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بومبيو من اجلوالن احملتل يه ّدد دور «اليونيفيل» يف اجلنوب!
عون :ترسيم احلدود البحرية وفق اخلط الربي من رأس الناقورة استنادا اىل خط وسط
ماكـرون يتابع الوضع يف لـبنان:لتعيني وزراء تثق بهم األسرة الدولية
السؤال اخلطري ..هل
استقر التوجه يف الصراع
الدولي  -اإلقليمي ،إىل
حرق كل مقومات احلياة
واالستقرار ،يف لبنان؟
مرد هذا السؤال ،اإلشارة
ّ
السلبية للغاية ،اليت بعث
الدبلوماسية
ناظر
بها
األمريكية مايك بومبيو
اجلوالن
هضبة
من
السوري احملتل ،من انه
بد من تغيري مسار
ال ّ
الوضع يف اجلنوب ،من
باب تعديل مهمة قوات
الطوارئ الدولية العاملة
يف اجلنوب ..بالتزامن
مع حركة إسرائيلية مريبة
يف اجلنوب ،عرب الطريان
املروحي ،وإطالق عشرات
القنابل املضيئة مبحاذاة

رعاية الواليات املتحدة
ملفاوضات
األمريكية
ترسيم احلدود.

الجمود الحكومي

عائلة ومواطنون يف شوارع العاصمة بال وقاية أو كمامات أو تباعد!

احلدود اللبنانية اجلنوبية
مع إسرائيل..
وختوفت مصادر لبنانية من

ان يؤدي الغلو األمريكي
يف الضغط على لبنان
لتأزيم األوضاع ،وتهديد

 Luxuryللسفر والسياحة

ليس فقط االستقرار
العام بالبلد ،اقتصاديًا،
وماليًا ،واجتماعيًا ،بل
تهديد استقرار اجلنوب
اللبناني أيضًا ،بالرغم من

بقيت
وفيما
حكوميًا،
االتصالية
اخلطوط
بانتظار
رمبا
غامضة،
كلمة سر خارجية تفك
أسرار التشكيل ذكرت
املعلومات ان إتصاالت
الرئيس املكلف سعد
احلريري قائمة بعيدًا عن
االضواء ملعاجلة العقد
املتعلقة بتوزيع بعض
احلقائب وتسمية الوزراء،
بعد إصرار الرئيس ميشال
عون ورئيس التيار الوطين
احلر النائب جربان باسيل
على املعيار الواحد يف
التوزيع وتسمية الوزراء أو
احلصول على حقائب معينة
بينها اثنتان سياديتان

(الدفاع والداخلية) وتسمية
الوزراء املسيحيني او على

االقل املشاركة مع احلريري

التتمة على الصفحة 21

يف خطوة غري مسبوقة ..بومبيو أول
وزير خارجية أمريكي يزور اجلوالن
التفاصيل على الصفحة 21

ترامب :عثرنا على آالف األصوات
غري احملسوبة يف جورجيا
التفاصيل على الصفحة 21

الرئاسة الفرنسية :برنامج إيران
النووي وصل إىل عتبة خطرية
التفاصيل على الصفحة 21

بإدارة

جـويـل نصـّار
رحـالت اىل سائر أنحاء العالم

أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

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

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية
خربة طويلة

مـعاملة جيدة

صب جميع أنواع
املفاتيح

ترقبوا قريبا
إفتتاح مطعم أفندينا يف فيالوود
تابعوا إعالناتنا

إختصاصيون برتكيب Digital Locks
وسائر أنواع السكاكر ()Locks
خدماتنا تشمل سائر أنحاء سيدني

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

Security Keys

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

A Message from
Mayor Steve Christou

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

Council hosts Keep Australia Beautiful Awards
After being named the most ‘Sustainable City’
in metropolitan NSW in 2019, Cumberland
City Council had the honour of hosting
this year’s Keep Australia Beautiful NSW
Sustainable Cities Awards at the newly built
Granville Centre.

It was also terriﬁc to meet Her Excellency,
the Honourable Margaret Beazley AC QC,
Governor of New South Wales, who attended
the event. I congratulate all the ﬁnalists and
winners for keeping NSW beautiful.

The Awards recognise projects or actions
in a number of areas of environmental
sustainability and social inclusion. I believe
Councils can lead behavioural change by
engaging the community to continuously
improve the environment.

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

DAs available online
From 31 December 2020, anyone
lodging a development application
will be required to upload their
application electronically through the
Planning Portal that is managed by the
NSW Government.
As a result of these changes, applications
can no longer be submitted to Council
over the counter or by email.
Further information on how to lodge
applications on the portal is available on
www.planningportal.nsw.gov.au

For submissions on current
development applications visit
www.cumberland.nsw.gov.au/
development-applicationscurrently-advertised

or visit
www.cumberland.nsw.gov.au/
development-applicationtracking to check the status
of speciﬁc developments.

As a young Council, we are working towards
a clean and green Cumberland City. From
waste reduction to improved infrastructure
and community focused programs, we are
delivering a wide range of initiatives to ensure
long-term sustainability of Cumberland
City’s natural environment. We’re extremely
proud of Council’s environmental team who
were ‘Highly Commended’ for Council’s
‘Benchmarking Heat Across Cumberland’
project and a ﬁnalist in the Overall Award.
It’s all about making our community a great
place to live.

Council’s General Manager, Hamish McNulty joins Her Excellency
the Honourable Margaret Beazley AC QC, Governor of NSW
and Mayor Steve Christou.

Council’s environment team was highly commended for
‘Benchmarking Heat Across Cumberland.’

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
)DAs( طلبات التطوير
متوفرة على اإلنرتنت

 ديسمرب/ كانون األول31 اعتبارًا من
 سيـُطلب من أي شخص يقدم طلب،2020
تطوير تحميل طلبه إلكرتونيـًا من خالل
)Planning Portal( موقع التخطيط
.التي تديرها حكومة نيو ساوث ويلز
 لم يعد من،كنتيجة لهذه التغيريات
املمكن تقديم الطلبات إىل البلدية باليد
) أو عرب الربيدover the counter(
.اإللكرتوني
يتوفر مزيد من املعلومات حول كيفية إيداع
Planning( الطلبات على موقع التخطيط
:) علىPortal
www.planningportal.nsw.gov.
au
:لتقديم طلبات التطوير الحالية زوروا
www.cumberland.nsw.
gov.au/
developmentapplicationscurrentlyadvertised
:أو زوروا
www.cumberland.nsw.gov.
au/ development-applicationtracking
.وذلك للتحقق من حالة تطورات معينة

البلدية تستضيف جوائز الحفاظ على جمال
)Keep Australia Beautiful( أسرتاليا

بعد حصولها على لقب «املدينة األجل للبيئة الطبيعية ملدينة
.األكثر استدامة» يف نيو ساوث كامربالند
 حظيت، 2019 ويلز الكربى يف عام
بلدية مدينة كامربالند بشرف نحن فخورون للغاية بفريق
استضافة جوائز مدن نيو ساوث البلدية البيئي الذي حصل على
ويلز للحفاظ على جمال اسرتاليا «إشادة عالية» ملشروع البلدية
، لقياس الحرارة عرب كامربالندKeep Australia Beautiful(
 والذي وصل إىل التصفية النهائيةNSW Sustainable Cities
 يتعلق األمر بجعل.) لهذا العام يف مركز للجائزةAwards
 الذي تم بناؤه مجتمعنا مكانـًا رائعـًا للعيشGranville
ً
.فيه
.حديثا
كان من الرائع أيضـًا مقابلة
،سعادة السيدة مارغريت بيزلي
 التي،حاكم والية نيو ساوث ويلز
 أهنئ جميع.حضرت هذا الحدث
املؤهلني للتصفيات النهائية
والفائزين يف الحفاظ على جمال
.نيو ساوث ويلز
إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان
 فالرجاء االتصال بي،أساعدكم فيها
:على الرقم
0419 651 187
steve.christou@cumberland.
nsw.gov.au

تـُكرّم الجوائز املشاريع أو األعمال
يف عدد من مجاالت االستدامة
.البيئية واالندماج االجتماعي
أعتقد أن البلديات يمكن أن تقود
التغيري السلوكي من خالل إشراك
.املجتمع لتحسني البيئة باستمرار
 فإننا،بصفتنا بلدية شابة
نعمل من أجل مدينة كامربالند
 من الحد من..نظيفة وخضراء
النفايات إىل تحسني البنية
التحتية والربامج التي تركز على
 نقدم مجموعة واسعة من،املجتمع
املبادرات لضمان استدامة طويلة
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لــبنانيات

تلقى برقيات تهنئة باالستقالل واستقبل دل كول

أطلع جملس األمن على ال1701

الرئيس عون :ترسيم احلدود البحرية وفق اخلط كوبيتش :حلكومة تطبق خريطة الطريق الفرنسية
التحقيق يف انفجار املرفأ يفتقر اىل الوضوح
الربي من نقطة رأس الناقورة استنادا اىل خط وسط

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الجنرال استيفانو دي كول
اعرب رئيس اجلمهورية
العماد ميشال عون عن امله
يف «ان تثمر املفاوضات
اجلارية لرتسيم احلدود البحرية
اجلنوبية ،فيسرتجع لبنان مجيع
حقوقه باالستناد اىل القوانني
الدولية».
وابلغ الرئيس عون قائد القوات
الدولية العاملة يف اجلنوب
اجلنرال استيفانو دل كول
الذي استقبله قبل ظهر امس
األول اخلميس يف قصر بعبدا،
ان «ترسيم احلدود البحرية يتم
على أساس اخلط الذي ينطلق
برا من نقطة رأس الناقورة،
استنادا اىل املبدأ العام
املعروف باخلط الوسطي من
دون احتساب أي تأثري للجزر
الساحلية الفلسطينية احملتلة»،
مؤكدا «ضرورة تصحيح «اخلط
األزرق» ليصبح متطابقا للحدود
الربية املعرتف بها دوليا».
وابلغ الرئيس عون اجلنرال دل
كول «شكر لبنان على املساعدة
اليت قدمتها «اليونيفيل» بعد
انفجار مرفأ بريوت ،ال سيما
جلهة املساعدة يف احلفاظ على
الطابع الرتاثي يف حملة مار
خمايل وإزالة حنو  500طن من
األنقاض ،ومحاية مبنى وزارة
اخلارجية واملساعدة يف تنظيف
املرفأ وختزين  150طنا من
احلجارة وواجهات خشب صاحلة
العادة استعماهلا».
واذ قدر الرئيس عون جهود
«اليونيفيل» يف استضافة
اجتماعات االلية الثالثية اليت
جتري يف رأس الناقورة ،عرض
ملالحظات لبنان «على التقرير
الذي قدمه قبل يومني األمني
العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوترييس حول تنفيذ القرار
 1701الصادر عن جملس
االمن» ،مشددا على «أهمية
تعزيز التنسيق بني اجليش
اللبناني و «اليونيفيل» ملا
يؤمن حسن تنفيذ املهام
املطلوبة من القوتني اللبنانية
والدولية.
وكان اجلنرال دل كول قدم
عرضا للوضع الراهن يف
منطقة عمليات « اليونيفيل»
إضافة اىل ما قامت به
القوات الدولية يف بريوت يف
املساعدة على تنظيف املرفأ،
مشددا على التعاون القائم

بني «اليونيفيل» واجليش
ارتياحا
مسجال
اللبناني»،
للمفاوضات اجلارية لرتسيم
احلدود البحرية اجلنوبية.

برقيات تهنئة باالستقالل

اىل ذلك ،تلقى الرئيس عون
املزيد من برقيات التهنئة
ملناسبة حلول الذكرى السابعة
والسبعني لالستقالل من عدد
من رؤساء وملوك الدول
الشقيقة والصديقة.

الرئيس السوري

وجاء يف برقية الرئيس السوري
بشار األسد« :يشرفين مبناسبة
الذكرى السابعة والسبعني
الستقالل لبنان الشقيق ان
أتقدم اليكم واىل الشعب
اللبناني باحر التهاني القلبية
واطيب التمنيات ،بان ينعم
بلدكم دائما باألمان واالستقرار
وان ميضي يف مسريته حنو
املزيد من التقدم واالزدهار.
ان احلقبة االستعمارية الطويلة
اليت عاشها لبنان وسوريا يف
املاضي ،واحملاوالت احلالية
اليت يشهدها البلدان للتدخل
يف شؤونهما الداخلية من قبل
دول االستعمار احلديث ،تظهر
بوضوح نوايا تلك الدول جتاه
منطقتنا وخمططاتها الرجاعها
اىل عهود االنتداب ولكن بطرق
وأساليب خمتلفة.
نسأل اهلل األخ الرئيس ان
ميدكم مبوفور الصحة والعافية
واهلناء وان جينب لبنان كل
مكروه واذى».

العاهل املغربي

وجاء يف برقية العاهل املغربي
امللك حممد السادس« :يطيب
لي واجلمهورية اللبنانية حتتفل
بعيدها الوطين ان ابعث اليكم
باحر التهاني واصدق التمنيات
بالتقدم
الشقيق
لشعبكم

واالزدهار .كما اعرب لكم عن
تثميين ملا جيمع بني بلدينا من
عالقات متينة قوامها االخوة
الصادقة والتضامن الفاعل
والتقدير املتبادل ،مؤكدا لكم
حرص اململكة املغربية على
توطيد هذه العالقات واالرتقاء
بتعاوننا الثنائي مبا يستجيب
وتطلعات شعبينا الشقيقني».

الرئيس املصري

وقال الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي يف برقيته:
«انه ليسعدني مبناسبة احتفال
اجلمهورية اللبنانية بذكرى
يوم االستقالل ،ان أتقدم اىل
فخامتكم واىل الشعب اللبناني
التهاني
باصدق
الشقيق
القلبية والتمنيات األخوية.
واغتنم هذه املناسبة الطيبة
كي اشيد بالعالقات التارخيية
الوطيدة اليت تربط بني مصر
ولبنان ،مؤكدا حرصنا الدائم
على تقويتها وترسيخها يف
مجيع اجملاالت مبا حيقق املصاحل
املشرتكة لبلدينا الشقيقني.
كما اعرب عن دعم مصر الكامل
 حكومة وشعبا  -لالشقاء يفلبنان من اجل حتقيق ما يصبو
اليه الشعب اللبناني الشقيق
من آمال وطموحات.
فخامة الرئيس واالخ العزيز،
أمتنى لكم التمتع مبوفور الصحة
والسعادة ،وللشعب اللبناني
الشقيق املزيد من االستقرار
والتنمية والرخاء».
كذلك وردت برقيات تهنئة من
رئيس النمسا الكسندر فان
دير بيلني ورئيس الغابون
علي بونغو ورئيس مجهورية
الباراغواي ماريو عبده ورئيس
مجهورية بنني باتريس تالون،
ورئيس جلنة شؤون الدولة
جلمهورية كوريا الدميقراطية
الشعبية كيم جونغ دون».

جنبالط  :ال حيق حلكومة دياب ان
تتوقف عن العمل
غرد رئيس احلزب التقدمي
االشرتاكي وليد جنبالط عرب
حسابه على «تويرت»:
«ايا كانت اخلالفات السياسية
فإن حكومة الرئيس دياب هي
حكومة تصريف اعمال وال حيق
هلا دستوريا ان تعتكف عن

العمل اىل ان تشكل احلكومة
مر لبنان ايام احلرب
اجلديدةّ .
بظاهرة حكومتني لكن تسيري
املرفق العام قضى باخرتاع
املراسيم اجلوالة .اليوم اختاذ
القرارات كاملوازنة وغريها اكثر
من ضروري».

قدم كل من املنسق اخلاص
لألمم املتحدة يف لبنان يان
كوبيتش ومساعد األمني العام
للشرق األوسط وآسيا واحمليط
اهلادئ حممد خالد خياري يف 17
تشرين الثاني إحاطة افرتاضية
إىل جملس األمن حول تطبيق
القرار  ،)2006( 1701بناء على
التقرير األخري لألمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوترييش .وأكد
املنسق اخلاص يف بيان ،على
«أهمية استمرار الدعم لقوة
«اليونيفيل» ،اليت تلعب دورا
حامسا يف احلفاظ على اهلدوء
على طول اخلط األزرق ،واألمن
واالستقرار يف اجلنوب ويف
املنطقة».
وأوضح البيان أن املنسق
اخلاص أطلع جملس األمن على
التطورات األخرية يف لبنان،
وأنه أشار «بقلق بالغ إىل األزمة
واالنهيار االجتماعي واالقتصادي
املتفاقم ،والذي يدفع أعدادا
متزايدة من اللبنانيني والالجئني
بسرعة حنو الفقر املدقع وانعدام
األمن الغذائي يف ظل غياب نظام
محاية اجتماعية فاعل ،األمر الذي
تفاقم بسبب االنتشار املتسارع
لوباء كورونا ،مما تسبب بضغط
إضايف على قطاعي الصحة
والتعليم املنهكني أصال» .ولفت
إىل «التأثري السليب بشكل خاص
على النساء والشباب ،وعلى
وشدد
الضعيفة».
الفئات
على «احلاجة امللحة لتشكيل
رئيس احلكومة املكلف سعد
احلريري حكومة جديدة كفوءة
وهلا صالحيات ومهنية للقيام
بإصالحات حيوية ومعاجلة األزمات
االجتماعية واالقتصادية واملالية
املرتاكمة اليت تواجه البالد،
بدءا بتطبيق خريطة الطريق اليت
ارستها فرنسا بشكل كامل ويف
التوقيت املطلوب» .وعند تناول
املطالب املشروعة للشعب ،شدد
على «أهمية اتباع نهج شامل
واشراك اجملتمع املدني يف
هذا املسار ،والنساء والشباب،
مبا يف ذلك يف االستعدادات
لالنتخابات املقبلة يف العام
.»2022
وقال البيان« :أما بالنسبة
النفجار مرفأ بريوت املأسوي يف
الرابع من آب ،فقد رحب املنسق
اخلاص باملساعدة اإلنسانية
الواسعة النطاق اليت قدمها
اجملتمع الدولي يف أعقابه.
وأكد استمرار دعم األمم املتحدة
ضمن إطار اإلصالح والتعايف
وإعادة اإلعمار ( )3RFالذي مت
اعداده مع البنك الدولي واالحتاد
األوروبي ،على أن يتم عرضه
يف مؤمتر دعم لبنان القادم
الذي سيتشارك يف رئاسته
األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوترييش والرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون .كما
الحظ السيد كوبيتش افتقار
التحقيق يف انفجار املرفأ إىل
الوضوح وابلغ عن العديد من
من
والعرائض
املناشدات
املواطنني يف هذا الصدد ،كما
كرر دعوة األمني العام إلجراء

كوبيتش
حتقيق نزيه وشامل وشفاف يف
أسباب االنفجار لضمان املساءلة
والعدالة واملساعدة على منع
تكرار مثل هذه املآسي».
أضاف« :أعرب أعضاء جملس
األمن عن قلقهم إزاء عدم
إحراز تقدم يف تشكيل احلكومة
بالرغم من التحديات الضاغطة
اليت تواجه البالد واملشاكل
املتزايدة .وإذ أكدوا تضامنهم
مع الشعب اللبناني ،شدد أعضاء
اجمللس على ضرورة قيام القادة
اللبنانيني بتشكيل حكومة كفوءة
قادرة على تطبيق اإلصالحات

اليت ال غنى عنها بسرعة ومن
دون مزيد من التأخري ،كونه عمل
أساسي للحصول على املساعدات
الدولية املستقبلية.
وجدد أعضاء جملس األمن دعمهم
للبنان وسيادته وسالمة اراضيه.
وكذلك رحب أعضاء اجمللس
بانطالق احملادثات بني لبنان
وإسرائيل حول ترسيم حدودهما
البحرية ،علما أن احملادثات
جتري بتسهيل الواليات املتحدة
ويستضيفها مكتب املنسق
اخلاص لألمم املتحدة يف لبنان يف
مقر اليونيفيل يف الناقورة».

زغيب :لن تقوم قائمة للبنان
يف ظل سياسة امراء طوائفه

أكد املفيت الشيخ عباس زغيب
يف تصريح ان «السياسة
احلقيقية هي السياسة القائمة
على املبادئ احلقة ،هدفها
االساسي بناء االنسان ومراعاة
مصاحله وحتقيق كل ما حيتاجه
الفرد واجملتمع من أمور حياتية
وما
وتنظيمية
واقتصادية
حتتاجه الدولة من مؤسسات
وبنى حتتية».
وقال« :بعبارة موجزة نقول
ان السياسة احلقيقية هي
السياسة اليت حيافظ رموزها
على كرامة االنسان وتأمني
حياته ومستلزماته من دون
إهانة ومذلة ،أما السياسة
القائمة على مراعاة املصاحل
الشخصية واحلزبية والطائفية
فليست سياسة بل نفاق
وتسلط وخداع وما يقال ان
السياسة هي فن املمكن القائم
على أن الغاية تربر الوسيلة،
هي سياسة خمالفة للقرآن
وملا يريده اهلل وعليه فان
قوام الرعية يتم على االسس
احلقة اما االسس الفاسدة ،كما
هي سياسة أمراء الطوائف يف
لبنان ،فال تبين بلدا بل تؤدي
اىل خرابه وانهياره اقتصاديا
وامنيا واجتماعيا واخالقيا.
هذا هو الواقع اللبناني لالسف
الشديد ،وعليه فان احلاكم او
الزعيم الذي جتب طاعته والتزام
توجيهاته هو احلاكم الذي تكون
سياسته قائمة على املبادئ
احلقة اليت تقدم ذكرها ،اما
الزعيم الذي تكون سياسته
فاسدة كما ذكر ايضا فال جيوز

اطاعته ابدا وجيب الوقوف يف
وجهه النه حاكم ظامل مستبد
وهدفه التسلط والتزعم فقط،
وكل ما يقوم به امنا يقوم به
فقط من اجل غاياته الفاسدة
وتكون قراراته عشوائية وغري
موفقه وال تبين بلدا أبدا».
أضاف« :لذلك مثال ميكن
ان نشهد بعد اقفال اخلمسة
عشر يوما رقصة من وزير
معين ليوهم الناس انه انتصر
باجراءاته االستعراضية الفارغة
على الكورونا ،مع العلم انه
مل يقدم هو وال حكومته اي
شيء للمواطنني يف هذا
اجملال بل على العكس من
ذلك قام هو ومن يف السلطة
باستغالل مناصبهم وباعوا
العالج  REMDESIVIRالذي
قدمته احدى الدول كهبة للدولة
اللبنانية من اجل توزيعه على من
حيتاجه من املواطنني لعالج كما
حصل ايضا يف مسألة الطحني
الذي مت تظهريه على االعالم
بانه فسد من اجل التغطية على
بيعهم للطحني .وهذا نضعه
يف عهدة الراي العام عله يقوم
مبحاسبتهم ويصبح قادرا على
ان مييز بني الزعيم الصاحل
والزعيم والفاسد».
وختم« :لبنان لن تقوم له قائمة
يف ظل سياسة امراء طوائفه
رموز الفساد واالفساد ،فال
دينهم يردعهم النهم بال
دين ،وال قانون خييفهم النهم
عطلوا كل القوانني ،وال شعب
حياسبهم النهم أقنعوا الشعب
بأن ال حياة له من دونهم».

صفحة 4

Saturday 21 November 2020

الـسبت  21تـشرين الـثاني 2020

Page 4

لــبنانيات

وزير الصحة يشرح مع اللجنة العلمية التقييم لعداد كورونا
ً
وجهوزية لبنان
مقارنة مع بلدان العامل
شرح وزير الصحة محد حسن
يشرح مع اللجنة العلمية التقييم
لعداد كورونا وجهوزية لبنان
ً
مقارنة مع بلدان العاملوزير
الصحة محد حسن يشرح مع
اللجنة العلمية التقييم لعداد
ً
مقارنة
كورونا وجهوزية لبنان
مع بلدان العامل.
عرض وزير الصحة العامة يف
حكومة تصريف األعمال الدكتور
محد حسن معطيات األسبوع
األول من اإلقفال العام وما مت
حتقيقه يف مسار رفع عدد أسرة
العناية الفائقة يف املستشفيات
احلكومية ،خالل مؤمتر صحايف
أعقب ترؤسه للجنة العلمية
يف وزارة الصحة العامة واليت
شارك فيها عرب تطبيق «زوم»،
ممثلة منظمة الصحة العاملية يف
لبنان الدكتورة إميان الشنقيطي
واألطباء :عبد الرمحن البزري
وجاك خمباط وندى ملحم ووفاء
جريج .كما حضر املدير العام
باإلنابة يف وزارة الصحة فادي
سنان ومدير مكتب وزير الصحة
الدكتور حسن عمار ورؤساء
مصاحل ومديريات.
استهل الوزير حسن الكالم
متناوال االتفاق الذي مت التوقيع
عليه مع املستشفيات اخلاصة،
والذي يعزز مشاركة هذه
املستشفيات يف افتتاح أقسام
كورونا واستقبال املضمونني
على نفقة اجلهات والصناديق
الضامنة الرمسية وال سيما
وزارة الصحة العامة.
وأعلن أن «الدائرة املالية يف
وزارة الصحة العامة أحالت إىل
وزارة املالية الدفعة األوىل
من مستحقات العام 2020
العائدة للمستشفيات اليت
ستتمكن من حتصيل حقوقها
عن األشهر الستة أو التسعة
من هذا العام حبسب الفواتري
اليت رفعتها للوزارة ،وقد بلغت
قيمة التحويالت حواىل مئتني
ومخسني مليار لرية .كما مت يف
الوقت نفسه إجناز ملفات ما
يقارب ثالمثئة مليار لرية لتجاوز
األسقف املالية من عام 2000
إىل عام  ،2019بهدف تسديد
مستحقات املستشفيات وهو
ما يعترب إجنازا متقدما وكبريا
لوزارة الصحة العامة».
وأشار اىل أن «االتفاق الذي
عقد يف السراي احلكومي مع
البنك الدولي برئاسة الرئيس
حسان دياب ،أدى إىل رسو
مناقصة التدقيق بفواتري مرضى
 19-COVIDعلى شركة TPA
اليت ستبدأ عملها خالل ثالثة
أسابيع ،ليصار إىل الدفع
للمستشفيات خالل شهر من
تاريخ تقديم الفواتري» ،الفتا
إىل أن «جلنة فنية علمية ميدانية
ستواكب دخول احلاالت إىل
املستشفيات وجودة اخلدمات
اليت يتم تقدميها».
وبالنسبة إىل رفع جهوزية
املستشفيات احلكومية ،أعلن
وزير الصحة أنه «خالل أربعة
أسابيع سيبلغ عدد أسرة العناية
الفائقة  ،256حيث ستتم زيادة
 114سريرا إضافة إىل الـ142
املوجودة حاليا» ،كاشفا أن

طرابلسي ودرغام عرضا اقرتاح قانون
الغاء املعادالت للطالب األجانب

عقد عضوا «تكتل لبنان القوي»
النائبان إدكار طرابلسي وأسعد
درغام مؤمترا صحافيا مشرتكا،
يف اجمللس النيابي ،شرحا
خالله إقرتاح قانون يرمي إىل
تعديل الفقرة السادسة من
املادة األوىل من قانون التعليم
العالي اخلاص ،اللغاء املعادالت
لطالب الشهادة الثانوية.

طرابلسي

«املستشفيات اخلاصة ستزيد
من جهتها حواىل  80سريرا خالل
أسبوعني ،ما يعترب تقدما ملحوظا
يف عدد أسرة العناية الفائقة
املخصصة ملرضى كورونا».
ولفت إىل أن «املعطيات
العلمية واإلحصائيات املوجودة
لدى وزارة الصحة العامة ال
تشري إىل حتسن ملموس حتى
اآلن يف خفض عدد اإلصابات
أو نسبة احلدوث أو نسبة
الوفيات ،وهذا أمر طبيعي»،
داعيا املواطنني إىل «الصرب
واإللتزام لتخفيض األرقام من
خالل اإللتزام بعدم نقل العدوى
إىل املنازل ألن أعلى نسبة وفاة
تسجل بني من يتجاوزون ستني
عاما ،وهذا يدل على أن من
خيالطون ينقلون العدوى إىل
من هم يف املنازل» ،مشريا إىل
أن «الوفيات اليت سجلت لدى
الشباب هي حاالت خاصة».
وأمل «تقليص نسبة احلدوث
يف أسبوعي اإلقفال ،على أن
يليهما خروج آمن ألن هذه
فرصتنا األخرية» ،واعدا بلقاء
صحايف «لعرض املعطيات اليت
ستستجد بعد أسبوع من اآلن».
وأشار ردا على سؤال ،إىل
«إمكان تقليص اإلقفال العام
إىل أن ترفع الوزارات املختصة
التقارير إىل اللجنة الوزارية»،
موضحا أن «املؤشر األساسي
بالنسبة إىل وزارة الصحة يستند
إىل نسبة احلدوث والوفيات
وجهوزية املستشفيات وستبقى
الوزارة حريصة على حتقيق
األمن الصحي املطلوب يف هذا
اجملال».
دائرة
رئيس
قدم
ثم
املستوصفات هشام فواز عرضا
تقنيا ملسار رفع اجلهوزرية
وما مت حتقيقه يف األسبوع
املنصرم ،يف زيادة عدد أسرة
العناية الفائقة يف املستشفيات
احلكومية.
وأوضح أن «وزارة الصحة
التزمت خالل أسبوعي اإلقفال
بإضافة ستة ومخسني سرير
عناية فائقة ولكنها ستتمكن
من إضافة سبعني سريرا وفق
التالي 18 :سريرا يف مستشفى
بعلبك 10 ،أسرة للعناية الفائقة
للكبار ومخسة حلديثي الوالدة

يف
صباحا
غدا
ستفتتح
مستشفى احلريري ،إضافة إىل
 9أسرة يف بنت جبيل وستة يف
املنية ،على أن تفتتح  5أسرة
عناية فائقة يف جزين اإلثنني
املقبل .ويف األسبوع الثاني
من اإلقفال سيتم افتتاح 17
سرير عناية فائقة 11 :يف
مستشفى ضهر الباشق و 6يف
سبلني .وحتى نهاية الشهر،
سيتم افتتاح أسرة عناية فائقة
وفق التالي :مثانية أسرة يف
مستشفى قانا وأربعة يف راشيا
وسبعة يف حاصبيا وسبعة يف
بعبدا ومثانية يف ضهر الباشق
وستة يف البوار وأربعة يف حلبا.
ويبلغ هذا اجملموع  44سريرا،
وإذا ما متكن مستشفى تبنني
من جتهيز املطلوب فسريتفع
عدد أسرة العناية الفائقة إىل
.»57
بدورها ،قدمت رئيسة برنامج
الرتصد الوبائي يف وزارة
الصحة العامة الدكتورة ندى
غصن عرضا للمعطيات الصحية
باألرقام ،لفتت فيه إىل أن
«النسبة اإلجيابية لالصابات
تبلغ  %15وال يزال املعدل
اليومي خالل األسبوعني 1600
واملعدل األسبوعي  .11000أما
الوفيات فهي تزيد حبواىل 87
وفاة أسبوعيا.
وأوضح أن «وزارة الصحة
ستتقصى أسباب حصول حاالت
وفاة يف املنزل لتحديد سبب
عدم التوجه إىل املستشفى».
وعن احلاالت ،أشارت إىل
ان « 29يف املئة من دون
عوارض 65,9 ،يف املئة مع
عوارض خفيفة ال تستدعي
دخول مستشفى ،و 4,4يف
املئة تستدعي دخول غرف
عادية يف املستشفيات و0,6
يف املئة دخول إىل العناية
الفائقة .أما نسبة اإلماتة فتبلغ
 0,7يف املئة وهي مرتفعة عند
األشخاص البالغني ستني عاما
وما فوق .وبالنسبة إىل إشغال
األسرة ،يبلغ املعدل اليومي
لالشغال خالل أسبوعني 828
سريرا ملرضى كورونا ،من بينها
 526سريرا يف غرفة عادية ،أما
املعدل اليومي إلشغال أسرة
عناية فائقة فيبلغ .»154

تسجيل  1909اصابات جديدة بكورونا
و 16حالة وفاة

وزارة الصحة :تسجيل  1909اصابات جديدة بكورونا و 16حالة
وفاة وذلك يوم امس االول اخلميس.

ولفت النائب طرابلسي اىل «أن
الواليات املتحدة وكندا وغالبية
الدول األوروبية وأوسرتاليا
وحتى بعض دول اخلليج ألغت
املعادالت لطالب البكالوريا
بشهاداتهم
االكتفاء
ويتم
لدخول اجلامعات ،لذلك قمنا
بتسجيل إقرتاح قانون يرمي
اىل الغاء املعادالت لطالب
الشهادة الثانوية على أن
تتحمل اجلامعات مسؤوليتها
يف التدقيق بشهادة طالب
االنتساب اليها».
وأمل طرابلسي «أن تعتمد
جلنة الرتبية النيابية واجمللس
النيابي هذا االقرتاح ،نظرا
ألهميته يف إستقطاب العديد
من الطالب األجانب ،ما حيقق
نهضة إقتصادية وإجتماعية
مرجوة يف هذا الوقت الصعب،
وذلك أسوة مبا تفعله قربص
اليت أضحت مركز إستقطاب
آلالف الطالب األجانب الذين
نهضتها
يف
يساهمون
االقتصادية».

درغام

من جهته ،تال النائب درغام
مواد إقرتاح القانون ،فلفت
اىل أن املادة األوىل ،تنص
على تعديل الفقرة ( )6من
املادة األوىل من القانون
«األحكام
2014/285
رقم
العامة للتعليم العالي وتنظيم
التعليم العالي اخلاص» ،الفتا
اىل أن لشهادة الثانوية:
الشهادة اليت تسمح بالدخول
إىل مؤسسات التعليم العالي،
هي بالنسبة للطالب اللبنانيني
وغري اللبنانيني املقيمني يف
لبنان ،شهادة الثانوية العامة
اللبنانية او ما يعادهلا رمسيا،
أو شهادة البكالوريا الفنية
اللبنانية أو ما يعادهلا رمسيا
وفق مسارات حمددة تصدر
بقرار عن وزير الرتبية والتعليم
العالي بناء على إنهاء من جلنة
اإلعرتاف واملعادالت .وهي
بالنسبة للطالب اللبنانيني
وغري اللبنانيني املقيمني يف
اخلارج ،الشهادات األجنبية
املنهية ملرحلة التعليم الثانوي
حبسب قوانني وأنظمة البلد
األجنيب دون احلاجة ألي إجراء
إضايف ومن أي نوع كان ،على
أن يرتك أمر التدقيق يف هذه
الشهادات ملؤسسات التعليم
العالي املرخصة اليت ينتسب
إليها هؤالء الطالب دون
غريها».
وشدد درغام على «ضرورة
إستعادة لبنان لدوره فهو
لطاملا كان منارة للتعليم»،

طرابلسي ودرغام خالل املؤتمر الصحايف املشرتك
متمنيا على جلنة الرتبية وجملس
النواب واهليئة العامة «إقرار

القانون بأسرع وقت
لتسهيل أمور الطالب».

ممكن

وهبه التقى سفراء وتسلم رسالة تهنئة
باالستقالل من الفروف
تسلم وزير اخلارجية واملغرتبني
يف حكومة تصريف االعمال
شربل وهبه من السفري الروسي
الكسندر روداكوف رسالة تهنئة
يف ذكرى استقالل لبنان من
وزير خارجية روسيا سريغي
الفروف.
وردا على سؤال عن موعد
الزيارة املرتقبة للوزير الفروف
إىل بريوت ،قال السفري
الروسي« :اذا كانت الظروف
مقبولة سيتم ترتيب الزيارة
بكل سرور».

سفري فنزويال

وعرض الوزير وهبه العالقات
الثنائية مع سفري فنزويال
يوسيس جورجيا غونزاليس الذي
متنى «التوصل قريبا اىل اتفاق
ينظم املشاورات السياسية
بني وزارتي خارجية البلدين»،
مقرتحا بعض التعديالت على
اتفاقية اعفاء جوازات السفر
من
واخلاصة
الديبلوماسية

التأشرية.

سفرية اليونان

والتقى الوزير وهبه سفرية
اليونان كاترين فاونتيوالكي،
وجرى عرض للعالقات الثنائية
ودعم لبنان لبعض املواقف
اليت درج على اختاذها.

سفري اليابان

كما استقبل سفري اليابان
تاكاشي اوكوبو الذي شكر
لبنان على تأييده املرشح
الياباني حملكمة العدل الدولية
وعلى مواقف اخرى يف األمم
املتحدة كان لبنان مؤيدا هلا،
كما جرى التأكيد على متانة
العالقات بني البلدين.

سفري تونس

وتسلم الوزير وهبه نسخة عن
أوراق اعتماد سفري تونس
اجلديد بوراوي االمام متهيدا
لتقدميها يف وقت الحق اىل
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون.

بو عاصي :البلد مل يعد حيتمل ترف
الكباش السياسي

اعترب عضو تكتل «اجلمهورية
القوية» النائب بيار بو عاصي،
يف مقابلة مع «صوت العرب»،
«أن الواقع خميف على املستوى
واالنعكاسات
السياسي
االجتماعية واالقتصادية».
وقال« :البلد مل يعد حيتمل كما
الناس هذا الرتف من الكباش
السياسي لتحسني املواقع
السياسية وتعويم االحزاب
على حساب املؤسسات واعطاء
األمل للناس بتشكيل حكومة
تطبق االصالحات اليت تعيد
دورة احلياة اىل االقتصاد
واجملتمع».

وشدد بو عاصي على أن «كل ما
يدور اليوم من شد حبال وصراع
على احلقائب على الصعيد
احلكومي ال يهم ال الناس وال
«القوات اللبنانية» ،بل اهلم
الوحيد تشكيل حكومة تسري
باالصالح وفق روح املبادرة
اليت كانت فرنسية وأصبحت
لبنانية حني توافق عليها ولو
بالشكل االفرقاء اللبنانيون».
واشار بو عاصي اىل ان
«معايري تشكيل احلكومة ليست
واضحة والنوايا ليست سليمة،
وإال ألبصرت احلكومة النور منذ
زمن».

اجليش :إطالق العدو اإلسرائيلي قنابل مضيئة
فوق منطقة سهل اخليام

اصدرت قيادة اجليش– مديرية التوجيه بيانًا اشارت فيه اىل ان «
قوات العدو اإلسرائيلي اقدمت بتاريخ  2020/ 11 / 19على إطالق
قنابل مضيئة على احلدود مع لبنان ،وقد سقط سبع منها فوق
منطقة سهل اخليام».
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لـبنانيات

كلودين عون يف مؤمتر نساء من اجل املتوسط:

كوفيد  19أعاد ترتيب أولوياتنا وأبرز ضرورة تطوير
ثقافتنا الذكورية جلعل التصدي لألزمات أكثر فاعلية

شاركت رئيسة اهليئة الوطنية
لشؤون املرأة اللبنانية كلودين
عون يف مؤمتر افرتاضي لالحتاد
من أجل املتوسط ،بعنوان:
«نساء من أجل املتوسط»
« Women4Mediterranean
 »2020الذي متحور حول
«تسريع العمل للمساواة بني
اجلنسني خالل جائحة كوفيد-
.»19
وشارك يف املؤمتر الذي
يهدف إىل استعراض التقدم
احملرز يف حتقيق املساواة
يف خالل  25عاما يف املنطقة
األورو-متوسطية وحتليل تأثري
جائحة كوفيد 19-على النساء
الضوء
وتسليط
والفتيات
على دور املرأة الرئيسي يف
االستجابة هلذا الوباء ،متحدثون
رفيعو املستوى من احلكومات
والقطاعات اخلاصة ومنظمات
اجملتمع املدني من الدول
املشاركة.

عون

وألقت السيدة عون كلمة يف
جلسة عامة حول «مناهضة العنف
القائم على النوع االجتماعي يف
وقت األزمات» ،لفتت فيها
اىل انه «مهما اختلفت األوطان
بتارخيها وثقافاتها ،بعاداتها
وخبصائصها
وتقاليدها،
وقوانينها ،تبقى املرأة يف
معظم األوطان ،من فئات
اجملتمع األكثر تأثرا باألزمات،
واألكثر عرضة للتمييز انطالقا
من نوعها االجتماعي ومن
هويتها اجلنسية».
وقالت« :ال شك أن احلجر
املنزلي الذي فرضته أزمة جائحة
كوفيد 19-اليت غزت العامل،
أعاد إىل الواجهة موضوع العنف
ضد النساء والفتيات ،إذ تزايد
بشكل كبري يف هذه الفرتة.
إضافة إىل ذلك ،تعثر توفري
اخلدمات الالزمة لضحايا العنف
األسري يف ظل اإلقفال التام
الذي شهدته بلدان العامل».
اضافت« :يف لبنان ،رصدت
قوى األمن الداخلي من خالل
عدد االتصاالت الواردة على
اخلط الساخن  1745املخصص
لتلقي شكاوى العنف األسري،
ارتفاعا ملحوظا يف نسبة جرائم
العنف .وجتاه هذه الظاهرة
اليت حلت يف ظروف اقتصادية
فائقة الصعوبة ،واليت فاقمها
للمؤسسات
التام
اإلقفال
واإلدارات الرمسية واخلاصة
اليت تقدم اخلدمات لضحايا
العنف ،اختذت اهليئة الوطنية
لشؤون املرأة اللبنانية سلسلة
إجراءات سريعة».
وتابعت« :أوىل املبادرات اليت
اختذتها اهليئة ،كانت إطالق
محلة توعوية بالتعاون مع قوى
األمن الداخلي دعت من خالهلا
النساء اللواتي يتعرضن للعنف
أو أي شاهد أو شاهدة ،إىل
عدم الرتدد يف اإلبالغ عنه عرب
االتصال بقوى األمن على اخلط
الساخن بهدف معاجلة الشكاوى

بري دعا اىل جلسة مشرتكة لدرس اقرتاحات
متعلقة باالنتخابات النيابية

دعا رئيس جملس النواب نبيه
بري جلان :املال واملوازنة،
االدارة والعدل ،الدفاع الوطين
والداخلية والبلديات اىل جلسة
مشرتكة ،عند العاشرة والنصف
من قبل ظهر يوم االربعاء يف
 25احلالي ،وذلك ملتابعة درس
اقرتاحات القوانني املتعلقة
باالنتخابات النيابية:
 -1اقرتاح قانون مقدم من
النائبني أنور اخلليل وابراهيم

عازار.
 -2اقرتاح قانون مقدم من
النواب جنيب ميقاتي ،نقوال
حناس وعلي درويش.
 -3اقرتاح قانون انتخاب اعضاء
جملس الشيوخ مقدم من النائبني
انور اخلليل وابراهيم عازار.
ويف حال مل يكتمل النصاب يف
املوعد احملدد ،جتتمع اللجان عند
الساعة احلادية عشرة من اليوم
نفسه بثلث أعضائها.

عبد الصمد تطلب معلومات حول مزوري البطاقات
اإلعالمية الختاذ اإلجراءات القانونية حبقهم

وجهت وزيرة اإلعالم يف حكومة
تصريف االعمال ،د .منال عبد
الصمد جند ،كتابا إىل وزير
الداخلية والبلديات العميد حممد
فهمي ،طلبت فيه تزويدها
بكافة املعلومات املتوافرة حول
مزوري البطاقات اإلعالمية،
ومنتحلي صفة إعالمي ،الختاذ

املناسبة

اإلجراءات القانونية
حبق املرتكبني .
وكانت الوزيرة عبد الصمد قد
أجرت اتصاال هاتفيا بالوزير
فهمي قبل توجيه كتاب له،
للتباحث يف موضوع البطاقات
اإلعالمية املزورة والوقوف عند
حقيقة األعداد.

دريان استقبل سفرية فرنسا وتشديد على االسراع
بتشكيل حكومة انقاذية الجناز االصالحات

بأسرع وقت ممكن وبطريقة
سريعة وفاعلة .بعد ذلك ،طلبت
اهليئة الوطنية ووافقت النيابة
العامة التمييزية ،فتح شكاوى
فورية للنساء اللواتي يتعرضن
للعنف داخل أسرهن واالكتفاء
باالستماع إىل إفاداتهن عرب
اهلاتف ،إذا مل يتمكن من
احلضور إىل املفرزة القضائية
املتخصصة بسبب احلجر املنزلي
الذي فرضته احلكومة اللبنانية
ملواجهة تداعيات الوباء .ومت
اعتماد هذه اآللية يف تلقي
الشكاوى من قبل القضاة،
وصدرت قرارات عدة حلماية
الضحايا وأوالدهم عرب التقنيات
االفرتاضية».
واردفت« :وأجرت اهليئة الوطنية
دراسة حول أشكال العنف ضد
النساء والفتيات من حيث
طبيعة هذا العنف ووترية وقوعه
واملوقع اجلغرايف حلصوله خالل
فرتة التعبئة العامة ،من خالل
استمارات أرسلتها إىل اجلمعيات
ومنظمات اجملتمع املدني اليت
تتلقى شكاوى العنف األسري.
كما عقدت اجتماعا موسعا مع
اجلمعيات ومنظمات اجملتمع
املدني مبشاركة وزارة الشؤون
واستعرضت
االجتماعية،
التحديات اليت تواجهها تلك
املنظمات يف جمال تأمني احلماية
للنساء من العنف األسري،
ونسقت ما بني اجلمعيات وبني
املؤسسات احلكومية بهدف
مواجهة التحديات اليت فرضتها
وتقديم
الصحية،
األزمة
اخلدمات الالزمة لضحايا العنف،
من خدمات طبية وقانونية
واستشارية واالستفادة من
مالجئ اإليواء».
ويف ظل ارتفاع عدد شكاوى
جرائم االبتزاز والتحرش اجلنسي
عرب االنرتنت خالل فرتة التعبئة
العامة ،قالت السيدة عون:
«أطلقت اهليئة الوطنية محلة
توعوية طلبت من خالهلا من
املواطنات واملواطنني االتصال

بقوى األمن الداخلي على خط
ساخن خاص بهذه اجلرائم ،يف
حال تعرضهم لالبتزاز والتحرش
اجلنسي عرب مواقع التواصل
االجتماعي ،وذكرت مبعاقبة
القانون هلذه اجلرائم .ومن
أبرز ما سعت اهليئة الوطنية
إىل حتقيقه نتيجة الرتفاع
نسبة العنف األسري خالل أزمة
انتشار الوباء ،التواصل مع
النواب حلثهم على التسريع
يف مسار مناقشة تعديل قانون
«محاية النساء وسائر أفراد
ُ
األسرة من العنف األسري»

يف اجمللس النيابي لتأمني
محاية فاعلة للضحية وألوالدها،
والتسريع يف مناقشة قانون
اجلنسي
التحرش
«جتريم
ومحاية ضحاياه .ومن املتوقع
أن يوضع هذان االقرتاحان
على جدول أعمال اهليئة العامة
جمللس النواب يف وقت قريب
بغية إقرارهما».
أضافت« :كما عقدت اهليئة
واللجنة الدولية للحقوقيني
ندوة حول «قواعد اإلثبات
واملمارسات املوصى بها يف
حاالت العنف اجلنسي والعنف
املبين على النوع االجتماعي يف
لبنان» ،واليت هدفت إىل حتديد
الثغرات وسبل معاجلة مواطن
القصور املوجودة يف اإلطار
اإلجرائي اللبناني واملمارسات
املتعلقة باألدلة يف قضايا
العنف اجلنسي والعنف املبين
على النوع االجتماعي ومناقشتها
واستطالعها ،وهي حاليا تسعى
لتنفيذ التوصيات اليت خلصت
إليها املناقشات يف الندوة.
وتأتي هذه املبادرات كلها
لتندرج أيضا يف إطار تنفيذ
لبنان خلطة العمل الوطنية
لتطبيق قرار جملس األمن 1325
حول املرأة والسالم واألمن،
ومن أحد حماورها الرئيسية
مكافحة العنف املبين على النوع
االجتماعي ،وقد باشرت اللجنة
املعنية مبسح وتقويم املالجئ

إليواء ضحايا العنف األسري
تعريفات
العتماد
وبالعمل
موحدة ألنواع العنف».
ورأت السيدة عون أنه «ال شك
يف أن جائحة كوفيد 19-على
الرغم من تداعياتها السلبية
على خمتلف األصعدة ،أعادت
ترتيب أولوياتنا الشخصية
واجملتمعية والوطنية ،وألقت
الضوء على نقاط ضعفنا
كأفراد وكمجتمعات ،وعلى
مكامن اخللل يف هيكلياتنا
التنظيمية واإلدارية يف مواجهة
األزمات .كذلك أظهرت هذه
األزمة نقاط ضعف ثقافتنا
التقليدية الذكورية اليت متيز
ضد النساء والفتيات وأبرزت
ضرورة تطويرها وأهمية الرتكيز
على العمل إلحقاق املساواة
بني املواطنات واملواطنني ،مما
جيعل سبل التصدي لألزمات
أكثر فاعلية».
وقالت« :هنا ال بد لي أن أشري
إىل أننا يف لبنان ،تعرضنا هذا
العام إىل أبشع أنواع العنف،
من األزمة االقتصادية الضاغطة
إىل أزمة جائحة كوفيد،19-
فانفجار مرفأ بريوت املأساوي.
ختيلوا وقع هذه األزمات على
جمتمعنا ككل وانعكاساتها على
النساء والفتيات خصوصا ،هذه
الفئة اليت تتأثر عادة بتداعيات
بشكل
والشدائد
الكوارث
أكرب».
وختمت« :نأمل أال نكون
مضطرين يف املستقبل إىل
مواجهة موجة أخرى من الوباء،
إال أن عزمنا على ختطي
الصعاب قائم أبدا ،كما هي
إرادتنا يف حتصني جمتمعنا
وتدعيمه بالكفايات املتوافرة
لدى نسائه كما لدى رجاله .وال
شك أننا سنواصل االستفادة
من خرباتنا ومن خربات خمتلف
دول العامل وجتاربها ،لرسم
خطط طوارئ بشكل مسبق مما
ميكننا من تفعيل قدراتنا لتجاوز
االزمات».

إستقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،يف دار
الفتوى ،سفرية فرنسا آن
غريو يف زيارة بروتوكولية ،بعد
استالم مهامها الديبلوماسية
اجلديدة يف لبنان.
وأفاد املكتب اإلعالمي يف
دار الفتوى ان «البحث تناول
الشؤون اللبنانية ،واستعراض
اآلراء ووجهات النظر يف شتى
امليادين على الصعيد الداخلي،
وما يرافق الوضع السياسي من
حتديات يواجهها لبنان ليعود اىل
دوره املتميز يف املنطقة».

ومت التأكيد على «ضرورة
التفاؤل مهما كان هناك من
صعاب ،واستمرار املساعي
الفرنسية إلجناح مبادرتها للخروج
بلبنان من أزماته املتعددة اليت
أثقلت كاهل املواطنني ،وذلك
ال يكون إال باإلسراع يف تشكيل
حكومة إنقاذية ،منسجمة بعيدة
عن املنازعات السياسية ،إلجناز
اإلصالحات ،اليت هي مطلب
الرأي العام اللبناني والعربي،
والدول الصديقة ،وهي جزء ال
يتجزأ من برنامج متكامل يعد
ببناء مستقبل أفضل للبنان».

عويدات أمهل نادي اليخوت الشراعية  15يوما إلزالة املخالفة

مت امس االول استدعاء رئيس
نادي اليخوت الشراعية يف
البرتون ربيع سامل أمام املباحث
اجلنائية ،وبعد التأكد من قبل
النائب العام التمييزي القاضي
غسان عويدات من قيام املخالفات

على األمالك البحرية ،أمر بإزالتها
وأعطى النادي مهلة مخسة عشر
يوما للتنفيذ ،بعدما سبق أن قرر
فض األختام بالشمع األمحر اليت
وضعت من قبل مفرزة الشواطىء
يف الشمال.

تعيني العميد الركن طوني قهوجي مديراً ملخابرات اجليش
عي اجمللس العسكري برئاسة
نّ
قائد اجليش العماد جوزيف
عون ،العميد الركن طوني
قهوجي مديرًا للمخابرات يف 
اجليش اللبناني على ان حيال
القرار اىل وزيرة الدفاع يف
حكومة تصريف األعمال زينة

يف الساعات

عكر لتوقيعه
املقبلة.
والعميد طوني قهوجي يشغل
مركز رئيس «الفرع الفين»
يف مديرية املخابرات منذ عام
 ،2004وهو من دورة عام
.1994

عودة األمور لطبيعتها اجلنوب بعد ان
تبني عدم وجود اي تسلل

عادت األمور إىل طبيعتها عند
احلدود اإلسرائيلية اللبنانية
بعد تبني عدم وجود أي عملية
تسلل.
وأفيد عن أنه أحصي إطالق
مخس قذائف مضيئة من قبل
اجليش االسرائيلي فوق املنطقة
ما بني السياج احلدودي
احمليط ومستعمرة املطلة واىل
الشريفي خراج بلدة اخليام يف
ظل استنفار للجيش اإلسرائيلي

يقابله استنفار مماثل للجيش
اللبناني وقوات اليونيفيل يف
اجلانب اللبناني مبحاذاة مستعمرة
املطلة حتسبا ألي طارئ.
يف وقت سابق من يوم
امس االول ،عن أن اجليش
اإلسرائيلي أطلق قنابل مضيئة
فوق السياج احلدودي عند
الطرف الشرقي املستعمرة
املطلة مقابل تلة الشريقي خراج
بلدة اخليام اجلنوبية.
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لــبنانيات

وقع مع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم عرب تقنية اإلتصال املرئي تأليف احلكومة ورفع
العادة إعمار املباني التعليمية املتضررة من انفجار املرفأ
الدعم ...مَن يسبق مَن؟

اجملـذوب :نـشكر لـقطر اسـتجابتها نـداءنا

وقع وزير الرتبية والتعليم
العالي الدكتور طارق اجملذوب
واملدير العام لصندوق قطر
للتنمية السيد جاسم الكواري،
مذكرة تفاهم بني وزارة الرتبية
والصندوق ،تهدف إىل إطالق
عملية إعادة إعمار وتأهيل
املباني التعليمية املتضررة
نتيجة انفجار مرفأ بريوت ،وذلك
بدعم من مؤسسة التعليم فوق
اجلميع وبتمويل يبلغ حنو عشرة
ماليني دوالر.
مت التوقيع يف مكتب وزير الرتبية
عرب تقنية اإلتصال املرئي وكان
على الشاشة من اجلانب القطري
يف الدوحة إضافة إىل السيد
الكواري  ،سفري دولة قطر يف
لبنان حممد حسن جابر اجلابر،
سفرية لبنان يف الدوحة السيدة
فرح بري واملدير التنفيذي
ملؤسسة التعليم فوق اجلميع
االستاذ فهد السليطي.
وحضر إىل جانب الوزير اجملذوب
يف بريوت القائم بأعمال
سفارة دولة قطر يف لبنان
علي املطاوعة ،قنصل دولة
قطر يف لبنان أمحد العبيدلي،
املدير العام للرتبية فادي يرق،
مستشار رئيس احلكومة الدكتور
حسني قعفراني وممثلة مكتب
اليونسكو اإلقليمي الدكتورة
ميسون شهاب وأعضاء جلنة
أضرار
ملعاجلة
اإلستجابة
املدارس والثانويات الرمسية
الناجتة عن انفجار مرفأ بريوت
:مدير التعليم اإلبتدائي اجورج
داود وأعضاء جلنة اإلستجابة
املهندسة مايا مساحة والسيدة
إميان عاصي واملستشار اإلعالمي
ألبري مشعون.

الكواري

وحتدث املدير العام لصندوق
قطر للتنمية السيد خليفة بن
جاسم الكواري فقال :
«أن هذه املذكرة هي جزء من
تعهد حضرة صاحب السمو
الشيخ متيم بن محد آل ثاني،
أمري البالد املفدى «حفظه اهلل»
للمساهمة يف عملية إعادة إعمار
بريوت ،خالل مؤمتر املاحنني يف
باريس ،مبشاركة العديد من
قادة ورؤساء العامل ،وبرعاية
من األمم املتحدة ،بهدف مجع
اللبناني
للشعب
مساعدات
بعد انفجار مرفأ بريوت ،فقد
استجابت دولة قطر يف بداية
األزمة من خالل بناء مستشفيات
ميدانية وإرسال جسور جوية
عاجلة ملساعدة األشقاء يف
لبنان  ،وتأتي مذكرة التفاهم
هذه استكماال لواجب دولة قطر
اإلنساني ،كما إنها منبثقة من
أواصر األخوة من تضامن ووفاء
بواجبها والتزامها لدعم هذا البلد
يف مواقف متعددة».

الوزير املجذوب

وحتدث الوزير اجملذوب ،فقال»:
يف أزمان امللمات والشدائد
نفتقد اإلخوة واألصدقاء .وها
هي دولة قطر تستجيب لنداء
لبنان ،عرب مؤسسة التعليم فوق

اجلميع اليت ترتأسها صاحبة
السمو الشيخة موزا بنت ناصر
املؤثرة يف جمالي الرتبية العربية
والتنمية .وقد ُكِّلف صندوق قطر
للتنمية ليكون أبرز املساهمني
يف تغطية تكاليف أشغال ترميم
املدارس واملهنيات الرمسية
وتأهيلها ،باإلضافة إىل ترميم
اجلامعة اللبنانية وعدد من
مؤسسات التعليم العالي اليت
تضررت بانفجار املرفأ اآلثم
َّ
الذي دمر أجزاء كبرية من بريوت
العزيزة».
أضاف »:إن أزمات لبنان
االقتصادية والصحية والرتبوية
جعلتنا نطلق العديد من النداءات
ملساعدتنا على توفري مستلزمات
التعلم عن بعد يف ظل جائحة
كورونا ،ونأمل من اإلخوة العرب
كما عهدناهم االستجابة لنداءاتنا
كي ال خناطر خبسارة عام
دراسي على أجيالنا اليت فقدت
األمل بسبب تراجع صرف اللرية
اللبنانية».
وتابع »:إن توقيع مذكرة التفاهم
عن بعد ميثل لنا حتديا ،إذ أن
التباعد واإلقفال العام واحلجر
الذي فرضته جائحة كورونا لن
مينعنا من إطالق أشغال ترميم
وإعادة املؤسسات الرتبوية إىل
ممارسة دورها احملوري يف
تنمية اجملتمع .ولدولة قطر
الدور األساس يف خوض هذا
التحدي».
وقال اجملذوب »:بعد العدوان
اإلسرائيلي على لبنان يف متوز
(يوليو)  ،2006قلنا شكرا لعدد
من الدول العربية ومن بينها
دولة قطر ،وها حنن اليوم نكرر
الشكر لدولة قطر .إن املبادرة
القطرية تركت يف نفوسنا أطيب
األثر».
وأردف »:يؤمن القيمون على
دولة قطر بالعلم سبيال للتمية
املستدامة ،وحنن يف لبنان ليس
لنا سوى العلم سبيال للنهوض
جمددا من هذه الكبوة .وانطالقا
من هذه املسلمات نعبرِّ عن عميق
شكرنا وتقديرنا ملساهمة قطر
املالية البالغة حنو عشرة ماليني
دوالر أمريكي ،ونشكر ملكتب
األونيسكو  UNESCOاإلقليمي
توليه مهمة تنسيق املساعدات

خالل التوقيع
الدولية ،ونتمنى أن يعمل مجيع
املاحنني على استكمال ترميم
املؤسسات الرتبوية واجلامعية
اخلاصة أيضا ،ألننا نؤمن بالعلم
واملعرفة لضمان مستقبل أجيالنا.
وعلى أمل أن نلتقي جمددا يف
مناسبات تربوية شتى ،نتمنى
لكم ولصندوق قطر للتنمية
وملؤسسة التعليم فوق اجلميع
وألعضاء الفريق مجيعا النجاح
يف كل أعمالكم.
عشتم ،عاش التعليم النوعي
املرن يف لبنان ،عاشت العالقات
اللبنانية القطرية ،عاش لبنان».

السليطي :

وحتدث أيضا املدير التنفيذي
ملؤسسة التعليم فوق اجلميع
فهد السليطي فقال :
« باسم مؤسسة التعليم فوق
اجلميع ،أود ان أشكر صندوق
قطر للتنمية برئاسة السيد
الكواري على دعم مشروع
إعادة تأهيل مباني التعليم يف
بريوت .منذ العام  2013نعمل
يف لبنان بالتعاون مع وكاالت
األمم املتحدة واملنظمات غري
احلكومية واجلامعات ،ويف ظل
مثانية مشاريع استفاد منها اكثر
من ثالثني ألف من األطفال يف
سن التعليم اإلبتدائي والشباب
والطالب يف التعليم العالي».
أضاف »:وإىل جانب شراكاتنا
نعمل على إعادة األطفال إىل
مدارسهم يف بريوت وجامعاتهم
ومراكزهم املهنية التدريبية وقد
بدأنا بالفعل يف عملية إعادة
اإلعمار والتأهيل يف أكثر من
 55مدرسة و 20مركزا للتعليم
التقين واملهين وثالث جامعات،
بهدف احلصول على تعليم آمن
هلؤالء األطفال ورفع مستوى
املهارات اليت حيتاجونها لبناء
مستقبل ناجح ألنفسهم وألسرهم
ولبالدهم  ،ويسعدني أن اشهد
اليوم توقيع مذكرة تفاهم إلعادة
إعمار املؤسسات يف بريوت إن
شاء اهلل».

التوقيع

بعد ذلك ،وقع كل من الوزير
اجملذوب يف بريوت والسيد
الكواري يف الدوحة على نسخة
رمسية من اإلتفاقية اليت تتضمن
يف كل نسخة توقيعا للجانب

اآلخر مت توقيعه يف وقت سابق
وإرساله باحلقيبة الديبلوماسية.
ووزعت أعلنت سفارة قطر يف
بيان «أن صندوق قطر للتنمية
وقع مع وزارة الرتبية والتعليم
العالي يف مقر الوزارة يف
بريوت ،مذكرة تفاهم بشأن
إعادة إعمار وتأهيل املباني
التعليمية املتضررة نتيجة انفجار
مرفأ بريوت.
تتضمن مذكرة التفاهم ترميم
 55مدرسة و 20مركزا للتعليم
والتدريب يف اجملال التقين
والفين ،وثالث جامعات يف
األمريكية،
(اجلامعة
بريوت
اجلامعة اليسوعية ،واجلامعة
امليزانية
وقدرت
اللبنانية)
االمجالية هلذا الدعم بـ 9,8
مليون دوالر أمريكي .وهي جزء
من تعهد من أمري البالد الشيخ
متيم بن محد آل ثاني مببلغ
مخسني مليون دوالر أمريكي،
خالل مؤمتر املاحنني يف باريس
للمساهمة يف عملية إعادة إعمار
بريوت بعد انفجار املرفأ.
مت توقيع االتفاقية عرب تقنية
االتصال املرئي يف حضور
وزير الرتبية والتعليم العالي
يف حكومة تصريف األعمال
الدكتور طارق اجملذوب ،سفري
دولة قطر يف بريوت حممد حسن
جابر اجلابر ،املدير العام لوزارة
الرتبية فادي يرق ،املدير العام
لصندوق قطر للتنمية السيد
خليفة بن جاسم الكواري،
الرئيس التنفيذي ملؤسسة
التعليم فوق اجلميع السيد فهد
محد السليطي ،القائمة بأعمال
السفارة اللبنانية يف الدوحة
فرح بري ،أعضاء جلنة االستجابة
ملعاجلة األضرار النامجة عن
انفجار بريوت ،مسؤولة برنامج
الرتبية يف مكتب اليونسكو
اإلقليمي يف بريوت الدكتورة
ميسون شهاب ،مستشار رئيس
جملس الوزراء يف حكومة تصريف
األعمال الدكتور حسان دياب،
حسني قعفراني .كما شارك يف
احلضور من السفارة يف بريوت،
القائم باألعمال باإلنابة السيد
والسكرتري
املطاوعة،
علي
الثالث أمحد العبيدلي».

إيـلي الفرزلي

حتولت إىل رعب يومي يعيشه الناس .متى ُيرفع
قصة رفع الدعم ّ
الدعم؟ سؤال يتكرر من دون أن جيد من جييب عنه .إجراءات
بالتقسيط جترى لتقليص كلفة الدعم ،لكن ال شيء واضح.
املصرف املركزي ختلى عن فكرة اإلبالغ عن وضع االحتياطي.
رياض سالمة يسعى لكسب الوقت إىل حني تأليف احلكومة.
لكن ال ُخطط واضحة ملواجهة احتمال تأخر والدة احلكومة ،ال لدى
مصرف لبنان وال لدى القوى السياسية .مثة المباالة خميفة لن
يدفع مثنها إال الناس.
طال انتظار رياض سالمة لسعد احلريري .بالنسبة إليهُ ،حسم
األمر منذ زمن .ال إمكانية للتعامل مع الرئيس حسان دياب .كان
قبل استقالة احلكومة مضطرًا ،لكنه اليوم مل يعد كذلك .يتعامل
معه باحلد األدنى ويؤجل أي خطوة ميكن القيام بها إىل حني تأليف
احلكومة اجلديدة .على ما تؤكد املعلومات ،فقد عقد سالمة أكثر
من اجتماع مع احلريري ،اتفقا خالهلا على الكثري من األمور .حُيكى
أن احلريري ،الذي طلب من ضيفه عدم القيام بأي إجراء جوهري
قبل تأليف احلكومة ،طمأنه إىل أن الدعم اخلارجي مضمون ،بعد
مر شهر على تكليف احلريري ،لكن من دون أن
تأليف احلكومةّ .
يتمكن من التأليف.
سبق أن أعلن سالمة ،منذ ثالثة أشهر ،أن االحتياطي اإللزامي
سينفد خالل ثالثة أشهر ،معلنًا حينها أن ال بديل من رفع الدعم.
مرت األشهر الثالثة ،من دون أي تغيري جوهري يف سياسة
ّ
الدعم .ما حصل هو ترشيد الدعم على بعض السلع ،ولذلك فإن
ّ
التوقعات تشري إىل أن االحتياطي قد يكفي شهرًا أو شهرين
إضافيني .مع ذلك ،مل يعد ُيسمع صوت حاكم مصرف لبنان وال
استنفرت احلكومة إلجياد خمرج .الكل يعترب إعالن رفع الدعم مبثابة
جترعها .لكن اخلوف يزداد من توقف مفاجئ
الكأس الذي ال يريد ّ
للدعم .مصدر مسؤول يشري إىل أن ذلك لن حيصل ،ألنه حتى لو
رفض سالمة استعمال االحتياطي اإللزامي حاليًا ،فهو سيستعمل
جزءًا منه يف النهاية ،يف مسعاه لشراء الوقت ،إىل أن يتمكن
احلريري من تأليف احلكومة .يف املقابل ،فإن مصادر معنية جتزم
بأن املشكلة ليست يف املصرف املركزي ،بل يف السياسة .ما
ُي ّ
عطل كل احللول هو ّ
تأخر تأليف احلكومة .ذلك كلفته عالية على
يهتم .يسأل :هل الضغوط
االقتصاد ،لكن ال أحد من املسؤولني
ّ
يتعرض هلا الناس ُتساهم يف تعجيل التأليف؟
االقتصادية اليت
ّ
وهو إذ جييب بالنفي ،يؤكد أن احلديث عن ترشيد الدعم يفرتض
أن يكون بديهيًا ،إذ ال يعقل أن يستمر الغين والفقري يف احلصول
على الدعم نفسه .مرة جديدة يقول املصدر إن ذلك ليس وظيفة
املصرف املركزي .من حُي ّدد الفئات الواجب دعمها هو احلكومة،
قرر فإن املصرف ال ميلك األدوات للتمييز بني من
وإىل أن ُت ّ
وإن تؤكد مصادره أنه مل يعد باإلمكان
جيب دعمه ومن ال جيبْ ،
استمرار الدعم بالطريقة احلالية .احلديث يرتكز على البنزين .سبق
أن طرحت مسألة ختفيض الدعم إىل  ٧٠يف املئة بد ً
ال من ٩٠
يف املئة .املشكلة أن خطوة كهذه سترتافق مباشرة مع ارتفاع
كبري يف سعر الدوالر .إذ إن تأمني  ٣٠يف املئة من السوق يعين
احلاجة إىل  ٦٠مليون دوالر نقدًا يف الشهر ،ما يزيد الطلب على
الدوالر.

بطاقات الدعم خيار حتمي ينتظر تأليف الحكومة

رغم ذلك ،فإن ختفيض الدعم بدأ يتحول إىل أمر واقع يف أكثر
من قطاع .وزارة الصحة تعمد إىل ختفيض الئحة األدوية املدعومة،
على اعتبار أنه ال يعقل أن تصل كلفة الدعم على الدواء إىل ١,٢
مليار دوالر ،يف حني أن الفاتورة الدوائية يف بلدان تفوق لبنان
يف عدد السكان ال تصل إىل نصف هذا الرقم .وزارة االقتصاد
ّ
وخفضت السلة الغذائية املدعومة حنو ٥٠
خطت خطوة بدورها
صصه املصرف املركزي
يف املئة ،بعدما اخنفض املبلغ الذي خُي ّ
للسلة من  ٢٠٠مليون دوالر إىل  ٨٠مليونًا.
تلك حلول مؤقتة حبسب مصادر املصرف .األولوية تبقى لتخصيص
الدعم للفئات احملتاجة .لذلك ،ال يزال سالمة يعتقد بأن ال بديل
من بطاقة الدعم .وهو سبق أن أبلغ املعنيني أنه مستعد للمساعدة
التقنية لتحويل هذا األمر إىل واقع ،إال أن األمر حيتاج إىل قرار
حكومي .حبسب املعلومات ،فإن يف اجمللس املركزي ملصرف
لبنان رأيني :رأي يرى أنه ال جيب حتديد الفئات احملتاجة ،بل
الفئات غري احملتاجة ،حبيث تعطى البطاقة للبقية .هامش اخلطأ
يف ذلك أقل من هامش اخلطأ الذي ميكن أن ينتج من حتديد
الفئات األوىل ،كونها أكرب عددًا .الرأي الثاني يتبناه سالمة،
ويشري إىل إعطاء البطاقة لكل اللبنانيني .بذلك يتمكن مباشرة
من استبعاد مليون و ٨٠٠ألف مقيم بني سوري وفلسطيين ،على
أن تحُ ّمل مسؤولية دعم هؤالء إىل اجلهات الدولية املعنية .أما
بشأن اللبنانيني ،فيتوقع عندها أن ميتنع حنو  ٣٠يف املئة من
االستحصال على البطاقة.
كل ذلك ال يزال حربًا على ورق .املسؤولية األوىل سياسية.
وأي تأخري يف تأليف احلكومة يعين مزيدًا من املخاطر اليت تواجه
ّ
اجملتمع ،واليت لن ينقذها استمرار الدعم.
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مقاالت وتـحقيقات

«نصبة» يف املرفأ مبليونَي دوالر!
ْ

نقل «موادّ خطرة» من املرفأ 2 :مليون دوالر مثناً للذعر واإلهمال!
رلـى إبـراهـيم
تنبه املعنيون فجأة إىل وجود
بعد انفجار املرفأ يوم  4آبّ ،
مواد خطرة ،غري تلك اليت انفجرت ،قابعة يف املرفأ منذ أكثر
من  11عامًا! وحتت وطأة «الذعر» ودواعي العجلة ،كلفت
ّ
مصنفة
شركة أملانية نفسها بنفسها التخلص من  49مستوعبًا،
خطرة ،من دون االستحصال على أي ترخيص من أي دولة
أوروبية ،وصاغت قيمة العقد وبنوده بتوقيع من إدارة املرفأ.
مثن «الذعر» واإلهمال الوظيفي  2مليون دوالر ،ومليون و600
ألف دوالر إضافية ُ
ستحسم من املنح واهلبات األوروبية اليت مل
تصل بعد إىل لبنان!
ليس تاريخ  4آب  ،2020جمرد تاريخ النفجار حصل نتيجة سلسلة
من «املصاد فات السيئة» .كان ميكن بداية التسليم بهذا
القول ،إال أن ما جيري فعليًا يف املرفأ يكشف فضائح باجلملة
وإهما ً
ال ّ
متعمد ،ونتيجته إما تهديد للسالمة
أقل ما يقال عنه إنه
ّ
تبي أخريًا وجود  49مستوعبًا
العامة ،أو تبديد للمال العام .فقد نّ
حتتوي على مواد مصنفة خطرة جدًا ،يرقد بعضها يف باحة
املستوعبات يف املرفأ منذ عام  !2009ورغم حدوث االنفجار
الكبري منذ أكثر من  3أشهر ،مل جتد إدارة اجلمارك نفسها
معنية بإزالة هذا اخلطر الداهم على سالمة الناس والعاملني
يف املرفأ ...إىل أن قرر الرئيس املدير العام إلدارة واستثمار
مرفأ بريوت باسم القيسي بتاريخ  13و 22من شهر آب املاضي،
إرسال كتابني إىل املدير العام للجمارك رميون خوري يطلب
فيهما شحن أو إزالة أو تلف املستوعبات اليت حتتوي على مواد
ومضرة وأرفق له الئحة باملستوعبات .هذه املواد ،وفقًا
خطرة
ّ
لالئحة اليت اطلعت عليها «األخبار» مؤلفة من سوائل قابلة
لالشتعال ،غازات سامة ،غاز قابل لالشتعال ،مواد صلبة قابلة
لالشتعال ،متفجرات منزوعة احلساسية ،مواد ذاتية التفاعل،
مسببة للتآكل .وقد مت
مواد معرضة لالحرتاق التلقائي ومواد
ّ
إدخال هذه املستوعبات بتواريخ خمتلفة بدءًا من عام 2009
وبصورة منتظمة حتى عام  ،2017فترُ كت ،كما نيرتات األمونيوم
يف املرفأ .جرى ذلك بعلم من إدارة اجلمارك اليت متلك صالحية
التصرف بالبضاعة بعد مرور  6أشهر على وجودها يف الباحة.
إال أنه مل تتم مراجعة أصحاب املستوعبات إلجبارهم على رفع
البضاعة وصو ً
ال إىل اختاذ إجراءات قضائية بهذا اخلصوص.
بتاريخ  3من شهر أيلول املاضي ،أرسل القيسي كتابًا ثالثًا
إىل خوري باملوضوع نفسه ،يطلب فيه إزالة هذه املستوعبات
فورًا خصوصًا مع تسرب املواد اخلطرة منهاُ .
وأرسلت نسخة
من الكتاب إىل وزارة األشغال العامة والنقل .ما حصل بعدها
هو طلب إدارة اجلمارك تنازل وزير املال ،استثنائيًا ،عن
تلك املستوعبات ملصلحة اجليش اللبناني كي يقوم بإزالتها
والتخلص منها« ،حيث ال قدرة للمرفأ على معاجلة تلك املواد
بوضعها احلالي كونها حتتاج إىل خربات وتقنيات غري متوفرة
حمليًا» .كان يفرتض هنا باجليش أن يعمد إىل تلفها .لكن
تقول املصادر إن املؤسسة العسكرية ال متلك التقنية الالزمة
وال املوقع الختاذ هذه اإلجراءات ،وقامت بتخفيف خطر املواد
عرب فصل بعضها عن بعض وتغطيتها بالرمل ونقلها إىل مكان
آمن يف املرفأ .وبعد شهرين من األخذ والرد بني إدارة املرفأ
واجلمارك ووزارة األشغال واجليش وجملس الوزراء ورئاسة
اجلمهورية حصل فيهما تقاذف للمسؤوليات ،أثري املوضوع يف
اجللسة األخرية للمجلس األعلى للدفاع ،فطلب رئيسا اجلمهورية
واحلكومة ،حتت وطأة «الذعر» ،اإلسراع بإجياد أي ّ
حل لنقل
هذه املواد خارج لبنان تفاديًا ملصيبة جديدة .ما سبق هو
اجلزء األول من اإلهمال الوظيفي الذي كان ميكن أن يتسبب
حبريق إذا ما ُوجدت الشرارة لذلك .فاملستوعبات ،وفق ما قال
وتتسرب منها املواد اخلطرة.
القيسي لـ»األخبار» ،مهرتئة
ّ

الشركة األملانية تفرض عقداً بالرتاضي

اجلزء الثاني من القضية يكمن يف احلل «السحري» إلزالة
هذه املستوعبات .فأمام إحلاح الرئيسني عون ودياب،
عرض املدير العام إلدارة واستثمار مرفأ بريوت عقدًا مقرتحًا
توقيعه مع شركة أملانية تدعى «كوميب ليفت» إلزالة وإتالف
املستوعبات الـ  ،49مشريًا يف كتابه اىل أن اإلدارة طلبت من
اجليش الفرنسي املوجود يف املرفأ املساعدة على إزالة هذه
املستوعبات ،لكنه اعتذر عن عدم تلبية الطلب! لكن كيف مت
تكليف الشركة األملانية؟ يشري القيسي يف كتابه أيضًا إىل أن
«كوميب ليفت» كانت موجودة يف املرفأ وتتفاوض مع شركة
رجل األعمال مرعي بو مرعي إلزالة الزيوت املتسربة من باخرته.
وقد تقدمت الشركة األملانية من إدارة املرفأ بواسطة اجلمعية
اللبنانية لألعمال اليت يرأسها رجل األعمال الناشط حمليًا ايلي
أسود ،بعرض نقل وإزالة وإتالف تلك املواد عرب إعادة حتميلها
يف مستوعبات خاصة ونقلها اىل خارج األراضي اللبنانية.
والعقد املقرتح توقيعه بالرتاضي ،تبلغ قيمته  3ماليني و600

ألف دوالر ،يسدد منها مرفأ
بريوت  2مليون ،فيما تتحمل
الشركة مبلغ  1مليون و600
ألف دوالر.
مت توقيع العقد رغم إشارة
القيسي يف نهاية الكتاب اىل
أن األفضل برأي اإلدارة هو
«إطالق مناقصة أو احلصول
على عروض من جهات أخرى
غري هذه الشركة إن أمكن،
حيث نرى أن املبلغ احملدد
من قبل الشركة األملانية
مرتفع .وهلذه الغاية ،حنن
ّ
أمت اجلهوزية إلطالق
على
هذه املناقصة أو استدراج
العروض يف حال أذنت
اجلهات املختصة مبزيد من
الوقت إلمتام هذه املناقصة».
ُرفع العقد اىل وزارة األشغال
اليت طلبت موافقة استثنائية

التوصية بالشركة األملانية حصلت بواسطة رئيس املجلس اللبناني األملاني لألعمال (مروان بوحيدر)

بناء على طلبهما املستعجل ،لتوكيل إدارة املرفأ
من الرئيسنيً ،
(ليست صاحبة الصالحية) بتوقيع هذا العقد بالرتاضي.
مثة جمموعة من األسئلة التلقائية هنا واليت مل جتد أي جواب
واضح من املعنينيّ .
جل ما حصل هو أن الذعر كلف لبنان
مليوني دوالر ،وسيقفل امللف مرة أخرى من دون حماسبة
املسؤول عن إثارة هذا الذعر ،وعن تركه هذه املواد لسنوات
يف مستوعبات يف وسط املدينة .من جهة أخرى ،كيف ّ
مت
الوقوع على الشركة األملانية؟ هل هي الصدفة كما يؤكد
اجلميع ،أم أن مثة قطبة خمفية أدت اىل تنظيم العقد معها دون
ومن املستفيد يف هذه احلالة؟ أما السؤال الرئيسي،
سواها؟ َ
فهو ملاذا ُترك األمر ــــ رغم اخلطر الذي يشكله ــــ ثالثة أشهر
كاملة ومحل طابع العجلة األسبوع املاضي فقط؟ وملاذا مل يتم
اإلعداد ملناقصة أو استدراج عروض منذ ذاك الوقت للحصول
على العرض األفضل ،وال سيما أن الدولة اللبنانية ال حتتمل
ترف إهدار ولو سنت إضايف؟
ّ
املنظم من شركة «كوميب ليفت» بتاريخ ،2020/10/9
يف العقد
والذي حصلت «األخبار» على نسخة منه ،تقول إن «إدارة املرفأ
اختذت املبادرة بالتواصل مع الشركة» .إشارة هنا اىل أن
أعدت العقد وأرسلته اىل إدارة املرفأ،
«كوميب ليفت» هي من ّ
من دون أن يكون لألخرية أي تعليق على بنوده ،ومن دون أن
ّ
واطلعت على تفاصيله مبا
تكون قد فاوضت على قيمة العقد
يشري إىل أنه مت فرضه .من جهته ،يؤكد القيسي أن «مثة بندًا
يف العقد يتضمن تقديم الشركة طلبًا للدولة األملانية واالحتاد
األوروبي إلعادة هذين املليونني .لذلك لن يكون هناك أي
سيسرتد املال املدفوع ما إن تستأنف
كلفة على لبنان الذي
ّ
املساعدات األوروبية جمددًا املرتبطة بتأليف احلكومة .لكن
التوقيت أحرجنا ،ونرى أن العناية اإلهلية هي اليت أوجدت هذه
الشركة ملساعدتنا على تفادي أي حريق أو انفجار»! ويذكر
قدر
أعدهاّ ،
القيسي أن «االحتاد األوروبي ويف خالل دراسة ّ
أنت ذكرت
كلفة إزالة هذه املواد خبمسة ماليني دوالر» .لكن َ
«فعلت ذلك
يف كتابك أن كلفة نقل الشركة األملانية مرتفعة؟
ُ
ربطًا بواجباتي اإلدارية» ،أجاب القيسي ،علمًا بأنه يف العقد
بني «كوميب ليفت» وإدارة املرفأ ،تذكر الشركة أن «الدولة
األملانية هي إحدى دول االحتاد األوروبي الساعية إىل مساعدة
لبنان ،وجزء من الدعم املالي قد يكون بتغطية ما ستدفعه
إدارة املرفأ .ستبذل الشركة جهدها لنيل املوافقات الالزمة
لذلك» .إذا مل تؤكد الشركة أن هذا املبلغ ستتم تغطيته،
لسد
بل ذكرت حصرًا أنها ستسعى إىل تأمني مساعدة مالية
ّ
الدفعات اللبنانية ،مع العلم بأن هذه املساعدات رمبا لن تأتي،
بناء على التهديدات الغربية املتواصلة بعدم مساعدة الدولة
ً
اللبنانية وقصر املساعدة على اجملتمع املدني.
املساعدة على تسديد جزء من مثن الصفقة تبقى يف إطار
الوعود .أما الثابت ،فهو أن الشركة اشرتطت على اإلدارة فتح
اعتماد بقيمة  2مليون دوالر يف مصرف لبنان ،صاحل ملدة 180
يومًا ،على أن يتم دفعه على دفعتني 1 :مليون دوالر عند
شحن املواد اخلطرة على الباخرة اليت ستتوجه اىل وجهة أوروبية
(مل حتدد) و 1مليون عند إظهارها دلي ًال على أن املواد اخلطرة
نقلت اىل أملانيا أو أي وجهة أوروبية أخرى ،على أن تتوافق
مع أنظمة االحتاد األوروبي .مبعنى آخر ،الشركة املكلفة بإزالة
املواد اخلطرة مل حتصل بعد على أي موافقة ال من أملانيا وال من

أي دولة أوروبية الستقبال املستوعبات احململة من لبنان .وال
مضرة للبيئة
أحد يعلم ما إذا كانت أملانيا ستقبل إتالف مواد
ّ
يف أراضيها ،أم أن البضاعة ستعود اىل مرفأ بريوت بعد دفع
مليون دوالر مسبقة اىل الشركة األملانية.

من أعطى إدارة املرفأ الحق بالتصرف بهبات (ولو أنها لم تأتِ بعد)
والتنازل عنها بالنيابة عن الدولة اللبنانية؟

وزير األشغال العامة والنقل ميشال جنار يرى أن املوضوع وضع
يف عهدة إدارة املرفأ ،رغم أن األمر ليس من صالحيتها ،ألن
«اجليش وإدارة اجلمارك ّ
ختليا عن معاجلة املشكلة» .ويضيف
إن «جلنة إدارة املرفأ هي عبارة عن ّ
حل للمشكلة بعد تقاذف
بناء على طلب عون ودياب ،أرسلت كتابًا أطلب
املسؤولياتً .
فيه موافقة استثنائية بتكليف رئيس جملس إدارة املرفأ إجراء
وعما حال دون إعداد
الالزم للتخلص من هذه املستوعبات».
ّ
مناقصة ،قال جنار إن «اخلطر ال حيتمل إهدار الوقت والسري
ضمن القنوات اإلدارية الطبيعية ،فرمبا حيصل أي حادث يف
غضون ذلك ويتسبب بكوارث».
يف موازاة ذلك ،أسئلة أخرى تطرح حول طبيعة العقد املفروض
من طرف واحد ،أي الشركة األملانية ،وموضوعه ترحيل مستوعبات
ال تعلم إدارة املرفأ حمتوياتها وال وزنها ،ما يعين أن املبالغ
رصد وفق معايري علمية تتعلق حبجم املستوعب ووزنه
مل ُت َ
واملواد املوجودة داخله .وقد يكون عقد املليوني دوالر أيضًا
غري قابل للتنفيذ على اعتبار أنه يتضمن مواد أو نفايات خطرة
يصعب على أي دولة أوروبية استقباهلا .كذلك مثة غموض يف
مسار هذا امللف منذ الكشف عنه بعد انفجار املرفأ اىل اليوم،
يتعلق بتنازل املالية عن املستوعبات ملؤسسة اجليش اللبناني،
فيما إدارة املرفأ هي اجلهة اليت ّ
وقعت على العقد .وقد قامت
إدارة املرفأ ممثلة بالقيسي ،بالتنازل عن قيمة مليون و600
ألف دوالر للشركة األملانية ،من املفرتض أن تكون على شكل
هبات أو مساعدات أوروبية اىل لبنان .من أعطى هذه اإلدارة
ِ
تأت بعد) والتنازل عنها
احلق بالتصرف بهبات (ولو أنها مل
بالنيابة عن الدولة اللبنانية؟

الجيش و ّقع ولم يو ّقع!

أصدرت قيادة اجليش مساء أمس بيانًا ذكرت فيه توقيعها
«اتفاقية يف مرفأ بريوت بني قيادة اجليش ومديرية اجلمارك
وإدارة مرفأ بريوت من جهة ،وشركة  Combi liftاألملانية من
جهة أخرى ،ملعاجلة  ٥٢مستوعبًا حتتوي مواد خطرة ،بالطرق العلمية
ّ
مضل ًال
اآلمنة واملناسبة» .لكن يف الواقع ،بيان اجليش أتى
ألسباب جمهولة ،فاالتفاقية سبق أن ّ
وقعها مع الشركة األملانية
الرئيس املدير العام إلدارة واستثمار املرفأ باسم القيسي
مبوافقة استثنائية من رئاسة اجلمهوية ورئاسة جملس الوزراء،
ومل يتم توقيعها بني األطراف الثالثة والشركة ،فذلك ال جيوز
أص ًال .دور اجليش هنا اقتضى التوقيع على تسليم املستوعبات
اخلطرة اىل الشركة ،بعدما تنازلت عنها وزارة املال اىل اجليش
اللبناني ،ما يعين أنها باتت بعهدته .كذلك استعمل اجليش يف
بيانه مصطلح «معاجلة» ،يف حني ما تقوم به الشركة حبسب
العقد هو ترحيل املواد املصنفة خطرة اىل خارج لبنان لتلفها.
والالفت يف الصور اليت أرفقها اجليش ببيانه ،أن بعض
املستوعبات حتوي كمية قليلة جدًا من املواد!
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اسـرتاليات

حصول أكثر من  90ألف شخص على أسرتاليا تعلن عن بناء أكرب مصنع للقاحات أسرتاليا واليابان توقعان اتفاقية
اجلنسية األسرتالية يف أقل من  7أشهر يف نصف الكرة اجلنوبي بقيمة مليار للتعاون العسكري املشرتك وبيكني تلوّح
بإجراءات مضادة
دوالر يف فيكتوريا

حصل أكثر من  90ألف شخص
على اجلنسية األسرتالية منذ
شهر أبريل/نيسان عرب احتفاالت
نظمت عرب اإلنرتنت ،أي ما
يعادل  400شخص يوميا.
كما حصل  14ألف شخص
آخر على اجلنسية يف عدد من
االحتفاالت منذ استئنافها يف
حزيران.
وبدأ عام  2020على وقع انتظار
ما يقرب من مئة ألف شخص
إمتام مراسم احلصول على
املواطنة بعد استكمال املتطلبات
اخلاصة بذلك.
كيف ميكنك احلصول على
اجلنسية األسرتالية عن بعد؟
وبسبب إجراء مراسم اجلنسية
عرب اإلنرتنت ،اخنفض هذا
العدد اآلن إىل حوالي  30ألف،
سيحضر معظمهم حفل استالم
اجلنسية عرب اإلنرتنت فيما
سيختار البعض اآلخر االنتظار
للقيام بذلك شخصيا.

وبسبب وباء كورونا ،ظهرت
فكرة االحتفال عرب اإلنرتنت يف
أبريل/نيسان وسط خماوف من
قبل املواطنني املستقبليني من
االنتظار إىل أجل غري مسمى بعد
إلغاء االحتفاالت يف مجيع أحناء
البالد بسبب إجراءات التباعد
االجتماعي اليت أحدثها الوباء.
وأصبح  75باملئة من األشخاص
مواطنني يف غضون مثانية أشهر
بعد املوافقة على طلباتهم وفقا
لوزارة األمن الداخلي.
وتعليقا على هذا ،قال متحدث
باسم وزارة األمن الداخلي
إن االحتفاالت عرب اإلنرتنت
«ساعدت يف تقليل عدد
املتقدمني الذين أخذوا موافقة
على طلباتهم وينتظرون حفل
مراسم اجلنسية» مشريا إىل
وجود خطة تراعي متطلبات
كوفيد يف حال تنظيم حفل
باحلضور شخصيا.
املصدرSBS :

أعلنت أسرتاليا عن بناء أكرب
مصنع إلنتاج اللقاحات يف
نصف الكرة اجلنوبي يف حماولة
لتعزيز استجابتها لألوبئة يف
املستقبل.
وأبرمت احلكومة الفيدرالية
صفقة بقيمة مليار دوالر ملدة
عاما مع شركة Seqirus
12
ً
التابعة لشركة  ،CSLمن أجل
توفري لقاحات األنفلونزا واحلمى،
مضادات السموم املنقذة للحياة
لفرتة طويلة األمد.
ومبوجب االتفاقية اجلديدة،
ستستثمر شركة سيكريوس
 800مليون دوالر لتطوير منشأة
لتصنيع اللقاحات عالية التقنية
بالقرب من مطار ملبورن لتحل
حمل موقعها يف Parkville
والذي تشغله منذ أكثر عن 60
عاما.
وستبدأ األعمال يف العام
املقبل ،ما سيخلق  520وظيفة
يف قطاع البناء .ومن املتوقع

جنوب أسرتاليا تسجل  17حالة كورونا جديدة
بعد ظهور بؤرة تفشي يف مشالي أدياليد

أعلنت السلطات الصحية يف
والية جنوب اسرتاليا يوم
االثنني تسجيل  17إصابة
بؤرة بعد
بكوفيد -19يف
اإلعالن سابقا عن اصابة ثالثة
اشخاص بالفريوس يف الوالية
االحد املاضي.
وأكدت كبرية مسؤولي وزارة

طريقك لإلقامة الدائمة :كيف حتصل على
جمز؟
وظيفة يف املناطق الريفية مبقابل مادي ٍ

يفتح العمل يف املناطق
الريفية واإلقليمية يف أسرتاليا
أبوابا لالستقرار بشكل أسهل
للمهاجرين يف أسرتاليا .وكانت
احلكومة الفيدرالية قد التزمت
بتقديم حوافز للمهاجرين الذين
يستقرون يف املناطق الريفية
بهدف سد الفجوة يف األيدي
العاملة يف تلك املناطق.
Regional
منظمة
وتقدم
Opportunities
Australia
خدمات جمانية ملساعدة الالجئني
واملهاجرين على احلصول على
وظائف يف املناطق الريفية
واإلقليمية.
وقالت جنان حيدر مسؤولة
تطوير اخلدمات يف املنظمة
ألس بي أس عربي 24إن هناك
وظائف متاحة دائما يف كل
اجملاالت يف املناطق اإلقليمية
والريفية.
وقالت حيدر «نعمل على تأمني
فرص عمل يف كل اجملاالت».
وأضافت «لدينا األشخاص
حيملون
الذين
احملرتفون
املهندسني
مثل
شهادات
واألطباء واملمرضني ،سواء
كانت شهاداتهم من أسرتاليا،
أو حصلها عليها من البلد األم
وقاموا مبعادلتها هنا».

وأكدت «هناك أيضا أشغال
موجودة دائما ،مثل العمل يف
مصانع اللحوم ،وتقطيع اللحم
والدجاح ،ووظائف البناء».
ومع دخول أسرتاليا موسم
احلصاد ووجود أزمة يف األيدي
العاملة املتاحة بسبب إغالق
احلدود الدولية ،قالت حيدر
إن تلك قد تكون فرصة ذهبية
للباحثني عن عمل يف املناطق
الريفية.
وقالت «هناك الكثري من
الوظائف يف موسم احلصاد،
خاصة يف قطف الفواكه
والعنب ».وأضافت «هناك
أشغال على املدى الطويل
وأخرى قصرية املدى ،ولكن
املقابل املادي يكون جمزي
للغاية ،حتى لو كانت الفرتة
قصرية».
وال يعين انتهاء املوسم نهاية
فرصة العمل ،فطبقا جلنان حيدر
فإنه ميكن للشخص أن ينتقل
من وظيفة ألخرى يف املزارع،
يف حال أحب العمل هناك
وترك انطباعا جيدا لدى صاحب
العمل« :هناك دائما أشغال يف
املزارع».
ال يقتصر عمل املنظمة على
الالجئني واملهاجرين ،ولكنهم

أن يبدأ تشغيل املوقع بالكامل
حبلول منتصف عام .2026
كما لعبت حكومة فيكتوريا دورا
يف شراء األرض.
وتعد  Seqirusالشركة الوحيدة
اليت تصنع لقاحات األنفلونزا
ومحى  Qيف أسرتاليا ،بينما ال
تنتج أي شركة أخرى يف العامل
مضادات السموم املنقذة للحياة
ضد  11من األفاعي األسرتالية
السامة واملخلوقات البحرية
والعناكب.
وكان من املقرر أن تنتهي
مدة الصفقة احلالية للحكومة
الفيدرالية مع  Seqirusيف -2024
 ،25ما قد يعرض أسرتاليا خلطر
احلاجة إىل احلصول على منتجات
طبية أساسية من اخلارج.
ميدانيا ،أعلنت والية فيكتوريا
عدم تسجيل إصابات أو وفيات
لليوم السابع عشر على التوالي
حتى يوم االثنني املاضي ،يف
ظل وجود حاالت نشطة.

يساعدون أي شخص ،حتى
لو كان حامال للجنسية أو لديه
إقامة دائمة ،طاملا ميلك حق
العمل يف أسرتاليا.
وقالت حيدر إنهم يعملون مع
«أي شخص يرغب يف احلصول
على عمل يف ريف املدن ،وهي
سيدني وملبورن وبريزبان ،أو
يف املراكز اإلقليمية األخرى،
واليت تكون مدن أصغر قليال
وبها كل التسهيالت املوجودة
من مدارس ومستشفيات».
وأكدت «أغلب عملنا يكون يف
فكتوريا ونيو ساوث ويلز،
وميكن أن يقول الشخص أنه ال
يرغب يف اخلروج من الوالية،
وعندها نبحث هلا عن عمل يف
املناطق الريفية ضمن واليته».
ال يرتبط عمل املنظمة بوزارة
اهلجرة أو احلكومة األسرتالية،
لكنها ميكن أن تساعد األشخاص
الذين يرغبون يف تثبيت
أوضاعهم من خالل االستفادة
من Skilled Regional Visas
من خالل تقديم االستشارات
واملعلومات.
وقالت حيدر «أساس عملنا هو
البحث عن وظائف ملن يرغب يف
العمل».
املصدرSBS :

يف جنوب أسرتاليا
الصحة
الربوفيسورة نيكوال سبوريري
االرتفاع يف حصيلة اإلصابات.
وختشى السلطات من اعادة
سيناريو فيكتوريا خاصة وان
تفشى الفريوس يف اجملتمع
حصل بعد أن أصاب عامل يعمل
يف أحد فنادق احلجر الصحي
أفراد أسرة بالفريوس.
كما جرى اغالق مدرسة ابتدائية
الرتباطها باحدى االصابات.
وكشفت سبوريري يف وقت
سابق أن من بني املصابني
امرأة يف الثمانني من عمرها.
واضافت ان ثالثة من املصابني
جدا وأن أربعة
لديهم عائلة كبرية ً
أقارب تظهر عليهم األعراض
وينتظرون نتائج االختبار.
وبعد االعالن عن تسجيل
اصابات بكورونا يف جنوب
اسرتاليا اعلنت حكومة غرب
اسرتاليا عن اعادة فرض احلجر
الصحي على القادمني اليها من
جنوب اسرتاليا.
وكان رئيس حكومة غرب
أسرتاليا ،مارك ماكغوان ،قد
قال إن القادمني اىل واليته
من الواليات االخرى ال يشكلون
خماطر كبرية فيما يتعلق بنقل
فريوس كورونا إىل الوالية.
ووصل أكثر من ألفي شخص
يوم السبت اىل غرب اسرتاليا
احلدود
إغالق
رفع
عقب
املشدد.
وحيق لسكان مجيع الواليات
واملقاطعات ما عدا فيكتوريا
ونيو ساوث ويلز باالضافة اىل
جنوب اسرتاليا بالسفر اىل غرب
اسرتاليا دون اخلضوع للحجر
الصحي.
ويقول ماكغوان إنه ال يزال
حذرا بشأن التهديدات احملتملة
ً
اليت يشكلها الفريوس.
املصدرSBS :

رئيسا الوزراء االسرتالي والياباني
مل تتأخر الصني بالرد على إعالن
أسرتاليا واليابان توقيع معاهدة
دفاع مشرتك وحذرت من أنها
بصدد اختاذ إجراءات مضادة
واصفة البلدين بأنهما «أدوات»
بيد الواليات املتحدة.
وخطت أسرتاليا واليابان خطوة
كبرية حنو توقيع اتفاقية
دفاعية طال انتظارها ستمكن
البلدين من تكثيف التعاون
العسكري يف مواجهة التوترات
املتزايدة مع الصني .ومل يتأخر
الرد الصيين فأوردت صحيفة
صينية تهديدات بالرد وقالت
«إن أسرتاليا واليابان أدوات
تستخدمها الواليات املتحدة،
وأن اخلطر االسرتاتيجي من
تعرض األدوات لألذى أكرب بكثري
ِ
املستخدم».
من اخلطر على
ويقول البلدان إن االتفاقية
ال تستهدف الصني بل هي
اتفاقية بني دولتني صديقتني
صحيفة صينية تتهم البلدين
بإظهارها كخطر أمين وتهدد
بإجراءات صينية مضادة
ووقع رئيس الوزراء األسرتالي
الثالثاء
موريسون
سكوت
الوزراء
ورئيس
املاضي
الياباني يوشيدي سوغا على
اتفاقية مبدأ تسمح لقوات أي
من البلدين باستخدام القواعد
العسكرية يف البلد اآلخر ،بعد
ست سنوات من املفاوضات
الشائكة.
وتعترب هذه االتفاقية مهمة
جدا لليابان اليت مل توقع على
اتفاقية تسمح بتواجد قوات
عسكرية اجنبية على أراضيها
منذ ستني عاما حينما وقعت
اتفاقية مشابهة مع الواليات
املتحدة.
ومل ترد احلكومة الصينية بشكل
رمسي على االتفاق لكن صحيفة
صينية مقربة من النظام قالت
إن أسرتاليا واليابان «تضربان
مثاال سيئا باعتبار أكرب شريك
جتاري هلما ،وهي الصني،
وتتصرفان
أمنيا،
تهديدا
بطلب من الواليات املتحدة
األمريكية».
وأضافت صحيفة Global Times
الصينية بأن الصني «لن تكون
غري آبهة خبطوات الواليات
املتحدة اهلادفة إىل حتريض
دول للتكتل ضد الصني على
املدى البعيد».
وقالت « ال مفر من أن تتخذ
الصني نوعا من اإلجراءات
املضادة».
وتابعت تقول ان «بلدانا كاليابان

وأسرتاليا استخدمت كأدوات
من قبل الواليات املتحدة ،وأن
اخلطر االسرتاتيجي من تعرض
األدوات لألذى أكرب بكثري من
ِ
املستخدم».
اخلطر على
وكانت وثيقة اسرتاتيجية الدفاع
اليابانية لعام  2020احتوت على
انتقادات للصني أكثر من أي
وقت مضى ،حيث أشارت
إىل «حماوالت بكني األحادية
املستمرة لتغيري الوضع الراهن
يف املنطقة عن طريق اإلكراه
حول جزر سينكاكو».
وتسيطر اليابان على اجلزر،
لكن الصني تطالب بها ،واليت
كانت ترسل سفن خفر السواحل
إىل املياه اإلقليمية لليابان.
ووصف رئيس الوزراء سكوت
موريسون االتفاقية بأنه «حلظة
حمورية يف تاريخ العالقات بني
اسرتاليا واليابان» ،وال ميكن
التقليل من شأنها.
وأضاف «ستشكل أرضية ثابتة
يف كيفية استجابة أسرتاليا
واليابان لبيئة أمنية تزداد
فيها التحديات يف منطقتنا
وسط ظروف اسرتاتيجية غري
مؤكدة».
ويعتقد مسؤولو الدفاع أن
االتفاقية سوف تسهل التعاون
بني البلدين مبا يف ذلك يف
مسألة املياه املتنازع عليها
الصني اجلنوبي
يف حبري
والشمالي.
ويف بيان مشرتك صدر يف وقت
متأخر من يوم الثالثاء ،أعرب
الزعيمان عن «خماوف جدية»
بشأن الوضع يف كال البحريني
و»أكدا من جديد معارضتهما
الشديدة ألي حماوالت قسرية
أو أحادية اجلانب لتغيري الوضع
الراهن وبالتالي زيادة التوترات
يف املنطقة».
جدير بالذكر أن لدى الصني
مطالبات إقليمية واسعة يف
كال البحرين ،تعارضها اليابان
والعديد من دول جنوب شرق
آسيا.
ويف إمياءة أخرى لبكني «شدد
البيان على أهمية دعم العمليات
واملؤسسات الدميقراطية يف
هونج كونج»  ،واليت تشمل
«الدرجة العالية من احلكم
الذاتي املنصوص عليها يف
القانون األساسي واإلعالن
الصيين الربيطاني املشرتك».
وقد رفعت اليابان وأسرتاليا
بالفعل وترية التعاون الدفاعي
يف السنوات األخرية.
املصدرSBS :
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مـقاالت وتـحقيقات

هـل حـياة باسـيل مـه ّ
ددة؟
عــماد مـرمل

ّ
شكلت العقوبات األمريكية على رئيس «التيار
الوطين احلر» النائب جربان باسيل صدمة
لكثريين من حمازبي التيار وانصاره ،ممن
ان التلويح منذ فرتة مبعاقبة
كانوا يفرتضون ّ
باسيل ،هو جمرد تهويل سياسي للضغط
وليس للتنفيذ .اما باسيل نفسه ،فلم يتفاجأ
ضده ،بعدما كانت قد سبقته
بقرار إدارة ترامب ّ
مقدمات متهيدية وجرعات من التحذير والتهديد،
ّ
خالل لقاءاته مع املسؤولني األمريكيني ،ومن
بينهم وزير اخلارجية مايك بومبيو والسفرية
املعتمدة يف بريوت دوروثي شيا.
ان العقوبات ستكون مكلفة،
يعرف باسيل ّ
بل مؤملة له على املستوى الشخصي ،لكنه
جيزم ّ
لتحملها دفاعًا عن خياراته
انه مستعد
ّ
السياسية.
بهذا املعنى ،يعطي باسيل من يناقشه يف
بأن األهم لديه
تداعيات العقوبات عليه انطباعًاً ّ
هو ّ
انه متصاحل مع نفسه ،ولو كان على خصومة
املصنفة ّ
ّ
بأنها العظمى يف العامل.
مع الدولة
ان القرار األمريكي
واذا كان هناك من يعترب ّ
ضد باسيل قد دفعه والرئيس ميشال عون
ّ
التشدد يف مقاربة توازنات احلكومة املقبلة
اىل
ّ
للتعويض عن أثر العقوبات ،كما استنتج
رئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع
ان رئيس «التيار» يعترب
على سبيل املثال ،اّال ّ
وان تلك العقوبات
ان العكس هو الصحيح،
ّ
ّ
هي بالنسبة اليه حافز ملزيد من التسهيل ال
ّ
ّ
التصلب ،علمًا ّ
تلقى نصائح من البعض
انه
ً
بأن يرفع سقفه ويطرح شروطا تتناسب مع
الرد على اإلجراء األمريكي .ال
مقتضيات
ّ
متحصنًا عند خط دفاعه األول،
يزال باسيل
ّ
وهو اإلصرار على وحدة املعايري يف تشكيل
احلكومة ،متجنبًا اخلوض العلين يف تفاصيل او
مطالب قد تصبح «ممسكًا» عليه.
من منظار باسيل ،تعكس املطالبة باعتماد
احلد األدنى
املعيار الواحد يف التأليف،
ّ
ملمحًا اىل
املطلوب توافره لـ»سالمة البحث»ّ ،
ّ
انه لو اراد ان يكون على سجيته السياسية
فإن جممل املنهجية املعتمدة يف
بكاملها،
ّ
التأليف مرفوضةّ ،
ألنها ال تنطلق من مقاربة
واحدة ومتوازنة للصورة الكاملة ،بل تستند
اىل اعطاء وعود متضاربة يف كل اجتاه ،ال
يلبث صاحبها ان يكتشف استحالة التوفيق
بينها عندما حيني أوان اإليفاء بها
ان املنهجية
َوما يتوقف عنده باسيل أيضًا ،هو ّ
ّ
اليت ّ
املكلف سعد احلريري يف
يتبعها الرئيس
الضيق
تشكيل احلكومة ال تعري أهمية للوقت
ّ
والثمني ،بل تستهلكه يف مناورات متالحقة.
وعلى رغم من املآخذ الربتقالية على سلوك
احلريري ،املتهم ّ
يتعمد جتاهل «التيار»،
بأنه
ّ
يعطي باسيل اشارات اىل ّ
قرر ان يتساهل
انه ّ
بهدف التسريع يف والدة احلكومةّ ،
ألنها حاجة
ان التيار لو
ملحة للعهد قبل غريه ،موضحًا ّ
ّ
يتشدد حتى النهاية يف موقفه ،فهو
اراد ان
ّ
ال يقبل على سبيل املثال بصيغة الـ 18وزيرًا
اليت ُيقصد منها ،استهدافه والنائب طالل
إرسالن.
يصر
ان هناك من
وما يسرتعي انتباه باسيلّ ،
ّ
على استبعاده عن مشاورات التشكيل ،حبجة
البت يف هذا امللف يعود حصرًا اىل عون
ان
ّ
ّ
ان مفاوضات جتري مع
واحلريري ،يف حني ّ
اآلخرين حتت الطاولة« ،وعلى رغم من ذلك ال
مانع يف انتظار ما سيؤول اليه النقاش بني
ليبنى على الشيء مقتضاه،
عون واحلريري ُ
ان التيار يبقى التيار ورئيس اجلمهورية
علمًا ّ
هو رئيس اجلمهورية» ،وفق تصنيف باسيل.
ان ما يتفق عليه رئيس اجلمهورية
ويرى باسيل ّ
ّ
ّ
يشكل السقف الذي ميكن أن
املكلف
والرئيس
ّ
يستظل به ،إال ّ
انه حيرص يف الوقت نفسه
على االحتفاظ خبيار املشاركة يف احلكومة من
عدمها ،ومنح الثقة من حجبها ،تبعًا لطبيعة
الرتكيبة الوزارية.
فإن تفاهمًا كان
ووفق ما حتويه جعبة باسيلّ ،
قد ّ
مت بني عون واحلريري منذ البداية حول

مبدأ ان يتولىّ رئيس اجلمهورية تسمية الوزراء
املسيحيني ،على ان يكونوا اختصاصيني وغري
حزبيني .لكن املستغرب بالنسبة إىل رئيس
«التيار»ّ ،
انه عندما حان وقت التطبيق اراد
احلريري ان خيتار هو الوزراء املسيحيني ،بينما
كان قد إتفق ضمنًا مع «الثنائي الشيعي»
يسموا هم وزراءهم،
ووليد جنبالط على أن
ّ
ويف احسن احلاالت ُيرتك له فقط حق الرفض
اىل ان يقبل يف نهاية املطاف بهذا االسم أو
سيعرض عليه.
ذاك من بني ما ُ
وشتاء حتت سقف
وما يعتربه التيار «صيفًا
ً
واحد» دفع رئيسه اىل التساؤل :ملاذا اعتماد
املعايري املزدوجة يف هذا الشأن؟ وملاذا
ما يصح على املكونات األخرى ال يصح على
املكون املسيحي؟
وخالفًا ملا يتداول به خصومه ،ينفي باسيل
بشدة ان يكون متمسكًا بوزارة الطاقة ،مشريًا
اىل ّ
يصر ال على حقيبة وال على اسم،
انه مل
ّ
«واملطلوب فقط اعتماد أسس واضحة يف
التأليف ،مبعزل عن االستنسابية اليت من
مناذجها استثناء حقيبة وزارة املال من املداورة
الشاملة».
ووفق إقتناع باسيل ،ال مصلحة للشيعة يف
االحتفاظ حبقيبة وزارة املال يف هذا الظرف
«ألن من شأن ذلك ان يعطي انطباعًا للداخل
ّ
بأن ما يسري على اآلخرين ال يسري
واخلارج ّ
عليهم نتيجة امتالكهم السالح ،وهذا ال خيدم
صورتهم».
وبالنسبة اىل العقوبات األمريكية اليت صدرت
يف حقه ،اكتفى باسيل حتى اآلن برواية فصل
واحد من قصته مع األمريكيني ،تاركًا للتوقيت
املناسب سرد فصول أخرى بالغة األهمية
والداللة ،وحينها ستطفو على السطح حقائق
جديدة «وسيظهر كيف انين تصرفت كما كان
جيب أن اتصرف».
أن القرار األمريكي ترك
ال ينكر باسيل ّ
انعكاسات سلبية على حياته اليومية ،وكذلك
على اعماله يف اجملال اهلندسي واليت جيزم
ّ
ّ
تشكل املورد األساسي له ،اّال ّ
ّ
يؤكد
انه
أنها
يبدل يف قناعاته
ان هذا الثمن الشخصي لن ّ
ّ
مبعزل عن كلفتها.
ان أمريكا تسيطر على النظامني
وانطالقًا من ّ
يتحدى باسيل
املالي واملصريف يف العامل،
ّ
أن ُتكشف ارصدته وحساباته املفرتضة يف
ضده بذريعة
املصارف بعد اصدار العقوبات
ّ
الفساد ،مبديًا ثقته يف ّ
انهم لن يتمكنوا من
ً
ذلك «النين وببساطة شديدة ال أملك شيئا من
هذا القبيل»َ .وبينما يستكمل باسيل حتضري
متطلبات اخليارات القانونية اليت سيلجأ اليها
يف التوقيت املناسب ردًا على اتهامات اإلدارة
أن من
األمريكية له بالفساد ،يستهجن كيف ّ
بني الذرائع اليت استندت اليها العقوبات
القول ّ
إنه أسس عام  2014شركات واجهة يف
جمال الطاقة ،فيما ّ
انه مل يكن وزيرًا للطاقة
آنذاك .اما يف خصوص اإلشارة إىل ّ
انه
استخدم نفوذه لتعيني قريبني منه يف اإلدارة
ان ما حصل آنذاك
عام  ،2017يلفت باسيل اىل ّ
هو اصدار تشكيالت ديبلوماسية مبوجب قرار
جملس الوزراء جمتمعًا.
وليس مستبعدًا يف حسابات باسيل احتمال
وجود بصمات اسرائيلية على قرار العقوبات
ضده ،كون سلوكه السياسي يزعج
األمريكية
ّ
تل أبيب كثريًا ،مستشهدًا بأحد األمثلة وهو
ان بنيامني نتنياهو الذي عرض صورًا يف
ّ
األمم املتحدة حول وجود خمازن صواريخ حلزب
اهلل يف حميط مطار بريوت ،مل يهضم مبادرته
الفورية آنذاك اىل تنظيم جولة اعالمية يف تلك
روج له رئيس
املنطقة إلثبات عدم صحة ما ّ
احلكومة االسرائيلية.
يتعرض هلا ،ال خيفي
وإزاء الضغوط اليت
ّ
باسيل شعوره ّ
بأنه يواجه يف هذه املرحلة
مهددة ،وسط
وأن حياته قد تكون
ّ
خطرًا أمنيًاّ ،
بأن هناك من يريد أن يتخلص منه
انطباع لديه ّ
ّ
يشكل عبئًا على بعض املشاريع
«بعدما صار
واملخططات اخلارجية».

سالمة يرعى التحويل من اللرية إىل الدوالر:

 18%فقط من الودائع بـ«اللبناني»
ل .ق.

ّ
حتول «اللرية»
َدولرة االقتصاد
احمللي إىل ّ
حد ّ
قناع للدوالر األمريكي ،والنقص يف
إىل مجُ ّرد
ٍ
السيولة بالعملة األجنبية ،ضلعان رئيسيان
يف األزمة احلاليةُ .تضاف إىل ذلك ،فجوة
مصرف لبنان ُ
املقدرة بأكثر من  55مليار
دوالر .رغم ذلك ،تستمر املصارف بعمليات
حتويل الودائع من اللرية إىل الدوالر ،مبوافقة
«املركزي» ،من دون أن يدخل إىل حساب
الزبون أي دوالر أمريكي.
ّ
«تقلص عدد الودائع باللرية ُ
لتصبح حبدود
 18%من مجُ مل الودائع يف املصارف،
حبيث ّ
وفر املصرف املركزي وال يزال ما
حولت ،بدورها ،الكثري
َ
يلزم املصارف اليت ّ
من الودائع باللرية إىل الدوالر» .التصريح
للحاكم رياض سالمة خالل لقائه يف  10الشهر
اجلاري وفدًا من «مجعية املودعني» ،وذكر
خالله ّ
أنه «يف صدد وضع آلية لضمان القدرة
الشرائية للمودعني أصحاب الودائع باللرية».
«صادم» ،ففيه اعرتاف واضح
كالم سالمة
ٌ
ّ
التخلص
بأن سياسة «املركزي» تقوم على
ّ
من الودائع باللرية عرب حتويلها إىل دوالرات
وهمية ،لن تدخل أبدًا إىل حسابات الزبائن.
مصرف لبنان واملصارف يقومان بـ»تزوير»
الدوالر عرب اخرتاع عملة جديدة ،وإيهام الناس
بأن قيمة أمواهلم ستكون حمفوظة .يف حني
ّ
ّ
تصب سوى يف مصلحة القطاع
أنها عملية ال
ّ
املصريف ــــ مرحليًا ــــ ريثما يعرتف أولياؤه
بأن النظام حباجة إىل «حتديث» جوهري
ّ
ّ
للتمكن من تعويض اخلسائر.
مؤسسة ُتعاني من فجوة
القصة بسيطة:
ّ
بالدوالر ،ونقص السيولة بالدوالرُ ،
هدد
وت ّ
يوميًا بوقف الدعم السترياد الدواء والنفط
والقمح ّ
ألنها مل تعد متلك دوالرات ،من أين
ستأتي بالدوالرات لتحويل الودائع من اللرية
هم القطاع
إىل الدوالر؟ وبدل أن يكون
ّ
املصريف خفض حجم التزاماته بالدوالر ،ها
ُ
واملستغرب أن يكون
هو يفعل العكس.
هناك من ال يزال يثق بقدرة املصارف على
شهري آب وأيلول ،2020
«محاية» ماله .فبني
َ
ارتفعت نسبة حتويل الودائع من اللرية إىل
الدوالر األمريكي للقطاع اخلاص ُ
املقيم بنسبة
 ،9.14%وبنسبة  2.18%للقطاع اخلاص غري
ُ
املقيم.
عملية حتويل الودائع من اللرية إىل الدوالر مل
ّ
تتوقف يومًا ،ربمّ ا ّ
تقلصت وتريتها يف األشهر
و»ر ّ
شدت» ليستفيد منها مودعون
املاضية
ُ
لكن نسبتها ترتفع ،وباتت اليوم
حمظيون،
ّ
ّ
تكتسب «شرعية» .أو ً
ال ،من خالل إعالن
كمنتج تغري به
املصارف عن العملية رمسيًا ُ
الزبائن ،وثانيًا عرب تبنيّ سالمة هلا.
إن «من غري
يقول أحد مديري املصارف ّ
ّ
ُ
يتمكن أي مصرف من حتويل
املمكن أن
الودائع من اللرية إىل الدوالر من دون
موافقة املصرف املركزي»ُ ،مستغربًا حديث
«ألن التحويل يتعارض مع مصلحته،
سالمة،
ّ
ليحد من حصول املصارف
وهو يتخذ إجراءات
ّ
على الدوالرات ،وآخرها تقليص الكوتا اليت
حتصل عليها شهريًا إىل أكثر من النصف».
احلصة
مث ًال ،إذا كان أحد املصارف (ختتلف
ّ
حسب حمفظة املصرف) حيصل على مليون
دوالر أمريكي يف األسبوع ،بات حيصل على
ّ
أن
 100ألف دوالر يف اليوم.
لكنه يعتقد ّ
عبارة سالمة عن «وضع آلية لضمان القدرة
الشرائية للمودعني أصحاب الودائع باللرية»،
حول
قد تكون هي «املفتاح» ،فاملودع الذي ّ
وديعة من اللرية إىل الدوالر سيتمكن من
سحبها على سعر املنصة ،أي  3900لرية
للدوالر« ،وعوض أن خيسر  80%من قيمة
وديعته بسبب التفاوت مع سعر السوق
السوداء ،تكون اخلسارة .»50%
أن
ُمدير تنفيذي آخر يف مصرف «ألفا» يرى ّ

البنك ال يقدر أن يرفض طلب زبون ُيريد
التحويل من اللرية إىل الدوالر« ،ومنهم
ويريدون تسديده
الذين لديهم دين بالدوالر ُ
باللرية .حيصل هنا التقاء مصاحل ،إذا كان
ٍ
حباجة إىل سيولة باللرية ،فيوافق
املصرف
وألن مصرف لبنان َفرض
على التحويل».
ّ
على املصارف الراغبة يف احلصول على سيولة
احلصة ُ
املعطاة هلا أسبوعيًا،
باللرية أكثر من
ّ
ّ
تفك حساباتها املجُ ّمدة لديه ،وتدفع عمولة
أن
 2%عن السنوات ُ
«وجدت
املتبقية للوديعةَ ،
َ
تكبد خسارة 2600
األوفر هلا
أن
املصارف ّ
ّ
لرية لكل دوالر (فرق سحب الزبون لوديعته
حسب سعر املنصة  3900لرية) من دفع
أن الودائع املحُ ّولة إىل
سيما ّ
عمولة  ،2%وال ّ
الدوالر تجُ َّمد لفرتات تراوح بني سنة وثالث
سنوات ،ما يعين تأجيل االستحقاق والتكلفة
حتمل املصارف لنسبة
على املصرف املعين»ُّ .
جراء التحويل ال يعين ّ
أنها
من اخلسارة
ّ
«مظلومة» ،بل ُمستفيدة من حتسني َ
«ش ْكل»
بأن حمفظتها تضم ودائع
ميزانيتها ،واإلحياء ّ
بالدوالر أكثر من اللرية ،أي ودائع حممية من
تدني القيمة نتيجة التفاوت يف سعر الصرف،
وودائع مستحقة بعد فرتة غري قصرية ،ال
فورًا.
إذًا ُتريد املصارف احلصول على السيولة
باللرية وتأجيل استحقاق ودائع .لكن ما
حيصلها مصرف لبنان من
الفائدة اليت
ّ
التحويل وتوسيع الفجوة بالدوالر (الدوالرات
ُ
قدرة على األقل بـ  55مليار
بددها)
وامل ّ
اليت ّ
دوالر؟ ينفي أحد أعضاء اجمللس املركزي
شجع على
«ي ّ
ملصرف لبنان أن يكون األخري ُ
إعطاء الدوالرات ،بل ُنريد محاية اللرية أو ً
ال،
ثم القطاع املصريف واالقتصاد» .التربير
ّ
ّ
يتعارض مع كالم سالمة الواضح ّ
يوفر
بأنه
الوسائل الالزمة للتحويل من الدوالر إىل
اللرية« .أكيد هدفه ليس التحويل ،بل حُناول
إجياد الطريقة األفضل لدعم الناس» .الناس
يتحملون اخلطر
الذين يحُ كى عن دعمهم،
ّ
األكرب بتحويل الودائع من اللرية إىل الدوالر،
تتبدل على
وهم ال ينالون سوى أرقام وهمية
ّ
الشاشة.

ارتفعت دولرة ودائع القطاع الخاص املُقيم بنسبة
 %9.14بني آب وأيلول 2020

إن «التحويل
يقول أحد املستشارين املاليني ّ
عملية دفرتية ،ال يدخل إىل حساب الزبون
أي دوالر أمريكي ،أما مصرف لبنان فقد
حول الدوالرات من خانة املطلوبات عليه إىل
ّ
مطلوبات على املصرف املعين» .أمل تكرب
الفجوة بالدوالر؟ «كلاّ ّ ،
ألنها بقيت ضمن
أن
النظام ومل تحُ ّول إىل اخلارج .ما حصل ّ
التحويل يرفع نسبة االلتزامات بالدوالر
ورقيًا .لن يفرق ذلك لدى من راكم خسائر
هائلة طيلة سنوات» .حسنًا ،كيف يستفيد
«املركزي» من التحويل؟ يستمر مصرف لبنان
يف سياسة طبع العملة واستخدامها لتقليص
نسبة املطلوبات مقابل املوجودات و»تنظيف»
ميزانيته« ،بعد الطبع هو حباجة إىل قنوات
توزيع لزيادة النقد بالتداول .حتويل ودائع
إىل الدوالر ،وإعادة سحبها حسب سعر
 3900لريةُ ،يساعده يف ذلك» .مثة «فائدة»
أن «املركزي» مل
ثانية ،تبقى «نظرية» طاملا ّ
يؤكدها ،وهي ّ
أنه يف حال «اخنفاض نسبة
الودائع بالدوالرات ،تنخفض النسبة املطلوبة
لتكوين حساب االحتياطي اإللزامي ،وبالتالي
ُيصبح باإلمكان االستمرار بدعم استرياد السلع
األساسية لفرتة أطول» .مصرف لبنان ُيريد
ّ
التوقف عن الدعم« ،لذلك ،تكمن مصلحته
يف أن تبقى الودائع بالدوالر ُمرتفعة ،حتى
بأن االحتياطي القابل لالستخدام
يبقى يجُ ادل ّ
مل يعد كافيًا».
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مـقاالت وتـحقيقات

الدوالرات لن تأتي قبل التدقيق اجلنائي؟
نقوال ناصيف
بإزاء ما يشاع أن
احلكومة اجلديدة ــــ
إذا تألفت يومًا ــــ
وإصالحاتها يأتيان
الصعبة
بالعمالت
اىل الداخل ،مثة رأي
مغاير يفصح عنه
بعض َمن أصغى
احملاورين
اىل
الدوليني والسفراء
ّ
املؤثرين :من دون
تدقيق جنائي يف
مصرف
حسابات
لبنان ال تتوقعوا
دوالرًا واحدًا
تتناقض استنتاجات
املسؤولني حيال ما

ضرب إيران واالنسحاب من غرب آسيا هدفان متالزمان:

«الصقور» يفرملون اندفاعة ترامب
وليد شرارة

إما تدقيق جنائي يطيح «األرذال» جميعاً أو ال يحصل (هيثم املوسوي)

يسمعونه من املوفدين الدوليني أو من سفراء
الدول املؤثرة عن املطلوب من لبنان كي خيرج
من أزمته النقدية اخلانقة ،ويستقبل املساعدات
يتحدثون
والعمالت الصعبة .بينهم َمن مسعهم
ّ
عن أولوية تأليف احلكومة ،ومن ثم مباشرتها
اإلصالحات البنيوية ،وبينهم َمن قيل هلم إن
األولوية يف التدقيق اجلنائي يف حسابات
مصرف لبنان كمفتاح رئيسي ليس لإلصالح
ّ
لتفشي فساد السلطات
حد
فحسب ،بل لوضع ّ
السياسية الذي أضحى ال يطاق.
تقاطع وحيد بني األولويتني املتفرقتني ،هو
إخراج احلكومة واإلصالح االقتصادي من أيدي
القوى السياسية اليت متسك بإحكام بالسلطات
ومقدرات البالد .ذاك مغزى الكالم الغربي
امللح على استعجال تأليف حكومة اختصاصيني
ّ
مستقلني ال مكان فيها للكتل وأحزابها
واللصيقني بهما ،كما على «تنظيف» مصرف
ّ
املعششة فيه اليت هي صورة
لبنان من األدران
ً
مكملة للطبقة السياسية انطالقا من االفرتاض
ّ
أن تنظيفه يكشف الدور الرئيسي هلا يف انهيار
وتورطها يف وصوهلا اىل حافة االنهيار.
البالد
ّ
متفرقتان ،إال أنهما صورتان
مع أن األولويتني
ّ
متكاملتان ملشكلة واحدة لدى الغرب ،ال ّ
حل هلا
إال بكف يد الضالعني يف ما وصل إليه لبنان
عن االستمرار يف أدوارهم ووظائفهم .من غري
املنطقي يف حسبانه أن الذي أغرق االقتصاد
والعملة الوطنية اىل القعر ،يسعه إخراجهما منه،
وال وضع اإلصالح بني يديه .يف ما يؤكده بعض
املسؤولني ،أن حماوريهم الغربيني مجيعًا تقريبًا،
بدءًا بصندوق النقد الدولي ،مرورًا بالفرنسيني
واألمريكيني واألوروبيني مبا يف ذلك ما تنص
عليه مبادرة الرئيس الفرنسي ،يبلغون إليهم
أنهم يأخذون يف االعتبار وجود تفسريين
ووجهتيَ نظر متنافرتني بإزاء التدقيق اجلنائي
وفريق الشركة الدولية «الفاريز اند مارسال»
قبل متديدها ثالثة أشهر وإبانها ،مرتبطتني
َ
السرية املصرفية والنقد والتسليف .إال
بقانوني
ّ
أن وجهتيَ النظر هاتني ال تلغيان أولوية مهمة
الشركة الدولية املدققة.
ما يقوله احملاورون الغربيون إنهم غري معنيني
باجلدل الداخلي القائم حيال هذين القانونني،
إال مبقدار ما يؤدي اىل الوصول اىل املعلومات
اليت تكشف فعليًا حجم خسائر مصرف لبنان
واملسؤولني عنها ،كي ترتتب عليها املسؤوليات
من ثم .بني هؤالء َمن قال بوضوح :لن تذهبوا
اىل املستقبل قبل العودة اىل املاضي ،ومعرفة
املخبأ فيه.
بعض َمن أصغى إليهم من السياسيني اللبنانيني
ّ
عقب ،وهو جيري مراجعة منذ مطلع الوالية:
التدقيق اجلنائي إذا حصل ــــ وقد ال حيصل ــــ
أخطاره التالية أكرب من أسراره القدمية .إما يطيح
األفرقاء مجيعًا وال أحد من بينهم مستثنى ،أو
ال يطاول أحدًا كأن شيئًا مل يكن .أي ال حيصل
أبدًا .إما يذهب بـ»األرذال» مجيعهم أو يبقيهم
حيث هم كأنه ي ّربئهم ويرحل هو .التدقيق
اجلنائي مشكلة يف ذاته .لذا يصعب الوصول
إليه .لن يرتك أحدًا وراءه يف مصرف لبنان كما
يف القوى السياسية.

ّ
يفضلون ح ًال منطقيًا
مع أن احملاورين الدوليني
للخروج من السجال القانوني العقيم هو التئام
َ
القانونني املعنيني،
جملس النواب وتعديله
يوضحون حملدثيهم املسؤولني اللبنانيني أنهم
ّ
يتوقعون جماراة الكتل هذا اخليار ،ما عنى
ال
بالنسبة إليهم أن على احلكومة العثور على اآللية
القانونية البديلة إلزالة هذا العائق .من احلجج
اليت مسعها احملاورون الغربيون يف لقاءاتهم
مسؤولني لبنانيني ،لتربير تغطية عدم الكشف
عن املعلومات ،أن ليس يف وسع جملس النواب
االنعقاد ما مل ُيتفق سلفًا مع الكتل على تعديل
القانونني .األمر نفسه لدى السلطة اإلجرائية
اليت ال يسعها أيضًا عقد اجتماع يف ظل حكومة
تصريف األعمال ،ما مل يتوافق رئيسا اجلمهورية
يقررانها
واحلكومة عليها عم ًال مبوافقة استثنائية ّ
كم هائل من اإلجراءات
على غرار ما هو معتمد يف ّ
والقرارات مذ ُأ ِخ َذ بهذا التدبري مع استقالة حكومة
الرئيس جنيب ميقاتي عام  .2013بيد أن شرط
ّ
متوقف بدوره ــــ على غرار
انعقاد جملس الوزراء
جملس النواب ــــ على موافقة الكتل الرئيسية
ِّ
واملظللة حلكومة الرئيس
املمثلة يف الربملان،
حسان دياب.

يتقاسم سالمة والقوى السياسية األدوار:
هو يتك ّفل بحجب املعلومات ،وهي بالغطاء القانوني
لسرّيتها

بذلك يستنتج احملاورون الغربيون ،يف ضوء
تقاطع املعطيات املتوافرة لديهم ،أن من
ّ
جملسي
توقع انعقاد كل من
الصعوبة مبكان
َ
الوزراء والنواب ،كل حبسب آليته الدستورية،
َ
السرية املصرفية والنقد
قانوني
لتعديل
ّ
والتسليف .مؤشر حاسم اىل أن التدقيق اجلنائي
حلسابات مصرف لبنان ال يصطدم بعقبات
قانونية فحسب ــــ مع أن مثة رأيًا مغايرًا ي ّربر
جتاوزها ــــ بل مبوقف سياسي يكاد يلتقي عليه
األفرقاء الرئيسيون مجيعًا ،الضالعون يف ملفات
ال يستهان بها من العمليات املالية امللتوية مع
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،قادت اىل
االنهيار.
يف اجتماعات السرايا مرة تلو أخرى ،قال
َ
القانونني كي
سالمة إنه يف حاجة اىل تعديل
يتمكن من إجابة الشركة الدولية املختصة عن
كل أسئلتها ،وهو بالكاد أجاب عن ثلثها ،بيد
أنه حييل هذا اإلجراء اىل السلطات الدستورية
املعنية .على حنو كهذا ،يتقاسم احلاكم ورفاقه
يف الطبقة السياسية األدوار :يتكفل هو برفض
كشف املعلومات ،فيما تتكفل هي باحلؤول دون
سرية املعلومات تلك تفاديًا
رفع الغطاء عن
ّ
للفضيحة .بذلك تدور الشركة الدولية املدققة
يف حلقة مفرغة .ما بات يلتقي عليه سالمة
والقوى السياسية ،منع أي اخرتاق للقانونني
ِّ
احملظرين ،سواء بتعديلهما جزئيًا ،أو بإجياد
حترر العقد املربم مع «الفاريز اند
خمارج قانونية ّ
مارسال» يف املدة اجلديدة ملهمته من مقتضيات
ينصان عليها دومنا أن يصري اىل
املنع اليت
ّ
تعديلهما بالضرورة ،بل إخراج أحكامهما املانعة
السرية مبا يؤدي اىل إجناز الشركة الدولية
من
ّ
وظيفتها اليت ال تعين يف أحسن األحوال سوى
كشف الفضيحة السياسية.

ّ
يتكشف يومًا تلو آخر مدى جاهزية دونالد ترامب
إلحداث بعض الزالزل يف طريقه إىل اخلروج
تبدى أن الرئيس
من البيت األبيض .آخر ما ّ
األمريكي املنتهية واليته أراد توجيه ضربة
ملنشآت نووية يف إيران ،يف موازاة تقليص
حضور بالده العسكري يف غرب آسيا .لكن
املفارقة ،أن النواة األيديولوجية  -العقائدية
ٍ
يف إدارته ،واليت سعت طوال
سنوات أربع إىل
هذه
ثنته
حرب مع طهران،
دفعه حنو
املرة
ٍ
ّ
َ
تهور غري حمسوب التبعات،
عن
خشية توريط
ِّ
الواليات املتحدة يف كارثة جديدة لن يفيد
الغرق فيها سوى «أعدائها».
صدور مواقف وتصرحيات متناقضة من واشنطن
يف شأن سياستها اخلارجية ،بات أمرًا مألوفًا
منذ وصل دونالد ترامب إىل
سدة رئاسة
ّ
ِ
اإلمرباطورية األمريكية
املنحدرة .املعلومات
«املسربة» ،عرب صحيفة «نيويورك تاميز» ،عن
َّ
سؤال الرئيس األمريكي ألبرز معاونيه حول
إمكانية توجيه ضربة ملنشآت نووية يف إيران،
بعد تقرير لـ»اهليئة الدولية للطاقة الذرية»
يلحظ زيادة األخرية ختزينها ملواد نووية ،أتت
بعد أخرى تفيد بتسريع سحب
القوات األمريكية
ّ
من أفغانستان والعراق وسوريا قبل خروج
ترامب من البيت األبيض.
املقال املذكور كشف أن املعاونني ،وبينهم
الصقور نائب الرئيس مايك بنس ،ووزير
اخلارجية مايك بومبيو ،وكذلك وزير الدفاع
بالوكالة كريستوفر ميلر ،وقائد هيئة األركان
املشرتكة مارك ميلي ،قاموا بثين الرئيس عن
تؤدي مثل هذه الضربة إىل
الفكرة ،خشية أن ّ
حرب مفتوحة مع اجلمهورية اإلسالمية .غري أن
بعض املسؤولني ،حبسب املقال ،أشاروا إىل
أن الرئيس األمريكي تداول مع جمموعة
ضيقة
ّ
من معاونيه املعنيني باألمن القومي خبيارات
لشن هجمات على مواقع إيرانية أخرى أو
ضد
ّ
ّ
عدة تنظيمات عراقية،
مبن فيهم ّ
حلفاء لطهرانَ ،
من دون توضيح نتيجة هذه املداوالت.
تعكس هذه املعطيات حرصًا على تنفيذ ترامب
وعوده لقاعدته املوالية ،باملباشرة يف إعادة
اجلنود إىل الديار.
حرص يتالزم مع اإلصرار على
ٌ
تظهري أقصى درجات
التشدد مع إيران سعيًا
ُّ
إىل منعها من استغالل الفراغ الناجم عن تراجع
الوجود العسكري األمريكي يف الشرق األوسط
ملصلحتها .قد تدفع غطرسة ترامب وفريقه
إىل
املضي باخليارين معًا ،على رغم العواقب
ّ
الوخيمة اليت قد تنتج من الثاني حتديدًا ،يف
طول اإلقليم وعرضه .ومن نافل القول أن هذه
الضربات لن تتيح للواليات املتحدة وحلفائها
َ
القدرة على وقف
تطور القدرات العسكرية
ّ
والصاروخية إليران وحلفائها ،وهو جوهر
الصراع بينها وبينهم.

لم يكن سرّاً أن قيادة الجيش األمريكي تـُعارض
عملية عسكرية واسعة النطاق ضدّ إيران

سرًا أن قيادة اجليش األمريكي ُتعارض
مل يكن ّ
عملية عسكرية واسعة النطاق
ضد إيران،
ّ
تتدحرج حنو حرب كربى جديدة ،بعد تلك اليت
«اكتوى بنارها» يف أفغانستان والعراق ،واليت
ّ
ال
تقل تداعياتها االسرتاتيجية على املوقع
الدولي للواليات املتحدة عن أكالفهما البشرية
واملادية الباهظةّ .
وفرت «احلرب على اإلرهاب»
وغرق اجليش األمريكي املديد يف «وحلها»
ً
فرصة اسرتاتيجية هائلة للصني وروسيا،
إىل
هلما
حتو
لتسريع
نفسه،
اآلن
يف
قو َتني
ّ
ّ
َ
َ
دوليتني
منافستني ألمريكا .وقد عكست
اسرتاتيجية األمن القومي واسرتاتيجية الدفاع
الوطين الصادرتان عن إدارة ترامب يف بداية
عام  ،2018واللتان كان لوزير الدفاع األسبق،
جيمس ماتيس ،دور أساسي يف صياغتهما،
قناعة القيادة العسكرية األمريكية بضرورة
منح األولوية ملواجهة «املنافسني الدوليني»،
على حساب التصدي لـ»اإلرهاب» أو لطموحات
قوى إقليمية
أي حرب مع إيران تعين
متوسطةُّ .
ّ

التنبؤ بأمثانه
التورط يف نزاع إقليمي يصعب
ّ
ّ
ومفاعيله ،وفتح نافذة فرص جديدة للمنافسني
الدوليني لتعزيز وتوسيع دوائر نفوذهم .لكن
اجلديد الذي
تضمنه مقال «نيويورك تاميز» هو
ّ
ّ
انضمام الثنائي بنس  -بومبيو إىل
احملذرين
من
مغبة حرب مع إيران .البعد األيديولوجي
ّ
 ال االنتخابي  -هو الذي يطغى على أجندةَ
الرجلني ،كما اتضح من سلسلة املواقف اليت
ّ
اختذاها والسياسات اليت
حضا ترامب على
اعتمادها ،وحتديدًا
ضد اجلمهورية اإلسالمية،
ّ
طوال فرتة رئاسته .هل تغيرّ ت قناعاتهما بفعل
معمقة مع القيادة العسكرية األمريكية
حوارات
ّ
ّ
عما
سيرتتب من أكالف عن مثل هذه احلرب،
ّ
وعن قدرة املنافسني الدوليني على استغالهلا
لتحقيق املزيد من أهدافهم؟
هذا هو التفسري احملتمل لالنقالب الالفت
ّ
يف موقفهما ،يف ّ
ظل إمجاع كامل
ومؤكد يف
أوساط النخب األمريكية على اعتبار
التصدي
ّ
للصعود الصيين أولوية األولويات .مل تكن
هذه األولوية غائبة عن ذهن بومبيو مث ًال ،نظرًا
إىل التصرحيات واآلراء اليت أدىل بها كوزير
خارجية ،وبينها دعوته الشعب الصيين إىل
إسقاط نظامه «الشيوعي» ،ولكنه برز كأحد
أقطاب اجملموعة
احملرضة على «التعامل» مع
ِّ
قبل
ة
وبقو
بقسوة
التحدي اإليراني
التفرغ متامًا
ّ
ّ
ّ
للمعركة مع الصني .بكالم آخر ،احلؤول دون
ّ
متكن إيران وحلفائها من تعبئة الفراغ  -أو
قسم منه  ،-الناجم عن االنسحاب األمريكي
اجلزئي من الشرق األوسط .حتالف إسرائيل
مع بعض أنظمة اخلليج حتت
مسمى «التطبيع»
ّ
َ
مقدمة غاياته
بإشراف أمريكي كان يف
املعلنة
ّ
التصدي لدور إيران اإلقليمي.
ّ
ّ
الشق اآلخر من هذا التصدي ،وهو
غري أن
احلد
ّ
من تعاظم قدراتها العسكرية والصاروخية،
هو ما عجزت اإلدارة األمريكية عن وضعه
قيد التنفيذ على رغم «ضغوطها القصوى»
و»حربها اهلجينة» .جاهر مستشار األمن القومي
السابق ،وأحد الناطقني الرمسيني باسم التيار
األيديولوجي  -العقائدي يف اإلدارة ،جون
بولتون ،يف مجيع املناسبات املتاحة ،بضرورة
«قصف إيران» حلسم الصراع معها ،ومل
يكن بومبيو بعيدًا عن هذا التوجه .إذا
صحت
ّ
معلومات الصحيفة األمريكية ،فقد تراجع األخري
ومن معه،
عن هذا الرأي ،رمبا خشية أن ُي ّتهمَ ،
من ِقَبل بقية قطاعات النخبة األمريكية والرأي
العام ،بتوريط بالده يف كارثة جديدة أفادت
أعداءها األخطر.
أما ترامب ،الذي مل يتبع توصيات مستشاريه
بصدام مباشر ومفتوح مع إيران العتبارات
أي حسابات أخرى يف خالل رئاسته،
انتخابية قبل ّ
فإن حقده عليها لعدم قبوهلا «صفقة» معه،
إضافة إىل ّ
قلة خربته األسطورية،
يفسران ،على
ّ
أغلب الظن،
تصوره بإمكان استهداف منشآت
ّ
دون
إيران،
نووية يف
رد مزلزل من ِقَبلها.
ٍّ
ما يحَ كم سلوكه راهنًا هو «ترك بصمته» على
الوضع الدولي قبل اخلروج من البيت األبيض،
وتعقيد
مهمات اإلدارة املقبلة قدر املستطاع.
ّ
أن
يريد
ال
يسجل التاريخ أنه انسحب من
ّ
الشرق األوسط وأخلى اجملال
لتمدد نفوذ
ّ
إيران وحلفائها ،كما قال الكثريون عن جورج
قدمه «على
بوش االبن وحربه على العراق الذي ّ
طبق من فضة» هلا ،وفقًا لتعبريهم .ومبا أن
املعاونني ،وبينهم
األشد تطرفًا ،ينهون عن
ّ
ضربة كربى تفضي إىل احلرب ،يصبح املتاح،
ربمّ ا ،هو التعويض بضربات موضعية ،ولكن
مؤملة لعدم تظهري عودة الغزاة األمريكيني إىل
ديارهم على أنها هزمية .إن كان من املبكر
معرفة كيفية تعاطي أطراف حمور املقاومة مع
مثل هذه الضربات  -إن حصلت  ،-يبقى أن
التاريخ
سيسجل أن أكثر اإلدارات األمريكية
ّ
جنونًا وغطرسة مل تستطع وقف تعزيز قدراته
لب املواجهة املتصاعدة
العسكرية والصاروخيةّ ،
معه يف السنوات املاضية.
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مـقاالت وتـحقيقات

أرمينيا حتصد زرع الفراق عن روسيا:

آذربيـجان انتـصرت ...مـاذا اآلن؟
مـحمد نور الدين

مل تكن هزمية يريفان يف قره باغ
َ
لت َقع ،لو أن رئيس وزرائها ،نيكول
ً
مقاربة خمتلفة يف
باشينيان ،اعتمد
التعامل مع روسيا .جُيمع املراقبون
على أن أحالم هذا األخري بتحويل
أرمينيا إىل «إسرائيل القوقاز»،
التوجه غربًا يف منطقة
وسعيه إىل
ّ
النفوذ الروسي ،فض ًال عن رفضه
االستسالم اّإل بعد سقوط شوشي بيد
آذربيجانّ ،
كلفه الكثري ،إىل درجة أن
ٍ
وقت.
خروجه من السلطة بات مسألة
يف هذا الوقت ،ضبطت موسكو
امليدان مبا يتناسب مع سياساتها،
ّ
وحتكمت بتاريخ وقف املعارك،
ووجهت رسائل يف أكثر من اجتاه،
ّ
مفادها بأن يدها ستقبى هي الطوىل
يف جنوب القوقاز.
جدية
من غري املعروف بعد مدى
ّ
احملاولة االنقالبية اليت تقول يريفان
إنه كان ُي َعُّد هلا من أجل إطاحة رئيس
وزرائها ،نيكول باشينيان ،واغتياله.
عيد توقيع
فالضغوط على الربملانُ ،ب َ
اتفاق ناغورنو قره باغ يف التاسع من
الشهر اجلاري ،ال يبدو أنها ستنجح يف
ظل احلاجة إىل استمرار ُم ِّ
ّ
وقعي االتفاق
ّ
األقل
يف يريفان يف مواقعهم ،على
إىل حني االنتهاء من تنفيذ مراحله
ّ
أقل من شهر؛ ذلك
األساسية خالل
أي تغيري يف السلطة ومعارضة
أن ّ
االتفاق من شأنهما أن يعيدا خلط
األوراق من جديد.
مع ذلك ،ومبعزل عن جمريات تطبيق
االتفاق الحقًا ،مل يعد خروج باشينيان
من احلكم سوى مسألة وقت .فالكارثة
اليت َّ
حلت بقره باغ ،وباألرمن عمومًا،
بعد كارثة عام  ،1915ال ميكن ملسّببيها
يستمروا يف السلطةِ ،
ومن دون
أن
ّ
عقاب .تكاد ّ
كل الكتابات والتحليالت
جُتمع على أن نيكول باشينيان هو
«بطل» الكارثة اجلديدة .تقول
الكاتبة بارتشني ينانتش إن الثورة
ور ْفع شعارات
ّ
امللونة يف عام َ ،2018
ضد ّ
كل ما
املواالة للغرب ،واحلملة
ّ
كان ُي ّ
ذكر بروسيا ِمن متاثيل ونصب،
َطيرّ ت النوم من يَ
عين فالدميري بوتني.
ترافق ذلك مع بدء باشينيان رحلة
إضعاف النفوذ الروسي يف اجليش
األرميين ،األمر الذي مل يكن لروسيا
أن تتغاضى عنه .هذا باإلضافة إىل
أن رئيس الوزراء األرميين مل يكن
على انسجام مع القوى احلاكمة يف
قره باغ ،فض ًال عن القوى األرمينية
يف يريفان ذات األصول القره باغية،
بل إنه مل يتبع سياسات ذكية وال
دبلوماسية مع باكو ،إذ كان يعتقد
أن ّ
القوة وحدها ميكن أن
اتباع سياسة
ّ
يصب يف
حل
ّ
ُيرغم غرميته على قبول ٍّ
مصلحة األرمن.
َع ِمل باشينيان على تكرار النموذج
اإلسرائيلي ،أي أن تكون أرمينيا
هي «إسرائيل القوقاز» ،وحتظى
برعاية الغرب ودعمه ،كما حتظى
إسرائيل حبمايته املطلقة .ويف هذا
اإلطار حتديدًا ،جاءت إقامة يريفان
للمرة األوىل ،مع
عالقات دبلوماسية،
ّ
ٍ
سفارة هلا هناك يف
إسرائيل ،وفتح
منتصف أيلول /سبتمرب املاضي .لكن
احملصلة كانت فضيحة بالكامل ،عندما
ّ
مل جيد الغرب سوى طائرة مساعدات
إنسانية فرنسية تهبط يف مطار

يريفان.
بالنسبة إىل ينانتش ،فلاَ جدال يف
قدم اجليش األذربيجاني كان
أن َت ُّ
جيري على وقع املوافقة الروسية،
ومل يكن يدخل يف اعتقاد يريفان
أن موسكو ستسمح بدخول باكو
مدينة شوشي .لكن األخرية سقطت
يف مقابل الثمن الذي طلبه الروس
ِمن األذربيجانيني ،وكان يف أساس
قوة حفظ
اتفاق قره باغ ،أي انتشار ّ
ملدة مخس
سالم روسية يف اإلقليم ّ
فرد روسيا
سنوات قابلة للتمديدَ .ت ُّ
بقوة السالم جيعل من «جمموعة
ّ
مينسك» خارج احلسابات ملصلحة
نفوذ موسكو يف املنطقة ،بل سيجعل
أيضًا من نفوذ األخرية داخل السلطة
احلاكمة يف باكو أكرب من ذي قبل.
ويعترب الكاتب فهيم طاشتكني ،يف
صحيفة «غازيتيه دوار» ،أن الرئيس
ّ
حقق
األذربيجاني ،إهلام علييف،
نصرًا يكفيه له وألوالده وألحفاده.
ويقول إن باشينيان اعتقد أن موقف
روسيا من احلرب احلالية لن خيتلف
عن موقفها من تلك اليت جرت بني
عامي  ،1994-1992أي دعم أرمينيا.
َ
ً
خطأ حسابات
لكن باشينيان قرأ
ّ
تقدم
غض النظر عن
بوتني الذي
ُّ
أذربيجان ليستطيع استعادة أرمينيا.
وبذلك ،فقدت يريفان األراضي اليت
كانت َتعتقد أنها ستكون ضمانتها
ملستقبل األرمن .فروسيا اليت غادرت
ّ
تفكك االحتاد
أذربيجان عسكريًا ،بعد
السوفياتي ،يضيف طاشتكني ،عادت
بقوة حفظ السالم .وستكون
إليها
ّ
جتدد احلرب،
القوة هذه عائقًا أمام
ُّ
ّ
ّ
ً
تبقى من قره باغ بيد
وضمانة ملا
ِّ
متددًا
األرمن ،إذ إن متركزها
ميثل ّ
عسكريًا روسيًا على حساب تركيا يف
جبهتها الشرقية.
عمل باشينيان على أن تكون أرمينيا هي
«إسرائيل القوقاز»
يتعلق باملكاسب الرتكيةّ ،
ّ
يؤكد
يف ما
الكاتب أن هناك مكسبني :األول هو
االتفاق على إقامة مركز مراقبة داخل
أذربيجان كتعويض عن عدم مشاركة
أنقرة يف قوة حفظ السالم؛ والثاني
ممر يصل تركيا بأذربيجان
هو فتح
ّ
وآسيا الوسطى عرب أرمينيا .ويرى
ممر خنجوان  -املطلب
طاشتكني أن
ّ
ملمر التشني
األهم لباكو  -هو املقابل
ّ
ّ
الذي ثّبته االتفاق بني أرمينيا وقره
باغ ،أي أن ّ
ممر هو ضمانة لآلخر.
كل ّ
على رغم املكاسب الواضحة لروسيا،
قدمت لرتكيا مكاسب
فإن احلرب
ّ
مقدمها دورها
كبرية أيضًا .يف
ّ
العسكري يف انتصار أذربيجان اليت
عليها أن تنظر بعد اليوم بعني إىل
موسكو ،وبالثانية إىل أنقرة .لكن
احلرب احلالية ،يقول طاشتكني،
أضافت طبقة جديدة مسيكة إىل العداء
بني تركيا واألرمن بعد الطبقة األوىل
باب،
عام  ،1915ومل يعد أمام يريفان ٌ
سوى باب موسكو.
مبمر خنجوان ،يقول الكاتب
ويف صلة
ّ
حسن أوزتورك ،يف صحيفة «يين
شفق» املوالية للرئيس الرتكي،
رجب طيب إردوغان ،إن فتح املمر ال
ّ
يقل أهمية عن حترير قره باغ« .لقد
كان حلم تركيا .وحنن ننتظر الساعة
اليت ننطلق فيها بالسيارة من إيغدير

ثم
(شرق تركيا) إىل خنجوان ،ومن ّ
عرب أرمينيا إىل باكو لنشرب الشاي
يف أحد مقاهيها مع اجلوز والتني
ومربى اخلوخ» .من جهته ،يرى باريش
دوسرت ،يف صحيفة «مجهورييت»،
أن الدولة األكثر رحبًا من نتائج احلرب
هي روسيا .فعلى توقيتها ،سارت
ّ
حتكمت بتاريخ
احلرب وهي اليت
وقف النار .وكانت رسالة روسيا
واضحة إىل فرنسا والواليات املتحدة
أن هذه املنطقة «أنا مسؤولة عنها
وليس أنتم» .وهي قالت ألرمينيا:
«أنا َمن أنقذتكم من براثن أذربيجان،
ولوالي لكنتم خسرمت كل قره باغ.
ال تثقوا بالقوى الغربية ،ومن دوني
ال ميكن أن تبقوا على قدميكم يف
أما رسالتها إىل
هذه اجلغرافيا»ّ .
ّ
حمقون يف
أذربيجان ،فهي« :أنتم
أن تثقوا كثريًا يف تركيا .لكن هذه
املسألة ،أنا الذي ّ
حيلها .مل نعرتض
على استعادتكم القسم األكرب من قره
باغ .لكن لو استعدمتوها بالكامل،
فسيزول النفوذ الروسي يف أرمينيا
وترمتي يف احلضن الغربي وهذا ما لن
نسمح به» .وإىل تركيا« :تركيا تريد
ّ
مؤثرة يف القوقاز ،وذلك
أن تكون
عرب إقامة روابط قوية مع أذربيجان.
لكن هذه املنطقة هي حتت رقابيت.
املشكالت ال تحُ ّل باستبعاد روسيا بل
فقط بالتعاون معها».
يقول حسن أونال ،أستاذ العلوم
السياسية يف جامعة حاج تبه ،إن خطأ
باشينيان لدى قدومه إىل السلطة مل
يكن البحث يف االنسحاب من األراضي
األذربيجانية احملتلة ،بل العمل على
احتالل املزيد من األراضي ،مدفوعًا
يف ذلك بدعم الدياسبورا األرمينية
يف الغرب .لذا ،عندما بدأت احلرب،
مل يكن رئيس الوزراء األرميين جاهزًا
ستهب
هلا ،وكان يعتقد أن روسيا
ّ
لنجدته .وعلى رغم تراجع جيشه،
مستعدًا لتوقيع اتفاق وقف
مل يكن
ّ
النار إال بعد سقوط مدينة شوشي
بيد األذربيجانيني  -وهي اليت ُت ّ
لقب
ّ
بـ»عش النسور»  ،-وانفتاح الطريق
أمام إبادة اجليش األرميين.
مع ذلك ،يرى أونال أن نتائج احلرب
قد تفضي إىل ليونة تركية جتاه
أرمينيا يف اجتاه فتح احلدود مقابل
انسحابها الكامل من األراضي اليت ال
ّ
حتتلها .وهو ما سيزيد من ارتباط
تزال
يريفان بأنقرة ،وتاليًا مضاعفة النفوذ
الرتكي هناك .وهذا قد حيول دون
أن ّ
تتخذ اإلدارة األمريكية اجلديدة
إجراءات معادية لرتكيا ،خصوصًا أن
توعد إردوغان خبلعه من
جو بايدن
ّ
السلطة.
ً
امتدت
مرحلة
طوى اتفاق قره باغ
ّ
على مدى أكثر من  25سنة يف جنوب
القوقاز .وإذا كان االتفاق قد رسم
ّ
موقتًا ،فإن
خريطة الستتباب الوضع
أحدًا ال ميكنه القطع مبا ستؤول إليه
التطورات اليت ازدادت ،بعد االتفاق،
تعقيدًا ،وال سيما مع تقسيم قره باغ
إىل منطقتني :أذربيجانية وروسية،
ّ
خط «تارخيي» بني تركيا
وفتح
والعامل الرتكي ،ستخوض األوىل من
أجله احلروب ،يف ّ
ظل إصرار إهلام
علييف على أنه لن يكون هناك حكم
ذاتي يف قره باغ.

إدارة أمريكية انتقامية مضطربة تكبل لبنان ...فما احلل؟
أمني حطيط

مل يسبق للواليات املتحدة يف العقود
مرت مبا تعانيه اليوم من
األخرية أن ّ
ّ
إرباك واضطراب
وتقلب وانقالبات يف
داخلها كما هي عليه اليوم ،انقالبات
ترتجم بتصرفات
متعددة بدءًا بعمليات
ّ
التطهري يف وزارة الدفاع
ومديريات
ّ
ومكاتب األمن واالستخبارات مقرونة
بالتهديد بعدم االعرتاف بنتائج االنتخابات
والتلويح بقرارات عسكرية خطرية تشمل
إمكانية
شن عدوان على جبهة أو أكثر
ّ
ّ
من جبهات «أعداء أمريكا» الصرحيني
أو املسترتين ،كما تشمل احتماالت
االنسحاب من هذه املنطقة او تلك من
العامل خاصة من آسيا الوسطى وغربي
آسيا ،والتلويح أيضًا بقرارات أخرى
يلجأ إليها يف تسارع يبدو كأنه سباق
مع الزمن ،الزمن الذي مل يتبق منه
دستوريًا لرتامب إال شهرين يكون ملزمًا
يف نهايتها أن حيرتم القرار الذي نطقت
به صناديق االقرتاع وان خيرج من البيت
األبيض ليسلم املسؤولية للخلف.
أما لبنان فيبدو أن نصيبه من تداعيات
اإلرباك األمريكي والنزعة لالنتقام
و»جنون» الساعات األخرية من والية
ترامب وعدوانية وزير خارجيته بومبيو،
يبدو أن نصيب لبنان لن يكون بسيطًا،
مع تصرف اإلدارة األمريكية بشكل يوحي
ّ
حيتل لديها ،مرتبة
وكأن لبنان
متقدمة
ّ
بني الدول العظمى اليت تنافس أمريكا
على دورها وموقعها العاملي ،حيث بات
للبنان هذا املوقع كما يبدو ،منذ أن
كانت خطة بومبيو املشؤومة اليت أطلقت
يف آذار  2019لتدمري لبنان بشكل ميكنه
من تدمري حزب اهلل لرييح «إسرائيل».
لقد
تضمنت خطة بومبيو ،كما بات معلومًا
ّ
وبشكل واضح مراحل مخسًا ،تبدأ بالفراغ
السياسي وتنتهي بالعمل العسكري
التدمريي ،مرورًا باإلنهاك املالي
واالنهيار االقتصادي واخللل األمينّ ،
كل
ذلك من أجل التخلص من حزب اهلل ومن
سالحه ،كما جتاهر أمريكا.
أن بومبيو ورغم ّ
كل ما سخر خلطته
بيد ّ
من قدرات سياسية وإعالمية مالية،
ورغم انه استطاع ان ينجح يف تنفيذ
بعض مراحل اخلطة اال أنه بقي بعيدًا عن
اهلدف األساس وهو حزب اهلل وسالحه
الذي بقي قويًا متماسكًا يسري يف خط
القوة الصاعد من دون أن حتدث خطة
مسًا فعليًا بقدراته
العسكرية.
بومبيو ّ
ّ
لقد ّ
توخت أمريكا إحداث فراغ سياسي
يف لبنان على مستوى احلكومة منذ
تشرين األول /أكتوبر  ،2019يوم استقال
احلريري من دون تنسيق او تشاور مع
احد ،وملا جنح لبنان يف تشكيل احلكومة
اليت انطلقت للعمل املفيد جاء انفجار
مرفأ بريوت – االنفجار املشبوه الذي
ّ
يقيين قاطع
مل تتضح خيوطه بعد بشكل
يبعد شبهة اليد األمريكية واإلسرائيلية –
جاء انفجار بريوت ليطيح احلكومة ويعيد
لبنان اىل الفراغ الذي يواكب االنهيار
النقدي واالقتصادي الذي يعاني منه
لبنان تنفيذًا خلطة بومبيو اليت استغلت
واقع الفساد والنهب املنظم لألموال
العامة ،النهب الذي مل
يتورع أو ميتنع
ّ
عن القيام او املشاركة فيه ،إال القلة
القليلة ممن تولوا مسؤولية املال او
الوظيفة العامة يف لبنان وكان معظم
الناهبني من عمالء أمريكا وأدواتها يف
لبنان.
وبعد  20شهرًا على إطالق بومبيو خلطته
التدمريية يف لبنان ورغم ما حتقق من
ان هناك شيئًا من
هذه اخلطة فيبدو ّ
بأن الوقت املتبقي
قناعة أمريكية توحي ّ
لن يكون كافيًا إلكمال التنفيذ وحتقيق
اهلدف إذا
استمر العمل بالوترية ذاتها،
ّ
ان أمريكا باتت ختشى من إمكانية
كما ّ
جناح لبنان يف اخلروج من سلبيات ما
حتقق من اخلطة حتى اآلن خاصة على
صعيد الفراغ السياسي او املعاجلة

االقتصادية او املالية ،لذلك تعمل
«ان مل يكتمل
أمريكا يف لبنان بسياسة ّ
ّ
األقل ال يسمح
تنفيذ خطة التدمري فعلى
بإطالق مسرية اإلنقاذ والتعمري» ،ما يذكر
بالسياسة األمريكية املعتمدة يف سورية
ّ
واليت
تطلبت قانونًا كام ًال لتنفيذها هو
«قانون قيصر» اإلجرامي من أجل منع
إطالق عملية إعادة بناء سورية بعد ان
فشلت أمريكا يف إسقاطها والسيطرة
عليها.
وعلى ضوء ذلك جيب أن يعرف
املسؤولون يف لبنان وعلى ّ
كل الصعد
ان سياسة التهويل األمريكي والتهديد
ّ
والعقوبات اليت تتوخى منها أمريكا ،كما
تعلن يف أكثر من مناسبة ،عزل حزب اهلل
وحماصرته داخليًا وإسقاط شرعيته ،هي
سياسة تهدف يف العمق اىل تدمري لبنان
انتقامًا من عدم رضوخه لـ «إسرائيل»
والستمرار امتالكه مكامن القوة بوجهها،
ان االستجابة لألوامر
وعليهم أن يدركوا ّ
يؤدي
األمريكية هي مبثابة انتحار للبنان ّ
اىل تهجري شعبه وإسقاط دوره وإقفال
الطرق امام حماوالت إنقاذه.
ان لبنان حباجة
وعلى هذا األساس نرى ّ
أي يوم مضى اىل رجال
اليوم أكثر من ّ
رجال ليس لديهم ما خيشون عليه من
أمريكا ومن عقوباتها وتهديداتها ،حيتاج
لبنان ملن يقول ألمريكا «ال» ومن يرى
مصلحة لبنان
أي اعتبار شخصي
ّ
تتقدم ّ
او غري شخصي.
على املسؤولني اللبنانيني أخذ العلم
بالقدر اليقيين أن أمريكا لن تسمح
السياسي ،ولن
هلم باخلروج من الفراغ
ّ
تسمح ألحد مبا يف ذلك فرنسا ،املساعدة
الرتدي املالي واالقتصادي ،ولو
ملعاجلة
ّ
كان بإمكان أمريكا الدخول فورًا وبشكل
يضمن جناحها يف اإلخالل باألمن وتفجري
الوضع الداخلي واقتياد لبنان اىل حرب
أهلية تسيطر هي فيها وتتحكم مبساراتها
ملا تأخرت يف التفجري ،لكن خوفها من
إفالت زمام األمور من يدها منعها حتى
اآلن عن اجملازفة.
ان أمريكا
وعلى اللبنانيني أن يعتربوا ّ
أن لبنان
ستتصرف كعدو للبنان طاملا ّ
ميلك القوة اليت متنع «إسرائيل» من
السيطرة عليه وحتقيق أهدافها فيه،
وعلى املسؤولني يف لبنان أن يدركوا
هذه احلقيقة ويعملوا مبوجبها ،فإذا خشي
أي مسؤول على مصاحله من
املسؤول ّ
الغضب والعقوبات األمريكية فعليه أن
يتنحى وليس له وال ُيقبل منه أن يرضي
ّ
ّ
ويتجنب انتقامها
ويسكت غضبها
أمريكا
ُ
بتقديم تنازل عن حق من احلقوق الوطنية
ألجلها.
فإذا عمل املسؤولون بهذه الذهنية ميكن
ان تشكل احلكومة يف أيام وميكن أن جند
السبل للمعاجلة املالية االقتصادية مع
مستعد يف العامل للمساعدة
وجود من هو
ّ
أن
وميكن
الصني،
بدءًا من
نستمر يف
ّ
صيانة أمننا الداخلي وحنفظ معادلة القوة
اليت حتمي لبنان ،أما إذا كان اخلوف هو
فإن
املسيطر على من بيده صالحية احلل ّ
لبنان
سيستمر يف حتقيق أهداف أمريكا
ّ
التدمريية ويسري اليها بقدميه.
تدعي أمريكا بأنها تعاقب هذا او
أما أن ّ
أي
ذاك من أجل إبعادهم عنه وحماصرته ّ
حزب اهلل ،فيبدو انه عرف جيدًا ونظم
جيدًا وأتقن جيدًا وضع اخلطط واختاذ
التدابري اليت تقول ألمريكا «سياسة
الضغوط القصوى»
سرتتد عليكم
ّ
«خسائر قصوى» .فاملقاومة باقية
وتقوى إلفشال املشروع الصهيوأمريكي
يف املنطقة ،وكما حققت انتصارات 2000
و  2006واالنتصارات يف سورية… فهي
جاهزة لتقول على لسان قائدها «كما
كنت أعدكم بالنصر دائمًا فإني أعدكم
جمددًا» ،فهل يسمع املسؤولون
بالنصر ّ
اللبنانيون ذلك ويقدمون؟ نتمنى… ولكن
لسنا متفائلني كثريًا…
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
LG Inverter-Samsung Inverter
Carrier Inverter

فحص وشحن غاز السيارات
 ١٥٠دوالرا فقط
للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على
الرقم0419201579 :

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة
ودهان السيارات االتصال بـ
وليد0412952507 :
عدنان0424778667 :

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مـقاالت وتـحقيقات

مصارف « ُمتم ّردة» على تعاميم مصرف لبنان
لـيا الـقزي

عدم االلتزام بدفع ّ
كل «الفريش دوالر» للمودعني ،إجبار الزبائن
ملدة زمنية قبل االستفادة منها ،عدم تكوين
على جتميد شيكاتهم ّ
املؤونات املطلوبة ...غيض من فيض خمالفات املصارف لتعاميم
«الوصي» عليها ،مصرف لبنان .علنًا ،جُتاهر املصارف
صادرة عن
ّ
«يهز هلا العصا» .ففي ّ
كل
برفضها االلتزام ،من دون أن جتد من
ّ
قدم «املركزي» هلا احلبل للنزول عن الشجرة ،حتى ولو كان
مرةُ ،ي ّ
ّ
بأن القانون ُيتيح له
يف سلوكها إساءة إىل حقوق املودعني ،علمًا ّ
إجراءات عديدة ،تصل إىل االستحواذ على املصرف.
يف الفرتة ُ
املمتدة بني  1متوز  2019حتى تارخيه ،أصدر مصرف
ّ
املنصة اإللكرتونية
(واحد منها يتعلق بإنشاء
لبنان  8تعاميم أساسية
ٌ
ّ
لعمليات الصرافة) ،و 55تعميمًا وسيطًا (التعميم الوسيط هو تعديل
لتعميم أساسي صادر سابقًا) .اجلهة اليت يرسل إليها هذه التعاميم
هي املصارف التجارية واملؤسسات املالية العاملة ،اخلاضعة
لقانون النقد والتسليف .وهذا القانون ُيلزمها باالمتثال إىل تعاميم
لكن وجود
«املركزي» ،ال أن ختتار منها ما ُتطّبقه وما تتجاهله.
ّ
أن املصارف تلتزم بقرارات السلطة النقدية (مصرف
القانون ال يعين ّ
لبنان) .على العكس من ذلك ،هي مَ َ
نت إىل درجة ّ
أنها باتت تعترب
نفسها أمسى من أي حماسبة ،ال ُتطّبق سوى ما ُيناسب مصلحتها.
وإمجا ً
احلصة
ال ،املصارف من «الفئة ألفا» ،أي اليت تستحوذ على
ّ
ُ
العنصر «غري املنضبط» ،وبعضها ال يبذل
األكرب يف السوق ،هي ُ
أي ُجهد إلخفاء خمالفته القوانني ،إذ جياهر أصحابها ّ
بأنهم لن ميتثلوا
لتعاميم مصرف لبنان.
يف مقابلة له مع جريدة «نداء الوطن» يف  28أيلول املاضيّ ،
علق
القصار ،على
املدير العام ورئيس جملس إدارة «فرنسبنك» ،نديم
ّ
تعميم مصرف لبنان الذي فرض زيادة أو إعادة تكوين رأمسال
املصارف« :الزيادة املطلوبة ُ
ستستخدم لرمسلة مصارفنا أو مصرف
لبنان؟ املصارف مستعدة لرمسلة مصارفها شرط أن ُترمسل الدولة
اللبنانية بدورها مصرفها» .ماذا تعين العبارة األخرية؟ اإلشارة إليها
مل تكن عن عبث ،بل يف سياق الضغط ُ
املمارس من املصارف
ثم يقوم األخري
حتى ُت ّ
سدد الدولة سندات الدين إىل «املركزي»ّ ،
أن ُمشكلتها قد
بتسديد ما َيدين به للمصارف ،فتعترب هي حينها ّ
ُحّلت .والتسديد سيكون على شكل استحواذ على األمالك العامة.
رتددة بشأن
يف املقابلة عينها ،أشار
«م ّ
القصار إىل ّ
ّ
أن املصارف ُ
أن الصورة «ال تتضح إلاّ مع
مسألة زيادة رأس املال» ،فاعترب ّ
تشكيل حكومة جديدة وتقديم برناجمها اإلصالحي وحيازته الثقة».
ّ
علين على تعميم صادر عن مصرف
«مترد»
القصار ليس سوى
كالم
ّ
ّ
معنية بأي تعميم قبل
بأن املصارف ال جتد نفسها
لبنان ،وابتزاز ّ
ّ
تلبية شروط تفرضها على السلطتني السياسية والنقدية.
هذه «الثقة بالنفس» يف تكرار املخالفات ،حتصل على الرغم من
تنص على ّ
أنه
وضوح املادة  208من قانون النقد والتسليف ،اليت
ّ
«سواء خالف مصرف أحكام نظامه األساسي أو أحكام هذا القانون
مبقتضى الصالحيات
أو التدابري اليت يفرضها املصرف املركزيُ ،
ُ
قدم بيانات أو معلومات ناقصة أو غري
املستمدة من هذا القانون ،أو ّ
ُ
ُمطابقة للحقيقةّ ،
حيق للمصرف املركزي أن ُينزل باملصرف املخالف
العقوبات اإلدارية التالية :التنبيه ،خفض تسهيالت التسليف
املعطاة له أو تعليقها ،تعيني مراقب أو مدير مؤقت ،شطبه من
الئحة املصارف .وال حيول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات
يتعرض هلا املصرف ُ
املخالف» .احلاكم رياض سالمة
اجلزائية اليت
ّ
ّ
لي ّربر
الذي ُي ّ
عد «أخرب» الناس بقانون النقد والتسليف ،ويتلطى به ُ
كل إجراءاته ،وميلك صالحيات عقابية َ
لث يِن ُ
ّ
املخالفني ،جيلس ُم ّ
كتف
اليدين أمام رفقائه يف القطاع املصريفِ .
وع َوض أن ُينفذ صالحياته،
يتحدث كما لو ّ
أنه مواطن عادي ،ال حول له سوى «الشكوى»
ّ
أمام مجعية املودعني اللبنانيني .يف اجتماعه مع اجلمعية قبل أيام،
«شدد» سالمة على وجوب أن ُ
«تطّبق املصارف بدقة تعاميم املصرف
ّ
لتتحمل املصارف واملساهمون مسؤولياتهم
املركزي ،حان الوقت
ّ
بإعادة تكوين التزاماتهم ،وزيادة رساميلهم بنسبة  %20وإعادة
األموال احملولة بنسبة  15إىل  ،%30وإعادة تكوين نسبة  %3يف
حساباتهم لدى البنوك املراسلة ،وتلك اليت ستفشل سيستحوذ
عليها مصرف لبنان ،فاملصرف املركزي وضع القوانني والتعاميم
لتطبق بدقة وليس لوضعها يف األدراج».
مسؤولون يف جلنة الرقابة على املصارف يوضحون ّ
أن،
أنه «صحيح ّ
قرر أن ال تلتزم بالتعاميم إن كانت
يف معظم األحيان ،املصارف ُت ّ
غري ُمالئمة هلا ،ولكن يف حاالت أخرى ،تشوب بعض التعاميم ثغرات
صعب من عملية تطبيقها» .كالم ال ينطبق مع الواقع .فبحسب
ُت ّ
ما يخُ رب نائب حاكم مصرف لبنان ،سليم شاهني« ،دور املصرف
ّ
يتمثل يف وضع السياسة النقدية وإصدار التعاميم،
املركزي
أما من ناحية مراقبة االلتزام فهذه من صالحية جلنة الرقابة على
ّ
ّ
واملذكرات التطبيقية ُ
وتتابع تنفيذها
املصارف ،اليت ُتصدر التعاميم
ُ
واملذكرات التطبيقية أن ُتزيل
مع املصارف» .إذًا ُيفرتض بالتعاميم
أي التباس.
من بني التعاميم اليت صدرت يف الفرتة املاضية ،ثالثة برزت فيها
خمالفات املصارف هلا؛ األول ،هو التعميم الرقم  150الصادر يف
 9نيسان املاضي ،حول «األموال اجلديدة» ُ
املرسلة من اخلارج.
وقد ُأعفيت املصارف مبوجبه من إيداع االحتياط اإللزامي (نسبة

من كل وديعة ،جيب على املصرف أن يودعها يف مصرف لبنان)
التصرف
لدى مصرف لبنان ،شرط أن تلتزم بالسماح للمودع حبرية
ّ
باألموال اجلديدة بالدوالر .يف تلك الفرتة ،كان احلاكم رياض سالمة
هو «القائم بأعمال» جلنة الرقابة على املصارف (انتهت والية اللجنة
السابقة يف  25آذار) ،وكان ُيفرتض به أن ُيصدر التعميم التطبيقي
للتعميم الرقم  150حتى ال ُي ّ
شكل غيابه أي ُح ّجة للمصارف لعدم
ولكن التعميم التطبيقي ّ
تأخر حتى  18آب املاضي (بعد
االلتزام.
ّ
دباغ) .ويف
مية ّ
قرابة شهرين على تسلم اللجنة اجلديدة برئاسة ّ
األشهر الفاصلة بني التعميمني ،كان بعض املصارف يعطي املودع
 %80من قيمة املبلغ «الفريش» وحيتفظ بـ ،%20أو يأخذ %2
طلب وحتتاج املعاملة
عمولة على العملية ،أو يسأل الزبون تقديم
ٍ
إىل أكثر من أسبوع ّ
حتى تنتهي ،أو يضع قيودًا على إعادة حتويل
املبلغ إىل اخلارج والدفع عرب البطاقة ،أو اشرتاط حتويل جزء من
عينة...
املبلغ بالدوالر إىل اللرية اللبنانية ،أو جتميد املبلغ لفرتة ُم ّ
ّ
استمرت مصارف يف السطو على
حتى بعد صدور التعميم التطبيقي،
ّ
ِ
يشتك الزبون،
دوالرات الناس« ،ولكن حنن لن نعرف ذلك إن مل
ويف بعض األحيان يكون هو راضيًا عما يطلبه املصرف» ،تقول
مصادر جلنة الرقابة على املصارف.
التعميم الثاني الذي تخُ الفه مصارف ،وله عالقة ُمباشرة باملودعني،
ٌ
ّ
يتعلق بالشيكات .يف  2تشرين األول ،أصدرت جلنة الرقابة على
ّ
املصارف ُمذكرة تطلب فيها من املصارف «عدم رفض الشيكات
اليت يودعها العمالء يف حساباتهم اجلارية لدى املصرف إال ألسباب
مشروعة ( )...وعدم فرض جتميد قيمة الشيكات املودعة من العمالء
و/أو قيمة التحاويل الواردة إىل حساباتهم» .تقول مصادر «جلنة
إن شكاوى تصل إليها حول خمالفات هلذا التعميم ،وحتديدًا
الرقابة» ّ
خص فرض جتميد الشيكات لفرتة ُمعينة قبل االستفادة
يف ما
ّ
ون ّ
منها .ما هي اإلجراءات ُ
املتخذة إذًا؟ «دورنا أن ُنراقب ُ
دقق
ُ
قدم التوصيات للمصارف ،ونرفع تقريرًا حلاكم مصرف لبنان،
ون ّ
الذي تعود له ُمنفردًا إحالة امللفات على اهليئة املصرفية العليا
املخالفات ُ
أو عدم اإلحالة .إمجا ً
ال ،ال تحُ ال إال ُ
الكربى» .وتوصيف
ُ
ّ
«الكربى» قد ال يشمل بالضرورة املخالفات اليت تؤثر يف يوميات
املواطنني وقدرتهم االستهالكية وحرية تصرفهم بأمواهلم ،وقد ال
صر نائب
تعتربها «اجلهات املصرفية الضامنة» أساسية .من جهتهُ ،ي ّ
أن «املصارف ُمدركة حساسية الوضع
احلاكم ،سليم شاهني على ّ
وأهمية تطبيق التعاميم ،ما جيعل اللجوء إىل املادة  208من قانون
النقد والتسليف ،اليت أعطت املركزي احلق يف إنزال العقوبات
اإلدارية على املصارف اليت ال تلتزم بتعاميمه ،بدءًا بالتنبيه وصو ً
ال
اىل الشطب ،غري ضروري يف هذه املرحلة».
أما التعميم الثالث ،فهو التعميم الوسيط الرقم  ،532الذي أصدره
«املركزي» يف  4تشرين الثاني  ،2019يطلب فيه من املصارف
حدها األقصى  31كانون
زيادة رساميلها بنسبة  %10يف ُمهلة ّ
حدها األقصى 30
األول  ،2019وبنسبة  %10إضافية يف ُمهلة ّ
حزيران  .2020بعد ثالثة أشهر من انتهاء املهلة األوىل ،مل يكن
قد ّ
تقدمت
نفذ التعميم إلاّ  4مصارف فقط من أصل  21مصرفًا
ّ
ً
تقدمت بطلبات من
بطلبات لزيادة الرأمسال ،يف مقابل  16مصرفا ّ
«املركزي» للموافقة (أو ألخذ العلم) على اإلعفاء من الزيادة أو
أن  14مصرفًا مل تتقدم بأي طلب .الالفت أن
ّ
متديد املهلة .وتبينّ
ُ
«املتجاهلة» لتعميم مصرف لبنان« ،بنك
يكون من بني الفئة األخرية
بريوت» لصاحبه رئيس مجعية املصارف ،سليم صفري!

املصارف ال تلتزم بأيّ تعميم قبل تلبية شروط تفرضها على السلطتني
السياسية والنقدية

يف مرحلة الحقة ،قام بعض املصارف األخرى بزيادة الـ .%10ولكن،
بسبب عدم االلتزام بالتعميم ،اضطر مصرف لبنان إىل إصدار التعميم
الرقم  154يف  27آب املاضي ،واهلادف إىل إعادة تكوين السيولة
ّ
يقل عن  %3من جممل الودائع ،وبـ»احلث
اخلارجية للمصارف مبا ال
على» إعادة األموال املحُ ّولة إىل اخلارج (ما يفوق جمموعه  500ألف
دوالر أمريكي) مبا نسبته  %15للزبائن و %30لرؤساء وأعضاء
جمالس إدارة وكبار مساهمي املصارف واإلدارات العليا التنفيذية
وعمالء املصارف من األشخاص املعرضني سياسيًا ،وزيادة رؤوس
أموال املصارف بنسبة  %20من الرأمسال كما كانت يف  31كانون
مبهلة تنتهي يف  31كانون األول  ،2020من دون أن
األول ُ ،2018
يرتافق مع تعميم تطبيقي من «جلنة الرقابة» لكيفية احتساب الزيادة
املرة الثانية« ،تسامح» مصرف لبنان مع
يف األموال اخلاصة .يف
ّ
املصارف ،بالسماح هلا بزيادة األموال عرب إعادة تقييم األصول
العقارية املوجودة أساسًا يف حوزتها ،أو تقديم املساهمني لعقارات
بدل السيولة ،أو حتويل بعض الودائع إىل أسهم! على الرغم من
ّ
أقل من  10مصارف ،بينها
ذلك« ،حاالت االلتزام بالتعميم بقيت
بنوك ُمتوسطة احلجم» ،تقول مصادر جلنة الرقابة على املصارف.
ويسأل ُمدير أحد املصارف «الفئة أ» يف حديث مع «األخبار» ،كيف
«يطلب ّ
منا زيادة  ،%20إذا كنا ال نعرف سعر السهم ،ومل نتفاوض
ُ
بعد على حتديد حجم اخلسائر ،وال كيف سيتم اختيار ُ
املساهمني
لتأمني الزيادة؟ لن نزيد ،ولن نطلب من أي من املودعني إعادة
أموال من اخلارج».

مصرف لبنان :من ال يقدر على زيادة رأس املال ،سيخرج من السوق

عدم القدرة على زيادة رأمسال املصرف وعدم وجود آلية تطبيقية
لـ»حث» الذين حولوا أمواهلم إىل اخلارج على إعادة جزء منها ،يعين
ّ
ّ
ّ
يقل عن  %3من
يتمكن من تكوين حساب خارجي مبا ال
أنه لن
ً
ُ
الودائع أيضا ،فهل ستجري ُمعاقبة غري امللتزمني؟ يقول سليم
إن «الرمسلة والسيولة أساسيتان لتمويل االقتصاد،
شاهني ّ
واستمرارية القطاع ترتبط ُ
بقدرته على جتديد نفسه ...حنن نأمل
أن تتمكن مجيع املصارف من استيفاء املعيار ،لكن من ال يقدر
على زيادة رأس املال ،سيتعني عليه اخلروج من السوق .ويف هذه
احلالة سيضع املركزي السياسات األفضل لصيانة الودائع ومحاية
ألن املصرف الذي سيخرج من السوق لن يكون
حقوق املودعنيّ ،
كون حسابًا خارجيًا مبا ال
يف وضع إفالس» .أما املصرف الذي ال ُي ّ
ّ
العليا .حنن
يقل عن ،%3
عرض «للتحويل إىل اهليئة املصرفية ُ
ُ
فسي َّ
أن املصارف لديها اإلمكانات الالزمة للقيام بذلك .فتكوين
نعتقد ّ
حساب خارجي ضروري إلعادة الثقة الدولية وتفعيل االقتصاد»،
يقول شاهني.
يف جممل األحوال ،يبقى القطاع املصريف «سوقًا متمردة» .يف
يتذرع املصرفيون بـ»الدولة» وسوء أدائها ليخالفوا القوانني،
العادة،
ّ
وم ِ
هدرون للمال
وخيتبئون خلف مقولة إن «السياسيني» فاسدون ُ
يصرون أيضًا على خمالفة تعاميم مصرف
العام .لكن املفاجئ أنهم
ّ
لبنان ،الذي ُيفرتض أن يكون السلطة الناظمة لقطاعهم ،رغم كونهم
أحاطوه يف العقود الثالثة املاضية بهالة من القداسة ،وأغدقوا عليه
اجلوائز واملديح.
مفصل على قياس مصرف!
تعميم
ّ
ص َدر عن مصرف لبنان التعميم الوسيط
يف  5تشرين الثاني َ ،2020
امل ّ
الرقم ُ ،575
تعلق بتعديل القرار األساسي الرقم  ،6939أي
«اإلطار التنظيمي لكفاية رساميل املصارف العاملة يف لبنان».
ّ
ويتعلق التعميم الوسيط بتعديل املادة الثامنة من التعميم األساسي،
ً
ُ
ّ
«يقبل ،استثنائيا ،ضمن األموال اخلاصة املساندة ثلث ربح
بأنهُ :
التحسني الناتج عن إعادة ختمني األصول الثابتة ُ
استيفاء
امل َت َملكة
ً
لديون وفقًا للمادة  154من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن
ّ
يتحقق اجمللس املركزي ملصرف لبنان على
الشروط التالية :أن
ويوافق عليها.
نفقة املصرف املعين من
ّ
صحة عملية إعادة التخمني ُ
أن ُتزاد ،يف هذه احلالة ،األموال اخلاصة يف ُمهلة أقصاها تاريخ
ومتزامنة كالتالي:
 2021/12/31بصورة متكاملة ُ
كحد أقصى ،إىل األموال اخلاصة
 إضافة ثلث ربح التحسني،ّ
ُ
املساندة.
العادية نقداً
اخلاصة من فئة حقوق محلة األسهم
 زيادة األموالّ
ّ
مببلغ يوازي على األقل مثلي اجلزء من قيمة ربح التحسني.
 أن تتم عملية إعادة التخمني وزيادة األموال اخلاصة يف ُمهلةأقصاها تاريخ .»2021/12/31
ُ
عدلة أيضًا يف  26آب
أن املادة بنسختها السابقة
(امل ّ
يف حني ّ
املاضي) ،ورد فيها ّ
أنه يمُ كن القبول ضمن األموال اخلاصة
األساسية كامل ربح التحسني الناتج عن إعادة ختمني موجودات
املصرف العقارية« ،ما عدا األصول الثابتة ُ
استيفاء لديون
املتملكة
ً
وفقًا للمادة  154من قانون النقد والتسليف».
ّ
تتألف األموال اخلاصة ُ
املساندة (حبسب امللحق  3من التعميم
األساسي الرقم  )44من :القيمة األسهمية لألسهم التفضيلية
حصة حقوق األقلية ،إضافة
وعالوة إصدارها ،قروض الدعم،
ّ
 %50من فروقات التقييم اإلجيابية املرتاكمة من حتويل أصول
مالية بالعمالت األجنبية ،نسبة  %50من جممل األرباح غري احملققة
على األدوات املالية ،مؤونات عامة ...وهي ختتلف عن األموال
خمصصاته،
اخلاصة األساسية اليت هي :رأس املال املدفوع أو
ّ
عالوات إصدار األسهم ،االحتياطيات القانونية والنظامية واحلرة مبا
فيها احتياطي املخاطر املصرفية غري احملددة ،املقدمات النقدية
املخصصة للرأمسال.
اخللل الرئيسي يف تعميم  5تشرين الثاني اجلاري ّ
أنه يخُ الف املادة
 13من التعميم األساسي الرقم ُ ،65
املتعلق بنظام التوظيفات
ّ
وتنص على ّ
أنه «يحُ ظر على
واملساهمات العقارية للمصارف،
ّ
املصارف تضمني محُ اسبتها اخلاصة نتائج أي ربح حتسني يمُ كن
ّ
يتأتى عن عملية إعادة ختمني العقارات اململوكة من الشركات
أن
عدل وما زالت سارية،
العقارية موضوع هذا القرار» .هذه املادة مل ُت ّ
وإال لكان مصرف لبنان قد لفت إليها .تعميم «املركزي» ال يخُ الفها
فحسب ،بل يخُ الف قانون النقد والتسليف أيضًا .تشرح مصادر
مصرفية ّ
أنه «ال يمُ كن إدراج قيمة العقارات املستوفاة لقاء ديون
مشكوك يف حتصيلها ضمن األموال اخلاصة للمصارفّ ،
ألنها أمالك
تنص املادة
مدة أقصاها سنتان ،كما
مؤقتة وجيب تصفيتها خالل ّ
ّ
 154من قانون النقد والتسليف».
قطبة التعميم املخفية تكمن يف كلمة «استثنائيًا» .فبحسب معلومات
اجتماع بني وفد من جلنة الرقابة على املصارف،
«األخبار»ُ ،عقد
ٌ
ومثلني عن أحد املصارف من الفئة األوىل ،الذي حصلت تغيريات
مُ
ً
ً
كبرية من العقارات ُ
املتملكة
حمفظة
يف جملس إدارته أخريًا ،وميلك
استيفاء لديون .وطلب السماح له أن ُيدرج ضمن األموال اخلاصة
ً
ُ
املساندة ربح التحسني الناتج عن إعادة ختمني هذه األصول .جواب
ً
جلنة الرقابة كان سلبيا ،وهي مل ترفع رأيها إىل مصرف لبنان بهذا
اخلصوص كما ُيفرتض بها أن تفعل ،ليقوم األخري بتعديل املادة
ً
خدمة هلذا املصرف .التعميم ستستفيد منه ّ
كل املصارف
الثامنة
تتمرد
اليت متلك حمفظة عقارية كبرية .القصة ال تتعلق فقط بتعاميم
ّ
تتعدل على مقاس احلوت األكرب
عليها املصارف ،بل أيضًا بتلك اليت
ّ
بينها.
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مـقاالت وتـحقيقات

تـفاهة اإلدارة األمـريكيّة
جـورج عـبيد

األمريكية تافهة وبذيئة .تدمن على عقوبات
أن اإلدارة
كم ّ
ّ
َ
املعاقبني ومن هم إليهم ،فإذ
ظن أربابها أنها سرتعب
ّ
بهم ازدادوا ويزدادون صالبة ومتانة
وقوة ،وإذ مبؤيديهم
ّ
ّ
يزدادون صالبة معهم
ويتحلقون حوهلم غري آبهني بالعربدات
وال خائفني من فجور فاغر.
هذه اإلدارة وهي على مشارف غياب
منطي ليليها منط آخر،
ّ
األمريكية املعتادة،
من دون إلغاء للثوابت
تتعمد على ما يبدو
ّ
ّ
إظهار خمالبها وإبراز أنيابها إلخافة الوجوه
السيادية احلاضنة
ّ
واحلافظة للبنان .لقد اعتاد بعضهم يف السياق
اللبناني
ّ
ّ
اخلط
على أن يظهر
السيادي عند فريق طالب خبروج سوريا
ّ
ّ
وجتسيد القرار  1559سنة  ،2005أو
يتجلى مبنطق احلياد
وجهت
عند السيد البطريرك الراعي ،الذي مل ميارسه حني ّ
ّ
االتهامات حلاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،وهو
يستغل
التأزم
السياسي لرفع سعر صرف الدوالر ،بل مارسه يف
ّ
ّ
األمريكي على جربان باسيل وهو ابنه
حلظة االعتداء
الروحي،
ّ
ّ
حد أدنى من االعرتاض يبديه بصوت خجول.
من دون ّ
ّ
اخلط
لكن
السيادي قائم يف املواجهة مع أنظومة فاتكة،
ّ
ّ
ينسى
أن هذه األنظومة هي من أدخلت
سياديو ذلك الزمنّ ،
ّ
سوريا إىل لبنان يف مسافات التسوية معها ومع
السعودية
ّ
على حساب لبنان .كانوا
يصوبون على سوريا ،ويتناسون
ّ
مع
حتى
وال
سوريا
مع
ليست
الفعلية
أن املواجهة
السعودية
ّ
ّ
ّ
للتسويات
الراعية
بالذات،
أمريكا
مع
بل
واملفجرة للحروب
ّ
على حساب شعب وكيان .لقد كشفنا يف مقالني سابقني
على هذا املوقع الكريم كم ّ
أنها اعتربت لبنان خطيئة
تارخيية
ّ
ّ
وكيان عبور .هذا االعتبار يشي بالقصد
ويؤكد معاني الفتك
املرسومة على صفحات مؤامراتهم ويف جوف أدبياتهم.
انطلق األمريكيون بالعقوبات من يوسف فنيانوس وعلي
ّ
خليل ،لتظهر الذروة مع جربان باسيل كرئيس للتيار
الوطين
ّ
يفكرون بوضعها على لواء ّ
احلر ،لنفاجأ اليوم ّ
بأنهم
ميثل
ّ
الرقي بانفتاحه على الشرق والغرب وصلب يف حتديد انتمائه
ّ
ّ
للبنان واملشرق ،ويكشف برؤاه ّ
أنه قيمة مضيئة
تستحق
الثناء والتمييز.
عباس إبراهيم ،ليس
شخصية أمنية تستهويها الكهوف ،إنه
ّ
ّ
شخصية
تستمد رسوخها من صالبة الصخر ومشوخ اجلبل ومساح
ّ
ّ
اجملانية.
واحملبة
األنبياء
استثنائية عباس إبراهيم هي املعنى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املتجلي منه .بل
املتجلي من عمل العقل املمدود على معظم
الثقافات واحلضارات بقراءات عميقة ،استطاع صاحبها ومن
ّ
السياسية
خالهلا استنباط القوالب
املؤلفة منها والتوجهات
ّ
االقتصادية املولودة من رمحها ،واستخراج املألفات
األمنية
ّ
ّ
الفعلية على األرض ولصوقها باألمناط
حبركتها
السياسية-
ّ
ّ
االقتصادية.
ّ
كون الرجل فكره ورؤيته وعمله من االستنباط واالستقراء
ّ
ً
ومن ثم االستشراف .سهر وجاهد لكي جييء الفكر
متآلفا مع
ّ
الذاتيات،
ومتأل ًقا يف انبساطه ،فانفتح عليها وذاق الفرادات
ووثيق.
كبري
باحرتام
معها
وتعامل
يف رؤاها
أهم عنصر عند
ّ
اجلم وعدم ّ
تواضعه
إبراهيم
اللواء
تكلفه يف التواصل ،وأرقى
ّ
ما عنده احرتامه لذاته ومبادئه ورفضه أسلوب املساومات
أو املالطفات الفارغة ،وأقوى ما يف ذاته
وتوجهاته رفضه
ّ
ّ
الكف.
وحترره منها وفرحه بنقاوة الضمري ونظافة
لإلغراءات
ّ
ّ
ما الذي يريده األمريكيون منه حتى
يفكروا بوضعه على الئحة
كرموه باحتفال رأيناه
العقوبات ،ومنذ أسبوعني
تكرميا
ً
ّ
ونيف ّ
للبنان ّ
بشدة نعتقد ّ
كل لبنان ،ألننا اعتقدنا وال نزال
بأنه ال
ّ
ً
مسيحي ومسلم ،وال يفرض
بني
التمييز
خطيئة
حيوي
شيئا
ّ
ّ
ّ
متعثر
من ذاته ،بل حييا يف ِبّر القانون يف َبّر
وحمفر .وظيفة
ّ
األمنية بالدرجة األوىل قول القانونّ .
إنه وجه
الرجل
احلق
ّ
املكون للشريعة .ووظيفته كأمن عام محاية السيادة
اللبنانية
ِّ
ّ
والبحرية
الربية
من على احلدود
واجلوية ،ومنع اخللل فيها
ّ
ّ
ّ
وعليها.
عباس إبراهيمّ ،
أنه مل يلتصق باحلدود
الكالسيكية
أهمية ّ
ّ
ّ
لألمن .ويف الوقت عينه عينه مل يستخدم األمن لفرض
رؤى
سياسية ،وقد درج ذلك يف بعض األنظمة واألمكنة،
ّ
السياسية املعبرّ ة عن ذاتية الدولة
املفاهيم
استخدم
بل
ّ
ً
وفرادتها لتوجيه األمن وتبويبه وليكون ناطقا ومعبرًّ ا عن تلك
حية
الذاتية يف الداخل واخلارج .وهذا ما جيعل الصيغة األمنية ّ
ومتحركة ومعربة عن السيادة وناظمة هلا .فاألمن ال ميكن،
ّ
ومبفهوم اللواء إبراهيم ،أن يكون منفص َال عن السياسة ،وال
ً
منفردا
كيانا
ميكن يف الوقت عينه أن يكون
ومتفر ًدا ،أي أن
ً
ّ
ً
كيانا فوق الكيان
يكون
الطبيعي الذي حنيا يف كنفه ونعيش
ّ
وحام .وهذا ً
وناظم
ضابط
فقط
األمن
أرضه.
على
عينا مصدر
ٍ
إخالصه وجناحه.
باإلضافة إىل ّ
فإن الرجل
بيناه
متدرب على مناهج
ّ
كل ما ّ
ّ

التحليل القائمة على االستشراف واالستقراء واالستباط.
العقل والفكر جيتمعان إىل امتداد احلدس يف املنطق
العقلي
ّ
الذي يسمح له باجراء قراءات
استباقية تعينه على استخراج
ّ
ّ
جمموعة االحتماالت
املطلة فيبين عليها حتليله ويستجمعه يف
التقييم
الداخلي ويف التوجيه الذي يستوجبه أو يستوحيه،
ّ
الدولة
يف
املسؤولني
به
حييط
ثم
اللبنانية قبل أخذ القرار
ّ
ّ
حتما يتجلى بإخالص كامل.
املطلوب لبناء املقتضى عليه .وهذا ً
وهذا ما جعل فخامة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون مع
ّ
سائر املسؤولني يثقون به ثقة كاملة ،ويشيدون بإجنازاته
ّ
مما جيعله ،وبهدوء ،يغوص يف تفاصيل دقيقة
ومؤثرة على
ّ
العربي.
واملشرق
لبنان
يف
األحداث
جمريات
هدوءه جعله
ُ
ّ
ّ
ً
أحيانا كثرية
يتغلب على هيمنة العنف يف سوريا ولبنان،
ساهم
حني
الصادق
حراكه
يف
شاهدناه
ما
كمثل
بقوة يف
ّ
حترير راهبات معلوال أو خمطويف إعزاز وحاول بإخالصه العظيم
ّ
ويوحنا إبراهيم
قضية املطرانني بولس يازجي
إنهاء
اجملهولي
ّ
ّ
املصري .ويف لبنان عمل بصورة مباشرة على تدوير الزوايا
بني مجيع األفرقاء السياسيني املختصمني واملتخالفني
سيما يف
واملتصادمني ال
قضية تأليف احلكومة ...وعلى
ّ
ّ
دوما يرجو.
شدة العقد ،مل ينفذ صربه ألنه
الرغم من ّ
ً
ة
بعقالني
ة
تواصلي
ة
شخصي
أمام
حنن
بهذا املعنى
جمردة .ال
ّ
ّ
ّ
ّ
رماديّ .
ّ
وال
ضبابي
ه
أن
إبراهيم
عباس
ة
تواصلي
تعين
مثة
ّ
ّ
ّ
املدرسة،
لتلك
بفهمهم
بعضهم
عند
ظاهرة
ة
إشكالي
وبظن
ّ
ّ
كبري ،أن أربابها خالون من انتماء .السؤال املطروح على
فكريا
البشري ،هل احملتدمون
الفكر
وسياسيا يعيشون حالة
ّ
َّ
ًّ
ّ
انتماء؟ قد يعرب االحتدام عن
غش أو خيانة أو تالش ،وقد
واملوضوعية عن فحوى االنتماء بلغة هادئة
العقالنية
ّ
ّ
تعبرّ
ً
نقدية-ذاتية ملبدأ االنتماء.
وأحيانا
ونقدية
ومقاربات مدروسة
ّ
ّ
أهمية اللواء عباس أنه حييا يف برارة االنتماء القويم
ملشرقية
ّ
ّ
رحبة
قدم ذاته بها بأعماله وآماله،
ولبنانية صلبة ،وقد ّ
ّ
وبهدوء ّ
متزن وران وصلب .ال ينفي الرجل
الداخلي انتماءه
ّ
إىل ّ
اللبنانية من جوهرها
خط مل يسلب الذات
امليثاقي ،ومل
ّ
ّ
يقتنص وجودنا املستند عليها .اللواء إبراهيم قلب عهد
غري منفصل عن عقله ،وهو مقيم يف بهاء التمازج
املستمر
ّ
الشيعية متقاربة مع األدبيات
وجديته .األدبيات
األرثوذكسية
ّ
ّ
ّ
إذا ساغت القراءة من هذه الزاوية يف معنى احلركة التواصلية
مواجهة للمخاطرّ ،
بني القلب والعقل ،ويف وحدانية
جند اللواء
ِ
بقوة ،وال ينفي صداقته وقرباه
فكره وإمكانيبته للتصدي هلا ّ
من حزب مقاوم ،حيث يعمل على التنسيق يف مدى املواجهة
اليت يعيشها لبنان على املستويات ّ
كافة.
لقد ّ
جنت اإلدارة
األمريكية بالكامل ،وجن بعض رجال الكونغرس
ّ
األمريكي ،يف اإلشارة الواضحة إىل إمكانية استهداف اللواء
ّ
عباس إبراهيم ضمن حلظات قد تشي مبا هو أبعد.
السؤال الذي يطرح نفسه ،ما دخل أمريكا يف فرض العقوبات
نصبها
على لبنان أو إيران أو فنزوي ّال أو سوريا أو روسيا؟ من ّ
لتكون قاضية على الشعوب والدول وحاكمة هلا ،ومن مسح
هلا بأن تضع هذا أو ذاك على الئحة عقوباتها السوداء؟ ماذا
ّ
يعين أن يستهدفوا جربان باسيل
وحيضروا الستهداف عباس
إبراهيم ،وما دخلهم بصداقة الناس بني بعضها أو األحزاب
فيما بينها يف لبنان؟
اقتصاديا
نفهم أن أمريكا حتارب لبنان
وماليا ،وهي يف
ًّ
ًّ
األصل من زرعت الطبقة الفاسدة يف لبنان اليت نهشت حلمه
ً
وخنرت عظامه وسلبت خزينته وأهرقت دمه .ونفهم
أيضا
وماليا ،وتدنينا
اقتصاديا
أنها حتارب سوريا والعراق
مجيعا
ً
ًّ
ًّ
االستبداد.
كلي
كوني
إىل االستعباد بنظام
ولكن األعمق
ّ
ّ
ّ
من احلرب انتهاك أمريكا لسيادة لبنان
قانونياOccupation ،
ًّ
 ،juridiqueوال تستند أمريكا يف شيء على عقوباتها
سواء
ً
على جربان واحملتملة على عباس إبراهيم .لقد ظهرت السفرية
ّ
األمريكية مضحكة وسخيفة يف قوهلا «عندنا
األدلة ولكننا لن
ّ
ننشرها» ،عن أية ّ
أدلة تشري تلك السفرية السخيفة ،واليت
كان بفرتض من الدولة عدم دفع حممد مازح لالستقالة بسبب
يتم استدعاء السفرية
قراره بوجهها .فلماذا ال
األمريكية
ّ
ّ
ّ
ردها على جربان وتذكريها
باتفاقييت فيينا وجنيف،
من بعد ّ
تقدم احلكومة
اللبنانية شكوى إىل األمم املتحدة حتت
وملاذا ال ّ
ّ
ّ
ستار أن أمريكا
تتدخل مبا ال يعنيها وتفرض عقوبات على
ً
شخصيات لبنان من دون وجه ّ
حق ،وملاذا
أيضا ال تستدعي
اللبنانية السفرية وتوبخّ ها؟
احلكومة
ّ
أمريكا ليست دولة عظمى بل فاسقة وتافهة ،وعقوباتها
ّ
ثم
كرذاذ
يتبخر وكاهلباء الذي تذريه الريح
يتجمع يف اجلو ّ
ّ
عن وجه األرض .جربان باسيل ،حزب اهلل ،عباس إبراهيم
ضخور متكئة على جمد لبنان ،وميزة الصخور انها رحم للينابيع
ّ
املتدفقة ،فكيف إذا كانت ينابيع من ضياء؟

ربع اللبنانيني فقراء ال تعرفهم الدولة
لـيا القزي

ستة أشهر ،هي ُ
املهلة اليت حتتاج إليها وزارة الشؤون االجتماعية
لتحديد من هم الـ %23من األفراد الذين أصبحوا يف خانة «الفقر
ُ
مدة طويلة سيستغرقها العمل ،بسبب غياب البيانات
املدقع»ّ .
ّ
ّ
ستؤثر سلبًا يف
ولكنها
املتطوعني،
أعداد
يف
والنقص
املطلوبة
ّ
حتديد املحُ تاجني ،وبالتالي توجيه املساعدات هلم يف ّ
ظل األزمة
املتفاقمة.
تقديرات جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
أن نسبة الفقراء من السكان يف لبنان ستصل
(إسكوا) تشري إىل ّ
إىل  %55يف عام  2020مقارنة بـ  %28يف العام السابق ،وأن
نسبة من ُيعانون من فقر ُمدقع سرتتفع من  %8إىل  ،%23أي
أن إمجالي الفقراء قد يبلغ  1.1مليون نسمة حسب خط الفقر
ّ
األدنى ،و 2.7مليون نسمة حسب ّ
خط الفقر األعلى .واستنادًا إىل
التقريرُ ،يتوقع أن يزيد عدد من يعيشون يف فقر مدقع بـ 750
ألف شخص.
عدل دخلهم؟ كيف سيتم توفري
م
يبلغ
كم
الـ%23؟
هؤالء
من هم
ُ ّ
األمان هلم؟ ال جواب على هذه األسئلة .فالبيانات الالزمة لتحديد
صنفني يف خانة «الفقر ُ
األفراد ُ
امل ّ
املدقع» غري موجودة .دولة ال
توجه الدعم واملساعدات،
أن
هلا
كيف
أرضها،
على
الفقراء
تعرف
ّ
ً
ُ
يتم تربير
ما
ا
غالب
الزبائنية؟
دائرة
من
اخلروج
ريد
ت
كانت
إن
ّ
ّ
املعقدة
التقصري يف إجناز امللفات بنقص املوظفني أو اإلجراءات
تكرر ُ
احلجج يحُ ّول املوضوع إىل أزمة
اليت تستغرق وقتًا طوي ًال.
ّ
َ
تؤدي إىل بطء كبري يف تنفيذ املطلوب ،وغياب
«تنبلة» عامة
ّ
القرار يف توفري احلقوق للمواطنني .على سبيل املثال ،يحُ كى
ّ
توفر اخلدمات
منذ عام  2003عن اسرتاتيجية للحماية االجتماعية
الرئيسية للمواطنني جمانًا أو بتكاليف ضئيلة .ليس هذا «عم ًال
خارقًا» يستحيل حتقيقه .ففي دول وضعها االقتصادي أسوأ
من الوضع اللبنانيُ ،
وتعاني من ضغوط سياسية  -اقتصادية
ُ
قدسات» .ورغم
«امل
من
احلماية
اسرتاتيجية
عد
ّ
أقسى بكثريُ ،ت ّ
حسان دياب للموضوع ،وحتديد آب املاضي
حكومة
إعادة حتريك
ّ
موعدًا لتقديم املسودة ،مل تجُ مع ّ
حتى الساعة املعلومات والبيانات
املطلوبة لكتابة املسودة.
املدير العام لوزارة الشؤون االجتماعية ،القاضي عبداهلل أمحد يؤكد
ّ
«ملف اسرتاتيجية احلماية االجتماعية ُيعاد تنظيمه حاليًا رغم ّ
كل
أن
حل مسألة الفقر ُ
املعوقات» .لكن إقرارها« ،ال يعين ّ
املدقع».
ّ
توفر «االسرتاتيجية» معظم اخلدمات احلقوقية
ففي املبدأ،
ّ
«لكنها تفرض عليهم جزءًا متواضعًا من الفاتورة ،لن
للمواطنني،
يكون البعض قادرًا على تسديده» .انطالقًا من هنا ،تربز احلاجة
ُ
«لتنقذ من ال يقدر على تسديد
إىل تطوير شبكة أمان اجتماعي،
فارق الفاتورة االستشفائية أو التعليمية عرب مساعدات غذائية
وعينات نقدية»ُ .
قدم حاليًا لـ 43ألف فرد ُمسجلني
املساعدات ُت ّ
يف «الربنامج الوطين لدعم األسر األكثر فقرًا» .كان ذلك قبل
اإلحصاءات اجلديدة« ،وتقدير ارتفاع نسبة الفقر ُ
املدقع إىل ،%23
وطلب اجلمعيات ّ
منا بيانات األشخاص لتوجيه اإلنفاق» ،يقول
تحدثًا عن مبالغ جديدة مرصودة من جهات دولية للربنامج،
أمحدُ ،م ّ
خصص  50مليون يورو ملساعدة  50ألف
الذي
األوروبي
«كاالحتاد
ّ
ُ
خصص دعمًا قد يصل إىل 70
ست
اليت
وكندا
سنتني،
ة
ملد
أسرة ّ
ّ
مليون دوالر» .فرض هذا احلراك «حتديث قاعدة البيانات لتحديد
األكثر فقرًا ،وتوسيع قاعدة ُ
املستفيدين» .ولكن ،وفق أي معيار
سيتم حتديدهم؟ يف غياب دراسة محُ ّدثة لوضع األسر ،ال يزال
يتحدث أمحد عن وجود استمارة أسئلة« ،يبدأ
«املعيار» مفقودًا.
ّ
ُ
ممن ينال أدنى عالمة ،حتى نصل
دقع
امل
الفقر
التصنيف يف خانة
ّ
إىل إحصاء الـ.»%23
مل تكن جهات دولية  -كالبنك الدولي وبرنامج الغذاء العاملي -
ّ
سكاني ،قبل إقرار القرض ُ
املخصص من
ُمتحمسة إلجراء مسح
شجع عملية
الذي
األوروبي
االحتاد
ملوقف
البنك الدولي ،خالفًا
ّ
أن أهمية البيانات ال تقتصر على
أمحد
يشرح
مجع البيانات.
ّ
ّ
ُ
التسرب
من
احلد
يف
ساعدنا
ت
ها
ألن
أساسية
«فهي
توزيع املال،
ّ
ّ
ُ
وامل ّ
سنني ،ومعرفة من هم حباجة إىل
املدرسي ،ومتابعة األطفال
معاملة خاصة بعد رفع الدعم ،والعمل على إخراج األفراد من حالة
الفقر وتوظيفهم»...
يف غضون شهرين« ،ننتهي من تنظيف قاعدة بيانات برنامج
نبت بالطلبات ُ
املقدمة ،وهي قرابة  240ألفًا،
األكثر فقرًا ،وبعدها ّ
وح ّدد حزيران  2021لالنتهاء من العمل»ُ .
املشكلة ،حبسب أمحد،
ُ
متطوع يعملون على
«أننا ال منلك يف مراكز الشؤون سوى 500
ّ
سنتوجه إىل
األرض ،وحنن حباجة لرفع العدد إىل  ،2000لذلك
ّ
إدارة اجلامعة اللبنانية للتعاون».

 50مليون يورو من االتحاد األوروبي ملساعدة  50ألف أسرة

مدة طويلة
ستة أشهر ،سيستغرقها العمل على املشروع ،وهي ّ
جدًا نسبة إىل الوضع الكارثي يف البلد ،وانهيار موازنات األسر،
ّ
وغياب أي برنامج حكومي للمساعدة .األزمات تفرض تشكيل خاليا
للحد من اآلثار السلبية .يف اجلانب اآلخر من الكوكب،
طوارئ،
ّ
ُ
تسبب بأحداث أمنية وأزمة
أمريكي
انقالب
من
عاني
ت
بوليفيا
كانت
ّ
جمددًا،
بالسلطة
اليسارية
املعارضة
تفوز
أن
قبل
ة.
حاد
اقتصادية
ّ
ّ
كانت قد رمست خطتها اإلنقاذية لدعم األسر األكثر فقرًا .بعد
ّ
تسلم الرئيس اجلديد ،لوشو أرسيُ ،ح ّدد  4ماليني
أسبوع على
بوليفي سيستفيدون من املساعدات ملواجهة اجلوع.
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ســياسة

تـخطيط إلبـقائهم فـي الـبالد؟!

إغـراءات الـجمعيّات الدولية للـنازخني السوريني يف لبنان

املفوضية
باشرت
العليا لشؤون الالجئني
دفعمساعدات التدفئة
السوريني
للنازحني
ّ
يؤشر
يف اجلنوب ،مبا
مدة
للعمل على إطالة ّ
بقائهم يفلبنان ،رغم
انعقاد املؤمتر الدولي
إلعادتهم يف دمشق.
وفق معلومات الزميلة
«النشرة» ،تبلغ قيمة
املساعدات 950 ،الف
وحددت
لبنانية،
لرية
ّ
ّ
هلم سحبها عرب البطاقة
املمغنطة من البنك
الفرنسي
اللبناني
النبطية .وتهافت
يف
ّ
النازحون على سحب
املبالغ دفعة واحدة،
من دون مراعاة لقرار
التعبئة العامة والتباعد
ووضع
االجتماعي
الكمامة.
ّ
وأوضحت املعلومات،
نصية
أن «رسائل
ّ
للنازحني
وصلت
املفوضية على
من
ّ
مرحلتني ،األوىل كانت
عبارة عن رسالة تؤكد
ّ
حقهم يف مساعدات
التدفئة ،أما الثانية
بأن
فكانت إلبالغهم
ّ
املبلغ قد أودع يف
مشرية
حساباتهم»،
«مجعيات
أن
إىل
ّ
األمم املتحدة تدفع 50
دوالرا نقدًا لكل عائلة
يبلغ عدد تالمذتها 3
لتشريج اخلط اهلاتفي
لتعليمهم عرب اإلنرتنت،
كما تدفع  300دوالر
نقدًا أيضًا ،لكل عائلة
بدل إجيار منزل ،كما
تعمل على تأمني منازل
عائلة
لكل
جديدة
تسكن منزال غري صحي
او بيئي كما هو احلال
السورية
مع العائالت
ّ
النبطية
يف
القاطنة
ّ
وحي كفرجوز ،إضافة
ّ
النازحني
حلصول
على مبالغ  500ألف
لرية بدل تغذية لكل
عائلة».
رمسية
ورأت مصادر
ّ
الزميلة
لبنانية ،عرب
أن «هذه
«النشرة»ّ ،
االغراءات تعين بقاء
حنو  70الف عائلة
سورية يف اجلنوب
ّ
والنبطية،
صيدا
بني
ّ
إذ يبلغ عدد النازحني
النبطية
يف حمافظة
ّ
وحدها  35الف نازح
بينهم  20الفا يف
القضاء وإقليم التفاح
و 4االف يف مرجعيون

و 3االف يف قضاء 
بنت جبيل و 5االف يف
شبعا وحاصبيا فضال
يف
انتشارهم
عن
صور والزهراني».
املدارس
وكانت
الرمسية يف اجلنوب
ّ
قد باشرت بتسجيل 
السوريني
ب
الطال 
أم
من
املنحدرين
ّ
لبنانية بتعميم من
الرتبية والتعليم
وزير
ّ
العالي كخطوة تلتها
النصف
مطلع
يف
تشرين
من
االول
األول الفائت تسجيل
السوريني
الطالب
يف دوامات مسائية،
وهذا يعين استمرار
أزمة النزوح السوري
مفتوحة على مصراعيها
يف ظل الضغط الذين
ّ
يشكلونه على البنى
التحتية من كهرباء
ّ
صحي و
وماء وصرف
ّ
نفايات .
تربوية
وابلغت مصادر
ّ
«النشرة»
الزميلة
ان «تعليم الطالب
سيكون
السوريني
اللبنانيني
كالطالب
من اعتماد االجراءات
ّ
املتخذة بسبب كورونا
اىل
سيصار
حيث
التباعد االجتماعي (1.5
مرت بني الطالب واالخر
وارتداءالكمامة) ،على
ان جيري تلقيح أطفال
النازحني ضد الشلل
مجعية الرسالة
من قبل
ّ
الصحي،
لالسعاف
اىل
دخوهلم
حال
املدارس اليت تسجلوا
فيها» ،مضيفة «يف
فرتة التعبئة العامة
املدارس
واقفال
خيضعون
سوف
اللبنانيني
كالطالب
اىل اعتماد التعليم
املزدوج «التعليم عن
بعد-اونالين» والذي
املدارس
باشرته
اخلاصة يف املنطقة مع
الطالب اللبنانيني».
وتوقعت املصادر ان
يصل عدد الطالب
السوريني يف قضاء
النبطية وصوال حتى
اقليم التفاح اىل اربعة
االف طالب ،وستكون
املدارس عبارة عن
جتمعات للمناطق اليت
يقطنها سوريون فمثال
مدرسة زبدين الرمسية
ستضم طالبا سوريني،
من القرى احمليطة يف
حاروف والكفور وتول

وضواحي النبطية ومن
ّ
مؤكدة
البلدة نفسها،
جتمعات
عدد
ان
ّ
املدارس سيكون يف
النبطية  7مدارس

السوريني
لتعليم
،5
مرجعيون
ويف
ويف حاصبيا  ،5ويف
بنت جبيل  ،4مشرية
ان االمم املتحدة
إىل ّ

قدرت كلفة تعليم كل
ّ
طالب سوري بـ1500
دوالر سنويا».
يف احملصلة ،ويف
ظل اإلجتماعات إلعادة

ﻛﻴﻒ
ﺗﺸﻌﺮ
اﻟﻴﻮم؟

النازحني السوريني إىل
بالدهم بعد استتباب
األمن يف عدد من
املناطق ،تسعى بعض
األممية ،إىل
اجلمعيات
ّ
ّ

ΔϳϣϫαϔϧΑϭϫΔϳγϔϧϟΎϧΗΣλΑ˯ΎϧΗϋϻ
ΏϠρϥϣα΄ΑϻΔϳΩγΟϟΎϧΗΣλΑ˯ΎϧΗϋϻ
˶
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ˬϝλϭΗϰϠϋ˯ΎϘΑϟϝΛϣˬϥγΣΗΑέόηΗϲϛϟ
˯ΎϗΩλϷϭΔϠΎόϟϊϣϡϠϛΗϟˬΔϛέΣϟ
ΩϳΩΟϲϣϭϳϥϳΗϭέϊοϭϭˬϥέ ϳΟϟϭ
ΕΎϣϭϠόϣ

Ύλϧ

ιλΧΗϣϡϋΩ

˵headtohealth.gov.au έί
·ΔϣΩΧΑϝΎλΗϻϙϧϛϣϳΔϳίϳϠΟϧϹϡϠϛΗΗϻΕϧϛΫ
131450ϡϗέϟϰϠϋΔϳϬϔηϟϭΔϳρΧϟΔϣΟέΗϟ

έΑϧϛˬΔϳϟέΗγϷΔϣϭϛΣϟϪΑΕΣέλ
˷

أ
ﺷ ﺮﻌ

إبقاء هؤالء النازخني
عرب
لبنان،
يف
إعطائهم امتيازات قد
ال حيصلون عليها يف
بلدهم.

ﺑﺎ
ﻹ
ﻧ
ﻬﺎ

ك
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مــناسبات

يف عشاء متواضع وانيق ..التجمع املاروني يسلّم شيكاً مببلغ  17000دوالر
من أجل شراء باص خاص لدار مار شربل للعناية ( )SCCCيف سدني

زوجان مجهوالن يتربعان بسيارة لـ
 AMCNليتم السحب عليها قريبـًا
لدعم SCCC

شهد كونسريتو ( ،)Concertoأحد أفضل املطاعم
يف سيدني ،ليلة اخلميس املاضيً ،
رائعا وهو
حدثا
ً
عشاء مجع تربعات اقامه التجمع املاروني األسرتالي
( )SCCCلدعم مركز القديس شربل للرعاية.
وكان يف مقدمة على احلاضرين ،على سبيل املثال
ال احلصر ،رئيس دير مار شربل األب شربل عبود
يرافقه األب أنطوان طعمة واألب يوحنا البطي
واملديرة التنفيذية ملركز  SCCCراشيل بانديلي مع
زوجها ماريو وزينب وكريستينا مع عضو جملس
إدارة املركز ريتشارد عنداري وعقيلته جوانا،
رجل األعمال تريي خملوف وزوجته جولي ،لرابطة
املارونية ( )MCSمكاري وطوني مارون ولودي
فرح أيوب ،جو بيرت خوري ،وزوجته ماجي ،مسري
قزي وجون ديب من جمموعة مرتو برتوليوم وزوجته
مسرية ،اإلعالمي أنور حرب وزوجته أحالم والرئيسة
السابقة جمللس إدارة القسم العربي يف راديو
 SBSماري ميسي وزوجها جورج ،فادي ملو،
رئيس التجمع املاروني وزوجته مع أعضاء جملس
إدارة التجمع وزوجاتهم والعديد من أفراد العائلة

وأصدقاء آخرين لـلتجمع.
افتتح األمني العام رميون أبي عراج اإلجراءات
معربا عن أسف التجمع لعدم متكن سيادة
الرمسية
ً
املطران أنطوان شربل طربيه من احلضور معنا بسبب
حاليا يف اخلارج .وشرع يف تقديم الرئيس
وجوده
ً
فهد للرتحيب جبميع احلاضرين وشكرهم على
قدومهم لدعم مركز رعاية القديس شربل وعلى
وجه اخلصوص راشيل بانديلي ،املديرة التنفيذية
يف  SCCCوزوجها ماريو .كما أعلن عن األعمال
اخلريية الطيبة الثنني من الداعمني الرئيسيني.
الداعم األول ،الذي أصر على عدم الكشف عن
هويته ،تربع بسيارة سيتم سحبها وسيتم ختصيص
مجيع العائدات لشراء باص خاص سيستخدمه سكان
.SCCC
الداعم الثاني هو السيد جون ديب من Metro
 Groupالذي تربع مببلغ  6000دوالر لتغطية مجيع
تكاليف العشاء يف مطعم .Concerto
ً
ووفقا لدستور التجمع املاروني الذي ينص على أنه
«جيوز منح عضوية فخرية مدى احلياة ألي شخص
يقدم خدمة استثنائية لـلتجمع أو للطائفة املارونية»
 ،قام رئيس التجمع بإعالن قرار جملس إالدارة
منح هذين الراعيني شرف عضوية التجمع الفخرية
مدى احلياة ..واضاف شاكرا مجيع املتربعني جبوائز

السحب اليت حصلوا عليها من أعضاء جملس اإلدارة
وكل من األخوين بيرت وجو طوني سليمان وباخوس
جورجس وجو وسيلفا مزهر واجلندي اجملهول فرج
حرب وزوجته رانيا وصاحب حلويات ،La galette
اضافة اىل شكر خاصة ملطعم كونسريتو وملالكه
(مريو) مارون مششوم وموظفيه احملبوبني.
ثم دعا أبي عراج األب الرئيس للتحدث فقدم نبذة
مقتضبة عن مركز العناية شاكرًا التجمع املاروني
والداعمني لـ .SCCC
ً
حماطا
بعد السحب ،قدم الرئيس فهد اجلعيتاني،
جبميع أعضاء جملس ادارة التجمع املاروني ،لألب
ً
شيكا مببلغ  17000دوالر معلنًا بأن هذا
شربل عبود
املبلغ يعترب جزءا من أصل  117000دوالر لشراء
حافلة لدار مار شربل للعناية .SCCC
ففي أجواء املوسيقى الناعمة واللقمة الشهية وروعة
احلضور ومع بركة مار شربل ،أمضى اجلميع أمسية
نبيلة اهلدف من أمجل أمسيات العمر.
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SKILLING FOR RECOVERY FEE-FREE TRAINING FOR EAST HILLS COMMUNITY

Hundreds of fee-free
training courses are
now available for
school leavers, young
people and job seekers, as part of the NSW
Government’s Skilling
for Recovery initiative.

Local State Member for
East Hills Wendy Lindsay said, “The courses
come from the $320
million committed to
delivering 100,000 feefree training places giving locals in the East
Hills area an excellent
opportunity to investigate fee-free training
options. I encourage
anyone impacted by
the COVID-19 pandemic to see what training
options are available to
them.”
Minister for Skills and

training.”

As part of this Skilling
for Recovery initiative,
school leavers have the
unique opportunity to
experience a range of
skills to find out what
suits their passions using the Summer Skills
program.
Minister for Education
Sarah Mitchell said
some Year 12 school
leavers are still deciding what they want to
do next.
Wendy Lindsay and Geoff Lee visit Padstow TAFE

Tertiary
Education
Geoff Lee said enrolments are now open
for in-demand skills
leading to career pathways in areas such as
aged care, nursing,
trades, IT, community

“In designing the Summer Skills program, the
NSW Government has
ensured the training on
offer is aligned to local
industry needs,” Ms
Mitchell said.

services, logistics and of NSW with the skills
accounting.
they need to thrive in a
post-pandemic econo“We are not training for my,” Mr Lee said.
the sake of training, we “There are hundreds of
are training for real jobs providers right around
with real futures and NSW who are ready to
equipping the people deliver this important “We need to provide

opportunities
that
help the 2020 Year 12
school leaver cohort
to find their feet during these uncertain
times. That’s why we’re
delivering practical,
bite-sized and fee-free
training opportunities
this summer.”
The Summer Skills offered will cover a range
of industries including
agriculture, construction, conservation, fitness, engineering, coding, communication
and digital literacy. Full
details of the courses
on offer as part of Skilling for Recovery is here
and the Department
of Education Summer
Skills program is available here.
MEDIA: Jennifer Mehanna | 9772 2774

سـتار إيـست

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

)OVENS( ) لألفران الكهربائيةACCESSORIESِ( تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات

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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إعــالن

Bargain Warehouse
APCO Celebrating 25 Years

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

 أجود أنواع الدهان بأسـعار ال تـنافسAPCO
Matt

Anti Mould, Int Ext, Self Primig,
100% Acrylic, 15 L ($79)

Clear + Assorted Color,

20 L (From $99)

100 % Acrylic

15 L ($110)

Int Ext

Low Sheen

100% Acrylic,

15 L ($69)

Sealer, Primer, Undercoat Oil Base, Undercoat,
15 L ($78)
Int Ext, 10 L ($75)

Line Marking

Roof Paint

Road Marking Paint,
Fast Dry, 20 L ($200)

Self Priming, 100% Acrylic,

2 Pack, Epoxy Pool Paint

Zinsser, Primer, Undercoat, 4 L (From $25)

Zinsser, Anti Mould,

Water Proof Bitumen,

Rapid Pave, Quick Dry,

20 L ($200)

20 L (From $120)

10 L ($ 99)

4 L ($175)

20 L ($145)

نوعية ممتازة باسعار منافسة
خربة طويلة ومعاملة أخوية
Christmas Special
Water Proof

15 L ($90)

2 Pack, Epoxy Floor

8 L ($180)

While Stock Lasts
Follow us on Facebook

3 Pack,

270 ML ($27)

Unit 4, 1350, Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 Tel: 9759 3835
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نــجوم

كارول مساحة تفوز جبائزة فاتن محامة كأفضل ممثلة من مهرجان اإلسكندرية
مجلة سيدتي

«اللكمة» أحسن فيلم عربي يف
مهرجان اإلسكندرية السينمائي

حصلت الفنانة اللبنانية كارول مساحة على
جائزة فاتن محامة ألفضل ممثلة يف الفيلم
اللبناني «بالصدفة» ،يف حفل ختام مهرجان
اإلسكندرية السينمائى لدول البحر املتوسط يف
دورته ال  ،36وتسلمت اجلائزة من صديقتها
املقربة النجمة املصرية إهلام شاهني.
وأعربت الفنانة كارول مساحة عن سعادتها
بأن تكون أول جتربة متثيلية هلا مشاركة
يف مهرجان عريق مثل مهرجان اإلسكندرية
السينمائي ،موجهة الشكر ملصر على اهتمامها
بالسينما اللبنانية وإقامتها دورة استثنائية
وسط ظروف الكورونا.
وأشارت كارول مساحة ،إىل أنها حرصت أن
تتواجد خالل الفيلم كممثلة فقط وليست
مطربة حتى ينسى الناس أنها مطربة وتظل
صورة املمثلة يف أذهانهم جبانب أنها يف
األساس ممثلة مسرح.
فيلم « بالصدفة « مدته  108دقيقة إخراج
باسم خرستو وتأليف كلوديا مرشيليان بطولة
كارول مساحة وبديع أبو شقرا وباميال الكيك
ومتري معاصري وسامي محدان.

صناع الفيلم

كارول سماحة

وناقش الفيلم الوجه اآلخر لبريوت من خالل
حياة العشوائيات ،وتدور األحداث حول رجل
أعمال ناجح ويعمل يف وسائل االتصال تنقلب
حياته رأسا على عقب سرقة حقيبته ،ويقرر
اللحاق باللص حتى يصل ألحد األحياء الفقرية
وهناك يقابل عاملا آخر ويقع يف حب شقيقه
اللصة اليت سرقت حقيبته.
كما حصل الفيلم املغربي «اللكمة» على جائزة
نور الشريف ألفضل فيلم وتسلم اجلائزة ربيع
جليم بطل العمل الذى أهدى اجلائزة إىل روح
املخرج الذي رحل عن عاملنا منذ أيام ،ونال
ربيع جليم على جائزة عمر الشريف أفضل
ممثل.
كما قررت جلنة التحكيم منح جائزة أفضل
فيلم إلي (بارى)  pariوهو إنتاج يوناني
فرنسي ،وذهبت جائزة جلنة التحكيم اخلاصة
لفيلم ( نافذة على البحر) window to the sea
من إسبانيا.
كما منحت جلنة التحكيم جائزة يوسف شاهني
أفضل خمرج إلي (سيا ماك اعتمادى) عن
الفيلم اليونانى بارى ،وجائزة جنيب حمفوظ
أفضل سيناريو إلي (لويس مويا رجيرادو) عن
فيلم (نافذة على البحر) من إسبانيا.
وفاز جبائزة القدس لإلجناز الفنى الفيلم
السورى (غيوم داكنة )؛ ألنه يعرب عن معاناة
أبطال الفيلم وتعرضهم لظروف قاسية
وحقيقية على أرض الواقع جسدها املخرج
بشكل درامى جيد.

بوسرت فيلم بالصدفة من بطولة كارول سماحة

وحصد جائزة كمال املالخ للعمل األول إخراج
للفيلم اللبنانى (مفقود) ،وفاز جبائزة نور
الشريف ألفضل فيلم عربى فيلم (اللكمة) من
املغرب.
وقررت جلنة حتكيم مسابقة األفالم القصرية
لدول البحر املتوسط منح تنويه خاص لفيلم
(الشريط) البانيا ،وتنوية خاص لبطل فيلم (
احلرب املطلق ) عز العرب الكغاط من املغرب.
وذهبت جائزة أفضل فيلم إلي (فنسنت قبل
الظهرية) من فرنسا ،ومنحت جلنة التحكيم
جائزتها اخلاصة للفيلم اإلسباني (شامل
الفواتري).

كارول سماحة من العرض الخاص للفيلم باملسابقة الرسمية ملهرجان اإلسكندرية

توج الفيلم املغربي «اللكمة» ،للمخرج حممد
أمني مونة ،أمس اخلميس جبائزة أحسن فيلم
عربي (جائزة نور الشريف) عقب حفل اختتام
الدورة السادسة والثالثني ملهرجان االسكندرية
السينمائي الدولي لدول البحر األبيض املتوسط .
كما حصد الفيلم جائزة أحسن دور رجالي (جائزة
عمر الشريف) واليت عادت للممثل ربيع أكليم.
وتدور أحداث الفيلم ،وهو أول جتربة سينمائية
للمخرج حممد أمني مونة ،حول ربيع شاب عاطل
عن العمل ،ينتمي ألسرة فقرية ،فقدت معيلها يف
حادثة سري ،كان ربيع سببًا فيها.
يتعرض ربيع لكافة أنواع االستفزاز والسخرية
من شقيقه األكرب العب كرة القدم ،الذي يصاب
بشلل أثناء مشاركته يف مباراة حامسة ،ويتنكر له
رئيس الفريق.
كما يتعرض للسخرية من والدته اليت ال ترتدد يف
تذكريه بعجزه عن املساهمة يف مصروف البيت،
ورغم حماوالته املتكررة إلرضاء والدته ،خبوض
مغامرات حمفوفة باملخاطر ،إال أنه يفشل.
إحساس ربيع بالدونية يولد لديه العنف جتاه أي
شخص حياول استفزازه ،مع توالي األحداث تفقد
العائلة مسكنها ،لعجزها عن تسديد واجبات الكراء،
وتنتقل إىل مسكن أقل مستوى ،حيث يلتقي ربيع
بـ مصطفى ،بطل سابق يف املالكمة مل يتمكن
من إكمال مشواره الرياضي ،وحياول هذا األخري
إقناع ربيع باستغالل شبابه وقوته واحرتاف رياضة
املالكمة.
كتب سيناريو الفيلم البطل ربيع أكليم ،وشارك
يف التمثيل املمثلة ساندية تاج الدين ،نعيمة
إلياس ،طارق البخاري ،سعيد باي ،عبد السالم
بوحسيين ،إىل جانب فنانني آخرين.
ونوهت جلنة التحكيم بدور الفنان املغربي عز
الدين كغاط ،يف فيلم «مداد أخري» للمخرج اليزيد
القاديري.
وفازت الفنانة كارول مساحة  ،جبائزة «فاتن
محامة» عن دورها يف فيلم «الصدفة» مناصفة
مع الفنانة اميا سواريز عن فيلم «نافذة على
البحر» .
وترأست جلنة حتكيم املسابقة الرمسية للمهرجان
املخرجة املصرية إيناس الدغيدي ،وضمت املخرج
املغربي داوود والد السيد ،إىل جانب الكاتب
واملنتج اإليطالي مارك سريينا واملمثلتني
اإليطاليتني مارزياتيدشى وأجنليك كافاالري.
وتكرميا ملسارهم الفين احلافل بالعطاء والتميز،
شهدت الدورة اليت حتمل اسم الفنان «عزت
العاليلي»  ،تكريم كل من املخرجة إيناس
الدغيدي ،املخرج واملصور املغربي داوود والد
السيد ،النجم عزت العاليلي ،الفنان صالح عبد
اهلل ،فض ًال عن االحتفاء بالذكرى املئوية لوحش
الشاشة فريد شوقي.
جتدر اإلشارة إىل أن الفيلم سبق له أن حصد
جوائز كربى وطنيًا من بينها ثالث جوائز يف
املسابقة الرمسية لألفالم الطويلة ،يف الدورة 21
للمهرجان الوطين للفيلم بطنجة ،عن الفيلم نفسه
«اللكمة» ملخرجه حممد أمني مونة  ،وهي جائزة
املونتاج واملوسيقى وجائزة جلنة التحكيم.
الفيلم أثار اهتمام النقاد مبواصفاته العاملية اليت
متيز بها ،ملنتجه الراحل يونس آيت اهلل ،شقيق
املنتج السينمائي نور احلق آيت اهلل ،الذي وافته
املنية أواخر شهر أكتوبر املاضي.
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كـتابات

فـي املـحفظة

يف احملفظة
بضع لريات قدمية
وصور باألبيض واألسود
أبرزها عند كل لقاء مفاجئ
كما ابرز هوييت على احلواجز
دليل انتماء اضيف مؤخرا
كشاهد على أقدامنا احلافية
كثرية هي األدلة اليت تثبت
الوفاء
فأنت ما زلت حمتفظا بقلبك
املهشم بني ضلوعك
وما زلت امحل قليب املكسور إىل
كل املناسبات اليت تدعو للتظاهر
بالصحة والعافية
ما زلت متسح البلور بأكمام كنزتك
لرتى العابرات وهن ميددن لك
لسانهن
املهفهفة
بأثوابهن
غبطات
بنظراتك الشبقة
وما زلت اتابع اخبارك خلسة
ألوجع نفسي
حني اريد ان اكتب
عن تلك البقعة الزرقاء فوق
جلدي،
تتمدد وأنا أرفع بصماتك عنها
ألصل روحي بأبعادها الثالثية
تقول اعشقك
امنح جسدك من السمنة ما
شئت
امنح أسنانك الكثري من البياض،
اجلمال
دع حليتك تطول ما شئت
وحدي اليت تعرف
حزن تلك العينني يف غمرة
ضحك..
منار الخطيب  -سورية

جيمز وليم هاكيت :هايكو
جيمز وليم هاكيت ( )2015-1929شاعر أمريكي من مواليد سياتل
درس التاريخ والفلسفة يف جامعة واشنطن ثم نال شهادة عليا
يف تاريخ الفن من جامعة مشيغان .ارتبط امسه بنشأة قصيدة
اهلايكو يف أمريكا وحقق شهرة عاملية عام  1964بسبب فوز هايكو
له باملرتبة األوىل من بني آالف اهلايكوهات يف مسابقة أقامتها
شركة اخلطوط اجلوية اليابانية حينها .نشر هاكيت عدة جمموعات
من شعر اهلايكو.

العنصرية والتجزئة داخل الديـن الواحد

هايكو
ايتها الفراشة السوداء املاكرة –
يبدو ان ألعابك البهلوانية تنتهي دائما
فوق زهرة قطيفة.
أية ثروة ميكن مقارنتها
بسكون الشاي هذا ،هذه اجلوزات،
وشرائح الربتقال!
أحيانا اغرب األشياء،
مثل بذرة الربتقال هذه،
تتوسل ان ال نرميها.
ايتها الورقة الرقيقة اهلاوية،
تسكعك يف اهلواء
يوقف كل شيء.

ملاذا العنصرية والتجزئة داخل الدين الواحد؟!
كانت الطوائف املسيحية يف الشرق والغرب يف حروب
وخالفات مستمرة لعدة قرون من اجل العقيدة واملظهر وليس
من اجل اإلميان واجلوهر ..وحاضرا ان هذا الروتني مل يتغري
كثريًا حيث نرى دائمًا شد احلبال بني الطوائف املسيحية مثل
االرثوذكسية والكاثوليك واملوارنة واالجنيلية واملتحدة وغريها
من تسميات طائفية عديدة مما خلق انشقاقا وتباعدا بني
الناس من أتباع الدين الواحد.
أنا ال أحبذ هذا النمط الروتيين وال أريد أن أكون مسيحيا
باالسم اي غري ملتزم وجمرد رقم فقط اعيش يف جمتمع
عنصري وطوائف منقسمة داخل الدين الواحد واإلميان الواحد..
االفضل لي بأن أكون إنسانا مؤمنا باملسيح قوال وفعال ،ال
ان أمحل اسم طائفة معينة ،أتعصب هلا وانغلق على نفسي
مبتعدا عن باقي الناس ومعاديا للغري من طوائف مسيحية اخرى
متعددة االمساء .
على مجيع الطوائف املسيحية ان توحد اجلوهر االمياني االساسي
االسم الواحد حتت شعار انا مسيحي بالنسبة للمسيح وليس انا
مسيحي بالنسبة للمسيحية املتشعبة واملنقسمة واملتجزئة لعدة
طوائف يف اكثر بلدان العامل .واهم شيء أن اقتنع وأذهب اىل
مجيع الكنائس من دون اي تفرقة ..ال أن أنتمي اىل طائفة
معينة منعزلة ومنفردة بطقوس كنسية حتت اوامر ومراجع
ّ
خاصة .هذه هى اهم االسباب التارخيية اليت يعلم اجلميع عنها
وعن تارخيها وحاضرها على ما اعتقد .هنا أتذكر قول الرب
يسوع :كل مملكة تنقسم على ذاتها خترب خرابا وتفنى وتزول
يف النهاية .ولألسف ففي مجيع البلدان االوروبية أصبحوا ال
يؤمنون بشيء ومل َ
يبق اال القليل من املسيحيني االمسيني اذ
باعوا أمجل وأقدم الكنائس يف العامل ،اليت ال تثمن مبال او
ٍ
ٍ
وماله ليلية
مقاه ومطاعم وحمالت جتارية
بذهب ،وحولوها اىل
ومتاحف للسواح االجانب.
عدة بلدان يف العامل.
هذه هي نهاية املسيحية االمسية يف ّ
تفرق حتب وال تقتل تنفذ
تشجع وال
ألن املسيحية احلقيقية
ّ
ّ
وال تنتقد ّ
حترض تعطي يف اخلفاء اجلياع واملساكني
تعلم وال ّ
واملرضى وال تأكل أموال االرامل والضعفاء وتأوي املشردين
ّ
وتعلم البشارة واإلميان
وتبشر احلزانى بالرجاء العظيم وتعطي
احلقيقي الذي جاء من اجله املعلم الصاحل خلالص اجلنس
البشري من اهلالك ..عندما تقول أنا مسيحي ال طائفي كأنك
تعرتف جبميع الطوائف حتت سقف واحد ومظلة واحدة وكنيسة
واحدة  .ألن كلمة مسيحي كما ذكرت سابقًا وشرحت عنها
تهدف اىل املسيح اي اىل اهلل ّ
املخلص ال غري ..الذي جاء ال
ليكون طائفيا وال لينتمي اىل اي طائفة وال ليؤسس له طوائف
ِ
يوصنا بأن نؤسس له طوائف على االرض ..لكنه ظهر لنا
ومل
يف ميثاقه من عدالة السماء متجسدا من عذراء كامل يف اجلوهر
والصفات الربانية والالهوتية ينبوع احملبة والسالم والطريق
واحلق واحلياة ..ويف املظهر البشري القربان املقدس واملعلم
ّ
واملخلص والفادي والشفيع والديان وصانع املعجزات وامللك
املتوج بالشوك من اجل خطايانا وآثامنا ،حامال يف يديه مفاتيح
النعيم ومفاتيح اجلحيم.
اهلدف ان اكون مسيحيا مؤمنا من كل قليب وعقلي ونفسي
لكي أنال الربكة وحلول الروح القدس واحملبة والعطاء املقدس
جبميع صفاته ..هذا هو الرب الكامل الذي استلمته من ربنا
وخملصنا يسوع املسيح لكي اكون جبانبه من ابناء النعيم
واحلياة ،ولكي ينري العامل بنوره االهلي ويظهر احلق ونتحد
به جسدا مقدسًا غري منقسم وهيك ًال كام ًال وكنيسة واحدة مع
مجيع أعضائها املؤمنني القديسني االبرار لكي يهزم الباطل
يفرق الناس واخلزعبالت الشريرة واملناصب واالقنعة
الذي
ّ
املزيفة.

أمسية خريفية...
وزن هذه اللحظة وشكلها
ناقوس بعيد.
منكسرا يف الشتاء املاضي،
هذا الغصن املتدلي من جديلة
مليء بالرباعم!
العنكبوت يتدىل،
منتظرا الريح لتأرجحه
حنو غصن آخر.
لب تفاحة ،قريب جدا
من مياه الشاطئ الصاخبة:
قافلة منل.
حمبوسة داخل املنزل،
اختارت هذه الذبابة ان متوت
عالقة يف عشب زهرييت.
حلزون يسقط؛ ثم ببطء
يسوي وضعه ،صدفته وكل شيء
ّ
باإلمساك بقشة.
هل حيتاج األصدقاء ان يتكلموا؟
مثة شاي ليتذوقوه ،وأنشودة ريح
آتية من أشجار البستان.
ال تزال على حوض االستحمام:
احلشرة الصغرية اليت كنت قد
وعدت بها زهرة.
الصخور املكسوة بالقشريات هذه
اليت كشف عنها املد توا...
كم تبدو مشغولة!
ايها احللزون ،لقد كسا
َ
الرصيف
ارتباكـك
ُ
بتصميم رائع!
قطيت صيادة الفئران،
رغم قسوتها على الذباب،
جتلس وترمق النحلة فحسب.
معلق دائما
فوق األرض اليت يتجول عليها،
السرعوف طويل القوائم.
حني أمسكت به أخريا،
منحت اهلريرة ذيلها
لعقا جيدا حقا.
معجزة مجال:
البلشون األزرق الضخم
ينفتح حملقا.
مستيقظا ...وسط احلشائش
والزهور الربية املتأللئة بالندى:
شروق مشس جبلي بارد.
دبة سوداء تصيد السمك
يف التيار ،بينما يتحرش
صغارها املتململون بالقندس.

ترجمة :عادل صالح الزبيدي

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل
حنا نوفل سدني اوسرتاليا
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تـتمات

يف خـطوة غري مسبوقة...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

زار مايك بومبيو ،امس األول اخلميس ،هضبة اجلوالن احملتلة،
كأول وزير خارجية أمريكي يزور مرتفعات اجلوالن ،اليت احتلتها
إسرائيل من سوريا يف حرب العام  ،1967يف خطوة غري مسبوقة
لوزير خارجية أمريكي.
وقال بومبيو خالل زيارته للمنطقة الواقعة على احلدود السورية
اإلسرائيلية «ال ميكن الوقوف هنا والتحديق عرب احلدود وإنكار أمر
أساسي يكمن يف أن الرئيس األمريكي ،دونالد ترمب ،اعرتف بأن
هذا جزء من إسرائيل».
نددت وزارة خارجية النظام السوري بالزيارة ،واصفة
من جهتهاّ ،
إياها بالـ «استفزازية»ّ .
وأكد مصدر مسؤول يف الوزارة ،وفق ما
نقل اإلعالم الرمسي للنظام ،أن بالده «تدين بأشد العبارات» زيارة
بومبيو إىل «املستوطنات اإلسرائيلية يف اجلوالن السوري احملتل»،
واصفة ذلك ّ
بأنه «خطوة استفزازية قبيل انتهاء والية إدارة»
الرئيس األمريكي ،دونالد ترمب« ،وانتهاك» لسيادة سوريا.
وكان بومبيو كشف أنه سيزور اجلوالن ،يف خطوة متثل خروجًا عن
سياسات اإلدارات األمريكية.
وقال« :ستكون لدي فرصة اليوم (أمس األول) لزيارة هضبة
اجلوالن .كان أيضًا قرار الرئيس ترامب (يف  )2019االعرتاف بها
جزءًا من إسرائيل قرارًا ذا أهمية تارخيية ميثل اعرتافًا بالواقع».
وقال وزير اخلارجية األمريكي ،مايك بومبيو ،اليوم اخلميس ،من
إسرائيل ،إن اإلدارة األمريكية ستعمل على محاية املنطقة من
إرهاب النظام اإليراني.
وأضاف يف مؤمتر صحايف مشرتك مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،ووزير اخلارجية البحريين عبداللطيف الزياني
يف القدس« :حققنا السالم يف املنطقة بفضل قرارات الرئيس
(األمريكي دونالد) ترامب» ،معربًا عن أمل واشنطن «يف أن
يتوصل اإلسرائيليون والفلسطينيون التفاق سالم».
اليمن واحلوثيتحرك أممي قبل تصنيف واشنطن «احلوثي» منظمة
إرهابية
ّ
ستصنف حركة مقاطعة إسرائيل،
كما كشف أن الواليات املتحدة
اليت وصفها بـ»السرطان» ،على أنها «معادية للسامية».
وقد زار بومبيو ظهر أمس األول اخلميس مصنعا يف مستوطنة
«شاعر بنيامني» يف الضفة الغربية احملتلة ،حتت حراسة عسكرية
مشددة ،وفق ما أكد مسؤولون يف اخلارجية األمريكية ،ليكون
بذلك أول وزير خارجية أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية.
وقال بومبيو يف بيان له ملس االوالخلميس إن الواليات املتحدة
ستطالب بوضع عالمة على الواردات من املستوطنات اإلسرائيلية
«صنعت يف إسرائيل»
يف الضفة الغربية احملتلة تشري إىل أنها ُ
أو «منتج إسرائيلي».
ويقوم بومبيو جبولة ،بدأها السبت املاضي يف فرنسا وقادته أيضًا
إىل تركيا وجورجيا ،وخيتتمها يف عدة دول خليجية ،لرتسيخ ثوابت
سياسة اإلدارة األمريكية احلالية.
وتأتي جولة بومبيو وسط النزاع الدائر يف أمريكا حول االنتخابات
الرئاسية اليت أعلن جو بايدن وعدة جهات إعالمية ورمسية فوزه
سلب منه بسبب مزاعم حبصول
بها ،بينما يؤكد ترامب أن الفوز ُ
تزوير.

الرئاسة الفرنسية :برنامج...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

أعلنت الرئاسة الفرنسية ،امس األول اخلميس ،إن برنامج إيران
النووي وصل إىل عتبة تعد خطرية ،مشددة على ضرورة توسيع
املفاوضات مع إيران ،لتشمل دورها اإلقليمي وصوارخيها
الباليستية.
وأضافت الرئاسة أن برنامج إيران النووي بات أقل قابلية للمراقبة
اليوم مما كان عليه بفعل اتفاق فيينا.
وبعدما أفاد تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران
بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم يف أجهزة طرد مركزي
جديدة من طراز آي.آر2-إم مت تركيبها يف منشأة نطنز ،يف أحدث
انتهاك التفاقها النووي مع القوى الكربى ،أقر سفري ومندوب
إيران لدى املنظمة باألمر.
وأكد أن بالده بدأت ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم  UF6يف
سلسلة تضم  174جهازًا للطرد املركزي يف مصنعني لتخصيب
الوقود النووي يف نطنز ،وفقًا ملا نقلته وكالة فارس لألنباء.
وكانت الوكالة كشفت أن إيران ركبت أول سلسلة من أجهزة
الطرد املركزي املتطورة يف حمطة نطنز لتخصيب اليورانيوم حتت
األرض ،واليت ينص اتفاقها مع القوى الكربى على عدم إمكان
استخدامها إال يف اجليل األول من أجهزة «آي .آر.»1-
وطلبت من إيران تقديم توضيحات جديدة حول موقع نووي مشتبه
ً
أن املعلومات اليت وفرتها طهران «تفتقر للمصداقية»،
به،
معتربة ّ
ومشرية إىل ضرورة تقديم إيران تفسريًا كام ًال وسريعًا لوجود
ّ
مصرح عنه للوكالة.
املصنع يف موقع غري
جزيئات من اليورانيوم
ّ
ويف سياق آخر طالبت الرئاسة الفرنسية مبغادرة املقاتلني
السوريني املدعومني من تركيًا أذربيجان.

ترامب :عثرنا...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

ادعى الرئيس األمريكي دونالد ترامب العثور على «آالف األصوات
االنتخابية غري احملسوبة» يف والية جورجيا األمريكة ،ما «سيسمح

بتحقيق فوز يف الوالية لصاحل اجلمهوريني وقلب النتيجة».
وكتب ترامب عرب «تويرت» قائ ًال« :مت العثور على آالف األصوات
االنتخابية غري احملسوبة يف مقاطعات والية جورجيا» ،مضيفًا أنه
«وحني تأخذ التواقيع املهملة مكانها الصحيح ،ستنقلب األوضاع
لصاحل اجلمهوريني ،وبسرعة كبرية».
وأعلن ترامب على «تويرت» ،يف وقت سابق من امس االول اخلميس
أن حماميه يعتزمون عقد مؤمتر صحفي ،من أجل أن ميهدوا «طريقًا
واضحًا جدًا ويعتد به للفوز» ،الذي قال أغلب اخلرباء القانونيني
إنه «أمر مستبعد».
وطلبت احلملة االنتخابية لرتامب ،إعادة الفرز جزئيًا لنتائج
االنتخابات الرئاسية يف والية ويسكونسن اليت فاز فيها املرشح
الدميوقراطي ،لكن مسؤولي االنتخابات يف ويسكونسن وجورجيا
يقولون إنه من غري احملتمل أن تؤدي إعادة فرز األصوات يف
الواليتني إىل تعويض خسارة ترامب.
وصرح سكرتري الوالية اجلمهوري لقناة «سي إن إن» أنه ال يعتقد
ّ
أن إعادة فرز األصوات ستغري النتيجة ،وهي فوز بايدن بأصوات
الوالية.

عون :ترسيم احلدود...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف التسمية.
بد
لكن مثة مؤشرات توحي بأن حل العقد سيتم عاج ًال ام آج ًال وانه ال ّ
من إتفاق يف نهاية املطاف ،حسب تعبري مصادر رمسية .فيما قال
عضو كتلة «املستقبل» النائب هادي حبيش :أن «الكالم عن عدم
وجود وحدة معايري غري صحيح ،وسنرى أمساء يف احلكومة مل نسمع
بها من قبل لكن سريها الذاتية مهمة للغاية .وكشف أن «الرئيس
احلريري سيقدم تشكيلته قريبًا ،ألن الوضع مل يعد حيتمل وهذه
ستكون الفرصة األخرية للبنان والطبقة السياسية».
وتوقفت مصادر مطلعة عند كالم رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي
النائب السابق وليد جنبالط حول وضع حكومة تصريف األعمال يف
ظل تأخري والدة احلكومة ،وقالت أن هناك مبدأ فصل للسلطات
وتوازنها وتعاونها ويكون التوازن إذا كان اجمللس يشرع واحلكومة
تصرف األعمال باملعنى الضيق ويصار إىل تفعيلها ،يف املاضي
كانت املراسيم اجلوالة واليوم املوافقات االستثنائية وعند وجود
الضرورة القصوى تفعل احلكومة وتتخذ القرارات واذا كان هناك
من حاجة إىل وضع خطة وتأخر والدة احلكومة احلالية وقد تكون
هناك حاجة لتصويب خطة التعايف املالي أو الذهاب إىل صندوق
النقد الدولي فماذا يتم فعله عندها واىل اين يتم االجتاه.
ويلقي التيار الوطين احلر ومعه فريق  8آذار بالتبعة على الرئيس
ُ
حد تعبري هؤالء ،فض ًال عن دعم
املكلف ،الذي ال «رؤية لديه» ،على ّ
حزب اهلل التيار ،بتسمية كل الوزراء املسيحيني ،وليس فقط حصة
رئيس اجلمهورية مع كتلة لبنان القوي.
والحظت مصادر سياسية انه من عوارض اجلمود احلكومي ،قفزة
خميفة للدوالر يف سوق القطع ،إذ ارتفع إىل  8500لرية لكل دوالر
أمريكي..
وعكست أجواء التوتر اإلقليمي ،يف ضوء حركة وزير اخلارجية
األمريكي مايك بومبيو نفسها على الوضع اللبناني ،واجلنوبي فأعلن
اجليش اللبناني ان إطالق إسرائيل قنابل مضيئة على احلدود مع
لبنان موضع متابعة بالتنسيق مع األمم املتحدة العاملة يف اجلنوب،
مع اإلشارة اىل ان  7قنابل سقطت فوق سهل اخليام.

الرئيس عون

اىل ذلك أعرب رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون عن امله يف
«ان تثمر املفاوضات اجلارية لرتسيم احلدود البحرية اجلنوبية،
فيسرتجع لبنان مجيع حقوقه باالستناد اىل القوانني الدولية».
وابلغ الرئيس عون قائد القوات الدولية العاملة يف اجلنوب اجلنرال
استيفانو دل كول الذي استقبله قبل ظهر امس األول اخلميس
يف قصر بعبدا ،ان «ترسيم احلدود البحرية يتم على أساس
اخلط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة ،استنادا اىل املبدأ
العام املعروف باخلط الوسطي من دون احتساب أي تأثري للجزر
الساحلية الفلسطينية احملتلة» ،مؤكدا «ضرورة تصحيح «اخلط
األزرق» ليصبح متطابقا للحدود الربية املعرتف بها دوليا».
وابلغ الرئيس عون اجلنرال دل كول «شكر لبنان على املساعدة
اليت قدمتها «اليونيفيل» بعد انفجار مرفأ بريوت ،ال سيما جلهة
املساعدة يف احلفاظ على الطابع الرتاثي يف حملة مار خمايل وإزالة
حنو  500طن من األنقاض ،ومحاية مبنى وزارة اخلارجية واملساعدة
يف تنظيف املرفأ وختزين  150طنا من احلجارة وواجهات خشب
صاحلة العادة استعماهلا»( .مزيد من التفاصيل على الصفحة )3
بومبيو :زعزعة استقرار اجلنوب!
واألخطر ما قاله الوزير األمريكي من هضبة اجلوالن السوري حول
الوضع يف اجلنوب ،اما تعديل مهمات اليونيفل واما سيكون هناك
مسار خمتلف.
ويتزامن هذا املوقف ،مع ما أبلغه الرئيس ميشال عون إىل قائد
اليونيفل يف اجلنوب اجلنرال ستيفانو ديل كول من ان ترسيم
احلدود البحرية اجلنوبية يتم على أساس اخلط ،الذي ينطلق برًا من
نقطة رأس الناقورة استنادًا إىل اخلط الوسطي من دون احتساب
أي تأشري للجزر يف إسرائيل.
وطرأ موقف جديد امس االول حيث نقلت قناة احلدث عن الرئاسة
الفرنسية أن «الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون يتابع الوضع
يف لبنان ،حيث جيب تعيني وزراء تثق بهم األسرة الدولية».
وجاء هذا التصريح املقتضب ليؤكد استمرار االهتمام الفرنسي

بلبنان ،والذي سيتجلى ايضا بزيارة رمسية لرئيس أركان اجليوش
الفرنسية اجلنرال فرنسوا لو كوينرت إىل بريوت بدأت امس االول
وتستمر اىل الغد.
وقالت السفارة الفرنسية يف بيان هلا :ان هذه الزيارة تعكس
«متسك فرنسا بتطوير التعاون الدفاعي بني البلدين .ومنذ العام
ّ
ّ ،2017
تقدر حبوالي  60مليون يورو إىل
معدات بقيمة ّ
سلمت فرنسا ّ
دربت مئات الكوادر العسكريني
الوحدات العسكرية اللبنانية ،وقد ّ
طورت بالتحديد منذ
وقد
لبنان.
إما يف فرنسا أو يف
ّ
اللبنانيني ّ
سنتني التعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب واألمن البحري .ويستقبل
قائد اجليش العماد جوزيف عون نظريه الفرنسي اجلنرال لو كوينرت
ّ
سيوقع الرجالن على رسالة
مقر قيادة اجليش يف الريزة ،حيث
يف ّ
إعالن نوايا يهدف إىل تطوير التعاون العسكري بني البلدين.
وحسب البيان ،سيحضر اجلنرال لو كوينرت أيضًا عرضًا حول أنشطة
ّ
املسلحة اللبنانية بعد انفجار الرابع من آب ،وحول التعاون
القوات
عملية الصداقة سيقصد اجلنرال لو
إطار
ويف
الفرنسية.
اجليوش
مع
ّ
ّ
سيطلع على األعمال اليت قامت
كوينرت بعد ذلك مرفأ بريوت حيث
ّ
املسلحة اللبنانية يف منطقة املرفأ بتعاون وثيق مع
بها القوات
ّ
سيطلع على املساعدة العسكرية الفرنسية
اجلنود الفرنسيني ،كما
ّ
املتعلق بنزع
يف جمال القدرات املضادة للمدرعات وتطوير التعاون
األلغام .إىل جانب النقاشات اليت ستتناول هذه املواضيع العديدة
ذات األهمية املشرتكة.
«وسيمنح رئيس أركان اجليوش الفرنسية العماد جوزيف عون
وسام جوقة الشرف برتبة ضابط ،تقديرًا اللتزامه الثابت يف سبيل
تطوير التعاون الدفاعي بني البلدين ولعمله االستثنائي على رأس
ّ
يستحق التزامه من أجل أمن لبنان واستقراره
اجليش اللبناني الذي
ّ
كل التقدير».
ماليًا ،نفي وزير املالية يف حكومة تصريف االعمال غازي وزني يف
حديث لقناة الـ « »mtvمغادرة شركة «  »Alvarezلبنان.
وشدد على أن «املعلومات عن مغادرة  Alvarezغري صحيحة».
وكلفت شركة  Alvarez & Marsalيف وقت سابق بالتدقيق اجلنائي
يف حسابات مصرف لبنان ،وهي شركة مقرها يف نيويورك.
وكان موقع «ليبانون فايلز» ذكر ان شركة «الفاريز ومارسال»
املكلفة بالتدقيق اجلنائي قررت اخلروج من لبنان.
ويف التفاصيل ،فبعد تعذر عمل شركة «الفاريز ومارسال» املكلفة
بالتدقيق اجلنائي بسبب شكل ومضمون العقد املوقع من قبل
وزارة املال معها ،وبعد عدم قيام الوزراء والوزارات بتسليم نسخة
من حساباتها حبسب مبادرة حاكم مصرف لبنان ،فقد علم موقع
«ليبانون فايلز» ان شركة «الفاريز» قررت اخلروج من لبنان فورًا
على ان تقوم باالعالن عن انسحابها من التدقيق اجلنائي اليوم او
غدًا صباحًا على أبعد تقدير ،علمًا ان معلومات ترتدد عن ان الشركة
هي شركة غري متخصصة يف هذا النوع من التحقيقات.

عقد مع شركة أملانية إلزالة «مواد خطرة»

إىل ذلكّ ،
وقع لبنان عقدًا مع شركة أملانية بقيمة  3،6مليون دوالر
ّ
للتخلص من «مواد خطرة قابلة لالشتعال» بعد اكتشاف ختزينها
ً
ً
يف مرفأ بريوت الذي شهد انفجارا مروعا قبل أكثر من ثالثة أشهر،
وفق ما أفاد مصدران رمسيان لوكالة فرانس برس اخلميس.
وبدأت الشركة األملانية «ليفت كوميب» ،بعد توقيع العقد يف 11
تشرين الثاني ،العمل إلزالة ونقل وإتالف  49مستوعبًا حيتوون
على مواد شديدة اخلطورة خمزنة يف حمطة املستوعبات يف باحة
املرفأ ،وفق ما أوضح مكتب رئيس حكومة تصريف األعمال حسان
دياب لـ»فرانس برس».
وكانت املستوعبات منذ العام  2009حتت إشراف املديرية العامة
ّ
التخلص منها .وأثري وجودها
للجمارك اليت كان يقع على عاتقها
بعد شهر تقريبًا من انفجار  4آب الذي عزته السلطات اىل تفجري
كميات ضخمة من نيرتات األمونيوم وأودى حبياة أكثر من مئيت
ودمر أحياء يف بريوت .وقال رئيس
شخص وأوقع آالف اجلرحى
ّ
جملس اإلدارة املدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي لفرانس
برس «لو اشتعلت املواد املوزعة يف قلب املرفأ لتدمرت بريوت»،
واصفًا توقيع العقد بأنه «خطوة استباقية» .ومنذ  10أيلول،
يتبادل املعنيون من رئاسة احلكومة والوزارات املختصة واألجهزة
العسكرية املراسالت والتقارير حول املواد .وحبسب ّ
ملخص اطلعت
عليه فرانس برس من مكتب دياب ،خلص تقرير أعدته املديرية
أن املستوعبات «حتتوي على مواد أسيدية
العامة لألمن العام إىل ّ
خطرة قابلة لالشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن».
وبعد تبلغ احلكومة «عدم إمكانية» اجليش اللبناني على تلفها،
وأن ال قدرة للمرفأ على معاجلتها إذ «حتتاج إىل خربات وتقنيات
غري متوفرة حمليًا» ،رفعت وزارة األشغال العقد الذي اقرتحه
القيسي مع الشركة األملانية .ومل يتسن لفرانس برس التواصل
مع الشركة األملانية .وحبسب مكتب دياب ،فإن املراسالت اليت
جرت يف هذا اإلطار أفادت بأن الشركة كانت موجودة يف مرفأ
بريوت للتفاوض مع رجل أعمال غرقت إحدى بواخره إلزالة الزيوت
املتسربة منها ورفعها .وينص العقد على إعادة حتميل املواد
اخلطرة يف مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها
تسدد إدارة
إىل خارج لبنان .وتبلغ قيمة العقد  3،6مليون دوالر،
ّ
املرفأ مليونني منها.

 111905إصابة بكورونا

صحيًا ،سجل لبنان  1909اصابات جديدة بالفايروس خالل الـ24
ساعة املاضية ،مع تسجيل  16حالة وفاة ،لريتفع العدد الرتاكمي
إىل  111905إصابة.
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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

صفحة 23

Saturday 21 November 2020

الـسبت  21تـشرين الـثاني 2020

Page 23

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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مـتفرقات

الصلع ..ماذا فعل املصريون القدماء؟ وما حقيقة «املرض»؟
مازالت مشكلة الصلع أو تساقط الشعر تؤرق كثريين ،فال أحد
على ما يبدو يريد أن يتساقط شعره ،خصوصا وأنه أصبح موضة،
كما أن احلفاظ على الشعر أصبح جزءا من مظاهر الشباب ،اليت
تعد مسة مهمة للحياة العصرية.
يف سريته الذاتية ،وصف العب التنس األمريكي الشهري أندريه
أغاسي تساقط شعره يف مرحلة الشباب مثل فقدان «قطع
صغرية من هوييت» ،ومع مثل هذه املخاوف اليت تضخمت يف
العامل الرقمي ،فال عجب أن يرتبط تأثري الصلع بني الذكور
واإلناث بشكل متزايد مبختلف ظروف الصحة العقلية.
ال يشك كون غو ،مؤسس معهد علوم الشعر صاحب سلسلة
رائدة من عيادات زراعة الشعر يف العامل متتد من لندن غربا إىل
باريس وأمسرتدام وماسرتخيت ودبي وجاكرتا حتى هونغ كونغ
شرقا ،يف اختالف اخليارات والضغوط املتعلقة بأسلوب احلياة
ويقول غو «الشباب أكثر وعيا مبظهرهم أكثر من أي وقت
مضى ..وأصبح الناس ينخرطون يف عالقات جدية متأخرة نسبيا
مقارنة مبا كان عليه الوضع قبل  20أو  30عاما مضت ..لذلك
يبحث الرجال اآلن عن شريك يف الثالثينيات من العمر ،مما جيعل
من صلع الرجال مشكلة أكثر ،حيث يبدأ فقدان الشعر بني سن
 20و 25عاما».
ولكن على الرغم من انتشار تساقط الشعر ،حيث يؤثر الصلع
على الذكور على حوالي  50يف املئة من الرجال الذين تزيد
أعمارهم على  50عاما ،يف حني يعاني حوالي  50يف املئة من
النساء فوق سن  65عاما من الصلع األنثوي ،فلم يثبت حتى
اآلن وجود دواء قادر على إيقافه ،وبالتالي فإن إيقافه ما زال
بعيد املنال.
تكشف النصوص الطبية اليت يعود تارخيها إىل عام  1550قبل
امليالد أن املصريني القدماء حاولوا فرك «أشياء» يف فروات
رؤوسهم ،من حوافر احليوانات إىل دهن فرس النهر ،يف
حماولة لوقف عملية الصلع ،وفقا ملا ذكرته صحيفة الغارديان
الربيطانية.
ويف هذه األيام ،برز دواءان هما مينوكسيديل وفيناسرتايد،
لكن كالهما فعال بشكل هامشي فقط يف وقف معدل تساقط
الشعر ،الذي ال ميكن إيقافه متاما ،باإلضافة إىل ذلك ،فإن
العقارين هلما آثار جانبية غري سارة ،حيث أن فيناسرتايد غري
مناسب للنساء ومعروف أنه يسبب ضعف االنتصاب لدى بعض
الرجال.
أحد األسباب الرئيسية لعدم وجود وسيلة فعالة ملنع تساقط
الشعر هو أننا ما زلنا ال نفهم إال القليل حول اآلليات اجلزيئية
اليت تدعم منو الشعر البشري وفقدانه ،فكل بصيلة شعر يف
فروة رأسنا عبارة عن عضو مصغر ،يتبع دورة إيقاعية من النمو
واالحندار والراحة طوال حياتنا.
ومع التقدم يف السن ،يصبح بعضها حساسا للهرمونات املوجودة
يف فروة الرأس ،وعلى األخص ثنائي هيدروتستوستريون أو
«دي إتش تي» ،الذي يرتبط بالبصيالت ويصغرها حتى ال ينتج
عنها شعر مرئي.
ومع ذلك ،فنحن بالكاد نعرف أي شيء عن كيفية حدوث عملية
التصغري هذه ،أو كيفية منعها.
وفقا لطبيب األمراض اجللدية يف جامعة مانشسرت ،رالف باوس،
فإن السبب يف ذلك أن تساقط الشعر ال يزال ينظر إليه إىل حد

كبري على أنه مشكلة جتميلية ،وليس مرضا.
هلذا السبب ،يف العامل الغربي ،مل تكن الصناعة أو هيئات
التمويل األكادميية على استعداد إلنفاق مبالغ كبرية على أحباث
الشعر.
وعلى الرغم من حجم الطلب على عالج هلذا املرض ،فقد مت
استثناؤه من العلم ،وبات أي دواء يصل إىل السوق من غري
املرجح أن يكون معتمدا من قبل وزارات الصحة يف العامل أو
شركات التأمني.
يقول باوس «إذا نظرت إىل املبالغ اليت أنفقتها شركات األدوية
على اخلروج بأدوية جديدة لعالج السرطان أو أمراض القلب،
فهي مبليارات الدوالرات ..مل يتم توفري مثل هذه االستثمارات
يف أحباث جادة بشأن الشعر أو الصلع».
ومع ذلك ،وعلى الرغم من أن تساقط الشعر قد يكون له تأثري
نفسي على املصابني ،فإنه ال ميكن مقارنته باألمراض املزمنة
اليت تهدد احلياة ،والكثري منها غري قابل للشفاء.
ولكن هناك أمل متزايد ألولئك الذين يعانون من تساقط الشعر،
حيث أن العلماء يطورون طرقا جديدة ومبتكرة على حنو متزايد
الستبدال الشعر املفقود أو جتديده.
اجليل القادم من عمليات زراعة الشعر
مع عدم وجود دواء ملنع تساقط شعرك ،فإن عمليات زراعة
الشعر أخذت متأل الفراغ الناجم عن عدم توافر العالج املناسب،
وأعطت ،وعلى مدى العقدين املاضيني ،أمال جديدا ملن يعانون
من تساقط الشعر.
وتنبأ حمللو السوق بأن تتجاوز قيمة صناعة زراعة الشعر العاملية
 24.8مليار دوالر حبلول عام  ،2024وقد أصبحت التقنيات
متقدمة بشكل متزايد.
وقد ابتكر غو طريقة لزراعة الشعر تعتمد على استخالص جزء
صغري فقط من بصيالت الشعر ،وهذا يعين أن املريض ال يرتك
ندبات على الظهر واجلانبني من الرأس ،كما حيدث مع بعض
عمليات زراعة الشعر التقليدية اليت تزيل شرائط من اجللد يتم
تطعيمها يف منطقة الصلع.
وقال غو موضحا «لقد اكتشفنا أن الرجل ال حيتاج إىل بصيلة
كاملة ،وإمنا إىل جزء صغري جدا ،إلنتاج شعر جديد يصار إىل
زراعته يف منطقة الصلع ..هذا يعين أنه بعد العالج ،ميكن قص
الشعر يف املنطقة اليت أخذ منها ذلك اجلزء».
بدال من االعتماد على شعر املتربع به من مناطق أخرى من اجلسم،
قد يكمن الطريق املستقبلي يف استخدام اخلاليا اجلذعية للمريض
لنمو بصيالت الشعر بالكامل من نقطة الصفر يف املخترب.
وميكن بعد ذلك زراعة هذه البصيالت بكميات غري حمدودة،
وتطعيمها يف فروة الرأس.
ومثل هذه املبادرات تنتشر يف اليابان وكوريا اجلنوبية ،حيث يتم
متويل مثل هذه األحباث من قبل احلكومة أو الشركات اخلاصة.
وأوضح طبيب األمراض اجللدية يف مستشفى جامعة سيول الوطنية
أوزانغ كوون أن «هناك املزيد من االستثمار يف أحباث الشعر
يف كوريا واليابان ،على ما أظن بسبب االختالفات الثقافية ..يف
العامل الغربي ،حيلق الكثري من الرجال رؤوسهم عندما يفقدون
شعرهم .من احملرج القيام بذلك يف ثقافتنا ألنه يشكل عالمة أو
رمزا مرتبطا باجملرمني أو رجال العصابات».

قداس وجناز السنة

يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس املرحومة

ماري جاجي غصني

زوجة السيد فهد غصني من بيت أبو صليبي -
بعلبك.
وذلك يوم األحد املوافق يف  22تشرين الثاني الساعة
 5،30مساء يف كنيسة مار شربل  -بانشبول.
الداعون:
زوجها السيد فهد غصني والعائلة.
والدتها السيدة جورجيت جاجي وأوالدها وعيالهم.
وعموم عائالت غصني وجاجي ووهبة ورعيدي
وقطريب وحايك وكافة األهل واالقارب يف لبنان
واملهجر.
الدعوة عامة

* 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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NSW Budget 2020: From free food to new trains, here’s what’s in it for you

From free food and entertainment, to new bus services and increased defences against COVID-19,
here’s what you’ll get from
the NSW budget.
While NSW might be trying
to bounce back after the
coronavirus crisis hammered the economy, there’s
still some good news for
residents in the state budget.
Here’s what’s in it for you.
IF YOU LOVE FOOD, CULTURE AND NIGHT-LIFE
Every adult in the state will
get $100 to spend at restaurants or entertainment
venues in a move inspired
by the UK. The money will
come in the form of vouchers and will cost the state
$500 million — but the
government hopes it will
pay itself off in economic
growth.
The voucher scheme will
mean every adult resident
receives four $25 digital
vouchers – two to be used
for eating at restaurants,
cafes, clubs and other food
service venues, and two
for entertainment activities
such as cultural institutions, performing arts, cinemas and amusement parks.
Culture vultures will be
happy to see a $175 million commitment to the TV
and film industry. The state
government is hoping to
attract international movie
shoots to NSW, and that local crews will be hired.
There is also an entry of
$104.5 million to “improve
accessibility, sustainability
and functionality of cultural
assets”.
And, the arts sector is also
being promised a $50 million COVID-19 bailout.
IF YOU’RE A SPORTS FAN
The government is splashing $100 million for upgrades to sports facilities
across the state. Some of
that money will also go towards building new ones. It
will be doled out in the form
of grants of up to $1 million
each.
The sports industry will also
get a $27.3 million COVID19 bailout.
IF YOU LIVE IN THE REGIONS

The state government is
opening the purse and making it rain over the regions,
including those stricken by
drought and fires over the
last few years.
There will be $4.5 billion to
help with drought and water security, and $4.4 billion
for bushfire recovery.
The drought money includes $1 billion in concessional loans, $170 million
for infrastructure projects
and $99 million for primary
producers, such as farmers.
The bush will also benefit
from a $1.8 billion portion
of a $3 billion jobs fund
with the hope of creating
new jobs.
IF YOU WERE AFFECTED
BY BUSHFIRES
Bushfire recovery will be
boosted by a $4.5 billion
cash injection.
The funds will go towards
rebuilding roads, bridges,
schools and other stateowned assets torched
during the Black Summer.
There will also be $217 million for critical communications infrastructure, $190
million for infrastructure
projects, and $46 million for
replanting forests.
Those funds will also go
towards economic recovery in the regions and supporting small businesses
affected by the fires.
IF YOU HAVE A TERMINALLY ILL FAMILY MEMBER
Palliative care services will
receive funds worth $55.9
million over four years.
That will pay for 5000 “endof-life support packages” to
enable those who are dying
make a choice about where
to be until then, and what
care they will receive.
Those patients will also
have access to specialised
professionals and other
services.
IF YOU CATCH THE TRAIN
OR BUS
Commuters will benefit
from a $1.6 billion boost
to bus services across the
state. Those who ride the
train on the Illawarra, Airport and south coast lines
will be happy about a $1.1
billion investment into
those services.

The previously announced
Metro West project in Sydney will be funded to the
tune of $10.4 billion. And
the Sydney Metro-Western
Sydney Airport rail line will
have $9.2 billion in funds.
An artist impression of
western Sydney’s new metro.
An artist impression of
western Sydney’s new metro.Source:Supplied

IF YOU ARE ELDERLY
Older folks who need care
will see a sector boosted by
a $17 million fund for “upskilling” care workers.
A new TAFE training centre
for aged care workers will
also be funded to the tune
of $2.5 million.
IF YOU REQUIRE HOSPITAL CARE
There are a couple of hospital projects being funded in
the budget, including $385
million for the ambulatory
care facilities at St George
Hospital in Kogarah and a
$60 million portion of the
$608 million cost of the
Sydney Children’s Hospital
Network redevelopment in
Randwick.
Other hospital funds include $673.3 million for
Tweed Hospital and $632
million for Campbelltown
Hospital.
IF YOU’RE THINKING OF
BUYING A HOME
One big change proposed
in the new budget is to give
prospective homebuyers
the option to do away with
stamp duty and instead pay
an annual property charge.
In his budget speech, NSW
Treasurer Dominic Perrottet
was expected to slam the
stamp duty as a “relic from
a bygone era”.
The government said it
would ask for feedback from
the public on that proposed
change, and other changes
to the land tax system.
IF YOU’RE WORRIED
ABOUT COVID-19
COVID-19 is at the forefront of the NSW Government’s budget for 2020-21
with the government already committing to inject
$29.3 billion into the state’s
health care system, including forking out $500 million

for hotel quarantine, testing facilities and COVID-19
clinics.
“This budget enhances the
health systems that have
made our state a standout
success, including $190
million to keep our worldleading pathology testing
and contact tracing at the
cutting edge,” Mr Perrottet
said while delivering his
budget speech.
Of the health response
package, $385 million will
be put towards additional
PPE for frontline workers
and $45 million will be used
to expand Telehealth services.
Another $30 million will
be spent on additional
emergency department attendance and ambulance
calls.
IF YOU’RE A SCHOOL
LEAVER OR JOB SEEKER
Finding a job is more difficult than ever, which is why
the Treasurer said funding
would be allocated to deliver training programs in
a bid to help job seekers
either find employment or
climb the career ladder.
Over two years, $318.6 million will be invested into
the government’s Skilling
for Recovery training package, designed to offer more
than 100,000 affordable or
free training places for job
seekers.
Grants of up to $5000 will
be made available to women looking to return to the
workforce.
“We will also help more
women stay in the workforce, with a new paid parental leave policy for the
NSW public sector, making
14 weeks’ leave available
to all eligible workers,” Mr
Perrottet said.
Another 300 traineeships
will be created in the community housing and construction sectors with $80
million set aside to boost
intake.
And $57.4 million will be
spent over four years to create a landmark Trades and
Skills Pathways Centre.
IF YOU LIVE IN SOCIAL
HOUSING
Those living in government
subsided housing, in des-

perate need of a revamp, will
be glad to know the state
government has committed
$812 million for social and
Indigenous housing.
The cash splash will go towards 1200 new dwellings
and upgrades to at least
8000 properties.
IF YOU’RE STRUGGLING
WITH MENTAL HEALTH
A $169.4 million mental
health package has been
handed down by the NSW
government in this year’s
budget after the Treasurer
described mental health
as one of the pandemic’s
“most insidious hidden
costs”.
The funds are in addition to
the $73 million package revealed in April to boost services for those who need it
as a result of the pandemic.
The new spend will sprinkled across expanding
youth mental health services, expanding virtual services for those in need of
immediate care and recruiting at least 100 wellbeing
nurses in schools.
IF YOU’RE A VULNERABLE
MEMBER OF THE COMMUNITY
Several measures to protect vulnerable members of
the community have been
outlined in this year’s budget.
In addition to funding for
social housing, a $50 million COVID-19 bailout will
be put towards the charity sector to help organisations adapt and respond to
the crisis.
Another $20 million will be
spent on Closing the Gap,
and supporting the equal
participation of Aboriginal
communities in priority reforms. And $29 million will
be injected into the government’s Together Home initiative.
This is what Australia’s recession means for you
After the biggest quarterly
fall in GDP on record, Aussies are facing tough times
ahead.
IF YOU OWN A SMALL
BUSINESS
Small business owners will
be thrown a lifeline with
the NSW Government to increase the payroll tax-free

threshold from $1 million
to $1.2 million, which will
mean 3500 businesses will
no longer have to pay payroll tax.
The payroll tax rate will also
be slashed from 5.45 per
cent to 4.85 per cent for the
next two years and tax cuts
are expected to save businesses $2.4 billion over the
next two financial years.
Mr Perrottet said financial
measures were designed
to help save businesses
feeling “the pinch” postpandemic.
Smaller businesses will
also receive $1500 digital
vouchers to put towards
government fees and
charges.
“We will also recognise interstate licences and qualifications, so workers from
any state can ply their trade
in NSW. It’s all about getting government out of the
way so businesses get on
with business,” he said.
IF YOU HAVE KIDS AT
SCHOOL
Students who have had their
school year interrupted by
COVID-19 will benefit from
a $337 million investment
to help deliver tutoring to
up to 290,000 students.
Another $120 million has
been set aside to extend
the existing free preschool
program, taking it to the
end of 2021.
Earlier a $7.7 billion investment into skills and education was revealed, including funding to upgrades to
schools and maintenance
for TAFE NSW.
A rollout of $157.8 million
worth of LED lights across
NSW schools is also featured in the budget.
IF YOU CARE ABOUT THE
BUDGET BOTTOM LINE
The government has recorded a staggering $16
billion budget deficit, as the
economy looks to rebuild
after it was battered by the
coronavirus crisis.
But the Treasurer believes
the state government has
delivered a budget that will
help return NSW to surplus
by 2024-25.
During the 2019-20 financial year, NSW recorded a
deficit of $6.9 billion.
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NSW Government Weekly Update - 13 November

2021 NSW Australians of
the Year Announced
- Former NSW Fire Commissioner, Shane Fitzsimmons AFSM, was tonight
named NSW Australian of
the Year.
- Premier Gladys Berejiklian congratulated Mr
Fitzsimmons and the three
other NSW Australian of
the Year recipients at a ceremony at Sydney’s Luna
Park.
During the 2019/20
bushfires, Mr Fitzsimmons’s presence was an
enduring picture of leadership, empathy, practicality
and professionalism. He
continues to excel in his
current role as Commissioner for Resilience NSW
following his appointment
in April.
- Aunty Isabel Reid is the
NSW Senior Australian of
the Year. Born in 1932, she
is the oldest survivor of the
Stolen Generation and has
worked tirelessly to raise
awareness and advocate
for reparations.
- Pilot and Invictus Games
gold medallist, Nathan
Parker, is the NSW Young
Australian of the Year. He
is a public speaker, mentor,
flying instructor and aspires to provide joy flights
to sick children.
- NSW Local Hero Rosemary Kariuki is an advocate
for migrant and refugee
woman. Feeling isolated
and alone as a migrant to
Australia ignited her passion to connect migrant
women in Australia in fun
and sustainable ways.
POPPIES AT DAWN TO
RECOGNISE OUR FALLEN
ON REMEMBRANCE DAY
- At the dawn of Remembrance Day 2020, poppies
have been projected onto
the Sydney Opera House
in a special moment of recognition of all those who
have died in service to our
Nation and lighting the way
for commemorative services across NSW.
NEW SCHOOLS PART OF
THE COVID-19 RECOVERY
PLAN
- The NSW Government
is continuing its record
commitment to school

infrastructure with three
new and three upgraded
schools across the state
benefitting from more than
$300 million as part of the
NSW Government’s COVID19 Recovery Plan.
- Premier Gladys Berejiklian, Treasurer Dominic
Perrottet and Education
Minister Sarah Mitchell announced the site selected
for the new primary school
at Edmondson Park.
- The NSW Government
is investing $6.7 billion
over four years to deliver
more than 190 new and upgraded schools to support
communities across NSW.
This is the largest investment in public education
infrastructure in the history
of NSW.

$700 MILLION TO DRIVE
DIGITAL REVOLUTION IN
NSW
- The NSW Government is
investing more than $700
million in this year’s Budget to expand the digital
capabilities of the State
and build new and flexible
ways of delivering services
everywhere from classrooms and living-rooms to
courtrooms.
- Premier Gladys Berejiklian said the funding
formed part of the Government’s $1.6 billion Digital
Restart Fund and will be
used to boost regional and
remote education improve
cyber security, enhance
NSW Courts and enhance
ePlanning.
PLANNING FOR THE BIGGEST JOBS BOOM IN NSW
HISTORY
More than 200,000
new jobs, a record infrastructure investment and
high-quality open space
are the highlights of the
NSW Government’s latest
detailed planning package
for the Western Sydney
Aerotropolis and surrounding area.
- The NSW Government
is seeking community
feedback on infrastructure
plans for the Aerotropolis,
Western Parkland City and
detailed precinct plans for:
* Aerotropolis Core
* Badgerys Creek

* Wianamatta-South Creek
* Northern Gateway and
Agribusiness Precincts
- For more information
and to have your say visit
www.planning.nsw.gov.au/
aerotropolis
$192 MILLION FOR ACCESSIBILITY UPGRADES
- The Government will accelerate upgrade funding
for five train stations under the Transport Access
Program (TAP), taking the
NSW Government’s total
investment to more than
$2.2 billion since 2011.
- Minister for Transport
and Roads Andrew Constance announced an additional $112 million as part
of the 2020-21 NSW Budget for the upgrades and a
further $80 million to progress future upgrades. This
adds to the existing $885
million that was committed over four years in last
year’s Budget.
COVID SAFE TRAVEL NOTIFICATIONS NOW ON
OPAL APP
Physical distancing
and passenger occupancy
notifications will now be
available for customers using the Opal Travel app for
trips on Sydney Trains and
Metro.
- Minister for Transport
and Roads Andrew Constance said eligible customers will be able to receive real time alerts based
on the capacity for the service they typically travel
on, as well as the usual advice on trackwork, delays
and major incidents.
- For more information
visit https://transportnsw.
info/covidsafe-travel-notifications
ROADS FUNDING IN NSW
BUDGET
- Two of the state’s crash
black spots are among the
big winners in the 2020-21
NSW Budget, with $35 million in planning money for
the duplication of Heathcote Road and another $44
million in planning money
for the duplication of Picton Road.
- Minister for Transport
and Roads Andrew Constance said duplicating
Heathcote Road is not an

easy task and will take time
but will be well worth it.
PARRAMATTA LIGHT RAIL
ON TRACK AT WESTMEAD
The first tracks have
been laid on the $2.4 billion Parramatta Light Rail,
marking a major milestone
for the project.
- Minister for Transport
Andrew Constance said
the start of trackwork at
Hawkesbury Road in Westmead showed significant
progress had been made
on the project.
- The 12-kilometre, $2.4
billion Parramatta Light
Rail will connect Westmead
to Carlingford via the Parramatta CBD and Camellia,
and is expected to commence services in 2023.
TRANSFORMATIONAL REGIONAL GROWTH FUND
BOOSTED TO $2 BILLION
- Families and businesses across regional NSW will
benefit from additional vital
community upgrades and
job creating projects with
the 2020-21 NSW Budget
injecting a further $300 million over two years into the
transformational Regional
Growth Fund.
BUDGET TO BOOST MATURE WORKERS AND
WOMEN IN TRADES
- The NSW Government
is paving the way for more
women and mature workers to take up trades, with
a $57.4 million commitment
over four years for a new
Trades Skills Pathways
Centre in the 2020-21 NSW
Budget.
The Centre will work
with registered training
organisations to help experienced but unqualified
trade workers to attain
certification. It will also
look into delivering trades
training in a flexible way,
which would be attractive
for many women and mature workers who are often
balancing work and family
responsibilities.
- Minister for Regional
Youth and Women Bronnie
Taylor said the program
would boost the prospects
of young workers and
women in rural areas.
ALFRESCO DINING EX-

TENDED TO DARLING
HARBOUR
- The NSW Government
is set to extend its alfresco
dining scheme to Darling
Harbour in another win for
venues and the live entertainment industry in NSW.
Last month the NSW
Government slashed red
tape to allow 19 pubs, cafes and restaurants in The
Rocks to expand onto footpaths and public spaces so
extra customers can enjoy
their summer in the sun.
- The scheme will go live

on 13 November in Darling
Harbour and allows business to have one person
per two square metres
if they are registered as
COVID Safe and using digital mediums such as QR
codes to check customers
in.
- For more information
visit https://www.darlingharbour.com/
***********
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.au”
and
ElectorateOffice
EastHills
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”

$10 MILLION GRANTS PROGRAM TO ASSIST WOMEN
BACK INTO THE WORKFORCE

Women across the State
will have access to grants
of up to $5,000 through
the NSW Government’s
new $10 million Return to
Work program, as part of
the 2020-21 NSW Budget.
Premier Gladys Berejiklian
said the program would
provide women with financial assistance and targeted support including mentoring, advice and training
to help them return to the
workforce.
“These grants will help
women whose employment has been affected
by COVID-19 to overcome
some of the obstacles in returning to the workforce,”
Ms Berejiklian said.
“I encourage women from
all walks of life to apply for
these grants and use this
springboard to jump back
into their former career or
even start a new one.”
Treasurer Dominic Perrottet said helping more
women get back to work
will not only provide a financial lifeline for them
and their families, it will
also boost the economy.
“We know that many parttime or casual positions
and
female-dominated
industries were severely
impacted by COVID-19, so
we are looking to empower
as many women as possible to be able to get back
into paid employment,” Mr
Perrottet said.
It is estimated that women
make up 53 per cent of directly affected industries

and 65 per cent of secondary industries impacted by
the pandemic. These include accommodation and
food services, retail, arts,
and professional services.
Minister for Women Bronnie Taylor said the grants
are available to all women
who have been out of work
for at least one month.
“There are so many costs
involved in starting up
again, so it is great that
women looking to return
to work will be able to
use these grants towards
things like training and
education, office supplies,
or whatever it is they need
to get back into a job,” Mrs
Taylor said.
“The money can also be
used for childcare, including before and after school
care and transport, which
will really help mothers
overcome some of the
biggest barriers to getting
back into work.”
Eligible recipients will be
given a Return to Work
Coordinator to develop a
plan, which will set out the
resources that will assist
them getting back in the
workforce. They must be a
resident of NSW and plan
to start paid work within
six months.
The Return to Work Program aligns with the NSW
Women’s Strategy, which
sets the NSW Government’s priorities for supporting women and girls,
especially following times
of crisis.
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Australia signs Regional Compre- Budget: Pandemic-affected unemployed NSW
hensive Economic Partnership, women entitled to $5000 grant payment
the world’s largest trade deal
Agreement comes amid
tensions between Canberra and Beijing

Prime Minister Scott Morrison with ASEAN leaders at the East Asia Summit in Bangkok last November.(Reuters: Athit Perawongmetha)

The largest trade deal in
history has been signed,
with 15 countries including Australia agreeing to
the pact, which covers
30 per cent of the global
economy.
In heralding the benefits
of the deal, Trade Minister
Simon Birmingham again
voiced concern over China’s trading behaviour,
urging Beijing to respect
international trade rules
and “focus on evidence”
when making decisions
about imports of Australian products.
Leaders agreed to terms
on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) at the Association of South-East
Asian Nations (ASEAN)
summit in Bangkok last
year.
The signing on the dotted line was expected to
happen late on Sunday
during this year’s virtual
meeting.
The countries involved
are Australia, China, Japan, South Korea, New
Zealand and the ten members of ASEAN, including
Indonesia and Vietnam.
The RCEP pact, which
has taken eight years to
negotiate, surpasses the
Trans-Pacific Partnership
(TPP) in scale after the
United States pulled out
of that agreement under
the Trump Administration.
“The real benefits here
are two-fold — one is for
our farmers and exporters, they get a more com-

mon set of rules across all
15 nations,” Senator Birmingham said on Sunday.
“The other is for our services export industry, they
get significant new access
across financial, banking,
aged care, health care,
education and other types
of services industries,
right into the provision of
architectural, engineering
or planning services.
“This is about making
sure that we have the
opportunity for that part
of the economy, the services industry, to be able
to grow and be able to get
the same type of uplift in
trade benefits across the
region that our goods exporters have had over recent years,” he said.
Much of the focus of
RCEP is on standardising
trade rules across countries, making it easier for
people to do business.
India had been at the negotiating table for much
of eight years of talks, before pulling out last year.
“That diminishes some
of the value for Australia,
particularly given India
would’ve been the one
RCEP partner with whom
we did not previously
have any type of free
trade agreement,” Senator Birmingham said.
“However, the value of
RCEP is still there.”
The deal also does not
include the United States,
despite the country having
$US2 trillion ($2.7 trillion)
in trade with the countries
which are involved.

Australia again clashed
with China over its military activities in the South
China Sea during the
ASEAN meeting.
Prime Minister Scott Morrison joined other leaders
condemning “destabilising actions” in the contested waterways.
Chinese state media
quoted Premier Li Keqiang as telling the meeting that China was “firmly
resolved in safeguarding
the region’s peace and
stability”.
Australia’s trading relationship with China
has strained in recent
months.
Barley exports were the
first to be targeted, hit
with significant tariffs,
while meat from some
Australian abattoirs was
also suspended.
Chinese authorities have
launched an investigation into allegations Australia has been dumping
wine into the country at
low prices, distorting the
market.
There have also been concerns raised about Australian exports of cotton,
sugar, timber and copper,
while millions of dollars
of rock lobsters were left
stranded at Shanghai Airport earlier this month.
“I welcome the fact that
Australia and China have
been able to continue
as partners in the RCEP
agreement,” Senator Birmingham said.
“There are difficulties at
present, and I am deeply
concerned that in a number of areas, Chinese
regulatory actions have
disrupted trade flows.
“I urge all parties to the
RCEP agreement to engage in implementing not
only the letter of it, but
also the spirit of it,” he
said.

The payment was designed to provide women with financial assistance and targeted support to help them
return to the workforce. Picture: NCA NewsWire / Damian ShawSource:News Corp Australia

A group of Aussies unemployed due to the
pandemic are eligible
for a one-off $5000 cash
payment as part of a $10
million government program.
Women in New South
Wales who have found
themselves unemployed
due to the pandemic will
be offered back-to-work
grants of up to $5000.
The payments have been
handed down as part of
this year’s NSW Budget
which comes after coronavirus impacted employment with workers
losing jobs across several industries.
NSW Premier Gladys Berejiklian announced the
grants for NSW women
on Monday as part of
a $10 million Return to
Work program.
The premier said the payment was designed to provide women with financial
assistance and targeted
support to help them return to the workforce.
Ms Berejiklian said getting people back to work
is the state’s top priority
with 7.2 per cent of residents unemployed, a big
rise from the 4.4 per cent
looking for jobs this time
last year.
“These grants will help
women whose employment has been affected
by COVID-19 to overcome
some of the obstacles in
returning to the work-

force,” she said.
“I encourage women from
all walks of life to apply
for these grants and use
this springboard to jump
back into their former career, or even start a new
one.”
Treasurer Dominic Perrottet said helping more
women get back to work
will not only provide a financial lifeline for them
and their families, it will
also boost the economy.
“We know that many parttime or casual positions
and female-dominated
industries were severely
impacted by COVID-19,
so we are looking to empower as many women as
possible to be able to get
back into paid employment,” Mr Perrottet said.
However, NSW Shadow
Treasurer Walt Secord
said only a small fraction
of unemployed women
will be helped as part of
the $10 million Return to
Work program which will
be announced as part of
the Budget.
The opposition has said
that the $10 million program cap would mean
only 2000 out of 132,000
unemployed
women
would benefit before the
fund ran out of cash if the
full grant was handed out
to everyone who applied.
“Labor will offer its bipartisan support when the
program is genuine, but
this is a cruel hoax and

an outright lie,” he said
on Monday.
The up to $5000 payment
can be used for education, transport, office supplies and childcare.
Minister for Women Bronnie Taylor said the grants
are available to all women
who have been out of work
for at least one month.
“There are so many costs
involved in starting up
again, so it is great that
women looking to return
to work will be able to
use these grants towards
things like training and
education, office supplies, or whatever it is
they need to get back into
a job,” Mrs Taylor said.
“The money can also be
used for childcare, including before and after
school care and transport, which will really help
mothers overcome some
of the biggest barriers to
getting back into work.”
The Australian Bureau of
Statistics reports the unemployment rate in New
South Wales was 7.2 per
cent in September which
is 0.5 per cent higher
than August.
COVID-19 has laid waste
to hundreds of thousands of jobs in NSW
even though the state
exited lockdown earlier
in the year and has been
praised for keeping the
lid on outbreaks without
putting in place further
restrictions.

Page 29

Saturday 21 November 2020

2020  تـشرين الـثاني21 الـسبت

29 صفحة

NEWS

South Australia announces six-day ‘circuit-breaker’ lockdown

South Australian Premier Steven Marshall has
plunged his state into full
lockdown for six days to get
on top of a growing COVID19 cluster in Adelaide.
The lockdown began at
midnight on Wednesday
with police set to enforce
the tight restrictions which
include allowing only one
person per household out
of their homes once a day.
Wednesday, November 18:
South Australia introduced
a series of restrictions, including banning weddings
and funerals, in an attempt
to contain the COVID-19
outbreak.
“I have long said that
COVID has challenged us
but not beaten us. We continue to face our biggest
test to date. We must rise
to this challenge and rise
we are stopping each and
everyone of us united with
a common purpose to beat
this silent enemy,” Mr Marshall said.
Mr Marshall said he was
“going hard” and early.
“Time is of the essence.
And we must act swiftly
and decisively, we cannot
wait to see how bad this
becomes,” he said.
“We need a circuit-breaker
to stay ahead of this. We
need breathing space for a
contact tracing blitz to protect the elderly, to protect
the vulnerable, to protect
our entire community.
“There is no second chance
to stop a second wave. We
are at a critical point, but
we will get through this.”
Mr Marshall said South
Australia has “one chance”
at crushing the wave of
COVID-19 cases.
“We know that these restrictions are going to be
very punishing on the people of South Australia. But
we also know that we’re doing it for the right reasons
to stop a far harsher lockdown which could come if
we allow this virus to get
away,” he said.
Chief Health Officer Nicola
Spurrier said the hard lockdown was critical to avoid
seeing a similar outbreak
to Victoria’s second wave.

“If we leave this any longer
… then we’re going to be in
this for the long haul and
we will be like the experience in Victoria, where we
get increasing cases every
single day, and we have to
go into a significant lockdown for a very long period
of time to snuff it out and
and to get rid of every last
bit of community transmission,” she said.
“In the early days we
thought we would have this
one large wave and we had
no idea how long it would
last. I was really surprised
it was only very short and
we managed to suppress it
very quickly and get on top
of it.
“Clearly, if it is reintroduced into a community,
it takes off very quickly
and that is exactly what
had happened in Victoria. I
don’t want that to happen
here in South Australia and
I am going to do everything
possible to make sure that
that doesn’t happen.”
Professor Spurrier said
the Parafield cluster at the
centre of the state’s outbreak had now grown to 22
cases with two new infections added to the total.
“There are also an additional seven people who
are either awaiting test results or we had an initial
test that was negative but
we are highly suspicious
and treating them as infectious,” she said.
Professor Spurrier acknowledged the restrictions were significant.
“I would call it a circuitbreaker, I mean it really is
extreme,” she said.
“We are really at the beginning of this in South Australia and I need everybody
to basically find a safe
place to be for the next
six days and stay there, as
much as possible. Whether this is a Netflix blitz for
some people… I know it’s
going to be really difficult
for many people, but we
just all need to be doing it.
“It is too early to tell but this
is really the one chance we
have got to having a normal Christmas. If we leave

it too much longer than
that chance disappears.”
She singled out the Woodville Pizza Bar as a site of
concern and asked anyone who had received a
takeaway delivery from the
venue between the November 6 and November 16
to self-quarantine and get
tested.
She said credit card records were being examined
to track down customers of
the pizza bar.
Professor Spurrier said
one case has been discovered in a kitchen hand at
the Stamford Hotel, which
confused authorities.
Investigations determined
the man was a close contact of a part-time worker
at the Woodville Pizza Bar
who worked as a security
guard from the original
outbreak Peppers hotel.
“We want people for the
next six days to go home,
make sure they’ve got
their supplies, and to really
spend as much time in that
one place as they possibly
can, leaving just for essential food, essential medical
requirements and the like,”
Professor Spurrier said.
“You need will be thinking
about where you are going
to be for the next six days,
we would be the most convenient for you where you
can look after your loved
ones.”
South Australia police
commissioner Grant Stevens said more information on enforcement would
be made available later on
Wednesday.
“You are required to stay at
home for the next six days.
One person from a home
may leave once a day to
obtain groceries [and] supermarket supplies. You
may leave to provide care
and support for another
person where it is essential, [including] medical
services,” he said.
“We expect people to do
the right thing and we are
relying on people to do the
right thing. We will support
the community as much as
we can but if you deliberately disobey the restrictions,

if you essentially ignore the
advice you were given, you
should expect we will take
action. We don’t want to do
that [we want] to work with
the community and everyone is in the same boat,”
he said.
He said that critical infrastructure and essential
services including super-

markets and petrol stations
would remain open.
Commissioner Stevens
said there was no need for
panic buying.
“I do think people are going
to flood our supermarkets.
This afternoon is going to
be a particularly challenging time for our retail outlets,” he said.

“Supermarkets are going
to be open beyond today.
There is no need for people
to rush to supermarkets
[today].
“There is no permission
to leave home to exercise
for the next six days. If you
deliberately disobey these
restrictions, if you essentially ignore the advice
that you’re given then you
should expect that we’re
going to take action.”

egy to protect the health
and wellbeing of Australians and the Australian
economy, as well as having access to a world class
health system.”
“This is a major milestone,
ensuring that Australia can
mass produce vaccines
against future flu pandemics, as well as continuing
onshore production of seasonal flu vaccines, Q fever
vaccines and antivenoms.
Without this historic agreement, the nation would
need to source these critical medical products from
overseas.
Seqirus is currently the
only company making influenza and Q fever vaccine in Australia, and the
only company in the world
making life saving antivenom products against
11 poisonous Australian
creatures (snakes, marine
creatures and spiders).
The current agreement between the Australian Government and Seqirus—a
subsidiary of CSL Ltd—is
due to end in 2024-25. To
continue onshore manufacturing in Australia, Seqirus will now invest in a
major new vaccine manufacturing facility close
to Melbourne airport to
replace its existing, ageing production facilities in
Parkville, Melbourne.
The highly specialised production facility is expected
to be operational by 2026
with the contract for supply of these critical products extending to 2036.
Minister for Industry, Science and Technology
Karen Andrews said Australia’s manufacturing capability had been a huge
asset during the COVID-19

pandemic and this agreement will keep us in a
strong position.
“The Morrison Government
knows just how important
it is for Australia to be able
to stand up for itself when
it really matters,” Minister
Andrews said.
“This investment will not
only allow us to continue
to manufacture the essentials we need well into the
future but it will also create and secure high paying
manufacturing jobs across
a range of skills.
“This agreement is just
one in a range of investments we’re making to
drive Australian manufacturing forward and create
jobs. We’re also investing a
further $1.3 billion through
our Modern Manufacturing Initiative into projects
across six priority areas,
including medical products.”
The Morrison Government
acted quickly and decisively to address the consequences of COVID-19
and as a result, Australia
has achieved some of the
best health and economic
outcomes in the world.
More than $18.5 billion
has committed to support
the emergency COVID19 health response to the
pandemic, including $3.2
billion to secure access
to over 134.8 million doses of potential COVID-19
vaccine candidates developed by the University of
Oxford-Astra Zeneca and
the University of Queensland, Pfizer-BioNTech and
Novavax.
The Victorian Government
has also supported the
procurement of suitable
land for Seqirus.

$1 BILLION MANUFACTURING AGREEMENT SECURES
AUSTRALIA’S NATIONAL HEALTH SECURITY

A new high-tech vaccine
manufacturing facility will
be developed in Melbourne
to secure Australia’s longterm supply of critical
health products including
pandemic influenza vaccines and life-saving antivenoms.
The $1 billion agreement
between the Morrison Government and Seqirus also
provides the ability to rapidly manufacture vaccines
when responding to health
pandemics in the future.
Prime Minister Scott Morrison said the new complex
would be the largest influenza vaccine manufacturing facility in the Sou
“Keeping Australians safe
is my number one priority
and while we are rightly
focused on both the health
and economic challenges
of COVID-19, we must
also guard against future
threats,” the Prime Minister said.
“This agreement cements
Australia’s long-term sovereign medical capabilities, giving us the ability to
develop vaccines when we
need them.”
“Just as major defence
equipment must be ordered
well in advance, this is an
investment in our national
health security against future pandemics.”
Health Minister Greg Hunt
said under the agreement,
Seqirus would invest $800
million in the development
of the facility project, creating 520 construction jobs,
commencing in 2021.
“This new facility will guarantee Australian health
security against pandemic
influenza for the next two
decades.”
“Our government’s strat-
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‘If you make China the enemy, China will be the enemy’: Beijing’s fresh threat to Australia
Beijing has issued an extraordinary attack on the
Australian government,
accusing it of “poisoning
bilateral relations” in a deliberately leaked document
that threatens to escalate
tensions between the two
countries.
The government document
goes further than any public statements made by the
Chinese Communist Party,
accusing the Morrison
government of attempting
“to torpedo” Victoria’s Belt
and Road deal, and blaming Canberra for “unfriendly or antagonistic” reports
on China by independent
Australian media.
“China is angry. If you
make China the enemy,
China will be the enemy,”
a Chinese government official said in a briefing with
a reporter in Canberra on
Tuesday.
The dossier of 14 disputes
was handed over by the
Chinese embassy in Canberra to Nine News, The
Sydney Morning Herald
and The Age in a diplomatic play that appears aimed
at pressuring the Morrison
government to reverse
Australia’s position on key
policies.
The list of grievances also
includes:
government
funding for “anti-China”
research at the Australian
Strategic Policy Institute,
raids on Chinese journalists and academic visa
cancellations, “spearheading a crusade” in multilateral forums on China’s affairs in Taiwan, Hong Kong
and Xinjiang, calling for an
independent investigation
into the origins of COVID19, banning Huawei from
the 5G network in 2018,
and blocking 10 Chinese
foreign investment deals
across infrastructure, agriculture and animal husbandry sectors.
In a targeted threat to Australia’s foreign policy position, the Chinese official
said if Australia backed
away from policies on the
list, it “would be conducive
to a better atmosphere”.
The dossier was delivered
shortly before China’s Foreign Ministry spokesman

Zhao Lijian laid the blame
on Australia for the state of
the relationship at a press
conference in Beijing.
“The Australian side
should reflect on this seriously, rather than shirking
the blame and deflecting
responsibility,” he said.
The Morrison government
has rejected Beijing’s characterisation and called for
the Chinese government to
answer its phone calls.
“The ball is very much in
China’s court to be willing
to sit down and have that
proper dialogue,” Trade
Minister Simon Birmingham said on Wednesday.
But the Chinese government official, who spoke on
the condition of anonymity
because they are not authorised to speak publicly,
said “why should China
care about Australia?” and
that phone calls would be
“meaningless” while the
“atmosphere is bad”.
The document also takes
aim at “thinly veiled allegations against China on
cyber attacks without any
evidence” and claims Australia was the first country
without a maritime presence in the South China
Sea to condemn China’s
actions at the United Nations. Australia followed
the United States in July in
branding China’s claims to
the disputed area “unlawful”.
It also accuses MPs of
“outrageous condemnations of the governing party
of China and racist attacks
against Chinese or Asian
people” after Liberal Senator Eric Abetz demanded
Chinese-Australian witnesses at a Parliamentary
inquiry condemn the Chinese Communist Party.
The leaked list and comments by Mr Zhao signal
a significant tactical shift
from Beijing. Australia has
not backed away from its
criticism, despite months
of escalating Chinese rhetoric and verbal instructions
to state-linked traders to
stop importing Australian
products.
The trade strikes on up to
a dozen products including wine, beef, barley, tim-

ber, lobster and coal now
threaten $20 billion worth
of Australian exports.
Australian exporters are
on edge following threats
$6 billion worth of products could today be turned
away from Chinese ports
and airports.
China accounts for up to
40 per cent of Australia’s
exports and one in 13
Australian jobs, leading to
rising anxiety among business figures and diplomats
grappling with competing
objectives: balancing Australia’s national security,
maintaining a military deterrent to China’s regional
aggression through a new
defence agreement with
Japan, and keeping economic lines with China
open.
Reserve Bank governor
Philip Lowe on Wednesday
urged Australia to maintain
a strong relationship with
China.
BHP chief executive Mike
Henry told The Australian’s Strategic Forum on
Wednesday that Australia
was an export dependent
economy.
“Other nations may aspire
to succeed in self-sufficiency and autonomy. Australia simply isn’t built to
succeed under this model,” he said.
“While we are ultimately
reliant on countries acting
in good faith, we have to
ensure we are doing absolutely everything in our
power to secure Australia’s continued prosperity
through mutually beneficial
trade and cooperation.”
In a sign the government
is attempting to separate
economic outcomes from
security and military ones,
Treasurer Josh Frydenberg said on Wednesday
Australia stood ready to
engage in “respectful and
beneficial” dialogue with
the Chinese Communist
Party.
But added that as part of
any dialogue, Australia’s
national interest would be
“non-negotiable”.
The 14 items identified
by the Chinese embassy
document are seen by the
Department of Foreign Af-

fairs as key to Australia’s
national interest and nonnegotiable, leaving the
two countries facing the
prospect of an extended

diplomatic and economic
dispute.
The Department of Foreign
Affairs and Trade said the
Australian
government

makes “sound decisions
in our national interest and
in accordance with our values and open democratic
processes.”

Scott Morrison says China has nothing to
fear from new defence pact with Japan

Australia and Japan have signed a new defence pact.Credit:AP

Prime Minister Scott Morrison says China should not
be threatened by the signing of a landmark defence
treaty between Australia
and Japan, which paves the
way for the two nations to
conduct more joint military
exercises throughout the
Indo-Pacific.
Mr Morrison became the
first foreign leader to meet
with Japan’s new Prime
Minister Yoshihide Suga on
Japanese soil on Tuesday,
clinching the new defence
pact which will allow for
more maritime war games,
military aviation exercises
and the stationing of troops
in each other’s countries.
“This is a significant evolution of this relationship,
but there is no reason for
that to cause any concern
elsewhere in the region,”
Mr Morrison said. “I think
it adds to the stability of
the region, which is a good
thing.”
But Chinese government
mouthpiece The Global
Times said the agreement
was not about defence cooperation because Japan
and Australia were “geographically distant from
each other”.
“This agreement clearly
targets China and echoes
the US’ Indo-Pacific Strategy. The agreement further
accelerates the confrontational atmosphere in the
Asia-Pacific region and
negatively affects each
country’s understanding of
the regional situation,” the

newspaper said in an editorial.
“What’s worse, it provides
a new lever for the US to
divide Asia. Since modern
times, it is Japan that had
invaded China and Southeast Asia, not that other
way round. China did not
expand its military to Australia, either.”
Australia and Japan will
now look to increase their
military cooperation in a
number of key geostrategic
flashpoints in the region, including the disputed South
China Sea where Beijing
has been steadily militarising by establishing artificial
islands.
In a joint statement, Mr
Morrison and Mr Suga expressed “serious concerns
about the situation in the
South China Sea and reconfirmed their strong opposition to any coercive or unilateral attempts to change
the status quo and thereby
increase tensions in the region”.
They also shared serious
concerns about the “recent
negative developments and
serious incidents in the
South China Sea, including
continuing militarisation of
disputed features, dangerous and coercive use of
coast guard vessels and
‘maritime militia’, launches
of ballistic missiles, and efforts to disrupt other countries’ resource exploitation
activities”.
“They called for any code of
conduct in the South China

Sea to be consistent with international law as reflected
in UNCLOS, not prejudice
the sovereignty and legitimate rights and interests of
non-parties to the Code of
Conduct or the rights of all
states under international
law, reinforce existing inclusive regional architecture, and strengthen parties’
commitments to ceasing actions that would complicate
or escalate tensions.”
While Australia and Japan have been engaging
in military cooperation in
recent years, the Reciprocal Access Agreement will
streamline arrangements
to support the deployment
of troops more quickly and
with less red tape.
It is the first agreement
covering a foreign military
presence in Japanese territory since the 1960 Status
of Forces Agreement with
the United States.
The in-principle agreement
sets out the use of the other
country’s defence bases,
the cost and sharing of refuelling and munitions, claims
for accidents and conduct
during joint exercises.
The deal follows Australia’s return last month to
the Malabar naval exercises
involving Japan, India and
the United States, in a move
that unsettled Beijing.
Australia and Japan have
been negotiating the RAA
since 2014, but a key point
of contention for negotiators was the possibility of
ADF personnel facing the
death penalty for crimes
while serving in Japan.
They also reiterated the importance of enhancing regular bilateral and multilateral cooperative activities
in the Indo-Pacific region,
including maritime activities in the South China Sea,
to maintain a free, open, secure, inclusive and prosperous region.
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NSW LABOR LEADER JODI MCKAY DELIVERS STATE BUDGET 2020 REPLY SPEECH

The NSW Labor Leader
Jodi McKay has used her
Budget reply speech to
reveal Labor’s plan to put
jobs at the centre of the
State’s economic recovery.
Ms McKay said Labor’s
priorities include:
*Passing the NSW Jobs
Firsts Bill to make sure
taxpayer funds spent on

procurement create local
jobs and support industry
*A Building Better Neighbourhoods approach to
local jobs and infrastructure and a local jobs guarantee at Badgerys Creek
and the Aerotropolis
*Getting women back to
work through free access
to preschool for at least

18 months
*Guaranteed employment,
education and training
opportunities for young
people.
*Establishing a Royal
Commission into Mental
Health and Suicide
“Budgets are about more
than just numbers,” Ms
McKay said.
“A Labor Budget would
deliver for people, their
jobs, their families and
their communities.”
Ms McKay said the Government’s Budget during
a recession and pandemic
is disappointing: “This is
a short-term Budget. It’s
the same one they could
have delivered any year.
“The world has changed
but this Budget doesn’t
recognise that. It’s the
same old Budget from a
tired 10-year-old Government.”
MEDIA CONTACT: 0436
359 521
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املغنية بريتين سبريز ختسر دعوى قضائية إلنهاء وصاية والدها عليها
يلعبون يف الشارع ،تحمل
تعليق« :استمروا يف القفز نحو
أحالمكم».
وفسر البعض كلماتها على أنه

رفضت محكمة أمريكية دعوى
قضائية كانت رفعتها املغنية
بريتني سبريز 38 ،عاما ،إلنهاء
دور والدها كوصي قانوني على
ممتلكاتها.
ويعد جيمي سبريز الوصي
القانوني على ابنته منذ 12
عاما ،بسبب مخاوف تتعلق
بصحتها النفسية.
وقال محامي املغنية سبريز إن
نجمة أغنيات البوب «خائفة»
منه ،وإنها لن تؤدي عملها طاملا
بقي يف دوره.
واعرتضت محامية والدها وقالت
إن موكلها كان يتصرف دائما
لصالح ابنته.
وقال محامي املغنية إن بريتني
ستفكر يف رفع دعاوى استئناف
يف املستقبل تهدف إىل تنحية
والدها تماما من هذا الدور.
يف غضون ذلك ،وبناء على
طلب من املغنية ،تدير شركة
«بيسيمر تراست» ،وهي شركة
إلدارة الثروات مقرها نيويورك،
شؤونها املالية كوصي مشارك.
وقال صمويل إنغام ،محامي
بريتني سبريز ،خالل جلسة
استماع يوم الثالثاء ،إنها ووالدها
ال تربطهما «عالقة عمل قابلة
لالستمرار» ولم يتحدثا منذ
«فرتة طويلة».
بيد أن فيفيان تورين ،محامية
جيمي سبريز ،اعرتضت وقالت
إن سبب عدم الحديث بينهما
يرجع إىل نصيحة املحامي إنغام
لربيتني بعدم الحديث.
كما دافعت تورين عن سجل
موكلها كوصي ،وقالت إنه عندما
توىل الوصاية ،كانت بريتني
تنفق عشرات املاليني من
الدوالرات يف دعاوى قضائية،
لكن بإرشاد منه ،قالت تورين إن
أعمالها التجارية تحقق اآلن 60
مليون دوالر.
وتدور املعركة القضائية على
خلفية حركة «حرروا بريتني»،
والتي تضم مجموعة من املعجبني
يعتقدون أن نجمتهم محتجزة من
جانب والدها وآخرين.
لم تعد بريتني سبريز قادرة
على التحكم بشؤونها املالية أو
بأي من قراراتها املهنية منذ عام
 ،2008بناء على اتفاق سنته
املحكمة.
وتُفرض الوصاية عادة على

األفراد غري القادرين على
اتخاذ قراراتهم بأنفسهم ،مثل
املصابني بالخرف أو بأمراض
عقلية أخرى.
وأُسندت بشكل أساسي ،على
مدى السنوات العشر املاضية،
لوالدها ومحاميها إدارة أصولها
وحياتها الشخصية ،بما يف ذلك
تحديد زوارها والتواصل مع
األطباء بشأن عالجها.
وبدأت النجمة تتصرف بسلوك
طائش يف عام  2007بعد
طالقها من كيفن فيدرالين،
وفقدت حضانة طفليها ،رغم
أنها كانت تقوم بزيارات متكررة
لهما.
وبدت يف أعني جمهورها تعاني
من االنهيار العصبي املزعوم،
وتصدرت عناوين الصحف
بصور حليقة الرأس ،كما نُشرت
لها صورة وهي تضرب سيارة
أحد مصوري املشاهري بمظلة،
ولجأت إىل مصحة نفسية أكثر
من مرة.
ووضعت يف مصّحة عالج نفسي
بعد أن رفضت تسليم ابنيها بعد
مواجهة مع الشرطة ،وخضعت
للوصاية يف أوائل عام .2008
وأصدرت املغنية خالل سنوات
الوصاية القانونية ثالثة ألبومات
غنائية ،وأقامت ملدة عامني يف
الس فيغاس ،وشاركت يف لجنة
تحكيم برنامج املواهب «إكس
فاكتور».
وقد عُقدت جلسة االستماع يوم
الثالثاء املاضي على خلفية مطالب
من حركة «حرروا بريتني» ،وهي
مجموعة تضم معجبني يعتقدون
أن املغنية محتجزة رغما عنها.
ويقول البعض يف الحركة إن
بريتني ترسل عرب حساباتها
على وسائل التواصل االجتماعي
رسائل مشفرة تتحدث عن
أسرها.
وردت النجمة مؤخرا على
مخاوفهم يف مقطع فيديو قائلة
إنها بخري.
وقالت« :أعلم أنه كان هناك
الكثري من التعليقات ،وأن كثريين
قالوا أشياء مختلفة عني ،لكنني
أريد فقط أن أعلمكم يا أصدقاء
أنني بخري .أنا أعيش أسعد أيام
حياتي».
وبعد جلسة املحكمة ،نشرت
بريتني صورة قديمة ألطفال

تعليق مش ّفر على قضية املحكمة،
وكتب معجب تعليقا« :أحبك،
حريتك قادمة».
ماذا قالت والدة بريتني؟

سُمح للني سبريز ،والدة بريتني
وزوجة جيمي السابقة ،باملشاركة
يف الجلسة كطرف ذي مصلحة.
وقالت يف بيان صدر من خالل

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345
محاميها ،إنه ال ينبغي إجبار
ابنتها على االنصياع ملطالب
والدها ،واصفة عالقتهما بأنها
«سامة».
وقال املحامي غالدستون إن
جونز« :ما أحزن قلب لني أن
األمور وصلت إىل هذه املرحلة».

وأضاف جونز أن لني سبريز
ليس لديها نية سيئة تجاه
جيمي ،لكنها تعتقد أن «الوقت
حان للبدء من جديد» وعزله.
وقال« :الخالف ليس شائعا يف
العائالت ،لكن هذه ليست عائلة
عادية».

