ﺍﻟﺒ�ﺖ
� �
ﻭ� ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ �ﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﻓﺮﻭﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻ�ﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭ�ﺫﺍ
� ��ﺍﺗﺼﻞ �ﺎﻟﺼ�ﺪﻟ�ﺔ � ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪ�ﻚ ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﻢ ﺍﻻﻟ
�
.ﻋ� ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
� ﻋ� ﺍﻹﻧ�ﻧﺖ ﺃﻭ
�  ﻗﺪ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ.�ﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﻟﺪﻳﻬﻢ
�
�ﺎﻟ��ﺪ ﺃﻭ ﺗﺠﺪ ﺷﺨﺼﺎ �ﺄﺧﺬﻫﺎ ﺇ� ﺍﻟﺼ�ﺪﻟ�ﺔ ﻗ�ﻞ ﺃﻥ �ﻜﻮﻥ �ﺎﻣ�ﺎﻧﻬﻢ
�  �ﺠﺐ ﻋﻠ�ﻚ ﺍﺭﺳﺎﻟﻬﺎ،ﺇﺫﺍ �ﺎﻥ ﻟﺪ�ﻚ ﻭﺻﻔﺔ ﻭﺭﻗ�ﺔ
.ﺗﻮﺻ�ﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ
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أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال والعائلة
من االثنني حتى األحد
من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء

نفتح 7
أيام يف
األسبوع

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

مناقيش  -لحم
بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق
والشنكليش
والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج..
تشكيلة مميزة
ومتنوعة من
املأكوالت اللبنانية
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