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املواجهات حتتدم وتتطوّر ..القتلى واالصابات باملئات ..و  1700صاروخ من غزة

الرئيس عـون ليس يف وارد إرسال موفد اىل باريس ملتابعة زيارة لودريان

صواريخ تطال مشال إسرائيل ..واملصدر :جنوب لبنان
مواجهات الداخل احملتل مستمرة ..ولبيد :ما
حيدث يف شوارع «إسرائيل» تهديد وجودي

فضل اهلل :أدعو إلعالن حال طوارئ اقتصادية قبل أن تعم الكارثة

اجليش
لوح
بينما
ّ
اإلسرائيلي بإمكانية شن
عملية برية على قطاع
9000
مستدعيًا
غزة،
جندي من االحتياط ،أفيد
بأن صواريخ سقطت على
إسرائيل مصدرها بلدة
القليلة جنوب لبنان.
وقالت املعلومات أن 3
صورايخ أطلقت من جنوب
لبنان صوب اجلليل األعلى
يف إسرائيل ،وسقطت يف
مستوطنة شلومي باجلليل
وان الصواريخ املطلقة
من نوع غراد ،وأطلقت
من جنوب لبنان دون أن
تتسبب بإصابات.
اجليش
أعلن
بدوره،
قواته
أن
اإلسرائيلي
تتحقق من موضوع إطالق
صواريخ من لبنان باجتاه
ردًا
وذلك
إسرائيل،
على ما كشفته وسائل

إعالم حملية عن سقوط 3
صواريخ أطلقت من لبنان
يف منطقة مفتوحة دون أن
تسبب أضرارًا.
كذلك كشف املتحدث
بامسه ،أفيخاي أدرعي ،عرب

Guest Cologne Advertisem

تويرت ،أنه مت رصد إطالق
 3صواريخ من داخل لبنان
باجتاه البحر قبالة شواطئ
اجلليل ،مضيفا أنه «مل
يتم تفعيل اإلنذار وفقا
للسياسة املتبعة».

 Granny Flatلاليجار

وأفادت مصادر إسرائيلية
بأنه لن يتم الرد على
إطالق الصواريخ من جنوب
لبنان.
باملقابل ،أفادت وسائل
إعالم لبنانية ،امس االول
فصائل
أن
اخلميس،

التتمة على الصفحة 21

دريان :أخشى من عنف اجتماعي يؤدي إىل ثورة جياع
كتبت صحيفة اجلمهورية
تقول :مل يعد للعيد
معنى يف بلدنا املنكوب؛
قبل أيام قليلة ّ
حل عيد
الفصح على اللبنانيني،
كما عيد الفطر اليوم،
ببهجة مسروقة ،وحمبوسة
يف مغاور القابضني على
الدولة ،وأوكار اللصوص
املتاجرين بلقمة الناس
ّ
واملتفلتني بال
وقوتهم،
حسيب او رقيب.
لن يدخل العيد اىل بيوت
اللبنانيني ،فقد صاروا
يف غربة عن أعيادهم ،يف
وطن مسروق ،مسلوب
ّ
تتحكم به نوعية
االرادة،
شيطانية من احلكام ارتقت
بشعار كاذب على رقاب
وتربعت
الناس وآالمهم
ّ
على الكراسي وااللقاب،
وال صوت يعلو فوق صوت
مصاحلها ،وتريد الوطن
على مقاسها ويف خدمتها،
فليجرف
بعدها
ومن
الطوفان البلد وأهله.
يف العيد وقبله وبعده،
صورة مبكية لوطن يكاد
يفقد هذه الصفة؛ جلجلته

مطلوب للعمل

 Granny Flatلاليجار مؤلفة من غرفة نوم وغرفة جلوس وغرفة
سفرة ومطبخ وحمام مبلطني بالكامل ..بحالة ممتازة جدا.
لالتصال040 5555 220 :

مطلوب للعمل يف أفران

Guest Kolonya

سيدة يف املطبخ (الخربة ضرورية)

وشاب يف خدمة الزبائن
لالتصال9791 1321 :

تبدو طويلة األمد بكل
أوجاعها على اللبنانيني،
كيف ال ووظيفة املتحكمني
به ،منذ اشتعال االزمة فيه
وحتى هذه الفرتة ،كانت
وما زالت مصادرة الفرح،
وسد كل طاقات الفرج،
ّ
وإعدام أمل اللبنانيني
باالفالت من قبضة ازمة
أنهكتهم ،وصبغت حاضرهم
ومستقبلهم بسواد حالك،
وإنزال الوطن من رتبة اىل
بقعة جغرافية مفرزة للبيع
واالجيار يف بازار املصاحل
والصفقات.
واهرتى
البلد
إنهار
يبدل هؤالء
بالكامل ،ومل ّ
املتحكمون ما يف أنفسهم

ولن يبدلوا ،فها هم
يكملون إجهازهم على ما
تبقى .وما على اللبنانيني
يف هذه احلالة سوى ان
يستعدوا لدفع املزيد من
االمثان.

قبل الفطر وبعده

قبل العيد ،وصل امللف
احلكومي اىل االنسداد
حضر
بعدما
الكامل
وزير
عرب
الفرنسيون
ايف
جان
خارجيتهم
لودريان وقرروا ان يطووا
صفحة مبادرتهم نهائيًا.
وكما هو معلومُ ،أربك
الوسط السياسي بالكامل،
ولكنه بدل ان يستنفر
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تطورات غزة تدفع جملس األمن
الجتماع طارئ غدا؟!

أكدت مندوبة الواليات
املتحدة األمريكية الدائمة
لدى األمم املتحدة السفرية
ليندا توماس غرينفيلد،
اجلمعة (أمس) ،أنه سيتم
عقد اجتماع طارئ جمللس
األمن الدولي يوم األحد

حول الوضع يف القطاع،
وذلك بسبب ارتفاع حدة
التصعيد وتواصل الغارات
اإلسرائيلية على قطاع غزة
وكتبت غرينفيلد ،على
تويرت ،أن اجمللس سيجتمع
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تــهنئة

نتقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة
حلول عيد الفطر السعيد ،أعاده اهلل على
الجميع بالخري واليمن والربكات والسالم.

«الهريالد»

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده
Guest Cologne / Kolonya organic lemongrass
Organic Cologne. A sanitizer with moisturising effect due to its
essential oil ingredient. Available in 50 ml and 200 ml bottles.
Suitable for sensitive skin and all skin types
 Guestكولونيا عضوية من الليمون
كولونيا عضوية .مطهر ذو تأثري مرطب بسبب مكوناته الزيتية األساسية .متوفر يف عبوات
سعة  50مل و  200مل .مناسب للبشرة الحساسة وجميع أنواع البشرة.
لالتصال0402 677 440 :

Check out :
web: https://guestscologne.com/
Mob: 0402 677 440

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

A Message from Mayor Steve Christou

OPEN�AIR DINING EXPERIENCE

Follow our social media
channels for video updates
on Council services.

That’s a wrap on Ramadan

Cumberland City Council Sydney

From
street
food
and community
Iftars toCouncillor Tom As
the holy month of Ramadan ends this week,
Councillor
Steve
Christou,
Mayor
Zreika
competitions for local schools and residents, it
and you reﬂect on the wisdom and guidance that
was a pleasure to host a Ramadan program which
for many people comes with faith, I say may your
consisted of the outdoor dining experience and
fasting and good deeds be accepted.
the very successful Iftar dinner hosted by Council.
As Cumberland City farewells Ramadan, I wish you
It has been great to witness how prominent
a safe and joyful Eid Al Fitr Mubarak.
faith and community is during the holy month
of Ramadan, and the act of fasting is a discipline
I admire.

WHEN
Friday 7 May
to Sunday 9 May
6pm-10pm

cumberlandcitycouncil

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

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

WHERE
Auburn Central Forecourt,
Cnr Harrow Road and
Queen Street

هـذا مـوجز فـي رمـضان

COST

 مدينةFreeتودع
بينما
Entry
no booking required
،كامربالند شهر رمضان
أتمنى لكم كل السعادة
واألمان يف عيد الفطر
.املبارك

والتوجيهات
الحكمة
التي تأتي باإليمان عند
 أقول،كثري من الناس
لكم تقبل اهلل صيامكم
.وحسناتكم

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

.من طعام الشارع التي استضافتها البلدية
اإلفطار
ووجبات
إىل لقد كان من الرائع أن
املجتمعية
املسابقات للمدارس نشهد مدى بروز اإليمان
 كان واملجتمع خالل شهر،املحلية واملقيمني
 والصوم،من دواعي سروري رمضان املبارك
.برنامج هو نظام أنا معجب به
استضافة
رمضاني يتكون من
تجربة تناول الطعام مع انتهاء شهر رمضان
،يف الهواء الطلق ووجبة املبارك هذا األسبوع
اإلفطار الناجحة للغاية وأنتم تفكرون يف
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إعــالنات

EID AL-FITR
May the blessings you
received in Ramadan
be with you in the year
ahead.

Linda Burney MP
Member for Barton

Authorised by L. Burney, ALP, 203/13 Montgomery Street, Kogarah NSW 2217
ADVERTISEMENT

Jodi McKay MP

Jihad Dib MP

Julia Finn MP

Paul Scully MP

NSW Labor Leader
Member for Strathfield

Member for Lakemba

Member for Granville

Member for Wollongong

Ph: (02) 9759 5000
E: lakemba@parliament.nsw.gov.au

Ph: (02) 9637 1656
E: granville@parliament.nsw.gov.au

Ph: (02) 4226 5700
E: wollongong@parliament.nsw.gov.au

Ph: (02) 9230 2310
E: leader.opposition@parliament.nsw.gov.au

Tania Mihailuk MP

Guy Zangari MP

Nick Lalich MP

Edmond Atalla MP

Member for Bankstown

Member for Fairfield

Member for Cabramatta

Member for Mount Druitt

Ph: (02) 9708 3838
E: bankstown@parliament.nsw.gov.au

Ph: (02) 9726 9323
E: fairfield@parliament.nsw.gov.au

Ph: (02) 9724 3381
E: cabramatta@parliament.nsw.gov.au

Ph: (02) 9625 6770
E: mountdruitt@parliament.nsw.gov.au

Authorised by Jodi McKay MP, Jihad Dib MP, Julia Finn MP, Paul Scully MP, Tania Mihaiuk MP, Guy Zangari MP, Nick Lalich MP, Edmond Atalla MP. Funded using Parliamentary Entitlements
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لـبنانيات

رئيس اجلمهورية ليس يف وارد إرسال موفد اىل
باريس ملتابعة زيارة لودريان بريوت

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

أفاد مندوب «الوكالة الوطنية
لالعالم» يف القصر اجلمهوري،
أن رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون «ليس يف وارد
إرسال موفد اىل باريس،

ملتابعة زيارة وزير اخلارجية
الفرنسية جان ايف لودريان
بريوت ،وإن موقف الرئيس
عون واضح وأبلغ اىل لودريان
خالل وجوده يف بريوت».

رئيس اجلمهورية مهنئا بالفطر:

عسى أن نستلهم من روحانية هذا الزمن
معاني التضحية يف سبيل لبنان

غرد رئيس احلمهورية العماد
ميشال عون على «تويرت»:
«حبلول عيد الفطر السعيد
عموما
للبنانيني
تهنئيت
واملسلمني خصوصا يف هذه
املناسبة اليت تتوج شهر
الفضيلة .وأسأله تعاىل أن

Paul Scarr
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻦ وﻻﻳﺔ
ﻛﻮﻳﻨﺰﻻﻧﺪ

يعيننا مجيعا ،على مواجهة
انعكاسات أزمتنا اخلانقة للعبور
بوطننا إىل ضفة النهوض.
عسى أن نستلهم من روحانية
هذا الزمن معاني التضحية
وعدم املكابرة يف سبيل
لبنان».

Jason Wood
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺸﺆون اﻟﺠامرك
وﺳﻼﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻋﻀﻮ اﻟﱪﳌﺎن ﻋﻦ ﻻ ﺗﺮوب

الراعي استقبل وفدا من األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية
استقبل البطريرك املاروني
الكردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قبل ظهر امس االول
اخلميس يف الصرح البطريركي
يف بكركي ،وفدا من األمانة
العامة للمدارس الكاثوليكية،
قدم التهنئة بعيد الصعود العيد
العاملي للمدارس الكاثوليكية
يف لبنان والعامل.
وكانت مناسبة مت فيها التطرق
اىل «اآللية اليت اعتمدتها فرنسا
لدعم املدارس الفرنكوفونية يف
لبنان واىل أوضاع املدارس
الكاثوليكية املتأزمة».
وحتدثت رئيسة مدرسة راهبات
القلبني األقدسني -احلدت األخت
عفاف أبي مسرا عن «الوضع
الصعب الذي تعاني منه املدارس
الكاثوليكية يف لبنان» ،واعتربت
أن «هذه املعاناة تزداد وتتفاقم
بسبب عدم إدراك الدولة
خلصوصية هذه املدارس ،فهي
تتواصل معنا يف قضايا تريد
فرضها علينا وليس يف ما يتعلق
مبساعدتنا .لقد تأذينا كثريا من
فرض قوانني خاصة علينا أثقلت
كاهلنا ماديا ،كما أنها مست
بصلب موضوعنا ،متهمة إيانا
بأننا نركض كرتبويني وراء
املادة فقط ،وبذلك مل تكن
الدولة على قدر املسؤولية
على الرغم من كل االتصاالت
والدراسات واالجتهادات اليت
قدمتها األمانة العامة اىل جملسي
النواب والوزراء».
وأكدت «أننا حاولنا حتاشي

Jane Hume
وزﻳﺮة اﻻدﺧﺎر اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ
وزﻳﺮة اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة
ﻋﻀﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻦ وﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮرﻳﺎ

هذا اهلبوط السريع ،ولكن ما
من آذان صاغية .محلنا العبء
بشكل منفرد وهذا ما أثر على
عالقتنا مع األهل ومع املعلمني،
وبالتالي بتنا نعاجل مشكلة
أكرب منا ،من واجب الدولة أن

البطريرك الراعي مستقبال الوفد

تعاجلها .واليوم حنن نعاجل
كيفية استقبال العام اجلديد على
الرغم من خسارتنا لنحو  %15من
الطالب .ويف املقابل أصبح عدد
املعلمني يشكل عبئا اضافيا على
مدارسنا ،والقانون ال يسمح لنا

أن صرفنا استاذا أن ال ندفع
له تعويضه ،لكوننا وقعنا معه
على عقد وهو من ضمن املالك.
الدولة حتملنا بسبب عدم حتديثها
للقوانني القدمية اليت ال تتعاطى
مع األزمة الراهنة».

مكتب االعالم يف رئاسة اجلمهورية يوضح حقيقة الفواتري
املستحقة ملؤسسة كهرباء لبنان

صدر عن مكتب االعالم يف رئاسة
اجلمهورية البيان اآلتي:
بثت حمطة «ام تي يف» يف
نشرتها مساء اليوم (أمس االول
اخلميس) تقريرا عن اإلدارات
واملؤسسات الرمسية اليت مل
تسدد الفواتري املستحقة عليها
ملؤسسة كهرباء لبنان ،وان من
بني هذه اإلدارات املديرية العامة

Scott Morrison
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء

لرئاسة اجلمهورية.
يهم مكتب االعالم ان يؤكد ان
املديرية العامة لرئاسة اجلمهورية
تلتزم بانتظام تنظيم احلواالت
املالية الالزمة لتسديد الفواتري
اليت ترد اليها وفق االعتمادات
املتوافرة لديها وحتيلها اىل وزارة
املالية .واخر فواتري مرتاكمة
وردت اليها من مؤسسة كهرباء

Alex Hawke
وزﻳﺮ اﻟﻬﺠﺮة واﳌﻮاﻃﻨﺔ وﺧﺪﻣﺎت
اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﺷﺆون اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

Authorised by A.Hirst, Liberal Party of Australia, Cnr Blackall and Macquarie Sts, Barton ACT 2600.

لبنان كانت مع انتهاء سنة 2020
ويبلغ جمموعها  400مليون لرية
لبنانية  ،وقد بادرت املديرية
العامة اىل تدوير االعتمادات
الالزمة لدفع هذه الفواتري
املرتاكمة بسبب انتهاء السنة
املالية  ،وهي حاليا بانتظار تنفيذ
عملية التدوير يف وزارة املالية
لتسديد القيمة املطلوبة.

Fiona Martin
ﻋﻀﻮة اﻟﱪﳌﺎن ﻋﻦ رﻳﺪ
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لـبنانيات

فضل اهلل يف خطبة العيد:

ندعو إلعالن حال طوارئ اقتصادية
واجتماعية سريعة قبل أن تعم الكارثة
ألقى العالمة السيد علي فضل
اهلل خطبة عيد الفطر املبارك من
على منرب مسجد اإلمامني احلسنني
يف حارة حريك ،بعدما أم املصلني
الغفرية ،ومما جاء يف خطبته:
«عباد اهلل ،أوصيكم وأوصي
نفسي يف هذا اليوم ،مبا ورد يف
احلديث أن من متام الصوم إعطاء
زكاة الفطرة ،فال يتم الصوم إال
بها ،ويف ذلك إشارة واضحة
أن اإلنسان ال يبلغ هذه العبادة
إال بإدخال السرور على الفقراء
احلاجة..
وذوي
واملساكني
ولذلك ال بد من أن نتأكد لضمان
قبول صيامنا يف شهر رمضان،
أن نكون قد أدينا زكاة فطرتنا
وأوصلناها إىل من يستحق ذلك،
لنكون بذلك أدخلنا السرور على
قلوبهم وأرضينا ربنا وبتنا بذلك
قادرين على أن نقوى وأكثر قدرة
على مواجهة التحديات».
وقال« :البداية مما جيري يف
فلسطني ،حيث يقف الشعب
الفلسطيين يف هذه األيام موحدا
وبكل إباء ومشوخ وعنفوان وحتد
بطولي للمشروع الصهيوني الذي
يعمل على تهويد القدس بالكامل،
لتغيري معاملها واملس مبقدساتها
اإلسالمية
هويتها
وطمس
واملسيحية ،وهو لذلك اعتقد
أنه قادر على تنفيذ ذلك مستغال
الفلسطيين،
الشعب
معاناة
والتطبيع الذي جرى وجيري مع
أكثر من كيان عربي وإسالمي
العربية
الشعوب
وانشغال
واإلسالمية مبشاكلها ،والتوترات
يف ما بينها».
وتابع« :وقد كان مفاجئا هلذا
العدو يقظة الشعوب العربية
واإلسالمية اليت ال ميكن أن تقبل
بأن تستباح القدس ويدنس
املسجد األقصى ..ومل يكن
متوقعا هلذا العدو أن تقف غزة
رغم احلصار والتضييق الذي
تعاني منه منذ سنوات أن تعلن
وقوفها مع القدس ،وأن تتصدى
مبا متلك من قدرات عسكرية هلذا
العدو بعدما رفض أن يرفع يده
عن تهجري ما تبقى من املقدسيني
فيها وعن تدنيس املسجد
األقصى رغم وعيها لتبعات
ذلك وما قد ينتجه من دمار يف

املناطق ،أو من خسائر..وقد
استطاعت غزة مبقاومتها وصمود
شعبها وثباته أن تهز عمق كيان
العدو بعدما وصلت صوارخيها
إىل أماكن بعيدة مل تكن وصلت
إليها من قبل شعر معها العدو
بأنه أمام مأزق كبري يهز وجوده،
وأكدت وحدة الشعب الفلسطيين
وأرست معادلة أنه لن يسمح بعد
اآلن باستفراد القدس أو تدنيس
املسجد األقصى أو أية قرية أو
مدينة ،وأن غزة ستكون دائما يف
امليدان معهم».
أضاف« :أعاد صمود غزة
واملقدسيني واملرابطني يف
القضية
األقصى
املسجد
الواجهة،
إىل
الفلسطينية
واستطاعت أن تعيد شيئا من
الروح إىل هذه األمة املتعطشة
للنصر ولتتنسم نفحات العزة بعد
اهلزائم اليت عصفت بها والفنت
اليت مزقتها..إننا أمام ما جيري
حنيي صمود الشعب الفلسطيين
وصربه وثباته رغم ما يرتكب حبقه
على مستوى احلجر والبشر .وندعو
اىل أوسع محلة تضامن معه،
فصمود هذا الشعب لن تقف
تداعياته عليه ،بل على كل العامل
العربي واإلسالمي وكل الشعوب
املستضعفة .يف هذا الوقت ،ال
يزال العامل العربي واإلسالمي
يعاني من التوترات واحلروب اليت
تسمح للعابثني بأمنه واستقراره
وحريته أن جيدوا جماال رحبا هلم..
أكان ذلك يف املأساة املستمرة
يف اليمن أو سوريا أو ليبيا أو
أفغانستان أو العراق».
وتابع« :من هنا ،فإننا ويف يوم
العيد ،ندعو إىل ضرورة إيقاف
هذا النزيف اجلاري واالستنزاف
ملوارد هذه الدول وقدراتها

والعودة إىل لغة احلوار ،لقطع
الطريق على كل العابثني بأمنها
الداخلية،
ووحدتها
وسالمها
وحنيي يف هذا اجملال كل اجلهود
الرامية لتقريب وجهات النظر بني
الدول العربية واإلسالمية ،وكل
السعاة لتغليب لغة احلوار على
لغة الفتنة والتخاصم ،فقد آن
األوان لكي تسرتيح بالدنا من
هذا العنف الدامي اجملنون الذي
شتت مكوناتها ومزق وحدتها على
أكثر من صعيد».
وعلى الصعيد الداخلي قال:
«نصل إىل لبنان الذي يئن شعبه
حتت وطأة الكارثة االقتصادية
واالجتماعية واليت بلغت حدا ال
يطاق بفعل استمرار ارتفاع سعر
الدوالر يف السوق السوداء،
وتفلت األسواق وجشع التجار
واستمرار التهريب وغياب شبه
التام للدولة ومع ذلك يبشر
الناس بأيام أشد سوداوية وبرفع
للدعم قريب قد جيلب الفوضى
االجتماعية واألمنية معا .إننا يف
هذا اجملال ،ندعو إلعالن حال
طوارئ اقتصادية واجتماعية
سريعة قبل أن تعم الكارثة،
يف الوقت الذي نثمن فيه كل
مبادرات اخلري اليت ختفف من
وقع هذا الرتدي االقتصادي
واملعيشي ،وحنذر املسؤولني
الذين أداروا ظهرهم لكل هذا
االنهيار من تبعاته عليهم ،ألننا
خنشى إذا استمرت حالة الالمباالة
وإدارة الظهر وإذا استمرت هذه
املماحكات واالتهامات السياسية
املتبادلة للتغطية على الفشل
يف عملية تشكيل احلكومة أن
تنقلب األمور بشكل كامل ويفلت
زمامها ونكون أمام فوضى تدخل
إىل بيوت هؤالء املسؤولني قبل
غريهم ويدخل البلد معها يف
االنهيار الشامل».
وختم فضل اهلل« :إننا يف هذا
اليوم املبارك نتوجه بالتهنئة
والتربيك لكل أهلنا ،ونسأل اهلل
أن ينعم بالرخاء على كل بالد
العرب واملسلمني وعلى هذا البلد
وأن خيرجه من معاناته ومن هذا
الوباء الذي ال يزال يفتك بأبنائه
وباألمن واألمان إنه جميب مسيع
الدعاء».

سوسان يف الفطر :للعودة اىل الطائف وتشكيل حكومة

أم مفيت صيدا وأقضيتها الشيخ
سليم سوسان صالة العيد يف
مسجد احلاج بهاء الدين احلريري
يف صيدا ،يف حضور شخصيات
وفاعليات سياسية ،وسط إجراءات
الوقاية من فريوس كورونا ،يف
وقت غابت املشاهد االحتفالية
بسبب الظروف الصحية والتطورات
يف فلسطني احملتلة.
وألقى خطبة قال فيها« :يا
أيها الذين ختلوا عن مسؤلياتهم
الوطنية ،لبنان واللبنانيون أثناء
حكمكم ومترسكم للمسؤولية،
يعيش أقسى الظروف السياسية
واالجتماعية والصحية واملعيشية
بل يعيش االنهيار االقتصادي
واملالي ،ورمبا خطر االنفجار
واملخيف.
املرعب
االجتماعي
ماذا فعلتم بالبلد جراء تصاعد

صراعكم السياسي الذي طاول
املؤسسات احليوية والقضائية
الدستورية
املؤسسات
وكل
واألمنية والوطنية ،وملصلحة من
تضرب هذه املؤسسات؟ ملصلحة
من احلدود سائبة وتهريب السلع
املدعومة االستهالكية والبرتولية
واحليوانية ناشطة على طريف
احلدود؟ ملصلحة من تهرب
املخدرات بطرق شيطانية إلغراق
الدول الشقيقة والصديقة بأنواع
املخدرات؟ من حيمي اللبنانيني
من املهربني ومن مروجي
العمالت املزورة ومن سارقي
السيارات يف وضح النهار؟ أيها
املسؤولون الذين تقاعسوا عن
محل املسؤولية ،أمل تشعروا أن
املواطن بكل أطيافه يطحن طحنا
حتت وطأة الغالء واجلوع؟ الرواتب

واألجور جامدة وال تتحرك مع
الغالء الفاحش .أصبح املواطن
يف القطاعني العام واخلاص حتت
خط الفقر املدقع ومع ذلك كل
يوم يبشرنا الساسة أننا نسري من
سيء إىل األسوأ ومن االنهيار اىل
الكوارث ومن جهنم اىل الدرك
األسفل منها؟»
وسأل« :أيها املسؤولون ماذا
قدمتم للشعب يف هذا العهد
امليمون؟ دمار وأشالء يف املرفأ،
ومآس مل يشهدها لبنان أيام
احلرب األهلية املشؤومة .ال كهرباء
وال حمروقات ،بطالة مرعبة ،فساد
سياسي ومالي ،نهب ألموال
املودعني ،ارتفاع يف أسعار
السلع وهبوط قيمة اللرية وغياب
الضمانات للمواطن وجشع بعض
التجار وتفلت األسعار واختالفها

بو عاصي موفدا من جعجع لتهنئة بو جنم :نشاطـر بـكركي طـرحها الـحياد
زار وفد من تكتل «اجلمهورية
القوية» ،موفدا من رئيس حزب
«القوات اللبنانية» مسري جعجع،
راعي أبرشية أنطلياس املارونية
املطران أنطوان بو جنم يف مقر
املطرانية يف قرنة شهوان،
للتهنئة بانتخابه أخريا .وضم
الوفد النائبني بيار بو عاصي
وإدي ابي اللمع ،الوزيرة السابقة
مي شدياق ،الوزير السابق ملحم
رياشي ،رئيس مكتب التواصل
مع املرجعيات الروحية أنطوان
مراد وعضو املكتب بيار ضو.
وأشار بو عاصي بعد اللقاء اىل
أن «الزيارة تأتي يف إطار التهنئة
بسيامة بو جنم األسقفية ،متمنني
له النجاح يف مهمته الرسولية
اجلديدة خلدمة شعبه ووطنه»،
وهنأ املطرانية واألبرشية ب
«وجود شاب ديناميكي لديه خربة
واسعة يف أمور عدة رغم صغر
سنه».
وقال« :لطاملا شكلت الكنيسة
عرب تاريخ شعبنا ،احلاضنة له
والسند يف الصعاب ،فكانت
طليعية يف الدفاع عن كرامة
االنسان وسيادة الوطن ،وهذا
الصرح الروحي والوطين خري
دليل على ذلك ،إذ احتضن يف
زمننا املعاصر املقاومة السيادية
السياسية اليت مسيت تيمنا به
لقاء قرنة شهوان».
ولفت إىل أن «بو جنم انضم اىل
جملس املطارنة املوارنة الذي
يشكل مع البطريرك الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي صوتا
صارخا يف برية أهل السلطة اليت
مل يهزها حتى انفجار املرفأ يف
 4آب» ،مذكرا بأن «نداء ايلول
 2000الذي ترافق مع التفاف
شعيب ووطين ،جتسد صداه بعد
مخسة أعوام يف انسحاب اجليش
السوري».
أضاف« :يف الذكرى الثانية
لوفاة املثلث الرمحة مار نصراهلل
بطرس صفري ،نستذكر وصفه
هذا الزمن بالبائس ونكرر معه
أن صوت احلق يضيء عتمة
الظلمة .فالتحديات كبرية وال
سيما على الصعيدين االقتصادي
واالجتماعي ،والكنيسة منخرطة
فيها واحلل يف شكل أساسي
سياسي سيادي ،لذا نتذكر من
هذا الصرح نداء املطارنة ولقاء
قرنة شهوان الذي حاول البعض
يف البداية خنق صوته ،ولكن
عندما تسلل صداه إىل قلوب
الناس وأذهانهم صدح عاليا
وحرر لبنان من احتالل دام ألكثر
من  30عاما ،وأخرج االحتالل
السوري من لبنان».
من دكان اىل دكان من دون رقيب
او حسيب ،مع تفشي وباء كورونا
ومشاكل املستشفى احلكومي
الوحيد يف صيدا وعدم جتهيزه
بالكامل ،مع املماطلة يف تأليف
حكومة وطنية ترعى شؤون البالد
والعباد وغريها .نعيش يف ظروف
أزمة سياسية واجتماعية وصحية
ومعيشية واقتصادية حقيقية،
ورمبا نكون أمام انفجار اجتماعي
مرعب وخميف .هل هذا الذي جيري
يف البلد حيرك ضمائر أهل السلطة
واملسؤولني ويدعوهم للخروج
من حساباتهم اخلاصة ورهاناتهم
الداخلية واخلارجية فيعودوا اىل
اتفاق الطائف ويشكلوا حكومة
وطنية من أهل االختصاص بدون
ثلث معطل لتعيد ثقة العامل بلبنان
وتعيد ثقة اللبنانيني بوطنهم
واقتصادهم الوطين وتنقذ ما
تبقى من مؤسسات وطنية وأمنية
لرتعى شؤون البالد والعباد؟»

وشدد على «أهمية أن نعترب من
تارخينا ،إذ عانى أجدادنا الظلم
واالضطهاد واجلوع يف حمطات
عدة وجنحوا بتخطي ذلك متسلحني
بالصرب واألمل والعمل».
وتابع« :صحيح أن املرحلة اليت
نعيشها صعبة ،ولكن علينا توحيد
اجلهود للخروج منها والعبور اىل
لبنان الذي لطاملا عملنا من أجله،
لبنان دولة املؤسسات والقانون
الساهرة على كرامة مواطنيها
وحقوقهم .صحيح ان االولوية
لتعزيز األمن االجتماعي والصحي
وتأمني استمرارية العمل الرتبوي،
والكنيسة فاعلة على خمتلف هذه
الصعد وجتهد للتخفيف من معاناة
الناس ،ولكن األصح انها تدرك
جيدا ان احلل الناجع ينطلق من
معاجلة الواقع السياسي ومكان
اخللل يف بناء الدولة .من هنا
كان طرح بكركي للحياد ،وحنن

نشاطرها الرأي ،ان أي حل جدي
هو اوال حل سياسي ألنه األساس
يف تعبيد الطريق اىل احللول
املالية واالقتصادية».
وأشار اىل ان «التحدي السياسي
هو على مستوى القيم السياسية
والثوابت اليت نستلهمها من
كنيستنا اليت لديها بشكل
أساسي بعد روحي كبري ولكن
لديها بعد وطين وإنساني ألن
الكنيسة تضع اإلنسان يف قلب
أي معادلة ،فمن دون االهتمام
حبريته وكرامته وتطوره وازدهاره
ال ميكن بناء الوطن».
ختم بو عاصي جمددا تهنئة بو
جنم ،معوال على «دوره كراع
يعرف رعيته ويضحي يف سبيل
خدمتها وهو الذي مترس يف
نشاطات ومسؤوليات رعائية
وإدارية وتعليمية وإرشادية عدة،
ميزت مسريته الكهنوتية».

وفد من التيار يزور القومي:

لتطوير العالقات الثنائية والتعاون املشرتك

إستقبل رئيس احلزب السوري
القومي االجتماعي الدكتور ربيع
بنات يف مركز احلزب ،وفدا
من «التيار الوطين احلر» ،ضم
نائبة رئيس «التيار» السيدة
مي خريش ونائب بريوت
أنطوان بانو ،يف حضور رئيس
املكتب السياسي حسان صقر
وعضو املكتب السياسي جودت
بطرس ،يف زيارة تعارف وتهنئة
للقيادة احلزبية اجلديدة .كما قدم
الوفد لبنات الورقة السياسية
اليت أعلنها التيار يف  14آذار

املاضي.
األوضاع
اجملتمعون
وعرض
السياسية واالقتصادية اليت مير
بها لبنان واملنطقة ،وناقشوا
«آليات دعم شعبنا لتجاوز
الظروف االقتصادية الصعبة،
وضرورة البدء الفوري بالتدقيق
اجلنائي».
ومت اإلتفاق على «استمرار
التنسيق والعمل على تطوير
والتعاون
الثنائية
العالقات
يف املسائل ذات االهتمام
املشرتك».

اإلصالح والوحدة :عيد الفطر
احلقيقي يوم نستعيد وحدتنا
شدد رئيس حركة «اإلصالح
والوحدة» الشيخ ماهر عبدالرزاق
يف بيان ،على أن «رسالة
عيد الفطر هي الوحدة والعطاء
والتسامح ،والعيد احلقيقي هو
يوم نستعيد وحدتنا ألن قوة
األمة والوطن ال تكتمل اال بنبذ
اخلالفات والفنت وإعادة جسور
التواصل واحلوار».
ولفت إىل أن «املقاومة ترسم
لنا اليوم طريق العزة والكرامة
وتثبت لكل العامل وللصهاينة
أن معركة حترير القدس وكل
فلسطني لن متوت ،واملطلوب

من كل العرب واملسلمني أن
معتربا
مقدسيني»،
يكونوا
أن «ما يفعله الصهاينة يف
غزة والقدس وكل فلسطني،
جرمية حرب واملؤسف أن العامل
يلفه الصمت واخلزي ،وهنا
نسأل ،أين اجلامعة العربية
ومواقفها وأين الشارع العربي
واإلسالمي وانتفاضته من جرائم
الصهاينة؟»
ودعا «القوى السياسية الداخلية
إىل التضحية من أجل إنقاذ البلد
وتشكيل حكومة إنقاذ وطين
يشارك فيها اجلميع».

القطان يف خطبة الفطر:

كل الشكر لكل من يدعم املقاومة

عرب رئيس مجعية «قولنا والعمل»
الشيخ أمحد القطان ،يف خالل
أدائه خطبة عيد الفطر يف مسجد
عمر بن اخلطاب يف برالياس
يف البقاع ،يف حضور حشد
من أبناء املنطقة ،عن شكره
لداعمي حركات املقاومة وقال:
«إن ما نراه اليوم ونسمعه على
لسان اجملاهدين يستحق منا أن
نقول شكرا للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية اليت تدعم أخواننا يف
غزة وفلسطني كل فلسطني،
وهذا جاء على لسان قيادات
واخلزي
املقاومة،
حركات
والعار لدول اخلليج الذين،
يطبعون ويتفقون مع الصهاينة
املعتدين».

ملن
أيضا
شكره
وجدد
للمقاومة
الصواريخ
أوصل
يف فلسطني فقال« :شكرا
وجزاكم اهلل خريا يا من أوصلتم
الصواريخ إىل غزة وإىل حركات
املقاومة يف كل فلسطني،
شكرا ألرواح قاسم سليماني
وعماد مغنية وكل شهيد دعم
حركات املقاومة يف فلسطني،
فإذا كنتم تهللون وتكربون
وتشكرون أهلكم وإخوانكم
على هذه الصواريخ اليت تدك
بها أرض العزة والكرامة حيث
يوجد الصهاينة ،أشكروا من
أوصل هذه الصواريخ ومن
دعم مبليارات الدوالرات أهلنا
وأخواننا يف حركات املقاومة» .
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لـبنانيات

دريان يف خطبة العيد :خنشى من عنف اجتماعي يؤدي إىل ثورة اجلياع
والعراقيل اليت وضعت وتوضع يف وجه احلريري ما زالت قائمة
ألقى مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان خطبة
عيد الفطر السعيد يف جامع
حممد األمني يف وسط بريوت،
وأم املصلني يف حضور رئيس
حكومة تصريف االعمال الدكتور
حسان دياب ،النائبني فؤاد
خمزومي وعدنان طرابلسي،
أمني الفتوى يف اجلمهورية
اللبنانية الشيخ أمني الكردي،
اإلسالمي
املركز
رئيس
للدراسات واإلعالم يف لبنان
القاضي الشيخ خلدون عرميط،
قائد شرطة بريوت العميد
حممد األيوبي ،علماء وأعضاء
من اجمللس الشرعي اإلسالمي
األعلى وحشد من الشخصيات
السياسية ،االجتماعية ،النقابية
والعسكرية.
وقال دريان يف خطبة عيد
الفطر« :احلمد هلل الذي أنزل
القرآن هدى ونورا .القرآن
الذي أخربنا اهلل أنه أنزل يف
ليلة القدر ،اليت هي خري من
ألف شهر .واحلمد هلل الذي
حثنا على اخلري يف كل آن ،
ويف شهر رمضان على وجه
اخلصوص .واحلمد هلل الذي
أقدرنا على الطاعات يف شهر
الصوم  ،ويف كل زمان ومكان.
واحلمد هلل الذي جدد يف شهر
رمضان اآلمال  ،وقوى العزائم
على مكافحة الألواء  ،والتطلع
إىل الغد األفضل واألمجل ،
واألكثر إنسانية وتقوى وورعا ،
وتعاليا على اجلراح .وأشهد أن
ال إله إال اهلل ،وحده ال شريك
له ،املتفرد بالكمال والتمام
هو األول واآلخر ،والظاهر
والباطن ،العزيز الذي ال يضام،
واجلبار الذي ال يرام ،له العظمة
واجلالل  ،والعز والكربياء .
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 ،بعثه رمحة للعاملني ،وقدوة
للسالكني ،وحجة على اخلالئق
أمجعني ،وعلى آله وأصحابه،
وسلم تسليما كثريا».
وتابع« :أيها املسلمون :أود
مع شروق مشس يوم العيد،
أن أهنئكم أيها اإلخوة بالصيام
املأجور ،وقيام النعمة املشكور
 .وقد قال سبحانه :لئن شكرمت
ألزيدنكم ،وعلى الفور ،وبدون
تريث أو تردد ،نوجه األنظار
واألفئدة إىل نضال اإلخوة يف
القدس وفلسطني .النضال من
أجل احلرية والكرامة ،والعيش
اآلمن والعزيز .النضال بالعبادة
والصالة من أجل محاية األقصى
والقدس .وقد قال سبحانه
وتعاىل :وأن املساجد هلل
فال تدعوا مع اهلل أحدا ،نعم،
لقد انطلق شباب القدس
وفلسطني ،وشيوخها ونساؤها
وأطفاهلا إىل رحاب املسجد
األقصى املبارك ،يناضلون
االحتالل ،ويناضلون عن دينهم
وحقهم يف الصالة يف جنبات
احلرم وساحاته ومصلياته .لقد
ناضلوا يف رمضان بالبطون
اخلاوية ،واإلميان امللتهب ،من
أجل البقاء يف أرضهم وبيوتهم
وشوارعهم  ،والصمود فيها،

حيث لكل خطوة واثقة صدقة،
ولكل جبهة ساجدة أجرا حمتسبا.
ال حيول بينهم وبني أداء واجب
اجملاهدة شراسة حمتل ،وال
تغول مستوطن ،وال انتهاك باغ
أو معتد .إنه املثل الذي يضربه
لنا يف كل يوم شباب فلسطني
وشيوخهم .فتختلط دماؤهم
وهم الركع السجود برتاب
القدس ،وحي الشيخ جراح،
وباآلماد املتطاولة من املعاناة
والصرب من أجل احلرية ،ومن
أجل أن يكون الدين كله هلل».
وتوجه اىل «العرب أيها
«يف
قائال:
املسلمون»،
الوقت الذي كان فيه اإلخوة
والفلسطينيون
املقدسيون
اآلخرون ،يشهدون مجيعا ليلة
القدر؛ كان هناك الشهود من
مجيع أحناء العاملني العربي
واإلسالمي ،الذين يقفون مع حق
األرض والوطن ،ومع حق الدين
والصالة يف األقصى .ستبقى
القدس عنوانا للوحدة العربية
واإلسالمية ،وستبقى فلسطني
قضيتنا املركزية ،وما جيري
اليوم يف باحات املسجد األقصى
من قبل العدو اإلسرائيلي
املغتصب هو انتهاك حلقوق
اإلنسان ،وتعد على املقدسيني
والفلسطينيني ،وعلى العرب
واملسلمني واملسيحيني يف
العامل ،وهو إرهاب منظم ال
ميكن السكوت عنه ،وندعو
جامعة الدول العربية ومنظمة
التعاون اإلسالمي وجملس
األمن واجملتمع الدولي ،اىل
اختاذ إجراءات سريعة لردع
هذا العدوان ،وإنصاف الشعب
الفلسطيين ،والعمل على إقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة،
وعاصمتها القدس الشريف».
وأضاف« :أيها املسلمون،
أيها اللبنانيون :أريد أيضا
توجيه النظر إىل شواهد النعمة
والرمحة يف شهر الرمحة .
إنه التضامن املنقطع النظري،
الذي ظهر يف املدن والبلدات
والقرى باملساعدات الغذائية،
وباملساعدات النقدية ،ومبواساة
احلاجة
وذوي
املكروبني،
والعفاف .ما بقي مسلم ،إال
وتضامن بقدر الوسع والطاقة،
ويف أحيان كثرية مبا يتجاوز
الوسع والطاقة  .فلننظر إىل
مواكب أهل التطوع  -أفرادا
ومجاعات  -يف آناء الليل
وأطراف النهار ،ولنعترب .
إنها اهلمم العالية ،والعزائم
الصلبة ،واإلميان الفياض الذي
يصنع العجائب .يقال وسيقال،
لكن ذلك كله غري كاف .وقد
يكون األمر كذلك ،لكن األعمال
الصاحلة هي اليت تغين وتبقي،
فرسول اهلل ،كان جوادا وكرميا
على الدوام ،أما يف رمضان،
فقد كان كالريح املرسلة .وعلى
خطى النيب وسنته ،منضي مجيعا
لنغري أسلوب احلياة من أجل
األفضل ،ولكي تبقى الكلمة
السواء واليد العليا ،هي مناط
اهتمام املؤمنني ومساعيهم
اخلرية».

املفتي دريان يلقي خطبة العيد
وقال« :حنن نشيد بنضال
والشهود
الشهداء
اإلخوة
يف فلسطني ،وبأهل اخلري
والتضامن والتكاتف يف لبنان
 .ونشيد أيضا بروح العيش
املشرتك ،اليت ظهرت يف
أعمال املتطوعني من الشباب
والشابات ،الذين ال يزالون
يعملون بدون كلل وال هوادة،
لتجاوز كارثة انفجار املرفأ،
وكوارث الوباء الذي كلف آالف
املصابني ،وآالف األرواح .وال بد
أيضا من اإلشادة جبهود سائر
العاملني يف املستشفيات ،ويف
مراكز التلقيح ،ويف مساعي
واملبادرة.اجملتمع
النجدة
اللبناني جمتمع تضامن ومواساة
وإجناز للجديد ،واملتقدم يف
اخلري العام ،ومن أجل مجيع
الناس ،سواء الكبار والشيوخ
أو الصغار والفقراء ،وأهل
احلاجة واملسكنة .ال يتوقف
اللبنانيون عن العمل املبدع
واملعمر والباني ،الذي يبعث
على األمل واحلياة واملعافاة.
هذا هو الشعب اللبناني الذي
نعرفه ،والذي نقدره ،والذي
يبقى مناط الرجاء والعيش
العزيز الكريم».
وتوجه اىل اللبنانيني ،قائال:
«إذا كنا نشيد باحملسنني يف
رمضان وغري رمضان ،ويف
فلسطني ولبنان ،وسائر ديار
وحنن
واملسلمني؛
العرب
نشهد هلم وبهم باعتبارهم قوى
العزمية واملواساة والكرامة؛
فإنه يكون علينا أن نشهد أيضا
على املقصرين واملشاركني يف
صنع األزمة الكربى ،اليت يعانيها
اللبنانيون مجيعا .يف طليعة
الذين ينبغي أن نشهد عليهم،
العاملون يف الشأن السياسي
العام ،الذين خذلوا مواطنيهم
خذالنا شديدا حني انغمسوا
يف الفساد ،وحني حالوا دون
تشكيل حكومة قادرة على
إيقاف االنهيار ،وإعادة االعمار،
والذهاب إىل اجملتمع الدولي،
من أجل املساعدة ،هؤالء
السياسيون مسؤولون ومدانون
من طريق االنغماس يف الفساد
الذي صار وباء أفظع من وباء
كورونا .وطريق منع اخلري ،ومنع
عمل املؤسسات الدستورية،
واالحندار إىل مستويات دنيا
من خمالفة الدستور ،ومن

ضرب القضاء ،ومن اللجوء
إىل أوهام الطائفية ،والتفرقة
بني املواطنني .كل هذه
األعمال السيئة ،لن ينساها هلم
الشعب ،الذي انكشفت أمامه
نزعات السياسيني ،الذين
انهمكوا ألعوام وإىل اآلن ،يف
االعتناء مبصاحلهم على حساب
الناس ،وحساب استقرار لبنان
ومسعته بني دول العامل .والرأي
العام يتساءل معنا أيضا ،أين
نتائج التحقيقات يف انفجار
مرفأ بريوت ،وأين هي حقوق
املواطنني الذين قتلوا أو جرحوا
أو دمرت ممتلكاتهم ؟ كل تاخري
يف هذا امللف هو نقطة سوداء
ووصمة عار يف مسرية الوطن.
إن ما نشهده من أزمات تلو
األزمات ،وآخرها تهديد املواطن
بانقطاع ما تبقى من بعض
ساعات التغذية الكهربائية،
ونتساءل :هل سيبقى الصمت
سائدا حتى يتحول لبنان إىل
العتمة الشاملة ،ويقضى على
مقومات عيش املواطن الكريم،
الذي ينزف دما ودموعا وبطالة،
ويتضور جوعا نتيجة أخطاء احلكم
وخطاياه ،وانطالقا من ذلك،
فإننا نبدي خشيتنا من انفجار
أو عنف اجتماعي  ،يؤدي إىل
ثورة اجلياع ،اليت ال تبقي وال
تذر ،وحينها ال ينفع الندم.
ويكون علينا بعد السياسيني،
أن نتوجه بالعتب الشديد إىل
أولئك الذين ائتمنهم الشعب
على أمواله وودائعه ،فخانوا
األمانة  ،وانصرفوا إىل الرتبح،
فشاركوا بقوة السياسيني،
يف تدمري قطاع لبناني عريق،
شهد له اللبنانيون والعرب
والعامل يف زمن األسالف ،حني
كان لبنان هو مصرف العرب،
وجامعاتهم
ومستشفاهم،
ومدارسهم .وكم اعتززنا بثورة
الشباب  ،من أجل اإلصالح وما
نزال».
وتابع« :املبادرات الداخلية
حكومة
لتشكيل
واخلارجية
اختصاصيني غري حزبيني ،مل
تثمر حتى اآلن ،والسبب أصبح
معروفا للقاصي والداني ،وهو
الشخصانية واألنانية اليت تعمي
البصر والبصرية ،فالعراقيل
والعقبات اليت وضعت وتوضع
يف وجه الرئيس املكلف تأليف
احلكومة ،ما زالت قائمة ،ويبدو

أنها مستمرة بشكل ممنهج،
وال يوقف االنهيار واخلراب
الذي نعيشه ،إال والدة حكومة
تعاجل الفساد واالهرتاء الذي مل
يشهده لبنان على مدى عقود،
وتقوم باإلصالحات املطلوبة،
وأي كالم آخر هو خداع للناس.
علينا أن نعرتف ونقول بالفم
املآلن :حنن نعيش أزمة فقدان
الثقة ،واملؤمن ال ييأس ،ومن
ال حتركه غريته جتاه وطنه
وشعبه ،فال خري فيه مطلقا،
حب الوطن ليس جمرد كلمات
تقال ،أو شعارات ترفع ،أو
خطابات رنانة تلقى ،بل هو
فعل ،واألنا تودي بنا إىل طريق
غري مستقيم .املطلوب التعاون
والتضافر من أجل حب الوطن ،
فعلى أبنائه أن جيدوا وجيتهدوا
ويقفوا وقفة شجاعة ،ضد كل
األساليب اليت تشكل سدا منيعا
بوجه تشكيل احلكومة .أعان اهلل
الرئيس املكلف ،على مهمته
الشاقة ،وكان اهلل يف عون
رئيس حكومة تصريف األعمال،
الذي حتمل ما مل يتحمله غريه يف
مثل هذه الظروف الصعبة».
وقال« :أيها املسلمون أيها
اللبنانيون ،هناك صراع بني قوى
اخلري واملسؤولية ،والتضامن
الوطين واإلنساني يف لبنان من
جهة ،وفئات البغي وعصائبه،
وانعدام املسؤولية ،والذين
يصنعون الكوارث أو يزيدونها
شرا وعدوانا .ورمضان شهر

احملاسبة ،فمنهم من تثقل
موازينه ،ومنهم من ختف .وحنن
مع الشعب ،نسأل اهلل الذي
قال :فمن يعمل مثقال ذرة
خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة
شر يره ،أن جيزي كال بعمله،
واخلريون معروفون بسيماهم،
واجملرمون معروفون جبرائمهم
وعدوانهم على الوطن وعلى
الدولة».
وختم دريان« :أيها املسلمون،
رمضان شهر الصرب واملواساة
واملبادرة .وقد أديتم واجبكم،
وصنعتم فارقا يف جماالت
البؤس
ومكافحة
العبادة،
والتعب ،واالحتياجات املتفاقمة.
أهنئكم بالعيد املبارك ،وأسال
اهلل أن جيزيكم خري اجلزاء ،على
الفضائل والطاعات ،وبارك
اهلل لكم صومكم وفطركم،
وصالتكم وزكاتكم وعملكم ،من
أجل اخلري والرب والتقوى .أقول
قولي وأستغفر اهلل العظيم لي
ولك ،فيا فوز املستغفرين
استغفروا اهلل» .
بعدها ،توجه دريان إىل ضريح
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
حيث قرأ الفاحتة عن روحه
الطاهرة ورفاقه األبرار.
وكان دياب اصطحب مفيت
اجلمهورية من منزله صباحا إىل
مسجد حممد األمني يف موكب
رمسي ،حيث قدمت ثلة من قوى
األمن الداخلي التشريفات يف
باحة املسجد لدياب ودريان.

كميل مشعون يشكر للخارجية الفرنسية
جتاوبها مع طلبه زيارة بكركي

رئيس حزب الوطنيني االحرار كميل دوري شمعون
شكر رئيس حزب الوطنيني
االحرار كميل دوري مشعون
يف بيان ،للخارجية الفرنسية
جتاوبها مع طلبه زيارة بكركي،
وقال« :كنا أصدرنا سابقا أن
االستاذ كميل مشعون اتصل
بالسفارة الفرنسية متمنيا على
السيد لودريان وضع البطريرك
املاروني على الئحة زياراته ،لكن
ذلك مل حيدث السباب جنهلها
على الصعيد احلزبي .وعندما
شارفت زيارة الوزير لودريان

على االنتهاء ،عاودت السفارة
الفرنسية االتصال باالستاذ
مشعون معربة عن أسفها لعدم
تلبية الطلب ،وواعدة بزيارة
السفرية الفرنسية للبطريرك،
وهذا ما حصل».
وشدد مشعون خالل االتصال
على أن «احلزب طلبه الوحيد
هو دعم مبادرة بكركي ،إذ ال
خالص من دون مؤمتر دولي
يكرس احلياد وحيمي لبنان من
احلروب العبثية».
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مــقاالت وتـحقيقات

رئيس جملس الشورى ينقلب على «قرار» تفكيك سوليدير :قضاء يف خدمة رأس املال

كان ّ
مثة أمل ،ولو ضئيل ،باستعادة
أمالك خاصة وعامة من براثن «سوليدير».
األمر مبثابة ُحلم شبه مستحيل ،ساهمت
املستشارة املقررة يف جملس شورى
الدولة القاضية ريتا كرم يف بناء أرضية
صلبة له كي يصبح قاب ًال للتحقق .لكن
الشركة حُ
املتلة مبا متثله من أخطبوط مالي
املس
حتركت فورًا عند قرب
ّ
وسياسي ّ
برأس ماهلا وأرباحها ،لتعيد تصويب
بوصلة القضاء .على األثر ،تدخل رئيس
جملس الشورى لضمان حق سوليدير
ّ
ّ
يتطلب
فوفر هلا ما
يف «إطالة عمرها»،
لنقض التقرير األول وإلغائه .باختصار،
أثبت جملس شورى الدولة ،مرة جديدة،
أنه خبدمة رأس املال ،ال بل أكثر من
ذلك« ،يبصم» على سرقة عقارات
املواطنني ويعمل ضد مصلحة الدولة
مل يدم حلم القضاء على شركة
«سوليدير» طوي ًال .هذا «الوحش»
الذي استوطن العاصمة بريوت وسرق
منازل أبنائها وحمالهّ م وردم البحر،
لريفع مكانهم أبراجًا باهظة الثمن،
مستمر مبا بدأه قبل  26عامًا ،حبماية
املقرر يف
قضائية .فتقرير املستشار
ّ
جملس شورى الدولة ،القاضية ريتا
كرم ،اليت أوكل إليها وضع تقرير
أولي بشأن دعوى صاحب فندق السان
جورج فادي خوري إلبطال املرسوم
الرقم  15909تاريخ  2005/12/09الذي
أتاح متديد عمل سوليدير من  25سنة
إىل  35سنة ،أي حتى عام  ،2029مل
ِ
يأت مالئمًا ملصلحة أصحاب رأس املال
وسارقي األمالك العامة واخلاصة.
ذلك ألن كرم وقفت يف وجه أخطبوط
سوليدير املالي والسياسي ورأت يف
تقريرها األولي (راجع «األخبار»6 ،
تشرين الثاني  )2020بصفتها مستشارًا
مقررًا يف الغرفة األوىل اليت أودعت
امللف ،وجوب إبطال املرسوم «غري
التقيد
القانوني» ،مشرية اىل ضرورة
ّ
بعمر الشركة الرئيسي الذي يفرتض
أن يكون قد انتهى يف عام  ،2019أي
قبيل أن تعمد حكومة فؤاد السنيورة
اىل ضمان «أبدية» سوليدير عرب التمديد
هلا  35عامًا ،علمًا بأن طلب السنيورة
بداية كان يريد إبقاءها ملدة  75سنة!
العدالة ،ولو املتأخرة ،اليت أرادت
كرم حتقيقها ملصلحة مالكي األرض
والدولة واللبنانيني بشكل عام ،أتت
مبثابة انتصار يف ظل استشراء الفساد
وفرض مافيا رأس املال قرارها يف كل
مفصل من مفاصل الدولة .لكن ُ
احللم
عصيًا على التصديق ،وهكذا ثبت.
كان
ّ
فما جرى الحقًا هو أن رئيس جملس
شورى الدولة القاضي فادي الياس،
سحب امللف من يد القاضية كرم
ووضعه يف جملس القضايا حتى ُيعاد
إعداد تقرير جديد من قبل مستشار مقرر
آخر .يف حني أن األصول القانونية تقول
بتحويله اىل جملس القضايا الختاذ قرار
نهائي فيه ،ال نقله من يد اىل أخرى
بنية تغيري مضمونه مبا يتناسب ومصلحة
سوليدير .كان يف مقدور الياس تعيني
مقرر جديد يف حال اكتشاف وجود خطأ
فادح يف التقرير األول ،وعندها يفرتض
به إحالة القاضية اىل التأديب إلثبات
مهنيتها وخمالفتها للقانون.
عدم
ّ
لكن للمصادفة ،مل يقم رئيس جملس
شورى الدولة بذلك كله وال أعطى تربيرًا
لسحب امللف .اال أنه وضع الطعن
مبرسوم اطالة عمر سوليدير بعهدة
القاضية فاطمة الصايغ عويدات لتعيد
دراسة امللف وإصدار رأيها .وعويدات
أمن هلا رئيس احلكومة
هي نفسها اليت ّ
املكلف سعد احلريري غطاء ومحاية
سياسية منذ عام عندما كانت تشغل
منصب رئيسة جملس اخلدمة املدنية،
لتمتنع بعدها عن حضور التحقيق بقضية
فساد يف تعاونية موظفي الدولة أمام
ّ
سلم
النيابة العامة .بوضوح أكرب،
القاضي فادي الياس ملف احلكم
حتدد مصري شركة
يف قضية رئيسية ّ
«سوليدير» ــــ أحد مشاريع رفيق احلريري
ــــ اىل قاضية حمسوبة على سعد رفيق
احلريري! وتلك فضيحة تستوجب حتويل
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القضية برمتها اىل التفتيش القضائي،
ألن مثة من خضع لرغبة أصحاب رأس
وقرر الوقوف اىل
املال وجشعهم
ّ
جانبهم على حساب إعادة احلق اىل
أصحابه .ومثة من مل يعجبه صدور تقرير
قانوني يستند اىل وقائع ،للمرة األوىل
منذ  26عامًا بعدما دأبت سوليدير على
الفوز بكل األحكام أو تنييمها ،فوجد
ّ
احلل يف تنحية القاضية وتسييس امللف
بوضعه بعهدة قاضية أخرى توحي يف
تقريرها أنها أحرص من سوليدير على
مصاحلها!

عويدات تنحاز لسوليدير

يف التقرير الصادر عن القاضية عويدات
بتاريخ  ،2021/3/16واملنشور أخريًا
عرض القاضية
يف اجلريدة الرمسيةَ ،ت ُ
ُمَل ّخصًا لطلب إعادة املراجعة ُ
قدم
امل ّ
ورد
من صاحب فندق السان جورج،
ّ
الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار
وسط مدينة بريوت (سوليدير) عليه،
لتبين رأيها باالحنياز اىل ما أوردته
الشركة ،متجاهلة تقرير زميلتها قبيل
أشهر .فالقاضية عويدات تؤيد الشركة
احملتلة ملساحات شاسعة يف بريوت،
بأن املهمة اليت نشأت ألجلها مل تنته بعد
ومن بني هذه املهمات غري املنجزة ُّ
متلك
العقارات وتنفيذ أشغال البنى التحتية
وترتيب وإعادة إعمار املنطقة وردم جزء
من البحر مقابل الوسط التجاري (!)
والقيام باخلدمات واألعمال االستشارية
واهلندسية والتطويرية يف كل اجملاالت
العقارية ( )...وترتيب املناطق واملدن
داخل لبنان وخارجه .وهنا ،خالفًا ملا
قالته القاضية كرم يف التقرير األول
حول خمالفة سوليدير لسبب إنشائها
وتوسعها يف مهماتها لتشمل أعما ً
ال
عدت القاضية عويدات هذا
يف اخلارجّ ،
التعديل من ضمن املهمات الطبيعية اليت
تربر أسباب استمرار الشركة ،لتخلص
اىل أن موضوع سوليدير «ال يزال قائمًا
وميكن بالتالي متديد وجودها».
عمدت عويدات اىل رد كل األسباب اليت
بنى عليها صاحب السان جورج طعنه
باملرسوم ،من خمالفة الواقع وتشويهه
اىل خمالفة األصول اجلوهرية املتصلة
باملبادئ العامة ،اىل فقدان التعليل.
وردت القاضية طلب إعادة احملاكمة،
ّ
والقت رئيس جملس شورى الدولة
السابق شكري صادر يف كل أسباب
رده للدعوى سابقًا ،علمًا بأن القاضية
ّ
رافقت صادر يف الغرفة نفسها طوال
مدة شغله ملنصبه.
ما هو الفت هنا أن مفوض احلكومة لدى
جملس الشورى فريال دلول استغربت
لدى اطالعها على تقرير القاضية عويدات
حتويله إليها عرب القول إنه «يفهم من
نص املادة  44أن الدعوى يتابع النظر
فيها من املرحلة اليت وصلت إليها متهيدًا
إلصدار القرار النهائي» ،وأنه «عم ًال
بأحكام املادة  88وما يليها من نظام
اجمللس يصبح القرار النهائي جاهزًا
لإلصدار بعد نشر البيان يف اجلريدة
الرمسية وإبداء اخلصوم مالحظاتهم
كما هي احلال يف الدعوى الراهنة ،إمنا
إحالة امللف اىل جملس القضايا تعين أن
امللف أصبح أمام هيئة مغايرة للهيئة
اليت مبوجبها مت وضع التقرير ()...
وخاصة أن امللف أصبح جاهزًا إلصدار
القرار النهائي» .وأشارت اىل أن
«تعيني مقرر جديد (أي عويدات يف هذه
احلالة) ومتابعة السري يف الدعوى من
النقطة اليت وصلت إليها عم ًال بأحكام
املادة  87من نظام اجمللس ،األمر غري
احلاصل يف الدعوى الراهنة ،ما يشكل
خمالفة لألصول اإلدارية» .ما يعين أن
مفوضة احلكومة نفسها استغربت طريقة
حتويل رئيس جملس الشورى امللف
من يد املستشار املقرر األول حتى
يعاد البدء فيه من جديد ،يف حني أن
األصول القانونية تقضي بإصدار حكم
نهائي فيه .ووصفت هذا األداء بأنه
خمالف لألصول اإلدارية .رغم ذلك،
املفوضة
و»استطرادًا» على ما أضافته
ّ
يف تقريرها« ،نؤيد مضمون التقرير
للنتيجة اليت خلص اليها النطباقه على

الواقع والقانون .وتلك فضيحة أخرى
تضاف اىل الفضيحة األوىل اليت قام بها
القاضي فادي الياس ،علمًا بأن التقرير
األول الذي وصلت إليه املستشارة
املقررة القاضية ريتا كرم ،حاز موافقة
مفوض احلكومة املعاون مارون روكز
بتاريخ .2020/10/21

القضاء بخدمة «االحتالل»

يصر رئيس جملس الشورى
من ناحيته،
ّ
على إغماض عينيه بعدما طمس ملف
سوليدير ووقف مع الشركة احملتلة
ضد أهل األرض املسروقة وضد الدولة
يف آن .ففي اتصال مع «األخبار»،
بتاريخ  21آذار  ،2021أي عقب تنحية
القاضية ريتا كرم ونقل امللف اىل
جملس القضايا ،حيث غالبية القضاة
حكموا ملصلحة الشركة على مدى
وردًا على سؤال عن
السنني املاضية،
ّ
اإلجراءات املقبلة يف هذا امللف ،قال
القاضي الياس يومها إنه «يتم تعيني
مستشار مقرر جديد ليصدر تقريرًا ثانيًا
جيري نشره مع انتهاء مهلة التعليق»
(راجع «األخبار»« :طلب إبطال التمديد
لـ»سوليدير» يف «شورى الدولة»:
امللف يف دائرة اخلطر») .حصل ذلك
رغم أن الياس كان قد عينّ مستشارًا
آخر هي القاضية فاطمة الصايغ عويدات
اليت كانت قد أصدرت تقريرها قبيل
أسبوع واحد من االتصال .الزميلة
«األخبار» أعادت االتصال برئيس
برر ما سبق بأنه
جملس الشورى الذي ّ
«مش حافظ شو هنيّ امللفات» وأن
«هناك حنو  2500دعوى يف اجمللس،
فكيف لي أن أذكرها كلها؟» .وهنا إما
أن القاضي الياس ال يعلم ما جيري
يف اجمللس ،وهو جمرد واجهة للحاكم
احلقيقي ،وإما أنه يعلم وآثر إخفاء
«الريس»
احلقيقة .يف احلالتني ،أداء
ّ
يوصل إىل النتيجة نفسها ،وهي خدمة
مصاحل رأس املال ،علمًا بأن ملفًا من
وزن تصفية أمالك سوليدير يستحيل أن
ُينسى وأال يكون على قائمة أولويات أي
قاض بدليل عمله على ّ
كف يد القاضية
ٍ
اليت أصدرت تقريرًا جييز تصفية الشركة
وإعادة احلق إىل أصحابه ،وحتويل امللف
اىل قاضية أخرى ُت ّ
غلب والءها احلزبي
على منصبها القضائي.
وعند سؤال القاضي الياس عما دفعه
اىل وضع ملف سوليدير بيد قاضية
عراب
حمسوبة على تيار «املستقبل»ّ ،
الشركة ووالدها ،أجاب بأن «هوية
القضاة احلزبية ال تعنيين»! وأضاف
أن ال قضاة آخرين غري هؤالء و»عندما
سيصوت عليه
يتجه امللف اىل املذاكرة
ّ
سبعة قضاة» ،علمًا بأنه سبق لغالبيتهم
صوتوا ملصلحة سوليدير يف خمتلف
أن
ّ
القضايا!
تصرف الياس معطوفًا على تقرير
ّ
القاضية عويدات ،وانتماؤها احلزبي
ّ
شك فيه اىل قرار نهائي
يمُ هدان مبا ال
حيكم ملصلحة السماح لسوليدير بإكمال
مهمتها .وفعليًا ،بات مثة رأيان اليوم:
واحد متثله القاضية كرم اليت استندت
اىل القانون لتقول إنه جيب تصفية
سوليدير وإن مهمتها انتهت ،والثاني
طوعت
متثله القاضية عويدات اليت
ّ
القانون خلدمة الشركة .ويف هذا
السياق ،أبدت «سوليدير» امتعاضها
من الشكاوى وحماولة تصفيتها ،هي
اليت متلك قيمة سوقية بنحو « 2.6مليار
دوالر وقيمة فعلية تزيد على  4مليارات
دوالر ستؤدي اىل وقف التداول
باألسهم يف البورصة مع ما يلحق جراء
ذلك من جتميد أموال املساهمني ،كما
يؤدي اىل إنهاء عقود موظفي الشركة
ويؤدي حتمًا اىل انعدام ثقة املستثمرين
العرب واألجانب بلبنان وهم يشكلون
اجلزء األكرب من املساهمني»! لذلك كان
لزامًا على رئيس جملس شورى الدولة
التحرك إلنقاذ سوليدير ومسعتها لدى
ّ
العرب واألجانب ،وأيضًا تثبيت سرقتها
ألمالك مئات العائالت وللملك العام
يف وقت يشهد فيه لبنان أكرب أزمة
اقتصادية ومالية ونقدية يف تارخيه!

رلـى ابـراهيم

ترحيل املواد «اخلطرة» من املرفأ:

الـنائب املـالي يـمارس االبـتزاز

أصحاب مستوعبات كانت مرتوكة يف
ّ
املرفأ ،بعضها حيتوي على مواد قد
تصنف
متت للخطورة بصلة،
«خطرة» ،وبعضها ال ّ
مهينة
بطريقة
جرى استدعاؤهم
بناء على
ً
طلب النائب العام املاليُ ،
وأجربوا على
توقيع تعهدات بدفع كلفة ترحيل هذه
املواد وإتالفها ،علمًا بأن معظمهم غري
مسؤول عن بقائها يف املرفأ منذ أكثر
من مخس سنوات .الدولة املفلسة ترهب
وتبتزهم.
مواطنيها
ّ
البوليسية،
األفالم
طريقة
على
قرر
ّ
النائب العام املالي القاضي علي إبراهيم
سوق أكثر من  10أشخاص ممن لديهم
مستوعبات عالقة يف املرفأ منذ سنوات،
حتري بريوت ،حيث ُأجربوا على
اىل مركز ّ
توقيع تعهد بالدفع لقاء تلف بضاعتهم
ُ
ون ّفذ حبقهم قرار منع سفر وكأنهم
مطلوبون بقضايا قتل أو إرهاب أو فساد
أو عمالة.
هذه املستوعبات ،وعددها حنو  ،50هي
نفسها اليت قيل إنها حتتوي على مواد
كيميائية ،وإن شركة «كوميب ليفت»
األملانية قبلت (فرضت على إدارة املرفأ
عقدًا بالرتاضي) بشحنها اىل اخلارج
وإتالفها مقابل مليوني دوالر .ويوم
أمس ،أصدر ابراهيم قرارًا «ألزم فيه
أصحاب املستودعات اليت كانت موجودة
يف مرفأ بريوت وحتتوي على مواد خطرة؛
منها سوائل قابلة لالشتعال وغازات سامة
ومواد صلبة ومتفجرات منزوعة احلساسية
كانت قد شحنت من قبل «كوميب ليفت»
بسداد كامل املبلغ الذي دفعته الدولة
اللبنانية ،وهو يناهز مليوني دوالر أمريكي
ّ
حتت طائلة التوقيف يف حال
التخلف عن
الدفع وذلك خالل مدة أسبوع»!
أراد إبراهيم ،بإجراء ترهييب ،توفري
َ
مليوني دوالر على الدولة وإلزام أصحاب
املستوعبات بدفعها .فعمد اىل استدعاء
مواطنني ُعّزل ومعاملتهم كمجرمني،
خالفًا للقانون ،يف حني أن أصحاب
الثروات املرتاكمة من أموال الناس
تعمدوا سرقة املال العام
وودائعهم ومن ّ
يستدعيهم النائب املالي ،باحرتام ،اىل
«فنجان قهوة»،
ويودعهم بنفسه على
ّ
باب املكتب .الفضيحة تتمثل يف أن
«مسرحية» ترحيل املواد الكيميائية مل
تكن سوى «تنفيعة» للشركة األملانية
وبعض املسؤولني اللبنانيني ،علمًا بأن
املستوعب العائد ألحد املستدعني حيتوي
على شامبو لالستحمام وصابون ،فيما
حيتوي مستوعب ثان على «فو بيجو»
ومستحضرات جتميل ،وحيتوي مستوعب
ثالث على تلفزيونات وآالت طباعة...
وهكذا .هؤالء مجيعًا ،مت االتصال بهم من
حتري بريوت للحضور بشكل
قبل مركز ّ
مستعجل مرتني .هناك ُأغلق عليهم الباب،
ومت ترهيبهم عرب إبالغهم بأن مثة أوامر
من القاضي إبراهيم بالتوقيع والدفع
حتت طائلة عدم اخلروج من املركز .ومن
لن ّ
ّ
«حبيًا»
يوقع
سيوقع «بالقوة» .أحد
ّ
املستدعني ُأبلغ بأن املبلغ املتوجب عليه
دفعه هو مليون ونصف مليون دوالر.
ورغم أنه يتماثل للشفاء من «كورونا»
ُ
ويعاني صعوبة يف التنفس،
واستدعيت
سيارة إسعاف ملعاجلته ،أصر احملقق
على عدم إخالئه قبل التوقيع!
أحد املستدعني ،يوسف أبو عبيد ،يؤكد
أنه كان قد استقدم ثالثة مستوعبات
من األسيد كلوريدريك قبل حنو  5أعوام
وحصل على موافقة وزارات العمل
واالقتصاد والداخلية واجليش ،لكن
املعامالت ُأوقفت لرفض وزير الصحة
آنذاك وائل أبو فاعور إدخاهلا .وبعد
أشهرّ ،
تبلغ من اجلمارك أن املستوعبات
الثالثة ستباع يف املزاد العلين ،ليفاجأ
باتصال من اجلمارك نفسها ،بعد انفجار
املرفأ بأشهر ،تطلب منه إخراج البضاعة
أو إتالفها على مسؤوليته ومع حتميله
الكلفة .وعندما أنهى كل اإلجراءات
إلخراجها ،مبا فيها موافقة اجليش

واحلصول على بيان مجركي مؤقت ودفع
رسم الكشف ،ولدى مراجعته املعنيني،
ُأعلم بأن البضاعة غري موجودة داخل
ُ
املستوعب
وطلب منه مراجعة شركة
الشحن ،ثم ُأبلغ من اجليش بأن البضاعة
ُ
وسّلمت اىل «كوميب ليفت»،
أ ّ
عدت للتلف ُ
فتقدم بربط نزاع لدى جملس الشورى.
ّ
لكن كل هذه املستندات مل تعن إبراهيم.
إذ أبلغ احملقق أبو عبيد بأن عليه أن يدفع
بني  180ألفًا و 240ألف دوالر فريش،
كما أمر القاضي إبراهيم ليعود ويقبل
بشيك ألمر النيابة العامة املاليةّ .
وقع
أبو عبيد «مكرهًا» ،وأضاف هذه الكلمة
بالقرب من توقيعه ،رغم أن بضاعته
كلها ال يساوي سعرها أكثر من  36ألف
يورو ،ورغم أن األسيد كلوريدريك مادة
تستهلكها شركة كهرباء لبنان بكميات
مرتفعة سنويًا وكان ميكن وهبها إياها
أو تلفها بواسطة مواد أخرى لتصبح جمرد
ماء وملح وبكلفة ال تتعدى  4آالف دوالر.
حاول االعرتاض ،فأجابه احملقق بأن «ال
الريس».
قانون هنا سوى الذي يريده
ّ
ُس ّطر حبقه منع سفر ،وقيل له بأن يأتي
باملال اىل املركز ،فالقضية لن تذهب
اىل احملكمة.
فيكني كازاكيان ،وهو أيضًا صاحب
حتول
مستوعب لألسيد كلوريدريك الذي ّ
اىل ماء بعد  7سنوات ومل يبق من الكمية
إال حنو  20يف املئة منها نتيجة تضرر
املستوعب بفعل االنفجار .على املنوال
نفسه ،ميلك فيكني ما يثبت بأن اجلمارك
أبلغته بأن مستوعبه ُوضع يف املزاد
العلين ،لكنه ّ
وقع باإلكراه ،وقيل له إنه
سيتم االتصال به لتحديد املبلغ املتوجب
عليه.
وإذا كانت مستوعبات هؤالء حتتوي على
ّ
مواد
متت
تصنف «خطرة» ،فإن آخرين ال ّ
بضائعهم اىل اخلطورة بصلة .صاحبة
مستوعب حيتوي على تلفزيونات وآالت
تعرضت ملا يشبه «االبتزاز» ،إذ
طباعة ّ
أبلغها احملقق أنه لن يتم تكبيدها أي مبلغ
شرط التوقيع على تنازل عن بضاعتها
«كهبة لصاحل اجليش اللبناني» .فيصل
كرامي (وهو ليس نائب طرابلس)،
وهو أيضًا صاحب مستوعب حيتوي على
شامبو وصابون لليدين ،أبرز للمحقق
مستندات تثبت أن بضاعته ال متت اىل
املواد املتفجرة واملشتعلة بصلة ،فلم
ينجح .قرار القاضي ابراهيم واضحِّ :
وقع
وادفع وإال لن خترج .خلالد الكردي قصة
أخرى .طالبه القاضي ابراهيم مببلغ يوازي
 330ألف دوالر ،يف حني أن بضاعته
كلها ال تتجاوز قيمتها  60ألف دوالر،
وهي عبارة عن نفط للدهان .وقد سبق
للجمارك أن أبلغت الكردي أن بضاعته
ُوضعت للبيع يف املزاد العلين ليتبني
أنها ال تزال مرتوكة يف املرفأ ،علمًا بأنه
مل يسمح له بإخراجها بعدما ربطت شركة
الشحن مصري أربعة مستوعبات (من بينها
مستوعبه) مبصري مستوعب واحد مل يكن
يستويف الشروط .واليوم ،بعدما خسر
الكردي ماله ومصنعه وبات موظفًا ،يريد
منه النائب العام املالي أن يدفع 330
ألف دوالر بد ًال من حماسبة اجلمارك على
هذا اخلطأ.
والالفت يف التصرف املافيوي الذي
ُن ّفذ حبق هؤالء أن القاضي إبراهيم
يطلب أموا ًال تفوق ما تطلبه شركة
«كوميب ليفت» .فلمصلحة من سيذهب
هذا الفائض؟ ومن حياسب القاضي
إبراهيم على ترهيب مواطنني وإجبارهم
على التوقيع مكرهني حتت وطأة التهديد
باستخدام القوة والسجن؟
الزميلة «األخبار» اتصلت بالقاضي إبراهيم
عما دفعه للقيام بإجراء مماثل فيه
لسؤاله ّ
أي نص قانوني ّ
مت سوق األشخاص
ووفق ّ
اىل مركز
التحري ،فأجاب األخري صارخًا:
ّ
«شو عم تستجوبيين ِ
إنت ...روحوا بلطوا
البحر كلكن سوا» ...وأغلق اخلط!

رلـى ابـراهيم
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اسـرتاليات

املوازنة الفيدرالية للعام  ..2021الراحبون واخلاسرون
كشف وزير اخلزانة جوش
فرايدنبريغ عن موازنة إنفاق
كبري مع استعداد املاليني من
األسرتاليني جلين مثارها.
COVID-19
جائحة
أجربت
احلكومة على التخلي عن سعيها
لتحقيق فائض  -لكنها بد ً
ال من
ذلك قدمت يد املساعدة السخية
ملشرتي املنزل األول وأصحاب
الدخل املنخفض واملتوسط
واآلباء غري املتزوجني.
ويف حني أن الراحبني أكثر
من اخلاسرين يف هذا التدفق
النقدي  ،إال أن هناك عالمات
مقلقة للعائالت ذات الطفل
الواحد واألسرتاليني الذين
تقطعت بهم السبل ،وتلميح
حول موعد استئناف السفر
الدولي.

النساء

موازنة 2021
الفائزون

تستهدف حزمة التدابري الصحية
البالغة  345مليون دوالر النساء
والفتيات ،مع الرتكيز على
القلق واالكتئاب والسرطان
والصحة اإلجنابية .هناك أيضا
تدابري جديدة ملعاجلة العنف
املنزلي والتحرش يف مكان
القيادة
وتشجيع
العمل،
النسائية يف األعمال التجارية.

اآلباء واالمهات الوحيدون (Single
)Parents

سيساعد خمطط ضمان املنزل
الوالدين
اجلديد
العائلي
الوحيدين الذين لديهم أطفال
معالني على شراء منزل بإيداع
 2يف املائة فقط ،إذا كانوا
قادرين على خدمة القرض.

العائالت

يتم إنفاق  1.7مليار دوالر
إضافية على رعاية األطفال
لزيادة اإلعانات وإزالة احلد
األقصى السنوي لآلباء ذوي
الدخل املرتفع
اعتبارا من متوز
ً
.2022

مشرتو املنزل األول

سوف يالقى مشرتو املنزل
ً
االول حوافز إيداع 20،000
مكانا
إضافيا
خمصصا ،كما يرتفع
ً
ً
مبلغ املساهمات الطوعية اليت
ميكن إصدارها مبوجب برنامج
 First Home Super Saverمن
 30،000دوالر إىل  50،000دوالر
ابتداء من عام .2022

االسرتاليني املعاقون

سيساعد مبلغ إضايف قدره
 13.4مليار دوالر على مدى أربع
سنوات اخلطة الوطنية للتأمني
ضد اإلعاقة ،واليت تدعم
حاليا
ً
 450ألف شخص .وحتصل
خدمات الصحة العقلية على 2.3
مليار دوالر.

املتقاعدون

تشمل احلوافز الفائقة ختفيض
العمر من  65إىل 60
عاما
ً
للوصول إىل خمطط تقليل
احلجم ،والذي يسمح لكبار
السن بضخ  300000دوالر يف
السوبر من بيع منزل عائالتهم.
ومت إلغاء اختبار العمل للمساهمة
يف السوبر لكبار السن الذين
ترتاوح أعمارهم بني ،74-67
مزيدا من املرونة.
مما مينحهم
ً

العمال

حيصل أصحاب الدخل املنخفض

واملتوسطعلى تعويض ضرييب
دوالرا للفرد
يصل إىل 1080
ً
ملدة  .22-2021سيكون العاملون
بدوام جزئي ،الذين يكسبون
دوالرا
أقل من 450
شهريا من
ً
ً
مؤهلني
العمل،
صاحب
أخريا
ً
لتلقي معاش تقاعدي على تلك
األجور.

رعاية املسنني

يذهب  17.7مليار دوالر إضايف
على مدى مخس سنوات إىل
جمموعة من مبادرات رعاية
املسنني مبا يف ذلك زيادة
الوصول إىل الرعاية التمريضية،
ومنوذج متويل جديد ،وحتسني
القوى العاملة واحلصول على
الرعاية  ،وحزم رعاية منزلية
إضافية قدرها .80000

املديرون التنفيذيون

استعدوا للحصول على إعفاء
ضرييب بقيمة  550مليار دوالر
حيث لن يضطروا بعد اآلن إىل
دفع ضريبة على األسهم (إذا
مت عرض حزمة أسهم هلم) عند
مغادرتهم الشركة.

شركات الطريان واملطارات

ضخ  1.2مليار دوالر ،من
بني أمور أخرى ،لدعم تكلفة
تذاكر الطريان احمللية إىل
مناطق السياحة وذلك ملساعدة
املطارات احمللية اليت تستقبل
رحالت النقل العام املنتظمة
بتكلفة املتطلبات األمنية اليت
تفرضها احلكومة لدعم شركات
الطريان الرئيسية للركاب،
االحتفاظ بطواقم جاهزة للطريان
وصيانة الطائرات
استعدادا
ً
لعودة السفر الدولي.

الخاسرون
أرباب العمل للعمال بدوام جزئي

إن إلغاء احلد األدنى للدخل
البالغ 450
دوالرا يف الشهر
ً
التقاعد
مساهمات
لتقديم
اإلجباري يعين أن الرؤساء
سيضطرون إىل دفع أقساط
التقاعد جلميع موظفيهم ،بغض
النظر عن ساعات العمل القليلة
اليت يعملون فيها.

دافعو الضرائب

املئة.

الناس الذين يهتمون بالعجز

ختلت احلكومة عن حماوالت
العودة إىل الفائض يف أي
وقت قريب مع فورة إنفاق
هائلة .ومن املتوقع أن ينخفض
العجز إىل  161مليار دوالر هذا
ً
العام ،
اخنفاضا من  213.7مليار
دوالر يف موازنة أكتوبر .ومن
املتوقع أن ينخفض هذا املبلغ
إىل  57مليار دوالر يف -2024
.25

القطاع الجامعي

اجلامعات اليت تتدافع بعد
للطالب
املفاجئة
اخلسارة
الدوليني ستصاب خبيبة أمل.
مت اإلعالن عن حزمة بقيمة
 53.6مليون دوالر لدعم اللغة
اإلنكليزية ومقدمي التعليم
العالي غري اجلامعيني الذين
يكافحون تداعيات عدم وجود
طالب دوليني .ولكن ال توجد
إضافة كبرية هلذه املساعدة.

أصحاب املنازل املوجودون

قد يؤدي تدفق مشرتي املنازل
اجلديدة إىل الضغط على
أولئك املوجودين بالفعل يف
السوق ،حيث أثار اقتصاديون
خماوف من أن حوافز املوازنة
ملشرتي املنزل األول لدخول
السوق ستزيد املنافسة وتضع
مزيدا من الضغط على أسعار
ً
العقارات املرتفعة بالفعل.

قطاع السياحة والطريان

مت تدمري كال هذين القطاعني
منذ أن أوقف  COVID-19فجأة
السفر الدولي ،وتوسل احلكومة
للحصول على الدعم املستهدف.
مت اإلعالن عن حزمة بقيمة 1.2
مليار دوالر قبل أشهر ،ولكن
كان ذلك عندما اعتقدنا أن
احلدود الدولية ستفتح يف
وقت الحق من هذا العام،
وسيحصل مجيع األسرتاليني
على أول حقنة او دفعة حبلول
تشرين االول .لن تفي احلكومة
بأي من هذه املواعيد النهائية،
دعما
لكنها مل تقدم
إضافيا
ً
ً
للقطاع.

سيظل الدين القومي مرتفعا
لسنوات وعلى شخص ما أن
يدفع مثنه  -وهذا يعين كل
شركة وعامل يف نهاية املطاف.
ستصبح عمليات السداد أكثر
صعوبة عندما ترتفع أسعار
الفائدة.

موازين األمهات الفائقة

تشري توقعات املوازنة اىل
بقاء تضخم مؤشر أسعار
املستهلكني عند  2.5يف املائة
أو أقل حتى عام  2025إىل
بقاء معدالت الفائدة املنخفضة
بشكل قياسي ،مما يؤدي إىل
حرمان املتقاعدين واملدخرين
من دخل حسابات الودائع اليت
كانوا يتمتعون بها من قبل.

الفائزون
ذوو الدخل املنخفض واملتوسط

املدخرون

املسافرون يف الخارج

إن تركيز املوازنة على املساعدة
السياحية احمللية والرتويج يعزز
وجهات النظر القائلة بأنها ال
تهتم بفتح احلدود الدولية يف
أي وقت قريب.

املدارس العامة

الفيدرالي
التمويل
سينمو
للمدارس العامة بنسبة  7.5يف
املائة فقط ،بينما ستحصل
املدارس اخلاصة على  1يف

تبددت آمال األمهات يف زيادة
مدخراتهن التقاعدية .اإلجازة
الوالدية مدفوعة األجر هي
الشكل الوحيد لإلجازة اليت ال
جتتذب معاش التقاعد  ،ويستمر
ذلك يف هذه املوازنة.

يف
إضايف
مبلغ
هناك
جيوب ذوي الدخل املنخفض
واملتوسط .سيستفيد حوالي
 10ماليني دوالر من التعويض
الضرييب  ،الذي تصل قيمته
إىل 1080
دوالرا لكل شخص
ً
يكسب ما بني  48000دوالر و
 90ألف دوالر  ،يتم متديده.

الصناعيون

مت متديد خمطط يسمح جلميع
الشركات تقريًبا بشطب القيمة
الكاملة لألصول املؤهلة اليت
يشرتونها يف غضون 12
شهرا حتى  30حزيران .2023
ً
وتأمل احلكومة أن يكون لدى
الشركات حافز أكرب لالستثمار
يف األدوات اليت حيتاجونها.

اآلباء الوحيدون

ستحتاج األمهات العازبات
الالئي يبحثن عن منزل إىل
نقود أقل لدخول السوق.
سيتمكن اآلن من شراء عقار
ّ
بإيداع  2يف املائة  ،وستضمن
احلكومة ما يصل إىل  18يف
املائة من القرض.

مشرتو املنزل األول

وميكن ملشرتي املساكن ألول
ً
مرة أن يشعر باحلماس
أيضا.
سيستمر خمطط اإليداع بنسبة 5
يف املائة لـ  10000من مشرتي
املنزل األول الذين يشرتون
ً
مسكنا
جديدا ،مع ضمان
ً
احلكومة الفيدرالية ملا يصل
إىل  15يف املائة من القرض.
سيسمح برنامج First Home
ً
Super Saver
أيضا مبا يصل إىل
 50،000دوالر من املساهمات
الطوعية  ،بزيادة من 30،000
دوالر  ،إليداع املنزل األول.

رعاية املسنني

يف استجابة كبرية للكشوف
املرعبة من اللجنة امللكية لرعاية
املسنني ،سيتم ختصيص 17.7
مليار دوالر إلصالح القطاع.
سيشمل التمويل  10دوالرات
يف اليوم لكل مقيم  ،و 80.000
حزمة رعاية منزلية جديدة (ليصل
اجملموع إىل  ،)275.000و 33.000
مكان تدريب جديد للممرضات.
سيحصل املمرضون ومقدمو
الرعاية على مزيد من الوقت
وجهًا لوجه مع السكان ،ولكن
سيتم دفع مكافآت احتفاظ
أعلى.

اآلب��اء العاملون من ذوي الدخل
املرتفع

اآلباء سوف ينفقون أقل على
رعاية األطفال .العائالت اليت
تكسب أكثر من 189390
دوالرا
ً
ستتم إزالة سقف الدعم السنوي
البالغ 10.560
دوالرا لرعاية
ً
األطفال ،مبوجب تغيريات من
املقرر أن تدخل حيز التنفيذ يف
متوز 2022

صناعة الكحول

سيتم اعفاء ضرييب حلواىل ألف
مصنع ختمري وتقطري صغري
بقيمة  255مليون دوالر مع
زيادة احلكومة بأكثر من ثالثة
أضعاف سقف اإلعفاء الضرييب
من  100000دوالر إىل  350ألف
دوالر.

اعالم

The Australian
ستتلقى
Associated Press Newswire 15
مليون دوالر على مدار عامني
بعد إغالقها تقريًبا يف عام
 .2020ويظل متويل  ABCكما
كان يف العام املاضي تقريًبا.

املزارع

ميكن للمزارعني الذين خيافون
من األمراض األجنبية أن
يتنفسوا بسهولة أكرب حيث
حصل األمن البيولوجي يف
قطاع الزراعة على  371مليون
دوالر يف حماولة ملنع اآلفات
واحتواء
الغريبة
واألمراض
تفشي املرض على الشاطئ.
وتستهدف هذه اإلجراءات،
مبا يف ذلك فحوصات األمن
قبل
املعززة
البيولوجي
الوصول اىل احلدود ،بشكل
خاص مكافحة أنفلونزا اخلنازير
األفريقية.

عمال البناء

إنها طفرة يف البنية التحتية.
سيتم ضخ أكثر من  10مليارات
دوالر يف مشاريع البنية التحتية
على الصعيد الوطين .ومن
املتوقع أن يدعم خط األنابيب
احلكومي الذي تبلغ قيمته 110
مليار دوالر ملدة  10سنوات 30
ألف وظيفة إضافية ،باإلضافة
إىل  100ألف موظف يعملون
بالفعل يف مشاريع الطرق
والسكك احلديدية.

مستخدمو الخدمات الصحية عن
بعد

األسرتاليون
سيستمر
اإلقليميون يف مقابلة طبيبهم
عرب اهلاتف .مت متديد خدمات
الرعاية الصحية عن ُبعد ،اليت
أثبتت أهميتها يف املناطق خالل
 ، COVID-19حتى كانون االول
 2021يف استثمار بقيمة 204.6
مليون دوالر.

سكان املقاطعة الشمالية

هناك محاية تأمينية يف املقاطعة
الشمالية املعرضة للكوارث.
سيشهد الناس يف مجيع أحناء
املقاطعة متويلاً
فيدرليا بقيمة
ً
 10مليارات دوالر لدعم أقساط
التأمني املرتفعة .تهدف اخلطة
إىل جذب املزيد من شركات
التأمني إىل املنطقة ،مما يعين
أن املزيد من األشخاص قادرون
على إدارة أعماهلم.

املصالح واألعمال

ستخصص احلكومة  1.2مليار
دوالر لالقتصاد الرقمي ،مبا
يف ذلك إنشاء مركز ذكاء
اصطناعي جديد .كما سيتم
منح الشركات حوافز ضريبية
لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية،
يف حني سيتم ختصيص 100
مليون دوالر لتمويل برامج
التدريب الرقمية.

الطاقة واملوارد

ستحصل مشاريع الغاز على 58.6
مليون دوالر من التمويل مع
حماوالت احلكومة لتجنب النقص
املتوقع يف الواليات الشرقية.
أشار االئتالف إىل املورد
باعتباره
حامسا خلطط التعايف
ً
االقتصادي وتغري املناخ يف
مرحلة ما بعد .COVID

النساء

سيحصل فحص سرطان عنق
الرحم وسرطان الثدي على
زيادة قدرها  100مليون دوالر،
عالوة على متويل أمراض
بطانة الرحم اهلاجرة والصحة
اإلجنابية .سيتم دعم الصحة
العقلية والرفاهية للوالدين
اجلدد واملتوقعني من خالل
خط املساعدة والفحوصات.
سيستفيد األشخاص الذين
يعانون من اضطرابات األكل
ً
وأسرهم
أيضا من دعم إضايف
بقيمة  26.9مليون دوالر.

ضحايا العنف املنزلي

مت تعزيز التمويل لدعم النساء
اهلاربات من العنف األسري
مببلغ  261.4مليون دوالر على
مدى عامني ،مع مطالبة الواليات
باملساهمة.
واملقاطعات
سيشمل ذلك مدفوعات نقدية
مقدمة ،وأموالاً لنفقات املدرسة
وجهودا
الطارئة،
واإلقامة
ً
ملكافحة التتبع الرقمي من قبل
املعتدين .كما ختلت احلكومة
عن خطة تسمح لضحايا العنف
املنزلي بالوصول املبكر إىل
السوبر.

الطالب األجانب املوجودون بالفعل
يف أسرتاليا

مت ختفيف قيود التأشرية
للسماح هلم بالعمل أكثر من
 40ساعة كل أسبوعني يف
املقاهي واملطاعم وعرب شركات
السياحة .وقد مت التنازل عن
ً
هذا الشرط
سابقا يف القطاعات
األخرى املتضررة من COVID
مثل الزراعة والصحة ورعاية
ً
املسنني .سيتم
أيضا منح
حاملي التأشريات املؤقتة
عاما
ً
آخر يف البلد إذا شغلوا وظائف
يف جمال الضيافة أو السياحة.

املسافرون املحليون

مت اقتناص ما يقرب من ثلثي
التذاكر نصف السعرية البالغ
عددها  800000للمسافرين
احملليني .مت اإلعالن عن اإلجراء
يف آذار ولكنه يظهر يف دفرت
امليزانية هلذا العام.

ضحايا الكوارث الطبيعية

سيتم إنشاء وكالة وطنية جديدة
لإلنعاش والصمود ملساعدة
الضحايا يف أعقاب وقوع كارثة
طبيعية مباشرة حيث سيتم ضخ
 600مليون دوالر على الفور
يف مشاريع الصمود ،مثل
منازل مقاومة حرائق الغابات
واألعاصري.

أصحاب حسابات التقاعد

سيحصل العاملون بدوام جزئي
على أعشاش تقاعدهم .مت
إلغاء شرط أن يكسب الناس
دوالرا
450
شهريا قبل كسب
ً
ً
معاش التقاعد .كما سريتفع
معدل املعاش التقاعدي إىل 12
يف املائة كما هو مقرر ،على
الرغم من التكهنات على مدار
العام بأن احلكومة سوف ترتاجع
عن اهلدف.

األسرتاليون األكرب سنا يتطلعون
إىل تقليص الحجم

ميكن ألي شخص يزيد عمره عن
60
عاما ويتطلع إىل تقليص
ً
حجم منزله أن يدعم معاشه
التقاعدي .ميكن للمؤهلني دفع
ما يصل إىل  300ألف دوالر
يكسبونها من بيع ممتلكاتهم
مقابل السوبر اخلاص بهم .على
سبيل املثال ،ميكن لشخص
يبيع منزله مقابل  800ألف
دوالر أن يشرتي وحدة بقيمة
 500ألف دوالر  ،ويضع الباقي
مباشرة يف حساب التوفري .يف
السابق  ،كان األشخاص الذين
عاما فقط
تزيد أعمارهم عن ً 65
مؤهلني للربنامج.

الدفاع

ستتلقى أربع قواعد دفاعية يف
املقاطعة الشمالية
جتديدا بقيمة
ً
إمجالية  747مليون دوالر .مت
اإلعالن عن اخلطة
مبدئيا يف عام
ً
 2019مببلغ  500مليون دوالر ،
لكن رئيس الوزراء يقول إن
الرتقية «الكبرية» ستساعد
يف رفع اإلنفاق الدفاعي إىل
 3يف املائة من الناتج احمللي
اإلمجالي.

املبتكرون الطبيون

هل ميكن تطوير لقاح اجلائحة
القادم يف أسرتاليا؟
سيشهد مطورو اخلدمات
الطبية والتكنولوجيا احليوية
ختفيض ضريبة الدخل على
براءات االخرتاع اجلديدة إىل 17
يف املائة
اعتبارا من متوز من
ً
العام املقبل  ،يف إجراء مصمم
لتشجيع االستثمار يف البحث
والتطوير على الشاطئ .وتقول
ً
احلكومة إنها ستتشاور
أيضا
بشأن توسيع املخطط ليشمل
قطاع الطاقة النظيفة.
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مـقاالت وتـحقيقات

رئيس جملس القضاء :حنن ال ندفن رؤوسنا يف الرمال املناورة اإلسرائيلية األكرب للحرب أم ألهداف أخرى؟
نقوال ناصيف

يف الـ 28من هذا الشهر تنتهي والية السنوات
الثالث جمللس القضاء االعلى .من دون انتخاب
خلف لألعضاء السبعة املنتهية واليتهم ،ما خال
الثالثة احلكميني ،فإن اجمللس مرشح كي يلتحق
باالنهيار املقبلة عليه البالد ،والوقوع يف شغور
جدي اىل ما يشبه انعدام الوجود.
ّ
األعضاء احلكميون الثالثة يف جملس القضاء االعلى،
رئيسه الرئيس االول حملكمة التمييز سهيل عبود
واملدعي العام التمييزي غسان عويدات ورئيس
هيئة التفتيش القضائي بركان سعد ،يستمرون
يف اختصاصاتهم حيث مواقعهم اىل أن ينشأ
جملس جديد.
قبل ذلك ،ال سبيل اىل ممارسة اجمللس املنتهية
واليته صالحياته بداعي تصريف االعمال ،وال االخذ
بنظرية استمرار املرفق العام .من غري املؤكد أن
إعادة تكوينه ستكون سهلة .رئيسه القاضي
سيوجه قريبًا دعوة اىل انتخاب العضوين من
عبود
ّ
رؤساء الغرف يف حمكمة التمييز .إجراء غري حمفوف
مبشكالت .العقبة املفرتضة تتمثل يف مرسوم
بناء على اقرتاح
تعيني مخسة أعضاء مبرسوم عادي ً
وزيرة العدل ماري كلود جنم .تكمن املشكلة يف
التوقيعني اآلخرين الدستوريني املالزمني ،رئيس
اجلمهورية ميشال عون إذا أحجم ورئيس حكومة
تصريف االعمال حسان دياب املتمسك برفض
التئام جملس الوزراء أو أي تعيينات .ال حيتاج
املرسوم العادي اىل مروره يف جملس الوزراء ،بل
يصح إمراره على طريقة املوافقات االستثنائية،
الطائرة من فوق رؤوس الوزراء .من ذلك االعتقاد
ّ
معلق على قرار
أن مصري جملس القضاء األعلى
يوقع أو ال ّ
ديابّ :
يوقع.
حتى انتهاء واليتهّ ،
يعكز جملس القضاء على مثانية
أعضاء بعد إحالة القاضي كلود كرم على التقاعد،
ومن قبل استقالة القاضي منذر ذبيان من جراء
مالحقة تأديبية له .نصاب انعقاده متوافر ،وكذلك
غالبيته.
تنقضي والية اجمللس من غري أن ينجز املهمة اليت
باشرها قبل  14شهرًا ،وأجنزها يف آذار ،2020
ثم اصطدمت بعوائق سياسية :تشكيالت قضائية
مشلت  550قاضيًا استمر اإلعداد هلا ثالثة أشهر
أقرها بإمجاع أعضائه التسعة
قبل أن تبصر النورّ .
(بعد استقالة ذبيان)ّ .
حتفظت عنها وزيرة العدل
وسجلت مالحظات مل يأخذ بها جملس القضاء،
وأصر عليهاّ .
وقعتها الوزيرة فتوقفت
فالتأم ثانية
ّ
عند رئيس اجلمهورية الذي مل ميهرها لرفضه
إياها .اندلع إذذاك سجال االجتهادات الدستورية
مقيدة لرئيس اجلمهورية
والقانونية :ال مهلة
ِّ
لتوقيع مرسوم عادي على غرار مرسوم يصدر عن
جملس الوزراء ،وليس مثة ما ـ أو َمن ـ يفرض
عليه التوقيع .يف املقابل ،تبعًا لقانون القضاء
العدلي ،إصرار جملس القضاء االعلى للمرة الثانية
أعدها جيعلها نافذة وملزمة.
على التشكيالت كما ّ
مذذاك ،كال الفريقني ،رئيس اجلمهورية وجملس
القضاء ،كل على موقفه املتصلب.
يقيم رئيس جملس القضاء األعلى جتربة
عندما
ّ
السنوات الثالث املنصرمة ،يقول إن احملاولة
كانت تستحق :امكانات النجاح ليست مؤكدة أو
متوافرة دائمًا ،إال أن من الواجب تراكمها .حاولنا
أن نكون يف مستوى التحديات ،لكننا اصطدمنا
بالنظام السياسي الذي حاربنا لعجزه عن احتمال
تشكيالت قضائية مستقلة .ارتطامنا به كان
حتميًا .للمجلس إجنازات مهمة مماثلة للتشكيالت.
بدأ أو ً
ال تنقية نفسه بنفسه من الداخل بكتمان.
أحال تسعة قضاة دفعة واحدة خالل سنة ونصف
سنة على التفتيش القضائي .بني هؤالء َمن طلب
إنهاء خدمته واستقال ،وبينهم َمن ُطرد ،ومثة َمن
ُيالحق جزائيًا .اختذ اجمللس أيضًا إجراءات عاجلة
ملتابعة احملاكمات من بعد ،يف ظل جائحة كورونا.
ما جيزم به القاضي عبود أكثر من مرة أن جملس
القضاء مل يفشل .يف ميزان واحد ،يضع الذين
يعولون ضمنًا على رفضها
أطروا التشكيالت وهم ّ
والذين هامجوها ألنها مل حتفظ ألحد حصة فيها.
ليست املرة االوىل تدور لعبة البلياردو اللبنانية
على هذا النحو :إصابة طابة بطابة أخرى.
ما يقوله رئيس اجمللس :ليست ايضًا املرة االوىل
ُيقر تشكيالت باإلمجاع .من الواجب إحداث مقارنة
بسيطة بني ما كان حيدث قب ًال وما حدث معنا .يف

تقرها
العقود املنصرمة ،كانت اجملالس املتعاقبة ّ
باإلمجاع اىل حد بعيد ،تسبقها زيارة القضاة أعضاء
اجمللس للمرجعيات الدينية والسياسية يسألونها
ثم
َمن تريد ويف أي حمكمة أو هيئة أو موقع ،ومن ّ
تقررها املراجع
تصدر باإلمجاع بعد ّ
تزود تشكيالت ّ
تلك يف سياق حماصصة متفق عليها.
يضيف :حنن مل نفعل ذلك .إمجاعنا ال يشبه إمجاع
اجملالس السابقة .مل نزر أحدًا ومل يزرنا أحد أو
خيابرنا ويطلب منا .مل أقبل التحدث مع أي أحد.
منذ اليوم االول ملباشرة اإلعداد للتشكيالت،
وهي املرة االوىل يف تاريخ قضائنا ،وضعنا
معايري موضوعية خطية اشرتك أعضاء اجمللس
التسعة حينذاك فيها ،آخذين يف احلسبان الكفاية
ثم أصررت ـ
واالهلية واالنتاجية واالقدمية .من ّ
وهي املرة االوىل أيضًا ـ على وضع اسباب موجبة
للتشكيالت تشرح مقتضياتها واملعايري املبنية
يتحمل مسؤولية
عليها .يف ختامها قلنا إن اجمللس
ّ
ويتحمل مسؤولية
التشكيالت القضائية إذا جنحت،
ّ
فشلها إذا فشلت فيتنحى .هذه أيضًا سابقة.
متسكنا باإلمجاع عليها مرتني ،كي ّ
نؤكد أن أحدًا
ّ
يف اجمللس ال ميلك حق الفيتو لتجميدها ،أو احلؤول
دون إصدارها .تصدر باالكثرية .لرئيس اجمللس
يرجح الكفة يف حال تساوت
صوتان ،أحدهما
ّ
االصوات .ميكنين أن ال أوافق أو أي عضو آخر،
اال أن ذلك ال مينع إصدارها .صحيح ما شاع ُ
وأخذ
علينا أن املدعي العام التمييزي طلب قاضيني يف
التشكيالت .صحيح إنه قال أال حيق لي باثنني.
ما قاله إنه حيتاج اىل قاضيني مساعدين له اىل
جانبه ،يعرفهما َ
وخرِبهما ما دامت النيابة العامة
التمييزية وحدة ال تتجزأ .وافقته ووافقناه ،ألن
االمر كذلك .ال أنا وال هو ،ال أحد أيًا يكن ،ميلك
حق فيتو يف منع صدورها .اآلن ،التشكيالت
القضائية واقفة عند رئيس اجلمهورية .خرجت
من عندنا على النحو الذي أردناه وفق صالحياتنا
واختصاصاتنا .اختذنا قرارنا وفق قوانينا واعتربناه
جتربة أوىل يف استقاللية السلطة القضائية .اخرتنا
أحسن املوجود ،وحنن نعرف أن القضاء ال خيلو
من الشوائب والعيوب .ليس كل القضاة أحرارًا.
كنت نفيت لرئيس اجلمهورية يف وقت سابق أي
قاض .مل
حماصصة فيها ،وأنا مسؤول عن كل
ٍ
ِ
نعط أحدًا آخر أي حصة ،وال
نظلم الرئيس ،ومل
نزال ننتظر.
يسمى «ظاهرة» املدعية العامة
ا
عم
يتحدث
عندما
ّ
ّ
االستئنافية يف جبل لبنان القاضية غادة عون،
يقول القاضي عبود إن اجمللس اختذ االجراءات
اليت تدعوه اليها صالحياته والقوانني :شأنها شأن
أي قاض آخر ،ويف معزل عن اخلصم أيًا تكن وطأة
ارتكاباته ،ال يسعنا متى كثرت الشكاوى على أي
قاض سوى اختاذ تدابري ثالثة متالزمة تسهر على
حسن سري القضاء ،ال أن ندفن رؤوسنا يف الرمال:
الطلب من املدعي العام التمييزي رئيس النيابات
العامة اختاذ االجراءات القانونية اليت تنص عليها
صالحياته ،دعوناها اىل املثول امام جملس القضاء
االعلى ،حضضنا هيئة التفتيش القضائي على
اختاذ االجراءات املرتبطة بالشكاوى تلك .ما حدث
وزع املدعي العام التمييزي ملفاتها
بعد ذلك ان ّ
على قضاة آخرين .حضرت أمامنا فأبلغنا اليها ان
ما قامت به غري صائب وال حيق هلا .اآلن ننتظر ما
ستقوم به هيئة التفتيش القضائي .مل تأبه لذلك
كله ،واستمرت يف ملفاتها واعماهلا.
ما يضيفه :ليس لي أن أقول أن مثة مرجعية
سياسية حتتمي بها القاضية ،إال أن ما حدث غري
مسبوق .عندما أقدم قاضي االمور املستعجلة
يف صور حممد مازح على إصدار قرار قرنه
بعقوبة ،مينع وسائل االعالم احمللية واالجنبية من
استصراح السفرية االمريكية يف بريوت دوروثي
شيا ،واعتباره أن تصرحياتها تهدد السلم االهلي،
أحدث ضجة يف البالد وانقسمت من حوله ،وأدىل
بدوره بتصرحيات صحافية .دعوناه يف الـ 30من
حزيران  2020اىل املثول امام جملس القضاء
إلخالله مبوجب التحفظ ،فاختار االستقالة وذهب،
بعدما أحالته وزيرة العدل على هيئة التفتيش
القضائي .بعد أيام يف  7متوز دافع عنه االمني
العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل وأشاد
حد
به ،إال أن األمر انطوى من دون قالقل عند ّ
استقالته.

أمني حطيط

العسكرية اليت تجُ ريها اجليوش
ُتعترب املناورات
ّ
جزءًا رئيسيًا من برناجمها التدرييب لرفع
جهوزيتها القتالية والتيقن من حسن أدائها
حد بعيد ظروف
ملهامها يف ظروف تشبه إىل ّ
تعد هلا،
أو
احلرب اليت تتوقعها أو ختشاها
ّ
وغالبًا ما تكشف املناورات اليت جتري حتت رقابة
مشددة الثغرات يف البنية العسكرية
ومراقبة
ّ
ويف األداء العمالني أو اللوجسيت للجيش ما
يفسح اجملال للمسؤولني للقيام مبعاجلتها حتى
ال تقع يف احملظور أثناء احلرب.
هذا يف اهلدف الرئيسي من املناورات ،لكن
هذا ليس ّ
كل شيء ،فللمناورات أهداف أخرى
ال ميكن االستهانة بها ،وهي تبدأ من فكرة
يوجه بها رسائل للعدو،
عرض القوة اليت
ّ
مرورًا برسائل إىل الداخل لرفع املعنويات
وأشعار املدنيني مبدى اجلهوزية العسكرية
لقواتهم املسلحة وقدراتهم القتالية املركبة يف
الدفاع واهلجوم ،وصو ً
ال إىل إفساح اجملال أمام
الصديق بالوقوف على قدرات حليفه العسكرية
ليتعامل معه على أساسها.
أردت يف بداية هذا املقال أن أذكر هذه
إن املناورات العسكرية اليت
املسائل ألقول ّ
جتريها اجليوش تدور أهدافها بني التدريب
واإلعداد للحرب من جهة وبني إرسال الرسائل
املتعددة للعدو والصديق والداخل من جهة
التحول يف
أخرى ،من دون إسقاط فرضية
ّ
األهداف أثناء املناورة من فئة من األهداف إىل
فئة أخرى إذا وجد القائد املسؤول عن املناورة
فرصة ساحنة ميكنه استغالهلا يف حلظة معينة
واستصدر من السلطة اليت متلك قرار احلرب
قرارًا بذلك.
ويف حال العدو «اإلسرائيلي» ،فإنه من املعروف
أن جيشه ينفذ برنامج مناورات عسكرية سنوية
ّ
ومتعدد الوجوه حبيث
دورية متفاوت السقوف
ّ
مير شهر واحد من دون أن يكون لديه مناورة
ال ّ
توسعت وطالت،
أم
عناصرها
وتقلصت
صغرت
ّ
فالقيادة العسكرية «اإلسرائيلية» لديها جدول
من املناورات زمين سنوي دائم يصار إىل
حتديده يف مطلع ّ
كل عام ،ولديها أيضًا جدول
طارئ ُيصار إىل بلورته وفقًا ملا تدعو احلاجة
خالل عمليات التدريب وفقًا للجدول العام أو
من خالل ما يظهر من ثغرات يف األداء العسكري
واألمين على احلدود أو يف الداخل أو يف العمق
(تتعامل «إسرائيل» مع جبهات احلدودالشمال
ية واجلنوبية ،وجبهة الداخل ،وجبهة العمق
أي اجلوية خلف خطوط العدو) وهنا نلفت إىل
ّ
يطور مناورة دورية خمططة
أن العدو ميكن أن
ّ
ّ
يف برناجمه السنوي وينفذها بشكل استثنائي
أي انه جيمع يف التنفيذ بني اجلدولني
طارئ ّ
الدائم الثابت واالستثنائي الطارئ.
تقدم ميكن تفسري املناورة
على ضوء ما
ّ
العسكرية «اإلسرائيلية» اليت بدأت يوم األحد
تسرب عنها
يف  9أيار /مايو  ،2021واليت كما
ّ
حتى اآلن ستكون املناورة األضخم واألطول
يف تاريخ العدو «اإلسرائيلي» ،حيث سيشارك
فيها أكثر من  16ألف عسكري ،من األسلحة
واألذرع العسكرية اإلسرائيلية األربع (قوى
ومتتد لشهر كامل
الرب والبحر واجلو واخلاصة)
ّ
وحتاكي عمليات مركبة فيها العمليات الدفاعية
والعمليات اهلجومية والعمليات اخلاصة وعمليات
العمق ،وحتاكي عمليات التصدي للخطر يف حرب
شاملة وعلى جبهات القتال الثالث (جبهات
احلدود الشمالية واجلنوبية واجلبهة الداخلية
وجبهة العمق) وتركز بشكل خاص على  3أنواع
خ ومنصاتها املتعددة
من األخطار :خطرالصواري 
املواقع واألمكنة ،وخطر اقتحام احلدود الشمالية
ّ
احملتل ،وخطرانفجار
والقتال على أرض اجلليل
الوضع األمين والعسكري يف داخل األرض
احملتلة.
بد من اإللتفات إليها
ال
نقطة
هناك
أن
ّ
بيد ّ
تتعلق مبرجعية القرار يف املناورة ومرجعتيه
يف احلرب ،ففي املناورة يعترب املستوى
العسكري هو املرجعية النهائية واحلصرية
يف ختطيط املناورات وتنفيذها ،وال ميكن
أن يتدخل املستوى السياسي إال استثنائيًا
أن مصلحة الدولة
إللغائها أو تأجيلها اذا رأى ّ

ّ
وشنها فإنه
العليا تفرض ذلك ،أما احلرب
قرار يتخذه املستوى السياسي الذي يسرتشد
أو يهمل نصح أو آراء املستوى العسكري إال
شن
اذا كان الرأي حبجم القول بالعجز عن
ّ
احلرب العتبارات عسكرية تتصل جبهوزية القوى
ق النصر.
وقدراتها القتالية وختلفها عنحتقي 
\يف ّ
ظل هذه املعطيات نعود إىل السؤال األساس
ملاذا تقوم «إسرائيل» مبناورة «مركبات النار»
هذه وملدة شهر كامل ،وإصرار كوخايف على
إجرائها يف موعدها وفقًا ملا كان خمططًا قبل 5
أي منذ وضع برنامج التدريب السنوي،
أشهر ّ
املتفجر يفالقدس أو ما
للوضع
اكرتاث
ودومنا
ّ
حيصل يف اإلقليم من تطورات خمتلفة؟
لقد ّ
حذر األمني العام حلزب اهلل السيد حسن
هلل مما قد تتدحرج إليه هذه املناورة
نصر ا 
ّ
ويستغل العدو التحشيد واجلهوزية اليت حققها
من أجل املناورة ويطور األهداف وينقلب إىل
ضد
شن حرب حقيقية تستهدف جبهيت اجلنوب
ّ
ضدلبنان واملقاومة فيه ،خاصة
غزة والشمال
ّ
ضد محاس
العمل
املعلنة
املناورة
أهداف
أن من
ّ
ّ
وحزب اهلل ،فهل األمر ممكن؟
ذهبية تتصل بالتوقع
يف العلم العسكري قاعدة
ّ
وتقدير املوقف تقول «على القائد العسكري
البناء دائمًا على التوقع األسوأ» ،وعم ًال بهذه
القاعدة يكون حتذير السيد قائد املقاومة يف
احلد
لبنان واملقرتن برفع جهوزية املقاومة إىل
ّ
األقصى يف حمله السليم واملنطقي خاصة أنه
يف مواجهة عدو ميتهن الغدر واخلداع وال ميكن
أن يوفر فرصة للعدوان إال ويغتنمها ،ثم أن
هذا العدو يعيش حالة من األرق واإلرباك والقلق
من منظومة الصواريخ اليت متتلكها املقاومة
أن أحدًا
من عادية ودقيقة ووصل إىل قناعة ّ
يف العامل لن يستطيع تفكيكها أو تعطيلها
وحتييدها ،وان تعويله على مفاوضات امللف 
ي لتحقيق أهدافه فيها ذهب
النووي اإليران 
أدراج الرياح ومل يعد لديه إال العمل العسكري
الذاتي الذي يعاجل هذا اخلطر ويعيد إىل
«إسرائيل» حرية القرار باحلرب على أعدائها.
وبالنتيجة ميكن تصور العدو ينطلق مباشرة من
املناورة إىل احلرب اذا وجد الظرف لدى العدو
يتيح له ذلك.
أن رسالة السيد يف يوم القدس
وعليه نرى ّ
شكلت عامل ردع دفاعي فاعل وقطعت الطريق
بنسبة عالية على العدوان ومنعته من الذهاب
بأن املقاومة يف أعلى
إىل احلرب وأفهمته
ّ
جهوزيتها على ّ
كل الصعد املعنوية وامليدانية
والقتالية وطبعًا سيكون من شأن هذه الرسالة
أن طريق احلرب غري سالك بشكل
إفهام العدو ّ
آمن ،وألزمه بإبقاء مناورته يف إطار التدريب
إن احلرب
ليس أكثر .وجنمل املوقف هنا بالقول ّ
اليت يتمنى العدو شنها ال تزال بعيدة املنال
ألن ظروف نصره فيها يف هذه الفرتة ال تزال
ّ
غري متحققة .وتكون املقاومة حبنكتها وإتقانها
إدارة املواجهة وملفاتها قد محت لبنان مرة
أخرى من عدوانية العدو ،وحتقق الدفاع بأعمال
قاعدة الردع االسرتاتيجي الفاعل.
ومع استبعاد حتول املناورة إىل حرب يبقى أن
نتوقف عند بعض األهداف إىل يريد كوخايف
حتقيقها من مناوراته الفضفاضة هذه ،وجند
فيها أو ً
ال أسبابًا عسكرية حمضة تتعلق مبعاجلة
الواقع العسكري «اإلسرائيلي» الذي وصل
اىل ادنى مستوياته خالل تاريخ «إسرائيل»،
تردي
حيث تزخر التقارير والدارسات حول
ّ
املعنويات ،وتراجع القدرات القتالية لقوى الرب
وانعدام الثقة جبهوزية املظليني للعمل خلف
ح احلاسم عن سالح
اخلطوط وانتفاء صفةالسال 
أن كوخايف يريد أن يقلب
الطريان ،ونعتقد ّ
هذه الصفحة السوداء اليت ارتسمت يف ّ
ظل
رئاسته ألركان اجليش ،ويريد أن يظهر نفسه
بصورة من أعاد االعتبار لـ «جيش إسرائيل».
أما السبب الثاني فهو يتصل باخلارج من
صديق أو عدو ،وترمي املناورة إىل إظهار
«إسرائيل» قوية وأن قدراتها العسكرية عالية
وجاهزة لتحقيق أهدافها والتصدي لألخطار اليت
تهددها وأنها قادرة على معاجلة خطر الصواريخ
ّ
مبفردها بعد أن خذلتها مباحثاتفيينا.
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مـقاالت وتـحقيقات

«املـالية» ُتـع ّدل أرقـام املـوازنة :الـعجز  5.35ألف مـليار
أيلي الفرزلي

يف املسودة األخرية من املوازنة تراجع عدد املواد من  ١١١إىل
 ٩٨مادة ،بعد إلغاء ثالث مواد كانت شهدت اعرتاضات قطاعية
كبرية ،مثل السماح للمؤسسات بتقسيط اشرتاكات الضمان أو
توحيد منح التعليم يف القطاع العام .كذلك فإن مواد عدة مت
تعديلها ،فيما أصرت وزارة املال على موقفها من مواد أخرى
كانت هناك مطالبات بإلغائها .لكن التعديل األبرز طال أرقام
املوازنة نفسها اليت ارتفعت من  18.259ألف مليار لرية إىل
 18.777ألف مليار لرية ،ما أدى إىل زيادة العجز  670مليار
لرية.
البلد يف واد واحلكومة يف واد آخر .ملن ال يعرف ،ال يزال الوزراء
يدرسون مشروع موازنة  .2021بهدوء شديد تطري مالحظاتهم
إىل السراي احلكومية ومنها إىل وزير املالية .يأخذ األخري ما
حيلو له منها ويرمي ما ال يعجبه ،على قاعدة أن إعداد املوازنة
من صالحياته ،قبل أن يعيدها جمددًا إىل رئاسة احلكومة ،اليت
تنقلها مرة أخرى إىل الوزراء ،منتظرة مالحظاتهم من جديد ،من
دون أن يتضح ما إذا كانت ستعيد املسار نفسه.
كل هذه املراحل وكل تضييع الوقت سببه واحد :رفض رئيس
احلكومة حسان دياب انعقاد جملس الوزراء .كانت الفكرة
من وراء التبادل
اجلوال للمالحظات ،أن رئيس احلكومة قد
ّ
يوافق على عقد جلسة واحدة أو اثنتني إلقرار املوازنة بشكلها
النهائي ،لكنه لن يدخل يف نفق فتح اجملال أمام عقد اجتماعات
مفتوحة حتى االنتهاء من املشروع .املفارقة أنه اليوم ،على
ما يرتدد ،قد ال يكون مستعدًا حتى لعقد جلسة واحدة .تعترب
مصادر معنية أن رئيس احلكومة رمبا خيشى أن يفتح على
نفسه بابًا ال يغلق ،خصوصًا أن رئيس اجلمهورية سبق أن
طالب بانعقاد احلكومة للبت بأكثر من ملف ،منها مرسوم
ترسيم احلدود البحرية ،من دون أن يلقى استجابة.
أمام هذه الوقائع ،فإن كل طرف يعتقد أنه يقوم بدوره يف لعبة
شراء الوقت ،اليت ال أحد يعرف نهاية هلا .وعلى هذا املنوال،
كان آخر تطورات مشروع املوازنة أن وزير املالية أعاد املشروع
إىل رئاسة جملس الوزراء يف الرابع من أيار اجلاري ،آخذًا
ببعض املالحظات اليت سبق أن تلقاها من رئاسة احلكومة يف
 19آذار املاضي (تشمل مالحظات رئاسة اجلمهورية ،الوزارات
واملؤسسات العامة واألجهزة األمنية ،وجملس شورى الدولة).
يف النسخة األخرية من املشروع ،زاد وزير املالية جمموع أرقام
املوازنة من  18ألفًا و 259مليار لرية إىل  18ألفًا و 777مليار
لرية .وأدى ذلك إىل ارتفاع تقدير العجز يف املوازنة من 4.68
ألف مليار إىل  5.35ألف مليار.
برمتها على
لكن تعديل األرقام ال يعين شيئًا يف موازنة مبنية ّ
وتوقعات غري دقيقة .ولذلكّ ،
ّ
أرقام
ركزت املالحظات اليت
قدمت لـ»املالية» على مدى واقعية أرقام املوازنة اليت ُح ّ
ضرت
على أساس سعر صرف  1500لرية للدوالر ،لتخلص إىل أن
«اإلنفاق الفعلي من خارج بند الرواتب واألجور ومعاشات
التقاعد وخدمة الدين (أي ما يوازي  30يف املئة من جممل
نفقات املوازنة) قد يرتفع بأضعاف عما هو متوقع يف مشروع
املوازنة» .أما اإليرادات فستكون بدورها صعبة التحقيق يف
ظل الركود االقتصادي ونسب النمو السلبية وإقفال العديد
ّ
من املؤسسات اخلاصة وعدم قدرة
املكلفني على تسديد
الضرائب والرسوم.
كل هذه املالحظات مل يهتم هلا وزير املالية ،على اعتبار أنه
ّ
حيضر موازنة باملعطيات املتوفرة وباحلد األدنى من اإلنفاق،
لكن بالرغم من ذلك وصل العجز إىل  3.5مليار دوالر ،ليس
واضحًا كيف ميكن تأمينها حتى مع افرتاض أنها لن تزيد بشكل
كبري ،نظرًا لسوء تقدير النفقات ربطًا بسعر الدوالر ،وسوء
تقدير اإليرادات ربطًا باخنفاض النشاط التجاري.

«املالية» تصرّ على تقسيط ديون الدولة للضمان لعشرين سنة

باحملصلة ،فإن مشروع املوازنة مل يعد هو نفسه .املسودة
األخرية تظهر أن «املالية» اهتمت ببعض التعديالت وأغفلت
بعضها اآلخر .ويف ما يلي أبرز املواد اليت طاهلا التعديل أو اليت
أصرت الوزارة عليها ،رغم املالحظات القانونية والقطاعية:
 مل يأخذ وزير املالية باملالحظات األساسية املتعلقة باملادةّ
 22اليت تشري إىل تنزيل  100يف املئة من غرامات
التحقق
وغرامات التحصيل للمخالفات اليت تلت تاريخ  2019/10/1و90
يف املئة على املخالفات السابقة هلذا التاريخ .فاملالحظات
اعتربت أن «هذا النوع من اإلعفاءات ،على الرغم من أنه قد
يؤمن السيولة للدولة ،إال أنه قد يؤدي أيضًا إىل حرمان
ّ
ّ
اخلزينة من مبالغ مالية كبرية كانت مستحقة على
املكلفني،
كما ُيشجع املواطنني على عدم االلتزام الضرييب .وألن التنزيل
املقرتح يطال أيضًا الغرامات املرتتبة على اشرتاكات الضمان
االجتماعي ،طلبت إدارة الضمان حذف هذا التنزيل ،انطالقًا من
أن «أحكام اإلعفاء من هذه املخالفات واردة يف مواد أخرى ما
سبب تعارضًا يف تطبيق أحكام هذه املواد».
ُي ّ

 واحدة من املواد اليت رافقها كثري من اجلدل هي املادة ،28اليت جتيز إجراء إعادة تقييم استثنائية لألصول الثابتة
ّ
للمكلفني بضريبة الدخل ،ضمن مهلة تنتهي يف 2021/6/30
على أن ختضع الفروقات اإلجيابية لضريبة نسبية مبعدل  3يف
املئة… لكن وزير املالية مل يأخذ بأي من املالحظات املنقولة
عن «الفعاليات االقتصادية» املطالبة بتخفيض النسبة إىل
 1.5يف املئة .كما مل يأخذ باقرتاح وزارة الصناعة متديد املهلة
املعطاة إلجراء إعادة التقييم حتى نهاية العام ،على أن يتم
ّ
إخضاع الفروقات اإلجيابية
للمكلفني الصناعيني بنسبة  1يف
املئة عوضًا عن  3يف املئة.
لكن يف املقابل ،مت األخذ مبالحظة جملس الشورى اليت تقرتح
تعيني خرباء خمتصني إىل جانب خرباء التخمني العقاري.
 املادة  29تنص على أنه يف حال ختفيض الرواتب وملحقاتهايتم احتساب الضريبة على الرواتب واألجور على أساس املبلغ
ّ
املخفض وليس على قيمتها اإلمسية .وقد أشارت املالحظات
املقدمة من وزارة العمل إىل أن هذه املادة قد
تفسر باملوافقة
ّ
ّ
على ختفيض رواتب املوظفني يف حني أن الوزارة أصدرت
يف بداية العام حتذيرًا إىل أصحاب العمل من ختفيض أجور
املوظفني من دون مربر قانوني أو من دون ختفيض لساعات
العمل .ولكن التعديل الذي أجراه وزير املالية أبقى عمليًا على
التعامل مع مسألة ختفيض الراتب كأمر واقع ،رابطًا ذلك
بـ»وجود مربر قانوني» .كما أضاف لألسباب املوجبة عبارة:
«وحيث أن األجراء رضخوا هلذا األمر تفاديًا لصرفهم من
العمل».
 مل تأخذ وزارة املالية إال مبالحظة واحدة من املالحظات اليتطالت ضريبة التضامن الوطين اليت تنص على فرض ضريبة
على احلسابات الدائنة إن كانت بالدوالر أو باللرية ،بنسبة
واحد يف املئة عن القسم من احلساب بني مليون و 20مليون
دوالر (على سعر  1500لرية للدوالر) ،و 1.5يف املئة على
القسم بني  20مليونًا و 50مليونًا ،و 2يف املئة عن القسم
الذي يزيد على  50مليونًا.
االقرتاح الذي أخذت به «املالية» يشري إىل أنه يف حال بقيت
املادة على حاهلا ،من األنسب استثناء احلسابات العائدة
للمؤسسات العامة والبلديات وصناديق التعاضد .وبالفعل،
أضيفت إىل نص املادة العبارة التاليةُ :
«تستثنى من هذه
الضريبة احلسابات املفتوحة باسم نقابات املهن احلرة املنشأة
أو املنظمة بقانون وباسم صناديق التعاون والتعاضد والتقاعد
هلذه النقابات ،وباسم صندوق تعاضد القضاة».
مع ذلك فإن املادة  ،37أبقت الباب مفتوحًا على العديد من
املالحظات اليت ال إجابة هلا ،ومنها :على أي أساس مت اختيار
النسب؟ وهل هي كافية إلطفاء اخلسائر؟ وما هي اإلجراءات
األخرى اليت سيتم اختاذها ما مل تكن هذه اإلجراءات كافية؟
 ألغت وزارة املالية املادة  83من املوازنة اليت تسمحللمؤسسات بتقسيط مستحقاتها للصندوق الوطين للضمان
االجتماعي عن العام  2020على سنتني من دون فوائد وغرامات.
علمًا أن املالحظات كانت تضمنت دعوة إىل التنسيق مع إدارة
الصندوق بالنسبة لإلعفاءات اليت قد تؤثر على موارده املالية
وبالتالي على قدرته على تقديم اخلدمات الالزمة للمنتسبني.
 كل املعنيني يف خمتلف القطاعات اعرتضوا على املادة 93املتعلقة بتوحيد منح التعليم يف القطاع العام من خالل اعتماد
السقوف احملددة يف تعاونية موظفي الدولة .ولذلك ،ارتأى
وزير املالية إلغاءها من قانون املوازنة.
 أصرت وزارة املالية على إبقاء املادة  95من املوازنة ،اليتمتنح كل عربي أو أجنيب اإلقامة يف حال اشرتى وحدة سكنية،
شرط أن تفوق قيمتها  350ألف دوالر ضمن بريوت و 200ألف
دوالر خارج بريوت ،مع استثناء النازحني السوريني والالجئني
الفلسطينيني .مشكلة هذه املادة أنها سبق أن أقرت يف
موازنة  ،2018وأبطلها اجمللس الدستوري بقراره رقم .2018/2
ويف حال اإلبقاء عليها ،أشار أحد االقرتاحات إىل أنه يستحسن
إضافة األشخاص الذي يستثمرون يف مبالغ ضخمة تفوق قيمة
حمددة يف مشاريع داخل األراضي اللبنانية ،إال أن الوزارة مل
تستجب.

املادة  106الجديدة :ضمان الشيخوخة يف غضون  3سنوات

 مل تأخذ الوزارة باملالحظات املتعلقة باملادة  ،96اليت تشريإىل تقسيط الديون
املتوجبة على الدولة لصاحل الصندوق لغاية
ّ
العام  2020ملدة  20سنة ،وأصرت على مضمونها ،بالرغم
من أن إدارة الصندوق كانت رفضتها «رفضًا قاطعًا» ،نظرًا
ّ
تدني قيمة العملة الوطنية
للوضع املالي للصندوق على أثر
وارتفاع كلفة الطبابة ،بالتالي فإن «تسديد الديون املتوجبة
على الدولة أصبح حاجة ّ
ملحة وعدم تسديدها يهدد استمرارية
املؤسسة» ،مشرية إىل أن أقسى ما ميكن أن تقبل به هو فرتة
 10سنوات.

 يعترب جملس الشورى أن املادة  ،98اليت تخُ ّفض عدد السنواتاليت تعطي احلق بالتقاعد بالنسبة للموظفني الذين دخلوا اخلدمة
ّ
بتاريخ  2019/7/31وما قبل من  25إىل  20سنة،
خملة مببدأ
املساواة بني خمتلف أسالك القطاع العام وتلك اليت تنص على
حد أدنى يقل يف عدد سنوات اخلدمة عن احملدد للسلك اإلداري.
بالتالي يكون مصريها االبطال من قبل اجمللس الدستوري يف
حال الطعن باملوازنة ملخالفتها الدستور ،وال سيما املادة 83
منه ،واستنادًا لقراره رقم  .2020/2لكن الوزارة مل تأخذ بأي
من املالحظات وأبقت على املادة كما هي.
 أصرت وزارة املالية على عدم تعديل املادة  99اليت أثارتاعرتاضات كبرية (تتعلق بتجميد طلبات اإلحالة إىل التقاعد ملدة
تقدم املعنيني بطلب إنهاء خدماتهم
ثالث سنوات ،مع إمكانية ّ
دون حقهم باإلفادة من معاش التقاعد أيًا كان عدد سنوات
اخلدمة واالستفادة فقط من تعويض الصرف من اخلدمة أو
احملسومات التقاعدية) .وللتذكري ،فقد اعترب جملس الشورى
أنها «ستمس بشبكة األمان االجتماعي للموظف بعد انتهاء خدمته.
خاصة مع غياب أحكام حتفظ احلق يف ضمان الشيخوخة» .كما
أشار إىل أنها ختالف مبدأ املساواة بني املتقاعدين وحترم فئة
منهم من أي زيادة تطرأ على الرواتب واملعاشات.
 ألغت «املالية» املادة ( 105استفادة موظفي الفئة الثالثة منخدمات االستشفاء على أساس الدرجة الثانية) من املشروع.
وهو ما كانت اتفقت عليه مع روابط التعليم واالساتذة واإلدارة
العامة .كما طالب العسكريون املتقاعدون بإلغائها .فيما رأى
«الشورى» أنها من فرسان املوازنة ،ودعت مالحظات أخرى
اىل أن تأتي هذه املادة بقانون مستقل يشمل إعادة النظر
بكل التقدميات.
 تعديالت الفتة أجرتها «املالية» على املادة  ،106اليت شهدتاعرتاضات كبرية (يستفيد املوظفون الذين يباشرون عملهم
بعد نفاذ هذا القانون وعند انتهاء خدماتهم من تعويضات
الصرف من اخلدمة وفقًا ألنظمة الضمان االجتماعي) .وأشارت
التعديالت إىل أنه «على احلكومة وخالل مهلة ثالث سنوات من
صدور القانون أن تتقدم من جملس النواب مبشروع قانون
لضمان الشيخوخة».
وبناء عليه ،أصبح تنفيذ مبدأ حصول
ً
املوظفني على تعويضات صرف من اخلدمة مرتبط مبن يباشرون
عملهم بعد إقرار ضمان الشيخوخة وليس بعد إقرار قانون
املوازنة.
 املادة  110تلزم املصارف تسديد الودائع بالعملة األجنبيةاليت تودع لديها أو من خالل حتويالت مصرفية خارجية اعتبارًا
من تاريخ نشر هذا القانون بالطريقة عينها اليت أودعت فيها
بناء على طلب صاحب العالقة .كما ترفع هذه املادة قيمة
الضمانة على هذه الودائع إىل  50ألف دوالر وما يعادهلا
بالعمالت األجنبية .يف املالحظات إشارة إىل أن خطورة هذه
املادة تكمن يف أنها تتعرض ملوضوع سيادي وهو القوة
اإلبرائية للتسديد بالعملة الوطنية .كما أن إقرار هذه املادة،
وباملدلول املعاكس ،قد يفهم منه بأن الودائع غري املشمولة
يف الفرتة احملددة بهذه املادة ميكن دفعها بالعملة الوطنية
حتى لو كانت بالعملة األجنبية .وقد يكون من املستحسن
سحب هذه املادة من املشروع وأن تأتي يف سياق قانون
خاص وكامل للكابيتال كونرتول .لكن رغم هذه املالحظات،
أصر وزير املالية على إبقاء املادة من دون أي تعديل.

إنقاذ املخالفات البحرية؟

املادة  69من املوازنة تسمح بتمديد مهل تقديم طلبات
التقسيط واالستفادة من احلسم بالنسبة إىل اإلشغال غري
القانوني لألمالك البحرية من شهر إىل  6أشهر ،اعتبارًا من
تاريخ تبلغ أوامر التحصيل ،واإلعفاء بنسبة  90يف املئة من
غرامات التأخر يف تسديد رسوم إشغال األمالك العامة عن
سنوات  2019وما قبل ،وإمكانية تقسيط رسوم العامني 2020
و 2021على ثالث سنوات ومن دون فائدة ،على أن تؤخذ
يف االعتبار فرتة اإلقفال بسبب وباء كورونا عند احتساب
فرتة اإلشغال للعام  .2020حتذر املالحظات املقدمة إىل وزارة
املالية من أن هذه املادة تثري بعض اإلشكاالت حوهلا ،خاصة
أنها متنح إعفاءات اإلشغال غري القانوني لألمالك البحرية،
لكن
ّ
وزير املالية ارتأى ترك املادة كما هي.
وللتذكري ،فإن الفقرة األوىل من البند ثامنًا من املادة 11
من القانون الرقم  2017/64توجب على الشاغل تسديد املبالغ
الواجبة عليه خالل مهلة  3أشهر من تاريخ ّ
تبلغه أمر التحصيل
الصادر من قبل اإلدارة ،ويعطيه َّ
حق طلب تقسيط املبالغ
الواجبة .وعليه ،يفرتض بهذا الشاغل أن يكون قد استصدر
مرسومًا باملعاجلة واإلشغال كما جاء يف املادة املذكورة .لكن
حتى تارخيه ،مل يصدر أي مرسوم .وعليه« ،يقتضي السؤال
عن جدوى هذه املادة ،وإذا ما كان املقصود منها متديد مهلة
إمكانية معاجلة املخالفات اليت سقطت».
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مــقاالت وتـحقيقات

سالمة حيتال على املودعني لرفع الدعم

آخر أكاذيب رياض سالمةِ « :جحا» ال يُريد ردّ الدوالرات
ّ
كل خطوات رياض سالمة حاليًا
تقوم على حماولته ختليص نفسه
بعد أن بات مصريه كحاكم للمصرف
ّ
احملكُ .يريد من السلطة
املركزي على
السياسية قانونًا جُييز له الصرف من
«االحتياطي» ،وقانونًا ليدفع للمودعني
دوالراتهم ،وموافقة وزارة املالية
منصة «صريفة» .رأس
على إطالق
ّ
السلطة النقدية ،صاحب الصالحيات
ُ
املطلقة ،خيتبئ خلف ذرائع (غري)
يتحمل مسؤوليته من
ال
كي
قانونية
ّ
االنهيار .آخر ارتكاباته ،إيهام املودعني
ّ
بأنه يعمل على مبادرة إلعادة جزء من
دوالراتهم ،ويصفها مصرفيون ّ
بأنها
يتصرف احلاكم
«من املستحيالت».
ّ
يصدق
كـ»جحا» الذي يكذب حتى يكاد
ّ
كذبه ،و»مسماره» هذه املرة املطالبة
بقانون جييز له تنفيذ القانون بإعادة
األموال إىل أصحابها! رياض سالمة ال
يرد أموال املودعني بالدوالر
ُيريد أن ّ
«احلقيقي» .فالبيان الذي أصدره
مصرف لبنان ،وفيه ّ
«يفاوض
أنه
ُ
املصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية
تبدأ مبوجبها املصارف بتسديد تدرجيي
للودائع اليت كانت قائمة قبل 17
تشرين األول  ،2019وكما أصبحت يف
 31آذار  ،2021وذلك بالعمالت كافة»،
عبارة عن رشوة حُياول سالمة تقدميها
إىل بعض املودعني ،وضغوط يمُ ارسها
على السلطتني القضائية والسياسية.
اشتد
وقد جلأ إىل هذا اخليار بعد أن
ّ
جدي مل
اخلناق القضائي حوله
بشكل ّ
ٍ
ُيعهد من قبل ،فبدأ احلاكم حماوالت
ّ
التفلت من َ
الشرك .اختار  -على عادته
«م ٍ
نقذ» ،وفتح جبهات
كـ
نفسه
إظهار
ُ
فرعية ُتبعد اخلطر عنه ،فقال ّ
إنه يعمل
«على إطالق مبادرة تهدف إىل إراحة
اللبنانيني ضمن القوانني واألصول
اليت ترعى عمل مصرف لبنان» .من
ّ
الغش يف بيان سالمة،
هذه العبارة يبدأ
أن اإلجراءات اجلديدة
الذي ذكر أيضًا ّ
تأتي بعد «جناح التعميم ( 154زيادة
رساميل املصارف وتكوين نسبة %3
من الودائع يف حساباتها اخلارجية لدى
مصارف املراسلة) والتزام املصارف
مبندرجاته» .مجعية املصارف زعمت يف
جملس النواب ّ
تؤمن أكثر من
بأنها مل ّ
 300مليون دوالر من أصل أكثر من
 3مليارات دوالر كان ُيفرتض تأمينها.
وجلنة الرقابة على املصارف ُترسل
العديد من اإلنذارات إىل مصارف عن عدم
التزامها بالـ .154رمبا فات سالمة هذان
التفصيالن .البيان ّ
تكفل بوأد «املبادرة
اإلنقاذية» قبل أن تصدر ،حني ربط
بني دفع الدوالرات للمودعني و «شرط
احلصول على التغطية القانونية» .هل
ُ
قر قانون لتطبيق
حصل يف العامل أن أ ّ
عملية قانونية وحقوقية ،كإعادة أموال
نص قانوني
املودعني؟ هل يوجد
ّ
رد األموال؟
مينع القطاع املصريف من ّ
وملاذا حيتاج صاحب السلطة القانونية
الواسعة على ّ
كل املؤسسات املالية إىل
أن يتفاوض مع املصارف لدفع أموال
املودعني؟ فإذا كان مصدر الدوالرات
هو حساب «التوظيفات اإللزامية» لدى
مصرف لبنان  -أي أموال املودعني
بالدوالر  -فليس على األخري سوى
إيصال املبالغ إىل املصارف والطلب
سددها ألصحابها .أما إذا
إليها أن ُت ّ
ُ
ستدفع من ميزانيات
كانت الدوالرات
«املركزي»
فيستطيع
املصارف،
بسهولة أن ُيصدر تعميمًا يفرض فيه
القرار على املصارف.

ليا القزي

القصة يف  5أيار مع إصدار
بدأت
ّ
مصرف لبنان «اإلعالم» رقم ،939
يطلب فيه إىل مجيع املصارف تزويده
خالل ُمهلة أقصاها  17أيار بشرائح
الودائع وأرصدة الودائع باللرية
اللبنانية وبالعمالت األجنبية كما
يف  2019/10/31وكما أصبحت يف
 ،2021/3/31مع استثناء أي حسابات
مفتوحة بعد  2019/10/31وأي أموال
جديدة يف احلسابات القائمة.
من املستغرب أن يطلب مصرف لبنان
بأرقام ُترسل دوريًا من املصارف
تزويده
ٍ
إىل جلنة الرقابة على املصارف ،وبالتالي
زر» االطالع عليها .فما
يمُ كن بـ»كبسة ّ
كان اهلدف من نشر اخلربية؟ اجلواب يف
أن سالمة نقل
ّ
بيان أمس ،حني تبينّ
اللعبة بينه وبني السلطة السياسية من
الدوائر ُ
ٍ
حماولة
العلن ،يف
املغلقة إىل َ
لـ»الدفاع» عن نفسه مع تنفيذه قرار
سلع رئيسية،
رفع الدعم عن استرياد
ٍ
من دون أن ينتظر انتهاء احلكومة من
ّ
«خطة ترشيد الدعم» وإصدار
وضع
البطاقة التمويلية لألسر.
رياض سالمة «املاكر» ُي ّربر خطوته
ّ
ستؤدي إىل تهدئة انهيار اللرية
بأنها
ّ
واالرتفاع يف أسعار صرف الدوالر يف
«السوق» .وقد ُترجم ذلك باخنفاض
سعر الصرف مساء األحد املاضي بعد
صدور البيان .إال ّ
إقرار من حاكم
أنه
ٌ
املصرف املركزي ّ
بأنه كان بعد انهيار
تشرين األول  2019ميلك األدوات
ّ
التدخل للجم
الكافية والقدرة على
حبد
انهيار اللرية ،ومل يفعل ،وهذا
ّ
ذاته يوجب التحقيق معه ُ
بتهمة تعريض
سالمة النقد للخطر وعدم احملافظة على
االستقرار االقتصادي (حبسب املادة
 70من قانون النقد والتسليف).
ففي نهاية الـ ،2019كانت نسبة
ّ
تقل عن مليون دوالر،
احلسابات اليت
أي  2مليون و 790ألفًا و 737حسابًا،
هي  ،%99ومن بينها مليون و725
ّ
تقل
ألفًا و 30حسابًا للودائع اليت
أما نسبة
عن الـ 3317دوالرًا أمريكيًاّ .
الشرائح ما بني مليون و 100مليون
دوالر فهي  ،%1وعدد احلسابات 22
ألفًا و 506حسابات .يف حينه ،وبعد
تعرض له
أشهٍر من اإلذالل الذي
ّ
جراء «تقنني» سحب
املودعون من ّ
التصرف بها ،خالفًا ألي
أمواهلم ومنع
ّ
نص قانوني ومن دون أن يطلب سالمة
ّ
واملصارف تشريعًا جُييز هلما ذلك،
«املنصة اإللكرتونية» اليت
اخرتع سالمة
ّ
تدرج سعرها قبل أن ُيثّبت على الـ3900
ّ
ّ
لكل دوالر ،علمًا ّ
بأنه كان قادرًا
لرية
رد دوالرات أصحاب احلسابات
على ّ
الصغرية ،أو حتى تقسيطها ،وضبط
فيتحدث سالمة
سوق النقد .أما حاليًا،
ّ
عن «دفع مبالغ تصل إىل  25ألف
دوالر أمريكي ،وبالدوالر أو أي عملة
ً
إضافة إىل ما ُيساويها باللرية.
أجنبية،
وسيتم تقسيط هذه املبالغ على فرتة
زمنية حُي ّددها مصرف لبنان قريبًا» .هي
استنسابية يف إصدار القرارات ودفع
نسبة من دوالرات املودعني ،الذين
«يشرتي» سالمة «سكوتهم» ،بوعد مل
حيز التنفيذ ،يف مقابل
(ورمبا لن) يدخل ّ
رفع الدعم .وحبسب معلومات الزميلة
فإن مشروع سالمة يقوم
«األخبار»،
ّ
أن حُيّول إىل حسابات املودعني
على ّ
حبدها األقصى
الشخصية مبالغ تصل
ّ
قسط على ثالث
إىل  25ألف دوالر ُت ّ
سنواتُ ،
وتسحب بالعمالت األجنبية.
ُ
حول إىل حساباتهم 25
ست
إليها
وإضافة
ّ

(كحد أقصى) أخرى ُتسحب
ألف دوالر
ّ
منصة «صريفة» اليت ينوي
وفق سعر
ّ
وح ّدد سعر الصرف عربها بـ10
إطالقها ُ
آالف لرية للدوالر .يصف مصرفيون
املبادرة ّ
بأنها «أقرب إىل املستحيل».
ويرى بعضهم أن سالمة يريد من هذا
التقسيط ختفيف عدد العائالت اليت
ستطلب احلصول على البطاقة التمويلية
يف حال إقرارها بد ً
ال من «الدعم» القائم
حاليًا.
يؤجل موعد إطالقها
اليت
ة
املنص
هذه
ّ
ّ
منذ أكثر من شهر ،كانت حاضرة يف
أن دخوهلا
البيان ،مع إشارة سالمة إىل ّ
حيز التنفيذ سيتم «فور احلصول على
ّ
ينص القانون».
إجابة وزير املالية كما
ّ
ّ
تسلح سالمة بقانون النقد
لسنوات
ُ
ليحكم ماليًا ،فيفرض
والتسليف،
وي ّدد سياسة الدولة النقدية
اإلجراءات حُ
واملالية واالقتصادية من دون أن
غطاء قانونيًا من
يطلب مشورة أو
ً
ٍ
حباجة إىل
أحد .احلاكم بأمر قانون بات
تعديل ،يستطيع أن «يستشري» احلكومة
ووزارة املال ،من دون أن يكون
رأيهما ُملزمًا له .وعلى هذه القاعدة،
استمر يف العمل منذ الـ ،1992واخرتع
منصة إلكرتونية وأسعار صرف متنوعة
وفرض قيودًا على احلسابات املصرفية
وبدأ الصيغة اجلديدة من «الدعم» يف
قرر اخرتاع ُحجج
الـ ...2019قبل أن ُي ّ
حتمله
لعدم
وسيلة
قانونية هي مجُ ّرد
ّ
مسؤولية ورميها على اآلخرين .فقد
أن سالمة استند
علمت الزميلة «األخبار» ّ
إىل املادة  75من قانون النقد والتسليف
(«يستعمل املصرف الوسائل اليت يرى
أن من شأنها تأمني ثبات القطع ومن
ّ
خاصة أن يعمل يف
كنه
ذلك
أجل
ّ
يمُ
السوق باالتفاق مع وزير املالية ُمشرتيًا
أو بائعًا ذهبًا أو عمالت أجنبية مع مراعاة
لي ّربر إرسال كتاب
أحكام املادة ُ )»69
إىل الوزير غازي وزني ،رابطًا بينه وبني
باملنصة .ورغم عدم احلاجة
بدء العمل
ّ
إىل موافقتها ،سرتد وزارة املالية  -غري
ُ
املعرتضة على املنصة اجلديدة  -على
بأن ما ّ
يؤخر
كتاب مصرف لبنان ،علمًا ّ
إطالقها هو رفض املصارف التجارية،
ّ
ضخ دوالر
سيما األكرب يف السوق،
وال ّ
واحد فيها.
ّ
تتعلق بالدعم،
النقطة األخرية يف البيان
ّ
بأنه ُمستمر بدعم املواد األولية وصرف
االعتمادات املوافق عليها .يوم الثالثاء
صص لبحث «ترشيد
ُيعقد اجتماع مخُ ّ
الدعم» يف السراي ،وال تزال البطاقة
التمويلية حاضرة يف صلبه ،رغم إبالغ
سالمة رمسيًا ّ
أنه لن ُيسهم يف متويلها.
وعوضًا عنها ،ال يزال يعرض دفع 200
إىل  225دوالرًا أمريكيًا لألسرة مقابل
رفع الدعم نهائيًا .أما أي قرار آخر،
فسيكون وفق سالمة حباجة إىل إصدار
«املس باالحتياطي
قانون جُييز له
ّ
اإللزامي» .يخُ رب سالمة نوابًا ومسؤولني
أن حساب االحتياطي بات 15.8
ماليني ّ
مليار دوالر ،وال يستطيع التصرف
بأكثر من  800مليون دوالر.
تصريح ُت ّ
كذبه أرقام التقرير املالي
أن الودائع يف
اليت
لنهاية آذار،
بينت ّ
ّ
املصارف التجارية واخلاصة بالدوالر
بلغت  109.848مليارات دوالر ،ما
يفرتض أن يكون االحتياطي اإللزامي
أن رياض
 16.4مليار دوالر! فإما ّ
قدم معلومات مغلوطة ،أو ّ
أنه
سالمة ُي ّ
«مس» مبا ُيقارب  600مليون دوالر من
ّ
االحتياطي ،وبات ُينادي بقانون ُي ّ
غطي
ارتكاباته!

ديوان احملاسبة :صفقة الصواريخ «املْ َطع َوجة»
قائمة على الغش واخلداع
حسن عليق

عام  ،2017أبرمت وزارة الدفاع صفقة
مع شركة صربية لتزويد اجليش
َ
اللبناني
بألفي صاروخ غراد مبدى 20
كيلومرتًا .طوال مراحل تنفيذ الصفقة،
جرت خمالفتها من قبل البائع ،من دون
اعرتاض قيادة اجليش .وعندما وصلت
الصواريخ إىل لبنان ،تبينّ أنها فاسدة،
فض ًال عن خمالفتها لشروط العقود.
حاولت قيادة اجليش ترتيب األمر عرب
تعديل االتفاقية للحصول من الشركة
نفسها على صواريخ مبواصفات خمتلفة،
لكن رأي ديوان احملاسبة جعل األمر ال
يسري وفق ما يشتهيه قائد اجليش.
ببساطة ،رأى الديوان أن الصفقة قائمة
على الغش واخلداع ،ما يعين عدم جواز
إبرام اتفاقية جديدة مع الشركة اليت
تعمدت أن متارس الغش يف مجيع مراحل
ّ
تنفيذ االتفاقية األساسية.
صفقة الصواريخ بني اجليش اللبناني
وشركة «يوغوإميبورت» الصربية ،مبنية
على «اخلطأ والغش واخلداع» .وبذلك،
ّ
يكون العقد
املوقع معها «كأنه مل يكن،
ً
لبطالنه بطالنًا
ما
»،
ا
مطلق
يوجب «إعادة
ِ
احلال إىل ما كانت عليه واستعادة املبالغ
املدفوعة وإلزام الشركة باسرتداد
الصواريخ املعيوبة ،إضافة إىل تطبيق
أحكام املسؤولية العقدية» .هذا ما خلص
قدمه ديوان احملاسبة إىل
إليه الرأي الذي ّ
وزارة الدفاع ،بشأن اقرتاح تعديل اتفاقية
ّ
موقعة بني الدولة اللبنانية والشركة
الصربية عام  .2017هذا العقد الذي
جرى تنفيذه عام  ،2019يقضي بشراء
 2000صاروخ غراد (مبدى  20كيلومرتًا)،
بقيمة إمجالية تصل إىل  3ماليني و300
ألف دوالر أمريكي .وسبق أن كشفت
«األخبار» ،يف عددها الصادر يوم 30
كانون األول  2019أن الشركة الصربية
تعمدت الغش واالحتيال يف تنفيذ العقد.
ّ
وأتى تقرير ديوان احملاسبة ،يوم  2شباط
 ،2021ليؤكد ما سبق ،مستندًا إىل تقارير
أعده
وضعها اجليش نفسه .فأحد التقارير ّ
املالزم أول ع  .ج ،.واملعاون أول ج.
ف( ،.وهما من عديد فوج املدفعية يف
ّ
اجليش البناني)،
ووثقا فيه أن «أجسام
بعض الصواريخ مبعوجة
ومشوهة» ،وأن
ّ
«الصواريخ قدمية الصنع ،وهي حبالة
غري جيدة ،ونوعية الدهان املستعملة
لطالء الصواريخ «غري جيدة وقد تتعرض
لالحرتاق عند تلقيمها داخل السبطانات
املرتفعة احلرارة».
وحتدث التقرير عن
ّ
عديه بأن «البعج والتشويه
اعتقاد ُم ّ
املوجودين على جسم بعض الصواريخ
َ
ناتج عن استخدام آلة جلخ» .كذلك ،فإن
مصدر الصواريخ غري معروف« ،نظرًا إألى
وجود رموز ومصطلحات باألحرف الروسية
وأخرى بالالتينية».
ويف تقرير آخر ّ
نظمه العقيد ج .ج ،.تبينّ
ومطلي أكثر
الصنع،
قديم
أن «الصاروخ
ّ
من مرة ،وعليه آثار ّ
حف وطعوج وخدوش
ناجتة عن عملية نقله ألكثر من مرة» .وما
تقاطعت عنده تقارير داخلية كثرية يف
اجليش ،هو أن الصواريخ من صنع العام
 ،1982وبعضها يعود إىل سبعينيات
القرن املاضي!
احلالة املزرية للصواريخ ليست املخالفة
الوحيدة للعقد الذي كان ينص على
وجوب أن تكون الصواريخ من صنع
روسي ،ومن إنتاج العام  2017وما بعده،
ّ
تؤمن الشركة الصربية تأشريات
وعلى أن ّ
دخول لضباط لبنانيني إىل روسيا ،من
أجل فحص الصواريخ وجتربتها على
األراضي الروسية.
لكن ،خالفًا للعقد ،جرى فحص الصواريخ
وجتربتها يف صربيا ،ثم ُن ِقلت إىل
َ
لبنان ،حيث
اكتشف ضباط اجليش
ورتباؤه وجود الغش .ومنذ العام ،2019
دخلت قيادة اجليش يف مفاوضات مع

الشركة الصربية حلل األزمة النامجة
تعرض له لبنان .وقد
عن الغش الذي ّ
عرضت «يوغوإميبورت» تبديل 2000
صاروخ فاسد ،بـ 771صاروخ من إنتاج
صربي ،مبدى  40كيلومرتًا .عندما أثارت
«األخبار» املسألة يف اليوم ما قبل األخري
من عام  ،2019وسألت عن سبب شراء
رد
صواريخ مبدى  20كلم ال  40كلمّ ،
مكتب قائد اجليش عرب تقرير تلفزيوني
( )LBCIبأن املؤسسة العسكرية ال متلك
منصات إطالق لصواريخ مبدى  40كلم،
وبأن سعر الصاروخ ذي الـ 40كلم أكرب
بكثري من سعر مثيله ذي العشرين كلم.
لكن ،بعد وقوع الواقعة ،قال اجليش إنه
قام بتعديل منصات اإلطالق لتصبح قابلة
إلطالق صواريخ مبدى  40كلم .وحاولت
قيادة اجليش «إغراء» وزارة الدفاع بأن
كلفة الصفقة ستبقى على ما هي عليه،
مبا يضمن عدم «إهدار» أي جزء من املبلغ
املرصود هلا ،وخاصة نسبة الـ 30يف
املئة ( 990ألف دوالر) اليت قبضتها
الشركة مسّبقًا.
ومنذ نيسان  ،2020يسعى قائد اجليش
إىل إمتام الصفقة اجلديدة ،مع الشركة
نفسها اليت
تعمدت غش املؤسسة
ّ
بصورة
العسكرية
تعرض األمن الوطين
ّ
للخطر .ورغم فداحة ما جرى ،مل يتم إعالم
القضاء لفتح حتقيق جنائي يف عملية غش
موصوفة.وزيرة الدفاع زينة عكر مل توافق
على تعديل تلقائي لالتفاقية يؤدي إىل
استبدال الصواريخ الفاسدة بأخرى ذات
مدى  40كلم .فمن الناحية القانونية،
ظهرت هلا ثغرة دفعتها إىل مراسلة
ديوان احملاسبة ،املسؤول عن التدقيق
يف قانونية اإلنفاق العام .كتاب عكر إىل
الديوان صدر يوم  .2020/10/22وبعد أقل
من شهرين ،صدر الرأي االستشاري عن
اهليئة اليت تضم ك ّال من :رئيس ديوان
احملاسبة القاضي حممد بدران ،ورؤساء
الغرف القضاة عبد الرضى ناصر وإنعام
البستاني ونللي أبي يونس ،إضافة إىل
املستشار املقرر روزي بوهدير.
ورأى الديوان وجود قرينة غش يف
املعامالت اليت أجرتها الشركة الصربية،
إضافة إىل وجود «خطأ وغش وخداع يف
التنفيذ» ،ما يعين ان «تعديل االتفاقية
وتسلم  771صاروخًا مبدى  40كلم (بد ً
ال
من  2000صاروخ مبدى  20كلم وفقًا
لالتفاقية األساسية) غري ممكن وفقًا
للنصوص» القانونية اليت أوردها الديوان
يف قراره .كذلك رأت اهليئة القضائية أن
إبطال العقد حيقق «محاية مصاحل اجليش
اللبناني والدفاع الوطين» .واألهم أن
ديوان احملاسبة رأى وجوب إحالة امللف
على النيابات العامة واجلهات القضائية
املختصة لتسمية املسؤولني عن مآل
الصفقة« ،وحتديد املسؤوليات وإنزال
أشد العقوبات القانونية حبقهم».
وقد أبلغ القرار إىل النيابة العامة يف
ديوان احملاسبة ،كما إىل وزارة الدفاع،
وجيب عليهما إبالغ النيابة العامة التمييزية
مربرًا تأخريه حتى
باألمر ،وهو ما ليس َّ
اليوم ،رغم
مضي أكثر من عام ونصف
ّ
عام على وقوع اجلرم حبق اجليش واألمن
الوطين.
وزيرة الدفاع قررت عدم ترك القضية
ّ
بيد اجليش،
فتولت التفاوض مع
الشركة الصربية بهدف اسرتجاع األموال
اليت سبق أن تقاضتها الشركة كدفعة
أوىل من قيمة االتفاقية .لكن ،يف رأي
قانونيني ،إن التوصل إىل اتفاق من
هذا النوع ،وإعادة األموال إىل لبنان
والصواريخ الفاسدة إىل صربيا على
نفقة «يوغوإميبورت» ،ويف حال حتققه،
ال يعفي أحدًا من املالحقة اجلزائية أمام
القضاء ،بتهم عديدة ،أبرزها املس
باألمن الوطين.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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اسرائيل تصعّد يف غزة وحزب اهلل يتحضر

ل اىل التصعيد
ليست املرة االوىل اليت تعمد فيهااسرائي 
ى الذي
س احملتلة ،وال يفاملسجد االقص 
اخلطري يفالقد 
ن للصالة ،فيحوله االسرائيليون
يقصده الفلسطينيو 
مبمارساتهم االستفزازية اىل ساحات مواجهة دامية تستمر
ايامًا قبل ان يؤدي التدخل اخلارجي اىل تهدئة االمور
واعادتها اىل ما كانت عليه سابقًا .ولكن اليوم الوضع
مغاير ان يف الداخل االسرائيلي او خارجه ،فاملواجهات
متغيات عديدة ال ميكن جتاهلها،
هذه املرة تأتي وسط
رّ
العربية اليت
ولعل اهمها انها تفرض نفسها على الدول
ّ
ّ
وقعت اتفاق التطبيع مع اسرائيل ،واستعجلت مسار فتح
السفارات والتمثيل الدبلوماسي ،فما هو موقفها اليوم
ني ام مع
واين سيكون وضعها؟ مع العرب والفلسطيني 
االسرائيليني؟ وكيف ست ّربر املوقف الذي ستتخده امام
شعوبها ،وكيف ستوفق بني الدبلوماسية واملواجهات
الكارثية اليت تشهدها القدس؟.
مصري هذا الشق الدبلوماسي معروف سلفًا ،وقد ّ
علمتنا
التجارب على مدى عقود طويلة من الزمن انه مل يأت
يومًا لصاحل الفلسطينيني ،حتى مع صدور قرارات دولية
تدعمهم وحتفظ هلم حقوقهم ،اال انه عمليًا ،تبقى كل
هذه املواقف جمرد حرب على ورق ال حيظى باعرتاف احد،
وال يؤثر على االهداف االسرائيلية املوضوعة .ولكن
املتغي اليوم ،يف الداخل االسرائيلي هو رئيس حكومة
رّ
مستقيل حيث مل يعد بنيامني نتانياهو رئيسًا للوزراء،
ّ
املكلف .وال شك
وال حتى يتمتع بصفة رئيس احلكومة
انه يعمل حاليًا حتت ضغط شديد ،النيائري البيد قد مت
تكليفهتشكيل احلكومة ،وليس سرًا ان اخلالف السياسي
الكبري بني الرجلني موجود وبقوة ،ويكفي ان نذكر انه
يف العام  ،2014اقال نتانياهو البيد الذي كان يشغل
منصب وزير املالية بسبب اخلالف السياسي الكبري
بينهما .اليوم ،يقف رئيس الوزراء املستقيل يف افضل

تــهنئة

يتقدم حزب الوطنيني األحرار يف اسرتاليا
بشخص املفوض طوني نكد واألمني العام
السيد كلوفيس البطي وأعضاء املفوضية بأحر
التهاني من

السيد كميل دوري شمعون

بمناسبة انتخابه رئيسا لحزب الوطنيني
األحرار يف لبنان ،متمنني له كل التوفيق
والنجاح يف قيادة هذا الحزب العريق.
***

كما تتقدم أسرة جريدة امليدل إيست هريالد،
بشخص الناشر ورئيس التحرير الزميل
أنطونيوس بو رزق ،بالتهاني القلبية من
رئيس حزب الوطنيني األحرار الجديد

السيد كميل دوري شمعون

متمنني له مسرية سياسية وحزبية مكللة
بالنجاح ملا فيه مصلحة الحزب ولبنان.

أي يف خانة وضع االسرائيليني حتت اخلطر وتقديم
مكان جيد نفسه فيهّ ،
نفسه على ّ
أنه املنقذ الوحيد هلم ،نظرًا اىل خربته واعتياده على املواجهات
واالمنية مع الفلسطينيني وغريهم ،وهو غالبًا ما كان يتوسل
العسكرية
ّ
مثل هذه املواجهات واالوضاع ،كي يرفع شعبيته ويعزز صورته يف الداخل
االسرايئلي وينقذ نفسه من احلرج .ولكن ،اذا صحت التوقعات العسكرية،
فإن «محاس» اليوم غري تلك اليت اعتاد نتانياهو على مواجهتها ،واذا كان
صحيحًا انه ال ميكنها ان تكسب احلرب بطبيعة احلال ،اال ّ
انه صحيح ايضًا
انها ستشكل مصدر ازعاج كبري ورمسي وحمرج لرئيس الوزراء املستقيل
تهتز صورته اليت يرغب يف تسويقها لدى االسرائيليني.
حبيث قد
ّ
يف املقابل ،يرابض حزب اهلل على احلدود اجلنوبية للبنان ،لعدم ثقته
مبخططات نتانياهو ،ولو انه يدرك متامًا ان القيام بتوسيع املواجهات لتشمل
لبنان هو ضرب من ضروب االنتحار ،ولكن احلزب قام مبا عليه كتعبري
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معنوي مهم بالنسبة اىل «محاس» والفلسطينيني مفاده ان هناك
من يقف اىل جانبهم ولو مل يدخل املعركة فعليًا ،وليس من الوارد
دوامة هذه املواجهات كما فعل يفسوريا
حتمًا ان ينخرط احلزب يف ّ
ً
مث ًال .لذلك ،يكتفي احلزب برتقب ما قد حيصل من تطورات ،علما ان
املناورات الضخمة اليت كان اعلن عنها نتانياهو على احلدود واليت
حتاكي مواجهة كل السيناريوهات العسكرية اليت قد حتصل ،تلقت
تؤد اهلدف الذي وضعت
ضربة مهمة بفعل التطورات االخرية ،ومل ّ
من اجله.
ليس نتانياهو بوارد االنتحار ،وال البيد يف وارد تفويت الفرصة
لالمعان يف تقويض صورة منافسه املستقيل ،وال حزب اهلل يف وارد
العسكرية وما قد يرتتب عليها
الدخول جمانًا يف معمعة املواجهات
ّ
ان هذه املواجهات
من نتائج سلبية يف الداخل اللبناني ،واالرجح ّ
ستنحسر بعد ايام قليلة بفعل التدخالت اخلارجية ،ليعود املشهد
العام اىل ما كان عليه ،ومن دون تغيري.

طوني خوري
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ADVERTISEMENT

BEST WISHES TO YOU
AND YOUR FAMILY
ON THE OCCASION
OF EID UL FITR
Lynda Voltz MP

MEMBER FOR AUBURN
P (02) 9737 8822
E auburn@parliament.nsw.gov.au
A Mezzanine Level 92 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Authorised by Lynda Voltz MP, Mezzanine Level, Lidcombe Centre, 92 Parramatta Road, Lidcombe NSW 2141.

ADVERTISEMENT

I wish the Islamic community, especially in the
East Hills Electorate, the warmest wishes on the
occasion of Eid Al-Fitr.

Eid Mubarak

Wendy LINDSAY MP
02 9772 2774

State Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212. Funded using parliamentary entitlements.

WendyLindsayMPEastHills
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إعــالنات

Sophie Cotsis MP

ADVERTISEMENT

As the holy month of Ramadan comes
to an end I want to thank the Islamic
community for the generosity and charity
they have shown to every Australian during
the month of Ramadan.

Member for Canterbury

TONY BURKE MP

MEMBER FOR WATSON

EID MUBARAK

May the EID be filled with peace, health and
happiness always

أتـمنى لكـم عيدا مليئا بالـسالم والصحة
..والـسعادة

عـيد مـبارك للجميع

P: 9718 1234 F: 9787 1999 E: Canterbury@parliament.nsw.gov.au
Authorised by Sophie Cotsis MP. Funded using parliamentary entitlements.

HON TONY BURKE MP
FEDERAL MEMBER FOR WATSON

Ofﬁce: Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196
Phone: (02) 9750 9088 Email: tony.burke.mp@aph.gov.au
www.tonyburke.com.au
Tony Burke MP
@Tony_Burke
Authorised by Tony Burke MP, Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

النائـب كـريس بـوين يهـنئ
Eid Al Feter is the most important Day on the Islamic Calendar .. It
indicates the end of the holy month of Ramadan.
In this special occasion, I wish the Muslim Community in Australia
all the best of health, peace and prosperity.

EID MUBARAK

Chris Bowen MP
Federal Member for McMahon

. وبه ي ُـختتم شهر رمـضان املبارك..عيد الفطر هو أهم يوم فـي الـرزنامة االسـالمـية
 أتـمنى للـجالية االسـالمية فـي اسـرتاليا كـل الـصحةوالسالم،يف هذه املناسبة املميزة
.والتقدم

عيد مبارك

الـنائب كـريس بـوين
عـضو مـقعد مـاكـماهون الـفيدرالي

Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road - FAIRFIELD WEST NSW

PO Box W210, Fairfield West, NSW, 2165 - P (02) 9604 0710 - F (02) 9609 3873 W :www.chrisbowen.net
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إفــطار رمـضاني

حبضور خنبة من أعضاء الربملان احمللي والفدرالي ورئيس بلدية باراماتا

إفطار حافل وعشاء رائع لالحتاد الفدرالي األسرتالي للمجالس اإلسالمية

الشيخ خالد طالب

الوزير جيف لي

املفتي عبد القدوس األزهري

رئيس (أفيك) د .راتب جنيد

الشيخ رياض الرفاعي

السيناتور ك .فريافانتي  -ويلز

رئيس البلدية بوب دواير

مقدم الحفل قيصر طراد

الزميل ابراهيم الزعبي

من اليمني :املفتي األزهري ،الدكتور جنيد ،الوزير رادوك ،السيناتورة فريافانتي  -ويلز وجوزيف رزق

وقوفا :جنيد ،االشوح ،الكريش وجلوسا :البشري والصولي وبراك

الشيخان الرفاعي وطالب ،محمد الربجاوي وستيفان كريكياشريان

د .راتب جنيد ،قيصر طراد ،عصاد عبيد ،غالب يوسف وميمونة الضناوي

عمار وياسر ناصر ،علم الدين ،جنيد ،االب افرام ،شوك ،يوسف والشيخ الغا

د .منري حسني ،د .انتاج علي ،الشيخ شفيق الرحمن خان ود .جنيد

محمد الحجار ،ابراهيم الزعبي ،علي روده ،د .راتب جنيد وخالد سكرية

أقام االتحاد الفيدرالي األسرتالي للمجالس
اإلسالمية مع دار اإلفتاء األسرتالي والهيئة الشرعية
التابعة لالتحاد حفل إفطار حافل وعشاء رائع على
شرف سماحة املفتي األكرب للقارة األسرتالية
الشيخ عبد القدوس االزهري بحضور نخبة من
أعضاء الربملانني املحلي والفيدرالي ورئيس بلدية
باراماتا يف مطعم أرماني الشهري.
بعد التالوة العطرة من فضيلة الشيخ خالد طالب
العضو املؤسس لهيئة اإلتحاد الشرعية ولدار
اإلفتاء األسرتالي ،حيث ابدع يف ترتيل آيات
الصوم ،تقدم رئيس االتحاد األسرتالي للمجالس
اإلسالمية الدكتور راتب جنيد بالشكر الجزيل
من الحضور وأكد أن االتحاد الفيدرالي بإدارته
واعضائه قد دخلوا مرحلة جديدة من الخدمات اىل
الجالية اإلسالمية واملجتمع األسرتالي واإلنسانية
بصورة عامة.
وابرز ما اتى يف كلمة سماحة املفتي األكرب أنه
يرى انتخابه تكليفا ومسؤولية وليس تشريفا،
وهو يرفض أن يكون هذا املنصب رمزيا ولكنه
أكد للحضور بأنه سيضاعف خدماته وأنه سيفتح
بابه على مصراعيه كما هو فاتح قلبه لكل قاصد من

الجالية اإلسالمية النبيلة واملجتمع األسرتالي.
بدوره شدد فضيلة الشيخ رياض الرفاعي العضو
املؤسس لهيئة اإلتحاد الشرعية ولدار اإلفتاء
األسرتالي على وجوب االنتماء الكامل لجاليتنا
الكريمة إىل املجتمع األسرتالي الذي نحن جزء ال
يتجزأ منه.
أما كلمة الوزير جيف لي املمثل لرئيسة والية نيو
ساوث وايلز السيدة غالديس برجيكليان ،فبعد
شكر االتحاد الفيدرالي (أفيك) أكد على فخره أن
يخدم جالية متعددة الجنسيات ومجتمعا متعدد
الحضارات واألديان.
بدورها أعربت الوزيرة السابقة وعضو مجلس
الشيوخ كونسيتا فريفانتي ويلز ،التي أتت من
العاصمة خصوصا لحضور هذا اإلفطار الذي جمع
مسلمني ومسحيني ويهودا ،عن سعادتها بتلبية
الدعوة ،مؤكدة أن حكومتها ستستمر يف حماية
الحرية الدينية يف املجتمع األسرتالي.
وشكر رئيس بلدية باراماتا السيد بوب دواير
اإلتحاد الفيدرالي وسماحة املفتي األكرب وكل من
حكومة الوالية والحكومة الفيدرالية لدعمهما ملنهج
تعدد الحضارات متمنيا رمضان مباركا للجميع.

pressed his gratitude for his wonderful
constituency and its great contribution to
the city of Parramatta, he thanked AFIC
for organising such a grand event.
Veteran community broadcaster and chair
of the Council of Islamic Societies in NSW,
Hajj Abraham Zoabi asserted his pledge
of support for AFIC and the Most Eminent
Sh Abdul Quddoos Al Azhari, the National
Grand Mufti of Australia and added: “We
see a great future for our community and
Australian society under AFIC’s renewed
”vigour and new direction.
Thanking the guests, Sh Riad El Rifai who
came to Sydney from Adelaide for this
event stressed to the youth that we must
always work as Australians, knowing fully
well that we constitute an indivisible part
of Australian society.

“Finally, I would like to thank all those
who helped organise the Iftar. Also thank
the ladies and gentlemen who found time
to attend this Iftar despite your busy
”schedule.
In his speech to the guests, the Honourable Dr Jeff Lee, representing the Premier
of NSW the Hon Gladys Berejiklian affirmed his support for diversity and the
needs of the diverse community.
Representing the Federal Government,
Senator the Honourable Concetta Fierravanti-Wells who came all the way from
Canberra to support this event assured
the guests that her government will always stand for and protect religious freedom.
Parramatta Lord Mayor Bob Dwyer ex-
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AFIC’s SYDNEY IFTAR SETS NEW STANDARDS IN COMMUNITY INCLUSION

 عصام شوك واملشايخ رياض الرفاعي وخالد طالب وكفراوي حمزة: جلوسا.. جنيد ومحمد الربجاوي. د:وقوفا

 فريد نصر الربوفيسوران غراهام واليزابيت إلدار. راتب جنيد و د.د

In a special Iftar in honour of the Most Eminent
Imam Abdul Quddoos
Al Azhari, the National
Grand Mufti of Australia,
Australian Dar Al-Iftaa,
AFIC’s National Sharia
Board (ANSB) under the
auspices of the Australian Federation held the
Iftar of the decade at the
renown Armani restaurant in Parramatta.
AFIC’s special Iftar boasted Australia’s leading
dignitaries including distinguished parliamentarians, senior academics in
law, medicine and Islamic
studies, media personalities, Islamic and Arabic bankers in addition
to over 100 community
leaders and Imams.
AFIC’s Chief Executive
Officer Brother Keysar Trad reminded the
guests that AFIC is a 57
year institution that has
pioneered every almost
branch of Islamic services in Australia, especially
schools, Halal services
and the institution of the
Office of Mufti of Australia. Being the national
parent organisation for
Australian Muslims, AFIC

is and strives to continue
to serve the community
with all its energies and
has branched into more
concerted efforts to promote the interests of
humanity and the environment in Australia and
abroad: “Today, AFIC is
involved in considered
submissions into the effect of the various laws
and bills that we have in
this country and AFIC
has made calls in support
of our beleaguered brothers and sisters in India,
Kashmir, East Turkistan,
Palestine, Iraq, Afghanistan, Myanmar, Syria and
elsewhere. AFIC is a national body whose presence is felt on the international stage.”
“AFIC thrives on your
feedback, positive or
negative, we seek to learn
and serve.” Said Trad.
Delivering his keynote
address after the opening
recitation by Sh Khaled
Taleb, the Most Eminent Imam Abdul Quddoos Al Azhari, National
Grand Mufti of Australia
whilst expressing pride
in AFIC’s achievements,
stressed that there was

 الشيخ رياض الرفاعي وعصام شوك، االستاذ انور الصولي،الدكتور راتب جنيد

 راتب جنيد يتوسط محمد طاهر سكرية والحسناء دوليا أوين.د

 جنيد والقناصل املصري والباكستاني والرتكي. د،ستيبان كربكياشريان

 مصطفى علم الدين ونضال حمزة وسكرية. جنيد يتوسط علوش ود.د

 الربوفيسوان كارولني ورزين سافيدين ود جان علي، راتب جنيد.د

still much to do:
“We still have a lot of
work to do, I am confident
in the abilities of the people who are working with
us to achieve great things
for Australian Muslims
and non-Muslims alike.”
The National Grand Mufti
accepts that there are
other Sharia boards in
Australia and welcomes
the opportunity this presents in serving the community with more vigour.
He praised AFIC for its
extensive history of supporting worthwhile projects all around Australia.
He added that the position
of Mufti should always be
about substance and not
pomp and ceremony, it is
a position of service and
not of glory.
“The Position of Mufti is

not a ceremonial position, it is a position of responsibility and service.
It is a position of responsibility to Allah ta’ala first
and foremost and then to
you, the people. It is a
position of service for the
benefit of humanity.”
“Allah, Ta’ala says : Ya
Ayyuhannas, O People.
My job is to reach out to
you the people and work
with you as Allah has
commanded me.
Allah Ta’ala says: Ya
Ayyuhallazina Aamanu, O
you who believer.
My job is to reach out to
the believers also.”
The Most Eminent National Grand Mufti added
that Muslim workers must
look out for the environment as well as humanity,
all humanity.

“These two verses mean
that everyone who wants
to work in Da’wa must
serve the people, Muslims and non-Muslims
and must seek out the
best interest of not only
humanity, but also the
environment and everything in it.”
“On this blessed occasion, I assure you my
dear brothers and sisters
that AFIC and the National Sharia Board will return
every position within our
responsibility to its glory
and more, we will continue to lead in the service
of humanity.”
AFIC president Dr Rateb
Jneid affirmed the National Grand Mufti’s vision
and mission and added in
his short speech:
“We compete for Aus-

tralian society’s best interests, we compete to
serve, because service
gains the pleasure of the
Almighty Lord Allah.
“Our prophet, peace and
blessings upon him, told
us that the best of people are those who are
most helpful to others.
At AFIC, we’ve held this
motto from the first day
and we continue to serve
to the best of our ability.”
“Dr Jneid ended his
speech with a blessing
and with extending his
gratitude to all those who
helped organise the wonderful Iftar:
“May Allah bless you all,
May Allah bless Australia, Ramadan Mubarak,
Iftaran shahiyyan and Eid
Mubarak.
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Dr Rateb Jneid

The Most Eminent
Imam Abdul Quddoos Al Azhari
National Grand Mufti of Australia
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إعــالنات

As we come to the end of
the Holy Month of Ramadan,
on behalf of the City of
Canterbury Bankstown,
I offer my congratulations
and warm wishes to our
Muslim residents and their
families on this happy
occasion of Eid El-Fitr.
May we be inspired and
reminded of our obligation
to care for each other, our
families, friends and to the
vulnerable people in our
communities.

الـنائب ستيفن كامرب يهـنئ املسلمني بشهر رمضان

“I wish you
and your
family a very
happy Eid.

Eid
Mubarak.”

Member for Rockdale

Happy Eid!

Clr Khal Asfour
MAYOR
City of Canterbury Bankstown

Stephen Kamper MP

« أمتنى لكم ولعائالتكم عي ًدا
..سعي ًدا للغاية

.»عـيد مـبارك
“Authorised by Steve Kamper MP. Funded using Parliamentary Entitlements May 2021”

يـتقدم
رئـيس حـزب
الـسيد بـول غـارارد
 رئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو ونائبه:واألعضاء
آدي سركيس ونائبة رئيس بلدية باراماتا ميشال غارارد
وعضو اللجنة االدارية كلوفيس البطي بأحر التهاني من
اجلالية عامة واالسـالمية خـاصة مبناسبة حـلول عـيد
. أعـاده اهلل على الـجميع بالـخري والـربكات،الفطر السعيد

عـيد مـبارك
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Eid al-Fitr
Eid Mubarak to
you and your family.
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تـتمات

صواريخ تطال مشال اسرائيل ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

فلسطينية وراء إطالق صواريخ من جنوب لبنان على مشال إسرائيل،
الفتة إىل أن طائرات إسرائيلية حلقت فوق املنطقة بعد اهلجوم.
وجاءت هذه التطورات يف وقت أعلن اجليش اإلسرائيلي ،يف خطوة
تصعيدية جديدة ،أمس االول اخلميس ،تدمري مقر حلركة محاس يف
غزة الذي كان يأوي العشرات ،واستهداف منزل سامر أبو دقة،
مسؤول املسريات املفخخة يف احلركة.
 1700صاروخ
وقد رفعت إسرائيل حالة التأهب مع إطالق محاس مسريات مفخخة
قبل ساعات ،متزامنة مع دفعة صواريخ من غزة على أسدود
وعسقالن ،بينما اعرتضت القبة احلديدية بعضها.
ونقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية أنه مت إطالق حنو 1700
صاروخ على إسرائيل ،بعدما استأنفت األخرية فجرا غاراتها اجلوية
على القطاع مدمرة بنايات سكنية وسط املدينة.
وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع أن ما ال يقل عن  83شخصا ُقتلوا
منذ تصاعد العنف يوم االثنني.
ال جلسة علنية مبجلس األمن
يف سياق آخر ،قال دبلوماسيون إن الواليات املتحدة اعرتضت
على طلب للنرويج والصني وتونس لعقد جلسة علنية جمللس األمن
التابع لألمم املتحدة اجلمعة (أمس) ملناقشة العنف املتصاعد بني
إسرائيل والفلسطينيني.
وذكر الدبلوماسيون أن الواليات املتحدة أرجعت سبب االعرتاض
إىل اجلهود الدبلوماسية ،قائلة إن إجراء نقاش باجمللس لن يكون
بناء ،لكنها تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية عقد اجتماع يوم
الثالثاء.
إىل ذلك ،انتشرت قوات برية على طول احلدود مع القطاع الذي
دك خالل األيام املاضية بالغارات اجلوية اإلسرائيلية ،ما أدى إىل
مقتل  87شخصًا بينهم  17طف ًال وجرح .530
يذكر أن التصعيد مستمر رغم جتديد العديد من القوى العاملية
دعوات التهدئة ،ومع توقع اجتماع ثالث جمللس األمن اجلمعة،
بعد فشله يف جلستني سابقتني من إصدار أي بيان توافقي حول
األوضاع احملتدمة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.

يائري لبيد

ويف ظل املواجهات بني فلسطيين الـ 48من جهة ،واملستوطنني
والشرطة اإلسرائيلية من جهة ثانية ،رأى الرئيس املكلف تشكيل
احلكومة اإلسرائيلية يائري لبيد أن ما حيدث يف شوارع «إسرائيل»
تهديد وجودي هلا ،معتربا «ما حيدث يف شوارع إسرائيل تهديد
وجودي» هلا.
ويأتي كالم لبيد يف ظل ما تشهده مدن حمتلة من مواجهات بني
فلسطينيي الـ 48واملستوطنني ،فاملعادلة اليت فرضتها املقاومة
الفلسطينية يف قطاع غزة على االحتالل االسرائيليُ ،ن ً
صرة للقدس،
ّ
احملتل صداها إىل املعادلة اجلديدة« :غزة
أرجع فلسطينيو الداخل
 أراضي الـ  ،»48واليت أثارت خماوف «إسرائيل» ،وأربكتها يفذروة احلرب على القطاع.
وأشار االعالم اإلسرائيلي ،مساء امس االول اخلميس ،إىل قيام
شبان عرب بإحراق سيارة قرب مركز الشرطة اإلسرائيلية يف مدينة
ّ
اللد احملتلة.
وتعليقًا على ما جيري ،قالت حركة «اجلهاد اإلسالمي» يف فلسطني
احملتلة ،يف بيان هلا ليل امس االول اخلميس ،إن مواجهات الداخل
تتجزأ».
احملتل ُتثبت أن «فلسطني واحدة ال
َّ
وأضافت احلركة أن «ليلة جديدة من املواجهات داخل املدن
الفلسطينية احملتلة عام ُ ،48تثبت تعاظم اإلرادة الوطنية ألهلنا
ومجاهري شعبنا هناك ،والذين يواصلون انتفاضتهم ويقلبون
الطاولة يف وجه خمابرات العدو».
وأشارت إىل أن «هذه املواجهات هي أبلغ تأكيد أن فلسطني
تتجزأ ،وأن احلق الفلسطيين ال يقبل القسمة،
وحدة واحدة ال
َّ
وأن فلسطني هي من البحر إىل النهر ،ومن رفح جنوبًا إىل رأس
الناقورة مشا ً
ال».
وقالت الناشطة الشبابية حنان نفار« :حنن يف اللد يف حاجة إىل
أن املستوطنني
محاية دولية من اعتداءات املستوطنني» .وأضافت ّ
يتوزعون يف أحياء اللد ،ويقومون باالعتداء على الفلسطينيني.
حتول شوارع املدن
ومحلت الساعات املاضية
تطور ْين :األول ،هو ُّ
َ
ّ
احملتل إىل مصائد إعدام ميداني (لينش) ،وظهور
يف الداخل
جمموعات من املستوطنني تقطع الشوارع الصطياد الفلسطينيني.
ّ
فتمثل بارتفاع منسوب اخلشية اإلسرائيلية
التطور الثاني،
أما
ّ
ّ
أهلية مع فلسطينيي الـ  ،48وهو ما أجرب
من االجنرار إىل حرب
ّ
مسؤولني إسرائيليني على إطالق حتذيرات ودعوات إىل «وقف
اجلنون يف الشوارع» قبل االنفجار الكبري.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن وزير األمن بيين غانتس تأكيده
بناء على
متديد حالة الطوارئ يف مدينة اللد احملتلة 48 ،ساعة،
ً
طلب الشرطة اإلسرائيلية ،وبعد التشاور مع وزير األمن الداخلي
أمري أوحانا ،و»بسبب األحداث العنيفة اليت تقع يف املدينة».
وكان غانتس قال يف جلسة سابقة يف «الكابينت» إن «ما حيدث
يف الشوارع أخطر من املعارك العسكرية ،ومقلق».
وشهدت مدن اللد وعكا وحيفا ويافا و «بيت يام» وطربيا
وأم الفحم ،مواجهات عنيفة بني الفلسطينيني واملستوطنني،
باإلضافة إىل مواجهات بني فلسطينيي الـ 48من جهة ،والشرطة
واملستوطنني من جهة ثانية .كما وقعت اشتباكات بني املستوطنني
والفلسطينيني يف بئر السبع.

وطلبت جلان املقاومة من الفلسطينيني يف الضفة الغربية،
والقدس احملتلة ،وأراضي الـ« 48تصعيد كل أشكال املقاومة يف
وجه احملتل الغاصب ،واالستمرار يف االلتحام يف معركة «سيف
القدس»».
يف هذا الوقت ،قالت صحيفة «هآرتس» إن رئيس احلكومة بنيامني
«حرب أهلية» بني املستوطنني
نتنياهو يقود «إسرائيل» إىل
ٍ
والفلسطينيني ،من خالل «األوهام الكاذبة ،والتحريض ،واإلعالم
املرتهن ،والسياسة الرببرية ،والقوانني التمييزية».
َ
وطالب نتنياهو «الكابينت» بـ «املصادقة على إدخال اجليش هلذه
املدن اليت تشهد إحراق سيارات ومؤسسات ،وتنكي ًال».
وأعلنت قيادة اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية ،يف بيان هلا أمس االول
«تقرر بدءًا من الساعة
اخلميس ،أنه ،بعد تقدير أجرته بنفسها،
َّ
 18:00حتى الساعة  20:30من يوم السبت (اليوم) ،تطبيق منع
التجمع ألكثر من  10أشخاص يف منطقة مفتوحة ،وألكثر من 100
شخص يف مبنى» واحد ،يف مناطق متعددة يف الداخل احملتل.

سرايا القدس» :تدخل االحتالل الربي يف غزة أقصر الطرق للنصر

بدوره اكد الناطق باسم «سرايا القدس» أن «غزة هي املكان
الذي سيندم االحتالل على أنه فكر به» ،ويهدد االحتالل يف حال
تدخله بريًا يف غزة.
فقد قال الناطق باسم «سرايا القدس» اجلناح العسكري حلركة
اجلهاد اإلسالمي ،أبو محزة ،إن «جماهدينا وفصائل املقاومة
ّ
يسطرون أروع معاني اإلصرار واملواجهة».
وأضاف أبو محزة يف بيان مصور ،أن «كل ما يقوم به العدو من
عدوان لن يغري من اسرتاتيجية املقاومة ،مشددًا على أن «جهادنا
مستمر وعملياتنا متواصلة والنصر لشعبنا».
ووجه أبو محزة رسالة إىل االحتالل ردًا عن إمكانية أن يتدخل بريًا
يف غزة ،بالقول إنه «إذا فكرت يف املعركة الربية فهي أقصر
الطرق بالنسبة لنا إىل النصر األكيد» ،وأضاف« :نقول للعدو
إنه إذا فكرت باملعركة الربية سنريك كيف حناكي وننفذ مناوراتنا
الربية واقعًا».
وأوضح أنه «سيكون مصري جنودك ما بني قتيل وأسري ،فال
تهددنا مبا هو نصر لنا» ،جمددًا التأكيد على أن «غزة هي املكان
الذي سيندم االحتالل على أنه فكر به».
وقال أبو محزة« :ميكن سؤال الفأر غسان عليان وجنوده عما حصل
بهم عندما فكروا بالتقدم عرب معركة برية إىل غزة» ،مؤكدًا أن «كل
ما يقوم به العدو من عدوان لن يغري شيء من اسرتاتيجية املقاومة
ولن يستطيع كسر شوكتها».
كما توجه أبو محزة للشعب الفلسطيين بالقول إن «أبناء شعبنا نؤكد
لكم أننا نستشعر حبكم وحرصكم وفداءكم وإن النصر حليف شعب
احتضن وفدى مقاومته».
من جهته ،الناطق العسكري لـ «ألوية الناصر صالح الدين» ،قال:
«كلنا ثقة على أن العدو لن يتجرأ على خطوة احلرب الربية»،
مشريًا إىل أن «ما ميارسه على ختوم غزة عملية استعراضية لن
ترهب شعبنا البطل».
وأكد أبو عطايا أنه «لقد لقنا العدو درسًا مؤملًا يف كل املعارك
الربية وإذا أقدم عليها جمددًا لن يرى إال اجلحيم مضاعفًا على ختوم
غزة» ،منوهًا إىل أن «ألويتنا تطارد جتمعات العدو على ختوم غزة
بالصواريخ وقذائف اهلاون وحققت إصابات مباشرة يف صفوف
جنود العدو الصهيوني».
وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام ،اجلناح العسكري حلركة
«محاس» ،أكدت جاهزيتها التامة «لتلقني العدو دروسًا قاسية».

فضل اهلل :أدعو ...

تـتمة املنشور على الصفحة األول

ويلتقي ويقارب ما استجد مبسؤولية بعدما انطفأت بارقة االمل
ّ
تشكلها املبادرة الفرنسية ،بقي على جمافاته لبعضه
اليت كانت
ً
صبيانيته السياسية الفارغة اليت درج عليها
على
ا
ومواظب
البعض
ّ
منذ بداية االزمة.
يف عني التينة ،وحبسب العارفني ،يبدو االحباط جليًا مما أصاب
املبادرة الفرنسية ،كذلك يبدو القلق متزايدًا من ان بقاء احلال
على ما هو عليه قد يقود لبنان اىل منزلقات شديدة اخلطورة،
وخصوصًا يف ظل التطورات اليت تشهدها املنطقة وأبرزها ما
جيري يف فلسطني .ورئيس جملس النواب نبيه بري ورغم كل
إن املبادرة انتهت ،ما زال يعترب ان هذه املبادرة
الكالم القائل ّ
ما زالت تشكل القاعدة االساسية الصاحلة للحل وتشكيل حكومة
اختصاصيني على اساسها تبدأ عملية انقاذ البلد من ازمة ختنقه،
وهو ما يشدد عليه رئيس اجمللس امام كل من يلتقيهم( .انتهت
مقدمة الصحيفة).

أزمة التشكيل ..وعنق الزجاجة

اذا ،حتى اآلن ،ووفقًا لالجواء السائدة بني الرئيس عون والرئيس
تبدل يف املوقف حيث ان االهتمام يف مكان آخر،
املكلف احلريري ال ّ
فبحسب ما يؤكد املطلعون على اجواء الطرفني ،حيث ان الوضع
احلكومي ما زال عالقا يف «عنق الزجاجة» مع توقف شبه كامل
للمبادرات مع انعدام االمل بتوفر خمرج داخلي لألزمة والتعويل على
متغريات اقليمية ،مثل التقارب السعودي االيراني ،علها حتدث
هزة اجيابية يف مجود امللف احلكومي.
عول االسبوع املاضي على زيارة رئيس
واذا كان لبنان قد ّ
الدبلوماسية الفرنسية لودريان الحداث ثغرة يف اجلدار احلكومة
املسدود فان زيارة االخري كانت للتهديد بعقوبات على املعرقلني
اكثر منها اقراح حلول او ممارسة ضغوط على االطراف الزالة
العزائق من امام التشكيل ،حيث مل غاب الوضع احلكومي من
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االقاء الذي مجع الرئيس العماد ميشال ووزير اخلارجية الفرنسية
لودريان مما يوحي بأن فرنسا قد اقلعت عن الوساطات اي
ممارسة الرتغيب لتتبنى خيار الرتهيب من خالل منع املعطلني من
دخول اراضيها مع ابقاء الباب مفتوحا خليارات اخرى ،ال نستبعد
ان يكون احدها حجر اموال السياسيني اليت تراهم ،هي طبعا،
يعرقلون تشكيل احلكومة.
وحول ما يشاع عن حترك لرئيس اجلمهورية جتاه فرنسا للتدخل
يف الوضع الوضع ،افادت معلومات يف القصر اجلمهوري ،أن
رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون «ليس يف وارد إرسال
موفد اىل باريس ،ملتابعة زيارة وزير اخلارجية الفرنسية جان
ايف لودريان بريوت ،وإن موقف الرئيس عون واضح وأبلغ اىل
لودريان خالل وجوده يف بريوت».
اىل ذلك ،غرد رئيس احلمهورية العماد ميشال عون على «تويرت»:
«حبلول عيد الفطر السعيد تهنئيت للبنانيني عموما واملسلمني
خصوصا يف هذه املناسبة اليت تتوج شهر الفضيلة .وأسأله
تعاىل أن يعيننا مجيعا ،على مواجهة انعكاسات أزمتنا اخلانقة
للعبور بوطننا إىل ضفة النهوض.عسى أن نستلهم من روحانية
هذا الزمن معاني التضحية وعدم املكابرة يف سبيل لبنان».

خطب العيد

لقد شددت خطب العيد على ضرورة االسراع يف تشكيل احلكومة
لتسيري امور اللبنانيني ومعاجلة االوضاع املالية واالقتصادية
واملعيشية حيث دعا السيد علي فضل اهلل ندعو إلعالن حال
طوارئ اقتصادية واجتماعية سريعة قبل أن تعم الكارثة ،اما مفيت
اجلمهورية عبد اللطيف دريان فأعرب عن خشيته من حديث عنف
اجتماعي يؤدي إىل ثورة جياع.
فقد ألقى العالمة السيد علي فضل اهلل خطبة عيد الفطر املبارك
من على منرب مسجد اإلمامني احلسنني يف حارة حريك ،ومما جاء
يف خطبته« :نصل إىل لبنان الذي يئن شعبه حتت وطأة الكارثة
االقتصادية واالجتماعية واليت بلغت حدا ال يطاق بفعل استمرار
ارتفاع سعر الدوالر يف السوق السوداء ،وتفلت األسواق وجشع
التجار واستمرار التهريب وغياب شبه التام للدولة ومع ذلك يبشر
الناس بأيام أشد سوداوية وبرفع للدعم قريب قد جيلب الفوضى
االجتماعية واألمنية معا .إننا يف هذا اجملال ،ندعو إلعالن حال
طوارئ اقتصادية واجتماعية سريعة قبل أن تعم الكارثة ،يف الوقت
الذي نثمن فيه كل مبادرات اخلري اليت ختفف من وقع هذا الرتدي
االقتصادي واملعيشي ،وحنذر املسؤولني الذين أداروا ظهرهم
لكل هذا االنهيار من تبعاته عليهم ،ألننا خنشى إذا استمرت حالة
الالمباالة وإدارة الظهر وإذا استمرت هذه املماحكات واالتهامات
السياسية املتبادلة للتغطية على الفشل يف عملية تشكيل احلكومة
أن تنقلب األمور بشكل كامل ويفلت زمامها ونكون أمام فوضى
تدخل إىل بيوت هؤالء املسؤولني قبل غريهم ويدخل البلد معها
يف االنهيار الشامل».
اما املفيت دريان فمما قاله يف خطبته« :العاملون يف الشأن
السياسي العام ،الذين خذلوا مواطنيهم خذالنا شديدا حني انغمسوا
يف الفساد ،وحني حالوا دون تشكيل حكومة قادرة على إيقاف
االنهيار ،وإعادة االعمار ،والذهاب إىل اجملتمع الدولي ،من
أجل املساعدة ،هؤالء السياسيون مسؤولون ومدانون من طريق
االنغماس يف الفساد الذي صار وباء أفظع من وباء كورونا.
وطريق منع اخلري ،ومنع عمل املؤسسات الدستورية ،واالحندار
إىل مستويات دنيا من خمالفة الدستور ،ومن ضرب القضاء ،ومن
اللجوء إىل أوهام الطائفية ،والتفرقة بني املواطنني .كل هذه
األعمال السيئة ،لن ينساها هلم الشعب ،الذي انكشفت أمامه
نزعات السياسيني ،الذين انهمكوا ألعوام وإىل اآلن ،يف االعتناء
مبصاحلهم على حساب الناس ،وحساب استقرار لبنان ومسعته بني
دول العامل .والرأي العام يتساءل معنا أيضا ،أين نتائج التحقيقات
يف انفجار مرفأ بريوت ،وأين هي حقوق املواطنني الذين قتلوا
أو جرحوا أو دمرت ممتلكاتهم ؟ كل تأخري يف هذا امللف هو نقطة
سوداء ووصمة عار يف مسرية الوطن .إن ما نشهده من أزمات
تلو األزمات ،وآخرها تهديد املواطن بانقطاع ما تبقى من بعض
ساعات التغذية الكهربائية ،ونتساءل :هل سيبقى الصمت سائدا
حتى يتحول لبنان إىل العتمة الشاملة ،ويقضى على مقومات عيش
املواطن الكريم ،الذي ينزف دما ودموعا وبطالة ،ويتضور جوعا
نتيجة أخطاء احلكم وخطاياه ،وانطالقا من ذلك ،فإننا نبدي خشيتنا
من انفجار أو عنف اجتماعي  ،يؤدي إىل ثورة اجلياع ،اليت ال تبقي
وال تذر ،وحينها ال ينفع الندم .ويكون علينا بعد السياسيني،
أن نتوجه بالعتب الشديد إىل أولئك الذين ائتمنهم الشعب على
أمواله وودائعه ،فخانوا األمانة  ،وانصرفوا إىل الرتبح ،فشاركوا
بقوة السياسيني ،يف تدمري قطاع لبناني عريق ،شهد له اللبنانيون
والعرب والعامل يف زمن األسالف ،حني كان لبنان هو مصرف
العرب ،ومستشفاهم ،وجامعاتهم ومدارسهم .وكم اعتززنا بثورة
الشباب ،من أجل اإلصالح وما نزال».

تطورات غزة تدفع ...

تـتمة املنشور على الصفحة األول

يوم األحد (غدا) ملناقشة الوضع يف إسرائيل وغزة ،مشرية إىل
أن بالدها ستواصل االخنراط بنشاط يف الدبلوماسية على أعلى
مستوى يف حماولة للحد من التوترات ،وفق تعبريها.
جاء ذلك بعدما أعلنت اخلدمة الصحافية لرئاسة جملس األمن الصينية
امس االول اخلميس ،أن اجتماع جملس األمن الدولي املقرر ،اجلمعة
(امس) ،بشأن الوضع يف منطقة الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي
لن يعقد ،حيث مل يتوصل أعضاء جملس األمن إىل توافق.
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مـلبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;Sydney

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500

;Brisbane

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
نعمل  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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وخضت معاملي يف الشعر اّ
ظل
ُ
بعيدًا يسفح املضمون رحيي
الروح شكال
ألهدأ يف خواء ّ
نعاس
يفسرني
وحيدث أن
ّ
ٌ
ألركل وحشيت وأقول اّ
كل
بوسعي أن ّ
صباح
يهذبين
ٌ
َ
الروح ليال
إذا شاركتين يف ّ
جماز
وكنت لي البالد على ٍ
محمد عامر األحمد  -سورية

عندما ُيَبِّو ُق
ّ
واملنابر
اآليات
تصط ُف
ُ
ُ
املدافن والقبور
رب
ِ
ُق َ
ُ
ُ
ِ
الطاعة
أبناء
بوق ُيزلزل
َ
ِ
ِ
وهيهات
القيامة
بانتظار
ِ
واملنكسرين.

ّ
الذلِة

ٍ
األرض
بعيد عن
مكان
دراما يف
ِ
ٍ
األلباب
مكان ألولي
ِ
ٍ
س حسن السمعة.
املقد
البخور
شعلون
ُي
ّ
َ
َ
َ
ُ
الناس
الدين ُيبكي
بوق ّ
َ
ِ
ِ
اخلطيئة
بسيوف
يضربون رؤوسهم
َ
حتى تنسى نفسك
ِ
باملالئكة والشياطني.
لتغمغم
َ
ٍ
ٍ
احلفل
سوداء هلذا
ال ُبَّد من حلية وخيمة
ِ
َ
ُ
ال ُبَّد من حتذيٍر
حيمل سوطًا
َ
ٍ
الباب
خلف
رعدة
ال ُبَّد من
ِ
اجلموع
ُث ّم مع
ِ
ُت ُ
قابل ُعزلتك.
ُ *3
بوق النائب
الداكن
السُر
ُ
ِّ
ُ
ِ
املستنقعات
ثعابني يف
يبيض
الكالم
َ
ُ
ِ
ذيع
الداكن يف
السُر
ُ
البدلة واحملابس ُي ُ
ِّ
ُ
ويتعجل املزاد.
مؤامرته
ُ
سد َ
َ
ْ
ِ
أيها
وانفخ
الطاولة
سك على
ض ْع ُم ّ
ّ
النائب
َ
نريانك
هي ْج
ّ
َ
ظهريك ٌ
بنك وحرّاس.
لكن مه ًال
ْ
ِّ
ألمَ ْ
املنجم واخلارطة؟
بيع
توقع َ
ِ
ٍ
بريد،
نت ساعيًا بال
ُك َ
ً
ّ
ومشجعا يف ملعب.
ُ
واآلن؟
َ
ُ
ُ
بني يديك.
الورقة
الراحبة وعصا موسى َ
ُ *4
بوق األحزاب
طمئ َن العّا ُ
َك ْي َت ّ
اخلزائن
مة ،نقلوا
َ
اللقب ،وحمَ َ لةُ
ٍ
بوسرتات
حترسه
هواء
يف
ُ
ِ
ُ
البنادق
ِ
املوج واألشرعة
يراهنون على
َ
ِ
امل ُ
األسود ُ
خيف
أما
ُ
ّ
َ
ُ
العقاب والوعظِ
منصة
فيملك
ِ
ّ
الغيوم إىل ُ
شرتين
امل
وشحن
َ
َ
ِ
ُ
َ
ٌ
اخلارطة ،لمِ َ ْن ُه ْم
تأخذ
مساوية
أحزاب
ٌ
خارج اخلارطة
لت َ
ُ
عزف لهَ ا
الظهور على الساحة.
صنوج
ُ
ِ

جليل حيدر  -ايالف

االنفتاح الثقايف واالجتماعي والديين مثلث
ثابت للوصول اىل االبداع والنجاح
الثقايف
االنفتاح
واالجتماعي والديين وحده
املثلث الثابت والطريقة
للوصول اىل
الوحيدة
القمة واالبداع والنجاح
واالزدهار الشامل.
الشيء الالفت للنظر هو
الرائع الذي
االنفتاح
حيصل بني الناس يف
هذه األيام لكي يصبحوا
أهال وأقرباء ولو انهم
من عدة طوائف دينية
سابقة.
الذي حيصل هو الزواج
املشرتك والعمل املشرتك
املشرتكة
واألحزاب
والعقول غري املنغلقة،
وهو أكرب عمل ثقايف..
اذ ان اهلدف األساسي
هو االنصهار والزواج املتعدد من
مجيع املراجع الدينية واحلزبية ،هذا
الشيء البديهي واملدهش مل يسبق له
مثيل داخل اجملتمع اللبناني واالغرتابي
واجملتمعات العربية والعاملية..
هذا الشيء املبدع واملستوى الراقي
يوحد اجملتمع ككل قبل
من املكن ان
ّ
ان تتوحد الطوائف الدينية املنعزلة
عن بعضها البعض واملتجزئة من جممع
كنسي واحد سابقًا او كنيسة وآحدة
رأسها يسوع املسيح ال غري.
هناك أخوة لنا يف اإلنسانية والعقل
واألخالق ،ولو كانوا من مراجع دينية
متعددة األمساء ومتشعبة املنهج،
فيجب علينا ان نتبادل االراء ونتفاهم
معهم ونعطيهم الفرصة لكي حنقق
املصري معًا ،ألنهم من حلم ودم مثلنا
ّ
يفرقهم عنا ألننا نعيش يف
ال شيء
اإلنسانية والطبيعة البشرية الواحدة..
إن الشيء األكيد الذي أبعدنا عن
بعضنا ماضيًا وحاضرًا هي الكراهية
واجلهل والعنصرية والتعصب األعمى
والتخلف املزمن والطقوس القدمية
والروتني االجتماعي الرجعي البغيض
فرق تسد.
وتنفيذ سياسة ّ
لقد حان الوقت ان ننظر اىل الويالت
اليت تدور من حولنا وحتصل يف
شتى أحناء العامل من االنهيار العملي
واملالي ،مبا فيها األوطان العربية اليت
دفعت الثمن غاليًا من حياة أبنائها
وماهلم وبيوتهم وارضهم واصبحوا
اليوم مرتزقة على ابواب الغرب ،من
أجل حياة املهزلة واالنعزالية احلمقاء
اليت عشناها ملدة طويلة حيث ال حقوق
لالنسان وال إحرتام حلقوق بعضهم
تثبيتًا لذلك يف املاضي
البعض.
كانت احلروب لعدة أسباب ال معنى هلا،
نذكر منها احلروب القبلية والعشائرية
واحلزبية والدينية ،والسبب األكرب
جلميع هذه احلروب السابقة هو الفقر
والغباء واحلاجة والتخلف واألمية
الساحقة اليت كانت منتشرة يف األمة
العربية واإلقليمية لعدة حقبات تارخيية
سالفة ،ومد االيادي لدول جماورة لكي
يزيد التحريض بني الناس ،بعيدين
عن الشيء البديل لتلك احلروب لكي
خيرجوا من ذلك املستنقع الغابر
بسالم..

فلماذا خناف يف هذا العصر عصر النهضة
نقدر
من بعضنا وال
واالنفتاح الشامل
ّ
الناس على حسب مستواهم العلمي والثقايف
واجلامعي ومثارهم اجليدة وأعماهلم املفيدة،
إلنه يوجد يف كل بيت الصاحل والطاحل ،ويف
كل ملة ودين وحزب يوجد الناجح والفاشل
واملشاغب يف مجيع بلدان العامل..
اما يف احلاضر الذي نعيشه فان أكثر الناس
يتميزون باألخالق والعلم والثقافة االجتماعية
العادلة ..وكم نتمنى ان نرى انفتاحًا أكثر
فأكثر بني الناس والطوائف لكي نعود
وحنيا امة واحدة متحدة ومتماسكة ،فنقوى
وننجح يف حياتنا منفذين أكرب اشرتاكية
إجتماعية نربهن بها على أننا شعب ناضج
وحي يتغلب على مجيع صعوبات احلقبات
ّ
التارخيية املاضية واليت كانت سبب تأخرينا
وعدم جناحنا واحتادنا الذي نصبو اليه باحلاح
وأهمية كربى..
اليوم نناشد مجيع الفرقاء والرؤساء والقيمني
على إدارة اجملتمع اجلديد من مجيع النواحي
لالجتاه حنو النهضة واالبداع ،قبل فوات
األوان ،وعدم االنغالق العقلي يف جمتمع
يذوب يف حبر من اجلهل الذي يصنع حروبا
ويدمر كل بيت لبناني وعربي بسبب التفرقة
والعنصرية على أيادي غريبة هلا أطماع كبرية
يف بلداننا ،لكي يبقى االستعمار املسنود من
دول تريد لنا اخلراب والتفرقة والزوال عن
خريطة العامل بأي شكل من االشكال ومهما
كان الثمن غاليًا ومكلفًا من البشر واحلجر
والدم لنهب الثروات ضمن حروب تدمرية ال
نهاية هلا.
فإن مل نعد ونثقف بعضنا البعض ونفتح
األبواب والنوافذ والعقول املتحجرة ونفرض
العدالة االجتماعية ونلغي األنانية والعصبية
وحب الذات وإن مل نتحرر نفسيًا من الداخل
وسياسيًا من اخلارج ومن الروتني التارخيي
املشني يف املستقبل القريب ،فانه من
املمكن ان ال تبقى شعوب يف عاملنا العربي
الذي ينقرض باحلروب واملوت والتهجري،
وسوف نصبح أرضا بال شعب وشعبا بال
أرض ،وقد تصبح األرض لشعوب جديدة
املدمرة
هلا أطماع شرسة يف املنطقة العربية
ّ
منذ زمن طويل ،حيث ان أكرب ثروات طبيعية
يف العامل موجودة يف األرض العربية اليت ال
تقدر بثمن.
ّ
أمتنى ان يؤخذ هذا املوضوع بعني السعي
واجلد لكي نصل اىل شاطئ األمان من دون
اي تردد او إهمال.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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Single parents

Single mums hunting for a
home will need less money to crack into the market.
They will now be able to
buy a property with a 2 per
cent deposit, and the government will guarantee up
to 18 per cent of the loan.

First home buyers

And first-time homebuyers
can get excited, too. The 5
per cent deposit scheme
for 10,000 first-home
buyers purchasing a new
dwelling will continue, with
the federal government
guaranteeing up to 15 per
cent of the loan. The First
Home Super Saver will
also allow up to $50,000
in voluntary contributions,
up from $30,000, for a first
home deposit.

Aged care residents

In a big response to horror revelations of the aged
care royal commission,
$17.7bn will be committed to fix the sector. The
funding will include $10
per day for each resident,
80,000 new home care
packages (taking the total
to 275,000), and 33,000
new training places for
nurses. Nurses and carers
will have more face-to-face
time with residents, but
will be paid higher retention bonuses.

Working parents with a
high income

Parents will be spending
less on childcare. Families earning more than
$189,390 will have the
$10,560 annual subsidy
cap for childcare removed,
under changes set to come
into effect in July 2022.

Alcohol industry

last year.

Australian farms

Farmers in fear of foreign
diseases can breath a
little easier. Biosecurity in
the agriculture sector has
received $371m in a bid
to keep out exotic pests
and diseases, and contain outbreaks onshore.
The measures, including
beefed-up pre-border biosecurity checks, are particularly aimed at African
swine flu.
Construction workers
It’s an infrastructure bonanza. More than $10bn
will be funnelled into infrastructure projects nationwide. The boost to the
government’s $110bn, 10year pipeline is expected
to support an additional
30,000 jobs, on top of the
100,000 employees already working on road and
rail projects.

Telehealth users

Regional Aussies will continue to meet their doctor
over the phone. Telehealth
services, which have
proved vital in the regions
during COVID-19, have
been extended until December 2021 in a $204.6m
investment.

People living in Northern
Australia

There’s an insurance safeguard in disaster-prone
Northern Australia. People
across the region will see
$10bn in federal funding
subsidise their skyrocketing insurance premiums.
The plan aims to entice
more insurance operators
to the region, meaning
more people are able to
run their businesses.

Businesses

government attempts to
avoid shortages predicted
in the eastern states. The
Coalition has flagged the
resource as critical to its
post-COVID economic recovery and climate change
plans.

Women

Cervical and breast cancer screening will receive
a $100m boost, on top of
funding for endometriosis
and reproductive health.
The mental health and
wellbeing of new and expectant parents will be
supported with a helpline
and screenings. People
suffering with eating disorders and their families
will also benefit from an
additional $26.9m in support.

Victims of domestic violence

Funding to support women
escaping family violence
has been bolstered by
$261.4m over two years,
with the states and territories asked to contribute.
That will include upfront
cash payments, money
for school expenses and
emergency accommodation, and efforts to combat
digital tracking by abusers. The government also
ditched a plan allowing
domestic violence victims
to have early access to the
super.

International students
already in Australia

Foreign students will get
more hours work at the
local pub. Visa restrictions have been eased to
allow them to work more
than 40 hours a fortnight
in cafes, restaurants and
across tourism businesses. The requirement was
previously waived in other
COVID-hit sectors such
as agriculture, health and
aged care. Temporary visa
holders will also be given
another year in the country if they take up jobs in
hospitality or tourism.

Tech-head heaven. The
government will put $1.2bn
towards the digital economy, including the creation
of a new artificial intelligence centre. Businesses
will also be given tax incentives to enhance their
digital infrastructure, while
$100m
will be set aside to Domestic travellers
Media
The Australian Associated fund digital cadetships.
Cut-price holidays are on
Energy
and
resources
Press Newswire will rethe cards. Almost twoceive $15m over two years The government’s gas- thirds of the 800,000 halfafter almost closing in led recovery in action. price tickets for domes2020. Funding for the ABC Gas projects will receive tic travellers have been
remains about the same as $58.6m in funding as the snapped up. The measure

It’s three cheers to the rapidly growing microbrewery
sector. One thousand small
brewers and distillers will
be offered $255 million in
tax relief with the government more than tripling
the excise relief cap from
$100,000 to $350,000.

was announced in March see income tax on new research and development
but appears in this year’s patents slashed to 17 per onshore. The government
cent from July next year, says it will also consult on
budget book.
Natural disaster victims in a measure designed to expanding the scheme to
A helping hand after a encourage investment in the clean energy sector.
bushfire. A new National
Recovery and Resilience
Victoria coronavirus restrictions:
Agency will be established
to help victims in the im- Wollert man tests positive after homediate aftermath of a nat- tel quarantine in South Australia
ural disaster. Emergency Victoria will see no new religious gatherings can
Management Australia’s restrictions after a man occur in commercial vennational situation room tested positive for corona- ues.
will be revamped, while virus on Tuesday morning The man had departed In$600m will be immediately but Victoria’s chief health dia via the Maldives via
injected into resilience officer Brett Sutton has Singapore into Adelaide,
projects, such as bush- warned against compla- Health Minister Martin Foley told reporters on Tuesfire- and cyclone-proofing cency.
day
afternoon.
The
man
who
tested
posihomes.
Professor
Sutton said the
tive
to
coronavirus
had
Superannuation account
arrived in Australia from man arrived in South Ausholders
COVID-ravaged India, but tralia on a routine flight
Part-timers will have their
most likely caught it in ho- from India in mid-April,
retirement nests feathered. tel quarantine, Professor before the India travel ban
A requirement for people Sutton revealed.
was in place.
to earn $450 per month The Victorian man, in his He said on Tuesday afterbefore earning superannu- 30s, completed hotel quar- noon it “does seem like”
ation has been abolished. antine in South Australia the man acquired the virus
The superannuation rate after returning to Australia in South Australia.
will also increase to 12 per from India on April 19.
The man underwent hotel
cent as legislated, despite The man returned to his quarantine in the Playford
speculation throughout Wollert home in Victoria Hotel in Adelaide’s CBD,
the year the government on May 4, and developed and tested negative four
would walk back the aim. symptoms four days later. times during his stay.
Older Australians look- He was confirmed to have However, he was in a room
COVID-19 on Tuesday, next to a separate coning to downsize
Good news for empty sparking a “full public firmed case who tested
positive during their isolanesters. Anyone aged health response”.
tion.
Three
of
the
man’s
primary
over 60 looking to downsize their home can bol- household primary con- South Australia health
ster their superannuation. tacts had returned a nega- authorities are probing
whether the infected Victive test result.
Those eligible can put up
No new Victorian restric- torian man was exposed to
to $300,000 earned from tions were being foreshad- the virus before arriving in
selling their property to- owed on Tuesday, but Australia and had a longer
wards their super. For ex- Professor Sutton urged than normal incubation peample, someone selling people to follow the health riod, or caught the virus in
their home for $800,000 advice including wearing quarantine.
can buy a $500,000 unit, masks inside.
Genomic testing is under
putting the rest directly He warned “a sense of way to determine if he was
into their super account. complacency [was] creep- infected in the hotel.
Previously, only people ing in”.
“People should wear
aged over 65 were eligible Victoria coronavirus re- masks they can’t physistrictions currently in cally distance from others
for the scheme.
especially in indoor setforce
Defence
The government says this - You must carry a face tings,” he said.
isn’t about China. Four de- mask with you when you “We know it is mandated
on public transport, airfence bases in the North- leave home
ports,
rideshare vehicles,
Face
masks
must
be
worn
ern Territory will receive a
so
people
should absoon
public
transport,
taxis
revamp, totalling $747m.
lutely
follow
those rules.
and
tour
vehicles
The plan was initially an- You can have up to 100 “The other key thing is
nounced in 2019 at $500m,
visitors to your home per checking in with QR codes.
but the PM says the “sig- day
Everyone should do it evnificant” upgrade would - On-site office work is no erywhere they go.
help lift defence spending longer capped
“You just don’t know
to 3 per cent of GDP.
- There are no limits on the where a case might pop
Medical innovators
number of people who may up and you might be able
Could the next pandemic visit hospitals.
to provide that clarity on
vaccine be developed in - No cap on gym and exer- exactly who was in close
Australia? Medical and cise classes
contact when someone is
biotech developers will - Weddings, funerals and infectious.”
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Federal budget 2021: Winners and losers revealed
The Morrison Government has unveiled its big
spending budget. Here’s
who’s come out on top,
and who’s gone begging.
Here are the tax cuts
that’ll affect your tax
bracket in the new Government budget.
Treasurer Josh Frydenberg has unveiled a bigspending budget with
millions of Aussies set to
reap the rewards.
The COVID-19 pandemic
forced the government
to abandon its quest for
a surplus — but instead
it has offered a generous
helping hand for firsthome buyers, low and
middle income-earners,
and single parents.
While there are plenty
more winners than losers
in this cash splash, there
are worrying signs for
single-child families and
stranded Aussies, and a
hint over when international travel will resume.
Here are this year’s winners and losers.
LOSERS

Those wanting to travel
overseas

If you have plans to spend
Christmas in New York,
don’t get your hopes up.
The budget assumes
inbound and outbound
travel to Australia will remain low until the middle
of next year, before a
“gradual recovery”.

high for years and someone has to pay for it – that
means every business
and worker, eventually.
Repayments will become
tougher when interest
rates rise.

There were lots of winners and not so many losers in Josh Frydenberg’s budget. Picture: NCA NewsWire/
Gary RamageSource:News Corp Australia

government’s childcare
cash splash.
About 250,000 families with more than one
child in care will reap the
benefits of the childcare
subsidy being raised to
a maximum of 95 per
cent for their second and
subsequent children. But
those with one child will
miss out on the savings.

Budget 2021
Winners and Losers
WINNERS

Women

A $345 million package of
health measures targets
women and girls, focusing on anxiety and depression, cancers and reproductive health. There
are also new measures
to address domestic vioStranded Aussies
lence and workplace haThe plight of Aussies rassment, and to encourstranded overseas looks age female leadership in
set to drag on. Last year’s business.
budget assumed the in- Single Parents
ternational border would A new Family Home
lift by the end of this year, Guarantee Scheme will
but that has been pushed help single parents with
back to mid-2022. There’s dependent children buy
also no funding for a new a home with just a 2 per
mass quarantine facility, cent deposit, if they are
despite calls. This offers able to service the loan.
little hope to thousands Families
stranded overseas since An additional $1.7 billion
the start of the pandemic is being spent on childwanting to come home.
care to increase subsidies
Working families with and remove the annual
one kid in care
cap for higher-income
Families with one child in parents from July 2022.
care will miss out on the First Home Buyers

First home deposit incentives receive an extra
20,000 allocated places,
and the amount of voluntary contributions that
can be released under
the First Home Super
Saver scheme rises from
$30,000 to $50,000 from
2022.

Disabled Australians

An extra $13.4 billion over
four years will help the
National Disability Insurance Scheme, which currently supports 450,000
people. Mental health
services get a $2.3 billion
boost.
Retirees
Super incentives include
lowering the age from 65
to 60 to access the downsizer scheme, which allows older people to each
pump $300,000 into super from sale of their family home. And work test
for contributing to super
is abolished for seniors
aged 67-74, giving them
more flexibility.

Workers

Low and middle-income
earners get a tax offset
of up to $1080 per person extended for 202122. Part-time workers
earning less than $450 a
month from an employer
will finally be eligible to
receive superannuation
on those wages.

Aged Care

of aged care initiatives including increased access
to nursing care, a new
funding model, improving the workforce and access to care, and an extra
80,000 home care packages.

CEOs

Set to get a $550 billion
tax break as they will no
longer have to pay tax on
shares (if they were offered a share package)
when they leave the company.

Airlines and Airports

$1.2 billion injection to,
among other things, subsidise the cost of domestic airfares to tourism regions; to assist domestic
airports that receive regular public transport flights
with the cost of Government mandated security
requirements; to support
major passenger airlines
retain flight ready crews
and maintain aircraft in
preparation for the return
of international travel.

LOSERS
Employers of Part-Time
Workers

The removal of the $450
per month minimum income threshold for making compulsory super
contributions
means
bosses will have to pay
all their employees’ super, no matter how few
hours they work.

An extra $17.7 billion over Taxpayers
five years goes to a range National debt will remain

ers could put pressure
on those already in the
market. Economists have
raised concerns that
the budget’s incentives
for first home buyers to
enter the market will inSavers
crease competition and
Budget forecasts of CPI put further pressure on
inflation remaining at 2.5 the already-soaring propper cent or lower until erty prices.
2025 suggest record-low Tourism and aviation
interest rates will remain, sector
robbing retirees and sav- Both of these sectors
ers of deposit account in- have been decimated
come they once enjoyed. since COVID-19 abruptly
put a halt to international
Overseas Travellers
The Budget’s focus on travel, and begged the
domestic tourism assis- government for targeted
tance and promotion re- support. A $1.2bn package
inforces views that it has was announced months
little interest in opening ago, but that was when
international borders any we thought international
time soon.
borders would open later
Public Schools
this year, and all Aussies
Federal funding for pub- would get their first jab
lic schools will grow just by October. The govern7.5 per cent, while private ment won’t meet either of
schools will receive a 1
those deadlines, but has
The more kids you have given no extra support to
the childcare, the less the sector.
you’ll pay per child. Mums’ super balances
Source:Supplied
Mums’ hopes of a boost
People who care about to their retirement savthe deficit
ings have been dashed.
Back in black? The gov- Paid parental leave is the
ernment has abandoned only form of leave not to
attempts to return to sur- attract superannuation,
plus any time soon with a and that continues in this
massive spending spree. budget.
WINNERS
The deficit is projected
to plunge to $161b this Low- and middle-income
year, down from a record earners
$213.7b in October’s There’s an extra grand in
budget. That’s projected the pockets of low- and
to drop to $57b in 2024- middle-income earners.
25, but there’s no sugar- About 10 million will bencoating it: Australia is set efit from the tax offset,
for massive deficits for worth up to $1080 for everyone earning between
some time to come.
University sector
$48,000 and $90,000, beUniversities scrambling ing extended.
after the sudden loss of Tradies
international students Tradies, get that ute
will be disappointed. A you’ve been eyeing. A
$53.6 million package scheme allowing almost
was announced to sup- all businesses to write off
port English language the full value of eligible
and non-university higher assets they buy within 12
education providers bat- months has been extendtling with the fallout from ed until June 30, 2023.
no international students. The government hopes
But there’s no major ad- businesses will have a
bigger incentive to invest
dition to that help.
Existing homeowners in the tools they need.
A flood of new home buy-
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Tom Pizzey identified as Sydney’s PM urged to fix border confusion
national travel when it is
‘BBQ man’ and it explains everything
safe to do so and when

Apollo Global Management managing director Tom Pizzey and Anna
Pizzey.Source:Facebook

The Sydney COVID-19
patient dubbed “BBQ
Man” after he visited an
extensive list of BBQ
stores while infectious
has been named, finally
providing an explanation
for his shopping spree.
Investment
company
Apollo Global Management managing director
Tom Pizzey has been
identified by the Australian Financial Review as
the man linked to Sydney’s latest COVID-19
scare.
Mr Pizzey is understood
to have contracted the
“double mutant” Indian
strain of the virus earlier
this month, with his wife
later testing positive to
COVID-19 as well.
The publication understands Mr Pizzey is still
suffering coronavirus
symptoms, with Apollo
confirming it is assisting
NSW Health in relation to
a positive virus case.
“The employee has not
travelled outside Australia this year,” an Apollo
spokesperson told AFR.
Mr Pizzey, who is one of
Apollo’s only two fulltime employees in Australia, is understood to
be the mystery COVID19 case who visited multiple venues on May 1
while unknowingly infectious, including several
BBQ stores.
Two of those trips were
to different Barbeques
Galore stores in Casula
and Annandale.
The chain is in its early

stages of auction and,
while Mr Pizzey was
searching for a new BBQ,
AFR reports he was also
checking out the stores
for Apollo, with reports
the company is considering acquiring the chain.
In the same day, Mr Pizzey also visited Joe’s
Barbeques & Heating in
Silverwater, Tucker Barbecues in Silverwater
and The Meat Store in
Bondi Junction
NSW extends COVID-19
restrictions
The new COVID-19 infection sparked panic
across NSW as authorities have been unable to
determine how Mr Pizzey
contracted the virus.
So far authorities have
connected Mr Pizzey’s
genomic sequencing to
a returned traveller from
the US who tested positive in hotel quarantine,
but they have been unable to find the missing
link between the pair.
Last week, Premier
Gladys Berejiklian announced a raft of COVID19 restrictions would be
reinstated from Thursday evening to Sunday
night.
Despite NSW recording
no new locally acquired
coronavirus cases, authorities made the decision to extend the restrictions for another
week over concerns
about the missing link.
Residents are no longer
required to wear masks

in retail settings but the
following restrictions
will remain in place until
12.01am on May 17:
• Visitors to households
are limited to 20 guests,
including children
• Masks are compulsory
on public transport and
in public indoor venues,
such as theatres, hospitals, and aged care facilities
• Drinking while standing up at indoor venues
is not allowed
• Singing at indoor shows
or by congregants at indoor places of worship
is not allowed
• Dancing is not allowed
at indoor hospitality venues or nightclubs
however, dancing is allowed at weddings with
a strong recommendation that no more than
20 people should be on
the dancefloor at any
one time
• Visitors to aged care
facilities are limited to
two people per day
These restrictions apply to Greater Sydney,
Wollongong, the Central Coast and the Blue
Mountains.
On Thursday, Ms Berejiklian said it was
“business as usual” for
anyone outside those
areas but urged people
to “be sensible” in a bid
to avoid unknowingly
spreading the virus if an
outbreak was spreading
undetected within the
community.
“Maintain your good
social distancing. Make
sure you avoid large
events if you’re vulnerable and make sure
you exhibit good hand
hygiene and most importantly make sure, if
you have the mildest of
symptoms, you come
forward and get tested,”
she said.
“What is really critical
to all of us in New South
Wales is to make sure
that we’re on alert.”

Scott Morrison says the government is not pursuing an elimination strategy. Picture: NCA NewsWire/Bianca De MarchiSource:News Corp Australia

Anthony Albanese has demanded a timeline for the borders reopening.
Picture: NCA NewsWire/Jono SearleSource:News Corp Australia

A timeline for Australia’s
borders reopening remains elusive after the
prime minister rejected reports the nation was shut
off indefinitely.
The government is under
pressure to clarify when
Australia’s international
borders will reopen.
Prime Minister Scott Morrison on Sunday denied reports the government had
switched to a COVID-19
elimination strategy, closing Australia’s borders indefinitely.
And after Treasurer Josh
Frydenberg flagged to
Nine newspapers a border reopening next year
to ramp up migrant arrivals, Labor leader Anthony
Albanese on Monday demanded the government
clarify its road map.
“Yesterday the headlines
in all the papers people
would have seen were:
doors slam shut. This
morning, it’s: doors are
about to open,” Mr Albanese told 2GB.
“It’s very confusing. For

the business community
trying to get a handle on
future investments, and
where these issues are going, the government needs
to keep a single message
for 24 hours.”
Finance Minister Simon
Birmingham said Australia’s tough border stance
had helped it avoid the
“grim picture” elsewhere
and the government
would take a “cautious approach” to reopening the
economy.
“None of it’s going to happen any earlier than (when
it is) safe to do so, because
our border closures have
been perhaps arguably the
single most important factor in keeping COVID out
of Australia,” he told Sky
News.
“We’re going to maintain
those sorts of tough border control settings until it
is clearly safe.”
Nationals leader Michael
McCormack refused to put
a timeline on borders reopening.
“We will resume inter-

the medical experts advise
accordingly. That’s what
we’ve done the whole way
through,” he said.
“There’s no textbook that
you can pull down from
the shelf, open it up and
say ‘This is how we address this particular issue
or that’.”
Nationals MP Barnaby
Joyce said the regions
needed migrants to fill
jobs that “Australians just
don’t want to do”, and
warned failing to facilitate
their return would cause
inflation and interest rates
spikes.
“We have to make sure we
get the farmworkers in, the
chefs in, that we get the
people who clean the hospital rooms and clean the
motel rooms in,” he told
Sunrise.
“I hope that we get a flow
of people as quickly as
possible to fill the jobs that
Australians just don’t want
to do, so that we can get
the economy absolutely
humming.”
In an interview with News
Corp last weekend, Mr
Morrison said Australians
had no “appetite” for borders reopening and understood the virus “isn’t going anywhere”.
“We have to be careful not
to exchange that way of
life for what everyone else
has,” he said.
“All I know is once you let
it back in … you cannot get
it out. You’ve crossed that
threshold. You move into
another dimension.”
But the prime minister later
took to Facebook to clarify
the comments did not signal a shift to an elimination
strategy.
“There will always be
cases as we return Australians home from overseas.
International borders will
only open when it is safe
to do so,” he said.
“As always, we will continue to listen to the medical advice and make decisions in the best health
and economic interests of
all Australians.”
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إعــالنات

تهـــنئة

يتقدم مدير قسم
التسويق واالعالن
يف جريدة امليدل
إيست هريالد

الزميل إيلي
بأحر التهاني
من الجالية

العربية عامة
واالسالمية خاصة
بمناسبة حلول عيد
الفطر السعيد،
أعاده اهلل على
الجميع بالخري
واليمن والربكات..
وكل عام وأنتم
بألف خري.

Jihad Dib MP

Member for Lakemba
Shop 21, Broadway Plaza, Punchbowl NSW 2196
P: (02) 9759 5000
E: lakemba@parliament.nsw.gov.au
Authorised by Jihad Dib MP. Funded using Parliamentary entitlements.

الدكـتور عماد ب ّرو يهـنئ

«I wish the Lebanese and
the Arab community a very
happy and peaceful Eid.
May Allah accept your good
deeds and ease the suffering
of peoples around Australia
and all over the world.
Eid Mubarak to you and
»your family.
EID MUBARAk

«أتـمنى للجالية اللبنانية والعربية عيد
فطر سعيد وآمـن».
فلـيتقبل اهلل أعـمالكم الـحسنة ويـخفف
املـعاناة والـشدائد عـن الـشعب فـي
اسـرتاليا وفـي سـائر أنـحاء الـعامل.
عـيد مـبارك لـكم ولـعائالتكم.

عــيد مـبارك
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Eid Greetings

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

On this joyous occasion, I wish an
Eid Al Fitr Mubarak to the
Muslim community.
May this Eid prove to be very special
for you and your family.
I hope it brings joy and peace for all.
Have a safe and happy Eid Al Fitr!

عـيد مـبارك للـجميع

Mayor - Steve Christou
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رئـاسة االعـالم الـعربي  -اسـرتاليا وسـواقي كـروب
واإلذاعـة الـعربية  2000FMتـهنئ الـجالية الـعربية
عـامة واالسـالمية خـاصة مبـناسبة حـلول عيد الفطر
السعيد وتتـمنى للـجميع كل اخلري والصحة والسالم..

عــيد مــبارك

