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صوان لدياب :ملاذا مل توعز إلبعاد خطر إنفجار األمنيوم ..وشنكر يف بريوت :املساعدات ستصل اىل لبنان عرب اجلمعيات

التأليف يف «غرفة التباين» ..واعرتاض أمريكي على االحتواء الفرنسي حلزب اهلل
أديب يزور عون :إتفقنا على تشكيل حكومة فريق عمل متجانس لتنفيذ اإلصالحات

بعد شهر كامل على انفجار
نرتات االومونيوم ،خطت
التحقيقات العدلية خطوة
التوسع
باجتاه
كبرية
يف حتديد املسؤوليات،
باستماع احملقق العدلي
القاضي
القضية
يف
فادي صوان ،يف السراي
الكبري إىل رئيس حكومة
تصريف األعمال حسان
دياب ،مستفسرًا منه،
حسب مصدر قضائي ،عن
األسباب اليت حالت دون
ذهابه لتفقد مكان تواجد
النرتات يف املرفأ.
وملاذا مل يوعز إىل األجهزة
املعنية ،األمنية وغريها،
البعادها ،وبالتالي إبعاد
اخلطر من االنفجار ،ما
دامت األجهزة اخطرته ،كما
اخطرت رئيس اجلمهورية
بأن هذه املواد خطرة ،وال

جيوز بقاؤها حيث هي..
بالتزامن ،بذلت حماولة
النتشال جثث أو احياء
من أحد األبنية املدمرة يف
منطقة اجلميزة ،باالستعانة
بفريق االنقاذ التشيلي،
الذي وصل لتوه ،ومنعه
كالب مدربة ..ولكن دون
جدوى ،إذ توقفت لي ًال
عمليات البحث ،يف وقت
كان املشهد احلكومي،
بعد انتهاء االستشارات
امللزمة،
غري
النيابية
يدخل اىل «غرفة التباين»
من قصر بعبدا ،وسط
اعرتاض أمريكي على
االحتواء الفرنسي حلزب
اهلل ،وادخاله ضمن القوى
السياسية والكتل النيابية
اليت ُتعنى بتأليف احلكومة،
وتعنى بنجاح تأليفها،
بسرعة فض ًال عن بيانها

سيمنحها الثقة ،ومن دون
اخلوض يف االمساء وتوزيع
احلقائب ،وتدور االتصاالت
وسط تكتم شديد من
اوساط الرئيسني برغم
تسريب العديد من االمساء
املطروحة للتوزير .لكن

التتمة على الصفحة 21

اليونان وتركيا تتفقان على عقد
حمادثات فنيّة لدى «الناتو»
إلقامة آليّات ملنع الصدام
أكد أمني عام حلف
األطلسي ينس ستولتنربغ،
وتـركيا
«الـيونان
أن
ّ

اتفقتا على الدخول يف
فنية لدى احللف
حمادثات
ّ

التتمة على الصفحة 21

البحث عن أحياء بني ركام أبنية متصدعة يف أحد أحياء الجميزة (تصوير :محمود يوسف)

املزمع اقراره ،والذي يدور
حول اإلصالحات أو ً
ال وأخريًا،
ضمن بيان مهمات ،تتعلق

 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

ترددت
رؤيتني
وأديب
حيث
املكلف
من 14

معلومات ان هناك
خمتلفتني بني عون
حول عدد الوزراء،
ّ
الرئيس
يفضل
ان تكون احلكومة
او  18وزيرًا بينما

مـعاملة جيدة

باألمن ،والكهرباء ،وإعادة
بناء القطاع املصريف.
اجلدي
وهكذا ،بدأ احلديث
ّ
بني الرئيسني ميشال عون
ومصطفى اديب يف شكل
احلكومة من حيث عدد

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

وزير اخلارجية الربيطاني يبحث مع
كوشنري «السالم» يف الشرق األوسط
أعلن وزير خارجية بريطانيا
دومينيك راب ،أنه ناقش
مع كبري مستشاري الرئيس
األمريكي دونالد ترامب،
جاريد كوشنر «السالم»
يف الشرق األوسط.
وأفاد بيان بريطاني بأن
باتفاق
رحبا
الطرفني

بني
التارخيي
التطبيع
واإلمارات،
«إسرائيل»
وناقشا «اجلهود األمريكية
األوسع لتسهيل تطبيع
العالقات بني إسرائيل
والدول العربية».

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

الوزراء ،بعد االتفاق على ان
تكون حكومة اختصاصيني
غري سياسيني ومن بعض
السياسيني ألنها حتتاج
اىل احلماية السياسية
من اجمللس النيابي الذي

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

Granville centre opens to the public

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

If you have any issues you’d like
me to help you with, please
contact me
0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

I’m delighted to say that we have ofﬁcially opened
the Granville Centre. This week’s launch saw
Council staff, members of state parliament, media,
and our community come together to open the
doors to one of our best community facilities.
The Centre is an innovative community hub in
the heart of Granville and features multipurpose
community spaces and a commercial
kitchen, creative production suites, library,
art gallery, café, recreational sporting areas
and playgrounds. The centre encompasses
16 versatile and bookable community spaces
suitable for events, meetings, training and a
range of community and recreational programs
and services used by regular and casual hire as
well as artist in residence and workshop spaces.

This is more than a community centre; it’s a
space for residents and the greater community
from all walks–of-life to play, learn, mentor,
innovate and inspire.
I’d like to thank the State Government for their
contribution to the Centre, this project was
jointly funded by the Stronger Communities
Fund and Cumberland City Council.
I would also like to thank residents and
community groups who helped us design this
Centre, along with my fellow Councillors Joe
Rahme, Paul Garrard and Eddy Sarkis who
helped to make this Centre a reality.
For more info on the Granville Centre, visit
www.cumberland.nsw.gov.au/granvillecentre

رسـالة رئـيس الـبلدية سـتيف كـريـستو

مـركز غـرانفيل يـفتتح أبـوابه للـجمهور
جنب مع زمالئي أعضاء البلدية
جو رحمة وبول غارارد وآدي
سركيس الذين ساعدوا يف جعل
.هذا املركز حقيقة

إنه مساحة للمواطنني واملجتمع
األوسع من جميع مناحي الحياة
للعب والتعلم واإلرشاد واالبتكار
.واإللهام

ملزيد من املعلومات حول مركز
: قوموا بزيارة،غرانفيل
www.cumberland.nsw.
gov.au/granvillecentre

أود أن أشكر حكومة الوالية على
 فقد تم تمويل،مساهمتها يف املركز
هذا املشروع بشكل مشرتك من
قبل صندوق املجتمعات القوية
.وبلدية مدينة كامربالند

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

أود أيضـًا أن أشكر السكان
ومجموعات املجتمع الذين ساعدونا
 جنبـًا إىل،يف تصميم هذا املركز

فني ومقهى ومساحات رياضية
.ترفيهية ومالعب
 مساحة مجتمعية16 يضم املركز
متعددة االستخدامات وقابلة
لألحداث
مناسـِبة
للحجز
واالجتماعات
واملناسبات
والتدريب ومجموعة من الربامج
والخدمات املجتمعية والرتفيهية
تستخدم لاليجار الدائم واملؤقت
وكذلك لذوي املواهب واملهارات
.الفنية ومساحات لورش العمل
.هذا أكثر من مجرد مركز مجتمعي

يسعدني أن أقول إننا افتتحنا
 وقد.رسميـًا مركز غرانفيل
 الذي جرى،شهد حفل اإلطالق
 اجتماع موظفي،هذا األسبوع
البلدية وأعضاء يف برملان
الوالية ووسائل إعالم ومجتمعنا
معـًا لفتح أبواب أحد أفضل
.مرافق املجتمع لدينا
املركز هو مركز مجتمعي
مبتكر يف قلب غرانفيل ويتميز
بمساحات مجتمعية متعددة
األغراض ومطبخ تجاري وأجنحة
إنتاج إبداعية ومكتبة ومعرض

صفحة 3

Saturday 5 September 2020

الـسبت  5أيـلول 2020

Page 3

لــبنانيات

رئيس اجلمهورية اطلع من الرئيس املكلف على أجواء االستشارات وهبه لبارولني :قبلة البابا فرنسيس
أديب :قناعيت يف حكومة متجانسة تعمل بسرعة للعلم اللبناني المست قلوب اجلميع
على وضع اإلصالحات موضع التنفيذ

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف مصطفى أديب

استقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون عند الثالثة من
بعد ظهر اسم االول اخلميس،
رئيس احلكومة املكلف الدكتور
مصطفى أديب الذي أطلعه
على أجواء االستشارات النيابية
اليت أجراها لتشكيل احلكومة.
أديب
بعد اللقاء ،صرح الرئيس
أديب إىل الصحافيني ،فقال:
الرئيس
فخامة
«التقيت
ووضعته يف أجواء االستشارات

النيابية اليت اجريتها يوم امس
مع النواب والكتل النيابية،
وملست من اجلميع التعاون
والرغبة يف تسريع تشكيل
احلكومة العتيدة من اجل مواجهة
التحديات الداهمة ،وخصوصا
تداعيات انفجار مرفأ بريوت
اإلصالحات
بتنفيذ
والبدء
املالية واالقتصادية».
أضاف« :قناعيت ورغبيت هي
يف ان يتشكل فريق عمل
متجانس وحكومة اخصائيني
تسعى للعمل بسرعة وبشكل

عاجل من اجل وضع هذه
اإلصالحات اليت ذكرتها موضع
التنفيذ .واتفقت مع فخامة
الرئيس على ان نبقى على
تواصل ،وانشاء اهلل نتوفق
بأسرع وقت ممكن يف تشكيل
هذه احلكومة».
وعما اذا كان يرغب بأن تكون
احلكومة كلها من االخصائيني،
قال« :اهلدف هو ان يكون
هناك فريق عمل متجانس يعمل
بأسرع وقت ممكن لتنفيذ هذه
اإلصالحات».

رئيس اجلمهورية التقى رامبلينغ وطلب من
جنار اصالح منشآت متهالكة يف املطار ومن
عويدات التحقيق مبعلومات عن هدر املال العام

يف ضوء املعطيات اليت
توافرت عن وجود منشآت
متهالكة يف مطار رفيق
خمصصة
الدولي
احلريري
لتزويد الطائرات بالوقود ،ما
يعرض السالمة العامة للخطر،
إضافة اىل هدر املال العام،
طلب رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون من وزير االشغال
العامة والنقل يف حكومة
تصريف االعمال ميشال جنار
اختاذ اإلجراءات الضرورية
الصالح هذه املنشآت ورفع
الضرر الذي ميكن ان تسببه،
كما طلب اىل املدعي العام
غسان
القاضي
التمييزي
عويدات التحقيق يف ما ذكر
عن وجود هدر للمال العام
يف املنشآت استنادا اىل رأي
صادر عن ديوان احملاسبة يف
هذا اخلصوص.
وكلف الرئيس عون من يلزم
«متابعة هذا املوضوع يف
وزارتي االشغال والعدل».

وزيرة املهجرين يف حكومة
تصريف االعمال غادة شريم
اليت اطلعته على ما حتقق
يف الوزارة خالل فرتة توليها
احلقيبة ،ال سيما يف جمال
استكمال امللفات ومكننتها
واجلهد الذي بذل لطي ملف
املهجرين.

على صعيد آخر ،استقبل
الرئيس عون قبل ظهر املس
االول اخلميس يف قصر بعبدا،

واستقبل الرئيس عون ،يف
حضور الوزير السابق سليم
جريصاتي ،سفري بريطانيا
كريس رامبلينغ ترافقه القائمة

وزيرة املهجرين

رئيس الجمهورية مستقبال السفري رامبلينغ والقائمة باالعمال كينغ

سفري بريطانيا

كينغ،
اليسون
باالعمال
واجرى معه جولة افق تناولت
العالقات اللبنانية  -الربيطانية
والتطورات السياسية األخرية
ومسار تشكيل احلكومة اجلديدة
اجلنائي
التدقيق
ومسألة
يف حسابات مصرف لبنان
وغريها من املواضيع اليت تهم
البلدين.
وشكر الرئيس عون السفري
رامبلينغ على الدعم الذي
قدمته بالده بعد االنفجار يف
مرفأ بريوت.

وصل بعد ظهر امس االول
اخلميس ،اىل مطار رفيق
بريوت الدولي ،أمني سر قداسة
البابا فرنسيس الكاردينال بيرتو
بارولني ،يف زيارة تضامنية مع
بريوت وعائالتها املسيحية ومجيع
اللبنانني ،بعد االنفجار املأساوي
يف مرفأ بريوت يف الرابع من
شهر اب املاضي ،إلحياء ذكرى
الضحايا و للصالة من اجل إعادة
إعمار املدينة والوطن بسرعة.
وكان يف استقبال الكاردينال
بارولني على أرض املطار وزير
اخلارجية واملغرتبني يف حكومة
تصريف االعمال شربل وهبه،
السفري البابوي يف لبنان جوزييب
سبيرتي واملستشارة عبري العلي
من مديرية املراسم يف وزارة
اخلارجية اللبنانية اىل وفد من
السفارة البابوية يف لبنان
ووزارة اخلارجية اللبنانية.
واعرب الوزير وهبه للكاردينال
بارولني عن «بالغ التقدير
واالحرتام ملا قام به قداسة
البابا فرنسيس عندما قبل العلم

الكاردينال بارولني لدى وصوله اىل مطار بريوت الدولي ويبدو الوزير
وهبة يف استقباله
اللبناني ،إذ ان تلك املباركة
المست قلوب اللبنانني».
وسيتوجه الكاردينال بارولني

والوفد املرافق من املطار مباشرة
اىل كنيسة القديس جاورجيوس
يف بريوت.

بارولني زار كنيسة النيب ايليا للروم
الكاثوليك :ما يهمنا هو عودة لبنان القيم

زار امني سر دولة الفاتيكان
الكاردينال بيرتو بارولني،
يرافقه املطران بولس عبد
الساتر والسفري البابوي جوزف
سبرتي والوفد املرافق كنيسة
النيب ايليا للروم الكاثوليك يف
وسط بريوت ،حيث كان يف
استقباله مرتوبوليت بريوت
للروم الكاثوليك املطران جورج
بقعوني وعدد من األباء وعاين
الكاردينال بارولني األضرار
اليت اصابت الكنيسة .
واعلن املطران بقعوني عن
سروره بزيارة مبعوث قداسة
البابا ليقف اىل جانبنا وجانب
كل الشعب اللبناني ،ونشكر
صالة البابا ودعمه كونه
حرك كل دول العامل لدعم
لبنان ،وهذه عالمة مشجعة
بالنسبة لنا ،فقداسته ونيافة
الكاردينال هما صانعا سالم
وحمية وحضورهما يناقض اجلو
الذي نعيشه من دمار وتهجري
وفساد وخالفات سياسية،
ويعطينا جوا يذكرنا بأن لبنان
هو بلد سالم وحمبة ،وهذه
الصورة حنبها للبنان.
هلذه
حباجة
وقال»:حنن
الزيارات املشرقة اليت تعطي
الوجه احلقيقي لبلدنا الذي
دمر والذي ققد صورته جتاه
اجملتمع الدولي وكل احمليط،
وهذا ما حيدو بالشباب لليأس
ويدفعهم للهجرة من لبنان».
ورأى ان «هوية لبنان االساسية
اليت هي السالم واحملبة العدل
والعيش املشرتك ضربت
كثريا ،فاإلنفجار مل يدمر فقط
املنازل واملدارس ويوقع
ضحايا بل ما دمر هو اكرب من
ذلك هي صورة لبنان» .
واعترب املطران بقعوني ان

«حضور نيافته جيعلنا نقول
للناس بأننا نريد هذا اللبنان.
وقال »:نريد من احلكومة ان
تعيد لبنان السالم واحملبة،
وما يهمنا هو عودة لبنان
القيم» .وطالب وسائل اإلعالم
«باإلضاءة على صور اجيابية

وسط األمل الذي نعيشه وانا
ادعو كل اخوتي يف لبنان اىل
استعادة هذه القيم».
بعد ذلك قدم الكاردينال
بارولني هدية تذكارية للمطران
بقعوني وختم اللقاء بالصالة
والرتانيم.

...وكاتدرائية القديس
جاورجيوس للروم االرثوذكس

كما زار امني سر دولة الفاتيكان
بارولني
بيرتو
الكاردينال
يرافقه املطران بولس عبد
الساتر والسفري البابوي جوزف
سبرتي كاتدرائية القديس
جاورجيوس للروم األرثوذكس
وكان يف استقباله مرتوبوليت
األرثوذكس
للروم
بريوت
املطران الياس عودة الذي قدم
شرحا عن تاريخ الكاتدرائية
واأليقونات واألثارات اليت
حتتويها.
واعلن بارولني ان هذه الزيارة
هلا اهميتها وتعرب عن التضامن
الكاثوليك
بني
املسيحي
واألرثوذكس وحنن نقف اىل
جانب اللبنانيني يف مواجهة
هذه األزمة.
اما املطران عوده فاعترب ان
خطوة قداسة البابا فرنسيس
تدل على وداعة وتواضع
وهي محلت التعزية للجميع
وللمسيحيني  ،ال بل علم اجلميع
كيف يغفر اإلنسان اىل اعدائه،
ولكن ال يستطيع اإلنسان ان
يغفر اذا كان ال حيب فمن يقول
انا أحب اهلل وال حيب اإلنسان
هو كافر وكاذب.
وقال»:حنن يف فرح كبري

باستقبال أخينا أمني سر
الفاتيكان بيرتو بارولني ،ميكنين
ان اقول اننا واحد ،هناك فرح
عندنا مجيعا ،هذا الفرح ال يأتي
اال من القلب الذي حيب اهلل،
فهنا نقول بأننا واحد باملسيح
وهذا يدل ان ال فرح اال اذا
تعلقت باخيك.».
وقال املطران عودة ردا على
سؤال حول الوضع يف منطقة
أشخاصا
هناك
املرفأ»:ان
يف
يقبعون
وهم
جرحوا
املستشفيات وهناك اشخاص
يستغلون الفقراء مستعدون
الستغالل أهالي بريوت وطرح
شراء منازهلم وأراضيهم بأسعار
باهظة لتغيري هوية بريوت،
ولكننا نرفض اذية عائلتنا
املسيحية».
بعد ذلك قدم الكاردينال
بارولني هدية تذكارية للمطران
عودة ودون على السجل الذهيب:
«عرفان مجيل على اإلستقبال
احلافل الذي حفظ لي ،امتنى
ان يكون هناك اإلزدهار حتى
الرب الذي يساعد الكل يعطينا
مجيعا نعمة األميان املشرتك
والنمو احلقيقي يف سبيل انقاذ
العامل».
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لــبنانيات

قماطي زار مقر املرابطون :لتسهيل تشكيل
احلكومة ألن الوضع الدولي واحمللي ال يسمح
باملماطلة محدان :إعادة العمل يف املرفأ أولوية

مطرجي من دار الفتوى :لبنان حباجة حلكومة
فاعلة من اختصاصيني يتميزون بنظافة الكف

املفتي دريان مستقبال مطرجي
استقبل أمني اهليئة القيادية يف
حركة «الناصريني املستقلني
املرابطون» مصطفى محدان
يف مقر احلركة ،وفدا من
«حزب اهلل» بقيادة الوزير
السابق حممود قماطي ،رافقه
عضو املكتب السياسي للحزب
الدكتور علي ضاهر.

قماطي

بعد اللقاء ،قال قماطي:
«عرضنا األوضاع يف املنطقة
ويف الداخل اللبناني ،وتوقفنا
عند حماوالت وخطوات التطبيع
اليت بدأت حتصل يف املنطقة
مع العدو االسرائيلي ،مما
يشكل خطرا على األمة والقومية
العربية والعروبية واإلسالم
واملسيحية وما حتويه هذه
املنطقة من قيم بأن تتحول
اسرائيل العدوة إىل صديقة،
وأن حيولوا من ساعد العرب
وأقصد بالتحديد إيران إىل
عدو مفرتض ووهمي .لذلك
إن الصديق واحلليف يتحول
اىل عدو والعدو الذي اغتصب
األرض وطرد الشعب وما
يزال ويطمع باملنطقة ومبياهنا
وأرضنا ومسائنا حياولون أن
حيولوه اىل صديق ،وهذا لن
مير مهما حاولت األنظمة أن
تطبع مع العدو االسرائيلي إال
أن الشعوب سوف ترفض هذا
التطبيع ولن تقبل به .األرض
أرض فلسطني وللفلسطينيني
بكل انتماءاتهم ،وهي قضية
واسالمية
وقومية
عربية
ومسيحية ولن ترتك رهينة
اغتصاب هلذا العدو ،وال
تطبع الشعوب مهما حاولت
األنظمة أن تفعل ذلك ،بل إن
األنظمة ستصبح يف خطر من
شعوبها».
أضاف« :حنن نشجع لقاء
للقيادات
العامني
األمناء
الفلسطينية اليت متثل كل
قواها وانتماءاتها ،وندعوهم
اىل وحدة الكلمة والصف على
قاعدة ما جيري من مؤامرات على
فلسطني والقضية الفلسطينية
وعلى رأسها موضوع ما مسي
«صفقة القرن» ،وندعوهم
أيضا اىل نهج املقاومة ألنه هو

حمدان مستقبال الوفد

النهج الوحيد الذي ينفع والذي
يثمر حتريرا لألرض وحيفظ حقوق
الشعب الفلسطيين والذي
حنييه اليوم إلثباته متسكه
بأرضه وحقوقه وبنهج املقاومة
يف مواجهة االحتالل االسرائيلي
املستمر ألرض فلسطني».
وتابع« :يف ما خيص تشكيل
احلكومة ،تطرقنا إىل تكليف
رئيس احلكومة يف لبنان وقرأنا
ما جرى بأنه اجيابية مهمة لتجاوز
هذا املطب الكبري املوجود يف
البلد ،خاصة بعد االنفجار
االجرامي والكارثي الذي وقع يف
لبنان وأصاب الشعب اللبناني
بكل هذه اجلروح واملعاناة،
وبعد استقالة احلكومة السابقة،
كان ال بد من احلل السريع
وهذه االجيابية جيدة بأن مت
تكليف األستاذ مصطفى أديب،
وبالتالي ندعو إىل عدم إضاعة
الوقت واإلسراع وتسهيل يف
تشكيل احلكومة ألن البلد ال
يتحمل التأخري وال الشروط حتى
نتصدى لوجع الناس وآالمها.
وحنن ننصح القوى السياسية
واألحزاب والكتل النيابية كلها
بأن جتعل املصلحة الوطنية
العليا يف أولوياتها وتسهيل
تشكيل هذه احلكومة ،ألن
الوضع الدولي واحمللي ال
يسمح ،الوجع املوجود ال يسمح
واحلراك الشعيب أيضا ال يسمح
ألي مماطلة».
وختم« :أما خبصوص الربنامج
احلكومي ،حنن مع كامل
الربنامج االصالحي يف اجلانب
االقتصادي واملعيشي وحماربة
الفساد ،وكشف مسبيب التفجري
سواء كان إرهابيا أو ناجتا عن
إهمال وتقصري أن تعلن النتائج
التقنية هلذا التحقيق بأسرع
وقت ممكن وتتابع احملاكمات
والعقاب ملن كان السبب،
واملصلحة العليا فوق كل
اعتبار».

حمدان

من جهته ،قال محدان« :حنن
نؤكد ان فلسطني هي املقياس
ومن جيمع عناصر القوة ويقرتب
من فلسطني فهو يف الطريق
الصحيح ،ومن يبتعد عن طريق
فلسطني فهو كما قال مجال

عبد الناصر هو على خطأ ال
بل يسري بطريق جهنم وبئس
املصري ،فبالتالي كل من حياول
االعرتاف بإسرائيل حتت الطاولة
او فوقها فهو ال يضر بفلسطني
وال بقضيتها وكل من يعرتف
جمانا بالتعاطي مع اليهود فهو
يضر نفسه فقط وكل الشعوب
موقفهم
سيعلنون
العربية
منه».
أما يف اطار التطورات على
الصعيد الداخلي ،فقال« :كل
املطالب الشعبية واالصالح
والتغيري واسرتداد االموال
املنهوبة اصبحت معربا لكل
وزارة وال حتتاج الوزارة اىل
بيان وزاري الن مطالب الشعب
باتت معروفة وعلى الوزارة ان
تنفذ مهمة أساسية ووحيدة
انقاذية ،ألن ما يطالب به
اللبنانيون بات واضحا وخباصة
بعد النكبة اليت حصلت لبريوت
جراء انفجار املرفأ ،ومهمة
احلكومة االساسية اليوم هي
السرعة يف بناء بريوت واعادة
العمل باملرفأ الذي هو مرفق
حيوي للبنان ،وبذلك نقضي
على مشروع اقامة الكانتونات
يف لبنان ،ولذلك من اولويات
احلكومة اعادة مرفأ بريوت اىل
العمل .اما أدوات الفنت فباتت
مكشوفة ويكفي اهلنا مشاريع
فتنوية خاصة تهرق الدماء،
وأدعو اجلميع اىل ان يعودوا اىل
رشدهم وان يقدموا املسؤولية
الوطنية فوق اي مسؤولية».
وأكد ثقته باحملقق العدلي فادي
صوان ،وتوجه إليه بالقول:
«أنت القادر واحلازم ان متنع
ازمة كربى يف لبنان يف حال
حاولوا متييع التحقيق الذي عليه
ان يكون نزيها وشفافا وحازما،
وعلى اجلميع حتمل املسؤولية.
مع التذكري ان االهمال يف
موضوع انفجار املرفأ ليس
اهماال جزائيا بل جنائيا نظرا
ملا نتج عنه من تهديد لالمن
الوطين اللبناني وسقوط آالف
اجلرحى ودمار نصف بريوت».
وطلب منه أن «يضرب بيد من
حديد الن كل اللبنانيني معه
وهو حيمي لبنان بنتائج التحقيق
احلقيقية».

استقبل مفيت اجلمهورية
الشيخ عبد اللطيف دريان يف
دار الفتوى رئيس هيئة الدفاع
عن حقوق بريوت احملامي
صائب مطرجي الذي قال بعد
اللقاء« :كان حديث الساعة مع
صاحب السماحة موضوع تكليف
الدكتور مصطفى أديب برئاسة
احلكومة ،بالتأكيد لبنان أحوج ما
يكون إىل حكومة فاعلة وناشطة
من اختصاصيني يتميزون
بنظافة الكف ،واإلقدام على ما
فيه مصلحة الوطن بعيدا عن
الوساطات واحملسوبيات».
اضاف« :نأمل من دولة
الرئيس املكلف االنتباه اىل

هذا األمر ،وحنن حريصون جدا
على جناحه مبهمته ،خصوصا
أن الراعي األوروبي الفرنسي
املكلف موقتا من الراعي األكرب
األمريكي منح مهلة  15يوما
لتأليف احلكومة ،ومهلة  3أشهر
لتحقيق إجنازات اإلصالحات ،مبا
معناه أن الرئيس ماكرون أشبه
مبدير مدرسة ،والسياسيون
الذين جلسوا معه اىل الطاولة
يف قصر الصنوبر هم أشبه
بالتالميذ ،والذي لن يؤدي
منهم فرضه ووظيفته بتجاوب
سيطاله العقاب مثلما أوردت
الصحف».
ومتنى «ان يكون هناك إصالحات

وإجنازات بعيدا من العقاب،
وعلى السياسيني كافة أن
يعوا أن ما بعد  4آب ليس كما
قبله ،وجيب أن يعوا أن بريوت
تدمرت ،وجيب أن يعوا ان هناك
 300ألف بريوتي مشرد ،وجيب
أيضا أن يعوا أن هناك مليارات
الدوالرات خسرها البيارتة يف
بيوتهم وأرزاقهم ،وانقطعت
سبل العيش بهم ،وجيب أن
يعوا ان الدنيا تغريت ،وما كان
يصح من جتاوزات مبمارستهم
العمل السياسي مل يعد يصح
بعد  4آب ،فإذا ما تصرفوا
بهذا الوعي عندها على الدنيا
السالم».

ابي رميا للـ  :OTVالتيار سيسهل عمل احلكومة اىل اقصى حد
من يعترب تدخل فرنسا انتقاصا للسيادة كان بامكانه اال يشارك
اهم ما جاء يف حوار حمطة الـ
أو تي يف مع النائب سيمون
أبي رميا:
ّ
كل من إعترب أن زيارة
تشكل
ماكرون
الرئيس
إنتقاصا للسيادة اللبنانية،
كان بإمكانه أال يشارك يف
اجتماع قصر الصنوبر؛ وملن
يعترب ان كالم الرئيس ماكرون
ال حيرتم السيادة اللبنانية،
كان مبقدوره أن ينسحب من
اللقاء.
 فرنسا مل تتدخل بإختيارامساء املرشحني احملتملني
لتولي رئاسة احلكومة ،إمنا
رؤساء احلكومات السابقنب هم
وراء إختيار االمساء ،وال سيما
الرئيس احلريري
 السعودية نائية بنفسهاعن السياسة اللبنانية ألنها
يف حالة كباش قائم مع
احملور اإليراني ،وتعترب انه
طاملا حزب اهلل له نفوذ داخل
ِ
تعط
السلطة اللبنانية فهي لن
تغطية سياسية الحد
 تعترب نفسها فرنسا انهاكانت غائبة عن لعب دورها
التقليدي يف لبنان ،لذلك
«طحش» الرئيس ماكرون
يف امللف اللبناني من دون
مع
بالتفاصيل
التنسيق
اجلانب االمريكي ،وهناك

متايز بني اجلانبني الفرنسي
واالمريكي يف مقاربة موضوع
حزب اهلل
التيار سيسهل عمل احلكومة
ّ
حد ،فاملهم بالنسبة
إىل أقصى ّ
لنا تشكيل حكومة منتجة وفاعلة،
املماحكات
رؤية
وأستبعد
السياسية املعتادة نظرا لوجود
«عداد فرنسي» يضغط على
ّ
االفرقاء السياسيني ،ويف حال
وجود عرقالت مفتعلة سيكون
هناك كالم اخر
حتية للرئيس حسان دياب
ّ
الذي عمل وفريق عمله على
تنفيذ اجندة وطنية ،واعترب
انهم كانوا يستأهلون فرصة
اكرب امنا شاءت الظروف ان
يدفعوا مثن تراكمات املراحل
السابقة واالحداث اليت تتالت
التيار مسؤول عن ادارة وزارة
 ّالطاقة ،إمنا الكباش السياسي
والنظام بالرتاضي نتج عنه
تعطيلية واضحة يف
قدرة
ّ
ّ
واذكر مبا قاله
جملس الوزراء،
الرئيس احلريري يف جملس
النواب ان لبنان قائم على

النكاية السياسية ،مستشهدا
بعرقلة خطة الكهرباء
 ستتشكل احلكومة بنيشخصني وفقا الحكام الدستور
هما الرئيس عون والرئيس
ّ
املكلف مصطفى اديب مع
استمزاج اراء الكتل النيابية،
وهناك توجه لدى الرئيس
ّ
املكلف لتشكيل حكومة مصغرة
مؤلفة من فريق عمل متجانس
 تعترب نفسها فرنسا انهاكانت غائبة عن لعب دورها
التقليدي يف لبنان ،لذلك
«طحش» الرئيس ماكرون
يف امللف اللبناني من دون
التنسيق بالتفاصيل مع اجلانب
االمريكي ،وهناك متايز بني
اجلانبني الفرنسي واالمريكي
يف مقاربة موضوع حزب اهلل
 السعودية نائية بنفسها عنالسياسة اللبنانية ألنها يف
حالة كباش قائم مع احملور
اإليراني ،وتعترب انه طاملا حزب
اهلل له نفوذ داخل السلطة
ِ
تعط تغطية
اللبنانية فهي لن
سياسية الحد

صوان يستمع اىل إفادة دياب يف السرايا احلكومية
استمع احملقق العدلي يف جرمية انفجار مرفأ بريوت القاضي فادي
صوان اىل إفادة رئيس حكومة تصريف االعمال الدكتور حسان
دياب يف السرايا احلكومية.
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لـبنانيات

الراعي لوفد الليونز :لبنان لن ميوت واحلفاظ على لبنان
الرسالة من أفضل واجبات العامل املعاصر وأنبلها

املاروني
البطريرك
أكد
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ان «لبنان لن ميوت وان
احملافظة على لبنان الرسالة من
افضل واجبات العامل املعاصر
وأنبلها».
كالم البطريرك جاء خالل
استقباله ،امس االول ،يف
الدميان وفدا من احلكام
السابقني جلمعية أندية الليونز
الدولية املنطقة  - 351لبنان
برئاسة
وفلسطني
االردن
احلاكم احلالي الدكتور جان كلود
سعادة ،الذي القى كلمة شدد
فيها على «دور البطريركية
املارونية التارخيي بقيام دولة
لبنان الكبري واحلفاظ على حرية
وإستقالل الشعب اللبناني».
وحتدث عن «الدور اإلجيابي
الذي يقوم به غبطة البطريرك
األمني على سرية أسالفه».
ونوه بـ»دور اندية الليونز
التارخيي على املستوي اخلدماتي
واإلنساني»،
وقال« :جئناكم اليوم التاريخ
الوطن
حناكي
واجلغرافيا،
الكبري ،شاغل الكون كل
الكون.
رافعني
متشون
كاالسالف
على راحاتكم وجع الناس كل
الناس.
باألمل الذي تزرعونه ،كحبة
خردل يف أرض طيبة.
وباإلميان جتنون شجرا كبريا،
تعشش فيها الطيور اآلمنة
األمينة ،شعبا يعلو يف الضيق
والفرج.
أبانا البطريرك ،أنتم الراعي
باإلسم والفعل.
راعي السالم يف وطن السالم.
باحلق تنطقون ،واحلق حيررنا،
وباحلقيقة ترفعون بنيان وطن
أثقل كاهله الوجع واحلروب.
جراح
تبلسمون
مبواقفكم
اللبنانيني احلاملني ،الطاحمني
بغد ،يشبه لبنان بطريرك
اإلستقالل الياس احلويك».
وأضاف« :هنا يف الدميان
الرابضة على كتف الوادي
املقدس ،نستذكر شعبا آمن
بالقيامة ،مع إن درب اجللجلة
الطويل ،كان طويال ومؤملا
جدا.
ويف بكركي ،الشاهدة احلية
على تاريخ لبنان ،حتت أنظار
سيدة حريصا لبنان ،متثلون
ذاكرة الوطن وضمريه.
حتملون هموم الناس وآماهلم،
ترفعون الصوت ،أشبه بذاك
الصوت الصارخ يف الربية.
قاهلا القديس يوحنا بولس
الثاني ،لبنان ،إنه أكثر من
وطن ،إنه رسالة.
رسالتنا وطن ختطونه مبواقفكم
وجربوتكم ،بأحرف من ذهب
بسجل املئوية األوىل ،لقيام
دولة لبنان الكبري.
وتابع« :مئة عام كأمس الذي
عرب ،وكأن التاريخ يعيد نفسه.
ال التعديل يف اجلغرافيا هو
املراد ،بل تعديل اآلفاق ،اليت
تعكس حلم البطريرك الياس
احلويك ،الذي مل يعتقد حينها،
أننا وبعد مئة عام ما زلنا يف

اليت وصفه بها قداسة البابا
الذي دعا اىل «تكريس يوم
غد اجلمعة يوم صوم وصالة
من اجل لبنان» وقبل العلم
اللبناني وكرر كالم البابا
القديس يوحنا بولس الثاني يف
 7ايلول عام  1989اي منذ 31
عاما عندما كتب رسالة اىل كل
املطارنة الكاثوليك يطلب منهم
ختصيص يوم صالة من اجل
لبنان تستعملون يف سالحي

حاكم اندية الليونز يقدم للبطريرك الراعي ايقونة سيدة لبنان

املربع االول.
ما مر قد مر ،وصخور نهر الكلب
حمفورة وشاهدة على العابرين.
أما البطريركية املارونية كصخرة
بطرس ،وعلى هذه الصخرة بين
لبنان وطنا نهائيا لكل لبناني
أصيل.
جار الدميان ،جربان خليل جربان،
قاهلا يوما «لو مل يكن لبنان
وطين ،الخرتت لبنان وطنا
لي».
وقال« :أما حنن ،يا ابانا
البطريرك ،مجعية اندية الليونز
الدولية ،تأسسنا عام 1917
ومدى أكثر من مئة عام عملنا
ونعمل من أجل اإلنسان يف كل
مكان وزمان.
جناحنا خططناه بأياد جتهد بال
مقابل على مر السنوات املئة،
ألننا يف السياسة حمايدون،
فاعلون
عاملون
وللخدمة
ناشطون.
نعم ،منطقتنا الليونزية اليت
تضم لبنان األردن وفلسطني،
تسعى جاهدة اىل اخلدمة
والصداقة وسالمة األوطان.
سراج الوطن نور ملن إهتدى
ومعكم نوقد هذا السراج بالعمل
الالحمدود ،بالفعل ال بالقول
فقط.
فالوزنات اليت تسلمناها من
أسالفنا ،اللبنانيني والليونزيني،
جتدنا أوفياء هلذه املسرية.
نعمل لزيادة وزناتنا بقدراتنا
وبالغد
بالقضية،
وإمياننا
املشرق الذي حيقق طموحنا
وأحالمنا».
وأضاف« :غبطة البطريرك،
جئناكم مع احلكام السابقني
جلمعيتنا ،لنشد على أياديكم
البيض النظيفة ،ولنضع كامل
قدراتنا وطاقتنا يف تصرفكم.
فمعكم نرتفع لنبين لبنان الذي
نريده .لبنان الكبري الذي كان
وسيبقى.
مهما جار الزمن ،ومهما طال
درب اجللجلة ،نعرف أن القيامة
آتية.
ولبنان الرسالة سيبقى أبديا،
وستبقون يا أبانا البطريرك
العني الساهرة على التاريخ
اجمليد والغد األكيد .وبفضل
أسالفكم واإلرث الذي ترتكونه
لعمر طويل وألجيال ستذكركم
باخلري».
وتابع« :لن تثقلنا احملن ،ولن
نفقد األمل بال 10452كيلومرتا
مربعا سنعيش أحرارا ،ومهما
صار «بيبقى لبنان كبري».

عشتم وعاش لبنان كبريا بشعبه
وارضه وتارخيه».

الراعي

البطريرك الراعي شكر للوفد
زيارته وللدكتور سعادة كلمته
ولالندية الليونزية عملها الذي
تقوم به واكد ان «لبنان لن
ميوت ما دام هناك اناس
يظهرون وجه اهلل عرب اعماهلم
باميان وحمبة» ،وقال« :شكرا
للكلمة اللطيفة اليت تفضلت
بها سعادة احلاكم باسم
احلكام السابقني وباسم كل
اندية الليونز الذين احييهم من
القلب يف الذكرى املزدوجة:
 100عام على وطننا احلبيب
«لبنان الكبري» و 103أعوام
على تأسيس اندية الليونز،
يف خدمة لبنان .اشكركم على
كل النشاطات اليت تقومون
بها ،وخصوصا على املبادرة
اليت اختذمتوها يف هذا الظرف
الصعب بعد الزلزال الذي حصل
نتيجة انفجار مرفأ بريوت والذي
نرتحم على ضحاياه ونعزي
اهلهم دائما ونتمنى الشفاء
للجرحى والفرج للمنكوبني.
وكنتم كأندية حاضرين واخذمت
على عاتقكم ترميم  3000بيت،
بالتعاون مع اندية الليونز يف
العامل .لذا لكم من القلب كل
الشكر.شكر وصالة ليكافئكم
الرب ويف االختبار الروحي.
فاهلل يكافئ عمل اخلري سريعا
وانتم ختتربون ذلك من خالل
مساعدة اهلل لكم يف امتام عمل
اخلري كمجموعة فيزيد وزناتكم.
وهناك مثال الهوتي آخر وهو
ان «من يصنع اخلري هو يد
اهلل احملبة ،ويد الرمحة» ،وحنن
نلتقي اهلل من خالل القلوب
احملبة ومن خالل الناس الذين
يعكسون وجه اهلل».
وأضاف « :اريد ان اشكركم
النكم اخنرطتم يف اندية الليونز
لتؤدوا هذه الرسالة من دون
تباه ،ومساعدتكم يف ترميم
 3000بيت عالمة بان اهلل معكم.
ال ختافوا حنن دائما اىل جانبكم
واهنئكم على ال 103أعوام من
العطاء من دون ان تدركوا كيف
متتلئ وزناتكم .وهذا هو عمل
اهلل وهو يضع اخلريات بني
ايديكم لتتمكنوا من مساعدة
الناس .ربنا معكم يبارككم
يف كل خطواتكم فنفرح معكم
يف املئوية ونؤكد انه ما دام
هناك من امثالكم فلبنان لن
ميوت  ،لبنان باق حامال الرسالة

الكنيسة اوال الصالة من اجل
لبنان ،وثانيا قول احلقيقة عن
لبنان ،فلبنان اكرب من بلد هو
رسالة حرية وتعددية ومثال
للشرق وللغرب واذا سقط
لبنان سيكون ذلك وخز ضمري
للعامل الن احلفاظ على لبنان من
افضل وانبل الواجبات اليت جيب
ان يقوم بها العامل املعاصر».
وختم« :لقد مررنا بظروف صعبة
وانتهينا منها واليوم منر بظروف
صعبة ايضا ،ولكننا سنقوم من
جديد الن لبنان لن ميوت ما
دام حيميه شعب حمب ومؤمن
كأمثالكم يعمل للخري باميان».
بعدها ،قدم احلاكم بإسم
الوفد ايقونة سيدة لبنان اىل
البطريرك وشعار اندية الليونز

«عربون حمبة وصداقة».

استقباالت

كما البطريرك الراعي استقبل
يف الدميان رئيس نقابات
يف
السياحية
املؤسسات
لبنان جان بريوتي وعرض معه
االوضاع العامة وانعكاسات
انفجار مرفأ بريوت على القطاع
السياحي بعد تضرر عدد كبري
من املرافق ،وكذلك املدير
العام للدفاع املدني العميد
رميون خطار الذي اطلعه على
«الصعوبات اليت تعرتض عمل
الدفاع املدني وال سيما خالل
موجة احلرائق اليت تضرب
لبنان هذه االيام نتيجة ارتفاع
احلرارة».

عازار  :خارطة الطريق الفرنسية تتطابق مع مبادرة باسيل
امل ان تكون احلكومة مقدمة لعملية انقاذ حقيقية للبنان
والفرنسيني خصوصا أن وزير
اخلارجية األمريكية مايك بومبيو
الشرق
لشؤون
ومساعده
األدنى دايفيد شينكر قد
صرحوا أن االمريكيني يتعاونون
مع الفرنسيني وأن لديهم
نفس االهداف ،وخصوصا أن
االمريكيني اليوم منشغلون
باالنتخابات الرئاسية االمريكية
اليت ستجرى يف الثالث من
تشرين الثاني املقبل ،وأن
سياستهم املتشددة خصوصا
جتاه حزب اهلل وحلفاءه مل جتد
نفعا ال بل كادت تنقلب ملصلحة
احلزب وأيضا دول خصمة ألمريكا
مثل إيران والصني وروسيا
وضعوا
وبالتالي
وغريها.
امللف اللبناني بيد ماكرون
الذي يعتمد مقاربة واقعية جتاه
لبنان ،وهناك إشارات تدل على
ذلك مثل لقاءاته مع رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب
حممد رعد والنفس االجيابي يف
التعاطي مع حزب اهلل الذي قال
الفرنسيون إنه ميثل شرحية من

الشعب اللبناني».
و رأى أن «اللقاءات بني االفرقاء
السياسيني وماكرون اتسمت
باالجيابية ومل يوجه مالحظات
أساسية حلزب اهلل ،بل وجهها
ألفرقاء مثل القوات والكتائب
جلهة أن األولوية اليوم ليست
للمواضيع اخلالفية كسالح حزب
اهلل واحلياد واالنتخابات املبكرة
بل لالصالح واالنقاذ».
وفيما خيص زيارة مساعد
وزير اخلارجية االمريكية دايفيد
شينكر ،رأى النائب عازار» أن
ال عالقة هلا مباشرة باملوضوع
احلكومي ،خصوصا ان ليس
هناك مواعيد مع املسؤولني
اللبنانيني ،بل تقتصر لقاءاته
على اجملتمع املدني وبعض
الناشطني .وهذا ما يوحي فعال
بأن االمريكيني مل يأتوا إىل هنا
من أجل احلكومة .ولعل اهلم
االول لألمريكيني اليوم يف
لبنان هو احلدود البحرية والنفط
والغاز وليس الشأن السياسي
البحت».

أبدى النائب روجيه عازار ،يف
حديث تلفزيوني تقديره حلراك
الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون باجتاه لبنان وخصوصا
أن خارطة الطريق اليت قدمها
تتطابق مع املبادرة اإلنقاذية
اليت قدمها رئيس التيار
الوطين احلر جربان باسيل اىل
الرئيس ماكرون واليت نشرها
االعالم اللبناني وخصوصا جلهة
االسراع يف تشكيل حكومة
الوطين،
احلوار
إصالحية،
املؤمتر الدولي ملساعدة لبنان،
وجلهة االصالحات االساسية
املتعلقة بالتفاوض مع صندوق
النقد الدولي ،لتدقيق اجلنائي
والكابيتال كونرتول وقوانني
مكافحة الفساد وخطة إصالح
قطاع الكهرباء وتعيني اهليئة
الفساد
ملكافحة
الوطنية
واصالح
املدنية
والدولة
النظام السياسي وإعادة إعمار
بريوت.
وأكد أنه لو سار االفرقاء
اللبنانيون مع التيار الوطين احلر
وطبقت كل هذه البنود اليت كان
التيار أيضا قد طرحها سابقا ملا
كنا وصلنا إىل استفحال االزمة
اللبنانية بهذا الشكل.
و يف ما خيص التشكيل
احلكومي  ،رأى النائب عازار أن أكد عضو «تكتل اجلمهورية وأضاف« :أديب مرتبط جبهة
«زيارة ماكرون ولقاءاته وخارطة القوية» النائب وهيب قاطيشا ،سياسية معينة ،ونتمنى أن
الطريق اليت قدمها ساهمت يف ان «ما من معلومات عن تشكيل يعمل ضمن استقاللية عن حزب
تسريع االمور على حنو إجيابي ،احلكومة اال أننا التقينا رئيس اهلل والتيار الوطين احلر وحركة
إذ أن شأن تشكيل احلكومة لن احلكومة املكلف مصطفى أديب أمل وتيار املستقبل ورئيس
يطول خصوصا أن االستشارات وطرحنا له تصورنا حلل األزمة احلكومة األسبق جنيب ميقاتي
وكل من مساه يف االستشارات
النيابية يف عني التينة كانت اللبنانية».
جيدة وقد أبدى كل االفرقاء نية وقال قاطيشا يف حديث النيابية».
بتسهيل التشكيل ،باالضافة إىل تلفزيوني« :أديب وعدنا أن وأشار اىل أننا «نتواصل مع
محاسة رئيس احلكومة مصطفى يشكل حكومة من اختصاصيني أصدقائنا سواء يف أمريكا أو
أديب للتشكيل السريع حلكومة مستقلني ،وحنن كنا ضد السعودية أو الغرب ولكن
فيها كفاءات وتلقى بدعم الطريقة اليت طرح فيها امسه مواقفنا ال نستمدها من أحد،
وغطاء أكثرية القوى السياسية ،وكنا نفضل السفري نواف سالم والربهان أننا مل نسوق مرشح
باإلضافة إىل ذلك أن الرئيس كونه مارس الدبلوماسية والعمل الرئيس الفرنسي إميانويل
سعد احلريري مسى أديب السياسي على كل املستويات ماكرون لرئاسة احلكومة اجلديدة
مصطفى أديب».
ويؤمن له الغطاء املطلوب من العاملية».
األكثرية السنية ،عدا عن تعهد
معظم االفرقاء أمام ماكرون
بإجناز تشكيل احلكومة خالل
فرتة أسبوعني كحد أقصى.
وامل عازار أن تكون هذه
صدر عن قيادة اجليش  -مديرية التوجيه ،البيان اآلتي« :بناء على
احلكومة مقدمة لعملية إنقاذ
طلب من مفرزة مجارك مرفأ بريوت ،قام فوج اهلندسة يف اجليش
حقيقية للبنان ألن الوضع
بالكشف على  4مستوعبات يف «بورة احلجز» التابعة للجمارك خارج
مل يعد حيتمل .معتربا» أن
املرفأ قرب املدخل رقم  ،9فتبني أنها حتتوي على كمية من مادة
األمريكيني فوضوا الفرنسيني
نيرتات األمونيوم تبلغ زنتها حواىل  4أطنان و 350كلغ ،وتعمل
متابعة الشأن اللبناني ،وال
وحدات من فوج اهلندسة على معاجلتها»
يظهر أي اختالف بني االمريكيني

قاطيشا :أديب وعدنا أن يشكل حكومة من
اختصاصينيمستقلني

اجليش :العثور على  4مستوعبات حتتوي  4أطنان
و 350كلغ من نيرتات األمونيوم خارج املرفأ
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الـسبت  5أيـلول 2020

لـبنانيات

بارولني يف قداس حريصا على نية ضحايا
تفجري املرفأ
ترأس أمني سر دولة الفاتيكان
الكاردينال بيرتو بارولني قداسا
اهليا يف ساحة مزار سيدة لبنان
حريصا على نية ضحايا تفجري مرفأ
بريوت ،عاونه فيه السفري البابوي
يف لبنان جوزف سبيرتي ،رئيس
مزار سيدة لبنان األب فادي تابت،
ولفيف من األباء ،يف حضور راعي
أبرشية جونية املارونية املطران
أنطوان نبيل العنداري ،راعي
أبرشية جبيل املارونية املطران
ميشال عون ،ولفيف من الرجال
وراهبات
املسيحيني
الدين
وممثلني عن اجملتمع املدني وجلنة
العسكريني املتقاعدين يف ساحة
الشهداء وراهبات ومؤمنني.
بارولني
وبعد اإلجنيل املقدس ألقى
الكاردينال بارولني عظة جاء
فيها« :لقد دوت رسالة الرجاء
اليت أعلنها النيب أشعيا يف كالم
قداسة البابا فرنسيس يف مقابلة
األربعاء العامة يف الفاتيكان ،قال
قداسته إني أشجع مجيع اللبنانيني
على الثبات يف رجائهم وإستعادة
القوة والطاقات الالزمة لإلنطالق
جمددا».
وأضاف« :لذا اود أن أدعو اجلميع
إىل عيش يوم عاملي للصالة
والصوم من أجل لبنان ،يوم
اجلمعة املقبل يف  4أيلول،إنه
ملن دواعي فرحي أن أكون معكم
اليوم على أرض لبنان املباركة،
ألعرب لكم عن قرب األب األقدس
منكم ،وعن تضامنه معكم ،ومن
خالله أعرب عن قرب الكنيسة مجعاء
وتضامنها».
وتابع« :لقد تأمل لبنان كثريا
وهذه السنة كانت مسرحا ملآسي
كثرية :ضربت الشعب اللبناني
األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية
والسياسية احلادة اليت ما زالت
تعصف بالبلد ،وأزمة وباء كورونا
اليت زادت األمور سوءا ،وأخريا
اإلنفجار الكارثي يف مرفأ بريوت
الذي دمر عاصمة لبنان وولد
مآسي مهولة».
وقال« :من اليقني أن اللبنانيني
يعيشون حالة إحباط .هم
رازحون حتت أثقاهلم ،منهكون
ومتعبون ،لكن اللبنانيني ليسوا
وحيدين ،إننا مجيعنا نرافقهم
روحيا ومعنويا وماديا ،منذ سنة
وخباصة منذ الشهر الفائت ،وقد
ذكر قداسة البابا فرنسيس لبنان
مرات كثرية ،وعرب عن قربه من
خالل أعمال تضامن ،ولقد دعا
قداسته اجملتمع الدولي إىل
مساعدة لبنان وإىل العمل على
حل مشاكله ،وإىل التفتيش عن
خري هذا الشعب العظيم ،وهذا
البلد الذي وصفه القديس يوحنا
بولس الثاني بالبلد الرسالة إىل
الغرب والشرق .ولقد عرب الكثري
من البلدان أيضا عن قربهم من
خالل مساعدات حسية والتفتيش
عن حل دائم يف لبنان».
اللبنانيون
«يستطيع
وأكد:
اإلعتماد على أصدقائهم ،ولكن
هؤالء يتيقنون بإعجاب كم ان
اللبنانيني يعتمدون على أنفسهم
لتخطي الصعوبات اجلمة اليت
يواجهونها».
وقال إن «اللبنانيني مثل بطرس
يف إجنيل اليوم :لقد كان متعبا
ويائسا ،بعد ما غسل شباكه
ألنه مل يصطد مسكا ،على رغم
تعب ليل بكامله ،وها إن الرب

يغري واقع احلال بكلمة منه .هو
يطلب من بطرس أن يرجو حيث
ال رجاء .وبعد ما أعرتض بطرس
عاد فأطاع الرب وقال له :ألجل
كلمتك ألقي الشبكة .وملا فعل
ذلك هو ورفاقه ،ضبطوا مسكا
كثريا جدا».
واستطرد« :إنها كلمة الرب
اليت غريت واقع بطرس .هي
كلمة الرب عينها اليت تدعو
اليوم اللبنانيني إىل الرجاء حيث
ال رجاء ،وإىل السري إىل األمام
بكرامة وعزة .سيتبدل الواقع .إن
كلمة الرب تتوجه إىل اللبنانيني
من خالل إميانهم ،ومن خالل
سيدة لبنان ،ومن خالل مار شربل
ومجيع قديسي لبنان .وإن الرب
يرافق اللبنانيني أيضا ،من خالل
روح الثبات اليت شهدوا هلا عرب
العصور».
وأضاف« :متتثل أمام بنات هذه
األرض وأبنائها أسباب كثرية
لتجديد الرجاء ولتخطي أي عائق
يعرتضهم ،على طريق املستقبل
الزاهر واألفضل .وإن اللبنانيني
سيسلكون معا مجيعا هذا الطريق،
سيعيدون بناء بلدهم مبساعدة
األصدقاء وبروح التفاهم واحلوار
والعيش املشرتك الذي طاملا
ميزهم .إن مجيع اللبنانيني
مبختلف طوائفهم وإنتماءاتهم،
هم على موعد جديد مع التضامن
والوحدة الوطنية ،من أجل خري بلد
األرز اجلميل».
وسأل« :كيف ال نقف بإعجاب
امام عزم اللبنانيني على إعادة
بناء بلدهم؟ .فحني كان املوت
يستولي على بريوت ،هبت
مشاهد تضامن وأخوة يف شوارع
العاصمة ،لتبث فيها جمددا معامل
احلياة ،عربون قيامة جميدة.
كما وعلمت بأن أآلف الشابات
والشبان قد أطلقوا ورشات
تنظيف وإعادة إعمار ومساعدة
يف األحياء والبيوت واملدارس
خمتلف
ويف
واملستشفيات،
مؤسسات العاصمة .ان الشباب
هم عالمة الرجاء وهم يعرفون
كيف يتلقفون حكمة املتقدمني
يف السن من دون اخلوف من
أن حيلموا بغد أفضل .إن إعادة
إعمار لبنان مل تتم فقط على
املستوى املادي ،فبريوت أم
الشرائع ستولد جمددا من الرماد،
اذ تشهد أيضا على مقاربة جديدة
إلدارة الشؤون العامة ،وكلنا أمل
يف أن اجملتمع اللبناني سيعتمد
أكثر فأكثر على احلقوق والواجبات
والشفافية واملسؤولية اجلماعية
وخدمة اخلري العام».
وختم« :من هذا املزار اجلميل،
املوضوع على تلة هي من أمجل
تالل العامل ،حيث العذراء مريم
سيدة لبنان تسهر على كل
لبنان ،وتنظر إىل بريوت فيما
الدموع متأل عينيها ،وأود أن أختم
كلميت بالعودة إىل كلمات األب
األقدس ،يف املقابلة العامة.
أطلب منكم اآلن أن نعهد مبخاوفنا
وامالنا إىل مريم سيدة حريصا،
ولتكن هي سندا جلميع الذين
يبكون أحباؤهم ،ولتعطي الشجاعة
لكل من فقد منزله ،وفقد معه
جزءا من حياته ،ولتتشفع أمام
الرب يسوع كي تزهر أرض األرز
جمددا ،وتنشر رائحة العيش
معا يف كل أحناء منطقة الشرق
األوسط».

بارولني زار كاتدرائية مار جرجس املارونية يف بريوت:

معا ميكن ان نهزم العنف وكل اشكال التسلط عرب املواطنة احلقيقية
زار أمني سر دولة الفاتيكان
الكاردينال بيرتو بارولني اىل
لبنان بعد ظهر امس االول
للتضامن مع بريوت وعائالتها
املواطنني
ومجيع
املسيحية
اللبنانيني بعد االنفجار املأساوي
الذي ضرب مرفأ بريوت يف 4
آب  2020وإلحياء ذكرى الضحايا
وللصالة من أجل إعادة إعمار
املدينة والوطن بسرعة.

كاتدرائية مار جرجس

وفور وصوله زار الكاردينال
بارولني يرافقه السفري البابوي
جوزف سبيرتي كاتدرائية مار
جرجس املارونية يف بريوت ،حيث
كان يف استقباله رئيس أساقفة
بريوت املاروني املطران بولس
عبد الساتر ،مرتوبوليت بريوت
للروم الكاثوليك جورج بقعوني،
مطران طائفة الالتني سيزار
اسايان ،مطران األرمن الكاثوليك
جورج اسادوريان مطران السريان
األرثوذكس جورج صليبا ،مطران
السريان الكاثوليك ماتياس مراد
وعدد من الكهنة والراهبات،
واطلع الكاردينال بارولني على
األضرار اليت اصابت الكاتدرائية
ورفع الصالة على نية املدينة
وضحايا االنفجار.

لقاء

بعد ذلك انتقل الكاردينال
بارولني والوفد املرافق اىل
قاعة املطرانية وعقد لقاء حبضور
اصحاب السيادة واصحاب
وهم:
والفضيلة
السماحة
الشيخ حممد انيس األروادي
مدير عام األوقاف األسالمية
ممثال مفيت اجلمهورية ،مفيت
صور وجبل عامل الشيخ حسن
عبد اهلل ممثال رئيس اجمللس
األعلى
الشيعي
اإلسالمي
الشيخ عبد األمري قبالن ،الشيخ
سامي ابو املنى ممثال شيخ
عقل الطائفة الدرزية نعيم
حسن ،واملطارنة :بولس عبد
الساتر ،جورج بقعوني ،ميشال
قصارجي ،ماتياس مراد ،جورج
اسادوريان ،سيزار اسايان،
دانيال كورييه ،ميغارديش
كراكورديان املرتوبوليت سلوان
بانوسيان،
شاهي
موسي،
وجورج صليبا ،القس حبيب
بدر ،األمينة العامة جمللس
كنائس الشرق األوسط ثريا
بشعالني وممثلون عن الصليب
األمحر وكاريتاس ومؤسسة
اديان ومجعية حوار للحياة
واملستقبل.

عبد الساتر

والقى املطران عبد الساتر
الكلمة اآلتية« :بفرح القائم مع
املسيح وأمل املؤمن املوجوع،
نستقبلكم هذا املساء يف
كاتدرائية مار جرجس
املارونية
ّ
اجملروحة واملتأملة الشاهدة على
ّ
أوالدها
املقطعني املتطايرين
يف اجلو جراء إنفجار الرابع من
آب االجرامي.
حضوركم بيننا يعين أن الكنيسة
يف العامل بكل أعضائها ،وعلى
رأسهم البابا فرنسيس ،حتبنا
وأفعال
بالصالة
وتدعمنا
التعاضد.
نرجو من نيافتكم أن ختربوا
قداسة البابا أن الكنيسة يف
لبنان ،بكل أبنائها املتأملني،
بل احملتضرين ،ستبقى ترتجى
حيث ال رجاء ،وستنطلق من

الكاردينال بارولني مع رجال الدين يف كاتدرائية مار جرجس

رمزا حملبة املسيح
جديد لتبقى
ً
ّ
لكل إنسان.
صاحب النيافة ،إىل جانبنا
هنا كهنة الرعايا اجملاورة
الذين رأوا كنائسهم تنهار
أمام أنظارهم وأبناءهم ميوتون
ودماءهم تهرق .منذ الرابع من
آب وهم يف الشوارع إىل جانب
شعبهم ،يعاجلونه ويواسونه.
واملطرقة
الرفش
محلوا
واملنشار إلصالح ما ميكن
إصالحه .وضعوا بطرشيلهم
على أكتافهم ليحملوا الصليب
مع اجلرحى ويرافقوا املوتى إىل
مثواهم األخري .أشكرهم من كل
قليب.
صاحب النيافة ،شعب لبنان
الذي عانى يستحق العيش
بكرامة وبسالم .إنه يرفض
أن يكون ضحية تداعيات
الصراعات الدولية وفساد
غالبية املسؤولني اللبنانيني.
بكل تواضع ،نطلب من قداسته
ومن نيافتكم مضاعفة اجلهود
إىل جانب اجملتمع الدولي من
أجل حتييد بلدنا عن الصراعات
واملصاحل الوضيعة للمحاور
الدولية.
فرغ
صاحب النيافة ،الشرق ُي ّ
باستمرار من الوجود املسيحي،
وخصوصا من شبابه .ورمبا يكون
هذا خمطط البعض .نلتمس
منكم من عمق حمنتنا هذه ،أن
تعملوا ما بوسعكم إلفشال هذا
املخطط القبيح واملؤذي.
صاحب النيافة ،نرجو منكم أن
تنقلوا حمبتنا البنوية لقداسته
وامتناننا لشخصه الكريم».

كلمة الكاردينال بارولني

والقى الكاردينال بارولني كلمة
شكر فيها املطران عبد الساتر
على استضافته وقال« :انا
ممنت لكم مجيعا احلاضرين هنا
للمشاركة معنا يف هذه الوقفة
الروحية ،ال زلنا حتت صدمة
ما حصل الشهر املاضي،
ونعرب عن تضامننا مع مجيع
ضحايا هذا اإلنفحار ،نسأل
اهلل أن يعيننا بقوته لكي يعني
األشخاص املتأملني وان نعيد
بناء بريوت».
واضاف»:لدى وصولي اىل هنا
كنت اود ان اقول لكم اننا
كنا نرغب ان نلتقي يف ظروف
خمتلفة ،ثم قلت لنفسي ال ألن
اله احملبة والرمحة هو ايضا اله
التاريخ ،ولذلك حنن نؤمن أن يد
اهلل تديرنا ،وهو يريدنا ويدعونا
ان نكمل رسالتنا للوقوف إىل
جانب إخوتنا والعناية بهم يف

هذا الظرف احلاضر رغم كل
املصاعب والتحديات.
جئت إىل مدينتكم التارخيية ألعرب
عن قرب الكنيسة الكاثوليكية
منكم ،وقد طلب البابا فرنسيس
ان اتي اليكم والتقي بكم بعد
ان أطلق نداءه باألمس ،ودعوته
ليوم صالة وتضامن مع بريوت
ومع كل لبنان ،وكان التجاوب
مع دعوة البابا كبري جدا من كل
الدول ومن خمتلف القارات ،
انتم لستم لوحدكم ،بالطبع ال
احد يستطيع ان يعيش يف مثل
هذه الظروف وهو خياف بشكل
مستمر على حياته وحياة احبائه.
وهلذا نقف جبانبكم بصمت
وبتضامن لنعرب عن حمبتنا لكم
 ،ونقف اىل جانبكم ونعلن
بشجاعة ان كالمنا سيساعدنا
لتنقية ذواتنا ولتعزيز نوايانا
من اجل ،الثبات يف العيش
معا ويف العمل من اجل السالم
والكرامة اإلنسانية ،ولنسعى من
كل قوانا من اجل حوكمة افضل
تركز على املسؤولية والشفافية
واحملاسبة .معا ميكننا ان نهزم
العنف وكل اشكال التسلط عرب
املواطنة احلقيقية للتنوع املبنية
على احرتام احلقوق والواجبات
األساسية».
اضاف« :يف رسالته يف مناسبة
اليوم العاملي للسالم عام 2018
كتب البابا فرنسيس عندما تصبح
ممارسة السياسة والسلطة
السياسية هادفة من اجل
محاية مصاحل القلة وقياداتها
يصبح املستقبل مهددا وخاصة
مستقبل الشباب ،ألنها تفقدهم
الثقة ويصبحون مدفوعني اىل
هامش اجملتمع بدون مشاركة
يف بناء مستقبلهم املشرتك».
ادعوكم لنطالب وباصرار من
مجيع املسؤولني السياسيني
اكانوا يف األحزاب التقليدية
او احلركات اجلديدة الناشئة
ليعززوا بصدق وفعالية مواهب
الشباب الصاعد وطموحاتهم
بالعيش معا بسالم وبناء
مستقبل افضل.
وقال« :ال احد حيق له ان يستغل
احالم الشباب وييستعملها
ملصلحته ولكن بالعكس على
اجلميع ان يسهموا يف املشاركة
الفعالة هلؤالء الشباب يف بناء
جمتمعهم.
وال يسعين اال ان اذكر ميزة
لبنان الذي زاره السيد املسيح
مع تالميذه ومع امه مريم اليت
لديها حمبة من كل اللبنانيني.
حنن مجيعا كقيادات روحية

لدينا رسالة ان نعي األمل
املتأملة
للشعوب
وخاصة
واملنكوبة وعلينا ان نقوم بهذا
الواجب وحنن خندم اخوتنا يف
اإلنسانية بدءا بالذين هم اكثر
حاجة .والتضامن الذي يعاش
يف بريوت يعزز األمل لدينا
وتعطينا امال باملستقبل ،ومع
احلاضرين معنا هذه املساء
اقول علم انكم انتم تتحملون
اجلزء األكرب من املسؤولية
وتبذلون جهودا جبارة من اجل
عدم ترك اي شخص يف هذه
املآساة وهذه الظروف الصعبة
 .وانتم اوفياء لرسالة لبنان
الرتخيية يف اإلبداع واملناعة
والتضامن املشرتك .يف اخلتام
اكرر نداء البابا فرنسيس اىل
اجلماعة الدولية ال تدعوا لبنان
وحيدا ،لبنان اىل العامل ولكن
العامل ايضا حيتاج ايضا اىل
خربة لبنان الفريدة يف التعددية
ولعيش معا والتضامن واحلرية
اليت هي لبنان ،ومعا سنعيد
بناء بريوت.

الشيخ اروادي

وتوجه الشيخ اروادي بكلمة
شكر فيها قداسة البابا وعرب عن
التقدير واألستعداد للتجاوب مع
كل الرغبات الصادقة.

املفتي عبداهلل

اما املفيت عبداهلل فوجه الشكر
لعنايته
وللبابا
للكاردينال
اخلاصة بلبنان ،فلبنان رسالة
عيش مشرتك ورسالة للعامل
هذه الرسالة تؤكد ان املسلمني
واملسيحيني معا من اجل بناء
هذا الوطن لبنان الذي عاني
الكثري وسيواجه كل التحديات
 ،وهو سيكون على قدر
املسؤولية وبدعاء قداسة البابا
حنن اكثر اطمئنانا وهو كبخور
نتبخر به عند احلاجة.

الشيخ املنى

شكر الشيخ املنى قداسة البابا
على هذه املبادرة حنن يف لبنان
نعيش التنوع والتعددية ولدينا
جتربة غنية ،ولكننا لألسف احندرنا
يف هذا الزمن الصعب اىل
صراعات واىل ما يشبه انهيار
الدولة حنن نرى ان صلواتكم
وصلواتنا جيب ان تتحد من اجل
لبنان ،وجيب ان تكون دافعا
للسياسيني واملسؤولني من
اجل العمل اجلاد والكفوء لتقدير
هذه املبادرات واملساعدات
والعمل معا إلنقاذ لبنان وطن
الرسالة كما قال قداسة البابا
يوحنا بولس الثاني لبنان اكثر
من بلد انه رسالة.
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مـقاالت وتـحقيقات

«إصالح لبنان» على طريقة ماكرون:

دروس يف الـرأمسالية واالسـتعمار
محمد وهبة

كان ميكن القول إن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون استقى
خريطة طريق «اإلصالحات» اليت فرضها على لبنان ،من أوراق
قدمت له مساء الثالثاء من االسبوع املاضي.
قوى السلطة اليت ّ
كان ذلك ممكنًا لو أن هذه األوراق ليست بنودًا شائعة منذ
عقود ،وليست أفكارًا «جمعلكة» ال تستجيب حلجم األزمة
وتداعياتها .كان ذلك ممكنًا أيضًا ،لو أن ماكرون مل يستخدم
صيغة األمر والنهي والتهديد والوعيد بشكل مباشر وعلين.
هكذا بدت أوراق قوى السلطة حربًا على ورق .فاقدة لشرعية
التطبيق ،وال تستهوي املستعمر القديم  -اجلديد .رمبا ّ
ظنوا أنها
ستمر على ماكرون ،بينما هو ٍ
آت لتلقينهم درسًا يف االستعمار
ّ
والرأمسالية.
يف اللقاء الذي عقد ،الثالثاء من االسبوع املاضي ،مع الرئيس
قدمت ثالث قوى سياسية (التيار
الفرنسي إميانويل ماكرونّ ،
احلر ،احلزب التقدمي االشرتاكي وكتلة التنمية والتحرير)
الوطين ّ
أوراق عمل تدور حول مسألة واحدة« :إصالح لبنان» .مجعت هذه
القوى عشرات البنود من أوراق مبعثرة زمنيًا من عهود سابقة
ومن العهد احلالي .تكاد تكون هذه األوراق عبارة عن ّ
ملخص
ملشاكلها ،أو لألمور اليت تعتقد أن إثارتها مرحبة هلا .واألرجح
أن ماكرون مل يقرأ أيًا من هذه األوراق .األمر ال يتعلق بضيق
الوقت .فالرجل لديه معرفة واسعة مبفاهيم وآليات وأدوات
قوى السلطة اللبنانية .هو أص ًال مل يأت ّ
ليطلع منهم على شيء،
بل أتى ليطلعهم على ما يريده باسم «اجملتمع الدولي» .أتى
ليخربهم أن الرأمسالية ال ميكنها أن تكون مشوبة بتهم الفساد
حتى لو كانت متارسه .لذا ،هو أتى ليعيد إنتاج النموذج نفسه
الذي ينهار حاليًا على قاعدة تشريع وجود السلطة نفسها،
وقوننة الفساد حتت مسميات اخلصخصة وإطاحة القطاع العام
وسواها .هذا األمر يتطلب تعدي ًال يف الوجوه و»إصالحات
هيكلية» كما يصفها صندوق النقد الدولي.
يف زيارته األوىل للبنان ،رافقه لبنانيان :املصريف مسري
عساف ،وتاجر النقل البحري رودولف سعادة .من يومها بدأت
تتسرب معطيات عن مساعي ماكرون؛ إليصال عساف ،الذي
ّ
ساعده كثريًا يف متويل محالته االنتخابية ،إىل حاكمية مصرف
لبنان بد ً
ال من رياض سالمة ،وإليصال سعادة وريث أبيه جاك
يف شركة « »CMA CGMللنقل البحري اليت تعمل انطالقاً
من أوروبا ،إىل إدارة مرفأ بريوت .يف هذا السياق ،بدت
عبارات ماكرون عن إعادة هيكلة القطاع املصريف والتدقيق يف
احلسابات ،وعن مكافحة الفساد ذات معنى أوضح.
ورغم أن هذا املعنى مل ّ
يتضح يف حدود الدور الذي سيقوم به
ماكرون يف لبنان ،إال أن التغيري حبسب ورقة «قصر الصنوبر»
كان يتعلق بتحديد سقوف اللعبة احمللية من دون تعديالت
جوهرية يف الفكر والسياسات .فالتدقيق اجلنائي يف مصرف
لبنان ،وإن كان ضروريًا ،إال أنه لن يؤدي إىل تعديل يف
السياسات النقدية ،بل سينتج وجهًا جديدًا ضمن السياسات
السابقة اليت تعطي األولوية للقوى املالية املهيمنة ،مع إضفاء
أجواء منافسة وشعارات عن شبكات األمان االجتماعي .إنه منطق
السياسات النيوليربالية .ماكرون واحد من أحدث وجوه هذا
املنطق.
تنظر قوى السلطة يف لبنان إىل األمر من زاوية خمتلفة .فرغم
ّ
أهمية التغيري يف مصرف لبنان مبا
يشكله ذلك من فرصة
لنقاش مستقبله ودوره ،إال أن هذه القوى مل تبذل جهداً
كررت ما حتفظه غيبًا عن مسائل حتتار
لتطوير رؤيتها ،بل ّ
بشأنها أو تتعارك عليها أو حتى مشرتكة بينها .وقفت هذه
القوى أمام ماكرون قاصرة عن جماراته،
وتفرجت عليه بذهول
ّ
وصمت وهي حتمل ثالث أوراق عمل بائسة.
األوراق الثالث فيها الكثري من املسائل املشرتكة ،مثل
التعامل مع صندوق النقد الدولي كمنقذ (ماكرون هو املصلح
ّ
 املستعمر) ...أمااخلطة اليت على أساسها يفرتض أن يتعاقد
ّ
لبنان مع الصندوق ،فهي إما خطة احلكومة لإلنقاذ املالي
بعد إجراء تعديالت عليها ،كما اقرتح التيار الوطين
احلر ،أو
ّ
ّ
«إصالحات» تأتي من ضمن برنامج عمل حكومة
مستقلة كما
اقرتح احلزب التقدمي االشرتاكي ،أو ّ
خطة حكومية كمشروع
لالتفاق مع صندوق النقد الدولي ،حبسب ما اقرتحت خريطة
ّ
طريق كتلة التنمية والتحرير .طبيعة
اخلطة ليست بأهمية احلفاظ
على املكاسب ،فالثالثة يريدون إصالحات يف قطاع الكهرباء
وتغذية بالتيار  24ساعة يوميًا ،والثالثة أيضًا يريدون هيئة
ناظمة للكهرباء ،وأخرى لالتصاالت وإنشاء «ليبان تيليكوم»،
وثالثتهم يريدون شبكة أمان اجتماعية وتقدميات ،وهم متفقون
أيضًا على «إصالح» القطاع العام ،ومعاجلة النفايات والكثري
غريها.
يصعب تفسري كل هذا الكذب .األرجح أن هذه القوى تنتظر
املبعوث الفرنسي ملعاجلة كل ما تطرحه .أثريت هذه املشاكل

أمام ماكرون ليعلم أن املشكلة يف مكاسب كل األطراف
(املكاسب اليت ختتلف حوهلا كل القوى السياسية اليت قدمت
تقدم) .مل يناقشوه يف وجهة السياسات النقدية
أوراقًا أو مل ّ
واملالية ،وال يف مسألة التدقيق باحلسابات (أي حسابات قصد
ماكرون ،حسابات مصرف لبنان أم حسابات املصارف؟) ،ومل
يقولوا له إنهم اختلفوا على هذه املكاسب بعد عقود على
وجودهم يف السلطة (باستثناء التيار الذي دخل جملس النواب
عام .)2005
احلزب
التقدمي ،هو أكثر املتأخرين يف املناداة باإلصالح ،فها
ّ
هو يريد اليوم التغطية الصحية الشاملة .يوم ُطرحت التغطية
الصحية الشاملة من قبل وزير العمل آنذاك شربل حناس ،مل
تكن مطلبًا له يقاتل يف سبيله خصومه السياسيني ،لكنها
اليوم صارت مطلبًا تقدميًا اشرتاكيًا .يف املقابل ،رئيس
احلزب النائب وليد جنبالط مهتم جدًا بالوضع املالي إىل درجة
تضمني ورقة احلزب بندًا بعنوان «إصالحات قانونية» يتضمن:
«تطبيق القوانني املصرفية والنقدية واليت تتيح ملصرف لبنان
إعادة هيكلة القطاع املصريف» .ويف بند «تصحيح السياسات
النقدية» يشري إىل «التعاون التام مع صندوق النقد الدولي
للتوصل إىل التأكيد على :محاية كل الودائع املصرفية وعدم
كرسه الدستور؛ ضرورة احرتام القوانني
ّ
املس بها كحق أساسي ّ
املصرفية والنقدية واإلتاحة ملصرف لبنان تطبيقها وختفيض
الفائدة على الودائع والقروض املصرفية القائمة»ّ .
لعل احلزب
التقدمي ورئيسه جاهالن يف قانون النقد والتسليف الذي مينح
احلاكم واجمللس املركزي صالحيات مطلقة يف السياسة النقدية
واملصرفية .لكن قلب جنبالط خيفق للودائع!
هناك نسخة ثانية من منوذج
التقدمي .إنها كتلة حركة أمل .تريد
ّ
هذه الكتلة مكافحة كورونا وتعزيز احلماية االجتماعية بالتعاون
مع الشركاء الدوليني .وتريد أيضًا التدقيق التشرحيي ملصرف
لبنان باالستفادة من خربات البنك الفرنسي هلذه املهمة! طبعًا
رحب باخلرباء من
مطلب الكتلة يتماهى مع مطلب سالمة عندما ّ
املصرف املركزي الفرنسي للتدقيق يف حساباته ،لكن ما هي
خربات البنك املركزي الفرنسي يف التدقيق اجلنائي؟ صفر.
البنك املركزي الفرنسي يعمل مثل البنوك املركزية األخرى،
ّ
فريسم سياسات نقدية وينفذها ضمن
سلة أهداف ليست
متصلة بتقديم خدمات خارجية .ال يعرف عن البنوك املركزية
حول العامل بأن لديها أقسامًا للتدقيق اجلنائي يف حسابات
مصارف مركزية أخرى.
ّ
مطالب الكتلة
منفرة بدرجة ما ،ألنها مل ترتك السلطة يومًا.
فهي تريد هيئة ناظمة للكهرباء ،وكهرباء  24ساعة ،وتطالب
بتشكيل اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد وإقرار قانون الشراء
العام مشرتك بني األوراق الثالث أيضًا) ،ومشروع قانون
اجلمارك ...كلها مشاريع مشرتكة مع باقي قوى السلطة ،لكن
يقر منها شيء!
مل ّ
ينطبق األمر نفسه على التيار الوطين
احلر الذي كان وزراؤه
ّ
يرددون «ما ّ
خلونا»« .ما ّ
خلونا نعاجل أزمة الكهرباء» .لكن
ّ
التيار يعتقد ،مثل غريه ،أن مكافحة الفساد تكون عرب إقرار
اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ،وأن ّ
خطة ماكينزي هي العالج
جمرد ملف
االقتصادي للبنان رغم أنها
حمدث من عشرات
ّ
ّ
امللفات واخلطط املرمية يف اإلدارات الرمسية .أيضًا يريد التيار
إقرار قانون الشراء العام ،وتطوير ّ
خطة اإلنقاذ احلكومي لتكون
منطلقًا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي .كالم التيار يوحي
ّ
استقر على رأي بشأن هذه
بأنه
اخلطة اليت شارك يف إعدادها
ّ
مستشار رئيس اجلمهورية شربل قرداحي بشكل يومي ومبتابعة
يومية من رئيس التيار جربان باسيل ،بينما نسفها رئيس جلنة
املال واملوازنة ابراهيم كنعان! عن أي ّ
خطة يتحدث التيار؟
مثة الكثري للمقارنة بني ما تقوله قوى السلطة وما ال تفعله،
أو ما تقوله وتريد منه شيئًا آخر ،أو ما تقوله علنًا وتفعل
سرًا ...لكن هذه القوى مل تلتفت إىل أن ماكرون جاء
عكسه ّ
ّ
ليلقنها درسًا يف الرأمسالية .يقول أحد مستشاري الرئيس
جنيب ميقاتي إن الرأمسالية اليت متارسها قوى السلطة يف
لبنان هي «رأمسالية اخللاّ ن» وإن ماكرون جاء ّ
يعلمنا الرأمسالية
الفعلية
املطبقة يف بالد الغرب حيث سنرى فوائد اخلصخصة
ّ
واألسواق املالية وفوائد املنافسة وفوائد العوملة وفوائد أن
نكون عنصرًا منتجًا يف اجملتمع الدولي.
هذا ما يريده ماكرون .يريد إعادتنا إىل طريق الرأمسالية
«الصحيح» عرب إطاحة القطاع العام وتقديم خدماته على طبق من
ذهب للقطاع اخلاص (للرأمساليني) .رأمساليو لبنان ،وهم قوى
السلطة يف الوقت نفسه ،يعلمون أن اخلصخصة بكل مسمياتها
هي األداة ،ويدركون أهمية احلصول على هذه املغامن من دون
شبهات فساد ،لكنهم ال يعلمون السبيل .ماكرون وحده يعلم
السبيل.

كارتيل املدارس :األرباح أوالً!

األقساط على حاهلا رغم تراجع
املصاريف التشغيلية
فاتن الحاج
رغم تراجع نفقاتها التشغيلية ،يف ظل اعتماد التعليم عن بعد أو
ّ
التعليم املدمج ،وعدم إعطاء أي بدل لغالء املعيشة
ملعلميها وموظفيها،
قررت املدارس اخلاصة اإلبقاء على أقساطها على ما كانت عليه العام
قرر بعضها زيادات «طفيفة» على األقساط ،ويشرتط
املاضي .فيما ّ
لتسجيل التلميذ دفع كامل القسط األول ورسوم القرطاسية وغريها
من «النثريات» اليت مل يعد هلا وجود يف موازناتها .يأتي ذلك يف
ظل استمرار أخذ الطالب رهائن وحجز إفاداتهم لتحصيل أقساط العام
املاضي.
ً
جير
اجلاري،
28
يف
ا
رمسي
ينطلق
أن
املقرر
اجلديد،
الدراسي
العام
ّ
معه ذيول االشتباك بني أصحاب املدارس اخلاصة وأهالي التالمذة
على أقساط العام الدراسي املاضي .فال النظر يف االعرتاضات على
املوازنات املدرسية ُحسم ،على رغم تعيني خرباء حماسبة للتدقيق
لبت النزاعات ُش ّكلت ،فيما
فيها ،وال اجملالس التحكيمية الرتبوية ّ
ُأخذ الطالب «رهائن» لتحصيل األقساط من دون التوصل إىل تسوية
حتدد نسبة معينة خلفضها.
ّ
ّ
«بشرت» اإلدارات األهالي ببقاء قيمة األقساط
مع بداية هذا العام،
على حاهلا كما كانت يف العام الدراسي املاضي ،أو بزيادات
احلادة! إال أنها
«طفيفة» ،رمبا «حتسسًا» منها باألزمة االقتصادية
ّ
مل تأخذ يف االعتبار أن هناك نفقات مل يعد هلا وجود يف موازنات
املدارس يف ظل اعتماد التعليم عن بعد أو التعليم املدمج (جيمع
بني التعليم احلضوري والتعليم اإللكرتوني) .ومن هذه النفقات،
مث ًال ،الكهرباء والتأمينات والتصليحات ...اخل ،إضافة إىل انتفاء بدل
النقل والساعات اإلضافية واملكافآت للمعلمني خارج نصاب العمل،
ما يشكل اخنفاضًا يف األجور واملصاريف التشغيلية .رغم ذلك ،ال
تزال إدارات املدارس تعمل بـ»الروحية نفسها جلهة تضخيم موازناتها
ونهب األهالي من خالل أقساط مرتفعة ،ضاربة عرض احلائط باألوضاع
االقتصادية املرتدية للناس» ،حبسب نائب رئيسة احتاد جلان األهل
وأولياء األمور يف املدارس اخلاصة حممود قطايا .واألخري ال جيد مربرًا
لتأخري نتائج التدقيق يف املوازنات ،وال سيما أنه جرى تعيني خرباء
احملاسبة عرب تقديم دفرت شروط يف  30حزيران املاضي .كما استغرب
استمرار «حجز» مرسوم اجملالس التحكيمية الذي ال حيتاج إىل قرار يف
ورئيسي احلكومة
جملس الوزراء ،بل ينتظر فقط توقيع وزير الرتبية
َ
واجلمهورية ،و»النتيجة ممارسة املدارس تهديدًا مستمرًا على األهالي
وإجبارهم على تسديد متأخرات العام املاضي كاملة كشرط أساسي
لقبوهلم يف العام الدراسي احلالي ،وحتت طائلة عدم إعطائهم إفادات
لالنتقال إىل مدارس أخرى» ،وكل ذلك بسبب «تقاعس وزارة الرتبية
يف أداء واجباتها».
وقد وصلت الوقاحة ببعض املدارس اىل اشرتاط تسديد القسط
األول ودفع رسوم القرطاسية وغريها من «النثريات» اليت ال تدخل
ضمن املوازنة لتسجيل التلميذ ،رغم ترجيح خيار التعليم عن بعد يف
الفصل الدراسي األول باحلد األدنى .وهو خيار «فشل العام املاضي
ليس يف املدارس الرمسية فقط ،وإمنا يف مجيع املدارس اخلاصة
أيضًا ،وليس هناك اتفاق حتى اآلن على منصة إلكرتونية حتتوي
موارد رقمية موحدة بني املدارس» ،حبسب قطايا.
ويف حني أعلن احتاد املؤسسات الرتبوية اخلاصة التزام توجيهات
وزارة الرتبية جلهة اعتبار  28أيلول يومًا وطنيًا النطالقة العام
الدراسي ،ضمن الشروط الصحية املعتمدة ،لفت قطايا أيضًا اىل
ّ
تشكل
غياب اجلهوزية الصحية والرتبوية واللوجستية ،حمذرًا من أن
املدارس «قنبلة كورونا املوقوتة ،وخصوصًا أن إصابة واحدة يف
إحدى املدارس ستؤدي إىل تسجيل آالف اإلصابات».

اتحاد املؤسسات :الضغوط التي تمارسها بعض املدارس على األهل
حاالت شا ّذة

احتاد املؤسسات يرتقب هو أيضًا ،كما قال املسؤول الرتبوي يف
مدارس املصطفى حممد مساحة ،اإلفراج عن الربوتوكول الصحي
والنفسي «الذي وعدنا وزير الرتبية بأنه سيصدر خالل أيام لتدعيم
اإلجراءات الصحية يف املدارس والباصات» .وحبسب مساحة ،مثة
توص
توجه لدى االحتاد بعدم استقبال أي تلميذ حضوريًا فيما لو مل
ِ
بذلك وزارتا الرتبية والصحة .لكن ذلك ال مينع مدارس ال تنضوي
ضمن االحتاد بأن تفتح على حسابها وتفرض ،حبسب ما علمت
«األخبار» /على التالمذة احلضور بني يومني وأربعة أسبوعيًا ،وفق
املراحل التعليمية.
مساحة أوضح أن هناك نقاشًا يدور بالنسبة إىل اعتماد التعليم عن
بعد ملرحلتيَ الروضات واحللقة األوىل من التعليم األساسي (األول
والثاني والثالث ابتدائي) ،و»هناك وجهات نظر تربوية تنفي أن
يكون التعليم عن بعد جمديًا يف هاتني املرحلتني ،لذا ُتدرس بعض
اإلجراءات جلهة حتضري أنشطة ورقية ،من دون أن يكون هناك قرار
حمسوم يف هذا اجملال».
ويف ما يتعلق بالضغوط اليت متارسها املدارس على األهل الستيفاء
أن «هذه احلاالت شاذة وليست حاكمة للعمل
األقساط ،رأى مساحة ّ
الرتبوي واملؤسسات الرتبوية .ومن الظلم التعميم» ،مشريًا اىل أن
«ما جيري باحلد األدنى يف املؤسسات هو تسهيل أمور الناس إىل أبعد
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اسـرتاليات

الربملان يناقش إسقاط اجلنسية األسرتالية اسرتاليا تشهد أسوأ حالة ركود اقتصادي وصفه رئيس الوزراء بـ «املدمـّر»
عن املدانني باإلرهاب
من املتوقع أن يتم مترير
قوانني جديدة قبل نهاية هذا
األسبوع ،متنح وزير الشؤون
الداخلية سلطة جتريد اإلرهابيني
جنسيتهم
من
األسرتاليني
مبوجب اتفاق بني حزب العمال
وحكومة موريسون.
الربملانية
اللجنة
قدمت
املشرتكة املعنية باالستخبارات
واألمن تقريرها حول القوانني
املقرتحة بعد ظهر يوم الثالثاء
وقدمت توصية واحدة ستقبلها
احلكومة مما ميهد الطريق أمام
الربملان لتمرير مشروع قانون
إسقاط اجلنسية عن األسرتاليني
املدانني باإلرهاب قبل نهاية
األسبوع.
وكانت وكالة األمن واالستخبارات
األسرتالية ’آزيو حذرت من أن
القوانني يف شكلها احلالي قد
تؤدي إىل ظروف غري مالئمة
ألنه ليس من مصلحة أسرتاليا
تلقائيا
دائما جتريد إرهابي ما
ً
ً
ٍّ
من جنسيته.
القوانني اليت صدرت يف
عام  2015تعين أن أي مواطن
مزدوج اجلنسية يفقد جنسيته
تلقائيا إذا شارك يف سلوك
ً
مرتبط باإلرهاب أثناء تواجده
ً
أيضا أن
يف اخلارج .وميكن
يفقد جنسيته االسرتالية إذا
أدين جبرمية تتعلق باإلرهاب
وتلقى حكما بالسجن لست
سنوات على األقل.
مبوجب التغيريات ،ستتم إزالة
تلقائيا .وبد ً
ال
فقدان اجلنسية
ً
سيمنح وزير الشؤون
من ذلك ُ ،
الداخلية سلطة نزع اجلنسية إذا
«اقتنع» بأن الشخص لن يصبح
عديم اجلنسية .كما سيتم
ختفيض احلد األدنى للسجن
لست سنوات على األقل إىل
ثالث سنوات.
ورحب أعضاء اللجنة من حزب
العمال بهذا التغيري الذي يعطي
لوزير الداخلية صالحية اختاذ
قرار بشأن جتريد شخص من
جنسيته إذا اقتنع أنه لن يصبح
عديم اجلنسية ،لكنهم قالوا إنهم
قلقون من أن أعضاء االئتالف مل
عددا من التوصيات اليت
يتبنوا
ً
قدمتها هيئة مستقلة ،ومنها
أن تقوم حمكمة االستئناف
اإلدارية مبراجعة قرار الوزير بأن
الشخص قد تورط فعال بسلوك
له عالقة باإلرهاب.
ويقول خبري شؤون األمن
األستاذ
واإلرهاب
القومي
ظافر الشمري يف حديث مع
 SBS Arabic24إن هناك أسئلة
حول تداعيات جتريد شخص ما
من اجلنسية األسرتالية وطرده
خارج البالد ،واعتباره تهديدا
لألمن القومي «فهل سينضم
إىل منظمات إرهابية تستهدف
هل
األسرتالية،
املصاحل
ستتبناه منظمات أخرى؟»
وعرب الشمري عن رأيه بأنه من
األفضل أن حتتفظ بهم أسرتاليا
حيث ميكن أن حياسبوا ضمن
القوانني بدل أن يرحلوا خارج
البالد.
وكانت  ASIOقد دعت إىل
اعتماد منوذج بديل لنزع يتم من
خالله النظر يف كل حالة على
حدة ،مبا يف ذلك مراعاة ما إذا

كان إيقاف اجلنسية األسرتالية
للفرد سيقلل من التهديد
وحيمي أسرتاليا ومصاحلها من
هذا الضرر.
وقالت املنظمة إن استبعاد
اإلرهابيني املشتبه بهم من
أسرتاليا لن يقضي على التهديد
املباشر الذي يشكلونه أو مينع
وصوهلم إلهلام أو تشجيع أو
توجيه اهلجمات يف البالد.
وقالت إنه ويف بعض احلاالت
سيؤدي سحب اجلنسية إىل
احلد من نطاق قدرات السلطات
األسرتالية على ختفيف اخلطر.
ً
أيضا نتائج
«قد يكون لذلك
أمنية سلبية غري مقصودة أو
غري متوقعة فإن استطاعت احلد
من أحد مظاهر التهديد اإلرهابي
ميكن أن تؤدي إىل تفاقم
تهديدات أخرى».
التغيريات املقرتحة تعين أن وزير
الشؤون الداخلية جيب أن يكون
«مقتنعا» فقط بأن الشخص لن
ً
يصبح عديم اجلنسية.
وكان قانون اجلنسية احلالي
خضع لفحص دقيق العام
املاضي بعد أن أعلن وزير
الداخلية بيرت داتون أن العضو
الشهري يف تنظيم الدولة
اإلسالمية نيل براكاش قد مت
جتريده من جنسيته األسرتالية
ً
فيجيا  ،إال أن
أيضا
ألنه كان
ً
حكومة فيجي أصرت على أن
براكاش ليس كذلك.
املصدرSBS :

أعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون إنه «يوم مدمر
ألسرتاليا» حيث تسجل األمة
أسوأ ركود اقتصادي منذ
احلرب العاملية الثانية.
وقال قتصاديون أن األرقام
االقتصادية اليوم سيئة ،لكن
األخبار الفعلية أسوأ بكثري مما
كان خيشى أي شخص.
العامة
املالية
تعرضت
األسرتالية ألكرب اخنفاض ربع
سنوي على اإلطالق وأكرب
اخنفاض سنوي منذ نهاية
احلرب العاملية الثانية.
ورأى رئيس الوزراء سكوت
األرقام
إن
موريسون
متثل
االقتصادية
يوما «يفطر
ً
القلب» لألمة.
وقال للربملان «هذا يوم مدمر
ألسرتاليا ..تعرض اقتصادنا
األسرتالي للدمار بسبب الوباء
العاملي  COVID-19والركود..
إنها ضربة مروعة ومفجعة
لألسرتاليني وعائالتهم يف
مجيع أحناء البالد ..يعرف
األسرتاليون ملاذا حنن اآلن
يف ركود  .COVID-19وهم
ً
يعرفون
أيضا ،كما عرفت
احلكومة ،أن هذا اليوم ،كما
قلت ،سيأتي .لقد عملت
احلكومة على محاية األرواح
وسبل العيش ..وعندما تقارن
الركود الذي منر به اآلن
باآلخرين ،فإن خطورة املوقف
تكون واضحة».
قال اخلبري االقتصادي يف
مؤسسة  Indeedكاالم بيكرينغ
«كيف ميكن مقارنة أزمة

ثعبانان يقتحمان منزالً عرب حتطيم سقفه

 COVID-19بالركود األسرتالي
السابق؟ ..ال نعرف كم من
الوقت سيستغرق التعايف،
لكن من املؤكد أن االخنفاض
كان أكرب وأسرع بكثري من أي
شيء رأيناه من قبل».
بيانات
إصدار
وكشف
لشهر
القومية
احلسابات
حزيران صباح األربعاء املاضي
عن املدى الكارثي ألزمة
فريوس كورونا.
وترسم البيانات صورة حلمام
دم اقتصادي ،مع انكماش
االقتصاد بنسبة مذهلة بلغت
 7يف املائة خالل الربع
املالي املنتهي يف حزيران
املاضي وهذه أسوأ نتيجة على
اإلطالق.
يأتي ذلك يف أعقاب انكماش
متواضع بنسبة  0.3يف املائة
يف ربع شهر آذار.
يف السابق  ،كان أكرب
اخنفاض يف عام  ،1974عندما
تقلص االقتصاد األسرتالي
بنسبة  2يف املائة فقط يف
الربع املالي املنتهي يف شهر
حزيران.
هذا يعين أننا اآلن يف قبضة
ركودنا األول منذ 30
عاما -
ً
وسط أسوأ انكماش منو سنوي
منذ احلرب العاملية الثانية.
أشد
االقتصادية
الكارثة
خطورة مما توقعه اخلرباء وحتى
البنك املركزي.
توقع االقتصاديون أن تظهر
ً
األرقام
اخنفاضا بنسبة  5إىل
 7يف املائة ،على الرغم من أن
ً
الغالبية توقعت
اخنفاضا بنسبة
ستة يف املائة يف الربع املالي
املنتهي يف شهر حزيران يف
الربع و5.2
سنويا ،مع ظهور
ً
النتيجة النهائية عند الطرف
األعلى من النطاق املتوقع.
قال مايكل مسديس رئيس
احلسابات القومية يف :ABS

«لقد أدى الوباء العاملي
وسياسات االحتواء املرتبطة
به إىل اخنفاض بنسبة 7.0
يف املائة يف الناتج احمللي
اإلمجالي للربع املالي املنتهي
يف شهر حزيران».
وتابع يقول «هذا ،بهامش
واسع ،هو أكرب اخنفاض يف
الناتج احمللي اإلمجالي الفصلي
منذ أن بدأت السجالت يف عام
».1959
ووصف وزير اخلزانة جوش
فرايدنبريغ أرقام الناتج احمللي
اإلمجالي بـ «املفجعة».
قال السيد فرايدنبريغ« :وراء
هذه األرقام قصص مفجعة عن
املعاناة ،ميألها األسرتاليون
يعيشون
وهم
العاديون
حياتهم اليومية يف احلياة».
واستطرد السيد فرايدنبريغ
يقول «ولكن بدون دعم
األجور  ،JobKeeperفإن 700
ألف أسرتالي إضايف سيكونون
بال عمل».
بدوره أبدى رئيس الوزراء
مالحظة متفائلة يف الربملان،
قائ ًال إن التعايف سيأتي مع
إعادة فتح االقتصاد.
وقال« :أسرتاليا ستتعافى
وستنمو أسرتاليا مرة أخرى
وهذه
الوظائف،
وستعود
اخلطة مبنية على مرونة وقوة
ومشروع الشعب األسرتالي».
وشن السيد موريسون هجوما
على زعيم حزب العمال أنطوني
ألبانيزب حول دعواته لعدم
تقليص .JobKeeper
وقال رئيس الوزراء« :أالحظ
السخرية والضحك من أولئك
املعارضني يف اليوم األكثر
أالحظ
ألسرتاليا..
تدمريا
تسييس أولئك املعارضني -
موجها كالمه لرئيس رئيس
يف هذا
جملس النواب -
اليوم .الوحيدون الذين يبدو

أنهم يف حالة ذهنية لطيفة
اليوم هم املعارضة».
واضاف يقول «كل الرهانات
لزعيم املعارضة ،قال إنه
جيب متديد  JobKeeperولكن
جيب أن يتم نقله .قال (زعيم
املعارضة) إنه جيب أن يكون
أعلى وجيب أن يكون أقل،
ما يعرفه الشعب األسرتالي
هو أن الرهان يف كل اجتاه
املخطط له من قبل زعيم
املعارضة ال ميكن الوثوق به
يف أي أزمة».
وقد أدى برناجما JobKeeper
و  JobSeekerلدعم األسر
والشركات األسرتالية إىل
مدفوعات قياسية من القطاع
العام للقطاع اخلاص.
وارتفعت مدفوعات الرعاية
االجتماعية بنسبة قياسية بلغت
 41.6يف املائة ،بسبب زيادة
عدد املستفيدين ومدفوعات
الدعم اإلضافية.
واخنفض اإلنفاق على اخلدمات
بنسبة هائلة بلغت  17.6يف
املائة ،مع اخنفاض خدمات
املركبات
وتشغيل
النقل
والفنادق واملقاهي واملطاعم.
قال السيد مسيدس« :شهد
ربع السنة املالي املنتهي يف
ً
انكماشا
شهر حزيران
كبريا يف
ً
إنفاق األسر على اخلدمات حيث
غريت األسر سلوكها ووضعت
قيودا الحتواء انتشار فريوس
ً
كورونا».
كما اخنفضت ساعات العمل
بنسبة  9.8يف املائة.
بدوره رأى وزير املالية ماتياس
كورمان إن عمليات اإلغالق
الصارمة جزء ضروري للسيطرة
على انتشار الفريوس ،متوقعا
«انكماشا حادا» وقال ان «ان
اقتصادات دول العامل تلقت
ضربة موجعة بسبب تفشي
فريوس كورونا».
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أصيب رجل يف أسرتاليا بصدمة
عندما عاد إىل منزله بوالية
كوينزالند ليجد ثعبانني كانا قد
دخال عرب حتطيم السقف ،وفقًا
هليئة اإلذاعة الربيطانية «بي
بي سي».
ووجد ديفيد تايت ثعبانًا يف
غرفة نومه وآخر يف غرفة
املعيشة أمس (االثنني) ،وكانا
يزنان حوالي  22كيلوغراما.
وقال ستيفن براون ،صائد
الثعابني ،إن الثعبانني «حجمهما
استثنائي».
ويعتقد أن الثعبانني الذكرين
ُ
رمبا كانا يتقاتالن على ثعبان
أنثى مل يتم حتديد موقعها بعد.
وبلغ طول الثعبان األول 2.8
مرت ،والثاني  2.5مرت.
وأوضح تايت أنه رأى يف
السابق ثعابني تتشمس حتت
أشعة الشمس على سطح
منزله .وأضاف« :عندما عدت،
كان هناك لوح كبري من السقف
على طاولة املطبخ».
وعندما رأى حالة السقف ،نظر
تايت حوله ووجد الثعبانني

يف النهاية ،واتصل على
الفور بصائد الثعابني .وقال:
«أنا بالتأكيد ال أريد التعامل
معهما».
بدوره ،أوضح براون من «نورث
بريسبان سنيك كاتشريز» لـ»بي
بي سي»« :هذان االثنان كانا
حبجم استثنائي مقارنة باحلجم
الشائع الذي نصادفه عادة».
وكتب على «فيسبوك» أنه مل
يدرك أن احليوانني قد حطما
السقف ودخال املنزل عربه إال
عند وصوله إىل املكان.
وتابع« :لقد اقرتبنا للتو من
موسم الثعابني حيث إن اليوم
هو بداية موسم التكاثر ،وسوف
تصبح الثعابني أكثر نشاطًا مع
ارتفاع درجات احلرارة يف فرتة
الصيف».
وأشار براون إىل أنه إذا
صادف الناس ثعبانًا ،فمن
األفضل الوقوف دون حراك
وتركه يتحرك كي ال يشعر أنك
متثل تهديدًا .وأضاف أن «كل
ما تريد األفاعي فعله هو اهلرب
من أي تهديد وخطر».

ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﺭﻭﻳﻚ ﺟﻴﺘﻠﻰ ) (Electoral Commissioner Warwick Gatelyﺗﺬﻛﻴﺮﺍً ﻷﻭﻟﺌﻚ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ" :ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ) (Election Managerﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ".
"ﻟﻘﺪ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﺆﺧﺮﺍً .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻢ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻤﺮﺷﺤﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﺃﻭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ".
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ) (Election Managerﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  12ﻅﻬ ًﺮﺍ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء  22ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ.
ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻭﺩﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 250
ً
ﺗﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  17ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺣﺘﻰ  12ﻅﻬﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء 22
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ.
ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ:
 ﻣﺷﺎﻫﺩﺓ ﺟﻠﺳﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ  3ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ ﻓﻲ vec.vic.gov.au
 ﺣﺿﻭﺭ ﻧﺩﻭﺓ ﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ – ﺗﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻓﻲ  vec.vic.gov.auﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
 7 oﻣﺳﺎء ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء  9ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ
 1 oﺑﻌﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﻷﺣﺩ  13ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ
 5 oﻣﺳﺎء ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء  15ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ/ﺃﻳﻠﻭﻝ
ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ .vec.vic.gov.au
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﻲ .vec.vic.gov.au
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مـقاالت وتـحقيقات

ش ّدوا أحزمتكم… فقد حيني موعد اإلقالع دون إنذار!
فادي علي قانصو

تتعرض
منذ شهر أيلول من العام  ،2019بدأت اللرية اللبنانية
ّ
مجة يف السوق املوازية حتى المس سعر صرف اللرية
لضغوط ّ
مقابل الدوال ر األمريكي عتبة الـ 10,000لرية يف شهر حزيران
إن األسباب التقنية املتعارف عليها لتدهور
املنصرم .يف الواقعّ ،
متعددة .وهي تتمحور
قيمة العملة احمللية مقابل الدوالر األمريكي
ّ
أدى إىل فقدان الثقة تدرجييًا،
حول املناخ السياسي
املتلبد الذي ّ
ّ
كما وحول ارتفاع حجم خلق النقد باللرية اللبنانية مع تضاعف
حجم قيمة النقد قيد التداول منذ بداية العام وسط عجز مالي عام
كبري مع عملية تنقيد مباشر من قبلاملصرف املركزي .أضف إىل
الشح يف الدوالر األمريكي يف السوق احمللية وسط تراجع
ذلك،
ّ
قيمة التدفقات املالية والعجوزات املرتاكمة يف ميزان املدفوعات،
ناهيك عن عمليات التهريب عرب املعابر احلدودية غري الشرعية اليت
ترخي بثقلها أيضًا على سوق القطع.
ّ
شك
أن االنفجار الكارثي يف الرابع من آب والذي هو بدون
غري ّ
األكرب بتداعياته منذ احلرب األهلية على صعيد اخلسائر البشرية
واملادية والتداعيات املباشرة وغري املباشرة ،جاء ليزيد الضغوط
أن لبنان كان
االقتصادية والنقدية واملالية على اللبنانيني ،علمًا ّ
يشهد أص ًال قبيل االنفجار أزمة اقتصادية غري مسبوقة دفعته
حاد يف قطاعه احلقيقي وتدهور نقدي ملحوظ وضغوط
باجتاه ركود ّ
وبعيد هذا االنفجار ،بدأ مسار تذبذب سعر
اجتماعية هائلة .إال أنه
ْ
صرف الدوالر بني الرتاجع واالستقرار ضمن هامش  6,800و7,800
لرية مقابل الدوالر ،وذلك ُرغم وجود حتديات سياسية وأمنية
تؤدي بسعر الصرف إىل التحليق عاليًا .يف
ونقدية من شأنها أن ّ
الظرفية واملؤقتة اليت كانت وراء
الواقع ،هناك عدد من العوامل
ّ
هذا اهلدوء التنازلي يف سعر صرف الدوالر يف السوق السوداء
خالل الشهرين املنصرمني.
أو ً
ُ
وتوافد عدد من
ت يف شهر متوز املاضي
ال ،إعادة فتحمطار بريو 
األم لقضاء فرصة فصل الصيف
ني إىل بلدهم
اللبنانيني املغرتب 
ّ
وعزز
وسط أهلهم ،ما مسح بدخول الدوالر «الطازج» إىل البالد
ّ
كتلة الدوالرات املتداولة من جهة ،ودفع بالصرافني من جهة أخرى
إىل ختفيض سعر الصرف يف السوق السوداء من حوالي 10,000
لرية للدوالر يف شهر حزيران إىل حدود الـ 7,000لرية للدوالر يف
املتوسط بني شهري ّ
متوز وآب ،وذلك يف حماولة منهم جلمع العملة
ّ
ق ربح عرب رفع سعر الصرف
اخلضراء يف سعي متواصل إىل حتقي 
جمددًا يف مراحل الحقة.
ّ
ن السماح للمؤسسات غري املصرفية مثل
ثانيًا ،إعادة مصرف لبنا 
ن وغريها ،اليت تقوم بعمليات التحاويل
 OMTوويسرتن يونيو 
تسدد قيمة أي حتويل نقدي
النقدية بالوسائل اإللكرتونية ،بأن
ّ
إلكرتوني بالعمالت األجنبية وارد إليها من اخلارج بالدوالر األمريكي،
تسدده باللرية اللبنانية وفق سعر صرف يقارب
بعد أن كانت
ّ
يعزز من كتلة الدوالرات املتداولة يف
 3,850لرية فقط ،وهو ما ّ
السوق.
ثالثًا ،يف أعقاب اإلنفجار الكبري الذي وقع يف الرابع من آبّ ،
تعطل
عملمرفأ بريوت نتيجة األضرار املادية الكبرية اليت ّ
حلت به وهي
انطوت على تدمري شبه كامل للمرفأ بصوامعه وحاوياته ومبانيه،
تراجع حجم االسترياد عرب املرفأ واخنفض معه الطلب على
وبالتالي
َ
الدوالر بشكل كبري من قبل املستوردين الذين كانوا يلجأون إىل
السوق السوداء لتأمني الدوالر يف عمليات االسترياد.
وطبية
ت الدولية اإلنسانية منمواد غذائية
رابعًا ،وصول المساعدا 
ّ
إىل لبنان يف أعقاب االنفجار واليت عكست تراجعًا نسبيًا يف الطلب
أمنت بعض حاجات
سيما
الطبية اليت ّ
ّ
على استرياد هذه املواد ال ّ
املستشفيات واملستوصفات والصليب األمحر من مستلزمات
ّ
األقل يف
طبية ،فرتاجعت احلاجة لشراء هذه املستلزمات على
ّ
ري وساهمت بالتالي يف تراجع نسيب مْ
وإنحدود يف طلب
املدىالقص 
العملة اخلضراء من السوق السوداء.
خامسًا ،قام مصرف لبنان بتوسيع هامش ّ
ّ
ضخ الدوالرات
تدخله يف
يف سوق القطع دون إبطاء ملنع انهيار سعر صرف اللرية يف
ّ
جتلى بشكل
السوق السوداء بعد حجم صدمة االنفجار ،وهو ما
واضح يف تراجع املوجودات اخلارجية لدى املصرف املركزي حبوالي
 700مليون دوالر يف النصف األول من شهر آب ،ناهيك عن تأثري
ّ
السلة الغذائية املدعومة من قبل املصرف املركزي يف كبح نسيب
جتار السلع الغذائية.
للطلب على الدوالر من قبل بعض ّ
استجدت أزمة املصارف وما رافقها من فقدان
سادسًا ،ومنذ أن
ّ
للثقة يف أعقاب  17تشرين األولُ ،ق ّدرت قيمة السحوبات بالعمالت
واملخزنة يف املنازل بني  8و 9مليار دوالر،
األجنبية من املصارف
ّ
غري أنه وبنتيجة األضرار اليت أحلقها االنفجار مبا يقارب من 80,000
وحدة سكنية من ضمنها أضرار ال حُيتمل تأجيل إصالحها ،جلأ
املخزنة يف املنازل لدفع مثن اخلشب
املتضررون اىل دوالراتهم
ّ
ّ
واألملنيوم والزجاج واألدوات الصحية وخالفه ،يف حني جلأت فئة
املخزنة
تضررت منازهلم إىل الدوالرات
أخرى من اللبنانيني الذين
ّ
ّ
لدفع تكاليف إقامتهم املؤقتة يف فنادق أو يف شقق مفروشة أو
حتى لشراء املالبس وغريها من احلاجات الضرورية األخرى ،مما ّ
حفز
عجلة عرض الدوالر األمريكي ،ناهيك عن التحويالت املالية اليت

املتضررة املغرتبني لدعم أهلهم ومساعدتهم
قام بها ذوي األسر
ّ
تضرر من أمالكهم عقب اإلنفجار.
على إصالح ما
ّ
ّ
أن االلتفاف الدولي حول لبنان وما رافقه
سابعًا ،ال
شك يف ّ
من زيارة عاجلة للرئيس الفرنسي ماكرون إىل لبنان يف أعقاب
االنفجار ،حام ًال يف جعبته خارطة طريق سياسية واقتصادية إلنقاذ
لبنان من أزمته ُ
عزز اآلمال بانفراج حمتمل ،مما
املستعصية ،قد ّ
ّ
ِ
احلذر الذي كَبح الضغوط نسبيًا يف سوق
الرتقب
خلق حالة من
القطع ودفع بالبعض إىل تصريف دوالراتهم خشية من خسارة قد
حتسن حمتمل يف سعر الصرف.
تنجم عن
ّ
عليه ،ويف ّ
ظل هذه املقاربة التقنية ألسباب اهلدوء الظريف يف
سوق القطع خالل الشهرين املنصرمني ،يتبادر اليوم إىل أذهان
اللبنانيني سؤال بديهي حول ما إذا كان سعر الصرف سيحافظ
جمددًا يف املدى املنظور.
سيعاود االرتفاع ّ
على هدوئه النسيب أم ُ
إن اإلجابة على هذا السؤال تضعنا أمام سيناريوين ال
يف الواقعّ ،
ً
خاصة يف أعقاب الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي ماكرون
ثالث هلما،
إىل لبنان منذ مساء البارحة واليت ُت ّ
شكل بأبعادها زيارة مفصلية
من شأنها أن ترسم معامل مستقبل البالد السياسي واالقتصادي
واملالي واالجتماعي يف املدى املتوسط .مبعنى ّ
أدق ،هل حنن أمام
يؤسس
جدية تضعنا أمام استقرار سياسي وأمين
تسوية سياسية ّ
ّ
ّ
ومتطلباتهم ،وتكون
لتشكيل حكومة جديدة تحُ اكي وجع الناس
اجلمة وعلى إطالق عجلة االصالحات
قادرة على مواكبة التحديات
ّ
اهليكلية املنشودة ضمن برنامج ينخرط فيهصندوق النقد الدولي
لتحرير املساعدات املالية؟ أم حنن أمام تضييع فرصة ذهبية
وأخرية من االهتمام الدولي جتاه لبنان وبالتالي الغرق يف وحول
النكايات السياسية حول حقيبة وزارية خمملية من هنا أو موقع
إداري يف دولة مشلولة من هناك ،لالنقضاض على ما ّ
تبقى من
تقدم له
أشالء وطن أنهكته النزاعات الطائفية واملذهبية اليت مل ّ
سوى أطباق من الفساد واحملاصصة والتجويع واإلذالل واحلروب
مدمرة؟
والويالت واليت
تؤسس لفوضى خالقة ّ
ّ
أي التفاؤلي ،هو رهن تسوية
يف التفاصيلّ ،
إن السيناريو األول ّ
تعبد الطريق أمام االستقرار السياسي واألمين يف لبنان،
سياسية ّ
مع ضرورة تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة تواكب عملية إطالق
برنامج إنقاذ شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل
إعطاء مصداقية للمساعي اإلصالحية املطروحة وتعزيز القدرة على
املرجوة من اخلارج ،يف حماولة من الدولة
استقطاب املساعدات
ّ
اللبنانية للحصول على عشرة أضعاف حصة لبنان يف صندوق النقد
عول عليه
الدولي
ّ
واملقدرة حبوالي  880مليون دوالر ،وهو ما ُي َّ
أيضًا لتحرير جزء من مساعدات مؤمتر «سيدر» واليت تصل يف
اإلمجال إىل حوالي  11مليار دوالر ،ناهيك عن املساعدات من قبل
ّ
ضخ ما يوازي  20إىل  25مليار
فإن
الدول املاحنة األخرى .وبالتالي ّ
دوالر خالل السنوات اخلمس املقبلة كفيل بإحداث صدمة إجيابية
ّ
الدم من جديد يف شرايني االقتصاد الوطين ،ما من
ضخ
ُتعيد
ّ
ؤمن االستقرار االقتصادي املنشود والقادر على
شأن ذلك أن ُي ّ
إخراج لبنان من ّ
فخ الركود التضخمي يف فرتة ال تتجاوز العامان،
يوحد أسعار
وذلك بالتوازي مع استقرار مالي ونقدي من شأنه أن ّ
الصرف عند مستويات تعكس القيمة احلقيقية للرية اللبنانية مقابل
الدوالر واليت ال تتجاوز عتبة الـ 5,000لرية لبنانية للدوالر األمريكي
كحد أقصى.
الواحد
ّ
أي التشاؤمي ،والذي ينطوي على فشل
أما السيناريو الثاني ّ
التسوية السياسية اليت حيملها الرئيس ماكرون يف جعبته وبالتالي
الدخول يف فراغ حكومي ّ
أقله إىل ما بعد االنتخابات األمريكية يف
سيما يف
شهر تشرين الثاني املقبل ،فهو مبثابة انتحار مجاعي ال ّ
ّ
ظل ما ُطرح مؤخرًا عن إمكانية رفع الدعم عن املواد األساسية
ت واألدوية والقمح) من قبل مصرف لبنان بعد ثالثة
(احملروقا 
كحد أقصى ،نظرًا لالستنزاف التدرجيي واملتواصل منذ عام
أشهر
ّ
يف االحتياطيات السائلة من النقد األجنيب لدى املصرف املركزي
تقدر حبوالي  19.5مليار دوالر من ضمنها االحتياطي اإللزامي
واليت ّ
(أي ما ّ
تبقى من ودائع للزبائن لدى
ّ
املقدر حبوالي  17.5مليار دوالر ّ
املصرف املركزي) ،وهو غري قابل لالستخدام على اإلطالق من أجل
متويل التجارة وفق آخر تصريح صادر عن حاكم مصرف لبنان .وعليه،
فإن ما ّ
تبقى من قدرة على املناورة وعلى متويل احتياجات لبنان
ّ
(املقدرة حبوالي  700مليون دوالر شهريًا) ال يتجاوز امللياري دوالر،
ّ
ما يعين بأننا قد نصل إىل عتبة االحتياطي اإللزامي قبل نهاية
ومبجرد الوصول إىل هذا املستوى من
شهر تشرين الثاني املقبل
ّ
االحتياطيات السائلة سيتوقف املصرف املركزي عن تقديم التمويل
للسلع األساسية .من هنا ،ويف ّ
ظل هذا السيناريو التشاؤمي،
خيص سعر الصرف حتديدًا تبدو سوداوية جدًا،
فإن اآلفاق مبا
ّ
ّ
أي إقالع عمودي صاروخي وانفالت جنوني يف سعر الصرف يف
ّ
توجه
عيد
السوق السوداء إىل مستويات غري مسبوقة ،ال
ّ
سيما ُب ْ
ّ
جتار املشتقات النفطية واألدوية إىل السوق السوداء للحصول على
ّ
الدوالر بعد رفع الدعم ،ناهيك عن التداعيات امللحوظة هلذه اخلطوة
ّ
تضخم األسعار ،خصوصًا أسعار السلع املدعومة واليت
معدالت
على ّ
قد تشهد تضخمًا يف أسعارها بنسبة  400%يف حال ُأحلقت بالسوق

السوداء ،وبالتالي على القدرة الشرائية واألوضاع املعيشية لألسر.
أضف إىل ذلك ،قرار مصرف لبنان األخري الذي ألزم املقرتضني من
التجار وأصحاب املؤسسات التجارية والصناعية بسداد قروضهم
ّ
بعملة القرض ،وغالبيتها بالدوالر األمريكي ،ما من شأن ذلك أن
يرخي بتداعياته على طلب العملة اخلضراء يف السوق السوداء
حيث من املتوقع أن تسقط فيها اللرية اللبنانية صريعة بالضربة
القاضية على يد الدوالر األمريكي يف ّ
ظل ظروف معاكسة كهذه.
يف اخلتامُ ،يرجى من اللبنانيني الكرام ربط أحزمتهم بإحكام،
أي
ّ
ألن موعد إقالع طائر ة اخلطوط اجلوية اللبنانية قد حيني دون ّ
إنذار .ولكن هل هو إقالع باجتاه االستقرار السياسي واالقتصادي
املنشود للخروج من أجواء األزمات العاتية والعودة إىل ربوعاحلياة
الكرمية ،أم هو إقالع باجتاه اجملهول الذي ّ
يلفه اإلفالس والتجويع
فإن
للدخول يف أتون الصراعات السياسية واالجتماعية؟ من هناّ ،
ّ
يتطلب ّ
منا
ومشرق
حتديد وجهة رحلة لبنان باجتاه مستقبل واعد ُ
ن احلديث الوعي
اليوم يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ لبنا 
واحلس الوطين وعدم ترويج اإلشاعات
اجلماعي واملسؤولية املطلقة
ّ
ّ
شك يف زعزعة ّ
كل من االستقرار النقدي
اليت تساهم بدون أدنى
ّ
كافة القوى
واألهم من ذلك ،على
وعامل الثقة بشكل عام.
ّ
السياسية واملدنية التغاضي عن املصاحل الشخصية وااللتفاف ولو
ملرة واحدة حول مصلحة هذا الوطن املذبوح من الوريد إىل الوريد،
ّ
ّ
ّ
مستقلة تبلغ فيها مثلها العليا،
حرة
ألن
ّ
«كل ّ
أمة تريد ان حتيا حياة ّ
جيب أن تكون ذات وحدة روحية متينة».

ماكرون  -فريوز والوطن البديل ...واجلميل
جوزف القصيفي

على بساط احالمنا ،والذي يزهر فرحا ،متمايال مع النسائم املتسللة
من سحيق اوديتنا.
فريوز بنت مع الرحابنة تراثا غسل ثياب لبنان مباء الدهشة،
وفوحها بعطر اليامسني ،ونشرها على جبني الدوالي ،وغاص يف
تقد من اجلبال صوانها ،وترسم حدود البطولة
عمق األسطورة
ّ
الفخردينية ،واملقاومة البرتائية ،على حدود الوطن املصلوب،
الباسط يديه املسمرتني ،النازفتني على مذابح الشهوات.
«حكيلي ...حكيلي»! ماذا ستحكي لك فريوز عن لبنان يا سيد
فرنسا ورئيسهااميانويل ماكرون؟.
إنها على الضفة األخرى منه .تأبطت حنجرتها واغانيها ،لفتها يف
صرة ،وانطلقت إىل احملطة ،يف انتظارالقطا ر الذي سيحملها إىل
«كحلون» خمتلفة.
تزورها يف غربتها ،خناف أن تستبقيك يف دائرتها ،بعدما استحال
الوعد نثارا ،وبات الوتر مهشما ال يصدر إال حلنا جنائزي الوقع ،حاني
الرأس فوق ذابل الورود املتكئة إىل حوض الزمن املتهالك.
مل يعد مثة ما يربطنا بلبنان اجلميل إال أغان فريوزية ،ندية يف
ب ليستكشفوا معها
ذاكرة الكبار وقلوبهم ،وتنتظر إقبال الشبا 
روائع هذا الوطن ،الذي عبثنا به عبث الطفل بالدمية ،فتحطم
بأيدينا ،وعليها .وعبثا نلهث يف مللمة شظاياه.
مل يعد لبنان اخضرا وال حلوا ،سوى يف اغاني فريوز...
ما عادت احلرية فيه ايقونة .بل جمرد وجهة نظر.
مل يعد يف جباله صوان.
«بتشمس الدني ،وبتتلج الدني» وال جند من حيب لبنان «تتخلص
الدني» ،ولو انطلقت احلناجر  ،ونطقت االلسنة .حكاية «وطين»
الواقف على حدود الزمان مل يعد اغنية فريوزية ،بل بطاقة سفر،
وقارب بال شراع تتقاذفه االنواء.
حسنا فعل السيد ماكرون بزيارة فريوز ،ليتعرف بلبنان احلقيقي،
لبنان اإلبداع الذي أنتج بلدا مسكونيا هدمناه بانفسناوملء ارادتنا،
واحرقناه يف أتون انانياتنا.
سيد ماكرون.
اخلدمة اليت تسديها للبنانيني هي نصحهم ،بأن يتخلوا عن طموحاتهم
ومشروعاتهم ،وليعودوا إىل ارث فريوز والرحابنة ،ففيه جيدون
الوطن البديل ...واجلميل.
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مـقاالت وتحقيقات

حكومة تعويم لبنان :هل تشكل وتنجح؟
أمني حطيط

ّ
يتأكد
املئوية الثانية إلنشاءلبنان الكبري
على عتبة
ّ
ان لبنان حباجة اىل وصاية أو رعاية
مرة إضافية ّ
خارجية ظهر أنه حباجة اليها ألجل إدارة نفسه وتدبري
شؤونه .لبنان الذي فشل يف إنشاء الدولة القادرة
العادلة على يد طبقة سياسية وراثية او تسلطية،
طبقة فشلت يف بناء دولة ،لكنها جنحت يف نهب
ل العام وإفساد ما ُبين من مؤسسات وتعطيل
املا 
ب والكفاءات ووضعت لبنان يف
النمو وتهجريالشبا 
هاوية االنهيار ،حتى باتت عبارة «الدولة الفاشلة»
تبدو أنها تلطف التوصيف ألن احلقيقة أقسى.

راجانا حمية

يف ّ
ظل هذا الوضع املأساوي وبعد  15سنة من انكفاء
سورية ،عادتفرنسا إىل لبنان وهي اليت كانت قد
وحددت
أنشاته يف العام  1920ووضعت له دستوره
ّ
إن النظام
له نظامه السياسي ،عادت فرنسا لتقول ّ
الذي وضعته ورغم ما أجري عليه من تعديالت يف اتفاق
املعدل فشل يف
ان هذا النظام
الطائ 
ّ
ف يف العام ّ ،1989
وان لبنان حباجة اىل عقد سياسي جديد ينقضه
إنشاء دولة
ّ
ويؤسس لدولة قادرة على االستمرار.
ّ
بد منه،
أن فرنسا اليت توصي بهذا التغيري الذي بات ال ّ
بيد ّ
ان لبنان يف وضعه الراهن ال ميكن ان ينتظر التغيري،
تدرك ّ
وليس لديه ترف الوقت للبحث عن نظام جديد ،وهي ال
تستطيع ان تتجاوز املأساة اللبنانية القائمة واليت تنذر
حد قوهلا باختفاء لبنان ،وعندها ال يبقى دولة للبحث
على ّ
أن فرنسا وضعت خطة إنقاذ
عن نظام هلا ،ولذلك يبدو ّ
لبنان على مرحلتني :مرحلة انتقالية لتعويم لبنان قبل غرقه
واختفائه ،ومرحلة إعادة البناء وفقًا لنظام سياسي جديد
بات معظم من يف لبنان جياهر بوجوب البحث عنه كما فعلت
مرجعيات سياسية ودينية لبنانية كان آخرهم باألمسالرئيس
ّ
تبنى الدعوة اىل قيام الدولة
ن الذي دعا أو
ميشال عو 
ي الذي نعى النظام الطائفي وأكد
املدنية ،والرئيسنبيه بر 
أيد
على الدولة املدنية ،والسيد حسن نصرا 
هلل الذي دعا أو ّ
الدعوة اىل مراجعة نظام سياسي مبا يتوافق مجيع اللبنانيني
عليه.
وعلى ضوء ذلك جيب أن تقرأ عملية تكليف الدكتورمصطفى
ب األكادميي الناجح والدبلوماسي النشط واآلتي من خارج
أدي 
الطبقة السياسية الفاشلة الناهبة ،تكليفه بتشكيل حكومة
انتقالية
مهمتها األساس وقف االنهيار وإجراء إصالحات من
ّ
مد يد
شأنها وقف النزف وإحياء ثقة اخلارج بلبنان من أجل ّ
املساعدة له.
أما مرحلة البناء الفعلي فطبعًا لن تكون على يد هذهاحلكومة
اليت ال متلك الوقت الكايف وهي فرتة  18شهرًا تفصلها عن
صْر اىل انتخابات
االنتخابات يف موعدها العادي هذا إذا مل ُي َ
مبكرة كما يطالب البعض.
وهكذا… وبعد شهر من
تصدي فرنسا عالنية لإلمساك بامللف
ّ
اللبناني ،جنحت يف خطواتها األوىل يف إحداث تغيري يف
احلكومة بدءًا بتكليف رئيس حكومة توافقي جاء من خارج
الطبقة السياسية وهو رغم كفاءته ما كان له أن يكون يف
هذا املوقع لوال الضغط الفرنسي الذي أبعد الطبقة السياسية
وعجز
السياسيون عن مقاومته.
ّ
ورغم ّ
كل ما أعلن حول التسمية وآليتها فإنها ومع احرتامها
للشكلية الدستورية سجل فيها ان ابتدعت عرفًا دستورياً
جاهر أصحابه به اعرتف مبوجبه ملن يعتربون أنفسهم ممثلي
الطائفة السنية يف لبنان ،باحلق باختيار  3أمساء الختيار
رئيس احلكومة من قبل املكونات األخرى لكن حتى يف هذه
املسرحية مل يستطع املعنيون أن خيفوا دور اإلرادة اخلارجية
يف التعيني تأكيدًا مرة أخرى على حاجة لبنان اىل من يأخذ
بيده ،نقول هذا مع تأكيدنا على كفاءة من ّ
مت تعيينه والذي
تكررت فيه اإلجيابية اليت سجلت يف تكليف الرئيس حسان
ّ
ب اآلتي من خارج الطبقة السياسية أيضًا .وهذا إجيابية
ديا 
هامة ال ميكن جتاوزها.
ان
ّ
ان خطوة تعيني الرئيس ملكلف بهذا الشكل تشري اىل ّ
جدي ال يسمح
قرار من بات ميسك بامللف اللبناني هو قرار ّ
فيه باملناورة او املماطلة والتسويف ،كما اعتادت الطبقة
السياسية يف لبنان ،فهو بعد أن أشار ومن على عتبة قصر

«الدوالر الطالبي» مع
سالمة اليوم :هل يصلح
احلاكم ما أفسده تعميمه؟

الصنوبر مقر سفريه يف لبنان بوجوب قيام حكومة حتفظ او
تراعي الوحدة الوطنية استقالت خالل  72ساعة احلكومة اليت
كانوا يصفونها بأنها حكومة الفريق الواحد ،وعندما أشار
بوجوب عدم تكليف أحد من األحزاب السياسية او ممن كان
وزيرًا سابقًا أو رئيسًا سابقًا للحكومة ،امتثل من وصف بأنه
صاحب حق التسمية وانصاع ،وجيء بأكادميي دبلوماسي من
خارج الطبقة السياسية ليكلف بتشكيل حلكومة.
واآلن يتابع األمر باختيار الوزراء ثم يف برنامج عمل احلكومة.
حيث
أوهلما ان حتمل
تصر جهة الرعاية على مطلبني ّ
حددتهماّ ،
ّ
احلكومة العتيدة صفة الوحدة الوطنية من دون ان يعين ذلك
حتمًا مشاركة األحزاب السياسية فيها بل تريد ابتعادها عنها
كما أبعدت عنها يف الرئاسة وان تكتفي تلك األحزاب بتأييد
احلكومة من دون أن يكون وزراؤها ممن يشكلون استفزازًا
ألحد أو أن تكون خاضعة بشكل أو بآخر إلمالءات فريق أو
آخر وخياصمها اآلخرون .حكومة تتوفر هلا موافقة األكثرية
الساحقة اليت تتشكل من تنوع وطين واسع كما حصل يف
التكليف ( 90من  120نائبًا).
بأن األمر سيصطدم مبوقف من يعمل
نقول هذا رغم علمنا ّ
بالقرار األمريكي يف لبنان ،الطرف الذي ال ميكنه أن ُيظهر
فرنسا صاحبة القرار والطليقة اليد يف لبنان ،ولذا سيجد
نفسه مضطرًا للبقاء خارج التوافق والتسوية ويرفض منح
ّ
وجل
املستقر املنتج
األكثرية القائمة فرصة احلكم
همه
ّ
ّ
ي احلالي والذهاب النتخابات
سيكون اإلطاحة باجمللس النياب 
يظن أنها ستعطيه األكثرية املطلقة من
مبكرة قيل له او
ّ
النواب
املسيحيني ما جيعله قادرًا على اإلمساك باألكثرية
ّ
النيابية حسب ظنه.
سيكون هذا خالفًا ملا قيل من تفويض أمريكي لفرنسا بامللف
ان األمر غري متحقق بشكل قطعي وان ّ
جل ما
حيث يبدو ّ
انامريكا املنشغلة بانتخاباتها ومبلفات أخرى
هو
ميكن القول
ّ
يف املنطقة تركت فرنسا تقلب أوراق امللف اللبناني لفرتة
أي دعم ودون عرقلة جدية مع االحتفاظ
ّ
حمددة من دون ّ
بأوراق تستعملها عرب من هم ملتزمون بقرارها يف لبنان
أي شأن
والذين يركزون على مسألةاملقاومة وسالحها قبل ّ
آخر ،فهذا ما يعينأمريكا اليت تعمل ملصلحة «إسرائيل» وال
يعنيها من لبنان أكثر من البحث عن تلك املصاحل.
ان فرصة إنقاذ لبنان وفقًا للمبادرة الفرنسية
وعليه نرى ّ
مقيدة بالوقت
فتحت اآلن ،لكنها فرصة
الضيق الذي ُيقاس
ّ
ّ
باأليام واألسابيع ،ونعود ونؤكد
بان هذه احلكومة هي
ّ
«حكومة تعويم لبنان» حتى ال ميوت غرقًا ،وال طريق لتعوميه
إال مبا بات مسلمًا به ،واحملصور بإصالحات إدارية ومالية
سريعة حتيي املؤسسات وتعيد املال املنهوب وتوفر لقمة
يتم على يد من ارتكب او ُيشتبه
العيش للمواطن ّ
وان هذا ال ّ
به انه مرتكب فساد او سرقة ،لذا جيب ان يأتي الوزراء
على شاكلة رئيسهم ومن صنف وطبيعة الوزراء الناجحني
ب وان تستقيل الطبقة السياسية خالل
يفحكومة حسان ديا 
د والنهب واحملاصصة
عمل هذه احلكومة من مهام الفسا 
ان فرصة اإلنقاذ هذه
وترتك احلكومة تعمل لإلنقاذ ،حيث ّ
ويرتدد على لسان ّ
هي األخرية كما يبدو
كل متابع .فإذا
ّ
جنحت هذه اخلطوة بالتعويم ينجو لبنان وتنطلق حكومة ما بعد
االنتخابات يف رحلة البحث عن نظام عصري جديد يقيم الدولة
القوية العادلة… وإن فشلت يكن على ّ
كل معين بالشأن ان
يتدبر أمره مبا حيفظ وجوده وحقوقه ومصاحله.
ّ

مل يلتحق معظم الطالب اللبنانيني الذي يدرسون يف اخلارج
جبامعاتهم بعد ،بعدما حال حتليق الدوالر دون تلك العودة،
فيما رواتب أولياء أمورهم احملررة باللرية ال تكاد تكفي
إجيار غرفة يف بلدان الدراسة .كان يفرتض أال حيدث هذا
السيناريو ،لو مل تطيرّ االستشارات النيابية لتسمية رئيس
تقر إقرار اقرتاح قانون
للحكومة جلسة نيابية كان مفرتضًا أن ّ
«الدوالر الطالبي» املعجل املكرر (التحويل على أساس سعر
صرف .)1515
يعول عليه
طارت اجللسة وطار معها بعض األمل الذي كان
ّ
الطالب وأهاليهم ...وبقي تعميم حاكم مصرف لبنان الذي
مينح ترف تسديد األقساط وبدالت اإلجيار للطالب ملن ميلك
أهاليهم حسابات بالعملة األجنبية فقط.
اليوم ،يلتقي ممثلو مجعية «أهالي الطالب اللبنانيني يف
اخلارج» حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،يف حماولة إلمساع
«احلاكم» صوت فئة ممن ال ميلكون حسابات مصرفية بالدوالر،
وهم «أبناء املوظفني من الطبقة الفقرية اليت ال متلك سوى
راتب آخر الشهر» ،على ما يقول العضو يف اجلمعية شكري
محاده ،الوالد ألربعة شبان يدرسون يف اخلارج .كما ستناقش
اجلمعية مع سالمة تفاصيل مشروع قانون الدوالر الطالبي
أقر ،خصوصًا أن املسؤولية تقع على
وآليات تطبيقه يف ما لو ّ
مصرف لبنان لتنفيذ هذا القانون .وستكون «مناسبة إليصال
رسالة مفادها أن تعميم املصرف ظامل وغري منصف للطالب»،
مؤسسيها ،سامي محية ،انطالقًا
حبسب عضو اجلمعية وأحد
ّ
من أن « 95%من أولياء الطالب يف اخلارج ال ميلكون حسابات
مصرفية للتحويل وال يستفيد من التعميم سوى  5%من أصحاب
احلسابات من املتمولني».
بشكل أوضح من خالل رسم خريطة
ويصبح فهم هذه النسبة
ٍ
انتشار الطالب اللبنانيني يف جامعات اخلارج ،والذين يشكلون
باألرقام  17ألف طالب .وحبسابات استغرقت ستة أشهر من
حترك اجلمعية ،ميكن رسم صورة واضحة
العمل ،هي عمر
ّ
تقسم اجلمعية الطالب وفق
عمن هم «أبناء الطبقة الفقرية».
ّ
ثالث درجات؛ يف األوىل ،يقع الطالب املغرتبون مع أهاليهم
يف اخلارج ،وهم حبدود  4آالف طالب« ،وهؤالء ليس لديهم
مشكلة» ،على ما يقول محاده .ويف الدرجة الثانية ،هناك
الطالب الذين يستفيدون من املنح اليت ختوهلم الدراسة يف
اخلارج ،وهم حبدود  3آالف .أما يف الدرجة الثالثة ،فهناك حنو
 10آالف طالب موزعني بني أوروبا الغربية ( 4آالف) وأوروبا
الشرقية ( 6آالف) .ويف هذه الدرجة ،ميكن احلديث أيضًا عن
«طبقات» ،إذ إن طالب أوروبا الغربية ال يعانون كما طالب
«الشرقية» ،إذ «ميكنهم االستفادة من رسوم تسجيل بقيمة
 150يورو للغالبية ،إضافة إىل استفادتهم من منح خالل العام
عمل إىل جانب دراستهم»،
الدراسي ،كما ميلكون خيار مزاولة
ٍ
حبسب محاده .أما املشكلة األكرب ،فهي يف اجلانب الشرقي
من أوروبا ،حيث  6آالف طالب ممن يعتمدون يف دراستهم
ومعيشتهم على حتويالت أهاليهم يف لبنان .وهؤالء يف ّ
جلهم
«أبناء طبقة املوظفني أصحاب الرواتب املتدنية والفقراء الذين
يضطرون اليوم إىل شراء الدوالر من السوق السوداء».

 % 95من أولياء الطالب ال يملكون حسابات مصرفية وال يستفيد
من تعميم «املركزي» سوى  %5من املتمولني

بتفصيل أكثر ،يستطرد محاده ،إنهم أبناء «قرى األطراف من
عكار إىل بعلبك اهلرمل إىل القرى اجلنوبية الفقرية».
هذه املشكلة بالذات «ال حيلها سوى مشروع القانون» ،على
ما يقول أعضاء اجلمعية ،وهي ليست فقط حمصورة بطالب
أوروبا الشرقية ،بل بكل طالب يدفع بدل تعليمه بالدوالر .من
هنا ،يفرتض أن يكون ملصرف لبنان «وظيفة» متابعة تطبيق
الدوالر الطالبي الذي ُوعد األهالي بصدوره «خالل أسبوع على
أبعد تقدير» .ويتعلق هذا الدور بناحيتني :املستندات املطلوبة
من الطالب وآلية التطبيق .يف الشق األول ،تدعو اجلمعية إىل
يصور الطالب
تسهيل تلك اخلطوة ،من خالل االكتفاء «بأن
ّ
بطاقاتهم اجلامعية يف اخلارج واملصدقة وفق األصول ،على أن
يستحصل أهاليهم على إفادة من املختار تثبت أنهم مقيمون
يف لبنان ليقوموا بالتحويل ألوالدهم».
أما بالنسبة إىل آلية التطبيق ،فأول شرط أن تكون العالقة
مباشرة بني مصرف لبنان أو مصارف موثوق بها والطالب ،من
دون املرور بالصيارفة «الذين استفادوا على ظهر الطالب»،
أي أن حتول األموال «مباشرة إىل حسابات الطالب» ،ومراعاة
الشفافية يف التنفيذ من خالل «العالقة املباشرة بني مجعية
األهالي ومصرف لبنان أو املصارف املوثوقة ملتابعة تفاصيل
تطبيق القانون» .هذا ما يطلبه أهالي الطالب ،فهل ينصفهم
مصرف لبنان بتعميم واضح؟
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مـقاالت وتحقيقات

األقوى يف طائفته خيتار األضعف
نقوال ناصيف

يف الغالب أسهل اخليارات تسمية الرئيس
املكلف ،وأصعبها تأليفه احلكومة .حيدث ذلك
ّ
منذ ّ
املكلف
اتفاق الدوحة .تسمية الرئيس
مصطفى أديب كان كذلك .مشكلته املقبلة أن
يكون أقوى من حكومته ال ـ كسلفه ـ أضعف
منها لئال تنهار من الداخل.
منذ إقرار اتفاق الطائف ،مل يسبق أن ُدعي
إىل ترؤس حكومة موظف أيًا عال شأنه وموقعه.
امتحان خربته رئاسة اجلمهورية مرتني عامي
 1998و .2008أسالف الرئيس املكلف مصطفى
أديب إما رؤساء حكومات سابقون أو وزراء أو
نواب .وحده الرئيس رفيق احلريري جاء من
عامل خمتلف اختلطت فيه املقاوالت واألعمال
بالوساطات .مل يكن موظفًا يف اإلدارة ،وبدا
مذ اخنرط يف العمل العام اللبناني منذ أواخر
متدرج،
السبعينات حتى عام  ،1992بصعود
ّ
أنه أكثر أهمية من كل أولئك الذين سبقوه
مر حقب تأليف حكومات ما
أو خلفوه .لذا على ّ
بعد إقرار اتفاق الطائف ،كان احلريري األب
االستثناء الوحيد من بني مواصفات أولئك.
وألن املرحلة كانت استثنائية ،كان حضوره،
يف أوىل حكوماته استثنائيًا يف ظل أزمة نقدية
واقتصادية خانقة ،وانتقال للسلطة اللبنانية
ّ
فعَّدت مهمته
مثلتها انتخابات ذلك العامُ ،
استثنائية يف ظروف استثنائية .لذا قيل إن
ترؤسه احلكومة كان أهم من احلكومة نفسها،
بفعل اآلمال املعقودة عليه منذ ما قبل
كبلته دمشق حبكومة وضعت
تكليفه .مع ذلك ّ
نصابها املوصوف بني يديها .مل يسبقه ،أو
خيلفه ،رئيس استثنائي للحكومة يف ظروف
استثنائية ،مبا يف ذلك ما حدث بعد اغتياله
عام  ،2005ثم بعد احلرب املذهبية الصغرية
يف أيار .2008
االستحقاق احلالي أكثر من استثنائي .يشبه
ما رافق عام  ،1992ويفوقه يف وطأة الضائقة
النقدية واالقتصادية وخطورتها ،مع انهيار
يكاد يكون شبه تام .ويشبه ما رافق عامي
 2005و 2008ويفوقهما ،خصوصًا بعد قرار
احملكمة الدولية واستعادة تسعري الشارع
يّ
السن  -الشيعي .إال أن الرئيس اجلديد
للحكومة ليس استثنائيًا يف حجم املرحلة
االستثنائية اليت ُأ ِ
دخل يف أتونها.
قد ال يكون يف مواصفاته  -إىل اختصاصه
وشهاداته العالية  -ما ُيغري كي يوازن ما
سيقبل عليه .أن يكون سفريًا يف أملانيا
ُ
من خارج املالك ليس كافيًا .وال كونه حيمل
اجلنسية الفرنسية .وال ألنه زامل وزير اخلارجية
السعودية فيصل بن فرحان عندما كان سفريًا
يف أملانيا بضعة أشهر عام .2019
ّ
عززت حظوظه
مثة َمن يقول إن الزمالة تلك ّ
يف التواصل الفرنسي  -السعودي الختيار
اجملرب
رئيس مكلف للحكومة اللبنانية .الرجل
َّ
يف السفارة طوال سبع سنوات ،ليس كذلك
يف السياسة اليومية للبنان بكل توازناتها
صح
وانقساماتها ومناوراتها وآالعيبها .وإذا
ّ
ما ُنسب إىل الرئيس سعد احلريري قوله يف
اجتماع رؤساء احلكومات السابقني ،إن حكومة
أديب عمرها أربعة إىل ستة أشهر فقط كي
تأتي باملال إىل البالد ،من ثم «الشغل
علينا» ،فذلك يعين أنه سيكمل ما كان بدأه
سلفه الرئيس حسان دياب وأخفق .اللهم إال
إذا أنزل الفرنسيون اخلشبة.
كان يف اإلمكان أن يعين تكليف أديب حدثًا
استثنائيًا لو مل يتم تعيينه بطريقة أقل
مساه الرؤساء السابقون
من عادية .عندما
ّ
آخرين مل يلقيا
امسني
بني
للحكومة ،من
َ
فعليًا أي اهتمام أو إصرار ،كان املقصود هو
بالذات .الرئيس جنيب ميقاتي اقرتحه بعدما
ّ
وتبناه
عمل أديب مستشارًا لديه مدة طويلة،
احلريري الذي فاتح الفرنسيني به.
ليمر من دون موافقة مسبقة من الثنائي
مل يكن
ّ
مساه،
احلريري
أن
حدث
ما
ظاهر
يف
الشيعي.
ّ
والواقع أنه صاحب اإلعالن عنه ،بينما باطنه
أن االسم دار على أكثر من دائرة قرار يف

لبنان وخارجه ،من غري أن يكون الفرنسيون
والسعوديون بعيدين من تسهيل اختيار اسم
ّ
حيل حمل احلريري يف السرايا .بذلك يشبه
وصول أديب إىل السرايا الطريقة اليت ُكّلف
بها كل أولئك الذين ّ
ألفوا منذ عام 2008
حكومات الوحدة الوطنية ،كاحلريري والرئيسني
فؤاد السنيورة ومتام سالم .باستثناء حكوميت
وو ِ
صفتا
ميقاتي عام  2011ودياب عام ُ ،2020
بأنهما «حكومة اللون الواحد» ،اختري سائر
رؤساء احلكومات من بيت الوسط.
بيد أن تكليف أديب ّ
اتسم بأكثر من ظاهرة
الفتة:
أوىل ،كسر قاعدة األقوى يف طائفته ،فجيء
ّ
السنية
باملوظف ال بالزعيم وال بصاحب الغالبية
يف الربملان والشارع .بالتأكيد مل يكن دياب
األقوى يف طائفته ،وال أظهر أنه مشروع زعيم
سياسي حمتملُ ،
وطِب َع بصفة رئيس حكومة
وزر أحد من أحزابها ،إلاّ
 8آذار من غري أن ُي َّ
أن هذه هي اليت أدارتها ،وإحداها هي اليت
أرغمتها على االستقالة عندما دعاها الرئيس
بري إىل املثول أمام جملس النواب .هذه
نبيه ّ
املرة األضعف يف طائفته يرتأس حكومة حتظى
برضى األقوياء فيها .وقد يكون ما حدث -
صح أن اخلارج ضالع يف الوصول إىل
إذا
ّ
مواصفات كهذه  -أول حماوالت إنهاء القاعدة
اليت أفضت إىل تدمري الدولة واقتصادها.
الحريري :حكومة  4إىل  6أشهر كي تأتي باملال ثم
الشغل علينا
املفوض إليه يف
ثانية ،مع أن احلريري -
َّ
يسمي الرئيس املكلف  -هو األكثر
الظاهر أن
ّ
متثي ًال يف طائفته ،من غري أن يكون الوحيد،
إال أن اإلصرار على انبثاق اسم أديب األحد
من اجتماع الرؤساء السابقني للحكومة ،أحال
ّ
للسنية
جتمع هؤالء إىل املرجعية الشرعية
ّ
السياسية احلالية أو اجلديدة .مل يعد احلريري
يتقدم ميقاتي والسنيورة وسالم سوى
ّ
بالرصيد املتبقي الذي خلفه له والده ،أكثر
حاجة إىل وقوفهم إىل جانبه بعدما أضحوا فعليًا
ّ
السنية
حلفاءه الوحيدين ،منكفئًا إىل الساحة
ّ
ختلي وليد جنبالط ومسري جعجع
وحدها بعد
عنه ،ودخوله يف مواجهة ضارية مع رئيس
اجلمهورية ميشال عون والنائب جربان باسيل.
ال يسعه أن حيسب نفسه األفضل بني شركائه
ّ
السنة الثالثة اآلخرين يف حكوماته :اثنتان
من حكوماته الثالث إما سقطت بالثلث+1
أو بالشارع ،فيما غادرت حكومات ميقاتي
والسنيورة وسالم السرايا يف استحقاقاتها
الدستورية .مل يعد هو أكثرهم ثراء كي يتداخل
املال لديه بالسلطة على غرار ما فعل والده.
مل يعد االبن املدلل يف السعودية اليت طوت،
على ما يبدو ،صفحة هذه العائلة النافذة منذ
احلريري األب نهائيًا.
ثالثة ،جُيَّرب بأديب ما ُجِّرب بدياب معكوسًا.
كان سلفه السياسي الوحيد تقريبًا يف حكومته
وعَّد وزراؤها
(باستثناء دميانوس قطار)،
ُ
موظفني تارة واختصاصيني مرات فاقدي
حدًا
الفاعلية حبجة أن اتفاق الطائف وضع ّ
نهائيًا حلكومات االختصاصيني واملوظفني -
مع أن األمر ليس كذلك بالضرورة بشهادة
حكومات احلريري األب وحكومة احلص الثانية
عام  - 1998وبات على كل حكومة أن تكون
سياسية ،ولذا فشلوا أو ُأ ِ
فشلوا .اختيار أديب
املوظف السابق منذ اآلن رئيسًا للحكومة،
وقوله االثنني املاضي إنه يأمل أن ال يكون
فيها سياسيون ،يعيد طرح اإلشكالية نفسها
يف مواجهة طبقة قوية هي اآلن أكثر متاسكًا،
مكوناتها األساسية أعادت ّ
مل مشلها كتيار
ألن ّ
املستقبل والتيار الوطين احلر وثنائي حزب
اهلل وحركة أمل .يف األيام األوىل لتكليفه
قال دياب بثقة مبالغ بها إنه سيؤلف حكومة
اختصاصيني حيادية ،فألفوا له حكومته .قال
أديب أمس كالمًا مطابقًا من غري أن يتغيرّ ِمن
حوله الضباع.

السيناريو «املثالي»« ...يع ّري»
النظام من جديد؟!
حسني عاصي

ٍ
سياسي
«عقد
على وقع عودة احلديث عن
ّ
جديد» أبدى األمني العام لـ»حزب اهلل» 
السيد حسن نصر اهلل «انفتاحًا» على حبثه
ونقاشه ،ولو اشرتط «إمجاعًا» حوله ،جاء
ُ
امللزمة،
النيابية
«سيناريو» االستشارات
ّ
ليضع «مسمارًا» جديدًا يف «نعش» النظام
املرتهل.
ّ
يف الظاهر ،يبدو هذا «السيناريو» مثاليًا.
كيف ال ،وقد أفضت االستشارات إىل
تسمية رئيس حكومة جديد ،من خارج األمساء
واسع «ذابت»
وبتوافق
والتقليدية،
املعروفة
ٍ
ٍ
ّ
ٍ
بـ»تزكية»
معه االنقسامات السياسية ،بل
ٍ
ٍ
وصرحية من نادي رؤساء احلكومات
واضحة
السابقني.
«املثالية»ّ ،
مثة الكثري
لكن ،أبعد من هذه
ّ
ُ
طرح عن
ت
اليت
االستفهام
من عالمات
َ
«دميقراطية» النظام القائم ،وعن جوهر
ّ
«املؤسسات» ،بعدما اقتصر دور «ممثلي
ّ
اسم معظمهم
الشعب» على «البصم» على
ٍ
ال يعرفونه ،تنفيذًا لـ»تسوية» ال يقف خلفها
الفرنسي...
سوى الضغط
ّ

ما الذي تغيـّـر؟!
مست قوى األكثرية النيابية قبل أشهر
يوم ّ
حسان دياب رئيسًا للحكومة ،جاء ذلك بعد
ّ
أسابيع من «املماطلة» اليت مل تخَ ُل من
«املناورات» بينها وبني رئيس احلكومة
السابق سعد احلريري ،الذي كان يطرح
يتم
األمساء بنفسه لـ»خالفته» ،قبل أن
ّ
بدفع من مناصريه
«إحراقها» يف الشارع،
ٍ
املدني املعرتضني
قبل متظاهري اجملتمع
ّ
برمتها.
على الطبقة السياسية ّ
مطبقًا حبذافريه،
استمر هذا «السيناريو»
َّ
ّ
أيقن
عندما
احلريري،
حتى «استسلم»
أن
ّ
مسيحي قوامه
تسميته تصطدم بـ»فيتو»
ّ
ّ
ن القوي» و»اجلمهورية القوية
تكتال «لبنا 
» ،فطلب من رئيس اجلمهورية ميشال عون
إرجاء االستشارات النيابية املفرتضة ،قبل
بامل َ
ُ
طلق ،ويعلن
«اسرتاتيجيته»
يعدل
أن
ّ
ّ
ّ
الرتشح ،أو تزكية غريه.
«االعتكاف» عن
حسان دياب،
عندما اختارت قوى األكثرية
ّ
ّ
حاولت تصويره على ّ
«توافقي»،
ح
مرش
أنه
ٌ
ّ
أن احلريري ،الذي سبق أن التقاه
وعلى ّ
يف جولة «املناورات» الطويلة« ،ال ميانع»
يرتدد رئيس احلكومة
أمر مل
تسميته،
ّ
ٌ
«التصدي» له ،لينتقل من
يف
السابق
ّ
بوابته إىل صفوف «املعارضة» ،ولو وصفها
ّ
ّ
بـ»البناءة» ،أو ما يصطلح على تسميته
لبنانيًا ،بـ»املعارضة على القطعة».
سم
ي
فلم
شارك احلريري يف االستشارات،
ُ ِّ
أحدًا ،ومثله فعل نظراؤه يف نادي رؤساء
احلكومات السابقني ،من باب «االعرتاض»
على تسمية دياب ،وأبعد من ذلك« ،رفض»
ما اعتربوه «تطبيعًا» مع «العهد» ،عرب تسهيل
شخص يكون مقبو ً
ال منهم ،ومن
مهمته بتسمية
ٍ
ّ
بيئتهم وما ّ
لت َ
متثلُ ،
ّ
«جهنم» على
فتح أبواب
ّ
مرشح «اللون
دياب ،الذي ارتضى أن يكون
الواحد» ،واليت أنهت مسريته السياسية
القصريةّ ،
إشعار آخر ،بـ»خسائر»
أقله حتى
ٍ
ال تحُ صى ،وعلى ّ
كل املستويات.
فتّش عن ماكرون!
اختلف الواقع اليوم .اختار احلريري ،ومعه
والكتل
السابقون،
احلكومات
رؤساء
ّ
مرشحًا لرئاسة احلكومة،
احملسوبة عليهم،
مقدمني بذلك ما كان حتى األمس القريب
ّ
«خدمة جمانية» للعهد ،يرفضون تقدميها له.
ّ
ّ
«تلقف» املبادرة،
تتأخر قوى األكثرية يف
مل
فتبنت بكامل عديدهاّ ،
ّ
ّ
السنية،
مرشح األكثرية
ً
مستندة إىل نظرية
من دون نقاش أو جدال،
«القوي يف طائفته».
لكن ،أمام هذا االختالف اجلذري يف املقاربة،
ألن ما حصل
ال جيوز القول «شو عدا ما بدا»ّ ،

له م ّربراته الكامنة يف «الضغط
الفرنسي»
ّ
أو ً
أن االسم الذي «هبط
ال وأخريًا ،لدرجة ّ
ّ
ِ
وعشية
قال،
ي
كما
األحد،
يوم
ة»
ظل
بامل
ّ
ُ
وصول الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
إىل لبنان ،جاء بعد قيادة األخري« ،عن ُبعد»،
املشاورات ُ
ٍ
جديد
رئيس
املفضية إىل تسمية
ٍ
ً
«التارخيية»
لزيارته
ال
استكما
للحكومة،
ّ
األوىل بعيد انفجا ر الرابع من آب ،وانسجامًا
ّ
«التخلي»
املستمرة عن رفضه
مع تصرحياته
ّ
عن لبنان.
ّ
أن
للجدل،
إثارة
األكثر
«املفارقة»
ولعل
ّ
ُ
رصد إال
ت
مل
التسمية
يف
احلريري
«مرونة»
َ
رئاسي
بعد «تسريبات» ُنسبت إىل مصدر
ّ
ٍ
إن ماكرون
بصراحة
فرنسي قال
وشفافية ّ
ّ
ّ
طلب من احلريري «حتديد» مرشحه لرئاسة
أن األخري «جيب» أن حيظى
احلكومة ،باعتبار ّ
ٍ
تسريبات أخرى،
بتأييده ،وذلك بعد سلسلة
مل ِ
ينفها أو ينكرها أحد ،عن دخول ماكرون،
ٍ
دورية بالقيادات اللبنانية
اتصاالت
خالل
من
ّ
املعنية ،بلعبة األمساء وما هو أبعد منها.
ّ
فو ِلد
فعل «الضغط الفرنسي» ِفعله،
ُ
«توافقي» ،مل يكن معظم
رئيس حكومة
ّ
ٍ
ساعات
مسوه يدركون من يكون قبل
من ّ
من االستشارات النيابية ،وال هم يعرفون
ّ
السياسي الذي حاول البعض العودة
خطه
ّ
ّ
«أرشيفه
إىل
لعله حيصل على
الشخصي»
ّ
«مالمح» عنهّ ،
مسوه رغم ذلك ،تنفيذًا
لكنهم ّ
العليا» .قد يكون ذلك يف الصاحل
لـ»األوامر ُ
العام ،وقد تكون فع ًال «الفرصة األخرية»
أن شيئًا من
كما أوحى كثريون،
ولكن األكيد ّ
ّ
ّ
يتدخل الرئيس
ذلك ما كان ليحصل لو مل
«مْونة» على األفرقاء،
الفرنسي ،مبا لديه من َ
ّ
ّ
وكأننا ال نزال يف
يتصرف بعضهم
الذين
ّ
زمن االنتداب ،أو َ
لن ُقل ،الوصاية ،ولو
اختلفت أوجهها.

حني «تعرّى» النظام!
تتحدث عن
اليت
ريالية» التسريبات
«س
ّ
تبدو ُ
ّ
ّ
«جنة»
ب إىل
«كيفية» وصول مصطفى أدي 
ّ
رئاسة احلكومة ،إن جاز التعبري ،خصوصًا بعد
حسان دياب َ
املريرة.
جتربة ّ
أن إميانويل ماكرون هو الذي اختار
صح
سواء
ّ ّ
أديب ،وأبلغ األفرقاء اللبنانيني باالسم،
طالبًا منهم دعمه ،وكان له ما أراد ،أو ّ
أنه
حصل على «الئحة» أمساء من احلريري ،على
وأن الرئيس ميشال
طريقة الـ ،Nominees
ّ
ّ
ويدل على
سيان،
فاألمر
ن اختار أحدهم،
عو 
ّ
يتحصن
اليت
«السيادة»
فكرة
«انفصام»
ّ
اللبنانيون.
خلفها
ّ
ّ
التدخل الفرنسي ودالالته ،هناك من
وأبعد من
«صالحية» نادي رؤساء احلكومات
يسأل عن
ّ
حمد ٍد ،بل «إعالن
مرشح
بـ»تزكية»
السابقني
ّ
ٍ
ّ
املكلف» ،كما جاء على
اسم رئيس احلكومة
لسان أحد أعضائه،فؤاد السنيورة ،السبت،
ٍ
املخولني باختيار
«مصادرة» لدور النواب
يف
َّ
عز ٍل عن ّ
كل
ومب
احلكومة،
لرئاسة
يريدون
من
ُ َ
شيء.
مما خيال كثريون،
قد تكون اإلجابة أسهل ّ
وهي ببساطة« ،هذا لبنان ،وهذا النظام يف
«متفوقًا»
الطائفي
العرف
لبنان»،
نظام جعل ُ
ّ
ٌ
ّ
على ما عداه .ما حيصل على مستوى رئاسة
احلكومة ليس «االستثناء» ،فهو حصل سابقًا
يف رئاسيت اجلمهوية وجملس النواب ،حيث
كانت «الكلمة الفصل» للطوائف ،ومل يفعل
النواب سوى «البصم».
الطائفي بالكامل ،صحيح.
«تعرى» النظام
ّ
ّ
أن ّ
كل ذلك حيصل برضى ،بل
لكن
األصح ّ
ّ
ّ
«مباركة» ،أركان الطبقة السياسية بالكامل،
«مصلحيها»
بفاسديها املعروفني ،كما
ُ
ُ
املفرتضني ،والذين باتوا «شركاء» على
أرض الواقع ،رغم ّ
كل خالفاتهم اهلامشية،
والتفصيلية...
ّ
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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

صفحة 13

Saturday 5 September 2020

الـسبت  5أيـلول 2020

Page 13

مـقاالت وتـحقيقات

فرصة الذهاب حنو نظام جديد
ابراهيم األمني

ال أعرف ما الذي كان الناس يتوقعونه .الدهشة تعلو الوجوه من
جراء التوافق على تسمية مصطفى أديب رئيسًا للحكومة .بعد أيام
ستكون هناك تشكيلة حكومية تتوافق مع األرضية السياسية لالتفاق
على رئيسها .لن يكون هناك وزراء يثريون حفيظة القوى الكبرية،
وسيحاولون اإلتيان بشخصيات يعتقدون بأنها تناسب الرأي العام
الغاضب .لكن النقاش اجلدي الذي يريد الراعي الفرنسي حصوله
يتعلق مبهام احلكومة .يتصرف الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون على
أساس أن هناك إمكانية لفرض برنامج عمل على الطريقة الفرنسية؛
أي إن اجمللس النيابي لن يكون عنصر عرقلة .وبد ً
ال من احلديث عن
صالحيات استثنائية ،يكون احلديث عن ثقة مطلقة وكبرية ،لكنها
حمصورة بنقاط حمددة ،وهذا يتيح اجملال أمام احلكومة للعمل على
مهام خمتارة وضمن جدول زمين حمدد ...أما النتائج ،فما علينا مجيعًا
إال االنتظار..
احملي حول حرية الناس ،سببه أن كثريين يف لبنان يتمثلون
السؤال
رّ
جبحا .يطلقون العنان لفكرة وكذبة ،ثم يتصرفون على أساس أنها
حقيقة .مثل النطق باسم الشعب اللبناني ومعرفة ميوله والقول إنه
يريد كذا وكذا ،ومن ثم خيرج علينا هؤالء ،عرب شاشات ومنابر،
ويتصرفون على أساس أنهم ميثلون غالبية الرأي العام .لكن ما
حيصل هو أنه عندما تنعقد طاولة البحث ،جيلس من بأيديهم القرار،
واألنكى أنهم يتصرفون على أساس أن هذا «الناطق» غري موجود
أص ًال .وال يقتصر ذلك على الداخل .فحتى اخلارج املتدخل لـ»إنقاذنا»،
ال يتصرف بطريقة خمتلفة .صحيح أن ماكرون وديفيد هيل وغريهما
يلتقون مبمثلي اجملتمع املدني واهليئات األهلية ومندوبني عن الثوار
و ...لكنهم يستمعون اليهم فقط ،كوسيط «روحاني» يسجل
املالحظات .وعندما يعود هذا اخلارج اىل الطاولة ،يبدأ بالبحث عن
سبل انتزاع موافقات من أركان املنظومة احلاكمة؛ أي إن اخلارج يعود
اىل حيث يوجد القرار والقدرة على حتويل الفكرة اىل خطة عمل...
هذه حقيقة قاسية مع األسف!
ما حيصل ،اآلن يف لبنان ،قد يكون مناسبة إلعادة النظر يف الشعارات
التغيريية عند املعرتضني .ال أعرف إذا كان صار واضحًا للجميع أن
املشكلة مل تعد يف سلطة أو إدارة أو أشخاص ،بل هي يف النظام.
وكل عاقل ال حيتاج اىل من يدله على برنامج عمل واقعي يدار َ
بنفس
طويل جدًا ،وهدفه الفعلي تغيري جوهري يف النظام القائم .وإذا كان
السياسيون يكذبون حينما يتحدثون عن رغبتهم يف إقامة دولة مدنية،
فما على اجلمهور إال أن يلحق بهم اىل باب دارهم ،وأن يرفع شعارًا
واضحًا بالعمل لتغيري جدي يف النظام .تغيري ال يقتصر على جانب
واحد ،مثل طبيعة التمثيل السياسي ،بل يشتمل على ما هو أهم ،أي
النظام االقتصادي واملالي احلاكم ،وتاليًا طبيعة القوانني اليت تدير
هذه القطاعات .هذا هو جوهر األزمة .ومتى ّ
مت التوصل اىل فكرة
حتظى مبوافقة غالبية لبنانية معتربة ،ميكن هلذا اهليكل العظمي اجلديد
أن يكون جاهزًا إللباسه ما تيسر من األثواب السياسية ومتمماتها
اخلاصة باحلسابات والطوائف واألقليات وغري ذلك.
البعض يعتقد بأن املسألة مرتبطة بالسالح .هم ،هنا ،يرفضون
اإلقرار بأن مشكلة النظام احلالي ليست يف كونه ال يوفر عدالة
اجتماعية وسياسية للناس ،بل أصل مشكلته يف أنه ال يقدم شرحًا
عمالنيًا ملعنى السيادة ،وال هو ّ
وفر يومًا هوية وطنية ميكن للناس
أن تدافع عنها جمتمعة .ها هم أبناء لبنان الكبري يعيشون يف حنني
ّ
وجل ما يريدون هو عودة االستعمار .هؤالء ال ميكنهم تقديم
فارغ.
حل ملشكلة السيادة .ولكن عندما يكون لدينا نظام واضح ،وعاقل،
سيكون عنوان السيادة والدفاع الوطين بندًا رئيسًا ،وساعتها سنكون
أمام االستحقاق الكبري حول مصري األدوات العسكرية واألمنية يف
البالد.
حيتجون فعليًا على الفساد واالضطهاد ونقص احلقوق ،والذين
الذين
ّ
انتشروا مبعثرين يف الشوارع والساحات أو يف املنازل ،أمامهم اليوم
فرصة حقيقية إلعادة تنظيم أمورهم .ال ضري يف اإلقرار بأن جتربة 17
تشرين فشلت يف أن تكون عنوانًا جامعًا للتغيري .وجيب على هؤالء
اإلقرار  -وليس القبول  -حبقيقة أن الكتل االجتماعية للقوى الطائفية
تتفوق عليهم .ومن ال يريد املراجعة ،ليس سوى مكابر جديد ،يسعى
ّ
فعليًا اىل احتالل موقع يف السلطة النافذة .وهذه السلطة ال تقتصر
اليوم فقط على من حيتلون املقاعد النيابية والوزارية ،بل أيضًا من
حيتل مقعدًا على املنرب العام ،ويتصرف على أنه يتمتع بشرعية شعبية،
حتى ولو مل خترج من صناديق االقرتاع.
أمام اللبنانيني فرصة لفهم أن التغيري ال يعين اهلدم ،وأن إعادة
التأسيس ال تعين اهلدم أيضًا ،وأن الثورة على النظام وممارسة حتى
العنف ضد رموزه ال تعنيان اهلدم .واهلدم ،هنا ،ليس مسموحًا بأن
يطال فكرة الدولة .وإذا كانت انتفاضة  17تشرين قد أسقطت اهليبة
والفعالية عن السلطة السياسية ،وجاء انفجار املرفأ ليسقط اهليبة
والفعالية عن اإلدارة اللبنانية ،فإن ما جيري اليوم هو حماولة إلسقاط
فكرة الدولة نهائيًا .وما االنتشار الفطري واملشبوه لكل ما يسمى
مجعيات أهلية ومنظمات غري حكومية يف الشوارع ،سوى عمل عصابات
تستهدف القضاء على فكرة الدولة .كل الذين أرادوا إسقاط السلطة
من دون بديل ،هم أنفسهم الذين أرادوا ثورة من دون قيادة ،وهم
أنفسهم الذين يرفضون تولي االدارة العامة للدولة ملف األضرار
يف بريوت ،وهم أنفسهم الذين بدأوا يرفضون التعامل مع مجيع
مؤسسات الدولة ،وهؤالء هم املرتزقة املنتشرون باسم املنظمات غري
احلكومية واجلمعيات األهلية .وهؤالء ،برفضهم لفكرة الدولة ،يربرون
ألنفسهم كل أعمال السرقة اليت يقومون بها ،من ّ
تلقي األموال من

دون رقيب ،اىل إنفاقها من دون حسيب ،اىل رفض التصريح عنها
للجهات الرمسية ،اىل عدم التنسيق وترك األمور فالتة ،وكأننا يف
زمن الفوضى الشاملة .هؤالء هم اجملرمون اجلدد الذين يعملون عند
خارج يهتم فقط بتدمري الدولة ال بإسقاط السلطة السياسية .وهذا
اخلارج فعل األمر نفسه يف مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا
وفلسطني ،وهو يريد ذلك يف لبنان ،ألنه يتوهم أنه يف هذه احلالة
ميكنه احتالل مساحة من ناس لبنان وأرضه لتصفية حسابه الوحيد
مع املقاومة...
ليس أمام العاقلني سوى التمسك برفضهم هلذه السلطة ،لكن
األساس يف عملهم هو الذهاب سريعًا حنو اقرتاح نظام سياسي
واقتصادي واجتماعي ومالي جديد .وغري ذلك ،لن ينتح سوى مزيد
من هذه احلكومات.

مصطفى أديب ...املتخ ّرج يف املدرسة امليقاتية
ليا القزي

خترج مصطفى أديب .ابن مدينة امليناء
يف «املدرسة امليقاتية»ّ ،
ومديرًا
العزم،
لتيار
السياسي
املكتب
الطرابلسية ،بدأ العمل يف
ُ
لي ّ
شكل ذلك قاعدة مشواره مع الشقيقني
جلمعية «العزم والسعادة»ُ ،
َطه وجنيب ميقاتي .من طرابلس ،انتقل مع ميقاتي إىل وزارة
ّ
ومثله يف اهليئة اخلاصة ُ
املكلفة بوضع
األشغال العامة والنقل،
قانون انتخابي جديد عام  ،2005قبل أن ُيعينّ عام ُ 2011مديرًا ملكتب
رئيس احلكومة .هو أستاذ القانون الدولي العام الذي لطاملا كانت
قدر له سوى الدخول من البوابة
«الدبلوماسية» تستهويه ،ولكن مل ُي ّ
امليقاتية بعد أن ّ
تعذر ذلك عرب مباريات جملس اخلدمة املدنية .وها هو
فإن
يصل إىل رئاسة احلكومة مبعية آل ميقاتي .وحبسب املعلوماتّ ،
فريق عمله سيكون أيضًا من «العزميني»ّ .
تأثر بـ»احلاج» إىل درجة
أن واحدًا من أوالده اخلمسة ،امسه «جنيب» .وربمّ ا يكون أحد «أبرز»
ّ
الدروس اليت اكتسبها من هذه «املدرسة» ،شخصيته «التسووية»
دور الزوايا بطريقة ترتك اجلميع راضني .يف تيار
اليت تعرف كيف ُت ّ
سمى «وسطية».
صوبون» ّ
بأن ذلك ُي ّ
«ي ّ
العزمُ ،
من هو مصطفى أديب؟ سؤال ُطرح كثريًا منذ أن أعلن «نادي رؤساء
احلكومات السابقني» تسميته يوم األحد .فخارج دائرة االهتمام
السياسية والدبلوماسيةّ ،
قلة تعرف هوية «االنتحاري» اجلديد ،وأي
برنامج ّ
ّ
ليتسلم السلطة التنفيذية يف حلظة حمورية من تاريخ
زكاه
اهتم بالشرح
يهم .فال هو يف كلمته من بعبدا
اجلمهورية الثانية .ال
ّ
ّ
للرأي العام عن برنامج عمله ،وال ُ
املعارضون يرون يف أديب أكثر
أنه خيار «املنظومة احلاكمة» ،فبدأ َ
من ّ
«نبش» تارخيه على وسائل
التواصل االجتماعي .ومن خطاب له يف مهرجان «الوفاء لإلمام موسى
الصدر ورفيقيه» ُن ّظم يف برلني سنة  ،2019كان «اهلجوم» على
أن لبنان «يواجه حتديات
رئيس احلكومة اجلديدة .اعترب أديب يومها ّ
اقتصادية واجتماعية وأمنية ،ويفرض هذا األمر اختاذ مواقف متناسبة
ومد اجلسور ،وهذا ما
حكيمة ،مبنية على التوافق واإلمجاع الوطين،
ّ
ّ
سهل الرمي عليه
بري .»...ما ّ
يتجذر يف مواقف دولة الرئيس نبيه ّ
أن عددًا
جيدة جدًا ،إىل ّ
حد ّ
ّ
أن عالقته حبركة أمل يف برلني كانت ّ
بأن مسؤول «احلركة» يف أملانيا كان
من الدبلوماسيني جيزمون ّ
أن
هو «صاحب النفوذ األكرب» يف البعثة الدبلوماسية اللبنانية .إال ّ
مسؤو ً
ال يف حركة أمل ينفي ذلك« ،مل تكن عالقة أديب حبركة أمل
وي ّ
ذكر مسؤول «احلركة»
أكثر متيزًا من عالقته بتيار املستقبل»ُ .
بانتخابات ُ
املغرتبني اليت ُن ّظمت عام « ،2018يوم كادت خترب بيننا
وبينه بسبب امتناعه عن الطلب من السلطات األملانية فتح مراكز
تصرف أديب مل يكن نامجًا عن «لؤم
أن
اقرتاع خارج برلني» ،موضحًا ّ
ّ
سياسي ،بل عن ّ
قلة خربة».
أن سفري لبنان لدى أملانيا أتى إىل املنصب من خارج
الثغرة الرئيسية ّ
ِ
نواف
السلك اإلداري ،مثل صديقه و»راعيه» الدبلوماسي ،السفري ّ
سالم .أراد ميقاتي أن حيفظ ُ
ملدير مكتبه منصبًا يف الدولة ،فاختار له
ولكن أديب ،مواليد الـ ،1972مل يكن قد ّ
أمت
سفارة لبنان يف أملانيا.
ّ
األربعني بعد ،ما يعين قانونًا عدم إمكانية تعيينهُ .
«أ ّخرت التشكيالت
السن القانونية».
الدبلوماسية  3أشهر ،بانتظار أن يبلغ
ّ
بعد سبع سنوات من العمل الدبلوماسي ،يؤخذ على أديب ّ
أنه مل ينجح
عزز الزبائنية السياسية فيها ودور األحزاب،
يف إدارة السفارة ،ما ّ
صنف من األدنى رتبة دبلوماسيًا .شكاوى اجلالية ّ
وباتت ُت ّ
حبقه عديدة،
ّ
بت املعامالت وفوضى داخلية .وكان
عن غياب التواصل
وتأخر يف ّ
ّ
يتخطى املرور بوزارة اخلارجية واملغرتبني« ،مثل ّ
كل الدبلوماسيني
ً
باشرة مع رؤساء احلكومات» ،حبسب
من خارج املالك ويتواصل ُم
قصر أديب يف عمله ،ومل يرتك بصمة يف
مسؤول يف الوزارة.
ّ
ويفتش
السفارة« ،فهو كان ناجحًا حصرًا يف اللياقات واللباقاتُ ،
أن بعض الدبلوماسيني ّ
أن أديب ال
يؤكد ّ
دائمًا عن التسوية» .ومع ّ
عتد بها ،يقول ُمطلعون على عمله العكس:
ميلك شبكة عالقات خارجية ُي ّ
«حافظ على العالقات اليت نسجها أيام كان ُمديرًا ملكتب ميقاتي،
ونسج عالقات مع الفرنسيني (زوجته فرنسية ،حتمل أيضًا اجلنسية
ّ
ووطد صالته مبؤسسات أوروبية عاملة
اإليطالية) والسويسريني،
ً
يف حقل الوساطات والنزاعات» .وتعيينه عميدا للسلك الدبلوماسي
العربي يف برلني« ،فتح له جماالت جديدة ،كعالقته الوطيدة برئيس
الديوان األمريي القطري» .قبل أن يصدر قرار تصنيف حزب اهلل
«إرهابيًا» ،قام أديب بواجبه الوطين ،متواص ًال مع املسؤولني األملان
كون لبناني».
ّ
بأن «احلزب هو ُم ّ
ّ
سجله «نقطة
مصطفى أديب شخصية ُمعتدلة غري صدامية ،لكن يف
سوداء» ،هي راتبه .فبعد تعيينه سفريًا ،رفع دعوى على الدولة
بضم خدمات مع مفعول
اللبنانية أمام جملس شورى الدولة ُمطالبًا
ّ
رجعي وزيادة معاشهّ ،
تفرغ يف اجلامعة اللبنانية .ربح أديب
ألنه ُم ّ
الدعوى ،وبات يقبض أعلى راتب دبلوماسي 33 :ألف دوالر شهريًا!

منسيّون يف «بلد العسل والبخور»:

العمال األجانب ..قنبلة موقوتة
أخرى يف بريوت
رضا صوايا

يفرق انفجار املرفأ ،يف ضحاياه وأضراره ،بني لبناني وآخر وال
مل ّ
تصر ممارسات أفراد ومجعيات وجهات
ذلك،
رغم
وأخرى.
جنسية
بني
ّ
رمسية عدة  -عمدًا أو من دون قصد  -على التمييز بني الضحايا
واملتضررين ،وخصوصًا ضد العمال األجانب ،وحتديدًا القادمني من
دول إفريقية وآسيوية ممن يعيش اآلالف منهم يف العراء منذ وقوع
الفاجعة .هؤالء ،ما من أحد يسأل عنهم :ال الدولة العاجزة أساسًا
ّ
ختلت عنهم وأوصدت يف
عن رعاية مواطنيها ،وال دوهلم اليت
وجههم أبواب قنصلياتها وسفاراتها ،ما جيعل منهم قنبلة اجتماعية
تنذر يف حال تأخر احللول بانفجار قد يصعب ضبطه.
مشكلة العمالة األجنبية (غري العربية) بدأت بالتفاقم منذ ما قبل
االنفجار ،وحتديدًا منذ تسارع األزمة االقتصادية واملالية وانهيار
سعر صرف اللرية ،ما دفع بالكثري من أرباب العمل إىل «رمي»
(حرفيًا) عماهلم يف الشوارع ،حبجة عدم قدرتهم على دفع مستحقاتهم
بالدوالر ،علمًا بأن كثريين من هؤالء مل يتقاضوا مستحقاتهم منذ
أشهر (ويف بعض احلاالت منذ أكثر من سنة) .وجاء االنفجار ليزيد
من حجم هذه الكارثة اإلنسانية ،وخصوصًا أن املناطق املتضررة
كانت تضم تركزَا ضخمًا لليد العاملة األجنبية.
«ما من أرقام دقيقة لدينا حول أعداد العمال األجانب الذين أصبحوا
بال مأوى» حبسب حمافظ مدينة بريوت القاضي مروان عبود ،الفتًا
اىل «أننا كنا نسعى جاهدين قبل وقوع االنفجار إىل معاجلة وضع
العمال الذين ختلى عنهم أرباب عملهم ورموهم يف الشوارع .وقد
بادرنا هلذه الغاية إىل توقيع اتفاقية مع منظمة اليونيسف لتحسني
شروط إيوائهم ومعيشتهم وترحيلهم .كما كنا خنطط لبناء مركز
الستقباهلم ...إىل أن حلت الكارثة اليت عرقلت هذه اجلهود» .عّبود
أقر بأن «الدولة مل تتعامل ،حتى اللحظة ،بالشكل املناسب مع هذا
امللف اإلنساني الشائك» .إال أن األمر «ال يعود مطلقًا ألسباب
عنصرية أو لعدم اكرتاث بوضعهم املأسوي ،بل لضعف اإلمكانات
ّ
يف ظل مصيبة بهذا احلجم .فنحن بالكاد قادرون على التعامل مع
الفاجعة اليت ّ
أملت باللبنانيني».
تقدر فرح بابا ،مسؤولة التواصل يف «حركة مناهضة العنصرية»،
أعداد العمال األجانب الذين أصبحوا بال مأوى باآلالف ،وما يزيد من
صعوبة حتديد أعدادهم بدقة «افتقاد كثريين منهم ألوراق ثبوتية
ووضعهم القانوني غري الشرعي ،ما يعزز خماوفهم وحيول دون
الرمسية .أضف إىل ذلك أنه ،حتى اللحظة ،ال
تواصلهم مع اجلهات
ّ
يزال العديد من العمال األجانب يرمون يف الشوارع من قبل أرباب
عملهم ،حتى إن بعض سكان املناطق املتضررة ّ
ختلوا عن العاملني
لديهم ليلة وقوع االنفجار»!
البابا لفتت إىل «غياب أي اسرتاتيجية جدية وواضحة للتعامل مع
هذا امللف ،ومجيع املبادرات يف هذا اجملال يقودها أفراد مجعيات،
كل منها بشكل مستقل ،ومن دون أي تعاون بينها .يف بعض
احلاالت ،تربع لبنانيون مبسكن جماني للعمال املتضررين ،ويف
حاالت أخرى حصلت محالت تربع لتأمني كلفة إجيار شقق إليوائهم».
ونّبهت إىل أنه «رغم أن عددًا كبريًا منهم انتقلوا للعيش مع أصدقاء
هلم يف مناطق أخرى ،إال أن كلفة هذا األمر كبرية جدًا ،إنسانيًا
ّ
مكتظ يف مساحات ضيقة،
وصحيًا ،إذ أنهم أساسًا يعيشون بشكل
وهو ما قد يشكل خطرًا إضافيًا مع تفشي فريوس كورونا وعدم
قدرتهم على االحتفاظ بأي مسافات آمنة أو توفري غرف منعزلة ملن
يصاب منهم».
عبود ،من جهتهّ ،
حذر من «أن إهمال هذا امللف يشكل قنبلة قابلة
لالنفجار يف أي حلظة يف بريوت ،وخصوصًا إذا طال أمد املعاجلة
ومل يعد يف إمكان العمال الصرب وحتمل وضعهم» .األسوأ أن
ممارسات بعض األفراد واجلمعيات تساهم يف تعزيز حالة االحتقان
بني العمال األجانب الذين يشعرون بالتمييز جتاههم ،وبـ»تهميش
يطاهلم لناحية املساعدات الغذائية واأللبسة ومواد التنظيف ،ويف
تعرض البعض منهم العتداءات جسدية» ،حبسب
بعض احلاالت
ّ
البابا.
املسؤولية ال تقع فقط على عاتق الدولة اللبنانية ،بل إن «أغلب دول
هؤالء العمال غري مبالية بوضعهم ،وسفاراتهم وقنصلياتهم غائبة
عن السمع» ،حبسب البابا ،مشرية اىل أن غالبية هؤالء من «إثيوبيا
وكينيا وبنغالدش وغامبيا وسريالنكا والكامريون وسرياليون».
وقد ساهم الضغط اإلعالمي يف حتريك بعض القنصليات ،إال أن
«مبادراتهم ال تزال ضعيفة وحمدودة .فيما أغلب العمال يريدون
العودة إىل بالدهم ،وال يكرتثون باحلصول على مستحقاتهم اليت
حرم كثريون منها ألشهر وسنوات».
أما املأساة األكرب فتكمن يف عدد العمال األجانب الذين ال يزالون
يف عداد املفقودين وال معلومات دقيقة عن أعدادهم أو عن
هوياتهم .وحبسب حمافظ بريوت ،فإن «رجال اإلنقاذ يرجحون بأن
هناك مفقودين من العمال األجانب ال أحد يدري بهم كونهم دخلوا
بطريقة غري شرعية وال ميلكون أوراقًا ثبوتية» ،فيما تقول البابا إن
«معلوماتنا تشري إىل وجود ثالثة مفقودين من العمال األجانب من
جنسيات غري عربية ،لكننا نرجح أن يكون العدد الفعلي أكرب».
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مـقاالت وتـحقيقات

فتنة خلدة... :

فرنسا يف لبنان:

حتّى عمر غصن مل ي َر صورة عياش هاجس املتوسط وغياب «الدور املاروني»
رضوان مرتضى

مل ُيسحب فتيل التفجري يف خلدة.
مشهد عشرات املسلحني ُيطلقون النار
مبان ،خالل تشييع أحد
يف اهلواء وعلى
ٍ
ضحايا اشتباك السبت املاضي ،يشي
جبولة جديدة .لكن االتصاالت السياسية
واالمنية توحي بالتوجه حنو التهدئة.
رواية أن الفتنة انطلقت من تعليق
صورة لسليم عياش ،دحضها بيان
اجليش ،وفيديو ُيظهر قيام جمموعة
بتمزيق الفتة عاشورائية .فماذا يقول
الشيخ عمر غصن ،أحد جرحى االشتباك
وأحد املتهمني بالتسبب مبا جرى؟
كامن حتت
مل تهدأ خلدة بعد .اجلمر
ٌ
الرماد ،بانتظار اشتعاله جمددًاُ .د ِفن
ّ
املسلح
جراء االشتباك
الفتى الذي سقط ّ

الذي شهدته شوارع خلدة يف الليلة السابقة ،إال
أن النية بإعادة إشعال ما انطفأ ال تزال تعبرّ عن
ّ
ّ
مسلح «سيطروا» على عدد من
نفسها .حنو 100
الشوارع ليل السبت املاضي ،وخالل التشييع
االحد املاضي ،ما ينذر بتجدد االشتباكات .لكن
االتصاالت السياسية واالمنية ،سعت إىل التهدئة.
ورغم ارتفاع األصوات املتأثرة بالسفارتني
السعودية واإلماراتية ،وبشخصيات معارضة
لتيار املستقبل ،حماولة توجيه اصابع االتهام إىل
حزب اهلل ،كان تيار املستقبل واحلزب التقدمي
االشرتاكي ،إضافة إىل االمن العام واجليش،
يعملون على نزع فتائل التفجري .بيان اجليش
حسم بأن أصل اخلالف هو نزع راية حتمل شعارات
عاشورائية ،ما يعين نفي «كذبة» رفع صورة
لسليم عياش ،القيادي يف حزب اهلل الذي أدانته
احملكمة الدولية باغتيال الرئيس رفيق احلريري.
أما «املستقبل» و»االشرتاكي» واملتأثرون بهما،
فقد حصروا اتهاماتهم بأفراد.
عمر ُغصن الذي يرقد يف املستشفى إثر إصابته
برصاصتني ،يشري بإصبع االتهام إىل علي
ُ
استهدف منزله يقذيفة «أر بي جي»
شبلي الذي
ُ
وأحِرق املبنى الذي ميلكه على يد مسلحني من
سكان املنطقة ،سواء من أبناء العشائر ومن
«حلفائهم» السوريني ،إثر جتدد اخلالف على
تعليق الفتة .الشيخ ُغصن الذي يفاخر بانتمائه
للحزب االشرتاكي «على راس السطح» ،يستعيد
ما حصل ،من وجهة نظره.
يقول غصن إنه كان يف فصيلة قوى األمن يف
عرمون حيث خضع لالستجواب على خلفية الشكوى
اليت تقدم بها شبلي ضده وضد ابن عمه علي
موسى موسى جبرم التهجم عليه وإزالة الفتة دينية
إن
ما اعتربه تهديدًا للسلم األهلي .يقول غصن ّ
النقيب بالل محدان عرض املصاحلة على شبلي،
استفز شبلي
أن عدم توقيفه
ّ
لكنه رفض مشريًا إىل ّ
الذي كمن له .يقول غصن إنه غادر الفصيلة إىل
منزله حيث قصد الصيدلية قبل التوجه إىل منزل
جده القريب من «تعاونية الرمال» .ويروي ّ
أنه
مزودة بزجاج حاجب
شاهد موكبًا لسيارات سوداء ّ
للرؤية أمام مبنى شبلي ،كاشفًا أنه اتصل بالعقيد
(يف اجليش) بالل حوحو إلبالغه بوجود توتر .يقول
غصن« :اتصلت بالعقيد بتمام الساعة ٥:٢١
لتحضر دورياته خالل دقائق» .ويضيف« :عند
وصول اجليش توجهت السيارات إىل دوحة عرمون
باجتاه احلسينية ،وبينما كنت احتدث مع مسؤول
احلزب االشرتاكي مروان ابو فرج ،انطلقت ثالث
رصاصاتُ ،
فأصبت برصاصتني وأصابت الثالثة
كمال عبد الصمد الذي ميلك مقهى يف احلي،
ّ
امللق» .يقول غصن:
فاشتعلت املنطقة وفلت
ُ
«قتل ابن اخيت حسن زاهر غصن وتويف شاب
سوري يدعى حممود» .وردًا على سؤال إن كان
ّ
مسلحًا او يطلق النار ،قال« :أنا
قد رأى شبلي
رأيت علي شبلي مع جمموعة شبان على السطح،
لكين شخصيًا مل أشاهده حيمل سالحًا» .وردًا
على سؤال عن اتهامه بتقاضي أموال من احملامي
نبيل احلليب ،أحد العاملني مع بهاء احلريري ،قال:
«ال عالقة لي ببهاء احلريري .انا زملي اشرتاكي

وعالقيت بتيار املستقبل عالقة ممتازة» .وكشف
غصن عن تلقيه اتصا ً
ال من الشيخ سعد احلريري،
علي
قائ ًال« :هاتفين وحادثين لربع ساعة واطمأن
ّ
ميسين».
ميسك ّ
وقال إن ما ّ
إن شبلي
ُيسأل غصن عن سبب اخلالف فيقول ّ
ّ
علق صورة للمتهم باغتيال الرئيس رفيق احلريري
ُ
ُ
سليم عياش والفتة كتب عليها« :لن تسبى
زينب مرتني» .ولدى سؤاله إن كان رأى صورة
عياش و»اليافطة» ،أجاب بالنفي مشريًا إىل أن
«الشبان» أخربوه بذلك ،ومؤكدًا بأنه ال يقبل بإزالة
راية ختص اإلمام احلسني والطائفة الشيعية.

عمر غصن :أنا اشرتاكي ،وسعد الحريري اتصل بي
وقال لي «ما يمسـّك يمسـّني»

غري أن تسجيل فيديو جرى تداوله ردًا على ما
ُوصف بـ»كذبة تعليق صورة سليم عياش»،
يكشف ان الالفتة موضع النزاع كانت حتمل
شعارات عاشورائية ،وال صلة هلا بعياش .وأكد
«جتمع شباب خلدة» يف بيان أن «أصحاب سنرت
شبلي علقوا الفتة عاشورائية على مؤسستهم ويف
ملكهم وقام عمر غصن بإزالتها وتكسري احدى
واجهات السنرت» .وأضاف البيان« :على إثرها
قام أصحاب سنرت شبلي برفع دعوى لدى املخفر،
وما اشيع عن تعليق صورة لسليم عياش هو
كذب حمض وهذا موثق بالصور ،ونتحدى أيا كان
إثبات كذبة تعليق صورة عياش ،وأن تبين هذا
الكذب من قبل كبار العشرية من دون حتقق هو
ألن هدفه
أمر مستغرب وال يدل على نوايا حسنة ّ
التجييش والشحن الذي لن يوصل إىل نتيجة».
حاولت «األخبار» التواصل مع علي شبلي ،لكن
هاتفه كان مقف ًال وسط حديث عن مغادرته املنزل
وتواريه خشية استهدافه.
ويف هذا السياق حتضر رواية مقابلة لرواية غصن،
نافية كل ما يرتدد عن تعليق صورة لعياش.
تقدمها مصادر امنية
وتتحدث هذه الرواية اليت
ّ
رمسية ،عن اختاذ قرار بطرد شبلي من املنطقة،
وعن نية مبيتة الفتعال اخلالف معه ،الن عمر غصن
يتصرف كما لو ان شبلي هو راس حربة حزب اهلل
ّ
يف املنطقة ،علمًا بأن األخري ال ينتمي إىل احلزب.
وتنفي املصادر أن يكون حزب اهلل قد شارك يف
أي اشتباك ،الفتة إىل أن ما جرى هو أن مسلحني
أطلقوا الناس عصر أول من أمس (بعد عودة عمر
غصن من املخفر) على سنرت شبلي ،فرد عليهم
مسلحون من داخله بإطالق النار ،ما أدى إىل
مقتل الفتى غصن ،وجرح عمر غصن .بعد ذلك،
سيطر حنو  100مسلح (لبنانيون وسوريون) ،على
الشوارع .وجرى اشتباك بينهم وبني اجليش سقط
ّ
مسلح سوري اجلنسية يدعى حممود هدوم.
نتيجته
أن شبلي مل يكن موجوداً
وتشري املصادر إىل ّ
يف املبنى حلظة إطالق النار ،متحدثة عن تأخر
وصول تعزيزات اجليش ،ما أعطى فرصة لعشرات
املسلحني اللبنانيني والسوريني يف خلدة الستباحة
أن تأخر
الشوارع ،إال أن املصادر األمنية تشري إىل ّ
اجليش يف احلسم سببه تدخله بادئ األمر بقوة
قليلة العدد مل تتمكن من ضبط املسلحني إال بعد
وصول التعزيزات وسرايا من فوج املغاوير.

هيام القصيفي

يتحول الدور الفرنسي املستجد يف لبنان إىل
عامل جتاذب داخلي بني واضع له يف خانة
تعزيز دور حزب اهلل،
ومرحب به ألنها املرة
ّ
االوىل اليت يتم فيها توجيه رسائل واضحة
يف شأن فساد الطبقة احلاكمة يف لغة غري
ديبلوماسية ،ومتجاوب معه «على القطعة»
وحبذر ،يف انتظار جالء املوقف االمريكي من
هذا التدخل.
ميكن للبعض أن ينتقد هذا احلنني الفرنسي
اىل املنطقة ،خصوصًا أنه حمليًا يتزامن مع
إعالن دولة لبنان الكبري ،لكن هذه التغطية
السياسية واالعالمية الفرنسية الواسعة
للبنان ،ال بد من التعاطي معها جبدية،
ألنها سبقت انفجار املرفأ ،رغم أنه أسهم
يف إذكاء املشاعر االنسانية واملبادرات
السياسية الفرنسية على السواء .لكن تطور
هذا الدور املستجد حيكمه اجتاهان ،لبناني
داخلي وإقليمي – متوسطي.
يف البعد االقليمي ،ميثل وضع املتوسط
ودوله والتوتر الذي بدأ يتسرب اليه،
هاجسًا فرنسيًا دائمًا .ليست املرة االوىل
اليت حتاول فيها فرنسا إجياد صيغ متوسطية
حوارية سياسية واقتصادية ،أو تضع
عينيها على هذه املنطقة انطالقًا من مصاحل
الدول االوروبية املتوسطية ،ورغبتها يف
تعزيز حضورها يف املنطقة .فلبنان اخلاضع
لتأثريات إيرانية سعودية ،فض ًال عن العامل
اإلسرائيلي ،أضيف إليه بروز مؤشرات عن
تأثريات تركية تتزامن مع تصعيد تركيا
لدورها يف املتوسط .عني أوروبا على تركيا،
اليت مل تعزز وضعيتها يف سوريا والعراق
ومل تتمكن من حتقيق طموحاتها ،فذهبت يف
اجتاه أوروبا البتزازها عرب تصعيد مع اليونان
وقربص ،وحماولة إجياد دور فاعل هلا يف
لبنان .الدور الرتكي
يستفز االوروبيني،
ّ
ّ
وإذا كانت أملانيا أو بريطانيا اللتان
صنفتا
حزب اهلل منظمة إرهابية ،غري معنيتني مباشرة
بالوضع اللبناني ،إال أنهما حريصتان على
إبعاد الدور الرتكي عن أوروبا .وهذا األمر
يتالقى مع مصلحة فرنسا يف النفاذ عرب لبنان
واملتوسط ،إىل حماولة احلد من «اهلجمة
الرتكية» املتوسطية ،واليت ال تزال خجولة
يف لبنان .يف هذه النقطة ،يربز دور إيطاليا
وفرنسا لعالقاتهما املباشرة باملتوسط،
وبالدخول اىل لبنان على مستويني خمتلفني.
وسرعة مبادرة الرئيس الفرنسي اميانويل
ماكرون ،وحتركه على خطني ،ولقاؤه حزب
اهلل ،علمًا بأن فرنسا مل تقف مع املانيا
وبريطانيا يف موقفهما املتشدد منه ،مسحت
له بتحقيق اخرتاق ،يف وقت كان وصل فيه
أداء املسؤولني اللبنانيني اىل ذروة السوء.
وهنا البعد احمللي للتحرك الفرنسي .بالنسبة
اىل أوساط لبنانية وفرنسية ،فإن العهد وحزب
اهلل كانا وصال اىل طريق مسدود يف حتقيق
خرق يف األزمة الداخلية .صحيح أن احلزب
لديه قنواته اخلاصة ،لكن مصلحته ال تقتضي
أيضًا االنهيار التام ،وال سيما مع ارتفاع
االصوات املعرتضة عليه ،وتراجع شعبية العهد
يؤمن له
غطاء مسيحيًا ،وتضعضع
ً
الذي كان ّ
احلالة السنية .جاء الدور الفرنسي ليحقق
اخرتاقًا يف هذه اجلو الذي كان يعيش حالة
تطبيع قائمة على عالقة حذرة بني الطرفني.
االخرتاق الفرنسي ،حياول اإلفادة من رغبة
احلزب يف مترير مرحلة االنتخابات االمريكية
يف أفضل ظرف ممكن ،كي يستعيد أنفاسه،
خصوصًا أن االنهيار املالي واالقتصادي
شامل وال خيص بيئة بذاتها .وهذا اجملال له
عناية خاصة يف األجندة الفرنسية ،االمر الذي
مسح ألطراف النزاع الداخلي بالتقدم يف جمال
االتفاق على حكومة جديدة .اال أن إنعاش

العهد وحزب اهلل ،يتطلب مبادرة سريعة
وحكومة أسرع ،وإال فسرتتد املبادرة على
أصحابها واملوافقني عليها .يف موازاة هذا
اخلرق ،ثبت الفرنسيون عالقتهم باالطراف
ّ
السنة على قاعدتني؛ اخلط السنيّ الرئيسي
املتمثل يف الرئيس سعد احلريري ومن يقف
معه ،مقرونة بسلسلة مالحظات
حتمله أيضًا
ّ
مسؤولية سنوات طويلة من الفساد واالنهيار
املالي ،وعلى خط حماولة كبح التمدد الرتكي
ّ
عرب أطراف
سنة آخرين ومن معارضي
احلريري ،وهي مسؤولية ستقع أيضًا على
عاتق احلريري نفسه.

الوحول اللبنانية قادرة على إغراق ماكرون ...كما
أغرقت قبله كثرياً من الوفود العربية والغربية

يف املقابل ،هناك عربة تتمثل يف تراجع دور
املوارنة ،يف احتفال مئوية لبنان الكبري،
كما الدروز الذين ّ
مثلوا حينها معهم رافعته.
لقاء رئيس اجلمهورية هو لقاء بروتوكولي،
باملعنى احلريف ،ألن التفاوض احلكومي
االساسي جرى عرب فرنسا مع طرفني هما
حزب اهلل واحلريري .ليست املرة األوىل
اليت تتبنى فيها فرنسا الئحة أمساء ،االوىل
جرت رئاسيًا مع البطريرك املاروني الراحل
مار نصر اهلل بطرس صفري ،لكنها انتهت
اىل فشل ذريع ،وأدت اىل إحباط صفري
من الفرنسيني وانكفائه ،وهو الذي مل
يضع الالئحة بعد رفض طويل إال بضغط من
باريس .اليوم جنح ماكرون يف مهمة الوسيط
بني احلريري والعهد ،لكن االسم الذي اختري
هو الذي وافق عليه حزب اهلل ،قبل أن يوافق
عليه العهد .وهو الذي حظي مبوافقة احلريري
ورؤساء احلكومات السابقني ،وكل ألسباب
خمتلفة ،قبل أن يصل اىل بعبدا .بهذا املعنى
كان دور املوارنة أقرب اىل املتفرج ،ألن
التسمية سنية واملوافقة شيعية ،يف حني أن
فرنسا اليت طاملا ُ
اتهم املوارنة بأنها «األم
احلنون» هلم ،غابوا عن املشهد املؤثر فعليًا
يف القرار .ما حياول التيار الوطين احلر اإلحياء
به ،أنه ال يزال ميلك كلمة السر ،مل يعد
مقنعًا ،خصوصًا يف ظل التلويح بالعقوبات
االمريكية .ومراكز الثقل املارونية السياسية
االخرى ،كما الكنيسة ،ال تزال متأخرة يف
اللحاق بدور مراكز الثقل االخرى وفعاليتها.
أما رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد
جنبالط الذي يتمتع بعالقة تارخيية ثابتة مع
الفرنسيني ،فقد حافظ على بعض من حرية
احلركة ،لكنه مع املوارنة ،بدوا يف مئوية
لبنان الكبري أقرب اىل الشهود منهم اىل
الالعبني االساسيني ،وقد تراجع دورهم
وتأثريهم.
كل ذلك يضع الفرنسيني ،الذين دخلوا يف
حتد سياسي واقتصادي،
مغامرة كبرية ،أمام ّ
خصوصًا يف ظل استمرار التصلب السعودي
يف انتظار جالء أوضح لالجتاه األمريكي،
علمًا بأن الوحول اللبنانية كثرية ،وقادرة
على إغراق ماكرون كما أغرقت قبله كثريًا
من الوفود العربية والغربية ،ألن االنهيار
االقتصادي واملالي حيتاج اىل أكثر من جمرد
استبدال حاكم مصرف لبنان بكل السيئات
اليت رماها يف وجه اللبنانيني ،وجتذر أساليبه
ّ
يف القطاع املصريف .والفساد
املعشش
يف مفاصل االدارة بفضل التعيينات
واحملاصصة بني القوى السياسية نفسها
اليت تؤيد ماكرون يف مكافحة الفساد ،لن
يفرمل بني يوم وآخر  ،وفرنسا غري قادرة
على حتويل هؤالء اىل قديسني بعصا سحرية.
وأي انهيار مقبل ستلقى تبعاته ،ولن تنفع
النيات احلسنة حينها يف إنقاذ صورتها أو
إنقاذ لبنان.
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بحضور عدد من النواب وأعضاء وموظفي بلدية كامربالند وابناء املنطقة

مـركز غـرانفيل يـفتتح أبـوابه للـجمهور
تم صباح يوم الثالثاء املاضي افتتاح
مركز غرانفيل املجتمعي ،الذي يعترب
أحد أكرب املراكز املجتمعية يف غرب
سيدني حيث بلغت كلفته حواىل
 25مليون دوالر.
حضر حفل االفتتاح عدد من نواب
الوالية ورئيس بلدية كامربالند
ستيف كريستو ونائب الرئيس
آدي سركيس وعضو البلدية رئيس
حزب  OLCرئيس بلدية باراماتا
سابقا لعدة دورات بول غارارد
وعضو البلدية جو رحمة وآخرون
وعدد من أبناء املنطقة.
وخالل حفل االفتتاح ألقى رئيس
البلدية السيد ستيف كريستو كلمة
جاء فيها:
يسعدني أن أقول إننا افتتحنا
رسميـًا مركز غرانفيل .وقد شهد
حفل اإلطالق ،الذي جرى هذا
األسبوع ،اجتماع موظفي البلدية
وأعضاء يف برملان الوالية ووسائل
إعالم ومجتمعنا معـًا لفتح أبواب أحد

أفضل مرافق املجتمع لدينا.
املركز هو مركز مجتمعي مبتكر يف
قلب غرانفيل ويتميز بمساحات
مجتمعية متعددة األغراض ومطبخ
تجاري وأجنحة إنتاج إبداعية ومكتبة
ومعرض فني ومقهى ومساحات
رياضية ترفيهية ومالعب.
يضم املركز  16مساحة مجتمعية
متعددة االستخدامات وقابلة للحجز
مناسـِبة لألحداث واملناسبات
واالجتماعات والتدريب ومجموعة
من الربامج والخدمات املجتمعية
والرتفيهية تستخدم لاليجار الدائم
واملؤقت وكذلك لذوي املواهب
واملهارات الفنية ومساحات لورش
العمل.
هذا أكثر من مجرد مركز مجتمعي.
إنه مساحة للمواطنني واملجتمع
األوسع من جميع مناحي الحياة
للعب والتعلم واإلرشاد واالبتكار
واإللهام.
أود أن أشكر حكومة نيو ساوث ويلز

رئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو ونائب الرئيس آدي سركيس مع عضوي البلدية بول غارارد وجو رحمة

على مساهمتها يف املركز ،فقد تم
تمويل هذا املشروع بشكل مشرتك
من قبل صندوق املجتمعات القوية
يف الوالية وبلدية مدينة كامربالند.
أود أيضـًا أن أشكر السكان

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

)DULUX (Wash&Wear
15 L : $145

جــميع
أدوات
وأنـواع
الدهان
بأسـعار ال
تنافس

ومجموعات املجتمع الذين ساعدونا
يف تصميم هذا املركز ،جنبـًا إىل
جنب مع زمالئي أعضاء البلدية جو
رحمة وبول غارارد وآدي سركيس
الذين ساعدوا يف جعل هذا املركز

حقيقة.
ملزيد من املعلومات حول مركز
غرانفيل ،قوموا بزيارة:
www.c umbe rla nd.ns w.
gov.au/granvillecentre

Bargain Warehouse
Mould Resistance
Int + Ext

)APCO (Weatherblock
20 L : $115

Int + Ext
100% Acrylic

)APCO (3 in 1
20 L : $115

Unit 4, 1350, Canterbury

طالء لربك السباحة

Rd, Punchbowl NSW 2196

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

Tel: 9759 3835

)APCO (Roof Paint
APCO (Luxe) Acrylic
100% Accrlic 20L : $175 20 L : $90
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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

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

فرع
خاص
للمحجبات
داخل
الصالون

وقت رائع لتكريم جميع اآلباء الخارقني الذين
عزيزي املقيم
يحل علينا مرة أخرى .وعلى الرغم من تشكل حمايتهم وقوتهم وحكمتهم واألهم من
عيد األب ّ
أن العديد من األسرتاليني قد يخططون لالحتفال ذلك ،حبـّهم العمود الفقري لعائالتنا.
بعيد األب بطريقة آمنة من كوفيد  ،19إال أن أشعر بأنني محظوظ للغاية ألن لدي مثل هذه
القليل منهم يعرفون عن املرأة التي كانت وراء الرابطة الرائعة مع والدي ،وأريد لكل طفل يف
حملة استمرت  26عامـًا لالحتفال بهذا اليوم .كانرتبري بانكستاون ما أريده بالضبط لنفسي

كانت سونورا سمارت دود (  Sonora Smartوما يتضمن فوائد وجود نماذج إيجابية يحتذى
 )Doddتبلغ من العمر  16عامـًا فقط عندما بها من الذكور يف حياتهم.
ت��رم��ـّ��ل وال��ده��ا وت��ـُ��رك لرتبية ستة أطفال ال توجد طريقتان حيال ذلك  -كانت األشهر
بمفرده .وبإلهام ،قامت بإعداد التماس بمناسبة القليلة املاضية صعبة .بالنسبة للكثريين منا،
عيد األب األول ،وجادلت بضرورة االحتفال بعيد شمل ذلك إلغاء خطط قضاء الوقت مع العائلة
ميالد والدها يف أوائل حزيران /يونيو.
أو األصدقاء .البعض منا لم نر آباءنا وأجدادنا
وعلى ال��رغ��م م��ن أن العريضة حصلت على منذ وقت طويل.
توقيعني فقط ،إال أن دود أقنعت العديد من إذا كنت غري ق��ادر على أن تكون مع وال��دك
مجتمعات الكنيسة املحلية باملشاركة .واالحتفال ،شخصيـًا ،آمل أنه ال يزال بإمكانك إيجاد لحظة
الذي أقيم يف سبوكان بواشنطن عام  ،1910للتواصل ،وألول��ئ��ك ال��ذي��ن ل��م ي��ع��ودوا معنا
أطلق مهمة دود مدى الحياة للرتويج لعيد األب ،ستعيش ذكرياتهم إىل األبد يف قلوبنا.
اً
احتفال وطنيـًـا عيد أب سعيد.
ا ل��ذي جعله الرئيس نيكسون
Yours sincerely
دائمـًا يف عام .1972
Clr Khal Asfour
يصادف هذا األحد عيد األب يف أسرتاليا ،وهو
MAYOR

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

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

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

All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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مـنوعات

تلقى  30رصاصة بأمر من زوجته «الزجية املرفوضة» صمدت لعقود ..قتل زوجته بدم بارد ..و»رسائل
تعرف إىل أقدم زوجني يف العامل
كورونا» فضحت اجلرمية
الربملانية

فلور ديليس دي سوزا املتهمة بتصفية زوجها

اتهمت الشرطة الربازيلية الربملانية فلورديليس دي سوزا ،عضوة
الكونغرس الربازيلي بإصدار أمر بتصفية زوجها ،القس أندرسون
دو كارمو ،الذي تلقى أكثر من  30رصاصة يف منزهلما يف يونيو
.2019
وقالت شرطة والية ريو دي جانريو إنه مت توجيه االتهام ألحد عشر
شخصا فيما يتعلق باجلرمية.
وقال احلزب الدميقراطي االجتماعي الربازيلي ،الذي تنتمي له
ُ
ستعلق على الفور ،ومع تقدم
الربملانية ،يف بيان إن عضويتها
اإلجراءات ُ
ستفصل من احلزب.
وأوضحت الشرطة أن دافع دي سوزا كان «صراعا على السلطة
وحتررها ماليا».
ومل يصدر حاليا أمر بالقبض على دي سوزا على أساس أنها تتمتع
بـ»حصانة برملانية» باعتبارها نائبة احتادية منتخبة.
وأوضحت الشرطة أنه مت إرسال نسخة من التحقيق مرفق به
دليل االتهامات للمجلس األدنى للكونغرس .وأفاد البيان أنه
ميكن جتريدها من صفتها الربملانية مما يسمح مبتابعة اإلجراءات
اجلنائية.
وكانت دي سوزا قد قالت يف شهادتها للشرطة عقب احلادث إن
زوجها ُقتل يف حادث سطو.

بيع «أغلى خروف بالعامل»
مببلغ من  6أرقام ..فكم كان
الثمن؟

للحيوانات يف اسكتلندا مؤخرا ،خروفا يبلغ من العمر  6أشهر ،مببلغ
«يتكون من  6أرقام» ،األمر الذي جيعله أغلى خروف يف العامل مت
بيعه حتى اآلن.
وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الربيطانية ،أن اخلروف بيع اخلميس
مببلغ  367ألفا و 500جنيه إسرتليين ،وذلك يف مزاد مبدينة النارك
وسط اسكتلندا.
وكان أعلى سعر قد بيع فيه خروف من الساللة نفسها هو  231ألف
جنيه إسرتليين ،وحدث ذلك يف عام .2009
واشرتى اخلروف اجلديد  3مزارعني اسكتلنديني ،وفق تقارير
صحفية حملية.
وبدأت املزاودة على اخلروف مببلغ  10آالف جنيه إسرتليين ،وقال
أحد املشرتين ،ويدعى جيف أيكن ،لـ»سكاي نيوز» ،إن «الكثري من
مربي املاشية كانوا يراقبون اخلروف ،ألنه حيوان مميز».
وأضاف« :كنت على يقني أنه سيباع مببلغ كبري ،لكنين مل أكن
أتوقع أن يصل سعره إىل أكثر من  367ألف جنيه إسرتليين .إنه
حيوان رائع .إنه محل ضخم ذو شخصية رائعة ،وعلى األرجح أنه
نسله سيكون رائعا».
وأوضح أيكن أن ما جعل اخلروف يستحق هذا الثمن «رأسه ولون
شعره واللون حول عينيه وساقيه» ،مضيفا أنه «كان مثاليا بكل
املقاييس».
وأشار إىل احليوان ،البالغ من العمر  6أشهر ،سوف يبدأ قريبا
رحلته بني قطعان أخرى من أجل التزاوج مع النعاج اليت ميتلكها
املزارعون.
قال املزارع أيكن« :آمل أن يعيش لفرتة طويلة ،وطاملا أنه يتمتع
بصحة جيدة سنستمر يف استخدامه من أجل التكاثر» ،معربا عن أمله
يف أن يتم اسرتداد جزء من سعره حبلول العام املقبل.
وعادة ما يباع هذا النوع من اخلراف مببالغ مكونة من  5أرقام ،لكن
احليوان اجلديد كسر هذا احلاجز ليباع مببلغ من  6أرقام ،ليحطم
بذلك رقما قياسيا.
وتنحدر ساللة هذه اخلراف من جزيرة تيكسل ،وهي إحدى اجلزر
الشمالية الغربية قبالة هولندا.

والدرامينا وخوليو تزوجا يف  7فرباير 1941

دخل خوليو مورا ( 110أعوام) وزوجته والدرامينا كوينتريوس
( 104أعوام) ،وكالهما من اإلكوادور ،موسوعة «غينيس» لألرقام
القياسية مؤخرا ،باعتبارهما أكرب زوجني سنا على قيد احلياة.
ويقرتب جمموع سنوات عمر الزوجني من  215عاما ،وقد حصال على
شهادة «غينيس» يف منتصف أغسطس اجلاري ،كأكرب زوجني
معمرين حتى اآلن ،وفقما ذكرت صحيفة «غارديان» الربيطانية.
وابتعد مورا عن والديه ليتزوج سرا من كوينتريوس ،اليت كان
أهلها أيضا يرفضون الزجية ،وقد مت عقد قرانهما يف  7فرباير
.1941
لكنهما ال يزاالن يقضيان حياتهما معا بعد مرور  79عاما من
زواجهما ،وكالهما يتمتع بصحة جيدة ،وال يفتقدان هذه األيام
سوى االجتماع باألسرة الكبرية ،بسبب تفشي فريوس كورونا الذي
حد من الزيارات.
ُولد مورا يف  10مارس  ،1910فيما ولدت كوينتريوس يف 16
أكتوبر  ،1915وتزوجا يف أول كنيسة بناها اإلسبان يف كيتو
عاصمة اإلكوادور ،ويعيش املعلمان املتقاعدان يف املدينة ذاتها
حتى اآلن.
ولدى مورا وكوينتريوس  5أبناء و 11حفيدا ،وقالت ابنتهما
سيسيليا إن والداها «يتمتعان بالرشاقة والنشاط ،وكانا يف
السابق أكثر حركة ،لكن مع جائحة كورونا أصبحا أكثر حزنا مع قلة
الزيارات وتقلص التجمعات العائلية الكبرية».
وأضافت سيسيليا« :منذ مارس املاضي مل جتتمع العائلة كما كنا
والدي حباجة إىل التواصل العائلي،
جنتمع يف السابق ،أعرف أن
ّ
لكن هذا أصبح صعبا هذه األيام».
وأوضحت سيسيليا أن والدها يستمتع مبشاهدة التلفاز وشرب
احلليب ،أما والدتها فهمي مغرمة باحللويات وحتب قراءة الصحف
كل صباح.

وفاة «أكرب معمر بالعامل» يف
بوليفيا

تويف يف بوليفيا ،الثالثاء ،رجل من السكان األصليني يف قريته
قرب حبرية تيتيكاكا ،حيث قال ابنه الوحيد الباقي على قيد احلياة،
إنه كان «أكرب معمر يف العامل».
وزعم سيسيليو ،أن والده كارميلو فلوريس ،تويف عن  123عاما،
وتظهر أوراق اهلوية اليت كانت حبوزته أنه ولد يف  16يوليو
.1890
ويف مقابلة مع رويرتز العام املاضي ،أرجع فلوريس عمره املديد
إىل تناول بذور الكينوا ،وفطريات تنمو على ضفاف النهر ،ومضغ
أوراق الكوكا بصفة مستمرة.
وعاش فلوريس يف كوخ يف فراسكويا ،وهي قرية على ارتفاع
 4000مرت يف جبال األنديز شرقي الباز.
وقال إنه شارك يف حرب تشاكو ،اليت دارت رحاها بني بوليفيا
وباراغواي يف الفرتة من  1932إىل  ،1935وكان يصطاد الظربان
ليأكلها.
وحبسب موسوعة غينيس لألرقام القياسية ،فإن لقب أقدم معمر
على األرض ،يعود رمسيا إىل الفرنسية جيان كالمنت ،اليت توفيت
يف  1997عن  122عاما.
وحتى يوم االثنني املاضي ،كان أكرب معمر يف العام هو ألكسندر
أميش الذي تويف يف نيويورك عن  111عاما ،وفق ما أعلنت منظمة
كتاب غينيس لألرقام القياسية.
أما أكرب سيدة يف العامل فهي اليابانية ميساو اوكاوا البالغة 116
عاما ،وفقا لغينيس.

بعد ارتكابه جرمية مروعة ثم حماولته استغالل االضطراب احمليط
بفريوس كورونا املستجد للهروب من العقاب ،وجهت السلطات
يف والية نيو مكسيكو األمريكية ،االتهامات لزوج عمره  43عاما
بقتل زوجته اليت اختفت الشهر املاضي.
وكشفت السلطات أن املتهم ديفيد أنتوني ،من فلوريدا ،حاول
اإلفالت من اجلرمية املروعة عن طريق إرسال رسائل نصية من
هاتف زوجته ،تزعم أنه قد ثبت إصابتها بالفريوس الفتاك.
ووجهت ألنتوني اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية ،واالختطاف
فيما يتعلق باختفاء زوجته غريتشني أنتوني.
وحبسب ما أورد موقع «إن بي سي نيوز» ،فقد شوهدت الزوجة
املنفصلة عن زوجها ،والبالغة من العمر  51عاما ،آخر مرة يف 20
مارس ،ويعتقد أنها ُقتلت يف اليوم التالي ،وفقا إلدارة شرطة
«جوبيرت».
وحسب حتقيقات الشرطة املتعلقة بالقبض على أنتوني ،فقد أخربت
شاهدة السلطات أنها تلقت «رسالة نصية مشبوهة» يف  25مارس
من هاتف غريتشني ،ختربها أنها أصيبت مبرض «كوفيد  ،»19وأنها
حمتجزة من قبل مراكز السيطرة على األمراض والوقاية بعد اخلروج
من مركز «جوبيرت» الطيب.
الشاهدة نفسها أخربت السلطات أيضا أن الزوجني ارتبطا قبل
سنوات ،لكنهما شرعا يف إجراءات االنفصال مؤخرا بعد تقدميهما
طلبا للطالق يف  28فرباير.
وذكرت رسالة أخرى ،أرسلت إىل شاهد آخر من هاتف القتيلة،
أنه مت وضع غريتشني على «جهاز تنفس» صناعي يف مستشفى
«بامل ويست».
كما تكرر إرسال تلك الرسائل لعدد كبري من معارف القتيلة.
لكن الشرطة قالت إنه مل يتبني أن كشفت سجالت أي مستشفى
أو شركة تأمني عن إصابة مريضة حتمل اسم غريتشني أنتوني
بفريوس كورونا ،أو تلقيها العالج يف أي مكان ،علما بأن القتيلة
ظهرت آلخر مرة يف مكان عملها يف  20مارس ،وبدت بصحة جيدة
ومعنويات مرتفعة.
وحبسب بيان للشرطة فقد تبني «مع تقدم إجراءات التحقيق ومجع
املزيد من األدلة» ،أن ديفيد أنتوني مسؤول عن واقعة القتل اليت
ثبت حدوثها يف  21مارس.
وقال جريان القتيلة للمحققني إنهم مسعوا صراخ امرأة من داخل
منزهلا يوم  21مارس ،بينما ذكرت إحدى الشهود أنها مسعت
صرخة ،قائلة« :ال .هذا مؤمل».
وروى اجلريان أيضا رؤية شاحنة سوداء ،تشبه إىل حد كبري اخلاصة
باملشتبه فيه ،بالقرب من املنزل ذاته.
وقالت الشرطة إنها عثرت داخل منزل الضحية على بقع مبيضات
على أرضية املرآب ،وعلى خرقة وزجاجات من مواد التنظيف يف
املطبخ ،ومناشف عليها بقع دموية يف الغسالة.

استغلوا «خطأ غبيا» ..وسرقوا  10ماليني دوالر
يف واقعة صادمة ،ومثرية للدهشة ،نفذ لصوص عملية سطو مسلح
ضخمة مبدينة ليون ،جنوب شرقي فرنسا ،واستولوا على  9ماليني
يورو ( 10.72مليون دوالر) من سيارة أمنية مصفحة.
ويعتقد أن هذه السرقة األكرب من نوعها يف فرنسا ،منذ جنح اللص
ُ
الشهري توني موسولني يف سرقة  11.6مليون يورو عام  ،2009مت
ً
الحقا.
اسرتداد معظمها
وحسب صحيفة «غارديان» تعرضت السيارة املصفحة للهجوم حوالي
الساعة التاسعة صباح اجلمعة ،عند خروجها من فرع «بنك فرنسا»
يف ليون.
وقال ممثلو االدعاء إن اهلجوم على السيارة ،التابعة لشركة «لوميس»
األمنية ،مل يؤد إىل إصابات« ،لكن اخلسائر تصل إىل  9ماليني
يورو».
واضافوا أن «اجلناة متكنوا من الفرار فورا بعد ارتكاب اجلرمية».
وذكرت تقارير حملية أن شاحنتني اعرتضتا طريق السيارة املدرعة،
واحدة يف املقدمة واألخرى خلفها ،وهدد اللصوص السائق ،واستولوا
على النقود ،ثم هربوا يف سيارتني عثر عليهما حمرتقتني الحقا.
وقال ميشيل تريش ،الرئيس التنفيذي لشركة لوميس «كان هجوما
جريئا وقع وسط املدينة متاما».
وأضاف« :أهم شيء أن احلراس مل يصابوا بأذى».
بينما قال قادر بنجوش ،النقابي العمالي يف «لوميس» ،إن احلراس
ً
مضيفا أنهم
الثالثة ،وهم رجالن وامرأة ،تعرضوا إىل صدمة شديدة،
سيعرضون على طبيب نفسي ،االثنني املقبل.
وحبسب عنصرين من فريق األمن الذي تعرضت سيارته للهجوم،
فقد حدثت سابقا «مشكالت متكررة» يف نظام إقفال العربات األمنية
املصفحة.
وأضاف الزميالن ،اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما ،أنه بينما من
املفرتض أن يتم تغيري رمز احلماية لكل عملية تشغيل ،فإن السيارة
اليت تعرضت للهجوم كان لديها «رمز دائم» ،مما ساعد املسلحني،
ووفر الوقت هلم إلمتام اجلرمية سريعا.
وفتح حتقيق عاجل من قبل الشرطة واملتخصصني اإلقليميني.
وحسب «غارديان» مل تكن هذه السرقة األوىل يف تاريخ الشركة
السويدية «لوميس» ،إذ سبق أن تعرضت سياراتها هلجمات مماثلة.
ففي مايو  ، 2017متت سرقة ما قيمته  35مليون يورو من النقود
واملاس وسبائك الذهب من عربة مصفحة يف سويسرا.
ويف ديسمرب  ،2016سرق لصوص  70كيلوغرامًا من «غبار الذهب»
بقيمة  2.5مليون يورو ،من نفس الشركة بالقرب من ليون.
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كـتابات

من تابوتها

قطعوك عن شريان روحي
بعدما

قرنفل

حصدوا

املسموع
ِ
وتناولوا
موامسًا

منك

صوتك
العراء

املمنوع
لتخومهم يف هاجس
ِ
قالوا ارتدي صبار عصٍر
ٍ
بائد

من

سطوة

واملخلوع
ِ
مزاجك
طعنوا
وأسرفوا

املوروث
باخلتان

بقناعهم وهروبهم لتجوعي
؟

أرأيتهم

كانوا

ساللة

طحلب
ٍ
أفيون وآل رجوع
من آل
ٍ
عواء
كانوا
أمسعتهم؟
ً
ْ
صارخًا
ٍ
مرفوع
بأسود
دمغ الصباح
ِ
نامي إذًا ..فالليل يفرك
جفنه

املوجوع
برحى اجلمال السالف
ِ
لونت
الروح املضيئة ّ
ومعابد ّ

ٍ
ودموع
حبسرة
شجر الطقوس
ِ
يّ
املغن صوته
نامي فقد بلع

مقموع
فائض
مما به من
ٍ
ِ
وعاء مفردًا
هو مل يكن إال
ً
مل ّ
اجملموع
يتسع جملازه
ِ

كم دورة
قطرها

الطاحون يكرب

وصدوع
مجاجم
حتت امتداد
ٍ
ِ
أجل يلملم وقته
نامي إىل ٍ

تكاسل وركوع ِ
عن مهمالت
ٍ
محمد عامر األحمد  -سورية

األقساط على حاهلا
تتمة املنشور على الصفحة 7
احلدود من خالل إعطاء حسومات ومساعدات كانت
كافية إلقفال السنة املاضية وبدء سنة جديدة أكثر
أمانًا ،بدليل أن الشكاوى كانت أقل من املتوقع».
وحول اتهام االحتاد بعرقلة تشكيل اجملالس التحكيمية
عرب رفضه تسمية مندوبيه ،نفى مساحة ذلك «نفيًا
قاطعًا» ،مشريًا إىل «أننا اجلهة األكثر تضررًا من
تعطيل اجملالس ،واألمر له عالقة بالروتني واإلدارة
احلكومية اليت ال تبادر إىل توقيع املرسوم ،ويا ليتهم
يقولون لنا ما هي القطبة املخفية يف املرسوم».
ما ينتظره االحتاد ،حبسب مساحة ،هو اإلسراع يف إقرار
مشروع القانون املرفوع من احلكومة املتعلق باملساعدة
الرتبوية للقطاعني الرمسي واخلاص يف أقرب فرصة
ممكنة ،والذي ينص على حتويل  500مليار لرية،
يسهل
وتوزيعها على املستحقني من أولياء األمور ،ما
ّ
إنهاء العام الدراسي املاضي والتحضري لعام جديد.
يف اللحظة األخرية ،اعتذر حاكم مصرف لبنان ،رياض
سالمة ،عن عدم لقاء ممثلي مجعية أهالي الطالب
ّ
مكلفًا مستشاره القانوني بيار
اللبنانيني يف اخلارج،
كنعان بعقد اللقاء .مل يسمع احلاكم ما جاء أهالي الطالب
ألجله ،موك ًال املهمة لغريه النشغاله بالوضع السياسي.
أصر ممثلو اجلمعية على سرد معاناة الطالب
مع ذلك،
ّ
يف اخلارج إليصال الرسالة كاملة إىل سالمة .عضو
اجلمعية ،شكري محادة ،قال إن اللقاء كان مناسبة
لعرض «الواقع كما هو ،وخصوصًا أوضاع الطالب يف
أوروبا الشرقية» ،مطالبًا بتحرك مصرف لبنان على خط
إنقاذ العام الدراسي من خالل إصدار تعميم .لكن،
و»رغم تفهم األمر» ،إال أن الرد مل يكن على قدر
انتظار األهالي ،إذ لفت املستشار القانوني للحاكم اىل
أن «مصرف لبنان ال يستطيع القيام بهذه املهمة ألنه
ليس هناك احتياط كاف لتغطية تلك املصاريف».
مع ذلك ،مل خيرج اجملتمعون من اللقاء من دون انتزاع
وعد من مصرف لبنان بـ»دعم اقرتاح قانون الدوالر
الطالبي املعجل املكرر املقدم إىل جملس النواب» ،على
ما يقول عضو اجلمعية ،سامي محية .ومن املفرتض أن
يرتجم هذا الوعد بـ»إلزام املصارف بتسهيل إرسال
التحويالت إىل الطالب يف اخلارج على أساس سعر
أقر اجمللس النيابي
الصرف الرمسي  1515يف حال ّ
مشروع القانون».
الكرة ،اليوم ،يف ملعب اجمللس النيابي إذًا .فإما أن
يقر القانون ويصبح لزامًا على مصرف لبنان تنفيذ
وعده ،وإما سيفوت العام الدراسي على الطالب .أمام
هذين االحتمالني ،يقف األهالي ومل يعد اجملال مفتوحًا
لسيناريو ثالث.
ّ
حذر التيار النقابي املستقل السلطة السياسية من
املساس حبقوق املعلمني املتقاعدين من خالل مترير
مشاريع قوانني تتبنى إمالءات صندوق النقد الدولي
(مقررات باريس  3وسيدر  ،)1ومنها اقرتاح قانون
تعديل شروط التقاعد من التعليم اخلاص الذي تقدمت
به رئيسة جلنة الرتبية النيابية بهية احلريري.
أن «منت االقرتاح ينطوي
ورأى التيار ،يف بيانّ ،
على إجيابيات قليلة وسلبيات كثرية .فاإلجيابية تكمن
يف إعطاء املعلم احلق باحلصول على تعويض صرف
بعد  20سنة خدمة ،وحقه بالتقاعد بعد  25سنة عمل.
أما السلبيات فتتمثل يف االعتداء على املكتسبات
التارخيية ،ومنها :خفض قيمة املعاش التقاعدي من
 85%إىل  65%من الراتب األخري عند استحقاق  25سنة
خدمة ،علمًا بأن التضخم خفض القيمة الشرائية للراتب
بنسبة كبرية؛ جتاهل حق األساتذة بالدرجات الست؛
إلغاء احلق باحلصول على  3أشهر عن كل سنة بعد
 30سنة عمل؛ واحتساب تعويض الصرف بعد إلغاء
حق البنت العزباء أو املطلقة أو األرملة اليت ال تعمل
باالستفادة من راتب تقاعد والدها أو والدتها عند
الوفاة إذا كانت معوقة».
التيار انتقد ما جاء يف األسباب املوجبة لالقرتاح
جلهة االدعاء بأن أزمة صندوق التعويضات تعود
إىل رواتب قدامى املعلمني املرتفعة ،بينما «سببها
عدم التزام املدارس اخلاصة بدفع املتوجبات املرتتبة
عليها لسنوات عدة ،مع أنها تسلب املستحقات اليت
تستوفيها من األساتذة واملشروع يتغاضى عن هذه
«حيرض
السرقة املوصوفة» .كذلك ،فإن االقرتاح
ّ
على طرد قدامى املعلمني حبجج واهية غري تربوية
كضخ دم جديد والتذرع بعجزهم عن التأقلم مع التطور
التكنولوجي ،ويبدي حرصه على املدارس واستمراريتها
على حساب معيشة األساتذة وكراماتهم».
وأشار التيار إىل أن ما ّ
حيضر للتعليم اخلاص هو مقدمة
لتطبيقه على القطاع العام ،داعيًا روابط املتقاعدبن
إىل منع مترير هذه املشاريع ،ومتوعدًا هيئة التنسيق
بأن «احلساب ٍ
آت».
النقابية ّ

احلق حيررنا والباطل يدمرنا
ان مل حيررنا احلق فان الباطل سيدمرنا مجيعًا..
حان الوقت أن يصحو كل لبناني من غيبوبته
ويعود إىل ضمريه الصاحل لريى بعض السيئات
اليت حتدث وتفاجئ اجلميع بالويالت والضربات
املوجعة واملؤسفة ..جيب أال ّ
يغض أحد النظر
بتاتًا عن بعض املخططات اجلهنمية اليت ُرسمِ ت
خريطتها يف وطن ليس لديه موارد حيوية وال
ارض صناعية وال ارض زراعية وال مواد خام،
وذلك الستغالل ضعفه وعدده السكاني ..لقد
اصبح وطننا مركزا لبعض العصابات اخلارجية
والداخلية ..هلذا فال عجب ان تتدهور االمور بهذا
الشكل املخجل حيث ال أحد يعلم ما هو مصري
كل لبناني شريف ..من هنا فإنه جيب على كل
وطين أن يتحمل مسؤولية االمان ويتجند لردع
اعمال الشغب وتدارك الوضع قبل ان يستفحل
ويضاعف املشاكل واخلراب.
إنه من احملتمل أن يؤخذ القرار بهذا اخلصوص
حا ً
ال وسريعًا ،وايضًا جيب بأن نأخذ مجيع االمور
اليت تدور يف املنطقة من حروب هنا وهناك
وقتل وتهديد وانقسام وتفرقة حزبية ودينية
نكمل احلياة واأليام
وعرقية ،ألننا ال نستطيع بأن ّ
والسنني بهذه الطريقة وهذا الروتني القذر،
وحنن حتت رمحة اخلوف من اجملهول واجملبول
بدماء الناس من أجل تنفيذ عدة أجندات عربية
وغربية واقليمية وايضا داخلية.
أسئلة ال بد من طرحها :هل الشعب اللبناني
أصبح العدو االول يف املنطقة؟ هل اللبناني
فرض عليه بأن يدفع مثن مجيع الصراعات العربية
وااليرانية واالقليمية من دمه وماله وأرضه؟ ال
نعرف كم هو عدد االعداء لنا ومن هو العدو
االول الذي خيطط لزوال لبنان عن خريطة العامل
ألن
ومن هم االعداء من الداخل او من اخلارجّ ،
اجلميع دفعوا الثمن من حروب الكبار وبعض
االذالء املرتزقة الصغار على ارض أصغر وطن
يف احمليط العربي يف مساحته وأكرب وطن عربي
يف طموح أبنائه ..وطن ال حدود له وكان مرجعا
ومؤسسا للحضارة والعلوم واحلروف األجبدية
والقانون واهلندسة ..وطن من املفروض أن
يكون علما مرفوعا لالبداع بني الدول العربية
والعامل بأسره.
من واجيب الوطين ومن املفروض بان اتكلم
واكتب بهذه الطريقة وهو ان على مجيع االمة
العربية ان ترفع رأسها عاليًا بالشعب اللبناني
وبلبنان وخاصة لناحية النهضة االبداعية اليت
حققها هذا الشعب ماضيًا وحاضرًا ،ومل حتققه
اي دولة عربية ال ماضيا وال حاضرا ولن حتققه
مستقبال ..فلماذا هذا احلقد اهلتلري النازي
واجلحيم النريوني االمحق؟ ومن هو احلاقد األكرب
الذي برهن عن حقده وقذارته وإجرامه وعقيدته
لكي يفعل وحيرق ويهدم مدينة بشعبها وبيوتها؟
انه مسلسل روتيين تفعله الشياطني االشرار لدمار
من يعبد اهلل وميشي قدمًا يف الطريق املستقيم
طريق االنبياء االبرار املرسلني من اهلل من اجلنا
مجيعًا ..احلقيقة اجلارحة ،ان ما حيدث على ارض
الواقع هو أن الشعب اللبناني مل يعد يثق بأحد
ال من قريب او بعيد ألن الوطن قد أصبح أرضا
ّ
ومسخرة للغريب يسرح وميرح ويقتل
مستعمرة
ويهدم ويسيب أبناءه ليأخذ بيتهم وعرضهم
وارضهم وماهلم ،وال حياة ملن تنادي ،فأين
الدولة وزعماء املوت واين أصبحوا مع حسابتهم
الفاشلة؟ وهل اصبح كل واحد منهم مثل اخوان
يوسف من الباعة احملرتفني؟
حنن ال نريد أن نتكلم عن املاضي احلزين
والغزوات العربية واالجنبية وايام احلكم العثماني
وحل بالشعب اللبناني من جماعة وقتل
وما حصل ّ
يد العثمانيني وجيوشهم
وتنكيل واجرام على ّ
املتوحشة واهلمجيه ..منذ اكثر من الفني عام
ولبنان يتخبط بدماء أبنائه وامسحوا لي بأن اقول
للعامل امجع من أنتم لكي تقتلوا شعبا كانت له
أكرب حضارة يف تاريخ العامل وباألخص يف العامل
العربي واالقليمي ،واليوم الشعب اللبناني حيقق
أكرب اكتشافات طبية وصناعية وعمرانية يف بالد
االغرتاب لكي يرفع اسم لبنان والعرب عاليًا،
فهل كل هذه االمور مل تؤخذ بعني االعتبار وال
يكون هلا اي مثن غري جزاء املوت والدمار؟!

اليوم من هو الفاتح اجلديد لكي يكرر الغزوات
الشيطانية على لبنان وأهله؟ فالذي نراه هو انه
يوجد هناك أكثر من فاتح واحد ينفذ مسلسل
املوت واالرهاب والتفجري والتهجري ..أال حيق لنا
أن نكون مستقلني حتت علم واحد وشعار واحد؟
فلماذا علينا ان نكون حتت أعالم ال حتصى
تعد داخل الوطن؟ أين اصبح املواطنون
وال ّ
اللبنانيون؟ هل اجلميع ختاذل القادة والزعماء
وباعوا الوطن لترتاكم امواهلم يف بنوك سويسرا
واوروبا وليموت عامة الشعب اللبناني من الفقر
واجلوع؟
لألسف لقد أصبح هذا الوطن اشالء مبعثرة
حيرك أدواته
جراء احلروب عليه من اخلارج الذي ّ
وأزالمه يف الداخل لشنها خدمة ألهدافه ومصاحله
وأجنداته..
لقد أصبح هذا الوطن حلبة صراع واتون نار وممرا
للفاحتني ومغارة للصوص وأوكارا للمجرمني
وباعة محام وجتار املوت.
ان ما دفعه الوطن واملواطن يف لبنان مل تدفعه
اي دولة عربية ال سابقا وال حاضرا ..مخسون
ابتداء من تاريخ
عاما وعجلة املوت مل تتوقف
ً
نشوب احلرب على لبنان يف بريوت سنة ١٩٧٥
(اليت مسيت زورا باحلرب األهلية) وحرق املطار
يف ذلك احلني وحرق طريان الشرق االوسط
وحرق املرفأ واملباني وهدم البنية التحتية ..أكثر
من مرة حتولت مدينة بريوت اىل مدينة لالشباح
ينج منها اال
ومقربة مجاعية لسكانها وحرائق مل ُ
القليل من البشر واحلجر واملباني النصف مهدومة
والشوارع واحملالت والسيارات احملروقة واملفخخة
وبقايا االسلحة احملرتقة ومجاجم االموات تشهد
على املأساة الالانسانية الكربى اليت مل يشهد
أي بلد مثيال هلا.
فمن االن وصاعدًا ال تعتبوا على الشعب اللبناني
اذا ختلى عن هويته العربية او غري العربية وهاجر
إىل خارج الوطن ّ
عل مستقبله ومصريه يكونان
أفضل بكثري مما هما عليه يف الوطن واملنطقة
العربية ألننا مل حنافظ على ارض اآلباء االجداد
أرض االنبياء واملرسلني أرض املعجزات ومسقط
الوحي املبارك والكتب السماوية.
يعز علينا ان نتخلى عن هذه االرض العظيمة
ّ
من اجل بعض التيارات اخلارجية كما يصعب
علينا ،بسبب تكالب األبعدين واألقربني ضدنا،
أن حنافظ على أرضنا املقدسة اليت ولدنا فيها
أرض األنبياء والرسل االتقياء ..أرض التقوى
واإلميان والتسامح واحملبة والعطاء والقداسة .
أين حنن من التعاليم اليت أبهرت العامل منذ
غابر االزمنة واجتاحته دينيًا وثقافيا وعلميًا
واجتماعيًا؟ هل ختلينا عن مجيع هذه التعاليم
السماوية والثقافية واصبحنا بعيدين عن بعضنا
ننفذ امورا شريرة معاكسة لتعاليم اهلل.
نضيع الوقت املال واألبناء من أجل
ملاذا
ّ
خرافات وهرطقات مستحيلة من صنع االنسان،
ومن املمكن بأن تأخذنا إىل جهنم النار والكربيت
وبهذا خنسر امياننا ووجودنا الثقايف والعلمي يف
جمتمع كثرت فيه ميليشات رجعية متعجرفة
ومتناحرة مما يفرض على الناس ان يبقوا يف
عزلة حزبية بعيدين عن العمل املشرتك والنهوض
والرقي والسري اىل االمام.
ملاذا نبقى متمسكني بشعارات احلروب السخيفة
والتطرف االعمى بعيدين عن االزدهار والتقدم
والرجاء وعن بعضنا البعض يف ظلمة الشر
الرهيب ومستنقع التخلف والغباء إىل االبد.
حان الوقت لنعرف صاحلنا وندرك مصلحتنا ونبين
وطنا يفخر بنا وله ننتمي واياه نقدس دون سائر
بالد العامل.

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي واجتماعي  -سدني اوسرتاليا
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تـتمات

التأليف يف «غرفة التباين»...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
يرى عون ان تكون من  24وزيرا حتى ال حيمل اي وزير حقيبتني
ويتفرغ لوزارته ولعملية االصالحات املرتقبة على كل الصعد ،مع
استبعاد ان ينخفض العدد اىل  22وزيرا حتى ال حيصل خلل يف
التوزيع الطائفي ،وسيبقى الباب مفتوحًا للتشاور لتوافق على
العدد على ان يعود اديب اىل لقاء عون بعد وضع تصوره االولي
لشكل احلكومة.
وقال اديب بعد لقاء عون :وضعته يف أجواء االستشارات النيابية
اليت اجريتها يوم امس (اخلميس) مع النواب والكتل النيابية،
وملست من اجلميع التعاون والرغبة يف تسريع تشكيل احلكومة
العتيدة من اجل مواجهة التحديات الداهمة ،وخاصة تداعيات انفجار
مرفأ بريوت ،والبدء بتنفيذ اإلصالحات املالية واالقتصادية.
ومل يتطرق البحث بعد اىل موضوع املداورة يف توزيع احلقائب على
الطوائف ،ال سيما جلهة بقاء وزارة املالية مع وزير شيعي لضمان
ميثاقية توقيع املراسيم والقوانني ،مع ان مصادر قصر بعبدا تشري
اىل ان هذا االمر مل يوضع بعد قيد البحث الفعلي ،وقالت :ان الكالم
عن ميثاقية التوقيع على املراسيم خمالف للمادة  95من الدستور
اليت تقول «تؤلف احلكومة مناصفة بني املسلمني واملسيحيني اىل
حني الغاء الطائفية السياسية ،اما الوزارات السيادية وتوزيعها
بني الطوائف وميثاقة املراسيم وتوقيعها من الطوائف االساسية
كلها اجتهادات ال وجود هلا يف اتفاق الطائف.
أضاف :قناعيت ورغبيت هي يف ان يتشكل فريق عمل متجانس
وحكومة اخصائيني تسعى للعمل بسرعة وبشكل فاعل من اجل وضع
هذه اإلصالحات موضع التنفيذ .واتفقت مع الرئيس على ان نبقى
على تواصل ،وان شاء اهلل نتوفق بأسرع وقت ممكن يف تشكيل
هذه احلكومة.
وسئل عما اذا كان يرغب بأن تكون احلكومة كلها من االخصائيني:
فأجاب ان اهلدف هو ان يكون هناك فريق عمل متجانس ،يعمل
بأسرع وقت ممكن لتنفيذ هذه اإلصالحات.
ويف السياق ،اوضحت مصادر مطلعة ان لقاء الرئيسني مل يتناول
امساء او حقائب امنا كان يهدف اىل اطالق املشاورات حول تأليف
احلكومة بعد استشارات جملس النواب على ان يكون االجتماع املقبل
بينهما خمصصا للتداول بتصور اولي.
وفهم ان هناك رغبة مشرتكة لألسراع بتشكيل احلكومة .وتردد
ان عدد التشكيلة مل حيسم امنا هناك اجتاه ان يكون لكل حقيبة
وزير لكي تنتج الوزارة ويفعل موضوع االصالحات ،الن االصالحات
املطروحة تطاول اكثر من وزارة ،اضف اىل ذلك هناك قوانني
حتتاج اىل مراسيم تطبيقية من االفضل واالسلم ان تكون حكومة
موسعة بني  ٢٠و ٢٤وزيرا واي حكومة من 22وزيرا قد يشوبها خلل
يف التوازن الطائفي.
ومن املرجح ان تكون احلكومة حكومة اختصاصيني بنسبة كبرية
ومسيسني بنسبة صغرية كي حتظى بثقة جملس النواب.
ولفتت املصادر اىل ان موضوع االصالحات يأتي يف طليعة املهمات
ومتابعة العناوين االساسية وال سيما التدقيق اجلنائي والكابيتال
كونرتول.
واوضحت املصادر انه من املفرتض ان هذه احلكومة مع ما متوفر
هلا من اجواء حملية واقليمية ودولية ان تقلع ،وهناك تصميم من
الرئيس الفرنسي كما من الرئيس عون ألن تكون حكومة سريعة.
واكدت املصادر ان هناك ضرورة اال تضم تركيبتها امساء مستفزة
فريق
الي
ِ
وعلم ان احلراك املدني سيتمثل ولكن على اي مستوى من غري
املعروف بعد الن ليس هناك من مسؤول واحد امنا رمبا سيكون
هناك وجوه قريبة ويف نفس التوجه هلذا اجملتمع.
لكن مصادر واسعة االطالع ،قالت ان موضوع طرح الرئيس عون
لفكرة  24وزيرًا ال أساس هلا من الصحة ،وأن الرئيس املكلف
تتبلور عنده رؤية احلكومة العتيدة ،بوجوهها اجلديدة ،غري امللوثة
بعالقات مع التيارات السياسية.
وقالت املصادر ان عدد احلكومة يرتاوح بني  14و 18وزيرًا.

شنكر

امريكيًا ،واصل مساعد وزير اخلارجية األمريكي لشؤون الشرق
األدنى ديفيد شنكر لقاءاته ،سواء مع اجملتمع املدني أو قيادة
ّ
السنة املستقلني ،الذين التقاهم على عشاء
اجليش ،أو النواب
يف بكفيا.
وقال شنكر :املساعدات األمريكية ستصل إىل الشعب اللبناني عرب
اجلمعيات وهجرة املواطنني اللبنانيني ناجتة عن الوضع االقتصادي،
وتبعات االنفجار ،ونريد مساعدة احلكومة لكن ال ميكننا القيام بذلك
ان مل تساعد احلكومة نفسها.
وغرد النائب السابق وليد جنبالط :إذا ما التقانا شنكر ،ما راح
ّ
خترب الدني.
حممد رعد قوله :ان ماكرون يتعاطى بطريقة
ونقل عن النائب
ّ
الساعي حلل املشاكل ،منوهًا مبوقفه من حزب اهلل ،الذي ميثل
شرحية واسعة من اللبنانيني يف اجمللس النيابي ،وهو جزء من
املشهد السياسي يف لبنان.

قدّاس ..واشكال

ويف حريصا ،وقع اشكال ،عندما حاول مناصرون للتيار الوطين
احلر ،إدخال صورة للرئيس عون إىل داخل الكنيسة يف حريصا،
القداس ،الذي أقامه أمني سر دولة الفاتيكان الكاردينال
خالل
ّ
بيرتو بارولني على نية ضحايا انفجار املرفأّ ،
وأكد خالله على دعم

لبنان روحيًا وماديًا ،كاشفًا عن طلب البابا فرنسيس مساعدة
لبنان.
القداس
وأدت هذه احملاولة إىل اشكال ،إذ حترك مشاركون يف
ّ
إىل منعهم ،مما اضطر اجليش اللبناني إىل التدخل ،لوقف االشكال،
واحلؤول دون تطوره.

التحقيقات

ّ
احملقق العدلي يف قضية انفجار
وعلى صعيد التحقيقات استمع
مرفأ بريوت أمس االول اخلميس إىل رئيس حكومة تصريف األعمال
حسان دياب ،يف إطار التحقيقات اجلارية لكشف مالبسات الفاجعة
وأسبابها ،وفق مصدر قضائيّ .
ومت حتى اآلن توقيف  25شخصًا
بينهم مسؤولون يف املرفأ وضباط يف القضية ،ومل يكشف شيء
عن املآخذ عليهم أو الشبهات حوهلم.
وقال املصدر القضائي إنه مت االستماع اىل دياب بصفة شاهد.
وتلقى كل من الرئيسني ميشال عون ودياب يف  20متوز رسالة
من جهاز أمن الدولة ،اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها
حول «اخلطر» الذي يشكله وجود نيرتات األمونيوم يف املرفأ.
وقال املصدر القضائي «استمع القاضي صوان إىل دياب كشاهد
لالستيضاح منه حول أمور عدة بينها تاريخ معرفته كرئيس حكومة
بوجود نيرتات األمونيوم يف املرفأ وسبب عدم إيعاز احلكومة باختاذ
تدابري إلبعاد اخلطر بعد تسلمها تقارير بهذا الصدد من األجهزة
ّ
ومت ذلك يف مقر رئاسة احلكومة يف السراي الكبري.
األمنية».
وحبسب املصدر ذاته ،استفسر صوان من دياب عن معلومات
نقلتها وسائل إعالم حملية ومفادها أنه كان يعتزم زيارة املرفأ
ّ
للتحقق من موجودات عنرب كان حيتوي كميات ضخمة من نيرتات
األمونيوم تسبب حريق بانفجارها ،لكنه ألغى الزيارة بعد تبلغه من
حيدد ،بأن املواد املوجودة «غري خطرة» ،وفق ما جاء يف
مصدر مل ّ
التقارير اإلعالمية.
وعزا دياب االنفجار إثر وقوعه اىل  2750طنًا من مادة نيرتات
األمونيوم كانت خمزنة يف العنرب رقم  12يف املرفأ منذ ست
سنوات ،من دون إجراءات وقاية كافية .وأعلن جهاز أمن الدولة
بعد االنفجار أنه «أعلم السلطات خبطورة» هذه املواد «مبوجب تقرير
مفصل» ّ
حذر فيه من حصول سرقات من العنرب نتيجة فجوة كبرية
يف «احلائط اجلنوبي».
وذكرت تقارير إعالمية عدة موثقة مبستندات رمسية أن كمية نيرتات
األمونيوم اليت انفجرت أقل بكثري من  2750طنا ،إذ تبني أن
كميات كبرية أخرجت من العنرب (سرقت على األرجح) خالل السنوات
املاضية .وكان هذا أحد األسباب اليت دفعت سلطات املرفأ اىل
إصالح الفجوة يف العنرب .وتزامن االستماع لصوان مع إعالن قيادة
اجليش اخلميس أن فوج اهلندسة التابع هلا كشف على أربعة
مستوعبات موجودة لدى اجلمارك «خارج املرفأ قرب املدخل رقم
 »9تبني أنها حتتوي على «حواىل  4أطنان و 350كلغ» من نيرتات
األمونيوم .ومل يتضح ما إذا كانت هذه جزءًا من الكمية األساسية.
ودياب هو أول مسؤول سياسي رفيع يستمع إليه احملقق العدلي
يف القضية .وبني املوقوفني املدير العام للنقل الربي والبحري عبد
احلفيظ القيسي ورئيس جملس إدارة املرفأ حسن قريطم واملدير
العام للجمارك بدري ضاهر وأربعة ضباط .ومن بينهم أيضا ثالثة
عمال سوريني كانوا تولوا قبل ساعات من االنفجار تلحيم الفجوة.
ويستمع القاضي صوان األسبوع املقبل إىل وزراء االشغال
والداخلية والعدل السابقني الذين وصلتهم حتذيرات بشأن مادة
نيرتات االومونيوم ،فضال عن رؤساء أجهزة وعدد من القضاة.

فرق االنقاذ تبحث عن مفقودين

انقاذيًا ،استأنفت فرق إنقاذ أمس االول البحث عن مفقودين
حمتملني حتت ركام مبنى دمره انفجار بريوت ،بعد رصد فريق
تشيلي متخصص مؤشرات على وجود جثة على األقل ورصد نبضات
صرح حمافظ بريوت مروان عبود .وعلى الرغم من
قلب ،وفق ما
ّ
مرور شهر على االنفجار الذي وقع يف مرفأ بريوت ،واالستحالة
املنطقية يف العثور على أحياء ،انتشر النبأ بسرعة يف لبنان وعلى
مواقع التواصل االجتماعي ،وأحيا آماال .وتفيد تقديرات رمسية أن
سبعة أشخاص ال يزالون يف عداد املفقودين منذ الفاجعة.
وقال عبود خالل ّ
تفقده أعمال البحث يف شارع مار خمايل يف بريوت
ً
ّ
لصحافيني إن فرقة إنقاذ وصلت حديثا من تشيلي ،واستدل أحد
املدربة لديها ،على رائحة .وبعد معاينة الفريق للمبنى الذي
الكالب
ّ
انهارت طوابقه العليا ،عرب جهاز مسح حراري متخصص ،تبينّ ،
وفق عبودّ ،
أنه «توجد على ما يبدو جثة أو جثتان ( ،)...ورمبا
يوجد أحياء» ،مضيفًا أن اجلهاز رصد «دقات قلب» .وتابع «نأمل
يضم يف
وحتول املبنى الذي كان
أن خيرج أحد على قيد احلياة».
ّ
ّ
طابقه األرضي حانة ،وفق سكان احلي ،اىل أكوام ركام ،ما جيعل
عمليات البحث «حساسة ودقيقة» ،وفق عبود.
وقال املالزم أول ميشال املر من فوج إطفاء مدينة بريوت لوكالة
فرانس برس «نعمل اآلن على رفع الردم لنصل اىل الشخصني
بعمق مرتين تقريبًا» ،موضحًا «حناول قدر اإلمكان معرفة ما إذا
كان هناك أحياء» .وقال عامل إنقاذ لبناني يشارك يف عمليات رفع
الركام ،إن جهاز املسح التقط « 19نفسًا يف الدقيقة الواحدة»،
أنه ّ
مشريا اىل وجود احتماالت أخرى غري احلياة ،إال ّ
أكد أن «الكلب
مدرب على اكتشاف رائحة اإلنسان فقط» .وتفاعل اللبنانيون بتأثر
ّ
شديد مع احتمال وجود أحياء.
وكتب أحد املغردين «مثة قلب ينبض ،بريوت» .ونشر رسم قلب.
وجاء يف تغريدة أخرى «أكثر من ستة ماليني نبضة تدعو يف اللحظة
ذاتها لنبض شخص واحد حتت األنقاض».

املطار

ويبدو ان مسلسل الضربات غري قابل للتوقف ،إذ كشف عن تسرب

 84ألف ليرت وقود لطائرات نتيجة انابيب مهرتئة حتت املطار.
ومساء ،أعلن وزير املال يف حكومة تصريف األعمال غازي وزني انه
ارسل أمس مشروع مرسوم إىل رئاسة جملس الوزراء يتعلق بنقل
اعتماد احتياطي املوازنة العامة إىل موازنة وزارة االشغال -املديرية
العامة للطريان املدني بقيمة  8.152.398.000لرية لبنانية ،العطائه
جمراه القانوني الالزم للقيام بأشغال البنية التحتية للمنشآت
املخصصة لتزويد الطائرات بالوقود.

18953

صحيًا ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل حاليت وفاة و 588إصابة جديدة
بفايروس كورونا خالل الـ 24ساعة املاضية ،لريتفع العدد إىل
.18953

اليونان وتركيا تتفقان...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
آليات ملنع الصدام».
إلقامة ّ
وقد جاء إعالن ستولتنربغ يف تغريدة له على «تويرت» اليوم اخلميس،
بعد إجرائه مباحثات مع قادة يونانيني وأتراك ،توافقا على إثرها
فنية إلنشاء آليات تفادي التصادم
على «الدخول يف حمادثات
ّ
وتقليل خماطر احلوادث يف شرق البحر األبيض املتوسط».
ويف سياق متصل ،قال مكتب الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان،
إن األخري «أبلغ املستشارة األملانية أجنيال مريكل اخلميس (امس
االول) ،بأن الدعم الذي قدمته بعض الدول ملوقف اليونان األناني
وغري املنصف يف شرق املتوسط ،غري مقبول».
أن اليونان أعلنت منذ أيام ،استعدادها لبدء مباحثات مع تركيا
يذكر ّ
البحرية املتنازع عليها بني البلدين الستكشاف النفط
حول املناطق
ّ
والغاز يف حبر «إجيه».
وكان إردوغان قد أشار إىل ّ
أنه «مستعد للبحث يف كافة اخلالفات
مع اليونان دون شروط».
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من اعرتاض تركيا  6طائرات من نوع
يونانية كانت آتية من جزيرة كريت.
«إف»16-
ّ
قويًا بشأن مطالب بالسيطرة
وختوض أنقرة وأثينا منذ فرتة نزاعًا
ّ
على موارد «هيدروكربونية» حمتملة يف املنطقة ،بناء على وجهات
نظر كل بلد عن مدى جرفه القاري.

وزير اخلارجية...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وأضاف البيان أن وزير اخلارجية الربيطاني ،أطلع كوشنر على
جمريات زيارته األخرية لـ»إسرائيل» ومحاسه للعودة إىل التعاون
بني القيادتني اإلسرائيلية والفلسطينية ،بصفتها «خطوة أوىل على
الطريق إىل عملية سالم جديدة».
وأشار راب إىل أن رئيس الوزراء الربيطاني ،بوريس جونسون،
والذي حضر جزءًا من االجتماع ،أبدى التزامه «حبل الدولتني عرب
التفاوض».
ويواصل كوشنر جولته الرتوجيية للتطبيع يف املنطقة ،وقد انتقل
أمس االول من البحرين إىل السعودية حيث استقبله ولي العهد
السعودي حممد بن سلمان ،وحبث اللقاء شدد ضرورة استئناف
املفاوضات بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي.
وكان كوشنر قد قال يف وقت سابق إن تطبيع العالقات بني
«إسرائيل» والسعودية «أمر حيتاج إىل وقت».
ويف مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» األمريكية وصف اتفاق
تطبيع العالقات بني تل أبيب وأبو ظيب بـ»اخلطوة التارخيية» ،مشريًا
إىل أن دو ً
ال أخرى مهتمة جدًا بهذا الشأن.
أن وفدًا إسرائيليًا رمسيًا ،يرافقه وفد أمريكي يتضمنه
يذكر ّ
مستشار الرئيس األمريكي جاريد كوشنري ،وصل اإلثنني إىل
اإلماراتية أبو ظيب بعد حنو أسبوعني فقط على اإلعالن عن
العاصمة
ّ
اتفاق تطبيع العالقات بني «إسرائيل» واإلمارات.
اإلسرائيلية اليت نقلت الوفد ،عربت اجملال اجلوي السعودي
الطائرة
ّ
بعد موافقة الرياض ،ووصلت أبو ظيب ملناقشة «دفع التطبيع إىل
األمام والتعاون االقتصادي واملدني والصحي بني الطرفني»

هنيّة :خيارنا املقاومة الشاملة
أعلن رئيس املكتب السياسي حلركة محاس امساعيل هنية ،خالل
اجتماع األمناء العامني للفصائل الفلسطينية يف لبنانّ ،
أنه «جنتمع
اليوم لنقول إن الشعب الفلسطيين سيبقى موحدًا يف الداخل
واخلارج».
هنية خالل اجتماع عقد امس االول اخلميس يف السفارة
واعترب
ّ
الفلسطينيةّ ،
أنه «منر يف مرحلة حتمل خماطر غري مسبوقة وذات
ّ
طابع مبفهوم التهديد االسرتاتيجي لقضيتنا واملنطقة .هذا منعطف
تارخيي وهذه حلظة احلقيقة فيما يتعلق بواقعنا الفلسطيين» ،مؤكدًا
أن «صفقة القرن واخلطط املرتتبة عنها ،تهدف اىل حتقيق أهداف
ّ
خطرية أوهلا ضرب القضية الفلسطينية بضرب ركائزها».
أن «املشروع األمريكي من صفقة القرن إىل
كما أشار
هنية إىل ّ
ّ
الضم والتطبيع ،هو إنزال خلف خطوط التاريخ واجلغرافيا».
ّ
أن «غزة
وشدد
أن «خيارنا املقاومة الشاملة» ،مربزًا ّ
هنية على ّ
ّ
استطاعت يف قلب احلصار أن تبين نظرية ردع للعدو».
بأي ورقة تنزع غزة من حميطها الفلسطيين
هنية« :ال نقبل ّ
وأضاف ّ
الوطين ،ال بالرتغيب وال بالرتهيب».
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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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أسـلحة

أسلحة فتاكة يف  ..2018القوى الكربى تستعرض مبدمرات «ال ترحم»

تنافس محموم يف ميدان تصنيع األسلحة املدمرة

روسيا تخترب «بريسفت»

الصاروخ الروسي الجديد أفانغارد

الشبح الصينية تستعرض إمكانياتها بـ»الصواريخ»

الغواصة «كرونشتادت» املشروع 677

من املتوقع أال يدخل الخدمة حتى عام  - 2024أرشيف

صورة الغواصة

املقاتلة جي 10-سي

البندقية الذكية ZKZM-500

شهد العام  2018سباقا قويا بني القوى العظمى الستعراض قدراتها
يف ميدان تصنيع األسلحة الذكية ذات القدرات التدمريية الكبرية.

«تشوهاي» اجلوي الذي يقام كل عامني.
وانضمت مقاتالت جيه 20 -ذات احملركني ،واليت ينظر إليها كرد
صيين على طائرات  F-22و  F-35األمريكية ،إىل سالح اجلو الصيين
يف فرباير.
وتعد «جي »-20من اجليل الرابع للطائرات املقاتلة متوسطة وطويلة
املدى يف الصني ،وتهدف إىل كسر احتكار الواليات املتحدة
وحلفاءها يف امتالك طائرات شبحية.
وال تزال هناك تساؤالت بشأن قدرة املقاتلة الصينية اجلديدة على
منافسة مقاتالت تنتجها شركة لوكهيد مارتن األمريكية قادرة على
جتنب الرادارات ،مثل املقاتلة إف -22رابتور أو إف -35املنضمة
حديثا للرتسانة األمريكية.

الغواصة الشبح

سالح خارق

ختضع روسيا أنظمة الليزر املعروفة باسم «بريسفت» القتالية
للتجريب .وعلى الرغم من أن الرئيس فالدميري بوتن حتدث عن
«بريسفت» يف وقت سابق من هذا العام ،فحتى اآلن ال يعرف إال
القليل عن هذا السالح السري.
وانقسم اخلرباء بشأن مهمة سالح الليزر ،متسائلني عما إذا كان
جهازا للتشويش القوي أو نظاما قادرا على مواجهة األهداف اجلوية،
لكن صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية قالت إن املدافع املوجهة بهذا
النظام بإمكانها تدمري األهداف «يف كسور من الثانية».

صاروخ أسرع من الصوت

ويف السياق ،يعمل اجليش الروسي على قدم وساق لوضع اللمسات
األخرية على سالح يتمتع بقدرات خارقة ،وهو صاروخ «أفانغارد»،
وذلك قبل دخوله اخلدمة.
ووفق ما نقلت الصحيفة الربيطانية ،عن مصدر يف مشروع
الصاروخ ،فإن السالح سيدخل اخلدمة يف الفرتة الواقعة بني أواخر
 2018ومطلع .2019
وكان الرئيس الروسي ،قد كشف عن الصاروخ اجلديد مع جمموعة
من األسلحة النووية يف مارس املاضي ،قائال إنه جرى اختبار هذه
األسلحة اليت ال ميكن اعرتاضها.
وقال بوتن ،إن صاروخ «أفانغارد» منيع إزاء أنظمة الدفاع
الصاروخية اليت ال ميكنها أن تعرتضه ،وذلك بسبب سرعته اليت
تفوق سرعة الصوت بـ  20مرة.
وتفيد تقارير عسكرية ،بأن الصاروخ قادر على مسح مدينة كاملة
عن وجه األرض ،مشرية إىل أن قوته التدمريية تعادل اثنني ميغا
طن ،أي أن مبقدوره تسوية عشرات الكيلومرتات املربعة باألرض
وقتل املاليني.

الشبح الصينية «تكشّر عن أنيابها»

من جانبها ،استعرضت الصني للمرة األوىل مقاتالت الشبح
اجلديدة وهي مسلحة بالصواريخ ،يف نوفمرب املاضي ،خالل معرض

«شبح البحار»

كما كشفت روسيا عن غواصتها اجلديدة «كرونشتادت املشروع
 ،»677اليت تتميز بقدرات قتالية هائلة .وبدأ العمل على صناعة
الغواصة عام  ،2005إال أن املشروع توقف بسبب نقص يف التمويل،
ليتم استئناف العمل عليه عام .2013
ويصل طول الغواصة إىل  68مرتا ،وعرضها  7.1مرتا ،وقد ُزودت
بأسلحة عالية الدقة مثل  6قاذفات طوربيد ،و 18صاروخا ،مبا فيها
صواريخ «كاليرب».
ويبلغ تعداد أفراد طاقم الغواصة  35شخصا ،ومبقدورها اإلحبار
والبقاء حتت سطح املاء بشكل متواصل مدة  45يوما ،والغوص إىل
عمق  300مرت ،علما أن سرعتها تبلغ  21عقدة.

رشاش مرعب

جنح خرباء صينيون يف تطوير سالح رشاش يتمتع بقدرات مرعبة،
إذ يستطيع إشعال النار يف الشخص املستهدف من خالل التصويب
بالليزر.
ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» ،عن املشاركني
يف أعمال تطوير البندقية الذكية  ZKZM-500قوهلم إن السالح
قادر على إشعال النار يف اهلدف بتقنية الليزر ،حتى وإن كان على
بعد  800مرت.
وال يزن السالح سوى ثالثة كيلوغرامات ،أما حجم أعريته النارية فال
يتجاوز  15ميليمرتا ،ويعمل ببطاريات ليثيوم قابلة إلعادة الشحن.

متطورة
ختطط البحرية األمريكية لبناء نسخة جديدة ذات «قدرات
ّ
« للغواصة (الشبح) اليت تقذف طوربيدات «إم كي  ،»48حبيث
تصبح ذات مدى أوسع وقدرات ختفي أكثر تطورا.
ومن املنتظر أن تعزز عملية التطوير قدرة الطوربيدات على
تدمري «سفن العدو ،والغواصات ،والقوارب الصغرية ،خاصة
يف املياه الضحلة».
وستعرف النسخة اجلديدة باسم الطوربيد إم كي ( 48ذو القدرة
املتقدمة) ،وسيضم جمموعة تقنيات جديدة ،مبا يف ذلك أنظمة
السونار ،ونظامي التخفي (الشبح) والتحكم.
وسيضم الطوربيد اجلديد ،الذي من املتوقع أال يدخل اخلدمة حتى
عام  ،2024نظام توجيه وحتكم يسمح باستهدافه ألي جسم يف
املياه الضحلة والضحلة للغاية ،باإلضافة إىل إمكانية العمل يف
بيئات املياه العميقة التقليدية.
املطور نظام اتصاالت يسمح بإرسال املزيد
وسيحتوي الطوربيد
ّ
من البيانات من الغواصة إىل الطوربيد والعكس.

مقاتلة متعددة املهام

زودت الطائرة املقاتلة بنظام إلكرتوني متقدم والعديد من
ّ
األسلحة احملمولة جوا ،حسب ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا
الصينية.
وتتمتع الطائرة بالقدرة على ضرب األهداف البحرية والربية بدقة
داخل نطاق قريب ومتوسط ،وهي أسرع من الصوت وتنتمي
للجيل الثالث.

قدرات مرعبة لـ «سالح يوم القيامة»

قال خرباء إن الغواصة النووية اجلديدة لروسيا ميكن أن تكون
قادرة على التسبب يف أمواج تسونامي بارتفاع  91مرتا ،والقضاء
على عدد من املدن الساحلية.
ويصل وزن الغواصة اليت تعرف بـ»يوم القيامة» إىل  50ميغا
طن ،وتعمل بنظام «ستاتوس ،»-6كما أنها قادرة على محل
رأس حربي يبلغ وزنه  100ميغا طن.
وتشري التقارير إىل أن الغواصة تغوص مسافة  6200ميل مع
سرعة قصوى تبلغ  56عقدة.
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صــحة ومـجتمع

مشروبات تعزز عملية اهلضم بعد
عنصر غذائي يساعد تناوله
اإلفراط يف تناول الطعام
بانتظام على ختفيف آالم املفاصل!

يعد التهاب املفاصل حالة شائعة ميكن أن تصيب األشخاص من
مجيع األعمار ،وفقا إلدارة الصحة الوطنية الربيطانية .NHS
ولكنُ ،يعتقد أن إضافة املزيد من البصل بانتظام إىل نظامك
الغذائي ،ميكن أن يساعد يف احلماية من هذه احلالة.
وميكن أن يؤدي أمل التهاب املفاصل إىل عدد من األعراض
املنهكة ،اليت قد يرغب املرضى يف حماولة جتنبها.
وقد جتعل هذه احلالة احلياة أكثر صعوبة عند القيام مبهام يومية
بسيطة ،لذا ينبغي استشارة الطبيب يف أسرع وقت ممكن ،حملاولة
إجياد عالج لتخفيف األمل.
ويعترب البصل أحد أفضل العالجات الطبيعية آلالم املفاصل،
وفقا ملركز أمراض الروماتيزم يف نيو جريسي بالواليات املتحدة
األمريكية.
وأضاف املركز ،أن للبصل خصائص «معززة للمناعة» تساعد على
وجه التحديد يف ختفيف آالم التهاب املفاصل.
وزعم أن مرضى التهاب املفاصل الذين يتناولون أكرب قدر من
البصل ،يشهدون عددا منخفضا من النوبات املؤملة.
وقال خرباء املركز« :بينما يستعصي عالج التهاب املفاصل على
العلم الطيب ،هناك العديد من العالجات الفعالة هلذه احلالة .ومن
أهم هذه العوامل جتنب األطعمة اليت تؤدي إىل تفاقم آالم املفاصل
وتناول األطعمة اليت تقللها .الثوم والبصل حمملني خبصائص
تقوي املناعة ،وأظهرت الدراسات أن أولئك الذين يتناولون أطعمة
غنية بالثوم والبصل ،تظهر عليهم عالمات أقل من التهاب وآالم
املفاصل».
وميكنك أيضا تقليل خطر اإلصابة بأعراض التهاب املفاصل ،عن
طريق تناول املزيد من الربوكلي ،كما ُيزعم.
ويعتقد أن الربوكلي حيتوي على مركب معني ُ -يعرف باسم
ُ
سلفورافان  -يقلل من خطر اإلصابة بالتهاب املفاصل.
وحتتوي اخلضروات أيضا على الكثري من الكالسيوم ،وهو معدن
رئيسي لتعزيز قوة عظامك .ومن املرجح أن يستفيد مرضى هشاشة
العظام من تناول املزيد من الربوكلي.

يعاني بعض األشخاص من عدم القدرة على ضبط النفس وكبح
الشهية ،مما يدفعهم لإلفراط يف تناول الطعام الذي يكون غالبا
غري صحي ،والشعور يف نهاية األمر باالنزعاج والتخمة.
ويؤثر ذلك على اجلهاز اهلضمي وعمله ،إذ يسبب اإلفراط يف
تناول الطعام االنتفاخ وحرقة املعدة والتجشؤ الزائد واخلمول،
وذلك حبسب موقع “ذا هيلث سايت”.
وذكر املوقع بعض املشروبات اليت ميكنها تعزيز اهلضم وحتفيزه،
واليت هلا أثرا إجيابيا نتيجة شربها بعد تناول الكميات الكبرية من
الطعام.
ومن هذه املشروبات:
شاي األعشاب :إن تناول شاي األعشاب مثل شاي البابونج أو
شاي اهلندباء أو الشاي األخضر أو شاي النعناع ،حيسن حركة
الطعام عرب اجلهاز اهلضمي وخيفف من آالم املعدة ويعزز عملية
اهلضم.
شاي الكركم :من املعروف أن الكركمني املوجود يف الكركم
يساعد على حتسني عملية اهلضم ،أضف القليل من الكركم إىل
املاء الساخن واعصر القليل من عصري الليمون عليه ،ثم اشرب هذا
املزيج خصوصا بعد اإلفراط يف تناول الطعام لتشعر باالرتياح.
عصري الليمون احلار :يعمل هذا املشروب بشكل ساحر ورهيب يف
ختفيف آالم املعدة والغازات واالنتفاخ واالرجتاع احلمضي ،كل ما
حتتاجه لتحضري هذا املشروب هو ليمونة واحدة ،وكوب من املاء
الساخن ،ورشة من الفلفل احلار.
خل التفاح :حيتوي خل التفاح على الربوبيوتيك الصحي الذي يساعد
على اهلضم ويساعد على استعادة آلية األمعاء وأداء وظيفتها
بالشكل الصحيح ،فقط خذ كوبا من املاء وأضف إليه ملعقة كبرية
من خل التفاح واشربه بعد الوجبات الثقيلة.

احذر من عصائر الفواكه الطازجة

ما تأثري مساعات األذن الالسلكية
يف الدماغ؟

علن ألكسندر تيموفييف األستاذ املساعد يف قسم املعلوماتية
جبامعة بليخانوف للعلوم االقتصادية ،أن استخدام مساعات األذن
الالسلكية ،يؤثر سلبا يف صحة اإلنسان ،بسبب األشعة املنبعثة
منها.
وأشار تيموفييف يف تصريح لوكالة  Primeلألنباء موضحا ،إىل
أن احلديث يدور حول السماعات غري األصلية «املقلدة».
وقال« ،إذا اعتربنا أن املوجات الالسلكية حتتاج إىل أساس
كهرومغناطيسي لعملها  ،فمن املؤكد أنها مضرة للبشر .كما أن
نشاط اجلهاز العصيب البشري له تيارات كهرومغناطيسية أيضا،
وأن عدد األشخاص الذين يعانون من التذبذبات املغناطيسية
الطبيعة يف ازدياد دائم».
ووفقا للخرباء ،ميكن أن تسبب مساعات األذن الالسلكية سرطان
 Bluetoothينشر جماال كهرومغناطيسيا
الدماغ ،ألن تطبيق
بالقرب من الدماغ مباشرة .وميكن مقارنة خصائص هذا اجملال
الكهرومغناطيسي ،باإلشعاع املنبعث من أفران امليكروويف.
حبسب وسائل اإلعالم.

Hكدت أخصائية الغدد الصماء ،الدكتورة زهرة بافلوفا ،أن «تناول
عصائر الفاكهة الطازجة بصورة منتظمة يسبب مشكالت صحية»،
مشرية يف الوقت ذاته إىل أنها حتتوي على الفيتامينات والعناصر
املعدنية املفيدة.

أعضاء اجلسم األكثر عرضة
لإلصابة بالسرطان

وقالت بافلوفا إنه يتم إنتاج كوبا من عصري الربتقال املركز الطازج
عن طريق عصر برتقالتني كبريتني ،مؤكدة أن «اإلنسان ال يأكل
هذه الكمية يف وقت واحد ،لذلك إذا مت املقارنة بني 100ملليلرت
من هذا العصري و 100ميلليلرت من الكوال ،سنرى أن نسبة السكر
فيهما متماثلة تقريبا».

كشف الدكتور قسطنطني تيتوف ،رئيس قسم جراحة األورام اخلبيثة
اجللدية واألنسجة الناعمة يف مستشفى مركز لوغينوف العلمي
والعملي ،عن أعضاء اجلسم األكثر عرضة لإلصابة بالسرطان.
وقال الدكتور يف حديث إلذاعة «موسكو تتحدث» « :ينتشر
سرطان الرئة والثدي بني النساء ،واجللد والقولون واملستقيم
والربوستات والرئة بني الرجال».
وأشار تيتوف ،إىل أن تشخيص األورام مبكرا ،يف حال عدم وجود
نقائل ،ميكن إنقاذ حياة املريض يف  %90-80من احلاالت .وأضاف،
كقاعدة عامة خيضع مثل هؤالء املرضى لعمليات جراحية للحفاظ على
العضو املصاب ،ونادرا ما حيتاجون إىل العالج الكيميائي.
ووفقا له ،من أجل تشخيص السرطان مبكرا  ،جيب على األشخاص
الذين بلغوا عمرا حمددا ،اخلضوع إىل برامج مسح خاصة.

وقالت إن «نتيجة تناول كوب من العصري الطازج حنصل فورا على
كمية كبرية من الكربوهيدرات البسيطة السهلة اهلضم -الغلوكوز
والفركتوز ،وبالتالي نؤثر سلبا يف عملية استقالب الكربوهيدرات
والتمثيل الغذائي يف الكبد».

وقال« ،السرطان عموما ،مرض مكتسب يف  %90من احلاالت،
ويعاني منه كبار السن عادة .بالطبع السرطان يصيب األطفال
ايضا ولكن نادرا ،كما أن الشباب أقل عرضة لإلصابة بالسرطان
من كبار السن».

كما أكد األخصائية أن «عصري الفواكه الطازج عمليا ال حيتوي
على األلياف الغذائية ،اليت تبطء امتصاص الغلوكوز والفركتوز،
وهلا تأثري إجيابي يف نبيت األمعاء» ،حمذرة من أن تناول عصائر
الفاكهة الطازجة بصورة منتظمة ،عاجال أم آجال سيؤدي إىل اإلصابة
بالنوع الثاني من مرض السكري ،وأمراض القلب واألوعية الدموية
ومرض الكبد الدهين غري الكحولي ،أو النقرس.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Bring forward tax cuts: Industry says economy needs cash now
old and the 32.5 per cent
rate cut to 30 per cent for
people earning between
$45,000 and $90,000 to
start from January 1 next
year
Businesses with a turnover of less than $1 billion would qualify for the
cut in the company tax
rate to 25 per cent that is
currently limited to firms
with
a turnover under $50
Treasurer Josh Frydenberg says the budget will be focused on the economy’s recovery.Credit:Alex Ellinghausen
million.
The
group is also backThe business sector is another $7 billion in debt
demanding the Morrison slated to be sold over ing a $500 million allocagovernment bring for- the next few days. It is tion of capital grants to
ward personal and com- now on track to surpass
pany tax cuts no matter $1 trillion within the next
the cost to the budget three years.
bottom line as Treasurer Industry group chief ex- The Australian governJosh Frydenberg signals ecutive Innes Willox said ment has announced a
an increase in the super- the October budget had far-reaching inquiry into
annuation guarantee may to be focused on mea- Chinese Communist Parbe abandoned.
sures which secured ty infiltration of the uniSix weeks out from the Australia’s recovery out versity sector.
government’s delayed of recession.
It comes after an invesbudget, the Australian He said while restoring tigation by The AustraIndustry Group says the nation’s finances lian newspaper last week
the economy needs ele- would be a challenge over found dozens of counments of tax cuts that are coming years, the gov- try’s leading scientists
slated to start in 2022, ernment should imple- had been recruited to
calling for them to be put ment policies now even if China’s secretive “Thouin place from January 1 they did add to the deficit sand Talents” research
next year.
in the short term.
program, which the FBI
Mr Frydenberg faces de- “For the 2020-21 budget has described as an ecolivering the nation’s larg- it would be premature nomic espionage and naest-ever budget deficit on and detrimental to both tional security threat.
October 6. The July eco- the near and longer-term Academics who sign up
nomic statement forecast objectives to hold back to the research program
the deficit to reach $184.5 on well-considered mea- are typically paid a salary
billion this financial year, sures even though they of $150,000 in addition to
but that was before the will add to the budget other lucrative perks, but
lockdown of Melbourne deficit,” he said.
must agree to patent their
to deal with its most re- The second round of the inventions in China and
cent outbreak.
government’s tax cuts abide by Chinese law.
It also failed to include are due to start in mid- The revelations raised
new spending measures 2022, with the 19 per fears Australian research
to help guide the econo- cent tax rate threshold was being misused to
my out of the current re- lifted to $45,000 and the further China’s military
cession.
low-income tax offset advancement and even
The depth of the reces- increased to $700. The develop weapons.
sion will be revealed this 32.5 per cent tax rate The Australian reports
week, with the June quar- threshold is also due to Home Affairs Minister
ter national accounts to increase to $120,000.
Peter Dutton on Sunday
be released on Wednes- Two years later, the 32.5 wrote to the chair of the
day. The economy con- per cent rate will be re- parliamentary joint comtracted by 0.3 per cent duced to 30 per cent mittee on intelligence and
in the March quarter with for incomes of between security, Andrew Hastie,
economists tipping a hit $45,000 and $200,000 to outline the terms of
of between 5 and 7 per while the 37 per cent reference of the inquiry
cent in the June quarter. tax bracket will be abol- into foreign interference
Government gross debt ished.
in the university sector.
last week reached a re- The industry group wants Mr Dutton has asked the
cord $768.6 billion with both the $45,000 thresh- PJCIS to examine “the

scale up energy systems
including heat pumps,
electric induction furnaces and energy management systems.
The government has signalled it is considering
bringing forward some
of its tax cuts in a move
that would add between
$5 billion and $10 billion
to the budget deficit.
But it is also under pressure from its own backbench to abandon an already legislated increase
in the superannuation

guarantee levy that is due
to lift to 10 per cent from
9.5 per cent next year.
Mr Frydenberg on Sunday gave his clearest
indication yet that abandoning the increase was
being considered.
“We’re considering the
issue bearing in mind
that we are in the middle
of a crisis,” he told Sky
News.
In a sign of the political
fight such a move would
unleash, shadow treasurer Jim Chalmers said

dropping the increase on
top of the at least $31 billion withdrawn from superannuation in recent
months would hurt the financial futures of millions
of people.
“Scott Morrison and Josh
Frydenberg are laying
the groundwork to break
their election promise to
safeguard Australians’ retirements despite recommitting to the superannuation guarantee increases
multiple times since the
election,” he said.

Australian universities’ secret ties to China to be investigated
nature and extent to
which foreign actors are
interfering in Australian
universities, including
staff and student bodies,
publicly funded research
agencies and competitive research grant agencies”.
Mr Hastie had last week
described the disturbing reports as evidence
Australian research and
intellectual property was
“being plundered by the
CCP”.
According to the newspaper, the inquiry will
examine whether knowledge and technology are
being transferred to foreign powers against Australia’s national interest.
It will also look beyond
universities to encompass all publicly funded
research and grants such
as those handed out by
the Australian Research
Council.
“I wish to refer to the
parliamentary joint committee on intelligence
and security the matter
of potential interference
conducted by, or on behalf of, foreign actors, in
Australian universities,
publicly funded research
agencies and competitive
research grants agencies,” Mr Dutton said in
the letter.
“Special focus should be
given to options that re-

duce technological and
knowledge transfer from
Australia that may be detrimental to our national
interests, while not undermining international
productive research collaboration.”
ASIO, which has repeatedly warned universities
of the potential risks of
the Thousand Talents
program, is expected to
provide testimony along
with the FBI and other security experts.
The inquiry will also look
into the extent to which
foreign actors threaten
free speech at universities, and will likely hear
from University of Queensland student Drew Pavlou.
The 21-year-old was
banned from the university in May for alleged
misconduct related to his
on-campus anti-China
activism, which last year
saw a peaceful sit-in attacked by an estimated
200 Communist Party
supporters.
“We need to make sure
the national interest is
being served through
our ¬research grants and
that intellectual property
is also being protected,”
Mr Hastie told The Australian.
“We also need to ensure
campus culture is not being shaped by foreign ac-

tors seeking to undermine
the freedoms that make
our universities places of
learning and inquiry.”
Mr Pavlou on Monday lit
a “victory cigar” outside
the UQ campus to celebrate the announcement
of the inquiry.
“(They) tried to remove
me from the UQ Senate,
so I’ve decided I’ll go to
the big boy senate and
testify in Canberra, where
I’ll be explaining what I
went through here,” Mr
Pavlou said. “I’ve got
a lot to say about what
goes on in the UQ Senate, under parliamentary
privilege. I have a lot of
interesting things to say
about UQ.”
Earlier today, China’s
Ministry of Commerce announced a new investigation into Australia’s $1.1
billion wine export trade.
The investigation, which
comes two weeks after
China announced another investigation into
whether Australian wine
is being dumped in the
Chinese market, will look
at the range of subsidies
available to the wine industry in Australia.
“The Chinese government has retaliated to our
victory,” Mr Pavlou wrote
on Twitter. “The CCP have
announced a new ‘probe’
into Australia’s wine industry. Absolute sooks!”
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NSW Government Weekly Update - 28 August 2020

COVID-19
RECOVERY
PLAN
- The NSW Government’s
COVID-19 Recovery Plan
will ensure we remain resilient and build a futureproof economy.
- The six-point plan will
create jobs and improve
the quality of life for the
people of NSW.
1. Infrastructure pipeline
– $100 billion infrastructure pipeline: projects
equal jobs
2. Planning and precincts
– growing industries in key
hubs across the state
3. Education and skills –
equipping our citizens for
the jobs of the future
4. Digitisation – accelerating recovery
5. Advanced manufacturing and local supply
chains – building a selfsufficient economy and
more self-reliance.
6. Federal-state relations
– reduce red tape and duplication
- The COVID-19 Recovery Plan can be viewed at
https://www.nsw.gov.au/
covid-19-recovery-plan.
$45 MILLION FOR SOUTHERN BORDER SMALL
BUSINESSES
- NSW small businesses
will benefit from a new
$45 million grant program
designed to cushion the
economic impacts of the
southern border closure.
- Businesses in 13 Local
Government Areas along
the NSW and Victorian border will be able to apply for
$5,000 and $10,000 grants
through Service NSW from
Tuesday, 8 September.
There are two forms of
grant available:
* $5,000 grant for employing and non-employing
small businesses with a
revenue decline of 30% or
more; and
* $10,000 grant for employing small businesses
with a revenue decline of
75% or more.
- The Southern Border
Small Business Support
Grant can only be used for

eligible expenses incurred
following the introduction
of the NSW and Victoria
border permit scheme on
8 July 2020.
- More information on the
new grants is available at
www.service.nsw.gov.au
and information on Business Connect is available
here.
NSW GOVERNMENT RELEASES BUSHFIRE INQUIRY REPORT
- The NSW Government
has released the independent NSW Bushfire Inquiry, which examined the
causes, preparation and
response to the devastating 2019-20 bushfires.
All 76 recommendations will be accepted
in principle, with further
work to be done on specific timelines to give communities assurance that
changes will be made to
keep them safe.
- Any issues not covered
in the report that are still
relevant to the protection
of property and life will
also be further examined.
Resilience NSW, led
by Commissioner Shane
Fitzsimmons, has been
tasked with coordinating
and overseeing the implementation of the Inquiry’s
recommendations as the
Government finalises its
approach.
A link to the Report
can be found here: dpc.
nsw.gov.au/nsw-bushfireinquiry.
WESTERN AND SOUTH
WEST SYDNEY TESTING
BLITZ
- Anyone who lives or
works in Sydney’s West
and South West and has
even the mildest of COVID19 symptoms is being
urged to come forward
for testing, as mystery
COVID-19 cases continue
to emerge in the region.
COVID-19 is still circulating in the community,
particularly in Sydney’s
West and South West.
There are 302 locations for the public to get
COVID-19 testing in NSW,

with more opening every
day. 90 are drive-throughs
and 22 are pop-up clinics.
To find your closest testing
clinic go to https://www.
nsw.gov.au/covid-19/howto-protect-yourself-andothers/clinics.
MAKING REGIONAL NSW
A PROCUREMENT PRIORITY
- Government agencies
need to first consider buying goods and services
from a small, medium or
regional business for all
direct procurements up
to $250,000 as part of the
NSW Government’s plan
to boost local businesses.
- The NSW Government’s
Small and Medium Enterprise (SME) and Regional
Procurement Policy will
provide a boost to regional
economies in the wake of
droughts, bushfires and
now COVID-19.
- The policy also provides
a ‘Small Business Exemption’ to give local businesses an opportunity to
cut through red tape and
government processes.
- It allows government
departments to buy directly from small businesses
for any purchases up to
$50,000 even if there is a
mandated whole-of-government contract in place.
- For more information
on the SME and Regional
Procurement Policy, go
to https://buy.nsw.gov.
au/policy-library/policies/
sme-and-regional-procurement-policy.
NEW “KOALA COUNTRY”
NATIONAL PARK
- Important koala habitat
is to be protected for future generations with the
creation of the new Guula
Ngurra National Park in the
NSW Southern Highlands.
The creation of this
national park delivers on
a commitment from the
2019 election and is an
important step to securing
the future of koalas in the
wild.
- The purchase was made
possible due to a valuable
contribution by the NSW

Environmental Trust.
- Located about 25 kilometres northwest of Bowral, the 3358 hectare Guula Ngurra National Park
comprises what was 2148
hectare Tugalong Station,
the 402 hectare Little Forest West property and an
808 hectare outlier of Bangadilly National Park.
SUPPORTING VETERANS’
FAMILIES IN LEGACY
WEEK
- This weekend marks the
start of Legacy Week, the
annual appeal to support
the families of veterans
who have served for our
country.
- Legacy Week is now in
its 78th year and will be
held this Sunday, 30 August to Saturday, 5 September 2020.
- The funds raised from
Legacy Week assist approximately 60,000 people with services such
as counselling, housing,
medical, advocacy and social support.
- To donate online, please
visit
www.legacyweek.
com.au.
COVID-19:
FUNDING
BOOST TO HELP DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS
AS PANDEMIC CONTINUES
NSW domestic and
family violence services
experiencing increased
demand as a result of
COVID-19 can now apply
for a share of $9 million in
Federal Government funding.
- The COVID-19 Sexual,
Domestic and Family
Violence Grant program
aimed to ensure more victim-survivors can access
the support and services
they need at this crucial
time.
The program offers
one-off grants between
$20,000 and $150,000 to
eligible services.
- Grant applications will
close at 5pm (AEST) on
Wednesday, 23 September
2020. To apply, complete
the online application form
via the SmartyGrants por-

tal, at https://www.women.
nsw.gov.au/commissioning/DFVCovid19Funding.
CYBER SECURITY NSW
TO EXPAND SERVICES AS
PART OF RECORD $240
MILLION INVESTMENT
- The NSW Government
will quadruple the size of
its central cyber security
team in a landmark expansion of the State’s cyber
defences.
- The investment of $60
million over three years
would be used to create
an army of cyber experts,
broadening the scope of
Cyber Security NSW to incorporate small agencies
and councils.
- This investment into Cyber Security NSW is the
first instalment of the record $240 million cyber security funding announced
in June.
COMMUTER CAR PARKS
TO BE FAST TRACKED
- The NSW Government
is fast tracking the delivery of new commuter car
parks for public transport
customers as part of its $3

billion Infrastructure and
Job Acceleration Fund.
- An Expression of Interest (EOI) had been
launched for construction
companies who are keen
to be part of the program.
- Around 8,000 car spaces
will be available across all
of the locations, with the
final numbers confirmed
following site investigations and early planning.
- Extra parking is now
planned for a number
of locations including,
Edmondson Park, Leppington, Warwick Farm,
West Ryde, Emu Plains,
Schofields, Revesby, Riverwood, North Rocks, Engadine, Hornsby, Jannali,
Wentworthville, Winston
Hills, Casula, Tuggerah
and Beverly Hills.
***********
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.
au”
and
ElectorateOffice
EastHills
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”

Labor says Australia has lost confidence in
Aged Care Minister Richard Colbeck

Federal Aged Care Minister
Richard Colbeck has been
condemned for his handling of the coronavirus
crisis in nursing homes.
Australia’s Senate has censured federal Aged Care
Minister Richard Colbeck
for his handling of the coronavirus crisis in nursing
homes.
The move is a way for the
parliament to condemn an
MP’s actions and is used
to ramp up pressure for a
minister to be sacked.
Senior Labor Senator
Penny Wong successfully
moved the motion, which
passed with 25 votes to
21.
The motion criticised Senator Colbeck for failing to
recall the most basic and
tragic facts about aged care
residents, describing his
management of aged care
as a “high water mark”.
It also said he dismissed
deaths as a “function” of
aged care and failed to

take responsibility for the
devastating crisis in the
aged care sector that has
caused “death, grief and
untold trauma” for vulnerable Australians and their
families.
Residents are removed
from an aged care centre
because of a coronavirus
outbreak. Picture: Jason
Edwards
Labor leader Anthony Albanese told NCA NewsWire
that the censure made Mr
Colbeck’s position “untenable”.

As she moved the motion,
Senator Wong said the
neglect of older Australians
had to stop.
“I do not move this censure
lightly,” she said.
“But if the Morrison
Government will not act to
protect older Australians, the
Senate must act.
“The country has lost
confidence in this minister.
He has lost the confidence of
the parliament.”
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‘Not our first choice’: Facebook threatens to School leavers and job seekers in SA to benefit from $88m program to boost skills
block news in Australia

Managing director of Facebook Australia Will Easton has launched a scathing attack on the local competition regulator.Credit:Louise Kennerley

Social media behemoth
Facebook is threatening
to ban news from being
shared on its main app
and Instagram in Australia in a major attack on
a new regulatory code
that would force it and
Google to pay publishers
for content.
Facebook Australia managing director Will Easton said the proposed
legislation, which was
announced by the competition regulator in July,
misunderstands
“the
dynamic of the internet”
and will damage news
organisations.
“Assuming this draft
code becomes law, we
will reluctantly stop allowing publishers and
people in Australia from
sharing local and international news on Facebook and Instagram. This
is not our first choice – it
is our last,” Mr Easton
said.
“We already invest millions of dollars in Australian news businesses
and, during discussions
over this legislation, we
offered to invest millions
more. We had also hoped
to bring Facebook News
to Australia, a feature on
our platform exclusively
for news, where we pay
publishers for their content.
“But these proposals
were overlooked. Instead, we are left with a
choice of either removing news entirely or accepting a system that
lets publishers charge

us for as much content
as they want at a price
with no clear limits. Unfortunately, no business
can operate that way.”
If the tech giant progresses with this scenario, it
would mean that users
and publishers cannot
publish or distribute any
news articles on Facebook or Instagram.
Users were notified on
Tuesday morning the
company would update
its terms of service on
October 1 to allow it to
“remove or restrict” access to content, services or information so it
could avoid or mitigate
any regulatory hurdles in
Australia.
Facebook has been relatively silent since the
Australian Competition
and Consumer Commission released the first
version of a news media
bargaining code. Under
the proposal, Google and
Facebook will have three
months to negotiate revenue-sharing deals with
media companies before
an independent arbitrator is called in to impose
a compulsory arrangement. The code also includes a requirement to
provide advance notice
of algorithm changes
and information on how
and when Google and
Facebook make data
available for publishers.
Penalties of up to 10 per
cent of revenue could be
applied if the tech giants
fail to comply.
Mr Easton said the com-

petition regulator’s solution was “counterproductive” to supporting
struggling news organisations and rejected presumptions that Facebook
gains large amounts of
value from the existence
of news content in its
feed. Last month, it put
plans to launch Facebook News in Australia
on hold.
“The proposed law is unprecedented in its reach
and seeks to regulate
every aspect of how tech
companies do business
with news publishers,”
Mr Easton said. “Most
perplexing, it would force
Facebook to pay news
organisations for content that the publishers
voluntarily place on our
platforms and at a price
that ignores the financial
value we bring publishers.”
Mr Easton’s comments
come weeks after Google
went public with its concerns about the proposed
legislation, asking users
to lobby government.
Responses to the ACCC
about the proposed code
were due last Friday.
Search engine Google,
which will also be subject to the legislation,
went public with its concerns and tried to rally
users to lobby government. Google placed a
warning message on its
search page with a link
to an open letter to users and asked YouTube
influencers to complain
to the government.
Google managing director Mel Silva said on
Monday that it hoped its
concerns would be heard.
Australian media companies are supportive of
the proposed code and
are advocating for minor
changes to ensure all
types of news programs
are able to be remunerated and to avoid Google
or Facebook punishing
publishers for receiving
payments.

A $88million JobTrainer
program will create up
to 15,000 training places and see young South
Australians, school leavers and employment
seekers be job ready.
South Australian school
leavers and job seekers
will have access to lowcost training under an
$88million JobTrainer
package.
Premier Steven Marshall
announced the initiative would create up to
15,000 training places in
the state, focusing on industries in high demand,
such as aged care, child
care and disability care.
He said SA was the first
state to sign up and announce a project under
the federal government’s
upskilling and training
package.
“We need to drive new
pathways and employment into new and
emerging sectors, such
as cyber security, ICT,
defence industries and
the creative industries,
which are key to the
state’s future economic
growth,” Mr Marshall
said.
“We’re committed to
making sure we create
as many training and ultimately employment opportunities as we tackle
the coronavirus.
“SA is leading the country in terms of our approach to training, especially in regards to the
federal government’s upskilling Australia project
… and creating new apprenticeships.”
The Commonwealth will
invest $34.5 million into
the package while the
state government will inject $53.5 million.
Federal Employment and
Skills Minister Michaelia
Cash said strengthening Australia’s skills and
training system was a
priority as the nation responded to the COVID19 pandemic.
“JobTrainer is central to

Australia’s recovery from
COVID-19. It will provide
Australians with new opportunities and skills,”
she said.
“It is a significant joint
investment by the Commonwealth and States
and Territories.”
SA Innovation and Skills
Minister David Pisoni
said the program would
deliver a mix of short
courses and qualifications with tailored delivery for industry.
“We know about 40 per

cent of school leavers
leave without a tertiary
qualification. Job trainer
will help us focus additional skills training for
many of that cohort,” he
said.
“JobTrainer will help us
focus additional skills
training for many of that
cohort and will help us
deliver skills training for
those who have fallen
out of covid and the job
they used to have or no
longer exist or is in lower
demand.”

A Victorian man shouted
“how dare you do this to
Aussies” as he was arrested in his neighbour’s
front yard after refusing to
give his name to police.
In videos posted to Facebook, Marty Focker said
he was hanging out at a
house next door when the
“Victorian fun police” arrived to spoil the party.
Two policemen arrived in
the suburban street after
his neighbour set up a
smoke machine and was
playing loud music from
a DJ table to entertain
children on Sunday afternoon.
Clearly fed up by continuing protests and blatant
restriction breaches of
Melburnians who refuse
to co-operate, police
quickly moved to arrest
Mr Focker when he failed
to provide his name and
address.
Mr Focker gave police his
first name and admitted
he didn’t live at the address and was from next
door but refused to give
his last name because he
said he hadn’t committed
an offence.
“This is how it’s going to
go, Marty, unless you provide some sort of identification or state your name
and we can confirm it,
you will be arrested,” one
policeman said.

When he again refused,
the officers stepped forward to arrest Mr Focker,
brushing aside the owner’s request not to enter
his property.
“Seriously you guys are
the worst, how dare you
do this to Aussies,” Mr
Focker said as he was
handcuffed.
He said he was later released after police verified his identity.
“No offence was ever actually given to me beyond
failing to give my name.
There was no offence
committed, which is why
I didn’t want to give my
name or ID,” he posted on
Facebook.
Mr Focker had actually
breached Melbourne’s
stage 4 lockdown with
people only allowed to
leave their homes for one
hour of exercise or shopping, medical treatment
or caregiving and permitted work.
Socialising on a neighbour’s property is not
permitted.
On his Facebook page,
Mr Focker regularly posts
coronavirus conspiracy
theories and promotes
resistance against restrictions, even sharing
Sam Newman’s calls for
Melburnians to illegally
protest and take the city
back.

Lockdown protester refuses to give name, arrested in
neighbour’s front yard
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Australia in recession: Economic plunge worse than
feared, huge decline due to COVID crisis
Prime Minister Scott Morrison says is a “devastating
day for Australia” as the
nation records its biggest
economic plunge since
World War II.
Economists knew today’s
economic figures were going to be bad, but the actual news is much worse
than anyone feared.
Australia’s finances have
been hit with the biggest
quarterly fall on record and
the steepest annual plunge
since the end of World War
II.
Prime Minister Scott Morrison said the economic
figures represented a
“heartbreaking” day for
the nation.
“This is a devastating day
for Australia,’’ he told Parliament. “Our Australian
economy has been savaged by the COVID-19
global pandemic and recession. It is delivering an
awful and heartbreaking
blow to Australians and
their families all around
the country.
“Australians know why
we are now in a COVID-19
recession. And they also
know, as the government
has known, that this day,
as I said, would come. The
government has acted to
protect lives and livelihoods.”
And when you compare the
recession we’re now in to
others, the severity of the
situation is clear.
“How does the COVID-19
crisis compare to Australia’s earlier recessions?
We don’t know how long
the recovery will be but certainly the decline has been
much larger and faster
than anything we’ve seen
before,” Callam Pickering,
economist at Indeed, said.
The release of the June
national accounts data
this morning revealed the
catastrophic extent of the
coronavirus crisis.
Data paints a picture of an
economic bloodbath, with
the economy contracting

he economic data is much worse than originally feared. Picture: Getty
ImagesSource:Getty Images

by a staggering seven per
cent through the quarter.
That’s the worst-ever result.
It follows a modest 0.3
per cent contraction in the
March quarter.
Previously, the biggest
drop was in 1974, when
the Australian economy
contracted by just 2 per
cent in the June quarter.
It means we are now in
the grip of our first recession in 30 years – amid the
worst yearly growth contraction since WWII.
The economic disaster is
even more severe than
expected by experts and
even the Reserve Bank.
Economists had predicted
the figures to show a five
to seven per cent contraction, although the majority
expected a six per cent fall
in the quarter and 5.2 per
cent fall annually, with the
final result at the higher
end of the range forecast.
“The global pandemic
and associated containment policies led to a 7.0
per cent fall in GDP for the
June quarter,’’ Head of National Accounts at the ABS,
Michael Smedes said.
“This is, by a wide margin,
the largest fall in quarterly
GDP since records began
in 1959.”
A sombre Treasurer Josh
Frydenberg said the GDP
figures were “heartbreaking”.
“Behind these numbers
are heartbreaking stories
of hardship, being filled by
everyday Australians as
they go about their daily
lives,” Mr Frydenberg said.

“Be it the tourism operator
in Cairns. The tradie in Melbourne. The cafe worker in
Adelaide. The domestic
flight attendant in Sydney.
They have all been hit hard
by COVID-19.
“The road ahead will be
long, the road ahead will be
hard, and the road ahead
will be bumpy.”
But without the JobKeeper
wage subsidy, Mr Frydenberg said 700,000 more
Australians would be out
of a job.
The PM also struck an optimistic note in parliament,
arguing that the recovery
would come as the economy reopened.
“Australia will recover and
Australia will grow again
and the jobs will come
back, that plan is built on
the resilience and strength
and the enterprise of the
Australian people,’’ he
said.
Mr Morrison was much
more savage about Labor
leader Anthony Albanese’s
calls not to slash JobKeeper.
“I note the jeers and the
laughter of those opposite
on the most devastating
day for Australia,’’ Mr Morrison said.
“I note the politicking of
those opposite, Mr Speaker, on this day. The only
people who seem to be in
a pleasant state of mind today, is the opposition.
“The each way bets of the
Leader of the Opposition,
he said JobKeeper should
be extended but it should
be transitioned. He said
it should be higher and it

should be lower, What the
Australian people know is
the each-way bet planned
of the Leader of the Opposition is no-one that you
can trust in a crisis.”
The JobKeeper and JobSeeker programs to support Australian households
and businesses resulted in
record payments from the
public to the private sectors.
Welfare payments rose a
record 41.6 per cent, due
to increased number of
recipients and additional
support payments.
Spending on services fell
by a whopping 17.6 per
cent, with falls in transport services, operation of
vehicles and hotels, cafes
and restaurants.
“The June quarter saw a
significant contraction in
household spending on
services as households
altered their behaviour and
restrictions were put in
place to contain the spread
of the coronavirus,’’ Mr
Smeddes said.
Hours worked also fell a
record 9.8 per cent.
Finance Minister Mathias
Cormann said the tough
shutdowns were a necessary part of controlling the
spread of the virus.
“I’m not going to predict
the figures ahead of the release this morning, but we
do need to expect a severe
contraction and we know
what has caused it – economies around the world
have been hit very hard by
the impact of the coronavirus pandemic,” he told
Sunrise this morning.
“We were hit by an unexpected crisis which came
out of nowhere and clearly
the first priority was to
protect people’s health
and save people’s lives by
suppressing the spread
of the virus and that was
absolutely necessary,” Mr
Cormann said.
Labor treasury spokesman
Jim Chalmers said it was
a dark day for Australian

families.
“We are in the midst of a
deep and devastating recession and that has consequences for millions of
Australians,” Dr Chalmers
said.
Chief economist for BIS
Oxford Economics Dr Sarah Hunter said a recovery
would not be easy.
“Looking ahead, it is clear
that the path back from the
COVID-19 recession will be
protracted. Growth in the
September quarter will be
weighed down by the lockdown in Victoria, and beyond this continued health
concerns, ongoing restrictions and the dialling back
of income support will all
weigh on the economy. We
expect it to take until early
2022 for activity to return
to pre-pandemic levels,”
she said.
However, Deloitte Access
Economics senior economist Sheraan Underwood
said it was important to put

today’s news into a global
context.
“The underlying equation
is simple. The greater the
success against the virus,
the greater the success
in protecting economies
against the pandemic,” Mr
Underwood said.
“At the other end of the
scale, the hit to most economies is rather larger than
that seen in Australia.
“The defence of Australian
lives and livelihoods has
seen us thread the needle.
Australia has seen both
less economic damage
and relatively fewer lives
lost than most nations, including the US, the UK and
most of Europe, including
Sweden, which has taken
a different path than many
others.
“Australia’s fight against
the virus hasn’t been perfect, but it has still been
much more successful
than in most other nations
around the world.”

Jobs to go at Opera Australia, union says

Opera Australia is axing
a quarter of its workforce, according to the
union for musicians, performers and stage crew.
The Media, Entertainment and Arts Alliance
said in a statement on
Thursday the permanent
employees would be
made redundant without
consultation.
The union’s Paul Davies
says it was understood
the cuts would be made
to every department of
the company, including
musicians, chorus performers and technical
and staging crew.
Opera Australia has been
contacted for comment.
“This is a terrible decision by Opera Australia’s management and its
board,” Mr Davies said.
“These workers have
been loyal employees

of OA for many years
and have already taken a
temporary pay cut to help
the company through the
crisis caused by COVID19.
“Now, at the worst possible time, their loyalty has
been repaid with a brutal
round of forced redundancies, and they find
themselves unemployed
in the middle of the worst
recession since the Second World War.”
The union is calling on
Arts Minister Paul Fletcher to step in and save the
jobs by providing extra
support to Opera Australia.
“Paul Fletcher must act
urgently to fast-track financial relief to Opera
Australia to save jobs
and the company’s reputation in the arts community,” Mr Davies said.
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National
Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

9721 1611

لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية
والتجارية اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511

خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية

دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.
com.au - michael.k@nationalre.com.au
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العامل الروحاني د .عالء العوادي

مـطلوب للـعمل

Spiritual Therapist

تسفري االرواح واستنطاقها -كشف
االسرار-استشارات روحانية ونفسية-
عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات
روحانية وفلكية

مزيـّنون  /مزينات لتصفيف الشعر
نسائي ..الخـربة ضرورية ..أجـر
هاتف:
0400 449 000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

جيد..للعمل يف منطقة بانشبول.

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

على الراغبني يرجى االتصال على الرقم:
0413 682 366

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

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

نفتح 7
أيام يف
األسبوع

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

مناقيش  -لحم
بعجني  -فطاير-
صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق
والشنكليش
والكشك والدجاج
مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج..
تشكيلة مميزة
ومتنوعة من
املأكوالت اللبنانية
2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321, M: 0414 22 55 77
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

