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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

ال يسعنا أن نقول اال:
اجلريئة  للقاضية  شكرا 
اليت  عون  غادة  والبطلة 
اهليبة  من  بعضا  أعادت 
والنزاهة للقضاء اللبناني،

جان  للقاضي  شكرا 
طنوس،

هيالنه  للقاضية  شكرا 
اسكندر،

أماني  للقاضية  شكرا 
سالمة،

شكرا للمحامي وديع عقل،
القضاة  لكل  شكر  ألف 
الذين  الشرفاء  واحملامني 
أو  كلل  دون  عملوا 
الضغوط  كل  رغم  ملل، 
السياسية  والتهديدات 
اىل  وصلنا  حتى  واألمنية 
باصدار  اليه  وصلنا  ما 
رياض  بتوقيف اجملرم  أمر 

سالمة.
سليمان،  لعزيز  شكرًا 
اصحاب  مجعية  رئيس 
احلقوق والودائع املنهوبة، 
الذي رفع أول دعوى ضد 
باريس  يف  سالمة  رياض 
داّقًا بذلك أول مسمار يف 
الفاسد  هذا  مسرية  نعش 

معنويا و »عمالنيا«.
اجلمعيات  لسائر  شكرا 
القانونية  وغري  القانونية 
اليت  والفرنسية  اللبنانية 
جمانا  وساهمت،  ساعدت 
وطوعا، يف لف احلبل حول 
اليوم،  الفاسد  هذا  عنق 
بقية  أعناق  حول  وغدا 

الفاسدين.
للقضاء  شكر  ألف  وألف 
والقضاء  عامة  األوروبي 
وعلى  خاصة  الفرنسي 
رأسه القاضية أود بوريزي 
اليت أصدرت القرار بتوقيف 
فقامت  بأمره«  »احلاكم 
عن  تقاعس  مبا  بذلك 

القيام به القضاء املسيس 
يف لبنان الذي باع ضمريه 
حبفنة  والرسالي  املهين 
أتت  ان  منذ  الفضة،  من 
السياسية  الزمرة  هذه  به 
الفاسدة واللعينة من العام 

1992 حتى اليوم.
وال يسعنا سوى ان نضحك 

تكم  العالنا
على  االتصال  يرجى 

الرقم
0505555220

الهريالد  يف  إعالنكم 
النجاح اىل  طريقكم 

سالمة: يستهدفونين ألنهم خيشون استهداف السياسيني  وتقرير البنك 
الدولي حول منصة صريفة »غيب«. .. القاضي أبو مسرا ردّ الدفوع 

الشكلية املقدمة من رياض سالمة وحدد جلسة لشقيقه رجا يف 15 حزيران
ونسخر عندما نسمع بعض 
ولن   - لبنان  يف  القضاء 
اللبنانيني  القضاة  أقول 
ألنهم قضاة حفنة سياسية 
ودينية  ومصرفية  ومالية 
للشيطان  ضمريها  باعت 

الرئيس األسد يف جدة للمشاركة 
بالقمة العربية بعد غياب 12 عاما

التتمة  على الصفحة 16

السوري  الرئيس  وصل 
بشار األسد، يف وقت متأخر 
اخلميس،  األول  أمس  من 

للمشاركة  جدة  مطار  إىل 
يف القمة العربية.

نهبت أموال البالد والعباد 
وحولت لبنان من سويسرا 
الشرق اىل جهنم احلمراء..
مستشفى  كان  ان  فبعد 
وجامعة  العربية  الدول 
والوجهة  العربية  الدول 

العربية  السياحية للشعوب 
شعبا  دولة  لبنان،  أصبح 
على  يعيش  ومؤسسات، 
وما  واالستعطاء  الشحاذة 

التتمة  على الصفحة 16

بيان مشرتك لـ 10 نواب: سنالحق أي حماولة للتقاعس عن تنفيذ مذكرة التوقيف حبق حاكم مصرف لبنان

»النازحون ليسوا الجئني سياسيني، بل الجئون أمنيون هربوا من 
احلرب واحلرب انتهت ما حيّتم عودتهم«

الرئيس عون: لتعيني حارس قضائي على مصرف لبنان 
ألّنه ال ميكن حلكومة تصريف األعمال تعيني بديل

التتمة  على الصفحة 16

أشار الرئيس ميشال عون 
تالعبًا  أّن  »يبدو  انه  اىل 
موضوع  يف  حصل  قد 
كان  إذ  اجلنائي،  التدقيق 
ُيفرتض بالشركة أن تسّلم 
 28 يف  األّولي  تقريرها 
أيلول املاضي؛ وقد مضى 
أشهر،  مثانية  يقارب  ما 
بعد،  ينتِه  التقرير مل  لكن 
احلكومة  تتحّمل  خطأ  وهنا 

مسؤوليته«.
تصريح  يف  عون  واوضح 
»مسعنا  بانه  تلفزيوني، 
حماربة  عن  كثرية  خطابات 

بقيت يف  وكّلها  الفساد، 
ُترتجم  ومل  الكالم  إطار 
وأول  مكافحته،  يف  عمليًا 
خطوة عملية كانت يف قرار 
اجلنائي يف  التدقيق  إجراء 
لبنان،  مصرف  حسابات 
البداية  يف  الصمت  ساد 
ومل يدعمنا أحد، وبعدها بدأ 
اهلجوم املتواصل علينا يف 

السياسة  ويف اإلعالم«.
ولفت اىل ان »عدم إعالن 
التدقيق  حول  نتيجة  أي 
أّن  إما  يعين  اجلنائي 
أنهم  أو  ينتِه  مل  التدقيق 
أنه  أو  إجنازه،  يريدون  ال 
وُوضع  بالفعل  ُأجنز  قد 
يف أدراج أحد املسؤولني، 
بعض  إخفاء  أجل  من 
املستندات اليت رمبا تدين 
أحدهم«، ورأى ان »تغّيب 
حاكم مصرف لبنان رياض 
امام  احلضور  عن  سالمة 

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

نفتح 7 ايام 
يف

 األسبوع
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

من الـثالثاء  حتى السبت من  
الـ 5 صباحًا - الـ 10 لـياًل
األحد واالثنني من الـ 5 
صباحًا حتى الـ 6 مساًء

حان وقت الرحيل .. ولكن هذه املرة ربما اىل السجن؟!

VP Professional Cleaning Service offers professional affordable 
cleaning services for office, workplace, and home unit cleaning. 

Extensive experience. No job too big or too small. You will not be 
disappointed. For a free quote feel free to call Ph: 0424524164

نوفـّر خدمات 
تنظيف اختصاصية 
لألماكن السكنية 
من منازل وشقق 
واملكاتب وأماكن 
العمل واملحالت 

التجارية لتسعرية مجانية االتصال: 0424524164

خـربة طويلة

أسـعار منافسة

صدق يف املعاملة

يشّكل  الفرنسي  القضاء 
من  وهروبًا  كبرية  خمالفة 
يكون  واحلل  التحقيق، 
توقيف  مذكرة  بإصدار 
االنرتبول  إىل  وتبليغها 
الذي يقوم بتوقيفه يف أي 
مكان يف العامل، حتى يف 

لبنان«.
القضاء  »على  أنه  ورأى 
أن  لبنان  يف  واحلكومة 
التوقيف  مذكرة  ينّفذوا 
وإال  سالمة،  رياض  حبق 
خمالفة  يرتكبون  فإّنهم 
ان  اىل  ولفت  كبرية«، 
»القاضية غادة عون ُأجربت 
نفسها  عن  الدفاع  على 
اضطهادها  مّت  عندما 
وتعطيلها من قبل القضاء 
مع  التحقيق  أرادت  كّلما 
ُأجربت  هي  احملميني،  أحد 
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يف  العامة  الصحة  وزير  عرض 
حكومة تصريف االعمال الدكتور 
فراس األبيض اجلدوى الصحية 
يف  الرقمية  األنظمة  العتماد 
العامة واخلطوات  وزارة الصحة 
التحول  لتطوير  املستقبلية 
الرقمي يف جمال الصحة، خالل 
مؤمتر صحايف يف املعهد العالي 
مدير  حبضور   ،ESA  – لألعمال 

املعهد ماكسنس ديو.
»منتدى  أهداف  تناول  كما 
القطاع  يف  الرقمي  التحول 
رؤية   – لبنان  يف  الصحي 
يف  املنعقد  للمستقبل« 
ست  تضمن  والذي  املعهد، 
حول  متحورت  عمل  جلسات 
يف  الرقمنة  اعتماد  أهمية 
جودة  لتعزيز  الصحي  القطاع 
جهة  من  ومشوليتها  اخلدمات 
من  والفساد  اهلدر  وحماربة 

جهة ثانية.
»املنتدى  أن  األبيض  وأوضح 
يف  خرباء  مجع  إىل  هدف 
الفرقاء  مع  التكنولوجيا 
من  الصحي  بالقطاع  املعنيني 
وناشطني  وممرضني  أطباء 
باملرضى،  تهتم  مجعيات  يف 
للجهات  ممثلني  إىل  إضافة 
وضع  بهدف  الدولية  املاحنة 
جممل  وحتديد  موحدة  رؤية 
الستخدام  املمكنة  السبل 
التكنولوجيا يف القطاع الصحي 
قدًما  املضي  على  يساعد  مبا 
يف التحول الرقمي الذي بدأته 
وإجياد  العامة  الصحة  وزارة 
احللول املطلوبة للمشاكل اليت 
يعاني منها القطاع وصوال إىل 
يف  الصحية  اخلدمات  تطوير 
لبنان وحتسينها إىل حد كبري، 
وهو ما يشكل جزًءا أساسًيا من 
االسرتاتيجية الوطنية للصحة – 

رؤية 2030«.
»استخدام  أن  إىل  ولفت 
جديًدا  أمًرا  ليس  التكنولوجيا 
مذكرا  الصحة«،  قطاع  على 
مواجهة  خالل  اللقاح  مبنصة 

جائحة كورونا.
وأشار اىل أن »الربامج واألنظمة 
وزارة  شرعت  اليت  الرقمية 
اعتمادها،  يف  العامة  الصحة 
أسهمت بتحسني أدائها وحتقيق 
وُيعول  وملموسة  إجيابية  نتائج 
عليها لتحقيق املزيد ومن بينها 

التالي: 
ألدوية  التتّبع  برنامج  أتاح   -
 MediTrack األمراض السرطانية
من  واحلد  الدواء  حركة  ضبط 
والفساد  اهلدر  من  كبري  حجم 
سوق  على  مسيطًرا  كان  الذي 
الدواء. كما أّمن التتّبع الرقمي 
يلغي  الكمببوتر  ألن  الشفافية 
وتفضيل  الواسطة  إمكانية 
اخترب  وقد  آخر.  على  مريض 
على  حصوهلم  سهولة  املرضى 
دوائهم عندما يكون لديهم رقم 
إلكرتوني  وملف  موحد  صحي 
الذي  األمر  أمان،  برنامج  على 
باتت  حيث  كبرًيا  تطوًرا  شكل 
األدوية تكفي قرابة تسعني يف 
كانت  بعدما  املرضى  من  املئة 
املئة  تكفي سابًقا عشرين يف 
يف  املئة  يف  ثالثني  أو  منهم 

إفتتح منتدى »التحول الرقمي« يف القطاع الصحي

األبيض: خنوض مسرية األلف ميل 
ومنتدى اليوم خطوة أساسية

أفضل األحوال.
 LMS Logistic برنامج  تطبيق   -
يف   Management System
املركزي  األدوية  مستودع 
يتيح  الذي  الكرنتينا  يف 
يف  الدواء  توزيع  حركة  حتديد 
وقد  دقيق.  بشكل  املستودع 
التأكد  مثال  التطبيق  هذا  أتاح 
من أخبار راجت قبل أشهر حول 
املستودع،  من  أدوية  اختفاء 
وبكبسة زر تأكدت الوزارة من 
الوجهة الصحيحة الستخدام هذه 
األدوية بناء على داتا وأرقام.

- يؤمن التحول الرقمي إحصاءات 
الدواء  حول  دقيقة  ومعلومات 
للمرضى  احلقيقية  واحلاجات 
عرض  على  الوزارة  وستعمل 
موقعها  على  املعلومات  هذه 

اإللكرتوني فور اكتماهلا.
- متكني املريض أي مساعدته 
على  حقوقه  إىل  الوصول  على 
الذي   MedLeb تطبيق  غرار 
الدواء.  بسعر  املريض  يعّرف 
حتديد  التطبيق  هذا  أتاح  وقد 
وتوجيه  خمالفة  صيدليات 
حيث  إقفاهلا  أو  هلا  إنذارات 
الوزارة أخرًيا عن إقفال  أعلنت 

صيدلية خمالفة.
- ستبدأ الوزارة مشروعا جديدا 
يتمثل  املقبل  الصيف  يف 
الصحية  الرقمية  بالبطاقة 
وسبعني  )مئة   170000 حلواىل 
ألف( مريض يف مراكز الرعاية 
بداية  يشكلف  مبا  األولية، 
لتشمل هذه البطاقات فيما بعد 
كل الشعب اللبناني وتكون جزًءا 
الشاملة  الصحية  التغطية  من 
اليت حتتاج يف شكل أولي وكما 

هو معلوم تأمني التمويل.  
- سيتيح التحول الرقمي لوزارة 
الحقة  مرحلة  العامة يف  الصحة 
تقديم اخلدمات عن بعد ما يساعد 
على الوصول إىل املرضى يف 
خمتلف املناطق اللبنانية وتقديم 
يف  سواء  اإلستشاريني  خربات 

التشخيص أو العالج«.

لبنان  بأن  القول  على  وردا 
حيتاج إىل حلول سريعة ملواجهة 
بدال  واإلستشفاء  الدواء  أزميت 
من وضع اسرتاتيجيات لن تظهر 
نتائجها إال على املديني املتوسط 
»إن  األبيض:  قال  والبعيد، 
احللول  إلجياد  متزامن  السعي 
مع  نفسه  الوقت  يف  السريعة 
وضع اإلسرتاتيجيات، علما بأن 
برنامج تتبع الدواء أظهر بوضوح 
واستخدام  اجليد  التخطيط  أن 
األدوات الرقمية احلديثة يكفالن 
استخدام  وحسن  السوق  ضبط 
املوارد ووصول الدواء إىل من 

حيتاج إليه«.
احلالية  »األولويات  أن  وأكد 
لوزارة الصحة العامة هي الدواء 
واإلستشفاء والوباء«، الفتا اىل 
أن »الوزارة تعمل على الربامج 
هلذه  حلوال  تقدم  اليت  الرقمية 

املسائل الثالث«.
لألعمال  العالي  للمعهد  وشكر 
واملنظمات  املنتدى،  إستضافة 
الدولية وال سيما منظمة الصحة 
البنك  كما  واليونيسف  العاملية 
األوروبي  واإلحتاد  الدولي 
للتنمية،  الفرنسية  والوكالة 
دعما  اجلهات  هذه  »قدمت  إذ 
الرقمي  التحول  لربامج  أساسيا 
يف وزارة الصحة منذ بدئها قبل 

سنوات«.
اليت  اإلعالم  »وسائل  وحيا 
واجليد  الفعال  التواصل  حتقق 
الشعب  مكونات  خمتلف  مع 
اللبناني«، مؤكدا أن »األوضاع 
التحول  ويتطلب  جدا  صعبة 
ووقًتا  كبرية  جهوًدا  الرقمي 
بذهلا  يتم  اليت  اجلهود  ولكن 
اخلدمة  إىل  تدرجًيا  ستؤدي 

املطلوبة«.
وخلص اىل القول: »إن مسرية 
واحدة،  خبطوة  تبدأ  ميل  األلف 
اخلطوات  من  مجلة  بدأناه  وما 
اليوم  منتدى  وميثل  األساسية 
التحول  رحلة  يف  كبرية  خطوة 

الرقمي الصحي«.

تكتل  من  نواب  تقدم 
فادي  القوية«  »اجلمهورية 
وسعيد  حبشي  انطوان  كرم 
االمسر باخبار إىل النيابة العامة 
التمييزية، بوجه مجعية »مؤسسة 
إجراء  القرض احلسن«، طالبني 
التحقيقات الالزمة واستدعاء كل 
من يظهره التحقيق فعال كان أو 
متدخال  أم  مشارًكا  أو  حمرضا 
عليه  واالداء  معه  والتحقيق 
اليت  األسباب  ثبوت  حال  يف 
مت التقدم بإخبار على اساسها، 
دون  من  مصرف  انشاء  وهي 
الرتخيص الالزم واستطراًدا يف 

طبيهة عمل املؤسسة.
كرم،  فادي  النواب  ولفت 
االمسر  وسعيد  حبشي،  أنطوان 
جملس  يف  صحفي  مؤمتر  خالل 
النواب، إىل أّن »النيابة العامة 
اآلن  حتى  تقم  مل  الّتمييزية 
التقّدم  من  مرور شهريِن  وبعد 
من ِقبِلهم بإسم تكتل اجلمهورية 
القوية بإخباٍر بوجه مجعية القرض 

قانونّي«،  إجراء  بأّي  احلسن، 
وكان النواب الثالثة قد تقّدموا 
بإخبار   2023-03-02 بتاريخ 
حول  التمييزية  العامة  للنيابة 
عن  الناجتة  القانونية  املخالفة 

أعمال مجعية القرض احلسن«.
»الوقائع  إىل  النواب  وأشار 
اليت تثّبت املخالفات القانونية، 
ترعى  اليت  اللبنانية  والقوانني 
والعواقب  املصارف  إنشاء 
هذه  »استمرار  حول  الناجتة، 
األراضي  على  بالعمل  اجلمعية 
لبنان  وتعريض  اللبنانية، 
تسهيل  إمكان  بسبب  لعقوبات 
تبييض  لعمليات  اجلمعية  هذه 

أموال ومتويل لإلرهاب«.
النيابة  الثالثة  النواب  وطالب 
بـ«الّتحّرك  التمييزية  العامة 
بأسرع وقت وعدم ترك اإلخبار 
ووعدوا  النسيان«.  أدراج  يف 
إىل  وصواًل  امللّف  »مبتابعة 

إحقاق القانون«.

إخبار لنواب من تكتل »اجلمهورية 
القوية » أمام النيابة العامة التمييزية 

بوجه »مؤسسة القرض احلسن«

دعا نائب رئيس حكومة تصريف 
حاكم  الشامي  سعادة  االعمال 
سالمة  رياض  لبنان  مصرف 
أصدرت  بعدما  »لالستقالة«، 
حبقه  اعتقال  مذكرة  فرنسا 
اتهامات  يف  حتقيق  إطار  يف 

احتيال.

واشار الشامي لـ »رويرتز«، اىل 
انه »عندما ُيتهم شخص يف أي 
دولة مبثل هذه اجلرائم، ينبغي 
مسؤولية  موقع  يف  يظل  أال 

وجيب أن يتنحى فورا«.
أن  جيب  أنه  »أعتقد  وأضاف   

يستقيل«.

سعادة الشامي دعا رياض سالمة لالستقالة: 

عندما ُيتهم شخص ينبغي أال 
يظل يف موقع مسؤولية

متكنت  مديرية املخابرات يف اجليش من حترير املخطوف رجل االعمال 
عبد الرزاق الغمراوي يف منطقة القصر مشال قضاء اهلرمل، وكان 

خطف يوم األرعاء يف منطقة البداوي يف مشال لبنان.

أصدر قاضي التحقيق األول يف 
قرارا  منصور  نقوال  لبنان  جبل 
أمانة  مساسرة  قضية  يف  ظنيا 
الشوف،  يف  العقاري  السجل 
السماسرة  »مجيع  دان  حبيث 
يف  عليهم  املدعى  املتورطني 
من   352 املادة  جبناية  امللف 

قانون العقوبات وجنح عدة«.
واعترب منصور يف تعليل قراره 
املادة  من  األوىل  »الفقرة  أن 
كاشفي  محاية  قانون  من   10
املعدل   2018/83 رقم  الفساد 
بالقانون رقم 2020/182، واليت 
يف  العقوبة  من  الراشي  تعفي 
ال  بفعله  السلطات  أخرب  حال 
السماسرة  حال  على  تنطبق 
اعرتفوا  ألنهم  عليهم،  املدعى 
معهم  التحقيق  أثناء  بأفعاهلم 
بعد استدعائهم وليس من تلقاء 

النفس، ما جعل أفعاهلم ختضع 
ألحكام الفقرة الثانية من املادة 
العاشرة من القانون املذكور ما 

حيتم إدانتهم جبرم الرشوة«.
أن  إىل  قراره  يف  وأشار 
عليهم  املدعى  »املوظفني 
الفارين من وجه العدالة: هيثم. 
ع.  وأمحد  ع.ص  حنني  ط، 
فرضا  الرشوة  يفرضون  كانوا 
كانوا  الذين  السماسرة  على 
الرشى،  ويدفعون  يتجاوبون 
ليس من باب اإلكرامية، إمنا من 
باب رشي املوظف، ليس إال«.

وطلب منصور »حماكمة املدعى 
عليهم مجيعا أمام حمكمة اجلنايات 
يف جبل لبنان لتالزم اجلنح مع 
اىل  األوراق  وإعادة  اجلنايات 
املرجع  إليداعها  العامة  النيابة 

املختص«.

»ال ينطبق عليهم مبدأ محاية كاشفي الفساد« 
القاضي منصور دان مجيع السماسرة 

املتورطني مبلف عقارية الشوف

حكومة  يف  العدل  وزير  رد 
خوري  هنري  األعمال  تصريف 
أحد  يف  مقال  على  بيان،  يف 
الصحف، واملستند اىل »مصادر 
»التعامل  أن  وأوضح  متابعة«. 
فرنسيني  حمامني  تعيني  مبلف 
لبنان  مصرف  حاكم  ملف  يف 
رياض سالمة ورفاقه املعروض 
ملا  وخالفا  فرنسا  حماكم  أمام 
قد  املذكور،  املقال  يف  جاء 
اتبعت  وقد  مكتملة  بصورة  مت 
فيه األصول والقواعد القانونية 

املطلوبة ملواكبته«.
وأكد، أن »املدير العام القاضي 
حممد املصري قد وضع اقرتاحه 
وأبلغ  أوىل  مرحلة  يف  شفهيا 
القضايا  هيئة  رئيسة  شخصيا 
هيالنة اسكندر باألمر، ثم خطيا 
عروض  استدراج  اقرتح  حبيث 
يف  احملامني  نقابيت  وراسل 
كان  كما  وطرابلس،  بريوت 
نقابة حمامي  مراسلة  يف صدد 
أن  إال  االمر،  بهذا  باريس 
من  به  يؤخذ  مل  هذا  اقرتاحه 
عدة  ألسباب  العدل  وزير  قبل 

أهمها:
عمال  القضايا  هيئة  إن  أوال- 
يليها  وما   16 املواد  بأحكام 
من مرسوم تنظيم وزارة العدل 
املعنية  اجلهة  هي   151/183
وإجياد  بالتفاوض  مباشرة 
كون  حمامني  من  هلا  معاونني 
احملاكم يف  امام  الدولة  متثيل 
الداخل واخلارج منوط بها ويدخل 
وال  مسؤولياتها  صلب  يف 
باملفاوضة  العام  للمدير  شأن 
والتسمية، بل وضع اقرتاح مبا 
توصلت اليه هيئة القضايا اليت 
الذاتية  السري  على  استحصلت 
بعد  الفرنسيني،  للمحامني 
اجيابيا  موقفا  هؤالء  أبدى  أن 
جلهة متثيل الدولة اللبنانية يف 

حماكمات فرنسا.
ثانيا- إن ما توصلت اليه هيئة 
املدير  على  عرض  قد  القضايا 
العام الذي وافق بداية بصورة 
»شفهية«، ثم اقرتح خطيا بعد 
اضافية  عروض  استدراج  ذلك 
حضور  فرصة  اضاعة  بهدف 

جلسات التحقيق.
العام  املدير  اقرتاح  إن  ثالثا- 
يف  الوزير  يلزم  ال  كان  مهما 
املنحى الذي يعتمده عمال باملادة 
66 من الدستور ألن دوره، أي 
دور املدير العام، مقتصر على 
االقرتاح فقط، وليس املوافقة 

على العقد.
استدراج  عن  الكالم  إن  رابعا- 
على  حمله  غري  هو يف  عروض 
الوقت  لكسب  سوى  اإلطالق 
وال  جمانية  هي  العقود  كون 
اخلزينة  على  اعباء  أي  ترتب 
ختضع  ال  وبالتالي،  العامة. 
يف  أما  العام.  الشراء  لقانون 
املرجعيات  توجيهات  خصوص 
عن  ينم  كالم  فهذا  السياسية 
القانونية،  احلجة  يف  ضعف 
وهو يف كل حال مرفوض مجلة 
وتفصيال ومردود على مطلقه، 
لوزير  الرئيسي  اهلدف  وإن 
العدل هو توسله جلميع السبل 
حقوق  على  للحفاظ  القانونية 

الدولة اللبنانية ليس إال.

وزير العدل ردا على أحد الصحف:

من املستغرب أن ينتقد تصرف وزير ال يريد 
سوى احملافظة على حقوق الدولة

املتابع«  »املصدر  إن   - خامسا 
عرب  الضغط  ميارس  من  هو 
تلبية  االعالم  وسائل  خمتلف 
وليس  سياسية،  لتوجيهات 
وزير العدل الذي مل يتفوه بأي 

موقف حتى تارخيه.

الوزير هنري خوري
أن  املستغرب  من  سادسا- 
يريد  ال  وزير  تصرف  ينتقد 
حقوق  على  احملافظة  سوى 
وقوف  بدل  اللبنانية،  الدولة 
معركة  يف  جانبه  إىل  اجلميع 

حقوق الدولة«.

اجليش حرر املخطوف عبد الرزاق 
الغمراوي يف منطقة القصر
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تصريف  حكومة  رئيس  شدد 
يف  ميقاتي،  جنيب  األعمال 
»العراقية  قناة  عرب  حديث 
»العراق  أّن  على  اإلخبارية«، 
يف  للبنان  املعطاءة  اليد  دائًما 
وأشكر  الصعب،  الظرف  هذا 
كل  على  وشعًبا  حكومة  العراق 

ما يقدمه للبنان«.
النفط  »لوال  أّن  إىل  ولفت 
وال  لدينا  كان  ملا  العراقي 
دقيقة كهرباء، ومن خالله بقيت 
التغذية مستمرة يف املؤسسات 
العامة وعلى رأسها مرفأ بريوت 
الدولي«، مشرًيا  بريوت  ومطار 
إىل »أننا نبّشر اللبنانيني بزيادة 

ميقاتي: نبّشر اللبنانيني بزيادة 
ساعات الكهرباء بفضل النفط العراقي 

وال شروط من بغداد على لبنان
ساعات الكهرباء إىل كل لبناني 
النفط  بفضل  منزل  كل  وإىل 
الفيول  ومبادرة  العراقي، 
العراق،  من  صدرت  العراقي 
بعراقيل  مررنا  أننا  خصوًصا 

لتسديد املبالغ املطلوبة«.
شروط  »ال  أّن  ميقاتي،  وأّكد 
من العراق على لبنان، وسنقدم 
للتجار  الالزمة  التسهيالت  كل 
من  العراقيني  واملستوردين 
لبنان«، موضًحا »أننا نأسف أننا 
منذ  مجهورية  رئيس  دون  من 
بني  حوار  إىل  وأدعو  أشهر،   6
األفرقاء اللبنانيني لالتفاق على 

رئيس مجهورية«.
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املاروني  البطريرك  ستقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
البطريركي  الصرح  يف  الراعي 
االحتاد  رئيس  بكركي،  يف 
لبنان«  عمال  »نقابات  لـ  العام 
وفد  يرافقه  اخلولي  مارون 
لتحرير  الوطنية  »احلملة  من 
الدميوغرايف  االحتالل  من  لبنان 

السوري«.
 الخولي

اخلولي:  قال  اللقاء،  بعد 
البطريرك  سيدنا  على  »عرضنا 
أهداف ونشاط »احلملة الوطنية 
االحتالل  من  لبنان  لتحرير 
وعلى  السوري«،  الدميوغرايف 
جناحها يف إعادة ملف النازحني 
بعد  الواجهة  اىل  السوريني 
الصادمة  الرقامه  طمس  عملية 
احتالال  واليت تشكل  منذ 2015 
التآمر  وهذا  خطريا  دميوغرافيا 
مستمرا،  اليوم  اىل  زال  ما 
بدليل رفض املفوضية السامية 
لشؤون الالجئني اعطاء »الداتا« 
اىل احلكومة اللبنانية يف انتهاك 
ويف  اللبنانية  للسيادة  صارخ 
االعراف  عن  خترج  ممارسة 
كل  يف  املعتمدة  الديبلوماسية 
العامل ويف مفارقة فاضحة لبلد 
يستقبل مكتبا ملفوضية الالجئني 
اطار  اي  خارج  هو  وقت  يف 
بالالجئني،  خاص  دولي  اتفاق 
يلزمه يف  اتفاق 1951  مبا فيه 

االساس بالتعاون معها«.
حتدثنا  اخلولي:«كما  وأضاف 
اساسية  حمطات  ثالث  حول 
ملف  لبنان يف  طارئة ستساعد 
السوريني. النازحني  عودة 
العربية وضرورة  القمة  األوىل: 
إدراج خطة عربية لعودة النازحني 
غبطة  لقاء  السوريني.والثانية 
البطريرك مع الرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكرون حبيث سيكون 
يف  السوريني  النازحيني  ملف 
اولوية حمادثاتهما خصوصا وان 
لفرنسا تأثريا وازنا يف االحتاد 
ان  منه  نأمل  والذي  االوروبي 
جتاه  سياسته  تصويب  يعيد 
لبنان  يف  السوريني  النازحني 
الدعم  تركيز  على  تقتصر  واال 
األوروبي على تلبية احتياجاتهم 
السلبية  اآلثار  مراعاة  دون  من 

الراعي حبث مع زوار بكركي يف االوضاع 
وملف النازحني السوريني

اخلولي : رفض اعطاء »الداتا« 
انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية

على البلد املضيف والذي يواجه 
النزوح  جراء  هائلة  حتديات 
موارد  ذو  بلد  وهو  السوري، 
يف  هشة  ودميوغرافية  حمدودة 
واضحا  جتاهال  تعكس  سياسة 
للواقع املعقد واملتضارب الذي 

يعيشه لبنان.
رئيس  زيارة  الثالثة  واحملطة 
احلكومة جنيب ميقاتي اىل سوريا 
احلكومة  مع  املباشر  واالتفاق 
عودة  جدولة  حول  السورية 
النازحني السوريني والضمانات 
كما  اآلمنة.  للعودة  املطلوبة 
حتدثنا حول مسألة مواجهة هذا 
املطالبة  عرب  السوري  التوطني 
مع  تنسجم  قوانني  تشريع  يف 
جلهة  اللبناني   الدستور  احكام 
عرب  وذلك  التوطني،  رفض 
النازحني  متنع  قوانني  تشريع 
امللكية  حق  من  السوريني 
اجلمعيات  انشاء  وحق  العقارية 
امتالك  او  نقابات  تشكيل  او 
التظاهر  حق  او  اعالم  وسائل 
للتعبريعن  السلمي  واالعتصام 
االجتماعية  القضايا  يف  الرأي 
واملهنية  والثقافية  والسياسية 
على  والعمل  واإلقتصادية 
العمل  قانون  يف  مواد  تعديل 
من  السوريني  النازحيني  متنع 
واضافة  معينة  مهن  ممارسة 
شروط خاصة للحصول على اجازة 
عمل وتعديل الرسوم والغرامات 
املالية والعقوبات على اصحاب 
يستوفون  ال  الذين  العمل 
اخلاصة  القانونية  الشروط 
مع  انسجاما  وذلك  بالسوريني، 
جلهة  اللبناني   الدستور  احكام 

رفض التوطني«.
لجنة تنفيذ القرارات الدولية

والتقى البطريرك وفدا من جلنة 
تنفيذ القرارات الدولية برئاسة 
رئيس اللجنة طوني نيسي الذي 
أشار  اىل انه »وضع البطريرك، 
و  األمريكية  جولته  أجواء  يف 
الزيارة  موضوع  معه  ناقش 
فرنسا  إىل  للبطريرك  املرتقبة 
تتعلق  حترك  خطة  اىل   إضافة 

مبوضوع رئاسة اجلمهورية«.
الراعي  البطريرك  واستقبل 
رئيس لقاء »اهلوية والسيادة« 

الوزير السابق يوسف سالمة.

عقد قائد اجليش العماد جوزاف 
اجليش  قيادة  مبنى  يف  عون، 
مع  دوريا  اجتماعا  الريزة،   –
العسكريني  امللحقني  رابطة 
وعرض  واألجانب،  العرب 
اليت  الدفاعية واألمنية  املهمات 
العسكرية،  املؤسسة  تنفذها 
يف  تواجهها،  اليت  والصعوبات 
ظل األزمة االقتصادية الراهنة.

يعكس  »اللقاء  أن  عون  وأكد 
بدعم  الصديقة  الدول  اهتمام 
الفقري  العمود  بوصفه  اجليش 
للوطن«، الفتا إىل أن »مواجهة 
من  أصعب  القائمة  األزمة 
أن  سيما  ال  العسكرية،  احلرب 
السنوات األخرية شهدت أحداثا 
أبرزها  استثنائية،  وظروفا 
وانفجار  الشعبية،  االحتجاجات 
آب  يف  الكارثي  بريوت  مرفأ 
النازحني  عدد  وتضاعف   ،2020
الوضع  وتعقيدات  السوريني، 

السياسي واالجتماعي«.
األوضاع  »بسبب  وقال: 
تركز  القاهرة،  االقتصادية 
املهمات  إىل  إضافة  القيادة، 
صعيدين:  على  األساسية، 
الغذائية  املواد  تأمني  أوال، 
الطبية  واملستلزمات 
على  للحفاظ  واحملروقات 
دعم  وثانيا  العمالنية،  القدرات 
على  ومساعدتهم  العسكريني 
املعيشية.  التحديات  ختطي 
واحلفاظ  الوطن  محاية  دورنا 

ومنع  األمين  االستقرار  على 
أقصى  ونبذل  أهلية،  حرب  أي 
املخدرات  آفة  حملاربة  طاقتنا 
وخطر اإلرهاب. إن وحدة اجليش 
لبنان  أمن  لضمان  أساسي  أمر 

واملنطقة«.
أن  بشدة  نؤمن  »حنن  أضاف: 
عزم  بفضل  سيستمر  اجليش 
وبفضل  وإصرارهم،  عسكرييه 
دعم الشعب اللبناني له ووقوف 
الدول الصديقة جبانبه، وسيبقى 
الوطن  ليبقى  موحدا  اجليش 

مستقرا«.
وشكر لـ »امللحقني العسكريني 
جهودهم وجهود بالدهم يف دعم 
العسكرية«،  واملؤسسة  لبنان 
»ستظل  أنها  على  مشددا 
الشائعات  كل  رغم  موحدة، 

ومحالت التجين«.
إيوفانسكو

امللحق  ألقى  أخرى،  جهة  من 
لبنان  يف  الروماني  العسكري 
  Stefan IOVANESCU العقيد 
امللحقني  رابطة  باسم  كلمة 
العسكريني أكد فيها »استمرار 
ميثلها  اليت  الصديقة  الدول 
امللحقون يف دعم اجليش مبختلف 
السبل لتمكينه من االستمرار يف 

تنفيذ مهماته«.
العسكريني  »إرادة  بـ  ونوه 
حلماية  وتضحياتهم  واحرتافهم 
الكبرية  الصعوبات  رغم  لبنان، 

اليت يتعرضون هلا«.

قائد اجليش يف االجتماع الدوري مع رابطة 
امللحقني العسكريني العرب واألجانب:

 وحدة اجليش أمر أساسي لضمان 
أمن لبنان واملنطقة

البغدادي: بعض املسؤولني وقف التاريخ عندهم 
وهم حباجة إىل من يذكرهم بواقعهم

املركزي  اجمللس  عضو  رأى 
حسن  الشيخ  اهلل«  »حزب  يف 
يف  احتفال  خالل  البغدادي 
»لبنان  أن  اجلنوبية،  الضاحية 
مير مبخاض عسري بسبب  توقف 
الزمن عند بعض مسؤوليه، فهم 
يعيشون على أحالم املاضي، من 
قد  الزمن  أن  يدركوا  أن  دون 
بوضوح  يتجه  العامل  وأن  تغري 

إىل تبدل يف موازين القوى«.
باألمس  حدث  »ما  وأضاف: 
يف فلسطني من هزمية واضحة 
مقاومة  مع  اإلسرائلي  للكيان 
مستضعف،  وشعب  حماصرة 
موازين  يف  التبدل  على  يدل 
القوى، فبعد احلرب الغربية مع 
واملوقف  أوكرانيا  يف  روسيا 
والتماسك يف  الصلب  الصيين 
جعل  ذلك  كل  املقاومة،  حمور 
جديدة  خريطة  حنو  يتجه  العامل 
السيد  أمريكا  معها  تكون  ال 
الذين  وعلى  واملهيمن،  املطاع 
الكيان  على  يراهنون  زالوا  ال 
حمور  إضعاف  يف  املؤقت 

املقاومة أن ييأسوا، ألن قادة 
العدو هم أكثر حاجة اليوم إىل 
من  اخلروج  على  يساعدهم  من 
اهلزائم  بعد  املتفاقم  مأزقهم 

املتكررة«. 
تعد  مل  أمريكا  »أن   : وختم 
من  اإلستفادة  على  قادرة 
سياسة العقوبات الظاملة، اليت 
على  حق  وجه  دون  فرضتها 
حلكوماتها،  املؤيدة  الشعوب 
الزالت  الدول  هذه  أن  بدليل 
وتتمسك  إرادتها  تفرض 
بعض  أن  حتى  خبياراتها، 
على  مصاحلهم  قدموا  حلفائها 
املصلحة األمريكية اليت تريدهم 
)بقرة حلوب( على حساب دماء 
يكفي  أال  أبنائها.  واقتصاد 
البعض  ليستيقظ  املشهد  هذا 
يف لبنان ويسريوا بقرار وطين 
شعبهم  وختليص  بلدهم  إلنقاذ 
الضغط  وجع  حتت  يئن  الذي 
اإلقتصادي، فنذهب مجيعا إىل 
قدر  على  يكون  رئيس  انتخاب 

قامة لبنان«.

»القوات« ردت على »اجلمهورية«:

 حتميل التعطيل لفريق املعارضة 
ذر للرماد املمانع واملخادع يف العيون

اإلعالمية  الدائرة  عن  صدر 
اللبنانية«،  »القوات  حزب  يف 

البيان اآلتي: 
»اجلمهورية«  صحيفة  أوردت 
قراءة  اليوم،  افتتاحيتها  يف 
كل  بعيدة  الرئاسية  للوقائع 
الفعلية  املعطيات  من  البعد 
لقراءة  حرفيا  تبنيا  وتشكل 
لبنان  يف  املمانعة  فريق 
متييعا  احلقائق  يطمس  الذي 
البالد  إغراق  يف  ملسؤوليته 
مبزيد من التعطيل والتخريب.

يتحمل مسؤولية  من  إن  أوال، 
الرئاسية  االنتخابات  تعطيل 
النواب  جملس  رئيس  هو 
املتلكىء عن االلتزام بواجباته 
جللسة  الدعوة  يف  الدستورية 
نيابية خمصصة النتخاب رئيس 
موعد  ربط  أما  للجمهورية، 
اجللسة وبالتالي التعطيل بعدم 
مرشح،  على  املعارضة  اتفاق 
كون  لالستغراب،  مدعاة  فهو 
ويعود  يعنيها  املعارضة  قرار 
حيثيته  إعالن  وحدها  هلا 
من  وما  وتوقيته  وتفاصيله 

بند دستوري يلزمها بذلك.
هو  املعارضة  فريق  إن  ثانيا، 
االستحقاق  خاض  من  أول 

وفقا  تام  بإلتزام  الرئاسي 
ملندرجات الدستور كلها، حيث 
معوض  ميشال  النائب  رشح 
يف  له  التصويت  على  ودأب 
انقطاع،  دون  اجللسات  كل 
اخلمسني  أصواته  قاربت  وقد 
ينجح  مل  ما  يف  مؤيدا،  نائبا 
فريق املمانعة جبمع هذا التأييد 
بسلوك  حتى  وال  ملرشحه 
املسار الدستوري نفسه تأييدا 
التعطيل  حتميل  وبالتالي  له، 
ليس سوى  املعارضة،  لفريق 
واملخادع  املمانع  للرماد  ذرا 

يف العيون.
ثالثا، احلديث عن »معارضات« 
أطراف  جذب  لقدرة  فاقدة 
ليس  خياراتها،  إىل  أخرى 
املمانعة  لتخبط  ترمجة  سوى 
أمام جدران فشلها يف إيصال 
ما  لرمي  وحماولة  مرشحها 
إن  حيث  غريها،  على  تعانيه 
قوى املعارضة وعلى اختالفها 
قوى  ميزان  فرض  يف  جنحت 
االستئثار  مواصلة  مينع  نيابي 
الدستورية،  باملؤسسات 
الرئاسي  حراكها  أن  عن  عدا 
بات يف عقر دار فريق  اليوم 

املمانعة«.

اجمللس  رئيس  نائب  استنكر 
األعلى   الشيعي  اإلسالمي 
العالمة الشيخ علي اخلطيب يف 
قطعان  اقتحام  بشدة  بيان،« 
االحتالل  وجنود  املستوطنني 
يف  األقصى  املسجد  باحات 
يضاف  موصوف  عدوان 
االسرائيلية  االنتهاكات  اىل 

اخلطيب طالب القمة العربية باختاذ مواقف وتدابري فورية تضع حداً للغطرسة اإلسرائيلية
املدنيني  حبق  اليومية 
ويشكل  الفلسطينيني، 
املسلمني  ملشاعر  استفزازًا 
وإساءة اىل مقدساتهم نضعه 
السابقة  اجلرائم  كل  مع 
ومنظمة  املتحدة  االمم  برسم 
منظمات  اإلسالمي  التعاون 
حقوق االنسان املطالبة باختاذ 

العدوان  تلجم  حازمة  إجراءات 
الذي  املتمادي  االسرائيلي 
يف  واالستقرار  االمن  يهدد 

املنطقة«.
وطالب اخلطيب »القمة العربية 
فورية  وتدابري  مواقف  باختاذ 
تضع حدًا للغطرسة اإلسرائيلية 
يف  حاضرة  فلسطني  لتكون 

مبا  اخلتامي  وبيانها  اعماهلا 
قضيتهم  تكون  ان  يرقى 
شعبها  نصرة  يف  األوىل 
 ، مقدساتها  وإنقاذ  املقاوم 
وليبادر قادة العرب اىل قطع 
هذا  مع  التطبيع  اشكال  كل 
الكيان العنصري و يكونوا يدا 

واحدة للدفاع عن فلسطني«.

قائد اجليش استقبل بقرادونيان
استقبل قائد اجليش العماد جوزاف عون، أمس األول يف مكتبه يف 
الريزة، النائب آغوب بقرادونيان، وتناول البحث األوضاع العامة 

يف البالد.

دريان عرض مع مرتضوي تعزيز الوحدة االسالمية
استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ 
دار  يف  دريان  اللطيف  عبد 
الفتوى، معاون األمني العام لـ 
بني  للتقريب  العاملي  »اجملمع 
املذاهب اإلسالمية« السيد حممد 
رضا مرتضوي يرافقه املستشار 
االيرانية  السفارة  يف  الثقايف 
باقر  كميل  السيد  بريوت  يف 
والعالقات  االعالم  ومسؤول 

العامة يف املستشارية الثقافية 
قصري.  علي  الدكتور  اإليرانية 
الوحدة  التداول يف تعزيز  ومت 
اإلسالمية باإلضافة اىل األوضاع 

يف لبنان واملنطقة.
والوزير  النائب  استقبل  كما 
السابق نهاد املشنوق ورئيس 
للتنمية  »بريوت  مجعية 

االجتماعية« أمحد هامشية.
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تلّقى  الثالثاء،  باريس  دولية حبقه يف  توقيف  مذكرة  إىل صدور 
املتعلق  امللف  أخرى يف  رياض سالمة صفعة  لبنان  حاكم مصرف 
بالتحقيقات املفتوحة ضده وضد شقيقه رجا وآخرين، بعدما رّدت 
كل  بيلينزونا  مدينة  يف  السويسرية  الفيدرالية  اجلزائية  احملكمة 
بني  القضائي  التعاون  لفّك  احلاكم  حمامو  قّدمها  اليت  الطلبات 

سويسرا وكل من لبنان وأملانيا وفرنسا ولوكسمبورغ.
لثالثة أعوام، راهن سالمة على جناحه يف تعليق طلبات املساعدات 
دفوعًا  مقدمًا  ولبنان،  األوروبية  والدول  سويسرا  بني  القضائية 
شكلية عدة، ومتذرعًا تارة باحلفاظ على القضاء السويسري، وتارة 
أخرى بأنه »مظلوم« يتم االعتداء على حقوقه. إال أن األحكام الصادرة 
عن احملكمة السويسرية يف 6 نيسان 2023 )حصلت »األخبار« على 
أن  وهو  رئيسي،  لسبب  وأحالمه  حججه  كل  أسقطت  منها(  نسخة 
»اإلثبات على اجلرائم واضح وكبري حبيث ال حيتمل الشّك«، الفتة 
إىل أن تنفيذ طلبات املساعدة املتبادلة بني هذه الدول »ضرورة«، 
يف إطار التحقيق يف جرائم متنوعة، تبدأ بغسل األموال واختالس 
بالتزوير واإلثراء غري املشروع والتهّرب  العامة وال تنتهي  األموال 
تعويضًا  سالمة،  أي  املستأنف،  على  احملكمة  وفرضت  الضرييب. 
يرتاوح بني أربعة آالف فرنك سويسري و5 آالف على كل من طلبات 
لتقديم  حمددة  مهلة  ومنحته  التكاليف،  لتغطية  األربعة  االستئناف 
استئناف جديد. علمًا أن السؤال بات يدور حول مدى قانونية هذا 
االستئناف بعد صدور مذكرة توقيف دولية حبقه، واتهام القاضية 
واختالس  وتزوير  أموال  تبييض  له جبرائم  بوروزي  أود  الفرنسية 
وإثراء غري مشروع، إذ من املرجح أال ُتقبل أي دفوع شكلية يقّدمها 

وكالؤه بعد اآلن.
من رجا إىل رياض

رفض  لقرارات  الفيدراليني  اجلزائيني  القضاة  شرح  معرض  يف 
تفاصيل  ذكر  هؤالء  أعاد  سالمة،  قّدمها  اليت  االستئناف  طلبات 
طلبات املساعدات املتبادلة. فقد أرسل لبنان إىل سويسرا، مطلع 
غسل  تهم  أولي يف  حتقيق  فتح  سياق  للتعاون يف  طلبًا   ،2021
األموال اجلسيم واختالس األموال العامة والتزوير واستخدام التزوير 
واإلثراء غري املشروع والتهرب الضرييب، حبسب القانون اللبناني، 
ممن  وآخرين  سالمة(  رجا  )لصاحبها  »فوري«  وشركة  سالمة  ضد 
يشتبه باختالسهم أموااًل عامة من البنك املركزي اللبناني ابتداء من 
كعموالت  ُدفعت  دوالر  مليون   300 على  يزيد  ومببلغ   ،2002 عام 
ورسوم وفقًا لعقد بني املصرف والشركة. وجرى األمر بتسهيل من 

أحد املصارف بدءًا من عام 2008.
ويتمحور الطلب اللبناني حول احلصول على وثائق مصرفية تسمح 
بـ«فوري« إىل حساب  بكشف حركة السحوبات والدفوعات اخلاصة 
وإىل  »املركزي«،  من  تلقيها عموالت  بعد  بها يف سويسرا  خاص 
حساب لشركة »SA-2-SI« املسجلة باسم رياض سالمة، تلقى يف 
سويسري،  فرنك  ألف   900 قدرها  دفعة   2011 األول  تشرين   25
وحساب ثالث له تلقى يف 4 تشرين األول 2013 مليونني و154 ألفًا 
و360 دوالرًا. و«صادف« يف اليوم نفسه تغذية حساب »فوري« 
باملبلغ نفسه. لذلك، اختذ مكتب العدل الفيدرالي قرارًا يف 12 آذار 
2021 بتنفيذ طلب املساعدة املتبادلة. لكن، يف 9 حزيران 2021، 
طلبت سويسرا تزويدها مبعلومات إضافية قبل االستجابة لكل طلبات 
الطلبات فور تلقي  لبنانية بتنفيذ  القضية، وسط وعود  لبنان يف 
املستندات املطلوبة. إال أن أي رّد مل يصل إىل السلطات السويسرية 
حتى الساعة. الحقًا، ُأبلغت شركة »SA-2-SI« بضرورة تقديم وثائق 
مصرفية متعلقة بها تنفيذًا للمساعدة املتبادلة مع لبنان، وُمنحت حّق 
االطالع على املستندات اليت سُتنقل مع طلب موافقتها على نقل 
تقرره  ما  لكل  باخلضوع  الشركة  جواب  أتى  وقد  املستندات.  هذه 

السلطات السويسرية بهذا الشأن.
يف 28 حزيران 2022، أبلغت السلطات السويسرية الشركة بتوافر 
وبني  بامسها  املفتوح  احلساب  بني  العالقة  بشأن  إضافية  وثائق 
-SI« أحد املصارف السويسرية وأطلعتها عليها إلبداء الرأي. إال أن

SA-2«، »كما كان متوقعًا« مل تستجب للتبليغ، فأمرت السلطات 
بتسليم الدولة اللبنانية املستندات املصرفية املتعلقة بالشركة. يف 
اجلزائية  أمام احملكمة  القرار  استأنفت شركة سالمة  أيلول 2022، 
اللبناني.  الطلب  قبول  وعدم  التعاون  إلغاء  وطلبت  الفيدرالية، 
ردودًا  تلقيها  رغم  الدفوع  بتقديم  املستأنفة  الشركة  واستمرت 
على  ذلك  يف  السويسرية  احملكمة  واستندت  االستئناف.  برفض 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املربمة يف 31 تشرين األول 

2003 واليت دخلت حّيز التنفيذ يف لبنان يف 22 أيار 2009.
من جهته، تذّرع املستأنف، أي سالمة، يف طلب االستئناف بانتهاك 
معلومات  تقديم  رفض  لبنان  أن  إىل  مشريًا  باملثل،  املعاملة  مبدأ 
يفرتض  وبالتالي   ،2021 حزيران   9 يف  سويسرا  تطلبها  إضافية 
بالسلطات السويسرية معاملته باملثل. ورغم أن القضاة السويسريني 
لفتوا إىل ضرورة ضمان مبدأ املعاملة باملثل نظرًا لعدم وجود أي 
معاهدة بني البلدين، إال أنه »يف املسائل اجلزائية ميكن التنازل عن 
هذا الشرط عندما يكون تنفيذ الطلب ضروريًا بسبب طبيعة اجلرم 
املرتكب، وال سيما إذا كان جرمًا كغسل األموال واختالس األموال 

العامة. يف هذه احلالة، يكون منح املساعدة مربرًا«.
يف سياق آخر، تذّرع سالمة أيضًا مبخالفة مبدأ التناسب. إذ ُيفرتض، 
برأي وكيله، إرسال املستندات املتعلقة حصرًا بتحويل مبلغ قدره 900 

ألف فرنك سويسري تنفيذًا للطلب اللبناني، وليس كل الكشوفات 
اخلاصة باحلساب منذ فتحه حتى نهاية عام 2021. هنا، رأت احملكمة 
السويسرية أن مبدأ التناسب يتأثر مبا إذا كانت املعلومات املطلوبة 
ضرورية أو مفيدة، وهو أمر مرتوك لتقدير سلطات االدعاء يف الدولة 
اليت تطلب التعاون، أي لبنان. ويف حني مينع مبدأ التناسب السلطة 
الطالبة  الدولة  إليها ومنح  املوجهة  الطلبات  السويسرية من جتاوز 
أكثر مما طلبت، إال أنه ال مينعها من تفسري الطلب بشكل واسع إذا 
ثبت استيفاؤه مجيع شروط منح املساعدة املتبادلة، مبا جيعل من 
املمكن جتنب الطلبات اإلضافية احملتملة. على هذا األساس، خيضع 
استعراض املساعدة املتبادلة ملبدأ »املنفعة احملتملة« الذي يلعب 
على  السويسرية  السلطات  وتشدد  املبدأ.  تطبيق  حامسًا يف  دورًا 
»وجوب متكن السلطات من التحقق من كل تفاصيل احلقائق الواردة 
النهائية، لتعزيز اكتشاف  الطلب، مبا فيها مصدرها وحركتها  يف 
احلقائق واملعلومات ووسائل اإلثبات وكشف حقائق أخرى إن وجدت، 
وهي قد تكون مناسبة لالستخدام يف التحقيق األجنيب أيضًا. وعندما 
يهدف الطلب إىل توضيح مسار األموال ذات األصل اجلرمي، فمن 
املستحسن من حيث املبدأ إبالغ الدولة الطالبة جبميع املعامالت اليت 
تتم باسم األشخاص والشركات ومن خالل احلسابات املتورطة يف 
احلالة، تتمثل املساعدة املتبادلة املطلوبة يف  القضية«. يف هذه 
بالعالقة املفتوحة يف  احلصول على املستندات املصرفية املتعلقة 
املستفيد  املالك  سالمة  يعترب  الذي   )»SA-2-SI«( املستأنف  اسم 
منه مع املصرف السويسري من أجل السماح للدولة الطالبة بإعادة 
تشكيل مسار األموال اليت حيتمل أن تكون ناجتة من جرائم. ورأت 
احملكمة أن ادعاء الظلم الذي يتلطى وراءه سالمة ال أساس له من 
اخلاسر  الطرف  بتحمل  النهائي  القرار  اخلتام، قضى  ويف  الصحة. 

تكاليف الدعوى واحلكم اليت ُحددت بـ5 آالف فرنك سويسري.
أملانيا

يف 20 كانون األول 2021، طلب املدعي العام الرئيسي يف ميونيخ 
)أملانيا( مساعدة متبادلة من السلطات السويسرية يف سياق حتقيق 
أولي مت فتحه ضد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وشخص آخر 
األموال.  غسيل  جبرم  رجا(  شقيقه  يكون  أن  )يرجح   »D« مسمى 
وتشتبه السلطات األملانية يف اختالس االثنني حنو 330 مليون دوالر 
اعتبارًا من نيسان 2002. بواسطة عقد  البنك املركزي،  أموال  من 
»مسسرة« وهمي مت متريره بني »املركزي« وشركة »فوري«. وقد 
ُأودعت هذه األموال يف حسابات مصرفية يف سويسرا، ويف دول 
خارجية أخرى، وال سيما يف حساب شركة »SA-2-SI« اليت يستفيد 
االقتصادي. وتطلب سويسرا مستندات مصرفية  سالمة من حقها 
تتعلق بهذا احلساب بهدف التحقق مما إذا كانت األموال اخلارجة منه 
قد استخدمت لشراء 4 عقارات يف أملانيا بني 2012 و2017 ملصلحة 

سالمة نفسه.
توىل مكتب املدعي العام لالحتاد السويسري مراجعة امللف اجلزائي، 
وبعد شهر باتت الوثائق املصرفية املطلوبة حبوزته، وُأبلغت الشركة 
املساعدة  على  بناء  الوثائق  تلك  على  للحصول  األملاني  بالطلب 
املتبادلة، وُدعيت، كما يف الطلب اللبناني، إىل اختاذ قرار بشأن 
فاعرتضت  عليه،  اعرتاضها  أسباب  بيان  أو  الطلب  على  موافقتها 
الشركة على إرسال أي مستند أو معلومات تتعلق بها. لكن، رغم 
الشركة  فاستأنفت  املستندات،  أملانيا  بتسليم  املكتب  أمر  ذلك، 
احلكم أمام احملكمة اجلزائية الفيدرالية طالبة إبطاله ورفض الطلب 
األملاني. مرة أخرى، رفضت السلطات السويسرية االستئناف يف 16 
تشرين الثاني 2022 مشرية إىل أن املساعدة القانونية املتبادلة بني 
للمساعدة  األوروبية  االتفاقية  السويسري، حتكمها  واالحتاد  أملانيا 
املتبادلة يف املسائل اجلزائية منذ أكثر من 40 عامًا، واتفاقيات عدة 
مبا فيها اتفاقية شنغن لعام 1985 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد. وتضمن قرار الرّد التأكيد على مساعدة سويسرا للسلطات 
األجنبية يف البحث عن احلقيقة من خالل تنفيذ أي إجراء ميثل صلة 
كافية بالتحقيقات املفتوحة يف اخلارج. وأورد القضاة السويسريون 
األسباب نفسها الواردة يف رّد الدفوع الشكلية يف ما خص امللف 
املتعلق بلبنان. وشددوا على ضرورة االستجابة للمساعدة املتبادلة 
املطلوبة من أملانيا للتحقق من جرمية غسل األموال، ولتحديد إذا ما 
أي  احلقيقي،  املالك  باسم  أملانيا  استعملت يف شراء عقارات يف 
سالمة. واعترب القرار أنه ليس من حق اجلهة املستأنفة حتديد أهمية 
اإلثباتات  هذه  تقييم  يرتك  أن  على  األجنيب،  للتحقيق  املستندات 
للقاضي املعين لتجريم الفاعل أو تربئته. وبالتالي ادعاء الظلم ال 
أساس له من الصحة. لذلك يتحمل الطرف اخلاسر، أي سالمة، تكاليف 

الدعوى والرسوم اليت ُحددت بقيمة 4 آالف فرنك سويسري.
فرنسا

طلب قضاة التحقيق يف حمكمة باريس يف 22 متوز 2021 املساعدة 
املتبادلة من سويسرا يف سياق حتقيق أولي فتح بشكل خاص ضد 
حاكم مصرف لبنان بتهمة غسل األموال مبساعدة »عصابة منظمة«. 
ويشتبه الفرنسيون، حبسب الطلب، بأن سالمة قام بصفته حاكمًا 
املصرف  من  أموال  باختالس   ،2002 عام  منذ  املركزي،  للمصرف 
تصل قيمتها إىل 326 مليون دوالر وفق العقد املربم بني »املركزي« 
وشركة »فوري«، وحتويل هذه األموال إىل حساب مصريف سويسري 
للشركة، حيث حّولتها »فوري«، بدورها، إىل حساب شركة رياض 
احلساب  بهذا  تتعلق  مصرفية  مستندات  باريس  وطلبت  سالمة. 

وقـائع مـالحقة سـالمة: صـفعة للـحاكم مـن سـويسرا

األموال  كانت  إذا  مما  والتحقق  التحقيق،  قيد  شبهات  إلثبات 
أو  أقاربه  أو  سالمة  بواسطة  فرنسا  عقارات يف  لشراء  استخدمت 
السويسري  العام  املدعي  مكتب  االقتصادي.  حقها  شركات حيمل 
اعرتضت  بينما  املستندات،  وتوفري  الفرنسية  الطلبات  بتنفيذ  أمر 
عماًل  ُرفض  االستئناف  لكن  واستأنفته.  احلكم  على  سالمة  شركة 
باتفاقيات التعاون والربوتوكوالت واتفاقية شنغن بني الدولتني، 
و«ألن سويسرا ترى يف االستجابة لطلب التعاون الفرنسي ضرورة 
العقارات  شراء  كيفية  عن  الكشف  واملساعدة يف  احلقيقة  لتعزيز 
وبأي أموال«. وجرى حتميل سالمة تكاليف الدعوى ورسومها البالغة 

4 آالف فرنك سويسري كونه اجلهة اخلاسرة.
لوكسمبورغ

طلبت احملكمة اجلزائية يف لوكسمبورغ، يف 29 تشرين الثاني 2021، 
املساعدة املتبادلة من السلطات السويسرية يف سياق حتقيق قضائي 
مت فتحه ضد سالمة بتهمة غسل األموال، ولالشتباه بأن سالمة اختلس 
أكثر من 300 مليون دوالر من أموال »املركزي«، بواسطة عقد بني 
االقتصادي،  حقها  من  رجا  اليت يستفيد شقيقه  و«فوري«  األخري 
رياض سالمة.  األموال وصلت إىل حساب شركة  وقد تكون هذه 
املتعلقة  املصرفية  باملستندات  تزويدها  لوكسميورغ  طلبت  لذلك 
حبساب الشركة يف أحد املصارف السويسرية، للتحقق من حتويل 
أموال من حسابها إىل حساب يف مصرف يف لوكسمبورغ بني عامّي 
2011 و2013، وكذلك الوثائق املتعلقة حبسابات سالمة يف سويسرا 
منذ تاريخ فتحها. سريعًا، وافق املدعي العام السويسري على طلب 
أو  للموافقة  لوكسمبورغ  بطلب  إبالغ شركة سالمة  وجرى  التعاون 
االعرتاض، فردت الشركة بأنه من احملتمل أن توافق على إرسال 
وثائق تتعلق بتحويل واحد ُنّفذ يف 8 متوز 2012 مببلغ 300 ألف يورو 

إىل احلساب يف لوكسمبورغ.
لكن سويسرا أصدرت قرارًا بتسليم املستندات املصرفية املتعلقة 
تنجح.  أن  دون  من  إلغاءه  وطلبت  القرار  استأنفت  اليت  بالشركة 
واملعاهدات  االتفاقيات  كل  ذكر  السويسرية  السلطات  أعادت  إذ 
املعقودة بينها وبني لوكسمبورغ موردة أسباب التعاون نفسها يف 
تكاليف  أملانيا وفرنسا. ومّحلت سالمة  املتعلقة بكل من  القرارات 

الدعوى ورسومها البالغة 4 آالف فرنك سويسري.
الحكومة يف »الال الند«!

رغم اإلجراءات املتسارعة بعد االدعاء الفرنسي على حاكم مصرف 
ميقاتي  جنيب  ورئيسها  احلكومة  استمرت  سالمة،  رياض  لبنان 
بالتصرف وكأن شيئًا مل يكن. ويف هذا السياق، مل حترك احلكومة 
ساكنًا حيال جلسة تثبيت احلجز على أمالك سالمة يف باريس يف 
23 اجلاري. إذ يفرتض أن ميثل لبنان حماميان عينتهما رئيسة هيئة 
القضايا يف وزارة العدل القاضية هيالنة إسكندر بصفتها حافظة حق 
الدولة اللبنانية أمام احملاكم يف اخلارج. غري أن عدم صدور مرسوم 
حكومي بتعيينهما رمسيًا سيؤدي إىل عدم االعرتاف بهما يف اخلارج، 
وبالتالي ضياع ماليني الدوالرات احملجوزة باسم سالمة. فرغم طلب 
إسكندر من وزير العدل هنري خوري إرسال كتاب إىل األمانة العامة 
جمللس الوزراء إلصدار مرسوم بتعيني احملاميني الدوليني، مل تصدر 
املوعد  قبل  الوزراء  جمللس  جلسة  عقد  ميقاتي  نية  حول  إشارات 
احملدد، علمًا أنه سغادر إىل السعودية اخلميس )أمس األول( حلضور 

القمة العربية.
وعلى غرار ميقاتي، مل يبّت قاضي التحقيق األول يف بريوت شربل 
أبو مسرا بالدفوع الشكلية املقدمة من وكيل سالمة يف ما خص حضور 
إسكندر جلسة استجوابه املعينة بتاريخ 18 أيار. رغم إصدار القاضي 
رجا حاموش رأيًا يتضمن عدم قبول الطعن املقدم من سالمة بعدم 
حضور إسكندر للجلسة وأحاله إىل أبو مسرا للبت به. لكن القاضي 
االستجواب  طلب  لتبليغه  سالمة  إجياد  أيام  منذ  عليه  تعّذر  الذي 
الفرنسي، يتمهل يف منح ممثلة الدولة احلق حبضور جلسة استجواب 

احلاكم بعد ادعائها عليه ودخوهلا طرفًا يف القضية.

رلـى إبـراهـيم
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مــقابلة

وحيدًا ومن دون أصدقاء، بات 
احلر«  الوطين  »التيار  رئيس 
باسيل  جربان  اللبناني  النائب 
عن  خمتلف،  موقع  يف  وتياره 
 2006 عام  منذ  استمر  واقع 
السابق  الرئيس  وّقع  عندما 
التفاهم  وثيقة  عون  ميشال 
انتهت  اليت  اهلل«  »حزب  مع 
مفاعيلها مع نهاية والية عون، 
يف  ترك  ما  احلليفني  وتباعد 
»جروحًا  وباسيل  »التيار«  ظهر 
باسيل  يقول  كما  عديدة«، 
»الشرق  معه  أجرته  حديث  يف 
مكان  يف  متموضعا  األوسط«، 
فريق  املواجهة،  طريف  بني  ما 
اهلل«  )»حزب  »املمانعة« 
املواجهة  وفريق  وحلفاؤه( 

املعارض للحزب.
باسيل  يلمح  الفت،  بغموض 
أطراف  مع  كبري  تقارب  إىل 
املعارضة، وصوال إىل »األمساء 
واملقاربة واملشروع«، مع تلميح 
املعركة  بإمكانية خوض  إضايف 
بوجه حليفه السابق الذي يرفض 
لكنه  وطنيًا«،  منه  »الطالق 
يرسم يف هذا احلوار العديد من 
أدائه  على  االستفهام  عالمات 

يف الداخل ويف اخلارج.
االنتخابات  موضوع  يف  احلل 
الرئاسية ينطلق من وجهة نظر 
أنه  اجلميع  إدراك  من  باسيل 
تركيبة  بسبب  لدينا،  خيار  »ال 
اجمللس النيابي وبسبب تركيبة 
سوى  املأزوم،  والوضع  البلد، 
»استمرار  أن  ويرى  التوافق«. 
كل فريق بتحدي اآلخر مبرشح، 

سيطيل الفراغ«.
كلفة الوقت

ويؤكد باسيل أن احلوار »متقدم« 
مع بقية أطراف املعارضة للتوافق 
رئاسيًا. ويقول: »هذا املوضوع 
أنا بدأت بالدعوة إليه منذ يوليو 
)متوز( من بكركي، وتأخرنا كل 
هذا الوقت من دون سبب، إال 
تؤدي  ال  مواقف  على  العناد 
»لألسف،  ويتابع:  نتيجة«.  اىل 
الناس،  يقنع  الذي  هو  الوقت 
ولكن الوقت اليوم مكلف. لقد 
باالتفاق،  إال  حل  ال  أن  تأكد 
مع  احلديث  جعل  ما  وهذا 
فرتة  منذ  بدأناه  الذي  األفرقاء 
طويلة، يتكثف راهنًا، ويبني أن 
إن  وتقارب  تالق  نقاط  هناك 
كان على األمساء أو املقاربة أو 

املشروع«.
»الثقة  بناء  إمكانية  وعن 
املفقودة« حياله من قبل أطراف 
مبعادلة  باسيل  يرد  املعارضة، 
يستطيع  طرف  فـ«كل  مقابلة 
أن يزايد على اآلخر، مبسألة من 
ولكن  أكثر،  عنده  الثقة  فقدت 
هذا األمر يوصل إىل أين؟ فأنا 
فعلوا  ماذا  التذكري  باستطاعيت 
العهد طوال ست سنوات،  يف 
ولكن ماذا ينفع؟ من هنا جيب 
على  القدرة  لدينا  تكون  أن 
النظر إىل األمام، ونظهر بأننا لو 
مل نكن متفقني على كل األمور، 
إمنا أقله حنن متفقون على أمر 

فيه خري للبنان«.
ورغم أهمية احلسابات واألرقام 
الرئاسية،  االنتخابات  لعبة  يف 
»املشكلة  أن  باسيل  يرى 

باسيل ل »الشرق األوسط«: املشروع اللبناني أهم من إسم الرئيس وسياسة بن 
سلمان ثورية حنو العصرنة... جرح يف العالقة مع »احلزب« لكن ال طالق بيننا!
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صياغة  يف  تبقى  األساسية 
للبالد«.  املستقبلي  املشروع 
أحد  على  خيفى  »ال  ويقول: 
على  خمتلفون  اللبنانيني  أننا 
املشروع، يف السياسة اخلارجية 
الدفاعية،  واالسرتاتيجية 
واملالية،  النقدية  والسياسة 
اإلصالحات  يف  وكذلك 
كثرية  خالفاتنا  واالقتصاد. 
من  عدة  عناوين  حول  وتتمحور 

بينها النظام«.
اليوم  حنن  »لكن  ويستدرك: 
يف انهيار، من هنا علينا اخلروج 
البلد  ليستمر  االنهيار  هذا  من 
وهذا  سنطوره.  كيف  ونرى 
تصّرًفا  اليوم  يستوجب  األمر 
استثنائي.  ظرف  يف  ا  استثنائيًّ
التصرف  أن  هي  املشكلة 
من  عادي  غري  ظرف  عادي يف 
فريق  فيهم  مبن  اجلميع  قبل 
وحلفاؤه(  اهلل  )حزب  املمانعة 
الذي اعترب أنه ربح يف املنطقة 
ويريد تكريس رحبه يف لبنان، 
مفعوله  األمر  هذا  هل  ولكن 
الداخلي؟  الوضع  على  إجيابي 
أال جيب أن ينتظر ربح املشروع 
رحبنا  إن  ينفع  ماذا  الداخلي؟ 
مدمر  وبلدنا  اخلارجي  املشروع 
لرتميمه  خطوات  بأي  نقوم  وال 
ولنوقف هذا الدمار؟ نريد وطنا 
بالسالح،  فقط  ليس  مقاومًا، 
إمنا باقتصاده و بكرامة شعبه. 
إن هاجر كل شعبه، فماذا أربح؟ 
وماذا يهم الربح على إسرائيل، 

وبات البلد فارغا من شعبه؟«.
»نريد وطنًا مقاومًا، ليس فقط 

بالسالح، إنما باقتصاده و بكرامة 
شعبه«

ويف املقابل، يشري باسيل إىل 
إنه  يقول  الذي  اآلخر  »الفريق 
اهلل(  )حزب  مشروع  كسر  يريد 
الوسيلة  ميتلك  وال  بالقوة، 
وال  العددية،  النيابية  الربملانية 
وقت  الالزمة، يف  القوة  ميتلك 
ميكن فيه أن حتل هذه القضية 
ال  اليوم  الكسر  أخرى.  بطريقة 
نتفق  »حنن  ويضيف:  يفيد«. 
معهم على كثري من املواضيع، 
أن  الفريق  هذا  رأى  إن  ولكن 
على  االتفاق  يف  هي  األولوية 
ممرحال،  ولو  إنقاذي،  مشروع 
يأتي من خالله الرئيس، فيجب 
والتصرف  املقاربة  تكون  أن 
شارحًا:  ويسرتسل  خمتلفني«. 
»الظرف حيكم كيفية التصرف، 
)االنتخابات  قاطعنا  قد  وحنن 
ونصف  لسنتني  الرئاسية( 
السنة يف املرة املاضية، ولكن 
الظرف االقتصادي واملالي كان 
هناك  اليوم  اليوم.  عن  خمتلفًا 
نزف بشكل كبري وهجرة يومية 
هناك  معاجلتها.  من  نتمكن  لن 
نزف مالي من أموال املودعني، 
هنا  من  استعادتها.  ميكن  ال 
الكيان،  على  اليومية  اخلسارة 
كلفة  جدًا.  كبرية  لبنان  على 

التأخري كبرية جدًا«.
املشروع، بالنسبة لباسيل »أهم 
من اسم الرئيس، ألن الرئيس 
ال  يفشل.  مشروع  دون  من 
اإلصالح  نريد  نقول  أن  ميكن 
ونأتي برئيس منغمس بالفساد، 
وليس لديه مشروع أو تطلعات، 

وأكثرية  برنامج.  حتى  وال 
واملتقدمني  اليوم  املرشحني 
ملوقع الرئاسة ال نعرف شيًئا عن 
االقتصادي، وال ميلكون  رأيهم 
مفهوم  أو  إصالحي  تصور  أي 
قانوني إلعادة تركيب الدولة«. 
»االستسالم«  باسيل  ويرفض 
لإلصالح  استحالة  وجود  لفكرة 
ظل  »يف  ويقول:  لبنان،  يف 
األمر  هذا  املنطقة  يف  التهدئة 
سياسة  إيقاف  على  يساعدنا 
اآلخر،  من  واخلوف  التحديات 
وهناك دائما فرصة لإلصالح«.

فريق  مع  التواصل  ومقابل 
أن  باسيل  يؤكد  »املواجهة«، 
»املمانعة«  فريق  مع  التواصل 
يرى  لكنه  مقطوعًا.  ليس 
هذا  يكون  أن  »املهم  أن 
إىل  الوصول  بهدف  التواصل 
نتيجة، وليس متسك كل طرف 
مبوقفه«. وقال: »هم يعتربون 
االتفاق ويقولون  يريدون  أنهم 
قدموا  مرشحنا،  لدينا  حنن 
ولكن  حقهم  هذا  مرشحكم. 
الشيء  هذا  حصل  إن  واجبهم 
أن يتعاطوا معه بإجيابية وليس 
بسلبية. وحنن واجبنا أن نتعاطى 
معهم ومع غريهم بإجيابية أيضًا 
وليس بسلبية، ونؤكد أننا لدينا 
الرغبة والقدرة والثقة وما يكفي 
من عناصر لنستطيع القيام بهذا 

األمر«.
»حزب اهلل« والطالق الوطني

حول  يرددها  اليت  مآخذه  ورغم 
يرفض  اهلل«،  »حزب  أداء 
باسيل التسليم بوجود »طالق« 
معه. ويقول: »حنن ال نستطيع 
وطنيًا،  بعضًا  بعضنا  يطلق  أن 
تنعكس  طالق  عملية  كل  ألن 
هناك  البلد.  على  بشكل سليب 
لكل  بأن  ويرتجم  كبري  خالف 
والحقًا  الرئاسي،  مرشحه  طرف 
فنحن  باملشروع،  التقينا  إن 
نلتقي من جديد. ال شيء مبعنى 
الكسر مقتنعون اليوم أنه مفيد، 

ال معهم وال مع غريهم«.
تطوير  ضرورة  باسيل  ويرى 
مع  »حنن  ويقول:  الدستور. 
ولكن  به،  ومتمسكون  الطائف 
بتنفيذه  تطويره،  مينع  ال  هذا 
ومن  آليته  ضمن  من  أوال 
البلد  بتوازنات  إخالل  دون 
املكونة  األساسية  وباملبادئ 
التعطيل  أدوات  وبإزالة  له، 
من دون زيادة صالحيات طرف 
آخر  إنقاص صالحيات طرف  أو 
أو  مكون  على  االعتداء  وعدم 
إجرائية  أمور  على طائفة، وحل 
يومية، تربهن على أن الدستور 
الفاعلية  له  وأن  نفسه،  يطور 
الالزمة، مثل الالمركزية وجملس 

الشيوخ والدولة املدنية«.
أي دور للبنان وسط التغريات 

باملنطقة والعالم؟
ملحة  ضرورة  باسيل  ويرى 
لـ«اخلروج من املعادلة السلبية، 
اليت تقول ال للغرب وال للشرق، 
إجيابية  معادلة  إىل  وحتويلها 
نعم للشرق ونعم للغرب. وهذا 
لبنان وموقعه  يدل على طبيعة 
اجلغرايف والدور الذي جيب عليه 
يتخلى  أن  دون  من  يلعبه،  أن 
لبنان عن ثوابته األساسية اليت 

حاوره ثائر عباس - بريوت
كيانا«.  بوصفه  وحتفظه  حتميه 
»احلفاظ  ضرورة  على  ويشدد 
ترتكز  اليت  خصوصيته  على 
باآلخر،  واالعرتاف  التنوع  على 
باحلكم«.  الكاملة  والشراكة 
اليت  »هي  اخلصوصيات  فهذه 
ال  حيث  داخلية؛  مناعة  تعطيه 
آخر،  على  فريق  من  سيطرة 
وال استئثار وال تهميش، وهذا 
والغرب،  للشرق  بنعم  اللبنان 
أوال  حميطه،  مع  متآلفا  يعيش 
مع  االقتصادية  باملشرقية 
سوريا واألردن والعراق. وثانيا 
بالتكامل مبميزات اقتصادنا مع 
يف  ونستطيع  العربي،  اخلليج 
الوقت عينه أن نكون يف عالقة 
جيدة بإيران وتركيا ومصر، وأن 
خري،  وعامل  جذب  عامل  تكون 

وليس دائما عامل صراع«.
»الفرصة  أن  باسيل  ويرى 
الساحنة اليوم هي هذه السياسة 
اإلمنائي  باملعنى  الثورية 
واالقتصادي اليت يقودها ولي 
العهد السعودي األمري حممد بن 
ويالحظ  املنطقة«.  يف  سلمان 
يف  معه  الشباب  »كل  أن 
أريد  ماذا  »أنا  ويتابع:  بلده«. 
واحلداثة  األمل  نفحة  من  أكثر 
ما  هذا  إن  ألقول  والعصرنة 
أريده للبنان، هذا دوره؟ اليوم 
اللحاق  وعلينا  املنطقة سبقتنا، 

بركبها«.
ويضيف: »االنفتاح على العامل 
ومراجعة  ضروري،  العربي 
حيال  بها  وقعنا  اليت  األخطاء 
العرب عموما كذلك. إن اململكة 
إىل  تنظر  السعودية  العربية 
الوضع من زاوية خاصة. السفري 
واضحا يف  كان  خباري  )وليد( 
كالمه أن اململكة ال تضع فيتو 
على أحد، فهل فهموا كالمه على 
يتعاملون  اليت  النظرة  حقيقته؟ 
بها مع االهتمام العربي ضيقة. 
العرب يتابعون الوضع اللبناني، 
الطريق  على  يسري  كان  فإذا 
إذا  أما  يساندوننا،  الصحيح 
كررنا األخطاء فسيبتعدون عنا. 
ويقول:  مناسب؟«.  هذا  هل 
مع  التجربة  هذه  عشنا  »حنن 
بزيارته  وقام  عون،  العماد 
األوىل عندما انتخب رئيسا إىل 
وقبل  فرنسا  قبل  السعودية 
الفاتيكان. بالعكس أتت النتائج 
سلبية. من هنا أنا أتعلم من هذه 
التجربة وأقاربها بطريقة خمتلفة 

وال أكررها«.
أي لبنان نريد، هانوي أو هونغ 

كونغ؟
قادر  »لبنان  أن  باسيل  يرى 
على أن يكون مزجيا بني منوذجي 
كونغ  وهونغ  )الثوري(  هانوي 
املقاومة  مبعنى  )االقتصادي(. 
واإلنتاجية«. ويقول: »ميكن أن 
إىل  أذهب  وأن  هانوي،  يكون 
احلفاظ  مع  ولكن  كونغ  هونغ 
على الدميقراطية وعناصر القوة 
أريد  تقول  وبعدها  اليت حتمي، 
أن أصبح على منوذج كونغ مع 
اجتماعية. عليك  إنتاجية وعدالة 
مع  وتتعاطى  مرنًا  تكون  أن 
مصلحة  تقتضي  كما  املراحل 
بلدك. منسوب هونغ كونغ يف 
لكون  يزيد  أن  عليه  املعادلة 

التوجه  وجيب  تنتصر  املقاومة 
وزيادة  اإلمناء  من  مزيد  إىل 

منسوبه على حساب السالح«.
التحالفات الصعبة والتجارب املرة

عهد  خالل  املرة  التجربة  وعن 
ترتكوا  مل  إذ  عون  الرئيس 
أحد  يرتككم  ومل  لكم،  صاحبا 
باسيل:  يقول  بإجناز؟  لتقوموا 
»مهما حصل حنن لسنا حاقدين، 
ويقتل  يقتل صاحبه  احلقد  ألن 
إننا  قلنا  أننا  والربهان  البلد، 
رغم  فرجنية  سليمان  ساحمنا 
خالل  جتاهنا  به  قام  ما  كل 
األمر  هذا  لكن  سنوات،  الست 
ال جيعلنا نؤيده بصفته صاحب 
اخلالص.  فيه  نرى  ال  مشروع 
واألمر نفسه يف املقلب الثاني 
مع القوات اللبنانية، حنن نعترب 
بالنظر  ولكن  طعنونا،  أنهم 
ونقول  نسامح،  املستقبل  إىل 
ببعض.  بعضنا  ملزمون،  حنن 
التفاهم  قدرة  توسيع  ومع 
على  األمر  هذا  ينعكس  أكثر 
بالنسبة  نفسه  واألمر  جمتمعنا. 
فقط  وليس  األخرى  للمكونات 

للمسيحيني«.
اهلل«،  »حزب  خيص  فيما  أما 
اليوم  »حنن  باسيل:  فيقول 
جمروحون كثريًا من )حزب اهلل( 
النهاية  يف  لكن  عميق  واجلرح 
أن  ونريد  معا،  نعيش  حنن 
يفهم بعضنا بعضًا وجند حلوال. 
وعندما أنظر اليوم إىل املقابل، 
بالقوة،  يشعر  الشيعي  املكون 
وأنا أريده أن يكون قويًا وليس 
ضعيفًا. ولكن ال أريد أن يشعر 
باملقابل مكون آخر وهو املكون 
أن  مصلحتنا  بالضعف.  السين 
نؤمن هذا التوازن داخل اجملتمع 
املسيحي واجملتمع املسلم وبني 
ألن  واملسحيني،  املسلمني 
لبنان عندما يفقد هذه التوازنات 

الداخلية خيرب«.
ويشدد باسيل يف املقابل على 
السعي  يصبح  أن  »ضرورة 
للتعطيل،  وسيلة  للتوازن 
لتعطيل النظام لنفسه. إمنا جيب 
أن يبقى التوازن عنوانا للعيش 
اسرتاتيجية  أمور  هناك  معا. 
وهناك  عليها،  التوافق  جيب 
مبنطق  فيها  نقبل  أخرى  أمور 
أقلية وأكثرية يف جملس وزراء 

أو مبعارضة ومواالة«.
 سوريا

إىل  سوريا  عودة  ملف  يف 
باسيل  يبدو  العربية،  اجلامعة 
نفرح  »حنن  ويقول:  مرتاحًا، 
اليوم لعودة سوريا إىل اجلامعة 
انتصار،  هذا  ألن  العربية 
اإلرهاب  على  سوريا  وانتصار 
خسرت  لو  للبنان.  انتصار  هو 
كل  لبنان.  خسر  اإلرهاب  أمام 
هذه اخليارات هي خيارات ربح. 
اململكة  أتت  ذلك  كل  وفوق 
لتحضنها  السعودية  العربية 
هي  هذه  اجلامعة.  إىل  وتردها 
مبثابة  هي  املضاعفة،  الفرصة 
ربح على ربح. يف ملف النازحني 
املؤكد  من  املثال،  سبيل  على 
أن ما حيصل يف املنطقة يساعد 
النازحني، ولكن هذا  يف عودة 
األمر حيتاج إىل قرار من الدولة 
تستطيع  ال  فهي  اللبنانية، 

نفسها،  بالسياسة  تكمل  أن 
هذه  حل  تستفيد.  أن  وعليها 
بإعادة  حكما  مير  املشكالت 
بعودة  سوريا،  يف  اإلعمار 
النازحني، وعلينا أن نكون جزءًا 
أو  متفرج  جمرد  وليس  منها 
صياغتها،  من  جزء  حنن  متلٍق. 
من خالل اعتماد سياسة وطنية 
اإلقليمي.  التفاهم  هذا  تلقى 
اللذين  وتركيا  األردن  وبعكس 
فرضا طلباتهما مبلف النازحني، 
فإن غياب الدولة اللبنانية أدى 
إىل غياب القرار؛ من هنا احلاجة 
وحلكومة  حكومة  لرئيس  األكرب 
السياسات  وتغري  القرار  تأخذ 

املعتمدة«.
النازحني  »عودة  أن  ويرى 
التوقف  ميكن أن تتم من خالل 
متويل  أو  بقائهم،  متويل  عن 
الدولة  تقمع  وأن  عودتهم، 
املخالفني للقانون«. ويؤكد أن 
اليت  بالسياسة  تقوم  »أوروبا 
القبول  ميكن  ال  لكن  تناسبها، 

حبل مشكلتها على حسابنا«.
»الظلم األمريكي«

اليت  األمريكية  العقوبات 
»ظاملة«،  باسيل  على  فرضت 
كما يردد دائمًا وهو »أمر جيب 
أن يصحح«. ويقول: »ال أعرف 
أي  إىل  األمريكيون  أدرك  هل 
العقوبات  مدى أضرت سياسة 
من  كان  أناسًا  خسروا  بهم، 
أصدقاء.  يكونوا  أن  املمكن 
خارج  ودوال  جمموعات  وضعوا 

نظامهم املالي«.
»سياسة  أن  باسيل  يرى 
تأت  مل  إمجاال  العقوبات 
بالنتائج املتوخاة منها أمريكيا. 
كبري  قسم  املثال  سبيل  على 
وألنه  لبنان  يف  الشيعة  من 
أخرجوا  بالعقوبات  مت تهديدهم 
املصريف  النظام  من  أمواهلم 
يف لبنان، ومحوا أمواهلم بهذه 
الطريقة )بعدما حجزت املصارف 
أموال املودعني(. والدول اليت 
فرضوا عليها عقوبات وال سيما 
بعد أزمة أوكرانيا، أجربوها على 
عن  بديل  نظام  عن  التفتيش 
األمريكي«.  املصريف  النظام 
»إدارة  أن  إىل  باسيل  ويشري 
)الرئيس السابق باراك أوباما( 
ملوضوع  جدية  مبراجعة  قامت 
كيف  مستذكرا  العقوبات«، 
االتفاق  يف  إيران  مع  تعاطت 
النووي ومع العراق ومع كوبا.

أن  يستطيع  أحد  »ال  ويقول: 
مع  خنتلف  أن  علينا  يفرض 
معه  خنتلف  حنن  اهلل(،  )حزب 
لبنان  مصلحة  أن  نرى  عندما 
عندما  األمر.  هذا  تقتضي 
ولكن  نقبل،  مل  علينا  فرضوا 
تقتضي  أمور  حصلت  عندما 
)حزب  مع  اختلفنا  خنتلف  أن 

اهلل(«.
أن  عن  سؤال  على  وردًا 
على  حياسبوه  مل  األمريكيني 
إمنا على  بـ«حزب اهلل«  عالقته 
باسيل:  يقول  فساد،  تهم 
»اجلميع يعرف أن تهم الفساد 
ومل  حتديناهم،  حقيقية،  غري 
اإلجراءات  كل  شيئا.  يثبتوا 
اليت نقوم بها لنثبت أن ليس 

هناك شيء يربر العقوبات«.
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االنتخاب الوشيك للرئيس: فرجنيه vs أزعور؟
نقوال ناصيف

قلما يصدف، خالفًا للطبيعة، ان ُينجد 
الفرع االصل. يف الغالب العكس هو 
االصح. لعل الفضيلة االساسية من 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  مغادرة 
انتخاب  استعجال  منصبه،  سالمة 
رئيس للجمهورية قبل الوصول اىل 
ل  نهاية والية املغضوب عليه، امُلرحَّ

واملعفى عنه.
حجب  االخريين  االسبوعني  يف 
البخاري  وليد  السعودي  السفري 
الرئاسي  االستحقاق  عّرابيت  دورْي 
شيا  دوروثي  االمريكية  السفريتني 
خربت  كما  غريو.  آن  والفرنسية 
املنصرمة  االشهر  يف  السفريتان 
او  تكلمتا  احتجبتا،  او  حتّركتا  اذا 
صمتتا، كذلك اضحى البخاري أخريًا. 
اىل  بريبة  ُنظر  الصمت  التزم  اذا 
هذا  يف  تأويله  اىل  وصار  سكوته 
حكى.  اذا  كذلك  ذاك.  او  االجتاه 
االمر نفسه اذا استدعته حكومته او 
الفائتة  االيام  يف  البالد.  اىل  عاد 
من  تدور  الرئاسة  انتخابات  صارت 
حوله. مرة هو عقبة يف طريق اجراء 
االستحقاق، واخرى انه يستعجله. اذا 
احد  لقاء  عن  أحجم  او  احدًا  استقبل 
آخر كثرت التكهنات من حول تصّرفه 
على انه موقف سياسي يوصف تارة 
البخاري  ورث  سلبيًا.  وطورًا  اجيابيًا 
من شيا وغريو دورْيهما من دون ان 
دوره. يف  آخر  احد  يرث  ان  ُيتوقع 
نهاية املطاف ُيعّد السفري السعودي 
بدعم  حيظى  او  منفردًا  اليوم، 
االمريكيني، الصانع الفعلي النتخاب 
الرئيس املقبل دومنا ان يؤيد مرشحًا 
او يناوئ آخر. رمبا احد ما أخربه يومًا 
بعض القصص الفضائحية لعبداحلليم 
خدام وغازي كنعان يف لبنان، منها 

الرتئيس.
َمن التقى البخاري يف االيام االخرية، 
تيار  برئيس  اخلميس  اجتماعه  قبل 
وبعده،  فرجنية  سليمان  املردة 

استخلص املعطيات اآلتية:
1 - استعجاله انتخاب الرئيس اجلديد 
يف اسرع وقت ممكن، واال فسُيسلط 
سيف العقوبات على رقاب املتسببني 
يف استمرار تعطيل االنتخاب. دومنا 
العقوبات  اىل  سيلجأ  عّمن  االفصاح 
انها  بالقول  اكتفى  البلدان،  من 

دولية.
لن يكون صندوق النقد الدولي يف 
منأى عن ممارسته هو اآلخر ضغوطًا 
البخاري  كالم  اىل  املضاف  مماثلة. 
املسؤولني  اىل  وصلت  معلومات 
اللبنانيني مفادها قرار الصندوق ان 
يكون املعرب الوحيد وااللزامي لكل ما 
املتوقع  لبنان.  اىل  يدخل  ان  ميكن 
ايضًا ارتفاع نربة الصندوق منذ مطلع 
الشهر املقبل على حنو غري مسبوق.

احد  اللبنانيني  االفرقاء  على   -  2
مرشح  على  العام  التوافق  خيارين: 
اخليارين  افضل  وهو  للرئاسة  واحد 
او  االنقسام،  من  مزيد  لتفادي 
الذهاب اىل جملس النواب مبرشحنْي 
يتنافسان على أصوات النواب للفوز. 
واالحزاب  الكتل  حّضه  بذلك  عنى 
جيبه  مبرشح  التقدم  على  املسيحية 
ويف  ترشيحه  يف  املستمر  فرجنية 
استمرار دعم الثنائي الشيعي له. ما 
قاله السفري ايضًا ان ليس للمملكة 
مشكلة مع الفائز أخريًا ما دام انتخب 
يكن  ايًا  ودميوقراطيًا.  دستوريًا 
خصمًا  يكون  لن  املقبل  الرئيس 
لديها  ليس  هلا.  معاديًا  او  للمملكة 

حتى،  خصوم  وال  لبنان  يف  اعداء 
وهي منفتحة على االفرقاء مجيعًا.

املوقف  اىل  اجيابية  اشارة  اذًا  هي 
رئيسًا،  اضحى  حال  فرجنية يف  من 
ان  قباًل  قيل  كان  ما  على  متقدمة 
انتخابه  على  فيتو  وضعت  اململكة 
منها  القربينب  النواب  عرب  ومتنع 
الرجلني  لقاء  بعد  له.  التصويت 
اخلميس وتأكيد السفري اكثر من مرة 
ان ال فيتو سعوديًا على اي مرشح، 
وتدّرجه  اجلديد  موقفه  اهمية  تتضح 
يف اسبوع منذ زيارته بكركي يف 3 
ايار، من القول بأن ال فيتو على احد 
مع  للتعاون  االستعداد  اظهار  اىل 

الرئيس املنتخب ايًا يكن.
العودة بدورهم  اللبنانيني  3 - على 
اىل احلضن العربي من خالل اعادة بناء 
عالقتهم بالعامل العربي. أسهب يف 
الكالم عن االجيابيات واملرحلة املقبلة 
بتناوله سبل تعاون لبنان مع جواره 
الطائفة  اطرى  وسوريا.  كالعراق 
على  لبنان  وتوّقع حصول  الشيعية، 
على  استحقاقه.  باجناز  مساعدات 
على  برمتها  املسؤولية  القى  انه 
اللبنانيني الواجب ان ال يتأخروا عن 
مضن  جهد  عن  كذلك  أفصح  ذلك. 
يبذله الستعجال امتام االستحقاق يف 
من  استنتج  ما  يف  اسابيع.  غضون 
كالمه ان جلسة النتخاب الرئيس قد 

تعقد يف اسبوعني على االكثر.
4 - تكرار كالمه على كل َمن يزورهم 
جملس  اىل  الذهاب  بهم  يلتقي  او 
و«تفادي  الرئيس  وانتخاب  النواب 
َمن  فلينجح  اجللسة،  نصاب  تعطيل 

ينجح واهلل يوفقه«.
حتالف  يرى  هل  سئل  حينما   -  5
اعطى  عقبة؟  اهلل  حزب  مع  فرجنية 
على  فيتو  »ال  ان  نفسه  اجلواب 
احد«، قبل ان يضيف: »ليست لدينا 
اهلل.  عالقته حبزب  عقدة  او  مشكلة 
معها  واحلوار  ايران  مع  نتحدث  حنن 

اجيابي ومستمر«.
    البخاري يلوّح بعقوبات دولية 

للمتسببني يف تعطيل انتخاب الرئيس
املعطيات هذه مع معلومات  تتقاطع 
اي  من  اكثر  جبدية،  تتحدث  بدأت 
وشيك  انتخاب  عن  مضى،  وقت 
املعلومات  مفاد  اجلمهورية.  لرئاسة 
متشّعبة  دولية  ضغوطًا  ان  هذه 
املسيحيني  االفرقاء  على  املصدر 
اىل  به  يذهبون  لالتفاق على مرشح 

جلسة االنتخاب:
1 - النظر باهتمام اىل اقتناع الكتل 
فرجنية  ترشيح  املعارضة  املسيحية 
انقساماتها،  عن  التخلي  بضرورة 
تواجه  خيارات  على  نفسها  وارغام 

به املرشح املرفوض لديها. ما ملسه 
املطلعون على املعلومات تلك تراجع 
لفرجنيه  املناوئ  املسيحي  التصلب 
قلياًل اىل الوراء. بعدما امجعت الكتل 
على  االخرية  االشهر  يف  املسيحية 
جلسة  اىل  الذهاب  رفضها  تأكيد 
الوحيد رئيس تيار املردة،  مرشحها 
باتت اآلن اقرب اىل التفاوض على 
مرشح تواجه به فرجنية. دّل التحّول 
املبذولة  الضغوط  وطأة  على  هذا 

عليها أواًل.
عن  املعلومات  بعض  يتحدث   -  2
وحزب  احلر  الوطين  التيار  تبادل 
القوات اللبنانية رفع الفيتوات بغية 
دفع احلوار الدائر بينهما اىل مرشح 
االخرى  املسيحية  الكتل  مع  مشرتك 
احلر  الوطين  التيار  ختلى  الصغرى: 
عن الفيتو على قائد اجليش العماد 
جوزف عون، بينما تراجع حزب القوات 
اللبنانية عن الفيتو على الوزير السابق 
جهاد ازعور. حظوظ ازعور افضل من 
ترشح  حاجة  اىل  نظرًا  اجليش  قائد 
للدستور  مسبق  تعديل  اىل  االخري 
غري متاح يف الوقت الضيق املتبقي، 
نبيه  الربملان  رئيس  بتأكيد  ناهيك 
سابقة  اىل  عودة  ال  ان  سلفًا  بّري 
اىل  الرئيس  انتخاب  باخضاع   2008
ذلك  فوق  الدستور.  من   74 املادة 
يهدد النواب التغيرييون املعارضون 
انتخاب القائد بالطعن يف دستورية 

انتخابه خارج قيود املادة 49.
3 - من الصعوبة مبكان توّقع الوصول 
توافقي.  رئيس  انتخاب  جلسة  اىل 
فرجنية،  انسحاب  اواًل  ذلك  حيتم 
يف  ومستحياًل  متعذرًا  يبدو  ما  وهو 
آن عنده ولدى الثنائي الشيعي وقد 
أضحت حظوظه يف الظاهر على االقل 
اجتماعه  بعد  قبل  ذي  من  افضل 
الفيتوات  ورفع  اخلميس  بالبخاري 
اىل  فرجنية  حتّول  اجتاه.  كل  يف 
الثابتة  تنتظر  اليت  االستحقاق  ثابتة 

املقابلة.
احملتملة  االمساء  تقتصر  تكاد   -  4
على  فرجنية  ملنازلة  احدها  الختيار 
تبنيه هو  االقرب اىل  ان  اال  اربعة، 
فرجنية  منافس  ميسي  حبيث  ازعور 
على الدورة الثانية من االقرتاع للفوز 
على  صوتًا   65( املطلقة  باالكثرية 
ملعارضي  مرشح  دون  من  االقل(. 
انتخابه  اىل  اجللسة  تفضي  فرجنية 
يف  الدولية  العقوبات  ان  صح  اذا 
طريقها اىل الداخل يف ضوء املسعى 

اجلاري حاليًا.
قد  التعطيل  كلفة  ان  الظن  غالب 
الثانية  اجللسة  يف  باهظة  تكون 

عشرة.

املعركة الرئاسية باتت مفتوحة على 
بالفريق  يتعّلق  ما  عدة. يف  جبهات 
سليمان  املردة  تيار  لرئيس  الداعم 
توفري  على  الرتكيز  جيري  فرجنية، 
أن  ميكن  اليت   65 الـ  األصوات 
توصله إىل قصر بعبدا. وعلى جبهة 
عن  بات  احلديث  فرجنية،  معارضي 
»اتفاق وشيك« على اسم مرشح يف 
وجهه. فيما تعمل فرنسا على جبهة 
النصاب وضمان عدم تعطيل  توفري 

جلسة االنتخاب من أي طرف.
املردة  تيار  لرئيس  الداعمون 
»راحة«،  بـ  امللف  مع  يتعاملون 
االقرتاب  عن  منه  مقربون  ويتحدث 
من تأمني األصوات الـ65 املطلوبة، 
وعن أن اإلعالن السعودي أخريًا برفع 
الفيتو عنه يساعد يف هذه املهمة، 
بعيدًا  اتصاالت مستمرة  إىل  الفتني 
من  كبري  عدد  مع  األضواء  من 
متيّقنًا  الفريق  هذا  ويبدو  النواب. 
استنادًا  النصاب،  مشكلة  حّل  من 
وضمان  اخلارجية،  التفاهمات  إىل 
دول »اللقاء اخلماسي« حضور مجيع 
إىل  طرف  أي  جلوء  وعدم  النواب 
التعطيل. وُينقل أن سفراء الواليات 
تعمدوا  والسعودية  وفرنسا  املتحدة 
النصاب  تعطيل  من  »التحذير« 
ونسب  االنتخاب.  عملية  عرقلة  أو 
البخاري  وليد  السفري  إىل  نواب 
حتضروا  أن  »جيب  صراحة:  قوله 
نبيه  الرئيس  إليها  يدعو  جلسة  أي 
بري، وسُتفرض عقوبات على كل من 
يتورط يف عرقلة عملية االنتخاب أو 

تعطيلها«.
خصوم  جهود  تتواصل  املقابل،  يف 
مرشح  على  سريعًا  للتوافق  فرجنية 
ينزل هؤالء حاملني امسه إىل جلسة 
إن  مصادرهم  وقالت  االنتخاب. 
تقدمًا كبريًا حصل بعد تراجع القوات 
قّدمتها  أوىل  الئحة  عن  اللبنانية 
ضمت أمساء ميشال معوض وصالح 

حنني وقائد اجليش جوزيف عون.
الوساطة  أن  املصادر  وأوضحت   
الكتائب  حزب  رئيس  يقودها  اليت 
سامي اجلميل تستند إىل شرط التيار 
مرّشح  أي  يكون  بأال  احلر  الوطين 
أن  إىل  إضافة  اهلل،  حلزب  مستفزًا 
التيار نفسه ال يرى يف معّوض وقائد 
اليت يريدها يف  اجليش املواصفات 
بناء  للرئاسة.  املرشح  شخصية 
جديدة  بالئحة  التقدم  ذلك، مت  على 
الوزيرين  حنني  جانب  إىل  تضّمنت 
السابقني زياد بارود وجهاد أزعور. 
تبّدى  املشاورات،  من  جوالت  وبعد 
للوسيط أن باسيل ال يدعم بقاء حنني 
يف الالئحة كونه ميثل سياسيًا تيارًا 
اهلل،  حزب  مع  حقيقي  صدام  على 
فرّدت القوات برفض بارود باعتباره 
التيار،  إىل  وأقرب  هلا  »معارضًا 
كما أن جتربته الوزارية ال تدل على 
قدرته على حتمل املسؤولية يف حال 
ذلك  أّدى  الكبرية«.  االستحقاقات 
حيظى  الذي  أزعور  حظوظ  رفع  إىل 
البطريركية  بدعم  نفسه  الوقت  يف 
الدميوقراطي  اللقاء  وكتلة  املارونية 
وأوضح  جنبالط.  تيمور  برئاسة 
»النقاش  أن  باملفاوضات  املعنيون 
فيما  فقط،  باألمساء  اآلن  حمصور 
حمور  الرئيس  عمل  برنامج  سيكون 
بني  االجتماعات  من  الثانية  املرحلة 
يتم  الذي  واملرشح  القوى  هذه 

االتفاق عليه«.

النائب  أعلن  الفت،  موقف  ويف 
لقاء  يف  حنكش  الياس  الكتائيب 
وشيكًا  بات  االتفاق  »أن  تلفزيوني 
مع القوات والتيار على اسم وازن«، 
وأن »االسم الذي سنختاره جيب أال 
إىل  ويدفعه  اآلخر  الفريق  يستفّز 
تعطيل االنتخابات«، معتربًا أن »خيار 
قائمًا«.  يزال  ال  النصاب  تعطيل 
وأشار إىل أن »مسألة الثقة بالنائب 
جربان باسيل خلوض معركة يف وجه 

حزب اهلل مرتبطة باأليام املقبلة«.
وقالت مصادر كتائبية إن »املشكلة 
هذه  خنوض  بل  فرجنية،  مع  ليست 
الذي  اهلل  حزب  نهج  ضد  املعركة 
على  يريد  ما  فرض  قاعدة  كّرس 
أساس  فإن  وبالتالي  اللبنانيني، 
الكتائب  حزب  إىل  بالنسبة  املعركة 
هو إسقاط هذا النهج«، مع التأكيد 
»أننا ال نريد أيضًا أن نفرض مرشحنا 
على أحد، ال على حزب اهلل وال على 
رئيس  إىل  الذهاب  بل  غريه،  أحد 
حيمل  املكونات  مجيع  بني  توافقي 

برناجمًا إصالحيًا«.
إشارة  اللبنانية  القوات  وأعطت 
أولية من خالل تغريدة لرئيس جهاز 
إن  فيها  قال  جبور،  شارل  اإلعالم 
الوطين  التيار  مع  التفاوض  مسار 
احلّر ليس مكتماًل، وسأل: »هل جيرؤ 
النائب باسيل على التقاطع املباشر 
مع املعارضة على مرّشح رئاسي من 
غرار  على  حليفه  إىل  العودة  دون 
املعارضة  مع  املباشر  غري  تقاطعه 
على إسقاط مرّشح حليفه؟«. وقالت 
بالنسبة  »باسيل  إن  قواتية  مصادر 
ملعراب ال يزال يف احلقل الرمادي. 
إسقاط  على  تقاطعنا  أننا  صحيح 
فرجنية، لكننا لسنا متأكدين بعد من 
أنه سيلتزم برتشيح اسم ال يقبل به 
اخلطوة  انتظار  وحنن يف  اهلل.  حزب 

املقبلة اليت سيقوم بها«.

 فريق فرنجية »متفائل«... ومناورة قطر 
لرتشيح قائد الجيش مستمرة

يف غضون ذلك، مل يتم بعد حتديد 
اللقاء  االجتماع املقبل ألطراف  موعد 
السعودية  طلبت  بعدما  اخلماسي. 
يف  مقررًا  كان  الذي  اللقاء  إرجاء 
التاسع من اجلاري إىل ما بعد انعقاد 
القمة العربية اليت تستضيفها يف 19 

منه. 
عالقة  ال  التأجيل  أن  مطلعون  وأّكد 
موحد  موقف  إىل  التوصل  بعدم  له 
بانشغال  وإمنا  الرئاسي،  امللف  من 
وتأمني  القمة  برتتيبات  الرياض 
حضور الرئيس السوري بشار األسد 
القمة  نتائج  أن  إىل  ولفتت  هلا. 
امللف  على  تأثريها  هلا  يكون  قد 

اللبناني.
وجود  ملسوا  القطريني  أن  ورغم 
قوى  ترشيح  أمام  حقيقية  عقبات 
أن  إال  اجليش،  لقائد  املعارضة 
مل  السياق  هذا  الدوحة يف  مساعي 
إذ تراهن على أن توافق  تنته بعد. 
املعارضني لفرجنية على اسم مرشح، 
وتعّذر حصول أي من املرشحني على 
سيجعل  املطلوبة،   65 الـ  األصوات 
األمر حمل نقاش يف اللقاء اخلماسي، 
القطريون  يطرح  أن  عندها  وميكن 
إىل  والذهاب  املرشحني  »شطب« 
اجليش  قائد  هو  يكون  ثالث  خيار 

نفسه.

التيار والقوات والكتائب:

نقرتب من اتفاق على أزعور

األخبار
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إسـرتاليات

لعام  السكاني  اإلحصاء  أظهر 
 200 كل  من  واحدا  أن   2021
ألف   122 أن  أي  أسرتالي، 
مأوى  لديهم  يكن  مل  شخص 
الزيادة  وهذه  اإلحصاء،  عشية 
باملئة   2 فاصل   5 بنسبة  هي 
عن عام 2016. وبعد أن تراجعت 
جائحة  خالل  التشرد  مشكلة 
احلكومات  تأمني  بسبب  كورونا 
للمشردين،  مؤقتة  ملساكن 
من  لتظهر  املشكلة  هذه  عادت 
احلكومة  أعلنت  واليوم  جديد. 
إضايف  متويل  عن  الفدرالية 
العالقات  أواصر  لتمتني  يهدف 
والشباب  االهل  بني  االسرية 
سبب  هو  االسري  التفكك  ألن 
أساسي لتشرد الشباب، حبسب 
جولي  التشرد  لوزيرة  تصريح 

كولنز.
عن  الفدرالية  احلكومة  أعلنت 
مليون   90 بقيمة  إضايف  متويل 
كسر  إىل  يهدف  لربنامج  دوالر 
هذا  ويتزامن  التشرد.  دائرة 
بيانات  عن  احلديث  مع  التمويل 
اليت مت مجعها  الرمسية  التشرد 
واليت  سكاني  تعداد  آخر  خالل 
التشرد  مشكلة  حجم  توضح 
التمويل  سيقدم  أسرتاليا.  يف 
ب  يعرف  وطين  برنامج  إىل 
ثالث  مدار  على   Reconnect
سنوات، ملساعدة الشباب الذين 

ملكية  األسرتاليون  اعترب  لطاملا 
الكبري،  احللم  مبثابة  املنازل 
منزل  امتالك  مع صعوبة  ولكن 
يكون  رمبا  للكثريين،  بالنسبة 
هو  األجل  طويل  اإلجيار  عقد 

اهلدف اجلديد. 
ختيلوا استئجار شقة حيث لديكم 
سنوات  ثالث  ملدة  إجيار  عقد 
مرتفعة  رسوم  يتم حتصيل  وال 

منكم.
تبدو  اإلجيار،  أزمة  خضم  يف 
مصمم  سكين  مبنى  بناء  فكرة 
ويوفر  للمستأجرين  بالكامل 
عقود إجيار طويلة مثالية تقريًبا. 
مشاريع  تقدمه  ما  هذا  ولكن 

»البناء لإلجيار«.
املشروعات  تلك  أحد  تصل  قد 
خالل  منكم  قريب  حي  إىل 

السنوات القليلة القادمة.
ترحب الحكومة بمشاريع البناء 

لإليجار
منزل  امتالك  لصعوبة  نظًرا 
بالنسبة للكثريين مع بدء أسعار 
العقارات يف االرتفاع مرة أخرى، 
أصبح اإلجيار طويل األجل خيارا 

جيدا للكثريين.
حتى  الفيدرالية  احلكومة  جتنبت 
لتجميد  اخلضر  دعوات  اآلن 
أنها  من  الرغم  على  اإلجيارات، 
املساعدة  ستزيد  إنها  قالت 
اإلجيارية ألكثر من مليون شخص 
من خالل دعم الكومنولث. ولكن 
ماذا عن الذين يبحثون عن إجيار 

طويل األمد؟
خالل خطاب امليزانية الذي ألقاه 
وزير  أشار  املاضي،  األسبوع 
اخلزانة جيم تشاملرز بإجياز إىل 
للمستثمرين  الضرييب  اإلعفاء 
البناء  مشاريع  يف  األجانب 
معاجلة  يف  للمساعدة  لإلجيار 

مشكلة السكن.
الضرييب،  لإلعفاء  للتأهل 
ستحتاج املشاريع إىل 50 شقة 
إجيار  عقود  وتقديم  األقل  على 
ملدة ثالث سنوات. تشري أوراق 
امليزانية إىل أن التشاور مل يتم 
قد  اليت  الشقق  عدد  حول  بعد 
حتتاج إىل ختصيصها كإجيارات 

للتأهل لإلعفاء الضرييب.
ملاذا يتم البناء لإليجار؟

أجل  من  البناء  أن  حني  يف 
وكأنه  يبدو  قد   )BTR( اإلجيار 
أسرتاليا،  إىل  جديدة  إضافة 
من  القليل  هناك  كان  أنه  إال 
مدى  على  للفكرة  احلماس 
ألن  املاضية  القليلة  السنوات 
الواليات قدمت  بعض حكومات 

حوافزها اخلاصة.
يشري تقرير بتكليف من جملس 
أن  إىل  األسرتالي  العقارات 
اإلنشاء  قيد  مشروًعا   72 هناك 
لإلجيار يف مجيع أحناء أسرتاليا، 
ويوجد 11 مشروًعا قيد التشغيل 

بالفعل، ومن املتوقع طرح أكثر 
من 5000 شقة BTR يف السوق 

حبلول نهاية العام.
التنفيذي الحتاد  الرئيس  يقول 
ساوث  نيو  يف  املستأجرين 
روس،  باترسون  ليو  ويلز، 
اإلجيار حيمل  أجل  البناء من  إن 
الكثري من الوعود، »ولكن حتى 
القيام  مت  اليت  املشاريع  اآلن، 
بهذا  بالضرورة  تفي  ال  بها 

الوعد«.
عقود  نرى  ال  »حنن  ويقول: 
إجيار أطول، واإلجيارات مرتفعة 

بشكل عام«.
يف  اإلجيارات  أزمة  تظهر  ال 
أسرتاليا أي عالمات على الرتاجع 
اإلجيارات  خمزون  استقر  حيث 
شغور  معدل  عند  البالد  يف 
وفًقا  املائة  يف   1.42 بنسبة 
 .PopTrack ألحدث البيانات من
وتقول إن أسعار اإلجيار ارتفعت 
بنسبة 8.7 يف املائة خالل العام 

املاضي.

ما هو البناء لإليجار؟
إنشاء  لإلجيار  بالبناء  ُيقصد 
خمصصة  سكنية  جممعات 

هل سيساعد ذلك يف حل أزمة اإلسكان؟
جممعات سكنية خمصصة للمستأجرين

 2023 أيـــار   20 Saturday 20 May 2023الـسبت 

بشكل  وتوفر  للمستأجرين، 
من  أطول  إجيار  عقود  مثالي 
هو شائع.  كما  12 شهرا  أو   6
يدفع  أن  أيضا  احملتمل  من 
تدير  اليت  للشركة  املستأجرون 
البناء، بداًل من وكيل العقارات 

أو املالك.
يقول اخلرباء إن عدم االستقرار 
واضح  سليب  تأثري  له  السكين 
للمستأجر،  العقلية  الصحة  على 
ولكن مبجرد أن يعيش يف نفس 
العقار ملدة ست سنوات، تكون 
املتوسط  يف  العقلية  صحته 

مماثلة ألصحاب املنازل.
يعتقد السيد باترسون روس أن 
ست سنوات جيب أن تكون احلد 
األدنى لعقد إجيار طويل األجل 
العقلية  الصحة  نتائج  لضمان 

اإلجيابية.
تستأجر  لن  املباني  تلك  ولكن 
لألبد حيث تنص وثيقة ميزانية 
احلكومة على أنه »جيب االحتفاظ 
واحدة  ملكية  حتت  باملساكن 
ملدة 10 سنوات على األقل قبل 

أن يتم بيعها«.
هذا يعين أن املساكن ميكن أن 

تباع فيما بعد.

حذر زعيم املعارضة بيرت داتون 
املخطط  »غري  اهلجرة  أن  من 
هلا« ستؤدي إىل تفاقم أزمات 

اإلسكان وتكلفة املعيشة
أمحد  واللجوء  اهلجرة  خبري  ذكر 
املهاجرين  أن  الشمري  راضي 
لن يتسببوا مبشكلة اإلسكان الن 
مشكلة اإلسكان وغالء املعيشة 
يف  املهاجرين  بسبب  ليست 

أسرتاليا
حذر زعيم املعارضة بيرت داتون 
املخطط  »غري  اهلجرة  أن  من 
هلا« ستؤدي إىل تفاقم أزمات 
املعيشة.  وتكلفة  اإلسكان 
متهمًا احلكومة الفيدرالية بإخفاء 
اخلاصة  سياستها  تفاصيل 

بنظام اهلجرة.
وقال السيد داتون إن »سياسة 
 big Australia« »أسرتاليا الكربى
احلكومة  تتبعها  اليت   »policy
الفيدرالية ستجعل أزمة تكاليف 
املعيشة والتضخم أسوأ. ووصف 
داتون اهلجرة يف أسرتاليا بأنها 
اليت  الثابتة«  »الركائز  إحدى 

يقوم عليها جناح أسرتاليا.
مدخول  أكرب  أن  من  حذر  لكنه 
»بطريقة  يتم  األمة  تاريخ  يف 
خطة  هلا«. وحبسب  غري خمطط 
أنتوني  الوزراء  رئيس  حكومة 
استقبال  سيتم  فانه  ألبانيزي 
خالل  مهاجر  ونصف  مليون 

السنوات اخلمس املقبلة.
وقال زعيم املعارضة بيرت داتون 
عنها  يعلن  مل  اخلطة  »هذه  إن 
ألبانيزي قبل االنتخابات األخرية. 
وان  احلجم«  بهذا  أرقاًما  نر  مل 
، خاصة  التخطيط  إىل  االفتقار 
يف فرتة أزمة اإلسكان، هو ما 

يثري القلق بشكل خاص«.
للصحفيني  داتون  وأضاف 
جيدون  ال  أسرتاليون  »لدينا 
سكًنا مستأجرا، أسرتاليا تشهد 
ازدحام يف الطرق خالل الذهاب 
إىل العمل أو اصطحاب األطفال 
جلب  أردنا  إذا  املدارس.  إىل 

زعيم املعارضة بيرت داتون حيذر من 
»هجرة غري خمطط هلا«

أشخاص أكثر من إمجالي سكان 
أدياليد ، جيب أن يكون هناك 

بعض التخطيط.«
بعض  تطالب  وباملقابل، 
التجارية  واملصاحل  املؤسسات 
جبلب مهاجرين من اخلارج لسد 
األيدي  يف  احلاصل  النقص 

اجملاالت،  خمتلف  يف  العاملة 
املهاجرين  البعض  يتهم  فيما 
السكان  وظائف  يأخذون  بانهم 
املثال  سبيل  فعلى  احملليني. 
شهدت مدينة ملبورن خالل عطلة 
نهاية األسبوع تظاهرت مناهضة 

للهجرة خارج برملان الوالية.

مت إلغاء زيارة الرئيس األمريكي 
إىل  هلا  املخطط  بايدن  جو 

أسرتاليا األسبوع املقبل.
وكان من املقرر أن جيتمع قادة 
املتحدة  والواليات  أسرتاليا 
واليابان واهلند يف سيدني يف 

24 أيار  حلضور اجتماع رباعي.
أن  أيضا  املقرر  من  كان  كما 
الربملان  بايدن  السيد  خياطب 
اليوم  كانربا يف  الفيدرالي يف 

السابق.
أنتوني  الوزراء  رئيس  قال 
من  مكاملة  تلقى  إنه  ألبانيزي 
مبكر  وقت  يف  بايدن  السيد 
ان  كاشفا  األربعاء،  صباح  من 
وسيضطر  »اعتذر   « الرئيس 
الزيارة  هذه  تأجيل  إىل  اآلن 
املستمرة  الصعوبات  بسبب 
اليت يواجهها يف مفاوضاته مع 
الكونغرس األمريكي حول سقف 

ديون احلكومة األمريكية«.
هذه  تدخل  أن  املقرر  »من 
احلرجة  مرحلتها  املفاوضات 
األخري  األسبوع  خالل  واخلتامية 

من شهر أيار.
وأضاف يقول »لألسف، يتعارض 
إىل  الرئيس  زيارات  مع  هذا 
سيدني وكانبريا - مبا يف ذلك 
القمة الرباعية املقرر عقدها يف 

24 أيار«.
وهذه أول زيارة لرئيس أمريكي 
من  يقرب  ما  منذ  أسرتاليا  إىل 

عقد من الزمان فيما لو متت.
إن  ألبانيزي  السيد  وقال 
إعادة  على  اتفقا  الزعيمني 
أسرتاليا يف  إىل  زيارته  جدولة 

أقرب وقت ممكن.
ويف وقت سابق، أكد املتحدث 
يف  القومي  األمن  وزارة  باسم 
كريبي  جون  األبيض  البيت 
اليابان  إىل  سيتوجه  بايدن  أن 
نهاية  يف   G7 قمة  حلضور 

األسبوع.
بايدن  السيد  أن  إىل  وأشار 
سيلتقي بقادة اجملموعة الرباعية 
ألبانيزي  السيد  ذلك  مبا يف   -
الياباني فوميو  الوزراء  ورئيس 
كيشيدا ورئيس الوزراء اهلندي 
نارندرا مودي - يف قمة جمموعة 
السبع اليت تستمر ثالثة أيام يف 

هريوشيما.
قال السيد ألبانيزي إن احلكومة 
جتري اآلن مناقشات مع طوكيو 
ودهلي حول سفر رئيس الوزراء 
كيشيدا ورئيس الوزراء مودي.
من  االنتهاء  »مبجرد  وأضاف: 
هذه املناقشات، سنقوم بإعالن 

آخر عن سفرهم«.
إىل  أتطلع  ذلك،  غضون  »يف 
رئيسي  من  كل  مع  االجتماع 
قمة  يف  والرئيس  الوزراء 
هريوشيما  يف  السبع  جمموعة 
)اليوم  احلالي  أيار    21-20 يف 

وغدا(«.

جو بايدن يلغي زيارته املرتقبة 
ألسرتاليا 

يعانون من التشرد أو الذين هم 
على حافة التشرد.

ميكن  الربنامج،  هذا  خالل  من 
أعمارهم  ترتاوح  الذين  للشباب 
بني 12 و 18 عاًما احلصول على 
واالخنراط  االجتماعية،  املشورة 
يف عمل مع جمموعات، واحلصول 
الوساطة  خدمات  على  أيضا 
العقلية  الصحة  وخدمات 
مع  الروابط  لتعزيز  املتخصصة 

أسرهم وجمتمعهم.
التشرد  شؤون  وزيرة  وقالت 
جولي كولنز إن » انهيار العالقات 
رئيسي  سبب  هو  األسرية 
أن  وأكدت  الشباب«،  لتشرد 
يف  »سيساعد  التمويل  هذا 
مكافحة تشرد الشباب ، وأملت 
الشباب  آالف  يستفيد  بأن 
تعزيز  على  العمل  من  وأسرهم 
الروابط األسرية واملشاركة يف 
وتعزيز   ، والتوظيف  التعليم 
الروابط اجملتمعية من خالل هذا 

التمويل«.
هذا  أن  كولنز  الوزيرة  وأكدت 
عن  أثبت  االجتماعي  الربنامج 
يف  مبا   ، إجيابية  نتائج  حتقيق 
ذلك زيادة معدالت احلضور يف 

املدارس.
 SBS Arabic24 مع  حديث  ويف 
قال الدكتور مايكل خري اهلل وهو 
 Salvation منظمة  يف  مسؤول 

التشرد  أزمة  إن  اخلريية   Army
حباجة حلل شامل ومبلغ 90 مليون 

دوالر ليس كافيا لذلك.
وغالء  اإلجيار  كلفة  ارتفاع  »مع 
الفائدة  نسبة  وارتفاع  املنازل 
ويقول  كوفيد.  جائحة  بعد 
املختصون إذا أردنا إيواء اجلميع 
إىل  حيتاج  اإلسكان  نظام  فإن 
أن  املفروض  شامل.  إصالح 
التشرد  اسباب  إىل  ينظروا 

وجيدوا له احلل اجلذري«.
أن  إىل  أشارت  األرقام  وكانت 
وارتفعت  عادت  التشرد  نسبة 
دعم  احلكومات  وقف  بعد 
جائحة  نهاية  مع  املشردين 
كوفيد، وأن مشكلة التشرد متتد 

اآلن إىل خارج املدن الكربى.
التشرد  مرصد  كشف  وقد 
األسرتالي لعام 2022 أن السبب 
أسرتاليا  يف  للتشرد  األساسي 
تقرير  السكن. وأشار  هو كلفة 
العدد  متوسط  أن  إىل  للمرصد 
الذين  لألشخاص  الشهري 
التشرد  خدمات  يستخدمون 
السنوات  بنسبة ٪8 يف  ارتفع 
هذا   .22-2021 عام  حتى  األربع 
هو ضعف معدل النمو السكاني 

خالل تلك الفرتة.
هو  و«كما  أنه  املرصد  وذكر 
فقد  أخرى،  بلدان  يف  احلال 
الطارئة  اإلقامة  برامج  حققت 

COVID-19 لعام 2020 اخنفاًضا 
مفاجًئا يف عدد األشخاص الذين 
يبتون ليلتهم يف العراء يف مدن 
مثل سيدني وملبورن وبريزبن. 
لكن هذه املكاسب الرائعة كانت 

مؤقتة فقط«.
موقعه  على  املرصد  وأضاف 
حتليل  أول  »يف  االلكرتوني 
خالل  امتد  للتشرد  رئيسي 
أن  تبني   COVID أزمة  سنوات 
ترتفع  كانت  املشردين  أعداد 
مبعدالت  البالد  أجزاء  بعض  يف 
أعلى بكثري من االجتاه الوطين. 
كانت املشكلة تنمو بسرعة خاصة 
يف املناطق البعيدة عن املدن. 
السريع  االرتفاع  مع  هذا  تزامن 
وخاصة  املساكن،  أسعار  يف 
اإلجيارات يف املناطق اإلقليمية 
اليت سببها الوباء، بفعل اختيار 
كثري من الناس االنتقال للعيش 

يف تلك املناطق«.
اإلحصاء  مكتب  حبسب  األرقام 

األسرتالي
ملكتب  اجلديدة  األرقام  تظهر 
ما  أن  األسرتالي  اإلحصاءات 
قد  شخص   123000 من  يقرب 
التعداد  ليلة  التشرد  من  عانوا 
الرقم  هذا  تضخم  وقد   .2021
بنحو 6000 منذ إحصاء عام 2016 
، وهو ما ميثل ارتفاًعا بنسبة 5.2 

يف املائة.

يشكلون  الرجال  أن  حني  يف 
يعانون  الذين  من  األكرب  اجلزء 
اإلناث  عدد  فإن   ، التشرد  من 
الالئي يعانني من التشرد ارتفع 
بنسبة 10.1 يف املائة على مدى 
بزيادة  السنوات اخلمس مقارنة 

1.6 يف تشرد الذكور.
األشخاص  ربع  من  يقرب  ما 
الذين يعانون من التشرد ترتاوح 

أعمارهم بني 12 و 24 عاًما.
حلل  العمل  من  ملزيد  دعوات 
مع  أسرتاليا  يف  اإلسكان  أزمة 

ارتفاع نسبة التشرد
قال املتحدث باسم حزب اخلضر 
ماكس  التشرد،  قضايا  عن 
تشاندلر ماثر، إن أرقام التشرد 
دعوة  مبثابة  تكون  أن  جيب 

لالستيقاظ للحكومة الفيدرالية.
األربعاء  يوم  للصحفيني  وقال 
»أسرتاليا واحدة من أغنى دول 
العامل ، وينبغي أن يكون عاًرا 
أنها  احلكومة  هذه  على  وطنًيا 
من  واحدة  انفجار  على  تشرف 
أسوأ أزمات اإلسكان يف تارخينا 

الوطين«.
الفيدرالية  احلكومة  إن  وقال 
كانت تتعامل مع أزمة اإلسكان 
على أنها فكرة متأخرة وال تنفق 
على  يكفي  مبا  مكان  أي  يف 
وبأسعار  االجتماعي  اإلسكان 

معقولة.

»أسرتاليا واحدة من أغنى دول العامل لكن التشرد فيها آخذ باالرتفاع«: احلكومة ختصص 90 مليونا ملنع تشرد الشبيبة
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 »حتويشة« شقري يف »كلّنا لبريوت«:
 200 ألف دوالر مقابل تزّعم 

»املستقبليني«!
السابق حمّمد  الوزير  يطلق  انتظار،  بعد طول 
البريوتّية«:  »طبخته  )اليوم(،  السبت  شقري، 
من  »حتويشة«  مع  لبريوت«،  »كّلنا  جتّمع 
الشخصيات اليت عمل بعضها يف صفوف تيار 
غالبيتها  شخص،   300 من  أكثر  املستقبل. 
من الشخصيات البريوتية، سيلتقون يف عقر 
)البيال   sea sideالـ يف  السابق  الوزير  دار 
تركة  وراثة  إىل  يطمح  جتمع  إلطالق  سابقًا(، 
التيار األزرق، وإىل إدخال شقري نادي رؤساء 
 200 تتعّدى  ال  مساعدات  مبوازنة  احلكومات، 

ألف دوالر
حممد  السابق  الوزير  بدأ  عام،  من  أكثر  منذ 
شقري العمل على واحد من أحالمه الكبرية اليت 
صار حتقيقها ممكنًا بعدما ترك الرئيس سعد 
شباط  يف  فارغة.  السنّية  الساحة  احلريري 
صاحب  يقّص  أن  مفرتضًا  كان  املاضي، 
»كّلنا  جتّمع  إطالق  شريط  »باتشي«  حمالت 
بطاقات  التفاصيل وطبع  أجنز كّل  لبريوت«. 
الدعوة، قبل أن يستجيب لنصائح باإلرجاء ألن 
وجود الرئيس سعد احلريري يف بريوت إلحياء 
ألغى  األضواء.  منه  سيخطف  والده  ذكرى 
املوعد، وكّرس األشهر املاضية، منذ شباط، 
بريوتّية  وجوه  مع  واجتماعاته  لقاءاته  لتفعيل 
بارزة »تفّتح« تيار املستقبل على يديها بعد 
احلريري، وعملت كتفًا  الرئيس رفيق  اغتيال 

على كتف احلريري االبن الستنهاض األرض.
بقي شقري »يدفش« املوعد يف انتظار حلظة 
ساحنة و »لفتة« سعودية، خصوصًا بعد ما ُنقل 
إليه أن هناك تشجيعًا سعوديًا عّب عنه السفري 
وليد البخاري، قبل أن تصله نصائٍح بالرتّيث من 
البخاري نفسه. فهو، كغريه، ُيعّول كثريًا على 
اململكة له، و«stand by« ميتلك خبة سياسية 
وباعًا يف العمل االقتصادي وصارت له حيثّية 
إىل  التطرق  ما جرى  إذا   - يؤّهله  ما  شعبّية، 
العهد اجلديد  األمساء املرشحة لرئاسة حكومة 
على  مثابر  لذلك،  »النادي«. وهو،  لدخول   -
مصر  خصوصًا  عربّية،  سفارات  مع  التواصل 
واإلمارات العربّية املتحدة، ويبقي على تواصل 
مع السفارة السعودية عب عالقة وثيقة تربطه 
ولألخري  الصاحل.  مروان  باألعمال  القائم  مع 
تأثري على شخصّيات سياسّية ودينّية لالنضواء 
يف التجّمع، علمًا أن متابعني يؤكدون أّن األمر 
نابع من اجتهادات املسؤولني السعوديني يف 
لبنان، ال من توجيهاٍت آتية من الرياض اليت 

تكّرر أن »ال وكيل سياسيًا يف لبنان«.

من هم أعضاء »التجمّع«؟
السبت )اليوم(، يفرتض أن ُتعلن أمساء أعضاء 
»كلنا لبريوت« الذي سيكون الرئيس السابق 
حمّمد  البريوتّية«  العائالت  مجعيات  »احتاد  لـ 
خالد سنو نائب رئيسه، واألمني العام الحتاد 
أمينه  فتوح  حسن  وسام  العربية  املصارف 
رىل  السابقة  النائبة  من:  كاًل  ويضّم  العام، 
عيتاني،  مجال  بريوت  بلدية  رئيس  الطبش، 
عضو اجمللس البلدي عبداهلل درويش، الشيخ 
يف  املستقبل  تيار  منّسق  عرميط،  خلدون 
السابق  العام  األمني  سوبرة،  سامر  بريوت 
محيدي  الدين  سعد  العام  العمالي  لالحتاد 
صقر، قائد شرطة بريوت السابق العميد نبيل 
مرعي ونقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة.

الذين  األزرق«  »التّيار  كوادر  من  عدد  وإىل 
مّمن  آخرين  الرجل  »عّلق«  بشقري،  التحقوا 
االنتخابات  يف  خمتلفة  لوائح  على  ترّشحوا 
النيابية األخرية كاحملامني زينة املصري )على 
الئحة الرئيس فؤاد السنيورة(، مروان سالم 
الدين  بدر(، وسعد  نبيل  النائب  الئحة  )على 

لينا فخر الدين

اخلطيب )على الئحة احلزب التقدمي االشرتاكي 
والقوات اللبنانية يف الشوف(.

ورغم جتاوب بريوتي »جيد« مع إعالن التجّمع، 
إال أن البعض مل خيف انزعاجه من وجود الوزير 
بني  الغربي،  البقاع  من  رحال،  حمّمد  السابق 
املؤسسني لتجّمع بريوتي، خصوصًا أّن جتربة 
األخري يف وزارة البيئة »مل تكن موّفقة ويشوبها 
املقابل،  يف  االستفهام«.  عالمات  من  كثري 
يلفت مقّربون من شقري إىل أّن األخري يسعى 
إىل أن يكون التجّمع »عابرًا للمناطق«، بدليل 
أكثر من شخصّية سياسّية ودينّية من  وجود 
الدين  وسعد  )عّكار(  كعرميط  متعّددة  مناطق 
اخلطيب )إقليم اخلروب( وعدد من الشخصيات 

اأُلخرى.

    تختلف ردود الفعل داخل »املستقبل« بني 
مرحـّب كأحمد الحريري و »منّقر« كأحمد هاشميـّة

معلوم أن رجل األعمال البريوتي ال ميلك الكثري 
يكفي  ما  ميلك  لكنه  السياسّية،  األفكار  من 
لـ«يرشرش« مساعدات على »البيارتة«، رغم 
أنه »شّد األحزمة« أخريًا ما أدى إىل تقليص 
 200( لرية  مليار   20 إىل  املساعدات  موازنة 
ألف دوالر(، موّزعة على »بونات« أدوية من 
ومساعدات  سوبرة،  سامر  ميلكها  صيدلّية 
مومسّية بقيمة 50 دوالرًا، ومساعدات مدرسّية 
الثالثة ماليني لرية، فيما  تتعّدى  وجامعّية ال 
جنح يف حصد بعض األموال من محلة تّبعات 
مساعداٍت  أنفقها  اخلارج  يف  أصدقائه  من 
أنه انتقى  أبناء العاصمة. علمًا  اجتماعّية على 
مالصقًا   »sea side« يف  مميزًا  موقعًا  للتجمع 
بـ«فرٍش«  وأّثثه  نفسه،  املبنى  يف  ملكاتبه 

فاخر كّلف عشرات آالف الدوالرات.

»املستقبل« مع وضد؟
أصداء إطالق »التجّمع« داخل تيار املستقبل، 
كاألمني  مرّحب  بني  وآخر،  جناح  بني  ختتلف 
و«منّقر«  احلريري،  أمحد  للتيار  العام 
االجتماعّية«  للتنمية  »بريوت  مجعّية  كرئيس 
يؤكدان  كالهما  أن  علمًا  هامشية،  أمحد 
رئيس  توجيهات  على  بناء  يتصّرفان  أّنهما 
ُتشري  احلقيقية  الرواية  فيما  »املستقبليني«! 
إىل أّن »التيار األزرق« مل يهضم عمليًا خذالن 
شقري له عندما دعم الئحة السنيورة يف بريوت 
اعتماده يف  أوراق  الطاولة، ولرميه  من حتت 
حضن السفارة السعودّية، وألّن املستقبليني 
متيقنون من أّن كل ما يقوم به رئيس غرفة 
على  »التكويش«  لـ  هو  والصناعة  التجارة 
يبر  ما  مطلعني،  برأي  وهذا،  احلريري.  إرث 
التناقض بني »األمحدين« ويشي بعدم رضى 
الرئيس احلريري على التجّمع، وإال لكان هناك 
قرار موّحد مبساندته، أما الرتحيب العلين فهو 
جرت  ما  إذا  الحقًا  »احلريريني«  اتهام  لعدم 

»فركشة« التجّمع.
يف املقابل، يصر وزير االتصاالت السابق على 
احلريري  من  مباشر  بدعٍم  حظي  بأّنه  التعميم 
خالل زيارته إىل أبو ظيب السنة املاضية، ويف 
زيارٍة ثانية للطبش إىل بيت الوسط يف شباط 
مع  عملها  رأيه يف  احلريري  لسؤال  املاضي، 
القاعدة  على  اإلبقاء  هدفها  أّن  مّبرًة  شقري، 
عودته،  إىل حني  العاصمة  »املستقبلّية« يف 
فرّد عليها رئيس »املستقبل« باإلجياب. غري 
أن مقربني من احلريري يؤكدون أن لقاءه مع 
وهي  طوياًل،  يكن  مل  السابقة  بريوت  نائبة 
طرحت عليه فكرة »مساعدة الناس« فوافق، 
لـ«جتّمع شقري«، من  دعمًا  لكن هذا ال يعين 

دون أن يكون مناهضًا له بالضرورة.

ترشيح قائد اجليش ثابت مقابل 
مرشَحي املعـارضة واملواالة

ال يزال اسم قائد 
العماد  اجليش 
ضمن  عون  جوزف 
اللقاء  معادلة 
اخلماسي. مل خيرج 
الئحة  من  مرة 
األوفر  املرشحني 
أن  ولو  حظًا، 
اللبناني  املشهد 
يكاد  الداخلي 
مرشح  على  يرسو 
مقابل  للمعارضة 

مرشح للمواالة.
تراجعت قلياًل موجة 
الضغط اليت سادت 
يف األيام األخرية، 
تساؤالت  ورمست 
بالذهاب  وتوقعات 
جلسة  اىل  سريعًا 
رئيس  انتخاب 

هـيام القـصيفي

ولن يتمكن الثنائي من حتقيق مكسب منه. أما 
التخلي عن فرجنية مقابل ختّلي املعارضة عن 
مرشحها، بتعّذر حصول كليهما على 65 صوتًا، 
فسيعين أن املقايضة ستكون وفق أمثان تدفع 
داخليًا وخارجيًا. وهذا كله ليس مرهونًا بوقت 

قريب.

 الحراك القطري هو األقرب اىل نظرة واشنطن اىل 
لبنان واملنطقة

اليت  باريس  فإن  كذلك  املعطيات،  وحبسب 
جيدًا  تعلم  وهي  الرئاسيات  خط  على  دخلت 
موقف الدول األربع، باتت أقرب اىل التعامل 
للحياة،  قابلة  تعد  مل  أنها  على  مبادرتها  مع 
وإن مل تعلن فشلها، وأن هناك تدرجًا للمرحلة 
أن  كما  بروية.  معه  التعامل  يفرتض  املقبلة 
إدارتها املستجدة للملف الرئاسي بعد ارتفاع 
االنتقادات اللبنانية، يدفعها أكثر إىل التعامل 
مع شركائها على اخلطوط العريضة للمستقبل. 
ال  اخلمس  الدول  فإن  املعطيات،  وحبسب 
الشاملة  التسوية  مواصفات  عن  تبحث  تزال 
رئيسًا وحكومة ووزراء. وهي، يف إطار حبثها 
املقفلة  الدائرة  من  لبنان  خروج  ضرورة  عن 
كانوا  ووزاريًا،  وحكوميًا  رئاسيًا  ملرشحني، 
ما  إىل  الوضع  إيصال  أسهموا يف  مّمن  جزءًا 
هلذه  األفضل  الصيغة  عن  تفتش  عليه،  هو 
التسوية الشاملة. لكنها تصطدم مبا اصطدمت 
نتائج  وهي  لبنان،  يف  املستقلة  القوى  به 
النيابية اليت أعادت تعويم الطبقة  االنتخابات 
السياسية نفسها اليت يفرتض أن اللبنانيني 
يعين  ما  تشرين،   17 يف  ضدها  تظاهروا 
تضييق مساحة اخليارات اليت كان يفرتض أن 
تساهم يف تقديم تسوية جديدة مغايرة للنمط 

السائد. 
حول  موّسع  نقاش  مدعاة  يشكل  األمر  وهذا 
نطاق  من  خترج  اىل صيغة  التوصل  إمكانات 
املتوقع من الذين سيتسّلمون احلكم يف املرحلة 
املقبلة. واملفارقة اليت يتوقف عندها املّطلعون 
على النقاشات اخلماسية، أنها تتحدث بوضوح 
وحيثياته  اللبناني  للوضع  املقبلة  املرحلة  عن 
السياسية واالقتصادية من خالل إطار سياسي 
واسع، على عكس القوى اللبنانية اليت تغرق 
يف تفاصيل يومية، من دون البحث عن آفاق 
ملستقبل األزمة وطرح حلول شاملة هلا بأبعد 
من انتخابات الرئاسة. هذا كله من شأنه أن 
يرخي بظالله على اندفاعة استجّدت يف األيام 
بأن  أوحت  اليت  الضغوط  وطأة  األخرية حتت 
االنتخاب بات قاب قوسني وأن الـ 65 صوتًا 

لفرجنية أصبحت يف جيب الثنائي.

لتسريع  أعطيت  اليت  املواعيد  اجلمهورية. 
بالقمة  ربطًا  جديد،  رئيس  انتخاب  وترية 
أو  أرجئ،  الذي  اخلماسي  باللقاء  أو  العربية 
بتطورات الـ«سني - سني« بنسخة عام 2023، 
العملية حبسب ما  أنها غري قابلة للرتمجة  بدا 
أشارت إليه بعض اإلحياءات، سواء من ثنائي 
أمل وحزب اهلل وتيار املردة أو من نواب التقوا 

السفري السعودي وليد البخاري.
منذ  مستمرة  حمادثات  على  مّطلعون  ويقول 
أسابيع بني أعضاء اللقاء اخلماسي، إن األنظار 
جيب أن تتجه اىل ما تقوم به قطر، وليس إىل 
كمؤشر  بريوت،  السعودي يف  السفري  حركة 
األوىل،  اللحظة  فمنذ  اللقاء.  اجتاهات  على 
اىل  أقرب  أنها  على  تتصرف  الدوحة  كانت 
نظرة واشنطن - وإىل حد كبري السعودية كقرار 
رمسي - وما تريده يف لبنان واملنطقة. وهي، 
بدأت وستتكرر  اليت  الدبلوماسية  يف حركتها 
يف بريوت أو يف االتصاالت اخلارجية، ال تزال 
حلركة  بيانيًا  خطًا  هناك  أن  بوحي  تتصرف 
اللقاء مل يتم اخرتاقه بعد. فاإلدارة األمريكية 
املتحّفظة جدًا من اخلطوات العربية والسعودية 
وإن  بعد،  سّرها  كلمة  تعلن  مل  سوريا،  جتاه 

كانت قطر أقرب من يعرفون إشاراتها. 
تتصرف واشنطن، كما الدوحة، على أنها غري 
معنية مبا جيري من ضغوط لبنانية، أو ترمجة 
التحرك السعودي يف بريوت يف شكل مغاير 
ملا هو عليه. علمًا، حبسب هؤالء، أن ما ينقل 
لبنانيًا عن السعودية ال يقارب حقيقة املوقف 
السعودي الرمسي يف اللقاء اخلماسي، والذي 
ال يزال معمواًل به مع العواصم األربع األخرى 
ويؤكد  وحيه.  من  الرياض  مع  تتعاطى  اليت 
الدول  لدخول  األول  اليوم  منذ  أنه  هؤالء 
اخلمس على خط االنتخابات الرئاسية، ال تزال 
اجليش  قائد  حلظوظ   %50 نفسها:  املعادلة 
يتقامسها   %50 مقابل  عون  جوزف  العماد 
تيار  رئيس  فيهم  مبن  املرشحني،  بقية 
املردة سليمان فرجنية واالسم الذي ستختاره 
املعارضة. وهذا التوّجه األمريكي - املصري 
- القطري ال يزال متقدمًا. إذ تشري املعلومات 
اىل أن استمرار عون ضمن املعادلة الرئاسية 
الصيغ  من  االنتقال  إمكان  أن  عمليًا  يعين 
برجمة  سيقتضي  بريوت  يف  حاليًا  املطروحة 

جديدة إلدارة االنتخابات.
من  قبول  ال  أن  القول  حتّتم  فاملعطيات   
الراهن،  الوقت  يف  اجليش  بقائد  الثنائي 
وحتى  اخلماسي،  اللقاء  ضغوط  كانت  مهما 
لو أعلنت باريس صراحة ختّليها عن مبادرتها 
احلقيقي،  مثنه  يؤتي  ال  ذلك  ألن  الرئاسية، 
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أِمَل نتنياهو ترميم صورته الشخصية 
احلاكم  ائتالفه  صفوف  ومللمة 
عنيدة  معارضة  على  الغلبة  وحتقيق 

ونشطه ضدهما يف الشارع.
ذهب  والرغبة،  باحلاجة  مدفوعًا 
ظّنها  معركة  إىل  نتنياهو  بنيامني 
»نزهة قصرية« مع غزة. حاجٌة إىل 
تفشي  بعد  احلاكم  ائتالفه  ترميم 
اليت قادها عليه من  التمرد  مظاهر 
ورغبة  احلكومة،  يف  ميينه  إىل  هم 
املرتدية  مكانته  ترميم  يف  جاحمة 
يف أوساط الرأي العام اإلسرائيلي، 
»الردعية«  كيانه  صورة  وترميم 
األخرى  الضفة  على  املتأّكلة 
الفلسطينية  املقاومتني  للصراع مع 

واللبنانية.
هنا، جتدر مالحظة مفادها أن كلمة 
وشيوعًا  دقة  األكثر  هي  »ترميم« 
يف  اإلسرائيليني(  لدى  )حتى 
الشخصية  نتنياهو  دوافع  تفسري 
إىل  قادته  اليت  والسياسية، 

استعجال املواجهة.
ليرتك  يكن  مل  نتنياهو  أن  على 
قراره  يف  تتحكم  ونوازعه  نزعاته 
غزة،  مع  »حرب«  إىل  الذهاب 
والسياسي  األمين  وطاقمه  فالرجل 
املصغر، بنيا قرارهما على مجلة من 

الرهانات، أهمها:
أبرز  من  لثالثة  االستهداف  إن   )1(
امليدانيني،  اإلسالمي  اجلهاد  قادة 
قدرتها  وسيشل  احلركة،  سريبك 
ميحى  لن  أثرًا  وسيرتك  الرد،  على 

قريبًا بشأن قدرتها على الرد.
نطاق  يتعدى  لن  الرد  إن   )2(
املكان،  يف  غزة  غالف  مستوطنات 
يف  يومني  أو  يومًا  وسيستغرق 

الزمان.
وحيدًة،  سُترتك  »اجلهاد«  إن   )3(

كما يف مرتني سابقتني.
وحمدودية  املباغتة،  عنصر  إن   )4(
يتيحا  لن  عة،  املتوقَّ »اجلهاد«  رد 

للساحات أن تتوحد.
الوعي«  »كّي  اسرتاتيجية  إن   )5(
ستفعل  حربني«  بني  و«املعركة 
فعلها، وستطاول تأثرياتها الفصائل 
والساحات مجيعها. هكذا فكر نتنياهو 

و«مطبخه« األمين والسياسي.
وشق  الرهانات  هذه  ولرتمجة 
إىل  نتنياهو  جلـأ  أمامها،  الطريق 
أنها ستسعفه  اعتماد تكتيكات ظّن 
ومن  إليه،  ذهب  ما  حتقيق  يف 
أنه  املتكرر  التأكيد  أوهلا،  أجله. 
يستهدف »اجلهاد« فقط، وال ينوي 
القسام.  وكتائب  حبماس  املّس 
وقنوات  الوسطاء  تفعيل  ثانيها، 
يف  يرغب  ال  أنه  لتأكيد  االتصال 
متعددة  جبهات  يف  واسعة  مواجهة 
والقاهرة  لبنان،  مع  )اليونيفيل 
يف  اإلمعان  ثالثها،  غزة(.  مع 
شيطنة »اجلهاد« وتضخيم روابطها 
بطهران والضاحية اجلنوبية، من أجل 
اهلل  وحزب  إيران  يقاتل  أنه  الزعم 
يقاتل  وال  غزة،  يف  و«أدواتهما« 
تفادي  رابعها،  الفلسطينيني. 
»اسرتاتيجية الضاحية« يف التعامل 
ضرب  وجتنب  املرة،  هذه  غزة  مع 
ال  بشرية  خسائر  وإحلاق  أبراجها 
على  بعدها  وحلفاؤها  تقوى محاس 

االستمرار يف »ضبط النفس«.

حقل نتنياهو وبيدره
بعد 5 أيام من القتال الضاري، كيف 

وقـفة مـع »ثـأر األحـرار«... حـني ُثـقب درع نـتنياهو وطـاش سـهمه
  عريب الرنتاوي - امليادين

»الدرع والسهم«، وهل  جاء حصاد 
تطابقت حسابات »حقل نتنياهو« مع 
حسابات بيدره؟، ما الذي حتقق من 
رهاناته، وما الذي طاش منها؟، هل 
وهل  أجله،  من  ذهب  ما  له  حتقق 
وائتالفه  مكانته  »ترميم«  يف  جنح 

وصورة كيانه الردعية؟
األول«  »السهم  أطلق  نتنياهو 
حركة  أن  بيد  املعركة،  هذه  يف 
»اجلهاد« هي من أطلقت الصاروخ 
األخري فيها، على رغم استشهاد 6 

من قادتها الكبار، وليس 3 فقط.
متفرقة  صواريخ  بضعة  من  وبداًل 
تسقط يف حميط »الغالف«، طاولت 
صواريخ اجلهاد »تل أبيب« والقدس 
بعض  أو  »يوٍم  من  وبداًل  احملتلة، 
أيام،  املعركة مخسة  امتدت  يوم«، 
ورمبا  أيامًا،  متتد  أن  ممكنًا  وكان 

أسابيع أخرى.
العملية  سهام  ُتفضي  أن  من  بداًل 
العسكرية إىل تعزيز درع »إسرائيل« 
وردعها، جاء فشل »القبة احلديدية« 
نصف  من  ألكثر  التصدي  يف 
ثغرة  ليضيف  »السرايا«  صواريخ 
جديدة إىل سور »إسرائيل« الذي مل 

يعد واقيًا.
متاسكها  على  »اجلهاد«  حافظت 
نتنياهو  وأصاب  جأشها،  ورباطة 
أن  أدرك  أن  االرتباك والقلق، بعد 
»سهمه« األول طاش، وأن ما أقدم 
أبدًا »نزهة  عليه يف غزة لن يكون 
بضعة  باصطياد  تنتهي  قصرية«، 

رؤوس كبرية.
»اجلهاد«  عزل  على  نتنياهو  راهن 
وعزلتها، وأكثر من احلديث عن أنه 
ال يستهدف أحدًا غريها، لكن النتيجة 
هذه املرة، أن »اجلهاد« حظيت بغطاء 
غري  ورمبا  واسع،  فلسطيين  وطين 
انفردت  اليت  اجلوالت  مسبوق، يف 
»اجلهاد« يف تصدر املشهد،  فيها 
املشرتكة  العمليات  غرفة  وتولت 
ومعنويًا  سياسيًا  »املسؤولية، 
برمتها،  املعركة  عن  وأخالقيًا« 
»الفصل  نظرية  وضع  الذي  األمر 
واألجنحة«  والكتائب  الفصائل  بني 
على حمك خطري، وأكد لنتنياهو أن 
استمرار التصعيد وتوسيع نطاقاته، 
سُيدخالن اجلميع، طائعًا أو »مكرهًا 

أخوك ال بطاًل« يف ميدان القتال.
أن األهم من كل هذا وذاك،  على 
باحتضان  حظيت  »اجلهاد«  أن 
شعيب غري مسبوق، جتّلى يف حشود 
على  واملكَبين  للشهداء  املشيعني 
أسطح املنازل، واحملتفلني بانتصار 

»ثأر األحرار«.
»أحد  خسرت  »اجلهاد«  أن  صحيٌح 
أبنائها  خرية  من  كوكبًا«،  عشر 
دفعت  أنها  وصحيح  وقادتها، 
الدم  فاتورة  من  األوفر  القسط 
أن  كذلك  الصحيح  لكن  والفداء، 
األحرار«،  »ثأر  بعد  »اجلهاد«، 
دمائها  جتديد  على  األقدر  ستكون 
نتنياهو  ظّن  مما  أسرع  وترسانتها، 
فتلكم هي خالصة  ويظن كثريون، 
التارخيية  الفلسطينية  اخلبة 
آخر  سهمًا  أن  واخلالصة  املرتاكمة، 
طاش  والسهم«  »الدرع  عملية  يف 

ومل يصل إىل هدفه.
 – األمين  واملستوى  نتنياهو  راهن 
السياسي احمليط به من جديد، على 
اسرتاتيجية »كّي الوعي« و«املعركة 
املعركة  نتائج  لكن  حربني«،  بني 

فصيل  ذلك:  خبالف  جاءت 
املقاومة  فصائل  من  واحد 
أقواها(  وال  أكبها  )ليس 
من  األكب  العبء  حتّمل 
وجنح  امليدانية  املسؤولية 
مستوطن  مبليون  الزج  يف 
احلياة  وشل  املالجئ،  يف 
البالد،  نصف  يف  اليومية 

يف أقل تقدير.
»كّي  بشأن  اجلدل  أّما 
واجلدوى  واجلدية  الوعي« 
بني  »املعركة  السرتاتيجية 
حربني«، فبدأ ينتقل بسرعة 
بداًل  اإلسرائيلي،  للداخل 
الرأي  على  يهمني  أن  من 
واجليل  الفلسطيين  العام 
 Gen« اجلديد  الفلسطيين 
حاضنة  وفرت  فغزة   .»Z
بينما  ملقاومتها،  دافئة 
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يف نهاية املطاف إىل تفاهمات تشبه 
نيسان/أبريل  تفاهمات  ما،  حد  إىل 
و«إسرائيل«:  اهلل  حزب  بني   1996
والكف  ومنازهلم،  املدنيني  حتييد 
)اقرأ  األفراد  استهداف  عن 
انتزاع  يف  اإلخفاق  أما  القيادات(. 
عن  باإلفراج  »إسرائيل«  قبول 
فكان  عدنان،  الشهيد خضر  جثمان 
اللحظة  حسابات  أملتها  »نقيصًة« 
يف  واخلسارة،  الربح  ومفاضلة 
الفلسطيين  املفاوض  معرفة  ضوء 
الدالالت  املصري  والوسيط 
على  كهذا  ألمر  الثقيلة  والتبعات 
الصراع:  معادلة  من  اآلخر  الطرف 

نتنياهو وائتالفه.
أداء محاس كان األكثر إثارة للنقاش 
والتساؤل يف األوساط الفلسطينية 
واإلسرائيلية، على حد سواء. احلركة 
األمر  سلطة  بزمام  املمسكة  األكب، 
اكتفت  غزة،  قطاع  يف  الواقع 
لـ«اجلهاد«،  سياسي  غطاء  بتوفري 
من خالل غرفة العمليات املشرتكة، 
أنه  على  مراقبون  قرأه  تطور  وهذا 
التزام بشأن االخنراط يف املواجهة 
ورمبا  السيطرة،  على  خروجها  حال 
اجلانب  دفع  مهمًا  عاماًل  هذا  كان 
اإلسرائيلي إىل العمل على اختصار 
بل  التهدئة،  وقبول  املعركة  أمد 
استعجاهلا قبل انزالقها إىل سيناريو 
االنفجار الكبري، الذي ختشاه حكومة 

نتنياهو وال تريده.
لـ«اجلهاد« بعد  تهنئة قادة محاس 
املعركة، وتثمينهم دورها املتصدر 
األكب،  عبئها  وحتملها  لفعالياتها، 
املتواضعة  امليدانية  احلدود  تؤكد 
ملشاركة محاس يف القتال. البعض 
وصفه  ميكن  ما  إىل  األمر  رّد 
بـ«تقاسم األدوار«، والبعض أدرجه 
يف عداد »املنافسة« بني فصيلني 
والبعض  املقاومة،  يف  أساسيني 
محاس،  حسابات  إىل  عزاه  الثالث 
بصفتها السلطة القائمة على القطاع 
مقتضيات،  من  ذلك  ميليه  وما 
بل  القطاع،  حدود  على  تقتصر  ال 
ترتبط مبشروع محاس األوسع نطاقًا 
الفلسطينية وحساباتها  الساحة  يف 
موقف  فنرد  حنن،  أما  اإلقليمية. 
محاس ومتوقعها يف هذه املعركة، 
جمتمعة،  املذكورة  األسباب  إىل 
وال سيما أن موقف احلركة األخري، 
يف  مواقفها  عن  مبعزٍل  ُيقرأ  ال 
تصدرتهما  سابقتني،  مواجهتني 

»اجلهاد اإلسالمي« أيضًا.
بدورها،  الفلسطينية،  السلطة 
ظّلت سادرة يف غيبتها وغيبوبتها، 
احلراك  من  األدنى  باحلد  مكتفية 
هذه  مثل  يف  املعتاد  الدبلوماسي 
التقليدية  واملخاطبات  احلاالت، 
وبعض  واجلامعة  املتحدة  لألمم 
العواصم. ومل جيد رئيسها غضاضة 
يف مغادرة رام اهلل يف ذروة معارك 
األمم  إىل  التوجه  بعدها  غزة، ومن 
صورة  يف  احلماية،  لطلب  املتحدة 

أقرب إىل التذلل واالستجداء.
وحدة الساحات الفلسطينية )قدس، 
ضفة، أراضي الـ 48 والشتات( مل 
تتحقق إال بصورة جزئية وحمدودة، 
عبت عنها بعض التحركات الشعبية 
يف فلسطني ودول اجلوار وعواصم 
إىل  يعود  ذلك  ومرد  أوروبية. 
عاملني اثنني من وجهة نظر كاتب 

هذه السطور:
مداها  تأخذ  مل  املعركة  أن  األول 
الكايف يف الزمان واملكان وكثافة 
القدس«،  »سيف  كما يف  القتال، 

على سبيل املثال.
ثانيها هو »املعادلة الصفرية« اليت 
حتكم طريف االنقسام، وهي مبثابة 
ثقب أسود، كفيل بابتالع معظم أو 
والصمود  املواجهة  مكتسبات  مجيع 
املواجهة  ميادين  يف  والبسالة 

وساحاتها املفتوحة.
»وحدة الساحات« مقاربة فلسطينية 
بداللة  اسرتاتيجي،  مغزى  ذات 
القلق اإلسرائيلي من هذه املقاربة، 
والقضية  الشعب  وحدة  جيسد 
حتدث  ال  جتلياتها  لكن  والنضال، 
على  أفعال  كردود  وتلقائيًا،  فورًا 
هي  بل  هناك،  تطور  أو  هنا  فعل 
تباين  وتلحظ  وسريورة،  مسار 
والشروط،  والسياقات  الظروف 
اليت جيد الفلسطينيون أنفسهم بني 
استحداث  وتستهدف  ظهرانيها، 
التزامن والتوازي يف املدى األبعد، 
يف  الفلسطينيني  كفاحات  بني 

خمتلف أمكان انتشارهم.
أيام  من  يوم  األحرار«  »ثأر 
تستبطن  كفاحية  وحمطة  فلسطني، 
كثريًا من الِعَب والدروس السياسية 
قراءتها  يتعني  اليت  والعسكرية، 
»اجلهاد  جانب  من  ال  بإمعان، 
جانب  من  بل  وحده،  اإلسالمي« 
الفلسطينية  األطراف  خمتلف 

وساحات الفعل العربي املقاوم.

فوهة  على  تقف  الغربية  الضفة 
بركان، حبيث تتحول مدنها وقراها 
وخميماتها إىل ساحات مواجهة يومية 
مضاجع  يقّض  وكابوس  تنقطع،  ال 
السياسي يف  املستوى األمين قبل 
ثالث  سهم  وذلكم  »إسرائيل«، 

طاش قبل أن ينطلق من جعبته.
أِمَل نتنياهو ترميم صورته الشخصية 
احلاكم  ائتالفه  صفوف  ومللمة 
عنيدة  معارضة  على  الغلبة  وحتقيق 

ونشطه ضدهما يف الشارع.
حقق نتنياهو فوزًا تكتيكيًا يف هذا 
املضمار، عزز أرقامه يف استطالعات 
املسبوق،  غري  انهيارها  بعد  الرأي 
وعاد بن غفري إىل مزاولة »مهّمات 
تطرفه« يف احلكومة والكنيست، لكن 
مثة يف »إسرائيل« مروحة واسعة من 
املراقبني واحملللني، الذين يصفون 
هذه املكاسب باملتواضعة واملوقتة، 
ويتوقعون أن جيد الرجل نفسه يف 
موقع أصعب بعد أن صمتت املدافع، 
عن  التخلي  وارد  املعارضة يف  فال 
»شعبيته«  وال  عليه،  املعلنة  حربها 
أن  بعد  والتصاعد،  للثبات  مرشحة 
أيقن اإلسرائيليون أن ما بعد »الدرع 
والسهم«، كما قبله، ال أمن تعزز، 
جولة  بل  »وطنيًا«،  أو  شخصيًا 
يف  والقصف،  القتل  من  إضافية 

انتظار جولة تالية.

يف األداء الفلسطيني
يف »ثأر األحرار«، تفوقت »اجلهاد« 
يف  كما  امليدان  يف  نفسها،  على 
استيعاب  يف  جنحت  السياسة. 
»ملء  يف  وجنحت  األوىل،  الصدمة 
األساسيني  قادتها  من   6 فراغ« 
استهدفهم العدو يف 5 أيام، وتلكم 
أن  »اجلهاد«  على  يتعني  قضية 
تعكف على دراستها ومراجعتها، إذ 
بدا أن ما يف حوزة »إسرائيل« من 
معلومات استخبارية، ميكن أن تكون 
عواقبه وخيمة، إن مل ُيتخذ ما يكفي 
من إجراءات محاية وسالمة وتأمني، 
وكفاحيته  التنظيم  حيوية  لكن 
املبادرة  زمام  استعادة  من  مّكنتاه 
العملية  مسار  والتحكم يف  سريعًا، 
األخرية،  الدقيقة  حتى  العسكرية، 

وبعدها بقليل.
بقوة  »اجلهاد«  فاوضت  سياسيًا، 
العروض  رفضت  كذلك.  وصالبة 
األوىل للتهدئة، وكانت مبثابة ترمجة 
ووصلت  نتنياهو،  يريده  ملا  عربية 
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واستخدام  الدول  اقتصاديات  الدوالر  احتالل  توّسع  تزامن 
نظام »سويفت« ملآرب سياسية مع صعود الصني االقتصادي 
وانفالش جتارتها عامليًا وطموحها املتجدد بإعادة تفعيل »طريق 

احلرير« عرب مبادرة »احلزام والطريق«.
هيمنة  برزت   ،1945 عام  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  مع 
الواليات املتحدة على العامل يف النواحي السياسية والعسكرية 
واالقتصادية. وخالل 80 عامًا تلت ذلك، كان الدوالر هو العامل 
بشكل  االجتماعي  االقتصادي  التجاري  العاملي  للواقع  احملّرك 
العملة  ثّبتت مكانة  رئيسي. وقد مت ذلك عرب مراحل أساسية 

اخلضراء.

1- بداية اهليمنة: مؤمتر بريتون وودز
عام 1944، ُعقد مؤمتر النقد الدولي من 1 إىل 22 متوز/يوليو يف 
غابات بريتون يف نيوهامبشر. وقد حضره ممثلون عن 44 دولة 
وضعوا خططًا من أجل استقرار النظام العاملي املالي والتشجيع 
اليت  الثانية  العاملية  احلرب  نتائج  ضوء  التجارة يف  منو  على 

كانت متجهة حنو احلسم ملصلحة الواليات املتحدة.
وودز«،  »بريتون  مؤمتر  إليه  توصل  الذي  االتفاق  وحبسب 
واعتبارهما  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  إنشاء صندوق  تقرر 
خالهلما  من  يتم  دولي  تابع  لديهما  اقتصاديتني  مؤسستني 
تنظيم العالقات التجارية وفرض الدوالر كمرجع رئيسي لتحديد 
سعر صرف العمالت األخرى. وبناء عليه، حتّول الدوالر من عملة 
حملّية إىل عملة عاملّية، إذ شّكلت هذه املرحلة النقطة الفاصلة 

يف االقتصاد العاملي اجلديد.
عام 1945، كانت الواليات املتحدة متتلك 75% من احتياطي 
الذهب العاملي. يومها، قامت بتثبيت سعر املعدن األصفر يف 
مقابل الدوالر )35 دوالرًا لألونصة(، فجعلته العملة األساسية 

الحتياطات الذهب يف العامل.

2- صدمة نيكسون واتفاق البرتودوالر
فك  نيكسون  ريتشارد  األمريكي  الرئيس  قّرر   ،1971 عام 
االرتباط بني الدوالر والذهب، والتوّجه إىل االعتماد على القّوة 
السياسية للدوالر، وطبع العملة من دون تغطية، بل باالعتماد 
باتفاق  ُعرف  ما  التاريخ، وهو  اقتصادي يف  اتفاق  أكرب  على 
البرتودوالر، إذ أدركت واشنطن أّن النفط هو سالح اقتصادي 

يفوق بأهميته وتأثريه أضخم األسلحة العسكرية يف العامل.
وبذلك، أحكمت نظرية البرتودوالر سيطرة الدوالر على االقتصاد 
العاملي، وأصبح بيع النفط يف العامل عرب منظمة الدول املصّدرة 
للبرتول )أوبك( يتم بواسطة العملة األمريكية. وقد تزامن ذلك 
مع الثورة الصناعية الكربى اليت اعتمدت بشكل أساسي على 

النفط ومشتقاته.

3- تكرير الدوالر
ُعرفت الفرتة املمتدة من العام 1980 وحتى العام 1990 باملرحلة 
الذكية. وقد مت خالهلا استثمار العوائد املالية للدول النفطية 

يف املصارف األمريكية من خالل:
-  الفوائد على السندات.

-  االتفاق على االستهالك يف البنى التحتية األمريكية واملعدات 
العسكرية.

4- التوظيف السياسي للدوالر
قامت الواليات املتحدة بتوظيف فائض عوائد إيرادات النفط 
والغاز من الدوالر املستثمر لديها، إذ أقرضت الدول النامية 
إلحكام  الدول  هذه  ديون  مراكمة  إىل  أدت  فوائد  مقابل  يف 

السيطرة السياسية عليها.

5- الصراع اجليو-اقتصادي والعقوبات
مبا أن االقتصاد ال ينفصل عن السياسة، فقد شّكلت األزمات 
السياسية والعسكرية سببًا لتقلص هيمنة الدوالر اليت ُقّدرت 
بـ40% عن السابق يف آسيا وأمريكا اجلنوبية ودول أفريقيا، 
وساهمت يف إنشاء منظمات اقتصادّية جديدة، أهمها شانغهاي 

و »بريكس«.
وجند راهنًا أّن العديد من الدول املهمة قرر االنضمام إىل هذه 
املنظمات كأعضاء فاعلني. وخالل شهر حزيران/يونيو، سيتم 
وإيران  وتركيا  واإلمارات  السعودية  من  املقّدمة  الطلبات  بت 

العامل حنو تعددية نقدية:

الـدوالر لـم يـعد قـدرًا
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  زياد ناصر الدين

والكويت ودول أخرى.

6- عقوبات الدوالر ونظام »سويفت«
بانتقال  يسمح  عاملي  مالي  شريان  هو  »سويفت«  نظام  إّن 
سلس وسريع للمال عرب احلدود. كلمة »SWIFT« هي اختصار لـ 
»مجعية االتصاالت املالية العاملية بني املصارف«. وقد ُأنشئت 
ونيويورك،  وبرلني  بلجيكا  بني  مراكزها  وتتوّزع   ،1973 عام 

ويعد املركز األخري هو األبرز واملتحكم يف حتويالت الدوالر.
هذا النظام الذي يربط آالف املصارف يف أكثر من 200 دولة، 
باجتاه  التقين  واقعه  من  خرج  العاملية،  التجارة  يف  ويتحّكم 
املالية  للعقوبات  الضاربة  اليد  بات  إذ  السياسي،  االستغالل 
السياسات  مع  تتوافق  ال  ودول  شركات  على  ُتفرض  اليت 
الغربية، وخصوصًا األمريكية، ما أجرب الدول واجلهات املعّرضة 

هلذه العقوبات على البحث عن بدائل لنظام »سويفت«.

7- الدوالر من اهليمنة إىل االحتالل
كما ذكرنا آنفًا، كانت بدايات النظام العاملي املنبثق بعد احلرب 
العاملية الثانية مع فرض واشنطن هيمنة الدوالر على االقتصاد 
العاملي، ثم بسط سيطرته بالكامل، قبل أن يتحّول إىل حمتّل 
مفاصلها  كل  يف  والتحّكم  دولرتها  عرب  الدول  القتصاديات 
شروطهم  فرض  من  األمريكيني  مّكن  ما  وهو  االقتصادية، 

عليها.

8- الصراع مع الصني
واستخدام  الدول  اقتصاديات  الدوالر  احتالل  توّسع  تزامن 
نظام »سويفت« ملآرب سياسية مع صعود الصني االقتصادي 
وانفالش جتارتها عامليًا وطموحها املتجدد بإعادة تفعيل »طريق 
تستخدم  باتت  حتى  والطريق«،  »احلزام  مبادرة  عرب  احلرير« 
اليوان يف تعامالتها التجارية مع دول عّدة، ما أخاف الواليات 
املتحدة وجعلها تدخل يف صراعات متعددة مع الدولة اآلسيوية، 

اختذت أبعادًا متعددة، تتمثل باآلتي:

- صراع على املوانئ البحرية.
-  صراع إليقاف مبادرة »احلزام والطريق«.

-  صراع مرتبط بـ«السويفت« وإنشاء نظام مالي رديف يكسر 
األحادية العاملية االقتصادية.

-  صراع أمريكي مع دول قارة آسيا، وخصوصًا الصني، على 
مصادر الطاقة والغاز واملعادن النفيسة.

خاسر. -  صراع املعادالت اجلديدة بني رابح - رابح ورابح – 
-  صراع التكتالت االقتصادية اجلديدة.

-  صراع العمالت الرقمية.
عن  ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  تصريح  الفتًا  كان 
ضرورة العمل أوروبيًا على التخلي تدرجييًا عن الدوالر والتقليل 
من االعتماد عليه خارج احلدود اإلقليمية بهدف إبعاد الصراع 
نظريه  مع  ماكرون  اجتمع  وقد  أوروبا.  عن  الصيين  األمريكي 
الطرفني. وتعّد  العالقات بني  بينغ لتعزيز  الصيين شي جني 
عن  للتخلي  سعيها  تعلن  اليت  األوىل  الغربّية  الدولة  فرنسا 

الدوالر.
يف  جديدًا  عامليًا  نظامًا  الثانية  العاملية  احلرب  أنتجت  وكما 
حينها، بات من املمكن اليوم أن ينبثق من الصراعات الروسية 
الغربية والصراعات اجليوسياسية بني الصني والواليات املتحدة 
الواليات  وكما دعت  األقطاب.  متعدد  عامليًا  نظامًا  وحلفائهم 
املتحدة، كدولة مقتدرة، إىل مؤمترها يف قرية نائية عام 1945، 
أصبح واردًا أن نشهد دعوة الصني إىل مؤمتر عاملي جديد يكون 

لليوان فيه هيمنة على األسواق.
بات من البديهي القول إّن العامل يتغري، والدوالر مل يعد قدرًا 
للنظام العاملي، والتحوالت الكربى يف توجهات الشعوب والدول 
وخياراتها االقتصادية والسياسية ستؤّثر حتمًا يف سطوة أمريكا 
وعملتها، واملؤّكد أّن نظامًا عاملّيًا جديدًا يتشّكل، إال أّن معامله 

مل تتضح بعد.
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العامل يتشّكل من جديد بالفعل، وقد أفل الغرب متامًا وانتهى 
فمنظمة  امُلضّلل.  اإلعالمي  أخطبوطه  فقط  وبقَي  عصره، 
شنغهاي لوحدها ستضّم نصف سكان العامل، ومنظمة الربيكس 
باتت أقدر اقتصاديًا من جمموعة الدول االقتصادية السبع الـ 

 .)G 7(

الواحد  القرن  مجاعية يف  إبادة  مرتسماِت  العامل  الحظ  أَوهل 
خمزية  ومفردات  مواربة  بلغة  إليها  اإلشارة  تتّم  والعشرين 

ينشرها اإلعالم املضّلل والقائمون عليه يف الغرب؟ 

فيهم  مبن  كاملة  أسر  وإبادة  املنازل  قصف  أّن  الحظتم  هل 
األطفال واألمهات وهي نائمة يتّم حتت عنوان »عملية عسكرية«، 
يتنادى بعض املهزومني واخلصوم واملتواطئني معهم للبحث 

يف مسّبباتها وأهدافها وجمرياتها، ورمبا توقيت انتهائها. 

بينما هي يف الواقع ال حتتاج حبثًا وال أسئلة ألنها تندرج ضمن 
عمليات إرهابية، وجمازر طالت الشعب الفلسطيين بكّل فئاته 
منذ ما قبل عام 1948 على يد املنظمات اإلرهابية الصهيونية 
اليت أصبح قادتها من اجملرمني امللّطخة أيديهم بدماء ضحايا 
جمازر دير ياسني وكفر قاسم وقبة وغريها الكثري مما اقرتفه 
االحتالل  بداية  منذ  وذلك  اآلفل،  املؤقت  الكيان  هذا  قادة 
الربيطاني لفلسطني يف مطلع القرن املاضي وإىل يومنا هذا؟ 

وهل سأل سائل كيف ترّبر احلكومات الغربية صمتها عّما جيري 
مّست  عصابة  قبل  من  واألمهات  لألطفال  وإبادة  إرهاب  من 
نفسها حكومة يف الوقت الذي تتشاطر فيه كّل أساليب القتل 
واإلجرام مع اإلرهابيني يف العراق وسوريا وأفغانستان واليمن 

وليبيا، وحيثما وجدوا على هذه املعمورة؟

بعد كّل هذا السفك اجملرم لدماء األبرياء الذين تطاهلم أحدث 
طائرات العدوان األمريكية الصنع أينما كانوا، وبعد كل عقود 
األراضي  ومصادرة  البيوت  وهدم  والتجويع  واحلصار  األسِر 
واالستهانة بأبسط القيم اإلنسانية وحّق البشر يف حياة آمنة 
كرمية، كيف ميكن ملن يصمت عن هذا العدوان أن يتجّرأ أو 
يشري بأصابع االتهام إىل أّي طرف يف انتهاك حقوق اإلنسان 

أو النساء أو األطفال؟ 

من  اآلمثة  األيدي  ختّطه  ما  يقرأوا  أن  لضحاياه  ميكن  وكيف 
العار الالحق  محالت تضليلية ال تهدف إال إىل غسل جزء من 
ُتظهر كنههم  تارخيية  نارًا  يوقد  أن  والذي جيب  بهم مجيعًا، 

احلقيقّي، وتضعهم يف املكان الذي يستحقون؟ 

كيف ميكن ملن مُيّثل هذه األنظمة املتواطئة مع وحشية االحتالل 
واإلرهاب أن يتشّدق مبن يستحّق ومن ال يستحّق، وما الذي 
فعل  وضرورات  موجبات  هي  وما  هناك،  أو  هنا  فعله  جيب 
شيء من عدمه، وأن يتحّدث عن التهدئة واحللول متجاهاًل حجم 
اإلجرام اليوم حبّق شعب بريء كّل ما يسعى إليه هو أن يعيش 

على أرضه بسالم وأمان؟!.

هل الحظتم أّن هذا الزمن هو زمن انكشاف املستور، وظهور 
الكذب  عن  بعيدًا  حقيقتها  على  واأليديولوجيات  الدول 
ليكتشفوا  لعقود،  الُقّراء  من  أجيااًل  شغلت  اليت  واالدعاءات 
بالسياسات  له  وُيقال ال عالقة  ُيكتب  ما كان  أّن كّل  اليوم 

والتصّرفات على أرض الواقع؟! 

وهو بهذا املعنى زمن مهّم، ولكن علينا مجيعًا أن نثبت يف 
أذهان الناشئة على وجه البسيطة اهلّوة الشاسعة بني ما اّدعاه 
الغرب على مدى عقود، وبني تصّرفاته الوحشية، واليت كانت، 
إلنسانية  احلقيقية  العدّوة  ذاتها،  العقود  هذه  مدى  وعلى 

اإلنسان وسالمة اإلنسان وكرامة اإلنسان وأمنه وازدهاره. 

لقد عشُت يف الغرب يف سبعينيات القرن املاضي، حني كانت 
مع  ومساواتها  املرأة  حقوق  أجل  من  يومية  شبه  املظاهرات 
الرجل يف العمل والفرص، وها حنن اليوم، وبعد نصف قرن 
يف  جدًا  ضئيلة  بنسبة  الغربية  املرأة  جند  التاريخ،  ذلك  من 

مراكز اختاذ القرار. 

واألهّم واألدهى من ذلك أننا جند السواد األعظم من النساء 
َ مبتابعة عملهّن  َن حالة من العبودية إذا ما رغبنْ يف الغرب يعشنْ
رياض  وال  حضانات  ال  إذ  أطفال؛  وإجناب  عائلة  وتأسيس 
أّمًا  ُبنية حقيقية مُتّكن املرأة العاملة من أن تكون  أطفال وال 

إضافة إىل كونها مهنية وفاعلة يف جمال عملها.

نشاطات النائب عقيص يف سيدني

هـل الحــظتم؟!

الطفل، وأّن  ُت أيضًا جلسات وجلسات حول حقوق  كما شهدنْ
معظم  يف  املستضعفتان  الفئتان  هما  السّن  وكبار  األطفال 
ر علينا  اجملتمعات، ألنهما غري قادرين على التعبري والعمل. ونظَّ
الغرب آالف األوراق من الكتب واجملالت والربامج والقرارات 
ٌر حبقهم،  ِعَر بقية العامل بأّنه ُمقصِّ عن االهتمام باألطفال لُيشنْ

وأّنه جيب أن يتعّلم من الغرب. 

وها حنن اليوم، وأيضًا بعد نصف قرن من تلك املوجة، نشهد 
أكرب انتهاك حبّق األطفال يف املدارس الغربية؛ انتهاك ُيشّوه 
خلق اهلل، ويشّوه صورتهم عن أنفسهم، ويقودهم إىل طريق 
املشاعر  صدورهم  من  وينتزع  والقلق،  والّريبة  العذاب  من 
العفوية بأنفسهم، واإلدراك السليم ملوقعهم ودورهم ونوع 

احلياة اليت جيب أن يبتغوها. 

وقد ُفرضت مواد تدريسية يف املدارس الغربية ُتشّوه الطفولة، 
وُتشيطن إنسانية اإلنسان، ومن امُلرَّم على أحد أن ينتقد هذا 
التحّرك الظامل للبشر مجيعًا، وقد ُيعّرض نفسه من يرفض أو 

يعرتض إىل مصادرة أوالده وحرمانه من فلذات كبده.

من  تتمّكن  مل  برّمتها  األوروبي  االحتاد  دول  أّن  الحظتم  هل 
االحتفاء بيوم أوروبا يف الكيان الغاصب ألنها رفضت أن مُيّثل 
إرهابي حمرتف حكومة احتالل وقتٍل وعدوان؟ فعلى من ُتنّظر 
اليوم عن احلقوق والدميقراطية وحقوق املرأة  أوروبا وأمريكا 

والطفل واإلنسان؟ 

وعلى من يعزفون مزامري الكذب واالّدعاء بعد اليوم، وبعد أن 
انكشفت حقيقة ما يسعون إليه، وهو باملختصر املفيد املال 
العامل،  على حساب شعوب  جدًا  قليلة  لفئة  الثروات  وتراكم 
اصطفافاتهم  رأينا يف  كما  هم  على حساب شعوبهم  وأيضًا 
من العملية يف أوكرانيا، األمر الذي كّلف املواطن الغربي لقمة 
عيشه، ولكن ال حول وال قّوة وال أثر ميكن أن نراه للرأي العام 
أو حلقوق اإلنسان أو حلقوق الغالبية العظمى من الشعب اليت 
بدأت تعاني الفقر والقهر نتيجة سياسات ال يد هلا وال مصلحة 

هلا بها.

الدولية،  باألسرة  أنفسهم  يسّمون  كانوا  من  إّن  احلقيقة  يف 
وهم باألساس جمموعة الدول الغربية قد فقدوا مصداقيتهم 
يف مجيع امليادين، وعلى الذين ما زالوا منبهرين بأضوائهم 
اخلادعة من أبناء جمتمعات آسيا وأفريقيا أن ميعنوا النظر جيدًا، 
اليت جنحوا يف نشرها على أعني  الغشاوة  وأن يتخّلصوا من 
الناس لبعض الوقت، وأن ينتظروا يف أحكامهم وآماهلم والدة 
عامل جديد خمتلف كّليًا، هو يف طور املخاض اآلن، وأن يكونوا 
خرباتهم  ووضع  اجلديد،  العامل  هذا  هوية  حتديد  يف  فاعلني 
واليت  اإلنسانية  مواصفاته  واستكمال  تنقية  يف  ومقّدراتهم 

يرنو إليها العامل أمجع.

وحتى ذلك الوقت جيب أاّل نرتك أهلنا الصامدين والصابرين 
يف فلسطني وشأنهم، وأال نكتفي مبا ميتلكونه هم من وسائل 
احتالل  ظّل  ومقاومة، ألنها مهما كانت فهي حمّجمة يف  ردع 
استيطاني جمرم وشرس، بل أن نتنادى مجيعًا من امليط إىل 
ُيقتلون ألنهم  االنتصار هلم؛ فهم ال  أساليب  اخلليج الجرتاح 
فلسطينيون وحسب بل ألنهم عرب، متامًا كاستهداف العراق 

وليبيا والسودان وسوريا. 

الوجود  هو  االستهدافات  هذه  كّل  بني  املشرتك  فاهلدف 
العربّي، واأللق العربّي، والتاريخ العربّي، واحلضارة العربّية. 
وما كّل هذه العنصرية واإلجرام حبّق الفلسطينيني إال عنصرية 

ضّد العرب مجيعًا، نلمسها يف كّل مكان وزمان.

لكّل املستغربني أقول: لقد انتهى عصر الغرب، وما يكتبونه 
يكاد يكون  اآلخرين  أو حول  أنفسهم  يقولونه حول  أو  اليوم 
الواقع  وبني  جهة  من  بينه  الكبرية  للمفارقة  وذلك  مضّخمًا 
ستضّم  لوحدها  شنغهاي  فمنظمة  أخرى.  جهة  من  واحلقيقة 
من  اقتصاديًا  أقدر  الربيكس  ومنظمة  العامل،  سكان  نصف 
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العامل يتشّكل من جديد بالفعل، وقد أفل الغرب متامًا، وبقَي 
فقط أخطبوطه اإلعالمي امُلضّلل، فتجاهلوه وال ُتضّيعوا وقتكم 
الصافية،  البشرية  السريرة  إىل  وعودوا  قراءته،  ومالكم يف 
اليت  التشّوهات  كّل  عن  بعيدًا  العادلة،  اإلنسانية  واألحكام 
التفكري  وأساليب  العيش  بنمط  الغربية  العنصرية  أحلقتها 

والتعامل مع هذه احلياة املؤّقتة. 

بثينة شعبان

إنطلق إعالن املدير العام السابق لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم، يف 6 آذار املاضي، انتهاء أزمة جوازات السفر 
وانتفاء احلاجة للمنصة اإللكرتونية، من بدء اجلهاز، تباعًا، 
ألغيت  املاضي.  الثاني  كانون  منذ  جواز  مليون  بتسلم 
املنّصة، وجرى تقريب املواعيد، فيما بقي التقديم إلكرتونيًا 
متاحًا للطلبات املستعجلة، وُفتحت مراكز األمن العام اليت 
تستقبل   ،2019 أزمة  قبل  الطبيعية،  األحوال  يف  كانت 
وتنجز بني 1500 و2000 طلب يوميًا. رغم ذلك، فإن شيئًا 
مل يتغرّي. فمنذ شهرين، تنجز املراكز يوميًا حوالي 6 آالف 
طلب، من دون أن حيول ذلك دون الطوابري الطويلة اليت 
وأصبح  يومي،  بشكل  الليل،  منذ ساعات  بالتشكل  تبدأ 
السؤال عن سعر  »الباسبورات« طاغيًا على  السؤال عن 

صرف الدوالر!

مشهد الطوابري الذي أدى إىل خلق املنصة، بدأ يف 2020، 
وجود  مع  اليوم،  نفسها.  اجلوازات  توافر  عدم  بسبب 
أكثر من مليون جواز سفر، حتّولت املشكلة إىل تنظيمية 
مقابل  يف  اجلوازات  طلب  على  الكبري  بالتهافت  مرتبطة 
وقدرة  واإلجناز،  االستقبال  على  للمراكز  حمدودة  قدرة 
»األخبار«  الزميلة  مصادر  وتلفت  التلبية.  على  املطبعة 
إىل أن »املراكز تنجز طلبات بقدر أكرب من قدرة املطبعة 
على الطباعة، لذلك توّقف استقبال طلبات جوازات السفر 
يوم اجلمعة، إلفساح اجملال أمام املطابع إلجناز الطلبات 
املرتاكمة«. وتشري إىل أن األسبوعني األولني اللذين تليا 
توقيف العمل باملنّصة شهدا تقديم أكثر من 100 ألف طلب 
حيتاج إجنازها، إىل جانب العمل اإلداري، إىل تدقيق يف 

املراكز ولدى شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي.

العام،  األمن  مراكز  العارمة يف حميط  الفوضى  وبسبب 
واالحتكاكات املتزايدة بني أصحاب الطلبات وبينهم وبني 
عناصر األمن العام، بات من شبه املسوم، بعد اجتماعات 
البيسري،  الياس  العميد  بالوكالة  العام  املدير  عقدها 
إعادة تفعيل املنّصة وحصر تقديم الطلبات عربها لتنظيم 
العمل، على أن تعطى مواعيد تقديم الطلبات بعد أسبوع 
من التسجيل، ومن دون شروط كتلك اليت ُوضعت سابقًا 
)حيازة حجز فندقي أو إقامة أو مستندات تفيد بأن السفر 
اجلوازات  أن  طاملا  التعليم(  أو  الطبابة  أو  العمل  غايته 

متوافرة.

 مُنح العناصر حق استنساب الطلبات املستعجلة وطلب مستندات 
تؤكد الحاجة إىل السفر

هذا التوجه يلقى ارتياحًا لدى ضباط األمن العام وأفراده 
يف ظل الضغط الذي يتعرضون له يوميًا. لكن املفاجأة، 
وفق املعلومات، كانت يف اجتماع عقد يوم الثالثاء، أعطى 
فيه البيسري توجيهات لرؤساء الدوائر مبنح الضوء األخضر 
للعناصر جلهة تقدير ما إذا كان صاحب الطلب مستعجاًل، 
مبعنى ترك األمر الستنسابية العناصر مبعزل عن أي معايري 
لرفض الطلب أو قبوله. كما ُيسمح هلؤالء طلب مستندات 
معينة تؤّكد حاجة صاحب الطلب إىل السفر، وهو ما خُيشى 
يربط  أنه  طاملا  الرشاوى  أمام  واسعًا  الباب  »يشّرع  أن 

مصري الطلب باستنسابية العنصر«.

باألرقام، %80 من جوازات السفر اليت استلمها أصحابها، 
مل يتم استخدامها، و%50 من الطلبات املسّجلة على املنصة 
العام  األمن  مراكز  إىل  أصحابها  إلغائها، مل حيضر  قبل 
اهللع  حالة  أن  ذلك،  ُيستخلص من  لتقديم مستنداتهم. 
متسببًة   ،2019 انهيار  منذ  اللبنانيني  على  سيطرت  اليت 
طارئ  ألي  حتسبًا  السفر،  جوازات  على  الطلب  بارتفاع 
الرئيسي  السبب  تزال  ال  البلد،  من  خروجهم  يستدعي 
الستمرار التهافت غري الطبيعي على مراكز األمن العام. 
يضاف إليها تفضيل املغرتبني جتديد جوازاتهم يف لبنان 
هربًا من الرسوم اخليالية اليت اعتمدتها السفارات اللبنانية 
و600 دوالر   400 ترتاوح بني  واليت  االغرتاب،  يف دول 
لتجديد جواٍز ملدة 5 سنوات، ما يدفع كثريين إىل اغتنام 
زبارتهم إىل لبنان لتجديد جوازاتهم بنحو 20 دوالرًا جلواز 
بيومرتي خيدم 10 سنوات، وإن استدعى األمر رشوة عنصر 

أم ضابط بـ 50 دوالرًا أخرى.

 أزمة »الباسبورات«: عودة 
إىل املنصة وفتح باب الرشاوى

ندى أيوب
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سـتار إيـست انـرتناشـيونال
بإدارة حـنا 

نـوفل 
والعائلة

لدينا فريق خاص من املهندسني لتصميم ومجع غرف التربيد على أنواعها للمحالت التجارية مبا فيها 
املطاعم وحمالت اخلضار والفواكه واللحوم واللحوم اجملمـّدة واألمساك.

نبيع مجيع اجهزة وقطع الغيار الفائقة اجلودة باجلملة واملفّرق.
لـتوفري املـال اشـرتوا مـباشرة مـن املـصنع

لالتصال بـ: نوفل: 0401440011 أو ألن: 0418690009

كفالة يف العملخدمة سريعة

Hatem Electrical Contracting

صدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

حامت  شـركة 
ت  ا للـتعهد
ت  ا يد لـتمد ا و
كانت  الكـهربائية 
تقدم  زالت  وما 
اخلدمات  أفضل 

اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يف  االختصاصيني  من  كامل  فريق  املؤسسة  يف  يعمل 

مجيع أنواع التمديدات الكهربائية
نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

We note the motion passed by the Tas-
manian Parliament on 11 May 2023 
referred to as «Genocide of the Arme-
nians, Assyrians and Greeks» relating 
to the historical events that occurred 
during and after the first World War.  
Such a resolution is disappointing as 
it is not mindful of the historical cir-
cumstances and the political dimen-
sion to the current campaign to badge 
what were clearly atrocities as acts of 
genocide.  The circumstances leading 
up to these events and which ultimately 
formed part of the prelude to the war 
itself were complex and influenced by 
world events at the time.  
As with all global conflicts, even those 
we still see today, atrocities occurred 
on many sides and Turkish people 
themselves suffered terribly through 
these events.  However, there is no 
credible evidence to suggest or support 
that there was a co-ordinated Govern-
ment campaign by Türkiye to eradicate 
a whole ethnic minority.
The modern campaign to rebadge these 
events as genocide is political and in-
volvement by a Government in Australia 
will only serve to damage the bi-lateral 
relationship between our two countries.  
President of AFIC, Dr Rateb Jneid said 

AFIC objects to Tasmanian Resolution Relat-
ing to Türkiye and Armenia

“This motion is driven by political lob-
bies and minority interests that does 
not reflect the full historical story and 
will achieve nothing other than to hurt 
Australia’s relationship with Türkiye. “
AFIC notes that Türkiye has proposed 
a joint historical commission with Ar-
menia to explore these events and that 
this offer has not been accepted.  This 
is an indication of the political motives 
behind the campaign that led to resolu-
tions such as this and we urge all Gov-
ernment’s to resist being used in this 
way.

Authorised by:
Dr Rateb Jneid
President AFIC

Dr Rateb Jneid, President AFIC
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نفتح 7 ايام
 يف االسبوع

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

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 

والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات..  
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية

بـإدارة طـوني شـالال والـعائلة

نؤمن القربان للمناسباتEAT IN OR TAKE AWAYنؤمن طلبيات كافة املناسبات

من الـثالثاء  حتى السبت من  الـ 5 صباحًا - الـ 10 لـياًل
األحد واالثنني من الـ 5 صباحًا حتى الـ 6 مساًء
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
97880313

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

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

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist

تسفري االرواح واستنطاقها - كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية - عالج السحر 

واملس - عالج بالتنويم املغناطيسي
Tel: 0400 449 000 * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

 BBQ نقوم بتصنيع جميع أنواع الـ
)املناقل( والصاجات على الحطب حسب 

الطلب.
خربة طويلة.. صدق يف املعاملة.. 

أسعار مهاودة
لإلتصال بـ ويليام على الرقم:

0430 207 042

 2023 أيـــار   20 Saturday 20 May 2023الـسبت 

الدليل التجاري
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كــتابات

كفالة يف العملخدمة سريعة

Hatem Electrical Contracting

صدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

حامت  شـركة 
ت  ا للـتعهد
ت  ا يد لـتمد ا و
كانت  الكـهربائية 
تقدم  زالت  وما 
اخلدمات  أفضل 

اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يف  االختصاصيني  من  كامل  فريق  املؤسسة  يف  يعمل 

مجيع أنواع التمديدات الكهربائية
نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

نعمل 24 على 24 ساعة يوميا بقلم نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

إذهبوا اىل العامل أمجع واكرزوا باإلجنيل للخليقة كلها، وها أنا 
معكم كل األيام.

إىل مجيع األحباء واالخوة الكرام سالم ونعمة، قرأنا يف الرسالة 
اليت  اب،  االجتماعي واتس  التواصل  أرسلت على صفحة  اليت 
هي من مصدر ومرجع ديين كبري، تهجّما على املبّشرين والبشارة 
الربانية باملسيح املخّلص، اليت دوّنت لنا يف الكتاب املقدس، 
ألن البعض من هذه املصادر مل يتمموا يف تعليمهم مجيع وصايا 
الرب االله والشفيع واملعلم، الذي وحده خمّلص الناس من جهنم 
النار واملوت األبدي، ألن مثل هذا التحريض الفطري والعشوائي، 

هو ختدير للعقول الضعيفة والناس البسطاء واملساكني.
لتالميذه، عندما  الرب  به، وما قاله  أوصاهم  نتذكر مبا  دعونا 
وبكل كلمة قاهلا، كيف حنب  باملسيح  آمنوا  سألوه عن مجاعة 
نؤمن وكيف نسامح بعضنا بعضًا، وكيف حنيا ونعيش  وكيف 
ثانية، كانوا يثابرون على  الذين هم من طائفة  بسالم دائم، 
عجائب  ويصنعون  يبشرون  واصبحوا  ووحدة،  بانتظام  الصالة 
أّدعى  بعد،  اما فيما  الرب يسوع يف كل مكان،  بإسم  ُتَعد  ال 
نوقف  ان  نريد  للرب،  وقالوا  عليهم  شكوى  وقدموا  التالميذ 
ألنهم  والتعليم،  البشارة  عمل  عن  ومننعهم  املبشرين  اؤلئك 
ليسم معنا يف سبيل التلمذة الروحية، وليسوا تالميذك فقال 
من  ألن  واملبارك،  الدؤوب  عملهم  عن  متنعوهم  ال  يسوع  هلم 

ليس علينا فهو معنا.
املبشر، ومن  النظر من هو  الصحيح، بغض  التعليم   هذا هو 
هو املعلم، وما هي  الوسيلة لنصل اىل اهلدف املنشود، ليس 
املهم ان نعلم من اي طائفة او من اي بلد، املهم ان يكون 
لديهم اميان واحد، وخالص واحد وغفران واحد، يف عمل وفداء 
السيد الرب يسوع املسيح، ألن مجيعهم َفَعلة يف حقله املقدس، 

من دون اي عنصرية او تفرقة بينهم وبني الناس.
 املسيح مل يأِت لطائفة معينة، او لديانة معّينة، اثباتًا لنا على 
ذلك، نعلم جيدًا ونؤمن بالذي كتب لنا يف شهادة اجنيل يوحنا، 
ألنه هكذا أحب اهلل العامل، حتى بذل إبنه الوحيد، لكي ال يهلك 

كل من يؤمن به، بل تكون له احلياة األبدية.
 املسيح كان هدفه ان تنتشر البشارة وان تغمر الكون بوسعه، 
وان ال تبقى حربا على ورق فقط ال غري، بل كان بريد ان مينح 
عقله  حييا يف  كي  اإلهلي  والنور  والغفران  احملبة  انسان  كل 
وقلبه إنساًنا بارًا ومتجددًا بال عيب وبال خطيئة، عندما تصل اليه 
ويف  واخلالص  باالجنيل  يكرزوا  ان  تالميذه  أمر  ألنه  البشارة، 
احلياة اجلديدة للخليفة كلها، يف كل مكان وزمان، ويف أربع 
زوايا األرض والكون.. هذا العمل الذي أمرنا به، اال وهو عمل 
مبارك ومثمر جدًا جيب أن ال يتوقف على الناس وال يكون ملكًا 
لناس معينني وضمن دائرة معينة فقط، بل لكل انسان معطى 
له ان يندفع اىل عمل البشارة من اجل ان ينري اخلطأة، لكي 
خيلصوا ويتربروا ويصبحوا من أتباع املعلم الصاحل يسوع املسيح 
البار.. ال خطأ وال عيب يف ذلك على اإلطالق، بل انه يصدر عن 
إميان مبارك وفخر كبري جدًا، وعن طاعة وخشوع وتنفيذ لكالم 
الرب السيد القّدوس ربنا ومعلمنا يسوع املسيح، ولكي تصل 
البشارة واملعجزة الكربى، اليت هي  شخصية املسيح القّدوس، 
الذي أبهر العامل يف كالمه وتعليمه املبارك والفريد، وأعماله 

الصاحلة، ومعجزاته الفائقة العقول واليت ال حتصى.
أما بعد، حنن ال نريد ان نتحزب لطوائف معّينة، وال ندين احدًا 
من مجيع الطوائف املسيحية، وغري املسيحية، وال نبشر بأي نيب 
او اي إنسان خملوق اخر يف السماء وعلى األرض، غري البشارة 
الواحدة بفداء املسيح لنا، ألن الرب كان يريد ان تصل رسالته 
املباركة واملقدسة، اىل كل انسان خملوق على وجه األرض.. 
هذا هو االميان احلقيقي والعمل الكبري املقّدس الذي يباركه، 
فالشكر واحلمد والطاعة له، ربنا وخمّلصنا يسوع املسيح، وحده 

رب اجملد وله السجود واإلكرام آمني.

إذهبوا اىل العامل أمجع واكرزوا 
باإلجنيل للخليقة كلها

إذا كان القَدر األسَود قد حَكم على لبنان أن ينتهي فيه املسرح 
الغنائي االستعراضي، برحيل آخر العباقرة الِكرام منصور الرحباني، 
فمعنى ذلك أننا سنعيش فوق الزمن امُلّر زمنًا أَمرَّ وأخطر، وسنفقد 

من الشخصية الفنية اللبنانية أحد أبرز األشكال الفنية:
املسرح الغنائي، الذي صنَع جمدًا لبنانيًا حقيقيًا يف الفن العربي، 
وكّوَن ُهوية عاملية له انطالقًا من الفولكلور البسيط العفوي مرورًا 
بتباديع األحلان والرقصات والدبكة، وصواًل إىل احلبكات الروائية 

اليت ال مثيل هلا... من شخصيات التاريخ واحلاضر!
ال أبالغ، ففي الوقت الذي كانت فيه املسرحيات الغنائية املصرية 
ها اخلاص، كانت املسرحيات الغنائية اللبنانية تتجاوز  تنبض بعامَلِ
كل احلدود واأللوان، وتتحّدى كل اإلمكانات املؤّطرة بإنتاج حمفوف 
بعض  مع  وفريوز  رحباني  األخوين  عرب  مكانها  وتبتدع  باملخاطر، 
اآلخرين األقّل قدرة وتنّوعًا من الرحباني. كان املسرح الغنائي يف 
لبنان يستدعي كبار الكبار يف العامل العربي ليشاهدوا ماذا عند 
اللبنانيني يف هذا اجملال الرائد، وكان أولئك الكبار يدركون أّن 
ما صنَعه لبنان مسرحيًا واستعراضّيًا أكرب بكثري من كل املسرح 
رْسم  أو  القصص  ناحية  من  إن  العربية،  السينما  وحتى  الفين 
الشخصيات أو التالوين الغنائية واملوسيقية أو الطْرق على أبواب 

اخللود عرب مستويات فنية ومعرفية مذهلة.
ال أبكي على األطالل، لكن من حّقي، وأنا اْبن جيل خمضَرم شِهد 
مراحل زمنية فنية عدة، وشارك يف العمليات النقدية والتحليلية 
م، وكتبُت وحّلنُت مسرحيتني لنجمتني جديدتني، كادتا  ملا كان ُيقدَّ
أن تصال إىل اخلشبة ومَنَعْتُهما ظروف حروب البلد ) اليت كأنها 
وجوه  يف  أصرخ  أن  حّقي  من  أقول  شخصّيًا(…  ضدي  حصَلت 
قاعدون  وهم  اليوم  الغناء  وجنوم  املهرجانات  وجلان  املنتجني 
على راحتهم يراقبون انهيار القيم، أصواتًا وتسجيالت وأغنيات 
يلتفتون  وال  الغنائي  املسرح  قيمة  هي  ما  ويعرفون  وكليبات، 
أو يسألون أو يتحّركون يف أضعف اإلميان بالكلمة. والكلمة هنا 
ليست الرأي فقط، بل التعاون يف ما بني املعنيني لَعَمل شيء 
يعيد إحياء فّن لبناني قّدم نبوغًا استثنائيًا. وانطفأ مع آِخر رجاالته 

األبرار!
مشكلُتنا الكربى يف املسرح الغنائي اليوم، ال كتابة املسرح وال 
املال وال الضعف يف املواهب. مشكلُتنا أن جنوم الغناء ال يريدون 
أن يفعلوا شيئًا خارج ما اعتادوه: اختيار أغنية من هنا وأغنية من 

هناك... وكليبات وحفالت طبل وتزمري وتدمري!
وإذا كانت عقول بعض جنوم الغناء اليوم قاصرة عن إدراك ماهية 
املسرح الغنائي كما هي َجَبانة يف تطوير ذاتها وجتاربها، فتلجأ 
والكليبات  فقط،  األغاني  وهي  عندها  اآلمنة  املساحة  إىل  دائمًا 
فقط، فإّن لكل جلنِة مهرجاناٍت دورًا يف التثوير والتنوير وحترير 
عقول هؤالء النجوم من ُعقدة االكتفاء باألغاني والنوم على حرير 
حفالت سهلة هّينة كأنها من سَقِط املتاع ال من حالة اإلبداع اليت 
بناء صورة  إكمال نهضة  الفنان وتدعوه إىل  مًا على  تفرض تقدُّ

لبنان يف مجيع األشكال املسرحية واملوسيقية!
املهرجانات الفنية يف بعلبك وبيت الدين واألرز وغريها مسؤولة، 
هي قبل اآلخرين من النجوم، عن لفت االنتباه إىل املسرح الغنائي 
يف براجمها. ذلك أن اإلمكانات )السبونسر( موجودة ومعروفة، لكّن 
اخلوف يسيطر عليها من تبديل التوّجه العام يف تلك املهرجانات.

فاملسرحّيات  حلبة مسرحية،  املهرجانات  برامج  جعل  إىل  ندعو  ال 
من  أكثر  حتتاج  وال  موجودة  أنها  غري  الوجود،  نادرة  الغنائية 
يضع  فين  إطار  تكوين  هي  ومسؤوليتها  ميّسرة،  مالّية  رعاية 
الضرورة  من  أن  النجوم  ويقنع  عينيه  نصب  الغنائي  املسرح 
إغناء كبري  مبكان دخول املسرح واللعب على منّصته، ويف هذا 
للتجربة الشخصية الفنية للنجوم وحلالة الفنون العامة يف لبنان. 
إن الغرور الذي يتسابق جنوم الغناء يف إعالنه عند االتصال بهم 
لبطولة مسرحية غنائية، عرب طَلب مبالغ خيالية لقاء مشاركتهم يف 
مسرحية استعراضية، هو غرور أرعن ورخيص ويكشف فورًا أنهم 
يعبدون َرّبني: املال واهلل بعد ذلك بدرجات. ويدل على مستوى 
فكري ضيق وحمدود، بل يدل على جْهل بقيمة املسرح وعناصر 
قوته وشيوعه بني الناس وتأثريه عليهم. ال يرى جنم الغناء أو 
إاّل ماذا سيقبضون لقاء ذلك.  جنمته عند عرض مسرحية عليهم 
املنطق  فإن  بذلك،  يقوموا  أن  شهرتهم  وحق  حقهم  كان  وإذا 
مدى  هي  أخرى  جوانب  من  املسألة  إىل  النظر  يفرضان  والعقل 

اإلضافة على فنونهم ومدى اكتساب قدرات أخرى.
فاملسرح يتطّلب أشخاصًا مثقلني باحلكمة غالبًا، يدركون ما هي 
العالقة املباشرة مع اجلمهور وال سّيما حني حتمل املسرحية بعدًا 
والرتفيهي  الغنائي  البعد  يكون  حتى حني  أو  إنسانيًا  أو  وطنيًا 
الكوميدي أّواًل. فمن خالل املسرح، أنت تقول أشياء مهمة للفكر 
والذوق، يف الدراما أو الفكاهة أو الرقص أو كل ما جيري على 
تتجاوز  مستقبلية  نظرة  املسرحي  الدور  ينقل  ما  كثريًا  اخلشبة. 
هموم الناس اآلنية، والناس ينظرون إىل املسرح على أنه تفريج 
حاهلم  لسان  أنه  وعلى  ومزاجية،  وعقلية  شعورية  مكنونات  عن 
كذلك. فهل هناك أمجل من أن تؤدي كنجٍم مسرحيًة يرى فيها 
اجلمهور ال تسلية غنائية فحسب، وإمنا فائدة معرفية فضاًل عن 
التسلية واّللهو اللذين تفرضهما املتعة البصرية يف بعض الفنون 
على اخلشبة؟ أعرف أنين أصرخ يف واٍد وأنه لن يسمعين إاّل قلة 
من مثقفي الغناء النجوم الذين ميتلئ وقتهم بالبحث عن اجلديد 
املفيد السديد، ومع كل عمل يدرسون مدى اإلفادة املعنوية ال 

املسرح الغنائّي يسقط... بني مهرجانات ُمفلَسة وجنوم يعبدون َربَّني

املادية حباهلا، وإن تكن املادة عصَب احلياة.
من املعيب وامُلخجل أن يتحرك جنم غناء أو جنمة غناء حنو املسرح 
الغنائي ويف ذهنه عْقُد مقاَرنة بني ما سريبح ماديًا من مسرحية 
إذا صرف وقته  أو ثالثة، وما سريبح يف املقابل  ملدة شهرين 
واخلارج.  لبنان  بني  متفّرقة  حفالت  يف  للمسرحية  املخّصص 
املقاَرنة ساقطة على مستوى القيمة. ما هي قيمة حفالت متنّقلة 
ومال يأتي منها مقابل قيمِة عمٍل مسرحي يوضع يف اخلانة الذهبية 
أما  األيام.  رياح  مع  وتذهب...  تأتي  احلفالت  الفنان؟  ألعمال 
ن هلا شروط النجاح يف القصة  املسرحية الغنائية املدروسة واملؤمَّ
واملوضوع واألغاني واألبطال، فإنها تستمر معك، ُتْغنيك وُتكَتب 
بامسك يف سجّل اإلبداع، واملكسب املادي مهما كان مرتفعًا فيها 
يظّل أقّل من املكسب املعنوي ألن املعنى هو األصل. غري أن 
السؤال كبري: من هو النجم الذي يفكر بهذه الطريقة الطليعية، 
املال، وحنن يف  القَيم ال يف  استمراره يف  عن شروط  فيبحث 
زمن بات املال فيه كل شيء؟ اللهّم إال من كانت لُه أو هلا َعْينا 
زرقاء اليمامة اليت كانت ترى على مسافة السري ثالثة أيام يف 
فيكتشفون  لقومها: »أرى شجرًا ميشي«،  تقول  كأن  البادية 
بعد ثالثة أيام أن أعداءهم يتخّفون بأغصان شجر وهم يتوجهون 

إىل قتاهلم!
إىل  يتطلع  من  بني  املعركة  هنا  وآخر.  أحد  بني  قتال  ال  هنا، 
املستقبل بعني جامدة كما يقول جربان، وبني من ال يرى أبعد من 
خزانته، أي أبعد من أنفه. يف الفنون، التطلع إىل اآلتي بذهن 
صاٍف مفتوح وبأسلوب املتحّكم بظروفه املوضوعية من دون أي 
واألسلم  األصّح  هو  النفس،  على  كذب  أو  تفشيخ  أو  مراوغة 

واألكثر رسوخًا وتأّلقًا.
لو ظّلت فريوز تغين يف حفالت مألت األرض، من دون املسرح، 
هل كانت هي فريوز اليت نعرفها اليوم؟ وقيمة املسرح الغنائي 

والسينما يف حياة صباح هل هي حّبة أو حّبتان؟
نصري مشس الدين، كل أغانيه اإلفرادية ماذا كانت ستفعل له، 

لو مل يقف ركنًا من أركان جتربة املسرح الغنائي الرحباني؟

أختم بواقعة:
قصَد صديق لي »ابن مهنة جدية« يومًا جلنة مهرجانات كربى، 
إنه  القول  ميكُن  لقصة  وحّلَنها  كتَبها  غنائية  مسرحية  يديه  ويف 

»مل خُيَلق مثلها يف البالد«. اجلواب األوضح من فجوٍر كان:
»جيب أن تتفق مع كل أبطال املسرحية وتوّقع عقودًا معهم وتضع 
وفرقة  والديكور  واإلضاءة  وللتسجيل  ملطالبهم  نهائية  أرقامًا 
الرقص وكل شيء، كل شيء. وتأتي لنا باألمساء واألرقام. وعند 
ذلك، نقول لك إذا كنا سنقبل أم ال. فإذا قِبلنا، ينبغي العمل معًا 
من أجل تأمني التمويل ألن من كان ميّول »الليالي اللبنانية« 
يف املهرجانات أوقف التمويل منذ عامني«، من دون أن تسأل 

سعادة اللجنة ال عن القصة املسرحية وال عن أي شيء فيها!
أي، لكي حتظى بقبول اللجنة، ال يكفي أن تكتب وتلّحن مسرحيتك 
بعناية، بل ينبغي أيضًا أن تتلّقى دورات مكّثفة يف اإلنتاج وإدارة 
الِفَرق املسرحية وختضع لتمارين قوية يف احلسابات املالية، وأن 

َتُدوَر على ُدوِر املتمّولني لُتْحِضر »السبونسر« الالزم.
ولو كنت أنت يف كل هذه األمور اللوجستية صفرًا على الشمال، 
وأصغر نّصاب عابر سبيل ميكن أن يأكلك بلقمة وال لزوم ألكمل 

لكم ماذا قال صديقي وهو خارج من مكتبهم!
الرجل كاتب وملّحن، وليس منتجًا ومل يوّقع عقودًا إنتاجية تنفيذية 
لوجستية مسرحية )وهذا عامٌل معّقد وتفصيلي له أربابه( يف حياته، 
فكيف له أن يفعل كل ذلك بنفسه من دون مساعدتكم اللوجستية 
هو  أتى  إذا  ثم  احملرَتمة؟  املهرجانات  جلنة  حضرات  يا  املهنية، 

بالتمويل فما حاجته إليكم؟
أعود إىل املسرح ألقول:

كرمية حمرتفة،  أيادَي  لبنان  الغنائي يف  املسرح  أن جيد  ينبغي 
يصنُع  الذي  اخلَلف  حنن  فنكون  الرائع،  الّسَلف  بدأه  ما  إلكمال 

اجلمال ويتّمم الروعة.
أّما جِلان املهرجانات، فال لزوم ألن تقف عن كراسيها وتتحّرك، 
ويكفيها فخرًا أن تضيء القلعة أسبوعًا أو اثنني من كل عام حتى 

نأنَس بها بقية العام!

عبد الغني طليس - األخبار 
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لو ظّلت فريوز تغني يف حفالت مألت األرض، من دون املسرح، هل 
كانت هي فريوز التي نعرفها اليوم؟
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تــتمات

سالمة: يستهدفونين ألنهم خيشون ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يتساقط عن املوائد - نعم ال يسعنا سوى أن نسخر ونضحك من 
القضاء اللبناني، الذي قضى على القضاء، ال يرحم وال يدع رمحة 
اهلل تنزل على لبنان واللبنانيني.. فاذا بها تهبط علينا من القضاء 
عليه،  نعّول  الذي  القضاء  هذا  خاصة،  والفرنسي  عامة،  األوروبي 
أزمته  من  إلخراجه  لبنان،  بالقضاء يف  أمل  بارقة  أي  فقدنا  بعدما 

وانهاء حمنة شعبه.
وحنن على ثقة انه بعد أن انفرطت أول حّبة يف عقد الفساد أن تكّر 
حبات هذا العقد من سياسيني ومصرفيني وماليني وحتى دينيني 
ليعود امياننا، الذي ما فقدناه يوما، بقيامة لبنان، كطائر الفينيق، 

من حتت الرماد.
التحقيق  املكلفة  بوريزي  أود  الفرنسية  القاضية  أصدرت  أن  بعد 
يف أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان املركزي رياض سالمة يف 
العامة  املدعية  غّردت  الثالثاء،  حبّقه  دولية  توقيف  مذكرة  أوروبا 
اللبناني:  »القضاء  بالقول:  عون،  غادة  القاضية  لبنان،  جبل  يف 
اإلقامة: معقول!«، مضيفًة  رياض سالمة. جمهول حمل  إبالغ  تعذر 
أن »جواب القضاء األوروبي دون تردد مذكرة توقيف دولية حبق 

سالمة. بعدهن عم يتذاكوا، ما صارت مفهومة اللعبة«.
وتعليقًا على ما جرى، ذكر عضو تكتل »لبنان القوي« النائب سيمون 
أبي رميا، تعليقا على صدور مذكرة توقيف دولية حبق حاكم مصرف 
اإلجتماعي:  التواصل  مواقع  على  تصريح  رياض سالمة، يف  لبنان 
»باللغة الفرنسية : La messe est dite، هذا يعين اّن ما ُكتب قد 

ُكِتب«.
ورأى تكتل »لبنان القوي« يف بيان أن »إصدار القاضية الفرنسية 
أود بوريزي مذكرة توقيف غيابية حبق رياض سالمة يشكل حتواًل هامًا 
يف مسار مكافحة الفساد«، كعربا عن أسفه لـ«تهّرب قاضي التحقيق 
اللبناني من القيام بواجباته جلهة التحقيق يف ملفات تعين اللبنانيني 
إىل  باستدعائه  رياض سالمة  إبالغ  أمواهلم، ورفضه  الذين سرقت 
فرنسا، بعدما حاولت املنظومة السياسية بوسائل عّدة إعطاءه احلجج 

لعدم الذهاب إىل فرنسا«.
ومن جهته، علق املرصد األوروبي للنزاهة يف لبنان يف تصريح على 
مواقع التواصل اإلجتماعي على خرب إصدار القضاء الفرنسي مذكرة 
توقيف دولية حبق حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، بالقول: »اليوم، 
يسود العدل، صدرت مذكرة توقيف دولية حبق حاكم مصرف لبنان 
تارخييًا يف  تطورًا  االمر ميثل هذا  »هذا  أن  معتربا  رياض سالمة«، 
التحقيقات اجلارية يف الفساد املالي«، مؤكدا يف نفس الوقت أن 

»املساءلة والعدالة تعتربان أمًرا بالغ األهمية«.
وكان قد ُقّدم للقضاء األروبي ملف بـ 13 ألف صفحة حبق احلاكم 

الفاسد والناهب اجملرم رياض سالمة.
وهكذا جنحت القاضية البطلة غادة عون، من خالل ما قدمته من ملفات 
نهب وفساد للقضاء االوروبي، يف اصدار مذكرة توقيف دولية حبق 
التوقيفات  تكّر سبحة  ان  أمل  على  رياض سالمة،  بأمره«  »احلاكم 
لتطال العديد من مافيا الفساد السياسي واملالي واملصريف، وال 
شك وسنسمع على التوالي الكثري من »األخبار السارة«، اليت ستنهي 

فجور وبلطجة وعربدة هذه العصابة الفاسدة.
عقل: مربوك ألوادم لبنان

وبعد صدور قرار التوقيف، غرد عضو اجمللس السياسي يف التيار 
احملامي وديع عقل عرب تويرت بالقول: مربوك ألوادم لبنان: مذكرة 
توقيف دولية حبق اجملرم رياض سالمة حاكم مصرف لبنان، أمني 

صندوق مافيا الفساد.
جميل السيد: نصيحتي لسالمة كشْف املستور 

بدوره أشار النائب مجيل السيد يف تصريح له تعليقا على خرب مذكرة 
التوقيف الدولية من قاضية فرنسية حبّق حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة، اىل انه »لو كنُت مكانه لذهْبُت اىل فرنسا وواجهُت القاضية 
هناك بالوقائع واملستندات اليت تثبت الرباءة، لكنه مع األسف إحتمى 
عليه  ُيْعَثر  مل  بأّنه  اللبناني  القضاء  قّدمها  الذي  السخيفة  ة  باحِلجَّ
لتبليغه مذكرة إستدعائه إىل فرنسا بينما هو معروف العنوان ولديه 

مواكبة أمنية رمسية يف كل حلظة«.
جعلْتُه  وتفاهته  عندنا  القضاء  هذا  »سخافة  ان  اىل  السيد  ولفت 
ممسحة ومهزلة، ومع ذلك ال يزال اجملال مفتوحًا امام سالمة لتربئة 
نفسه يف فرنسا، أّما الذين يقنعونه بعدم الذهاب اىل هناك، فهؤالء 
له  نصيحيت  أنفسهم،  على  منه  خائفني  بل  عليه  خائفني  ليسوا 

بالذهاب وكْشف املستور وإاّل جعلوه كْبش حمرقة«.
بيان مشرتك لعشرة نواب: سنالحق أي محاولة للتقاعس 

اىل ذلك رأى عشرة نواب وهم الياس جرادة، فراس محدان، سينتيا 
زرازير، ملحم خلف، جناة عون صليبا، ابراهيم منيمنة، شربل مسعد، 
ياسني ياسني، بوال يعقوبيان، حليمة قعقور، أّن »مذكرة التوقيف 
الفرنسية، اليت صدرت حبق حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، توّجت 
اليت  الطريقة  كشفت  اليت  القضائية،  املالحقات  من  طويال  مساًرا 
املاضية،  الثالثة  العقود  طوال  املركزي،  املصرف  بها  يدار  كان 
واليت أفضت إىل أحد أكرب االنهيارات املصرفية اليت شهدها التاريخ 
احلديث، ورغم أهمية ما جرى، حيز يف النفس الكم اهلائل من املهانة 

اليت حلقت بالسلطات الدستورية، خالل هذا املسار الطويل«.
وسألوا يف بيان مشرتك: »فهل من املقبول أن يبقى املالحق بهذه 
اجلرائم الشائنة واخلطرة، مرتبعا على رأس احلاكمية، مبا يعطيه هذا 
املوقع من صالحيات يؤمتن من خالهلا على سالمة النقد الوطين والنظام 
املالي؟ وهل املقبول أن ينخرط القضاء اللبناني يف مغامرات غري 
حمسوبة، تستهدف تغطية تقاعس احلاكم عن التوجه جللسات التحقيق 
يف فرنسا؟ بل وهل املنطقي أن نشهد كل هذه املراوحة يف ملف 

باختالسها  املشتبه  األموال  أن  لبنان، يف حني  اجلنائي يف  احلاكم 
هي أموال عامة لبنانية؟ وهل من الطبيعي أن تستمر العراقيل اليت 
حتول دون اختاذ الدولة اللبنانية صفة االدعاء على احلاكم، لضمان 
حقها يف األموال املشتبه باختالسها، وباستخدام ذرائع واهية يتحمل 
احلكومة  رئيس  يستمر  وكيف  األكربعنها؟  املسؤولية  املالية  وزير 
ورئيس جملس النواب بالتواطؤ يف محاية احلاكم حتى هذه اللحظة، 

عرب احلؤول دون استبداله، رغم خطورة بقاء احلاكم يف منصبه؟«.
واعترب النواب أّن »األمر اآلخر، الذي تسأل عليه احلكومة، هو التفرج 
على ممارسات احلاكم أقله يف السنوات األخرية، اليت عمقت االنهيار 
أكثر فأكثر، إن لناحية التعاميم اليت حلت مكان خطة تعاف مالية، 
ففرضت هريكات مقنع، أو لناحية سياسات الدعم االستنسابية اليت 
لنهج  استمرارية  إال  احلقيقة  وما هي يف  الكارتيالت،  عمل  سريت 
احلاكم يف متويل سياسات احلكومات املتعاقبة، على قاعدة )مرقلي 
حماسبة  تكون حمط  أن  ايضا، جيب  املمارسات  وهذه  مرقلك(،  تا 
كي ال يكرس منصب حاكمية مصرف لبنان مستقبال، منصبا شريكا 

للمنظومة يف فسادها املالي واالقتصادي«.
وأشاروا إىل أن »ما جيري بات معيًبا حبق اللبنانيني واللبنانيات على 
كل املستويات، وهو ما يدفعنا اليوم إىل رفع الصوت عاليا مطالبني 
القصوى،  بالسرعة  موقعه  من  سالمة  رياض  عليه  املدعى  بعزل 
وتطبيق مندرجات قانون النقد والتسليف يف ما خيص مآل احلاكمية، 
نرفع  كما  الراهن.  االنهيار  ظل  لبنان يف  أداء مصرف  على  حرصا 
القائمة،  العراقيل  بإزالة مجيع  التنفيذية  السلطة  مطالبني  الصوت 
اليت  تلك  وخصوصا  احلاكم،  على  رمسيا  الدولة  ادعاء  تؤخر  اليت 
يتفنن يف وضعها وزير املال ومرجعيته السياسية ورئيس احلكومة. 
املالحقات  على مستوى  فاعل  دور  بلعب  اللبناني  القضاء  ونطالب 
اجلارية حمليا، حرصا على عدم تكريس  سياسة  اإلفالت من العقاب، 

وحفاظا على هيبة النظام القضائي«.
وشدد النواب، على أّنه »من موقعنا كنواب ونائبات، سوف نالحق 
أي حماولة من قبل السلطات اللبنانية ممثلة برئيس احلكومة ووزير 
التوقيف  التمييز، للتقاعس عن تنفيذ مذكرة  الداخلية ومدعي عام 
الدولية الصادرة حبق حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، وسنعمل 
القانونية  املسؤوليات  لتحديد  برملانية  حتقيق  جلنة  تشكيل  على 
املرتتبة عن ارتكابات سالمة، وحتديد املسؤوليات القانونية لكل من 

يغطي عنه ويدعمه من املسؤولني الرمسيني«.
سالمة 

بدوره لفت سالمة يف حديث اىل قناة »احلدث« اىل ان »املركزي 
ان  اىل  واشار  أكثر«.  الصرف  بانفالت سعر  يسمح  ولن  سيتدخل 

»القرض احلسن التابع حلزب اهلل غري مرخص من مصرف لبنان«.
حسب  يكن  مل  الفرنسية  القاضية  قبل  من  »التبليغ  بان  واوضح 
أصول االتفاقية بني لبنان وفرنسا، وأنا متعاون مع القضاء، وحنن 
رفضت  وهي  األصول  حسب  تبليغنا  الفرنسية  القاضية  من  طلبنا 
أساس هلا،  فال  الفرنسية  التحقيقات  حول  القائمة  الضجة  أّما كل 
وسأحضر أي جلسة حتقيق يتم تبليغي بها »حسب األصول«. وشدد 

على ان »املسار القانوني ظامل لكنين مستعد له«.
واكد إنه »سيتنحى عن منصبه إذا صدر حكم قضائي ضده«. ولفت 
اىل ان »نائب حاكم املصرف املركزي سيتسلم املنصب بعد انتهاء 
والييت«، وتابع: »يستهدفون حاكم املصرف املركزي ألنهم خيشون 
صريفة  منصة  حول  الدولي  البنك  وتقرير  السياسيني،  استهداف 

»غيب«.
القاضي أبو سمرا ردّ الدفوع الشكلية

أفادت املعلومات أّن قاضي التحقيق االول يف بريوت شربل ابو مسرا 
رّد الدفوع الشكلية املقدمة من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
القضايا  هيئة  دخول  على  موافقتهم  أبدوا  عليهم  املدعى  ووكالء 
كفريق يف الدعوى، حدد ابو مسرا جلسة لشقيق حاكم مصرف لبنان، 

رجا سالمة، يف 15 حزيران املقبل.

الرئيس عون: لتعيني حارس ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

القضاء  الدفاع عن نفسها عندما مّت اضطهادها وتعطيلها من قبل 
الكالم  على  ُأجربت  هي  احملميني،  أحد  مع  التحقيق  أرادت  كّلما 
لتمارس مهنتها بضمري وبشكل صحيح، وهنا املخالفة ال تقع على 
اضاف:  الكالم«.  على  وأجربها  حتّداها  من  على  بل  عون  القاضية 
للتأديب  العليا  اهليئة  يرتأس  الذي  عبود،  سهيل  القاضي  »ندعو 
اليت ستتخذ القرار النهائي يف قضية القاضية عون، إىل حفظ شرف 

الوظيفة اليت يشغلها«.
واحد  تقديم دليل  املّدعني على احملامي وديع عقل  »على  واردف 
يثبت أن التهمة املوجهة ضده صحيحة، وهناك خلل كبري يصل حلد 
»املصيبة« على مستوى السلطة القضائية، حيث حُياكم القضاة الذي 
احرتموا وظيفتهم وقاموا بواجباتهم، والقاضي الذي يسمح بتدّخالت 
سياسية يف عمله ليس بقاٍض وهو خيالف املادة 20 من الدستور 
اليت تعطيه أكرب حصانة بتأكيدها على استقاللية القضاة يف القيام 

بوظيفتهم«.
واعرتف الرئيس عون بان »التجديد لرياض سالمة كان خطأ جسيمًا 
ارتكبه من رفض السري باقرتاحنا تعيني حاكم جديد ملصرف لبنان؛ 
ثلثي جملس  اليت كانت متلك  املركزي هي اجلهة  ومن جّدد حلاكم 
الوزراء، حنن مل نكن منلك الثلثني، وإال لكّنا عّينا بدياًل لسالمة منذ 
سالمة  رياض  ووالية  تأييد،  ألي  احلاجة  دون  ومن  االوىل  اللحظة 
انتهت مع صدور مذكرة التوقيف حبّقه وكان يفرتض ان تنتهي منذ 
بدء التحقيقات يف ملّفه، ألّن مسعة حاكم البنك املركزي جيب أن 

تكون كاملاس ال كالذهب، مبعنى أن تكون شفافة جدًا«.
واعترب بان »اإلجراء الذي ميكن اخّتاذه اليوم يف حاكمية مصرف لبنان 

يرتاوح بني خيارين، إما ان يتسّلم نائب احلاكم األول، وهو يتمّنع 
عن ذلك، وإما أن يتّم تعيني حارس قضائي، ألّنه ال ميكن حلكومة 

تصريف األعمال تعيني بديل«.
وعلى الصعيد الرئاسي، رأى أن »األفضلية اليوم هي لإلصالح ال 
إلسم مرّشح الرئاسة، ألّن املعرقلني هم ثوابت يف السلطة، فهل 
ميكن أن ندعم أحدًا ونرميه يف السلطة وهو غري قادر على العمل مع 
املنظومة احلالية؟ هناك تغيري جيب أن حيصل ليتمكن الرئيس املقبل 
اللبنانيون على انتخاب  من أن يكون فاعاًل، ومن املعيب أال يّتفق 
عنهم  رغمًا  للتصويت  اخلارج  من  توصية  ينتظرون  وبعدها  رئيس، 

لشخصية ما، ومن ُينتخب من اخلارج سيكون مرتهنًا للخارج«.
ولفت الرئيس عون اىل ان »التناقضات كثرية يف جملس النواب 
ال  التناقضات  وهذه  للجمهورية،  جديد  رئيس  انتخاب  موضوع  يف 
ميكن أن تؤدي اىل انتخاب رئيس جديد، ومن غري املعقول أن تقاطع 
طائفة أو أن يتّم انتخاب رئيس من دونها، وال بّد من وجود التأييد 
أو التفاهم«. وأشار اىل ان »اتفاق التيار الوطين احلر والقوات على 
مرشح للرئاسة، ال يعين أّنه ميكن هلما أن يضعا فيتو على مرشحي 
بتنا  األخرى، وإال  للطوائف  بالنسبة  األمر  اآلخرين، وكذلك  األفرقاء 
إال  حّل  ال  رئاسيا  املشرتك،  للعيش  وضرب  وعرقلة  تعطيل  أمام 

بتفاهم جيمع الطرفني، وإال سنستكمل السري باجتاه جهّنم األكرب«.
واوضح أن »الدول العربية منشغلة اليوم بإعادة إعمار سوريا، ومن 
يربط اسم مرشح رئاسي معنّي يف لبنان بدعم مالي من اخلارج، جيب 
أن يصارح الشعب اللبناني بالوعود اليت تلقاها، وخالل تسع سنوات 
حول ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية، مل يتمّكن رئيس جملس النواب 
نبيه بري من إنهاء امللّف مطالبًا باخلط 23، استلمت التفاوض انطالقًا 
من صالحييت الدستورية يف املادة 52، ووصلت إىل حل على أساس 

اخلط 23 زائد قانا«.
وشدد عون على ان »التسويات الرتقيعية مل تعد تنفع، وعندما كنت 
رئيس كتلة نيابية، كان عنوانها »التغيري واإلصالح« باعتبار أن ال 
إصالح إذا مل حيصل تغيري، وهنا أقصد بكالمي تغيري »احلرامية«، 
جيب إصالح النظام االقتصادي أواًل، فلكي حنلم بشيء أفضل جيب 
اللبنانيون قادرين على تأمني طعامهم، ونظرية الرئيس  أن يكون 
اليوم، كان  القوي مل تسقط، وإيصال الوضع املالي إىل القضاء 
حيتاج اىل قوة معنوية، ولو مل أكن أملك تأييدًا شعبيًا ملا كنت قادرًا 
على فعل ذلك... يقولون إنهم »ما خلوني«، وهذا غري صحيح، ألّنين 
قمت بالكثري، والعراقيل اليت ُوضعت مل متنعين من اإلجناز بل أّخرتين 

فقط«.
أّن  منطلق  من  السوري  النزوح  ملف  مع  »نتعاطى  اننا  اىل  ولفت 
من  هربوا  أمنيني  الجئني  بل  سياسيني،  الجئني  ليسوا  النازحني 
االدعاء  وما  بيوتهم.  اىل  عودتهم  حيّتم  ما  انتهت  واحلرب  احلرب. 
بأن النظام سيضطهدهم ليس إال كذبة تستخدمها الدول اليت تريد 
سوريا،  ولكن يف  مبساعدتهم  نطالب  حنن  أرضنا...  على  إبقاءهم 
والدول العربية كانت خاضعة لقانون مقاطعة سوريا الذي وضعته 
اليوم  تبلور  عربيًا  إمجاعًا  أّن  ويبدو  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

بالعودة عن هذه املقاطعة«.
وفيما خص التيار الوطين احلر، قال: »أنا مطمئن اىل مسار التيار 
الوطين احلر يف هذه املرحلة، هناك غنى باختالف الرأي، ولكن املهم 
أال يؤدي ذلك اىل انقسام«. وتابع: »أهم الفضائل املسيحية هي 
حتت  »نرقد  ألننا  واإلحباط،  اليأس  من  حتمي  اليت  الرجاء  فضيلة 
الرتاب على رجاء القيامة« كما ُيكتب على شواهد قبورنا، فال ميكن 

أن يطالنا اليأس وحنن على قيد احلياة«.

الرئيس األسد يف جّدة ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف دورتها الـ32، وينتظر استمرار توافد قادة الدول العربية تباعا 
وزعماء  قادة  عددا من  جانبية جتمع  لقاءات  اليت ستشهد  جدة  إىل 

الدول العربية على هامش القمة العربية.
جدير بالذكر أن القمة اليت تستضيفها السعودية، تأتي وسط ظروف 
الدول  استثنائية متر بها املنطقة والعامل، وتعمل من خالهلا جامعة 
العربية والقادة العرب على مواجهة التحديات املشرتكة وتعزيز األمن 

واالستقرار اإلقليمي.
وشهدت مدينة جدة لقاءات جانبية على هامش القمة العربية جتمع 
عددا من قادة وزعماء الدول العربية، حيث تأتي استضافة اململكة 
اإلقليمي  املستوى  على  القيادي  لدورها  امتدادا  العربية  للقمة 
والتباحث  العربية  الدول  قيادات  مع  التواصل  وتعزيز  والدولي، 
االهتمام  ذات  والقضايا  امللفات  حيال  املواقف  وتنسيق  املستمر 

املشرتك.
ويشارك األسد يف القمة العربية للمرة األوىل منذ 12 عامًا بعد جتميد 
األزمة  اندالع  خلفية  على   2011 العربية يف  باجلامعة  بالده  عضوية 

السورية.
بها  متر  استثنائية  ظروف  يف  العربية  للقمة  الـ32  الدورة  وُتعقد 
على  حتتم  ودولية  إقليمية  وصراعات  أزمات  من  والعامل  املنطقة 
التحديات  مواجهة  خالهلا  من  تستطيع  آليات  إجياد  العربية  الدول 
لدوهلا  الرفاه  وحتقق  اإلقليمي  واالستقرار  األمن  وتعزز  املشرتكة 
وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي حتت مظلة 
جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون االقتصادي ودفع عجلة التنمية 

يف خمتلف اجملاالت اليت متس املواطن العربي بشكل مباشر.
وقد عقد وزراء اخلارجية العرب اجتماعا حتضرييا تسلمت السعودية 

خالله رئاسة القمة رمسيًا من اجلزائر.
العربية  بالوفود  فرحان  بن  السعودي فيصل  اخلارجية  وزير  ورحب 
وأكد أن العامل مير بتحديات كبرية تفرض التوحد ملواجهتها، داعيا 

الدول العربية للعمل مشرتك من أجل رفعة الشعوب العربية.
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مــلبورن

 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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
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 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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ســيارات
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أكثر قّوًة وحصريًة وفخامًة

 BMW XM تطرح طراز BMW
LaBeL Red حمدود اإلصدار

الكهربائي  احملرك  بني  الدقيق 
الفوري  التوصيل   V8 وحمرك 
إىل  وتستمّر  ترتاكم  اليت  للطاقة 
أن حتقق أعلى املستويات يف نطاق 

الدورات.

 M تكنولوجيا  مع   V8 حمّرك 
املتطّورة   TwinPower Turbo
والطابع الكالسيكي عالي التسارع.

يف BMW XM Label Red، يساهم 
حمّرك V8 بشكل أكرب يف القّوة اليت 
حتقيقها  يتّم  واليت  النظام  ينتجها 
تبلغ  الكهربائي.  احملّرك  مبؤازرة 
عند  حصانًا   585 القصوى  القّوة 
5,600 دورة يف الدقيقة بينما يبلغ 
نيوتن   750 األقصى  الدوران  عزم 
مرت وميكن حتقيقه عرب نطاق دوران 
 1,800 بني  يرتاوح  للغاية  عريض 
و5,400 دورة يف الدقيقة. ويتميز 
أحدث جيل من V8 بإيصال الطاقة 
بسرعة فائقة مع كفاءة أعلى وأدنى 

مستويات االنبعاثات.
بهما  التحّكم  يتّم  مصراعني  مع 
بشكل  للتكّيف  وقابلني  إلكرتونيًا 
مستمر، يوّفر نظام العادم الرياضي 
مرافقة   BMW XM Label Red يف 
غنية من الناحية العاطفية لتوصيل 
حيوي  بأسلوب  احملرك  طاقة 
ونابض وال يقرتن ذلك عادًة مبحّرك 
فوري  توصيل  األسطوانات.  مثاني 
مبرحلة  كهربائي  حمرك  للطاقة: 

تروس مسبقة مبتكرة.

ووحدة  اجلهد  عالية  قوية  بطارية 
شحن مشرتكة

بطارية  من  طاقته  احملّرك  يستمّد 
ليثيوم أيون عالية اجلهد مدجمة يف 
نتاج  وهي  اهليكل،  أسفل  منطقة 
 BMW تقنية  من  اخلامس  اجليل 

بعد أشهر قليلٍة فقط على بدء إنتاج 
تقدم  اجلديدة،   BMW XM سيارة 
BMW M GmbH أول سيارة عالية 
بنظام  مزودة  اإلطالق  على  األداء 

قيادة كهربائي.
 BMW XM Label Red جتمع سيارة
قوة  مع   M HYBRId نظام  بني 
تصميم خمصصة  وملسات  إضافية 

تعكس مسات األداء املتميزة.
تنتج السيارة قّوًة تبلغ 748 حصانًا 
الداخلي  االحرتاق  )ناجتة عن حمرك 
وحمرك  حصان   585 بقوة   V8
 M كهربائي مدمج يف ناقل احلركة
والذي  السرعات  مثاني   Steptronic
حصاًنا(،   197 إىل  يصل  ما  ينتج 
 BMW XM Label Red وتعّد بالتالي
الذي  قّوًة  األكثر   BMW M طراز 
ُصنع على اإلطالق. كما أنها تتصدر 
تصنيفات القوة يف فئيت سيارات 
وسيارات  الرياضية  األنشطة 

األنشطة الرياضية الكوبيه.
 BMW XM سيارة  عرض  وسيتّم 
Label Red عامليًا للمّرة األوىل على 
اإلطالق يف معرض شنغهاي الدولي 

للسيارات يف أبريل 2023.
وتعد الصني واحدة من أهم املناطق 
 BMW XM Label من حيث مبيعات
املتحدة  الواليات  جانب  إىل   ،Red
ميكن  األوسط.  والشرق  األمريكية 
عامليًا  الوكالء  من  السيارة  طلب 

اعتبارًا من 28 أبريل 2023.

عالي  بأداء   M HYBRId نظام 
املستوى ودّقة حمكمة

 BMW يف   M Hybrid نظام  يعرب 
القوّي  التأثري  عن   XM Label Red
الناتج عن كهربة نظام القيادة يف 
طرازات BMW GmbH عالية األداء 
التفاعل  ويضمن  مبهر.  بأسلوب 

edrive. يتضّمن احملّرك طاقًة قابلًة 
واط  كيلو   25,7 تبلغ  لالستخدام 
بالساعة. ومبؤازرة احملّرك الكهربائي 
الطاقة  إدارة  ونظام  الكفاءة  عالي 
الذكية، ميكن حتقيق نطاق كهربائي 
يف  كيلومرت  و83   75 بني  يرتاوح 
بإمكان  بالتالي،   .WLTP دورة 
ترافقك  أن   BMW XM Label Red
حتى تكمل جوالتك يف املدينة ولكن 
الطرقات  على  جوالتك  خالل  أيضًا 
الريفية بدون انبعاثات وبشكل شبه 
القصوى  السرعة  أّما  صامت كليًا. 
الوضع  يف  حتقيقها  ميكن  اليت 
الكهربائي اخلالص فتبلغ 140 كم/

ساعة. وتتيح وحدة الشحن اجملمعة 
التيار  شحن   M HYBRId لنظام 
املرتدد حتى 7,4 كيلو واط. وذلك 
يعين أنه ميكن إعادة شحن البطارية 
 %100 إىل  صفر  من  اجلهد  عالية 

يف غضون 4,25 ساعة.

تصميم منفتح بتفاصيل حصرية
سيتّم طرح 500 نسخة فقط عامليًا 
 BMW من اإلصدار احملدود لطراز 
XM Label Red، مما يعّزز حصريتها 
أكثر  تصميم  مع  حّد  أقصى  إىل 

تعبريًا.
وتتضّمن السمات املمّيزة يف طراز 
BMW XM Label Red شريطًا مجياًل 
 Toronto املعدني  األمحر  باللون 
األمحر  اللون  استخدام  وميتّد   .Red
إىل شارات الطراز وزينة اإلطارات. 
 Toronto Red أمحر  ويشّكل  كما 
أيضًا إطارًا للشبك الكلوي األمامي 
ويصل إىل املشّتت اخللفي ليحّقق 
مع طالء  إضافية  ملسات تصميمية 
الكربوني  األسود  باللون  اهليكل 
 BMW Individual Frozen املعدني 

 .Carbon Black

التالي  اجليل   MINI طرحت   
كوبر  ميين  مع   MINI عائلة  من 
الكهربائية. اإلصدار اجلديد ثالثي 
األبواب من MINI متوفر مبستويني 
جديدًا  تعريفًا  ويضع  الطاقة  من 
الكهربائية  املركبات  قيادة  ملتعة 

يف املستقبل.
تتمّتع السيارة مبحّرك رشيق وبارع، 
إىل  الكهربائية  كوبر  ميين  وترمز 
اخلالي  املتميز  املستقبلي  التنقل 

من االنبعاثات.
يف   MINI Cooper Se إطالق  مّت 
شهدت  وقد   ،2020 عام  األصل 
زيادًة يف املبيعات قدرها %25,5 
طرازات  أكثر  لتصبح   2022 عام 
من  أكثر  مبيع  مع  شعبيًة   MINI
اخلالية   MINI من  وحدة   43,000
أحناء  مجيع  يف  االنبعاثات  من 
وجتدر  املاضي.  العام  العامل 
أصل  من  واحدة  أّن  إىل  اإلشارة 
الطريق  مخس سيارات ميين على 

اآلن تعمل بالكهرباء.
 وقد انعكس النجاح الذي تستمر 
الذكرى  يف  حتقيقه  يف   MINI
السنوية إلنتاج السيارة رقم مليون 
من MINI وهو طراز اجليل الرابع 
وقد  أبواب،  بثالثة  اجملّهز  احلالي 
مّت تسليم تلك السيارة الكهربائية 

بالكامل يف كندا.
الكارت  سيارات  قيادة  شعور 
بالطاقة الكهربائية مع أقصى عزم 

منذ حلظة االنطالق
يبلغ  اجلديدة،   MINI عائلة  يف 
البداية  منذ  أقصاه  الدوران  عزم 
مع   MINI Cooper e من  يف كل 
 MINI Cooperو كيلوواط   135
وتتسارع  كيلوواط.   160 مع   Se
وبدون  تباطؤ  أّي  بدون  السيارة 
أّي تأّخر عند تغيري السرعات. وقد 
الكهربائية  كوبر  ميين  جتهيز  مّت 
اجلهد  عالية  أيون  ليثيوم  ببطارية 
على  ثباتها  لضمان  أرضيتها  يف 
بشكل  الوزن  وتوزيع  الطريق 
رشاقة  أيضًا  يعّزز  مما  مثالي 
السيارة الفطرية. وبهذه الطريقة 
قيادة  شعور  تعريف   MINI تعيد 
تقّدمه  الذي  الكارت  سيارات 
يف  دومًا  يساهم  مما  العالمة 

يف  القيادة  متعة  مفهوم  ترسيخ 
به  اشتهرت  لطاملا  الذي  املدن 

MINI منذ أكثر من 60 سنة.
من   MINI استطاعت  ولطاملا 
جمموعة  خربة  من  االستفادة 
BMW يف التطوير من أجل حتقيق 
يف  متقّدمة  قيادة  ديناميكيات 
اجلديدة.  الكهربائية  كوبر  ميين 
وتتمّتع هذه السيارة مبكانة راسخة 
إطالق  منذ  العالمة  إرث  يف  جدًا 
جتديدها  إعادة  بعد  األّول  اجليل 
وصواًل  أبواب  بثالثة   2002 عام 
إىل طراز اجليل اخلامس. ويعكس 
التطّور املستمر يف جماالت عديدة 
مثل التكنولوجيا والكفاءة وإيصال 
مع  شديد  حبرص  التعامل  الطاقة 
يف  املتجّذر  الشهري  الطراز  هذا 
إرث العالمة والذي يعيد اليوم مّرة 

جديدة رفع معايري متعة القيادة.
من  قدر  أقصى  مع  حمسن  نطاق 

املرونة
سيارة  يف  البطارية  سعة  تبلغ 
كيلوواط   40,7  MINI Cooper e
سعة  تبلغ  بينما  الساعة،  يف 
 MINI Cooper Se يف  البطارية 
54,2 كيلوواط يف الساعة. وذلك 
نطاقًا  اجلديدين  الطرازين  مينح 
و400   300 بني  يرتاوح  متوقعًا 
نطاق  يوّسع  وبالتالي  كيلومرت، 
وخارجها  املدينة  ضمن  الرحالت 

بشكل ملحوظ.
الذي  املساحة  مفهوم  خالل  من 
 MINI تّتسم   ،MINI به  تشتهر 
درجات  بأقصى   Cooper electric
الداخلي  التصميم  ويوفر  املرونة. 
كما  متنّوعة،  استخدام  إمكانات 
ميكن توسيع حجم الصندوق ليضم 

أربعة مقاعد.
 MINI Countryman وباإلضافة إىل
مصنع  يف  إنتاجها  سيتّم  اليت 
يف  اليبزيغ  يف   BMW جمموعة 
 MINI Cooper نوفمرب 2023، باتت
الكهربائية  كوبر  electricميين 
مبستقبل  مبّشرًة  لالنطالق  جاهزًة 

 .MINIكهربائي بالكامل لـ
ستنضّم   ،2024 عام  من  واعتبارًا 
االجّتاه  هذا  إىل   MINI aceman

الكهربائي.

ميين كوبر معيار 
جديد ملتعة قيادة 

السيارات الكهربائية
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الشفق يف احمليطات.. منطقة معّرضة 
خلطر االحتباس احلراري

حيذر العلماء من أن تغري املناخ ميكن أن يقلل بشكل كبري من 
احلياة يف أعمق أجزاء حميطاتنا اليت تصل إليها أشعة الشمس.

وميكن أن يؤدي االحتباس احلراري العاملي إىل تقليص احلياة 
يف ما يسمى مبنطقة الشفق بنسبة تصل إىل ٪40 حبلول نهاية 

القرن، وفقًا لبحث جديد.
وتقع منطقة الشفق بني 200 مرت وألف مرت.

ووجد الباحثون أنها تتعاون مع احلياة ولكنها كانت موطنًا لعدد 
تاريخ  من  دفئًا  األكثر  الفرتات  خالل  احلية  الكائنات  من  أقل 

األرض.
ويف حبث قادته جامعة إكسرت، نظر العلماء إىل فرتتني دافئتني 
يف ماضي األرض، منذ حوالي 50 مليون سنة وقبل 15 مليون 

سنة، وفحصوا سجالت من قذائف جمهرية حمفوظة.
ووجد الباحثون أن عددًا أقل بكثري من الكائنات احلية تعيش يف 
املنطقة خالل هذه الفرتات، ألن البكترييا حتلل الطعام بسرعة 
أكرب، مما يعين أن كمية أقل منه وصلت إىل منطقة الشفق من 

السطح.
وقالت الدكتورة كاثرين كريشتون، من جامعة إكسرت، املؤلفة 
الرئيسية للدراسة »تطورت جمموعة متنوعة غنية من احلياة يف 
منطقة الشفق يف ماليني السنني القليلة املاضية، عندما بردت 
مياه احمليط مبا يكفي لتعمل مثل الثالجة، واحلفاظ على الطعام 

لفرتة أطول، وحتسني الظروف اليت تسمح للحياة باالزدهار«.
الديسفوتيكية،  املنطقة  باسم  أيضًا  املعروفة  الشفق،  منطقة 
هي موطن حيوي للحياة البحرية. إنها قامتة للغاية حبيث ال ميكن 
أن حيدث فيها التمثيل الضوئي ولكنها موطن ألمساك أكثر من 
بقية احمليط جمتمعة، باإلضافة إىل جمموعة واسعة من احلياة مبا 
يف ذلك امليكروبات والعوالق واهلالم وفقًا ملعهد وودز هول 

للتصوير الضوئي.
وهي  للكربون،  كبالوعة  رئيسية  بيئية  وظيفة  ختدم  أنها  كما 

سحب الغاز الذي يزيد حرارة الكوكب من غالفنا اجلوي.
وقام العلماء مبحاكاة ما قد حيدث يف منطقة الشفق اآلن، وما 
وقالوا  املناخي.  االحرتار  بسبب  املستقبل  أن حيدث يف  ميكن 
نيتشر  دورية  يف  ونشرت  إليها،  توصلوا  اليت  النتائج  إن 
جارية  تكون  قد  كبرية  تغيريات  أن  إىل  تشري  كوميونيكشنز، 

بالفعل.
وقال الدكتور كريشتون »دراستنا هي خطوة أوىل ملعرفة مدى 

ضعف موطن احمليط هذا بالنسبة لالحرتار املناخي«.
فقد  الدفيئة،  غازات  انبعاثات  بسرعة  »ما مل خنفض  وأضاف 
يؤدي ذلك إىل اختفاء أو انقراض الكثري من احلياة يف منطقة 
السنني  تأثريات متتد آلالف  مع  عامًا،   150 الشفق يف غضون 

بعد ذلك«.

العلماء يبحثون يف اآلثار والتداعيات.. ارتفاعات قياسية ومثرية للقلق يف حرارة احمليطات تسبق ظاهرة النينو
العامل  حول  احمليطات  حرارة  درجات  يف  املتسارع  االرتفاع  أثار 
االحتباس  آثار  من  ذلك  يزيد  أن  من  خوفًا  العلماء،  قلق  مؤخرًا 

احلراري.
أرقامًا  البحر  سطح  حرارة  درجة  لقياس  العاملي  املؤشر  وسجل 
قياسية جديدة هذا الشهر، حيث مل تصل حرارة مياه البحر إىل هذا 
السخونة من قبل بهذا التسارع، دون أن ميلك العلماء تفسريات 

وافية حول أسباب ما حيدث.
ويشعر العلماء بالقلق من أن تصل درجة حرارة العامل إىل مستويات 

احمليط تعين أن األعاصري املدارية والعواصف ميكن أن تكون أكثر 
قوة، ما يعين أنها تصبح أكثر كثافة وتدوم لفرتة أطول.

    ارتفاع مستوى سطح البحر: تشغل املياه األكثر دفئًا مساحة 
بشكل  تسّرع  أن  وميكن   - احلراري  التمدد  باسم  ُيعرف  ما  أكرب- 
كبري ذوبان األنهار اجلليدية يف منطقة الغرينالند والقارة القطبية 
اجلنوبية وثم تتدفق إىل احمليطات، وهو ما يرفع مستويات البحار 

العاملية، ويزيد من خماطر الفيضانات الساحلية.
تستهلك  الكربون:  أكسيد  ثاني  امتصاص  على  أقل  قدرة      
احلراري.  االحتباس  غازات  انبعاثات  ربع  حوالي  حاليًا  احمليطات 
وتتمتع املياه األكثر دفئًا بقدرة أقل على امتصاص ثاني أكسيد 
الكربون. ويف حال استهلكت احمليطات كمية أقل من ثاني أكسيد 
الكربون يف املستقبل، فإن ذلك سوف يؤدي إىل مراكمة املزيد 
من هذا الغاز يف الغالف اجلوي، ما يؤدي إىل زيادة سخونة اهلواء 

واحمليطات.
املناخية  الظاهرة  وهو  العلماء،  قلق  يثري  آخر  مهم  عامل  وهناك 
 El Niño Southern  « اجلنوبي  النينو  تذبذب  باسم  املعروفة 

»Oscillation
فعلى مدى السنوات الثالث املاضية، كانت هذه الظاهرة الطبيعية 
حتدث عرب مراحل أكثر برودة، وتسمى النينيا، و ساعدت يف إبقاء 

درجات احلرارة العاملية حتت السيطرة.
واألكثر  القوية،  النينيو  ظاهرة  أن  اآلن  يعتقدون  الباحثني  لكن 

سخونة، تتشكل حاليًا، وسيكون هلا آثار كبرية على العامل.
يتفق مكتب األرصاد اجلوية االسرتالي بقوة مع اعتقاد الباحثني 
حول تشّكل ظاهرة النينو اجلوية، يقول هيو ماكدويل املوظف يف 
إىل  نتجه  أننا  املناخية  النماذج  كل  »تشري  األسرتالية:  األرصاد 

حدث قوي عرب هذه الظاهرة املناخية«.
بريو  شواطئ  قبالة  بالفعل  الساحلية  النينيو  ظاهرة  نشأت  لقد 
ستتبعه  التكوين  مكتمل  حدثًا  أن  اخلرباء  ويعتقد  واإلكوادور، 

تداعيات على درجات احلرارة العاملية.
وقال الدكتور جوزيف لوديشر، من معهد بوتسدام ألحباث املناخ: 
»إذا ظهرت ظاهرة النينيو اجلديدة، فمن احملتمل أن نشهد ارتفاعًا 
إضافيًا يف ارتفاع درجات احلرارة العاملية مبقدار 0.2-0.25 درجة 

مئوية«
أشهر  بعد  احلرارة  درجة  على  التأثري  »سيخف  لوديشر  ويضيف 
أن  السبب من احملتمل  نينيو، وهلذا  أي ظاهرة  قليلة من ذروة 
نكون  قد  لكن  اإلطالق،  على  دفئًا  األكثر  هو   2024 عام  يكون 

قريبني من 1.5 درجة مئوية يومًا ملرحلة مؤقتة«.
ومن احملتمل أن تؤدي ظاهرة النينيو إىل اضطراب أمناط الطقس 
يف مجيع أحناء العامل، وإضعاف الرياح املومسية والتهديد باملزيد 

من حرائق الغابات يف أسرتاليا.
ولكن هناك خماوف أساسية أكثر، إذ من املتوقع أنه مع دخول 
على  قدرة  أقل  املياه  تكون  قد  إىل احمليط،  احلرارة  من  املزيد 
ختزين الطاقة الزائدة. باإلضافة ملخاوف من أن احلرارة املوجودة 

يف احمليطات لن تبقى هناك.
تردد العديد من العلماء الذين مت االتصال بهم للتعليق حول هذا 
املوضوع، من احلديث عن اآلثار املرتتبة على هذه االرتفاعات يف 

احلرارة. لكن أحدهم عرب عن »قلقه الشديد والتوتر الكبري«.
حرارة  األحباث حدوث قفزات يف مستويات درجة  أظهرت بعض 
العامل، حيث حدثت تغريات طفيفة على مدى سنوات، ثم حصلت 

قفزات مفاجئة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور ظاهرة النينيو.
وفًقا لكارينا فون شكمان، هناك بعض األمل يف هذا السيناريو 
بأن تنخفض درجات احلرارة مرة أخرى بعد احنسار ظاهرة النينيو.

وقالت ليب بي سي نيوز: »ال تزال لدينا نافذة ميكننا من خالهلا 
التصرف، وعلينا استخدامها لتقليل العواقب«.

جديدة حبلول نهاية العام املقبل، نتيجة هذا التسارع يف ارتفاع 
درجات احلرارة باإلضافة إىل إمكانية حدوث ظواهر جوية أخرى.

ويعتقد اخلرباء أنه من املتوقع أن يشهد العامل خالل األشهر املقبلة 
آثار ظاهرة النينو املناخية، اليت تؤدي لتسخني مياه احمليط.

البحرية  احلياة  إىل قتل  حرارة احمليطات  زيادة  تؤدي  أن  وميكن 
مستويات  وترتفع  أكثر قسوة،  فيها  الطقس  يصبح  وأن  فيها، 
سطح البحر، فيما تصبح مياهها أقل كفاءة يف امتصاص الغازات 

املسببة لالحتباس احلرارة.
ويف األسبوع املاضي، نشرت دراسة جديدة مهمة، تسلط الضوء 

على التطورات املقلقة املتعلقة بهذا الشأن.
فعلى مدار اخلمسة عشر عاما املاضية، زادت احلرارة املرتاكمة على 
األرض بنسبة ٪50، مع توجه معظم هذه احلرارة حنو احمليطات، 
على  فقط  تقتصر  ال  عامليًا،  واسعة  عواقب  إىل  يؤدي  ما  وهو 
العام  هذا  إبريل/نيسان  يف  املسجلة  اجلديدة  القياسية  األرقام 
العامل  يف  أخرى  مناطق  شهدت  بل  احمليطات،  حرارة  لدرجات 

تباينات واختالفات يف احلرارة بشكل قياسي.
ففي مارس/آذار، كانت درجات حرارة سطح البحر قبالة الساحل 
مرتفعة  مئوية  13.8 درجة  إىل  الشمالية وصلت  الشرقي ألمريكا 
بذلك عن املتوسط الذي مت تسجيله يف الفرتة بني أعوام 1981-

.2011
اجلديدة،  للدراسة  الرئيسية  املعدة  وقالت كارينا فون شكمان، 
وعاملة احمليطات يف جمموعة األحباث مريكاتور أوشن إنرتناشونال 
السريع  التغيري  هذا  حدوث  سبب  إثبات  يتم  مل  اآلن  حتى  إنه 

واهلائل يف درجات احلرارة.
وتضيف: »لقد تضاعفت احلرارة يف النظام املناخي خالل اخلمسة 
عشر عامًا املاضية، ال أود أن أقول إن هذا تغري مناخي، أو إنه 
تقلب طبيعي أو مزيج من االثنني معًا، حنن ال نعرف حتى اآلن. 

لكن بإمكاننا أن نرى آثار هذا التحول«.
ويعترب إخنفاض مستويات التلوث النامجة عن حركة الشحن، واحدا 
من العوامل اليت ميكن أن تؤثر على مستوى احلرارة القادمة إىل 

احمليطات، وهو األمر املثري لالهتمام.
لتقليل  الئحة  الدولية  البحرية  املنظمة  وضعت   ،2020 عام  ففي 
هلذا  وكان  السفن،  حترقه  الذي  الوقود  يف  الكربيت  حمتوى 
الغالف  املنبعثة يف  اجلوي  اهلباء  جزئيات  قّلت  حيث  أثر سريع، 

اجلوي.
لكن اهلباء اجلوي الذي يؤدي إىل تلوث اهلواء، يساعد من جهة 
أخرى يف عكس احلرارة إىل الفضاء، وقد يسبب تقليل جزئيات 

اهلباء اجلوي يف دخول املزيد من احلرارة إىل املياه.

ما هو أثر ارتفاع درجة حرارة املحيطات؟
إرتفع متوسط درجة حرارة سطح البحار يف العامل حبوالي 0.9 درجة 
ارتفع  فيما  الصناعية،  املرحلة  قبل  ما  مبستويات  مقارنة  مئوية 

املتوسط 0.6 درجة مئوية يف األربعني سنة املاضية وحدها.
وتعترب هذه االرقام أقل من االرتفاعات اليت طرأت على درجات 
حرارة اهلواء فوق األرض، إذ ازدادت احلرارة بأكثر من 1.5 درجة 
أن  إىل  هذا  ويعود  الصناعية،  املرحلة  قبل  ما  مرحلة  عن  مئوية 
وألن  األرض،  من  بكثري  أكرب  طاقة  إىل  حيتاج  املياه  تسخني 

احمليطات متتص احلرارة بعيدًا عن سطحها.
وحتى هذه الزيادة املتوسطة اليت تبدو صغرية هلا عواقب كبرية 

يف العامل.
 فقدان الكائنات احلية: تؤدي موجات احلر األكثر تكرارًا وشدة يف 
البحار، إىل نفوق مجاعي للحياة البحرية، وهذا يضر بشكل خاص 

بالشعاب املرجانية.
    طقس أكثر قسوة: زيادة احلرارة يف اجلزء العلوي من سطح 
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Taxpayers could be in for 
a shock this tax time, as 
the Australian Taxation 
Office taxes aim at dodgy 
claims in three key areas.
Millions of Australians 
will see their tax reduc-
tions shrink by as much 
as $1500, as the Aus-
tralian Taxation Office 
cracks down on rental 
property investors after 
a shocking number of in-
correct returns were un-
covered.
ATO Assistant Commis-
sioner Tim Loh told The 
Australian that regular re-
views on property inves-
tors’ deductions found as 
many as “nine out of 10 
returns were incorrect” as 
the tax watchdog unveils 
its three key focuses for 
tax time 2023.
“(It) is a really unaccept-
able rate,” Mr Loh said.
“We are really focused 
this year on making sure 
rental property owners 
and their registered tax 
agents understand their 
obligations.
“We are going to be in-
creasing our activities in 
this area.”

Using a new data-match-
ing protocol, the ATO will 
crosscheck claims made 
by rental property inves-
tors in 2023 with financial 
information provided by 
17 of the country’s larg-
est mortgage lenders. 
The ATO also warned that 
income-producing por-
tions of residential prop-
erties – such as rooms 
on accommodation plat-
forms like Airbnb and 
Stayz – could create capi-
tal gains tax issues amid 
the new crackdown.
The changes come after 
the Treasury seeks to 
reclaim $9.1bn in unpaid 
taxes over the next five 
years, including from the 
millions of working Aus-
tralians who have been 
warned to expect lower 
tax refunds this year.
ATO will sharpen its fo-
cus in 2023 on capital 
gains tax and work-relat-
ed expenses, including 
changes to work-from-
home claims.
From March 1, taxpayers 
claiming work from home-
related deductions will be 
required to provide more 

detailed documentation.
The change follows the 
cessation last year of the 
Covid shortcut, which had 
helped calculate claims.
Mr Loh warned taxpayers 
against simply “copying 
and pasting” last year’s 
claims.
“We know a lot of people 
are working back in the 
office more compared to 
last year,” Mr Loh said.
“I think we have been pret-
ty transparent in commu-
nicating the changes to 
the working-from-home 
deduction methods.”
The recent cut to the Low 
and Middle Income Tax 
Offset is also expected to 
lead to lower tax refunds 
and increased debts in 
2023.
Tax agents will also be in 
the spotlight after the ATO 
claimed they dropped the 
ball in recent years. 
About 87 per cent of rent-
al property owners use 
registered tax agents.
In their official advice, 
tax agents H & R Block 
warned property owners 
to ensure they kept good 
records ahead of tax time 
2023.
 “The golden rule is that if 
you can’t substantiate it, 
you can’t claim it,” the tax 
agency said.
“It’s essential to keep in-
voices, receipts and bank 
statements for all proper-
ty expenditure as well as 
proof that your property 
was available for rent, 
such as rental listings.”

ATO crackdown: Investors, workers 
targeted ahead of 2023 tax time

ATO Assistant Commissioner Tim Loh has announced a crackdown 
on rental property owners. Picture: Supplied

Australian Treasurer Jim Chalmers MP announced plans to reclaim $9.1bn in lost taxes. Picture: Glenn 
Campbell

The Treasurer has been 
grilled about the contro-
versial stage 3 tax cuts 
after they were notably 
absent from the budget.
Jim Chalmers has con-
ceded wealthier Austra-
lians will benefit the most 
from the stage three tax 
cuts but suggested the 
policy will protect people 
on lower incomes from 
bracket creep.
The Albanese government 
has not made any chang-
es to the contentious 
policy which will mean 
people earning between 
$45,000 and $200,000 pay 
no more than 30 cents in 
the dollar in tax from July 
next year.
Labor promised before 
the election to keep the 
tax cuts in place and 
didn’t touch them in its 
second budget, with the 
government now seem-
ingly strengthening its 
resolve against calls to 
amend or scrap them.
The Treasurer repeated 
on Sunday that the gov-
ernment’s position on the 
personal income tax cuts 
hadn’t changed, saying 
the policy hadn’t featured 
in the budget because it 
had “other priorities”.
“It hasn’t been a priority in 
the context of these bud-
get deliberations because 
we found other ways to 
make meaningful chang-
es in the budget, help 

people through difficult 
times and invest in their 
future,” he told ABC’s In-
siders program.
Asked why the govern-
ment wanted to keep the 
stage three cuts, Dr Chal-
mers said: “We have said 
in principle that returning 
bracket creep is a worthy 
objective of governments 
of both political persua-
sions, frankly.”
“We have always said 
when we can afford to 
give tax relief, particu-
larly to low and middle-
income earners that’s a 
worthy objective as well … 
These tax cuts kick in at 
$45,000.”
Dr Chalmers conceded 
people earning over 
$200,000 a year — who 
stand to receive a $9000 
annual tax cut under stage 
three — would benefit the 
most from the policy.
“Yes, I understand the 
structure of the tax cuts,” 
he said.
“It hasn’t been a focus of 
this budget. They don’t 
come in for more than a 
year now. There are other 
things we want to do in 
the interim.”
The third tranche of cuts 
legislated by the Morrison 
government with Labor’s 
support in 2018 will scrap 
the 37 per cent marginal 
tax bracket and lowers 
the 32.5 per cent marginal 
tax rate to 30 per cent.

It also increases the 
threshold for the 45 per 
cent marginal tax rate, so 
people earning between 
$45,000 and $200,000 
will pay the same 30 per 
cent tax rate.
The cost of the stage 
three tax cuts has contin-
ued to grow — they are 
now forecast to cost the 
government $69bn over 
the next four years.
The policy has been criti-
cised by the Greens, oth-
er progressives and some 
economists who say it will 
worsen inequity at a time 
when many workers are 
struggling and govern-
ment spending is tight.
But people on the other 
side of the debate say the 
cuts are necessary to pro-
tect workers, including 
those on middle-incomes, 
from bracket creep, in 
which a greater propor-
tion of one’s income is 
taxed at a higher rate.
With the inflation crisis 
prompting fresh calls for 
a rethink of the policy, 
the Grattan Institute has 
proposed redesigning the 
cuts to make them less 
generous to the highest 
income earners.
The economic think tank 
says the government 
should retain the 37-cent 
tax bracket in order to re-
duce the size of the cuts 
for high-income earners 
and save about $8bn a 

The stage three tax cuts will benefit higher paid Australians. Picture: NCA NewsWire / Nicholas Eagar

‘Hasn’t been a priority’: Treasurer 
grilled over decision not to scrap 
Stage three tax cuts
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Prime Minister Anthony 
Albanese has opened up 
about his shock divorce 
insisting his ex-wife Car-
mel Tebbutt blindsided 
him when she walked out 
the door.
And he’s revealed – de-
spite reports to the con-
trary – that he never turned 
to dating apps to find love 
before meeting his current 
partner Jodie Haydon.
During an interview on 
Melbourne radio, he was 
asked how it felt to be “the 
first divorcee to become 
Prime Minister”.
“It was a very public di-
vorce for you as well, 
wasn‘t it? It must have 
been an incredibly chal-
lenging time for you and 
your ex-partner, personal-
ly,’’ host Marty Sheargold 
said.
Mr Albanese admitted 
he didn’t see the divorce 
coming.
“It was (challenging), but 
you live in the public eye,” 
he said.
“So it was very difficult 
for me personally. My wife 
Carmel made a decision 
that she wanted to move 
on with her life, it came as 
a surprise to me, I’ve spo-
ken about that before.”
“Totally out of the blue?,” 
Mr Albanese was asked.
“Yeah, it was New Year’s 
Day. So clearly, it was a 
decision that had been 
made,” he said.
 “Our son had reached 
18, had graduated from 
school, and so she made 
that decision which I found 
difficult, but just had to ac-
cept that she, of course, 
had a right to do that. So I 
didn‘t quite understand it, 
so I had to accept it rather 
than understand it.”
Mr Albanese revealed he 
took some time off a few 
months later and started 
to recover.
“I went away in March, so 
it was January 1, I went 
away to London to see 
friends, and to Lisbon, I 
had two weeks to clear 
the air, determine what I 
wanted to do with my life, 

whether I was going to run 
again in the election in 
May,” he said.
“Tinder profile?” he was 
asked.
“No, I never did that,” Mr 
Albanese replied. “In spite 
of some of the silly stuff 
that’s been written, of 
course, I didn’t.
“It would be would be 
fine except you’d all know 
about it. So yeah, I just 
came to terms with it.”
Around a year later, he 
met his current partner 
Jodie in Melbourne. He ad-
mitted he couldn‘t believe 
his luck.
“I’ve been very lucky to 
find someone to spend 
time with and to have a 
terrific relationship with,’’ 

Anthony Albanese opens up about shock di-
vorce with ex-wife Carmel Tebbutt

he said.
“Is it awkward finding lan-
guage to use around that, 
as a Prime Minister, to be 
having emotions attached 
to that new relationship, 
and find language that 
we‘re all going to feel okay 
with? Because men still 
find it difficult to say ‘I’m 
in love with my partner 
and we’re having a loving 
time,’’ he was asked.
“Indeed. Thank you for 
that, Marty. But no, it‘s 
great. And it has been re-
ally important. I have a 
very complex job that in-
volves a lot of pressure 
and having someone to 
spend your life with, your 
personal life with, along 
with my son, is fantastic,’’ 

he said.
Mr Albanese also reflected 
on the car accident that 
could have killed him.
“It was head on. He just 
went on the wrong side 
of the road. And so he 
hit the front corner of my 
car, which was a complete 
write-off,” he said.
“I was very close to my 
home in Marrickville, go-
ing up Hill Street it‘s 
called, so there’s a hill 
funnily enough. And I was 
going quite slowly, thank 
goodness, and he wasn’t, 
clearly, he was just not 
paying attention and just 
came across, bang. And 
I thought as the car was 
coming towards me, I 
thought ‘this is it’. This is 
how it ends. It was not re-
ally scary. It was just mat-
ter of fact.”
“And then the bang, and 
then realising, okay, 
I’m still here, and mak-
ing sure that you know, I 
wasn’t you know, I hadn’t 
lost anything. But yeah, I 
was stuck in the car for a 
while.”
The Prime Minister said it 
inspired him to “get fit, I 
dropped almost 20 kilos.”
“And just lived a lot more 
healthier lifestyle. Because 
I’m one of those blokes 
who are hopeless at going 
to the doctor, like many of 
us are,” he said.
“And so, when you get ev-
eryone from an orthopae-
dic surgeon, and a cardiol-
ogist, and a haematologist 
– I didn’t even know what 
that was before. They had 
all these people looking 
at me to check that every-
thing was all okay and I 
thought, ‘oh well, I’m do-
ing okay, but I can’t take 
it for granted’. So it really 
provided that impetus to 
get fitter and to make sure 
I looked after myself.”
Asked what he was most 
proud of, he said his “re-
silience.”
“I think my resilience, that 
I’ve hung in there, I’ve 
stayed true to my values, 
and I think I’ve made a dif-
ference,’’ he said.

Prime Minister Anthony Albanese has opened up about his shock divorce in-
sisting his ex-wife Carmel Tebbutt blindsided him. Picture: NSW Government

Mr Albanese and Jodie Haydon. Picture: Jeff J Mitchell/Getty Images

Young Liberals push for 
mandatory national ser-
vice in Australia
Former Victorian Premier 
Jeff Kennett is push-
ing for Australia to bring 
back mandatory national 
service for young people 
— claiming it will stop 
them from being part of a 
“society of entitlement”.
Kennett, who was one of 
the thousands of young 
men conscripted to the 
military during the Viet-
nam War, believes forcing 
young Aussies to com-
plete at least a year of na-
tional or civic service will 
be a “unifying point” for 
the country.
“I don’t think we have 
the community spirit 
that could be generated 
among our young if a form 
– not so much of national 
service, but civic service 
– was introduced,” he 
told Sky News.
“So that means that every 
male and female from say 
the age of 20 is called up 
for one or two years.”
Kennett said people 
would have a choice of 
going into the military, a 
first responder group like 
the police force or SES, 
or even a conservation 
core.
The renewed push is be-
ing put forward by the 
Victorian Young Liberals, 
with the motion claim-
ing 12-months of nation-
al service would “give 
young Australians the 
chance to give back to 
our country”.
The motion claims it will 
also instil a “sense of 
pride and identity” among 
young Australians, which 
will, in turn, create a 
“more cohesive and uni-
fied society”.
However, Kennett was 
firm that young people 
would not be rewarded 
with any extra benefits 
for their service, such as 
a credit towards future 
university fees.
“No there are no cred-
its, you’re not doing this 
because you want to get 
something out of it over 

and above what every 
other Australian would 
get,” he said.
 “You do it because it’s 
the law, you do it because 
it’s your country. And you 
learn as an individual a 
great deal as you’re do-
ing the service.”
New Victorian Young Lib-
erals executive George 
Mihailidis says the pro-
posal is scheduled to be 
deliberated at the upcom-
ing 170th State Council.
The 21-year-old told the 
Herald Sun that compul-
sory national service is 
exactly what young Aus-
tralians like him need.
“It would equip young 
Australians with a range 
of valuable skills and ex-
periences that are trans-
ferable to the workforce,” 
he said.
“It also has the potential 
to mitigate welfare de-
pendency among young 
Australians by affording 
them the opportunity to 
acquire skills and work 
experience.”
However, there are those 
in the Liberal Party who 
do not support the pro-
posal.
Federal Member for Men-
zies, Keith Wolahan, said 
young Australian’s should 
not be “compelled” into 
national service.
“There are many ways 
to serve our community. 
To do so in uniform is an 
honour that should not be 
compelled,” he said.
Wolahan is a former of-
ficer in the Commandos 
and told Sky News forc-
ing young people into na-
tional service is “not nec-
essary” and “illiberal”.
Former Liberal candidate 
and veteran, Lucas Moon, 
said he would be speak-
ing against the motion 
at the State Council next 
weekend.
“I’m all about incentivis-
ing our incredible young 
Australians to step up 
and serve! Not mandat-
ing,” he said.
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Angus Taylor has de-
clared inflation is now 
being caused by deci-
sion-making in Canberra 
rather than Russia’s inva-
sion of Ukraine as he laid 
the blame for the cost of 
living crisis on the federal 
government.
Mr Taylor said took aim at 
what he called Labor’s “big 
spending” approach as he 
responded to the Albanese 
government’s second 
budget in his address to 
the National Press Club in 
Canberra on Wednesday.
Speaking just over a week 
after Treasurer Jim Chal-
mers unveiled this year’s 
federal budget, Mr Taylor 
claimed Australians would 
pay more than $300bn in 
tax over the next five years 
under Labor.
Mr Taylor said the Coali-
tion had made it clear it 
would not have delivered 
the same budget, which 
he said at best failed to 
address inflation and at 
worse added “fuel to the 
fire”.
“No one wins from a big 
spending government in an 

inflation crisis,” he said.
Mr Taylor also sought to 
shift the blame for Aus-
tralia’s ongoing inflation 
problem onto the Albanese 
government rather than 
unavoidable global factors 
such as Russia’s invasion 
of Ukraine, which wreaked 
havoc on international 
supply chains and energy 
markets.
“Inflation is coming from 
Canberra now, not from the 
Kremlin, and so it’s Can-
berra’s problem to solve,” 
he said.
“Our priority would be to 
bring down inflation and 
set up Australia up for 
growth in the medium-term 
through lower taxes and 
productivity enhancing 
policies.”
These comments come 
in stark contrast to Trea-
surer Jim Chalmers’ rou-
tine framing of global 
economic turbulence and 
“head winds” as having 
an unavoidable impact on 
Australia’s economic for-
tunes and government fis-
cal policy.
Mr Taylor also signalled 

bipartisan support for 
the making the the Na-
tional Disability Insurance 
Scheme financially sus-
tainable.
“We have again reiterated 
our support for ensuring 
the NDIS is sustainable 
into the future. As we did 
with the RBA review – I 
think very well – this is 
something that we are 
prepared to work with the 
government to achieve,” 
he said.
“The NDIS is too important 
– securing its future should 
be above politics.”
Treasurer Jim Chalmers 
has insisted the budget will 
drive down inflation and 
defended splashing $21bn 
amid debate among some 
economists over whether 
the measures will make 
cost of living worse and 
tempt the Reserve Bank to 
further raise interest rates.
A $14.6bn cost of living 
package will cover energy 
bill subsidies, an increase 
to commonwealth rent 
assistance, bulk billing 
incentives and an expan-
sion of income support for 
students and people out of 
work.
The budget has forecasted 
total payments from the 
commonwealth sector to 
go up by 3.7 per cent in 
real terms over the coming 
financial year.
In his own Press Club ad-
dress last week, Dr Chalm-
ers said he was “supreme-
ly confident” the budget 
would relieve the strain on 
Australians without adding 
to inflation.

Treasurer Jim Chalmers 
faced awkward questions 
from a struggling single 
mum and other audience 
members during a live TV 
appearance.
Federal Treasurer Jim 
Chalmers came face-to-
face with a single mum 
struggling to cope with 
cost of living pressures in 
a solo appearance on the 
ABC’s Q&A program on 
Monday night.
Jessica Blowers told the 
Treasurer she would strug-
gle to pay her rent until the 
parental payment changes 
announced in the May 9 
federal budget come into 
effect.
In last week’s budget, La-
bor lifted the age cut-off 
for the payment from eight 
to 14, after a decade of re-
gret within the party over 
a decision to slash wel-
fare assistance for single 
parents. From September, 
about 57,000 single par-
ents will receive an extra 
$176.90 per fortnight.
Previously, nearly a quar-
ter of a million parents – 
mostly women – received 
the payment and were 
forced onto the lower Job-
Seeker rate when their 
child turned eight.
Ms Blowers said her 
daughter will turn eight at 

the end of August and she 
does not know how she 
will cope when she loses 
the $176.90 a month.
“That’s a whole month I 
won’t be able to pay my 
rent, because the pay-
ment of JobSeeker won’t 
be enough to cover it, so 
I would like to know what 
measures the government 
has in place to bridge the 
gap that I and other par-
ents in similar situations 
will find ourselves in,” she 
asked the Treasurer.
Dr Chalmers said Septem-
ber was the earliest the 
change could be made.
 “We’ve tried to do is bring 
that change in as soon as 
possible. We think Sep-
tember is the soonest that 
we can do it,” he said.
“I understand that that 
means a few weeks for 
you going from the current 
payment onto JobSeeker 
and (then) back onto the 
single parenting payment. 
“I would love to avoid that 
if we could, but what we’re 
trying to do is provide this 
extra assistance … that you 
need and deserve. If we 
could avoid those couple 
of weeks, we would, but 
September is the best we 
can do.”
Ms Blowers reiterated that 
she was not sure she could 

survive for that month.
“At the moment my entire 
pension is my rent. I live off 
Family Tax Benefit A and B 
a fortnight,” she said.
“My rent has gone up from 
$900 a fortnight to $960 a 
fortnight. What am I going 
to do? What is my choice, 
other than I am doing my 
best to get a job so that I 
can keep a house over my 
daughter’s head.
“When I’m applying for 
the jobs, I am faced with 
being told that more than 
100 other candidates have 
applied for the same jobs – 
I’m not sure how I am sup-
posed to compete against 
100 other people for one 
job.”
Dr Chalmers was also 
pressed by a father-of-two 
who said he and his wife 
were working three jobs to 
make ends meet.
“It used to be possible 
to raise a family and pur-
chase a home on one in-
come. Mr Treasurer, that 
is no longer an option for 
a lot of us in Western Syd-
ney. How many incomes 
do you think families will 
need in future genera-
tions?” Gary Azar asked 
him.
Dr Chalmers said wage 
stagnation was a big issue, 
but one that was slowly 
changing.
“After almost 12 months 
in office we have been 
able to shift the needle on 
wages growth. One of the 
things I’m proudest of in 
the economy is that we 
now have wages growing 
the quickest that they have 
in aggregate since 2012,” 
he said.
“They are forecast to grow 
next year at the fastest rate 
since 2009, (but) I know 
that that isn’t felt evenly 
across the workforce or 
across our economy.”
Mr Azar said one of the 
biggest hits to his family’s 
budget was the cost of 
childcare, then coming off 
a fixed mortgage rate.
Childcare costs will change 
from July 1

Treasurer Jim Chalmers confronted by sin-
gle mum struggling with the cost of living

Single mother Jessica Blowers and her daughter Ivy asked Treasurer Jim 
Chalmers how they could survive until the parental payment changes.

Sydney father of two Gary Azar, meanwhile, said he and his wife were 
working three jobs to make ends meet.

Angus Taylor has declared inflation is now being caused by decision-making in Canberra rather than Rus-
sia’s invasion of Ukraine. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Angus Taylor claims Aussies will pay $300b 
more in tax under Labor government

Mr Taylor took aim at Labor’s ‘big spending’ approach. Picture: Martin 
Ollman/Getty Images
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